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Joie de vivre
Η δημιουργός Μαλβίνα Σαραντίτη
γνωρίζει την τέχνη της αισθητικής
και μας υποδέχεται στο ιδιαίτερο
showroom της, στο κέντρο της Αθήνας.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΑΝΑΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ

Με την πρώτη κιόλας ματιά, μπαίνοντας στον μοναδικό
χώρο της Μαλβίνας Σαραντίτη και του lifestyle brand
Malvez, πίσω από το οποίο βρίσκεται η ίδια, κάθε
επισκέπτης ενθουσιάζεται κι εντυπωσιάζεται από
το υψηλής αισθητικής design. Το ροζ χρώμα και οι
καμπύλες κυριαρχούν ενώ παντρεύονται τέλεια με μια
όαση πρασίνου. Τα πλακάκια Zeliz και το μαροκινό
σιντριβάνι, που αναβλύζει νερό, συμβάλλουν στη
διατήρηση της θετικής ενέργειας. Εκεί, η ίδια
δημιουργεί τις συλλογές του brand και σχεδιάζει τα
interior design projects της.

Μαλβίνα Σαραντίτη

The space
«Το Μalvez είναι ένα showroom - atelier που
δημιουργήθηκε μετά από μελέτη σε συνεργασία με
το αρχιτεκτονικό γραφείο Proplusma Architects. Η
ενασχόλησή μου μέχρι σήμερα με τα διαφορετικά
κυκλαδίτικα σπίτια, η αγάπη μου για τη μεσογειακή
αρχιτεκτονική και το φως, τις καμπύλες, το χρώμα και
την ελληνικότητα έπρεπε κάπως να μετουσιωθούν
στον χώρο. Ο συγκεκριμένος ήταν εντελώς ουδέτερος,
ένα κέλυφος με μεγάλα παράθυρα. Έτσι, είχαμε τη
δυνατότητα να δημιουργήσαμε ακριβώς αυτό που
θέλαμε, χρησιμοποιώντας τόσο το αίθριο για τον μικρό
εσωτερικό κήπο όσο και τα παράθυρα, μπροστά από
τα οποία δημιουργήσαμε τις μεγάλες, λευκές καμάρες
-μια μεσογειακή πινελιά που, όμως, προκάλεσε ριζική
αλλαγή.Οι καμπύλες σε τοίχους και πόρτες είναι ένα
οργανικό στοιχείο, που μαζί με τις πτυχές στους τοίχους,
παραπέμπουν σε κίονες δωρικού ρυθμού κι εκφράζουν
την ελληνικότητα. Το μαρμάρινο chevron πάτωμα σε
λευκό-γκρι είναι αγαπημένο στον σχεδιασμό Μalvez
-το συναντάμε στα πρώτα μου σχέδια acrylic jewelry
boxes. Η επιλογή της συγκεκριμένης απόχρωσης -ροζ
σε λάκα γυαλιστερή- για τη διπλή τοξωτή πόρτα στην
είσοδο, χαρίζει αύρα θηλυκότητας, ενώ τα custom
μπρούτζινα πόμολα, με το λογότυπο του brand, καθώς
και το παλιομοδίτικο μπρούτζινο κουδούνι δίνουν
ακριβώς αυτήν την προσοχή στη λεπτομέρεια, που
βρίσκεται στην καρδιά της φιλοσοφίας του χώρου».
Creative mind
Και κάπως έτσι πριν λίγα χρόνια, γεννήθηκε το
brand Malvez. Κομψότητα, ποιότητα, έμφαση στη
λεπτομέρεια και handmade in Greece είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά του. Η δημιουργός του,
Mαλβίνα Σαραντίτη, μετά από χρόνια στον τομέα της
διαφήμισης, μεταπήδησε στο interior design -η μεγάλη
της αγάπη-, ενώ σιγά σιγά άρχισε να δημιουργεί μια
σειρά από lifestyle αντικείμενα και αξεσουάρ. Η
δημιουργικότητα και η δυνατότητα που δίνεται να δει
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My
favorite
list

