
Διυλίζοντας την πραγµατικότητα, Καθορίζοντας ένα µέλλον 
 
Συνέντευξη µε τον Μιχάλη Αναστασιάδη 

 
Ο ντιζάινερ Μιχάλης Αναστασιάδης, που εδρεύει στο Λονδίνο, είναι προσκεκληµένος της MDFF 
World Tour Greece ως καλεσµένος επιµελητής για την πρώτη έκδοση του φεστιβάλ στην Αθήνα, 
όπου παρουσιάζεται µια επιλογή ταινιών που συνδιαλέγονται µε τον «χωροχρόνο». Πώς 
επιλέγουµε πραγµατικά µια αναπαράσταση του κόσµου στον οποίο ζούµε σήµερα, του πλανήτη µας, 
αλλά και των ανθρώπων; 

 
Εξερευνώντας τον ρόλο του ντιζάιν πέρα από τους καθιερωµένους ορισµούς και προσκαλώντας τη 
δύναµη του κινηµατογράφου να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρουν του κοινού, ο Αναστασιάδης στέλνει 
το δικό του «Μήνυµα του Αρεσίµπο» ως ένα εφήµερο σήµα για να διαπραγµατευτεί την αναζήτησή 
µας για εξέλιξη. 

 
 
Θα πρέπει να σας κάνουν αυτή την ερώτηση πολύ συχνά, αλλά είναι κάτι για το οποίο είµαι 
και εγώ περίεργη να µάθω. Ποια είναι η βασική αρχή σας στο ντιζάιν; 
Το να έχω κάποιο στόχο. Η βασική µου αρχή είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να 
εµπλακεί κανείς στην πράξη του να σχεδιάσει κάτι. Αν δεν υπάρχει κάτι καινούργιο να 
συνεισφέρεις, τότε γιατί να κάνεις άλλο ένα αντικείµενο; Για να το θέσω αλλιώς, κατά την 
άποψή µου το ντιζάιν είναι κάτι που πρέπει να γίνεται µε ευαισθησία, πολλή σκέψη και µε 
υψηλό επίπεδο συναίσθησης. 

 
Αυτή η προσέγγιση αντανακλά τις ιδέες σας σχετικά µε την ευθύνη του ντιζάινερ; 
Νοµίζω ότι οι ντιζάινερ έχουν µια απίστευτα ισχυρή θέση από την οποία µπορούν να καθορίζουν 
το περιβάλλον στο οποίο ζούµε µέσα από αντικείµενα ντιζάιν, µέσω του χώρου—αν 
συµπεριλάβουµε και την αρχιτεκτονική κάτω από την ευρεία οµπρέλα του ντιζάιν. Έτσι, το 
περιβάλλον που καθορίζει τη γενιά µας, και ας ελπίσουµε και αυτών που θα ακολουθήσουν, 
είναι ακριβώς το θέµα που µε ενδιαφέρει για το φετινό Milano Design Film Festival World Tour 
Greece–Athens. 

Το «Μήνυµα του Αρεσίµπο» είναι ο τίτλος που έχετε επιλέξει για την ενότητα µε την οποία 
θα ασχοληθείτε ως καλεσµένος επιµελητής. Ποιο ήταν το έναυσµα που σας οδήγησε σε 
αυτή την ιδέα; 
Το «Μήνυµα του Αρεσίµπο» προέρχεται αποκλειστικά από τη µνήµη. Πρόκειται για ένα 
διαστρικό ραδιοσήµα που περιείχε βασικές πληροφορίες για την ανθρωπότητα και τη Γη, το 
οποίο εκπέµφθηκε στο διάστηµα από το Παρατηρητήριο του Αρεσίµπο στο Πουέρτο Ρίκο στα 
µέσα του 1970. Ήταν ταυτόχρονα µια επίδειξη της ανθρώπινης τεχνολογικής επίτευξης και µια 
προσπάθεια να συµπεράνουµε και να παρουσιάσουµε την ουσία του ποιοι είµαστε. Για τη δική 
µου γενιά, µοιάζει µε µια παιδική ανάµνηση που µοιραζόµαστε, η οποία µας συνδέει µε µια 



εποχή όταν ήµασταν όλοι γοητευµένοι µε τα διαστηµικά ταξίδια, τις θεάσεις Αγνώστου 
Ταυτότητας Ιπτάµενων Αντικειµένων (UFO) και τις θεωρίες για εξωγήινους. 

