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Taste the Fashion: Η Υψηλή Ραπτική συναντήθηκε µε την Υψηλή Γαστρονοµία
στηρίζοντας το “Ελίζα”!
29/05/2016 • Uncategorized
Για τέταρτη χρονιά πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία την το πρωτοποριακό fashion & gourmet
δείπνο «Taste the Fashion In the Wild», στο Hilton Αθηνών, με μεγάλους χορηγούς την ΣΠΑΝΟΣ ΑΕ (BMW)
και τη ΦΑΓΕ, χορηγούς την Coca-Cola Τρία Έψιλον και το Diners Club και με σκοπό τη στήριξη του έργου
του «ΕΛΙΖΑ-Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού».
Ο Χριστόφορος Πέσκιας του Balthazar και του Different & Different, ο Στέλιος Παρλιάρος των Sweet
Alchemy και o Κώστας Αθανασίου του Hilton Aθηνών εµπνεύστηκαν φέτος από τις μοναδικές
συλλογές τριών ξεχωριστών brands της διεθνούς μόδας που αντιπροσωπεύονται στη χώρα μας από το
κατάστημα TSERKOV, το οποίο μετά την επιτυχία που γνωρίζει στη Ζυρίχη, εγκαινιάζεται φέτος στη
Μύκονο.
ΧΑΡΑ ΚΑΙΣΑΡΗ, ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΕΛΛΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΘΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΜΠΩΚΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ
ΧΑΡΑ ΚΑΙΣΑΡΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, (ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ TSERKOV), ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΜΠΩΚΟΥ
Έτσι, παράλληλα με τις μοναδικές γευστικές προτάσεις των τριών κορυφαίων chefs, παρουσιάστηκαν
στην ίδια εκδήλωση τα μοναδικά fashion shows της βρετανίδας Emilia Wickstead, αγαπημένης
σχεδιάστριας της Δούκισσας του Cambridge, Kate Middleton, της Roksanda, που επιλέγουν για τις
βραδινές τους εμφανίσεις οι σημαντικότερες διεθνείς trend-setters, από τη Michelle Obama και τη Gwyneth
Paltrow ως τη Lady Gaga, και της θρυλικής Vivienne Westwood, της σχεδιάστριας που έχοντας
αναγνωριστεί ως εκείνη που συνέστησε την πανκ στο ευρύ κοινό, γνώρισε την απόλυτη δόξα μέσα από
τις προκλητικές και ανατρεπτικές επιλογές της στην παρουσίαση των δηµιουργιών της και κατέκτησε
µερικά από τα σηµαντικότερα διεθνή βραβεία του χώρου της µόδας.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΜΠΩΚΟΥ, ΧΑΡΑ ΚΑΙΣΑΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ,, ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΡΑΝΙΑ ΘΡΑΣΚΙΑ, ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
ΕΛΖΑ ΠΑΤΣΑΔΕΛΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΕΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ, ΡΑΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΝΤΟΡΕΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ, ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΜΠΩΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ
ΡΟΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΙΑΝΝΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΡΑΚΟΥ
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ ΠΟΛΙΤΗ
ΘΗΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΡΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΧΑΡΑ ΚΑΙΣΑΡΗ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΜΟΙΡΑ
ΘΗΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΡΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΚΑΡΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΕΝΑΚΗ
ΜΑΚΗΣ ΔΑΝΑΛΗΣ, ΤΖΩΝ ΚΟΥΛ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΕΛΛΑ, ΜΑΡΙΛΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ
ΧΑΔΙΩ ΤΣΑΝΤΑΛΗ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
ΕΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΑΝΤΥ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ, ΦΕΝΙΑ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΩΜΑ, ΜΙΝΑ ΜΠΙΡΑΚΟΥ, ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΜΠΩΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ
ΣΟΝΙΑ ΚΑΖΟΝΙ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ & ΡΟΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞ ΚΑΒΔΑΣ, ΜΑΡΙΛΟΥ ΠΑΝΤΑΚΗ -aka MADAME GINGERΝΤΟΡΑ ΠΑΛΛΗ, ΑΡΕΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ
ΕΛΕΝΑ ΣΥΡΑΚΑ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ
Ο Χριστόφορος Πέσκιας άνοιξε το δείπνο με «Καραμελωμένο χέλι με πουρέ παντζάρι,
σπαράγγια και σάλτσα από στραγγιστό γιαούρτι ΦΑΓΕ Total», ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε η
καλοκαιρινή συλλογή της Emilia Wickstead για το 2016, εµπνευσµένη από τη δεκαετία του 50, αλλά με μία
μοντέρνα παιχνιδιάρικη προσέγγιση και κύρια χαρακτηριστικά της την απλότητα και την άνεση στις
γραµµές.
