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Βαδίζοντας στα χνάρια της Rena Dumas, o Denis Montel, managing 
και artistic director του φημισμένου αρχιτεκτονικού γραφείου RDAI, 
σχολιάζει τις νέες τάσεις στο hotelling και τις μπουτίκ, αλλά θυμάται 
και την τελευταία επίσκεψή του στην Ελλάδα. Από τον Γιώργο Κυριακίδη

η ΜΠΟΥΤΙΚ ΤΟΥ ELIE SAAB 
ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ RDAI. 

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΤηΣ HERMÈS ΣΤΟ PANTIN.
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«Η εποχή των ανώνυμων 
ξενοδοχείων είναι πίσω μας.»

ΙΝΤΕRIOR DESIGN ΠΡΟΣΩΠΑ
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Τι πρέπει να υπηρετεί το design στο 
hotelling σήμερα και πώς φαντάζεστε  
το δεύτερο στο μέλλον;
Υπάρχουν πολλά είδη ξενοδοχείων: αναψυχής, 
urban, business κ.ά. Πάντα όμως ένα ξενοδοχείο 
είναι ένας χώρος φιλοξενίας όπου οι επισκέπτες 
θα παραμείνουν για μικρό χρονικό διάστημα 
και τους οποίους θα πρέπει να ικανοποιήσεις. 
Δεν πιστεύω στη χρήση του design στο όνομα 
του design ούτε καταλαβαίνω το πρόσφατο 
κόνσεπτ των design hotels που είναι αρκετά 
«μοδάτα». Επίσης, αντιλαμβάνομαι μια  
αλλαγή στην τουριστική βιομηχανία, καθώς  
οι άνθρωποι αναζητούν το μοναδικό,  
το ιδιαίτερο – ξεχωριστές υπηρεσίες, όχι 
απαραίτητα σε hot spots της πόλης.  
η εποχή των μεγάλων, ανώνυμων πολυτελών 
ξενοδοχείων βρίσκεται πίσω μας.
Τρία must χαρακτηριστικά ενός δωματίου 
ξενοδοχείου;
Έξυπνο και εύχρηστο IT, ευρύχωρο ντους και 
καλή ηχομόνωση.
Θα μας δώσετε ένα παράδειγμα ξενοδοχείου 
που, αν και δεν έχετε σχεδιάσει εσείς, έχετε 
ξεχωρίσει;
Θα σας δώσω τρία πολύ ανόμοια παραδείγματα, 
με κοινό παρονομαστή όμως τα απλά και 
σοφιστικέ δωμάτια και τον τρόπο που οι ένοικοί 
τους μπορούν να αναμειχθούν κοινωνικά με  
τους γείτονες και τους περαστικούς. Το πρώτο 
είναι το Nord-Pinus, ένα παλιό ξενοδοχείο  
στη γαλλική Αρλ με μεγάλο λόμπι και μπαρ 
όπου συναντιούνται aficionados. Το άλλο είναι 
το Wythe Hotel στο Μπρούκλιν, το οποίο μεταξύ 
άλλων διαθέτει φανταστική ταράτσα με θέα 
στο Μανχάταν. Ξεχωρίζω ακόμα το Naoshima 
του Tadao Ando, που ισορροπεί με επιδεξιότητα 
μεταξύ τέχνης και αρχιτεκτονικής.

