Λίγα Λόγια για τον Σπύρο Σούλη
Ο Σπύρος Σούλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Metropolitan
University of London. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση των µεταπτυχιακών σπουδών του
στον τοµέα Advanced Architecture and Interior Design στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυµα,
εντάχθηκε στο διεθνούς κύρους αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners, ενός από
τους πιο διάσηµους αρχιτέκτονες του κόσµου, του Βρετανού οραµατιστή Sir Norman
Foster.

The Design Studio
Πριν από 13 χρόνια και έχοντας ζήσει στο Λονδίνο για µία δεκαετία, ο Σπύρος
αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να αξιοποιήσει την πλούσια εµπειρία που
είχε αποκοµίσει από τις σπουδές και την εργασία του για να δηµιουργήσει το δικό του
αρχιτεκτονικό γραφείο Spiros Soulis – The Design Studio. Στόχος του ήταν να
δηµιουργήσει χώρους, είτε αυτοί είναι κατοικίες είτε επαγγελµατικοί χώροι, που να
εκπέµπουν σταθερότητα και ισορροπία, να εµπνέονται από το σύγχρονο design και να
είναι εκλεπτυσµένοι και ιδιαίτεροι αλλά πάντα κοντά στο ανθρώπινο µέτρο. Ένα ακόµη
χαρακτηριστικό της δουλειάς του είναι οι χώροι µε εκπλήξεις και ιδιαίτερες
αρχιτεκτονικές εφαρµογές, που αποδεικνύουν ότι η Αρχιτεκτονική µπορεί να κάνει το
µακρινό προσιτό και το απίθανο πιθανό.
Ο Σπύρος Σούλης εµπνέεται από τους µεγάλους αρχιτέκτονες (ανάµεσά τους και ο
δάσκαλός του Sir Norman Foster), αλλά και από τους ανθρώπους για τους οποίους
προορίζεται ο κάθε χώρος. Όπως συνηθίζει να λέει, «Οι ίδιοι οι άνθρωπου που θα
χρησιµοποιήσουν το χώρο είναι ό,τι πιο σηµαντικό». Άλλες πηγές έµπνευσης είναι η
οικολογία, το περιβάλλον, και τα ταξίδια του, τα οποία λατρεύει – «το άλλο µεγάλο
σχολείο» του.
Έχει αναλάβει έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παθιάζεται συχνά µε τα
έργα που αναλαµβάνει και χαράσσει στρατηγική για το καθένα δείχνοντας την ίδια
αφοσίωση, είτε αφορά το κατασκευαστικό κοµµάτι, τα έπιπλα ή τη διακόσµηση ενός
σπιτιού, καθώς θεωρεί την κάθε λεπτοµέρεια το ίδιο σηµαντική για την καθηµερινότητα
των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται µέσα σε έναν χώρο. Όπως λέει, «Μου δίνει
τεράστια ευχαρίστηση να ασχολούµαι µε τις µικρές λεπτοµέρειες. Η µικρότερη
λεπτοµέρεια µπορεί να δώσει τη µεγαλύτερη χαρά και οι µικρές λεπτοµέρειες είναι που
συµβάλλουν τα µέγιστα για ένα ενιαίο σύνολο.»

Τηλεοπτική πορεία
Πολύ σύντοµα ύστερα από την επιστροφή του στη γενέτειρά του Αθήνα και
αναγνωρίζοντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα του, τα στελέχη τηλεοπτικών σταθµών είδαν
στον Σπύρο Σούλη το κατάλληλο πρόσωπο για να εγκαινιάσει µια καινούργια ιδέα.
Έτσι, αυτός ήταν που παρουσίασε για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση
εκποµπές «home makeover», όπως το «Άλλαξέ Το και το «Με το ∆εξί», αναπλάθοντας
ριζικά σπίτια και προσφέροντας πραγµατική βελτίωση της ποιότητας ζωής σε
ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Ταυτόχρονα το τηλεοπτικό κοινό έπαιρνε ιδέες και
λύσεις σχεδιασµού και διακόσµησης µέσα από τις εκποµπές του. Η αµεσότητα, η
ζεστασιά και η ευαισθησία του κατέκτησαν αµέσως το τηλεοπτικό κοινό κατατάσσοντάς
τον ανάµεσα στα πιο δηµοφιλή και αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης.
Από την τηλεοπτική σεζόν 2013–14 και µέχρι σήµερα, συµµετέχει κάθε Τετάρτη στο
«Πρωινό» στον ΑΝΤ1, παρουσιάζοντας µια ενότητα µε χρηστικές ιδέες και συµβουλές
για όλο το σπίτι, ενώ την ίδια χρονιά προβλήθηκε η νέα του εκποµπή, «Ζόρικα
Επαγγέλµατα», µε θέµα διάφορα επικίνδυνα επαγγέλµατα, τα οποία µας ξεναγούν
στην καθηµερινότητα ανθρώπων που εργάζονται σε ακραίες αλλά πολύ ενδιαφέρουσες
συνθήκες.
Από την πρώτη του εµφάνιση το 2004 και κατά τη διάρκεια της συνεχούς παρουσίας
του στην ελληνική τηλεόραση, ο Σπύρος έχει παρουσιάσει περισσότερα από 200
επεισόδια των επιτυχηµένων εκποµπών του. Έχει συνεργασθεί επίσης µε όλους τους
µεγάλους τηλεοπτικούς σταθµούς και οι εκποµπές του µεταδίδονται δορυφορικά.

