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γράφοι και ενδυματολόγοι της εποχής, τους οποίους θε-
ωρώ ακόμα και σήμερα μέντορές μου. Στα 25 μου συ-
νεργάστηκα με μια πολύ μεγάλη εταιρεία μεταχειρισμένων 
ρούχων στη Γερμανία αναλαμβάνοντας τη διαλογή και 
τον ποιοτικό έλεγχο των ρούχων και την αγορά vintage 
κομματιών για τα καταστήματα. Περνούσαν από τα χέρια 
μου περίπου 1 εκατoμμύριο ρούχα την ημέρα –ρούχα 
επώνυμων οίκων αλλά και αξιόλογα ανώνυμα κομμάτια 
εξαιρετικής ποιότητας– κι έτσι έμαθα για την ποιότητα και 
τον τρόπο κατασκευής των ρούχων. Μετά την εμπειρία 
αυτή και με δικό μου πλέον μαγαζί στο Κολωνάκι, το Le 

Streghe Son Tornate, άρχισα να ασχολούμαι 
με το δημιουργικό κομμάτι. Πάντα έφτιαχνα 
τα δικά μου ρούχα χρησιμοποιώντας vintage 
υφάσματα γιατί μου άρεσε η μοναδικότητα, 
το one of a kind, κάτι που με ακολουθεί μέχρι 
σήμερα. Και επειδή όλοι με ρωτούσαν γι’ αυ-
τά, θεώρησα ότι ήταν μια ευκαιρία να αρχίσω 
να δημιουργώ και για τους άλλους.
Πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για τα μαντίλια;
Από μικρή μου άρεσαν και με ενδιέφεραν 
πολύ τα μαντίλια. Μια Κυριακή στο Μονα-
στηράκι είδα ένα τεράστιο κουτί με vintage 
ελληνικά μαντίλια-σουβενίρ του 1950 ζω-
γραφισμένα από ζωγράφους της εποχής. 
Φυσικά τα αγόρασα με σκοπό να τα επανα-
χρησιμοποιήσω. 

O
    

   & PROUD 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΈΧΡΙ ΤΟ ΒΈΡΟΛΙΝΟ, 
Η ΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΝΟΥ ΈΞΑΚΟΛΟΥΘΈΙ ΝΑ «ΓΡΑΦΈΙ» 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΈΣ ΙΣΤΟΡΙΈΣ 
ΜΟΔΑΣ ΜΈ VINTAGE ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΠΟΥ 
ΦΈΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ RIANNA + NINA.
ΑΠΟ ΤΗN ΝΤΙΑΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ριάννα Κούνου γνώρισε τη Nina 
Kuhn. Με σπουδές στο costume design η πρώτη και πτυχίο 
Δημοσίων Σχέσεων και Fashion & Design Management η 
δεύτερη, μοιράζονται την ίδια αγάπη για το vintage και τη 
μόδα. Η γνωριμία τους το 2014 οδήγησε πολύ γρήγορα σε 
μια καρμική σχέση –ακόμα και τα ονόματά τους ακούγονται 
σχεδόν ίδια– και μια καρποφόρα συνεργασία. Η Ριάννα 
είχε ήδη τη vintage μπουτίκ Rianna in Berlin στο Μίτε του 
Βερολίνου, ενώ η Nina παραιτήθηκε από τη θέση της υπεύ-
θυνης μάρκετινγκ των Galeries Lafayette στη Γερμανία για 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να λανσάρουν το 2014 
το Rianna + Nina, ένα ξεχωριστό label με μο-
ναδικά outfits ραμμένα στο χέρι από vintage 
φουλάρια και υφάσματα κι ένα πολύχρωμο, 
εκρηκτικό, one of a kind σύμπαν με ελληνικό 
ταμπεραμέντο και VIP πελατολόγιο.
Μίλησέ μας για την πορεία σου από την 
Αθήνα μέχρι το Βερολίνο και το λανσάρισμα 
του Rianna + Nina.
Όλα ξεκίνησαν από το Berlin, το κατάστημα 
και βεστιάριο θεατρικών κοστουμιών που εί-
χε η μητέρα μου στο Κολωνάκι όταν ήμουν 
16. Από εκεί πέρασαν όλοι οι μεγάλοι σκηνο-
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Τι προτιμάς στη διαδικασία της δημιουργίας και πότε 
ξέρεις ότι μια συλλογή είναι ολοκληρωμένη;
Δεν υπάρχει στάδιο που να μην αγαπάω σε όλη αυτή την 
πορεία. Και δε θεωρώ ποτέ ότι ολοκληρώνονται οι συλ-
λογές, διότι πάντα η έμπνευση είναι ανεξάντλητη.