 
Δεν νοµίζω ότι το «Μήνυµα Αρεσίµπο» λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς για τη σηµερινή 
γενιά, έτσι δεν είναι; 
Είναι πολύ παρωχηµένο, υπερβολικά ξεπερασµένο, σχεδόν νοσταλγικό. Ωστόσο, έχει αγγίξει 
πάρα πολύ τη γενιά µου, καθώς και τη φαντασία µου ως προς το πώς επικοινωνούµε—όχι µε 
τους ανθρώπους αυτού του πλανήτη, αλλά µε µορφές ζωής από έναν άλλο κόσµο. Είναι το 
ακροατήριό µας και επειδή ανήκουν σε έναν διαφορετικό χωροχρόνο γίνονται µια µεταφορά στο 
µυαλό µας για τις µελλοντικές γενιές . Δεν είναι πλέον εξωγήινοι. Είναι η αντίληψή που έχουµε 
για το πώς οι µελλοντικές γενιές θα βλέπουν αυτά που κάναµε εµείς, αυτά που παράγουµε σε 
αυτή τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Έτσι, ένα ακόµη ερώτηµα υπεισέρχεται στο πλάνο: πώς 
επιλέγουµε τελικά µια πραγµατική αναπαράσταση του κόσµου στον οποίο ζούµε σήµερα, του 
πλανήτη µας και του ανθρώπινου πολιτισµού γενικότερα; 

Έχετε επιλέξει µια σειρά ταινιών τέχνης για να ασχοληθείτε µε το ερώτηµα αυτό. Γιατί; 
Οι ταινίες τέχνης προσφέρουν έναν διακριτικό τρόπο για να εµπλακείς µε το κοινό και η επιλογή 
που έχω κάνει εκφράζει τις σκέψεις µου ως προς το τι καθορίζει το µέλλον. Προσδιορίζουν µια 
συγκεκριµένη ψυχολογική ατµόσφαιρα και η κάθε µία θίγει το θέµα µε διαφορετικό τρόπο. Αν 
φανταστείτε το θέµα που έχω επιλέξει σαν έναν κύκλο, οι ταινίες αυτές είναι σαν δορυφόροι που 
περιστρέφονται γύρω από αυτόν, που υπάρχουν σε διαφορετικά σηµεία της διαµέτρου του και 
που κάποιες φορές ξεφεύγουν εντελώς από τα όριά του. Έτσι, κάποιες από τις ταινίες 
ασχολούνται µε τη βασική ιδέα µε έναν αφηρηµένο τρόπο, ενώ άλλες έχουν άµεση σχέση µε 
αυτή και µε το ερώτηµα του πώς επιλέγουµε αντικείµενα για να αναπαραστήσουµε κάποια 
χαρακτηριστικά του ποιοι είµαστε. Παρ’ όλα αυτά, είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι η ιδέα 
του «Μηνύµατος Αρεσίµπο» και αυτό που έχω αποφασίσει να µεταδώσω ως επιµελητής µε την 
επιλογή αυτών των ταινιών τέχνης λειτουργεί ως πρόσκληση να δούµε το ντιζάιν µε διαφορετικό 
τρόπο. Πράγµατι, χρειάζεται να βλέπουµε το ντιζάιν µε αλλιώτικους τρόπους και όχι µε τους 
παραδοσιακούς που έχουµε διδαχθεί. 

