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WE DESIGN
Σέργιος
Φωτιάδης

Φίλιππος
Φωτιάδης
Θεανώ
Πετρίδου

∆ίσκος
Coffee Tray

Σουπλά της
σειράς Greek Proverb

Τσάντα The
Fish Market
∆ιακοσµητικό
Donkey

Greeks do
it BETTER

«Καµία “µόδα” δεν είναι τυχαία.
Πολλές οµάδες σχεδιαστών και παραγωγών ξεκίνησαν, σχεδόν ταυτόχρονα, µέσα στην κρίση να προτείνουν νέα προϊόντα µε έµπνευση ή
αναφορά στην Ελλάδα, απευθυνόµενοι, κατά βάση, στη σταθερή ελληνική βιοµηχανία: τον τουρισµό. Έτσι
συλλογικά και οµαλά συντίθεται η
εθνική υπηκοότητα του ντιζάιν µε κάθε σχεδιαστή να δίνει –ακόµα και
ασυνείδητα– την ταυτότητά του στα
αντικείµενα που σχεδιάζει ανάλογα
µε τα βιώµατα, την παιδεία, τα διαθέσιµα υλικά, τις µεθόδους παραγωγής, το κλίµα και την παράδοση
του τόπου του. Η σειρά µας
Greece Revisited έχει αφετηρία τη
χώρα µας και στόχο την αναβίωση
των στοιχείων της που αποδίδονται
µε µια πιο σύγχρονη µατιά, γραφή
και αισθητική. Για εµάς όλα αποτελούν έµπνευση. Κυρίαρχο στοιχείο
και το χιούµορ το οποίο, βλέποντας
εκ των υστέρων πολλά από τα αντικείµενα της σειράς, αντιλαµβανόµαστε ότι συχνά προκύπτει από τη µη
αναµενόµενη απόδοση γνώριµων
αναφορών». wedesign.gr

Το ελληνικό σχεδιαστικό δαιµόνιο
προβάλλει τους σύγχρονους
κώδικες της παράδοσής µας.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΖΥΜΑΡΙΤΗ

STUDIOLAV
«Yπάρχει µια στροφή σε οτιδήποτε
ελληνικό και θα ήταν µάλλον άστοχο να συνδέσουµε το ντιζάιν στην
Ελλάδα µόνο µε το σχεδιασµό αναµνηστικών αντικειµένων. Φυσικά
προσωπικές µνήµες και εµπειρίες
που έχουν να κάνουν µε τη “γεωγραφία” στην οποία µεγαλώσαµε
επηρεάζουν συχνά τη σχεδιαστική
σκέψη µας. Kάθε αντικείµενο µπορεί
να διηγηθεί µια ιστορία µέσα από το
χιούµορ, τις οικείες οπτικές, τις πολιτιστικές αναφορές, βοηθώντας το
χρήστη να το “οικειοποιηθεί”. ∆εν
µπορούµε, όµως, να χαρακτηρίσουµε το ελληνικό ντιζάιν ως µόδα. Το
ντιζάιν είναι µια διαδικασία που µέσα
από έρευνα και συνεχή πειραµατισµό συµβάλλει στη διαµόρφωση
του κόσµου που µας περιβάλλει και
δεν περιλαµβάνει µόνο το σχεδιασµό αντικειµένων». studiolav.com
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Τσάντα Atlas
Shopper

