The Dalliance House
bar - restaurant
στην Κηφισιά

Interior design
Nine design
Επιβλέπων μηχανικός
Χρήστος Δρόλιας
Συντηρήτρια έργων τέχνης
Κωνσταντίνα Παναγιώτου

Σεβασµός στο κτίριο και την ιστορία του είναι το
στοιχείο που συναντάµε στο παλιό νεοκλασικό της
Κηφισιάς, όπου άνοιξε τις πόρτες το The Dalliance
House. Η αρχιτεκτονική οµάδα επιδίωξε να διατηρήσει
τα στοιχεία του κτιρίου, που αναδεικνύουν την πορεία
και τη ζωή του σπιτιού αυτού, από το 1982 µέχρι
σήµερα. Οι εντυπωσιακοί κήποι, οι µεγάλες µεταλλικές
πέργκολες, αλλά και τα fer forge έπιπλα εξωτερικού
χώρου είναι στοιχεία που συναντά κάποιος µε την
είσοδό του στο εστιατόριο και τον προδιαθέτουν να
ταξιδέψει στο χρόνο. Μαντέµι, µέταλλο και µάρµαρο
δίνουν µια αίσθηση οικεία στους εξωτερικούς χώρους
και µαζί µε τα φυτά και τα δέντρα των δυο κήπων
παραπέµπουν στις εξοχικές κατοικίες της παλιάς
Κηφισιάς. Στον εσωτερικό ισόγειο χώρο τα mix and
match στοιχεία και έπιπλα δηµιουργούν γωνίες από
διαφορετικές εποχές και στυλ.

Φωτογράφηση Κώστας Μητρόπουλος

Αρχιτεκτονική μελέτη
Ειρήνη Μπούρλου
Η/Μ μελέτη
Αγαπάκης Μελετητική &
Συνεργάτες
Μελέτη φωτισμού
Σπύρος Κοντόπουλος
Κατασκευή
Core Κατασκευαστική

Τhe Apivita
experience store
στην Αθήνα

Το The APIVITA Experience
Store στεγάζεται στους πέντε
ορόφους ενός επιβλητικού
νεοκλασικού κτιρίου στο
Κολωνάκι, συνολικής
επιφάνειας 500m2, και
συµπυκνώνει την ξεχωριστή
φιλοσοφία, τις αξίες και τις
πηγές έµπνευσης της APIVITA.
Η µελέτη αναδεικνύει τη
µορφολογία του διατηρητέου
νεοκλασικού κτιρίου στους
χώρους πώλησης (ισόγειο
έως 2ο όροφο), µε την
επιµελή αποκατάσταση
των πέτρινων τοιχοποιιών και
το φωτισµό της κύριας όψης.
Η φυσιογνωµία του
χώρου διατηρήθηκε
µε την τοποθέτηση νέων
τσιµεντοπλακιδίων
παραδοσιακού τύπου και τη
συντήρηση των υφιστάµενων
ξύλινων και µαρµάρινων
δαπέδων.

Ο χρωµατισµός των εσωτερικών επιφανειών
είναι ουδέτερος, σε σκούρες αποχρώσεις.
Η διάρθρωση των χώρων πώλησης του
καταστήµατος ποικίλλει, αναµειγνύοντας την έκθεση
των προϊόντων µε χώρους παρασκευής χυµών
και τσαγιού, αναγνωστήριο και αίθουσα προβολών,
έτσι ώστε το κατάστηµα να αποτελεί µια συνολική
εµπειρία στη φιλοσοφία της παρασκευής των
φυσικών προϊόντων.
Φωτογράφηση χρήστος κοντσαλούδης

Design Divercity
Κατασκευή ECC - Engineering,
Construction & Consulting SA
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It restaurant
στην Αθήνα

Σε µια πολυσύχναστη τοποθεσία και σε υπάρχον
κτίριο σε µία από τις βασικές περιοχές του κέντρου
της Αθήνας, βρίσκεται ένα καφέ µε φρέσκα προϊόντα
και πολύ-λειτουργικό χώρο µε σχεδιαστικό concept
ένα ”κιβώτιο για πακετάρισµα”.
Χρησιµοποιώντας αυτή την αλληγορία, το ”κιβώτιο”
θα χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση των πιο
πολύτιµων αντικειµένων του - τα τρόφιµα - αλλά
χρησιµοποιείται επίσης για µια ποικιλία εκδηλώσεων,
όπως εκθέσεις, παρουσιάσεις και οτιδήποτε άλλο
σχετίζεται µε το φαγητό.
Ξύλινες κατασκευές χρησιµοποιήθηκαν µε πληθώρα
τρόπων για να δηµιουργήσουν διαφορετικούς χώρους
αποθήκευσης και παρουσίασης στους εσωτερικούς
χώρους του καταστήµατος, ενώ µοριοσανίδες
καλύπτουν τους υφιστάµενους τοίχους και τις οροφές.
Αυτές οι απλές και χαµηλού κόστους µονάδες
θυµίζουν ένα κιβώτιο συσκευασίας, σε µια
προσπάθεια να δηµιουργηθεί ένας χώρος που
είναι απλός και δοµικά ειλικρινής.
Φωτογράφηση Νίκος Αλεξόπουλος

