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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: παγωνα λαψατη

ΜΙΑ «ΟΠΕΡΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Με έμφαση στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους για όλους τους επισκέπτες –και
όχι μόνο σε όσους εισέρχονται για να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση– και μια
αρχιτεκτονική που «ρέει» μέσα στο τοπίο, το αρχιτεκτονικό γραφείο MAD σχεδίασε το κτίριο της Οπερας στην κινεζική πόλη Χαρμπίν με λείες επιφάνειες, που
συνεχίζονται από το εξωτερικό στο εσωτερικό, και υλικά που αντανακλούν το φως
και δημιουργούν αντικατοπτρισμούς της βαλτώδους γης που το περιβάλλει πάνω
στις επιφάνειές του. «Αντιμετωπίζουμε την αρχιτεκτονική ως τοπίο και θέλαμε να
αποδώσουμε το άγριο και ψυχρό κλίμα των πόλεων του Βορρά. Οραματιστήκαμε
όμως την Οπερα σαν ένα πολιτιστικό κέντρο που θα ενταχθεί στην ταυτότητα της
πόλης και στην καθημερινότητα των ανθρώπων της», αναφέρει ο Ma Yansong,
founding principal των MAD. Oι εντυπωσιακές καμπύλες της οροφής οριοθετούν στο εσωτερικό τις δύο αίθουσες εκδηλώσεων, το τεράστιο lobby, καθώς και
τους κοινόχρηστους χώρους, τις σκάλες κ.λπ., ενώ τα «νερά» πάνω στα ξύλα από
την περιοχή της Μαντζουρίας, που έχουν επενδύσει μεγάλο μέρος του εσωτερικού, δημιουργούν ένα φυσικό ανάγλυφο που συνομιλεί με το τοπίο.
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Το δημιουργικό γραφείο Masquespacio ολοκλήρωσε πρόσφατα τον
σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων του Valencia Lounge Hostel. Ενα
φωτεινό hostel ιδιαίτερης αισθητικής που προσφέρει όλες τις ανέσεις
ενός ξενοδοχείου, αλλά εκπέμπει τη θαλπωρή ενός σπιτιού. Μέσα στην
παλιά πόλη της Βαλένθια, στην Ισπανία, το νεοκλασικό κτίριο διαθέτει
11 δωμάτια, το καθένα με διαφορετικό ύφος και διακοσμητικά στοιχεία
εμπνευσμένα από τις έθνικ τάσεις, τη μουσική κ.λπ. Ολα τα αντικείμενα
που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν ξεχωρίζουν για την κομψότητά
τους, καθώς κατασκευάστηκαν custom, ειδικά για τους χώρους του
hostel, προκειμένου να προσδώσουν στον χώρο το στοιχείο της μοναδικότητας. Ωστόσο, τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου, όπως τα
γύψινα διακοσμητικά, τα τσιμεντένια πλακάκια κ.λπ., διατηρήθηκαν και
ενσωματώθηκαν στον χώρο, δίνοντάς του λίγη από την αίγλη μιας άλλης
εποχής. Απολαύστε την εμπειρία από 37,50 ευρώ τη βραδιά.
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