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Το διαμέρισμα εκτείνεται
σε ολόκληρο τον όροφο
κτιρίου στο κέντρο του Τελ
Αβίβ, έχει άπλετους χώρους
και η πρόσοψη ανοίγεται
προς τα δυτικά, με θέα στη
Μεσόγειο θάλασσα. Η κύρια
είσοδος βρίσκεται κεντρικά
και τα δωμάτια οργανώνονται
περιμετρικά.
The apartment extends over
an entire floor of a building
in the center of Tel Aviv, is
spacious and the main façade
is completely open towards
the west, overlooking the
Mediterranean Sea.
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Η βασική ιδέα είναι η δημιουργία όσο
το δυνατόν περισσότερου ανοικτού
χώρου. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτή τη
σχεδιαστική απόφαση, οι κεντρικοί άξονες
προσανατολίζονται από την ανατολή προς
τη δύση, επιτρέποντας στον κάτοικο να
απολαμβάνει τη θέα προς τη θάλασσα
από κάθε σημείο του διαμερίσματος.
Επιπλέον, ο ήλιος γεμίζει τον χώρο με φυσικό
φως όλη την ημέρα, από την ανατολή μέχρι
το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.
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The main idea was to create as much open
space as possible. Taking this planning
decision means that all the axes were kept
open from east to west, allowing for the resident
to enjoy a sea view from everywhere in the
apartment.
In addition, the sun fills the space with
natural light throughout the day, from the
early morning sunrise, to a spectacular
sunset in the west.
107

Κατά μήκος του άξονα βορρά-νότου
ένα σπονδυλωτό πέτασμα, μήκους 17m,
κατασκευασμένο από τοπικό τεχνίτη και
με υλικό τον ορείχαλκο, χρησιμεύει ως όριο
μεταξύ διαφορετικών χώρων, ενώ μέρος του
λειτουργεί και ως αποθηκευτικός χώρος.
Μέσω ενός συστήματος περιστρεφόμενων
στοιχείων χωρίζει την είσοδο από το σαλόνι,
απομονώνει την κουζίνα από την τραπεζαρία,
ή ενοποιεί τους χώρους, επιτρέποντας στις
ακτίνες του ήλιου από τη δύση να περάσουν
στο εσωτερικό, χρωματίζοντάς το με ένα
δραματικό φως.
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Along the south-to-north axis a modular 17m
long partition built of brass, by an artisan
craftsman, serves as a buffer between different
spaces and doubles as doors to storage
cabinets. Τhrough a system of pivoting doors,
it divides the entrance hall from the living room
while other times it allows the kitchen to be
closed off from the dining space.
When the doors open the spaces are unified
and the sun’s orange rays from the west
reach all the spaces, coloring everything
in dramatic light.
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Από το επαναλαμβανόμενο γεωμετρικό μοτίβο
που χαρακτηρίζει το πέτασμα, προσδίδοντάς
του μια κομψή και δυναμική εμφάνιση, κάποια
τμήματα λείπουν, επιτρέποντας οπτικές φυγές
από τον έναν χώρο στον άλλον, καθώς και το
φιλτράρισμα του φυσικού φωτός.
Ο έξυπνος σχεδιασμός αυτού του πετάσματος
ενοποιεί αντιληπτικά και όλο το υπόλοιπο
διαμέρισμα, εισάγοντας ένα ορθοκανονικό
μοτίβο που μεταφράζεται σε διαφορετικές
κλίμακες στα υπόλοιπα δωμάτια, όπως την
κρεβατοκάμαρα, όπου η κατασκευή πάνω από
το κρεβάτι είναι εμπνευσμένη από αυτό το
μοτίβο, σε μια απλούστερη έκδοση.
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From this repetitive geometric pattern, that
gives the partition a stylish and dynamic look,
some parts are missing, allowing a peek into
the back space, or for light to enter different
areas creating a spectacular effect.
The smart partition design is conceptually
unifying the rest of the apartment as well,
by introducing a pattern that is translated
in different scales throughout the rooms,
like the bedroom, where a structure above
the bed is inspired by the pattern on the
partition, in a simpler version.
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Ο κεντρικός πυρήνας κυκλοφορίας διαχωρίζει
το διαμέρισμα σε διαφορετικές ζώνες και
"τυλίγεται" με ένα σύστημα επένδυσης ματ
αλουμινένιων επιφανειών, που επίσης
επηρεάζεται μορφολογικά από το μοτίβο
του πετάσματος. Τα ορθογώνια τμήματά
του, τοποθετημένα σε διαφορετικά βάθη,
μετατρέπουν τον τοίχο σε τρισδιάστατο γλυπτό.
Τα φωτιστικά είναι κατασκευασμένα επίσης
από ορείχαλκο, εισάγουν το σχήμα του κύκλου
στον σχεδιασμό, που έρχεται σε αντίθεση
με τον ορθοκανονικό κάναβο που διέπει όλα
τα υπόλοιπα στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο
τα φωτιστικά συμπληρώνουν τη συνολική
εμφάνιση του διαμερίσματος.
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The core of the main building divides the
wings of the apartment and is wrapped entirely
in a brushed aluminum cladding system.
The compositions correspond to the pattern
of the central partition.
Aluminum rectangles, set at different depths,
turn what is in effect a core wall into
a 3D sculptural one.
The lighting fixtures are also made of brass
and come in round shapes contrasting with the
pattern of the partition. In this way the fixtures
complement the overall look of the apartment.
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