Αρχιτεκτονική μελέτη Μελέτη φωτισμού
BllendDesignOffice,
Ελένη Μπρασινίκα
& Συνεργάτες

Μελέτη αρχιτεκτονικής
εταιρικής ταυτότητας
BllendDesignOffice,
Ελένη Μπρασινίκα

Το έργο αφορά στη µελέτη
αρχιτεκτονικής ταυτότητας,
το σχεδιασµό και την
κατασκευή ενός πολυδύναµου
εργαστηρίου κοσµετολογίας
και day - spa. Σε ένα ενιαίο
χώρο φιλοξενούνται οι χώροι
υποδοχής και διαγνωστικής συµβουλευτικής πρόγνωσης,
τα µηχανήµατα υψηλής
τεχνολογίας, καθώς επίσης
ιδιωτικές καµπίνες µασάζ
και θεραπειών.

Vivify
the beauty lab
στη Θεσσαλονίκη
Η σχεδιαστική πρόταση αφορά στη δηµιουργία ενός
χώρου που προσφέρει πνευµατικά και σωµατικά
ερεθίσµατα για να βοηθήσει στη γρήγορη απόδραση
από την αστική καθηµερινότητα και να ενισχύσει τη
µετάβαση σε ένα µοναδικό χώρο διανοητικής και
σωµατικής ευεξίας.
Η βασική έµπνευση του σχεδιασµού στο χώρο
υποδοχής προέρχεται από τη ζεν φιλοσοφία
και τη δυαδική φύση των πραγµάτων.

Φωτογράφηση George Fakaros

Παραπέµποντας σε δύο αντίθετα, συνδυάζει
την αυστηρή γεωµετρία των γυάλινων κύβων
µε τον παραµετρικό σχεδιασµό ενός προπλάσµατος
από πατητή τσιµεντοκονία, το οποίο επιτρέπει,
µέσα από σχισµές, στο φυσικό φως να διεισδύσει
στους χώρους των γραφείων.

Interior design
Panetude (group Holder)
Κατασκευή Core
Κατασκευαστική

Paul boulangerie -

patisserie στη Γλυφάδα

To δεύτερο κατάστηµα της boulangerie PAUL
αναπτύχθηκε σε ένα προνοµιακό σηµείο της
Γλυφάδας. Η κάτοψή του οργανώθηκε µε τέτοιο
τρόπο ώστε να καταστεί ορατό το µεγαλύτερο µέρος
της παραγωγικής διαδικασίας από τον κύριο χώρο
του φούρνου. Η κατευθυντήρια αυτή αρχή
σχεδιασµού καθόρισε τη διάταξη κάθε κύριου ή
βοηθητικού χώρου, από τον κύριο χώρο πώλησης
του ισογείου, έως το πατάρι της boulangerie, όπου
δηµιουργήθηκε µια ιδιαίτερα ζεστή τραπεζαρία µε
πλήρη οπτική πρόσβαση στον κύριο ισόγειο χώρο
του καταστήµατος. Η νοητή συνέχεια του παταριού
ορίζεται από έναν κάνναβο ξύλινων δοκαριών,
προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο διπλού
ύψους χώρο υποδοχής. Η επιµελώς ακατέργαστη
εικόνα τόσο των ξύλινων κορµών όσο και των
υπολοίπων διακοσµητικών στοιχείων του παταριού
και της νοητής προέκτασής του, μεταφέρουν τον
επισκέπτη σ’ ένα παλιό επαρχιακό οίκηµα, παρόµοιο
µε εκείνα της βόρειας γαλλικής υπαίθρου.

Φωτογράφηση Χρήστος Κοντσαλούδης

Αρχιτεκτονική μελέτη Εφαρμογή Εταιρική ταυτότητα
Χρυσή Τομή ΑΕ Planning
design & Construction
Υπεύθυνοι μελετητές Interior design - Eπίβλεψη
Μιχάλης Μπάκας,
Κώστας Μπάκας
Η/Μ μελέτη - Επίβλεψη
Αλέξιος Μπάκας

Ο χώρος των γραφείων
της Χρυσής Τοµής αποτελεί
µια διαφορετική προσέγγιση
στην έννοια της επικοινωνίας
και συνεργασίας.
Ο επισκέπτης εισάγεται µέσω
µιας κλιµακούµενης πορείας:
από το showroom, όπου
γίνεται η υποδοχή και η
πρώτη επαφή, οδηγείται
στο γραφείο διαχείρισης και
σχεδιασµού. Μια ευρεία
ξύλινη επιφάνεια αποτελεί
την πύλη εισόδου.
Ακολουθώντας ανοδική
πορεία, ο επισκέπτης
καταλήγει στο ειδικά
διαµορφωµένο κέλυφος,
φιλόξενο προς κάθε είδους
δραστηριότητες και ανοιχτό
στη συνεργασία διαφορετικών
ειδικοτήτων.

