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Fotagogos
About eight
months ago,
Fotagogos
bookstore
opened in the
Kourtaki stoa,
a space shared
by To Rodakio
publications
and Fosphotos
photo agency.
Arty posters
and silkscreens,
postcards, picture
frames, records
and other small,
cool, arty and
interesting items.
Πριν από 8 μήνες
εγκαινιάστηκε
το βιβλιοπωλείο
Φωταγωγός
μες στη Στοά
Κουρτάκη, σε ένα
χώρο στον οποίο
συστεγάζονται οι
εκδοτικοί οίκοι
To Ροδακιό,
Φωταγωγός και
το πρακτορείο
Fosphotos.
Αrty αφίσεςμεταξοτυπίες,
καρτ ποστάλ,
κορνίζες, δίσκοι
κι άλλα μικρά,
cool, αρτιστίκ κι
ενδιαφέροντα.
59B Kolokotroni
Str.
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Forget me not

ative space named Neon Raum is
more like a New York loft. It also
functions as a photography studio,
a meeting point for colleagues and
space to host events, as well as a permanent showroom for the creations
of its owners: Diana Vardaxi and Sotiris Trehas. To date, Neon Raum has
hosted the works of famous alternative artists, photographers and fashion brands such as Cat Black, The
Dreamer, Displexia, Granny’s trip,
Lav Unused, Myksa, Thodoris Markou, Konstantinos Tsakmaz, Efi Dolcini’s wonderful handbags and Mohxa
shirts, in their colourful, Palio Faliro glory. | Ανοιχτός σε κάθε πιθανή
πρόκληση, ο νέος δημιουργικός
χώρος με το όνομα Neon Raum
θυμίζει νεοϋορκέζικο loft, λειτουργεί
ως φωτογραφικό studio, σημείο
συνάντησης συνεργατών, χώρος
εκδηλώσεων, ενώ αποτελεί και μόνιμο
showroom των ιδιοκτητών του, της
Νταϊάνας Βαρδαξή και του Σωτήρη
Τρέχα. Εδώ έχουν βρει στέγη μέχρι
στιγμής καταξιωμένοι εναλλακτικοί
καλλιτέχνες, φωτογράφοι και fash-

ion brands, όπως οι Cat Black, The
Dreamer, Displexia, Granny’s trip, Lav
Unused, Myksa, Thodoris Markou,
Konstantinos Tsakmaz, οι φοβερές
τσάντες της Efi Dolcini αλλά και τα
πολύχρωμα εκ Παλαιού Φαλήρου
ορμώμενα πουκάμισα Mohxa.
17 Leocharous Str., Syntagma

Forget me not
Collecting the most important representatives of contemporary Greek
design in one place is no easy feat,
but Philippos Houri, owner of Forget Me Not, has managed to do just
that. And in this way, Plaka finally got
the gift shop it deserves; thoroughly Greek but completely modern,
infused with humour and self sarcasm, items diametrically opposed
to ouzo bottles shaped like ancient
statues and Parthenon fridge magnets. Take your pick from a wonderful selection of souvenirs, functional and decorative items by Greece
is for Lovers, Beetroot, Spiros Drakos, Yiannis Gikas, Studiolav, AC
Design, Talc Design Studio, Deep

Shallow Exposition, Rain in July,
Ble Aspro, Lovegreece, Join, Koukoutsi, It’s all oh so souvenir to me,
Salty Bag and many, many more.
Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση
να συγκεντρώσεις σε ένα μέρος τους
σημαντικότερους εκπρόσωπους του
σύγχρονου ελληνικού design, όμως
ο Φίλιππος Χούρι, ιδιοκτήτης του
Forget Me Not, τα κατάφερε. Και
κάπως έτσι, η Πλάκα απέκτησε το gift
shop που της αξίζει, ελληνικότατο
αλλά εντελώς μοντέρνο, με χιούμορ
και αυτοσαρκασμό, με περιεχόμενο
διαμετρικά αντίθετο από τα
μπουκάλια ούζου-Καρυάτιδες και
τους Παρθενώνες-μαγνητάκια. Εδώ
θα βρείτε αναμνηστικά, χρηστικά
και διακοσμητικά αντικείμενα των
Greece is for lovers, Beetroot, Σπύρος
Δράκος, Γιάννης Γκίκας, Studiolav,
AC design, Talc design studio, Deep
Shallow Exposition, Rain in July, Ble
aspro, Lovegreece, Join, Koukoutsi,
It’s all oh so souvenir to me, Salty
Bag και πολλών άλλων.
100 Adrianou Str.,
forgetmenot-athens.gr