Λουκάς
Αγγέλου

Βάσω
Ασφή

Καρέκλα
Kafeneon

Ξύλινες
σφραγίδες
Designer Baking

Θήκη
µαξιλαριού
Urban
Fabrics.Athens
Εύη
Σουγκάρα

A FUTURE
PERFECT
«Στην περίπτωση της Ελλάδας, που
δεν έχει “όνοµα” στο χώρο του ντιζάιν, έχει νόηµα να τονιστεί η σύγχρονη παραγωγή, όχι µόνο για να
αποκτήσει σταδιακά υπόσταση στο
διεθνές στερέωµα αλλά και για να
ξεκινήσει η ίδια η χώρα και οι φορείς
της να παίρνουν στα σοβαρά αυτό
το προϊόν, να αναπτύξουν υποδοµές, να επενδύσουν και να στηρίξουν τους δηµιουργούς.
Αφήνοντας τις ταµπέλες και τους χαρακτηρισµούς (φολκλόρ, cult κ.λπ.),
αυτό που έχει σηµασία είναι η λεπτότητα και οι σχεδιαστικοί κώδικες
–παράδοση, λαϊκή κουλτούρα, υλικά– που ενσωµατώνει στη διαδικασία σχεδιασµού ένας ντιζάινερ καθι-

Κατερίνα
Γρηγοροπούλου

στώντας κάθε αντικείµενο επίκαιρο
και ενδιαφέρον. Πέρα από την αισθητική και λειτουργική αρτιότητα,
το παιχνίδι παίζεται στον περαιτέρω
εµπλουτισµό µε δόσεις χιούµορ,
µνήµης, εντοπιότητας, λεπτοµέρειες
που µπορούν µε το σωστό χειρισµό
να απογειώσουν ένα αντικείµενο.
Όλα κρίνονται άλλωστε πολύ περισσότερο στον τρόπο έκφρασης και
εξέλιξης της έµπνευσης παρά στην
πηγή της». afutureperfect.gr

Τσιµεντένια
σουβέρ Athens
(Fragments)

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΚΟΥΛΟΥ∆Η

Υφασµάτινες
χειροποίητες
φιγούρες

PSAROKOKALO
CREATIVE
STUDIO
«∆εν είναι αυτοσκοπός το να σχεδιάσω κάτι ελληνικό, συµβαίνει όµως
τα ελληνικά χαρακτηριστικά να είναι
οικεία, προφανώς λόγω εµπειριών
και εικόνων», λέει η Μαρία Πολυξά.
«Άλλωστε είναι πολύ ελκυστικό το
να δουλεύεις µε παραδοσιακά και

αρχαιοελληνικά στοιχεία
–τα µοτίβα, οι αποχρώσεις και οι
αναλογίες ενεργοποιούν την
έµπνευση για τις κούκλες που σχεδιάζω. Θεωρώ ότι αυτή η τάση είναι µια ευκαιρία να ξεφύγουµε
από την ξενοµανία αλλά και ο τουρίστας να αγοράζει ένα σουβενίρ
“made in Greece” και όχι “in
China”». trapme.blogspot.com

«∆εν υπήρξε ποτέ ηθεληµένα η διάθεση της ελληνικότητας στη δουλειά µου. Με γοητεύουν οι ελληνικές τεχνικές και οι παραδοσιακοί
τεχνίτες και θέλω να τους αξιοποιώ
σε συνδυασµό µε τις τρέχουσες
εξελίξεις στην αισθητική και την τεχνολογία. Στην πραγµατικότητα
δεν έχει σηµασία η υπηκοότητα του
ντιζάιν. Ίσως για εµάς να είναι προσωπική ανάγκη, να τονώσουµε
ως λαός το ηθικό µας. Είναι
σαν να φωνάζουµε “αέρα”
προσπαθώντας να “αυτοεµψυχωθούµε”. Βέβαια, δεν συµβαίνει

∆ερµάτινη µπλούζα
City on Top

µόνο µ’ εµάς –τόσο οι Ιάπωνες
όσο και οι Σκανδιναβοί στηρίζουν
τις ρίζες και την εγχώρια παραγωγή
τους. Κορεσµός στο συγκεκριµένο
θέµα µπορεί να υπάρξει, σιωπή
όµως όχι. Είµαστε δηµιουργικοί και
εργατικοί. Πάντα κάτι άλλο θα βρεθεί να ειπωθεί». skouloudi.com

Ξύλινα µπολ
της σειράς
Atalanta
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