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Μπαρ και εστιατόριο "Wine District" στη Λισαβώνα

Το Wine District βρίσκεται στο Chiado, στην καρδιά της Λισαβόνας. Ευρύχωρο και καινοτόμο, με
διαφορετικό concept για μπαρ και εστιατόριο η έμπνευσή του βασίζεται στους καλύτερους
συνδυασμούς της πορτογαλικής παραδοσιακής κουζίνας, εντυπωσιάζοντας τους απαιτητικούς
ουρανίσκους εκείνων που απολαμβάνουν καλό φαγητό και ποτό.
Το Wine District έχει εμβαδό 600 m², το οποίο οποία περιλαμβάνει βεράντα σε εσωτερική αυλή, μπαρ
με μήκος 22 μέτρων και ένα ακαταμάχητο κατάστημα, που πουλάει όλα τα προϊόντα που διατίθενται
στα μενού του εστιατορίου.
Το στυλ αυτού του χώρου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως βιομηχανικό. Ωστόσο, η ανακουφιστική
και γοητευτική ατμόσφαιρά του μπορεί να ανατρέψει την εικόνα αυτή, καθώς πρόκειται για ένα
σημείο συνάντησης στης Τέχνης με τη Φύση, με το Κρασί πάντα ως κύριο στόχο.
Περνώντας μέσα από το εστιατόριο, βιώνουμε λίγο από την υπαρξιακή ιστορία του κρασιού,
πηγαίνοντας από τα αρχικά του στάδια, συμπεριλαμβανομένης της φύσης και των αμπελώνων, της
λεπτής και περίπλοκης αρμονία της διαδικασίας παραγωγής κρασιού, μέχρι την παράδοση και τις
γευστικές απολαύσεις.
Ο πάγκος του μπαρ μήκους 22 μέτρων, κατασκευασμένος από γαλλικό κορμό βελανιδιάς, γλυπτό "in
loco" από πορτογάλους τεχνίτες, είναι το βασικό στοιχείο του έργου, αγκαλιάζοντας ολόκληρη την
εσωτερική βεράντα για να παρέχει συνεχή οπτική επαφή με τον έξω κόσμο.
Τα κύρια υλικά που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό αυτού του χώρου είναι το ξύλο, το εμφανές
σκυρόδεμα, ο σκουριασμένος σίδηρος, ο φελλός και το δέρμα.
Οι φιλόδοξες εσωτερικές επιφάνειες ύψους 4 μέτρων δείχνουν ένα από τα δομικά τοιχώματα του
κτιρίου και το μπετόν του, που απεικονίζει μια ιστορία του Διονύσου, του ελληνικού Θεού του
κρασιού.
Μπορούμε επίσης να βρούμε μια ξύλινη φιγούρα του Βάκχου, του Θεού του κρασιού στη ρωμαϊκή
μυθολογία. Σκαλισμένοι και ζωγραφισμένοι σε διάφορα χρώματα, επισημαίνοντας τις κινήσεις τους,
είναι οι Maenads ή Bacchantes, οπαδοί και λάτρεις του Βάκχου ή του Διόνυσου.
Ένας τοίχος είναι καλυμμένος από φλοιό φυσικού φελλού και ένας άλλος μοιάζει με βράχο. Μια άλλη
καλλιτεχνική παρέμβαση βρίσκεται στο κατάστημα κρασιών δίπλα στην είσοδο, αυτή τη φορά υπό
μορφή κελαριού κρασιού, ζωγραφισμένου στον τοίχο, προσθέτοντας βάθος σε αυτόν τον χώρο.
Για να προστεθεί δυναμική και να διαφοροποιηθούν οι διαθέσιμοι χώροι περιπλάνησης, μια
επιφάνεια καλυμμένη με φελλό, κατασκευασμένη σε υψηλότερο επίπεδο, διαθέτει άνετους
δερμάτινους καναπέδες, πλαισιωμένους με παλιούς καθρέφτες που επεκτείνουν τη θέα και έτσι να
επιτυγχάνουν μεγαλύτερη χωρική αντίληψη.
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