mf DESIGN
Εθνικο Μουσειο
Συγχρονης Τεχνης

Ο «παλιïς» νåος:

Δημητρης
Τσιγκος
The insider:

Ο αρχιτεκτονας
Στελιος Kοης και
τρια πραγματα που
πρεπει να ξερεις
γι’ αυτον.
•Είναι βραβευμένος με τη διάκριση
Best Retail Space (για το Sweet
Alchemy στην Κηφισιά), δεν πιστεύει
σε εντυπωσιασμούς, τάσεις ή προκάτ
ταυτότητες, αλλά στην ψυχή που
πρέπει να έχει ένα project.
•Στο καινούριο καφέ και art shop
στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
που υπογράφει έχει αποδώσει «εκείνα
τα χαρακτηριστικά του κυκλαδικού
τοπίου που του δίνουν την υπόσταση
που θαυμάζουμε και που το κάνουν
ξεχωριστό».
•Έχει επηρεαστεί από τη Δύση
σπουδάζοντας στη Ρώμη και
από την Ανατολή μεγαλώνοντας
στην Ουρανούπολη κοντά στο Άγιον
Όρος, αλλά και ταξιδεύοντας στην
Οσάκα, όπου μελέτησε τη σχέση
ανάμεσα στο φως και τα υλικά
θητεύοντας κοντά στον Tadao Ando
(koisarchitecture.com).
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#ProjectNot:

Απo το γλυπτο
Εverness μeχρι
το κτiριο One
Kleomenous, ο
Δημhτρης Τσiγκος
προτεiνει οργανικo
σχεδιασμo.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ

Μουσειο Κυκλαδικης Τεχνης

Όταν το καινούριο κτίριο στο Φιξ
παραμένει στοιχειωμένο, οι αρμόδιοι έχουν
το δικό τους άλυτο θέμα και το υπουργείο
Πολιτισμού ενημερώνει στην ιστοσελίδα
του ότι το ΕΜΣΤ θα λειτουργήσει το
2015, τότε θεωρείς βάσιμη τη δήλωση του
αρχιτέκτονα Βαγγέλη Στυλιανίδη: «To Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κινδυνεύει να γίνει
άλλο ένα ολυμπιακό έργο».

studiolav

Hotel preview:

Pulse Residences
Κάτι καλό συμβαίνει στην αθηναϊκή σκηνή
του hoteling: Coco-Mat στο Κολωνάκι,
Athens Tiffany στην Ομόνοια και
Pulse Residences, που έχει αναλάβει
ο Διονύσης Σοτοβίκης (workshop-s.com).
Ο αρχιτέκτονας θα μετατρέψει ένα κτίριοφάντασμα στην οδό Μιχαήλ Βόδα σε
design ξενοδοχείο με αίθουσα τέχνης.
Πρόκληση για τον ίδιο και αναβάθμιση
για την παρεξηγημένη περιοχή; «Αυτή την
εποχή κάθε project είναι μια πρόσκλησηπρόκληση, ειδικά λοιπόν το συγκεκριμένο
που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα...
Το κτίριο προσπαθεί να συνομιλήσει με
τη γειτονιά, αλλά και να προσκαλέσει
κι άλλους να συζητήσουν μαζί της. Δεν
υπάρχει ωραίο ή άσχημο, καλό ή κακό.
Όλα είναι θέμα οπτικής και προσέγγισης».

Υπογράφει το AEN Metaxa, τη συλλεκτική
φιάλη του οίκου, δημιουργώντας το γλυπτό
Everness, που συνδέει το τότε με το τώρα
του διάσημου κονιάκ, αλλά και το σχεδιασμό
του κτιρίου Οne Kleomenous στο Κολωνάκι.
Ο ταλαντούχος κύριος Δημήτρης Τσίγκος,
ιδρυτικό μέλος του αρχιτεκτονικού γραφείου
Omniview (omniview.com), ερμηνεύει την
καινοτομία με το δικό του ύφος και προτείνει
αρχιτεκτονικές που παίζουν καταλυτικό ρόλο
ανάμεσα σε αντικρουόμενες αισθητικές.
Aτμοσφαιρικη
διακοσμηση
απο τους
Κ-Studio
που αναβιωσαν
το μεγαλειο
του κλασικου
χωρου.

