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Τα Frank & Fame Offices είναι ένας νέος εμπνευσμένος εργασιακός
χώρος για μια διαφημιστική εταιρία στην Αθήνα.
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Κλειδί για τη διαφήμιση είναι η
επικοινωνία και η ανταλλαγή
ιδεών. Για τον λόγο αυτό
σχεδιάστηκε ένας κεντρικός
δημιουργικός ”κινητήρας“,
προσβάσιμος από όλα τα
γραφεία. Ο πυρήνας αυτός,
που προσφέρει τονωτικά και
ευέλικτα περιβάλλοντα για
αναπάντεχες συναντήσεις και

στιγμές άτυπης συνεργασίας το ”καύσιμο“ της δημιουργικής
διαδικασίας, αποτελείται από
διακριτές ζώνες:
το ”Confession Booth“, έναν
φιλόξενο χώρο συζήτησης
πρόσωπο με πρόσωπο, το
”Pin-Up Room“ έναν χαλαρό
χώρο για έμπνευση ιδεών, και
το ”Brainstorming Zone“ έναν

άνετο περίκλειστο χώρο
σπουδής και προβληματισμού.
Ένας διάδρομος μέσα από
τον πυρήνα συνδέει τις
αντίθετες πλευρές του
εργασιακού χώρου και
έχει σχεδιαστεί ως βιβλιοθήκη,
μετατρέποντας τη ρουτίνα
σε ένα ταξίδι έμπνευσης.
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Η παροχή κοινόχρηστων
χώρων ως μέσο απόδρασης
από τους περιορισμούς
του γραφείου επιτρέπει
να αναπτυχθεί μια κουλτούρα
διασυνδεσιμότητας,
δημιουργικότητας και
συνεργασίας. Η βασική ιδέα
του ”κινητήρα“ αντανακλάται
στα αδρά υλικά και τους
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εμφανείς αγωγούς εξαερισμού
και λειτουργιών που
διατρέχουν τον χώρο σαν
μηχανικές φλέβες.
Πινελιές κίτρινου προσθέτουν
ζωντάνια στο γκρίζο φόντο,
ενώ επιλεγμένες γλάστρες
δημιουργούν ένα αντιθετικό
πράσινο μονοπάτι φύτευσης.
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Διαπερνώντας το γραφείο,
το μονοπάτι καταλήγει σε μια
κουζίνα που θυμίζει κήπο-café,
ενώ παράλληλα βελτιώνει το
σε ανοιχτή διάταξη περιβάλλον,
λειτουργώντας ως διακριτικό
φίλτρο ανάμεσα στους χώρους.
Ανοιχτοί χώροι γραφείων,
ιδιωτικά γραφεία και αίθουσες
συνεδριάσεων περιβάλλουν
τον ”κινητήρα“, με κάθε
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περιοχή να απολαμβάνει
το φυσικό φως και τη θέα
μέσα από μεγάλα παράθυρα.
Χωρίσματα και περσίδες
καθορίζουν ζώνες ακουστικής
προστασίας και ιδιωτικότητας,
επιτρέποντας παράλληλα
στις αίθουσες συνεδριάσεων
να διαχωρίζονται ή να ανοίγουν
για εκδηλώσεις και πάρτι.
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