DELUXE house

Τhat’s
the living
SOMETHING OLD, SOMETHING NEW, Ε∆Ω ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ
ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΗΘΗ. ΓΙΑΤΙ Η
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΟ ΓΟΥΣΤΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ!
ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ

DELUXE house

1. Tα έπιπλα σε όλους τους χώρους του σπιτιού είναι από τα καταστήματα
ADORNO
2. Το έργο τέχνης στον τοίχο (ασπρόμαυρη φωτογραφία) είναι του φωτογράφου
Βαγγέλη Πατεράκη
3. Στο μπάνιο έχουν χρησιμοποιηθεί είδη υγιεινής από τα καταστήματα VENETI

Κ

ατέβηκα από το μετρό
στο Πανεπιστήμιο, ανηφόρησα προς την οδό
Σόλωνος, και έφτασα στη
∆ημοκρίτου, μπροστά στην πολυκατοικία
που βρισκόταν το διαμέρισμα που αναβίωσε η αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων
Έλενα Κάρουλα. Εντυπωσιάστηκα από
την αίγλη που απέπνεε το αριστοκρατικό
κτίριο του 1960, μόλις όμως άνοιξε η
πόρτα του υπερπολυτελούς πλέον διαμερίσματος, πραγματικά θαμπώθηκα. Αν
και είχα μάθει για την ανατρεπτική ματιά
της Έλενας Κάρουλα, δεν μπορούσα σε
καμία περίπτωση να φανταστώ ότι ένα
διαμέρισμα που μετρά σχεδόν 60 χρόνια
από την κατασκευή του θα μπορούσε
να μεταμορφωθεί σε μια σύγχρονη και
άνετη υπερπολυτελή κατοικία με μινιμαλιστικές επιρροές και high tech αισθητική.
Η ανατροπή είναι διάχυτη σε όλους τους
χώρους, από το επενδυμένο με ξύλο χολ,
τις ψευδοροφές με τους αισθησιακούς
κρυφούς φωτισμούς, της ψηφίδες στα
πατώματα του μπάνιου, έως τις nude
αποχρώσεις στα έπιπλα που χαρίζουν μια
αίσθηση ζεστασιάς και άνεσης.
Νέα σκέψη και σεβασμός στο παρελθόν είναι τα στοιχεία εκείνα που κάνουν
την τάση για την αναβίωση της πόλης
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τόσο μοναδική, μια τάση που θέλει το παλιό και το καινούργιο,
το κλασικό και το μοντέρνο να εναλλάσσονται αριστοτεχνικά
στο εξωτερικό και το εσωτερικό του κτιρίου. Γιατί αυτό είναι η
αρχή και η ουσία της καινοτομίας, να μπορείς να εκφράζεσαι
μέσα από τη δημιουργικότητα χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα
και τα avantages που σου δίνει η εποχή σου, διατηρώντας
παράλληλα τις γλυκές αναμνήσεις που έχεις από την πόλη
που μεγάλωσες. Να παίρνεις στα χέρια σου ένα ταλαιπωρημένο από το χρόνο διαμέρισμα και να το αλλάζεις εκ βάθρων
μετατρέποντάς το σ’ ένα άνετο και υπερπολυτελές loft με
elegant chic διακόσμηση. Βέβαια η αναβίωση των παλαιών
διαμερισμάτων, πολυκατοικιών ή ακόμα και ολόκληρων οικισμών μιας πόλης δεν είναι εύκολη υπόθεση -ιδιαιτέρως για
τα ελληνικά δεδομένα- και αυτό η Έλενα Κάρουλα το ξέρει
καλά… Η επιλογή και ο σχεδιασμός του χώρου χρειάζονται
πλούσιες γνώσεις αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, όταν, όμως,
πετυχαίνουν, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μοναδικό.
Αύρας 42 και Ξενίας, 145 62, Κεφαλάρι, τηλ.: 210 8015331,
www.elenakarouladesign.com
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