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A legend’s

LEGACY
ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΣΤΑ ΆΔΥΤΑ ΤΟΥ ΑΤΕΛΙΈ ΌΠΟΥ ΠΑΊΡΝΟΥΝ
ΜΟΡΦΉ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΈΔΙΑ
ΤΟΥ ΠΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΎ ΈΛΛΗΝΑ DESIGNER
A TOUR OF THE INNER SANCTUMS OF THE ATELIER
WHERE THE MOST REPRESENTATIVE GREEK
DESIGNER’S DRAWINGS TAKE SHAPE
AND REACH PERFECTION
Από τη Μαρίσα Τζιτζικοπούλου / By Marisa Tzitzikopoulou

H

περιήγηση στο εργαστήριο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί
με τον Μηνά και τους δυο γιους του στις αρχές της χρονιάς.
Δυστυχώς, ο Μηνάς έφυγε από τον κόσμο μας, αφήνοντας
στη θέση του τους δύο γιους του. Μετά από μια μεγάλη, παγκόσμια παύση εξαιτίας του Covid-19, είχαμε επιτέλους τη δυνατότητα
να πραγματοποιήσουμε την ξενάγηση στο εργαστήριο όπου ο Μηνάς
μετουσίωνε τις ιδέες του σε ύλη. Η γυναίκα του, Τζίνα, μας καλωσόρισε θερμά και μας έδειξε πώς η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει και
να εξελίσσεται μέσα από εκείνους.

T

he tour of the workshop was supposed to take place with
Minas and his two sons at the beginning of the year. Woefully, Minas passed away, leaving his two sons in charge.
After what seemed like a long, worldwide pause for the
Covid-19 pandemic, we were finally able to have the long awaited
tour of the workshop where Minas transformed his ideas into matter. Gina, his wife, gave us a warm welcome and showed us how
Minas’ heritage will continue to live on and evolve through them.

