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Εβδομάδα Design 
του Πεκίνου 
Η ελληνική 
δημιουργικότητα 
ταξιδεύει
Πάνω από 30 δημιουργοί, αρχιτέκτονες, 
σχεδιαστές και γραφεία branding συμμετέχουν 
στην πρώτη -και μοναδική- συμμετοχή  
της Ελλάδας στην Εβδομάδα Design  
του Πεκίνου, που «τρέχει»  
μέχρι τις 6 Οκτωβρίου στη μακρινή Κίνα
Από τη Μιράντα Παπαδοπούλου

Φ
άκελοι πάνω στο 
γραφείο, portfolio 
με παρουσιάσεις. 
«Δύο μέρες πριν 
από την αναχώ-

ρηση για Πεκίνο η προετοιμα-
σία είναι σκληρή», ομολογεί ο Βα-
σίλης Μπαρτζώκας, εμπνευστής 
του Designlobby που εκπροσω-
πεί τις ομάδες. Δεν είναι η πρώτη 
φορά που την κάνει -η προηγού-
μενη έκθεση στην Καντόνα πριν 
από μερικούς μήνες ήταν το πρώ-
το crash test με επιτυχία-, αλλά 
αυτή τη φορά τα μεγέθη είναι δι-
αφορετικά. «Πρόκειται για τη με-
γαλύτερη έκθεση design στην Κί-
να, με πάνω από 4 εκατομμύρια 
επισκέπτες. Πρώτη φορά, μάλι-
στα, 34 ελληνικά γραφεία και πέ-
ντε ιταλικά -αφού η τιμώμενη πό-
λη είναι το Μιλάνο-θα παρουσιά-
σουν τη δουλειά τους σε ένα κοινό 
που ξεπερνάει τις προσδοκίες. Εί-
ναι μια διεθνής foire όπου κλείνο-
νται οι περισσότερες συνεργασί-
ες στον κόσμο». Και το γεγονός ότι 
το Designlobby είναι η μοναδική 
συμμετοχή της Ελλάδας έχει από 
μόνο του ξεχωριστή σημασία…

Αθήνα-Βερολίνο
Η αλήθεια είναι ότι όσοι γνωρί-
ζουν το αεικίνητο πνεύμα του Βα-
σίλη Μπαρτζώκα περίμεναν ένα 
τέτοιο βήμα. Χρόνια στον χώρο 
του design -δημιουργός της πρώ-
της δωρεάν βιβλιοθήκης αρχιτε-
κτονικών υλικών «The Archive», 
διοργανωτής του Green Design 
Festival και εμπνευστής του συ-
νεδρίου «Design Υπό Στέγη» στη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών με 
το περιοδικό «+design»- είχε δη-
μιουργήσει ήδη ένα δίκτυο σχε-
διαστών. Τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο, όμως, πήρε την απόφαση να 
εγκαταλείψει την Αθήνα και να 
εγκατασταθεί μόνιμα με τη γυναί-
κα και τα τρία παιδιά του στο Βε-
ρολίνο. «Σοφή επιλογή εκ των 
υστέρων, παρά τη συναισθηματι-
κή φόρτιση», εξηγεί. Σε μια εβδο-
μάδα ίδρυσε την εταιρεία του υπο-
γράφοντας μια αίτηση και τον Φε-
βρουάριο του 2012 δημιούργησε 
και επίσημα το Designlobby, ξεκι-
νώντας ένα rebranding oυσιαστι-
κά του ελληνικού design.

