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Στη σύγχρονη αρχιτεκτονική αντίληψη για το χώρο εργασίας 
έχουν συµβεί αρκετές ανατροπές σε σχέση µε το παρελθόν. 

Σήµερα κυριαρχεί ο ανοικτός χώρος και όχι τα µικρά κλειστά 
γραφεία αλλά το κυριότερο είναι η δηµιουργία ενός 
εργασιακού χώρου πιο οικείου και πρωτότυπου που να 
ισορροπεί µε την πολύωρη διαµονή των εργαζοµένων. Ένα 
στοιχείο που εισβάλλει στο σύγχρονο χώρο εργασίας είναι 
το χρώµα που κινείται από την απλή µονοχρωµία µέχρι την 
πολύπλοκη πολυχρωµία. 

Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει ένας κανόνας στη χρήση του 
χρώµατος, µπορούµε να παρατηρήσουµε όλες τις εκδοχές 
µε µια κατεύθυνση στην πολυχρωµία, ίσως σαν αντίδραση 
στην πρόσφατη κυριαρχία του άχρωµου µινιµαλισµού.
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που έρχονται σε αντίθεση µε το λευκό χρώµα 
του εσωτερικού χώρου. Οι ελλειψοειδείς 
χαράξεις στα έπιπλα αλλά και στο δάπεδο 
δηµιουργούν µια έντονη δυναµική στο χώρο. 
Η επιλογή του χρυσού χρώµατος δρα 
συµβολικά και προσδίδει µαζί µε το µαύρο µια 
αίσθηση πολυτέλειας και σοβαρότητας. (εικ.1)

Η οµάδα i29 θα προτείνει για την Ολλανδική 
διαφηµιστική εταιρεία Gummo µια αρκετά 
ανορθόδοξη και οικονοµική λύση, για τα 
γραφεία της στο Άµστερνταµ. Η πρωτοτυπία 
δεν έχει να κάνει στο ότι, για το project 
χρησιµοποιήθηκαν second hand έπιπλα αλλά 
κυρίως µε την µονοχρωµατική πρότασή τους. 
Όλα τα έπιπλα βάφτηκαν µε polyurea 
Hotspray, ένα φιλικό χρώµα για το 
περιβάλλον, σε απόχρωση του γκρι, 
δηµιουργώντας µια ιδιαίτερη θεατρική 
ατµόσφαιρα µε αρκετό χιούµορ. Η συνήθης 
εικόνα των πολύχρωµων διαφηµιστικών 
γραφείων έχει παραδώσει τη θέση της σε ένα 
σκούρο σκηνικό που µέσα σε αυτό 
παράγονται αρκετά πολύχρωµες ιδέες. (εικ.2)

 Randy 
Brown Architects, η ύπαρξη του πράσινου 
χρώµατος στον ιδιαίτερα σχεδιασµένο τοίχο, 
λειτουργεί σα σηµατοδότηση της βασικής 
κίνησης µέσα στο χώρο αλλά και διαχωρισµού 
των λειτουργιών. 

Ç óçìåéáêÞ ÷ñùìáôéêÞ 
óôßîç ôïõ ÷þñïõ.
Το γραφείο Data της U.S. Data Corporation 
βρίσκεται στη Nebraska των Η.Π.Α και είναι 
σχεδιασµένο από το γραφείο των

Ç ÷ñùìáôéêÞ åðéëïãÞ áíÜëïãç ìå ôçí 
åðéìÝñïõò ÷ñÞóç ôïõ ÷þñïõ.
Χαρακτηριστικό είναι, ότι η επιλογή του χρώµατος συνήθως έχει 
άµεση σχέση µε τη βασική λειτουργία του γραφειακού χώρου. Έτσι τη 
µεγαλύτερη χρωµατική ελευθερία τη συναντάµε σε γραφεία που η 
δηµιουργικότητα αλλά και η πρωτοτυπία είναι το βασικό αντικείµενο 
της εργασίας, όπως στα δηµιουργικά γραφεία των διαφηµιστικών 
εταιρειών. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις η µονοχρωµία ή η προσεκτικά 
επιλεγµένη χρωµατική παρέµβαση αναλαµβάνουν συµβολικά να 
χαρακτηρίσουν τη χρήση του χώρου. 

