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TYPEROOM® ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Κείμενο Parachute® | Φωτογράφηση Pygmalion Karatzas

Μέσα από ένα καλά 
σχεδιασμένο χρονοδιάγραμμα 
που καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα του τομέα της τέχνης 
και του σχεδιασμού, με μια 
σειρά εκδηλώσεων, διαλέξεων, 
εργαστηρίων, εκθέσεων 
και πολυεπιστημονικών 
έργων, το Typeroom® 
λειτουργεί ως σημείο 
συνάντησης για τοπικούς 
και διεθνείς δημιουργούς.

Ο χώρος, που αποπνέει μία 
βιομηχανική αίσθηση, έχει 
ως στόχο την ανάδειξη της 
ισχυρής δυναμικής της 
τυπογραφίας. Χρησιμοποιούνται 
τυπογραφικά σχήματα, 
συμπλέγματα και διάφοροι 
χαρακτήρες για την κατασκευή 
τυπογραφικών στοιχείων των 
οποίων ο σκοπός εκτείνεται 
πέρα   από τον διακοσμητικό 
χαρακτήρα τους. 

Το Typeroom® είναι ένας δημιουργικός χώρος εμπνευσμένος 
από την τυπογραφία και τις γραφικές τέχνες. 
Πρόσφατα μετακόμισε στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και μεταφέρει 
το έργο της βραβευμένης εταιρίας τυπογραφίας Parachute®. 
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Το Typeroom® μεταμορφώνει 
τα γράμματα και την τέχνη της 
τυπογραφίας σε φυσικά 
αντικείμενα, που οι άνθρωποι 
μπορούν να αγγίξουν και να 
αλληλοεπιδράσουν μαζί τους.

Κατά την άφιξη, ο επισκέπτης 
έρχεται σε άμεση επαφή με 
τις φυσικές εφαρμογές του 
τύπου, καθώς πιέζει ένα ξύλινο 
γράμμα “ε” στην πρόσοψη 
του κτιρίου για να εισέλθει 
στον χώρο. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
στη σήμανση είναι ξύλο δρυός 
και μέταλλο, τα οποία 
βρίσκονται και στο εσωτερικό 
του χώρου, δίνοντας έτσι μια 
αίσθηση συνέχειας μεταξύ του 
μέσα και του έξω. 

κάτοψη
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Επιπλέον, τα τυπογραφικά 
στοιχεία μπορούν να βρεθούν 
σε όλο τον χώρο: ένα μεγάλο 
κεφαλαίο Ωμέγα 
χρησιμοποιείται ως 
διαχωριστικό μεταξύ του 
εκθεσιακού χώρου και του 
χώρου γραφείων, ενώ τα 
γράμματα δέλτα και βήτα 
μετατράπηκαν σε καθιστικά. 
Όσον αφορά τον φωτισμό, μια 

εγκατάσταση νέον που παίρνει 
το σχήμα του γράμματος “Ν” 
έχει εγκατασταθεί στον τοίχο 
του γραφείου, εκπέμποντας 
ένα ζεστό κόκκινο φως.

Το Typeroom® βρίσκεται στη 
γειτονιά του Ψυρρή, στην 
καρδιά του αθηναϊκού κέντρου, 
ένα από τα παλαιότερα και πιο 
πολυσύχναστα μέρη της πόλης. 

Η επιλογή της τοποθεσίας 
ήταν ένα άμεσο αποτέλεσμα 
της ανάγκης και της επιθυμίας 
να συμμετάσχει κανείς 
σε έναν διάλογο με άλλους 
σχεδιαστές, δημιουργικά 
πρόσωπα της πόλης, 
καλωσορίζοντας όσους 
επιθυμούν να ανακαλύψουν 
και να αλληλοεπιδράσουν με 
την τέχνη της τυπογραφίας. 