«Το Βερολίνο αυτή τη στιγμή εί-
ναι ένας κόμβος όπου συναντιού-
νται καλλιτέχνες και δημιουργοί 
-κάτι σαν τη Νέα Υόρκη της δεκα-
ετίας του ’70-, αφού από εδώ περ-
νούν τα περισσότερα κινήματα. 
Στην πραγματικότητα, αν κάνει 
κανείς όνομα σήμερα στο Βερολί-
νο, έχει εξασφαλίσει διαβατήριο 
για όλο τον κόσμο. Τους τελευταί-
ους μήνες, λοιπόν, συζητούσαμε 
με πολλούς φίλους, αρχιτέκτονες 
και σχεδιαστές, πώς θα μπορού-
σαμε να μεθοδεύσουμε την έξοδο 
του ελληνικού design στο εξωτε-
ρικό. Όχι μόνο στην Ευρώπη, αλ-
λά κυρίως στην Ασία, που συγκε-
ντρώνει σήμερα τις περισσότε-
ρες ανερχόμενες οικονομίες. Και 
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η αλήθεια είναι ότι είναι μια μο-
ναδική ευκαιρία, αφού μέχρι τώ-
ρα οι Κινέζοι αναπαρήγαγαν ευ-
ρωπαϊκό και αμερικανικό design 
για λογαριασμό μεγάλων εταιρει-
ών. Σήμερα, θέλουν να προχωρή-
σουν ένα βήμα παραπάνω μετα-
τρέποντας το “Made in China” σε 
“Create in China”. Το γεγονός, μά-
λιστα, ότι υπάρχει μακρά και προ-
νομιακή επικοινωνία με τους Έλ-
ληνες -ο σεβασμός και ο θαυμα-
σμός στον ελληνικό πολιτισμό 
είναι το πιο ισχυρό διαπραγμα-
τευτικό όπλο-ενισχύει ακόμα πε-
ρισσότερο τις πιθανότητες για 
συνεργασίες». 

Πρώτη στάση: Καντόνα
Η έκθεση design στην Καντόνα 
(Γκουαντζού) που έγινε 23 με 27 
Απριλίου ήταν καθοριστική. «Η 
προετοιμασία ήταν επίπονη, κα-
θώς ήταν η πρώτη φορά και δεν 
ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε 
σε οργανωτικό επίπεδο. Δεν αρ-
κεί να στήσει κανείς ένα περίπτε-
ρο. Η επικοινωνία είναι πολλα-
πλή, με συναντήσεις, παρουσιά-
σεις και ομιλίες, προσπαθώντας 
να δημιουργήσουμε έναν δίαυ-
λο. Το σημαντικό είναι να δείξου-
με την εικόνα μιας Ελλάδας που 
έχει πάρει τα μηνύματα των και-
ρών. Και το ελληνικό design εί-
ναι ο καλύτερος διαφημιστής. 
Πολλά ελληνικά γραφεία, άλλω-
στε, έχουν ισχυρή φήμη στο εξω-
τερικό, κερδίζοντας διεθνή βρα-
βεία όπως Red Dot και European 
Design Awards, αναδεικνύοντας 
μια ελληνική ταυτότητα και αι-
σθητική που δεν επαφίεται στις 
δάφνες της. Αυτός είναι και ο λό-
γος που συγκεντρώνει την προ-
σοχή και την εκτίμηση του διε-
θνούς κοινού». 

Είναι χαρακτηριστικό, μάλι-
στα, ότι από την πρώτη κιόλας 
έκθεση δημιουργήθηκαν ισχυ-
ροί δεσμοί με σημαντικές εται-
ρείες τόσο στην Καντόνα όσο 

Τα ελληνικά 
γραφεία που 
συμμετέχουν 
BranDing & 
communication
2yolk 
www.2yolk.gr: ιδρύθηκε το 2003 
από την Εμμανουέλα Μπιτσαξάκη 
και τον Γιώργο Καραγιάννη, 
βραβεία Ερμής και EΒΓΕ

Beetroot 
www.beetroot.gr: βραβείο Red 
Dot Design για Καλύτερο Γραφείο 
Design στην Ευρώπη 2011. Παρου-
σίασε πριν από λίγους μήνες την 
έκθεση «Τέρατα» στο Μουσείο 
Μπενάκη, με διεθνείς διακρίσεις 
και πελατολόγιο.

Bob Studio 
www.bobstudio.gr: λειτουργεί 
μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου με 
καλύτερη δουλειά την καμπάνια 
για το ελαιόλαδο Εleia.

Designers United 
www.designersunited.gr: Δη-
μήτρης Κολιαδήμας και Δημήτρης 
Παπάζογλου υπεύθυνοι για την 
εταιρική εικόνα των αγώνων ιστι-
οπλοΐας Volvo Ocean Race και τον 
σχεδιασμό του ελαιόλαδου 5.

