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STUDIO V 

Τμήμα Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων

και Συστημάτων



.BRIEF 

Τίτλος :

Μελέτη και σχεδιασμός δοχείου δωρεών το οποίο
προορίζεται για το κτίριο της οδού Πειραιώς, ορμώμενοι
από τον πολυπρόσωπο / πολυδιάστατο χαρακτήρα του, 
καθώς και από το αίσθημα σεβασμού, εμπιστοσύνης κι
αγάπης που διέπει το Μουσείο.



.BRIEF 

Επιμέρους στόχοι :

• Εμβάθυνση στην σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο
προϊόν, τον χρήστη και το πλαίσιο.

• Δημιουργία αισθητικής και συμβολικής αξίας, σε αρμονία με
την ταυτότητα του πελάτη.

• Σχεδίαση της συμπεριφοράς του προϊόντος.

• Κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων του συνόλου των
χρηστών του αντικειμένου.

• Υποκίνηση της ιδέας της προσφοράς, καθώς και κινητοποίηση
αυτής της πράξης.

• Αντιμετώπιση των τεχνικών δυσκολιών στην κατασκευή και
συντήρηση ενός αντικειμένου περιορισμένης παραγωγής.



.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 



.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Απευθυνόμενο κοινό

Το αντικείμενο απευθύνεται σε όλους τους επισκέπτες του 
μουσείου, ανεξαρτήτου

 ηλικίας
 φύλου
 εθνικότητας
 κοινωνικής τάξης
 μορφωτικού επιπέδου,

καθώς και στα άτομα με κινητικές δυσκολίες. 

Κατά τη σχεδίαση θα λάβουμε υπ’ όψιν μας και τις ανάγκες 
του προσωπικού συλλογής των χρημάτων, καθαρισμού 
καθώς και του υπεύθυνου συντήρησης.



.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Επιρροή της ψυχολογίας

Θα ληφθούν επίσης υπ’όψιν:

Ο δωρητής

 Θέλει να ξέρει τι θα πάρει πίσω ως αντάλλαγμα αίσθηση 
εγγύτητας σε μια κοινότητα/ομάδα

 Πράττει προσωπικά και άμεσα

 Θέλει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τι συμβαίνει με τα 
χρήματα που δίνει

 Ενεργεί από καρδιάς, όχι με το μυαλό



.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 



.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Χαρακτηριστικά - Ιδιαιτερότητες :

 Το αντικείμενο προορίζεται για το Πολιτιστικό Κέντρο του 
Μουσείου στην οδό Πειραιώς

βασικός άξονας ανάπτυξης της Αθήνας

 πλήρως ανακαινισμένο, σύγχρονο κτήριο

 λειτουργεί όλη τη μέρα

 φιλοξενεί πολύπλευρες και ποικίλες εκδηλώσεις και εκθέσεις

 συστεγάζεται με το κέντρο τεκμηρίωσης της νεοελληνικής 
αρχιτεκτονικής



.ΠΕΡΟΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με κύριο μέλημα τη διασφάλιση και την 
προώθηση του πολιτισμού

 καινοτομεί και πρωτοπορεί σε πολιτιστικό και επιστημονικό τομέα

 προσφέρει νέες διεξόδους στον τομέα της ψυχαγωγίας

Θεματολογία μουσείου :

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεματολογία

 Φιλοξενούνται εκθέσεις και παρουσιάζονται ποικίλα εκθέματα
κυρίως καλλιτεχνικού περιεχομένου

 Πολυδιάστατος, διεπιστημονικός χαρακτήρας



Αξίες μουσείου :

 Γενναιοδωρία

 Προσφορά στον πολιτισμό

.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 



.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
Αξίες μουσείου :

 Καθολικότητα – Οικουμενικότητα

 Ευελιξία - Πρωτοπορεία



.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Ύφος κτηρίου :

• Ογκώδες, εντυπωσιακό – Αποπνέει κύρος & σεβασμό

• Μινιμαλιστικό

• Παρουσιάζει γραμμικότητα, συμμετρία (ξεκάθαροι όγκοι, 
καθαρές ευθείες γραμμές)

• Σύγχρονη, καινοτόμα αισθητική

• Ενδοστρεφές, προσανατολισμένο στο αίθριο

• Έντονο στοιχείο ξύλου, κόκκινης πέτρας – Αίσθημα 
ζεστασιάς & φιλοξενίας

• Φωτεινό, ευήλιο



.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Στη σχεδίαση μας θα υπολογίσουμε όλα τα παραπάνω
καθώς και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της 
εποχής μας.