From paper to metal
Από το χαρτί στο μέταλλο
Το πρώτο που παρατηρείς μόλις εισέλθεις στον χώρο είναι οι δύο φωτισμένες πόρτες που κοσμούν τον διάδρομο της εισόδου. Πρόκειται
για τις αυθεντικές πόρτες του πρώτου εργαστηρίου του Μηνά στη Νέα
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The first things you notice when entering the space are the two
illuminated doors which adorn the entrance hallway. These are the
original doors from Minas’ first workshop that was located in Nea
Ionia, at 135 Agia Fotini Str. The sounds from grinders and machin-
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ery reach our ears as soon as we make our
Ιωνία, στο 135 της οδού Αγίας Φωτεινής.
way up the stairs to the atelier, and, when
Ήχοι από τροχούς και μηχανήματα φτάνουν
we open the door, we can’t help but adστ’ αυτιά μας καθώς ανεβαίνουμε τα σκαλιά
mire the attention and concentration with
για το ατελιέ και, μόλις ανοίξουμε την πόρwhich the craftsmen perfect the jewelry
τα, δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε την
Prometheus’ Flame
pieces, one by one. The most impressive
προσοχή και τη συγκέντρωση με την οποία
thing is that all the machines and the workοι τεχνίτες τελειοποιούν ένα-ένα τα κοσμήbenches, even the central table which the
ματα. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι όλα τα
employees use for lunch on their break,
μηχανήματα και οι πάγκοι εργασίας, ακόμη
bear the signature of the original designer,
και το κεντρικό τραπέζι που χρησιμοποιούν
who had ensured that they would be both
για το φαγητό οι υπάλληλοι στο διάλειμμά
long-lasting and functional.
τους, φέρουν την υπογραφή του designer, ο
“Everything starts with pencil and paper”
οποίος προνόησε τόσο για την ποιότητα όσο
Minas used to say, and the same phrase is
και για τη λειτουργικότητά τους.
used by his oldest son, Arion, who has tak«Όλα ξεκινούν μ’ ένα χαρτί κι ένα μολύβι»,
en on the role of a guide, telling us about
συνήθιζε να λέει ο Μηνάς, και με την ίδια
the production process, each step of the
φράση αρχίζει ο Αρίων, ο μεγαλύτερος
way. “The original idea is everything; the
γιος του, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο
design is first perfected on paper” he
του οδηγού και μας εξηγεί βήμα-βήμα τη
says, showing us the wax in which they
διαδικασία της παραγωγής. «Η αρχική ιδέα
carve the original jewelry piece. They use
είναι το παν, το σχέδιο τελειοποιείται πρώwax for the initial stage, because it is a maτα στο χαρτί», λέει δείχνοντας το κερί στο
terial which one can easily remove or add,
οποίο σκαλίζουν το πρωτότυπο κόσμημα.
in order to give the desired shape, just like
Το κερί χρησιμοποιείται στο αρχικό στάδιο
a sculptor. The original pieces are placed
γιατί είναι ένα υλικό στο οποίο μπορεί καin a custom-made presser, where the rubber molds are created.
νείς εύκολα να αφαιρέσει ή να προσθέσει, δίνοντας, όπως ο γλύArion and Promitheas are the two people exclusively in charge of
πτης, το επιθυμητό σχήμα. Από τα πρωτότυπα κοσμήματα δημιουρcreating and safeguarding them, as they represent the designer’s
γούνται σε μια custom πρέσα τα καλούπια από φυσικό καουτσούκ.
precious idea.
Υπεύθυνοι για τη δημιουργία και τη φύλαξή τους είναι αποκλειστικά
From then on, the process becomes somewhat simpler. Three
ο Αρίων και ο Προμηθέας, καθώς αυτά αντιπροσωπεύουν την ποcraftswomen work with the molds. They fill them up with wax
λύτιμη ιδέα του σχεδιαστή.
through a special opening and, when it is stabilized and has taken
Από εκεί και πέρα η διαδικασία γίνεται πιο απλή. Τρεις τεχνίτριες δουthe shape of the piece, they remove it. Then, they stick them onto
λεύουν με τα καλούπια. Τα γεμίζουν με κερί από μια οπή και, όταν
a wax log and create a sort of tree, from which the plaster mold will
σταθεροποιηθεί, παίρνοντας το σχήμα του κοσμήματος, το αφαιρούν.
be born. What is particularly impressive is the fact that each tree
Στη συνέχεια τα κολλούν σ’ έναν κέρινο κορμό και δημιουργούν ένα
corresponds to a single mold, which is only used once. When the
δέντρο από το οποίο θα γεννηθεί το γύψινο καλούπι. Το ιδιαίτερα εντυplaster is stabilized, they place it into the oven for the de-waxing
πωσιακό είναι ότι κάθε «δέντρο» αντιστοιχεί σ’ ένα μόνο καλούπι, το
process. As soon as it has been completely emptied of wax, the
οποίο χρησιμοποιείται μόνο μία φορά. Αφού σταθεροποιηθεί ο γύψος,
mold is filled with silver or gold, and, when the metal is in turn staμπαίνει στον φούρνο για τη διαδικασία της αποκέρωσης. Μόλις αδειάbilized, they cut the mold and remove it.
σει τελείως από το κερί, το καλούπι γεμίζεται με ασήμι ή χρυσό και,
όταν σταθεροποιηθεί το μέταλλο, το καλούπι κόβεται και αφαιρείται.