Θα μπορούσε να πει κανείς πως  
το εργασιακό περιβάλλον είναι το δεύτερο 
σπίτι μας λόγω του χρόνου που περνάμε σε 
αυτό. Ποιες είναι οι προκλήσεις  
στο σχεδιασμό του;
Το παν είναι να δημιουργηθεί ένας πρακτικός, 
αποδοτικός, άνετος και φωτεινός χώρος,  
που να επιτρέπει στο χρήστη να προσαρμοστεί 
σε αυτόν.
Παρόλο που η Hermès είναι ένα κλασικό 
brand, οι Hermès μπουτίκ αποπνέουν  
μια ισχυρή σύγχρονη ατμόσφαιρα.  
Πώς οδηγηθήκατε σε αυτό το σχεδιαστικό 
μονοπάτι;
Με τα χρόνια, αναπτύξαμε μια ειδική  
σχεδιαστική γλώσσα για την Hermès. Όλες  
οι μπουτίκ της είναι διαφορετικές, ακόμα κι αν 
κάποια δυνατά μοτίβα και σχέδια ή η τυπολογία 
των επίπλων συνδέουν τα πρότζεκτ μεταξύ 
τους. Σε κάθε μπουτίκ προσπαθούμε να βρούμε 
κάποιο τοπικό στοιχείο που να μπορεί να 
απορροφηθεί από το σχεδιασμό με ένα twist. 

Δουλεύουμε με πέτρα, μέταλλο και ύφασμα,  
τα οποία χρησιμοποιούμε με σύγχρονο τρόπο. 
η διάταξη του χώρου είναι συνήθως ορθογώνια, 
ώστε ο επισκέπτης να περιηγείται εύκολα 
στο κατάστημα. Σχεδόν πάντα όμως υπάρχει 
μια μοντέρνα σκάλα, πρόσοψη ή οροφή που 
αντιπαρατίθεται έντονα με το κλασικό στήσιμο.
Με ποια υλικά απολαμβάνετε να εργάζεστε;
Το εύρος είναι μεγάλο. Προσωπικά εκτιμώ 
εκείνα που αποκτούν μεγαλύτερη ομορφιά όσο 
παλιώνουν –ξύλο, πέτρα, γύψο, κεραμικά–, αν και 
κάθε πρότζεκτ έχει τη δική του παλέτα υλικών.
Προσδιορίστε μας με μία πρόταση το ύφος 
που πρέπει να έχει μια μπουτίκ σήμερα.
Να μη μοιάζει με πωλητήριο.
Δηλαδή;
Τα καταστήματα πλέον μεταμορφώνονται  
σε εργαλεία επικοινωνίας προσφέροντας 
συνεχώς νέες εμπειρίες και υπηρεσίες.  
Οι πελάτες περιμένουν κάτι περισσότερο από 
ένα απλό shopping. Επομένως, το σύγχρονο 
κατάστημα πρέπει να «λέει μια ιστορία», αντί  
να παρουσιάζει τα προϊόντα του, ακόμα κι αν 
αυτό γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Πρόσφατα αναλάβατε τη διαμόρφωση 
του μπαρ-εστιατορίου στο φημισμένο 
παριζιάνικο spa και μετέπειτα κλαμπ  
Les Bains. Ποια ήταν η φιλοσοφία σας;
Θέλαμε να αναγεννήσουμε το χώρο με τη λογική 
ενός σχεδιαστικού remix από τα πρώτα χρόνια 
του Les Bains, το 19ο αιώνα, έως την εποχή του 
ως θρυλικού κλαμπ των ’80s. Εμπνευστήκαμε  
την μπορντό οροφή από τα παλιά spa  
στο Παρίσι. Τότε τα ταβάνια είχαν συχνά  
τη μορφή θόλου, που επιτρέπει στις σταγόνες 
του νερού να πέφτουν από τις κυρτές οροφές. 
Εδώ αντιστρέψαμε το θόλο και του δώσαμε 
σκούρο κόκκινο χρώμα: εκείνο της διασκέδασης.
Τι θα θυμάστε από την τελευταία σας 
επίσκεψη στην Ελλάδα;
Έμεινα σε μια μικρή πέτρινη καλύβα στην Τήνο, 
χωρίς ρεύμα και Wi-Fi, με μια απλή κουζίνα  
στην αυλή. Ήταν υπέροχα!
Αν σχεδιάζατε ένα ξενοδοχείο  
στην Ελλάδα...
Εφόσον μου δίνατε carte blanche, θα σχεδίαζα 
σε κάποιο νησί ένα διακριτικά ενσωματωμένο 
στο περιβάλλον eco hotel – να αντικρίζει τη 
θάλασσα. Το ξέρω ότι η απάντηση ακούγεται 
προβλέψιμη, αλλά δεν θα ήταν ένας παράδεισος;
www.rdai.fr

ΙΝΤΕRIOR DESIGN ΠΡΟΣΩΠΑ
ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  

ΣΤηΝ ΜΠΟΥΤΙΚ HERMÈS 
ΤηΣ BOND STREET.