 Περιβαλλοντική κρίση

 Οικονομική ύφεση

 Κοινωνικός ρατσισμός

 Έξαρση βιαιότητας

 Έξαρση κλοπών & διαρρήξεων



.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ



.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Επισκέπτες Μουσείο

Αντικείμενο



.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

• Ικανοποίηση επισκέπτη απ’την τιμή του εισητηρίου προδιάθεση
για ανιδιοτελή δωρεά

• Ενημέρωση για την ύπαρξη του donation box          προθυμία να
το χρησιμοποιήσει σημείο τοποθέτησης ορατό, συχνά
προσπελάσιμο

• Ανάγκη του επισκέπτη για άμεση χρήση του αντικειμένου χωρίς
καθυστερήσεις ταυτόχρονη χρήση από πολλούς

• Ανάγκη του επισκέπτη για άνετη μετακίνηση στο μουσείο το
αντικείμενο δεν εμποδίζει την προέλευση

• Ανάγκη του Μουσείου για ελκυστικό από το χρήστη donation box    
κατανοητές λειτουργίες και μηνύματα, ενδιαφέρον αντικείμενο



.GUIDELINES



.GUIDELINES 

Η σχεδίαση θα πρέπει να ακολουθεί τις εξής προδιαγραφές:

1) Να υπάρχει εμφανής συμβολισμός σε σχέση με τις αξίες, 
το πλαίσιο ή το σκοπό της δωρεάς.

 Σεβασμός – αγάπη (οικογένεια – ανταπόδωση)
 Γενναιοδωρία – δωρεά 
 Πολυδιάστατο – πολυπρόσωπο (πλαίσιο - ύφος κτιρίου)

2) Να παρουσιάζει αλληλεπίδραση σχετική με τους 
επιλεχθέντες συμβολισμούς.

3) Ο χρήστης να λαμβάνει οπτικό αποτέλεσμα – ερέθισμα.

(Οι έννοιες μπορούν να συμβολιστούν συνδιαστικά ή και μόνες τους.)



.GUIDELINES 

4)   Το αντικείμενο πρέπει να υποστηρίζει είσοδο και έξοδο 
χρημάτων (νομίσματα & χαρτονομίσματα)

5) Να είναι συμβατό με το ύφος του κτιρίου και τις αξίες
του μουσείου.

– Μινιμαλισμός
– Σύγχρονο – καινοτόμο 
– Καθαρές γραμμές
– Ξεκάθαροι όγκοι
– Διάυγεια στοιχέιων

– Πολυπρόσωπο – πολυδιάστατο



.GUIDELINES 

6)   Το αντικείμενο πρέπει να περιλαμβάνει αποθηκευτικό χώρο 
χρημάτων.

7)   Πάνω στο αντικείμενο πρέπει να είναι εμφανής η ταυτότητα 
του Μουσείου.

8) Να παρουσιάζει ορατότητα των λειτουργιών που παρέχει.
(Να γίνεται άμεσα αντιληπτός ο τρόπος χρήσης του 
αντικειμένου)



.GUIDELINES 

9)   Να προστατεύονται τα χρήματα από
 Κλοπή
 Καιρικές συνθήκες

10)   Να επιτρέπει την άνετη προσέλευση των ατόμων.

11)    Να μην ανατρέπεται.

12)    Τα υλικά και τα χρώματα να μην αλλοιώνονται από:
– την πάροδο του χρόνου
– την υγρασία
– την επαφή / τριβή
– το ηλιακό φως



.GUIDELINES 
13)  Να παραπέμπει στη αισθητική του κτηρίου

 εξωτερικά



.GUIDELINES 
 εσωτερικά



.GUIDELINES 

14)   Πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο σκοπός της δωρεάς και ο 
προορισμός των χρημάτων.

15)    Να μην επιβαρύνει το περιβάλλον.

16)   Να είναι εργονομικό:
 Να εξυπηρετεί το μέσο όρο ύψους των ανθρώπων.
 Να παρέχει εύκολη πρόσβαση στις οπές
 Να είναι εντός των ζωνών άνεσης
 Να μην απαιτεί μεγάλο χρόνο χρήσης κατ’άτομο

17)   Να γίνεται κατανοητό από αλλόγλωσσους.



.ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΕΙΣ
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.ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΕΙΣ 



.ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ



.ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ 



.ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ 



.ΤΕΛΙΚΑ CONCEPTS



.CONCEPT 1 



.CONCEPT 1 

Δημιουργείται 
ψηφιδωτό του 
σήματος της 
καμπάνιας του 
Μουσείου.

Κάθε κέρμα αποτελεί μια 
ψηφίδα.

Θεματολογία



.CONCEPT 1 

90cm

60cm

Πάχος: 5cm



.CONCEPT 1 

Προτείνεται για σημείο τοποθέτησης του αντικειμένου ο χώρος πριν το 
αίθριο απέναντι από το ψηφιδωτό:

•Το αντικείμενο δεν χαλάει την ανοικτότητα του χώρου.
•Αισθητικά ανταποκρίνεται με το χώρο λόγω του ψηφιδωτού.
•Είναι πολυσύχναστο μέρος (όλοι οι επισκέπτες διέρχονται από εκεί)
•Δεν εμποδίζει  τη διέλευση των επισκεπτών.

ψηφιδωτό

Τοποθέτηση αντικειμένου



.CONCEPT 1 

Είσοδος κερμάτων σε 
χαμηλότερο ύψος

Διαχωρισμός κερμάτων ώστε 
να δημιουργηθεί το ψηφιδωτό

Είσοδος 
χαρτονομισμάτων
σε ειδικό χώρο πίσω
από το λογότυπο

Είσοδοι κερμάτων



.CONCEPT 1 

• Ανάδειξη της αξίας της
δωρεάς και της 
ανιδιοτελούς προσφοράς

• Εντοιχισμένη καρδιά 
Α. Μπενάκη

• Επίκληση στο
συναίσθημα.

• Ο χρήστης νοιώθει 
βάζοντας τα χρήματα 
στον τοίχο ότι προσθέτει 
ένα λιθαράκι, 
ενισχύει τα θεμέλια του 
πολιτισμού

• Λογότυπο καμπάνιας 
μουσείου: «Δίνουμε μαζί 
τον παλμό»

Συμβολισμός



.CONCEPT 1 

Μια πλάκα plexiglass τραβιέται 
συρταρωτά ρίχνοντας τα κέρματα 
στο διάφανο κουτί

Το κουτί ανοίγει 
προς τα κάτω 
αφήνοντας τα 
νομίσματα να 
χυθούν στο 
δοχείο του 
συλλέκτη

Συγκομιδή χρημάτων



.CONCEPT 2



.CONCEPT 2
Θεματολογία

 Παραπομπή στις χαρακτηριστικές
σκάλες του μουσείου

 Μεταφορά αγκαλιάς
(συμβολισμός της οικογένειας
Μπενάκη)

 Σε προτρέπει / παρακινεί να
συνεισφέρεις ώστε να γίνεις κι εσύ
μέλος της μεγάλης οικογένειας

 Ανοδική πορεία στα σκαλιά ιδέα πως συνεισφέρουν σε
κάτι που θα επιφέρει σπουδαίο αποτέλεσμα.



.CONCEPT 2
Θεματολογία

 Ικανοποίηση της επιθυμίας των
χρηστών να λάβουν αντάλλαγμα

 Αίσθηση πως ανήκουν σε μια
κοινότητα / ομάδα

 Τάση για ταύτιση με το ανθρωπάκι

 Αντιπροσώπευσή του σε ανθρωπάκι το οποίο ο ίδιος
«ενεργοποιεί» σαν μικρογραφία του εαυτού του



.CONCEPT 2
Λεπτομέρειες

Το αντικείμενο
βιδώνεται
στον τοίχο

Αναγραφή
μηνύματος :

Λογότυπο
μουσείου

“Έλα κι εσύ στην
οικογένεια”

+ Αγγλική
απόδοση



.CONCEPT 2
Λεπτομέρειες

75cm

60cm

Πάχος:
20cm



.CONCEPT 2
Είσοδος χρημάτων

Ειδική ράμπα
κύλισης των
νομισμάτων

Τα χαρτονομίσματα
εισέρχονται από υποδοχή
στη βάση, ώστε να
συλλέγονται μαζί με τα
νομίσματα



.CONCEPT 2
Είσοδος χρημάτων

Εσοχή στη ράμπα
ώστε να κυλάει
μέσα το νόμισμα

Καθώς φτάνει το νόμισμα
στο τελευταίο όρθιο
ανθρωπάκι, ενεργοποιεί
το επόμενο να σηκωθεί.