Κ2 Design 
www.k2design.gr: η πολυβρα-
βευμένη ομάδα του Γιάννη Κου-
ρούδη με πελάτες τα προϊόντα 
Κορρέ, Ίδρυμα Δέστε, Μουσείο 
Γουλανδρή, Κρόκος Κοζάνης, Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας-
Νύχτες Πρεμιέρας

Busybuilding 
www.busybuilding.com: οκτώ 
βραβεία Ερμής το 2012 και δυο 
βραβεία Red Dot Design για τις 
καμπάνιες «Τaste Like Greece» και 
«Hellgate Photography».

Red Design Consultants 
www.reddesignconsultants.
com: υπεύθυνη για το λογότυ-
πο των Ολυμπιακών Αγώνων, 
Apivita, Kύκνος, Μεταξά και πλή-
θος διεθνών βραβείων.

Sereal Designers 
www.sereal.net: από τα πιο 
πρωτοποριακά γραφεία μεταξύ 
Αθήνας και Ηρακλείου.

Somethink 
www.somethink.gr: ιδρύθηκε 
το 2001 από την Αιμιλία Καντά, τε-

λευταία δουλειά ο επανασχεδια-
σμός του λογότυπου του ΠΑΣΟΚ.

ProDuct Design-art  
& Design curators
Kalos & Klio 
kalosklioshowroom.blogspot.
gr: από τους πρωτοπόρους της 
digital art στην Ελλάδα με διε-
θνείς διακρίσεις.

Would Like Craft 
www.wouldlikecraftlab.tk: ελ-
ληνοϊταλική ομάδα με τον αρχιτέ-
κτονα Σωτήρη Παπαδόπουλο.

CTRLZAK 
www.ctrlzak.com: Θάνος Ζακό-
πουλος και Katia Meneghini σε ένα 
από πιο ισχυρά γραφεία με έδρα το 
Μιλάνο (χαρακτηριστική δουλειά 
η σειρά σερβίτσιων Hybrid).

Kωνσταντίνος Χούρσογλου
www.chd.gr: με έδρα πια τη Γε-
νεύη, διεθνή βραβεία και πελάτες 
γκαλερί «Ζουμπουλάκη», Diageo.

Lena Blonsky 
www.lenablonsky.com: γνω-
στή για τα πολύχρωμα κεραμι-
κά και τα χαλιά της, με μεγάλο 
πελατολόγιο.

Άρης Στάθης 
www.aris-stathis.com: από 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τώρα 
Ουτρέχτη, νικητής του διαγωνι-
σμού Athens Benchmark για το 
καλύτερο παγκάκι της πόλης.

Μiracles 
www.miracles.gr: Ολγα Σισμα-
νίδου και Φώτης Σταματόπουλος 
με επαφές ήδη με Κίνα.

Mατίνα Παπαζαχαρία 
www.3d-art.gr: από τα νέα πρό-
σωπα με έδρα τη Λάρισα.

We Design 
www.wedesign.gr: από τις πιο 
δυναμικές ελληνικές ομάδες με 
πελάτες τα Μουσείο Μπενάκη, 
Kayak, Eθνικό Θέατρο.

motion Design
Nomint 
www.nomint.gr: από τα πιο 
γνωστά γραφεία με έδρα Αθή-
να και Λονδίνο και πλήθος βρα-
βείων και δημοσιεύσεων σε ξένα 
περιοδικά.

Digital Design
Walk in the Park 
www.walkinthepark.gr: νέα 
ομάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ΑρχιτΕΚτονΕς-
interior Designers
Spacelab 
www.spacelab.gr: Σωτήρης Χα-
ΐνης και Βάνα Κριμνιώτη σε ένα 
από τα πιο δυναμικά γραφεία των 
τελευταίων χρόνων.

AMK 
www.amk.gr: από τα πιο γνωστά 
γραφεία στο εξωτερικό με τη φή-
μη του Μιχάλη Κατζουράκη στον 
σχεδιασμό κρουαζιερόπλοιων.

Mηνάς Κοσμίδης 
www.minaskosmidis.com: τε-
λευταίο έργο του το εστιατόριο «Η 
φάρμα κρεάτων» στην Κομοτηνή 
και το «Τhink Beer’ στο Περιστέρι.

Stephania Mosse 
www.stephaniamosse.com: 

πρωτοποριακός σχεδιασμός 
και οικολογικό design από τους 
Stephania Mosse και Γιώργο 
Παπανικολάου.

