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ην πετύχαμε στο
ο εργαστήριό
υ σπεύδει να
της τη στιγμή που
ες πινελιές
βάλει τις τελευταίες
ματα. Οι
στα νέα της κοσμήματα.
κές όσο
συλλογές της πάντα γοητευτικές
ρακτηκαι η ίδια, σε προκαλούν για χαρακτηρισμούς, όπως απόλυτο φετίχ. Όμως
γρήγορα διαπιστώνεις πως πρόκειται
ειται
για κάτι παραπάνω από αυτό. Γιατίί η
σχεδιάστριά τους θέλει να μπει στηνν
ουσία της δημιουργίας ακολουθώντας
ένα σκεπτικό πιο ρομαντικό. Εξάλλου,
πρέπει να είσαι ρομαντικός για να
ασχολείσαι με την τέχνη του κοσμήματος, ιδιαιτέρως σε μια χώρα σαν την
Ελλάδα. Έτσι θέλει ν’ αντιμετωπίζουν
και οι πελάτες της τα κομμάτια που σχεδιάζει, να μετέχουν, δηλαδή, στο ίδιο
συναίσθημα, φορώντας κάτι μοναδικό.
Η Σαρίνα Μπέζα μας επισημαίνει πως
αυτό που στην πραγματικότητα κάνει
τα κοσμήματα πολύτιμα, δεν είναι τα
υλικά, αλλά το άθροισμα των αισθήσεων και των εικόνων που συγκέντρωσαν
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής τους.
Πώς ξεκινήσατε την καριέρα σας στο
χώρο του κοσμήματος;
Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου
έφτιαχνα κοσμήματα με ό,τι υλικά έβρισκα μπροστά μου. Στο Λύκειο παρακολούθησα μαθήματα στον Όμιλο Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου. Αργότερα,
πήγα στο Ισραήλ, όπου σπούδασα στη
Σχολή Καλών Τεχνών Σχέδιο και Κατασκευή Κοσμήματος. Επιστρέφοντας
στην Αθήνα, δημιούργησα το δικό μου
εργαστήριο με πωλήσεις στην Ελλάδα και
κα στο εξωτερικό.
Το κόσμημα είναι σύμβολο κοινωνικής
ισχύος;
νω
Όχι, το κόσμημα είναι τέχνη και
Ό
αντανακλά την προσωπικότητα
αν
μιας γυναίκας.
μι
Νιώθετε πως κάθε δημιουργία
Νι
σας είναι μοναδική;
σα
Νιώθω
ότι κάθε δημιουργία μου
Νιώ
είναι προέκταση του εαυτού μου,

της σκέψης μου, της φαντασίας μου. Το
κάθε κόσμημά μου, όμως, με ξεπερνάξεπερνάει, έχει τη δική του προσωπικότητα,
προσωπικότη
τ τα το
δικό του ύφος. Αυτό το κάν
κάνει «αυτόνομο,
ο, μοναδικό».
Ποια
γυναίκα ή ποια κατάσταση θα
α γυνα
αποτελούσε πηγή έμπνευσης για σας;
∆εν μου αρέσει να προσωποποιώ την
έμπνευσή μου. Λειτουργώ με γνώμονα το συναίσθημα και την αισθητική
και αυτό με ακολουθεί παντού. Τα κοσμήματά μου είναι σχεδιασμένα για τη
σύγχρονη, δραστήρια και καλαίσθητη
γυναίκα. Είναι κοσμήματα καθημερινά
και διαχρονικά.
Θα ήθελα να μου πείτε για ποιο λόγο
αξίζει να επενδύσει κάποιος σε ένα
κόσμημα;
Το κόσμημα δεν είναι υποχρεωτικά
επένδυση. Υπάρχουν βέβαια κοσμήματα ακριβά με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες
πέτρες που μπορεί κάποιος να επενδύσει σε αυτά. Υπάρχουν και κοσμήματα
που οι γυναίκες τα φορούν για να δημιουργούν στυλ. Το κόσμημα είναι η
καθοριστική πινελιά για μια στιλιστική
στάση της εμφάνισης.
Ποιο είναι το must have κόσμημα γι’
αυτή τη σεζόν;
∆εν μου αρέσουν τα κλισέ. Το must καθορίζεται από τη διάθεση και την περίσταση που φοριέται ένα κόσμημα. Εγώ
λατρεύω τα δαχτυλίδια, πιστεύω πως
δίνουν υπέροχη κίνηση και έκφραση
στα χέρια. Από την άλλη, ένα ζευγάρι
σκουλαρίκια είναι η καλύτερη κορνίζα
για το γυναικείο πρόσωπο. D

