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Οπτικές

Jordi and Africa's House



o Τοποθεσία: Μαγιόρκα, Ισπανία

o Αρχιτέκτονες: TEd'A arquitectes (Jaume Mayol, Irene Pérez)

o Σχεδιάστηκε για: Jordi Biel Mayol και Africa Serra

o Χρονολογία: 2015

o Eμβαδόν: 311 τ.μ. 



Χρήστες

o Στο κτίριο ζούν απλοί άνθρωποι (απλή μορφή-χωρίς διακόσμηση), οι γονείς με τα
δύο τους παιδία

o Φέρει εσωστρέφεια και δίνει έμφαση στην σχέση μεταξύ των δωματίων
o Υπάρχει έλενχος και οπτική προς όλα τα δωμάτια κυρίως στους δημόσιους

χώρους

Οπτικές



Θεμέλια 

o Στο οικόπεδο υπήρχε ένα μικρό κτίσμα φέροντων τοίχων σε μάρες → οδήγησε στην
επαναχρησιμοποίηση αυτών των κομματιών

o Το έργο του τεχνίτη είχε καταρρεύση, έτσι χύθηκε κονίαμα για να ενωθούν τα κομμάτια
μεταξύ τους

o Πλέον παράγουν υφή και χαρακτήρα στην πρόσοψη του κτιρίου. Τα παλιά κομμάτια των
μαρών, λόγω της ποσότητας τους, συνδυάζονται με νέα κομμάτια

o Τα νέα κομμάτια, προέρχονται από το ίδιο λατομείο όπως και τα παλιά, χρησιμοποιούνται
στα σημεία για να ορίσουν περισσότερη λεπτομέρεια: κουφώματα, τελειώματα οροφής
δημιουργώντας μοτύβο στην όψη του κτιρίου



o Το σπίτι είναι κτισμένο σε σχετικά μικρό γωνιακό οικόπεδο με κλίση

o Συμπαγής από τη μία πλευρά, συνεχίζοντας την ευθυγράμμιση της πρόσοψης του δρόμου, 

μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα το αίθριο με καλή ηλιακή έκθεση

o Oι ευθείες, γεωμετρικές γραμμές της μινιμαλιστικής δομής του αντισταθμίζονται από την έντονη 

διαγώνια κλίση του δρόμου

o Δεν έχει την τυπική οργάνωση ενός σπιτιού (δρόμος-αυλή), αφού κοιτάζει προς κάθε κατεύθυνση

Ανοίγματα σε όλες τις όψεις 

Ηλιακή έκθεση

Αντιστάθμιση διαγώνιας κλίσης

Εξωτερικό κατοικίας



Πρώτος Όροφος Ισόγειο

ΒΕΡΑΝΤΑ

Υπόγειο

Είσοδος

Κάτοψη κατοικίας - Καθορισμός χώρων



Yλικότητα 

o Χρήση της mares stone (τοπική πέτρα) που παρουσιάζει το 

χαρακτήρα του νησιού

Δομή 

o Διαχωρίζεται με φέροντες τοίχους διατεταγμένους σε σταυροειδή μορφή οι οποία διαμορφώνει το χώρο και του δίνει σχήμα

o Προκειμένου η δομή του τοίχου να είναι ο πρωταγωνιστής του χώρου, οι υπηρεσίες τοποθετούνται στην περίμετρο, σχηματίζοντας

μια παχιά πρόσοψη

o Απελευθερώνει το κέντρο του σχεδίου και επιτρέπει τη χρήση οπτικών και σχέσεων μεταξύ των δωματίων, δίνοντας συνάμα την

