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Μόλις 2 χρόνια πριν, το «Kirki» φάνταζε κάτι αόριστο και αφηρημένο,
μια προσπάθεια τριών ανθρώπων να εκτονώσουν τις ιδέες και την
φαντασία τους, χωρίς συγκεκριμένο πλάνο και προσδοκίες. Όσο πιο
πολύ βουτούσαμε σε ανεξερεύνητα νερά και ξεπερνούσαμε τα όρια
που άλλοι είχαν θέσει για εμάς, τόσο συνειδητοποιούσαμε πως το
brand άρχιζε να παίρνει επιτέλους μορφή και χαρακτήρα και να μετουσιώνεται σε κάτι μοναδικό, κάτι προσωπικό, δικό μας. Αυτό το «κάτι»
λοιπόν, κάθε μέρα που περνάει το αγαπάμε όλο και περισσότερο. Γιατί
πέρα από την πιο όμορφη δημιουργική διέξοδο και από την απέραντη
ικανοποίηση που σου προσφέρει η υλοποίηση των ονείρων σου, το
«Kirki» για εμάς αποτελεί κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Είναι μια ηχηρή
απάντηση στην κρίση που θέλει να γονατίσει καθετί δημιουργικό, φρέσκο, μικρό... Σε πείσμα των δύσκολων καιρών, δεν παύει να ανθίζει, να
εξελίσσεται και να στηρίζεται από ανθρώπους που δεν διστάζουν να
το αγκαλιάσουν. Όλη αυτή η αγάπη και η αποδοχή, είναι και η βασική
κινητήρια δύναμή μας, εκείνο που μας θυμίζει να μην το βάζουμε κάτω,
ακόμη κι όταν έρχονται δύσκολες στιγμές. Το πρώτο lookbook του
«Kirki» είναι εδώ και το ταξίδι μόλις άρχισε!
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μέρος της επίγειας τάξης. Ο σεβασμός στα ζώα
και στο περιβάλλον ήταν νόμος απαράβατος.
Σταδιακά όμως, ο άνθρωπος άρχισε να εξελίσσεται και να απομακρύνεται από τη φύση. Το άστυ
(πόλη) ήταν πλέον το επίκεντρο του πολιτισμού,
ο πόλος έλξης όσων αγαπούσαν τα πολιτιστικά
δρώμενα και την κοινωνική ζωή. Αναπόφευκτα, η
αστικοποίηση είχε ως αποτέλεσμα την αποξένωση του ανθρώπου από ένα σπουδαίο τμήμα της
ίδιας του της ύπαρξης.
Δεν έπαψε ποτέ όμως να αναζητά αυτό το κομμάτι και, ανά ιστορικές περιόδους, να επιστρέφει σε
αυτό, με την αστυφυγή να αποτελεί μέσο κάθαρσης κι εξαγνισμού.
Πάρε για παράδειγμα τον εαυτό σου. Αν φέρεις
στο μυαλό σου όλες εκείνες τις στιγμές που ένιωσες να πνίγεσαι στην καθημερινότητά σου και να
έχεις ανάγκη για ηρεμία και χαλάρωση, αυτόματα
η σκέψη σου τρέχει στα δέντρα, το βουνό, τον
ήλιο και τη θάλασσα.
Πόση απελευθέρωση νιώθεις όταν πατάς τα

Η φύση αποτελούσε σύμβολο λατρείας για πολλούς λαούς από
τα αρχαία ακόμη χρόνια. Στην Ελλάδα, η Γαία ήταν η μητέρα των
πρώτων πλασμάτων, μία πανίσχυρη θεότητα και η σημαντικότερη
πηγή δύναμης, τροφής και ενέργειας για τον άνθρωπο. Οι αρχαίοι
Έλληνες σέβονταν και τιμούσαν την φύση, κάτι που φαίνεται και
από το γεγονός ότι οι θεοί τους ήταν συνυφασμένοι με αυτήν.
Η ζωή τους αποτελούσε μέρος ενός κοσμικού κύκλου άρρηκτα
συνδεδεμένου με την φυσική συμμετρία, η διατάραξη της οποίας
επέφερε συνέπειες (ύβρις-νέμεσις-τίσις) . Μέσα σ’αυτόν τον κύκλο,
η άγρια πλευρά της ανθρώπινης υπόστασης έβρισκε τρόπο να
συνυπάρχει αρμονικά με την ήμερη και η σύμμειξή τους αποτελούσε

γυμνά σου πόδια στην αμμουδιά κι αφήνεις τις ηλιαχτίδες να σε χαϊδέψουν; Όταν
βουτάς το κουρασμένο σου κορμί στο κρύο και λυτρωτικό νερό της θάλασσας αφήνοντας την αλμύρα της να σε παρασύρει;
Η απομόνωση και η επαφή με τη γη και τα όσα έχει να προσφέρει είναι ο καλύτερος
τρόπος για να “γεμίσεις τις μπαταρίες σου” και να βρεις την έμπνευση που είχες τόσο
ανάγκη.
Είναι το μέσο για να ξανασυστηθείς με τον εαυτό σου και να ανακτήσεις την ενέργεια
που σου έλειπε…
Αυτή η ενέργεια λοιπόν αποτέλεσε και την βασική πηγή έμπνευσης για την δημιουργία της Down to Earth συλλογής.
Εδώ θα ανακαλύψεις κλαδάκια, καρπούς, φύλλα και λουλούδια που μετατρέπονται
σε ασημένια κοσμήματα, σε μικρά πολύτιμα κομμάτια που φορώντας τα θα κουβαλάς
κάτι από τη δύναμη της φύσης.
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