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A Suburban Gem...
Μια μεζονέτα του 1990 στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας αναδιαμορφώθηκε
πλήρως από το αρχιτεκτονικό γραφείο elenakarouladesign.architecture, ώστε να
συμβαδίσει με τη ζωή και τις ανάγκες των νέων κατοίκων της.

Πλαισιωμένη από έναν μικρό, αλλά πανέμορφο και γραφικό κήπο -που
αποτελεί άλλωστε ένα από τα βασικά πλεονεκτήματά της- η μεζονέτα
είναι τοποθετημένη σε έναν εξίσου όμορφο ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο
με μονοκατοικίες, άλλες σύγχρονες και άλλες του 1920.
Η ευφυής σύνθεση σύγχρονων κατασκευαστικών στοιχείων, σε συνδυασμό με στοχευμένες παρεμβάσεις στο εξωτερικό κέλυφος και στους
εξωτερικούς χώρους, οδήγησαν στην πλήρη αναμόρφωση της κατοικίας
αυτής, ώστε να γίνει ξανά ένα αναβαθμισμένο κομμάτι του τοπικού αστικού ιστού.

Από την Άννυ Γαληνού

Στον πανέμορφο κήπο με την πλούσια βλάστηση δημιουργήθηκε ένα αίθριο για χαλάρωση, τόσο των
ιδιοκτητών όσο και των επισκεπτών τους, με έναν εντυπωσιακό συνδυασμό ξύλου, πέτρας και έντονων χρωματικά υφασμάτων, που δημιουργούν ένα ιδιωτικό ησυχαστήριο μέσα στη βουή της πόλης.

61

62

COZYHOME. TΕΥΧΟΣ33.

Προχωρώντας προς το εσωτερικό του σπιτιού παραμένει έντονο
το στοιχείο του ξύλου, που διατρέχει τα δάπεδα, σε όλο σχεδόν το
διαμέρισμα.
Contemporary στοιχεία, όπως ο γκρι γωνιακός καναπές, τα σύγχρονα
φωτιστικά και τα design έπιπλα, χαρίζουν μία modern chic αισθητική,
χωρίς όμως να χάνεται η αγάπη στο κλασσικό, που ενισχύεται μέσα
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από προσεγμένα διακοσμητικά αντικείμενα και έργα τέχνης.
Ο χώρος του σαλονιού και της τραπεζαρίας είναι ελαφρώς υπερυψωμένος από την είσοδο, ώστε να δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον οπτικό
εφέ και επικοινωνεί μέσω μιας συρόμενης πόρτας με την κατάλευκη
σαλοκουζίνα, όπου έχει τοποθετηθεί ένα πάσο με σκαμπό, ως δευτερεύουσα εναλλακτική για το γεύμα ή το δείπνο.

Μοντέρνα αλλά και κλασσική ταυτόχρονα, η κρεβατοκάμαρα κυριαρχείται από το μπλε στοιχείο, που σπάζει τη “στιβαρότητά” του με floral
πινελιές στα υφάσματα.
Minimal, αλλά και διαχρονικά στοιχεία συνταιριάζονται αρμονικά στην
γραφική μεζονέτα των Βορείων Προαστίων, αποδεικνύοντας πως το
κλασσικό μπορεί να είναι και σύγχρονο και το σύγχρονο να εντυπωσιάσει με την κλασσικότητά του...
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