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Αγαπητοί φίλοι,
Ο κατάλογος αυτός εμπεριέχει τα μοναδικά φωτιστικά που δημιουργήθηκαν για τις
ανάγκες της δημοπρασίας της CREAID «Designer Lights».Μαζί με την παρουσίαση
κάθε φωτιστικού περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν την έμπνευσή
αυτού, καθώς και λεπτομέρειες αναφορικά με τις διαστάσεις και τα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν.
Ευχαριστώ πολύ όλους τους καταξιωμένους Έλληνες και ξένους σχεδιαστές,
αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες, που εμπνεύστηκαν και σχεδίασαν το δικό τους
μοναδικό φωτιστικό για την CREAID.
Η CREAID είναι ένας φιλανθρωπικός Οργανισμός που δημιουργήθηκε για να
συνδυάσει τις έννοιες της «δημιουργίας μέσω της τέχνης» και της «βοήθειας
στο συνάνθρωπο», χρησιμοποιώντας τα δημιουργήματα τέχνης εμπνευσμένων
ανθρώπων ως μέσο υλοποίησης των προσπαθειών της με σκοπό την παροχή
κοινωνικού έργου.
Το “Designer Lights” αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά project της CREAID μετά
την πετυχημένη ολοκλήρωση του project “ToteBags”. Τα έσοδα από αυτή τη
δημοπρασία κατέστησαν εφικτή την αγορά μιας κινητής ιατρικής μονάδας στους
«Γιατρούς του Κόσμου».
Τα μοναδικά δημιουργήματα θα τα βρείτε και στην ιστοσελίδα της CREAID,
www.creaid.com, την οποία σας καλώ να επισκεφθείτε για να διαλέξετε ανάμεσα
στις μοναδικές φωτιστικές δημιουργίες και να κάνετε την προσφορά σας. Οι τιμές
εκκίνησης της δημοπράτησης κάθε φωτιστικού αντανακλούν το κόστος κατασκευής
του. Η ηλεκτρονική δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί 1 – 10 Απριλίου 2016 μέσω
της ιστοσελίδας της CREAID.
Η ενεργός συμμετοχή σας στην online δημοπρασία, τόσο η δική σας όσο και των
φίλων σας, είναι καθοριστική για την ολοκλήρωση της προσπάθειάς μας.
Μαζί θα κάνουμε πράξη το έργο για τη δημιουργία της παιδικής χαράς στο Γενικό
Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαίας Κυριακού», καθώς το σύνολο
των εσόδων της δημοπρασίας θα διατεθούν για το σκοπό αυτό.
Σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας.

Dear Friends
This Catalogue includes all the unique light fixtures that were
created exclusively for the purposes of CREAID’s “Designer
Lights” auction. Together with the presentation of each luminaire,
you may find information on how it was inspired and details
regarding its dimensions and materials.
I sincerely thank all the prominent Greek and international
designers, architects and artists, that found creative inspiration and designed their
one-of-a-kind, unique light fixture for the purposes of CREAID’s auction.
CREAID is a non-profit organization, which aims to combine “creativity through
works of art” with “aid for those in need.” It uses the artistic inspiration and creations
of its supporters in order to provide assistance to the local community and raise
awareness through creative and artistic initiatives.
“Designer Lights” is CREAID’s second project, after the successful completion of the
project “Tote Bags,” last year. The proceeds of the auction were used to purchase a
mobile medical unit for the Greek Chapter of the Organization “Medecins Du Monde.”
You can find the entire collection of the unique lighting creations of the “Designer
Lights” Project, in CREAID’s website, www.creaid.com. I invite you to visit our site
and choose amongst the light fixtures and make your bidding. The starting prices
of the auction of each luminaire reflect its construction costs. The online auction in
CREAID’s website will last from 1-10 April 2016.
Your active participation in the online auction, as well as that of your friends that you
may freely invite to participate, is of significant importance for the completion of our
efforts.
Together we can realize the dream of the creation of a playground for the Athens
General Children’s Hospital “Panagioti & Aglaia Kyriakou,” since all of the proceeds of
the auction will be allocated towards this cause.
I thank you in advance for your support.

Marina Vernicos
Μαρίνα Βερνίκου
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ΠΆΜΦΩΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΕΣ

ENLIGHTENED CREATIONS

Εκατό και πλέον καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές προσέφεραν τις
ευφάνταστες δημιουργίες τους για ένα κοινό σκοπό: την κατασκευή παιδικής χαράς
στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού».
Πρόκειται για μια πράξη αξιέπαινη και ενθαρρυντική, αυτή τη δύσκολη οικονομική
περίοδο για τη χώρα μας, που μας εμψυχώνει και εμπνέει αποκαλύπτοντάς μας
τις αλληλεπιδράσεις ζωής και τέχνης, υπευθυνότητας και αλληλεγγύης, ακέραιης
ανιδιοτέλειας και απέραντης καλοσύνης.

More than a hundred established artists, architects and designers
have offered their creative inspiration for the design of works
of art for one common cause: the construction of a playground
for the Athens General Children’s Hospital “Panagiotis & Aglaia
Kyriakou.”

Ο Ελύτης διεισδυτικά λέει: «Η συναισθηματική αποτίμηση του κόσμου δίνει
διαφορετικό περιεχόμενο στην έννοια της ζωής, ξανά τοποθετεί μάλιστα στο
κέντρο του ανθρώπου την πηγή της ελευθερίας του.» Ίσως αυτή και μόνο η
συναισθηματική προσέγγιση της ιδέας για τη δημιουργία μιας παιδικής χαράς ήταν
αρκετή για να δώσει έναυσμα στη στοργή και στη γενναιόδωρη προσφορά τόσων
πολλών ανθρώπων, που αν και οι περισσότεροι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους,
εμπιστεύτηκαν ο ένας τον άλλον, συμπορευόμενοι στην κοινή προσπάθεια.
Εμπνευστής και οραματιστής του όλου εγχειρήματος η Μαρίνα Βερνίκου, που
δεν της αρέσουν τα λόγια, αλλά προτιμά τα έργα. Έτσι, ενώ δεν έχουν περάσει
παρά μόνο λίγοι μήνες από τότε που η CREAID παρέδωσε μια υπερσύγχρονη
ιατρική κινητή μονάδα στους Γιατρούς του Κόσμου, τα δραστήρια μέλη της ξανά
συσπειρώνονται στρέφοντας αυτή τη φορά την δράση τους στο καλό των παιδιών
της σημερινής και της αυριανής Ελλάδας. Συνοδοιπόροι τους είναι εκατοντάδες
δωρητές φανερώνοντας ότι στον τόπο μας υπάρχουν υγιείς και ικανές δυνάμεις, με
ευφυΐα, αγάπη, γνώση και ευγένεια ψυχής. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους
συνέβαλαν στην κοινή αυτή προσπάθεια γιατί ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί
φωτίζουν την ελπίδα μας για το αύριο.

Τάκης Μαυρωτάς
Θεωρητικός τέχνης

In this very difficult economic era for our country, this is an encouraging and
worthwhile act of kindness, which inspires us and gives us strength to continue. This
effort materialized through the discovery of the interconnectivity between life and art,
responsibility and social solidarity, solid altruism and unlimited kindness.
Odysseas Elytis perceptively says: “The emotional blueprint of the world provides a
different perspective in the definition of life, repositioning in the core of humankind
the source of its freedom.” Perhaps, even just this emotional approach of the idea of
the creation of a playground for children is enough to be the initiating factor for the
kindness and the generosity of so many people. Those people, who may have never
met, have trusted one another towards this common cause.
The whole project was inspired and created by the visionary Marina Vernicos, who
likes action better than words. Therefore, even though it has only been a few months
since the delivery of a technologically sound mobile medical unit to the Organization
“Médécins du Monde”, CREAID’s energetic members have united again. This time,
their effort is addressed to the young generation of Greece, both current and future.
Side by side with them are the hundreds of donors who show that there are still
healthy and strong elements in our country, fighting for the common good, using
their intelligence, love, knowledge and kindness.
I wish to warmly congratulate everyone that has contributed to this common cause,
as everyone separately and all together, united as one, they enlighten our hope for
the future.

Takis Mavrotas
Art theoretician
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DESIGNER LIGHTS
0NLINE AUCTION
1-10 APRIL 2016
WWW.CREAID.COM

EXHIBITION
5-10 April, 12:00 - 20:00

PRESENTATION EVENT
5 April, 19:00 - 23:00

ONE ATHENS
20-24 Stratiotikou Syndesmou str
Athens, 10673, Greece
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CREAID TEAM
For further information please contact us at info@creaid.com or (+30) 2103650179.
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πωλήσεις καινούριων και
μεταχειρισμένων σκαφών

ναυλώσεις

σκαφών αναψυχής επανδρωμένων και μη
διαχείριση μαρινών και σκαφών
χρηματοδοτήσεις

από το 1975
Λεωφ. Ποσειδώνος 11, 174 55 Άλιμος,
Τηλ: 210 9896000, Fax: 210 9850130
Email: info@vernicos.gr • www.vernicos.com
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Welcome to

ifly,

a company specializing in VIP Air Transfer. Iﬂy’s philosophy is simple: to provide its clients with
the most luxurious aircrafts with the industry’s leading quality of service and professionalism.
Iﬂy oﬀers top of the range aircrafts supported by a team of highly experienced pilots, qualiﬁed
ground personnel, and state-of-the-art maintenance facilities that guarantee an unparalleled
way of travel. We ﬂy to every destination in Greece as well as to Italy, France, Montenegro,
Albania, FYROM, Serbia, Bulgaria, Turkey and Cyprus.

Agusta A109 Power Elite
Enjoy a new traveling experience with the Agusta A109 Power Elite. Fly for business
or leisure to any destination in speed, style and safety. Apart from its striking
aerodynamic silhouette, the cabin oﬀers a spacious, quiet and luxurious
environment, equipped with an air-conditioned leather seated
interior, including a mini-bar. In addition to its elegance, the Agusta
A109 Power Elite is one of the fastest commercial helicopters in Greece.
Its two engines and two separate ﬂight control hydraulic systems guarantee
the highest level of safety for your ﬂight.

Bell 430
Bell 430 is a twin engine helicopter, manufactured in 2008, always ﬂown by twin pilot crew
and probably one of the fastest commercial helicopters in Greece. It can comfortably ﬁt up to 8
passengers and is the only helicopter in its class equipped with an emergency ﬂoating system. The cabin
rivaling light business jets, oﬀers an unparalleled array of choices for in-ﬂight comfort, luxury and
convenience. It features a noise-free environment and an airconditioned leather seated interior,
including a mini-bar, making it one of the most enviable helicopter of its class, ideal for
long distance ﬂights. Its two separate ﬂight control hydraulic systems guarantee the
highest level of safety for your ﬂight.

Hawker Beechcraft 390 Premier IA
The Premier 1A provides innovative technology from its exterior
to the interior. Its drag reducing aerodynamics along
with the swept wing design increases cruising
speed and high level altitudes. The state of the
art avionics enhance ﬂight safety at its maximum
and a cabin cross selection, wider than any typical light
jet, oﬀers unparalleled luxury during the ﬂight. Amenities
which range from retractable tables with power for laptops to a private
lavatory punctuate comfort.Its cabin oﬀers a standard seating for six passengers.

Megara Civil Airport,
19100 Megara, Attica, Greece
PO Box 138
Tel.: (+30) 210 62 35 080,
info@iﬂy.gr
Fax: (+30) 210 80 19 270

www.iﬂy.gr

fb.com/ifygr

@iﬂygr

the only way to ﬂy...
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ANNA FAFALIOU
Illusions
σίδερο, αλουμίνιο, πλέξιγκλας

iron, aluminum, plexiglass

Η σειρά illusions πραγματεύεται την ψυχολογία της
οπτικής μας αντίληψης και την σχέση της φυσικής μας
ύπαρξης σε σχέση με τον χώρο και το αντικείμενο. Η
καλλιτέχνης χρησιμοποιώντας σκληρά υλικά όπως σίδερο,
αλουμίνιο και plexiglass, δημιουργεί έναν διάλογο μεταξύ
του χώρου και του θεατή, και τον τρόπο με τον οποίο
ενσωματώνουμε το αντικείμενο και την φόρμα.

The series Illusions, explores all visual abstractions as
perceived by the artist. The shapes represent memories
of objects & people in abstraction, deformation or in an
unfinished state as they’ve been recorded in the mind’s eye.
The combination of white elements and silver reflections,
creates a sense of a ‘tabula rasa’, allowing the viewer to self
reflect in relation to space and time.

www.annafafaliou.com

Starting price € 700

Photo Credit: Nicholas Mastoras

110 H x 40 W cm

MYRTO DANELIAN
Monolith
λάμπα διαμάντι, μαύρο λακαρισμένο ξύλο και χρυσό
υφασμάτινο καλώδιο.
Τo Monolith συμβολίζει την μοναδικότητα του ανθρώπου
όπως αυτή του κάθε διαμαντιού που γεννιέται στη Γη.
Η πνευματική μας εξέλιξη ξεκινάει από τον ακατέργαστο
εαυτό μας και δυναμώνει με τις εμπειρίες μας.
Με τον ίδιο τρόπο, οι έδρες δίνουν μορφή σε ένα
διαμάντι και συμβάλλουν στη μαγική του λάμψη.

diamond light bulb, black lacquered wood and pink gold
fabric cable.
Monolith represents the uniqueness of each and every
human being, just like every precious diamond gem
discovered on Earth.
If our personal evolution is defined by our experiences, so
each facet contributes to the diamond’s magic shine.

www.diamondclub.gr

Starting price € 800
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90 Η x 30 W x 30 D cm
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50 Η x 50 W cm

18 W x 18 D x 20 H cm

ANGELOS ANGELOPOULOS

AK-A / KATERINA APOSTOLOU, MINNA COLAKIS

Balloon

Petal Table Lamp

μέταλλο

metal

γυαλισμένος ορείχαλκος

mirror polished bronze

Το επιδαπέδιο φωτιστικό είναι σφαιρικού σχήματος,
λευκού χρώματος και εμπεριέχεται στα όρια ενός νοητού
τετραγώνου 0,50 μ. x 0,50 μ. Πρόκειται για παράλληλους
ομόκεντρους κυκλικούς δίσκους διαφορετικής ακτίνας,
μειουμένης προς το εξωτερικό. Η κατασκευή είναι
μεταλλική με αρκετό βάρος. Εξαιτίας των ομόκεντρων
κύκλων το φως που αποδίδει το αντικείμενο αναδεικνύεται
όταν βρίσκεται σε υποφωτισμένους χώρους.

The floor lamp has a sphere shape, the colour is white and it is
contained in an imaginary square with dimensions 50cm x 50cm.
The lamp consists of parallel concentric circles with different radius,
decreasing outwards. The object is quite heavy and made of metal.
The lamp is suitable for low light room spaces, because of its
specific shape.

Σε μία σύνθεση τριών επιφανειών που κάμπτονται και τέμνονται
μεταξύ τους διαπερνώντας η μία την άλλη μέσα από σχισμές,
το επιτραπέζιο φωτιστικό Petal είναι μία μελέτη επιφανειών που
αναδιπλώνονται δημιουργώντας κενά και ακμές μεταβαίνοντας
από την μία στις τρείς διαστάσεις. Οι γυαλιστερές αντανακλαστικές
επιφάνειες δημιουργούν μία αίσθηση βάθους με το ίδιο το
αντικείμενο να εξαφανίζεται αντικατοπτρίζοντας απόλυτα το
περιβάλλον του. Ένα απαλό, ζεστό, γεωμετρικό φως εκλύεται, με την
φωτιστική πηγή να πολλαπλασιάζεται από την αντανάκλασή της
στο γυαλιστερό εσωτερικό του.

