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Το Χθες πέρασε στο Σήμερα. Ένα ιστορικό κτήριο, σε
ένα μοναδικό σημείο, μια ιστορία που έπρεπε να ειπωθεί
με διαφορετικά λόγια, μέσα από μια διαφορετική Τέχνη.
To κτίσμα όπου οι Ενετοί έδιναν παραστάσεις όπερας,
είδος πρωτόγνωρο για την Ελλάδα των αρχών του
18ου αιώνα, μετατράπηκε σε μια σύγχρονη, πολυτελή
σουίτα για ζευγάρια.

QUICK FACTS
Opera Mansion
Φηρά, Σαντορίνη
Hotel Design & Concept Development
by Alina Tsolakakis
Εμβαδόν: 120 τ.μ.
Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος- Οκτώβριος
Διάρκεια project: 9 μήνες
Υλοποίηση project: 3 μήνες

Η ΣΎΛΛΗΨΗ

Ένα τόσο σημαντικό κτήριο έπρεπε να
αναδειχθεί σε κάτι ανάλογης σημασίας
χωρίς όμως να χάσει τις αναφορές
στην ιστορία του. Η τοποθεσία, το
νησί της Σαντορίνης, και ο ρομαντικός
χαρακτήρας του προορισμού
διαδραμάτισαν εξέχοντα ρόλο στη
σύλληψη της νέας του ταυτότητας με
τον ναό της μουσικής να μετατρέπεται
σε έναν ναό αφιερωμένο στην αγάπη.

Η ΠΡΑΓΜΆΤΩΣΗ

Το σχεδόν ερειπωμένο κτίσμα των
αρχών του 18ου αι. μετατράπηκε σε
μια λειτουργική μονάδα με ξεχωριστό
αποτύπωμα και σαφείς αναφορές
στο λαμπρό παρελθόν του. Το όνομα
εμπνεύστηκε από την ιστορική
κληρονομιά του κτηρίου, ενώ στο
λογότυπο το στοιχείο του φοίνικα
προέρχεται από το φυτό που υπάρχει
στην είσοδό του.
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Με σεβασμό στην ιστορία αλλά και
στον μοναδικό χαρακτήρα της Όπερας,
η Αλίνα Τσολακάηκη στρατηγικά
επέλεξε να διατηρηθούν τα κυρίαρχα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της
κατασκευαστικής δομής του κτίσματος.
Οι εσοχές μετατράπηκαν σε
λειτουργικούς χώρους, το φυσικό
χώρισμα του υπόσκαφου κτίσματος
αποτέλεσε την έμπνευση για τη
δημιουργία μιας εσωτερικής πισίνας, ενώ
ο χώρος που χρησιμοποιούνταν για την
αποθήκευση νερού αναδιαμορφώθηκε
σε κελάρι όπου οι επισκέπτες μπορούν να
απολαύσουν ένα ιδιωτικό δείπνο.
Το αιγαιοπελαγίτικο στοιχείο δεν θα
μπορούσε να λείπει με το λευκό χρώμα
να κυριαρχεί, ενώ η απαραίτητη ένταση
επιλέχθηκε να δοθεί από την παλέτα των
πορτοκαλί και καφέ - γήινες αποχρώσεις
που παραπέμπουν στο ηφαίστειο, το
σήμα-κατατεθέν της Σαντορίνης.

