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Φουτουριστική 
 διάσταση

Club Box 
στο Γκάζι
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Στο Γκάζι, σ’ ένα χώρο 
που τα τελευταία δέκα χρόνια 
έχει στεγάσει μεγάλα ιστορικά 
club, σχεδιάστηκε ένας νέος 
υπερσύγχρονος χώρος που 
θα φιλοξενήσει το επόμενο 
μεγάλο club της Αθήνας, 
το Box.

Πρωταρχικός στόχος 
υπήρξε η δημιουργία ενός 
φουτουριστικού χώρου, 
με πρωτοποριακό design 
που θα εξοπλισθεί με 
τελευταίας τεχνολογίας ήχο 
και φωτισμό. 
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Πηγή έμπνευσης για τον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό 
αποτέλεσε το κίνημα του 
φουτουρισμού, των αρχών 
του 20ού αιώνα, που 
οραματίστηκε ένα νέο τρόπο 
ζωής για το σύγχρονο 
άνθρωπο, εκθειάζοντας 
την αλματώδη πρόοδο της 
τεχνολογίας και εστιάζοντας 
στις καινούργιες δυνατότητες 
που ανοίγονταν από τα 
εντυπωσιακά επιτεύγματα των 
επιστημονικών ανακαλύψεων. 
Στα σχέδια και τις κατασκευές 
τους, οι φουτουριστές έδιναν 
έμφαση στις δυναμικές 
γραμμές, στη μεταμόρφωση 
και τις φευγαλέες εικόνες, 
στην εντύπωση της κίνησης 
και της ταχύτητας, 
προσπαθώντας να 
αποτυπώσουν ταυτόχρονα 
την αίσθηση του χρόνου.

Έτσι, το Box προδιαθέτει, 
από την είσοδο κιόλας, 
γι’ αυτή τη μετάβαση σε 
ένα φουτουριστικό χώρο. 
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O συνεχόμενος γραμμικός 
φωτισμός περιγράφει τις ακμές 
της γεωμετρίας της εισόδου 
και η ενιαία πύλη με τα 
αφαιρετικά laser cut μοτίβα 
παραπέμπει στα σχέδια για τη 
“Νέα Πόλη” του φουτουριστή 
αρχιτέκτονα Antonio Sant’Elia. 

Στο εσωτερικό, ένας 
παραμορφωμένος δυναμικός 
κάναβος σημαδεύει και 
διατρέχει όλες τις επιφάνειες 
(δάπεδο, τοίχοι, οροφή) της 
εισόδου και του διαδρόμου 
που οδηγεί στις σουίτες. 
Τμήματά του επενδύονται 
αλλού με καθρέπτες, αλλού 
με γραμμικούς φωτισμούς 
και αλλού με θρυμματισμένα 
γυαλιά. Το αποτέλεσμα είναι 
ένα εκθαμβωτικό πείραμα 
αντανακλάσεων, που 
δημιουργεί ακαριαίες 
εντυπώσεις, φευγαλέες 
εικόνες και την αίσθηση ότι 
ο άνθρωπος που διασχίζει 
εκείνη τη στιγμή το χώρο 
μετακινείται στο χρόνο.

Στον κεντρικό χώρο του club, οι γραμμικοί 
φωτισμοί συνεχίζουν να ταξιδεύουν και να 
περιγράφουν, χωρίς εξαιρέσεις, τις γεωμετρίες 
που απαρτίζουν τον εσωτερικό χώρο, από το 
επίπεδο της σκηνής, το bar, τις ακμές του μπαλκονιού 
στον πρώτο όροφο, μέχρι και την ανάποδη 
πυραμίδα που βρίσκεται στο κέντρο της οροφής. 
Η ποικιλία των χρωματικών εναλλαγών στους 
γραμμικούς φωτισμούς, δίνουν τη δυνατότητα 
δημιουργίας διαφορετικής ατμόσφαιρας για 
την κάθε περίσταση.

Μαύρα υφάσματα, με χρυσά 
φυτίλια, περιγράφουν τα έπιπλα,
τα οποία είναι σχεδιασμένα σε 
αυστηρές μίνιμαλ γεωμετρικές 
γραμμές, συνδυάζοντας την 
απλότητα με την πολυτέλεια. 
Το Box φιλοδοξεί να 
αποτελέσει, στο σύνολό του, 
ένα φουτουριστικό ορόσημο 
της αθηναϊκής νυχτερινής 
ζωής. 


