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Ο χώρος - 
 παιχνίδι

Μπομπιρούπολη 
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δημιουργικής 
απασχόλησης
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Πρόκειται για τη δημιουργία 
ενός χώρου δημιουργικής 
απασχόλησης σε υφιστάμενο 
κτιριακό κέλυφος, στο 
Ηράκλειο Κρήτης. 
Απαλλαγμένοι από τα 
στερεότυπα ανάλογων 
χώρων, οι μελετητές 
προσπάθησαν να δώσουν 
μια νέα πνοή και μια νέα 
λειτουργική και αισθητική 
αντίληψη στον όρο ‘’ χώρος 
δημιουργικής απασχόλησης.’’

Ο χώρος αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, με καθαρό 
εμβαδόν ισογείου 120m2 και καθαρό εμβαδόν 
ορόφου 50m2. Βασικός στόχος του σχεδιασμού 
της “Μπομπιρούπολης“ ήταν να δημιουργηθεί 
ένας χώρος ο οποίος θα διεγείρει τη φαντασία και 
τη δημιουργικότητα των παιδιών. Ένας χώρος 
“παιχνίδι“, όπου τα παιδιά θα μπορούν να 
ανακαλύψουν κρυμμένες γωνιές και να τις εντάξουν 
στο παιχνίδι τους. 
Η χρήση δυνατών χρωμάτων - μπλε, κόκκινο, 
κίτρινο, πράσινο - καθώς και οι ρευστές φόρμες 
που χρησιμοποιήθηκαν για το διαχωρισμό του 
χώρου, συνέβαλαν δυναμικά σε αυτόν το σκοπό.
Η κάτοψη του χώρου έχει ορθογώνια 
παραλληλόγραμμη μορφή, με τη στενή πλευρά 
να βρίσκεται σε επαφή με το δρόμο. 

Ο χώρος χωρίστηκε 
σε τέσσερα λειτουργικά μέρη, 
με το πρώτο να αποτελεί 
την κεντρική είσοδο και 
χώρο αναμονής για τους 
γονείς και τα παιδιά. 
Στην κεντρική είσοδο 
του χώρου δημιουργήθηκε 
μια τρισδιάστατη 
κατασκευή στη μορφή 
μιας ‘’Μπομπιρούπολης’’. 
Σε αυτόν το χώρο, εκτός από 
το γραφείο της reception, 
σχεδιάστηκε και ένας 
τεράστιος καναπές ο οποίος 
λειτουργεί σε δύο επίπεδα, 
ένα για τους ενήλικες 
και ένα για τα παιδιά. 
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Το σχήμα του είναι οργανικό 
και καταλαμβάνει σχεδόν το 
μισό χώρο της εισόδου. 

Ο επόμενος χώρος, λειτουργεί 
ως μετάβαση από το χώρο 
των ενηλίκων στο χώρο των 
παιδιών. Σχεδιάστηκε σαν 
“πύλη“, με δυο κάθετες 
κατασκευές σε κάθε πλευρά 
να τον οριοθετούν και 
σηματοδοτήθηκε με έντονο 
κόκκινο χρώμα στους τοίχους, 
το πάτωμα και το ταβάνι. 
Σε αυτόν το χώρο τα παιδιά 
μπορούν να ζωγραφίσουν, 
να παίξουν επιτραπέζια ή να 
διαβάσουν.  

Περνώντας την “πύλη“ 
τα παιδιά μπαίνουν στη ζώνη 
όπου κυριαρχούν τα παιχνίδια 
φαντασίας. Εδώ ειδικές 
κατασκευές από ξύλο 
αποτελούν μινιατούρες 
στοιχείων ενός σπιτιού ή 
μίας μικρής πόλης, όπως 
είναι η κουζίνα, το μπακάλικο, 
η τράπεζα, το ξυλουργείο, 
ένα μεγάλο κουκλόσπιτο
και η σκηνή ενός ινδιάνου.
Τα παιδιά χρησιμοποιούν όλες 
αυτές τις κατασκευές για να 
διεγείρουν τη φαντασία τους 
και να ‘’μεταφερθούν’’ σε ένα 
διαφορετικό κόσμο, ένα δικό 
τους κόσμο, τη δική τους 
πόλη, την ‘’Μπομπιρούπολη’’.

Η τέταρτη ζώνη, που βρίσκεται 
στο βάθος του χώρου, έχει 
διαμορφωθεί ειδικά με 
στρώματα πάχους 10cm για 
έντονο παιχνίδι, που τα παιδιά 
μπορούν να χοροπηδούν και 
να πέφτουν άφοβα. 
Οι περιμετρικοί τοίχοι έχουν 
πάχος από 40cm έως 60cm 
με σκοπό να δημιουργούν 
“φωλιές“, ώστε τα παιδιά 
να μπορούν να κάτσουν, 
να κρυφτούν ή και 
να ξαπλώσουν. 

Ο πρώτος όροφος, ο οποίος 
καλύπτει τη μισή κάτοψη 
περίπου, φιλοξενεί όλους 
τους χώρους υγιεινής - μπάνια 
και κουζίνα - καθώς και μία 
κλειστή αίθουσα όπου 
μπορούν να αναπτυχθούν 
ανεξάρτητες δραστηριότητες, 
όπως θεατρικό και μουσικό 
παιχνίδι. Η αίθουσα αυτή 
χρησιμοποιείται και ως 
τραπεζαρία τις ώρες του 
φαγητού. 

Κάτοψη ισογείου

Κάτοψη ορόφου


