
 
 

 



 
 

CRAIG GREEN SS 16 
London Show Rooms MEN 

26 – 30 Ιουνίου 2015 

Le Loft, of Rue Saint- Antoine 28 

Impasse Guemenee, 3 Cour Berard 

Paris 75004 

O Craig Green εξακολουθεί να είναι ότι πιο μοναδικό έχει να 

επιδείξει η σύγχρονη Βρετανική μόδα σύμφωνα με τoν Guardian. Ο 

σχεδιαστής παρουσίασε πρόσφατα μια σειρά δημιουργιών με κεντρικά 

στοιχεία την εμμονή στη λεπτομέρεια, την ελευθερία στις γραμμές και 

μια νεο-ρομαντική διάθεση γεμάτη δυναμισμό και ενέργεια. Μονοχρωμίες 

με πρωταγωνιστές τις κόκκινες, λευκές, μπλε, πορτοκαλί, κίτρινες και 

πράσινες αποχρώσεις, ποικίλες φόρμες και υφές που παραπέμπουν άλλοτε 

σε στολές πολεμικών τεχνών και άλλοτε σε εργατικά ρούχα, υπόγειοι 

συμβολισμοί γύρω από θέματα ταυτότητας και φύλου και μίνιμαλ, 

ανδρόγυνες αναφορές συμπληρώνουν τις προτάσεις του Βρετανού 

δημιουργού για τη σεζόν SS2016.  

 

Η παρουσίαση της συλλογής έγινε στο τρίτο ατομικό show του Craig 

Green, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στο πλαίσιο του NEWGEN 

MEN, λίγο μετά το λανσάρισμα της πρώτης καμπάνιάς του φωτογραφημένη 

από τον Nick Knight. H συλλογή είναι διαθέσιμη από τις 26 έως τις 30 

Ιουνίου στο Παρίσι στο London Show Rooms Men.  

  

Η Atopos cvc μέσα από το project ‘Mon Petit Chou’ παρακολουθεί και 

υποστηρίζει τον Craig Green από την αρχή της καριέρας του. Το ‘Mon 

Petit Chou’ είναι ένα project το οποίο με συνεργατικό τρόπο στηρίζει 

νέους καλλιτέχνες από τα πρώτα τους βήματα ενώ ταυτόχρονα 

δημιουργίες τους εντάσσονται στη συλλογή της Atopos.  

 

Κοστούμια του Craig Green παρουσιάζονται στην έκθεση China: Through 

the Looking Glass του Μetropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης 

μέχρι και τις 16 Αυγούστου 2015. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος Atopos Unlocked στην Αθήνα εκτίθενται δημιουργίες του 

σχεδιαστή από την Atopos Collection, οι οποίες καλύπτουν όλο το 

φάσμα των συλλογών του.  
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