ευκαιρία να γίνονται συλλογικές δραστηριότητες

Συλλογικοί χώροι

Υπηρεσίες

Μεταβατικοί Χώροι



o Ανοίγονται εξωτερικά παράθυρα που βλέπουν παράλληλα προς τον δρόμο και

εσωτερικά παράθυρα που βλέπουν στα άλλα δωμάτια

o Το κτίριο ενσωματώνεται στο περιβάλλον, μέσω της χρήσης του τοπικού υλικού,

αυτό γίνεται αντιληπτό μέσα από τα ανοίγματα

Ανοίγματα



Οπτική μεταξύ εσωτερικών χώρων



Can PicafortJordi and Africa's House

o Συμπαγείς τοίχοι

o Συχνή χρήση τοπικών υλικών

o Σχέση με τη φύση – περιβάλλοντα χώρο

o Οι χώροι μεταξύ τους έχουν οπτική επαφή

o Συλλογικοί χώροι στο κέντρο και περιμετρίκα οι υπηρεσίες

Χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής των Τed’A architectes

Υπηρεσίες

Κύριοι χώροι
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Μοντέρνα αρχιτεκτονική (νεωτεριστική) 

o Αρχές του 1950-Τέλη 1980

o Νέες και καινοτόμες κατασκευές

o Χρήση νέων υλικών ( γυαλί, χάλυβας, οπλισμένο σκυρόδερμα )

o Η μορφή θα πρέπει να ακολουθεί τη λειτουργία

o Διακόσμηση: μορφές γλυπτικής, φυτικές μορφές, ευθείες γραμμές, απλοί άσπροι όγκοι,

παράθυρα κατά μήκος των όψεων, πυλωτή, πολύχρωμα ψηφιδωτά → απομάκρυνσή

στολιδιών από τα κτίρια τους

Η Villa Muller είναι γνωστή ως καινοτόμο ορόσημο της 

πρώιμης νεωτεριστικής αρχιτεκτονικής



O Adolf Loos ως αρχιτέκτονας

o Έγινε πρωτοπόρος της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και συνέβαλε ένα

σώμα *θεωρίας και κριτικής του μοντερνισμού στην

αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό

o *Ανέπτυξε το "Raumplan"

o Θεωρούσε πως η διακόσμηση ήταν περιττή γι’ αυτό δεν

συμπεριλαμβανόταν στον σχεδιασμό του * απλή «αδιαφανή»

αρχιτεκτονική (Οι προσόψεις των κτηρίων συχνά είναι συμμετρικές, με

μία αυστηρή μνημειακότητα )

o *Στα κτήρια του η διάκριση δεν είναι μεταξύ πολύπλοκων και

απλών, αλλά μεταξύ "οργανικής" και περιττής διακόσμησης

(To λευκό χρώμα του σπιτιού δείχνει την ειλικρίνεια της κατασκευής,

oρίζεται το σημείο Ο της διακόσμησης )

o *Δημιουργούσε πολυτελείς χώρους χρησιμοποιώντας διάφορα

υλικά όπως μάρμαρο, ξύλο και γυαλί, θεωρώντας ότι η ιδιαίτερη υφή

των φυσικών υλικών αποτελεί από μόνη της ένα μοναδικό διακοσμητικό

στοιχείο

o *Ενσωματώνει ιδέες για οικονομία και λειτουργικότητα

*Εφαρμογή στο Muller house



Έργα του αρχιτέκτονα

Cafe Museum

o Στο έργο αυτό η σύγχρονη αρχιτεκτονική «ακολουθεί τη λειτουργεία»

o Χρησιμοποίησε υλικά για να δώσει στη δομή χρώματα αντί για διακόσμηση

Steiner House

o Μοντέρνα μορφή, με αυστηρότητα, συμμετρία και καθαρούς όγκους

o Παράδειγμα ορθολογιστικής αρχιτεκτονικής

o Υπάρχει λειτουργική συνοχή, απουσία διακοσμητικών αντικειμένων

o Μείωση της εξωτερικής εικόνας σε ένα καθαρό λευκό κέλυφος



o Τοποθεσία: Πράγα, Τσεχία

o Χρονολογία: 1928-1930

o Κατασκευαστηκέ για: Dr.František Müller και την οικογένεια του

“Το κτήριο θα πρέπει να είναι απλό έξω και όποιος βρίσκεται μέσα 
να ανακαλύπτει τον πλούτο του..”

