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 design & fashion

gogreek
NIRVANA
Gewerbemuseum, Winterthur, Switzerland Until 8/5
Sexual seduction of the senses has always excited the imagination, even in the digital age. This
is only confirmed by the 200 artifacts and art installations on display that explore the influence
of the erotic on design, contemporary art and fashion. Materials and forms are transformed into
something attractive and hedonistic. | Η σεξουαλική αποπλάνηση των αισθήσεων αποτελεί μια
δύναμη που εγείρει τη φαντασία και στην ψηφιακή εποχή. Μας το επιβεβαιώνουν άλλωστε και
τα 200 αντικείμενα και εγκαταστάσεις καλλιτεχνών, που εξερευνούν μέσα από την έκθεση την
επιρροή του ερωτισμού πάνω στο design, τη σύγχρονη τέχνη και τη μόδα, με υλικά και φόρμες
που μετατρέπονται σε κάτι θελκτικό και ηδονιστικό. Info: gewerbemuseum.ch

What does being Greek mean in the 21st century?
Timeless enough to be recognized with the Label
Industry Global Awards 2015, and being preferred
for its haute design aesthetics, Giorgos Gionas and
Elina Psomiti would answer. The series includes
miniature bottles of ouzo portraying figurines of
traditional Greek costumes. | Τι σημαίνει ελληνικότητα στον 21ο αιώνα; Τόσο διαχρονική ώστε να
βραβεύεται με τα βραβεία Ετικέτας Label Industry
Global Awards 2015 και να προτιμάται για το design
υψηλής αισθητικής, θα απαντούσαν οι Γιώργος
Γιώνας και Ελίνα Ψημίτη. Απόδειξη, οι μινιατούρες ούζου με τοπικές φορεσιές. Info: gogreek.gr

Graphitecture
Mikser House, Serbia
Greek design studio Studiolav has interpreted Serbian tradition in its own way, and launched an enamel
tableware set with fresh, nostalgic notes for Metalac. This project resulted in the award-winning Graphitecture series at the New Memories Awards, which was recognized among 235 entries. | Το ελληνικό
Studiolav ερμήνευσε με τον δικό του τρόπο τη σερβική παράδοση και λάνσαρε εμαγιέ σερβίτσια με
νοσταλγικό στυλ για λογαριασμό της εταιρείας Metalac. Το αποτέλεσμα είναι η ήδη βραβευμένη σειρά Graphitecture στα New Memories Awards ανάμεσα σε 235 συμμετοχές. Info: studiolav.com

Jacqueline de Ribes:
The Art of Style
Met Museum, New York
Until 21/2
What is it that makes a Countess into a fashion icon?
It is certainly the 60 haute couture ensembles from de
Ribes’s personal archive on display at the Anna Wintour Costume Centre reflecting her own aesthetics.
Tι είναι αυτό που έκανε μια Κόμισσα είδωλο της
μόδας; Σίγουρα είναι τα 60 σύνολα υψηλής ραπτικής, που θα δείτε από το προσωπικό της αρχείο στο
Κέντρο Κοστουμιών Anna Wintour, που αντανακλούν τη δική της αισθητική. Info: tmetmuseum.org
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Denim: Fashion's Frontier
The Museum at the Fashion Institute
of Technology, Chelsea NY
Until 7/5
It is not just its durability as a fabric,
but also its dynamism through
time that established its presence
in wardrobes across the globe. The
multifaceted story of denim portrayed
through a collection of 70 garments,
answers why this fabric has dominated
the fashion industry. | Δεν ήταν μόνο
η αντοχή του ως ύφασμα αλλά και
η δυναμική του στο χρόνο που το
καθιέρωσαν στις ντουλάπες όλης της
υφηλίου. Η πολυπρόσωπη ιστορία
του denim μέσα από μια συλλογή 70
ρούχων απαντά γιατί αυτό το ύφασμα
κυριαρχεί. Info: fitnyc.edu
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