Φωτογράφηση Ντέμη Καρατζαφέρη

Αρχιτεκτονικό γραφείο
στα Βριλήσσια

Ενιαία ξύλινη επιφάνεια διατρέχει τους τοίχους
και την κεκλιµένη οροφή, σχηµατίζοντας ένα κλειστό
πυρήνα ο οποίος θωρακίζει τη σχέση του πελάτη
µε την εταιρία, δηµιουργώντας κλίµα εµπιστοσύνης
και οικειότητας. Τα διαµπερή πλευρικά ανοίγµατα
καθώς και τα ανοίγµατα στην οροφή, επιτρέπουν
στο φυσικό φως να εισβάλει στο χώρο.
Το αποτέλεσµα χαρακτηρίζεται από λιτές και
δυναµικές γραµµές, εκφράζοντας ένα σχεδιασµό
σταθερό και ειλικρινή.

Αρχιτεκτονική μελέτη
Gkotsis Architects

adidas Hellas
ανακαίνιση κεντρικών
γραφείων στην Αθήνα
Η ανακαίνιση των γραφείων της “adidas Hellas” ήταν
ένας συνδυασµός αποφάσεων µε κύριο άξονα την
αναδιαµόρφωση και αναδιοργάνωση του χώρου,
καταλήγοντας στην κατασκευή µιας στρατηγικής
ιδέας, σύµφωνα µε την οποία ο εργασιακός χώρος
γίνεται αντιληπτός ως µια “ανοιχτή πλατφόρµα”,
που ενισχύει τη συνύπαρξη µεταξύ χώρου και
χρήστη. Κύριος στόχος του σχεδιασµού ήταν η
δυναµική επανένταξη του κοινόχρηστου - ελεύθερου
χώρου ως πρωταγωνιστή της εργασιακής αλλά και
χωρικής εµπειρίας. Για το σκοπό αυτό
επανασχεδιάστηκε ένα νέο ευέλικτο σύστηµα, ικανό
να συµπεριλάβει µεγάλα τµήµατα ανοιχτού χώρου,
καθώς και διάσπαρτους κλειστούς χώρους,
τοποθετηµένους σαν ελεύθερα αντικείµενα.
Η χρήση του λευκού και του µαύρου, καθώς και
οι διαβαθµίσεις του γκρι εισάγουν ήπια την ταυτότητα
της εταιρίας και διαµορφώνουν έναν οµοιογενή
εσωτερικό χώρο, µε σκοπό το “brand” να
επανεισαχθεί δυναµικά µέσα από τα διακριτά
γραφιστικά της εταιρίας.
Φωτογράφηση Αλέξανδρος Ιωαννίδης

Αρχιτεκτονική μελέτη
gfra architecture
Ομάδα μελέτης
Τάσος Γούσης, Joost Frijda,
Έντυ Ρόμπερτς,
Φωτεινή Αναγνώστου
Σήμανση αεροδρομίου
Mijksenaar wayfinding
experts
Μηχανολογική μελέτη
Technomech - Χ. Μηλιώνης Ζ. Τσιάτσικας OE

Ολλανδική Πρεσβεία
στην Αθήνα

Βασικός άξονας της
ανακαίνισης της Ολλανδικής
Πρεσβείας ήταν η ανάγκη να
εισαχθεί η πρωτοποριακή
φιλοσοφία για συνεργατικό
περιβάλλον εργασίας, που
ονοµάζεται Het Nieuwe
Werken (Νέος Τρόπος
Εργασίας). Το HNW βασίζεται
σε τρεις έννοιες: behavior bricks - bytes. Η πρώτη
εισάγει µια νέα αντίληψη για
την εργασιακή συµπεριφορά,
σε ένα νέο συνεργατικό
περιβάλλον εργασίας.

Φωτογράφηση Παναγιώτης Βουμβάκης

Η έννοια bricks αναφέρεται στον ευέλικτο χώρο
που υποδέχεται αυτό το συνεργατικό περιβάλλον
εργασίας. Τέλος, τα bytes αφορούν στην τεχνολογία
που υποστηρίζει τα παραπάνω, περιλαµβάνοντας
σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.
Η Ολλανδική Πρεσβεία στην Αθήνα επιλέχτηκε ως
πιλοτικό έργο, και µετετράπη σε έναν ανοιχτό χώρο,
όπου ευέλικτες και εναλλακτικές θέσεις εργασίας
παρέχονται για το προσωπικό.
Σ’ αυτόν τον ανοιχτό χώρο, τυπικά γραφεία
παρέχονται για µακράς διάρκειας απασχόληση,
αλλά και αρκετοί εναλλακτικοί χώροι για σύντοµες
εργασίες. Αντίθετα, ελάχιστοι κλειστοί χώροι
δηµιουργούν το απαραίτητο περιβάλλον για
ιδιωτικές δραστηριότητες.