Adolf Loos

Villa Muller

Ο Frantiźek Müller πέθανε και το σπίτι 
μετατράπηκε σε γραφεία για 

διαφορετικές χρήσεις

1951

Σχεδίαση και κατασκευή κατοικίας

1928

1930

Ολοκλήρωση κατοικίας

1995

Έγινε ο θάλαμος του Μουσείου της 
Πόλης της Πράγας και ανακηρύχθηκε 

Εθνικό Πολιτιστικό Μνημείο

Ανακαινίστηκε πλήρως και άνοιξε 
επίσημα στο κοινό ως εκθεσιακός 

χώρος

1998-2000 

http://en.wikiarquitectura.com/index.php/Category:Prague


o Το σπίτι κατασκευάστηκε για τον František Müller, την σύζυγο του Milada Müllerová, τον

γιο του Antonin και την κόρη του Eva

o Ο Muller και ο Kapsa το 1904 δημιουργήσαν μια κατασκευαστική εταιρία στην Πράγα όπου

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην κατασκευή της μεσοπολεμικής Τσεχοσλοβακίας. Μετά

το 1890, η εταιρεία είχε λάβει μέρος στην πλειονότητα των νέων πολυκατοικιών και των

βιομηχανικών κατασκευών

o Ο ιδιοκτήτης Muller ήταν εξειδικευμένος στην χρήση του οπλισμένου σκυροδέρματος και η

εταιρία του εισήγαγε νέες τεχνικές κατασκευής σε αυτό τον τομέα → στοιχείο της Villa

Muller

o Το 1928, ο František Müller αγόρασε ένα οικόπεδο για την κατασκευή της οικογενειακής

του κατοικίας στο προάστιο της Πράγας των Střešovice, κοντά στο Κάστρο της Πράγας, με

επιβλητική θέα προς το κέντρο της πόλης, όπου ήταν πηγή έμπνευσης για την προσπάθεια

οικοδόμησης για ένα εντελώς σύγχρονο ορόσημο από το σχεδιασμό του Adolf Loos

o Το ζευγάρι κατοίκησε ελεύθερα στο σπίτι για δεκαοκτώ χρόνια πριν οι κομμουνιστές να

καταλάβουν τον έλεγχο το 1948

o Η κατοικία φαίνεται πως εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των χρηστών καθώς ο

χώρος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για όλα τα μέλη της οικογένειας (υπνοδωμάτιο

γωνιών και παιδιών, βιβλιοθήκη, κουζίνα, σαλόνι) αλλά και για επιπρόσθετες χρήσεις

(καλοκαιρινή τραπεζαρία, ιατρικό δωμάτιο)

Χρήστες 



o Η Villa Müller στο εξωτερικό της διακρίνεται

από ένα κυβικό σχήμα, με επίπεδη οροφή

o Οι προσόψεις της οικίας είναι εκπληκτικές στην

αυστηρότητα των μεγάλων απρόσκοπτων

περιοχών των λείων τοίχων με ασυνήθιστα

μικροσκοπικά παράθυρα (ανομοιογενή

κατανεμημένα)

o Εξωτερικός χώρος: άσπρος στόκος πάνω σε

τούβλα

Σοβαρότητα της εξωτερικής μορφής, που αποτελείται από μια 
εξισορροπημένη ισορροπία "ασύμμετρης συμμετρίας" στα 

ανοίγματα των παραθύρων, σε αντίθεση με την ευγενή κομψότητα 
των εσωτερικών χώρων

Εξωτερικό κατοικίας



o Ο ρόλος της δομής διαχωρίζεται από τον ρόλο του χώρου

o Γενικά, προκύπτει από τη χρήση στηλών που επιτρέπουν τη διαίρεση του χώρου

o Το τμήμα του Muller House παρουσιάζει τις

πλάκες του δαπέδου τοποθετημένες σε

διαφορετικές επιφάνειες επιτρέποντας

διαφορετικά κλιμακωτά δωμάτια

o Επιτρέπει τόσο την αμοιβαία οπτική σύνδεση του

σπιτιού όσο και το παιχνίδι των χωρικών

ψευδαισθήσεων, καθώς και τη μέγιστη χρήση του

εσωτερικού χώρου της κατοικίας

Δομή - Σχέδιο Raumplan



Δομή - Μετάβαση

o Κατά το σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου, ο Loos δεν

ενεργούσε μόνο ως αρχιτέκτονας, αλλά και ως ψυχολόγος για

να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των χρηστών του

o Η διαχείριση σπάει με τα κλασικά κατακόρυφα πατώματα

και δημιουργεί δωμάτια σε διάφορα ύψη, που συνδέονται με

σκάλες ή ανελκυστήρα (διατεταγμένα γύρω από έναν

φανταστικό άξονα)

