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Κείμενο Ελένη Μπρασίνικα
Φωτογράφηση George Fakaros

Συνειρμοί
λιμανιών
Το Harbor Project αποτελεί ένα καινοτόμο εγχείρημα
επανάχρησης πολυκατοικίας σε κτίριο με Boutique
Suites. Οι Suites παρέχουν υπηρεσίες βραχυπρόθεσμης
μίσθωσης, προσφέροντας μία πολυτελή προσέγγιση
διαβίωσης και παροχών, η οποία αποδίδεται με
έντονα στοιχεία βιομηχανικής τυπολογίας.
Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του λιμανιού και τον
άμεσο συσχετισμό με τη μεταφορά των εμπορευμάτων
και τη ναυπήγηση των πλοίων, έγινε μία εκτενής
έρευνα της εργονομίας και του σχεδιασμού του hull
των εμπορευματοφόρων πλοίων, που υπήρξαν
η κεντρική ιδέα της μελέτης.

Η διαμερισματοποίηση του
κύτους, η οποία συμμετέχει
στην αντοχή αλλά και στην
εργονομία του χώρου, καθώς
και η επικοινωνία μεταξύ
των διαφορετικών τμημάτων
του με ανθρωποθυρίδες,
αποτέλεσαν την αναφορά
της ξύλινης κατασκευής
η οποία κυριαρχεί στην
κάτοψη των 32m2.
Η δομή, ακολουθώντας την
έννοια της ροής, ενσωματώνει
όλη την εργονομία και
τη λειτουργικότητα ενός
διαμερίσματος στην ξύλινη
κατασκευή, η οποία κινείται
ως μία τεθλασμένη μέσα
στο χώρο.

99

98

Ο φέρων οργανισμός της
κατασκευής αποτελείται από
κάθετες κολώνες και δοκίδες
σουηδικής πεύκης, η οποία, με
ειδική επεξεργασία και βερνίκια
υψηλής αντοχής, απέκτησε μία
υφή παλαιότητας.
Τα πάνελ της κατασκευής από
OSB επιλεκτικά έχουν ανοίγματα
για να επιτρέπουν στο φυσικό
φως να διαχέεται στο χώρο.
Ταυτόχρονα αφήνουν ελεύθερο
οπτικό πεδίο στο χρήστη, ενώ
κλείνουν για να διαμορφώσουν

ερμάρια πολλαπλών χρήσεων
και αποθηκευτικούς χώρους.
Η ξύλινη κατασκευή ξεκινά από
την κουζίνα και, διασχίζοντας την
κάτοψη μέχρι την κρεβατοκάμαρα,
παρέχει πάγκο συσκευών,
πάγκο για snacks και πρωινό,
multimedia point απέναντι από
τον καναπέ, καθώς επίσης μία
σύνθεση δύο όψεων η οποία
λειτουργεί ως γραφείο και
βεστιάριο στην είσοδο του
διαμερίσματος.
Αν και το διαμέρισμα με το
μπάνιο του έχει επιφάνεια
μόνο 32m2, χάρη στην ειδική
κατασκευή και την εργονομία
της σύνθεσης φαντάζει άνετο
και ευρύχωρο, δημιουργώντας
την ψευδαίσθηση μεγαλύτερης
κλίμακας.
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Το διαμέρισμα ονομάζεται Dock,
καθώς δανείζεται τυπολογικά
στοιχεία σύγχρονων studios σε
περιοχές λιμανιών με αποβάθρες,
ενώ χτίζει το concept πάνω σε
καθολικούς συσχετισμούς του
λιμανιού με τη ναυπήγηση,
το εμπόριο, το ταξίδι και τη
μελλοντική ανάπτυξη σε
πολυσύχναστο πόλο έλξης
και επισκεψιμότητας.

Κάθε αντικείμενο επίπλωσης
είναι ειδικά σχεδιασμένο για
να ενταχθεί στο concept του
Harbor, ενώ όλα τα υλικά
επαναλαμβάνονται ανά όροφο
με διαφορές στο χρώμα, τις υφές
και τα αντικείμενα επίπλωσης
και διακόσμησης.
Παράλληλα, οι επισκέπτες
μπορούν να απολαύσουν
την αυλή, ένα χώρο
κοινωνικοποίησης που θυμίζει
τις παλιές εσωτερικές αυλές
των ελληνικών κατοικιών,
ενώ η κεντρική πλατεία,
επενδυμένη με αντικέ πλακίδια
τσιμέντου, καλύπτει ανάγκες
για διαλογισμό, γιόγκα και
χαλάρωση.

