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208     209  

DESIGN HOTEL

Lisbon, ibu kota dari negara Portugal, sama 
saja seperti kebanyakan kota di negara 
Ero pa yang dipenuhi bangunan-bangunan 

tua cantik peninggalan sejarah. Figueira Plaza 
men jadi pusat kota di mana sejarah penting 
itu pernah terjadi. Salah satu kecantikan yang 
menonjol bernama Beautique Hotels Figueira. 
Didesain dengan konsep yang dibawa dari 
bentuk arsitektur dan konteks teritori Figueira 
Plaza yang berarti the square of fig tree, sang de-
sainer memberikan kejutan dengan menghidup-
kan kembali interpretasi dari bentuk gedung 
ter sebut  melalui garis geometris dan organik.

Terdiri dari delapan lantai dan 50 kamar, 
lantai dasar di hotel yang diisi oleh area resep-
sionis, bar, dan restoran memiliki desain inte-
rior yang terinspirasi dari konsep sebuah pohon 
fig atau kurma. Elemen ini diperjelas dengan 
adanya aspek dekorasi sebuah tree trunk. De-

sain keseluruhan ruangan berpusat pada garis 
desain organik yang menjadikan tree trunk dari 
pohon kurma tersebut menjadi centre of atten-
tion yang unik. Warna-warna seperti hijau dan 
cokelat sebagai simbol dari warna yang merep-
resentasikan nature terlihat hampir di keselu-
ruhan ruangan, kontras dengan penggunaan 
material yang beragam.

Pintu utama di lantai dasar yang terbuat 
dari kayu solid masih mengikuti konsep orga-
nik, terbuka langsung menghadap Figueira 
Plaza dan mengundang para tamu untuk ma-
suk menikmati keunikan hotel. Fasilitas toilet 
restoran adalah salah satu keunikan utama 
yang dapat ditemukan di hotel ini, washstand 
besar dipahat mengikuti bentuk buah kurma, 
baik dari warna, rupa hingga teks tur. Instalasi 
permainan cahaya menambah kesan dramatis 
di toilet tersebut. 

Interior hotel mengedepankan 
permainan emosi, warna, dan 
teknologi yang diciptakan oleh 
Nini Andrade Silva. Memberikan 
sebuah environment yang 
sophisticated, stylish, dan dinamis.

Text AyundAri GunAnsyAch Photography nickolAs BAyntunG

Dengan memerhatikan aspek visual, metamorfosis sejarah 
hingga flow of nature, Nini Andrade Silva merancang 

arsitektur dan interior sebuah boutique hotel yang 
berlokasi di Figueira Plaza—jantung kota Lisbon, Portugal.

LISBON 
BEAUTY
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DESIGN HOTEL

Garis dan bentuk organik terinspirasi 
dari nature terlihat hampir di setiap sudut 
hotel. Material yang digunakan melebur 
dengan pas, menghasilkan permainan 
tekstur yang berdampingan dengan 
instalasi pencahayaan nan dramatis.
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