
MATERIAL – ITY!
Όταν το “παιχνίδι” των υλικών παίζεται με “διαιτητή” την υψηλή αισθητική, οδηγούμαστε με 

ακρίβεια σε χώρους που φωνάζουν κομψότητα, καθώς ισορροπούν αριστοτεχνικά, ανάμεσα 

στο σύγχρονο και το διαχρονικό. Στην παρούσα κατοικία, το παιχνίδι αυτό μετατράπηκε σε μια 

ξεχωριστή αρχιτεκτονική πραγματικότητα, όπου τα υλικά “μπερδεύονται” δημιουργικά...

Από τη Μαρία Μυλωνά

Φωτογραφίες: Ιωάννα Ρουφοπούλου

την τηλεόραση και τον κρυφό φωτισμό, που καθιστά τον 
χώρο ιδιαιτέρως ατμοσφαιρικό. Γυαλί, ξύλο και μάρ-
μαρο κυριαρχούν και συνδυάζονται αρμονικά. Φυσικά 
δεν θα μπορούσαμε να προσπεράσουμε την κατακό-
ρυφη κατασκευή από ξύλινα δοκάρια, ένα διαχωριστικό 
με ξεχωριστό σχεδιαστικό ενδιαφέρον, χάρις στο οποίο 
αυτονομείται το καθιστικό από το χολ και τα υπνοδωμά-
τια. Η κουζίνα και η τραπεζαρία αναπτύσσονται σε έναν 
ενιαίο χώρο, χαρίζοντας ευελιξία κινήσεων στους ιδιο-
κτήτες. Και σε αυτούς τους χώρους, τα υλικά “μπλέκονται” 
δημιουργικά, με το ξύλο και το μάρμαρο να κυριαρχούν.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο των T.SQUAREARCHITECTS, 
κατάφερε να δώσει χαρακτήρα και προσωπικότητα σε ένα δια-
μέρισμα στα προάστια της Αθήνας, έχοντας ως μέλημα όχι μόνο 
την άψογη αισθητική αλλά και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου.
Στο καθιστικό, το παιχνίδι των υλικών εξελίσσεται σε παιχνίδι 
όγκων. Ο γκρι-λευκός γωνιακός καναπές, περιστοιχίζεται από 
έπιπλα άκρως μοντέρνας και διαχρονικής αισθητικής, καθώς η 
all-time classic lounge chair Eames και τα coffee tables ελλειπτι-
κού σχήματος, προσδίδουν στον χώρο εκλεπτυσμένη κομψότητα. 
Πάνω απ’το επίμηκες ξύλινο αποθηκευτικό σύνολο, δημιουργή-
θηκε μια ιδιαίτερη εργονομική κατασκευή, η οποία ενσωματώνει 
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Στον χώρο της τραπεζαρίας, πάνω στην ξύλινη μπουαζερί 
-συνέχεια του δρύινου δαπέδου που διατρέχει όλο το δια-
μέρισμα- αναπτύσσεται μία ορθογώνια λευκή κατασκευή 
με κρυφό φωτισμό, πάνω στην οποία αναδεικνύεται με τον 
καλύτερο τρόπο, ένα έργο τέχνης της ζωγράφου Μαρίας 
Φιλοπούλου, από τη σειρά “Κολυμβητές”. Σε μια άκρως 
μοντέρνα λογική κινείται το τραπέζι από φυσικό ξύλο και 
σίδερο, που κυκλώνεται από τις τέσσερις μαύρες καρεκλο-
πολυθρόνες “Comback” σύγχρονου σχεδιασμού. Έκπληξη 
προκαλεί η παρουσία της ξύλινης κατασκευής που λει-
τουργεί ως παγκάκι. Το φωτιστικό σύνολο “Castore” της 
Artemide, ολοκληρώνει με τον πιο ξεχωριστό τρόπο έναν 
χώρο μοντέρνας αισθητικής, φωτίζοντας τις στυλπνές 
ξύλινες επιφάνειες. 
Στην κουζίνα επιφάνειες από λευκή γυαλιστερή λάκα, 
δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τα σκουρό-
χρωμα πλακίδια. Ξεχωριστή deco παρουσία αποτελούν τα 
σκαμπό “One More” από διάφανο plexiglass γύρω από τη 
μαρμάρινη νησίδα, χαρακτηριστικά δείγματα της σύγχρο-
νης διακοσμητικής προσέγγισης της κατοικίας. 
Η master bedroom, ένα άκρως φωτεινό δωμάτιο, κινεί-
ται χρωματικά στους τόνους του γκρι και του λευκού. 
Ξεχωρίσαμε το εντυπωσιακό κεφαλάρι από ανοιχτό και 
πιο σκούρο γκρι ύφασμα, το οποίο ταιριάζει ιδανικά με τη 
λιτή αισθητική της ταπετσαρίας, και έχει χρησιμοποιηθεί 
και στα ριντό. Ο minimal χώρος φωτίζεται διακριτικά από 
το γεωμετρικού design φωτιστικό της Artemide, το οποίο 
τραβά όλα τα βλέμματα, με το ιδιάζον design του. 

Μια κατοικία που ασπάζεται τις αρχές της σύγχρονης αρχι-
τεκτονικής και διακόσμησης, μας γοήτευσε με τη μοναδική 
ταυτότητά του, καθώς οι T.SQUAREARCHITECTS έδωσαν 
το στίγμα της νέας “υλικής πραγματικότητας”. 

After all, we live in a material world...
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Credits:

Γενικός φωτισμός - Φωτιστικά τραπεζαρίας

& κρεβατοκάμαρας: Artemide

Kαθιστικό: HOMAD 

Καρέκλες τραπεζαρίας “Come Back” & 

Σκαμπό νησίδας “One More”: Area Domus

Coffee table, πολυθρόνα & επιδαπέδιο φωτι-

στικό: Design Plus Megastore

Έργο τέχνης Μαρίας Φιλοπούλου (Σειρά 

“Κολυμβητές”) : Nitra Gallery

Το αρχιτεκτονικό γραφείο T.SQUAREARCHITECTS ιδρύθηκε 

τον Απρίλιο του 2006 από τις Έλενα Σίτη, Φένια Δούκα και 

Χριστίνα Αλεξοπούλου. Η αρχιτεκτονική συνδυάζεται με την 

τέχνη και τη γραφιστική, για να δώσει σχήμα και μορφή σε ένα 

νέο concept ανάλογα με τον εκάστοτε πελάτη. Η αρχιτεκτονική 

ομάδα δραστηριοποιείται σε αρχιτεκτονικές μελέτες κτιρίων 

και εσωτερικών χώρων εντός και εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, 

επικεντρώνεται στην δημιουργία αρχιτεκτονικών εταιρικών ταυ-

τοτήτων “branding”.Το portfolio τους περιλαμβάνει έργα στον 

τομέα των ξενοδοχείων, ιδιωτικών σύγχρονων κατοικιών, δια-

μερισμάτων και επαγγελματικών χώρων. 

T.SQUAREARCHITECTS

Σουλίου 38, Θεσσαλονίκη

Τ.2310 449410

www.tsquarearchitects.gr 

info@tsquarearchitects.gr 
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