ΑΠΟΨη ΤΟΥ ΚΑΦΕ MADANG 
ΣΤΟ ΕΣωΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΙSON 
HERMÈS ΣΤη ΣΕΟΥΛ. 

η ΕΜΒΛηΜΑΤΙΚη  
ΠΡΟΣΟΨη ΤηΣ HERMÈS  
ΣΤΟ ΜΠΕΒΕΡΛΙ ΧΙΛΣ.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ LES BAINS ΕΙΧΕ 
ΠηΓη ΕΜΠΝΕΥΣηΣ ΤΟ ΟΜωΝΥΜΟ 

ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΟ SPA.

ΧωΡΟΣ ΣΤη ΝΕΑ ΥΟΡΚη 
ΑΦΙΕΡωΜΕΝΟΣ  
ΣΤΑ ΑΡωΜΑΤΑ HERMÈS.
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1.	  As	  stated	  in	  your	  website,	  in	  Rena	  Dumas's	  work,	  light	  had	  a	  leading	  role.	  We	  see	  
light	  in	  that	  role	  in	  your	  work	  as	  well.	  Hence,	  could	  you	  tell	  us	  by	  which	  means	  do	  you	  
accomplish	  that?	  How	  important	  is	  light,	  either	  natural	  or	  artificial,	  in	  space	  and	  
architecture?	  
	  
Rena	  Dumas	  said	  that	  ‘Light	  is	  in	  nature	  and	  natural	  in	  all	  of	  us’.	  	  
The	  search	  for	  a	  balance	  between	  natural	  light	  and	  the	  intimacy	  of	  each	  space	  is	  
primary	  in	  our	  design	  of	  interiors,	  	  which	  are	  to	  be	  experienced	  and	  lived	  in.	  We	  use	  
both	  natural	  and	  artificial	  light	  to	  accentuate	  the	  experience	  of	  the	  space	  we	  design.	  
Rena	  Dumas	  believed	  that	  natural	  light	  in	  particular	  brings	  a	  special	  sense	  of	  beauty	  to	  
a	  space	  and	  releases	  a	  real	  energy.	  This	  is	  a	  concept	  is	  central	  still	  today	  in	  our	  design	  
of	  interior	  space.	  	  
	  
2.	  In	  most	  of	  your	  work,	  design	  balances	  between	  contemporary	  and	  old.	  According	  to	  
your	  opinion,	  how	  important	  is	  for	  a	  building	  or	  space,	  to	  exhale	  remembrance	  of	  it's	  
design	  roots?	  	  
Here	  you	  are	  refering	  to	  our	  renovation/refurbishment	  projects.	  Yes,	  in	  that	  case	  the	  
starting	  point	  of	  our	  conception	  is	  to	  understand	  the	  existing	  conditions,	  the	  quality	  
(or	  not)	  of	  the	  premises	  and	  to	  create	  a	  dialogue	  between	  the	  existing	  and	  a	  
contemporary	  addition.	  I	  like	  of	  the	  concept	  of	  sedimentation,	  layer	  on	  top	  of	  layer.	  
But	  I	  am	  absolutely	  not	  nostalgic.	  
	  
	  
3.	  With	  which	  materials	  and	  forms,	  do	  you	  mostly	  enjoy	  working	  with?	  
The	  range	  of	  materials	  we	  are	  using	  is	  very	  extensive,	  but	  I	  like	  the	  solid	  material,	  the	  
long	  lasting	  material,	  which	  become	  even	  more	  beautiful	  as	  it	  ages.	  
I	  can	  evoke	  wood,	  stone,	  plaster,	  ceramic	  for	  example…but	  every	  project	  calls	  for	  it’s	  
own	  palette	  of	  materials.	  
	  
