
Beaut� promotion

A Jewel Made 
in Greece

Από την αρχαία Ελλάδα ως 
τους σύγχρονους δημιουργούς 

η τέχνη του ελληνικού 
κοσμήματος εντυπωσιάζει 
εντός και εκτός συνόρων. 

Η πρωτότυπη και ευέλικτη πλατφόρμα 
«A Jewel Made In Greece» ξεκίνησε  
πριν από τρία χρόνια ως ιδέα της ει-

καστικής σχεδιάστριας Μαίρης Σαμόλη. Πήρε 
αμέσως σάρκα και οστά δίνοντας την ευκαιρία  
σε διακεκριμένους Έλληνες σχεδιαστές και 
δημιουργούς να αναδείξουν το σύγχρονο  
ελληνικό κόσμημα σε ένα κοινό που σε  
κάθε παρουσίαση στην Τεχνόπολη ξεπερνάει  
τους 7-8.000 επισκέπτες. Από εκεί ξεκίνησε  
το 2015 και τον κύκλο των ταξιδιών του,  
εντός και εκτός συνόρων, αποδεικνύοντας 
πως το ελληνικό κόσμημα έχει δυναμική,  
ιστορία και ισχυρή ταυτότητα και γι’ αυτό έχει  
τη δυνατότητα να κατακτήσει μια εξέχουσα 
θέση στον παγκόσμιο χάρτη της τέχνης της 
κοσμηματοποιίας.
Οι δράσεις της πλατφόρμας για το 2016 ξεκίνη-
σαν από την έκθεση με τίτλο «The Sheltering 
Sky» και τη συμμετοχή 33 σχεδιαστών στον 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπου προβαλ-
λόταν επίσης μια ταινία μικρού μήκους με  
θέμα την ιστορία του ελληνικού κοσμήματος 
μέσα από τα μάτια του επισκέπτη του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο φέτος συ-
μπληρώνει 150 χρόνια από τη θεμελίωσή του 
και εξακολουθεί να είναι μια ανεξάντλητη πηγή 
έμπνευσης για τους σύγχρονους δημιουργούς 
με τις εξαιρετικές συλλογές της αρχαίας ελλη-
νικής κοσμηματικής που φιλοξενεί.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, στην αίθουσα  
Μηχανουργείο στην Τεχνόπολη του Δήμου 
Αθηναίων, οι δημιουργοί εξέθεσαν τα κοσμή-
ματά τους παράλληλα με την επίδειξη μόδας 
της σχεδιάστριας Άντριας Παπαδοπούλου,  
όπου το κόσμημα αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι και φυσική συνέχεια του ρούχου. 
Οι επισκέπτες όλων των δράσεων της πλατ-
φόρμας είχαν ταυτόχρονα τη δυνατότητα να 
επιλέξουν το αγαπημένο τους κόσμημα μέσω  
ειδικής ψηφοφορίας που διεξάγεται ηλε-
κτρονικά στο αεροδρόμιο και την Τεχνόπολη  
από μία οθόνη αφής, και μέσω κάλπης ή ψη-
φίζοντας στο ajewelmadeingreece.gr, αλλά 
και στην επίσημη σελίδα της πλατφόρμας στο 
Facebook. 
Στο κόσμημα που θα πάρει τις περισσότε-
ρες ψήφους θα απονεμηθεί ο τίτλος «The 
Jewel Made In Greece» σε ειδική τελετή που 
θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου. Στην  
επιτροπή που θα διαφυλάξει τα αποτελέσματα  
και θα απονείμει ταυτόχρονα και ένα βρα-
βείο, συμμετέχουν η Ίρις Κρητικού, η Ιω-
άννα Λαλαούνη, η Αφροδίτη Λίτη, η Χαρά  
Μητσοτάκη και η Λίνα Φανουράκη.

• Ιδέα, σχεδιασμός, διοργάνωση: 
Μαίρη Σαμόλη
• Σύμβουλος: Ίρις Κρητικού, 
Ιστορικός Τέχνης 
• Σύμβουλος Σχεδιασμού: 
Βερίνα Σαμόλη
 
• Yπό την αιγίδα του υπουργείου 
Πολιτισμού, του Enterprise 
Greece και του Μουσείου 
Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη.

• Χορηγοί Επικοινωνίας:
ΕΡΤ – ΜΕGA CHANNEL  
– VOTRE BEAUTÉ

• Το καλοκαίρι του 2016 η έκθεση 
«A Jewel Made In Greece» θα 
ταξιδέψει με τον τίτλο «A Jewel 
Made In Greece Trunk Show – 
Summer 2016» στους παρακάτω 
προορισμούς: Νew Ashgate 
Gallery (Αγγλία), Ποσειδώνιον 
(Σπέτσες), Oia Τreasures 
(Σαντορίνη), Αegina - Egina 
(Αίγινα), Δημοτική Πινακοθήκη 
(Μύκονος), Royal Myconian 
Resort (Μύκονος), Saint Nicolas 
Bay (Κρήτη), ξενοδοχείο Πλάζα 
(Ανάβυσσος), γκαλερί Ακρόπρωρο 
(Σπέτσες). 

ΑΠΟ ΤΟ FAShIon 
Show ΤΗΣ 

ΆντριΆς 
ΠΆΠΆδοΠούλού. 

ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ wILD 
FLowERS ΤΗΣ 

ΜΑΙΡΗΣ ΣΑΜΟΛΗ. 

ΔΑΧΤυΛΙΔΙ DEnTELLES ΤΗΣ 
ΧριςτινΆς ςούΜΠλΗ.

ΣΚΟυΛΑΡΙΚΙΑ ΤΗΣ 
Μύρτώς 

ΆνΆςτΆςοΠούλού.

ΔΑΧΤυΛΙΔΙ 
BIoMoRphIc ΤΟυ 
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