Ο Χριστόφορος Πέσκιας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της σχεδιάστριας για απλότητα, άνεση,
κομψότητα και παιχνίδι, παρουσιάζοντας μία γευστική δημιουργία με απλά καλοκαιρινά υλικά, σε
ζωηρά χρώματα, τα οποία άπλωσε στο πιάτο του σαν ζωγραφιά, δημιουργώντας καµπύλες που
παρέπεμπαν στη γυναικεία σιλουέτα. Ο Κώστας Αθανασίου ανέλαβε το κυρίως πιάτο της βραδιάς
εµπνεόµενος από την καλοκαιρινή συλλογή της Vivienne West-wood, μια συλλογή που θυμίζει ανέμελες
διακοπές με χαλαρά φορέματα με παιχνιδιάρικες πτυχές και παστέλ ρίγες, φλοράλ κομμάτια σε γλυκούς
χρωµατισµούς, perfect style blazers και φαρδιά καπέλα, που συνθέτουν την τέλεια «βαλίτσα» για μια
ξέγνοιαστη απόδραση γεμάτη στυλ. Αντιλαμβανόμενος τη διάθεση της σχεδιάστριας ο Κώστας
Αθανασίου πρότεινε τον ιδανικό προορισμό με ένα «Μοσχαρίσιο φιλέτο γάλακτος μαγειρεμένο σε
κενό αέρος πάνω σε κρέμα από καλαμπόκι και πολέντα, “χώμα” από ελιά, κρεμμύδι και
πατάτες, ρεντουξιόν κόκκινου κρασιού και baby λαχανικά». Ένα πιάτο που χάρις στη γήινη βάση
του, που θύμιζε ξηρή γη τόσο στην όψη όσο και στην υφή, τα πράσινα στοιχεία της διάσπαρτης
βλάστησης και το πορτοκαλί του πιο μαγευτικού ηλιοβασιλέµατος, απεικόνιζε δημιουργικά την
αφρικανική σαβάννα.
TO ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ «Global»
Το δείπνο έκλεισε ο Στέλιος Παρλιάρος με το απολαυστικό επιδόρπιο «Global», το οποίο συνόδευσε
ιδανικά το dessert cocktail Campari Negroni, ενώ το κοινό παρακολουθούσε την συλλογή του Οίκου
Roksanda. Μια συλλογή που συνδυάζει ασύμμετρα σχέδια και αυστηρές γραμμές, και περιλαμβάνει από
τις κλασικές της μακριές δημιουργίες σε A-line μέχρι απλά, ρομαντικά σχέδια με ρευστή σιλουέτα σε
ροζ, μπλε, κίτρινο και μαύρο. Ο Στέλιος Παρλιάρος απάντησε με τη δική του τέχνη σε κάθε ένα από τα
στοιχεία της συλλογής, παρουσιάζοντας μία γλυκιά δημιουργία ρευστή, ασύµµετρη και γεμάτη χρώμα,
με εναλλακτικές γεύσεις από βανίλια, σοκολάτα, κραμπλ, φρούτα του δάσους κ.α., «κλεισµένη» μέσα
στην αυστηρή γεωµετρία µίας εντυπωσιακής διάφανης σφαίρας.
Emilia Wickstead
Emilia Wickstead
Vivienne Westwood
Roksanda
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Η πρωτοποριακή αυτή σύµπραξη που φέτος πραγματοποιήθηκε «In the Wild», θέλοντας να ταξιδέψει το
κοινό της στα μαγευτικά χρώματα και τη γοητεία της αφρικανικής σαβάνας, παρουσιάστηκε στο
μοναδικά διακοσμημένο από τη Μυρτώ Πεζούλα και την Rtdeco ballroom του Hilton, και σε πλήθος
εκλεκτών προσκεκλημένων, ένα πολύ ενδιαφέρον μείγμα από σημαντικούςεκπροσώπους της
επιχειρηµατικής ζωής της χώρας, λάτρεις της µόδας και της γαστρονοµίας, αλλά και αγαπημένους
καλλιτέχνες και παρουσιαστές.
ΜΥΡΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΡΑΝΙΑ ΘΡΑΣΚΙΑ, ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ, ΝΤΟΡΕΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Όπως η Μαίρη Συνατσάκη, η Ράνια Θρασκιά, η Ντορέτα Παπαδημητρίου, η Έλλη Κοκκίνου, ο
Μύρωνας Στρατής, η Τόνια Σωτηροπούλου, η Τζένη Μπαλατσινού και η Μαρία Μπεκατώρου,
που παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση εκτιμώντας
την αξία τόσο μιας πρωτότυπης και υψηλής αισθητικής εμπειρίας όσο και αυτήν της κοινωνικής
προσφοράς.
ΜΙΚΗ ΜΠΡΟΥΝΙ, ΙΛΕΑΝΑ ΜΑΚΡΗ
ΘΗΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΝΙΚΗ ΛΑΛΙΩΤΗ, ΕΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΝΤΟΛΛΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΩΝΕΣ, ΘΩΜΑΣ ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ, ΤΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
Mε τη συμμετοχή τους στο «Taste the Fashion In the Wild» στήριξαν παράλληλα τη μεγάλη Εκστρατεία
κατά της κακοποίησης ανηλίκων που ξεκινάει το ΕΛΙΖΑ, μέσα από το σχεδιασµό και την υλοποίηση
εθνικών προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος της Εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση και
διαφώτιση της κοινωνίας και η επιμόρφωση των επαγγελματιών που κατά οποιονδήποτε τρόπο
έρχονται σε επαφή µε µικρά παιδιά.
Φωτογραφίες: Studio Panoulis

