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Ένας ενιαίος, ανοιχτός χώρος όπου 
η αίσθηση ελευθερίας επιτυγχάνεται 
χάρη στις μίνιμαλ γραμμές των 
επίπλων. Το καθιστικό διαθέτει πολλές 
επιλογές ψυχαγωγίας, αλλά και άνετους 
καναπέδες για χαλάρωση. Οι κίτρινες 
πολυθρόνες σπάνε τη μονοχρωμία 
του γκρι που είναι κυρίαρχη, τόσο στα 
έπιπλα όσο και στην ξύλινη σύνθεση 
τοίχου με την ενσωματωμένη μεγάλη 
οθόνη προβολής.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ  ΣΠΙΤΙ

the new simplicity
Το αρχιτεκτονικό γραφείο Mauricio Karam υιοθετεί γραμμή λιτότητας 
αλλά όχι ουδετερότητας, βάζοντας σε ένα διαμέρισμα στο Perdizes 

της Βραζιλίας την πολύχρωμη και ανατρεπτική του σφραγίδα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ RENATO NAVARRO / PHOTOFORPRESS.COM 
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Στην καθημερινή τραπεζαρία, οι 
γκρι καρέκλες «φωτίζονται» από 

το κίτρινο στρογγυλό τραπέζι. 
Αυτός ο χώρος με την κουζίνα 

έγινε σημείο συνάντησης για την 
οικογένεια που έχει μια έντονη 

καθημερινότητα.

Φιλόξενη ατμόσφαιρα σε μια 
από τις γωνιές του καθιστικού με 
την πολυθρόνα επενδυμένη με 
ύφασμα σε έντονο κόκκινο χρώμα. 
Όπως και στους περισσότερους 
χώρους του σπιτιού, έτσι και εδώ 
οι εντυπωσιακοί πίνακες είναι της 
Fernanda Naman. 
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Ο χώρος του γραφείου του 
ιδιοκτήτη είναι αρκετά ευρύχωρος. 

Διαθέτει ένα εντυπωσιακό 
πορτοκαλί έπιπλο με άνετη 

επιφάνεια εργασίας, ένα κίτρινο μίνι 
μπαρ, τηλεόραση και γυμναστήριο. 

Χάρη στα μεγάλα ανοίγματα μπορεί 
κανείς να απολαύσει την υπέροχη 

θέα από το δωμάτιο προς την πόλη 
και τη φύση. 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ  ΣΠΙΤΙ
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 Μ
ίνιμαλ πολυτέλεια και ανατροπή, ή αλλιώς η μοντέρνα αισθητική άποψη στα 
καλύτερά της. Σε ένα διαμέρισμα 500 τ.μ., το οποίο, αν και βρίσκεται σε ένα 
σχετικά καινούριο κτήριο οικιστικού συγκροτήματος, οι αρχιτέκτονες δεν δί-
στασαν να το ανακατασκευάσουν, προβαίνοντας σε μικρές αλλά καθοριστικές 
παρεμβάσεις. Η ανακαίνιση διήρκεσε έξι ολόκληρους μήνες. Η αρχική κά-

τοψη του διαμερίσματος ως επί το πλείστον διατηρήθηκε. Η μόνη μεγάλη, αν μπορεί να χαρα-
κτηριστεί, αλλαγή ήταν η εξ ολοκλήρου κατεδάφιση του κελαριού για να επεκταθεί η κουζί-
να και να δημιουργηθεί η καθημερινή τραπεζαρία. Όλα τα φινιρίσματα άλλαξαν, η πισίνα α-
νακαινίστηκε και μερικά τμήματα του εξωτερικού χώρου, ενσωματώθηκαν πλέον στο εσωτε-
ρικό καθιστικό. 
Οι ιδιοκτήτες, ένα ζευγάρι και δύο παιδιά, αγαπούν να απολαμβάνουν τη ζωή. Ο νέος χώρος 
στο Perdizes σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως καταφύγιο από το χάος και την αστική ρουτί-
να του Σάο Πάολο. Ένα διαμέρισμα όπου θα μπορούσε κανείς να ξεκουραστεί και να χαρεί οι-
κογενειακό χρόνο, ανέσεις και hi tech τεχνολογία. Η μεγαλύτερη πρόκληση στο συγκεκριμένο 
project ήταν να συνδυαστούν όλα τα θέλω του ιδιοκτήτη, ο οποίος ζήτησε το περιβάλλον να εί-
ναι σύγχρονο και πολύχρωμο δίχως να στερηθεί σοφιστικέ αισθητικής, τόσο στην αρχιτεκτονική 
όσο και στην διακόσμηση. Ο αρχιτέκτονας κατάφερε να εναρμονίσει τα ζωντανά χρώματα συν-
δυάζοντάς τα με τις ουδέτερες αποχρώσεις του λευκού και του γκρι, που ανέλαβαν χρέη καμβά. 
Οι αποχρώσεις του γκρι είναι κυρίαρχες, ενώ τη διαφορά κάνουν οι χρωματικές πινελιές που 
δίνουν φως και λάμψη στο εσωτερικό περιβάλλον, άλλες φορές στους τοίχους και άλλες στα έπι-
πλα και τη διακόσμηση που είναι μινιμαλιστικής προσέγγισης. Σχεδόν όλοι οι πίνακες που κο-
σμούν τους τοίχους είναι από την καλλιτέχνιδα Fernanda Naman, ενώ οι ιδιοκτήτες αφιέρωσαν 
πολύ από τον χρόνο τους στο να «ξετρυπώσουν» διακοσμητικά αντικείμενα από διάφορα κα-
ταστήματα με είδη σπιτιού, που λειτουργούν συμπληρωματικά στην ατμόσφαιρα που θέλησαν 
να δημιουργήσουν. Ο φωτισμός επιτεύχθηκε κατά κύριο λόγο με spot στην οροφή. Εκτός από 
την υποδομή κλιματισμού σε όλο το διαμέρισμα, και οι δύο όροφοι διαθέτουν μεγάλα ανοίγμα-
τα και μπαλκόνια που επιτρέπουν στον καθαρό αέρα και το φυσικό φως να εισχωρήσει. Δεν ή-

