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Αγαπητοί νέοι σχεδιαστές, 

Φέτος η έκθεση Fur Excellence in Athens αλλάζει μορφή και 

παρουσιάζει ένα διαφορετικό εκθεσιακό γεγονός μόδας, στις 28 και 29 

Μαρτίου 2019, στο Metropolitan Expo, στην περιοχή του αεροδρομίου. 

Στα πλαίσια υλοποίησης αυτού του γεγονότος σας ενημερώνουμε ότι ο 

Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών (ΣΕΓ)  πρόκειται να πραγματοποιήσει 

ένα διαφορετικό πρόγραμμα / workshop για νέους σχεδιαστές.  Με 

γενικό τίτλο <PORTFOLIO SURGERY> νέοι σχεδιαστές καλούνται να 

παρουσιάσουν την πρόταση τους προκειμένου, υποθετικά, να 

«προσληφθούν από μια μεγάλη εταιρεία που αναζητά ένα νέο προϊόν 

με βασικό υλικό την γούνα». 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν παρακαλούνται να 

συμπληρώσουν την Δήλωση Συμμετοχής.  Για την καλύτερη διοργάνωση 

του προγράμματος παρακαλούμε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στον 

ΣΕΓ μέχρι την Τρίτη 12 Μαρτίου, 2019.   

Να σημειωθεί ότι μόνο οι πρώτοι 25 που θα κάνουν εγγραφή στην 

είσοδο του εκθεσιακού κέντρου την πρώτη ημέρα της έκθεσης θα 

μπορέσουν να παρουσιάσουν την εργασία τους.  Βασική προϋπόθεση 

για την παρουσίαση της πρότασης τους είναι η δέσμευση τους ότι θα 

συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος το οποίο θα 

διαρκέσει και τις δύο ημέρες της έκθεσης.  Οι υπόλοιποι 

ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να συμμετέχουν στην διαδικασία μόνο 

ως παρατηρητές.  Λάβετε υπόψη σας ότι, προκειμένου να υπάρξει 

δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας σε όσο το δυνατόν 

περισσότερες σχολές – αποδέκτες κατά την εγγραφή ενδέχεται να 

υπάρξει περιορισμός στον αριθμό των εγγραφών ανά σχολή.   

Σε όλους όσους θα συμμετέχουν και τις δύο ημέρες του προγράμματος 

παρουσιάζοντας τις προτάσεις τους θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.   

Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό περιεχόμενο του 

θέματος για το <PORTFOLIO SURGERY> πρόγραμμα, όπως το 



 
εμπνεύστηκε και το κατέγραψε ο ίδιος ο κ. Βασίλης Καρδάσης, 

καθηγητής του  Royal College of Art, London και συνεργάτης του ΣΕΓ. 

 

Περιμένοντας τις δηλώσεις συμμετοχής σας, σας ευχόμαστε καλή 

επιτυχία,   

 

Με εκτίμηση, 

Αφροδίτη Ζούρλα 

Συνεργάτης ΣΕΓ. 

 

 

  



 
Δήλωση Συμμετοχής στο “FEA 2019-Portfolio Surgery Workshop” 

Ενδιαφέρομαι να συμμετέχω στο “FEA 2019-Portfolio Surgery 

Workshop”  που πραγματοποιείται στη διάρκεια της έκθεσης ‘Fur 

Excellence in Athens’ στις 28 και 29 Μαρτίου 2019.  

 

Επώνυμο  

Όνομα:  

Σχολή:  

Έτος σπουδών:  

Τηλέφωνο:  

Email:  

 

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε την Δήλωση Συμμετοχής,  ηλεκτρονικά 

συμπληρωμένη,  στο mail του ΣΕΓ (helasfur@otenet.gr).  

Προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Συμμετοχής:  Τρίτη 12 Μαρτίου 

2019.   

(Παρακαλώ να ενημερώνετε και τη σχολή σας.) 
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PORTFOLIO SURGERY 

 

What is a portfolio ? 

 

You have been selected to be interviewed for a splendid, creative position 

of a young, up-and-coming Product Design Company ! 

 

The company, has already established and carved its profile as a leader in 

the market.   

 

The leader bears a Label of an innovative, avant garde and ‘hip’, new 

design concept of provocative, out-of-the-pack product ideas. 

 

The Label is flying high ! 

 

They engage talented brilliance to produce a ‘state of the art’, 

adventurous products! 

 

What I need to see ! 

 

*I ask you to look hard at our world today, search and boldly develop a 

‘New Product ‘ made from FUR, mixed with any other material. 

 

What should your portfolio consist ? 

 

Present, your rich research and development, and a clear picture of your 

innovative. original and unique product, in a very beautiful portfolio 

which could win you the Creative post of the Design Label. 

(I do not want a power point or computer activated portfolio. It must be in 

a hard copy format of a professional A3 (Max) presentation. 

 

We will select 25 applicants to visit our ‘Portfolio Surgery’ stand at FEA, 

during a 2 day 

Open ‘surgery’ workshop.  

 

Order of selection. Is...the first 25 to register with me, will be accepted. 

Late comers will be observers only. 



 
 

You will present yourself and your portfolio, with extensive research, to 

me, 

Prof. Vasilis Kardasis (Royal College of Art, London) 

 

Under the watchful presence of all the selected participants, I will 

perform individual ‘surgery’ on each applicant for the job. 

This process will enable everyone in the arena to benefit from the 

creative, direct, intense and very personal criticism. 

 

The Surgery will take place on Thursday 28th and Friday 29th and we 

will start at 

10. 00 am, precisely both days. We will end at the closing of the fair.( ??) 

 

Make every effort, wherever you’re coming from, to be punctual.  

 

I will be very happy to see you and accept your participation 

 

Wishing you well. 

 

Prof. Vasilis Kardasis 

Royal College of Art, London 

 

March 2019 

 


