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εκθεσεΙσ • design • ΠΡΟσΩΠΑ • CiTY
Ελεάννα Ακτύπη, Ιωάννα Ζάγκα, Τόνια Μάκρα

now
«ΖΟΟ»

Sparkling
Τα κοσμήματα μεγαλώνουν 

σε όγκο και εντυπωσιάζουν με 
λαμπερές πέτρες. Για την άνοιξη, 

η Swarovski λανσάρει τη συλλογή 
«Tropical Paradise», που γοητεύει 

με τους συνδυασμούς της.
www.swarovski.com

έως τέλος Ιουνίου
Ένας πρωτόγνωρος ζωολογικός 
κήπος θα στηθεί σε λίγες ημέρες  
στο παλαιοπωλείο Μαρτίνος.  
Το μοναδικό σκηνικό θα 
διαμορφωθεί από έργα τέχνης και 
παλαιά κομμάτια στη λογική του mix 
‘n’ match όπου το σύγχρονο συναντά 
την αντίκα, το ακριβό το φθηνό και 
το χρηστικό το διακοσμητικό.  
Η έκθεση με τίτλο «Ζοο» 
περιλαμβάνει ζωγραφική, γλυπτική, 
φωτογραφία και καλλιτεχνικό 
κόσμημα σε συνδυασμό με παλαιά 
συλλεκτικά ζωόμορφα αντικείμενα 
από κάθε γωνιά της Γης. 
Πινδάρου 24, Κολωνάκι, 
τηλ. 210 3609449,  
www.martinosart.gr

ΚαλοΚαίρί, 
οπως Bikini

O Werner Aisslinger σχεδίασε  
την καρέκλα «Bikini Wood» για  

τη νέα συλλογή της Moroso, «Bikini 
Island», που λανσάρεται στο Σαλόνι 
του Μιλάνου. Με ρετρό φόρμα και 
έντονα ντεγκραντέ χρώματα, είναι 

η τελευταία λέξη στη μόδα  
της διακόσμησης. AREA DOMUS

«CAnDlEhAnDlE» 
απο τον Γίαννη ΓΚίΚα 
Μια πηγή φωτισμού με 

έμπνευση παλιές εποχές, που 
σχεδιάστηκε αποκλειστικά για 
το design shop στο Βιομηχανικό 
Μουσείο Φωταερίου, στο Γκάζι. 
(Παραγωγή: εταιρεία Convex). 

www.technopolis-athens.com, 
www.yiannisghikas.com 
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Οι Edward Barber και Jay Osgerby ίδρυσαν το studio Barber 
Osgerby το 1996, μόλις απέκτησαν τα μάστερ τους από  
το Royal College of Art του Λονδίνου. Μετά το 2004 άρχισαν να 
δίνουν νέα διάσταση στη χρήση του χρώματος. Συνεργάζονται 
με εταιρείες όπως οι B&B Italia, Flos, Venini, Cappellini, Magis, 
Swarovski και Established & Sons. Και οι δύο σχεδιαστές 
κατέχουν τον τιμητικό τίτλο του «Δόκτορα των Τεχνών» και τα 
έργα τους εκτίθενται στα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου. 
Φέτος βραβεύτηκαν ως Designers of the Year στην έκθεση 
Maison & Objet.  
Η πρόσφατη δουλειά 
τους που άφησε τις 
καλύτερες εντυπώσεις 
ήταν το «Map Table» 
για τη Vitra. www.
barberosgerby.com

Barber Osgerby;
ΠΟΙΟΙ εΙνΑΙ ΟΙ

ΕθίςμΕνΕς ςτο χρωμα
Ακόμη και τα πιο κλασικά 
αξεσουάρ και οι πιο αυστηρές 
επιλογές μεταλλάσσονται αν  
τους προσθέσετε έντονα χρώματα. 
Μια τάση που θα φορεθεί πολύ, 
αφού οι μεγαλύτεροι οίκοι 
λανσάρουν διαχρονικά κομμάτια 
σε εκτυφλωτικές αποχρώσεις. 
Παράδειγμα η «Alma», που  
μπορεί να σας συνοδεύει από  
το πρωί μέχρι το βράδυ. 
www.louisvuitton.com

