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1. Πιάτο από τη σειρά «Traffic». 2. Πιάτο
από τη σειρά «Cities». 3. Πιάτο από τη σειρά «Kids». 4. Αγαλµατίδιο «Τhe Horse»,
εµπνευσµένο από τα εκθέµατα του Νέου
Μουσείου της Ακρόπολης. Πωλείται αποκλειστικά στο πωλητήριο του Μουσείου.
5, 6. & 7. Πιάτα από τη σειρά «Olive Tree».

KI ΟΜΩΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ!
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Κάποιοι έχουν µετακοµίσει στο εξωτερικό, αλλά πολλοί παραµένουν
στην Ελλάδα. Όλοι, πάντως, µοιράζονται το ίδιο πάθος για τον
βιοµηχανικό σχεδιασµό και το ίδιο όραµα για µια πιο ολοκληρωµένη
και πιο προβεβληµένη εικόνα του ελληνικού design. Εννέα έλληνες
designers και οµάδες σχεδιαστών αυτοσυστήνονται.

7

V
VAST
Design

Απλότητα, λειτουργικότητα και µια σύγχρονη µατιά χαρακτηρίζουν τα projects του σχεδιαστικού
διδύµου, VAST design, το οποίο ξεκίνησε δυναµικά το 2002. Ο Βασίλης και ο Στάθης Πετρόπουλος,
δουλεύοντας κυρίως µε φαγιάνς, έχουν αποδείξει ότι ξέρουν να «µεταφράζουν» οικεία σε όλους µας
«σύµβολα» σε λειτουργικά αλλά και διακοσµητικά... αντικείµενα, µε τον πιο εµπνευσµένο τρόπο.
Είτε πρόκειται για το απόλυτο µνηµείο µιας πόλης, όπως είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είτε για
διακοσµητικά αντικείµενα, εµπνευσµένα από εκθέµατα του Μουσείου της Ακρόπολης, το αποτέλεσµα
έρχεται να µας θυµίσει ότι η γραφιστική, το χιούµορ, αλλά και η αφαιρετική διάθεση έχουν όλα τη δική
τους θέση στο design. (vastdesign.gr)
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1. Ταπετσαρία «Rabbits» της
Άννης Παπαδηµητρίου από τη
συλλογή «Form».
2. Ταπετσαρία «Circles» της
Άννης Παπαδηµητρίου, από
τη συλλογή «Form».
3. Ταπετσαρία EXAKK από τη
συλλογή «Streetcolοurs».
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Αφροδίτη Κρασσά
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Η Αφροδίτη είχε την τύχη να σπουδάσει στο
πλευρό του Ron Arad και να διακριθεί από τον
πρώτο κιόλας καιρό που ξεκίνησε να σχεδιάζει. Το
2002, άρχισε να δουλεύει µε τη δική της επωνυµία
«Afroditikrassa Ltd» και έχει καταφέρει να
δηµιουργήσει ένα σηµαντικό πελατολόγιο, που
περιλαµβάνει εταιρείες στη Μεγάλη Βρετανία,
όπως το εστιατόριο «Sketch», στην Αµερική και
σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Τα σχέδιά της, µε
έµφαση στον τοµέα του φωτισµού, προσελκύουν
πάντα το ενδιαφέρον του ξένου Τύπου, ενώ
παράλληλα έχει αναλάβει την καλλιτεχνική
επιµέλεια και την οπτική επικοινωνία µιας σειράς
εστιατορίων. (afroditi.com)
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«39.22»

Η ονοµασία της σχεδιαστικής αυτής οµάδας αναφέρεται στο γεωγραφικό στίγµα (µήκος και πλάτος) της
Ελλάδας. Ο στόχος της, αντίστοιχα, είναι να προσφέρει δηµιουργικά προϊόντα design, υποστηρίζοντας και
προωθώντας το ελληνικό design, αφήνοντας, δηλαδή, το ελληνικό στίγµα στον διεθνή χώρο του design.
Η «39.22» ιδρύθηκε από τον πρόεδρο της εταιρείας, «Carteco», Βασίλειο Μπαρτζώκα, µε παραγωγική
υποστήριξη και διανοµή από την εταιρεία «Wall & Deco». Η οµάδα ελλήνων και ξένων σχεδιαστών που
αποτελούν την «39.22» είχαν ήδη την ευκαιρία να δείξουν τις δύο συλλογές από ταπετσαρίες, τη «Street
Colors» και τη «Form», τόσο κατά τη διάρκεια του Milano Design Week, όσο στο 100% Design London της
περσινής χρονιάς, λαµβάνοντας εξαιρετικά θετικά σχόλια. (3922.gr)
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Δύο εκδοχές
από τραπέζια
και εσωτερικό
εστιατορίου
είναι δύο από
τα πιο πρόσφατα projects της
Αφροδίτης.
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1 & 2. Γραφείο για την εταιρεία «Dromeas».
3.& 4. Παρουσίαση της ανανεωµένης ταυτότητας
της εταιρείας «Τerra» και προϊοντικό δείγµα.
5. Λυόµενη κατασκευή για προώθηση σε εκδηλώσεις
εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.

