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Διαγωνισμός Νέων Ελλήνων Σχεδιαστών, 2018 

 

«Τιμώντας το μεγαλείο σπουδαίων σχεδιαστών» 

 

‘Τιμούμε και αποδίδουμε φόρο τιμής στον άνθρωπο, σε 

αναγνώριση των όσων έχει πετύχει.’ 

 

*** 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 ‘Προς τιμή του Dior’ - Η Νέα Ματιά στη Γούνα’ 

 

«Δεν υπάρχει τίποτα νέο κάτω από τον ήλιο, εκτός από αυτό που έχουμε 

ξεχάσει» 

 

 Ένα ένδυμα δημιουργήθηκε και δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα για 

να τιμήσει τα 70 χρόνια της συλλογής με τη μεγαλύτερη επιρροή που έχει 

ποτέ κυκλοφορήσει από οποιονδήποτε σχεδιαστή. 

 

Το ένδυμα είναι το φετινό δημιουργικό για την προβολή της Διεθνούς 

Έκθεσης Γούνας “Fur Excellence in Athens” που υλοποιεί ο Σύνδεσμος 

Ελλήνων Γουνοποιών 23 με 25 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα. 

 

Προσωπικά, έχοντας ξοδέψει κάποιο χρόνο στη διάρκεια των σπουδών 

μου στο σπίτι του Dior, έφαγα, ήπια και έζησα από κοντά αυτόν τον 

άντρα.  Αυτή η εμπειρία με επηρέασε προσωπικά και είχε πράγματι 
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ιδιαίτερη επίδραση και στην δημιουργία με το όνομα "Spectre" που 

παρουσιάστηκε από τον ΣΕΓ τον προηγούμενο μήνα. 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Βρείτε φωτογραφίες του ταγιέρ του Dior που κατασκευάσαμε.  

Μελετήστε το προσεκτικά.   

Αναλύστε τα στοιχεία του και το τι είναι αυτό που το κάνει μια ισχυρή 

δήλωση-θέση από κάθε άποψη. 

Το κομμάτι αυτό μιλά για όλα τα βασικά θέματα τα οποία παρουσίασε ο 

Dior στο "Bar". 

 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα ακριβές αντίγραφο, αλλά είναι; 

Φυσικά το σχήμα, η μορφή, η σιλουέτα, μας θυμίζουν το 'Bar' 

Το σακάκι είναι σχεδόν το ίδιο ...   

Αλλά, είναι; 

Τα «υφάσματα» δεν έχουν καμία σχέση με το αρχικό κομμάτι  του  Dior, 

το Bar. 

Αντίθετα, ο  Dior δεν χρησιμοποίησε γούνα με αυτόν τον τρόπο. Την 

χρησιμοποιούσε ελάχιστα. 

Όμως τα χρώματα είναι τα αγαπημένα του Dior. 

Ροζ και γκρι. 

Το καπέλο είναι σχεδόν ξένο ... αλλά γιατί; 

 

Όλα αυτά για τα οποία κάνω λόγο είναι πολύ σημαντικό να τα 

ανακαλύψετε μέσα από βαθιά έρευνα και να φωτιστείτε όχι μόνο για το 

κομμάτι αλλά και για τον σχεδιαστή.  
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Έχω καταγράψει παρακάτω έξι από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές 

του 20ου αιώνα. 

 

Επιλέξτε έναν από αυτούς τους σπουδαίους σχεδιαστές και αφήστε να 

σας αγκαλιάσει η δύναμη του.  

Αφήστε το έργο του να σας μαγέψει. 

Θαυμάστε το, ερωτευτείτε το, ζηλέψτε το... 

 

*** 

 

Σε ένα βιβλίο σχεδιασμού Α4 ή Α3, όμορφα επιλεγμένο για την 

περίσταση, ξεκινήστε μια σχολαστική καταγραφή όλων αυτών που σας 

εντυπωσιάζουν. 

Δημιουργήστε με αγάπη μια αληθινή διαδικασία εργασίας των 

παρατηρήσεών σας. 

Η έρευνά σας θα εξελιχθεί και θα αναδείξει από μόνη της τα τελικά σας 

αποτελέσματα. 

Ανακαλύψτε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον σχεδιαστή που επιλέξατε. 

Γράψτε μια σύντομη αναφορά αναγνώρισης - εκτίμησής του /της. 

Θα αντιληφθείτε πότε είστε έτοιμοι να κάνετε τη δική σας δημιουργία.  

Ένα κομμάτι το οποίο όχι  μόνο θα σας κάνει υπερήφανους, αλλά θα 

κάνει και το πνεύμα του σχεδιαστή να ζωντανέψει. 

