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    Ο ι εμβληματικές καρέκλες του 
Machintoch, του 1910, που εί-
δε σε μια ταινία της δεκαετίας 
του ’80, του έκαναν τόσο με-

γάλη εντύπωση που τον παρακίνησαν να 
σχεδιάσει ο ίδιος κάποιο έπιπλο ή χρηστι-
κό αντικείμενο. Οι πρώτες προσπάθειες, 
παρ’ ότι ευοδώθηκαν από φίλους και κα-
ταστήματα, δεν τον ικανοποίησαν. Για να ε-
πανέλθει αργότερα, αφού έλυσε κάποια βι-
οποριστικά θέματα ως καθηγητής Πληρο-
φορικής σε σχολείο, και να σπουδάσει βιο-
μηχανικό σχεδιασμό στον ΑΚΤΟ. Ωστόσο, 

θεωρεί πως είναι μάλλον αυτοδίδακτος, 
αφού ουσιαστικά «μαθήτευσε» στο design 
οργώνοντας μετά μανίας το Διαδίκτυο – ό-
λα τα σχετικά sites και blogs. 

Από τα πρώτα κιόλας έργα του και πα-
ρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώ-
πισε στην παραγωγή πρωτοτύπων στην 
Ελλάδα, ο Γιάννης Γκίκας συμμετείχε σε 
διεθνείς Μπιενάλε design, ενώ παράλ-
ληλα δημιούργησε το δικό του site www.
yiannisghikas.com. Από εκεί τον ανακάλυ-
ψαν η βελγική εταιρεία Feld και η ιταλική 
Miniforms, για να θέσουν στην παραγωγή 

Βραβευμένο DESIGN
ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, 
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟ CONCEPT.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

Με το σκαμπό 
Monarchy κέρδι-
σε το παγκοσμίου 
φήμης Red Dot 
Design, και ήταν το 
πρώτο αντικείμε-
νό του που τέθηκε 
στην παραγωγή 
(από τη βελγική ε-
ταιρεία Feld). Ενα 
«Παιχνίδι εμπιστο-
σύνης»-Game of 
Trust είναι ο σπον-
δυλωτός καλόγε-
ρος, ενώ η πιο πρό-
σφατη δημιουργία 
του είναι ένα ξύλινο 
φωτιστικό με led.

Από την ΝΤΟΣΗ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Photo NIKOΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
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έπιπλα που σχεδίασε ο ίδιος, ενώ πρόσφατα και μια 
γνωστή ελληνική εταιρεία, η Convex, εμπιστεύτηκε το 
ταλέντο του. 

Με μια γκάμα διαφορετικών αντικείμενων στο ε-
νεργητικό του, ο Γιάννης Γκίκας σχεδιάζει έχοντας 
πάντα ένα συγκεκριμένο concept, μια ιστορία να διη-
γηθεί, διαφορετική κάθε φορά, χωρίς να εγκλωβίζε-
ται σε ένα γενικότερο concept της δουλειάς του, ούτε 
στην επιλογή των υλικών. Οπως λέει ο ίδιος, «με ενδι-
αφέρει τι θα φτιάξω με το κάθε υλικό και όχι το υλικό 
από μόνο του, δεν αγαπώ ένα αντικείμενο μόνο για το 
υλικό του. Με ενδιαφέρει να είναι λειτουργικά τα α-
ντικείμενα και με καλή ποιότητα κατασκευής. Αν κάτι 
δεν λειτουργεί καλά, απαξιώνεται στη συνείδησή μου. 
Θέλω επίσης να είναι αισθητικά λιτά, απλά αλλά με 
χαρακτήρα, να είναι και λίγο διαφορετικά, όχι όμως 
με την έννοια του εντυπωσιασμού». Και πολύ θα ήθε-
λε «να κάνω πράγματα που να παράγονται στην Ελ-
λάδα, ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε». •

“Με ενδιαφέρει να είναι λειτουργικά 
τα αντικείμενα και με καλή ποιότητα 
κατασκευής. Αν κάτι δεν λειτουργεί καλά, 
απαξιώνεται στη συνείδησή μου”.

Πρωτοτυπία και α-
πλότητα χαρακτηρί-
ζουν τις δημιουργίες 
του. Η Parasite lamp 
είναι μια συνηθισμέ-
νη λάμπα που «προ-
σβλήθηκε» από ένα 
φωτιστικό παράσιτο 
ώστε να διαχέει το 
φως της κατά βού-
ληση του χρήστη, ε-
νώ τα κεραμικά Peel 

Bottles βρίσκονται 
σε διαφορετικές φά-
σεις... αποφλοίωσης. 
Τα μεταλλικά τραπε-
ζάκια Streamers πα-
ράγονται και διατίθε-
νται στην αγορά από 
την ιταλική εταιρεία 
Miniforms, ενώ τα 
πρακτικά πόμολα α-
πό την ελληνική εται-
ρεία Convex. 
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