Διπλός ρόλος
Από την καινούργια συλλογή 

του οίκου Minotti ξεχωρίσαμε 
τα τραπεζάκια-stool «Cesar» 

του Rodolfo Dordoni, που 
κυκλοφόρησαν το 2004 και 
έγιναν iconic. Στην outdoor 

έκδοσή τους είναι από 
πολυουρεθάνη λακαριστή,  
με χρώματα που αντέχουν  

στον ήλιο. INTERNI

ΜαξιΜαλισΜόσ
Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στους σκελετούς. Ναι, οι μεγάλοι 
σκελετοί είναι στη μόδα εφόσον έχουν γραμμή ‘70s ή κάτι από 
σχήμα πεταλούδα... Και φυσικά, τώρα που όλα σάς σπρώχνουν 
στο πληθωρικό ύφος, τα γυαλιά δεν θα πάνε κόντρα. Στολίζονται 
με χρώματα και μεταλλικές λάμψεις... et voilà! www.dior.com



Desire
Αντικείμενο-φετίχ τείνει  
να γίνει το «Ciclotte», του οποίου  
η φετινή έκδοση είναι αφιερωμένη 
στη διάσημη υπογραφή Tonino 
Lamborghini. Η επίσημη  
πρώτη έγινε στο Μιλάνο, κατά  
τη διάρκεια της Εβδομάδας Design, 
Milan Design Week. 
www.ciclotte.com

Εμπριμέ στον τοίχο
Τώρα έχετε την ευκαιρία να ντύσετε με  
τα πιο σέξι εμπριμέ και το σπίτι σας. Τα μοτίβα 
του Roberto Cavalli που λατρεύουμε  
στην υψηλή ραπτική γίνονται ταπετσαρίες και 
μεταμορφώνουν το χώρο με μια πιο θηλυκή 
και αισθησιακή άποψη. BIOKARPET HOME

Great YoGa retreats
Ψάχνετε για αποδράσεις που θα σας 
χαλαρώσουν, θα σας ανανεώσουν  
και θα σας ανεβάσουν; Δοκιμάστε έναν 
προορισμό γιόγκα. Ο εκδοτικός οίκος 
Taschen ανακάλυψε τα top resorts για yoga 
σε όλον τον κόσμο. www.taschen.com

ηλίολουςτΕς ημΕρΕς
Η γνωστή «Daisy» του Marc 

Jacobs κυκλοφορεί με  
το υποκοριστικό «Sunshine» 

και αναδίδει πλούσια φρουτώδη 
αρώματα όπου κυριαρχεί  
το μανταρίνι. Θα τη βρείτε  

στα καταστήματα καλλυντικών.



22 ΙΔΕΕΣ

info / nowinfo / now

Θεσσαλονίκn 

ΜΙΑ ΠΡΟτΑση γΙΑ την ΑθηνΑ
Με έπαινο τιμήθηκε η πρόταση του αρχιτεκτονικού γραφείου 
Νικηφορίδης Πρόδρομος, Cuomo Bernard, στον Ευρωπαϊκό 
διαγωνισμό Rethink Athens / Ξανασκέψου την Αθήνα, που 
οργάνωσε το Ίδρυμα Ωνάση με στόχο την ανάπλαση του 
κέντρου της Αθήνας. Οι αρχιτέκτονες-δημιουργοί της Νέας 
Παραλίας στη Θεσσαλονίκη εστιάζουν στη διαμόρφωση 
ενός «αστικού νευρώνα - ζωντανού ιστού που θα μετατρέψει 
τον άξονα Αμαλίας - Πανεπιστημίου - Πατησίων σε πράσινο 
διάδρομο σύνδεσης και ανάπτυξης ενός ενιαίου αστικού 
συστήματος από τον Εθνικό Κήπο ως το Πεδίον του Άρεως». 
www.nikiforidis-cuomo.com 

