ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΝΕΑ ΕΠΙΠΛΑ

218 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 - €4,95

εξοχικά

βουτιά στο όνειρο!

cover 218.indd 1

7/20/15 12:27:35 PM

Στην ασημένια ακτή
Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ, ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΧΟΥΝ ΧΡΥΣΕΣ ΑΚΤΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ
ΜΕ ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ ΚΙ Η NOTΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ ΠΟΥ
ΛΑΜΠΙΡΙΖΕΙ ΣΑΝ ΑΣΗΜΙ. ΕΔΩ, ΣΤΟ SILVER BAY, ΜΕΡΟΣ
ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΑΥΤΟ, ΜΕ ΤΗ ΘΕΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΝΑ
ΕΙΣΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ.
Της Χρυστάλλας Χατζηδημητρίου
Φωτό: Saota, Adam Letch & Enda Cavanagh

ο Στον πάνω όροφο, όπου βρίσκονται οι
κοινόχρηστοι χώροι, αυτό που έγινε μοιάζει με
μια εξέδρα στην οποία απλώνονται όλοι οι χώροι
κάτω από μία στέγη που παραπέμπει σε στέγες
αγροτικών περιοχών, φτιαγμένη από ξύλο και
επενδυμένη εξωτερικά με αποξηραμένα χόρτα.
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Η μεταλλική κατασκευή
που κλείνει γύρω γύρω
σε συρόμενες γυάλινες
πόρτες εξασφαλίζει
θέα περιμετρικά. Την
οποία οι κάτοικοι δεν
απολαμβάνουν μόνο το
καλοκαίρι, αλλά και τον
χειμώνα, γύρω από το
τζάκι, που αποτελεί ένα
από τα κυρίαρχα στοιχεία του χώρου, λόγω
του μεγάλου κώνου από
χαλκό που λειτουργεί
σαν φουγάρο.
Μια σκάλα από μέταλλο
και ξύλο ευκαλύπτου
στα σκαλοπάτια ενώνει
τους δύο ορόφους.
Ο κάτω όροφος στην
πραγματικότητα είναι
ένας ημιυπόγειος χώρος
που φιλοξενεί τους πιο
ιδιωτικούς χώρους,
όπως τα υπνοδωμάτια,
και το καθιστικό στην
αριστερή φωτογραφία.
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Η διακόσμηση του σπιτιού διακρίνεται για τη λιτότητά της. Τόσο το γυμνό μπετόν στην οροφή όσο και ο ακατέργαστος γρανίτης στο πάτωμα, στο ίδιο γκρίζο χρώμα, δημιουργούν μια σχεδόν μοναστηριακή ατμόσφαιρα. Τα λιγοστά δε αντικείμενα
που έχουν τοποθετηθεί είναι φτιαγμένα από φυσικά υλικά και σε ουδέτερους χρωματισμούς, ώστε να μην επισκιάζουν
τις υπέροχες εικόνες που προσφέρει το γύρω περιβάλλον και οι οποίες αφήνονται να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η

ταν Νιόβρης του 1497 όταν ο Βάσκο ντα Γκάμα πάτησε το
πόδι του στην αφρικανική ήπειρο. Στο σημείο που έπειτα
πήρε το όνομα της Αγίας Ελένης. St. Helena. Εδώ έγινε η
πρώτη μάχη μεταξύ Ευρωπαίων και Αφρικανών. Σήμερα,
εκτός από ένα μνημείο, τίποτα άλλο δεν θυμίζει την εποχή
εκείνη. Είναι μια πανέμορφη ακτή με 18 μικρούς κόλπους, δελφίνια, φώκιες,
λευκή άμμο, γαλανά νερά, υπέροχα ηλιοβασιλέματα λόγω της ανοικτοσύνης...
Κι οι Ευρωπαίοι δεν έρχονται πια σαν κατακτητές, αλλά σαν προσωρινοί
επισκέπτες, όπως και τα πουλιά που πετάνε πάνω από το σημείο αυτό διασχίζοντας τις ηπείρους και ψάχνοντας ζεστά φιλόξενα μέρη. Ένας από τους
κόλπους της St. Helena, 150 χιλιόμετρα μακριά από το Κέιπ Τάουν, είναι
και το Shelley Point. Εδώ επέλεξε μια νεαρή οικογένεια να κτίσει το εξοχικό
της, επιλέγοντας τους αρχιτέκτονες Saota (Greg Truen & Yusuf Vahed) να
σχεδιάσουν το καλοκαιρινό τους σπίτι, με μόνη επιθυμία να μεγιστοποιήσουν
τη σχέση του σπιτιού με το φυσικό περιβάλλον και να την ελαχιστοποιήσουν
με τα γειτονικά κτίσματα. Το Shelley Point βρίσκεται στο βορειότερο άκρο της
χερσονήσου και βρέχεται από όλες τις πλευρές από τον Ατλαντικό Ωκεανό.
Ένα από τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν είναι οι έντονοι
νοτιοανατολικοί άνεμοι του καλοκαιριού, πράγμα που ήταν δύσκολο, αφού
στην κατεύθυνση αυτή είναι και η πιο ωραία θέα. Εντέλει, όλα αντιμετωπί86
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