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Με εκλεκτική διάθεση κι ένα εντυπωσι-
ακό κράμα design, σύγχρονης τέχνης 

και υψηλής αισθητικής, το νεοϋορκέζικο 
loft αποτυπώνει την κοσμοπολίτικη αύρα 

των ιδιοκτητών του. 
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Ένα μοναδικής αισθητικής loft στο Manhattan αντικατοπτρίζει 
την κοσμοπολίτικη φινέτσα των ιδιοκτητών του, δίνοντας 

έμφαση στη σύγχρονη τέχνη, με την υπογραφή της ελληνικής 
αρχιτεκτονικής ομάδας Studiolav, που εδρεύει στο Λονδίνο.

KEiMENO ΣΤΑΥΡΟΥλΑ ΚλΕΙΔΑΡΙΑ | ΦωΤΟΓΡΑΦΙΑ DLUX CREATiVE
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Ο χώρος της ανάλαφρης 
τραπεζαρίας λειτουργεί 

ως ένα ακόμη κομμάτι του 
puzzle, γύρω από το 

κεντρικό καθιστικό, ένα 
ακόμη σημείο συνάντησης 

και socialising των 
καλεσμένων.

Έργα καταξιωμένων, 
σύγχρονων δημιουργών 
αναδεικνύονται ιδανικά 
στον τοίχο από εμφανές 
τούβλο, που προϋπήρχε 

στον χώρο. 

Η ολόλευκη κουζίνα 
λειτουργεί με διακριτικότη-

τα σε μια γωνιά του 
ενιαίου loft. 
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ι designers Λουκά Αγγέλου και Βάσω Ασφή, ιδρυτές του Studiolav, 
υπογράφουν το νέο πρόσωπο που απέκτησε το νεοϋορκέζικο loft με 
κυρίαρχο στόχο ν’ αντανακλά το ιδιαίτερο υπόβαθρο των ιδιοκτητών, 
την εξωστρεφή φύση και τις ζωντανές προσωπικότητές τους. «Ως 

πολίτες του κόσμου, ζούμε και βιώνουμε ολόκληρο τον κόσμο σαν 
να είναι το σπίτι μας. Φέρνουμε την ταυτότητά μας και εκτιμούμε την 

κληρονομιά μας. Ταυτόχρονα, η σύνδεση με νέους πολιτισμούς είναι κάτι 
που θέλουμε να διερευνήσουμε και να βιώσουμε». Ως συλλέκτες εμπειριών, οι 

πολίτες με πολυπολιτισμική ταυτότητα επιθυμούν να πειραματιστούν δημιουργικά 
με τον τόπο που ζουν, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που αντικατοπτρίζει οπτικά την εκλεκτική 
προσωπικότητα και τον τρόπο ζωής τους.

THE COSMOPOLITAN WAY 
«Η έμπνευση ήρθε αμέσως μετά τη συνάντηση με τους νέους κοσμοπολίτες κατοίκους αυτής 
της σοφίτας στο Manhattan, ενώ η ιδέα για τον σχεδιασμό του interior ξεκίνησε γρήγορα να 
διαμορφώνεται σε μια σταθερή ιδέα», όπως δηλώνουν οι ίδιοι. Σταδιακά, εξελίχθηκε σ’ ένα κομψά 
χορογραφημένο εσωτερικό, που στηρίζεται σε μια εκλεκτική αισθητική, η οποία τολμάει και 
συνδυάζει τη βιομηχανική κληρονομιά του κτιρίου, την κομψότητα του σύγχρονου μινιμαλισμού 
και το παιχνιδιάρικο design, θυμίζοντας τη δεκαετία του 1980 και το κίνημα Memphis.
Μία από τις βασικές απαιτήσεις που έπρεπε να πληρούνται, μεταξύ άλλων, ήταν η δυνατότητα να 
φιλοξενούνται κοινωνικές εκδηλώσεις για δείπνο ή απεριτίφ, για 10 έως 15 άτομα ταυτόχρονα. 
Οργανωμένος γύρω από ένα καθιστικό και μια τραπεζαρία, με αρκετές δορυφορικές περιοχές 
στην περιφέρεια που τον ξεμπλοκάρουν, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού σταθμού εργασίας 
και μια γωνιά μελέτης, ο χώρος ενθαρρύνει τους επισκέπτες να κοινωνικοποιηθούν και να 
κυκλοφορήσουν αβίαστα σ’ ευρύχωρα και ταυτόχρονα cosy σημεία, εξοπλισμένα με όλα τα 
απαραίτητα ώστε ο επιθυμητός αριθμός επισκεπτών να κάθεται άνετα και να διασκεδάζει.

STUDY PLACE
Ένας ξεκάθαρος χώρος εργασίας έπρεπε, επίσης, να συμπεριληφθεί στην εσωτερική διάταξη. 
Το καθήκον των μελετητών ήταν να δημιουργήσουν ένα άνετο και ιδανικό μέρος για εργασία 
στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφείου, που συγχρόνως θα έπρεπε να ενσωματώνεται 
αρμονικά με το υπόλοιπο σπίτι, λαμβάνοντας υπόψη την open plan του loft. Δίπλα στο γραφείο, 

λουκάς Αγγέλου και Βάσω Ασφή  
του Studiolav

Mεγάλα ανοίγματα μεταφέρουν την 
ατμόσφαιρα της μεγαλούπολης μέσα 

στον χώρο και λειτουργούν αθροιστικά 
στην αισθητική του.
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δημιουργήθηκε ακόμη μια χαλαρωτική γωνιά μελέτης. Μια άνετη πολυθρόνα 
με υποπόδιο συνδυάστηκε μ’ ένα πληθωρικό χαλί και τοποθετήθηκε μπροστά 
από μια πλούσια, βελούδινη κουρτίνα και μια ενδιαφέρουσα βιβλιοθήκη, που 
λειτουργεί σαν καθοριστικό κομμάτι στον χώρο.

