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ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ
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 ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
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Μετά την πρώτη φάση  αρχίσαμε να σπάμε τα 
συμπαγή κουτιά που είχαμε δημιουργήσει και 
διαμορφώσαμε ένα πλέγμα από τοίχους.
Επικράτησε η λογική ότι κάποιοι χοντροί τοίχοι θα 
στηρίζουν το στέγαστρο θα είναι ο φέρων 
οργανισμός του κτιρίου και τα υπόλοιπα στοιχεία θα 
είναι γυάλινα. Άρχισε έτσι ένα παιχνίδι κενού και 
πλήρους όπου τα κάθετα στοιχεία άλλαζαν συνεχώς 
θέση. 



Τ Γ-Γ' : ΤΟΜΗ Γ-Γ'

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200

 Καταλήξαμε στην ιδέα του στεγάστρου. Θέλαμε να 
δημιουργούνται ανεξάρτητα κουτιά που θα τα ενώνει ένα 
στέγαστρο.Ετσι θα κρύβονται τα σχήματα των ενοτήτων 
του 1ου επιπέδου και θα φαίνεται μόνο ένα κέλυφος., 
Βάλαμε  αυτό το μανδύα ώστε να δίνει την αίσθηση του 
απόλυτου επιπέδου.Ποιό κατανοητά ,από μια κάτοψη που 
κόβουμε σε υψόμετρο 117m θα φαίνεται μόνο ένα 
καμπύλο δώμα,που με την κατάλληλη χρήση υλικών 
(πέτρα,φύτευση,κ.τ.λ) θα θυμίζει το έδαφος.

Βασική έννοια μας ήταν η ομαλή επέμβαση στο 
περιβάλλον και η δημιουργία ενός κτιρίου που είναι 
διακριτικό με το περιβάλλον και προσπαθεί να 
ενταχθεί σε αυτό χωρίς να του επιβάλλεται.



• Μετά από πολλές πιθανές λύσεις για την μορφή 
του στεγάστρου αποφασίσαμε να διασπάσουμε 
το ενιαίο κέλυφος σε 4 μικρότερα στέγαστρα 
.Έτσι θα ήταν ποιο ορατή οι διαμόρφωση των 
κάτω χώρων και αυτό το «κέντημα τοίχων» που 
είχαμε δημιουργήσει θα διαπερνούσε το δώμα. Κ 
εδώ διαμορφώθηκαν ποικίλα ύψη χώρων βάση 
της λειτουργίας τους και της σύνθεσης του όλου 
συνόλου.
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ΟΡΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΜΕ ΒΟΥΝΟ-ΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
Σχέση με το περιβάλλον και συνεχής διάλογος
με τον υπαίθριο χώρο





 Ακόμη για να εκμεταλλευτούμε πλήρως τη θέα 
στρέψαμε το κτίριο πλάτη στην ζώνη  ΑΔ του 
οικοπέδου που γειτονεύει με τη κύρια κυκλοφοριακή 
αρτηρία και αφήσαμε όλη την ζώνη ΓΒ για την κύρια 
όψη.


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ
	Slide Number 4
	ΟΡΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΜΕ ΒΟΥΝΟ-ΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ�Σχέση με το περιβάλλον και συνεχής διάλογος� με τον υπαίθριο χώρο
	Slide Number 6
	Slide Number 7