A composition of three interlocking planes, bending and dissecting
each other, our Petal Table Lamp is a study of lines, planes and voids,
and their transformation from the one – to the three-dimensional.
Its shiny, mirror-like finish creates an illusion of depth, as the object
itself vanishes by perfectly reflecting its surroundings. A soft, warm
and geometrical ambient light is emitted, as the light source is
multiplied on all the shiny interior surfaces.

www.angelosangelopoulos.com

www.ak-a.gr
Starting price € 1000
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Starting price € 250
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SPACELAB ARCHITECTURE / SOTIRIS CHAINIS & VANA KRIMNIOTI
Neon Light Stool
βόλακας ελληνικό μάρμαρο, ελληνική καρυδιά

volakas greek white marble, greek walnut wood

Το Neon Light Stool αποτελεί κομμάτι της συλλογής των
SpaceLab Architecture stool, τα οποία επαναπροσδιορίζουν
την χρήση του παραδοσιακού ελληνικού σκαμπώ. Ο τρόπος
που το φυσικό φως εισχωρεί σε μία πλεκτή επιφάνεια είναι το
κεντρικό σημείο έμπνευσης.

The Neon Light Stool is part of SpaceLab Architecture stool
collection that readapts the use of a traditional Greek piece
of furniture. Light penetrating a weaved surface is the driving
force of the concept.

www.spacelab.gr

HALO ARCHITECTURAL LIGHTING www.halo.gr

Starting price € 1500

FOSS / TASSOS BIZAKIS
The Light Within
χαλκός
Γλυπτό φωτιστικό δαπέδου , χειροποίητο-σφυρήλατο απο
χαλκό , με πατίνα οξείδωσης σκούρας απόχρωσης .
Ο γλύπτης Δημήτρης Φόρτσας σε συνεργασία με τους
lighting designers της εταιρείας FOSS Α.Ε

copper
Hand crafted sculpture luminaire from forged copper with
dark oxidation patina.
Dimitris Fortsas sculptor in cooperation with FOSS SA
lighting designers.

www.foss.gr

Starting price € 1500

210 Η x 40 W cm
32

Photo Credit: Costas Vergas

35 W x 35 Dx 42 H cm
33

34 H x 36 W x 10,5 D cm

SOTOVIKIS + B / ANASTASIS SOTOVIKIS, KONSTANTINIA BATZIOU
Second Life Olive Tree
ξύλο ελιάς, μέταλλο

olive wood, metal

H προσέγγιση στο σχεδιασμό του φωτιστικού μας
βασίζεται σε δύο πολύ απλές ιδέες.
Το σχήμα αντιπροσωπεύει ένα βιβλίο το οποίο όταν το
ανοίγετε, παίρνετε το φως της γνώσης
Το υλικό ξύλο ελιάς γιατί η ελιά είναι το δέντρο του φωτός.
Το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται ως λάδι φωτισμού και έτσι
θεωρήθηκε να είναι η πηγή του φωτός.

The approach to our light design is based on two very
simple ideas.
The shape represents a book that when you open in you
get the light of knowledge.
The material olive tree wood because olive tree is the tree
of light. The olive oil was used as lighting oil and thus it
was considered to be source of light.

www.sotovikis.com

104 H x 57 W x 4 D cm

KANELLA ARAPOGLOU
Enjoy

Starting price € 150
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πλέξιγκλας

plexiglass

Στην φωτεινή πλευρά του τοίχου
Φωτιστική εγκατάσταση, όπου η χρήση ειδικά
σχεδιασμένης γραμματοσειράς καταγράφει τη ροή της
θετικής ενέργειας. Το Enjoy προβάλει προς τους θεατές το
ευθύ του μήνυμα καλώντας τους σε δράση.

On the bright side of the wall.
A lighting installation using a type font specially designed
to showcase the flow of positive energy. Enjoy radiates its
straightforward, call-to-action message leaving it open to
the viewers’ interpretation.

www.kanella.com

Starting price € 800
35

38 H x 188 W x 45 D cm

DESIGN 314 ARCHITECTURE STUDIO / PAVLOS CHATZIANGELIDIS
Pangolin
ύφασμα, ρητίνη , ακρυλικό

fabric, resin, acrylic.

Το αντικείμενο Pangolin , φτιαγμένο από ύφασμα , ρητίνη
και ακρυλικό, είναι μια αναφορά στις κοινωνικές ομάδες,
που απειλούνται από τις προκλήσεις της καθημερινής
ζωής . Η αρχική έμπνευση προκύπτει από τη φύση και τους
μηχανισμούς της, τα οποία αναπτύχθηκαν για την εξέλιξη
των μπαχαρικών, σύμφωνα με την ποικιλία των συνθηκών
και τους κινδύνους. Το Pangolin εμφανίζεται ως μανδύας
στο χώρο και συμβολίζει την προστασία και την επιβίωση .

The object Pangolin, made out of fabric, resin and acrylic, is a
reference to the social groups, who are threatened from the
challenges of everyday life. The original inspiration emerges
from nature and its mechanisms, which are developed for
the evolution of spices, in accordance with the variety of
circumstances and dangers. The Pangolin appears as a
cloak in space, symbolising the protection and survival.

Σε συνεργασία με τον γλύπτη Γιάννη Ασπρά

In collaboration with Sculptor Aspras Yiannis

www.314architecturestudio.com

Starting price € 800
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70 H x 100 W cm

MARINA VERNICOS
Sea Through
φωτεινό κουτί, πλέξιγκλας

light box, plexiglass

Σε όλη μου τη ζωή ταξιδεύω στις θάλασσες. Έπλευσα στη γαλήνη
και στην τρικυμία.
Είδα το διάφανο και το θολό. Ένοιωσα το θερμό και το κρύο.
Βούτηξα στα βαθιά και στα ρηχά.
Τις μέρες του καλοκαιριού κολυμπάω ώρες.
Πάνω από τη θάλασσα, φαντάζομαι.
Στην επιφάνειά της σκέπτομαι σε βάθος.
Κάτω από τη θάλασσα, καταλαβαίνω. Μέσα από τον απέραντο
ορίζοντα η ανθρώπινη κλίμακα αποκτά προοπτική.
Εκεί που η θάλασσα συναντά τον ουρανό, βρίσκω τον εαυτό μου.
Μέσω της θάλασσας, ατενίζω σε βάθος....

Through my life I have travelled the seas. Sailed the calm
and the rough.
Seen the clear and the murky. Felt the warm and the cold.
Dived in the deep and the shallow.
Through the days of the summer I swim for hours.
Above the sea I imagine.
On the surface I think through.
Under the sea I comprehed. Through the infinite horizon,
human scale gains perspective.
Where the sea meets the sky, I find myself.
Through the sea I see through...

www.marinavernicos.com

Starting price € 400
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HUFFY
Helmet Lamp
χαλκός, ορείχαλκος, θερμοπλαστικό, αφρικανική καρυδιά.
Η πηγή έμπνευσης για το φωτιστικό HELMET LAMP
βρίσκεται πίσω στη δεκαετία του ’50 και συγκεκριμένα στα
κράνη που φορούσαν οι οδηγοί αγωνιστικών αυτοκινήτων
εκείνη την εποχή.
Ο σχεδιαστής Huffy, λάτρης και οδηγός αγώνων
κλασσικών αυτοκινήτων, σχεδίασε και κατασκεύασε το
έργο αυτό στο εργαστήριο χρυσοχοΐας του στην Αθήνα,
όπου εφάρμοσε αμιγώς την τέχνη της χρυσοχοΐας για τα
μεταλλικά μέρη και την τέχνη της ξυλογλυπτικής για την
βάση.

χάλυβας, μάρμαρο

copper, brass, thermoplastic, african walnut

Αντίβαρο Φωτός
Ένας αδρός μαρμάρινος όγκος γίνεται το
αντίβαρο για να ανυψωθεί το φώς.

The inspiration for the HELMET LAMP comes from the 50s,
specifically from the helmets worn by the drivers of racing
cars of that period.
Designer and goldsmith Huffy, who is both an enthusiast
and driver of classic racing cars himself, designed and built
the lamp at his goldsmiths’ workshop in Athens, where he
applied purely the goldsmith art for the metal parts, and the
art of wood carving for the base.

Counterbalance for Light

steel, marble
Counterbalance for light
A rough marble volume is becoming a
counterbalance to raise light.

www.huffyjewels.com

www.workshop-s.com

Starting price € 600

Starting price € 1200

136 H x 33 W cm
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DIONISIS SOTOVIKIS

185 H x 46 W cm
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MARY MASTRODIMITRI PIKOULA

PLACEBO TEAM
SOFOKLIS MORFOPOULOS

Transmittance

Placebo
χαλκός, μπρούτζος, μέταλλο, φυσική δρυς
μέταλλο

Το φωτιστικό της αρχιτέκτονος είναι μια
αυτοτελής διακοσμητική και χρηστική
πρόταση-έπιπλο για τον χώρο.
Βασισμένο στην ιδέα του κλασσικού
αμπαζούρ πάνω σε έπιπλο με καθρέφτη, με
αναφορές λοιπόν στο παλιό, δοσμένο όμως
εδώ σαν σύνθετο επιδαπέδιο φωτιστικό, με
νέες γραμμές και υλικά, λιτό σχεδιασμό και
διαφάνειες.
Τα υλικά του ένας συνδυασμός από
γυαλιστερά και αδρά υλικά, με τον χαλκό και
τον μπρονζέ καθρέφτη να πρωταγωνιστούν
και να συνδυάζονται με μέταλλο και φυσικό
δρυ.

Ένα μοναδικό πρωτότυπο φωτιστικό
υλοποιημένο απο από την Placebo team
που αποτυπώνει την ουσία του τρόπου
σκέψης τους. Συνδυάζει την κομψότητα
του σχεδιασμού και την αισιοδοξία
προς την ζωή καθώς το φως ταξιδεύει
μέσα από λέξεις Braille και διαχέεται στο
δωμάτιο. Διαβάζοντας την αγγλική Braille
χαραγμένη στην επιφάνειά
του ανακαλύπτουμε ότι ο φωτισμός
πηγάζει μεσα απο την ομορφιά, την
υγεια, τη χαρά, τη δημιουργία και την
ευτυχία. Ο μεταλλικός πυλώνας οδηγεί
το φως μεσα στο σκοτάδι με έναν πολύ
Placebo τρόπο

copper, bronze, metal, natural oak
The transmittance of the architect is a complete
decorative and functional lighting unit.
It is based on the idea of the classical
lampshade combined with a mirror and console
bringing out retrospective influences, which is
exhibited here as a compound floor-standing
light fixture with contemporary lines and
materials through its minimalistic design with
transparent features.
The materials used reflect a combination
of rough and glossy textures where copper
and the bronze mirror coexist with metal and
natural oak.

metal
The Placebo light is a unique prototype
lighting created by our team representing
the essence of our mentality. It combines
the elegance of the design and the
optimism towards life as the light travels
through the Braille words to diffuse into the
room. Reading the English Braille writing
carved on its surface we discover that
the light springs from beauty, health, joy,
creation and happiness. The metallic pilar
leads the light into the shadow with a very
Placebo way.

www.placebopharmacy.eu

Starting price € 1100

Starting price € 800

220 H x 100 W cm
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170 Η x 30 D cm
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Photo Credit: Cleanthis Dimitris

22 W x 25 H cm

NATALIA KOKOSALAKI
Coco-Nat Light
ξύλο, δέρμα

wood , leather

Η Coco - Nat Light είναι ένα επιδαπέδιο ξύλινο τραπέζι
εμπνευσμένο από τον καρπό καρύδας λόγω του σχήματός του,
της υφής και των πολυάριθμων τρόπων που μπορεί να ανοιχτεί
για εμάς, προς κατανάλωση. Όταν χωρίζεται στα δύο, το καφέ,
σκληρό κέλυφος του αποκαλύπτει μια λευκή σάρκα με μία
κεντρική ρευστή κοιλότητα. Αυτή η απροσδόκητη αντίθεση ήταν η
κινητήρια δύναμη για το σχεδιασμό.
Με βάση αυτή την ιδέα δημιούργησαν αυτό το μικρό ξύλινο
φωτιστικό που είναι πολύ χοντρό εξωτερικά, αλλά με το πάτημα
ενός κουμπιού εμφανίζεται ξαφνικά ένα φωτεινό και κομψό
εσωτερικό περιεχόμενο . Κάθε τμήμα περιστρέφεται οριζόντια
και διαχέει το φως προς διάφορες κατευθύνσεις , από την
εντελώς κλειστή θέση στην ευρεία ανοικτή. Ο χρήστης μπορεί να
επιλέξει κλίμακα ανάλογα με τις ανάγκες και τη διάθεση του, και
το αποτέλεσμα είναι το Coco- Nat να μετασχηματίζεται σε ένα
διαφορετικό φωτιστικό αντικείμενο.

The Coco-Nat Light is a wooden table light inspired from the
coconut fruit due to its shape, texture and the numerous ways it
cracks open for us to consume it. When it splits in two, its brown,
hard-shelled seed reveals a white flesh with fluid-filled central
cavity. This unexpected contrast was the driving force for the
design.
Based on this idea they created this small wooden light which is
extra thick on the outside, but with the touch of a button a bright
and sleek internal content suddenly appears. Each part rotates
horizontally and diffuses the light towards several directions, from
the entirely closed position to the wide open one. The user can
choose its scale depending on his needs and mood, and as a result
the Coco-Nat is transformed each time to a different lighting object.

www.nataliakokosalaki.com

Manufacturer, Athanasiou Douli

TINA KOMNINOU
Nostalgia
μπρούτζος, οπάλιο

bronze, opal

Το φωτιστικό “Nostalgia” είναι ένα εμπνευσμένο
κομμάτι που προβάλλει με το σχεδιασμό του, την
τέλεια ισορροπία μεταξύ του εκλεκτισμού του
παρελθόντος και της σύγχρονης δημιουργικότητας
του σήμερα . Είναι εμπνευσμένο από τη δεκαετία
του 1960. Η συνολική του κομψότητα ως κατασκευή
απορρέει της εξελικτικής επανάστασης του Design .

“Nostalgia” is an inspirational piece indicating the sharp
design balance between nostalgia and forward creativity.
Inspired by the
1960’s, the elegance of stature is carried forward
throughout the evolution of design.
Metalworks, Mitras Architectural
Lighting Engineer, Fotorythmos

www.tinakomninou.com

Starting price € 2000
Starting price € 250
Photo Credit: Iοanna Roufopoulou
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200 H x 130 W x 37 D cm
43

18,5 W x 18,5 D x 93 H cm

ARIA KORIZI
The Bouquet
χαλκός, ξύλο
Ευέλικτοι ράβδοι χαλκού σε ένα ξύλινο βάζο που μοιάζει
με μια ανθοδέσμη που θα διαρκέσει για πάντα.
12 H x 12 W x 70 D cm
copper, wood
Flexible copper rods in a wooden vase resembling
a bouquet that will last forever.

www.ariakorizi.com

Starting price € 450
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NIKOS KOULIS
Camelot
μάρμαρο, χαλκός

marble, copper

Δύο φωτιστικές ράβδοι από χαλκό συνδυάζονται
με πολλούς τρόπους σε μιά μαρμάρινη στήλη
δημιουργώντας διαφορετικές χωρικές συνθέσεις.
Επιπλέον, οι ράβδοι περιστρέφονται ώστε να
καθοδηγήσουν το φώς όπου απαιτείται.