«Η αρχιτεκτονική μου δεν είναι εφικτή για σχέδια, αλλά για 
χώρους. Δεν σχεδιάζω σχέδια, προσόψεις ή τμήματα ... Για μένα, το 

ισόγειο, ο πρώτος όροφος, υπάρχουν ... Μόνο συνεχείς και 
διασυνδεδεμένοι χώροι, δωμάτια, διάδρομοι, βεράντες ... Κάθε 

χώρος απαιτεί διαφορετικό ύψος...» 

Adolf Loos

Σκάλες για 

υπηρεσία→

Κάθετη 

κίνηση φτάνει 

άμεσα σε 

κάθε μέρος 

του σπιτιού

Ανελκυστήρας

→

κάθετη κίνηση 

φτάνει 

γρήγορα σε 

κάθε επίπεδο

Σκάλες για την 

ιδιοκτησία→

Κάθετη και εγκάρσια 

κίνηση



Κάτοψη κατοικίας - Καθορισμός χώρων

Κάτοψη 2ου ορόφουΚάτοψη υπογείου Κάτοψη 1ου ορόφου Κάτοψη οροφής



Δημόσιοι χώροι

Ημι-ιδιωτικοί χώροι

Ιδιωτικοί χώροι

Κάτοψη 1ου ορόφου

Κάτοψη 2ου ορόφου

Κάτοψη οροφής

Κάτοψη υπογείου

Μετάβαση

Ήθελε να κάνει διάκριση μεταξύ 

του εξωτερικού χώρου, όπου η θέα 

μπορούσε να φανεί από το 

δημόσιο, στους ιδιωτικούς χώρους 

εκείνων που ζούσαν εκεί

Όριο ιδιωτικών και δημόσιων χώρων εσωτερικού



Κοινή ζώνη

Κυκλοφορία επισκεπτών

Κυκλοφορία υπαλλήλων

Διακίνηση στους εσωτερικούς χώρους

Κάτοψη υπογείου

Κάτοψη 1ου ορόφου

Κάτοψη 2ου ορόφου

Κάτοψη οροφής



o Το σαλόνι, καταλαμβάνει σχεδόν το ένα τρίτο της επιφάνειας του εδάφους

(οικογενειακός χώρος) και περιβάλλεται από τρεις προσόψεις του σπιτιού

o Συνδέεται με την τραπεζαρία, ένα χαμηλότερο επίπεδο και μαζί ενώνονται

με την κυρίας πρόσβασης-μια σπειροειδή σκάλα

o Μια μικρή σκάλα οδηγεί κατευθείαν στην τραπεζαρία, γεγονός που

προκαλεί έκπληξη λόγω της έλλειψής φωτός και μικρών διαστάσεων. Αυτή η

εντύπωση ενισχύεται από σκούρα έπιπλα από μαόνι και οροφή που φέρει

σχήμα Κανάβου

Εσωτερικοί χώροι κατοικίας

Τραπεζαρία: Σκουρόχρωμη 
επένδυση από μαόνι γυαλιστερό

Σαλόνι: Πράσινο cipollino (είδος) μάρμαρο -
Ξύλινα πατώματα με περσικά χαλιά



Μικρότερο σαλόνι: το πιο αρθρωτό δωμάτιο στο σπίτι - Σχετικά 

μικρός χώρος σύμφωνα με τις αρχές του “Raumplan” → διαιρεμένο 

σε δύο οριζόντια επίπεδα

Μεγάλη κρεβατοκάμαρα: Ταπετσαρία - Ξύλινο πάτωμα – Έπιπλα 

σχεδιασμένα από το ίδιο τον αρχιτέκτονα και επενδυμένα από 

σκούρο ξύλο αχλαδιάς

Υπνοδωμάτιο παιδιών: Λακαρισμένο μαλακό ξύλο σε μπλε και 
κίτρινο - Έπιπλα από μαλακό ξύλο μπογιατισμένα κόκκινα

