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Το εστιατόριο Casa Tu βρίσκεται στο
δυτικό μέρος του νησιού της Μυκόνου,
στις παρυφές του παραδοσιακού
οικισμού της Χώρας, απολαμβάνοντας
το ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα μέσα
στα νερά του Αιγαίου.

Αρχιτεκτονική μελέτη
Area Design Office |
Νικόλας Φρατζέσκος
Interior design
Μαριλένα Ρίζου
Αρχιτεκτονική τοπίου
Greenways | Κάρολος Χανικιάν

Η κατοικία “Casa“είχε
σχεδιαστεί το 1960, από τον
αρχιτέκτονα Καμπάνη, με
σκοπό να στεγάσει τις ανάγκες
υψηλόβαθμου στελέχους της
πολυεθνικής εταιρίας που
εκμεταλλευόταν τα “Μεταλλεία“
εξόρυξης βαρύτη, τη
συγκεκριμένη περίοδο.
Η κατοικία αποτέλεσε και
αποτελεί μέχρι και σήμερα
σημείο αναφοράς λόγω του
μεγέθους, της θέσης και της
σύνθεσης των όγκων της, που
συνδυάζονται απόλυτα με τα
τοπικά μορφολογικά στοιχεία.
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Η καινούργια πρόταση
χειρίστηκε το υπάρχον κτίσμα
με σεβασμό, αναδεικνύοντας
το κύρος και την αίγλη μιας
άλλης εποχής.
Το κέλυφος του κτιρίου, οι
θέσεις και το μέγεθος των
κουφωμάτων, τα μορφολογικά
στοιχεία και οι λεπτομέρειες που
το συμπληρώνουν, έχουν
διατηρηθεί και αναδειχθεί με
επεμβάσεις που έγιναν μόνο
όπου κρινόταν απολύτως
απαραίτητο.
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Το κτίριο προσεγγίζεται από τη
βορειοδυτική πλευρά, μέσω
κλιμάκων, οι οποίες το
διατρέχουν στις δυο πλευρές
του και δημιουργούν έναν
υπαίθριο χώρο καθιστικού με
κερκίδες και θέα στο μοναδικό
ηλιοβασίλεμα.
Εξωτερικά, οι όγκοι του
κτίσματος συμπληρώνονται από
ελαφριές πέργκολες, που
επιτρέπουν στα αναρριχώμενα
φυτά να δημιουργήσουν μια
ευχάριστη ατμόσφαιραδροσισμό.

Οι εσωτερικοί χώροι έχουν
χρησιμοποιηθεί για να
στεγάσουν τις σύγχρονες
ανάγκες ενός χώρου εστίασης
υψηλών προδιαγραφών.
Στο ισόγειο έχει τοποθετηθεί
η κουζίνα, εκτεθειμένη
σε κοινή θέα, καθώς και
η κρυστάλλινη κάβα.
Στον όροφο χωροθετούνται το
bar, οι τουαλέτες, τα γραφεία
και οι λοιποί χώροι,
απαραίτητοι για τη λειτουργία
του εστιατορίου.
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Στον μεγάλο κήπο που
διατρέχει τη νοτιοδυτική
πλευρά του ακινήτου έχει
δημιουργηθεί ένας ελαιώνας,
που επιτρέπει στον επισκέπτη
να δειπνήσει κάτω από τον
έναστρο ουρανό.

του κτιρίου. Για τις διαστρώσεις
των δαπέδων στους
εξωτερικούς χώρους
χρησιμοποιήθηκε παλαιωμένο
τούβλο, ενώ αντίστοιχα στο
εσωτερικό τοποθετήθηκαν
κεραμικά πλακίδια.

Τα υλικά που επιλέχθηκαν
έρχονται να συμπληρώσουν
φυσικά τους χώρους,
διατηρώντας και
αναδεικνύοντας τον
παραδοσιακό χαρακτήρα

Τα επιχρίσματα έγιναν από τον
παραδοσιακό πατητό λευκό
σοβά, ώστε να τονιστεί ο
κυκλαδίτικος χαρακτήρας του.
Ο ήπιος φωτισμός, τόσο
εσωτερικά όσο και εξωτερικά,

λειτουργεί συμπληρωματικά
στη δημιουργία μιας
ειδυλλιακής ατμόσφαιρας.
Η επιλογή των επίπλων,
των υφασμάτων και των
χρωμάτων που ντύνουν
το κτίριο και τους κύριους
χώρους εστίασης δίνουν
την αίσθηση ενός σπιτικού
δείπνου στην εξοχή.
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