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Urban Soul Project

Αστική αρχιτεκτο ν
Πρόσφατα το περιοδικό
«Wallpaper» τους ανέφερε σε
αφιέρωμα που έκανε στο «Ergon
House», ενώ το όνομά τους
βρέθηκε και στις εκλεκτικές σελίδες
του «Monocle». Ο λόγος για το
αρχιτεκτονικό γραφείο Urban Soul
Project με έδρα στη Θεσσαλονίκη.
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O Τάσος Γεωργαντζής είναι
το έτερον ήμισυ του διεθνώς
επιτυχημένου διδύμου μαζί
με τον Κωνσταντίνο Φλώρο
πίσω από την υπογραφή
Urban Soul Project

Πιο πρόσφατο δείγµα της δουλειάς
τους είναι η design boutique
του νταµπλούχου ΠΑΟΚ
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ο νική με ψυχή
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Ο
Οι Urban Soul Project (USP), οι αρχιτέκτονες
Τάσος Γεωργαντζής και Κωνσταντίνος Φλώρος,
έχουν ήδη αφήσει το αρχιτεκτονικό τους αποτύπωμα έντονο στη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν
και έχουν την έδρα τους. Απόδειξη, η αναφορά
σε αυτούς στο τελευταίο τεύχος του ελιτίστικου
«Monocle» σε αφιέρωμά του για τη δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Πιο πρόσφατο
δείγμα της δουλειάς τους είναι η design boutique
του νταμπλούχου ΠΑΟΚ. Παράλληλα, έχουν
σχεδιάσει και επιμεληθεί αρχιτεκτονικά τα
εστιατόρια «Navona» και «Τhymare», που
βρίσκονται στο εδώ και καιρό ανακαινισμένο
«Makedonia Palace». Εκτός Θεσσαλονίκης, οι
USP είναι αυτοί στους οποίους ανήκουν τα
εύσημα για το εστιατόριο-παντοπωλείο-ξενοδοχείο «Ergon House» στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της Αθήνας. «Το ‘‘Ergon House’’
ήταν ένα project που το ετοιμάζαμε πάρα πολύ
καιρό, περισσότερο από έναν χρόνο. Για εμάς
είναι ένα project το οποίο δεν έχει νόρμες που
να το ορίζουν. Αυτό που θέλαμε κυρίως ήταν
να αναβιώσουμε το πνεύμα της χαμένης χρυσής
εποχής του ελληνικού τουρισμού», αποκαλύπτουν και προσθέτουν: «Θα έπρεπε να είναι
ένα ξενοδοχείο μοντέρνο μεν, με αναφορές
όμως στις χρυσές δεκαετίες του ελληνικού
τουρισμού των 60s και των 70s. Θέλαμε να
κάνουμε μια σχεδιαστική πρόταση με ελληνική
ταυτότητα που να φαίνεται όμως σύγχρονη
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στον παγκόσμιο χάρτη. Το ύφος που χρησιμοποιήσαμε και η αισθητική που επιλέξαμε κέρδισε το κοινό, αλλά και ξένα έντυπα όπως το
‘‘Wallpaper’’. Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός
ότι το αποτέλεσμά μας χαρακτηρίστηκε GrecoJapanese».
Το δεύτερο συνθετικό -«Japanese»- παραπέμπει σε ένα άλλο μεγάλο project τους στο
Παρίσι, το οποίο οι ίδιοι είχαν ονομάσει «Nippon
Apartment». Πρόκειται για τον επανασχεδιασμό
των εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου του 16ου
Διαμερίσματος στη γαλλική πρωτεύουσα, το
οποίο από μόνο του αποτελεί αρχιτεκτονικό
μνημείο αφού είναι το πρώτο που χτίστηκε από
μπετόν. Πώς όμως βρέθηκαν οι USP στο Παρίσι; Ο Τάσος Γεωργαντζής θυμάται: «Η
πρώτη μας δουλειά στο εξωτερικό ήταν το
εστιατόριο ‘‘Ergon’’ στο Λονδίνο. Με αφορμή
τη γενικότερη δυσπραγία λόγω οικονομικής
κρίσης, αποφασίσαμε ένας από την ομάδα να
μετακομίσει μόνιμα στο Λονδίνο, όπου σήμερα
διατηρούμε την Urban Soul Project UK. Εκεί
κάναμε διάφορα έργα, οικιστικά κυρίως, αλλά
και commercial. Αναλάβαμε όμως έργα για
Ελληνες του εξωτερικού και στην υπόλοιπη
Ευρώπη, δύο από τα οποία στο Παρίσι. Το ένα
από αυτά βρίσκεται στο Τροκαντερό, σε ένα
κτίριο που σχεδιάστηκε από τον μεγάλο αρχι-