Πώς θα περιέγραφες το ύφος του brand;
Ανεξάρτητο, μοναδικό, για όλες τις γυναίκες με αυτοπεποί-
θηση και για όλες τις γυναίκες που θέλουν να μπαίνουν σε 
ένα χώρο και να ξεχωρίζουν.
Ποια επώνυμη γυναίκα θαυμάζεις για το στυλ της και 
θα ήθελες να δεις να σας «φοράει»;
Θαυμάζω γυναίκες, επώνυμες και ανώνυμες, που με γοη-
τεύουν όχι μόνο με την αισθητική τους, αλλά και με τη στά-
ση ζωής τους. Όπως η Michelle Obama, η Tilda Swinton 
και από παλαιότερες η Katharine Hepburn και η Cesária 
Évora. Τέλος, η Μελίνα Μερκούρη και η Έιρήνη Παππά.
Με τις συλλογές να αποτελούνται από χειροποίητα μο-
ναδικά κομμάτια, είναι το Rianna + Nina luxury brand; 
Και τι σημαίνει για σένα «πολυτέλεια»;
Πολυτέλεια για μένα είναι η ποιότητα ζωής, ο χρόνος, η 
ελευθερία σκέψης και έκφρασης. Λόγω ποιότητας υφα-
σμάτων, ραφής και μοναδικότητας, θεωρώ ότι ανήκουμε 
στα luxury brands.
Τι αγαπάς στη μόδα και τι έχεις μάθει από αυτήν;
Αγαπάω τη μόδα ως ιστορία και ως εξέλιξη των ανθρώ-
πων μέσα από αυτήν ανά τους αιώνες. Αυτό που έχω 
μάθει είναι να ακολουθώ το ένστικτό μου και να στηρίζω 
τις επιλογές μου.
Μίλησέ μας για τις συλλογές του χειμώνα.
Η Print συλλογή Loukoumi είναι εμπνευσμένη από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία και τους λαχταριστούς χρω-

ματισμούς του παραδοσιακού γλυκίσματος. Στην One of 
a Kind συλλογή κυριαρχούν τα πλούσια υφάσματα 
interior design, το layering και οι extravagant όγκοι.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά σου;
Το ότι ασχολούμαι επαγγελματικά με αυτό που αγαπάω 
και έχει επιτυχία.
Τι σε κάνει υπερήφανη;
Ο γιος μου και η ενασχόλησή του με τη ζωγραφική και 
την τέχνη.
Η πρώτη σου fashion ανάμνηση;
Το πρώτο δώρο της μητέρας μου: ένα vintage μαντίλι 
Hermès, από το οποίο ξεκίνησαν όλα!
Πόσα μαντίλια έχεις στην γκαρνταρόμπα σου;
Αμέτρητα!
Τι χαρακτηρίζει την αισθητική σου και ποιος σε έχει 
επηρεάσει;
Η πολυχρωμία σίγουρα, τα έθνικ στοιχεία και ο μαξιμαλι-
σμός. Αρχική επιρροή ήταν η μητέρα μου και αργότερα η 
παράδοση, η τέχνη, η ιστορία και σίγουρα η σχέση μου 
όλα αυτά τα χρόνια με το αντικείμενο.
Αγαπημένοι σου σχεδιαστές;
Yves Saint Laurent, Emilio Pucci, Γιάννης Τσεκλένης, 
Hermès.
Αγαπημένο σου ύφασμα; Χρώμα; Δεκαετία;
Το μετάξι. Το μπλε. Τα ’70s.
Η δεύτερη μεγαλύτερή σου αγάπη, μετά τη μόδα;
Η αρχιτεκτονική και η εσωτερική διακόσμηση.
Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα κομμάτι από την ντουλάπα 
σου, ποιο θα ήταν;
Ήταν πάντα όνειρο ζωής να κάνω μια δική μου print 
collection με ελληνικά στοιχεία. Γι’ αυτό θα διάλεγα το 
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πρώτο φόρεμα από την πρώτη μου συλλογή για το 
Rianna + Nina, από την κολεξιόν It’s all Greek to me.
Τι σημαίνει για σένα το Βερολίνο;
Έίναι η πόλη που μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω τα 
όνειρά μου πραγματικότητα. Μου αρέσει να κάνω βόλτες 
στα μουσεία, στις υπαίθριες αγορές με τα vintage αντικεί-
μενα, όπου πάω για να εμπλουτίζω τις συλλογές μου, και 
τα καταπληκτικά καφέ.
Αν το Βερολίνο ήταν ρούχο...
Θα ήταν σίγουρα ένα μαύρο Jil Sander παλτό.