Michael Anastassiades
Ξεκίνησε το στούντιό του, το 1994, µε σκοπό να
εξερευνήσει σύγχρονες έννοιες του πολιτισµού και
της αισθητικής µέσα από έναν συνδυασµό προϊόντων,
επίπλων και περιβαλλοντικού design. Το 2007, ιδρύθηκε
η εταιρεία µε τη δική του επωνυµία, ενώ στο ενδιάµεσο
διάστηµα όποια κοµµάτια σχεδίαζε και διοχέτευε στην
αγορά, σε µικρή πάντα ποσότητα, είχαν σηµαντική
προβολή από τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης. Κάποια από
αυτά βρίσκονται, δε, και στις µόνιµες συλλογές του
Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης και στο
Μουσείο Victoria & Albert του Λονδίνου. Με µεγαλύτερη
πλέον παραγωγή, αλλά πάντα µε την ίδια σχεδιαστική
προσέγγιση και αισθητική, ο Michael Anastassides,
που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, εµπλουτίζει διαρκώς
τη συλλογή του µε φωτιστικά, κοσµήµατα, αντικείµενα
και έπιπλα, µε αναφορές πάντα στον µοντερνισµό.
(michaelanastassiades.com)
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ΦΩΤ.: ULI WEBER
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Αντιλαµβάνονται το design ως το µέσο που καθιστά
το όραµα του δηµιουργού µιας ιδέας «ορατό» στις
πέντε ανθρώπινες αισθήσεις. Το µέσο, µε άλλα
λόγια, που δίνει µορφή σε µια νέα ιδέα και την κάνει
πραγµατική. Ο Αλέξανδρος Διδασκάλου, βιοµηχανικός
σχεδιαστής, και ο Αλέξανδρος Κουρής, ειδικός στο
branding και στην επικοινωνία, ίδρυσαν το 2007 την
«edg designlab», µε σκοπό να προσφέρουν υπηρεσίες
ποιότητας στον τοµέα της καινοτοµίας µέσω του design
προϊόντων, αντικειµένων, χώρων και συστηµάτων.
Το πιο πρόσφατό τους project είναι ο συνολικός
επανασχεδιασµός ταυτότητας της εταιρείας «Terra»,
καθώς και ο σχεδιασµός του προϊοντικού της portfolio,
µε περίπου 60 προϊόντα, τα οποία θα κυκλοφορήσουν
στην αγορά την άνοιξη του 2010. designlab.gr
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Με ένα red dot design βραβείο ήδη στο ενεργητικό του, ο Γιάννης Γκίκας µπορεί πλέον να πιστεύει ότι η επίµονη προσπάθεια
βρίσκει την ανταπόκριση που της αναλογεί. Ευρηµατικός και έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τη λειτουργικότητα, κατάφερε µε
το βραβευµένο του σκαµπό, «Monarchy», να «παίξει» µε λέξεις, πολιτικές έννοιες και σχήµατα, προσφέροντας µια conceptbased αντίληψη του βιοµηχανικού σχεδιασµού. (yiannisghikas.com)

1. Σκαµπό
«Monarchy».
2 & 3. Τραπέζια από
τη σειρά «Basic».
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ΦΩΤ.: TAKIS TSANTILIS, ΣΚΑΜΠΟ: DIONYSIS KOURIS

