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Deutsche Oper Berlin, the city’s largest music theatre, featured 
among the most modern institutions in Europe, has established 
a tradition in exciting artistic productions. Plan a visit to the 
German art metropolis to attend the premiere of The Trojans, 
scheduled for December 5 (deutscheoperberlin.de, tickets from 
€36). |  Η Deutsche Oper Berlin, η μεγαλύτερη θεατρική σκηνή 
του Βερολίνου, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων μοντέρνων 
θεσμών στην Ευρώπη και είναι διάσημη για τις σπουδαίες 
καλλιτεχνικές παραγωγές της. Προγραμματίστε μια επίσκεψη στη 
γερμανική μητρόπολη για την πρεμιέρα της όπερας Οι Τρώες, στις 
5 Δεκεμβρίου. 

 BERLIN 52° 30’N 13° 25’E

A
N

D
R

E 
R

Iv
A

L 
Im

 A
u

fT
R

A
G

 D
ER

 D
Eu

TS
CH

EN
 O

P
ER

 B
ER

LI
N

The Trojans on stage

Der Freischuetz (photo) 
received great reviews when 
it was staged in the Deutsche 
Oper Berlin a few years ago. 
Η όπερα Der Freischuetz, 
από όπου η φωτογραφία, είχε 
ενθουσιάσει το κοινό στην 
όπερα του Βερολίνου πριν από 
περίπου δύο χρόνια.
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A tribute to Basquiat
The musee d’Art moderne is hosting Jean-
michel Basquiat’s first major retrospective in 
Paris. The legendary African-American artist, 
considered the pioneer of the «underground» 
movement, embellished the Lower manhattan 
urban landscape with ingenious graffiti before 
creating thought-provoking works that explore the 
themes of violence, poverty, anger and death. His 
untimely death in 1988 from a heroin overdose left 
the art world in a state of shock for many years. 
(mam.paris.fr) | Περίπου 100 έργα του Jean-michel 
Basquiat θα εκτίθενται μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 
στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού. Ο 
θρυλικός Αφροαμερικανός καλλιτέχνης υπήρξε 
πρωτοπόρος στο underground καλλιτεχνικό 
κίνημα, με κύριο μέσο έκφρασης τα πρωτότυπα, 
βίαια και δυναμικά graffiti του στο Μανχάταν. Έργα 
του έχουν εκτεθεί κατά καιρούς σε διάφορες 
γκαλερί της Γαλλίας, αλλά αυτή είναι η πρώτη 
μεγάλη αναδρομική έκθεσή του στη χώρα. 

 PARIS 48° 48’N 02° 20’E

There she BLOWs!

The innovative BLOW Sofa by Polish 
designers Agata Kulik and Pawel 
Pomorski of malafor studio is an eco-
friendly dream come true. made from 100% 
recycled paper dunnage bags and outfitted 
with a metal rack and rubber straps, this 
sofa is easy to transport when flat and 
simple to inflate. It can also be used as a 
canvas for your creativity, as each section 
can be personalised with a pen and easily 
replaced when dirty. (malafor.com) | Η 
πρωτοποριακή φουσκωτή πολυθρόνα είναι 
έμπνευση των Πολωνών σχεδιαστών Agata 
Kulik και Pawel Pomorski της malafor 
Studio. Οι σακούλες που προσαρμόζονται 
στον ελαφρύ μεταλλικό σκελετό είναι 
φτιαγμένες από  100% ανακυκλωμένο 
χαρτί και αντικαθιστώνται εύκολα, ενώ 
επιδέχονται εικαστικές παρεμβάσεις, αφού 
οι πιο καλλιτεχνικοί τύποι μπορούν να τη 
ζωγραφίσουν 
κατά βούληση.

