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ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΆΡΟΣ ΤΟΥ 
ΟΝΟΜΆΤΟΣ SWAROVSKI ΚΆΙ 

ΠΡΟΣΉΛΩΣΉ ΣΤΉ ΧΕΙΡΟΠΟΙΉΤΉ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΆ, Ή MARINA RAPHAEL 

ΠΆΡΟΥΣΙΆΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΟΜΩΝΥΜΟ 
BAG LABEL ΠΟΥ ΘΆ ΣΥΖΉΤΉΘΕΙ.

ΆΠΟ ΤΉΝ ΝΤΙΆΝΆ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΎΛΟΎ

ΓΓόνος της αυτοκρατορίας Swarovski, η Marina Raphael 
μυήθηκε από μικρή στο θαυμαστό κόσμο της μόδας και 
της πολυτέλειας. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές στο King’s 
College London, αποφάσισε να ακολουθήσει το δικό της 
δρόμο λανσάροντας ένα bag label που βάφτισε με το 
όνομά της. Λάτρις της αρχιτεκτονικής, η νεαρή δημιουργός 
πειραματίζεται με μοντέρνα υλικά και πρωτοποριακές 
τεχνικές, ενώ οι τσάντες της κατασκευάζονται στην καρδιά 
της Φλωρεντίας από εξειδικευμένους τεχνίτες.
Η πρώτη σου fashion ανάμνηση;
Θυμάμαι από μικρή να φτιάχνω κοσμήματα με πολύ-
χρωμες πέτρες Swarovski και να χώνομαι στην γκαρντα-
ρόμπα της μαμάς μου βοηθώντας τη να ντυθεί – πάντα 
μου άρεσε το στυλ της και οι συνδυασμοί που έκανε.
Ποια η φιλοσοφία του brand;
Γυναίκες με όραμα και attitude. Όσον αφορά το σχεδι-
ασμό, εστιάζουμε στη λειτουργικότητα και στο feeling. Δε 
θεωρούμε ότι η τσάντα προσδιορίζει τη γυναίκα, γι’ αυτό 
δημιουργούμε κομμάτια που θα τα έχει για μια ζωή.
Ποια επώνυμη θα έβλεπες να «σε φοράει»;
Με ενδιαφέρει να δημιουργώ για αληθινές γυναίκες: 

μητέρες, επιχειρηματίες, γυναίκες του κόσμου. Γι’ αυτό, 
τίποτα δε με κολακεύει περισσότερο από το να δω μια 
καθημερινή γυναίκα να κρατά μια τσάντα μου.
Πώς σε έχει επηρεάσει το Swarovski background σου;
Ή Swarovski είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Είναι 
στο DNA μου να προσπαθώ πάντα να δώσω λίγη λάμψη 
στα σχέδιά μου αλλά και στο ντύσιμό μου.
Ποια ήταν η αφετηρία της πρώτης σου συλλογής The 
City Collection;
Υλικά και patterns από τη φύση, όπου βασιλεύουν η 
ισορροπία, η αρμονία και η ακρίβεια. Δυνατά elegant 
κομμάτια με διαφορετικά υλικά και υφές.
Τι είναι μόδα για σένα με τρεις λέξεις;
Άυτοπεποίθηση, πάθος, ατομικότητα.
Τι είναι πολυτέλεια για σένα με τρεις λέξεις; 
Πάθος, αριστοτεχνία, craftsmanship.
Τι δε θα δούμε ποτέ στις συλλογές σου;
Ποτέ δε λέω «ποτέ»! Πάντα με απασχολεί το ανανεωμένο, 
το καινούριο, αλλά δεν αποκλείω τίποτα. Πολύ συχνά τα 
πιο ασυνήθιστα είναι και τα πιο ξεχωριστά.
Τι καταλαβαίνεις για μια γυναίκα από την τσάντα της; 
Εμείς οι γυναίκες κουβαλάμε όλη μας τη ζωή στην τσάντα 
μας, άρα το περιεχόμενό της προδίδει πολύ περισσότερα 
πράγματα για εμάς από την ίδια την τσάντα.
Αν ήσουν τσάντα, θα ήσουν...
Μια τσάντα Marina Raphael φυσικά!

marinaraphael.com
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Ή ΣΧΕΔΙΆΣΤΙΆ MARINΆ RAPHAEL (ΆΡΙΣΤΕΡΆ) 
ΚΆΙ Ή ΤΣΆΝΤΆ L’AVENUE ΆΠΟ ΤΉ THE CITY 
COLLECTION (ΕΠΆΝΩ).
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