Ç åðéëïãÞ ôçò äõíáìéêÞò ìïíï÷ñùìßáò.
Το Ολλανδικό αρχιτεκτονικό γραφείο i29 έχει ασχοληθεί µε τη 
διαχείριση εσωτερικών γραφειακών χώρων. Οι επεµβάσεις τους δεν 
έχουν να κάνουν τόσο µε την έντονη χρωµατικά παρέµβαση αλλά 
περισσότερο µε µια συµβολική ή ακόµα και µια θεατρικότητα στον 
εσωτερικό σχεδιασµό.

ου Σ' ένα κτίριο του 17 αιώνα στο Άµστερνταµ θα στεγαστεί µια 
επενδυτική εταιρεία. Το γραφείο i29 σε συνεργασία µε τους 
αρχιτέκτονες Eckhardt & Leeuwenstein θα σχεδιάσουν τα 
διευθυντικά γραφεία, χρησιµοποιώντας το συνδυασµό του µαύρου 
µαζί µε το χρυσό στα ιδιαίτερα σχεδιασµένα έπιπλα του γραφείου 
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Οι RBA χρησιµοποιούν απλά υλικά όπως η γυψοσανίδα, η 
γαλβανισµένη πτυχωτή λαµαρίνα στα κινητά διαχωριστικά πάνελ 
καθώς και γυάλινες επιφάνειες. Στο χώρο του Conference room, στο 
γυάλινο διαχωριστικό έχουν τυπωθεί σειρές αριθµών εµπνευσµένες 
από τη λειτουργία των υπολογιστών. Η βασική κατασκευή του 
πράσινου τοίχου που έχει σχεδιαστεί µε τη λογική του folding είναι 
ουσιαστικά η κεντρική ιδέα της πρότασης των µελετητών και τονίζεται 
µε το ιδιαίτερο lime πράσινο χρώµα. (εικ.3)

Το Ολλανδικό αρχιτεκτονικό γραφείο Sprikk θα σχεδιάσει τα γραφεία 
της εταιρείας ΥΝΝΟ στην Ουτρέχτη, πρόκειται για µια εταιρεία 
συµβούλων ανάπτυξης επιχειρήσεων που έχουν σα σύνθηµα το 
“new ways for working". Η αρχιτεκτονική οµάδα προτείνει έναν 
ανοικτό χώρο εργασίας που οργανώνεται γύρω από µια ξύλινη 
κατασκευή, αποθηκευτικών χώρων και ραφιών από σηµύδα σε 
φυσικό χρώµα. Σαν ενιαίο φόντο λειτουργεί η µοκέτα του δαπέδου σε 
ένα σκούρο χρώµα που δένει αρκετά αρµονικά µε το χρώµα της 
σηµύδας. Η ξύλινη κατασκευή λειτουργεί σα διαχωριστικός τοίχος 
που µαζί µε τις γυάλινες επιφάνειες αποµονώνουν τους χώρους των 
δύο meeting rooms που διαφοροποιούνται χρωµατικά µε το 
πορτοκαλί χρώµα της µοκέτας στο δάπεδο. Τα επιπλέον χρώµατα 
που υπάρχουν στο χώρο είναι περιορισµένα και υπάρχουν µόνο σε 
ορισµένα έπιπλα καθώς και στα φωτιστικά. (εικ.4)

Στην περιοχή Santiago de Compostella βρίσκονται τα γραφεία της 
εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες internet µε την επωνυµία 
Dinahosting. Πρόκειται για ένα παλιό γυµναστήριο που η 
αρχιτεκτονική οµάδα Ο antidoto αποτελούµενη από τους 

αρχιτέκτονες Antonia Maio + Javier Quinteiro 
προτείνουν µια εντελώς βιοµηχανική αισθητική 
χρησιµοποιώντας µεταλλικά containers που 
κατασκευάσθηκαν επί τόπου. Η αισθητική 
αρµόζει αρκετά για µια νέα εταιρεία και της 
προσδίδει ένα µοντέρνο στυλ.

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι εκτός από 
τα µεταλλικά στοιχεία και διαχωριστικά από γυαλί, 
ενώ το δάπεδο είναι βιοµηχανικό στο χρώµα του 
τσιµέντου. Το πορτοκαλί χρώµα που το 
συναντάµε σε ορισµένες επιφάνειες και έπιπλα, 
έρχεται σε αντίθεση µε τα κυρίαρχα χρώµατα του 
χώρου, δηλαδή το γκρι, το µαύρο και το λευκό. 
(εικ.5) 

Ôï ðÝñáóìá óôçí 
ðïëõ÷ñùìßá. 
Το Βρεταν ικό  αρχ ι τ εκτον ικό  γραφε ίο  
Featherstone Young θα σχεδιάσει τα Γραφεία 
της διαφηµιστικής εταιρείας Wieden+Kennedy 
επαναχρησιµοποιώντας ένα παλιό κτίριο στο 
Λονδίνο. Η εταιρεία έχει δηµιουργήσει µια σχολή 
για νέα ταλέντα µε την ονοµασία Platform, έτσι ο 
χώρος αποφασίστηκε να αποπνέει µια ιδιαίτερα 
έντονη νεανικότητα. 