Σε αυτή την περίπτωση, µε ποιον τρόπο βλέπετε εσείς το ντιζάιν; 
Βλέπω το ντιζάιν ως δηµιουργική τέχνη. Το ντιζάιν είναι περίπου σαν ένα όνοµα που σου 
δίνεται, κάτι που σε καθορίζει µόνο και µόνο επειδή εκπαιδεύτηκες σε αυτόν τον τοµέα. Είναι 
σχεδόν σαν να προσπαθούµε να τιθασεύσουµε µια δηµιουργική ψυχή για να κάνει κάτι και να 
καθορίσει τι ακριβώς είναι. Το πρόβληµα είναι ότι, ως ανθρώπινα όντα, έχουµε την τάση να 
ψάχνουµε για ορισµούς, επειδή µε το να ορίζουµε κάτι µπορούµε να το κατανοήσουµε 
καλύτερα. Ωστόσο, δεν νοµίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο. Αφορά κάποια ανασφάλεια που 
έχουµε. 



Πιστεύουµε ότι το βίντεο χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για να περιγράψει την 
ψηφιακή εποχή στην οποία ζούµε· ότι το οπτικοακουστικό αφήγηµα και η κινούµενη 
εικόνα έχουν τη δυνατότητα να συλλάβουν τη συχρονικότητά µας, να αναπτύξουν διάλογο 
µεταξύ διαφορετικών δηµιουργικών κλάδων, να ενηµερώσουν, να εµπλέξουν και να 
διερευνήσουν κοινωνικά και πολιτιστικά θέµατα και να καταγράψουν εννοιολογικά 
πρότζεκτ και έρευνες που προέρχονται από τις πολυάριθµες εκφάνσεις του ντιζάιν και της 
αρχιτεκτονικής. Ποια είναι η σχέση σας µε τις ταινίες και πόσο σηµαντική θεωρείτε ότι 
είναι η κινηµατογραφική γλώσσα που αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα της τρέχουσας 
πραγµατικότητας µας; 
Η ταινία είναι ένα µέσο που έχει τη δύναµη της εµπλοκής. Ιδίως σήµερα που κατακλυζόµαστε 
από χιλιάδες επιλογές επικοινωνίας και πληθώρα πληροφοριών. Αναπόφευκτα, οι άνθρωποι 
δυσκολεύονται να ταυτιστούν αποτελεσµατικά µε οτιδήποτε ή είναι συνεχώς απασχοληµένοι µε 
επιφανειακά πράγµατα. Πώς να τραβήξεις την προσοχή τους, λοιπόν; Προσωπικά, πιστεύω ότι 
όσο λιγότερα µέσα έχεις στη διάθεσή σου για να επικοινωνήσεις, τόσο πιο αποτελεσµατική είναι 
η επικοινωνία. Εάν πας πίσω στο παρελθόν και δεις τη δύναµη του ραδιοφώνου, µια µορφή 
επικοινωνίας που βασίζεται αποκλειστικά στον ήχο και τον λόγο, θα καταλάβεις ότι στην εποχή 
που ζούµε σήµερα δεν υπάρχει τέτοιος βαθµός επιρροής. Μπορεί να έχουµε podcasts 
(διαδικτυακές ραδιοφωνικές µεταδόσεις) αλλά έχουµε επίσης την επιλογή να τα 
ενεργοποιήσουµε ή να τα απενεργοποιήσουµε και να επιστρέψουµε αργότερα σε αυτά. 
Μπορούµε να επιλέξουµε να παρακολουθήσουµε µια ταινία στο ελεγχόµενο περιβάλλον ενός 
κινηµατογράφου, αλλά έχουµε επίσης την επιλογή να την παρακολουθήσουµε στο κινητό µας 
τηλέφωνο µέσω του YouTube σε ένα πολύβουο περιβάλλον, ενώ είµαστε εν κινήσει, έτσι ώστε η 
ταινία να µη διαφέρει από µια συνοµιλία που έχουµε µε κάποιον µέσω βιντεοκλήσης. Σκεφτείτε 
ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε καν η δυνατότητα µαγνητοφώνησης ενός προγράµµατος για να το 
ακούσει κανείς αργότερα. Φανταστείτε τον βαθµό δέσµευσης που απαιτείτο από πλευράς 
χρόνου και συγκέντρωσης. Τώρα, η προσοχή µας είναι συνεχώς στραµµένη κάπου και δεν 
είµαστε σε θέση να ασχοληθούµε µε οτιδήποτε. Έχουµε συνηθίσει να έχουµε πρόσβαση σε όλα 
τα πράγµατα στο διαδίκτυο, δωρεάν, όποτε µας βολεύει και υπό συνθήκες και σε χώρους που 
εµείς επιλέγουµε. Οποιοσδήποτε βαθµός πολυπλοκότητας ή ανάγκης να καταβάλουµε 
προσπάθεια µάς αποθαρρύνει. 