Metesysm 
www.metesysm.gr: εταιρεία 
μελετών με έδρα τη Θεσσαλονί-
κη και μεγάλα έργα στο πελατο-
λόγιό της.

Θωμάς Γκραβάνης 
www.lightingdg.com: από τις 
εξαιρετικές ομάδες στις μελέτες 
φωτισμού με έργα σε Άμπου Ντά-
μπι, Ινδία και Κύπρο.

Zege Architects 
www.zege.gr: Τάσος Ζέππος-
Ελένη Γεωργιάδου σε ένα από τα 
αρχιτεκτονικά γραφεία που έχουν 
γράψει ιστορία.

A&M Architects 
www.am-architects.gr: διεθνή 
έργα σε Κύπρο και Σαουδική Αρα-
βία με ισχυρή παρουσία.

Πάνος Παρθένιος 
www.parthenios.com: ιστορία 
από το 1974 από τον Σπύρο Παρθέ-
νιο με διεθνείς μελέτες.

Pieris Architects 
www.pieriarchitects.com: οι-
κογενειακή εταιρεία από τον Κων-
σταντίνο Πιερή με διεθνή βραβεία.
 
Κοκκίνου-Κούρκουλας 
www.kokkinoukourkoulas.
com: από τα εμβληματικά αρχι-
τεκτονικά γραφεία με έργα όπως 
το Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς, 
η γκαλερί «Kalfayan», αλλά και το 
εστιατόριο PBox.

ΦωτογρΑΦοι
Βαγγέλης Πατεράκης 
www.studiopaterakis.com: 
σχολή στη φωτογραφία με πλήθος 
δημοσιεύσεων σε ελληνικά και 
ξένα περιοδικά.

Λουίζα Νικολαΐδου 
www.louisanikolaidou.com: 
εξειδικευμένη στη φωτογραφία 
εσωτερικών χώρων, με πελάτες 
όπως το Αnassa Resort της 
Κύπρου.

Eριέτα Αττάλι 
www.erietaattali.com: από τις 
λίγες διεθνείς φωτογράφους στην 
αρχαιολογική και αρχιτεκτονική 
φωτογραφία, διδάσκει στο 
πανεπιστήμιο Columbia της Νέας 
Υόρκης.

ντόνας-, αλλά μαθαίνουμε στην 
πράξη. Το σίγουρο είναι ότι πι-
στεύουμε σε αυτό που κάνου-
με. Είναι η εποχή που δεν έχου-
με πια την πολυτέλεια να κλει-
στούμε στα σύνορά μας. Και το 

ελληνικό design έχει τη δύνα-
μη να προχωρήσει μπροστά… Mε 
εξωστρέφεια, συνεργασία, επι-
μονή, πείσμα, δύναμη και σκλη-
ρή δουλειά». Ραντεβού στο Πεκί-
νο, λοιπόν…

και στη Σαγκάη. «Σε λίγες εβδο-
μάδες θα ανέβει η νέα ιστοσελί-
δα του Designlobby. Asia στα κι-
νεζικά και αγγλικά σε συνεργα-
σία με τοπικούς συνεργάτες, ενώ 
έχουν κλείσει οι πρώτες συμφω-
νίες με τον Κωνσταντίνο Χούρ-
σογλου και τον Θάνο Ζακόπου-
λο για σχεδιασμό προϊόντων κι-
νεζικών συμφερόντων με στό-
χο την αμερικανική αγορά. Αυτή 
τη στιγμή, μάλιστα, γίνονται συ-
ζητήσεις με αρχιτεκτονικά γρα-
φεία για έργα σε Ινδία και Κατάρ, 
ενώ έχουν δοθεί προσφορές για 
μετατροπή ενός κτιρίου γραφεί-
ων σε κατοικίες στη Σαγκάη». Μι-
κρές συμφωνίες, αλλά καλή αρ-
χή για την εμπιστοσύνη σε ελ-
ληνικά ονόματα. «Παράλληλα, 
δουλεύουμε σκληρά με συστη-
ματικές επαφές σε νέες ευκαιρί-
ες που δημιουργούνται, ώστε να 

τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο. Η αλήθεια είναι 
ότι το άνοιγμα μιας νέας αγοράς 
θέλει χρόνο, χρήμα, συνέχεια και 
συνέπεια, αλλά τα αποτελέσματα 
ανταμείβουν».

