
Maison Souquet, Paris

Στις αρχές του 20ου αιώνα, τα Maisons του Παρισιού ή
αλλιώς οι οίκοι ανοχής κλείνουν. Το Maison Souquet
αναγεννά την πολυτελή διακόσμηση ενός τέτοιου χώρου,
σε απόσταση αναπνοής από το περίφημο Moulin Rouge.
Μία διακριτική πρόσοψη και δύο κόκκινα φανάρια, εισάγουν
τον επισκέπτη στον κόσμο του Maison Souquet. Πρόκειται
για ένα μυστικό καταφύγιο, που ταξιδεύει τον επισκέπτη
στη χλιδή της Belle Epoque. Η κομψή και μυστηριακή
ατμόσφαιρα, που προσδίδει η ανατρεπτική αρχιτεκτονική
και εσωτερική διακόσμηση του Jacques Garcia, δίνει μία
πολυτελή γεύση του παριζιάνικου τρόπου ζωής. Ο Jacques
Garcia δημιούργησε μία μοντέρνα έκφραση του 19ου
αιώνα, ένα συνδυασμό του Αραβικού στιλ και της
αισθητικής της εποχής του Ναπολέοντα, ταιριασμένα με
εκλεκτά έπιπλα και έργα τέχνης, που γίνονται ένα με το
πνεύμα του χώρου, δημιουργώντας μία σαγηνευτική
ατμόσφαιρα. Η τόλμη και το καλό γούστο του Jacques
Garcia δημιουργούν ένα απαράμιλλο στιλ. 
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Ο διάσημος Γάλλος σχεδιαστής δημιουργεί μία
ατμόσφαιρα εξαιρετικής κομψότητας, ένα μείγμα ειδών,
που γεννήθηκε από το πάθος του για τα πολύτιμα υλικά,
τα σπάνια αντικείμενα και τις ιστορίες. Η ανεξέλεγκτη
σκέψη του, του έδωσε την ελευθερία, να σχεδιάσει ένα
ξενοδοχείο εμπνευσμένο από τους οίκους ανοχής και -
ταυτόχρονα - από το Λούβρο και τα βασιλικά
διαμερίσματα στο παλάτι των Βερσαλλιών.Ο επισκέπτης
για να βιώσει με όλες του τις αισθήσεις αυτό το ταξίδι στο
παρελθόν, πρέπει να κλείσει απ'έξω τον υπόλοιπο κόσμο.
Το design του ξενοδοχείου, όπως συνέβαινε και με τους
οίκους ανοχής της εποχής, έχει σκοπό να
αποπροσανατολίσει τον επισκέπτη, ώστε να παραδοθεί
γρηγορότερα στη γοητεία του. Από το λόμπυ, στους
υπόλοιπους χώρους, το μονοπάτι της περιπλάνησης
αλλάζει προοπτικές, μαζί με τους επισκέπτες του.

Boutique ξενοδοχεία ανάμεσα σε δύο κόσμους
Maison Souquet, Paris
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Πολύχρωμοι θησαυροί αποκαλύπτονται σε κάθε βήμα,
ενώ καθρέφτες παίζουν ένα αέναο παιχνίδι ειδώλων.
Το Salon " 1001 νύχτες" είναι ο πρώτος χώρος, που
υποδέχεται τον επισκέπτη. Το ντεκόρ του είναι
εμπνευσμένο από την αισθητική των αρχών του 20ου
αιώνα, που χαρακτηριζόταν από μία εμμονή με την
Ανατολή. Τοιχογραφίες, μεγαλοπρεπείς κολόνες,
ξυλογλυπτικές δημιουργίες, βελούδινοι καναπέδες,
μαρμάρινα πατώματα, λάμψη από επιχρυσωμένες
πορσελάνες, βιτρό παράθυρα, καθώς και ένα κόκκινο
χαλί, για οριοθέτηση του χώρου, συνθέτουν το σκηνικό.
Το Bar του Maison Souquet, μεγαλοπρεπές και οικείο,
σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να θυμίζει ένα τυπικό
αναγνωστήριο με τζάκι, πιάνο και βιβλιοθήκη.
Τα 14 δωμάτια και οι 6 σουίτες του ξενοδοχείου αποτίουν
φόρο τιμής στη μοναδική ομορφιά των εταίρων, από τις
οποίες και ονομάστηκαν. Εγκλωβισμένο σε 2.000 μέτρα
υφάσματος, κάθε δωμάτιο αποτελεί ένα κουκούλι με
μοναδική ατμόσφαιρα και θεατρικές κρυψώνες.
Το σπα είναι διακοσμημένο με ένα ουράνιο ταβάνι, τα
χρυσαφένια άστρα του οποίου, λάμπουν πάνω από την
πισίνα.
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