
1DIVERCITY ARCHITECTS      THIS SHOW IS ABOUT DIVERCITY

THIS SHOW IS 
ABOUT DIVERCITY
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΑΪΟΣ 2014

DIVERCITY 
ARCHITECTS

Ph
oto

 ©
 N

iko
s D

an
iili

dis



2DIVERCITY ARCHITECTS     

THIS SHOW IS 
ABOUT DIVERCITY
29 Μαΐου—27 Ιουλίου 2014
Εγκαίνια: 29 Μαΐου 8—10μμ
Μουσείο Μπενάκη, οδός Πειραιώς 138, Αθήνα
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής διοργανώνει, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, τη 
μονογραφική έκθεση που παρουσιάζει το έργο του αρχιτεκτονικού γραφείου Divercity Architects.

Η νέα έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Περαιώς 138 παρακολουθεί τη διεθνή 
δημιουργική πορεία του αρχιτεκτονικού γραφείου Divercity και αποκαλύπτει πώς, με βάση 
την Αθήνα και το Λονδίνο, το γραφείο διαμορφώνει μια νέα ματιά πάνω στη σχέση της 
αρχιτεκτονικής με τον τόπο και τη μνήμη. Με τίτλο This Show Is About Divercity, η έκθεση 
παρουσιάζει μια χωρική αφήγηση που καλεί τον επισκέπτη ν’ ανακαλύψει τη σχέση αυτή, όπως 
επίσης και τα τοπία, τις διαδικασίες και τις αντιθέσεις που διαμορφώνουν τη χαρακτηριστική 
ιδεολογική και ταυτόχρονα πραγματιστική αρχιτεκτονική ταυτότητα του γραφείου.

Σε μια εποχή που η δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε γωνιά του πλανήτη έχει απλοποιηθεί 
δραματικά, ενώ ταυτόχρονα η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου 
διευκολύνει την επικοινωνία και τη διανομή ενός πρωτόγνωρου όγκου πληροφορίας, η Divercity 
βρίσκεται σ’ ένα διαρκές ταξίδι. Ένα ταξίδι, στο οποίο το φαντασιακό τοπίο, που διαμορφώνεται 
από την έμφυτη τάση μας να ανασυνθέτουμε συνεχώς τα συσσωρευμένα θραύσματα μνήμης, 
δικά μας και ξένα, με την ταυτότητα μας, τα βιώματα και τις παραστάσεις μας, προϋπάρχει της 
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Κατοικία, Ψυχικό
Φωτογραφία: Εριέτα Αττάλη
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πραγματικής εμπειρίας του τόπου. Η έκθεση προτρέπει τον επισκέπτη να ανακαλύψει πώς η 
συνεχής αυτή μετάβαση μεταξύ φαντασιακού και εμπειρικού τοπίου επηρεάζει την αντίληψή 
μας όσον αφορά τη σχέση του κτιρίου με το περιβάλλον του. Το πραγματικό γεγονός συνομιλεί 
με την ανάμνηση αυτού, το τοπικό με το διεθνές, το παρελθόν με το μέλλον. 

Ταυτόχρονα η έκθεση υπογραμμίζει το γενονός ότι το κτίριο ως τελικό προϊόν είναι συχνά 
σαν την κορυφή ενός παγόβουνου, που κρύβει έναν μεγάλο όγκο ερευνητικού υλικού, 
προπλασμάτων και σχεδίων αλλά και μια σειρά πετυχημένων ή αποτυχημένων δοκιμών 
και πειραμάτων. Το έργο του γραφείου αντιπαραβάλλει την αίσθηση του ολοκληρωμένου κι 
αρμονικού κτιρίου με την πολυπλοκότητα και τη δημιουργική αναρχία που χαρακτηρίζει τη 
μυστηριώδη και συχνά απροσπέλαστη διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Την έκθεση έχει επιμεληθεί η Divercity και η συγγραφέας και αρχιτέκτονας Έλλη Σταθάκη. 
Η αφήγηση στήνεται πάνω στα πιο σημαντικά έργα της Divercity, που περιλαμβάνουν κτίρια 
κατοικίας, ξενοδοχεία, επεμβάσεις σε χώρους πολιτισμού και το δημόσιο χώρο. Παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά ολοκληρωμένο το νέο συγκρότημα κατοικιών One Athens – η μετασκευή του 