Two lighting rods are combined in various ways through a
marble pillar to create numerous spatial configurations.
Furthermore the rods can be twisted to direct the light
where necessary.

www.nikoskoulis.gr

Starting price € 2000
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IOANNA MARINOPOULOS
JPM
μάρμαρο
Επιτραπέζιο φωτιστικό από μάρμαρο από την συλλογή
επιτραπέζιων και επιδαπέδιων φωτιστικών ‘Spartan Glory’

marble
Marble table lamp
from the collection of table and floor lamps ‘Spartan Glory’

www.imarinopoulos.com

Starting price € 1000

YORGO LASCARIS
Half Orthodox Chandelier
μέταλλο

metal

Το φωτιστικό τοίχου « Half Orthodox Chandelier» είναι
κατασκευασμένο από μεταλλικό έλασμα ηλεκτροστατικά
βαμμένο σε λευκό χρώμα. Έχει 9 led λάμπες σε σχήμα
« κεράκι». Το σχήμα του επιτοίχιου φωτιστικού είναι
εμπνευσμένο από το εκκλησιαστικό μανουάλι, ένα
αντικείμενο στους ορθόδοξους ναούς με υποδοχές
για κεριά στο οποίο οι εκκλησιαζόμενοι τοποθετούν τα
αναμμένα κεριά τους.

The wall lamp « Half Orthodox Chandelier » is made from
thick sheet metal which was powder coated in white color.
It has 9 candle shaped led lamps. The shape is inspired by
the church candelabra, an object in the orthodox churches
with sockets for candles in which people place their
candles.

Photo Credit: Maria Maraki
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Starting price € 750

110 H x 105 W x 50 D cm

48 H x 20 W x 20 D cm
47

16 D cm

Photo Credit: P. Baxevanis

39 H x 18 W cm

PAVLOS ARAVANTINOS

STUDIONOH / DIMITRIS PAVLOU

Light Mining

Drop

ξύλο ιρόκο

μάρμαρο, ξύλο

marble, wood

Εξόρυξη φωτός: Ανασκαφή σε βάθος, εκεί που κρύβεται το φως

Το Drop βασίζεται στην ιδέα ενός φωτιστικού που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σαν κρεμαστό, σαν επιτοίχιο αλλά και
σαν επιτραπέζιο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το
μάρμαρο σαν βασικό υλικό όπου λόγω της διαφάνειας του,
επιτρέπει τόσο την κατακόρυφη εκπομπή φωτός, όσο και τη
διάχυση αυτού σε επιτραπέζια τοποθέτηση. Το ξύλο σαν
συμπληρωματικό υλικό μή διαφανές, εντείνει την αντίθεση
με το μάρμαρο, συμπληρώνοντας την σύνθεση.

The idea behind the Drop was to create a light that can be
used as a ceiling pendant as well as a wall and table light.
Aiming at this, the main material used is marble, whose
transparency allows light to be vertically emitted when hung
but also to be diffused when placed on a horizontal surface.
Wood, as an additional material, intensifies the contrast with
marble, completing the synthesis.

www.studionoh.gr

Starting price € 750

iroko wood
Digging deep below the surface, where light is hiding

Starting price € 450
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28 H x 40 D cm

42 H x 42 W cm

IOLI PHILIPPIDES

MARI GOGA

Mille-Feuille

Spinning Top

χαρτόνι

cardboard

μπετόν, χαλκός

concrete, copper

100 στρώσεις χαρτονιού και 100 ώρες για να κατασκευαστεί
χρειάστηκε το MILLE-FEUILLE, ένας πύργος από χαρτόνι και
κόλλα. Ένα φωτιστικό φτιαγμένο από το «τίποτα». Αυτή είναι μια
παιχνιδιάρικη προσέγγιση προς τον φωτισμό του χώρου.
Η ιδέα ήτανε να επιλεγεί ένα υλικό που θα μπορούσε να
δουλευτεί χωρίς την βοήθεια μηχανήματος ή κάποιου τεχνίτη και
που θα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε κάτι καλαίσθητο προς
το μάτι. Σε έναν κόσμο γεμάτο από ερεθίσματα μερικές φορές το
λιγότερο είναι περισσότερο αποτελεσματικό στα αντικείμενα που
μας περιτριγυρίζουνε, και τα όμορφα πράγματα δεν χρειάζεται
να δημιουργούνται από ακριβά ή πολύτιμα υλικά.

It took 100 layers of cardboard and 100 hours of cutting and
assembling, to create MILLE -FEUILLE, a tower of cardboards
solely held together by glue. A piece of lighting created out of
“nothing”. This is a playful approach to illumination.
The idea was to choose a material one could work without relying
on machines or others and to create something aesthetically
pleasing to the eye. In a busy world full of stimuli, sometimes less
is more in the things that surround us. Beautiful things do not
need to be made of expensive or precious materials.

Η αρχιτέκτονας Μάρη Γκόγκα δημιούργησε το φωτιστικό ‘Σβούρα’.
Ο ανάλαφρος χαρακτήρας της μορφής συνδιαλέγεται με τη
στιβαρότητα του beton και την λάμψη του χαλκού. Ενας διπλός
κώνος κατασκευάστηκε σύμφωνα με την τεχνική των μωσαϊκών
δαπέδων, εφαρμοσμένη συχνά σε παλαιό αστικά και μη κτίρια στην
Ελλάδα. Στη χυτή αυτή τεχνική χρησιμοποιήθηκαν σκύρα ποικίλων
χρωματισμών και θραύσματα κρυστάλλων, ώστε να δημιουργείται
συγχρόνως η αίσθηση του βάθους πεδίου ενώ επιτυγχάνεται η λεία
και γυαλιστερή όψη που βρίσκουμε στα βότσαλα της θάλασσας.

Athens-based architect Mari Goga created the light “spinning top”,
a coexistence of the light nature of the form, the robustness of
concrete and the glow of copper.
It is a light constructed by the well-known technique of mosaic
floorings frequently seen in old greet; neoclassical and modern
houses. The cone is handmade through a casting progress that
uses a variety of stones and glasses arranged in a way that
reminds the shinny, smooth touch of a sea pebble.

www.decorim.gr

www.marigoga.com

Starting price € 550
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Starting price € 100

51

PRINCESS MARINA KARELLA
Beyond Light
γύψος
Το Ίδρυμα «EΛΙΖΑ» , δημιουργήθηκε από την
καλλιτέχνη Μαρίνα Καρέλλα και τον σύζυγό
της, πρίγκιπα Μιχαήλ, για τα κακοποιημένα
παιδιά. Αυτό ενέπνευσε τον καλλιτέχνη να
δημιουργήσει το γλυπτό ενός μικρού κοριτσιού .
Το τρισδιάστατο αντικείμενο ήταν αρχικά μια
ζωγραφιά και αποτέλεσε την ιδέα για να γίνει
μία γύψινη δημιουργία και μετά ένα φωτιστικό.

plaster

20 H x 20 W x 20 D cm, 20 H x 20 W x 30 D cm, 20 H x 20 W x 40 D cm

ΕLIZA, the Foundation created by artist
Marina Karella and her husband Prince Michael
for abused children has inspired the artist to
create the sculpture of a little girl.
The three dimensional object was a painting
in the first place, this gave the artist the idea to
make it into plaster and into a light.
www.marinakarella.fr

PLUS DESIGN /ARTEMIS GIAVASOGLOU, VASSILIS STAVROPOULOS
C Blocks

Starting price € 2500

συνθετικό ξύλο

synthetic wood

Τα έργα των Plus Design παντρεύουν το σύγχρονο με το
κλασικό, ενω κύριο μέλημα τους ειναι ο χρήστης να ειναι και
ο πρωταγωνιστής της εμπειρίας που του προσφέρουν με το
σχεδιασμό τους. Τα C blocks φωτιστικά ειναι μια σύνθεση τριών
μινιμαλιστικών, γεωμετρικών όγκων που συμπληρώνουν και
αναπληρώνουν το ένα το άλλο, συνυπάρχουν αρμονικά ακόμα
και όταν δεν βρίσκονται και τα τρια στο ιδιο σημείο. Μπορούν
να τοποθετηθούν κάθετα ή οριζόντια, στο δάπεδο, στον τοίχο,
η σε κάποιο έπιπλο, ανάλογα με τη διάθεση σας. Σχεδιασμένα
ετσι ώστε οχι μόνο να φωτίζουν, αλλα να αναδεικνύονται και να
αναδεικνύουν το χώρο γύρω τους.

The work of Plus Design blends modern with classic while their
primary concern is to put the user at the centre of the experience
offered by their design.
The C blocks designer lights are a synthesis of three minimalistic,
geometric volumes complementing and compensating one
another, coexisting harmonically even when they are not at the
same place. They can be placed vertically or horizontally,
on the floor, the wall, or on a furniture according on your mood.
Designed not only to lighten but to emerge and highlight the
space around them.

www.plusdesign.gr

Starting price € 300

30 H x 12 W x 10 D cm - 49 H x 12 W x 10 D cm (με το κερί)
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70 H x 60 W cm

APOLYTO CREATIVE SPOT / KOSTANDINOS RAFAILIDIS, MARIANNA LOURBA

MARA KARETSOS
LoVe & Peace

Metamorphoses
καθρέφτης, πλαστικό, plexiglass
mirror, plastic, plexiglass

ακρυλικό, χρυσός 24Κ
Επιτραπέζιο φωτιστικό έργο από ακρυλική
σφαίρα με χειροποίητα γράμματα
από χρυσό 24Κ.

www.apolyto.gr

acrylic, gold 24K
Starting price € 350
Table lamp of acrylic sphere with hand made
painting in gold 24K.

Starting price € 200

31 H x 30 D cm
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70 H x 35 W x 45 D cm

NIKOLAS KLOUVATOS

18 H x 19 W x 17,5 D cm

ERSI KROUSKA
Cocoon Lamp

Τhe Wet Shirt
ύφασμα , πλεξιγκλάς , ρητίνη

fabric, plexiglass, resin

λάστιχο, ανακυκλωμένο χαρτί

rubber, recycled paper

Ο καλλιτέχνης προσπαθεί να επωφεληθεί από το φως για να
εξελιχθεί / γεφυρώσει μια σχέση ανάμεσα στην γλυπτική και τα
μηνύματα λέξεις.

The artist is trying to take advantage of the light to evolve / bridge
a relationship between the sculpture and the words messages.

Το Cocoon Lamp είναι χειροποίητο φωτιστικό. Η βάση του είναι
φτιαγμένη από λάστιχο και το καπέλο από 100% ανακυκλωμένο
χαρτί – paper pulp. Το σχήμα του καπέλου είναι μοναδικό, έτσι
όπως η φύση φτιάχνει μοναδικό και το σχήμα κάθε κουκουλιού
μιας κάμπιας. Όταν το φωτιστικό ανάβει, το ημιδιάφανο υλικό
του κουκουλιού μεταμορφώνεται σε κάτι μαγικό, δημιουργώντας
διαφορετικά εφέ ανάλογα με το χρώμα και την ένταση της
λάμπας. Σαν μια κάμπια να μεταμορφώνεται σε πεταλούδα…

Cocoon Lamp is handmade. The base is made out of rubber
and its shade is made out of 100% recycled paper – paper pulp.
The shape of the lamp shade is unique, just like nature makes
the shape of each caterpillar cocoon unique. When the lamp
is switched on, the translucent material of the cocoon gets
transformed into something magical, creating different effects
depending on the color and the intensity of the light bulb. Like a
caterpillar turning into a butterfly…

www.ersikrouska.gr

Starting price €60

Starting price € 700
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NIKOS KROUPIS

ANGELOS PAPAPASCHALIS

Antistress Lighting

Folds of the Soul

ξύλο gourd-calebasse, οξιά

wood gourd-calebasse, beech

χαλκός

Το κέλυφος του φωτιστικού
προσαρτήματος είναι Gourd-Calebasse
Ελληνικής καταγωγής σε φυσικό χρώμα,
επικαλυμμένο με διαφανές βερνίκι.
Χρειάστηκαν 6 χρόνια αποξήρανσης. Η
βάση του είναι από ξύλο οξιάς χαραγμένο
στον τόρνο. Είναι βαμμένο με φυσική Sepia
ακουαρέλα και διαφανές βερνίκι.
O εσωτερική δίσκος είναι χρωματισμένoς
με Aniline.
Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία του
κελύφους είναι χειροποίητα

The shell of the lighting fixture is GourdCalebasse of Greek origin in natural colour,
coated with clear varnish. It took 6 years
of desiccation. Its base is beech wood
sculpted on the lathe. Painted with natural
Sepia watercolour and clear varnish.
The internal disk is coloured with Aniline.
The design and preparation of the shell is
handmade

Χάλκινοι κύλινδροι σε διαφορετικά πλάτη
επιτρέπουν τη διάχυση του φωτός , μ’ ένα
πολύπλοκο τρόπο, που αντανακλά την
προσπάθεια των ψυχών να εκφράσουν την
ελευθερία τους .

copper
Brass cylinders in different widths enable the
diffusion of light, in a complex way, that reflects
the attempt of souls to express their freedom.

www.gourd-lamps.gr

www.caleche.gr

Starting price € 2000
Starting price € 900

44,5 H x 17 D cm
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65 H x 15 D cm
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PAGONA KANELLOU
Door from Psiri Area

CHRISTINA PISTOFIDOU
NATALI MARKANTONATOU
Glitch

ξύλο, πλέξικλας
Το έργο απεικονίζει μεταλλική πόρτα, έξω και μέσα
από τις οποίες έπαιζαν τα παιδιά της κάθε γειτονιάς,
στην Αθήνα.
Μέσα από ένα παζλ διαφορετικών και ασυνήθιστων
υλικών, χρώματος και εικόνας, έχουν διαλεκτεί τα πιο
ενδιαφέροντα μέρη από την πόρτα, που προκαλούν
τη νοσταλγία στις παλιές ζωντανές γειτονιές και τα
ξένοιαστα παιχνίδια των παιδιών στις αυλές, στους
δρόμους και τις αλάνες της Αθήνας.

wood, plexiglass
The art work shows a metal door, out and through
where children were playing at every neighborhood
in Athens.
Through a puzzle of different and unusual materials,
color and image, the most interesting parts of the door
have bean choosen, causing nostalgia on old vibrant
neighborhoods and carefree children who where
playing in courtyards, roads and the vacant lots in
Athens.

Μετάξι, Μπρούτζος, Γυαλί
Το glitch (γκλιτς) , είναι ένα αιφνίδιο και απρόβλεπτο
σφάλμα στην ομαλή λειτουργία ενός τεχνολογικού
συστήματος . Αυτό το ελάττωμα διαταράσσει την
αρμονία της εικόνας και στιγμιαία μας αποκαλύπτει
την ιστορία της δομής του. Αν και το glitch συνήθως
χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία ψηφιακή ή
τεχνολογική βλάβη, στην τέχνη αυτό το καλαίσθητο
σφάλμα χρησιμοποιείται ως μέσο για να εξεταστούν
επίκαιρα πολιτικά και κοινωνικά θέματα.
Εδώ, το μεταξωτό ύφασμα λειτουργεί ως οθόνη. Είναι
το μέσο το οποίο προβάλλει την παραμορφωμένη
εικόνα που δημιουργήσαμε - αυτή των πυλώνων της
Ακρόπολης. Με το φώς να φωτίζει την επιφάνειά,
μπορεί κανείς να ανακαλύψει σιγά σιγά όλο και
περισσότερα από τα διαφορετικά στρώματα και
σχήματα που κρύβονται μέσα στο αρχικό σχέδιο
των πυλώνων του Παρθενώνα. Καταστρέφοντας
αυτή την κλασική εικόνα που χαρακτηρίζει τις
ρίζες της Αθηναϊκής μας ιστορίας και κουλτούρας,
παραμορφώσανε και θέλησαν να δώσουν ένα νέο
χρώμα στο υπάρχον σύστημα της πόλης μας.