Πεκίνο καλεί Ελλάδα
Αυτή τη φορά, λοιπόν, με την πεί-
ρα έξι μηνών, η ελληνική αντι-
προσωπεία του Designlobby επι-
στρέφει ενισχυμένη σε μεγαλύ-
τερη αρένα. «O ανταγωνισμός εί-
ναι δυνατός, αλλά αυτό είναι που 
κάνει και ενδιαφέρον το στοίχη-
μα. Και μόνο το γεγονός ότι συμ-
μετέχει πρώτη φορά η Ελλάδα σε 
μία αντίστοιχη έκθεση είναι ση-
μαντικό βήμα. Ο στόχος είναι να 
προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο κοινό και να παρου-
σιάσουμε τη δυναμική του ελλη-
νικού design». Αυτός είναι και ο 
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«Η τέχνη ως 
διαδικασία έχει ανάγκη 
την απομόνωση. To 
ίδιο και ο καλλιτέχνης.  
Το μόνο εργαλείο  
για την προβολή  
της δουλειάς σου 

Τι θα δουν  
οι Έλληνες  
στο Πεκίνο

 Το περίπτερο του 
Designlobby θα βρίσκεται σε 
90 τ.μ. στη βιομηχανική περιο-
χή 751, ενώ επιμελητής είναι ο 
σχεδιαστής Θάνος Ζακόπουλος 
από το γραφείο CTRLZAK, με 
έδρα το Μιλάνο.

 Στην αντιπροσωπεία συμμε-
τέχουν 34 ελληνικά και πέντε 
ιταλικά γραφεία που αντιπρο-
σωπεύει το Designlobby, ενώ 
για πρώτη φορά είναι υπό την 
αιγίδα της πρεσβείας της Ελλά-
δας στην Κίνα.

 Η φετινή τιμώμενη πόλη είναι 
το Μιλάνο, ενώ οι συμμετέχο-
ντες θα ξεπεράσουν τις περσι-
νές συμμετοχές των 1.800 περι-
πτέρων από 25 χώρες.

 Κάθε χρόνο οι επισκέπτες κυ-
μαίνονται από 3 μέχρι 5 εκατ., 
με 200 τοπικά και διεθνή Μέσα 
και αφιερώματα από τους «New 
York Times», που διοργανώ-
νουν και το Forum Design 2012 
(www.bjdw.org).

 Στις συναντήσεις θα παρα-
βρεθούν μερικά από τα μεγα-
λύτερα ονόματα του διεθνούς 
design. όπως ο Τοm de Kay από 
«Νew York Times», Carlo Ratti 
που διευθύνει το «Senseable 
City Lab» του ΜΙΤ, Alice 
Rawsthorn από «International 
Ηerald Tribune» και Ole 
Bouman, διευθυντής του Ολ-
λανδικού Ινστιτούτου Αρχιτε-
κτονικής (NAi).

λόγος που, παράλληλα με την έκ-
θεση, θα οργανωθούν μια σειρά 
από ομιλίες, παρουσιάσεις και συ-
ναντήσεις με τη βοήθεια της πρε-
σβείας της Ελλάδας στην Κίνα που 
επιστρατεύει όλες τις δυνάμεις της 
για να ενισχύσει τον ιερό σκοπό. 

«Στην πραγματικότητα, αυ-
τό που έχει σημασία είναι να 
αποδείξουμε ότι οι Έλληνες ήρ-
θαν για να μείνουν στην Κίνα, 
με ισχυρή παρουσία που αυξά-
νεται κάθε χρόνο». Αυτή τη φο-
ρά, άλλωστε, η εθνική ομάδα 
design περιλαμβάνει μερικά από 
τα μεγαλύτερα ονόματα σχεδι-
αστών, δημιουργών και αρχιτε-
κτόνων, με έργο που εντυπωσιά-
ζει. «Η προσπάθεια δεν είναι εύ-
κολη -αυτός είναι ο λόγος που η 
προετοιμασία έχει ξεκινήσει σχε-
δόν από την τελευταία μέρα που 
ολοκληρώθηκε η έκθεση της Κα-
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