Κτιρίου Δοξιάδη-ΑΤΙ, ενός από τα σημαντικά έργα του Ελληνικού 
Μοντέρνου Κινήματος από τον διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα και 
πολεοδόμο Κωνσταντίνο Δοξιάδη, σε κτίριο κατοικιών - όπως επίσης 
και τα βραβευμένα διεθνώς ξενοδοχεία, Grace Santorini (σε συνεργασία 
με το γραφείο Mplusm) και Kinsterna Hotel & Spa, μαζί με μια σειρά από 
νέα ξενοδοχεία στα οποία αναδυκνείεται η αγάπη της Divercity για το 
ταξίδι και την ανακάλυψη. Τέλος, παρουσιάζεται μια σειρά από έργα-
καταλύτες που αφορούν επεμβάσεις σε πολιτιστικούς και δημόσιους 
χώρους, όπως ο πρόσφατος ανασχεδιασμός της εισόδου και του lobby 
της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα 
και η ανάπλαση του Φαληρικού  Όρμου. Στο τελευταίο, η Divercity 
συμμετείχε ως μέλος της Κοινοπραξίας Φάληρο 2014 που εκπόνησε 
τη μελέτη πάνω στο προκαταρκτικό Σχέδιο Γενικής Διάταξης του 
διεθνούς φήμης γραφείου Renzo Piano Building Workshop. 

Την έκθεση συνοδεύει ο κατάλογος This Book Is About. Η γραφιστική 
επιμέλεια της έκθεσης και του καταλόγου ανήκει στον Χρυσόστομο 
Νασέλο απο την Company.

Κτίριο Κατοικιών One Athens
Φωτογραφία: Νίκος Δανιηλίδης

Ξενοδοχείο Grace Santorini
Divercity & Mplusm 
Φωτογραφία: Εριέτα Αττάλη
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Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου
Renzo Piano Building Workshop - Προμελέτη Σχεδίου Γενική Διάταξης
Κοινοπραξία “Φάληρο 2014” - Σχέδιο Γενικής Διάταξης, Προμελέτη & Οριστική Μελέτη 
Μελέτες δωρεά του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος ΣΝF/ΙΣΝ”
CGI: Immense Imaging

The Great Fen Visitor Centre
Divercity & Ναταλία Ρούσσου
CGI: Divercity

Lobby Στέγης Γραμμάτων & 
Τεχνών, ‘Ιδρυμα Ωνάση
Φωτογραφία: Γιώργος Φάκαρος
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Για παραπάνω πληροφορίες, υλικό και φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, 
μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Χριστίνα Αχτύπη, info@divercityarchitects.com
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Divercity Architects 
Η Divercity είναι ένα διεθνές αρχιτεκτονικό και design γραφείο με έδρα την Αθήνα (2006) και 
το Λονδίνο (2008, RIBA Chartered Practice). Το γραφείο αντιλαμβάνεται την αρχιτεκτονική ως 
διεθνή συζήτηση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο δυναμικό πεδίο. Η Divercity δραστηριοποιείται 
σε ένα ευρύ φάσμα προγραμματικής ατζέντας και κλίμακας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
την κατοικία, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Η ικανότητα χειρισμού 
σύνθετων project κι ανάγνωσης των συνθηκών σε διαφορετικούς τόπους επιτρέπει στο γραφείο 
να συμπεριλαμβάνει στο portofolio του έργα στην Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική και την Β. 
Αφρική. Τα έργα της Divercity αναδεικνύουν τη μοναδικότητα της εντόπιας κουλτούρας μέσα 
από μία αρχιτεκτονική γλώσσα με διεθνείς αναφορές, με στόχο τη δημιουργία μιας διακριτής 
ταυτότητας για κάθε έργο. Στις διακρίσεις της Divercity περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η 
υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αρχιτεκτονικής Μies Van der Rohe (Nominated, 
2009 & 2013), η βράβευση με το Ευρωπαϊκό Βραβείο European Hotel Design of the Year Award 
(Winner, 2007) και η υποψηφιότητα για το World Architecture Festival Awards (shortlisted, 
2011). Το 2009, η Divercity συμπεριλήφθηκε στο Wallpaper* Architects Directory ως ένα από τα 
σημαντικότερα νέα αρχιτεκτονικά γραφεία στον κόσμο. Πρόσφατα, (2012) η Divercity είναι ένα 
από τα μελετητικά γραφεία που συμμετέχουν στην κοινοπραξία Φάληρο 2014 που σχεδίασε την 
ολοκληρωμένη ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, βασισμένη σε ένα concept του αρχιτεκτονικού 
γραφείου Renzo Piano Building Workshop.