Silk, Bronze, Glass
Starting price € 2500

A glitch is a sudden, unexpected fault in the smooth
path of a technological system. This flaw
disturbs the harmony of the image concealing the
system, and momentarily opens a window
that tells a story about its structure. A glitch is
commonly used to describe digital and
technological errors, but in art this mistake can be
generated as a tool for examining current political
and cultural matters. Here silk is used as a screen to
artificially glitch images of the heavy pillars found on
the Acropolis. With light shining through the surface,
one can slowly discover more and more layers
uncovering the shape of the Parthenon pillars. By
destroying these images that paint a picture of Athens’
history and culture, they attempt to give a new colour
to the existing system of our city.

www.wengkomole.com

Starting price € 2000

170 H x 80 W cm
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162 H x 62 W x 7 D cm
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ELEFTHERIOS AMBATZIS

PARIS SARGOLOGOS

The Fossilised Mushroom

Radiator

όνυχας

χάλυβας, νέον

“Πολύ πριν τα δέντρα καλύψουν τη γη, η επιφάνεια της καλυπτόταν από γιγαντιαία μανιτάρια.”
Το καπάκι και το στέλεχος του τεχνητού μύκητα προέρχονται από δύο ξεχωριστά κομμάτια μαρμάρου όνυχα, συνολικής μάζας
300 κιλών. Τα βράγχια, τα πλευρά που βρίσκονται κάτω από το καπάκι μανιτάρι, έγιναν από πλεξιγκλάς. Το κάλυμμα ήταν
κατασκευασμένο από ένα μελί χρώμα, σχετικά σκοτεινότερο κομμάτι όνυχα, ενώ η βάση της λάμπας από ένα ελαφρύτερα
χρωματισμένο. Τα δύο διαφορετικά χρώματα, τα οποία επιλέχθηκαν σκοπίμως, όταν φωτίζονται, το καπάκι φαίνεται να έχει
διαφορετικές αποχρώσεις του κόκκινου, δημιουργώντας ένα μάλλον ιδιαίτερο αποτέλεσμα ενός μανιταριού «καρικατούρα».
Το λαμπερό κόκκινο καπάκι και ο μπεζ χρωματικός κορμός προσδίδει μία αντιφατική, αρκετά ποπ άκρη, σε ένα κατά τα άλλα
πολυτελές και επιβλητικό αντικειμένο.

Βρίσκοντας την έμπνευση από το ίδιο το
αντικείμενο, ο Πάρης Σαργολόγος απαντά
μέσω μίας παιχνιδιάρικης διάθεσης, στη
μετατροπή χρήσης ενός εικονικού, οικιακού
καλοριφέρ σε κάτι πιο σουρεαλιστικό και πιο
ποιητικό. Αλλάζοντας τη στοιχειώδη φύση
του, από την πηγή θερμότητας στο φως .
Δημιουργεί έναν διάλογο μεταξύ του βαρύ
χάλυβα και της ελαφρότητας του νέον.

onyx
steel, neon
“Long before trees overtook the land, the surface of the earth was covered in gigantic mushrooms.”
The cap and stem of the artificial fungus were “excavated” from two separate pieces of onyx marble, both adding up to a 300 kg
mass. The gills, the ribs found under the mushroom cap, were made from clear perspex. The cap was crafted from a honey-coloured,
relatively darker onyx piece, while the base of the lamp from a lighter coloured one. The two different colours where selected
purposely, as when lit, the cap appears to be different shades of red, creating a rather whimsical effect of a caricature mushroom.
The glowing red cap and cream coloured stem give a contrasting, quite pop edge, to an otherwise lavish and imposing object.
Special thanks to Alexandros Giris and Stratos Skrimizeas for their invaluable help in constructing the mushroom.

Finding inspiration from the object itself Paris
Sargologos responds via a playful attitude to
transform the usage of an iconic, domestic
radiator into something more surreal, more
poetic. Changing its elemental nature, from
heat source to light. He creates a dialogue
between the hefty steel and the lightness of
the neon.

www.eleftherios-ambatzis.com
Starting price € 1

Starting price € 5000

Photo Credit: George Fakaros
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65 H x 65 W x 50 D cm

105 H x 55 W x 13 D cm
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1 piece: 180 H x 58 W cm, 3 pieces: 160 H x 52 W cm, 2 pieces: 140 H x 49 W cm - 6 pieces in total

STUDIO OMERTA / ALEXANDROS FRANZOLINI
Manta
ξύλο δρυς
Το «Manta» είναι ένα κρεμασμένο φωτιστικό εμπνευσμένο
από τη φύση και απεικονίζει την κίνηση, τη ρευστότητα, τη
συμμετρία και την ευελιξία. Με λίγα λόγια μοιάζει πολύ με
τα χαρακτηριστικά του ίδιου του φωτός, το οποίο δεν μένει
ποτέ σταθερό και βρίσκεται σε συνεχή κίνηση προς μια
σταθερή κατεύθυνση.

oak wood
Manta is a suspended light inspired by nature, it portraits
motion, fluidity, symmetry and agility; very much like the
attributes of light itself, which never stands still and is in
constant motion towards a constant direction.

83 W x 26 H x 19 D cm

EVI SAVVAIDI
The Big Fish Eats The Little One

αλουμίνιο / aluminium
Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό

www.evisavvaidi.com

Special thanks
Manufacture: Art Foundry Gavala
www artfoundrygavala.gr

Starting price € 1500

www.studiomerta.com
Starting price € 4000
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DIMITRI TSIGOS
Isoray
3d εκτύπωση, πλαστικό
Το isoray είναι ένα φωτιστικό που
το design του «διαχειρίζεται» το
φως και όχι απλά το εκπέμπει,
με κάθε στοιχείο της γεωμετρικής
του διάρθρωσης να συμμετέχει
σε αυτή τη διαχείρηση. Η
περιπλοκότητα του αντικειμένου
έχει πραγματικά μια λειτουργία,
τη δημιουργία της συγκεκριμένης
σκιάς, συνδέοντας ουσιαστικά τη
φόρμα με τη χρήση του.

3d printed, plastic

80 W x 13,5 H x 13,5 D cm

Isoray is a 3D printed table top lamp
that manages light instead of just
emmiting it. Every element of its
geometric articulation participates
in this light management operation.
Hence the complexity of the object
actually serves a purpose, which is
the creation of the radial light beam
pattern, connecting this way its
form and its function.

COSTAS VOYATZIS, GEORGIOS DIMITRAKOPOULOS
The Geometry of Light

www.omniview.com

πλέξιγκλας, κεραμικό, μαύρο μάρμαρο, ξύλο καρυδιάς

plexiglass, ceramic, black marble, walnut wood

Αντλώντας έμπνευση απο τις τέσσερις βασικές ενότητες που
βρίσκονται στο επίκεντρο του Yatzer, Ταξίδι, Αρχιτεκτονική,
Design και Τέχνη. Ο σχεδιασμός του φωτιστικού αποτελεί μία
σύνθεση των τεσσάρων γεωμετρικών σχημάτων που στο Yatzer
συμβολίζουν κάθε μια από αυτές τις ενότητες.
Όπως ακριβώς αυτές συγχωνεύονται αρμονικά, οδηγώντας στην
ουσία η μία στην άλλη (όπως ακριβώς όταν ένας άνθρωπος
ταξιδεύει σε ένα καινούργιο μέρος και έρχεται σε επαφή με νέα γι’
αυτόν πρότυπα ομορφιάς από την τοπική αρχιτεκτονική, το design
και την τέχνη που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους) έτσι και αυτά τα
τέσσερα γεωμετρικά σχήματα συνυπάρχουν και συμπληρώνουν
το ένα στο άλλο.

A table light that exemplifies the four core sections of Yatzer, travel,
architecture, design and art. The light’s design is a composite of
the geometric shapes that Yatzer has attributed to each of these
sections. Just as they merge harmoniously with each other and, in
fact, one leads to the other (when a person travels to a new place
they view the local architecture and experience new ideals of
beauty in design and art) these four geometric shapes also coexist
and inform each other.

www.yatzer.com

Starting price € 150

Special thanks for their contribution during the development
process to: Designer Urania Gazelli, Miltiades Psyllias, R&D_ IFI
GROUP, Architectural Lighting Works www.ifigroup.gr, Ilias Halkiotis
www.osram.gr
Instrument makers Sébastien Seixas and Vasilis Koutsilieris.
Designer and ceramist Thomas Kotsigiannis.

Starting price € 1500

14,9 H x 13,9 W x 29,9 D cm
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PANOS ASSIMAKOPOULOS

ARCHSET
GEORGE GAVALAS
JOHN MOURIKIS

String Theory
μάρμαρο, χορδές
Το φωτιστικό αποτελείτε από μία βάση μαρμάρινη,
της εταιρείας www.deltamarmara.gr, ένα καπέλο σε
σχήμα κώνου με υλικό μάρμαρο, ίδιο με το μάρμαρο
της βάσης (μάρμαρο Διονύσου) και τέλος από τα
‘’strings’’.

Cocoon

marble, strings

www.archset.gr

Μέταλλο, οικολογική ρητίνη, φύλλο χρυσού
metal, ecological resin, gold sheet

The luminaire consists of a marble base, the company
www.deltamarmara.gr, a hat in the shape of a cone; its
material is Dionysus marble and at the end the “strings ‘’.

Starting price € 1000

String theory has been applied to a variety of problems
in black hole physics, early universe cosmology,
nuclear physics, and condensed matter physics, and
it has stimulated a number of major developments in
pure mathematics.
Because string theory potentially provides a unified
description of gravity and particle physics, it is a
candidate for a theory of everything, a self-contained
mathematical model that describes all fundamental
forces and forms of matter.

Special thanks
Light Form Construction Freddy Gizas www.setfreddy.gr
Metal Structure Marios Kouroupis
Electrical Instalation Placed www.placed.gr

www.a-studio.gr

Starting price € 1500
]
Base: 40 H x 150 W cm - Ηeight: 300cm
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240 H x 150 W x 85 D cm
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DOMOTECHNIKI / CHARIS ALEXOPOULOS
Kypseli
μέταλλο
Φανταστείτε μια κοινότητα μελισσών ή ένα
εργοστάσιο σωλήνα. Αυτή η Τέχνη Φωτισμού
μετατρέπει όλη την ημέρα, τον αγχώδη χώρο
εργασίας σε ένα ζεστό, γλυκό, χαλαρωτικό
περιβάλλον.
Ζήστε την ενοποιημένη ενέργεια, που διαχέεται στο
χώρο της δημιουργικότητας, μέσω ενός πολυώροφου
χειροποίητου έργου, το οποίο αξιοποιεί δύναμη και
έμπνευση.
Ένα πλήρες μεταλλικό φωτιστικό, 360 °
υπερυψωμένο από 20 εκατοστά έως 150 εκατοστά.
Είτε ένα μαγευτικό παλάτι της μέλισσας βασίλισσας
ή μια κοινή παραγωγική βιομηχανία, ένα στερεό
καλειδοσκόπιο, ένα σταθμό επαναφόρτισης, έναν
πύργο «όνειρο», μια «ακούραστη» απόδοση, αυτό
αναδεικνύει ένα χρήσιμο μίγμα το οποίο αφιερώνει
περήφανα το περιβάλλον εργασίας της στα
«δημιουργική όντα”

metal
Imagine a Bee Community or a Tube Factory. This
Lighting Craft transforms the all day long stress work
place into a cosy, sweet, relaxing and conscious
environment.
Experience the consolidated energy, diffused in
a space of creativity, featured by a multi-storey
handicraft that leverages power and inspiration.
A full metal light nest, with a 360° beam fusion,
elevated from 20cm to 150cm. Whether an enchanting
bee queen palace or a productive industrial common, a
solid kaleidoscope, a recharging station, a dream tower,
a tireless performance, it highlights a useful fixture
that proudly dedicates its working surroundings to
“creaidive beeings”…

Light_Weight

www.domotechniki.gr

Starting price € 1000

150 H x 30 D cm
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VOIS ARCHITECTS
KATERINA VORDONI
FANIA SINANIOTI

μάρμαρο

marble

Δύο πρώτες ύλες, το φως και το μάρμαρο συνδυάζονται και
ταυτόχρονα διαχωρίζονται για να δημιουργήσουν ένα κενό
φωτός.
Η διαφορετική φύση των υλικών συμβάλλει στη δημιουργία
αντίθεσης ανάμεσα στη ρευστότητα και τη διάχυση
του φωτός, με τη στιβαρότητα και την σταθερότητα του
μαρμάρου.
Ένας απόλυτος κύλινδρος κατακερματίζεται και τέμνεται
ώστε να δημιουργήσει μια φωτεινή πηγή, η οποία προκαλεί
και επαναπροσδιορίζει τις ιδιότητες των δύο υλικών.

Pure substances, light and marble are combined and set apart
to create an illuminated void.
Two materials of different nature are put together creating a
contrast between the softness and vagueness of the light and
the solidity and absoluteness of the marble.
A total cylinder is fragmented and cut to create an enlightened
opportunity.
An opportunity that challenges the nature of each material
and redefines the properties of both.

Starting price € 600

www.voisarchitects.com

cylinder 1: 9 x 30 cm, cylinder 2: 9 x 35 cm
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WE DESIGN / SERGIOS FOTIADIS
Urchin Light

YIANNIS GHIKAS
Grip lamp
ορείχαλκος, ύφασμα

Tyvek, κόντρα πλακέ θαλάσσης

www.wedesign.gr

Όλα ξεκινούν από μία ιδέα. Μια ιδέα την οποία πρέπει να
«πιάσεις» γερά και να διαχειριστείς σωστά.
Ο σχεδιασμός του φωτιστικού ξεκίνησε από τον λαμπτήρα,
σύμβολο της ευφυούς ιδέας και της έμπνευσης και
προστέθηκε μια λαβή, με ένα μοτίβο, όπως αυτά στις λαβές
των ποδηλάτων, για να είναι το κράτημα σταθερό.

Starting price € 70

brass, textile

Plywood, durable water resistant tyvek

Everything begins with an idea. An idea that you have to
grab it and handle it properly.
Designing our lamp for Creaid’s designer’s lights project, we
started with a bulb, symbol of the genius idea and inspiration
and we added a grip. A grip with a pattern, like the ones we
find in bicycle grips in order to offer a stable grasp.