Η φιλοσοφία πίσω από
τις εντυπωσιακές δουλειές
των USP βασίζεται στην
επανάχρηση αστικών ή παλιών
βιοµηχανικών κτιρίων

H νεο-ρετρό πρόταση των USP που
αντικατοπτρίζει το «Ergon House» είναι ένα
σύγχρονο ξενοδοχείο με αναφορές στα
60s και τα 70s που κίνησε το ενδιαφέρον
της «Βίβλου» του design «Wallpaper»

«Με το ‘‘Ergon
House’’
θέλαµε κυρίως
να αναβιώσουµε
το πνεύµα της
χρυσής εποχής
του ελληνικού
τουρισµού»

τέκτονα Ογκίστ Περέ, ο οποίος με τα αδέλφια
του Γκουστάβ και Κλοντ έχτισε το 1903 στην
25 bis rue Franklin μια πολυκατοικία που ίσως
είναι η πρώτη που σχεδιάστηκε για να κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με
ταπεινότητα και σεβασμό στην ιστορία του,
λοιπόν, αναμορφώσαμε το εσωτερικό του
κομμάτι και το ονομάσαμε «The Nippon
Apartment».

Η πόλη πρέπει
να έχει ψυχή
Η ονομασία Urban Soul Project υπήρχε στο
μυαλό του Τάσου Γεωργαντζή πολύ προτού
γίνει εταιρεία. «Για μένα ήταν ένα προσωπικό
στοίχημα που αφορούσε τον αστικό ιστό, την
αστική ψυχή. Η αρχική μου ιδέα ήταν να κάνουμε επανάχρηση αστικών ή παλιών βιομηχανικών
κτιρίων, να κάνουμε relaunching. Είχα σπουδάσει στην Αγγλία όπου είχε γίνει κάτι παρόμοιο
σε πολλές περιοχές», αναφέρει.
➸
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«Το ‘‘κόµπλεξ’’ της δεύτερης πόλης
δηµιουργεί ένα έντονο δηµιουργικό
άγχος να ξεπεράσει την πρωτεύουσα»

H

τη θέα που προσφέρεται και, ευτυχώς για μας,
τελικά το δέχτηκαν. Καταφέραμε να τους πείσουμε και ήμασταν μόνο 26 ετών. Το project,
του οποίου μόνο η κατασκευή έφτασε στο 1,5
εκατ. ευρώ, ήταν μια βουτιά στα βαθιά για μας.
Και παρέμενε μέχρι πριν από δύο-τρία χρόνια
ως ένα από τα πιο μεγάλα έργα που κάναμε
ποτέ», καταλήγει.

Η εταιρεία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2009.
Η ιδέα της, ωστόσο, είχε ξεκινήσει δύο χρόνια
νωρίτερα, όταν ο Τάσος Γεωργαντζής με τον
Κωνσταντίνο Φλώρο εργάζονταν ακόμη σε
άλλα αρχιτεκτονικά γραφεία. To πρώτο τους
γραφείο δημιουργήθηκε έναν χρόνο μετά τη
σύσταση της εταιρείας. «Μία από τις πρώτες
μας δουλειές ήταν ένα σπίτι στην Κέρκυρα. Ο
Κώστας, ο οποίος βρισκόταν εκεί για μια άλλη,
μικρή δουλειά του γραφείου, γνώρισε κάποιους
Αγγλους που ήθελαν να αναπαλαιώσουν μια
μονοκατοικία που είχαν αγοράσει. Είχαν αποφασίσει να κοιτάξουν τη δουλειά δύο-τριών
αρχιτεκτονικών γραφείων, ανάμεσα στα οποία
και το δικό μας. Με ελάχιστο ύπνο, γιατί χάσαμε το βραδινό καράβι και πήραμε εκείνο που
έφευγε στις 2 τα ξημερώματα ενώ το ραντεβού
μας ήταν 8.30 το πρωί, πήγαμε να τους πείσουμε ότι ήμασταν οι κατάλληλοι. Οταν με ρώτησαν
τι σκεφτόμαστε να κάνουμε με το σπίτι, τους
είπα ‘‘να το γκρεμίσουμε’’. Μα εμείς το αγοράσαμε, μας είπαν, και τους απαντήσαμε ότι το
σπίτι δεν έχει τον σωστό προσανατολισμό προς
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Λίγο αργότερα βρήκαν έναν χώρο 35 τ.μ.
στην πλατεία Φαναριωτών, πάνω από τη διάσημη ψησταριά «Διαγώνιος». Εκεί έστησαν τα
πρώτα τους γραφεία. Με μια πιστωτική κάρτα
που τους έβγαλε ο διευθυντής μιας τράπεζας
με την οποία συνεργάζονταν, αγόρασαν τα
πάντα: εξοπλισμό, γραφεία, υπολογιστές. Μέσα
σε έναν χρόνο, από δύο άτομα έγιναν έξι, με
αποτέλεσμα κάποιοι να δουλεύουν στην κουζίνα. Ο Τάσος Γεωργαντζής αφηγείται τη συνέχεια: «Μέσα σε έναν-ενάμιση χρόνο αλλάξαμε γραφείο, αναγκαστήκαμε και πήγαμε σε
ένα μεγάλο, για τα δικά μας δεδομένα, γύρω
στα 140 τ.μ. Σκέψου ότι είχαμε έναν φίλο αρχιτέκτονα, καθηγητή τότε στα ΙΕΚ, στον οποίο
προτείναμε να έρθει να συστεγαστεί μαζί μας
για να συγκεντρώνουμε τα χρήματα για το
νοίκι. Μετά από έξι χρόνια καταλήξαμε στα
σημερινά μας γραφεία, σε έναν χώρο 550 τ.μ.,
όπου εργάζονται πάνω από 36 άτομα. Το ψάχναμε δύο χρόνια αυτό το κτίριο. Είναι του
1890, διατηρητέο. Εκεί έμενε ο γιος του Τούρκου διοικητή της πόλης».