Γραφείο Αθήνας: Πλουτάρχου 30, 106 76 Αθήνα 
Γραφείo Λονδίνου: Unit 205, 24–28 Hatton Wall, EC1N 8JH London 
www.divercityarchitects.com

Μουσείο Μπενάκη 
Το Μουσείο Μπενάκη συγκαταλέγεται στις μεγάλες εκείνες δωρεές που αύξησαν τα 
περιουσιακά στοιχεία του κράτους, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και τον παλαιότερο μουσειακό 
οργανισμό που λειτουργεί στην Ελλάδα ως Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου. Με τις εκτεταμένες 
ενότητες των εκθεμάτων του, που καλύπτουν περισσότερους από έναν πολιτισμικούς τομείς, 
αλλά και τη γενικότερη λειτουργία του, που εξυπηρετεί περισσότερες από μία κοινωνικές 
ανάγκες, το Μουσείο Μπενάκη, προσφέρει ένα μοναδικό ίσως υπόδειγμα σύνθετης δομής 
μέσα στο ευρύτερο πλέγμα των μουσειακών ιδρυμάτων της Ελλάδας.

Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα
T +30 210 34 53 111
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: Κλειστό 
Πέμπτη, Κυριακή: 10πμ—6μμ 
Παρασκευή, Σάββατο: 10πμ—10μμ 
www.benaki.gr
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Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής επιδιώκει την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής στη 
χώρα μας, με τη δραστηριοποίηση σε όλους τους τομείς που μπορούν να προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον του κοινού και να προωθήσουν την υπόθεση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας 
στην Ελλάδα. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η συστηματική οργάνωση εκθέσεων θεματικών, 
ιστορικών ή μονογραφικών για το έργο Ελλήνων αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
καθώς και η μεταφορά στη χώρα μας ξένων ανάλογων εκθέσεων συνδυασμένων με κύκλους 
διαλέξεων και συνεδρίων, η προώθηση νέων εκδόσεων και δημοσιεύσεων και η προβολή της 
πρωτογενούς έρευνας για την αρχιτεκτονική, η θέσπιση βραβείων, η προκήρυξη διαγωνισμών, 
η οργάνωση σεμιναρίων, με τελικό σκοπό την καλλιέργεια μιας ευρύτερης κριτικής συνείδησης 
και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σκοπιμότητα, το περιεχόμενο και τις προτάσεις της 
αρχιτεκτονικής. Το Ινστιτούτο ενδιαφέρεται επίσης για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου 
παραγωγής, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη σχέση του με τις νέες 
κατασκευές, καθώς επίσης και για τη διάσωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, παλαιότερης 
και σύγχρονης, που ενώ συμβάλλει στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας του πολιτισμού 
μας, αντιμετωπίζεται συχνά με βαρβαρότητα.
www.heliarch.gr