Special thanks
Manufacture, technical advisor, Giorgos Sofos,
Gsa Metaltech, www.gsa-metaltech.gr
www.yiannisghikas.com
Starting price € 300

23cm
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Photo Credit: www.giorgosvitsaropoulos.com

9,7 H x 5,5 D cm
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D135 ARCHITECTS / CHRISOSTOMOS KOUTERIS, ZANETA NIKOLAOU
Back to play

μασίφ ξύλο καρυδιά

oak solid wood

Φως, μνήμες, παιχνίδι, μαθηματικά, φωτίζω,
επαναπροσδιορίζω, αναφορές,
παιδί, λάμπες, λειτουργικό, φανερό,
εκθέτω, αποκαλύπτω, μνήμη

Light, recollection, toy, maths, bring to light,
redefine, reference,
child, lamps, functional, obvious,
expose, uncover, memory

Peny Giannioti

Starting price € 150

139 H x 108 W x 14 D cm

MIKELA VARAGI
Every Woman Should Have

35,5 H x 34,5 W x 9 D cm
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φωτεινό κουτί

Light Box

Το φωτιστικό εγκατάστασης της Μικέλας Βαράγκη, «Κάθε
γυναίκα πρέπει να έχει” προσφέρει μια σειρά από επιλογές και
κανόνες , βάσει των οποίων ο σκεπτικισμός μιας γυναίκας θα
μπορούσε να εφαρμοστεί ως : “ ΝΑΙ “ “ ΦΥΣΙΚΑ “
«Παραποιώντας τη πραγματικότητα “ τα γραπτά κείμενα ,
αναδομούν τη ζωή της γυναίκας και παράγουν ιδανικές
συνθήκες και αναδιοργάνωση της πραγματικότητας της.
Σταματημένο από τη δική της υπέρ-κωδικοποίηση .

Varagi Mikela’s light installation “EVERY WOMAN SHOULD HAVE”
affords a set of choices and norms, upon which the skepticism of a
woman might be applied as: “YES” ”ABSOLUTELY”
By “tampering the reality” the written texts, restructure woman’s life
and produce ideal conditions and reorganization of her reality. Cut
short, by her own over -codification.

www.housination.com

Starting price € 400
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DIMITRIS MORAITIDIS
Give Peace a Chance
ορείχαλκoς, υαλόνημα
brass, fiberglass

www.d-moraitidis.com

Starting price € 350

29 W x 80 H - Hat D 42 CM

MARILYN KATSARIS-ANDREOULAKIS
Split me Open
μπρούντζος
bronze
Starting price € 1500

190 H x 80 W cm
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ON · ENTROPY
Tubie
μάρμαρο, μπρούντζος

marble, bronze

Το μάρμαρο, ένα αρχετυπικό ελληνικό υλικό, εξελίσσεται
με σύγχρονο τρόπο στο σχεδιασμό των on. entropy,
συνδυάζοντας τη βάρια και συμπαγή ιδιότητα του με την
ευάλωτη, εύθραυστη και ημιδιαφανή μορφή.
Το κρεμαστό φωτιστικό Tubie είναι αντιπροσωπευτικό αυτών
των χαρακτηριστικών. Η γραμμικότητα του μπρούντζινου
βραχίονα και η ‘ψυχρή’ αίσθηση του λευκού μαρμάρου
προδιαθέτει για μια αυστηρή εμπειρία.
Παράλληλα, η κοίλη επιφάνεια και το φως που διαχέεται
μέσω του μαρμάρου αναδεικνύουν την ‘ελαστικότητα’ και
διαφάνεια του συμπαγούς υλικού και την αισθαντικότητα του
αντικειμένου.
Το Tubie είναι κατασκευασμένο από ένα κομμάτι μαρμάρου
χωρίς ραφές ή ενώσεις. Η υφή της τελικής επιφάνειας είναι
λεία και προβάλει τα φυσικά χαρακτηριστικά του μαρμάρου.
Οι μπρούντζινες λεπτομέρειες είναι προσεκτικά δουλεμένες
στο χέρι.

on · entropy’s work begins with the human experience and an
interaction with the senses; it demands contemplation.
Tubie pendant light captures marble’s inherent contradiction
of being rigid, compact and at the same time vulnerable and
translucent. While the linearity of the bronze leg prompts an
austere form, the roundness of marble soothes the lighting
experience and invites the senses of the user.
Tubie is expertly cut from a single piece of solid marble
without joins or seams. Light is used to give prominence to
the texture of the marble and the minerals within the material.
This way the elements become lightweight, reflecting the
spiritual and sentimental aspect of marble.
The finished texture of the marble is soft and smooth, with a
satin matt effect, which exposes the natural formation of the
rock. All bronze fittings are handcrafted with care.

BLOSSOM PEOPLE & SPACES
Thalis Floor Light
μασίφ ξύλο καρυδιάς, μάρμαρο Βέροιας,
γυαλί με αμμοβολή, λακαριστό σίδερο

www.onentropy.co.uk

‘‘Καθισμένες και οι τρεις μας με έναν
πολύ κομψό καλό φίλο στο Atelier μας
παρατηρώντας τα νέα design φωτιστικά μας ,
ανάβει το Hoyo de Monterrey Piramide πούρο
του και η ιδέα έγινε ορατή’’.

Starting price € 1600

solid walnut wood, Veroia marble,
sandblasted glass, lacquered iron
‘’Sitting all three of us with a very stylish good
friend in our Atelier observing our new design
lights, he lights his Hoyo de Monterrey Piramide
cigar and the concept was visualized’’.

www.blossom.gr

Starting price € 1500

90 Η x 10 D - marble: 20 H cm
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Shade Height: 30 cm, Total height: 150 cm, Body height 120 cm
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MARIA TAGALOU
Corsage
σύρμα, κορδόνι, νήμα

wire, string, thread

Η σχεδιάστρια μόδας Μαρία
Τάγκαλου, γνωστή για την
δημιουργία ξεχωριστών κορσάζ,
εμπνεύστηκε τη δημιουργία ενός
φωτιστικού που απορρέει από
τον τρόπο που η ίδια εκφράζει
την καλλιτεχνική της αισθητική.
Σε σχήμα φορέματος με στενό
κορσέ από σύρμα ντυμένο με
εκρού τρέσες, κορδόνια και
νήματα σε αραιή ύφανση, δίνουν
μια ανάγλυφη αίσθηση, ώστε
να διαχέεται καλύτερα το φως
και να δημιουργεί όμορφες
φωτοσκιάσεις στον χώρο.

The fashion designer Maria
Tagalou well known for the
creation of unique corsages
was inspired to create a lamp
that derives from the way she
expresses her artistic aesthetics.
In a dress shape form with a
narrow corset of wire draped with
ivory braids, laces and twists in
loose woven, produce a tactile
sensation to better diffuse
the light and creates beautiful
shadows in space.

www.mariatagalougallerys.com
Starting price € 300

70 H x 50 W cm

MILTOS KONTOGIANNIS
That’s Me
φωτεινό κουτί
light box

Starting price € 770

60 H x 40 W cm
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DIAMANTIS AIDINIS
Fiat Lux

ELENI SALTAVAREA

μέταλλο

γύψος, ανακυκλωμένο χαρτί

Αυτό το ζεύγος κηροπηγίων
με τίτλο Fiat Lux (εγένέτο
φως) ανήκει σε μια σειρά
σχεδιασμένων αντικείμενων με
γενικό τίτλο Depero. Αποτελεί
φόρο τιμής στους πρώτους
μοντερνιστές του βιομηχανικού
σχεδίου και γενικότερα στους
φουτουριστές .

plaster, recycled paper

The Lost City

Starting price € 200

metal
This candlestick pair titled Fiat
Lux (and there was light) belongs
to a series of designed objects
with the general title: Depero. It is
a tribute to the first modernists of
industrial design and in general
to futurists.

Starting price € 300

66 H x 13 W cm
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33 W x 53 D x 74 H cm
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YANNIS TOPIZOPOULOS
Discofreno

KOSTAS SPATHIS
The Illumination of Meteora

ατσάλι, πλέξιγκλας
steel, plexiglass

www.topos.gr

χαλκοσωλήνας

copper tube

Eμπνευσμένο απο τη γεωμορφολογία της περιοχής, το
“Illumination of Meteora» μοιάζει με “τρισδιάστατο σκίτσο” - μια
συνεχή γραμμή της οποίας η αναδίπλωση αναπαριστά το
βραχώδες σύμπλεγμα της περιοχής και καταλήγει σε ένα σημείο
κορύφωσης, τη λυχνία, όπου έρχεται να παίξει εδώ το ρόλο του
ήλιου.

Inspired by the geomorphology of the area, the “Illumination
of Meteora” is a “three dimensional sketch” .The folding of a
continuous line represents the rocky cluster area and ends in a
peak point. The lamp, has the role of the sun.

Starting price € 400
kostasspathis.wordpress.com

170 Η x 30 W cm
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Starting price € 110

230 H x 90 D x 190 W cm
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20 D x 40 W (Base) x 33 H cm

CONSTANTINOS PLOUBIS

STAUROULA KLEIDARIA & ATHINA PENTEFOUNDA

Berlin

“Reflect” Love, Joy, Happiness and the Beauty of Life

μασίφ μέταλλο
μάρμαρο, πλέξιγκλας

marble, plexiglass

Το φωτιστικό αποτελείται από μαρμάρινη βάση και τέσσερις
επιφάνειες από plexiglass τοποθετημένες κατά μήκος της
βάσης. Στη μία από όλες είναι χαραγμένη η λέξη reflect ώστε
όταν το φωτιστικό φωτίζεται από κρυφό φωτισμό με led κάτω
από τη βάση, η λέξη “reflect” αντικατοπτρίζεται και στις άλλες
φωτιζόμενες επιφάνειες. Όπως ακριβώς θέλουμε να συμβαίνει
και στην πραγματική ζωή. Να αντανακλούμε την αγάπη, τη
χαρά την ευτυχία και την ομορφιά της ζωής και στους άλλους
ανθρώπους γύρω μας.
Mε τηλεχειρισμό υπάρχει δυνατότητα να αλλάζουν τα χρώματα
του φωτισμού.

Reflect lighting unit consists of a marble base, and four
independent plexiglass surfaces placed vertically along the
marble base. The word “Reflect” is carved on one of the plexiglass
surfaces in such a way that when the unit is illuminated, the
word “Reflect” is projected on all the other illuminated plexiglass
surfaces. Our thought was that in our lives, each one of us should
be a beacon of love, joy, happiness and the beauty of life to
everyone around us, illuminating them with all those principles.
“Reflect” illuminates in many different cool colours from light blue,
purple and green, even red, through a remote control device.

Starting price € 300

Special thanks
Lighting Michail Christidis, Petridis Lighting
Marbles Manologlou

solid metal

www.ploubis.com
Starting price € 500

192 Η x 60 W x 25 D cm
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Photo Credit: Vice Versa – www.viceversa.gr

185 H x 22 W cm

LILA ATHANASOPOULOU

A+ARCHITECTS / GIANNIS ZACHARAKIS

Braille Code

1125
κεραμικό, αλουμίνιο

ceramic, aluminium

Φωτιστικό δαπέδου αποτελούμενο από παλαιό κεραμικό
μονωτήρα, που χρησιμοποιούσε η ΔΕΗ στις κολώνες της &
φωτιζόμενη βέργα led αλουμινίου.

The “1125” is the serial number of manufacturing the insulator.
Purchased from an antique shop in Athens.

Το “1125” είναι ο αύξοντας αριθμός κατασκευής του μονωτήρα.
Αγοράστηκε από παλαιοπωλείο της Αθήνας.

www.a-plusarchitects.com

Starting price € 450
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215 W x 40 D x 19 H cm

Photo Credit: Panagiotis Voumvakis

The idea was to find again a new use of the insulator, always in
relation to its original use: POWER, LIGHT

ξύλο, πλέξιγκλας

wood, plexiglass

“Μόνο τα παιδιά ξέρουν τι ψάχνουν…”
by Antoine de Saint-Exupéry

“Only children know what they are looking for…” by
Antoine de Saint-Exupéry

Ακόμα + αν σκοτάδι καλύψει τα μάτια ή μόνο την
παιδικότητά μας, νιώθω την ανάγκη να ανάψω ένα ΦΩΣ.
Θέλω να μπω στο σκοτάδι, για όσο μου επιτρέπει το
θάρρος μου, για να προσφέρω το χέρι μου ή απλά +
μόνο για να επαναπροσδιορίσω τις δικές μου σταθερές….
Το ελάχιστο που μπορώ να κάνω είναι να μάθω να
επικοινωνώ + ίσως να μπορώ να αφήσω το δικό μου
μήνυμα...απλά για να δείξω πως νοιάζομαι.

Even if darkness covers our eyes or only our childhood, I
feel the necessity of a “light”.
I want to go into darkness, as long as my courage allows
me to, and offer a helping hand or just redefine my
constant values ....
The least I can do is to find a way to communicate and
be able to leave a message of my own... Just to show I do
care.

Μια συστοιχία plexi-glass που “φαίνεται” τυχαία, αλλά
δεν είναι, στην γραφή Braille.

A plexi-glass array that “looks” random, but in fact it is in
Braille code.

Ορατό ή μη, το μήνυμα είναι ΕΚΕΙ.… Το “βλέπεις”;

Visible or not, there’s a message there.... Can you “see” it?

www.architectlila.com

Starting price € 3600
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MILTOS KAMBOURIDES, KATE KARAGIANNI
Babel
μάρμαρο Βώλακας, καρυδιά, μεταλλικό χρώμιο
Ο φωτεινός πύργος «BABEL» είναι μια
πολύπλοκη σύνθεση που δημιουργήθηκε
από τον επιχειρηματία Μίλτου Καμπουρίδη
και την αρχιτέκτονα Κατερίνα Καραγιάννη. Το
φωτιστικό «αναδύεται» από το πάτωμα προς
το ταβάνι, όπως ο πύργος της Βαβέλ που
έμοιαζε να προσπαθεί να αγγίξει τον ουρανό.
Η ψηλή επιβλητική κατασκευή των 2.50m
αποτελείται από ένα 3D πλέγμα που σταδιακά
φτάνει προς την κορυφή. Κάθε κομμάτι του
πλέγματος είναι 7,5cm x 7,5cm και ποικίλλει
σε ύψος. Η γεωμετρική πολυπλοκότητά
του τονίζεται από τη χρήση διαφορετικών
υλικών, τα οποία δένουν αρμονικά σε ένα
πολυμορφικό αποτέλεσμα. Οι ενότητες αυτού
του 3D πλέγματος, είναι κατασκευασμένες
από μάρμαρο Βώλακας, ξύλο καρυδιάς και
μεταλλικό χρώμιο. Τα μεταλλικά με χρώμιο
τμήματα είναι αυτά που φέρουν την πηγή
φωτός, η οποία αντανακλάται στις επιφάνειες
του μαρμάρου και ξύλου. Το διακριτικό και
κομψό φωτιστικό αποτέλεσμα εμπλουτίζει
την αυστηρή γεωμετρία του με ένα πιο
παιχνιδιάρικο τρόπο.

Volakas marble, walnut wood, metal chrome

50 W x 12 H x 16 D cm

GFRA
See-saw
γρανίτης

granite

Κύκλος και γραμμή. Πρωταρχικά σχήματα ενωμένα σημειακά,
δημιουργούν παιχνίδι ισορροπίας μεταξύ φωτός και σκιάς.
Καθώς ανεβαίνει το ένα άκρο, το άλλο κατεβαίνει. Ένα παιχνίδι
παιδικό, μια αχτίδα φωτός για την παιδική χαρά.

Circle and line. Primary shapes combined on a single pivot spot,
create a balance game between light and shadow. As one end
goes up, the other goes down. A child’s toy, a ray of light for the
playground.