 
Πιστεύεται ότι η αποδόµηση µιας ταινίας σήµερα, από την άποψη ότι δεν ελέγχεται πλέον 
ούτε περιορίζεται σε έναν συγκεκριµένο χώρο, έχει, κατά κάποιον τρόπο, µειώσει τις 
δυνατότητές της; 
Η ταινία εξακολουθεί να έχει έναν εξαιρετικά δυναµικό ρόλο. Εάν επιµελείται και 
παρουσιάζεται µε έναν αποτελεσµατικό τρόπο, µπορεί πραγµατικά να σε απορροφήσει. Ωστόσο, 
εάν δεν µπορεί να ελέγξεις το περιβάλλον ή τα διάφορα στοιχεία που είναι σηµαντικά για µια 
πολύ δυνατή επικοινωνία, τότε θα γίνει απολύτως προκλητική. Έτσι, έχοντας ένα φεστιβάλ 
κινηµατογράφου όπου έχεις τον έλεγχο των συνθηκών προβολής της ταινίας, ενώ προσπαθείς να 



µεταδόσεις κάποιο µήνυµα µέσα από αυτή, είναι ο µόνος αποτελεσµατικός τρόπος για να 
επιτευχθεί η επικοινωνία. Το πρόβληµα είναι ότι ο σύγχρονος πολιτισµός, δυστυχώς, έχει ένα 
πολύ περιορισµένο κοινό για τον συγκεκριµένο τρόπο παρουσίασης. 

 
Πιστεύεται ότι µπορεί να επεκταθεί αυτό το «περιορισµένο κοινό»; Με άλλα λόγια, αυτή η 
ικανότητα να κοιτάζουµε πέρα από την επιφάνεια, αποδεχόµενοι νέα πράγµατα και 
καταστάσεις είναι κάτι που µπορεί να καλλιεργηθεί; 
Σίγουρα είναι κάτι που µπορεί να καλλιεργηθεί. Απαιτεί, ωστόσο, τεράστια προσπάθεια. 
Χρειάζεται εκπαίδευση για να δείξεις τον δρόµο στους ανθρώπους να µάθουν πώς να δουν µια 
ταινία πέρα από το επίπεδο ψυχαγωγίας. Και, δυστυχώς, στις µέρες µας τα πάντα σχετίζονται µε 
τη διασκέδαση. Πιστεύω, επίσης, ότι ο τρόπος που επιλέγεις για να παρουσιάσεις κάτι είναι 
κρίσιµος όσον αφορά το κοινό µε το οποίο προσπαθείς να επικοινωνήσεις. Εάν παρουσιάζεις 
ταινίες τέχνης, όπως στην περίπτωσή µου, οι οποίες απαιτούν ένα συγκεκριµένο περιβάλλον και 
σκηνικό, χρειάζεται να κάνεις αυτό το περιβάλλον προσιτό στον κόσµο, διαφορετικά θα 
αποκλείσεις αµέσως αρκετούς από αυτούς, που δεν θέλουν να ταυτίζονται µε την τέχνη. 