.CONCEPT 2
Είσοδος χρημάτων

Η ανάταση του
οδηγεί στη ρήψη του
νομίσματος στη βάση, 
όπου και
συγκεντρώνονται τα
χρήματα.



.CONCEPT 2
Συγκομιδή χρημάτων

Το κάτω μέρος
αποσπάται
απασφαλίζοντας τα
κλιπ και τραβώντας το
δοχείο προς τα κάτω



.CONCEPT 3 



.CONCEPT 3 
Είσοδος χρημάτων

Υποδοχή
νομισμάτων

Υποδοχή
χαρτονομισμάτων



.CONCEPT 3 
Είσοδος χρημάτων

8 οπές

κάθε μία αντιστοιχεί
σε μία τέχνη

σε κάθε τέχνη το
κέρμα διαγράφει μία

προκαθορισμένη
πορεία



.CONCEPT 3 
Πορείες νομισμάτων

Κάθε πορεία εμφανίζεται 2 φορές,
συμμετρικά στις αντίστοιχες απέναντι πλευρές του κύβου.



.CONCEPT 3 
Θεματολογία

Οι  9 τέχνες που χρησιμοποιούμε:

 γλυπτική – αγγειοπλαστική
 ζωγραφική
 μουσική
 λογοτεχνία
 ποίηση
 θέατρο
 κινηματογράφος
 φωτογραφία
 comic



.CONCEPT 3 
Θεματολογία

 Κάθε στήλη του κύβου αντιστοιχεί σε μία τέχνη.

 Οι 3 τέχνες που απεικονίζονται σε κάθε πλευρά του κύβου
δημιουργούν μία ενιαία αρμονική σύνθεση.

παραλληλία με κύβο Rubik έννοια πολυπρόσωπου

 Μορφή του κύβου (ο οποίος αποτελέιται από ένα
συνοθήλευμα μικρότερων κύβων) έννοια πολυδιάστατου



.CONCEPT 3 
Θεματολογία

γλυπτική - comic - φωτογραφία φωτογραφία - θέατρο - λογοτεχνία

λογοτεχνία - cinema - ζωγραφική ζωγραφική - μουσική - γλυπτική



.CONCEPT 3 
Περιστροφή

 Δυνατότητα για περιστροφή
του άνω μέρους του
αντικειμένου

 Ο κύβος περιστρέφεται
πάνω στη βάση

 Περιορισμένος χώρος
ο χρήστης ‘πλοηγείται’ στις
διαφορετικές πλευρές του
κύβου χωρίς να χρειάζεται
να μετακινηθεί γύρω απ’αυτόν



.CONCEPT 3 
Περιστροφή (μηχανισμός)

Βάση στήριξης
του κύβου

Μεταλλικός άξονας

Κάλυψη του εσωτερικού της βασης κατά την
περιστροφή του κύβου.
Κλίση που βοηθάει την κύλιση των νομισμάτων



.CONCEPT 3 
Περιστροφή (μηχανισμός)

Άξονας περιστροφής
υπεύθυνος για:
 στήριξη κύβου
 περιστροφή 360°

Ύπαρξη 4 προεξοχών για τη διακοπή της
περιστροφής ανά 90°
(ώστε να βρίσκεται πάντα στην ορθή θέση)



.CONCEPT 3 

“Έχουμε μία παράδοση
στον τόπο μας, όποιος
μπορεί να χαρίζει το
περίσευμα του, γιατί ο 
τόπος μας βλέπετε είναι
φτωχός”

Α. Μπενάκης

Αναγραφή
αποφθέγματος :

Λεπτομέρειες



.CONCEPT 3 

Αγγλική απόδοση
του αποφθέγματος

Λογότυπο
μουσείου

Λεπτομέρειες

75cm

90cm



.CONCEPT 3 
Συγκομιδή χρημάτων

συρόμενη πλάκα

Τα χρήματα
πέφτουν από τον
κύβο στη βάση



.CONCEPT 3 
Συγκομιδή χρημάτων

συρτάρια

Λειτουργούν και ως
προσωρινός
αποθηκευτικός χώρος
των χρημάτων.

Σύρρονται ώστε να
αδειάσει το
περιεχόμενο



.CONCEPT 3 Τοποθέτηση στο φυσικό χώρο
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