 GDANSK 54° 21’N 18° 40’E 

 LONDON 51° 32’N 00° 05’W

Chilli Bollybellini
Its all-day menu paying homage to the 
food of Bombay, Dishoom draws on 
the tradition of orginal Bombay cafes 
creating London’s quintessential hot 
spot. Cup of chai? (12 Upper St. Martin’s 
Lane, + 442074209320, dishoom.com)   
Mε ολοήμερο μενού-φόρο τιμής στην 
κουζίνα  της Βομβάης, το Dishoom αντλεί 
έμπνευση από τα παραδοσιακά καφέ 
της ινδικής μητρόπολης για να γίνει το 
λονδρέζικο hot spot. 

 ZuRICH 47° 21’N 08° 31’E

Trees on show
A Swiss landscape architect and prominent tree 
collector, Enzo Enea created an extraordinary 
open-air tree museum on the shores of Lake 
Zurich. many years of intense observation and 
studies filled Enea with a boundless respect for 
trees. This museum, featuring approximately 50 
trees, is his way of sharing these experiences 
with a wider audience and puting his expertise 
concerning their handling and transplantation 
into good use. (Buechstrasse 12, Rapperswil-
Jona, Switzerland) | O Ελβετός αρχιτέκτονας 
τοπίων και συλλέκτης δέντρων Enzo Enea 
δημιούργησε ένα μοναδικό μουσείο δέντρων. 
Χρόνια εντατικής παρατήρησης και σπουδών 
ενέπνευσαν στον Enea απεριόριστο σεβασμό 
και θαυμασμό για τα δέντρα. Θέλοντας 
να μοιραστεί τις εμπειρίες του αυτές με 
το ευρύτερο κοινό, δημιούργησε αυτό το 
σουρεαλιστικό μουσείο, αξιοποιώντας τη 
συλλογή του, αλλά και τις δεξιότητές του στη 
διαχείριση και μεταφύτευση δέντρων.
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Growing jewellery 

Innovative designer Hafsteinn Juliusonn’s 
silver jewellery creations, designed 
for people in cities, blend couture with 
gardening. Water once every 5 weeks, store 
in the freezer and your personal moss 
may stay green for 8 - 12 months (€150, 
hafsteinnjuliusonn.com) | Οι ασημένιες 
δημιουργίες του πρωτοπόρου σχεδιαστή 
Hafsteinn Juliusonn από την Ισλανδία είναι 
ένα κράμα μόδας και κηπουρικής. Ποτίστε 
τα μια φορά κάθε 5 εβδομάδες και φυλάξτε 
τα στην κατάψυξη για να μείνουν φρέσκα 
για 8 με 10 μήνες.

 RΕΥKJAvIK 64° 8’N  21° 56’W

Flying carpet
Yan Arthus-Bertand’s iconic images, from his 
photography collection The Earth seen from 
the Air, have inspired an enchanting lifestyle 
pattern. His amazing images exploring far-
flung places, such as Guatemala City, are 
depicted on Roche Bobois’ breathtaking rugs. 
manufactured in Northern India, these rugs 
are made from New Zealand wool and are, 
of course, environmentally friendly. (Roche 
Bobois) | Οι εμβληματικές φωτογραφίες 
του Yan Arthus-Bertrand από τη περίφημη 
σειρά του «Η γη από ψηλά» ενέπνευσαν 
τη δημιουργία μιας εντυπωσιακής σειράς 
χαλιών της Roche Bobois. Η απεικόνιση των 
συγκλονιστικών φωτογραφιών του Bertrand, 
όπως η όψη της πόλης της Γουατεμάλας από 
τον ουρανό, γίνεται ο καμβάς ονειρεμένων 
σπιτιών. Τα χαλιά αυτά φτιάχνονται με μαλλί 
Νέας Ζηλανδίας στη βόρεια Ινδία και φυσικά 
ακολουθώντας τις πιο φιλικές προς το 
περιβάλλον προδιαγραφές ύφανσης.

 GuATEmALA CITY 48° 51’N 02° 21’E
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