THE RENOVATION 
Άλλα σημεία του loft χρειάστηκε να ανανεωθούν ή να δημιουργηθούν εκ 
νέου για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες των ενοίκων. Η υπάρχουσα 
περιοχή της κουζίνας, σε ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις, χρειάστηκε να 
εμπλουτιστεί με μια πρόσθετη αποθήκη κι ένα καθιστικό. Ολόκληρος ο 
χώρος διατηρήθηκε σε λευκούς τόνους ώστε να λειτουργεί όσο το δυνατόν με 
μεγαλύτερη διακριτικότητα, μακριά από το υπόλοιπο σπίτι, ενώ παράλληλα 
να παραμένει λειτουργική και φιλική ως προς μια γρήγορη προετοιμασία 
γεύματος ή σνακ. Επίσης, ένας μικρός βοηθητικός χώρος δημιουργήθηκε στην 
είσοδο για να προσφέρει προσωρινή αποθήκευση και βασικές λειτουργίες, 
τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους επισκέπτες. Άλλες περιοχές, όπως τα 
υπνοδωμάτια και οι εσωτερικοί διάδρομοι, έχουν σχεδιαστεί και διακοσμηθεί 
με πιο ουδέτερο τρόπο, σε μια προσπάθεια να κυριαρχήσει μια αβίαστη 
αίσθηση χαλάρωσης.

THE INTERIOR
Μια πλούσια συλλογή έργων σύγχρονης τέχνης, που αντικατοπτρίζει 
την εκλεκτική διάθεση των ιδιοκτητών, κυριαρχεί σε κάθε γωνιά, ενώ το 
interior design του καθιστικού και της τραπεζαρίας βασίζεται σε μια συνεχή 
αλληλεπίδραση χρωμάτων, υφών και σχημάτων. Οι τοίχοι με εμφανές τούβλο, 
τα αδρά ξύλινα δοκάρια στην οροφή και τα δάπεδα από σκληρό φυσικό 
ξύλο δημιουργούν μια αίσθηση άγριου αστικού τοπίου, η οποία έρχεται σε 
αντίθεση με την εκλεκτική συλλογή μινιμαλιστικών επίπλων στιλιζαρισμένης 
κομψότητας και καμπυλωτής γεωμετρίας. Η διακόσμηση ολοκληρώνεται με 
μια σειρά μοναδικών χαλιών και φωτιστικών, που αγγίζουν τα όρια μεταξύ 
έργων τέχνης κι επίπλων και ακολουθούν μια χρωματική παλέτα από παστέλ 
αποχρώσεις σε συνδυασμό με πιτσιλιές ζωντανών μπλε και κόκκινου, με τα 
ποικίλα διακοσμητικά στοιχεία, που οι designers συνειδητά συνένωσαν, ώστε 
να συγχωνεύονται αρμονικά σ’ ένα εντυπωσιακό σύνολο.

ART-ICIOUS SPACE 
Η εκλεκτική διακόσμηση του Studiolav συμπληρώνει τέλεια τη συλλογή 
έργων τέχνης, που επικεντρώνεται σε φανταχτερά πορτρέτα σύγχρονης 
τέχνης, όπως του ελβετού φωτογράφου Christian Tagliavini, ο οποίος 
εμπνέεται από το ιταλικό Quattrocento και τον συγγραφέα επιστημονικής 
φαντασίας Jules Verne, οι εικονιστικοί ροκοκό πίνακες του Jean-Antoine 
Watteau και τα έργα του ολλανδού φωτογράφου Jenny Boot, ο οποίος 
προβάλλει διακριτικά τα έργα της ολλανδικής Χρυσής Εποχής. Μια τέτοια 
ποικιλόμορφη, αλλά ομοειδής ομάδα καλλιτεχνών, η οποία αναδεικνύεται 
ιδανικά στους εξαιρετικά επιμελημένους εσωτερικούς χώρους του loft, 
ενσαρκώνει απόλυτα τον κοσμοπολιτισμό των ιδιοκτητών. Η επιτυχία αυτού 
του interior project έγκειται στη δημιουργία ενός χώρου με την αίσθηση 
μιας πολυτελούς σύγχρονης κατοικίας, που παράλληλα παραμένει φιλόξενη 
και μπορεί να ικανοποιεί άνετα τις καθημερινές ανάγκες των ενοίκων της. 
Το σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των επίπλων και του φωτισμού, των 
τελειωμάτων και των χρωμάτων του, όχι μόνο αναδεικνύει τη συλλογή έργων 
τέχνης των ιδιοκτητών, αλλά κι ενσωματώνει τις ζωντανές κι εξωστρεφείς 
προσωπικότητές τους. Αυτή η σύνδεση μεταξύ των υφιστάμενων και των 
νέων επιτυγχάνει μια λεπτή ισορροπία ενός προσεκτικά επιμελημένου, αλλά 
και πολύ προσωπικού χώρου.

Εικόνες αστικής κομψότητας σε όλους τους χώ-
ρους τoυ loft, με φιλόξενα σκηνικά, ντυμένα με 
εξαιρετικής αισθητικής έπιπλα.

Το design πρωτοστατεί σε κάθε σημείο, δημι-
ουργώντας ενδιαφέροντα παιχνίδια ισχύος σε 
σχέση με τη μοναδική συλλογή έργων τέχνης.
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Εντυπωσιακός συνδυασμός αρχιτεκτονικής, τέχνης, σύγχρονου και retro design  
σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη συμβίωση με την υπογραφή του Studiolav. 