Εσωτερικοί χώροι κατοικίας



o Η είσοδος είναι κρυμμένη από τον δρόμο μέχρι να βρεθούμε

κοντά στη βεράντα, κατασκευασμένη από σκούρα χρώματα

o Όπως είναι χαρακτηριστικό στα έργα του Loos η βεράντα

εισόδου έχει συμμετρία ως στοιχείο σύνθεσης

o Η καλοκαιρινή τραπεζαρία συνορεύει με την βεράντα του

τελευταίου ορόφου της βίλας, όπου ένα παράθυρο πλαισιώνει μια

θέα

Σύνδεση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων 



Σύγκριση
Εξωτερικού

o Ελάχιστη διακόσμηση στο εξωτερικό, απλή  (αδιαφανή) 

αρχιτεκτονική

o Γεωμετρικές , αυστηρές προσόψεις

o Τα παράθυρα είναι μικροσκοπικά και  ανομοιογενή 

κατανεμημένα

Ομοιότητες Διαφορές

Villa Muller Jordi and Africa house

o H Villa Muller δημιουργεί κλίση έτσι ώστε να 

κρύψει την είσοδο σε αντίθεση με το Jordi and 

Africa house το οποίο αντισταθμίζει την έντονη 

διαγώνια κλίση του δρόμου.

o Η Villa Μuller έχει μια συγκεκριμένη πρόσοψη, 

από την άλλη στο Jordi and Africa house η 

πρόσοψη της κατοικία δεν είναι καθορισμένη

Σύγκριση Κατοικιών 



Ευρύτερος χώρος κατοικιών 

Jordi and Africa HouseVilla Muller 

o Το Jordie and Africa house σε δευτερεύον δρόμο-
εσωστρέφεια-δεν έχει συγκεκριμένη όψη 

o Η Villa Muller σε κύριο δρόμο (εξωστέφεια)# Κρύβει την 
είσοδο-ασφάλεια (εσωστρέφεια) - βρίσκεται κοντά σε αλλά 

σπίτια αλλά και σε υπηρεσίες



Ιδιωτικό – δημόσιο / Ορατότητα

Ομοιότητες Διαφορές

o Γίνεται μέγιστη χρήση του εσωτερικού χώρου
που επιτρέπει τη χρήση οπτικών σχέσεων
μεταξύ των δωματίων. Έτσι δίνεται η ευκαιρία
για συλλογικές δραστηριότητες

o Οι υπηρεσίες βρίσκονται περιμετρικά και στο 
κέντρο οι συλλογικοί χώροι (οπτική επαφή 
στους συλλογικούς χώρους) 

o Κλιμακωτή διαχώριση ανά όροφο (δημόσιο,
ημι-δημόσιο, ιδιωτικό)-ελάχιστοι κίνηση
επισκεπτών

Villa Muller Jordi and Africa house

Ιδιωτικοί χώροι

Δημόσιοι (συλλογικοί χώροι)

Ιδιωτικό

Ημι-δημόσιο

Δημόσιο



Σύγκριση εσωτερικού χώρου 

Ομοιότητες

o Φωτεινοί χώροι
o Οπτική 

Jordi and Africa - επαφή μεταξύ των χώρων μέσω ανοιγμάτων 
Muller – μέσω των διαφορετικών επιπέδων 

Διαφορές

o Χρήση διαφορετικών υλικών σε κάθε δωμάτιο 
(Muller). Βασικό υλικό, η τοπική πέτρα (Jordi and 
Africa)



Σχέση με την φύση

o Μεταφορική έννοια - Γίνεται χρήση τοπικών υλικών στην οικία Jordi and Africa

o Κυριολεκτική έννοια - Ενσωματώνεται στο περιβάλλον λόγω του αναρριχόμενου φυτού στην 

μια όψη την Villa Muller



Villa Muller Jordi and Africa
Πειραματική μακέτα

Ενδιάμεσος χώρος

Οπτικές φυγές

Αρχιτεκτονικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για την μακέτα: 
o Διαφορετικά επίπεδα 
o Μεγάλοί όγκοι(κάτω)
o Μικροί όγκοι(πάνω)
o Οπτικές φυγές 
o Κεντρικά-ενδιάμεσος χώρος

Κάτοψη μακέτας

Όψη μακέτας


