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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).

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 κτίριο-
φάντασμα 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 πρόσκληση-
πρόκληση, 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».

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.

#ProjEctnot:
Εθνικο μουσΕιο 

συγχρονησ 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». 

aτμΟσφΑΙρΙκΗ 
δΙΑκΟσμΗσΗ 
ΑπΟ τΟυσ 
κ-studio 
πΟυ ΑΝΑβΙωσΑΝ 
τΟ μΕγΑλΕΙΟ 
τΟυ κλΑσΙκΟυ 
χωρΟυ.

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.

HotEl PrEVIEw:
Pulse resideNces

τΟ ξΕΝΟδΟχΕΙΟ 
Pulse Residences  

πΟυ χτΙΖΕτΑΙ στΗΝ 
ΟδΟ μΙχΑΗλ βΟδΑ.
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StuDIolaV
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.

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).

Ο «παλιïΣ» ΝåΟΣ:
δημητρησ 
τσιγκοσ
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. 

Απo τΟ γλυπτΟ 
ΕveRness μeχρΙ 

τΟ κτiρΙΟ one 
Kleomenous, Ο 

δΗμhτρΗσ τσiγκΟσ 
πρΟτΕiΝΕΙ ΟργΑΝΙκo 

σχΕδΙΑσμo.

μΟυσΕΙΟ κυκλΑδΙκΗσ τΕχΝΗσ 
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lE connoISSEur:
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.

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.�

•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.

ÌÐïÕôéê-ÄéáÌáíôéá:
στην αθηνα τα κοσμηματοπΩλΕια Ειναι 
«architect’s Best Projects».

HIPStEr 
ΤSolIaDakI!

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). 

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.

ΠροΣεχωΣ 
event!

8o Design 
lab 2016

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.

namES  
to watcH

διΕθνησ παρουσια:

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».

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.

ΑπΟ μΑρμΑρΟ 
κΑΙ ΟρΕΙχΑλκΟ, 
Η συλλΟγΗ 
«anaKtai» 
ΕμπΝΕΕτΑΙ 
ΑπΟ τΟ ΑρχΑΙΟ 
ΑΝΑκτΟρΟ, 
τΗΝ ΟΙκΙστΙκΗ 
δΟμΗ ΑΝΑμΕσΑ 
στΟ κτΙρΙΟ κΑΙ 
στΗΝ πΟλΗ.
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