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01. Σε ποιο μέρος του κόσμου ονειρεύεστε να
περάσετε την παραμονή της πρωτοχρονιάς;
Στο Τόκιο. 02. Και σε ποιο ξενοδοχείο; Στο
Abbaye de Fontevraud Hôtel… κρίμα που δεν
είναι στο Τόκιο! 03. Ποιος σχεδιαστής μόδας
θα θέλατε να σας ντύσει για ένα γιορτινό
πάρτι; Ο Dries Van Noten. 04. Ποιο έργο
τέχνης θα θέλατε να κάνετε δώρο στον
εαυτό σας; To Balloon Dog του Jeff Koons.
05. Ποια είναι η αγαπημένη σας χριστουγεννιάτικη γεύση; Οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. 06. Ποια προσωπικότητα θα επι17

θυμούσατε να καλέσετε στο σπίτι σας για ένα
γιορτινό γεύμα; Την Tilda Swinton. 07. Ποιος
αρχιτέκτονας θα θέλατε να είχε σχεδιάσει το
σπίτι που μένετε; Ο Tadao Ando. 08. Ποιον
καλλιτέχνη θαυμάζετε; Τον Anish Kapoor.
09. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ντιζάινερ;
Το studio Nendo. 10. Το φετίχ σας; Τα μοτίβα
και οι σκιές. 11. Η τελευταία σας εμμονή;
Baking – να φτιάνουμε κέικ και μπισκότα!
12. Το αγαπημένο σας αυτοκίνητο; Το
Batmobile. 13. Ποια είναι η αγαπημένη σας
περιοχή στην Αθήνα; Τα Εξάρχεια και ο
Λυκαβηττός. 14. Το στέκι σας; Το Black Duck
Garden. 15. Ένα κτίσμα που θα θέλατε να
υπάρχει για πάντα; Το συγκρότημα Barbican
Centre στο Λονδίνο. 16. Ένα κτήριο που θα
έπαιρνε βραβείο κακογουστιάς; Είναι τόσα
πολλά, θα ήταν άδικο να ξεχωρίσουμε ένα.
17. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σας αντικείμενο στο σπίτι σας; Παλιές κάμερες προβολής ταινιών. 18. Ένα βιβλίο που ξεχωρίζετε;
«Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Odin
Dupeyron. 19. Μαζεύετε κάτι με διάθεση συλλογής; Sketchbooks. 20. Τι θα βάζατε σε ένα
μουσείο ντιζάιν; Μία λάμπα πυρακτώσεως.
21. Τι σας εμπνέει; Αντλούμε έμπνευση από
απλά πράγματα. Μία κίνηση, ένα μοτίβο ή μια

09

ανάμνηση. 22. Θα θέλατε να ζούσατε σε άλλη
εποχή; Μάλλον όχι. 23. Πώς ορίζετε το καλό
γούστο; Θεωρούμε ότι είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό, αλλά σίγουρα είναι αυτό το αβίαστο
συναίσθημα αρμονίας και ευχαρίστησης που
γεμίζει κάποιον μόλις έρχεται αντιμέτωπος με
κάτι πραγματικά όμορφο.
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