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Κανείς δεν θα μπορούσε
να το υποθέσει, αλλά ο
χώρος αυτός βρίσκεται
στο πιο ψηλό επίπεδο της
κατοικίας, όπου έχουν
τοποθετηθεί τα υπνοδωμάτια. Απόλυτα ιδιωτικός,
με έναν ψηλό τοίχο να
αποκλείει οτιδήποτε θα
ενοχλούσε τις προσωπικές στιγμές. Άμεση
επαφή με την αυλή έχει
το κυρίως υπνοδωμάτιο,
ένα καθιστικό και μία
τραπεζαρία.

Καταφύγιο στο Mεξικό
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΕ ΜΙΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΙΣ,
ΠΟΛΥΘΟΡΥΒΕΣ ΚΑΙ ΧΑΩΔΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ; ΕΝΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΟΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΗΣΥΧΙΑ, ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΜΕ
ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΝΝΟΙΑ). ΑΥΤΟ ΕΚΑΝΕ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ EZEQUIEL FARCA.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙ, ΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ
’70, ΣΕ ΕΝΑ ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΗΣΥΧΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ.
Της Ειρήνης Μοδέστου Φωτό: Jaime Navarro, Roland Halbe
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Στο ισόγειο, το
καθιστικό βγάζει στη
βεράντα και έχει θέα
στο καταπράσινο
δάσος. Δίπλα είναι
η τραπεζαρία, σε
ζεστά χρώματα που
συνδυάζονται με την
όλη ατμόσφαιρα της
κατοικίας.
Η κουζίνα βρίσκεται
στο ίδιο επίπεδο με
τους χώρους αυτούς
αλλά σε ξεχωριστό
χώρο.

Mια γήινη παλέτα χρωμάτων
προσθέτει στη ζεστασιά και
την ηρεμία των χώρων της
κατοικίας.
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Γ

ια τα εκατομμύρια τους επισκέπτες της, η
Πόλη του Μεξικού έχει μια μοναδική γοητεία. Για τα εκατομμύρια τους κατοίκους
της όμως, η πόλη δεν είναι μόνο τεκίλα,
τάκος και αξιοθέατα. Είναι επίσης μια πολύβουη πόλη στην οποία κυκλοφορούν κάθε μέρα
20 εκατομμύρια άνθρωποι. «Είναι ένα μέρος γεμάτο
με μια πυρετώδη ενέργεια, που με το που πατάς το
πόδι σου στο δρόμο σε βομβαρδίζει με άπειρες πληροφορίες», λέει ο αρχιτέκτονας και σχεδιαστής εσωτερικών χώρων Ezequiel Farca. Και όντας πατέρας
τεσσάρων παιδιών, θέλησε να δημιουργήσει για την
οικογένειά του ένα χώρο μακριά από τη φασαρία και
την κίνηση, ήρεμο και φιλόξενο, με μιαν άλλη ποιότητα ζωής. «Ένα απομονωτήριο, ένα είδος ναού»,
όπως θα το περιγράψει ο ίδιος. Αποφάσισε λοιπόν
να ανακαινίσει και να επεκτείνει την κατοικία όπου
ζούσε πριν η οικογένεια, ένα κτίσμα της δεκαετίας
του ’70 σε μια απότομη πλαγιά, χωρίς ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ωστόσο ο αρχιτέκτονας μπόρεσε να δει σ’
αυτό τις δυνατότητες που είχε για τη δημιουργία του
καταφυγίου που ονειρευόταν. Το πρώτο που έκανε
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ήταν να καμουφλάρει την κατοικία, έτσι ώστε να...
εξαφανίζεται μέσα στη δασώδη πλαγιά. Το νέο σπίτι
από λευκό έγινε γκρίζο, ενώ νέα φυτά καλύπτουν
σιγά σιγά τις όψεις, κρύβοντάς τις. Εσωτερικά, ο
Farca γύμνωσε τους χώρους, αφήνοντας μόνο τις
κολόνες, και πρόσθεσε στο υφιστάμενο ένα γυμναστήριο, έναν παιχνιδότοπο, ένα home cinema, μία
κάβα και ένα υπνοδωμάτιο 200 τετραγωνικών, με
μπάνιο και γκαρνταρόμπα. Το σπίτι είναι τριώροφο,
με την ιδιομορφία ότι η πισίνα βρίσκεται όχι στο πιο
χαμηλό, αλλά στο πιο ψηλό επίπεδο. Η είσοδος είναι
στο ισόγειο και οι χώροι εξελίσσονται κλιμακωτά
προς τα πάνω ακολουθώντας την κλίση του λόφου,
έτσι που ακόμα και ο δεύτερος όροφος να βγάζει
σε αυλή. Στο ισόγειο, τα άχαρα δωμάτια έδωσαν τη
θέση τους σε έναν ενιαίο χώρο, που περιλαμβάνει
το καθιστικό, την τραπεζαρία και την κουζίνα, ενώ
τα παράθυρα έδωσαν τη δική τους θέση σε μεγάλες γυάλινες πόρτες που βγάζουν στο πάτιο και
που σύρονται για να ενωθεί το μέσα με το έξω. Ο
πρώτος όροφος είναι αφιερωμένος στην ψυχαγωγία. Εδώ τοποθετήθηκε το home cinema και ένας
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ

Μια όαση ηρεμίας,
χωρίς καμιά δυνατότητα πρόσβασης
από έξω, είναι ο χώρος γύρω από την
πισίνα, με το πράσινο να είναι παντού,
ακόμα και στη
φυτεμένη στέγη. Το
κυρίως υπνοδωμάτιο απολαμβάνει την
εγγύτητα με το υγρό
στοιχείο, με ένα
δικό του χώρο μπάνιου, ενώ τα άλλα
υπνοδωμάτια είναι
στην άλλη πλευρά
του ορόφου. Το
μικρό καθιστικό
και η τραπεζαρία
εξυπηρετούν
ιδιαίτερα στις ώρες
της προσωπικής
ανάπαυσης.

91

get the look

ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΙΔΕΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
Από την πλευρά
της εισόδου,
αλλά και την
αυλή του ισογείου,
μπορεί κανείς
να διακρίνει τα
διάφορα επίπεδα
στα οποία εξελίσσεται η κατοικία.
Ο αρχιτέκτονας
επέλεξε φυσικά
υλικά, μάρμαρο,
ξύλο και πέτρα, και
ουδέτερους χρωματικούς τόνους,
που εντάσσουν
ομαλά το κτίσμα
στο περιβάλλον
του δίνοντας μια
γήινη αίσθηση.
Τα ανοίγματα δε,
που δημιούργησε,
επιτρέπουν τη θέα
προς το δάσος από
όλα τα επίπεδα.

1
2

Με οικολογική διάθεση επενδύθηκε ο εσωτερικός χώρος. Ουδέτερα χρώματα συνδυάζονται με το ξύλο
και δημιουργούν έναν ζεστό και φιλικό χώρο, με θέα στο ύπαιθρο. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μια όαση ηρεμίας μέσα στην πολύβουη Πόλη του
Μ ε ξ ι κ ο ύ, η κ α τ ο ι κ ί α χ ά ν ε τ α ι μ έ σ α σ τ η δ α σ ώ δ η π λ α γ ι ά .
μεγάλος χώρος όπου τα παιδιά μπορούν να παίζουν.
Εδώ βρίσκεται και το δωμάτιο υπηρεσίας, όπως και
οι βοηθητικοί χώροι. Ο πιο εντυπωσιακός από όλους
όμως είναι ο δεύτερος όροφος, με τα υπνοδωμάτια.
Τα μισά τετραγωνικά εδώ καταλαμβάνει το κυρίως,
με το μπάνιο και την γκαρνταρόμπα του. Είναι τοποθετημένο κατά μήκος της στενόμακρης πισίνας και
όλοι του οι χώροι έχουν οπτική επαφή μαζί της. Ένας
χώρος καθιστικού και τραπεζαρίας επίσης κοιτάζει
προς την αυλή, η οποία είναι κλειστή γύρω γύρω
με ψηλό τοίχο. Το μεγάλο ύψος του τοίχου δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας, ενώ το πράσινο και το
νερό προσθέτουν στην αίσθηση γαλήνης. Σ’ αυτήν
την αίσθηση συμβάλλουν και τα υλικά που επέλεξε ο
αρχιτέκτονας, μάρμαρο για τις κουζίνες και τα μπάνια, δρυ για τους υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους
και τοπική πέτρα για τις βεράντες. Τέλος, μια ζεστή
παλέτα χρωμάτων στα έπιπλα, τις κουρτίνες και τα
άλλα στοιχεία της διακόσμησης κάνει το καταφύγιο
αυτό έναν φιλόξενο χώρο. «Στην Πόλη του Μεξικού,
μόλις βγεις από το σπίτι σου βρίσκεσαι στο κέντρο
της κίνησης και της φασαρίας» λέει ο Farca. «Τώρα, μόλις περάσουμε το κατώφλι μας, νιώθουμε ότι
αφήνουμε την πόλη μακριά. Πολύ μακριά μας». l
ΙΣΟΓΕΙΟ

Α’ ΟΡΟΦΟΣ

Β’ ΟΡΟΦΟΣ
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1. Κάβα “Cantina”, HOME & DECO. 2. Φωτιστικό οροφής “Cono”, PGS. 3. Καθρέφτης “Pablo”, EL GRECO.
4. Τραπέζι “Οdessa”, S’ INTERIOR. 5. Καρέκλα της Thonet, FABRICA. 6. Καναπές “Vienna”, LIVING.
7. Φωτιστικό δαπέδου “Blob”, CASA MIA. 8. Διακοσμητικάό αντικείμενο, ROOM SERVICE. 9. Τραπεζάκι
“Corda”, EL GRECO. 10. Τραπεζάκι “Cesar”, C. ASKOTIS & SONS
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