Είναι θέµα ανθρώπων που αισθάνονται εκφοβισµένοι; 
Σε κάποιο επίπεδο ναι είναι, επειδή η τέχνη θεωρείται περισσότερο ελιτιστική. Χρειάζεται ένα 
σηµείο πρόσβασης για να µπορέσεις να µπεις στον κόσµο της. Φυσικά, πολλοί καλλιτέχνες 
θέλουν να αποδείξουν ότι είναι καλλιτέχνες κάνοντας ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή όσον αφορά 
τη συµµετοχή του κοινού. Από την άλλη πλευρά, το ντιζάιν καθώς και η αρχιτεκτονική, είναι πιο 
δηµοκρατικά, οπότε θεωρώ ότι ένα Design Film Festival πρέπει να καταβάλει προσπάθεια να 
απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό, ανταποκρινόµενο έτσι στον δηµοκρατικό χαρακτήρα του 
ντιζάιν. 

 
Το Milano Design Film Festival World Tour έφτασε και στην Ελλάδα, ξεκινώντας µε αυτή 
την πρώτη αθηναϊκή έκδοση: βλέπετε την Ελλάδα, και ιδιαίτερα τη σύγχρονη Αθήνα, ως 
ένα µέρος όπου υπάρχει κόσµος που έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στο ντιζάιν και ο 
οποίος έχει τη προοπτική να εξελιχθεί; 
Δεν θεωρώ ότι η Αθήνα διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο µέρος. Νοµίζω ότι έχει τις ίδιες 
προοπτικές για να εξελιχθεί όπως οποιοδήποτε άλλο µέρος στον κόσµο. Προφανώς, κάθε 
πολιτισµός, όπως κάθε χώρα και τόπος, καθορίζεται από το δικό της/του ταµπεραµέντο. 
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες παράµετροι που είναι παγκόσµιες. Για παράδειγµα, η δυνατότητα 
της εµπλοκής µε ένα κοινό ή η δηµιουργία προοπτικών για την ύπαρξη µιας τέτοιας κουλτούρα. 
Δεν νοµίζω ότι ένα µέρος χρειάζεται κάποια ειδική εκπαίδευση σχετικά µε το ντιζάιν για να έχει 
την προοπτική να εξελιχθεί. Με άλλα λόγια, δεν νοµίζω ότι η εκπαίδευση σε αυτή την 
περίπτωση είναι τόσο καθοριστική, επειδή υπάρχει ευαισθησία, και υπάρχει ιστορία, που είναι 
πραγµατικά θεµελιώδεις. 



Τεχνητή νοηµοσύνη, τεχνολογική ανάπτυξη, ψηφιακή επανάσταση. Ποιες είναι οι 
σηµαντικές αλλαγές που φέρνουν στη ζωή µας και ποιο σενάριο µπορούµε να περιµένουµε 
για τον κόσµο του ντιζάιν; 
Νοµίζω ότι ο τρόπος µε τον οποίο µε επηρεάζουν οι τεχνολογίες είναι διαφορετικός. Σχεδόν 
πρέπει να αναπτύξω κάποια µορφή αντίστασης εναντίον τους, επειδή ένα ουσιαστικό µέρος του 
τρόπου µε τον οποίο εργάζοµαι είναι να επαναπροσδιορίζω συνεχώς και συνειδητά τον ρόλο µου 
ως ντιζάινερ. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι γοητεύονται εύκολα µε κάθε τι καινούργιο. H 
καινοφάνεια έχει πάντα τη δύναµη να σαγηνεύει γιατί δεν είναι οικεία. Περιέργως, ο τρόπος µε 
τον οποίο προσπαθώ να τραβήξω το ενδιαφέρον του κόσµου είναι µέσω της εξοικείωσης. 
Θεωρώ την εξοικείωση ως την αρχή ενός διαλόγου. Επειδή αν δούµε κάτι που γνωρίζουµε, 
µπορούµε να µιλήσουµε για αυτό. Από την άλλη πλευρά, µπορεί επίσης να είναι εύκολο να 
µιλήσουµε για κάτι εντελώς καινούργιο, επειδή η δύναµη του «σοκ» είναι κάτι µε το οποίο 
µπορούµε να ταυτιστούµε άµεσα. Το πρόβληµα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι µπορεί να µην 
είµαστε σε θέση να συνεχίσουµε τη συζήτηση µετά το πέρας του αρχικού σοκ. Το θέµα πρέπει 
να είναι πάρα πολύ δυνατό ώστε να συνεχιστεί η εµπλοκή. Αυτός είναι ο λόγος που η 
εξοικείωση είναι ένας ευγενέστερος τρόπος για επικοινωνία. Επίσης, πρέπει να είµαστε 
πραγµατικοί: οι άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα µε την πραγµατικότητα παρά µε κάτι το οποίο 
τούς είναι εντελώς ξένο. 