Καταξιωμένο αρχιτεκτονικό γραφείο,  
οι ΜΟΒ Αρχιτέκτονες ιδρύθηκαν το 1998 
από τον Βασίλη Μπασκόζο και τη Δαρεία 
Τσαγκαράκη. Ασχολούνται με κτιριακά 
έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας 
(βιομηχανικά, γραφεία, κατοικίες και 
συγκροτήματα κατοικιών, εσωτερικούς 
χώρους) ξεχωριστού ύφους. Στην έκθεσή 
τους στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 
παρουσιάζονται έργα που «αν και 
ακολουθούν αποκλίνοντες δρόμους,  
έχουν τους ίδιους κανόνες προσέγγισης  
που αφορούν τη λειτουργία, τη δομή 
και την υλικότητα». Διοργάνωση:  
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής  
(www.helliarch.gr). Πειραιώς 138,  
τηλ. 210 3453111, www.mobarchitects.gr

12 Μαΐου
έως 

o γύρόσ τόύ κόσΜόύ Ρούχα, αξεσουάρ και τσάντες με 
παραστάσεις, που παραπέμπουν σε διάφορες χώρες και πολιτισμούς 
συμπληρώνουν τη συλλογή της Μαίρης Κατράντζου για την Άνοιξη - 
Καλοκαίρι 2013. Ένα ταξίδι γεμάτο χρώμα, εικόνες και μοτίβα  
που συνδυάζεται αρμονικά με τα ρούχα της σεζόν.
www.marykatrantzou.com 

νοςτίμίΕς
Στο πλατό τυριών ή σε 
σαλάτες, οι σάλτσες-
ντιπ της Sigi θα είναι 

αποκάλυψη. Με γεύσεις 
όπως η γλυκόξινη Aceto 
Balsamico και η γλυκιά-
καυτερή Peperoncini, 
είναι πικάντικες με 
πλούσια αρώματα. 

www.agricolasigi.it

ΜΟΒ Αρχιτέκτονες, 
«Έργα & προσεγγίσεις» 

Οδός Πανεπιστημίου
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Πάμε Πάτμο;
Νησί με ιδιαίτερη ενέργεια, η Πάτμος  
είναι αγαπημένος προορισμός. Και  
το ολόλευκο resort Patmos Aktis στην 
παραλία Γροίκος προδιαθέτει για ηρεμία 
και χαλάρωση. Εξαιρετικά απλό, όπως 
απαιτεί το μοναδικό τοπίο του νησιού, 
με καλαίσθητο εστιατόριο και το Anasa 
Wellness & Spa για να περάσετε σε μια ζεν 
κατάσταση που μόνο η Πάτμος μπορεί  
να αποκαλύψει. www.patmosaktis.gr

Ελληνικές γεύσεις
Απαραίτητες στην ιεροτελεστία 
των μεζέδων, οι ελιές προσθέτουν 
γεύση παντού. Οι πράσινες ελιές  
της Gaea με λεμόνι και ρίγανη 
έχουν πάρει και το βραβείο Great 
Taste Award που επιβεβαιώνει  
την απόλαυση. www.gaea.gr

Παστέλ Ή φλόύό;
Ο ιστορικός οίκος 
Anglepoise λάνσαρε 
στη Maison & Objet  
τα καινούργια χρώματα 
του «Giant 1227» και  
τα λατρέψαμε αμέσως. 
Τα παστέλ είναι τόσο 
γλυκά, φίνα και ρετρό 
και τα έντονα τόσο 
εντυπωσιακά!  
www.anglepoise.com 

Οι πεταλούδες είναι 
τάση. Δωρίστε 
πασχαλινό αβγό 
με χαρούμενα prints.
STUDIO KOSTA 
BODA ILLUM

ΈρχΈται το Πασχα

Η Δήμητρα 
Σακελλαριάδου 
δημιουργεί 
χειροποίητα αβγά 
από πλεξιγκλάς 
ζωγραφισμένα  
στο χέρι. Είναι φίνα  
και διαφορετικά.
Τηλ. 6974 571509
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