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> Νέα διάκρισn για ιnv Designer- Μnχανικό Γεωργία Φιλιπποπούλου 

Κατασκευές που εμπνέουν 

Η κο Γεωργία 

ΦιιΊιnnαnούιΊου 

Μια ακόμα διάκριση στο 

ενεργηrικό rηs . πρόσθεσε η 

Παφινή Ποληική Μηχανικόs 

και lηteήor De igηer Γεωργία 
Φιλιπποπούλου. με rην κα

ιασκευή rns •Summer a(u)lt•, 
που διακρίθηκε σιο διαγω

νισμό •Lab of lηspiratioη•: 

Workshop εφαρμογήs υλικών, 

σιο πλαίσιο ιου Desigη Lab 
Atheηs 2013 , που είναι ιο με

γαλύιερο de igη fes tiνal σrην 
Ελλάδα. 

Η Γεωργία Φιλlπποπούλου. 

χρησιμοποίησε ωs υλlκό rην 

παrηrή rσιμενrοκονία . για να 

δημιουργήσει την καrασκευή 

• ummer a(u)lt•, μια εγκα

rάσrαση που μπορεί να απο

rελέσει σημείο ξεκουρασηs . 

παραπέμπει σιο καλοκαίρι. 

παρακινεί σ παιχνiδι και πα

ράλληλο μια καrασκευή που 

δεν παύει να είναι λεΙΙουργι 

κή . καθώs μπορεί να μεια 

φαπεί σε πολυθρόνα εξωrε

ρικού χώρου με χρήση μαξι 

λαριών . Η καrασκευή παρέ

χει rη δυναιόrηrα να καθίσουν 

ωs και φία άτομα ιαυrόχρο

να . ανrικρισrά , με ro νερό 
ανάμεσά ιουs για να δροσί

zουν τα πόδια ιουs . 

Η Γεωργiα Φιλumοπούλου μi-

βράβευση. για ιο desigη εσω

rερικών χώρων σmν Πάφο και 

ro μελλονηκά ιηs σχέδια. 

Σε διασrιψα rpιώv μnvώv, 

δύο συvεχόμεvεs συμμειοχέs 

σrιι σιψαvrικόrεpιι διορydvω

σιι αvαφορικd με ro de ιgιι, πωs 

rα καrιiφερε ; 
Αξιοποιώνrαs rιs γνώσειs μου 

και αφιερώνονrαs ιον ελεύθε

ρο χρόνο μου. Η αναγνωρισι

μόmrα rου Design Lab ωs διορ
γάνωσηs και το ενδιαφέρον 

μου για το d igη . οnοrέλεσαν 

rην απαραΙΙηrη παρόφυvση . 

Η πισιη σιιs ικανόrηrέs μου . 

μου έδωσε την δυναμική . Συ

γχεκριμένο για ιο installatioη 

' ummersa(u)lt' το υλικό έδω
σε την έμπνευση, η χορηγία 

και αμέρισrη υποσrήριξη από 

ιο Γρηγόρη Μάλλιαρη rηs 

AMD Co, μια εrαιρε!α που 
εσrιάzει σrα σύγχρονα αρχι

τεκτονικά υλlκά και rην προώ

θηση ιου desigη σrην πόλη 

μαs, επισφράγισε mν επιruχ.!α. 

> Έ.χειs σ~εφrει va συμμεrα 

σχειs σε διεθvιι διαγωνισμό; 

Ο επόμενοs μου σrόχοs εiναι 

να συμμετάσχω σε κάποιο διε

θνή διαγωνrσμό. Πολλοί αξιο

θαύμασιοι έλλnνεs desigηer 

όλων των ειδικοrήrων 

(grapruc. industήal. inteήor) 
έχουν διακριθεί σιο εξωτερι

κό . Ακολουθώ ιο παράδειγμά 

ιουs και εύχομαι να πεrύχω. 

Τι όφεrΊο εχειs από rιs συμ

μεrο.\t σου; 

Το όφελοs εί ναι πολλαπλό . 

Καrαρχήν για όλουs μαs οι 

διακρίσειs λειrουργούν ωs 

πεισrήριο των ικανοrήrων 

μαs . Ακόμη . η αναγνώριση 

που προσφέρει μια σημανrι

κή διάκριση προσδίδει α υ ω

πεποίθηση κω δύναμη για συ

νέχΙση rηs προσπάθειαs. Πρα

κrικά η διάκριση λε11ουργεί 

έμμεσα και ωs διαφήμιση. 

θεωρειs όrι αυrιι ιι διιiκρι

σn εivαι σιψαvrικιι και για rnv 

ποrΊιι μα ; 
εωρώ όrι ιο de ign έχει ακό

μα να κάνει πολλά βήμαrα μέ

χρι να κοινωνικοποιηθεi σrnν 

Ελλάδα γενικ rεpa . Υπάρχει 

ίσωs και η ανrίληψη σε πολ

λούs όrι μόνο σrην πρωrεύ

ουσα γiνονrαι αξιόλογα πράγ

ματα, σε επίπεδο παραγωγήs 

και καrανάλωσηs επίσηs. Οι 

διοκρίσει οι δικέs μου και 

όλων rων επαγγελμαrιών που 

δρασrπριοποιούνrαι σrην 

επαρχία, δείχνουν όrι δεν 

υπάρχουν μονοπώλlα, πανιού 

υπάρχουν άνθρω!'JΟΙ με με

ράκι για rn δουλειά τουs. 

Σ' αυrιι rιι δύσκοίln συyκυ

ρiα θεωρεi όrι υπάρχει χωροs 

να μπορέσει να αvαδειχθει έvαs 

vtos ιivθρωποs με vέεs καιvο
rόμεs ιδεεs; 

εωρώ όrι οι καrασrάσειs που 

μαs πιέzουv μαs κάνουν πιο 

δπμιουργικούs, με ιο κόσιοs 

βέβαια που π πίεση συνεπά

γεrαι. Αλλά η καινοτομία έρ

χεται μόνο όπου υπάρχει πρό

βλημα για να λυθεί. Α ν ίσωs 

έναs δρόμο υπάρχει γιο να 

αναδειχθεί έναs νέοs σε επο

χή με πολλά προβλήμαrα, 

πρέπει να είναι αυrό rns rόλ

μηs και ιηs καινοιομιαs. 

-Γιari επιμtvcιs •cι1r1ιι vικd • 

εvω ar1noι συvομιΗΊιιωι σου 

έ'(ουv παρει ro δρόμο rιιs ξε

vιrιιi ; 
ομίzω όrι καμία καrάσrαση 

δεν έχει μόνο θειικά ή αρ

νητικά. χω zήσει σιο εξωτε

ρικό και γνωρίzω όη ούrε εκεi 

είναι όλα ρόδινα . Η απλή και 

ρεαλlσrική λοιπόν απάνrηση. 

είναι επειδή μπορώ . Μπορώ 

να προσβλέπω στα θειικά rηs 

απόφασή μου να μείνω Ελ

λάδα και μου ιαιριάzει πε

ρισσότερο να επωμισrώ ιο 

κόσrοs rηs συγκεκριμένηs 
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