4.	  Could	  you	  give	  us	  some	  hints,	  on	  the	  next	  hotel/residential	  project	  you	  are	  working	  
on?	  
We	  are	  working	  on	  an	  important	  hotel	  in	  the	  emirates	  at	  the	  moment	  ;	  it	  should	  be	  a	  
singular	  project	  between	  resort	  and	  hotel	  surrounded	  by	  very	  lush	  landscaping	  
	  
5.	  How	  do	  you	  see	  RDAI	  design	  philosophy	  evolving	  as	  time	  passes?	  
The	  conceptual	  approach	  is	  more	  and	  more	  important	  in	  our	  design	  process,	  even	  if	  
intuition	  is	  still	  present.	  And	  as	  a	  paradox,	  in	  our	  search	  for	  simplicity	  I	  realize	  that	  our	  
projects	  are	  becoming	  more	  complex	  !	  



6.	  One	  can	  say,	  that	  working	  environments,	  are	  our	  2nd	  home,	  due	  to	  the	  time	  we	  
spend	  there.	  Which	  challenges	  do	  you	  often	  face	  in	  this	  design	  category?	  
I	  believe	  that	  designing	  the	  working	  place	  is	  an	  exercice	  of	  minimal	  design.	  The	  basic	  is	  
to	  procure	  a	  practical,	  efficient,	  comfortable	  and	  well	  lit	  space	  and	  to	  let	  the	  user	  
«	  approriate	  »	  himself	  his	  own	  space.	  
	  
	  
	  
7.	  Hermès	  is	  a	  brand	  with	  rich	  heritage,	  hence	  people	  often	  characterize	  it	  as	  a	  classic	  
brand.	  Despite	  that	  characterization,	  all	  Hermès	  boutiques	  have	  a	  strong,	  
contemporary	  atmosphere.	  Could	  you	  tell	  us	  which	  equation,	  led	  you	  to	  that	  design	  
path?	  
	  
Over	  the	  years	  we	  have	  developped	  a	  real	  design	  language	  for	  the	  Hermès.	  All	  the	  
stores	  are	  different,	  even	  though	  some	  key	  patterns	  or	  symbols	  	  and	  the	  typlogogy	  of	  
the	  furniture	  link	  the	  projects	  together	  and	  to	  the	  identity	  of	  Hermès.	  The	  context	  is	  
very	  important	  to	  the	  concept	  of	  each	  project	  and	  we	  like	  to	  find	  a	  local	  twist	  or	  
particularity	  for	  each	  place.	  The	  Hermès	  brand	  is	  both	  classic	  and	  eccentric,	  this	  mix	  or	  
twist	  is	  also	  something	  we	  search	  for	  in	  our	  design.	  We	  often	  work	  with	  very	  artisanal	  
stone,	  metal,	  fabric	  or	  plaster	  finishes	  which	  we	  use	  in	  a	  very	  contemporary	  way.	  The	  
layout	  of	  the	  shops	  is	  rational,	  often	  orthogonal	  in	  order	  to	  be	  coherent,	  clear	  and	  easy	  
to	  wander	  through	  for	  the	  client,	  there	  is	  however	  always	  a	  very	  contemporary	  
staircase	  or	  facade	  or	  skylight	  creating	  a	  strong	  couterpoint	  to	  the	  more	  classical	  
setting.	  
	  
8.	  If	  you	  could	  you	  tell	  us	  in	  one	  sentence,	  the	  mutual	  design	  philosophy	  behind	  all	  
Hermès	  boutiques,	  which	  would	  that	  be?	  
Timeless	  and	  contemporary	  at	  once,	  the	  just	  response	  ……	  quality	  
	  
9.	  According	  to	  your	  opinion,	  how	  should	  a	  contemporary	  boutique/shop	  be,	  in	  3	  
words?	  
Not	  to	  look	  like	  a	  retail	  space….	  !	  
	  
