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A Kikládok gyöngye
A Rocky Retreat luxusvilla
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Két luxusapartman épült Mykonos, azaz Mükéné
szigetén hasonló koncepció alapján – a másodikban
sikerült tökéletesre fejleszteni a külső és a belső
harmóniát, a természetes környezettel való egységet.
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A morajló tenger látképe, a teraszok tengerpartot idéző
hangulata és a belső terek navy stílusa méltóvá teszi
az épületet a szigethez, amelynek dicsőséges múltja
az időszámításunk előtti 1900-as évekre nyúlik vissza.
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A kiklád szigetcsoport építészeti stílusától eltérően
engedélyt adtak a természetes környezethez alkalmazkodó,
kőhomlokzattal ellátott villa megépítésére

A feszített víztükrű medence lagúnát imitál

A villa kőhomlokzatával szinte eggyé válik a sziklás vidékkel. Szokatlan
megoldás errefelé, hisz a sziget, sőt, szigetcsoport – melynek legismertebb tagja Szantorini –, adja a klasszikus görögnek gondolt építészeti
stílus alapját. A képeslapra illő hófehér, ívekkel, boltozatokkal megtört
házak élénk kék ajtó- és ablakkeretei valójában az Égei-tenger közepén
található kiklád kultúra produktumai. Olyannyira, hogy a szigeteken
fellobbanó villaépítési láz miatt a hatóságok csak a kiklád stíluskódnak
megfelelő házakra adnak engedélyt. Ezúttal azonban kivételt tettek,
nem véletlenül.
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Ház a sziklák között
A teljes Rocky Retreat villa-projekt alapgondolata éppen a természettel
való egybeolvadás. Bár a homlokzat struktúrája követi a helyi építészeti
hagyomány klasszikus íveit, textúráltságával tökéletesen harmonizál a
környező dombok színvilágával és köves talajával. Kiegészítésül hatalmas
teraszok épültek a villához. Háttérben a végtelen kékséggel a grillterasz
már inkább a homokos tengerpart impresszióját kelti, és egy másik,
náddal fedett teraszról – amelyen a fatüzelésű barbecue is található – az
Agrari-öbölre, azon túl Nakszosz szigetére nyílik kilátás. A kertet tervezők
ügyeltek arra is, hogy helyben honos növényekkel vegyék körbe az épületet, így a szélvédett bárt olajfák árnyékában rendezték be. A lakókkal,
bérlőkkel való cinkos összekacsintásként, banálisnak ható, kettős kagylósor határolja a terasz különböző elemeit – így a természetes vizekhez
hasonlóan a lagúna alakú, feszített víztükrű medencét is.
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Navy stílus a nappaliban a megszokott tengerészmotívumokkal
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Hűen a mediterrán hagyományokhoz
a konyhát beépített bútorokkal alakították ki

Szívem, tengerész
Már a félig fedett helyiségek is előre jelzik a belső terek
stílusát. A keresztgerendák világítása hajólámpákat idéz,
valamint az ezzel harmonizáló, tömör, natúrfa asztal nem
hagy kétséget az enteriőrök stílusát illetően. A navy vagy
tengerész stílus megszokott hajós-nyaralós motívumaival
együtt is megőrzi a villa luxus jellegét. A nappalival egy
helyiségben kiépített konyha egyszerre utal a tradicionális
építkezési szokásokra, miközben anyaghasználatában a
letisztult modernitást képviseli. Ugyancsak a mediterrán
építészetre jellemző sajátosság, hogy a konyhapult itt is
beépített bútorként jelenik meg, de modern anyaghasznáAT12
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lattal. A megszokott fehérre meszelt felületek helyett
látszóbeton konyhát alakítottak ki, lágy vonalvezetéssel. Még a konyha legdominánsabb eleme, a tűzpiros hűtő is ehhez illeszkedik lekerekített éleivel. A
rusztikus konyha mellett a nappaliban és a hálókban
a natúrfa felületek mellett a fehér szín dominál, és a
tiszta, áttekinthető rendezettség eleganciát kölcsönöz
a belső tereknek.
Luxus tíz személyre
A háló, a fürdőszoba és a hozzá tartozó erkély, valamint a duplaágyas vendéghálók – természetesen
saját fürdőszobával – az összesen tíz vendég befogadására alkalmas villa emeletén kaptak helyet. Mindezen túl egy különálló stúdiólakást is kialakítottak a
villában, saját bejárattal. Nem titok, az épületet kimondottan bérlésre szánták, a meglehetősen borsos
áráért cserébe azonban maximális luxust, kényelmet
és kétszáz méternyire fekvő tengerpartot kapnak a
vendégek.

A rendezettség és a fehér szín dominanciája
kölcsönöz eleganciát az intim zónának
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