The Home Issue – spirossoulis.com
Το Σεπτέµβριο 2014 ο Σπύρος εγκαινίασε το online περιοδικό spirossoulis.com – the
home issue. Είναι ένα περιοδικό για το design, τη διακόσµηση και την αρχιτεκτονική
που δίνει πρακτικές συµβουλές και λύσεις στο κοινό, ενώ προτείνει και πολλές ιδέες
DIY. Φιλοξενεί επίσης άρθρα σχετικά µε τα ταξίδια, το φαγητό, την ποιότητα ζωής και
την υγεία, πάντα µέσα από το πρίσµα του design και της ευεξίας.
Το εγχείρηµα σηµείωσε επιτυχία αµέσως. Τα νούµερα των επισκεπτών αυξάνονται
συνεχώς, µε αποτέλεσµα το «home issue» να είναι ακόµη και σήµερα ο πιο
επιτυχηµένος ιστότοπος για το design, τη διακόσµηση και την αρχιτεκτονική στην
Ελλάδα, µόλις τέσσερις µήνες από την έναρξή του, και ένας από τους πιο δηµοφιλείς
ιστότοπους γενικώς στην Ελλάδα, καταγράφοντας πολύ υψηλά νούµερα επισκεπτών
κάθε µήνα.

Κοινωνικό έργο
Η κοινωνική ευαισθησία του Σπύρου Σούλη συνεχίζεται και µακριά από τις τηλεοπτικές
κάµερες µε ενεργό προσφορά και συνεργασίες µε εταιρείες σε µια προσπάθεια να
επιτελείται έµπρακτα έργο σε κοινωνικές οµάδες που βρίσκονται σε ανάγκη. Με αυτόν
τον τρόπο προσπαθεί να αποδείξει ότι όλοι µαζί µπορούµε περισσότερα.

Iktinos Marmaron – Spiros Soulis Designs
Η αγάπη του για καθετί νέο τον οδήγησε να σχεδιάσει έπιπλα και χρηστικά αντικείµενα
για το σπίτι εγκαινιάζοντας, έτσι συνεργασίες µε γνωστές ελληνικές εταιρείες του
χώρου. Σε συνεργασία µε τη µεγαλύτερη ελληνική εταιρία µαρµάρου, την «Ικτίνος
Ελλάς», και µε κοινό σηµείο τη µεγάλη εκτίµηση για το πολυτιµότερο και
διαχρονικότερο υλικό που βγαίνει από την ελληνική γη, το µάρµαρο, δηµιούργησαν την
«Iktinos Marmaron – Spiros Soulis Designs», µια ολοκαίνουργια πρόταση στον χώρο
του design και του µαρµάρου.
Μέσα από µία µεγάλη γκάµα αντικειµένων υψηλής αισθητικής, πρωτοποριακών
εφαρµογών, ολοκληρωµένου σχεδιασµού, και αντικειµένων, επίπλων και κτιρίων εξ’
ολοκλήρου κατασκευασµένων από µάρµαρο, οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να
προσεγγίσουν µε νέα µατιά αυτό το πολύτιµο υλικό και να ανακαλύψουν το σύγχρονο
πρόσωπό του.
Η φιλοσοφία των σχεδίων του Σπύρου Σούλη εµπνέεται τόσο από τις φυσικές ιδιότητες
του µαρµάρου, όπως είναι η ανθεκτικότητα και η πλαστικότητα, όσο και από τις
αυθεντικές αξίες που διέπουν τον Ελληνισµό: µέτρο, λογική, κοµψότητα και απλότητα.
Αυτές οι αξίες έχουν αποτελέσει πηγή έµπνευσης για σύγχρονο και λειτουργικό design
που αποτυπώνεται σε αντικείµενα καθηµερινής χρήσης, τα οποία όµως είναι µοναδικά
όχι µόνο σε χαρακτήρα αλλά και στην επιρροή τους στον τρόπο µε τον οποίο βλέπουµε
το µάρµαρο και το σύγχρονο ελληνικό design.
Τα αντικείµενα υψηλού design που έχει σχεδιάσει ο Σπύρος Σούλης έχουν σηµειώσει
µεγάλη επιτυχία τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας και έχουν παρουσιασθεί σε υψηλού
κύρους διεθνείς εκθέσεις design. ∆ιατίθενται σε πολλές χώρες συµπεριλαµβανοµένων
µεταξύ άλλων των ΗΠΑ, Βρετανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Γερµανία, Αυστραλία, Νότια
Κορέα, Ταϊβάν, Ντουµπάι και Γαλλία.

