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GRACE SANTORINI VILLA

Η Grace Santorini Villa
λειτούργησε πρόσφατα
στο ξενοδοχείο Grace
Santorini (Divercity &
Mplusm, 2010).

κείμενο Divercity
φωτογράφηση ©Serge Detaille
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Το ξενοδοχείο Grace Santorini βρίσκεται σε ένα
μοναδικό τοπίο στο Ημεροβίγλι, με θέα την
καλντέρα, απέναντι από το βράχο του Σκάρου.
O αρχικός σχεδιασμός του ξενοδοχείου ακολούθησε
την τεθλασμένη γεωμετρία των υψομετρικών
καμπυλών στην απότομη κλίση της καλντέρας,
επιτρέποντας στο τοπίο να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Η Villa ακολουθεί τις αρχές
σχεδιασμού του Grace,
επανερμηνεύοντας με
σύγχρονο τρόπο τα υπόσκαφα
της Σαντορίνης.
Ο σχεδιασμός εμπνέεται
από τη στρωματογραφία

του εδάφους και συγκεκριμένα από την πορώδη υφή
των πετρωμάτων και τη χρωματική παλέτα της
ηφαιστειακής τέφρας.
Φτάνοντας στη Villa ανοίγεται αμφιθεατρικά η
συγκλονιστική θέα της καλντέρας. Το φως και η
κατάλευκη κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική δίνουν τη θέση

τους στα σπηλαιώδη
χαρακτηριστικά των
υπόσκαφων, καθώς
ο επισκέπτης κινείται προς
τους κλειστούς χώρους.
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Μπαίνοντας στο στενόμακρο χώρο του master
bedroom με τη θολωτή οροφή και τη στενή
πρόσοψη, το βάθος του χώρου διαφαίνεται μέσα από
διάτρητα και διαφανή όρια. Ακολουθώντας τη
μονολιθική επιφάνεια του δαπέδου στο ρυθμό του
λευκού - μαύρου, το βλέμμα φιλτράρει τους
επιμέρους χώρους της Villa μέσα από τον τοίχο με τα

κωνικά ανοίγματα ή διαπερνά
το κρυστάλλινο “άυλο”
dressing room φτάνοντας
στο λουτρό.
Εκεί, ο μαύρος επιμήκης
μαρμάρινος νιπτήρας
λαξεύεται σε τεθλασμένες

γραμμές, επιτρέποντας στο φως να δημιουργεί
σκιάσεις στις επιφάνειές του.
Στο χώρο του spa αντίστοιχα, το υδρομασάζ στο
βάθος της “σπηλιάς” “ξεκλειδώνει” το βάθος του
χώρου μέχρι τη θέα στο φως και την καλντέρα.
Το γκρι μονολιθικό δάπεδο στις αποχρώσεις της
άσπας με τα μαύρα μοτίβα (patterns) σε χρώμα και

υφή θηραϊκής γης, οδηγεί
στους υπόλοιπους χώρους,
στο guest bedroom, την show
- kitchen και την ιδιωτική
πισίνα με θέα την καλντέρα.