“BABEL” light tower is a complex composition
created by entrepreneur Miltos Kambourides
and architect Kate Karagianni. It emerges from
the floor towards the ceiling, as the babel tower
tried to reach the sky. Its 2.50m high imposing
construction consists of a 3D grid that gradually
degrades towards the top. Every fragment of
the grid is 7.5cm x 7.5cm and varies in height.
Its geometrical complexity is emphasized
by the use of different materials that blend
harmoniously in a polymorphic outcome.
The modules of this 3D grid, are made out of
Volakas marble, walnut wood and metal chrome.
The metal chrome parts are the ones carrying
the light source which reflects on the surfaces
of the marble and wood. The subtle and
delicate lighting outcome enriches the rigorous
geometry with a playful aspect.
www.miltoskambourides.com
katerinakaragianniarchitecture.wordpress.com

www.gfra.gr
Starting price € 4000
Starting price € 200
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2.50m high imposing construction,
every fragment of the grid is 7.5cm x 7.5 cm and varies in height
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Photo Credits: Theodosis Georgiadis

37 W x 35 D x 12 H cm

K&K ΑRCHITECTS / KATERINA KOTZIA & KORINA FILOXENIDOU
T.U.L.P
250 W x 125 H x 22 D cm

GEORGE, ELENA, FAY BARBALIAS
E-Light
Μασίφ αλουμίνιο, plexi-glass,κόντρα πλακέ θαλάσσης

massif aluminum, plexi-glass,maple marine plywood

To φωτιστικό είναι βασισμένο σε ελεύθερο σχέδιο του 1997 από τον Ηλία Γ.
Μπαρμπαλιά που αντικατοπτρίζει την έννοια της «Κλιμάκωσης».

The lighting fixture is based on a 1997 free-hand sketch by
Elias G. Barbalias illustrating the concept of «Escalation».

μαόνι, ασημένιο νικέλιο

mahogany, silver nickel

Στο T.U.L.P pendantlight η λατινική φράση ‘’ Transit umbra , Lux
permanet ‘’ είναι χαραγμένη στην επιφάνειά του . Σημαίνει “η σκιά
περνά το φως παραμένει ‘’ και εμπνέει αισιοδοξία και θετικότητα.

At the T.U.L.P pendantlight the Latin phrase ‘’Transit umbra, Lux
permanet’’ is engraved on its surface. It means ‘’Shadow passes,
Light remains’’ and it inspires optimism and positivity.

Το νικέλιο από ασήμι έχει την ικανότητα να διατηρεί τη ζωντάνια
του αλλά και να συμβολίζει την φωτεινή πλευρά της ζωής και τις
ηλιόλουστες μέρες.

Silver Nickel has the ability to maintain its brightness and thus it
symbolizes the bright side of life, the sunny days ahead.

www.kkarchitects.gr

www.iliasbarbalias.gr
Starting price € 350
Starting price € 3000

92

93

Photo Credit: Myrto Panteloglou

56 H x 15 W x 54 D cm

160 H x 160 W cm

KONSTANTINOS TZAVARAS, ANGELIKI FOTEINOPOULOU
Τoxo

WΟARCHITECTS/ ARIS GIANNOPOULOS
Flows

μάρμαρο Καρράρα

ατσάλι

steel

Το “ΤΟΞΟ” είναι ένα επιτραπέζιο φωτιστικό που
συνδυάζει αρμονικά μια μεταλλική φωτιζόμενη καμπύλη
με μια παράγωνη μαρμάρινη βάση.

Το φωτιστικό εμπνέεται από τους αιφνίδιους ξεριζωμούς
ανθρώπων των τελευταίων 20 ετών. Λόγος της
μετακίνησης: ο Πόλεμος. Προέλευση: Αφρική & Μέση
Ανατολή. Προορισμός: Ευρώπη.

This light is inspired by the sudden uprooting of people
during the last two decades. The Reason: War. Origin:
Africa & Middle East. Destination: Europe.

Carrara marble
The “ΤΟΞΟ” is a table light that harmonically combines a
clean lighted black metal curve with a perfectly oblique
sculptured piece of marble.

Special thanks
Δelta Marble_ www.deltamarmara.gr

Starting price € 1100

Οι Ροές αποτυπώνονται σε αυτό το φωτιστικό - χάρτη. Η
δυσδιάστατη ανάπτυξη φανερώνει τις μετακινήσεις ενώ
η τρίτη κατακόρυφη, την ποσοστιαία κατανομή τους ανά
ευρωπαϊκή χώρα.
Κάθε δρόμος & μια αφήγηση. Κάθε προορισμός και
μια χρυσή διαδρομή. Μια διαδρομή η οποία παρά την
τραγικότητα της, έφερε στη Γηραιά Ήπειρο νέες γλώσσες,
γεύσεις, ελπίδες, όνειρα & εν τέλει εμπλούτισε τον
πολιτισμό της.

These Flows are reflected in this light - map. The twodimensional development reveals the movements, while
the third vertical one indicates in a proportional way their
final European destination.
Every road, a narrative. Each destination and a golden
path. A route that, despite its inner tragedy, brought to The
Old Continent new languages, tastes, hopes, dreams and
ultimately enriched its civilization.

www.woarchitects.gr

Starting price € 750
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22 H x 45 W x 22 D cm

Photo Credit: Valia Schiza

MK ARCHITECTS / MARO S KASSOTI PAPAZISI

GREY MATTERS

Rhythm

ПЛАНЕТА {Planet}

οξιάς, πλέξιγκλας

wood, plexiglass

Η αντίθεση μεταξί στέρεου και κενού σε απόλυτο ρυρμό που
συμβολίζει την αντίθεση στη φύση, την αντίθεση στη ζωή και
τη διαφορετικότητα μεταξί των ανθρώπων.

The contrast between solid and space in rhythm
symbolises the contrast in nature, the contrast in life and
the diversity between people.

25 H x 25 W x 16 D cm

τσιμέντο
Φωτίζοντας το αποτύπωμα ενός εγκιβωτισμένου πλανήτη.

concrete
Illuminating the imprint of an encapsulated planet.

www.mkarchitects.gr

Starting price € 180

www.greymatters.gr

Starting price € 350
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Photo Credit: Alexis Kamitsos

60 W x 30 H x 12 D cm

FILIO PNEVMATIKOU
Base: 45 x 12 cm diameter - Lampshade: 50 x 35 x 28 cm

DUKAS & PARRICE
Dukas & Parrice
βελουτέ καστόρι

velvet suede

Βελουτέ Turchese καστόρι απο την 2016 DUKAS Spring Summer
Collection, χρυσά φινιρίσματα και laser cut αρχαικά μοτίβα του brand
PARRICE, συνθέτουν ένα απόλυτα Mediterranean σκηνικό

Velvet finish suede skin in Turchese tonalities from the 2016 DUKAS
Spring Summer Collection, yellow gold metallic details and laser cut
in archaic symbols of the brand PARRICE, compose a completely
Mediterranean scenery.

www.dukas.com.gr
www.parrice.com

Starting price € 500
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Bowing Lamp
μάρμαρο Τήνου, ανοξείδωτο μέταλλο

marble of Tinos, stainless steel

Χρησιμοποιώντας την αρχή του μοχλού, η BOWING LAMP,
συνδυάζει το μάρμαρο της Τήνου με μεταλλική ανοξείδωτη
κατασκευή η οποία έχει υποστεί επιμετάλλωση με μπρούτζο.

Based on the law of the lever, the BOWING LAMP, combines the
beautiful marble of Tinos with a copper platted stainless steel
construction.

www.marblellous.com

Stone supply and manufacture
www.pnevmatikosmarble.com

Starting price € 800
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70 H x 137,4 W cm

MTARCHITECTS / ALEXANDROS MASSOURIDIS & MYRTO THEODORAKI
Lightwaves
Corian DuPont Glacier Ice

30 H x 12,5 W x 50 D cm

SOTIRIS MALLAS
Prototype 1215
γυαλισμένος μπρούντζος
polished brass

www.esestudio.gr

Ο Αριστοτέλης και εν συνεχεία ο Descartes περιέγραψαν ότι το
φως ταξιδεύει σαν τα κύματα στην θάλασσα. Αργότερα, με τις
κυματοειδής συναρτήσεις εξηγήθηκε εν μέρη ο τρόπος που κινείται
το φως. Tο Lightwaves, είναι ένας εν δυνάμει άπειρος κάναβος
κυψελών, ένα κυματοειδές ανάγλυφο αέναης ακολουθίας κίνησης
και ροής. Με την εφαρμογή παραμετρικών διαδικασιών, παράγεται
μια σειρά παραλλαγών μοναδικών κυψελών. Ο αλγόριθμος δίνει
την δυνατότητα της συνεχιζόμενης μορφής σε όμορες κυψέλες και
εγγυάται την μοναδικότητα της κάθε φόρμας.
Το αποτέλεσμα είναι ένα ζεύγος, μια γεωμετρική ομάδα ή
ένα σύμπλεγμα από μοναδικότητες αυτής της εξελισσόμενης
διαδικασίας. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι το Corian DuPont
Glacier Ice ως φωτοδιαπερατό και ιδιαίτερα λείο για να αποδώσει
με βέλτιστο τρόπο την «μορφή εν κινήσει».

Aristotle, and later on, Descartes described that light travels in a
manner similar to waves in the ocean. This notion would evolve into
the wave theory of light.
“Lightwaves” is a potentially infinite grid of cells, an undulating
landscape of form and light that evokes a flowing sensation of
resonating waves.
The series of single cell variations is generated by applying
parametric processes. The algorithm enables continuity of form
at neighboring cells and ensures that each singularity has its own
unique fingerprint shape. The fabricated result is a pair, a rectangular
group, or a random cluster of singularities of this evolving process.
Corian DuPont Glacier Ice was used to best capture the animate
form of the smooth rippling effect and to let the light vibrate through
the material.

Starting price € 300
www.mtarchitects.gr

Starting price € 2000
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Special Τhanks to :
Serpetinis www.serpetinis.gr
L4a - Lighting for Architecture www.l4a.gr
for the supply of materials, their support and kind participation
in the project.
101

16 W x 40 H cm

70 H x 44 W x 44 D cm

ANNA SBOKOU & MATINA MAGKLARA

DOMOGROUP / LEONIDAS VARAGIS

Filame.nt

Pyr-amis

μπρoύτζος, γυαλί

bronze, glass

μπρούτζος, ξύλο

brass, wood

To filame.nt είναι ένα αναπαλαιωμένο επιτραπέζιο φωτιστικό
μετασκευασμένο ώστε να δέχεται φωτεινή πηγή LED. Το
φωτιστικό ‘παίζει’ με το τεχνητό και το φυσικό φως, με τις
έννοιες και τις λέξεις, με τον τρόπο που παλιές επιθυμίες
πραγματοποιούνται με νέες τεχνολογίες. Ανακύκλωση,
επανάχρηση, αναζωογόνηση.

filame.nt is a vintage reclaimed table lamp, retrofitted with an
LED light source. The luminaire plays with artificial and natural
light, with meanings and words and how old desires can be
delivered with new technologies. Recyclling, reusing, rethinking
and reliving.

Φως. Παντού. Ακόμη και εκεί που αισθάνεσαι ότι το σκοτάδι
κυριαρχεί, πάντα υπάρχει μια δέσμη φωτός που όλα μπορεί
να τα αλλάξει. Μοιάζει σχεδόν να είναι δική μας επιλογή αν
θα επιτρέψουμε στο φως να βρει τη δίοδό του στο χώρο, στη
ζωή, στη στιγμή μας. Αυτό είναι πάντα εκεί. Το γεωμετρικό
σχήμα του φωτιστικού Πυρ-Αμίς επιλέγει τη διακριτική
παρουσία του σε ένα χώρο εσωκλείοντας τον εντυπωσιασμό
της έκπληξης.

Let there be light. Everywhere. Even where you feel that the
darkness prevails, there is always a ray of light that can change
everything. It seems like it is our option if we will permit the
light to find its way in our space, in our life, in our moments.
Light is always there. The geometrical shape of Pyr-amis
chooses a discreet presence that encloses the feeling of a
surprise.

Στo filame.nt έχει ενσωματωθεί η τρέχουσα τεχνολογία LED
ανακαλώντας τον προκάτοχό της τον λαμπτήρα πυράκτωσης
με νήμα βολφραμίου. Όλα τα επιμέρους τμήματα του
φωτιστικού έχουν βρεθεί αυτόνομα και συντεθεί σε ένα νέο/
παλαιό ενιαίο σώμα.

www.annasbokou.com

filame.nt utilizes current LED technology while recalling its
predecessor the incandescent lamp with tungsten filament. All
parts were individually found and composed into one new/old
body.

www.domogroup.gr

Photo Credit: Harris Eleftheriadis

Starting price € 750

Starting price € 200
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YANNIS ROUBESIS
LUCI HAERLE
Lick me Light
ανοξείδωτος χάλυβας, κόντρα
πλακέ
80cm
Το “Lick me Light”, είναι ένα κομμάτι
από μια σειρά φωτιστικών που
φτιάχτηκαν από ποικιλία υλικών
όπως ξύλο, σίδηρος, ανοξείδωτος
χάλυβας, δέρμα, ημιπολύτιμους
λίθους, χαρτί και πηλός.

CHRISTIANNA MIRA
Bang
φωτισμός νέον

neon light

Στο μυαλο μου ειχα την λεξη επιλογη. Οι επιλογες που
κανουμε καθημερινα, ευκολες η πολυπλοκες, που μας
οδηγουν σε ενα νεο ξεκινημα ή μας σκοτωνουν.

I designed “Bang” having in mind the word choice.
Choices, hard or simple, that might lead to a new
beginning or silence us. It is a work on daily challenges,
options and the “bang” that follows.

www.christianamira.com

Starting price € 400

stainless steel, plywood
The lamp is part of a series of
different single copy lights crafted
from wood, iron, stainless steel,
leather, semi-precious stones, paper
and clay.

www.luha-design.com

Starting price € 1200

Βase: 100 H x 41 W x 18 D cm - Lampshade: 50 W x 22,5 H x 16 D cm
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IKTINOS MARMARON SPIROS SOULIS DESIGNS
Luminous Rock
μάρμαρο, πολύτιμος όνυχας
Σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Σπύρο Σούλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φωτιστικό και ως coffee table, αμφισβητώντας ό,τι
νομίζουμε ότι ξέρουμε και επιδεικνύοντας το φαινομενικά αδύνατο : Tο φως δεν μπορεί ποτέ να παγιδευτεί. Πάντα θα βρει τον
τρόπο να λάμψει, ακόμη και μέσα από την πέτρα.
Το αντικείμενο έχει συναρμολογηθεί με ειδικές τεχνικές και υψηλής τεχνολογίας κοπές για να είναι όσο το δυνατόν ελαφρύτερο.
Διαθέτει τηλεχειριζόμενο μηχανισμό led διαφόρων αποχρώσεων με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, και κινείται πάνω σε τροχούς
εύκολα και προς όλες τις κατευθύνσεις.

marble, precious onyx
Designed by architect Spiros Soulis, it can be used both as a light fixture and as a coffee table, challenging what we think we know
and demonstrating the seemingly impossible: Light can never be trapped. It will always find a way to shine even through the stone.
The object has been assembled with special techniques and cutting edge marble technology in order to be as lightweight as
possible. It features remote controlled led mechanism of various hues with rechargeable battery, and it moves on wheels, easily and
to all directions.
www.iktinos-marmaron.com
Starting price € 3000

Photo Credit: Nikos Alexopoulos

28 L x 40 W x 47 H cm

DIVERCITY ARCHITECTS
The Mirror of the Unseen
κρύσταλλο, μάρμαρο bardiglio
Πώς μπορεί το φως να αποκαλύψει το μεταβατικό διάστημα μεταξύ πραγματικότητας και μύθου, το όριο μεταξύ τελειωμένου κι ατελούς, μεταξύ
αψεγάδιαστων τεχνητών αντικειμένων και χαοτικών μορφών της φύσης; «Ο Καθρέφτης του Μη ορατού» λειτουργεί ως μήτρα, διαμορφωμένη
αφενός ως ένα βαθμό από το χειροποίητο σμίλεμα ενός τεχνίτη και αφετέρου διαμέσου της ψηφιακής σχεδίασης και μηχανικής μορφοποίησής της.
Υπό ορισμένες συνθήκες φωτισμού, η μήτρα λειτουργεί ως καθρέφτης -αντανακλαστική επιφάνεια γυαλιού-, ενώ καθώς το περιβάλλον σκοτεινιάζει,
ο καθρέφτης μεταμορφώνεται σε ένα βαθύ, επίσης σκοτεινό τούνελ, μέσα από το οποίο αναδύονται ακανόνιστες φωτεινές εστίες, αποκαλύπτοντας
έτσι την αινιγματική του υπόσταση. Ο θεατής καλείται να δεί μια αντανάκλαση του εαυτού του ή να χαθεί σε μία σφαίρα μυστηρίου.

glass, bardiglio marble
How can light reveal the transitory space between reality and myth, finished and unfinished thresholds, pristine man-made objects and chaotic
forms of nature? The ‘Mirror of the Unseen’ works as matrix partially shaped by a craftsman’s hands and partially machine-milled after having
been designed using digital software. Under certain lighting conditions, the matrix works as a mirror - a regular reflective glass surface, but as its
environment darkens, the mirror transforms into a deep, dark tunnel, lit up with an irregular sprinkling of light to reveal its enigmatic and obscure
essence. The viewer is invited to view a reflection of themselves, or to look down into another realm, covered in mystery.

