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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ YoYo Bench 

Ένα νέο παγκάκι YoYo στην πόλη της Αθήνας 
από τον UNEG στο Fresh Hotel 

Ένα live graffiti session πραγματοποιήθηκε έξω από το FRESH HOTEL την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου  
όπου ο graffiti artist UNEG ζωγραφίσε επί τόπου το οικολογικό παγκάκι YoYo. Η διαδικασία 
κινηματογραφήθηκε και συνοδεύτηκε από live DJ Set. 

Ευχαριστούμε θερμά τον UNEG, την Christine Grec και τον Odydoze για την συνεργασία και το δημιουργικό 
τους πνεύμα, το FRESH HOTEL καθώς και το ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ για τη συνεχή υποστήριξη 
και φιλοξενία τους. 

Τι είναι το YoYo; 

Το παγκάκι YoYo είναι ένα χρηστικό αντικείμενο εμπνευσμένο από τη σύγχρονη ζωή του πολίτη του κόσμου, 
με παγκόσμιες διακρίσεις. Ο σχεδιασμός βασίζεται σε γράμματα που σχηματίζουν τη λέξη YoYo.  
Μία δημιουργική σύντμηση της λέξης You (εσύ), που είναι ταυτόχρονα κι ένας νεανικός χαιρετισμός (Υο).  
Η λέξη διαβάζεται τόσο στην όψη όσο και στην κάτοψη. Το παγκάκι ΥοΥο κατασκευάζεται από συμπιεσμένο 
ξυλοπολτό. Το ΥοΥο είναι ένα παγκάκι με οικολογική συνείδηση, διασκεδαστικό, πολυβραβευμένο και με 
δημιουργικό πνεύμα.  

Έχει σχεδιαστεί από τη Ροδάνθη Σεντούκα, δημιουργό του Εμβλήματος των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 
2004 και Head Creative Director & partner της Red Design Consultants. Το παγκάκι ξεκίνησε με την έκθεση 
*etsi για το περιβάλλον το 2010. Έκτοτε έχει κερδίσει 5 διεθνή και ελληνικά βραβεία για τον σχεδιασμό του. 

Winner at 2010 China's Most Successful Design Awards 
Finalist at New York Festivals 2011 
ΕVGΕ 2011 
Nominee at German Design Awards, 2012 
Silver Award at A΄Design Award, 2013-14 

Συμμετέχει στην πόλη της Αθήνας σε διαφορετικά σημεία, όπως στο MCF, K44 / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ, στο FRESH 
HOTEL, στη Red Design Consultants και στο ΤΑΤΟΪ Club, ειδικά αφιερωμένο για τους μικρούς μας φίλους. 

Με το YoYo bench έχουν συνεργαστεί και ζωγραφίσει οι παρακάτω καλλιτέχνες : 
HARRY LAMBERT, Christine Grek, Jimmy Carbo, K.Γκίκας & Alex Chien, Γιώργος Σιρίγας, Άρτεμις Κατσαμπάνη, 
Έλλη Βυζαντίου & Ροδάνθη Σεντούκα. 
Έχουν επίσης συνεργαστεί καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία όπως: 
O σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος, ο αρχιτέκτονας Γιώργος Τσιβόλας, ο chef Baσίλης Σαρέλλας και ο 
αρχιτέκτονας/φωτογράφος Κώστας Σπαθής. 

To YoYo έχει επίσης συνεργαστεί με τους ακόλουθους οργανισμούς: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ στην Αθήνα, ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη Θεσσαλονίκη, PLATFORMS PROJECT στη Σχολή Καλών 
Τεχνών στο πλαίσιο του ATHENS STREET ART FESTIVAL. 
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Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες και φίλους για την αγάπη τους και την υποστήριξή τους. 

Λίγα λόγια για τον UNEG 

Ο Erick Sandoval Hofmann (UNEG) είναι ένας Μεξικανός graffiti artist & graphic designer. Είναι απόφοιτος 
της Escuela Nacional de Artes Plásticas από το UNAM. Χαρακτηρίζεται τόσο για το πολύχρωμο ύφος του 
όσο και για τη δημιουργία αφηγημάτων με έντονο χιούμορ μέσω της χρήσης φανταστικών χαρακτήρων που 
ξεπηδούν από το υποσυνείδητο και τις προσωπικές εμπειρίες του καλλιτέχνη. Ο UNEG έχει συνεργαστεί σε 
πολλά projects για: Formula 1, NFL, NBA, Disney Pixar, τον Tim Burton και άλλα. Είναι ιδρυτής του περιοδικού 
Neuroblasto και διευθυντής σύνταξης στο περιοδικό Eter. Δραστηριοποιείται με την Global Street Art, την 
κορυφαία πλατφόρμα Street art στον κόσμο. 

Το live DJ Set στο FRESH HOTEL ανέλαβε ο 18χρονος ανερχόμενος παραγωγός Odydoze από την Αθήνα 
που έχει συνεργαστεί τα 2 τελευταία χρόνια με κάποια από τα σημαντικότερα ονόματα στη ραπ σκηνή της 
Atlanta. Συνολικά μετράει περισσότερα από 500.000 streams σε κομμάτια του και πολύ πρόσφατα έφτασε 
στο No 23 των Αμερικανικών chart με το album του Johnny Cinco “iSwear 3” 
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