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ξενοδοχείο
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otel ή hostel; Ποια η διαφορά; Και τα δύο 
έχουν να κάνουν με τον όρο hospitality, 
που σημαίνει φιλοξενία. Αυτό απαντούν 
οι δημιουργοί του Generator Barcelona, 
που θέτουν τη φιλοσοφία του hostel σε νέα 

βάση. Η οποία προτείνει καλόγουστα, άνετα ξενοδοχεία, 
χωρίς υπερβολές που στοιχίζουν. Κι έτσι μπορεί ο πελά-
της να επωφελείται με χαμηλού κόστους διαμονή. Τη φι-
λοσοφία αυτή εφάρμοσαν ήδη με επιτυχία στο Δουβλίνο, 
στην Κοπεγχάγη, το Αμβούργο, το Λονδίνο, το Βερολίνο 
και έπονται άλλα δύο στη Βενετία και το Βερολίνο, ενώ 
αυτό της Βαρκελώνης, που άνοιξε πριν λίγους μήνες, 
θεωρείται η ναυαρχίδα των Generator. Πρόκειται για ένα 
επταώροφο κτίριο της δεκαετίας του ’60  που λειτουργού-
σε ως γραφειακός χώρος, στην οδό Carre Coresega, όχι 
πολύ μακριά από τα διαμερίσματα Casa Batllo του Gaudi. 
Τόσο το εσωτερικό του κτιρίου όσο και η πρόσοψή του 
μεταμορφώθηκαν με τρόπο που δεν περνά απαρατήρη-
το. «Με κάθε νέο έργο», λέει ο επικεφαλής του Design 
Agency, Anwar Mekhayech, που ανέλαβε την ανακαίνιση, 
«θέλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τη χρήση του κτιρίου, 
αλλά ταυτόχρονα και να αναζωογονήσουμε την περιοχή 
όπου αυτό βρίσκεται. Συντηρούμε στοιχεία του παρελθό-
ντος, ανακυκλώνουμε ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά 

Η

Τα φαναράκια, έργο του ντόπιου 
καλλιτέχνη Julie Plotier, όσο 
κι αν νομίζουμε πως είναι 
εμπνευσμένα από την κινεζική 
παράδοση, στην πραγματικότητα 
παραπέμπουν σε μια τοπική γιορ-
τή, στη Festa Major de Gracia. 
Οι ίδιοι πορτοκαλί χρωματισμοί 
έχουν χρησιμοποιηθεί και στα 
έπιπλα, παραπέμποντας στον 
ήλιο της Μεσογείου. Το πορτο-
καλί χρώμα έχει χρησιμοποιηθεί 
ακόμα και στην πρόσοψη, που το 
βράδυ γίνεται εντυπωσιακή. 

Budget and style
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ, Η ΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΗΤΑΝ ΤΑ BOUTIQUE HOTELS. ΠΛΕΟΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ  
BUDGET HOTELS. ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΝΕΛΑΒΕ ΝΩΡΙΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ PATRON ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΑ Η ΚΡΙΣΗ ΚΤΥΠΗΣΕΙ, ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΗΣΕ ΤΑ GENERATOR HOSTELS. ΚΑΛΟΓΟΥΣΤΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ, ΑΝΕΤΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ, ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΑ, 
ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ. Της Χρυστάλλας Χατζηδημητρίου   Φωτό: Nikolas Koenig 
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και προσθέτουμε νέα στοιχεία που δίνουν ένα ιδι-
αίτερο ύφος, αλλά έχουν και σχέση με την πόλη». 
Στο συγκεκριμένο έργο, το πολύ ιδιαίτερο στοιχείο 
είναι τα χρωματιστά φαναράκια (πέραν των 300) 
που κρέμονται πάνω από τους κοινόχρηστους 
καθιστικούς χώρους στο ισόγειο και είναι ορατά 
στους περαστικούς αντανακλώντας ένα πορτοκαλί 
φως όπως κι ο ήλιος της Ισπανίας. Χρώμα έχει 
χρησιμοποιηθεί σε όλους τους χώρους, ακόμα και 
στην πρόσοψη του κτιρίου, που απευθύνεται πιο 
πολύ σε ένα νεανικό κοινό (χωρίς να αποκλείει 
καμιά ηλικία). Έχει δημιουργηθεί επίσης roof 
garden, καθώς και αρκετοί κοινόχρηστοι χώροι, 
με στόχο να ενθαρρύνονται οι πελάτες να ξεκου-
ράζονται και να κοινωνικοποιούνται εντός του 
ξενοδοχείου, μετά από τις κουραστικές βόλτες 
στην πόλη ή μετά από άγρια ξενύχτια. Τα δωμά-
τια είναι απλά και άνετα, ενώ κάποια διαθέτουν 
και ιδιωτικές βεράντες με υπέροχη θέα προς 
την πόλη. Παρά τη low budget φιλοσοφία, οι 
δημιουργοί του δεν τσιγκουνεύτηκαν στο να κα-
λέσουν νέους, ντόπιους καλλιτέχνες, να δημιουρ-
γήσουν για το ξενοδοχείο, φτιάχνοντας έτσι μια 
νεανική, ανάλαφρη και ευχάριστη ατμόσφαιρα. 
Graffiti, κατασκευές και άλλες εικαστικές πινε-
λιές μαρτυρούν σεβασμό στη δημιουργικότητα. l 

Τα δωμάτια είναι απλά και άνετα, ενώ οι δημιουργοί θέλησαν να δώσουν έμφαση στους κοινόχρηστους 
χώρους, προτρέποντας τους πελάτες να ξεκουράζονται και να κοινωνικοποιούνται εντός του ξενοδοχεί-
ου, μετά από τις κουραστικές βόλτες στην πόλη ή μετά από άγρια ξενύχτια. Παρά τη ριζική ανακαίνιση, 
στοιχεία του παρελθόντος έχουν διατηρηθεί, ενώ κάποια πράγματα έχουν μεταποιηθεί και τους έχουν δοθεί 
νέες χρήσεις. Εντυπωσιακή είναι η κατασκευή Bird Cage με τρεις κούνιες και με μια σκάλα στο ίδιο ύφος 
να οδηγεί σε ένα μεσοπάτωμα όπου οι πελάτες μπορούν να την αράξουν έχοντας θέα στο ισόγειο. 