95 L x 95 W x 35 H cm
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Design optimization for fabrication : Decode Fab Lab
Marble manufacture : Technomarm / Gkiris Ioannis & Sia EE
Lighting system provider: ELECTRON SA

www.divercityarchitects.com

Starting price € 500
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HIBOUX ARCHITECTURE, VASILIS NTOVROS
Twist
ατσάλι
Μια φωτεινή γραμμή δημιουργείται από την απλή κίνηση
συστροφής μιας τετραγωνικής διατομής, με στόχο να
δώσει διαφορετικές ποιότητες φωτός σε διαφορετικά
επίπεδα, δάπεδο και τοίχο. Το φως απλώνεται στις δυο
διαστάσεις συμπαρασύροντας το χώρο στη δυναμική της
συστροφής.

diameter 40cm distance from the wall 10cm

steel
A lighting line is created from a simple twisting movement
of a square profile with the aim to render different qualities
to different levels, floor and wall. Light spreads to the two
dimensions drifting the space to the dynamics of the twist.

NELLY SFAKIANAKI

www.ntovrosvasileios.gr
www.hiboux.gr

Φωτισμένες Σταγόνες αλουμινίου

Exploding ALight

Lit Aluminium Drops
Starting price € 250
Starting price € 500

58 H x 23 W x 148 L cm
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MARKOS VOUZOUNERAKIS, VASSILIKI
Chairs and elapsing time
πλέξιγκλας, πολυεστέρας, ατσάλι
O Μάρκος Βουζουνεράκης
δημιουργεί το ICON σε συνεργασία
με καταξιωμένους εικαστικούς
καλλιτέχνες. (Vassiliki, Άγγελος
Αντωνόπουλος, Γ. Ζογγολόπουλος,
Δ. Μυταράς, Γ. Λαγός, C. Xenakis.)
Το ICON, μια εικαστική φωτιστική
οντότητα σύμφωνα με την ιστορικό
τέχνης Ευρυδίκη Τρισόν Μιλσανή,
αποτελεί μία πρόταση, αλλά και
πρόσκληση συγχρόνως για τους
καλλιτέχνες. Κάθε έργο μπορεί να
σταθεί μεμονωμένα, ωστόσο, το μικρό
σχετικά μέγεθός του προσφέρεται
και προτείνεται για εντυπωσιακές
επιτοίχιες εγκαταστάσεις με
περισσότερα του ενός , επιτρέποντας
στο θεατή να απολαύσει τη
σύμπραξη μιας ολοκληρωμένης
εικαστικής πρότασης με το φως.

16 H x 15 W x 15 D cm

KOSTIS KALLIPOLITIS
Wire-frame lamp

plexiglass, polyester, steel
Markos Vouzounerakis creates the ICON in collaboration with accomplished visual artists like A.Antonopoulos,
Vassiliki, G.Zogolopoulos, D.Mytaras, G.Lagos and C.Xenakis. The ICON, according to the historian of art Eurydice
Trichon Milsani, is not a popularization of painting. It is a proposal and an invitation to artists. Each work stands alone.
However its relatively small size meets the possibility of installation of more than one which enables the viewer to
enjoy a complete “enlighted” artwork.

3d εκτύπωση, πλαστικό

3d printing, plastic

Το wire-frame lamp είναι μέρος από μια σειρά φωτιστικών, της
Udobjects, μιας ομάδας αρχιτεκτόνων που πειραματίζεται με
το 3d printing.
Η κεντρική ιδέα για το σχεδιασμό του φωτιστικού προέκυψε
από την παρατήρηση της δομής των πρισματικων
χαλαζιακών κρυστάλλων. Στην περίπτωση του φωτιστικού
η δομή αυτή ανασυντίθεται, με τον τονισμό των ακμών της
αρχικής γεωμετρίας. Οι ακμές και οι κορυφές του αρχικού
στερεού, συνδέονται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε το τελικό
αποτέλεσμα να αποκτήσει μια οργανική μορφή.

The wire-frame lamp, is part of a series of designs, by
Udobjects a design company that specialises in the
designing of lighting fixtures realised with the aid of 3d
printing.
The basic concept of this lampshade was derived from the
geometry of a prismatic quartz crystal. For this particular
design, we are reproducing its structure, with emphasis
on the edges and vertices of the original geometry. The
vertices and the edges in the design, are connected in
such a way that gives the final product an organic form.

www.udobjects.com
www.riche.gr
Starting price € 200

Starting price € 450
32 H x 32 W cm
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neon light
On the thin line between “Functional Art” and “Sculptural
Object Design, The Collection “NEON LIGHTING
INSTRUMENTS” initially presented in New York Design Week
2015, Wanted Design, Manhattan, investigates purity, linearity
and clarity on limited edition handmade neon instruments.
Here ” NEON LIGHTING INSTRUMENTS – The Circles”
specially for Designer Lights work as aesthetic and
phototherapeutic instruments emitting dreamy, cool and
soothing blue and green lights. Ideal for harmony, balance,
healing and rejuvenation.
Sealed glass tubes with metal electrodes at each end, filled
with noble gas at low pressure fabricated by hand on circular
shapes.

FAYE TSAKALIDES
NEON LIGHTING INSTRUMENTS – The Circles

νέον φώς

40 H x 60 W x 40 D cm

Ανάμεσα στη λεπτή γραμμή μεταξύ της «Functional
Art» και «Sculptural Object Design” η συλλογή “NEON
LIGHTING INSTRUMENTS” παρουσιάστηκε αρχικά
στη Νέα Υόρκη στην Εβδομάδα Σχεδίου 2015, Σχέδιο
προς Αναζήτηση, στο Μανχάταν, το οποίο ερευνά
την καθαρότητα, γραμμικότητα και σαφήνεια σε
χειροποίητα φθορίζοντα όργανα περιορισμένης
έκδοσης.
Εδώ τα “NEON LIGHTING INSTRUMENTS - Οι Κύκλοι”
ειδικά για το project #designerlights λειτουργούν
ως αισθητικά και φωτο-θεραπευτικά όργανα που
εκπέμπουν ονειρικά, cool και κατευναστικά μπλε και
πράσινα φώτα.
Ιδανικά για την αρμονία, την ισορροπία, τη θεραπεία
και την αναζωογόνηση.
Σφραγισμένοι γυάλινοι σωλήνες με μεταλλικά
ηλεκτρόδια σε κάθε άκρο, γεμισμένα με ευγενές
αέριο σε χαμηλή πίεση, κατασκευασμένα στο χέρι σε
κυκλικά σχήματα.

www.whitecubes.gr
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Starting price € 600

CHRISTINA SARADOPOULOU
Illuminated Bond

60 H x 60 W x 1,2 D cm

ανοξείδωτος χάλυβας, νέον φώς

stainless steel, neon light

Διάτρητα μεταλλικά πλέγματα, κατασκευασμένα από
γραφές δακτυλικών αποτυπωμάτων, αγγίγματα χεριών,
αρχικά οργανικά σχήματα, βιολογικές δομές. Το δακτυλικό
αποτύπωμα , τύπος, σύμβολο, είδωλο της ανθρώπινης
ύπαρξης, ταυτότητα αλλά και μέτρο, καμβάς, ανάπτυγμα
της ανθρώπινης διάστασης, της ανθρώπινης κλίμακας
ως φυσικό σχήμα, σώμα, ιχνηλατεί, συνδιαλέγεται, και
συμπλέκεται στο έργο μου, αποτελώντας έτσι την καθοριστική
εικαστική γραφή, αλλά και την εννοιολογική βάση. Στο έργο
«Φωτεινός Δεσμός», μία ακόμη έννοια εμπλέκεται. Αυτή της
διαφορετικότητας που προκύπτει από την επανάληψη του
ομοίου , η οποία διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα, ένα
νέο όλον , μια νέα διαφορετικότητα, μία νέα Μονάδα.

Perforated metal mesh, made from scriptures of
fingerprints, hand touches, initial organic shapes, organic
structures. The fingerprint, type, symbol, idol of human
existence, identity and measure, canvas, spread of the
human dimension, of the human scale as a natural shape,
body, traces, converses, and is engaged in my work,
thus becoming the defining visual writing but also the
conceptual basis.
The project “Fotinos Desmos”, is one more concept that is
involved; the diversity that is resulted from the repetition
of the identical, which forms a new reality, a new whole, a
new variety, a new unit.

www.christinasaradopoulou.com

Starting price € 3500
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65 H x 22 W x 22 D cm

250 H x 28 W cm

TILEMACHOS ANDRIANOPOULOS
Mahogany

PENY GIANNIOTI
The Charm of Utility

μαόνι

mahogany

ξύλο, λινό

Από το εξωτερικό τμήμα κορμού του είδους Swietenia
macrophylla, το βαθυκόκκινο αυτό έργο παρουσιάζει
πολλαπλές όψεις: Έμμεσου ή άμεσου φωτισμού, επικάθεται
στους ατσάλινους δίσκους που το επεξεργάστηκαν: πρώτη
ύλη στο ύψος - ενσωματωμένη τεχνολογία στη βάση. Με
εγχάρακτη ταινία led και αυξομείωση έντασης, το αδρής
επεξεργασίας, βελούδινης υφής ξύλο του ενσωματώνει
κρυφά μετασχηματιστή τάσης και τηλεχειριζόμενο ροοστάτη.
Ένα νέο σώμα, γήινο, ευθυτενές, φωτεινό: η πρισματικά
αυξομειούμενη διατομή του ανασυστήνει τον στιβαρό
κορμό από τον οποίο προήλθε -με την απόλυτα αιχμηρή
του απόληξη να δείχνει ψηλά. Πρώτη ύλη από τη λατινική
Αμερική, γλυπτική επεξεργασία στη μεσογειακή Αθήνα.

From the exterior part of the species Swietenia
macrophylla, this deep-red work is multifaceted: Of direct
or indirect lighting, it sits on the steel plates that milled it:
primal matter in height, incorporated technology in base.
With an incised led strip and intensity modulation, its
roughly milled, silky-textured wood secretly incorporates
a voltage transformer and a remote-controlled dimmer. A
new corpus, earthy, upstanding, luminous: its prismatic,
culminating section reconstitutes the solid trunk
from which it originated -with its perfectly sharp end
pointing up. Primal matter from Latin America, sculptural
processing in Mediterranean Athens.

Επιτραπέζιο φωτιστικό με συρρόμενη μπάρα εναπόθεσης
βιβλίου, η οποία χρησιμοποιείται και για σελιδοδείκτης.

www.tensearchitecture.net

Starting price € 11000
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wood, linen
Table light with a sliding book arm, used as a bookmark.

Starting price € 500
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CATERINA PASCHAL
Light Βook
μέταλλο, πλέξιγκλας, ριζόχαρτο
Το Light Book αποπειράται να
αποδώσει την εσωτερική δύναμη της
γνώσης με την οποία ο άνθρωπος
οπλίζεται όταν την κατακτά. Προσωπικό
και ενδότερο, το φώς της γνώσης
μεταφέρει τον θεατή σε μία ήρεμη,
φαντασιακή και ονειρική ατμόσφαιρα.

metal, plexiglass, rice paper
The Light Book attempts to depict the
power of knowledge and the inner
strength with which it reinforces mankind
when acquired. Personal and profound,
the light of knowledge transfers the
viewer in a dreamy, illusionary, calm and
relaxful atmosphere.

catpaschal.wordpress.com

Starting price € 3000

MANOLIS CHAROS
Smoking Is Harmful – Bright Night Trip
βιβλίο, ακρυλικά φύλλα
book, acrylic sheets

Photo Credit: Leonidas Dimakopoulos
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250 H x 92 W x 150 D cm

Starting price € 250

60 H x 60 W cm
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PROLAT / SAVVAS DIMOPOULOS
Solitary Figure
betocore – ελαφροβαρές μπετό
Το έργο Μοναχική Φιγούρα αναπαριστά τον
σύγχρονο άνθρωπο που στέκει μόνος στο
τοπίο του σημερινού κόσμου. Πηγή έμπνευσης
γι’ αυτόν τον συνδυασμό ενός γερού, στέρεου
υλικού με την αιθέρια λάμψη του φωτός
αποτελεί η επίδραση της τέχνης στον άνθρωπο
ως μοναδιαία ύπαρξη στη σημερινή κοινωνία. Η
τέχνη είναι το ζωογόνο φως μέσα στο σκοτάδι
της μοναξιάς και η διέξοδος και διαφυγή από
την απομόνωση της σύγχρονης ζωής.

betocore – lightweight beton
Solitary Figure represents contemporary man
standing alone in present day world. This
combination of a sturdy, solid material with the
ethereal radiance of light has been inspired
by the effect of art on man as a unitary being
in today’s society. Art is the life-giving light in
the darkness of loneliness and the way out of
modern life isolation.

www.prolat.gr
Photo Credit: George Kitsios

230 H x 165 W cm

Starting price € 600

CHRIS BASIAS
Wooden Yoga
ξύλο καρυδιάς

oak wood

Το Wooden Yoga είναι ένα επιτοίχιο φωτιστικό σχεδιασμένο
από τον Chris Basias. Είναι εμπνευσμένο από στάσεις της
γιόγκα. Η λιτότητα του και ο καινοτόμος σχεδιασμός αφήνουν
χώρο για την ομορφιά και το συναίσθημα.

