
���

Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ  < 2 > R E N O V A T I O N S

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "MAESA MOR ADO" ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ / 
MAESA MOR ADO STORE IN MYKONOS

Ο πυκνός οικοδομικός ιστός του κέντρου στη Χώρα της Μυκόνου κρύβει πολλές φορές
ενδιαφέρουσες εκπλήξεις, που ίσως να μην είναι διακριτές με την πρώτη ματιά.
Το διώροφο γωνιακό κτίριο, σε στενό πέρασμα, στο ισόγειο του οποίου διαμορφώθηκε το
μητρικό κατάστημα της εταιρείας Maesa Morado, παρουσίαζε μια κρυμμένη δυναμική, παρ’ όλη
τη μικρή του απόσταση από το κυρίως εμπορικό μέτωπο. 
Το κατώι, που άλλοτε φιλοξενούσε την κουζίνα και το καθιστικό, τροποποιήθηκε μέσω δομικών
επεμβάσεων και επισκευών. Έγινε καθαίρεση τμημάτων των επιχρισμάτων που είχαν υποστεί
φθορές λόγω ανιούσας υγρασίας, αλλά και πλημμελούς συντήρησης και αποκατάστασή τους με
χρήση έτοιμων κονιαμάτων.
Η προσέγγιση του σχεδιασμού αναζητά τις χωρικές έννοιες και ποιότητες μιας αίθουσας τέχνης,
παρά ενός σημείου λιανικής πώλησης. Τα χειροποίητα αντικείμενα που τίθενται προς πώληση, με
τον ξεχωριστό τους χαρακτήρα, ισορροπούν σε αρμονία με το χώρο.
Το κατάστημα χωρίζεται νοητά σε δύο υποσύνολα από τοξωτό δομικό στοιχείο, χαρακτηριστικό
της τοπικής αρχιτεκτονικής, το οποίο ενισχύεται οπτικά με τη χρήση φωτιστικών spots στη βάση
του. Επιπλέον, η επίπλωση και οι ελαφρές κατασκευές οριοθετούν δύο ζώνες, την υψηλή ως
βασική της παρουσίασης των κοσμημάτων και accessories και μια χαμηλή για την ταξινόμηση
και αποθήκευσή τους.
Οι δύο λευκές διαφώτιστες αναρτημένες κατασκευές που δεσπόζουν στο χώρο, τις οποίες
συνθέτουν μεταλλικά τρίγωνα ενδεδυμένα με ύφασμα, δρουν ως φυσικό φόντο για την προβολή
των αντικειμένων. Αυτές δανείζονται τη γεωμετρία ενός χαρταετού και συνάμα ανακαλούν στο
νου την εικόνα της φτερωτής του ανεμόμυλου, μια εικόνα συνυφασμένη με τις Κυκλάδες και το
ελληνικό καλοκαίρι, όχι μέσα από μία διαδικασία μιμητισμού, αλλά υποσυνείδητης αναφοράς.
Τα ζεύγη των κάθετων πρισματικών φωτιστικών, καθώς και το κρεμαστό φανάρι της εισόδου,
σχεδιασμένα από τους μελετητές, αποτελούν, αξιοπρόσεκτες συνθετικές πινελιές της ταυτότητας
του καταστήματος. Λόγω του μεγέθους του χώρου υπήρξε μικρή παρέμβαση στην ηλεκτρολογική
εγκατάσταση, που αφορούσε κυρίως στην προσθήκη παροχών για τον τοπικό φωτισμό, το
σύστημα ήχου και εποπτείας.
Η πρόσοψη ανασκευάστηκε συνολικά, χωρίς αλλοίωση του χαρακτήρα της, με ταυτόχρονη αλλαγή
στο χρώμα των εξωτερικών κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων, που ακολουθούν, με διαφορά
τονικότητας, το χρωματισμό της επίπλωσης του καταστήματος, δημιουργώντας έτσι ομοιογένεια
στην εικόνα.

The two storey corner building, at one side
of a narrow passage, on the ground floor
that now stands the first store of Maesa
Morado company, presented a hidden
dynamic, despite its short distance from
the main commercial front. 
The design approach seeks the spatial
concepts and qualities of an art gallery,
rather than typical retail space. The hand-
made artefacts that are available for sale,
with their distinctive character, balance
and harmonize with the space.
The small ground floor is conceivably di-
vided into two subsets by an arcade. Fur-
thermore, the furnishings delimit two
zones, an elevated, as the principle for the
display of jewellery and accessories, and a
lower for their arrangement and storage.
Two white translucent metallic stands
that dominate the space, act as a natural
background for the display of the arte-
facts. These are borrowing the geometry
of a kite while simultaneously withdraw in
mind the image of the impeller of a wind-
mill, an image linked to Cyclades and the
Greek summer.
The complete reconstruction of the façade
preserved the originality of vernacular
Cycladic architecture. 
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Λεπτομέρεια
της εισόδου. 

Η πρόσοψη
ανασκευάστηκε
συνολικά,
χωρίς αλλοίωση
του χαρακτήρα
της.
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Οι δύο λευκές
διαφώτιστες
αναρτημένες
κατασκευές

δανείζονται τη
γεωμετρία ενός
χαρταετού και

συνάμα
ανακαλούν στο
νου την εικόνα
της φτερωτής

του ανεμόμυλου.

Η προσέγγιση
του σχεδιασμού

αναζητά τις
χωρικές έννοιες

και ποιότητες
μιας αίθουσας
τέχνης, παρά
ενός σημείου

λιανικής
πώλησης. 

ΚΑΤΟΨΗ

Τα χειροποίητα
αντικείμενα που

τίθενται προς
πώληση, με τον

ξεχωριστό
τους

χαρακτήρα,
ισορροπούν σε
αρμονία με το

χώρο.




