
Μεγάλα έργα, απανωτές διακρίσεις, 
στη λίστα με τα σημαντικότερα 
αρχιτεκτονικά γραφεία στον κόσμο. 
Η έκθεση-μονογραφία τους στο Μου-
σείο Μπενάκη εξηγεί πως οι Divercity 
Architects κατάφεραν τόσα πολλά, 
τόσο νωρίς.

Της Τζούλιας ΔιαμανΤοπούλού

Το δημιουργικό ταξίδι είναι υπόθεση πολύπλοκη και 

σχεδόν πάντα αινιγματική. Ο τελικός του προορι-

σμός είναι ξεκάθαρος: το δημιούργημα. Από πού 

ξεκινά όμως το ταξίδι και τι κρύβει στη βαλίτσα του 

ο ταξιδιώτης; Στην έκθεσή τους οι Divercity αποκα-

λύπτουν –με γενναιότητα και γενναιοδωρία– αυτές 

ακριβώς τις αφετηρίες της δημιουργικής τους δια-

δικασίας. Έτσι, η προσωπική τους μνήμη ορθώνεται 

στις διαστάσεις των κτιρίων τους και μετατρέπεται 

σε συλλογική.

Στα 10 μόλις χρόνια λειτουργίας, οι Divercity, το αρ-

χιτεκτονικό γραφείο των Νικόλα και Δημήτρη Τρα-

βασάρου και της Χριστίνας Αχτύπη, με διπλή έδρα 

(Αθήνα-Λονδίνο), έχουν καταφέρει να υπογράψουν 

δουλειές ορόσημα, όπως η πρόσφατη μετασκευή 

του κτιρίου Δοξιάδη σε One Athens-συγκρότημα 

πολυτελών κατοικιών. Έχουν διακριθεί δεκάδες φο-

ρές σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς κι 

έχουν συμπεριληφθεί στο «Wallpaper* Architects 

Directory» ως ένα από τα σημαντικότερα νέα αρχι-

τεκτονικά γραφεία στον κόσμο. Αυτό εξηγεί γιατί το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής τούς κάλεσε 

να παρουσιάσουν σε μία μονογραφική έκθεση στο 

Μουσείο Μπενάκη τα σπουδαιότερα έργα τους. 

Αστικά διαμερίσματα, μονοκατοικίες, εξοχικά. Η α-

νάπλαση του Φαληρικού Όρμου και το lobby της 

Στέγης... Ξενοδοχεία στις Άλπεις αλλά και στις Κυ-

κλάδες. Έργα στην Ευρώπη, στη Β. Αφρική, στην 

Αμερική… Τα κτίρια τους είναι τόσο διαφορετικά 

μεταξύ τους όσο και οι τόποι που τα φιλοξενούν, οι 

χρήσεις που τους προορίζονται. Έχουν πάντα, ό-

μως, ένα κοινό γνώρισμα. Συνομιλούν. Με τη φύση, 

την πόλη, την ιστορία, στοιχεία διαλόγου που δεν θα 

μπορούσαν να λείπουν από την έκθεσή τους.

Τα ξύλινα, ανοιγόμενα πάνελ, βασικά «οχήματα» της 

έκθεσης, έχουν τοποθετεί στο 2ο όροφο του μου-

σείο σε διάταξη, θαρρείς, ρυθμική. Ανοίγουν σαν 

μεγάλα παραθυρόφυλλα ή πόρτες, είσοδοι 

στο τοπίο αλλά και στην εμπειρία θέασής 

του: Από τη μία πλευρά φωτιζόμενη 

φωτογραφία του εκάστοτε κτιρίου 

κι από την άλλη καθρέφτης. Στη μέση εσύ. Περιμε-

τρικά, στους τοίχους της έκθεσης, έχουν τοποθετή-

σει φωτογραφίες από τοπία και αντικείμενα. Αφορ-

μές της έμπνευσής τους, θραυσματικές εικόνες μνή-

μης, που κουβαλούν ως παραστάσεις μέσα τους. 

Ένα αθηναϊκό περίπτερο αποτελεί τη βάση της δημι-

ουργίας για τον επανασχεδιασμό του lobby της Στέ-

γης Γραμμάτων και Τεχνών, ένα παραδοσιακό μανά-

βικο συνδέεται με το εστιατόριο IT στο Κολωνάκι, 

μια φωτογραφία του κατάφυτου Λυκαβηττού με το 

συγκρότημα One Athens. Μια φωτογραφία από τα 

γαλήνια ιαματικά λουτρά της Μυτιλήνης συναντά 

το ξενοδοχείο Kinsterna στη Μονεμβασιά, τα φυσι-

κά μονοπάτια από νερό και βότσαλα στο Φαράγγι 

της Σαμαριάς αντανακλώνται σε μία μονοκατοικία 

στο Ψυχικό, οι αμπελώνες της Σαντορίνης αντικα-

τοπτρίζονται στους πέτρινους διάτρητους τοίχους 

του ξενοδοχείου Grace.

Τα προπλάσματα, τα σχέδια, οι φωτογραφίες κι οι 

κατόψεις δεν μιλάνε μόνο για την προσωπική πο-

ρεία των Divercity.  Μιλάνε εν γένει για τη δημιουργι-

κή διαδικασία, όπως πραγματικά είναι: δαιδαλώδης 

και γεμάτη αντιθέσεις, με την έμπνευση να έρχεται 

από το βάθος, θραυσματική και ελαφρώς πα-

ραμορφωμένη, τόσο προσωπική όσο και 

δημόσια.  A  
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Δ. Τραβασάρος,  
Ν. Τραβασάρος ,  

Χ. Αχτύπη
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Την έκ-

θεση έχουν ε-

πιμεληθεί οι Divercity 

και η συγγραφέας και 

αρχιτέκτονας Έλλη 

Σταθάκη. Ως 27/7 στο 

Μουσείο Μπενάκη, 

Πειραιώς 138 & Αν-

δρονίκου.


