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Το Archetype, ως ένας καθιερωμένος πια χώρος ενημέρωσης και επικοινωνίας της αρχιτεκτονικής σε όλο της
το φάσμα, έχει κατορθώσει στην έως τώρα πορεία του να αποτελέσει σημείο συνάντησης και σκέψης
αρχιτεκτόνων, θεωρητικών και σπουδαστών, δίνοντας βήμα και φιλοξενώντας διάφορες απόψεις σχετικά με
την αρχιτεκτονική και τον χώρο. Σε συνέχεια αυτού του εγχειρήματος, το Design Society
(designsociety.gr), η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της Demand, εισχωρεί στο εσωτερικό τής αρχιτεκτονικής
και στον δημιουργικό περιβάλλοντα χώρο της, προτείνοντας ένα διαφορετικό σημείο συνάντησης με κοινή
όμως βάση, στοχεύοντας στην εξερεύνηση και την προώθηση του design τόσο στην commercial όσο και στην
πιο πειραματική μορφή του.
Ποια η σχέση της αρχιτεκτονικής με το design, και ποια η σχέση του design με τα εικαστικά; Το κουβάρι αυτό
ξετυλίγεται με τα εβδομαδιαία άρθρα του Design Society, που καλύπτουν όλες αυτές τις εκδοχές του design
ενώνοντας κοινό (αλλά και συγγραφείς δυνητικά), από τα δύο site. Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό κενό
στον χώρο της ενημέρωσης αλλά και της προώθησης και κοινωνικοποίησης καλλιτεχνών, σχεδιαστών,
συλλεκτών και γενικότερα ειδικών ή/και φίλων του design, ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, στην οποία η συχνή
ενημέρωση και η ανοιχτή φιλοξενία αποτελούν τις βασικότερες επιδιώξεις για τη δημιουργία της νέας

κοινότητας: του Design Society!

Στην πλατφόρμα παρουσιάζονται άρθρα που καλύπτουν όλες τις εκδοχές του design, οι οποίες, όπως είναι
φυσικό, συνομιλούν και με άλλους δημιουργικούς κλάδους, δηλαδή τα εικαστικά, την αρχιτεκτονική, το
interior και το fashion design. Η θεματολογία των άρθρων καλύπτει όλο το φάσμα του design, από την
ιστορία και τις απαρχές του, μέχρι σύγχρονα κοινωνικά και επίκαιρα ζητήματα, όπως είναι η οικολογία, οι
σπουδές φύλου, η αποαποικιοποίηση, τα blue humanities, καθώς επίσης και η συνύπαρξη όλων των παραπάνω
αναφορικά με συλλογικά και ατομικά πρότζεκτ γνωστών ή λιγότερο γνωστών brand και studio από την
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το DS, με εκτενείς και συνοπτικές συνεντεύξεις αλλά και παρουσιάσεις, θα δίνει βήμα στους δημιουργούς να
“γνωριστούν” με τους αναγνώστες. Έτσι, απευθυνόμενοι οι ίδιοι στην κοινότητα, μπορούν να
επικοινωνήσουν τα παλιά και νεότερα project τους, τη σχέση της Ελλάδας με τον κλάδο του design, τη σχέση
τους με τα υλικά και τη βιωσιμότητα, και τη διαδικασία που ακολουθούν για την παραγωγή και προώθηση της
δουλειάς τους.

Ήδη, στον σύντομο χρόνο λειτουργίας του, το DS έχει φιλοξενήσει σημαντικές συνεντεύξεις διεθνώς
αναγνωρισμένων designers και studio, όπως της Laure Jaffuel, του Κώστα Λαμπρίδη και του Studio
Materiality, ενώ επίσης έχουν παρουσιαστεί σημαντικοί σχεδιαστές και θεσμοί όπως ο Philippe Malouin, τα
Crosby Studios, το Open House Athens και η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.
Η ομάδα του Design Society αποτελείται από σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, εικαστικούς, ιστορικούς και
θεωρητικούς τέχνης και αρχιτεκτονικής, δημιουργώντας έτσι μια κοινότητα που πρώτα η ίδια, στο εσωτερικό
της, ασχολείται με πάθος και προσωπικό ενδιαφέρον με τα ζητήματα τα οποία παρουσιάζει στο κοινό.
Τέλος, στόχος του περιοδικού είναι να γίνει σημείο συνάντησης της ελληνικής -και όχι μόνο- design
κοινότητας που παρουσιάζει και προωθεί. Για τον λόγο αυτόν, σε τακτά χρονικά διαστήματα θα
πραγματοποιούνται τα DS events, στα οποία θα παρευρίσκονται καλλιτέχνες, δημιουργοί, σχεδιαστές,
θεωρητικοί, κατασκευαστές, συλλέκτες κ.α., αλλά και φίλοι του design από την Ελλάδα (και όχι μόνο),
προκειμένου να εξερευνήσουν ιδέες, αισθητικές τάσεις, επιχειρηματικές οπτικές, εμπειρίες, έργα και
προϊόντα που διαμορφώνουν τη σύγχρονη κουλτούρα του σχεδιασμού.
Μέσα από τα άρθρα, τις συνεντεύξεις, τις παρουσιάσεις και φυσικά τα events, η προέκταση, θα μπορούσαμε
να πούμε, του Archetype, δηλαδή το DS, σκοπεύει να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον του κοινού για το design
και να φέρει πιο κοντά όλους τους δημιουργούς, φορείς, ιδρύματα, επιχειρήσεις και κοινό, δημιουργώντας
ένα πολύπλευρο επικοινωνιακό δίκτυο, το οποίο λείπει από τη σύγχρονη σκηνή και τον χώρο του design όπως
αυτός σταδιακά εδραιώνεται στην Ελλάδα.

