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Parion Opus

Σύνθεση παριανής φιλοξενίας
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Project details
Architectural Concept, Experience Design & Development: BllendDesignOffice
Construction: Epikyklos
Photos: Louisa Nikolaidou
Construction Supervisor: Ivi Vamvakidou

Το παραδοτέο επρόκειτο να μετατρέψει μια εγκαταλελειμμένη
υποδομή, που αρχικά κατασκευάστηκε για να στεγάσει μια
εξοχική κατοικία, σε μια μπουτίκ φιλοξενία που βρίσκεται μέσα
σε μια αυθεντική γειτονιά της παριανής νήσου. Η ποικιλομορφία
υλικών και υφών ξεδιπλώνεται μέσα από μια μοντερνιστική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό, ενώ ένας
συνδυασμός προσεκτικά επιλεγμένων ημιτροπικών φυτών και
μεσογειακών βοτάνων, επιτρέπει στον περιβάλλοντα χώρο να
προσθέσει δράμα και μια ποιητική αλληλεπίδραση υλικών και
φωτοσκιάσεων.
Η χαλαρή αλλά στιλιστική ατμόσφαιρα των 6 σουιτών επιτυγ-
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χάνεται από εξατομικευμένο σχεδιασμό, που εφαρμόζεται σε
ξύλινες κατασκευές και έπιπλα. Προηγμένα και καινοτόμα υλικά
σε επιφάνειες και κεραμικές πλάκες, ακολουθούν τη
μεθοδολογία του μελετητικού γραφείου, που προωθεί την ομοιογένεια και τη ροή με τη χρήση μιας δημιουργικά επιμελημένης
επιλογής υλικών. Η δημιουργική προσέγγιση, η εσωτερική διακόσμηση, η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός τοπίου αναπτύχθηκε από την ομάδα της Bllend. Τα δωμάτια στους υγρούς
χώρους είναι επενδυμένα με μεγάλες κεραμικές επιφάνειες σε
εκλεπτυσμένες πέτρινες υφές και μοτίβα, ενώ οι υπόλοιποι τοίχοι εμπνέουν τραχύ παριανό σοβά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε
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Synthesis of parian hospitality

καινοτόμα υλικά και τεχνολογία, όπως οι ιταλικές θερμοδιαμορφωμένες ξύλινες επιφάνειες, που οδηγούν σε βιώσιμα προϊόντα που προάγουν την ανθεκτικότητα. Όλα τα δωμάτια
εκτείνονται σε ιδιωτικές βεράντες με πέτρινα τζακούζι και
πλατώ από τικ
ξυλεία, αιωρούμενα πάνω από το υδάτινο στοιχείο. Η σκηνή
αναπτύσσεται θεατρικά τη νύχτα, χάρη στον γραμμικό φωτισμό
LED που επιτρέπει στους όγκους των επίπλων να αιωρούνται
πάνω από τα δάπεδα και τη θερμή θερμοκρασία φωτός 3000
Kelvin να δημιουργήσουν μια σύγχρονη και οικεία ατμόσφαιρα.
Η είσοδος στο κτίριο επιτυγχάνεται από μια ολόλευκη αφαιρετική περίφραξη, η οποία δημιουργεί μια αντίθεση με τον μαύρο
όγκο της πισίνας, η οποία έχει επενδυθεί με βασαλτική επιφά-
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νεια, που φέρει μια νησίδα με εστία εξωτερικού χώρου, για να
προσθέσει τη ζεστασιά της φωτιάς στην νησιωτική αύρα του ελληνικού καλοκαιριού. Οι ξύλινες πέργκολες που καλύπτουν εν
μέρει τις ιδιωτικές βεράντες, με καλαμιές από σκούρο μπαμπού, προστατεύουν από τον ήλιο και τη θερμότητα, ενώ προσφέρουν ιδιωτικούς χώρους για διαλογισμό και χαλαρωτικές
συνεδρίες. Η πέργκολα στο κατάστρωμα της πισίνας, προσφέρει ξαπλώστρες και πουφ για χαλάρωση και απόλαυση της γαστρονομίας του ξενοδοχείου χρησιμοποιώντας βιολογικά
προϊόντα από προσεκτικά επιλεγμένους Έλληνες παραγωγούς.
Η ίδια ιδέα αναπτύσσεται για την περιοχή του εστιατορίου και τα
δωμάτια ευεξίας και σπα στον υπόγειο χώρος της κτιριακής
υποδομής.
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The deliverable was to transform an abandoned concrete structure that was initially developed to house a residential project into
a boutique hospitality nested within an authentic Parian neighbourhood. Materiality and textural variety unfold using a modernist
approach to architecture and design, while a combination of carefully selected semi tropical plants and Mediterranean herbs allow
the landscape design to add drama and a poetic interplay of light
and shadows.
The laid back yet stylistic atmosphere of the 6 suites is developed
by tailor made design applied to wooden constructions and bespoke furniture. Advanced and innovative materials in surfaces
and ceramic slabs follow the designers’ methodology that pro-
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motes homogeneity and flow with the use of an utmost curated
material choice. The creative approach, interior, architectural and
landscape design was developed by BllendDesignOffice. The
rooms in the wet areas are clad in large ceramic tiles in refined
stone textures and patterns, while the remaining walls draw inspiration of rough Parian plaster.
A great emphasis was placed in innovative materials and technology, such as Italian thermoformed wooden surfaces that result
in sustainable products that promote resilience. All the rooms extend into private terraces with stone Jacuzzis and teak daybeds,
that create a floating effect above the water. The scene is developed theatrically at night thanks to linear led lighting that enables
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the furniture volumes to float above the floors and the warm light temperature at 3.000 Kelvin
to create a contemporary and warm atmosphere. The white Entrance to the building is completely abstract and linear, in contrast with the black pool volume in Basaltic stone featuring
a pit fire on top of it; just to add the warmth of fire over the coolness of water. Wooden pergolas partly covering the private terraces using dark bamboo flutes protect from the sun and
heat, while offering private areas for meditation and relaxing sessions.
The pool deck pergola offers day beds and a lounge area to allow for relaxation and enjoying
the hotel’s culinary marvels using organic products from carefully selected Greek producers.
The same concept is being developed for the F&B area and the wellness and spa rooms.
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Προμηθευτές
Κεραμικά πλακάκια, βρύσες: STAR BAGNO
Προϊόντα γραμμικού φωτισμού: APOLLON DESIGN
Ξύλινες επιφάνειες: CLEAF KANELLI
Ξύλινες Κατασκευές: DRAKOS WOODWORKS
Jacuzzi: AZUL POOLS
Λινά υφάσματα: ARCHITEXTURE
Αξεσουάρ: PURE YELLOW
Φύτευση: ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ
Έπιπλα: DECORD
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