 

Σας παρακαλώ να θυμάστε ότι… ανταποκρίνεστε στα χαρακτηριστικά 

και τη φιλοσοφία του σχεδιαστή.  Αντιγράφετε τη συνταγή του/της. 

Αυτό που θα παρουσιάσετε είναι η δική σας δημιουργία προς τιμήν του 

αρχικού δημιουργού.  Όπως έγινε με τον Dior. 
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Σχεδιαστές: 

1. Christobal Balenciaga: 1895-1972 

2. Rudi Gernreich: 1922-1985 

3. Jacques Fath: 1912-1954 

4. Andre Courreges: 1923-2016 

5. Elsa Schiaparelli: 1890-1973 

6. Yves Saint Laurent: 1936-2008  

 

Κάθε ένας από αυτούς τους σχεδιαστές έκανε μια αξιοσημείωτη και 

σπουδαία αλλαγή στον κόσμο της μόδας αλλά και σε άλλους τομείς της 

κοινωνίας. 

Εργαστείτε με την καρδιά, το κεφάλι και το χέρι σας. Η δημιουργία σας 

θα είναι ένα αριστούργημα. 

 

Υφάσματα: 

Γούνα, τουλάχιστον 60% του συνόλου, και το υπόλοιπο με δέρμα, 

ύφασμα και νέα τεχνικά υφάσματα της επιλογής σας. 

Μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα υλικό που εσείς έχετε δημιουργήσει. 

Σεβαστείτε τον σχεδιαστή που έχετε επιλέξει, από κάθε άποψη. 

 

Portfolio  

Το πλήρες portfolio σας πρέπει να περιλαμβάνει 3 όμορφα 

παρουσιαζόμενα σχέδια που προτείνετε να επιλέξουμε. 

Παρακαλούμε να εργαστείτε σε διάσταση A3 ή A4 ... Ούτε μικρότερο, 

ούτε μεγαλύτερο. 

Το ίδιο το portfolio σας θα πρέπει να είναι ένα έργο τέχνης.  

Βασίλης Καρδάσης,    Οκτώβριος 2017 
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Σχετικά με τον διαγωνισμό 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν 

την παρακάτω δήλωση Συμμετοχής:  

Δήλωση Συμμετοχής 

Ενδιαφέρομαι να συμμετέχω στον διαγωνισμό Νέων Ελλήνων 

Σχεδιαστών  που πραγματοποιείται στα πλαίσια της έκθεσης ‘Fur 

Excellence in Athens’ 2018.  

 

Επώνυμο:  

Όνομα:  

Σχολή:  

Έτος σπουδών:  

Τηλέφωνο:  

Email:  

Σχεδιαστής 

που επιλέγω: 

 

 

2. Μαζί με το portfolio με τα 3 προτεινόμενα σχέδια παρακαλώ να 

στείλετε ένα σύντομο βιογραφικό σας.   

3. Μην ξεχνάτε να αναγράφετε το όνομα σας στο portfolio, σε 

εμφανές σημείο. 

4. Όλα θα πρέπει να σταλούν με την ένδειξη <για το Διαγωνισμό 

Ελλήνων Σχεδιαστών> και ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα) και με 
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ταχυδρομείο, στις διευθύνσεις του ΣΕΓ το αργότερο μέχρι 3 

Δεκεμβρίου (παράδοση).   

Ηλεκτρονικά: helasfur@otenet.gr       

Ταχυδρομικά:     Σύνδεσμο Ελλήνων Γουνοποιών  

Σοφοκλέους & Υπ. Διάκου 8,  Καστοριά, Τ.Κ. 52100 

 

Σημαντικό: Οι συμμετέχοντες, εφ’ όσον ένα τους σχέδιο επιλεγεί, θα 

πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσουν  το αντίστοιχο πατρόν μέσα 

σε 3 μέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

Μετά την ανάδειξη των 10 φιναλίστ, προγραμματίζεται να 

πραγματοποιηθεί στην Καστοριά Ενημερωτικό Σεμινάριο για τον κλάδο 

της γούνας και για τα κομμάτια που επιλέχθηκαν, στο οποίο θα πρέπει 

να συμμετέχουν.   Προβλεπόμενη ημερομηνία μέσα Δεκεμβρίου 2017.  

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καλύπτονται από τους 

διοργανωτές,  NAFA και ΣΕΓ.  Μετά την υλοποίηση του σεμιναρίου 

αυτού οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τόσο το τελικό 

πατρόν (μετά τις όποιες παρατηρήσεις) όσο και το προτεινόμενο τους 

κομμάτι ραμμένο σε ύφασμα κάμποτο (toile). 

Η ακριβής ημερομηνία του ενημερωτικού σεμιναρίου θα ανακοινωθεί 

αργότερα. 

mailto:helasfur@otenet.gr

