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Σκηνογραφική 
 διάσταση

Hotel Ermou
live club 
στην Αθήνα

I N T E R I O R S

Interior design - Μελέτη φωτισμού
Γιώργος Παντελούκας - GJP Design & Construction
GJP Design team
Βίκυ Μπουζιάκα, Μαρία Χριστίνα Πανταζοπούλου

Κείμενο Μαρία Χριστίνα Πανταζοπούλου
Φωτογράφηση George Fakaros

Το Hotel Ermou στεγάζεται σε ένα πρώην 
βιομηχανικό κτίριο, στο πεζοδρομημένο τμήμα, 
στο τέλος της οδού Ερμού. Η υφιστάμενη 
αρχιτεκτονική του κτίσματος διέθετε εξαρχής 
ένα αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, με τον κάναβο 
των υπαρχόντων υποστυλωμάτων να οριοθετεί 
χαμηλούς επαναλαμβανόμενους χώρους, οι οποίοι 
περικλείουν ένα ψηλοτάβανο κεντρικό άνοιγμα. 
Αξιοποιώντας την ιδιομορφία του χώρου και 
τονίζοντας την σκηνογραφική του διάσταση, 
το design concept του νυχτερινού κέντρου 
στοχεύει σε μία άκρως θεατρική ατμόσφαιρα.
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Η πηγή έμπνευσης 
περιστρέφεται γύρω από τη 
σύνθεση των υφιστάμενων 
βιομηχανικών στοιχείων 
του κτίσματος και τη 
δραματικότητα της baroque 
αρχιτεκτονικής, αντλώντας από 
το συγκεκριμένο κίνημα την 
ανάδειξη της συναισθηματικής 
διάστασης του ατόμου. 
Ως αποτέλεσμα, ο χώρος 
στοχεύει στην ολική εμπειρία 
του επισκέπτη, δημιουργώντας 
μέσω του design την ιστορία 
ενός ”ξενοδοχείου” και 
ξεφεύγοντας με τον τρόπο 
αυτό από τα συνηθισμένα 
πρότυπα νυχτερινών κέντρων.

Δυναμικές αντιθέσεις 
και δραματική χρήση του 
φωτισμού συμβάλλουν 
στη θεατρικότητα του έργου, 
με έντονα διακοσμητικά 
στοιχεία να απογειώνουν 
τη σκοτεινή διάθεση του 
concept. 
Οι χώροι διακοσμούνται 
με σκαλιστούς γύψινους 
και ξύλινους ταμπλάδες, 
αμέτρητες vintage απλίκες και 
κρυστάλλινους πολυελαίους. 
Το μαύρο και ανθρακί χρώμα 
επικρατούν στη χρωματική 
παλέτα, τόσο στο εσωτερικό 
όσο και στο εξωτερικό του 
κτιρίου, με ανάγλυφες 
baroque ταπετσαρίες και 
υφάσματα που ξεφεύγουν 
από τη μονοχρωμία. 
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Το κτίριο διαμορφώνεται 
τμηματικά, ξεκινώντας από μια 
εντυπωσιακή υποδοχή, το lobby
και το bar του ”ξενοδοχείου”, 
με τη βαριά σιδερένια πόρτα, 
το σκαλιστό τζάκι και το μαύρο
μάρμαρο να προσδίδουν στη 
μεγαλοπρέπεια του χώρου. 
Η κεντρική διαμόρφωση 
στοχεύει σ’ ένα φιλικό 
περιβάλλον που επικεντρώνεται
στην εμπειρία του επισκέπτη, 
διαμορφώνοντας ασύμμετρα 
καθιστικά με άνετους 
καναπέδες Chesterfield, 
μπερζέρες και κλασικά έπιπλα. 

Τέλος, η σκηνή έχει σχεδιαστεί 
με στόχο την άμεση επικοινωνία
του κοινού με τον καλλιτέχνη, 
προβάλλοντας προς το κέντρο 
των καθιστικών. Τα επίπεδα 
των μουσικών διαμορφώνονται
ακανόνιστα στο βάθος της 
σκηνής, ενώ ο χώρος του 
drummer σχεδιάζεται με τρόπο
ώστε να αποτελεί τμήμα 
του τοίχου και της γιγάντιας, 
κορνιζαρισμένης από σκαλιστό 
γύψο, οθόνης που έχουν 
ως στόχο την υπερβολή και 
αποθέωση της σκηνογραφικής 
διάστασης του χώρου.
Με ευαίσθητους και 
σύγχρονους χειρισμούς 
στα υλικά, τα στοιχεία 
διακόσμησης και τη χωρική 
διάταξη, το Hotel Ermou 
πετυχαίνει μία ασύγκριτη 
αρχιτεκτονική εμπειρία, 
οδηγώντας το χρήστη σε ένα 
γοητευτικό ”ξενοδοχείο” που 
θα στοιχειώσει τα όνειρά του. 