Γιáννης
Γκéκας

Ο ελληνας σχεδιαστης
που, εκτος απο εμας,
τον αγαπουν και
οι Γερμανοι, αφου
το «Monarchy» stool
βραβευτηκε ξανα – αυτη
τη φορα με το φετινο
German Design Award
(yiannisghikas.com).

το ξενοδοχειο
pulse residences
που Χτιζεται στην
οδο μιχαηλ βοδα.

Viral: Zonars

Η αναβιωση του θρυλικου ζαχαροπλαστειου στη γωνια
Πανεπιστημιου-Βουκουρεστιου απασχολησε τα debates με
θεμα «το κεντρο της Αθηνας». Ανεξαρτητα απο τη ρητορικη,
ο Χρυσανθος Πανας καλεσε ειδικους της Α-list για τη διαμορφωση
του Ζonars: custom-made φωτιστικα απο τον διεθνη designer
Μαϊκλ Αναστασιαδη και interior design απο το αρχιτεκτονικο
γραφειο K-Studio.

Σκουλαρικια εμπνευσμενα
απο την Επιδαυρο απο
τους Studiolav.com:
απο τα αναμνηστικα
που βραβευτηκαν στο
διαγωνισμο που διοργανωσε
το Ταμειο Αρχαιολογικων
Πορων για να εκσυγχρονισει
τα ελληνικα σουβενιρ στα
μαγαζια των μουσειων.

ãåéôïíéá:

Το κåντρο ξαναχτυπá (με την καλç åννοια)

Επιτελους, κατι καλο συμβαινει στη γειτονια γυρω απο το Συνταγμα, με τρια ξενοδοχεια
να βρισκονται υπο κατασκευη (ενα εκ των οποιων το Electra στο χωρο του υπουργειου Παιδειας),
καινουρια στεκια για ποτο, φαγητο ή και για τα δυο, που θα μπορουσαν να ειναι σε οποιαδηποτε
μητροπολη του κοσμου. Τελευταια αφιξη, το Nolan με fusion μενου και city look,
ενδεικτικο της μετροπολιταν ατμοσφαιρας στο κεντρο της Αθηνας.
>
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TWO IS COMPANY
Δηλαδή η designer Νταϊάνα Καρβούνη και
η αρχιτέκτων Βίβιαν Φιλίππα (twoiscompany.eu).
Φιλοσοφια: «Τα δομικά μας σωματίδια είναι
ελληνικά και αρχέγονα, αλλά το πνεύμα μας υπερτοπικό.
Η βάση και η έμπνευση του brand είναι ελληνικές.
Απευθυνόμαστε όμως ταυτόχρονα σε ένα ελληνικό και
διεθνές κοινό που εκτιμά την αισθητική, την ποιότητα και
τη λειτουργικότητα».
Νεα χρονια, νεα Projects: «Να εδραιωθούν
εμπορικά οι συλλογές “Lychnos” με φωτιστικά και
κηροπήγια, “Anaktai” με χρηστικά και διακοσμητικά
αντικείμενα και “Krios”, που είναι πιο προσωπική, με
καθρέφτες χειρός. Παράλληλα, ετοιμάζουμε έπιπλα
και φωτιστικά για τα ξενοδοχεία Hyatt στο Κολόμπο
και στο Λάγος».
Αθηνα: «Όπως και κάθε πόλη, είναι ένας ζωντανός
οργανισμός που εξελίσσεται, πάλλεται, έχει τις δόξες και
τις παρακμές του... Προτιμούμε να αλλάζουμε εμείς».

ÌÐÏÕÔÉÊ-ÄÉÁÌÁÍÔÉÁ:
Στην Αθηνα τα κοσμηματοπωλεια ειναι
«architect’s best projects».