Γιάννης Γκίκας

Θανάσης Μπάµπαλης

Ο βραβευµένος θεσσαλονικιός βιοµηχανικός σχεδιαστής, ιδρυτικό µέλος της οµάδας
σχεδιασµού επίπλων «COR3», ζούσε και εργαζόταν για επτά χρόνια στη Νέα Υόρκη,
πριν πάρει τη µεγάλη απόφαση να επιστρέψει µόνιµα στην Ελλάδα, το 2003. Στην
κοµψή, δρύινη συσκευασία «ΒΟΤΡΥΣ», που σχεδίασε πρόσφατα αποκλειστικά
για την εταιρεία «Κτήµα Γεροβασιλείου» (το graphic design επιµελήθηκε η «Red
Creative»), αποτυπώνεται η οικολογική φιλοσοφία του σχεδιαστή και του παραγωγού.
Η επιτυχία, φυσικά, βασίζεται στον σχεδιασµό· όχι µόνο η ίδια η συσκευασία
περιλαµβάνει «χερούλι», οπότε και δεν απαιτεί επιπλέον αµπαλάζ, αλλά και είναι έτσι
κατασκευασµένη, ώστε να µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί ως κάβα αποθήκευσης
κρασιού. (babalisandlignel.com)
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Η δρύινη
συσκευασία
«Βότρυς».

ΦΩΤ.: EMMANOUIL PAPADOPOULOS / STEREOSIS

«edg Designlab»
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ΦΩΤ.: SIMOS SALTIEL / RED CREATIVE
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1. Πολυέλαιος
«Tube».
2. Βάζο «Ball».
3. Δαχτυλίδι από
επιχρυσωµένο (18Κ)
µπρούντζο.

CLOSE UP 61

DESIGN

2

Σπύρος ∆ράκος

Ένας απλός τρόπος ζωής ήταν το ζητούµενο για τον Σπύρο Δράκο, όταν πήρε την απόφαση
να επιστρέψει σε µια κωµόπολη της Κορινθίας, όπου και µεγάλωσε. Έχοντας γευτεί τη
ζωή στην Αθήνα, αφού εκεί σπούδασε και ξεκίνησε την καριέρα του, άφησε πίσω του
τους γρήγορους ρυθµούς, για να αφοσιωθεί στην τέχνη που τόσο αγαπάει. Τότε, ήταν που
γεννήθηκε η ιδέα του «Simple Life Project» και, µέσα σε αυτό το δηµιουργικό πλαίσιο, ο
Σπύρος άρχισε να εργάζεται µε πάθος πάνω σε κάθε νέα ιδέα, µε αποτέλεσµα µια σειρά
από χειροποίητα έπιπλα από ξύλο – το υλικό µε το οποίο µεγάλωσε, περνώντας πολύ από
τον χρόνο του πλάι στον ξυλουργό πατέρα του. Από την πρώτη στιγµή που ασχολήθηκε
µε τον σχεδιασµό και την παραγωγή επίπλων, δεν έχει σταµατήσει να εξελίσσει γνώριµα
σχέδια, µεταµορφώνοντάς τα σε ξεχωριστά, ξύλινα κοµµάτια, αλλά κυρίως να ανακαλύπτει
έναν τελείως νέο τρόπο προσέγγισης του ξύλου. (simplife.gr)
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1. Το πιο πρόσφατο σχέδιο του
Σπύρου είναι κι αυτό φτιαγµένο
από κοµµάτια µασίφ, λακαριστού
ξύλου. 2. & 3. Η κονσόλα «Βίδα»,
κατασκευασµένη από µασίφ
ξύλο οξιάς & mdf σε κίτρινη λάκα.
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Σωτήρης Λάζου
1

1. Καρέκλα «Omicra» για τη
«Varangis Schemata»
2. Το βραβευµένο τραπεζάκι
«Cosmos» για τη «Varangis
Schemata».
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Τόσο τα προσωπικά του projects, όσο και αυτά που υπογράφει µε
τη σχεδιαστική οµάδα Schemata, χαίρουν διεθνούς προβολής και
αναγνώρισης. Πιο πρόσφατη περίπτωση αποτελεί το τραπέζι «Cosmos»,
φτιαγµένο από corian, το οποίο κέρδισε το Good Design Award 2008 και
είναι υποψήφιο για το βραβείο design της Γερµανίας για το 2010. Ο ίδιος,
µακριά από µεγαλοστοµίες και πάντα µε πίστη στο ελληνικό design και
επιµονή – καταφέρνει από το 1992, οπότε πρωτοξεκίνησε, να ανανεώνει
τη σχεδιαστική του «γλώσσα», παραµένοντας συνέχεια στο προσκήνιο του
ελληνικού – και όχι µόνον – design. (sotirislazou.com)