Τα μεγάλα projects που τους άνοιξαν τον
δρόμο της επιτυχίας ήταν τα εστιατόρια «Ergon»,
τα οποία ενώ ξεκίνησαν στην πόλη τους αποτέλεσαν ταυτόχρονα και ένα παράθυρο προς
τον κόσμο αφού παραρτήματά τους υπάρχουν
και στο εξωτερικό. Σημαντική ήταν και η συμβολή των εστιατορίων στο «Makedonia Palace»,
αλλά και η αλυσίδα ξενοδοχείων Colors, τα
οποία είναι πλέον τρία, ενώ ένα ακόμη πρόκειται να ανοίξει στην Αθήνα. Το πιο μεγάλο project
με το οποίο ασχολούνται αυτή τη στιγμή είναι
τα γραφεία μιας σημαντικής ελληνικής εταιρείας real estate στην Αθήνα, κοντά στο Σύνταγμα. «To δημοσίευμα του ‘‘Wallpaper’’ προέκυψε ξαφνικά. Μας έστειλαν ένα mail στο οποίο
μας ζητούσαν φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης
από το ‘‘Ergon House’’ στη Μητροπόλεως.
Παγώσαμε όταν συνειδητοποιήσαμε ότι το
‘‘Wallpaper’’ ενδιαφέρεται για μας. Εναν μήνα
αργότερα ακολούθησε αφιέρωμα από το ‘‘Monocle’’
στο πλαίσιο θέματος για το design της Θεσσαλονίκης». Κλείνοντας, ο Τάσος Γεωργαντζής
αναφέρεται στη δημιουργική άνοδο που παρα-

Το ξεκίνημα έγινε τον Δεκέµβριο του 2009
που οι δυο αρχιτέκτονες ίδρυσαν
την εταιρεία τους. Σήμερα η δημιουργική τους
ομάδα αποτελείται από 36 άτομα και οι
δουλειές τους σε Ελλάδα και εξωτερικό
απολαμβάνουν διεθνούς προβολής

τηρείται στις «συμπρωτεύουσες» -αν μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε τον όρο- ανά τον κόσμο:
«Θεωρώ ότι γενικά οι δεύτερες πόλεις παγκοσμίως αποτελούν μια πολύ ενδιαφέρουσα δημιουργική κοινότητα. Το βλέπουμε με το Μάντσεστερ, που έχει πάρει τα πρωτεία από το Λονδίνο.
Το ίδιο συμβαίνει και με το Σαν Φρανσίσκο ή
και με άλλες περιοχές της Καλιφόρνιας. Το
‘‘κόμπλεξ’’ της δεύτερης πόλης δημιουργεί
έντονο δημιουργικό άγχος να γίνουν πράγματα.
Με μια έννοια, να ξεπεράσει η πόλη την πρωτεύουσα. Σε αυτό συμβάλλουν παρέες που
αποφασίζουν να γράψουν ιστορία παραμένοντας
εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Θεσσαλονίκη η
γραφιστική σκηνή που ξεκίνησε δειλά πριν από
10-15 χρόνια αυτή τη στιγμή μονοπωλεί τα
βραβεία με ποσοστό 70%. Αυτοί οι άνθρωποι
τροφοδοτούν κατά κάποιον τρόπο ο ένας τον
άλλον και κάνουν παρέα μεταξύ τους και εκτός
δουλειάς. Η αρχιτεκτονική και το design της
Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν επίσης άνθηση τα
τελευταία πέντε-έξι χρόνια με παρουσία σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό» ◆
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