DIMITRA SPIROPOULOU

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ:

1. ΤΟ iLEANA mAKRI sTORE ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ.
2. η ΜΠΟΥΤΙΚ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥς ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΛΗ
ΑΠΟ ΤΟ sTAGE dESIGN OFFICE.
3, 4. Η dESIGN ΜΠΟΥΤΙΚ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
ΣΕΡΓΑΚΗ (ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 5).

Απο μαρμαρο
και ορειχαλκο,
η συλλογη
«Anaktai»
εμπνεεται
απο το αρχαιο
ανακτορο,
την οικιστικη
δομη αναμεσα
στο κτιριο και
στην πολη.

Names
to watch

Le connoisseur:

2
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Κωστας Βογιατζης
(aka Yatzer)

Πριν από εννιά χρόνια δημιούργησε
την ιστοσελίδα του, yatzer.com, όταν
κάτι τέτοιο ήταν ακόμη μια μακρινή
ιδέα. Σήμερα τον κατατάσσουν στους
100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους
στο design παγκοσμίως, ενώ δεν
έχει αφήσει ήπειρο που να μην
έχει πατήσει το πόδι του – μόνο
η Αυστραλία του έχει ξεφύγει.
Πρόσφατη δραστηριότητά του,
curator στο art shop του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης μαζί με
την Τίνα Δασκαλαντωνάκη.

Hipster
Τsoliadaki!
1. Οι σχεδιαστριες του
afutureperfect.gr με την
υπεροχη εμμονη στο
αστικο τοπιο που γινεται
μοτιβο σε μπλουζες,
σουβερ και πορτοφολια.
2. Η αρχιτεκτων Λιλα Γαλατα,
που συνεργαζεται με την
αλυσιδα Hakkasan και εχει
αναλαβει το Μουσειο
του Ολυμπιακου.
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ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ:

Point
Supreme

Πέρσι συμμετείχαν στην
1η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής
στο Σικάγο, φέτος
φιγουράρουν στη λίστα με
τους favorites του Wallpaper
και διεκδικούν ρωσικό
βραβείο για το καλύτερο
νέο γραφείο στον κόσμο. Οι
PointSupreme.com (κι αν δεν
έχεις ακούσει το όνομά τους,
ξέρεις τον πολυχώρο Six
Dogs που σχεδίασαν) είναι
εξωστρεφείς και καλά κάνουν.

4

•ileana Makri: Ο καινούριος χώρος της σοφιστικέ Ιλεάνας Μακρή
στην Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι γυρίζει σελίδα στο interior design,
με την αρχιτεκτονική διαμόρφωση του Στέλιου Κόη να παραπέμπει σε έναν
ευφάνταστο ασιατικό κήπο.
•nikos koulis: Ακολουθώντας τη συνδυαστική λογική γυναικείου
μπουντουάρ και αντρικού lounge, το γραφείο Stage Design Office υπογράφει
την ομώνυμη μπουτίκ του διάσημου σχεδιαστή στο Κολωνάκι.
•Yannis Sergakis: Ένας μινιμαλιστικός χώρος στην οδό Βαλαωρίτου
σε αρχιτεκτονική Άρη Ζαμπίκου, απολύτως συνεπής με την υψηλή αισθητική
του διεθνούς κοσμηματοποιού Γιάννη Σεργάκη.

Προσεχως
event!

8o Design
Lab 2016

ενα τριημερο παρτι για το design φιλοδοξει να
στησει στο τελος της ανοιξης το Design-Lab.gr
σε εναν «μυστικο» ακομη και απροβλεπτο χωρο,
Με θεμα τη δημιουργικοτητα και στοχο νεοι
και καταξιωμενοι σχεδιαστες να κανουν
διαλογο με το κοινο αλλα και μεταξυ τους
– βορειοευρωπαϊκη φιλοσοφια.

Στην Πλακα το Forget
Me Not Athens εχει
κανει την ανατροπη
στα καταστηματα με
σουβενιρ –επιτελους!–
συγκεντρωνοντας
την αφροκρεμα του
μοντερνου ελληνικου
design, οπως Greece is
for lovers, We design,
Zeus and Dione.�
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