Wooden yoga is a luxury wall lamp designed by Chris Basias.
It has been inspired by yoga poses. This piece has a story to
tell and allows space for beauty and emotion to underpin the
innovative craftsmanship.

www.ctlights.gr

Starting price € 400

15 W x 15 D x 135 H cm
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ISIDORA CHANDELI

RENE ISSARIS

M&L

DeCounti Reflections

μάρμαρο

marble

ξύλο δρυς

Σε ένα περιβάλλον ρευστότητας και αστάθειας, χρειαζόμαστε
δομές που αποπνέουν την αίσθηση της ασφάλειας, της
σταθερότητας και της απλότητας.
Το Μάρμαρο, για τους Αθηναίους, είναι το υλικό που αναδύεται
από την αρχαιότητα και διατρέχει ολόκληρη την ιστορία της
πόλης.
Το Φώς, είναι το στοιχείο που καθορίζει την αδιατάρακτη σχέση
των Αθηναίων με τον περιβάλλοντα χώρο.
Το Μάρμαρο με το Φώς είναι η δική μας αντίληψη για το project.
Δημιουργήσαμε ένα συνδυασμό αυτών των δύο στοιχείων για
να αναδείξουμε την Ομορφιά, την Σταθερότητα και την Απλότητα
που χρειαζόμαστε όλοι.

In an environment of fluidity and frailness, we need structures
to obtain the perception of safety, solidity and simplicity.
Marble is the material that, for Athenians, emerges from the
ancient years and runs through the history of this city.
On the other hand, light is the element that defines the
inseparable relationship between Athenians and the
surrounding world.
Marble & Light is our concept for this project.
We created a combination of these two elements to express
the Beauty, the Simplicity and the Solidity that we all need.

Η δυναμικότητά του φωτιστικού είναι η
αντανάκλαση του κρυφού φωτισμού που
διαχέεται μέσα από μικρά,συμμετρικάτετράγωνα ανοίγματα δημιουργώντας μια
έντονη αισθησιακή ατμόσφαιρα.

oak wood
Hidden light travels through small symmetrical
square openings creating a unique reflection as
well as a sexy ambience provoking pure human
emotion.

Starting price € 1200
www.reneissaris.com

Starting price € 3500

Photo Credit: Zacharias Dimitriadis, Bill Georgousis
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30 x 30 x 30 cm, 40 x 40 x 40 cm, 50 x 50 x 50 cm

44 W x 119 H x 44 D cm
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DIMITRA GRIVA
Diogenes
μπετόν, γυαλί
“Διογένης” είναι μια σύγχρονη εκδοχή
σε ένα κλασικό γεωμετρικό σχήμα με
αμβλείες γωνίες από την art-designer
και επιχειρηματία Δήμητρα Γρίβα.
Αυτό το άγγιγμα της σύγχρονης
εποχής εκπέμπει μια απαλή λάμψη
σε κάθε χώρο δημιουργώντας ένα
κοσμοπολίτικο σύστημα φωτισμού.
“Ο Διογένης” δημιουργεί το τέλειο
σύστημα φωτισμού χρησιμοποιώντας
γωνίες δίνοντας μια εντυπωσιακή
παρουσία σε ένα δωμάτιο. Γωνίες από
μπετόν και γυαλί, για να δημιουργήσετε
το βάθος και ήχους για να μεταβάλει
το φως που φωτίζει το δωμάτιο και να
αλλάξει την αίσθηση του χώρου.

concrete, glass
“Diogenes” light, is a modern take on a
classic geometric shape, obtuse triangle
by art-designer and entrepreneur Dimitra
Grivas. This hand-finished standard light,
emits a soft glow through each ope
space, creating a cosmopolitan lighting
scheme.
“Diogenes” creates the perfect lighting
scheme using angles that gives a
striking addition to a room. Angles
made by concrete and glass, to create
depth and tones to vary the light that
illuminates the room and change the
feel of a space.

40 L x 40 W x 80 H cm

www.greydeco.com

JOHN HEAH
Stone Shade

Starting price € 1200

172 H x 43 W x 19 D cm
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ελληνικό μάρμαρο Βώλακα

Greek marble Volakas

Φωτιστικό εξωτερικού χώρου αποτελούμενο από δύο
τμήματα (βάση και φωτιστικό) Το φωτιστικό έχει υλοποιηθεί
από ελληνικό μάρμαρο Βώλακα και το βάρος τους δεν
ξεπερνά τα 25 κιλά.
Λόγω της επιλογής λευκόφοντου μαρμάρου και της ειδικής
επεξεργασίας που έχει εφαρμοστεί, ώστε το τελικό πάχος
του μαρμάρου να φτάνει τα 5χιλ, ο φωτισμός διαπερνά το
μάρμαρο δημιουργώντας ένα ήπιο και έμμεσο φωτισμό.

Outdoor luminaire composed of two parts (base and lamp) The
objects is made out of the Greek marble Volakas and its weight
does not exceed 25 kg.
Due to the selection of a white background marble and the
specific processing that has been applied, so that the final
thickness of the marble reaches the 5mm, the light permeates
the marble, generating a soft and indirect lighting.

Starting price € 1000
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DIMITRIS KOLIADIMAS
Memorial monument
ξύλο, μέταλλο

wood, metal

Μια σύνθεση από προκατασκευασμένα αντικείμενα, που τιμά
την προηγούμενη ζωή των δομικών της στοιχείων, φταγμένη
από ξύλο και μέταλλο. Το εξαιρετικά απαλό, κυκλικό
φωτιστικό led, λειτουργεί ως στοιχείο που ορίζει το θεμέλιο του
έργου.

A synthesis of pre-manufactured objects, that celebrates the
previous life of its structural components. The construction is
made out of wood and stainless steel. The ultra-soft circular led
light works as an element that delimits the base of the artwork.

www.semiotikdesign.com

Starting price € 500

MINAS KOSMIDIS
YIANIS TOKALATSIDIS
Earth Vibes
μεταλλική κατασκευή

metal structure

Η παρουσία μας στη γη, ο παλμός της, ο παλμός μας.
Μια συνεχής αλληλεπίδραση με εικόνες, ήχους, αισθήσεις και
συναισθήματα. Το σημείο και το άπειρο συναντιούνται και ξανά
χωρίζονται, δημιουργώντας δύο παράλληλα “σχήματα” που το
ένα ορίζει και εξηγείται από το άλλο.
Το εσωτερικό κάτοπτρο περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό
του αποκαλύπτοντας σε κάθε περιστροφή του μία εκ των πέντε
διαφορετικών λέξεων που συμπληρώνουν την πρόταση που
προβάλλεται από το φως.

Our presence on earth, earth’s pulse, our pulse.
A continuous interaction through the use of images, sounds,
senses and emotions. The point meets infinity and they
separate again, creating two parallel “shapes” that are defined
and explained by each other.
The internal plate rotates around itself, revealing on each
rotation one of five different words that complement the phrase
projected by the light.
Special thanks
www.customlightnow.com

www.minaskosmidis.com
www.yianistokalatsidis.com
Starting price € 1961

38 H x 36 W cm
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95 H x 70 W x 75 D cm
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HELEN PARMAKELI
Iconic Realities
αλουμίνιο
Ανθρώπινες φιγούρες , χωρίς συγκεκριμένα
φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά και φύλο,
αιωρούνται ελεύθερα αγνοώντας τους
νόμους της βαρύτητας. Φεύγουν μακριά από
το πλήθος , τη λαοθάλασσα από διάχυτα
ανθρώπινα κεφάλια που αντιπροσωπεύουν
τους φόβους, τις ανασφάλειες και όλα αυτά
που μας κρατάνε πίσω.

aluminium
Human figurative forms, with no apparent
characteristics of sex nor race, freely existing
against the laws of gravity. Dispersed
amongst and away from the crowds, this sea
of human-like heads floating, symbolizing the
inner fears and all that is hidden within.

www.parmakeli.gr

12 W x 12 D x 35 H cm
Starting price € 2000

ZOUMBOULAKIS ARCHITECTS / THEODORE ZOUMBOULAKIS
Black Box
πλέξιγκλας

plexiglass

Eπιτραπέζιο φωτιστικό, ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου
σχήματος, από μέταλλο με μαύρη ματ βαφή φούρνου
και τμήματα από plexiglas. Το φωτιστικό έχει τρεις πηγές
φωτισμού από μικρούς προβολείς led και περιοχές διάχυτου
φωτισμού μέσα από ημιδιάφανα τμήματα plexiglas. Στον
σχεδιασμό του φωτιστικού συμμετέχουν οι φωτεινές δέσμες
που προβάλλονται στην επιφάνεια εργασίας.

Table lamp in solid rectangular shape, baked finished in mat
black paint and perspex parts. The lamp has three main led
spot light sources and areas of indirect lighting through the
perspex surfaces. The lighting beams projected on the table
surface participate in the design of the luminaire.

www.zoumboulakisarchitects.gr

Starting price € 350

106 H x 20 D cm
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MARITSA TRAVLOU
Illuminated Form
πορσελάνη, ανοξείδωτο ατσάλι
Χρωματισμένη πορσελάνη σε 1280 βαθμούς
C και ανοξείδωτο ατσάλι, της χρονικής
περιόδου 2014-2016 από την ενότητα
“Φωτεινές φόρμες”, που θα παρουσιαστεί
το 2017 στην αναδρομική της έκθεση στο
Μουσείο Μπενάκη.

porcelain, stainless steel
Colored porcelain on 1280C and stainless
steel, from the “Illuminated Forms” body
of work, of the 2014-2016 period, to be
presented at the Benaki Museum in 2017, as a
part of her retrospective exhibition.

Starting price € 2000

45 H x 42 W cm

ALEXANDROS XAIRETAKIS
Apple

120 H x 35 W x 35 D cm
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πλέξιγκλας

plexiglass

Μήλο… μήλο του μύθου, της ιστορίας, της επιστήμης, του
έρωτα, της αμαρτίας και των παραμυθιών..

Apple...apple myth, history, science of love, of sin and
fairy tales…

www.xairetakis.gr

Starting price € 400
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Photo Credit: Κωστής Μουσελίμης

9,5 H x 68 W cm - 9,5 H x 85 W cm

VICKY PORIKI
Poppy

100 H x 100 D cm

THEODOROS ARCHONTIKIS
Silver Fire

Starting price € 900

ξύλο, χαλκός

wood, copper

Πηγή έμπνευσης για το φωτιστικό “poppy” αποτέλεσε η
φύση και ιδιαίτερα το λουλούδι παπαρούνα. To “poppy”
light , προκύπτει από τον συνδυασμό της στερεότητας
του ξύλου και της στιλπνότητας του χαλκού. Η βάση του
είναι κατασκευασμένη από ξύλο με την επεξεργασία της
λάκας, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο της κατασκευής,
όπου το “χάλκινο λουλούδι” εκτείνεται και “ανθίζει” γεμάτο
φως. Το χάλκινο μέρος του φωτιστικού είναι χειροποίητο,
μέσω μιας διαδικασίας χύτευσης και η ξύλινη βάση είναι
κατασκευασμένη σε εργαστήριο ξυλείας.
Το φωτιστικό “poppy” μπορεί να σταθεί μόνο του, ή μπορεί να
συνδυαστεί σε ποικιλία μεγεθών και σχημάτων. Χάρη στον
λιτό σχεδιασμό του και στην χρήση υλικών υψηλής αισθητικής
μπορεί να διακοσμήσει χώρους με ξεχωριστό ύφος...

“Poppy” light is inspired by nature, and specifically by the
flower poppy. ”Poppy” is the outcome of the combination of the
solidity of wood and the glossiness of the copper. The base is
made of lacquered wood, which consists the keystone of the
construction, where the “copper flower” outspreads and blooms
full of light. The copper part of the light is handmade, through
a casting process, and the wooden base is manufactured in a
carpenter workshop.
“Poppy” can exist on its own, or can be combined, in a variety
of sizes and shemes. Due to its simplicity and the use of high
aesthetic materials it can decorate places with unique style…

Starting price € 300

www.vickyporiki.gr
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GEORGE PSARRAKOS

NIKOS TILKERIDIS

Melting Pipes

Figures Under The Light

ορείχαλκος

μασίφ ελληνική καρυδιά

Η ιδέα του σχεδιασμού του φωτιστικού
βασίστηκε σε ένα από τα βασικά στοιχεία του
φωτός που είναι η θερμότητα που παράγει.
Σχεδιάσαμε σωλήνες που “λιώνουν” λόγω
της θερμότητας που παράγει το φως ενώ το
φως θέλει να δραπετεύσει από το μεταλλικό
στοιχείο και να διαχυθεί στο χώρο.
Το φωτιστικό είναι κατασκευασμένο από
ορείχλακο και έχουν χρησιμοποιηθεί
12 λαμπτήρες Led G9. Οι σωλήνες είναι
επιχρυσωμένοι με χρυσό 18 καρατιών με
πάχος επιμεταλλώσεως 15 μm.

Ένα αγαπημένο παιχνίδι των παιδικών
μας χρόνων ήταν να «ανακαλύπτουμε» τις
κρυμμένες φιγούρες στα μωσαϊκά και στην
ντουλάπα από καρυδιά.
Αυτά τα δύο υλικά γινόταν μία τεράστια
πηγή φαντασίας γεμάτα ιστορίες , πρόσωπα,
ζώα, παραμύθια, φόβους.
Ίσως γι αυτό την καρυδιά μου αρέσει να
την βλέπω γυαλισμένη, για να αναζητώ πιο
εύκολα τα πρόσωπα .
Και περιστοιχισμένη από παλιά υλικά , για
να μου θυμίζει το χρόνο που περνά, την
υπέροχη οξείδωση των ετών.
Σ’ αυτό το κομμάτι προστίθεται το φως.
Ένα φως μεγάλο, υπερβολικό σε μέγεθος
αλλά μικρό σε φωτεινότητα.
Τόσο μεγάλο για να φωτίσει τόσο λίγο... για
να δει ο καθένας ότι θέλει.
Να αναζητήσει ότι η φαντασία του επιτρέπει.
Ένας πίνακας από καρυδιά που ακροβατεί
πάνω στη βάση του.
Ένα παιχνίδι φαντασίας, με φως.

brass
The idea of the design of the luminaire is
based on one of the key elements of light
which is the heat it produces. Therefore, we
designed “melting” pipes due to the heat
generated by the light while the light wants
to escape from the metal part and diffuse in
space. The luminaire is made of brass and 12
lamps Led G9 are used. The pipes are gilded
with 18 carat gold plating with thickness 15 μm.

www.fotistika-psarrakos.gr

Starting price € 5000

solid Greek walnut
A favorite game of our childhood, was to
“discover” the hidden figures in mosaics floors
and in wardrobes made of walnut.
These two materials became an enormous
source of imagination, full of stories, faces,
animals, fairytales, and fears.
Maybe this is the reason I prefer to see the
walnut polished, so I can look for figures more
easily. Maybe this is the reason I prefer to see
the walnut surrounded by old materials, so it
can remind me of the time passing and the
beautiful oxidation of years.
In this piece, a light is added.
A grand light, excessive in size and
appearance, but low in brightness….
….thus, everyone can see or seek whatever his
imagination allows.
A source of fantasy made of walnut that
teeters on its metal base.
An enlighted game of mind….

Starting price € 700

100 H x 60 D cm
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Photo Credit: Aris Nikolaidis

230 H x 45 W x 60 D cm
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NIKOLAOS VOGIATZIS FASSIANOS
Light Horse
πλέξιγκλας, ατσάλι
Φωτίζεται απο 15 διαφορετικά χρώματα και με
προγράμματα εναλλαγής χρωμάτων.

plexiglass, steel
Lit by 15 different colors, with color-changing
programs available.

Starting price € 900
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