decoχωροσ

enyδρeio
tH Μεσόγειο φαντάστηκε ο Πιερλουίτζι Πιου
για το εσωτερικό του λονδρέζικου
εστιατορίου olivomare.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΤΑΧΤΑΡΑ ΦΩΤΟ: GIORGIO DETTORI, PIERLUIGI PIU
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1, 2. την αμμο μιασ παραλιασ που τη σαρωνει
ο ανεμοσ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΟΙ αναγλυφοΙ κυματισμοΙ
στουσ τοιχουσ τησ μικρησ τραπεζαριασ
του eΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ. 3. τΟ βοηθητικο λομπι
που οδηγει στισ τουαλετεσ ειναι ωσ την
οροφη καλυμμενο με κοκκινα κοράλλια
που εξαφανιζΟΥΝ την πορτα του w.c.
προηγουμενεσ σελιδεσ: στην κεντρικη
AΙΘΟΥΣΑ του εστιατοριου ΤΟ μοτιβο
ΕΙΝΑΙ βασισμένο στα διασημα γραφικα
του ολλανδου ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ εσερ.
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1. τα φωτιστικα στην οροφη ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ. ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ LAGO (2005) ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠ ΣΤΑΡΚ ΓΙΑ ΤΗΝ DRIADE
Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ. 2. ΤΑ ποτηριΑ ΚΑΙ τα ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ αποτελουν το βασικο μοτιβο στουσ τοιχουσ του ντελικατεσεν olivino
που συνδέεται με το εστιατοριο με εναν εσωτερικο διαδρομο.

Y

στερα από τα επιτυχημένα Olivo και το Oliveto,
ο Μάουρο Σάνα από τη Σαρδηνία αποφάσισε να
εμπλουτίσει την αλυσίδα ιταλικών εστιατορίων
που διατηρεί στο Λονδίνο με ένα ακόμα ρεστοράν επικεντρωμένο στις θαλασσινές σπεσιαλιτέ.
Ανέθεσε τη διακόσμηση και το σχεδιασμό στον Πιερλουίτζι
Πιου από το Κάλιαρι (www.pierluigipiu.it) ζητώντας του να
φτιάξει μια υπερπολυτελή αλλά μίνιμαλ εκδοχή μεσογειακού
εστιατορίου που θα ταίριαζε και με την περιοχή του Λονδίνου
όπου στεγάζεται αλλά και με το ιδιαίτερο μενού. Ο αρχιτέκτονας δημιούργησε ένα λευκό βυθό με καρέκλες του Φιλίπ
Σταρκ και κάτασπρα τραπέζια της Driade και εφάρμοσε την τέχνη της αφαίρεσης για να επιτύχει την καθαρότητα του ωκεανού, αποφεύγοντας κάθε κλισέ και κυρίως οποιονδήποτε τόνο
του γαλάζιου. Το Νοέμβριο του 2007, έξι μόλις μήνες μετά την
επίσημη λειτουργία του εστιατορίου, το πρότζεκτ απέσπασε
το Ρωσικό Βραβείο Διεθνούς Αρχιτεκτονικής 2007.
Στην κεντρική σάλα το επαναλαμβανόμενο μοτίβο με ψάρια
που θυμίζουν τα τρισδιάστατα γραφικά του Ολλανδού καλλιτέχνη M.Κ. Έσερ δένει σε ένα τεράστιο παζλ. Η ανάγλυφη υφή
των τοίχων στο χώρο της μικρότερης τραπεζαρίας αναπαριστά τους κυματοειδής σχηματισμούς που δημιουργεί ο άνεμος
στην άμμο της ακτής. Το δε σύστημα κρυφού φωτισμού στο
ταβάνι αναδεικνύει το ανάγλυφο των τοίχων.

152 mc

Ο μικρός διάδρομος που οδηγεί στις τουαλέτες είναι ένα
ακόμα οπτικό τρικ. Όντας εξ ολοκλήρου καλυμμένος με ένα
μοτίβο από κόκκινα κοράλλια καμουφλάρει τέλεια την πόρτα του W.C., όπως ακριβώς προσδοκούσε ο Πιερλουίτζι όταν
το σχεδίαζε. «Ήταν στις άμεσες προθέσεις μου να μπερδέψω
τον κόσμο», δηλώνει.
Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται και το ντελικατέσεν της αλυσίδας του Μάουρο Σάνα, το Olivino. Ο Πιου ανακαίνισε τη
σκούρα πρόσοψη που μοιράζονται τα δύο μαγαζιά ώστε να
ταιριάζει με το προφίλ των προϊόντων τους. Το έντονο χρώμα στο εξωτερικό έρχεται σε αντίθεση με το μίνιμαλ λευκό
εσωτερικό, εκπλήσσοντας τους πελάτες μόλις μπαίνουν στο
χώρο. Το εστιατόριο και το ντελικατέσεν συνδέονται εσωτερικά με ένα λευκό διάδρομο. Εδώ τα γραφικά στους τοίχους
που εικονίζουν ποτήρια και μπουκάλια προϊδεάζουν για τη
μετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλο.
Ο αρχιτέκτονας Πιερλουίτζι Πιου, γνωρίζοντας πολύ
καλά την κουζίνα και τις ιδιαιτερότητες της γενέτειράς του
Σαρδηνίας, κατάφερε να δημιουργήσει ένα μοντέρνο εστιατόριο που αντλεί στοιχεία τόσο από την ιταλική παράδοση
όσο και από το σύγχρονο ντιζάιν. Και, όχι, δεν υπάρχει τίποτα μπλε σε αυτό το εστιατόριο θαλασσινών.
Olivomare & Olivino, 10-12, Lower Belgrave st. London SW1,
www.olivolondon.com