Και η Αθήνα;
Για μένα είναι ένα Rianna + Nina ριγέ καφτάνι από τη συλ-
λογή Ιt’s all Greek to me.
Πώς βλέπεις το μέλλον της μόδας και πώς σκέφτεστε 
να εξελίξετε το brand;
Για εμάς πάντα υπήρχε αυτό το πνεύμα της ανακύκλωσης, 
της βιωσιμότητας και της ηθικής εργασίας που επικρατεί 
τώρα. Θεωρώ ότι η μόδα πρέπει να ακολουθήσει μια νέα 
πορεία, όχι αυτήν της μαζικής παραγωγής, και ότι πρέπει να 
επιστρέψουμε στα παλιά πρότυπα, δηλαδή να δημιουρ-
γούμε δύο κολεξιόν το χρόνο και να βρούμε την ισορροπία 
μεταξύ ποιότητας και τιμής. Η εξέλιξη του Rianna + Nina 
γίνεται βήμα βήμα διότι θέλουμε να προχωράμε με ασφά-
λεια, σιγουριά και σύνεση. Δε θέλουμε να είναι κάτι παρο-
δικό και εφήμερο, αλλά κάτι διαχρονικό και με άποψη. 
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Αρχικά έφτιαξα ένα δικό μου φόρεμα, το οποίο άρεσε πο-
λύ, κι έτσι ξεκίνησα την παραγωγή. Με το που κρεμούσα ένα 
κομμάτι στη βιτρίνα, πουλιόταν αμέσως. Από την άλλη, όσο 
ήταν ακόμη ο γιος μου στο δημοτικό σκεφτόμουν ότι θα 
ήθελα να μεγαλώσει σε μια μη συντηρητική κοινωνία, όπως 
αυτή του Βερολίνου, κι έτσι «πήρα» το μαγαζί από την Αθή-
να και το μετέφερα στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται ακόμα 
και σήμερα με το όνομα Rianna in Berlin. Τέσσερα χρόνια 
αργότερα άνοιξα ένα δεύτερο, με είδη σπιτιού, δημιουργώ-
ντας πάντα στην one of a kind φιλοσοφία λάμπες, μαξιλά-
ρια καθώς και τα πρώτα μου κιμονό. Σε αυτή τη στιγμή της 
ζωής μου βρέθηκε η Nina, ως πελάτισσα αρχικά. Τότε ήταν 
διευθύντρια μάρκετινγκ των Galeries Lafayette του Βερο-
λίνου. Έίχε μεγάλη λατρεία στο vintage και βέβαια στα πράγ-
ματα που έφτιαχνα και η ίδια διερευνούσε να κάνει κάτι 
δικό της. Μου πρότεινε να συνεργαστούμε και κάπως έτσι 
γεννήθηκε το Rianna + Nina.
Τι σε γοητεύει στο vintage;
Η ιστορία πίσω από το ρούχο, η ποιότητα, η μοναδικότη-
τα και η αξία των κομματιών ως σημείο αναφοράς μιας 
εποχής. Το προσεγγίζω σαν έργο τέχνης και εκτιμώ την 
αξία του, που μένει αναλλοίωτη στο χρόνο.
Πώς γεννιέται ένα ρούχο σας;
Πάντα η ιδέα έρχεται από την πρώτη ύλη. Προηγείται η 
σύνθεση των υφασμάτων και ακολουθεί το πατρόν. Σπά-
νια πειραματίζομαι, γιατί έχω αμέσως ως εικόνα στο μυα-
λό μου το αποτέλεσμα.
Ποια είναι η κύρια πηγή εφοδιασμού υφασμάτων για 
τις συλλογές σας;
Από την αρχή ζητούμενο του brand ήταν η ποιότητα στην 
πρώτη ύλη. Έχουμε δύο συλλογές. Η One of a Kind απο-
τελείται από vintage υφάσματα, τα οποία αγοράζω ταξι-
δεύοντας στο εξωτερικό από διάφορους εμπόρους και 
συλλέκτες υφασμάτων και μαντιλιών. Η δεύτερη κολεξιόν 
λέγεται Print. Σε συνεργασία με την καλή μου φίλη και συ-
νεργάτιδα Θεανώ Πετρίδη του We Design, δημιουργούμε 
τα prints και ύστερα τυπώνουμε τα υφάσματα και τα πα-
ράγουμε στο Κόμο της Ιταλίας, εκεί όπου παράγουν και 
όλοι οι επώνυμοι οίκοι.
Ποιο είναι το σημείο εκκίνησης κάθε συλλογής;
Ξεκινάει από το print, το οποίο λειτουργεί ως βάση, και 
γύρω από αυτό πλάθεται μια ιστορία.