Έλλη Σταθάκη 
Η Έλλη Σταθάκη είναι συντάκτρια, συγγραφέας και αρχιτέκτων, που εργάζεται ως Architecture 
Editor του περιοδικού Wallpaper*. Εκπαιδεύτηκε στην αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και κατόπιν σπούδασε ιστορία αρχιτεκτονικής στην Bartlett 
του Λονδίνου. Μετά από σύντομη θητεία στον σχεδιασμό, αφοσιώθηκε στην αρχιτεκτονική 
δημοσιογραφία. Έχει συνεισφέρει γραπτά σε δημοσιεύσεις όπως το Blueprint, Financial Times, 
The Guardian και το βιβλίο 1,000 Buildings You Must See Before You Die. Τα δημοσιευμένα 
έργα της συμπεριλαμβάνουν τα βιβλία The New Modern House: Redefining Functionalism 
(Laurence King, 2010), Todd Saunders: Architecture in Northern Landscapes (Birkhauser, 2012), 
σε συνεργασία με τον Jonathan Bell, καθώς και Wallpaper* City Guide Athens (2η έκδοση) και 
Wallpaper* City Guide Antwerp. 

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 

Kinoussis Group 
Η Κinoussis Group είναι ένας από τους κορυφαίους ειδικούς σύνθετων αρχιτεκτονικών 
κατασκευών και κουφωμάτων στην Ελλάδα. Στα 17 χρόνια παρουσίας της, η εταιρεία έχει 
επενδύσει με κουφώματα εξαιρετικής ποιότητας ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκτενής συλλογή του ομίλου Kinoussis περιλαμβάνει προιόντα 
σε ξύλο, μπρούντζο, ανοξείδωτο μέταλλο και αλουμίνιο τα οποία παντρεύουν τον σύγχρονο 
σχεδιασμό, με τη χρήση της τεχνολογίας και το πάθος για την υψηλή ποιότητας κατασκευή. 
Η εταιρεία τοποθετεί τις ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες στο κέντρο των υπηρεσιών της. 
Η Κinoussis Group έχει διεθνή παρουσία με σημαντικά έργα, μεταξύ άλλων, στην Νέα Υόρκη, 
το Μόντε Κάρλο, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Αγία Πετρούπολη, το Κάιρο και τα 
νησιά της Καραιβικής. Εφαρμοσμένες προτάσεις της Kinoussis Group διακρίνει κανείς και σε 
έργα μεγάλης κλίμακας καθώς και σε επαγγελματικούς χώρους, όπως τα φημισμένα resorts 
Canouan στην Καραϊβική και το Costa Navarino στην Πελοπόννησο. Στον τομέα της κατοικίας η 
Kinoussis Group oλοκλήρωσε πρόσφατα το συγκρότημα κατοικιών One Athens - τη μετασκευή 
του Κτιρίου Δοξιάδη-ΑΤΙ, ενός από τα σημαντικά έργα του Ελληνικού Μοντέρνου Κινήματος σε 
κτίριο κατοικιών. 
www.kinoussis.gr
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ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Grace Hotels
Η Grace Hotels (www.gracehotels.com) είναι ένας πολυβραβευμένος όμιλος πολυτελών 
ξενοδοχείων που προσφέρει «καταφύγιο» και ποιότητα σε εκλεκτικούς επισκέπτες, 
στα πιο περιζήτητα θέρετρα και πόλεις του κόσμου. Τα ξενοδοχεία της εταιρείας έχουν 
αναγνωριστεί παγκοσμίως από τότε που άνοιξε το πρώτο στις Κυκλάδες, στην Ελλάδα, το 
2007. Κάθε ξενοδοχείο Grace συνδυάζει παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία προσφέροντας 
μια ολοκληρωτική και αυθεντική εμπειρία του προορισμού. Σε πολλά από τα ξενοδοχεία 
προσφέρονται επίσης ειδικά σχεδιασμένες πολυτελείς κατοικίες Grace προς πώληση. 
Η γαστρονομική εμπειρία είναι μοναδική σε κάθε ξενοδοχείο και στο μενού κυριαρχούν τα 
πιο εκλεκτά τοπικά προιόντα συνδυασμένα πάντα με διεθνείς επιρροές και καινοτομίες 
προσφέροντας ένα αξέχαστο γευστικό ταξίδι στους επισκέπτες. Ο όμιλος διανύει περίοδο 
σημαντικής ανάπτυξης με ξενοδοχεία σε πέντε ηπείρους. Η Grace Hotels είναι μέρος του 
Libra Group, ενός διεθνούς επιχειρηματικού ομίλου που ανήκει στην οικογένεια Λογοθέτη 
και αποτελείται από τα:
— Grace Mykonos, Grace Santorini, Grace Kalamata και Grace Kea (Ελλάδα)
— Grace Beijing (Κίνα)
— The Vanderbilt Grace, The Mayflower Grace και The White Barn Grace (Ηνωμένες Πολιτείες)
— Grace Cafayate και La Dolfina Grace (Αργεντινή)
— Grace Panama (Παναμά)
— Grace Marrakech (Μαρόκο)
— Grace St. Moritz (Ελβετία)
www.gracehotels.com

