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Μελ!τη Φωτισ+ο7: Via Luce, Petridis

Olea House
Φωτογρφιση: Γιργη Γερλυπο
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σNλληψη τηE ιδ1αE προ2λθε ωE ?ια σNνθεση χOρων, που ακολουθοNν 1ναν γρα??ικM 0ξονα και διαχωρ3ζονται απM α3θρια
και η?ιυπα3θριουE χOρουE, ?ε κυρ3αρχο και καθοριστικM στοιχε3ο το δ1ντρο τηE ελι0E, η οπο3α
τοποθετε3ται στο κ1ντρο του κτηρ3ου. Ο open plan
χOροE του καθιστικοN-τραπεζαρ3α-κουζ3να 1χει
σχεδιαστε3 για να προσφ1ρει 0νεση, ηρε?3α και
εξαιρετικ2 αισθητικ2 στην καθη?εριν2 ζω2. Τα
ασαφ2 Mρια ?εταξN εσωτερικοN και εξωτερικοN
που επιτυγχ0νονται ?ε το α3θριο, τουE η?ιυπα3θριουE χOρουE και την ?εγ0λη εσωτερικ2 αυλ2,
1χουν ωE αποτ1λεσ?α ο εσωτερικME χOροE να
διαχ1εται προE τον εξωτερικM. Τα ?εγ0λα υαλοστ0σια, 1ρχονται να ενισχNσουν τα ?η ε?φαν2
Mρια επιτρ1πονταE επ3σηE στο φυσικM φωE να εισ1λθει στο κτ2ριο.
Με Mλα αυτ0 τα στοιχε3α επιτυγχ0νεται ?ια ολο2?ερη υπα3θρια κατο3κηση και ?ια εξωστρ1φεια
του κτηρ3ου. Κυρ3αρχο υλικM ε3ναι το ε?φαν1E
ανεπ3χρηστο σκυρMδε?α που τοποθετε3ται περι?ετρικ0 του κτηρ3ου δ3νονταE 1?φαση στον
αστικM χαρακτ2ρα τηE κατοικ3αE. Παρ0 τα βαρι0
στοιχε3α του σκελετοN, το κτ2ριο αποκολλ0ται
απM το 1δαφοE διατηρOνταE την αυτονο?3α του,
ωE σNστη?α κλειστOν και ανοιχτOν χOρων σε
σχ1ση ?ε τον περιβ0λλονται χOρο, χωρ3E να ε3ναι
αποκο??1νο απM αυτMν. Με την λιτMτητα τηE κατασκευ2E, την αν0δειξη του στατικοN 2 δο?ικοN
ρMλου του κ0θε στοιχε3ου και την χρ2ση των ακατ1ργαστων υλικOν, πρMθεσ2 ?αE 2ταν να συνθ1σου?ε 1να κτ2ριο λειτουργικM, ?ε χαρακτ2ρα,
που να ε3ναι αναγνωρ3σι?ο.
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Project details
Project:
Olea House, two new ground floor houses
Project location: Patras-Klaus, Begoulaki,
Municipality of Patras
Architectural design:
FA ADE Architecture,
ECONOMOU CHARIS
ASIMAKOPOULOS ARISTEIDIS
Lighting deisgn:
Via Luce, Petridis

Olea House
Photo: Yiorgis Yerolymbos
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he project focuses on the presence of a
large-shaped olive tree and a patio in the
center of the floor plan, along with the linear synthesis of the building’s structural form
and function, for the design of two separate
houses. The overall dimensions reflect upon
the architects view on the necessity for an
open-space, continuous area that places comfort and esthetic quality in the owner’s everyday
life, and unites the shapes of the two houses in
one. The architectural design creates, intentionally unclear, boundaries between the exterior and interior of the building, not only through
the presence of the central patio but also
through the large openings on the building’s
shell and its position relatively to the ground.
This kind of volume treatment, together with the
extensive use of fair faced concrete, transforms
the building’s concrete mass and its pure
geometry, and unites its characteristics both
with the olive groove land and the urban area
around them. The final outcome manages to
accommodate the owner’s needs, having two
different houses designed and built as one, in a
single story building. The purity of the architectural concept, the patio reflecting upon the
Greek classical architecture, the modern shape
and material approach, and its proportions express the wish for the Olea House to be seen as
a spot of an architectural process which embodies the search for urban difference.
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OLEA HOUSE, Αρχιτεκτονική μελέτη FAÇADE Architecture
Photo: © Yiorgis Yerolymbos

ΠροHηθευτ<M
Κουφ8+ατα:
ΒΑΜΙΧ ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ
Μοκ!τε0, χαλι , ταπετσαρ#ε0, υφ σ+ατα, κουρτ#νε0:
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
14 χλ3. Ε.Ο. Πατρ?ν – Τριπ>λεω8,
Βασιλικ> %,3ου Ερυ3+νθου
Τ.Κ. 25008
Τ: +30 26940 71204
M: +30 6936 603957, 6936 699549
F: +30 26940 71204
E-mail: bamix@otenet.gr
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www.alouminiapatra.gr

Με δρα το Βασιλικ( Αχαα ,
η Υιο Νικ. Μιχαλπουλου Ο.Ε. κατασκευ ζει
κουφ*ατα αλουινου, πργκολε
αλουινου & σιδρου, σιδηροκατασκευ ,
εταλλικ κατασκευ και κατασκευ
θεροκηπων που συνδυ ζουν υψηλ
ποι(τητα και αισθητικ, καλ)πτοντα
τι αν γκε κ θε χ*ρου.

