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Ζ. Πηγής 31, 10681, Εξάρχεια, Αθήνα
Τηλ.: 2103825564
Email: specialbindings@gmail.com

Με διάθεση για πειραματισμό, πρωτοτυπία και
καινοτόμο σχεδιασμό τα μέλη της ομάδας δημιουργούν για περισσότερα από είκοσι χρόνια
μοναδικά χειροποίητα αντικείμενα, ενώ αναλαμβάνουν και μικρές παραγωγές. Τυπογράφοι,
γραφίστες, διακοσμητές, εικαστικοί, διαφημιστικά γραφεία και επαγγελματίες από τον χώρο
του βιβλίου εμπιστεύονται τις εργασίες τους
στα χέρια μας. 

H ΟΜΆΔΑ SPECIAL BINDINGS δημιουργήθηκε το 2016 και απαρτίζεται από τέσσερις τεχνίτες της καλλιτεχνικής-χειροποίητης βιβλιοδεσίας: η Βασιλική Βλάχου (Vassiliki Vlachou
Bookbinding), ο Γιάννης Ευαγγελίδης (Duende
Fine Bindings), η Θάλεια Μιχελάκη (Thaleia’s
bookbindery) και ο Γιώργος Μπαλογιάννης
(Καλλιτεχνικό βιβλιοδετείο Γιώργος Μπαλογιάννης).


Η παραδοσιακή βιβλιοδεσία με τεχνικές αιώνων και υλικά κλασσικά αλλά και νέα βρίσκει
τον χώρο της στη Graphica με σύγχρονες εφαρμογές σε διάφορα custom made αντικείμενα,
όπως: κουτιά, φωτογραφικά albums, menu, καταλόγους, εταιρικά δώρα, portfolios, folders,
κλασέρ, χρυσοτυπία, χρύσωμα φύλλων, χειροποίητα διακοσμημένα χαρτιά.
Η βιβλιοδεσία, η συντήρηση, τα σεμινάρια γύρω
από την τέχνη μας ολοκληρώνουν τον κύκλο
εργασιών στα εργαστήριά μας.

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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SPECIAL BINDINGS GROUP was created in
2016 by four bookbinders: Vassiliki Vlachou
(Vassiliki Vlachou bookbinding), Giannis Evangelidis (Duende Fine Bindings), Thaleia Michelaki (Thaleia’s bookbindery) and George Mpalogiannis (Artistic bookbinder’s shop George Mpalogiannis).

For over twenty years we have experimented
and used new methods and create original designs, not only for unique hand made objects
but also for small runs of products. Typographers, graphic designers, artists, publishers and
librarians trust their projects in our hands. 



Traditional bookbinding using old techniques, new and old materials finds its place in
Graphica with contemporary custom made objects: boxes, photo albums, menus, portfolios,
folders, gold finishing, edge gilding, hand decorated papers. Additionally we offer book conservation services and bookbinding tutorials.

16th Graphic Arts & Visual Communication Exhibition
2 2 - 24 FE B RUARY
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