IDS
Γνωρίστε τον κόσμο της IDS – Innovative Decoration Solutions, έναν κόσμο που θα σας 
συστήσει εκ νέου τις ιδέες σας αλλά και θα διευρύνει το όραμά σας για κάθε κατασκευαστική 
σας ανάγκη. Δείτε μαζί μας το προϊόν ή οποιαδήποτε είδους κατασκευή που σας ενδιαφέρει 
ή οραματίζεστε να αποκτά υπόσταση μέσα από αναλυτικά βιομηχανικά και κατασκευαστικά 
σχέδια, οπτικόποιώντας την φωτορεαλιστικά μέσω τρισδιάστατων τεχνολογιών και τέλος 
κατασκευάζοντάς την με προσοχή στην λεπτομέρεια αλλά και με τα υψηλά standards που 
στην IDS έχουμε θέσει. Στην IDS δεν θέλουμε και δεν βάζουμε φραγμούς στην ποιότητα και 
στην αισθητική, αλλά γνωρίζοντας και τις απαιτήσεις της εποχής επενδύουμε συνεχώς σε 
νέες τεχνολογίες για τελειότερα αποτελέσματα αλλά ταυτόχρονα μειώνοντας και το κόστος 
παραγωγής, κάνοντας τα προϊόντα σας άμεσα ανταγωνιστικά και στο κόστος. Το προϊόν που 
θα φέρει την υπογραφή μας θα είναι υψηλής ποιότητας από την σύνθεση και κατασκευή 
μέχρι την βαφή και την συσκευασία του. Γνωρίστε λοιπόν τον νέο σας συνεργάτη… την IDS –
Innovative Decoration Solutions.
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ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Grohe 
Η GROHE Group – που συμπεριλαμβάνει την Grohe AG, Hemer, Joyou AG, Hamburg καθώς 
και θυγατρικές σε άλλες αγορές – είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες ειδών υγιεινής στον 
κόσμο. Η GROHE υπόσχεται απαράμιλλη ευχαρίστηση του νερού ανά πάσα στιγμή. Η φιλόδοξη 
προσέγγισή της, όσον αφορά τον σχεδιασμό και παραγωγή προϊόντων, βασίζεται στην τέλεια 
ισορροπία μεταξύ ποιότητας, τεχνολογίας, σχεδιασμού και υπεύθυνης αειφόρου ανάπτυξης. 
Μόνο τα καλύτερα προϊόντα μπορούν να αντιπροσωπεύσουν την GROHE και φθάνουν στην 
αγορά. Τα προϊόντα GROHE κατασκευάζονται στα τρία Γερμανικά εργοστάσια της εταιρίας, 
που συμπεριλαμβάνουν τα GROHE Centers of Excellence στο Hemer, Porta Westfalica και Lahr, 
καθώς και στα τρία διεθνή εργοστάσια στην Πορτογαλία, την Ταϋλάνδη και τον Καναδά. Τρία 
περαιτέρω εργοστάσια στην Κίνα παράγουν κυρίως τα προϊόντα Joyou. Επίσημος αντιπρόσωπος 
της Grohe στην Ελλάδα είναι, από το 1962, η BathroomPlus P. Sapountzis. 
www.grohe.com/gr/
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