Χαρακτηριστικά είναι τα φωτεινά χρώµατα µέσα 
στο λευκό κέλυφος που σηµατοδοτούν 
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προσβάσεις και κινήσεις µέσα στον ανοικτό χώρο αλλά και 
οργανώνουν το χώρο ο οποίος έχει µια πολυπλοκότητα εφόσον οι 
χρήσεις που υπάρχουν είναι πολλαπλές. Το χρώµα της κόκκινης 
σκάλας και του διαδρόµου, επισηµαίνει το βασικό σηµείο ανόδου και 
καθοδηγεί προς τον επάνω όροφο. (εικ.6)

Τα κεντρικά γραφεία της Ricoh Europe στο Amstelveen της 
Ολλανδίας έχουν σχεδιαστεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο 
ΗofmanDujardin, έχουν αντιµετωπισθεί και αυτά µε τη σύγχρονη 
αντίληψη σχεδιασµού δηλαδή του open space. Χαρακτηριστικό 
στοιχείο της επίλυσης είναι τα χρωµατιστά συµπαγή κουτιά που 
περιέχουν λειτουργίες που απαιτούν µεγαλύτερη αποµόνωση, όπως 
τα meeting rooms, smoking areas και άλλες λειτουργίες που 
υποστηρίζουν ένα σύγχρονο γραφειακό χώρο. Κάθε τέτοια µονάδα 
έχει διαφορετικό χρώµα και µέγεθος και είναι τα στοιχεία που 
συµβάλλουν στην οργάνωση του χώρου.(εικ.7)

Η ίδια αρχιτεκτονική οµάδα έχει επιλέξει ένα ιδιαίτερο τρόπο για να 
εισβάλλει η πολυχρωµία σε ένα γραφειακό χώρο µιας µεγάλης 
δικηγορικής εταιρείας της DLA Piper στο Άµστερνταµ. Πρόκειται για 
µια αρκετά κλασσική επίλυση µε πολλά επαναλαµβανόµενα κλειστά 
γραφεία. Χρωµατικά υπάρχει η κυριαρχία του λευκού που 
συνδυάζεται µε το ανοιχτόχρωµο ξύλο ενώ σηµειακά το χρώµα 
παρεµβαίνει µε τις µοκέτες ορισµένων χώρων. Τα κλειστά γραφεία 
έχουν τοποθετηθεί εσωτερικά και συνεχόµενα έτσι ώστε να 
δηµιουργούν ένα δαχτυλίδι, η µονοτονία αποµακρύνεται µε τη χρήση 
µοκετών σε µια συνεχή εναλλαγή αποχρώσεων από τα ψυχρά στα 
θερµά χρώµατα.(εικ.8)
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Το παλαιότερο έργο της οµάδας Ippolito Fleitz 
Group/ ZIPHERSPACEWORKS για τα γραφεία 
της δ ιαφηµιστ ικής ετα ιρε ίας Panama 
Advertising Agency στη Στουτγκάρδη

της Γερµανίας έχει ακόµα τη δυναµική µιας 
έντονης πολυχρωµίας .  Πρόκε ι τα ι  γ ια  
επανάχρηση ενός παλαιού κτιρίου, µε 
χαρακτηριστικό στοιχείο τη γραφιστική 
αντιµετώπιση του χρώµατος, µε έντονες λωρίδες 
που διατρέχουν κυρίως τους κοινόχρηστους 
χώρους και µαζί µε τον κατάλληλο φωτισµό 
δηµιουργείται ένα αποτέλεσµα που συµβαδίζει 
µε τη δυναµική της εταιρείας. (εικ.9) 
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Επιµέλεια κειµένου:

     Σωτήρης Κολυδάς 
 Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π

     Σύµβουλος Αρχιτέκτων, VITEX

Οι αρχιτέκτονες Meyer, Scherer & Rockcastle θα σχεδιάσουν τα νέα 
γραφεία µιας από τις πιο παλαιές εταιρείες χρωµάτων στις ΗΠΑ. Τα 
κεντρικά γραφεία της Valspar Corporation βρίσκονται στη Μινεάπολη 
και ενώ διατηρούν έναν ήπιο χρωµατικό σχεδιασµό στη µεγαλύτερη 
επιφάνεια των γραφείων, ειδικά στα σηµεία που βρίσκονται οι 
ανελκυστήρες υπάρχει µια χρωµατική έκρηξη που συµµετέχουν 
εκτός από τους τοίχους, η οροφή και το δάπεδο. Η παλέτα των 
χρωµάτων περιλαµβάνει θερµά και ψυχρά χρώµατα µε µια εικαστική 
και γεωµετρική διάταξη που προκαλεί µια ευχάριστη έκπληξη στην 
είσοδο προς τα γραφεία. (εικ.10)

Ðáñïõóßáóç ôùí ãñáöåßùí ôçò Vitex. 
Τα γραφεία της Vitex, µαζί µε την εργοστασιακή µονάδα βρίσκονται 
στον Ασπρόπυργο της Αττικής σε νεόδµητο κτίριο. Ο εσωτερικός 
χώρος των γραφείων είναι διαµορφωµένος µε δύο τύπους 
διαχωριστικών τα συµπαγή και τα γυάλινα. Εκεί που έχει επιλεγεί η 
µεγαλύτερη οπτική αποµόνωση του χώρου το υλικό του 
διαχωριστικού πάνελ είναι η γυψοσανίδα, ενώ τα γυάλινα 
διαχωριστικά αφήνουν µεγαλύτερη οπτική επικοινωνία µέσα στο 
χώρο.

Η πολυχρωµία µέσα στο χώρο είναι φανερή, στα 
εσωτερικά γραφεία έχουν χρησιµοποιηθεί 
χρώµατα σε ψυχρούς τόνους µπλε, µωβ και 
πράσινο. Ενώ µεγάλες επιφάνειες έχουν βαφτεί 
σε ένα πιο ουδέτερο γαιώδες µπεζ.

Στην περιοχή του κλιµακοστασίου οι τοίχοι είναι 
βαµµένοι σε σκούρο γκρι µεταλλικό χρώµα από το 
χρωµατολόγιο της σειράς Vitex Metallico, ενώ 
πολύχρωµοι κύβοι είναι βαµµένοι σε διάφορες 
διαδοχικές αποχρώσεις από την βεντάλια της 
Vitex (CF Collection).(εικ.11 & 12)
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around the world

Orange Cube, Lyon, 

Πρόκειται για ένα κτίριο γραφείων 
στη Λυών, σχεδιασµένο από τους 
Jacob+Macfarlane, σε σχήµα κύβου 
µε δυο χαρακτηριστικά ανοίγµατα 
που εισάγουν το φως µέσα στον 
κυρίως όγκο του. 
Η επένδυση των όψεων αποτελείται 
από διάτρητα panels, σε έντονο 
π ο ρ τ ο κ α λ ί  χ ρ ώ µ α ,  π ο υ  
επαναφέρουν µια σύγχρονη µορφή 
διακόσµησης στην αρχιτεκτονική.

http://www.jakobmacfarlane.com/

Ãáëëßá
Senzoku Kaguen, 
Tokyo, 

Ο Ιάπωνας αρχιτέκτονας Naoki 
Terada έχει πραγµατοποιήσει µια 
πολύχρωµη παρέµβαση αλλά και τον 
σχεδιασµό της σήµανσης των 
κοινοχρήστων χώρων του διάσηµου 
Μουσικού Κολεγίου στο Τόκιο 
Senzoku Kaguen. Τα χρώµατα και η 
σήµανση παραπέµπουν σε µια Pop 
αισθητική και έχουν έναν εικαστικό 
λόγο µέσα στο κτήριο.  

www.teradadesign.com/

Éáðùíßá

�Breakwater�, A 
Guarda, Galicia, 

To Project µε τον τίτλο Breakwater 
στο Ισπανικό λιµάνι A Guarda είναι 
σχεδιασµένο από τους αρχιτέκτονες 
Artectura και τον ζωγράφο Eduardo 
Zamarro.  Πρόκε ιτα ι  γ ια  ένα 
κυµατοθραύστη από µπετόν που 
είναι ζωγραφισµένος µε χρώµατα 
από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
της περιοχής µε την λογική των 
pixels, δηµιουργώντας ένα σήµα για 
το λιµάνι και ένα πανέµορφο τόπο 
περιπάτου. 

http://www.artectura.es/
http://eduardozamarro.com/
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