ΑΦΙΞΕΙΣ

ΤHE MODERNIST
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΤΑΞΙΔΙΏΤΗ
Σε ένα σημείο-«φιλέτο», το ολοκαίνουργιο The Mοdernist Αthens συστήνεται ως ένα
boutique design ξενοδοχείο 4 αστέρων. Την αρχιτεκτονική υπογράφουν οι Form Related,
με μίνιμαλ γραμμές αλλά στιβαρά υλικά, όπως μαύρο μάρμαρο, ξύλινες επενδύσεις
και μπρούντζινες λεπτομέρειες. Βασική ιδέα, όπως και και στο Modernist της Θεσσαλονίκης, είναι να συνδεθεί το ξενοδοχείο με την πόλη και να γίνει κομμάτι της. Έτσι
οι υπεύθυνοι έχουν επιλέξει να συνεργαστούν με καλλιτέχνες και δημιουργούς της
Αθήνας που σχεδιάζουν αντικείμενα μόνο για το ξενοδοχείο. Ο κεραμίστας Χάρης
Πανουσόπουλος έχει δημιουργήσει μια σειρά με πιάτα και σκεύη, οι 2WO+1NE έχουν
σχεδιάσει τις υπέροχες στολές του προσωπικού, ο διεθνούς φήμης bartender του
Clumsies, Νίκος Μπάκουλης, έχει επιμεληθεί τα κοκτέιλ, ο Spilios Palov έχει επιλέξει
τις συλλογές με τα βινύλια που βρίσκονται στη διάθεση των ενοίκων στις σουίτες, ενώ
η ομάδα του Ergon έχει την επιμέλεια του φαγητού. Η κομψή αισθητική, τα custom
made amenities, η υψηλή ποιότητα του ύπνου και η σύγχρονη αίσθηση πολυτέλειας
του χαρίζουν επιπλέον αστέρια στη φιλοξενία. Από την ταράτσα (μόνο για ενοίκους) η
Αθήνα μοιάζει καταπράσινη και η Ακρόπολη λίγα βήματα μακριά.
• Ι. Γενναδίου 4, Κολωνάκι, τηλ. 216-0002130

MATERIA
PRIMA
ΠΡΏΤΗ ΎΛΗ ΣΤΟ ΠΟΤΉΡΙ
Στην πιο ωραία και μέχρι πρόσφατα αναξιοποίητη πλατεία του Παγκρατίου, την
πλατεία Μεσολογγίου, άνοιξε το Materia
Prima. Το wine bar, που έχει ομώνυμο
«αδερφάκι» στο Κουκάκι, σερβίρει μερικά εξαιρετικά κρασιά που προέρχονται
από σημαντικά terroir, από παραγωγούς
αρτίστες, όσους επιθυμούν να αναδείξουν παλιά αμπελοτόπια και τον χαρακτήρα μιας ολόκληρης περιοχής. Πολλά
από αυτά είναι ήπιας οινοποίησης, δηλαδή χωρίς χημικές παρεμβάσεις. Στο
υπόγειο του Materia Prima λειτουργεί κι
ένα walk-in κελάρι με πάτωμα από χαλίκι, το οποίο μπορείτε να επισκεφθείτε
με τους συνδαιτυμόνες σας ή με τον σομελιέ και να επιλέξετε μια φιάλη εκτός
καταλόγου. Προσφέρεται πολύ νόστιμο
τσιμπολόγημα, στη λογική του bistro, με
εποχικά υλικά που αναδεικνύονται με
ελάχιστο μαγείρεμα και ενδιαφέροντες
συνδυασμούς. Ανοιχτά για speciality
καφέ και πρωινό από τις 10.00, εκτός
Δευτέρας και Τρίτης, που ανοίγουν μόνο
απόγευμα. Λειτουργεί και ως κάβα και
πλέον ηλεκτρονικά στο materiaprima.grr
• Πλατεία Μεσολογγίου 3,
τηλ. 210-7255171
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