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CICADA SEASCAPE EXPERIENCE ΣΤΟ ΗΡΆΚΛΕΙΟ ΚΡΉΤΗΣ

Πολλαπλές επιλογές
Το έργο, που βρίσκεται στην παραλία του Καρτερού, στο Ηράκλειο, δημιουργήθηκε
με σκοπό να προσφέρει μία καινούργια εμπειρία κοντά στην πόλη, σε μια τοποθεσία
που είναι από τις πιο ζωντανές της περιοχής κατά τη διάρκεια της μέρας,
αλλά χωρίς αξιόλογες επιλογές για το βράδυ.
ΚΕΊΜΕΝΟ ΆΡΙΑ ΛΥΡΏΝΗ | ΦΩΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΑΙ ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΑΝΙΏΡΟΣ

Αρχιτεκτονική μελέτη - Eπίβλεψη: CUBE CONCEPT
Ομάδα μελέτης: ΆΡΙΑ ΛΥΡΏΝΗ, ΧΆΡΗΣ ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΆΚΗΣ
Η/Μ μελέτη: MECHANICAL PROJECTS ΓΙΆΝΝΗΣ ΒΛΑΧΆΚΗΣ
Υπεύθυνος κατασκευής: ΝΊΚΟΣ ΓΡΎΛΛΟΣ
Κατασκευή: CUBE CONCEPT
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Η ανάγκη για τη δημιουργία
ενός χώρου που θα καλύπτει
τις απαιτήσεις των κατοίκων
της πόλης αλλά και των επισκεπτών
της, έκαναν τις χρήσεις του πιο
ξεκάθαρες, με τη δημιουργία τριών
διαφορετικών ζωνών με διακριτούς
χαρακτήρες: εστιατορίου, lounge
area και beach bar, που όμως όλες
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με
συνεχόμενη ροή.
Το αρχιτεκτονικό ύφος καθορίστηκε
με υλικά απτά, απλά και
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ανεπιτήδευτα, όπως το καθαρό
μπετόν στο πάτωμα, ο σοβάς σε
γήινες αποχρώσεις, το ξύλο
και το καλάμι στις πέργκολες.
Στη lounge area δημιουργήθηκαν
επτά “νησιά“ από μπετόν σε σχήμα
βότσαλου τα οποία περιβάλλονται
από άμμο της παραλίας.
Στην ενδιάμεση περιοχή, που
συνδέει την είσοδο με το εστιατόριο,
έχει τοποθετηθεί πατημένο
κεραμικό χώμα.
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Τα υλικά αυτά, σε συνδυασμό με
τα έπιπλα από φυσικό ξύλο και τα
φωτιστικά από ψάθα, δημιούργησαν
ένα σύνολο που αποπνέει την
τεμπελιά του τζίτζικα: Cicada…

στοιχεία και κάποιες φορές
τοποθετώντας μεμονωμένα δέντρα
για τη δημιουργία φυσικής σκιάς,
σε συνδυασμό με τη χρήση
εφελκυόμενων τεντών.

Καθοριστικό ρόλο στην τελική
διαμόρφωση έπαιξε και η φύτευση,
η οποία χρησιμοποιήθηκε ως
αρχιτεκτονικό στοιχείο,
δημιουργώντας άλλοτε συστάδες“μικρές ζούγκλες“, άλλοτε γραμμικά

Στην περιοχή των “νησιών“,
η εφελκυόμενη κατασκευή πάνω
από κάθε βότσαλο, ουσιαστικά
ορίζει την περιοχή του,
καθιστώντας το ανεξάρτητο
και κάπως πιο ιδιωτικό.
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