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Απέναντι από τις γραμμές των τρένων, στην περιοχή του Ρουφ
στην Αθήνα, ένα παλιό εργοστάσιο γυαλιών ανακαινίστηκε
πρόσφατα για να μεταμορφωθεί στο μοντέρνο εστιατόριο
Prosopa. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για την πλήρη
αναμόρφωσή αλλά και τη διακόσμηση του χώρου ανέλαβε το
“360id studio” του Αλέξανδρου Τσικορδάνου. Πρόκειται για έναν
χώρο, πηγή έμπνευσης του οποίου ήταν κατά βάση οι άνθρωποι
της πόλης. Με γραφικά στους τοίχους, που απεικονίζουν τις
στάσεις του μετρό και φράσεις όπως “under construction”,
δημιουργείται ένας παραλληλισμός του εξωτερικού χώρου με
τον εσωτερικό αλλά και την καθημερινή ζωή.
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Οι πρόσοψη του κτιρίου υπέστη μια
μικρή ανανέωση, κρατώντας όμως
τον αρχικό της χαρακτήρα, φιλοξενώντας πλέον ένα σύγχρονο χώρο, όπου
το βιομηχανικό στυλ συνδυάζεται
όμορφα με τις πιο σύγχρονες τάσεις
του design. Το εστιατόριο χωρίζεται
σε δύο ψηλοτάβανους χώρους, με
βιομηχανικά παράθυρα που προσφέρουν άμεση θέα στις σιδηροδρομικές
γραμμές και στα τρένα που περνούν
καθώς οι πελάτες απολαμβάνουν το
γεύμα τους. Υλικά όπως χάλυβας, δάπεδα από τσιμέντο, ξύλο και τούβλα
συνθέτουν την συνολική βιομηχανική
εικόνα του. Οι αεραγωγοί και η ξύλινη οροφή, που επιτηδευμένα έμειναν
φανερά, αποτελούν μια ανάμνηση του
εργοστασίου που λειτουργούσε παλιά.
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Οι δύο χώροι συνδέονται με διάδρομο
από εκτεθειμένο τούβλο, που προϋπήρχε, ενώ το μπαρ στον κεντρικό
χώρο αποτελεί την καρδιά του εστιατορίου. Οι καρέκλες στο διάδρομο
είναι MassProductions της εταιρείας
Myran. Ο δεύτερος χώρος, στο πίσω
μέρος του εστιατορίου έχει άψογη
άποψη της εκκλησίας του Αγ. Βασιλείου, όπου τους καλοκαιρινούς μήνες
μπορεί κάποιος να απολαύσει το γεύμα του στην γραφική του πλατεία. Η
προσεκτική επιλογή των επίπλων που
ντύνουν το χώρο, από την Magis και
ο εξαιρετικός φωτισμός, της Moooi
(όλα από την εταιρεία Δελούδης),
μπερδεύονται ομοιόμορφα με τα βιομηχανικά υλικά που διατηρούν το
ύφος, δίνοντας του όμως μια νότα
σύγχρονης φρεσκάδας και καλλιτεχνικής άποψης, που άλλωστε αποπνέει
τόσο η περιοχή όσο και οι επισκέπτες
του! Τα είδη υγιεινής είναι GSI της
εταιρείας Βaklatsidis Bros ενώ τα
αξεσουάρ είναι Cosmic της εταιρείας
Ηλιόπουλος.

{

}

86
COZYHOME

87
{

}

Minimal γραμμές, απαλοί χρωματισμοί –γήινοι, αλλά και όμορφη, ζεστή και ισορροπημένη ατμόσφαιρα,
σε ένα τέλειο πάντρεμα με τις υπέροχες γεύσεις που προσφέρονται, το εστιατόριο Prosopa αποτελεί μία
από τις καλύτερες προτάσεις.