Όσο πιο απλό και γκρι γίνεται. Ένα 
περιβάλλον σχεδιασμένο για την 
έφηβη του σπιτιού, με ράφια για 

βιβλία και διακοσμητικά αντικείμενα, 
το κρεβάτι και ένα γραφείο - τραπέζι 

για μελέτη. 

Στο παιδικό υπνοδωμάτιο 
επιλέχτηκαν λευκά είδη σε μπλε 

αγορίστικες αποχρώσεις. Η σκάλα 
και ο τοίχος αναρρίχησης αλλά και 

πολλά video games, εξασφαλίζουν τη 
διασκέδαση του νεότερου μέλους 

της οικογένειας.
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ταν τυχαία άλλωστε η επιλογή συσκευών χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και υλικών κα-
θώς και η ενδοδαπέδια θέρμανση, έτσι ώστε το σπίτι να είναι σύγχρονο, ενεργειακά αποδο-
τικό και πολύ πιο οικονομικό στη λειτουργία του. Με άλλα λόγια, υψηλή αισθητική χωρίς 
εκπτώσεις σε πρακτικά θέματα. 
Η καθημερινότητα της οικογένειας μοιράζεται στα δύο επίπεδα του διαμερίσματος. Το ισό-
γειο που περιλαμβάνει το καθιστικό με μια μεγάλη οθόνη, τη τραπεζαρία και έναν σχετικά 
άνετο χώρο με ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και ήχου για πάρτι και συγκεντρώσεις με 
φίλους. Στο επάνω επίπεδο, τα υπνοδωμάτια των παιδιών και η μάστερ κρεβατοκάμαρα προ-
σφέρουν την απαιτούμενη ιδιωτικότητα, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες να χαλαρώνουν. Αυτό είναι 
το πιο ενδιαφέρον με αυτό το σπίτι, ότι είναι ταυτόχρονα καταφύγιο διασκέδασης αλλά και 
ξεκούρασης. Στον ίδιο όροφο και ο χώρος που λειτουργεί ως το γραφείο του ιδιοκτήτη με το 
άκρως εντυπωσιακό πορτοκαλί(!) έπιπλο να ξεχωρίζει ανάμεσα στις ανθρακί βιβλιοθήκες. 
Μιλώντας για βιβλιοθήκες, το σήμα κατατεθέν του αρχιτεκτονικού γραφείου Mauricio 
Karam είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός σταθερών κατασκευών, κυρίως από ξύλο, για την κα-
λύτερη αξιοποίηση του χώρου. Κάτι που κατάφεραν με μεγάλη μαεστρία, αν δει κανείς τη 
σύνθεση τοίχου στο καθιστικό -με κρυφό φωτισμό, κρυφές πόρτες για την αποθήκευση α-
ντικειμένων και θέσεις για ηλεκτρονικά gadgets-, την παιχνιδιάρικη ξυλουργική κατασκευή 
με τον πολύχρωμο φωτισμό στο υπνοδωμάτιο του μικρότερου μέλους της οικογένειας και τη 
βιβλιοθήκη στο δωμάτιο της κόρης τους με κρυφό φωτισμό σε ροζ απόχρωση, του αγαπη-
μένου της χρώματος. 
Αν κάτι μπορεί να συνοψίσει την αίσθηση που αποκομίζει κανείς από αυτό το διαμέρισμα 
είναι ότι χαρακτηρίζεται από μια μοντέρνα αστική μεγαλοπρέπεια. Το αίτημα των ιδιοκτη-
τών για νεωτερικότητα, σύγχρονη τεχνολογία και αισθητική βρήκαν πρόσφορο πεδίο δρά-
σης. «Πιστεύουμε ότι μια σημαντική αρετή για κάθε αρχιτέκτονα είναι η ικανότητα του να 
εξυπηρετεί διαφορετικά ακροατήρια και τάσεις. Ήταν μια πολύ ικανοποιητική πρόκληση», 
ομολογεί ο αρχιτέκτονας. Και το τελικό αποτέλεσμα ήταν όμορφο, φιλόξενο, γοητευτικό και 
γεμάτο προσωπικότητα. 

Στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού 
κυριαρχούν οι αποχρώσεις του 

γκρι. Το κρεβάτι υπόσχεται στιγμές 
χαλάρωσης, ενώ τα μεγάλων 

διαστάσεων κομοδίνα προσφέρουν 
αποθηκευτικό χώρο. 

Φουλ της ρίγας στο μάστερ μπάνιο. 
Ο συνδυασμός άσπρου και μαύρου, 

σε απόλυτη γεωμετρία, συνδέει 
τον μοντερνισμό με τη διαχρονική 

κομψότητα.