9	  bis.	  According	  to	  your	  opinion,	  how	  should	  a	  contemporary	  boutique/shop	  be,	  in	  3	  
words?	  
	  
Today,	  shops	  are	  more	  and	  more	  communication	  tools	  and	  they	  offer	  more	  and	  more	  
experiences	  and	  services.	  Customers	  are	  expecting	  more	  than	  «	  shopping	  ».	  
That	  is	  why	  a	  contemporary	  shop	  should	  «	  tell	  a	  story	  »	  and	  not	  only	  display	  product	  
even	  in	  the	  best	  way.	  
	  



10.	  RDAI	  recently	  undertook	  the	  design	  of	  Les	  Bains	  hall,	  bar	  and	  restaurant	  areas.	  On	  
the	  ceiling,	  we	  see	  a	  glossy,	  bordeaux	  colored	  organic	  form,	  which	  connects	  with	  the	  
space's	  columns.	  Which	  was	  the	  idea	  behind	  that	  emblematic	  element?	  
The	  idea	  here	  is	  a	  reminiscence	  of	  the	  old	  spas	  in	  Paris	  from	  the	  19th	  century.	  The	  
ceilings	  were	  usualy	  in	  domed-‐shapes	  to	  allow	  drops	  of	  water	  to	  fall	  from	  the	  curved	  
ceilings,	  what	  we	  did	  here	  is	  to	  invert	  the	  domes	  and	  to	  paint	  them	  in	  a	  dark	  red	  
lacqer,	  the	  color	  of	  entertainement	  !	  	  
11.	  Could	  you	  share	  with	  us	  details	  of	  the	  challenges	  you	  faced	  on	  the	  design	  of	  Les	  
Bains	  spaces?	  /	  12.	  Did	  Le	  Bains	  history	  affect	  your	  design	  philosphy	  of	  this	  project?	  If	  
yes,	  could	  you	  give	  us	  some	  examples?	  
«	  Les	  bains	  »	  is	  a	  mythic	  place	  in	  Paris,	  after	  being	  a	  real	  «	  spa	  »	  since	  1885,	  the	  place	  
became	  an	  undergound	  concert	  hall	  in	  the	  late	  70’	  and	  then	  a	  fancy	  night	  club	  in	  the	  
80’.	  So	  it	  is	  a	  very	  well	  known	  place	  for	  the	  Parisians	  but	  also	  for	  any	  international	  
clubber	  !	  
To	  rebirth	  such	  a	  place	  is	  a	  difficult	  challenge	  ;	  how	  to	  inherit	  such	  a	  prestigious	  past	  
and	  to	  create	  a	  new	  place	  ?	  	  
We	  answered	  that	  question	  by	  developping	  the	  concept	  of	  «	  remix	  ».	  A	  remix	  of	  
different	  eras	  from	  the	  origins	  to	  the	  present	  time	  
	  	  
	  
13.	  Design	  differs	  from	  project	  to	  project.	  Regarding	  hotels,	  what	  should	  design	  serve	  
in	  any	  case?	  /	  16.	  How	  do	  you	  imagine	  hoteling	  in	  the	  future?	  Which	  changes	  do	  you	  
sense?	  
	  
There	  is	  so	  many	  kind	  and	  dimensions	  of	  hotel	  ;	  urban,	  country	  side,	  leisure,	  business,	  
holidays	  etc…	  
But	  at	  the	  end	  of	  the	  day	  a	  hotel	  project	  is	  an	  hospitality	  place.	  
A	  place	  where	  you	  have	  guest	  for	  a	  short	  amount	  of	  time,	  where	  you	  should	  satisfy	  
your	  guests.	  
I	  think	  the	  design	  is	  a	  key	  to	  acheive	  that.	  I	  don’t	  like	  design	  for	  the	  sake	  of	  design	  and	  I	  
don’t	  really	  understand	  the	  recent	  concept	  of	  «	  design	  hotel	  »	  wich	  is	  quiet	  
fashionnable.	  
I	  feel	  a	  change	  in	  the	  hotel	  industry,	  people	  are	  more	  and	  more	  looking	  for	  local	  place,	  
for	  singularity	  and	  services,	  the	  era	  of	  anonymous	  big	  luxury	  hotels	  is	  behind	  us.	  
	  
