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Πρίσμα
θέασης

Αρχιτεκτονική μελέτη - Interior design
k-studio
Αρχιτεκτονική τοπίου
Greenways
Μελέτη φωτισμού
Ifi Group
Υπεύθυνος κατασκευής
Giorgios Skargiotis

Bill & Coo Coast Suites στη Μύκονο

Σε ήσυχο,
παραθαλάσσιο
οικόπεδο στην
περιοχή Άγιος
Ιωάννης της Μυκόνου,
δημιουργήθηκε η
νέα προσθήκη στην
αλυσίδα των boutique
ξενοδοχείων Bill & Coo.

Κείμενο k-studio
Φωτογράφηση Βαγγέλης Πατεράκης
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Σκοπός ήταν το ξενοδοχείο
να φιλτράρει τα διαφορετικά
χαρακτηριστικά του νησιού,
επιτρέποντας στους χρήστες
να τα βιώσουν με το δικό
τους ρυθμό.
Με λιγότερα υλικά,
ξεθωριασμένα χρώματα
και την άμμο να φτάνει
ως το κατώφλι του κτιρίου,
η παράκτια τοποθεσία
είναι παρούσα σε κάθε σημείο
του ξενοδοχείου.

Με συνολική επιφάνεια 860m2, το ξενοδοχείο
αποτελείται από ιδιωτικές σουίτες που μοιράζονται
τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και τους ειδικά
διαμορφωμένους, κοινόχρηστους χώρους δίπλα
στη θάλασσα.
Στόχος ήταν ο σχεδιασμός μιας φιλόξενης όασης
”γυμνής πολυτέλειας”, που θα παρείχε άνεση και
ιδιωτικότητα σε ένα χαλαρωτικό και κομψό
περιβάλλον.

Με βάση τη γνώση των
ντόπιων παραδοσιακών
τεχνικών και υλικών
κατασκευής, του
περιβάλλοντος τοπίου και
του χαρακτήρα του νησιού,
η αρχιτεκτονική μελέτη
προσέγγισε σχεδιαστικά
το έργο ως πρίσμα θέασης
της τοπικής περιοχής.
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Φτάνοντας στην υποδοχή,
με τον καμπύλο
-εν είδει κάψουλαςπάγκο από τσιμεντοκονία
να αιωρείται μπροστά
από έναν τοίχο με σκαλιστή
επένδυση από καστανιά,
οι χρήστες περνούν
στον ενιαίο χώρο που
περιλαμβάνει το bar,
την τραπεζαρία, το καθιστικό
και τα ξύλινα deck της πισίνας.

Μια περίπλοκα πλεγμένη
πέργκολα από σκοινιά και
ξύλινες δοκούς προσφέρει
σκίαση στους καθήμενους,
ενώ ένα μονοπάτι από ξυλεία
Ironwood οδηγεί από
την πισίνα στις ειδικά
διαμορφωμένες ξαπλώστρες
και ομπρέλες ως τη θάλασσα.
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Κάθε σουίτα έχει τη δική
της είσοδο, ενώ εσωτερικά, η
ανοιχτή κάτοψη καθεμιάς έχει
μοναδικά διαμορφωμένους
χώρους και μαγευτική θέα στη
θάλασσα από τη βεράντα της.
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Χρησιμοποιήθηκε μια παλέτα μασίφ, φυσικών
υλικών που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αντοχή,
ενώ η καμπύλωση των ακμών τους τα κάνει απαλά
στην αφή. Το συνολικό αποτέλεσμα των απτικών
αυτών μορφών είναι μια συνεχής, ρέουσα επιφάνεια
που αλλάζει υφές και λειτουργίες μέσα στο
εσωτερικό κάθε σουίτας.
Οι λευκοί τοίχοι από σοβά, η γυαλισμένη
τσιμεντοκονία, η μασίφ ξυλεία, η σμιλεμένη πέτρα και
το μάρμαρο, καθώς και τα υφάσματα, δένουν μεταξύ

τους αρμονικά, με διάστικτες
πινελιές από λεπτομέρειες
μπρούτζου και προσεχτικά
επιλεγμένα διακοσμητικά
στοιχεία. Τα ειδικά
σχεδιασμένα έπιπλα είναι από
μασίφ υλικά, επιβεβαιώνοντας
την αυθεντικότητα του
σχεδιασμού και της τεχνικής
που ακολουθείται σε όλες
τις κλίμακες του έργου.