Δίσκος cocktail
από raffia και
δέρμα, Malvez

Κραγιόν
Dior Rouge
999 matte,
Hondos
Center

Καναπές Serpentine
του Vladimir Kagan

Τσάντα,
Malvez

Σχεδιαστής μόδας:
YSL και Juan Carlos Obando
Οίκος μόδας: Dior
Designer: Gio Ponti
Design item: Ο καναπές
Serpentine
Άρωμα: Benjamin Boheme
της Diptyque
Αξεσουάρ: Smythson Soho
Diary
Βιβλίο: Μια σκανδαλώδης
ζωή, Mary S. Lovell
Details για τον
χώρο σου: Έργα τέχνης,
χρώματα, υφές
Χρώμα: Λευκό, χρυσό, jade
Φετίχ: Rouge Dior 999
Εστιατόριο: Harry’s bar στο
Λονδίνο
Ξενοδοχείο: Four Seasons
στη Φλωρεντία
Μουσείο - Gallery:
ΜΟΜΑ στη ΝΥ
Πόλη: Μαρακές
Instagram accounts:
@kellywearstler,
@duroolowu,
@hamishbowles,
@wlliamssonoma, @aerin
Hashtag: #malvez

την εξέλιξη από τον σχεδιασμό ως το τελικό «προϊόν» και να
συμμετέχει σε όλα τα στάδια, είτε πρόκειται για το design ενός
χώρου είτε ενός αντικειμένου, ήταν τα δύο στοιχεία που την
προσέλκυσαν στην ενασχόλησή της με τον κόσμο του interior
design. Η τέχνη, τα ταξίδια, οι διαφορετικές κουλτούρες, αλλά
και τα κινηματογραφικά έργα, τα σκηνικά παραστάσεων, η μόδα
και οτιδήποτε δημιουργεί αίσθηση κι αισθητική αποτελούν
συνεχώς για την ίδια πηγές έμπνευσης για κάθε νέα δημιουργία.
«Προσπαθώ να ζω μια γεμάτη από ερεθίσματα ζωή. Μια δυνατή
παράσταση στο θέατρο, μια καλή ερμηνεία, ένας εμπνευσμένος
ομιλητής σε μια διάλεξη, ένα ταξίδι, ένα βιβλίο, ένα art
installation, μια έκθεση, μια καλή συζήτηση με ανθρώπους μ’
ενδιαφέροντα. Όλα αυτά καθημερινά αποτελούν έμπνευση για
τη ζωή και τη δουλειά».
Style Matters
Τι σημαίνει για εσάς στιλ; Το στιλ είναι κάτι μοναδικό
στον καθένα και καθορίζεται από τις επιλογές του. Είναι οι
χρωματικοί συνδυασμοί, τ’ αξεσουάρ, το χτένισμα, οι κινήσεις
η ομιλία, ο αέρας και οι συνήθειες κάθε ανθρώπου. Όλα αυτά
μαζί συνθέτουν το στιλ που μπορεί να είναι εκκεντρικό, κομψό,
bohemian, ροκ, old school, τολμηρό. Για μένα, είναι βασικό
στοιχείο στην προσωπικότητα και συχνά πηγή έμπνευσης.
Τι θεωρείτε καλή αισθητική; Την αρμονία στο αποτέλεσμα.
Ποια αποτελούν παραδείγματα καλής αισθητικής; Η Coco
Channel και η Jackie Kennedy. Ο Steve McQueen και ο Hamish
Bowles. Η Ακρόπολη, το Palazzo Ca’d’oro, το κτίριο Chrysler και
οι κήποι Jardin Majorelle. Η Zaha Hadid.
Τι σημαίνει μόδα για εσάς; H τάση της εποχής που μας κάνει
ν’ ανανεώνουμε την εικόνα μας και να μπαίνουμε σ’ έναν ρόλο.
To design είναι... Δημιουργικότητα υψηλής αισθητικής.
Η Ελλάδα θεωρείτε ότι είναι ακόμη ένα πρόσφορο έδαφος
για δημιουργούς; Η Ελλάδα έχει από τους καλύτερους τεχνίτες
στον κόσμο, αρκεί να τους ανακαλύψεις. Η δημιουργία είναι
συνδεδεμένη άμεσα με την παραγωγή και η ποιότητα στην
παραγωγή είναι καθοριστική για την πορεία του προϊόντος. Στην
Ελλάδα πιστεύω πως έχουμε πολλές ευκαιρίες να δημιουργούμε
με ποιότητα και ωραία υλικά και υπάρχει ακόμα και το μεράκι
σε πολλούς. Στο κομμάτι, βέβαια, της αγοράς, για τους έλληνες
δημιουργούς η χώρα μας είναι μικρή με πολύ μικρή αγοραστική
εγχώρια δύναμη και μαζί με τις συνέπειες της οικονομικής
κρίσης δεν αφήνει πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Για τον λόγο
αυτόν ο έλληνας δημιουργός πρέπει να στρέφεται και προς το
εξωτερικό για να προχωρήσει.