Θα µπορούσατε να µου δώσετε ένα παράδειγµα του πώς προσεγγίζετε και εφαρµόζετε την 
τεχνολογία στη δική σας δουλειά, µε ένα λογικό, συνεπή και ισορροπηµένο τρόπο; 
Το πρώτο µεγάλο λάθος είναι να παρασυρθείς εντελώς από την καινοτοµία, κάτι που συµβαίνει 
συχνά µε την τεχνολογική πρόοδο. Εµφανίζεται κάτι καινούργιο που προτείνει την ανατροπή 
του τρόπου µε τον οποίο σκέφτεσαι και ενθουσιάζεσαι. Ως ντιζάινερ, προσπαθώ να 
ενηµερώνοµαι για την τεχνολογία, ενώ, κατά κάποιον τρόπο, ταυτόχρονα αποστασιοποιούµαι 
από αυτήν. Είµαι πρόθυµος να συµπεριλάβω την τεχνολογία στη δουλειά µου όταν δεν 
αποξενώνει, αλλά, αντιθέτως, προωθεί την ανθρώπινες σχέσεις και τη θετικότητα. 

 
Το να δίνεις ουσία στις σχέσεις είναι πράξη ζωτικής σηµασίας για να γίνουν ουσιαστικές 
και να έχουν διάρκεια. Η ευελιξία, η προσαρµοστικότητα, η ελευθερία, η ισορροπία, η 
µακροζωία, η διαχρονικότητα και η συµµετοχή είναι µόνο µερικές από τις βασικές αξίες 
του αλφαβήτου του ντιζάιν. Είναι αυτές οι ιδιότητες η ουσία που προσθέτει νόηµα και 
σκοπό στα αντικείµενα που δηµιουργείτε; 
Το ελπίζω πραγµατικά γιατί µε αυτόν τον τρόπο µπορώ πραγµατικά να ταυτιστώ µε αντικείµενα 
πέραν του εφήµερου χαρακτήρα τους. Δεν βλέπω τα αντικείµενα ως αναλώσιµα ή παροδικά 
επειδή η ίδια η ανθρώπινη φύση δεν είναι. Όλες αυτές οι ιδιότητες που αναφέρατε προσθέτουν 
στρώµατα στο αντικείµενο σε µια προσπάθεια να γίνει άµεσα αναγνωρίσιµο, έτσι ώστε όταν 
έρχεσαι σε επαφή µαζί του όταν πρωτοπαρουσιάζεται στον κόσµο, να µη χρειάζονται πολλές 
εξηγήσεις. Ωστόσο, κάθε φορά που συναντάς το αντικείµενο, προστίθεται ένα ακόµη επίπεδο 



ερµηνείας µέχρι να δηµιουργήσετε µια πολυεπίπεδη, πολύπλοκη και ουσιαστική σχέση µαζί του. 
Νοµίζω ότι έτσι χτίζουµε σχέσεις όχι µόνο µε τα αντικείµενα, αλλά και µε ανθρώπινα όντα και 
το περιβάλλον µας γενικότερα. 