ΌΛΑ ΞΕΚΙΝΟΎΝ Μ’
ΈΝΑ ΧΑΡΤΊ ΚΙ ΈΝΑ
ΜΟΛΎΒΙ

EVERYTHING
STARTS WITH
PENCIL AND PAPER
MINAS

The signature of perfection
Η υπογραφή της τελειότητας
«Έχουμε πλέον στα χέρια μας ένα δέντρο από ασήμι» συνεχίζει ο Αρίων. Σ’ αυτό το σημείο, τα κοσμήματα έχουν πάρει μορφή και περνούν
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“We now have a tree of silver in our hands” Arion continues. At
this point, the jewelry pieces have taken shape and are moved to
the bench where they will be perfected. The first step is to give
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them a smooth form by removing any
στον πάγκο για να τελειοποιηθούν. Το πρώτο
small imperfections, such as air bubbles
βήμα είναι να αφαιρεθούν οι ατέλειες, όπως
and strong lines.
φυσαλίδες αέρα και έντονες γραμμές, και
The next step is the first polishing stage,
να αποκτήσουν μια λεία μορφή. Σειρά έχει
Anchor
which takes place in a specially configη διαδικασία του πρώτου γυαλίσματος, που
ured space. If the material in question is
γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Αν
plain silver or gold, the piece is moved on
πρόκειται για απλό ασήμι ή χρυσό, το κόto the polishing stage by the hands of the
σμημα προχωρά στα χέρια των πιο έμπειρων
more experienced, who will take care of
στο γυάλισμα, για τις τελικές λεπτομέρειες.
the final details. In contrast, jewelry piecΑντίθετα, τα κοσμήματα από οξειδωμένο
es made of oxidized silver are placed in
ασήμι εισέρχονται στο ειδικό μηχάνημα
the special bead blasting machine, which
υαλοβολής, που τα προετοιμάζει για τη διαprepares them for the oxidation process,
δικασία της οξείδωσης, κατά την οποία βυduring which they are immersed in a speθίζονται σε ειδικό διάλυμα χημικών. Ύστερα
cial chemical solution. Then, they once
περνούν πάλι από γυάλισμα και κέρωμα.
again undergo polishing and waxing.
«Όλα γίνονται μέσα στο εργαστήριό μας»,
“It all takes place in our workshop” notes
τονίζει ο Προμηθέας, «γι’ αυτό μπορούμε
Promitheas, “which is why we can overνα επιβλέπουμε κάθε βήμα και να είμαστε
see every step and be certain of the qualσίγουροι για την ποιότητα που προσφέρουity we offer”. “It doesn’t matter at which
με». «Δεν έχει σημασία σε ποιο στάδιο της
production step a piece is. Even if it is at
παραγωγής βρίσκεται ένα κομμάτι. Ακόμη
the final polishing stage, if it isn't worthy
κι αν βρίσκεται στο τελικό γυάλισμα, αν δεν
of our standards, it returns to the foundry”
είναι αντάξιο των στάνταρντ μας, επιστρέArion adds. Something we confirmed with
φει στο χυτήριο», συμπληρώνει ο Αρίων.
our own eyes, when we were shown how
Κάτι που επιβεβαιώνουμε με τα ίδια μας τα
they melt the metal in a machine with temμάτια όταν μας δείχνουν πώς λιώνουν το
peratures that reach 1,200°C. At the end
μέταλλο, σε μηχάνημα όπου η θερμοκρασία
of the day, they actually dropped numerφτάνει τους 1.200°C: στο τέλος της ημέρας,
ous jewelry pieces into it, as these hadn’t
έριξαν σ’ αυτό πολλά κοσμήματα που δεν
passed the strict quality controls.
είχαν περάσει τον ποιοτικό έλεγχο.
The final stage before a jewelry piece
Το τελευταίο στάδιο πριν διατεθεί ένα κόis made available for sale is the final inσμημα προς πώληση είναι ο τελικός έλεγspection and the placement of the “Minas” signature. “Minas had
χος και η τοποθέτηση της υπογραφής «Minas». «Ο Μηνάς μάς έμαθε
taught us to sign years ago, as he knew we would continue his
εδώ και χρόνια να υπογράφουμε, γιατί ήξερε ότι εμείς θα συνεχίσουwork when the time came” says Promitheas. He shows us how his
με το έργο του όταν έρθει η ώρα», λέει ο Προμηθέας. Μας δείχνει
signature is added, just beside the bench where his father worked
τον τρόπο που προστίθεται η υπογραφή του, δίπλα στον πάγκο όπου
every day for all these years.
τόσα χρόνια εργαζόταν καθημερινά ο πατέρας του.
Something that only a handful of people know is that Arionas’ and
Κάτι που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι σχέδια του Αρίωνα και του ΠροPromitheas’ designs have been on the market for years with the
μηθέα κυκλοφορούν εδώ και χρόνια με την υπογραφή «Minas», κα“Minas” signature, as the great designer had encouraged their
θώς ο ίδιος ενθάρρυνε τη δημιουργικότητά τους από πολύ μικρή
creativity from an early age. One of these is the “Flame” pendant,
ηλικία. Ένα από αυτά είναι το παντατίφ «Φλόγα», η πιο πρόσφατη
the most recent addition to the ever-expanding collection of their
προσθήκη στην ολοένα αυξανόμενη συλλογή με τις δημιουργίες
creations, which remains true to the simple yet expressive style of
τους, η οποία παραμένει πιστή στο λιτό αλλά τόσο εκφραστικό στυλ
their father’s designs.
με το οποίο σχεδίαζε ο πατέρας τους.

ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΩ ΕΙΝΑΙ
ΣΑΝ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΩ
ΣΤΟ ΑΓΡΑΦΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ
WHEN I WORK IT IS
AS IF I AM OBEYING
AN OBJECT’S
UNWRITTEN RIGHT
TO EXIST
MINAS
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KNOWLEDGE COMES ON TIME
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Η επόμενη ημέρα

CHOPARD
EXCEPTIONAL
GEMSTONES

The next day

Στο τέλος της ξενάγησης, είχαμε λίγο χρόνο
At the end of the tour, we had some time
για να μιλήσουμε για το ποια θα είναι η επόμεto talk about the next day for the “Minas”
νη μέρα για το brand name «Minas». Οι γιοι του
brand name. His sons answered our quesαπάντησαν με απλότητα στις ερωτήσεις μας.
tions with sincerity.
Πώς είναι η μετάβαση στη «μετά Μηνά» εποχή;
How is the transition to the “after Minas” era?
Πάντα είναι δύσκολο να χάνεις έναν δικό σου
It’s always difficult to lose a loved one. But
άνθρωπο. Αλλά νιώθουμε ότι ο Μηνάς μάς
we feel that Minas gave us all the necesThe leaf pendant and Evergreen
έδωσε τα κατάλληλα εφόδια ώστε να είμαστε
sary skills and knowledge to equip us for
pendant of the year 2017
προετοιμασμένοι για την επόμενη ημέρα. Από
the next day. He kept us with him since we
παιδιά μας είχε δίπλα του και μας δίδασκε ακόwere children, teaching us even through
μη και μέσα από απλές καθημερινές στιγμές.
simple, everyday moments.
Νιώθετε συνεχιστές του έργου του;
Do you feel as continuators to his work?
Ο Μηνάς ήταν ένας και μοναδικός. Μας έχει
Minas was one of a kind. He has passed
μεταδώσει τη φιλοσοφία του, την οποία ακολουon his philosophy, which we faithfully folθούμε πιστά συνεχίζοντας το έργο του. Αυτό
low, continuing his work. What we want is
που θέλουμε είναι να το εξελίξουμε μέσα από
to develop it though our own vision. That’s
τη δική μας ματιά. Αυτό ήθελε κι εκείνος.
what he wanted.
Ποιο είναι για τον καθέναν σας το πολυτιμότεWhat is the most precious gift he has left
ρο εφόδιο που σας άφησε;
to each of you?
Προμηθέας: Η εμμονή στη λεπτομέρεια, αλλά
Promitheas: Attention to detail, as well as
και η συναίσθηση του πού πρέπει να βάζεις τεthe awareness of where you must place a
λεία στο σχέδιό σου.
full stop in your design.
Αρίων: Η συνεχής αναζήτηση του «What’s
Arionas: The continuous search for
next».
“What’s next”.
Πώς θα εξελιχθεί το brand name «Minas»;
How will the “Minas” brand name evolve?
Ήδη από το 2009, και με την καθοδήγηση
From as early as 2009, with Minas’ guidance
και τη στήριξη του Μηνά, έχουμε διευρύνει
and support, we have begun expanding
τους ορίζοντές μας. Στόχος μας είναι να γίour horizons. Our aim is to make his work
νει γνωστό το έργο του παντού, κάτι για το
known everywhere, something towards
οποίο δουλεύουμε εδώ και καιρό. Το design
which we have been working on for some
χρειάζεται χρόνο για να ωριμάσει. Δεν μποtime. Design needs time to mature. It can’t
ρεί και δεν πρέπει να είναι γρήγορο. Αυτό
and mustn’t be quick. Minas taught us that
ο Μηνάς μας το έμαθε από νωρίς. Δεν έχει
from early on. There’s no point in designing
νόημα να σχεδιάσεις κάτι που μετά από τρεις εβδομάδες θα θεsomething which will be considered outdated after three weeks, or
ωρείται ξεπερασμένο, ούτε να παράγεις 1.000 σχέδια τον χρόνο.
to produce 1,000 designs a year.
Σκοπεύετε να υλοποιήσετε τα τελευταία του όνειρα;
Do you intend to realize his final dreams?
Ό,τι κάναμε, το κάναμε μαζί του. Μοιραζόμαστε πάντα τις ιδέες και τα όνειWhatever we did, we did it with him. We always share our ideas and
ρά μας. Είμαστε ήδη στη διαδικασία να επανακυκλοφορήσουμε τα κλασιdreams. We are already in the process of reissuing his classic porκά σχέδιά του από πορσελάνες μαζί με ένα νέο και ακυκλοφόρητο. Ένα
celain designs, along with something knew and unreleased. One of
από τα πιο προσωπικά όνειρά του ήταν να βγάλουμε ξανά το ρολόι του,
his personal dreams was to reissue his watch, in its more complete
στην πιο ολοκληρωμένη μορφή του, όπως ο ίδιος το είχε σχεδιάσει.
form, as he had designed it himself.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΛΙΓΟ
ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ

I OFFER MY THANKS
TO ALL THE ARTISTS
WHO HAVE LEFT
A LITTLE SPACE
FOR ME
MINAS
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VIBES
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AUTHENTIC
M Y KO N O S
ΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΆ ΚΟΣΜΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΈΛΛΗΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΉ
ΜΕ ΦΌΝΤΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΈΝΗ ΤΟΥ ΜΎΚΟΝΟ
THE GREEK DESIGNER’S TIMELESS JEWELRY
SET AGAINST HIS BELOVED MYKONOS
Φωτογράφηση / Photo shoot: Costas Coutayar
O σπουδαίος Έλληνας σχεδιαστής Minas έφυγε τα ξημερώματα της 25ης
Μαρτίου. Για εκείνον, όλα άρχιζαν πάντα μ’ ένα χαρτί κι ένα μολύβι. Δούλευε με τα υλικά και τα σχήματα και, όταν σχεδίαζε, έλεγε πως νιώθει
σαν να υπακούει στο άγραφο δικαίωμα του αντικειμένου στην ύπαρξη.
Συνταξιδιώτης του στην περιπέτεια της δημιουργικότητας υπήρξε τα τελευταία χρόνια ο Costas Coutayar, ο βραβευμένος φωτογράφος, που
ανέδειξε με τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του την απλή κομψότητα των
δημιουργιών του. Μετά την επιτυχία που γνώρισε το 2018 η έκθεση Clarity
of Shapes στο μουσείο Μπενάκη, οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά στη
Μύκονο, το αγαπημένο νησί του Μηνά. Εκεί όπου πριν από λίγους μήνες
έγινε η φωτογράφηση για τις ανάγκες της νέας καμπάνιας κοσμημάτων
Minas, τα οποία έχουν αγαπηθεί από το γυναικείο κοινό σε όλο τον κόσμο.
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Acclaimed Greek designer Minas left in the early hours of 25 March. For
him, everything always started with a pencil and paper. He worked with
the materials and shapes and, when he designed, he said he felt as if
obeying to the object’s unwritten right to exist. Over the last few years,
his co-traveler on the adventure of creativity was Costas Coutayar, the
award-winning photographer who, through his black and white photos,
highlighted the simple elegance of Minas’ creations. After the success
of the Clarity of Shapes exhibition at the Benaki museum in 2018, the
two of them met again at Mykonos, Minas’ favorite island. It was there
that, just a few months ago, the photo shoot took place for the new
campaign of the Minas jewelry pieces, which have been adored by the
female audience around the world.

The Apollonian choker

CHRONOS plus | 35

EXCLUSIVE

Hair piece

Delos ring, Arrow ring
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Pendant tool – Magnifying lens

The S bracelet
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