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4. Φωτιστικό της σειράς 
«Tail Light», Stuart 
Haygarth (2007). 

5. Βιβλιοθήκη «Carlton», 
Ettore Sottsass (1981). 

6. Από τη συλλογή Viktor 
& Rolf για την Άνοιξη 

2009. 7. Βάζο «Antares», 
Michele De Lucchi (1983). 

8. Μπαρ «Dice», Studio 
Metaplasi (2006). 

9. Τραπέζι «Kristall», 
Michele De Lucchi (1981).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΑΣΗ

Μια χειµωνιάτικη νύχτα του 1980, ο σχεδιαστής 
Ettore Sottsass και οι καλεσµένοι του συζητούσαν 

πώς θα αντιδράσουν στην προσκόλληση 
του design στο Μοντερνισµό ακούγοντας 

Μποµπ Ντίλαν στο πικάπ. Η βελόνα 
κόλλησε στις τρεις τελευταίες λέξεις 
του τραγουδιού «Stuck inside of mobile 

with the Memphis blues again». Κάπως 
έτσι γεννήθηκε το στυλ Memphis, που 

έµελλε να διχάσει τον κόσµο του design ένα 
χρόνο αργότερα, όταν εµφανίστηκε στο Σαλόνι 
του Μιλάνου. Στον αντίποδα του Μοντερνισµού, 
έρχεται σε ρήξη µε τις αισθητικές νόρµες και 
τη φιλοσοφία του. Το χιούµορ και η ειρωνεία 
αντικαθιστούν τη σχεδιαστική αυστηρότητα και 
τον ορθολογισµό, το less is more µετατρέπεται σε 
more happiness with less. Μοναδικός κανόνας 

του Memphis είναι η απόλυτη απουσία 
κανόνων. Οι εκπρόσωποί του, όπως ο Ettore 

Sottsass, o Alessandro Mendini, η Nathalie 
du Pasquier, ο Andrea Branzi και πολλοί 
άλλοι σε όλο τον κόσµο, σχεδιάζουν συνειρµικά 
δηµιουργώντας αντικείµενα που ξεχωρίζουν 
για την εκφραστικότητα της γλυπτικής φόρµας 
τους, τα έντονα χρώµατα και τα φανταχτερά 
φινιρίσµατα. Οπαδοί της µεταµοντέρνας λογικής 
του «όλα ταιριάζουν», συνδυάζουν τα πιο 
ετερόκλητα µοτίβα και υλικά, όπως φορµάικα, 
φάιµπεργκλας, γυαλί και µέταλλο. Το Memphis 
µετατρέπεται σε σύµβολο του σύγχρονου κιτς, 
ενώ σηµατοδοτεί τη µετάβαση στο σηµερινό 
κόσµο της εικόνας και του branding.
Στην Ελλάδα δύο καλλιτέχνες µε έντονη 
παρουσία στον τοµέα της γλυπτικής και των 
performances, ο Νίκος Ζουµπούλης και η 
Τίτσα Γραικού του Studio Metaplasi, δεν µένουν 
ανεπηρέαστοι από το νέο ρεύµα. Σε συνεργασία 
µε τους αρχιτέκτονες Θανάση Τζίβελο 

Γεννήθηκε στα ’80s σαν αντίδραση στο Μοντερνισµό κι από 
τότε προκαλεί µε τη συνειδητά κιτς ατµόσφαιρά του. Το στυλ 
Memphis αγαπάει τη φόρµα, σνοµπάρει τη λειτουργία και 
εκφράζει µια ανατρεπτική άποψη του design. Από την Ιωάννα Καζάκου

Memphis
blues again

1. Φωτιστικά της 
σειράς «Untitled», 

Karen Ryan (2007).
2. Φωτιστικό της 

σειράς «Robber 
Baron», Studio Job 

(2006-2007). 
3. Τραπέζι «Brazil», 
Peter Shire (1981).
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και Παναγιώτη Χατζίνα και τη ζωγράφο-
κεραµίστρια Αννέτα Μυλωνογιάννη 
συγκεράζουν την τέχνη, το design και τη 
διακόσµηση και προτείνουν το 1985 µια ριζικά 
διαφορετική αντίληψη. Πειραµατίζονται µε νέα 
υλικά, όπως τη φορµάικα µεταξοτυπίας και τους 
καθρέφτες, ενώ είναι από τους πρώτους που 
χρησιµοποιούν LED στα έπιπλα. 
Την επιρροή του Memphis δεν αρνούνται και 
νεότεροι σχεδιαστές, όπως ο Stuart Haygarth 
ή η Karen Ryan, καθώς και οι Job Smeets και 
Nynke Tynagel του Studio Job. Ο Job Smeets 
αναφέρει ότι «το Memphis συµβολίζει την 

απόλυτη εκφραστική ελευθερία». Η επίδραση 
του Memphis είναι εµφανής στο σύνολο 
του έργου του Studio Job, ειδικότερα στις 
συλλογές «Robber Baron» για την εταιρεία Moss 
και «Silverware» για την Bisazza. Ο Βρετανός 
Stuart Haygarth αντιµετωπίζει µε σκεπτικισµό 
τη σχέση του φωτιστικού «Tail Light» µε το 
Memphis, θεωρώντας τη «µη συνειδητή». Το ίδιο 
υποστηρίζει και η οµοεθνής του Karen Ryan 
για τα δικά της φωτιστικά, «Untitled». Το γεγονός, 
όµως, ότι το Memphis έχει πλέον περάσει σε 
βαθύτερα επίπεδα του έργου τόσων designers 
αποτελεί και απόδειξη της δύναµής του. 
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