 
Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, αυτή η διαστρωµάτωση είναι αυτό που προσδίδει στα 
αντικείµενα µια «γλώσσα του σώµατος», που µπορεί να είναι δελεαστική και µε την οποία 
µπορεί να ταυτιστεί (ή όχι) ένα συγκεκριµένο κοινό; 
Η ποιο σηµαντική έννοια για να ασχοληθεί κανείς µε αυτό που περιγράφετε είναι το πόσο 
απειλητικό µπορεί να είναι ένα αντικείµενο. Η λέξη «απειλητικό» σηµαίνει πολύ διαφορετικά 
πράγµατα σε διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά εγώ µπορώ µόνο να προσπαθήσω να κατανοήσω 
όσα από αυτά τα στοιχεία καθορίζουν την έννοια της απειλής. Συνήθως, για µένα, είναι µια 
έννοια που σχετίζεται µε την αναλογία. Συνήθως, τα µεγάλα αντικείµενα είναι απειλητικά, ενώ 
τα µικρότερα αντικείµενα είναι ασφαλέστερα και πιο διαχειρίσιµα. Οι µεγάλες ιδέες και η 
πολυπλοκότητα είναι απειλητικές, ενώ η απλότητα δεν είναι. Αυτό µας οδηγεί πίσω στην έννοια 
της εξοικείωσης για την οποία µιλούσαµε προηγουµένως. Συνήθως, η εξοικείωση δεν συνδέεται 
µε την απειλή, διότι σχετίζεται µε κάτι που έχεις δει πριν και µε το οποίο αισθάνεσαι άνετα. 
Αυτό για µένα είναι θεµελιώδες και συνδέεται απευθείας µε τη υλική διάσταση του 
αντικειµένου. 

Πώς θα περιγράφατε τη σχέση σας µε τον χρόνο γενικά; 
Πρέπει να αγκαλιάσουµε τον χρόνο. Όσον αφορά το θέµα του φεστιβάλ, η έννοια του χρόνου 
είναι πολύ σηµαντική, όπως και η έννοια της αποδοχής του χρόνου. Αλλά, ξέρετε, αυτό που 
είναι ενδιαφέρον να δούµε είναι ότι η ιστορία επαναλαµβάνεται µε κάποιον τρόπο. Τα πράγµατα 
ενδέχεται να επανασυσκευαστούν ή µπορούν να εµφανιστούν µε διαφορετικούς τρόπους. 
Παρόλα αυτά, η ανθρώπινη δηµιουργικότητα είναι κάτι που δεν έχει αλλάξει ποτέ. Ήταν 
πάντοτε σταθερή. Ακόµη και αν κοιτάξετε τις πρώτες της εκφάνσεις τρία, πέντε, είκοσι, χίλια 
χρόνια πριν, η δύναµή της είναι ακόµη εκεί. 

Υπάρχει µια διαφορά µεταξύ της αντίδρασης και της παρέµβασης: Η «αντίδραση» τείνει 
να διαµορφώνεται από εξωτερικούς παράγοντες και να προέρχεται από µια 
συναισθηµατική ανάγκη, ενώ η «παρέµβαση» συνδέεται µε την αποφασιστικότητα, την 
ηρεµία και την αντικειµενικότητα. Είναι το αποτέλεσµα της παρατήρησης, της σκέψης και 
της αυτογνωσίας. Όλα αυτά τα χρόνια, έχει αλλάξει η σχέση σας µε την αυτή καθ’ εαυτή 
την πράξη του σχεδιασµού; 
Πιστεύω στην εξέλιξη και πιστεύω ότι κάθε δηµιουργός θα πρέπει να εξελίσσεται. Το έργο µας 
πρέπει να εξελίσσεται, καθώς και η ωριµότητα και η προσέγγισή µας στο ντιζάιν, διότι πρέπει να 
βελτιωνόµαστε. Δεν πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσµα θα είναι απαραίτητα διαφορετικό. 
Πιστεύω όµως ότι γινόµαστε καλύτεροι σε αυτό µε την πάροδο του χρόνου, από την άποψη του 
τρόπου µε τον οποίο ανταποκρινόµαστε στα πράγµατα και τον τρόπο µε τον οποίο φτάνουµε σε 



ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα πολύ πιο γρήγορα, διότι έχουµε αναπτύξει αυτή την ωριµότητα 
ως δεξιότητα. 

