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פרוייקטים

The 
Design Agency

בשוק התחרותי של אכסניות מעוצבות, בית המלון Generator מבדל את עצמו 
כמלון העיצוב הראשון שממוקם במקומות גיאוגרפיים שונים. יש כיום סניפי   

Generator ברחבי אירופה, עם תוכניות לכיבוש הגלובל. 

 generator
אכסניה אורבנית מעוצבת / 

ברצלונה, ספרד 

טקסט  ציונה לוז
Nikolas Koenig  צילום
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•התמונות: אדריכלים, מעצבים 
ואמנים מקומיים מברצלונה, 

חברו יחד בכדי לייצר חלל יוצא 
דופן, עתיר גרפיקה פנטסטית, 

גופי תאורה עולצים בצבעוניותם 
וחתימה מפוסלת של של הרשת, 

.g האות

סניפי Generator מציעים מקומות התאכסנות אופנתיים, 
קוליים וסבירים מבחינת העלות. הכיוון היצירתי הכללי שלהם 
 ,The Design Agency ושפת העיצוב שלהם תוכננו על ידי

עם המעצב של כל הרשת Anwar Mekhayech. לכל 
לוקיישן יש סגנון ייחודי משלו, המשקף את הרוח והתרבות 

המקומיים של עיר בה נמצאים, תוך כדי שמירה על שפה 
עיצובית משותפת ודגש על חללים חברתיים נועזים ומרגשים.

אכסניות Generator ממוקמות כעת בדבלין, קופנהגן, 
המבורג, לונדון וברלין. Generator ונציה, וסניף נוסף בעיר 
ברלין, נפתחו בקיץ 2013; יש תוכניות לעוד 7 סניפים נוספים 

עד 2015. הסניף שמבקרי עיצוב מגדירים ככזה שחייבים 
לראות, הוא סניף הדגל שנפתח בברצלונה במאי 2013.

ברובע Garcia שבברצלונה, מרחק הליכה קלה מהבתים 
 Generator נמצא ,Antoni Gaudi שתכנן של

Barcelona. המבנה איכלס משרדים בשנות השישים 
של המאה הקודמת, ועבר שיפוץ עמוק ומקיף, ונבנה 

מחדש באופן שמציג את היצירתיות הגדולה המושקעת 
 The במותג הזה ובכל אחד מהלוקיישנים שלו. משרד

Design Agency חבר עם אדריכלים, ספקים ואמנים 
מקומיים ויחדיו יצרו גרפיקה פנטסטית, גופי תאורה 
יוצאי דופן ופסלים בצורת האות G )חתימת הרשת(.

בסניף הדגל, Generator Barcelona משלב מלון עם 
אכסניה. בדומה לברצלונה עצמה, הפנים הוא מארג של 

שכבות וסגנונות. חדרי האורחים הם פשוטים ונוחים, לחלק 
מרפסת גג פרטית עם נופים מרהיבים של העיר. האזורים 

הציבוריים מעודדים את האורחים לשהות בהם ולהתמנגל 
זה עם זה, בלובי ומספר אזורי ישיבה המציעים מגוון של 

אופציות ישיבה שונות ונישות קטנות בסגנונות שונים. 

generator
אכסניה אורבנית מעוצבת / 

ברצלונה, ספרד. 
תכנון

tHe DeSIgn agenCY
עיצוב גרפי

tHe DeSIgn agenCY 
                                                     Carlos Coido. Ibinser

אדריכל מקומי
 IBInSer

סיום
מאי 2013

בעלים
generator/Patron Capital
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תוכנית קומת קרקע

תוכנית קומת ביניים

תוכנית מרתף
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• התמונות: עיצוב חם ואנרגטי 
עם תערובת עשירה של הדפסים 

וטקסטורות. כל מקום מספר 
סיפור באמצעותם, למשל 

מעברה הימי של ברצלונה. 

הכניסה הראשית מובילה ללובי החם והאנרגטי של המלון, 
לבר אחורי המעוצב בתערובת עשירה של טקסטורות 

והדפסים, כולל רצפה הונגרית מקושטת מאריחי בטון, 
מתכות ועץ מעובדים בגסות, ומעליהם מרחפות 300 
מנורות, שקיבלו את השראתן מהחג השנתי של רובע 

 ,Julie Plottier שיצרה ,Festa Major -ה Garcia
אמנית מקומית. הלובי נמצא מימין לכניסה, ובביתן פנימי 

שמקבל את השראתו מעברה הימי של ברצלונה, קורות 
עץ גבוהות מזכירות גוף של ספינה. המקום גם מכונה 

“כלוב הציפורים“, כי שלושת ערסלי הישיבה התלויים שם 
נראים כציפורים בתוך כלוב הקורות. הכרים הצבעוניים של 

.Woouf ! הערסלים עוצבו על ידי חברת העיצוב המקומית
גרם מדרגות עולה מתוך “כלוב הציפורים“ לקומת 

ביניים, שהיא מרפסת סגורה עם זגוגיות הצופות לעבר 
הלובי שבקומה מתחת. כאן האורחים יכולים להירגע 
בספריה, וכאן האטרקציה העיקרית היא ביתן לצילום 
אוטומטי שבו ניתן להצטלם בסגנון ה“פוטורצח“ עם 

חברים, ואז לשלוח ישירות למדיה החברתית. לחילופין, 
האורחים יכולים להעסיק את עצמם עם משחקי הקופסה 

המפוזרים במקום או לבלות בחדר המשחקים ולשחק 
ביליארד, סנוקר, כדורגל שולחני או לגלוש ברשת. 
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