	  
	  
14.	  Could	  you	  give	  us	  three	  must	  materials	  for	  a	  hotel	  room?	  
A	  big	  shower,	  good	  sound	  insulation	  and	  intuitive	  and	  easy	  IT	  management.	  
	  
	  



	  
15.	  If	  a	  hotelier	  assigned	  you	  to	  design	  his	  hotel,	  what	  would	  be	  the	  first	  thing	  you	  
would	  ask	  him,	  in	  order	  to	  start	  your	  design	  process?	  
	  
Where	  is	  your	  hotel	  ?	  …	  Where	  is	  it’s	  «	  place	  »	  ?	  …	  
	  
	  
17.	  Could	  you	  give	  us	  an	  example	  of	  a	  hotel	  (not	  designed	  by	  RDAI),	  of	  which	  the	  
design	  concept	  intrigued	  you?	  
Let	  me	  take	  2	  examples,	  two	  very	  different	  hotels	  but	  with	  the	  same	  feeling	  of	  mixing	  
people	  from	  the	  local	  neighborood	  and	  passing	  visitors.	  those	  hotels	  are	  also	  real	  living	  
spaces	  all	  day	  and	  the	  rooms	  are	  very	  simple	  and	  sophisticated	  at	  the	  same	  time…	  
The	  firt	  one	  is	  a	  pretty	  old	  hotel	  in	  Arles	  (south	  of	  France)	  called	  «	  Nord-‐Pinus	  »,	  with	  a	  
great	  lobby	  and	  bar	  where	  afficionados	  are	  meeting	  during	  the	  feria,	  the	  other	  one	  in	  
the	  «	  Wythe	  hotel	  »	  in	  Brooklin	  with	  a	  fantastic	  terrasse	  on	  the	  roof	  facing	  Manhattan.	  
On	  a	  completely	  different	  concept,	  I	  admire	  the	  hotel	  in	  Naoshima	  designed	  by	  Tadao	  
Ando,	  a	  perfect	  combination	  between	  architecture	  art	  and	  architecture.	  
	  
	  
18.	  Have	  you	  ever	  visited	  Greece?	  Could	  you	  tell	  us	  something	  you	  saw	  in	  a	  Greek	  
hotel	  and	  that	  you	  liked,	  and	  something	  you	  didn’t?	  
All	  of	  my	  trips	  to	  Greece	  have	  left	  me	  with	  wonderful	  souvenirs.	  The	  only	  time	  I	  stayed	  
in	  a	  hotel	  was	  10	  years	  ago	  when	  Rena	  invited	  our	  entire	  office	  to	  visit	  Athens	  and	  
Delphi.	  
	  
During	  my	  last	  stay	  I	  stayed	  in	  a	  little	  shepherd	  house	  in	  stone,	  in	  Tinos	  island.	  There	  
was	  no	  electricity,	  no	  wi-‐fi	  and	  a	  basic	  outdoor	  kitchen….just	  perfect	  !	  
	  
19.	  If	  you	  could	  design	  a	  hotel	  in	  Greece,	  where	  would	  that	  be?	  Could	  you	  tell	  us	  why?	  
There	  are	  so	  many	  beautiful	  places	  and	  landscapes	  in	  Greece….if	  you	  give	  me	  a«	  carte	  
blanche	  »,	  I	  will	  choose	  to	  design	  a	  eco-‐hotel,	  on	  an	  island,	  insulated	  in	  the	  landscape	  
and	  facing	  the	  sea	  ….	  !	  I	  know	  it	  is	  an	  easy	  answer	  but	  isn’t	  it	  «paradeiso»	  !	  
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