 
Σε µια προηγούµενη συνέντευξή σας, περιγράψατε τη δική σας προσέγγιση στο ντιζάιν ως 
µία διαδικασία διύλισης, αναγωγής. Στις µέρες µας, είµαστε περικυκλωµένοι από µία 
πληθώρα παρακλαδιών του ντιζάιν. Πόσο σηµαντική είναι η εφαρµογή αυτής της 
αναγωγικής διαδικασίας στο παρόν, ως µιας γενικότερης κατευθυντήριας γραµµής για τη 
νοοτροπία που έχουµε για την παραγωγή και την κατανάλωση; 
Αντιλαµβάνοµαι τη διύλιση ως τη στιγµή που πραγµατικά εστιάζουµε σε κάτι και νοµίζω ότι ο 
συλλογισµός είναι απολύτως απαραίτητος στην κουλτούρα που έχουµε για απερίσκεπτο 
υπερκαταναλωτισµό. Πέρα από αυτό, η ιδέα της διύλισης αφορά την κατανόηση της 
πραγµατικής σηµασίας και της ουσίας αυτού που κάνεις. Είναι ένας τρόπος για να διυλίσεις και 
να αφαιρέσεις όλες τις περιττές ουσίες—όλα τα πράγµατα που σε αποπλανούν και σε 
παρασύρουν σε έναν χώρο σύγχυσης. 

Πιστεύετε ότι ορισµένοι ειδικοί στο ντιζάιν ή δηµιουργοί, γενικότερα, θα θεωρούσαν αυτή 
τη διαδικασία διύλισης ως ασύµβατη µε την έννοια της καινοτοµίας όταν πρόκειται για τη 
δηµιουργία κάτι καινούργιου, ελκυστικού, µοναδικού και ούτω καθεξής; 
Ίσως να µπορούσαν, αλλά όλοι οι δηµιουργικοί άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Προσωπικά, δεν 
θεωρώ ότι η διύλιση δεν είναι συµβατή µε την καινοτοµία. Δεν είναι ότι δεν πιστεύω στον 
αυθορµητισµό, αλλά πιστεύω περισσότερο στον δηµιουργικό συλλογισµό. 

Αν θα έπρεπε να θέσετε ένα µόνο ερώτηµα στην κοινότητα του ντιζάιν, ποιο θα ήταν αυτό; 
Νοµίζω ότι θα ερωτούσα τους πάντες αν υπάρχει πραγµατική συµβολή και νέα συµµετοχή ή 
κάποια νέα πρόταση αναφορικά µε τον ρόλο του ντιζάιν. Την ίδια ερώτηση που κάνω και στον 
εαυτό µου: «Μπορώ να συνεισφέρω κάτι θετικό, µπορώ να πω κάτι νέο; Μπορώ να πω κάτι 
διαφορετικό;» 

 
Νοµίζεται ότι η κοινότητα του ντιζάιν θα ήταν διατεθειµένη να απαντήσει σε αυτό το 
ερώτηµα; 
Όχι, δεν νοµίζω, επειδή από την φύση τους οι άνθρωποι είναι εγωιστές. Νοµίζουµε ότι µπορούµε 
να κάνουµε τα πάντα, να αλλάξουµε τα πάντα, να βάλουµε την υπογραφή µας απολύτως στα 
πάντα. Προσωπικά, δεν έχω καµιά πρόθεση ούτε το ενδιαφέρον να το κάνω αυτό. 

 
Συνέντευξη στην Άννη Μαρκιτάνη, Διευθύντρια της MDFF World Tour Greece & Cyprus 

 
 
 
Η πρώτη έκδοση του Milano Design Film Festival World Tour Greece–Athens θα 
πραγµατοποιηθεί από την Παρασκευή, 6 Νοεµβρίου έως την Κυριακή, 8 Νοεµβρίου, 
στην 



Τ αινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134–136 – µε προβολές ταινιών, 
οµιλίες Ελλήνων και ξένων προσκεκληµένων, καθώς και µε παρουσιάσεις. 

 
Εγκαίνια 
(Συµµετοχή κατόπιν εγγραφής) 
Πέµπτη, 5 Νοεµβρίου 2020, στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 
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