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Μεγάλα έργα, απανωτές διακρίσεις,
στη λίστα με τα σημαντικότερα
αρχιτεκτονικά γραφεία στον κόσμο.
Η έκθεση-μονογραφία τους στο Μουσείο Μπενάκη εξηγεί πως οι Divercity
Architects κατάφεραν τόσα πολλά,
τόσο νωρίς.
Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου
Το δημιουργικό ταξίδι είναι υπόθεση πολύπλοκη και
σχεδόν πάντα αινιγματική. Ο τελικός του προορισμός είναι ξεκάθαρος: το δημιούργημα. Από πού
ξεκινά όμως το ταξίδι και τι κρύβει στη βαλίτσα του
ο ταξιδιώτης; Στην έκθεσή τους οι Divercity αποκαλύπτουν –με γενναιότητα και γενναιοδωρία– αυτές
ακριβώς τις αφετηρίες της δημιουργικής τους διαδικασίας. Έτσι, η προσωπική τους μνήμη ορθώνεται
στις διαστάσεις των κτιρίων τους και μετατρέπεται
σε συλλογική.

THIS SHOW
IS about

Στα 10 μόλις χρόνια λειτουργίας, οι Divercity, το αρχιτεκτονικό γραφείο των Νικόλα και Δημήτρη Τραβασάρου και της Χριστίνας Αχτύπη, με διπλή έδρα
(Αθήνα-Λονδίνο), έχουν καταφέρει να υπογράψουν
δουλειές ορόσημα, όπως η πρόσφατη μετασκευή
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του κτιρίου Δοξιάδη σε One Athens-συγκρότημα
πολυτελών κατοικιών. Έχουν διακριθεί δεκάδες φορές σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς κι
έχουν συμπεριληφθεί στο «Wallpaper* Architects
Directory» ως ένα από τα σημαντικότερα νέα αρχιτεκτονικά 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.

κι από την άλλη καθρέφτης. Στη μέση εσύ. Περιμετρικά, στους τοίχους της έκθεσης, έχουν τοποθετήσει φωτογραφίες από τοπία και αντικείμενα. Αφορμές της έμπνευσής τους, θραυσματικές εικόνες μνήμης, που κουβαλούν ως παραστάσεις μέσα τους.
Ένα αθηναϊκό περίπτερο αποτελεί τη βάση της δημιουργίας για τον επανασχεδιασμό του lobby της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, ένα παραδοσιακό μανάβικο 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 φυσικά μονοπάτια από νερό και βότσαλα στο Φαράγγι
της Σαμαριάς αντανακλώνται σε μία μονοκατοικία
στο Ψυχικό, οι αμπελώνες της Σαντορίνης αντικατοπτρίζονται στους πέτρινους διάτρητους τοίχους
του ξενοδοχείου Grace.

Αστικά διαμερίσματα, μονοκατοικίες, εξοχικά. Η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και το lobby της
Στέγης... Ξενοδοχεία στις Άλπεις αλλά και στις Κυκλάδες. 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, όμως, ένα κοινό γνώρισμα. Συνομιλούν. Με τη φύση,
την πόλη, την ιστορία, στοιχεία διαλόγου που δεν θα
Τα προπλάσματα, τα σχέδια, οι φωτογραφίες κι οι
μπορούσαν να λείπουν από την έκθεσή τους.
κατόψεις δεν μιλάνε μόνο για την προσωπική ποΤα ξύλινα, ανοιγόμενα πάνελ, βασικά «οχήματα» της
ρεία των Divercity. Μιλάνε εν γένει για τη δημιουργιέκθεσης, έχουν τοποθετεί στο 2ο όροφο του μουκή διαδικασία, όπως πραγματικά είναι: δαιδαλώδης
σείο σε διάταξη, θαρρείς, ρυθμική. Ανοίγουν σαν
και γεμάτη αντιθέσεις, με την έμπνευση να έρχεται
μεγάλα παραθυρόφυλλα ή πόρτες, είσοδοι
από το βάθος, θραυσματική και ελαφρώς παστο τοπίο αλλά και στην εμπειρία θέασής
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