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Εξωτικά υφάσματα και τοί-
χους ζωγραφισμένους στο 

χέρι συναντά κανείς στο  
Elephant Bar.
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Το ultra chic λονδρέζικο members club που τάραξε τα νερά στα swinging 
sixties εξακολουθεί να παραδίδει μαθήματα άψογης ψιλοξενίας στην υψηλή 
πελατεία του κάτω από νέα, άκρως εντυπωσιακή, στέγη.

Αnnabel’s 



απο τον Londoner

Μοτίβα και 
περίπλοκες 
λεπτομέρειες 
βασισμένες στο 
έργο «Ο Κήπος 
της Εδέμ»  
του Johann 
Wenzel Peter.

Το τσούγκρισμα των ποτηριών και οι επευφημίες αντήχησαν από 
το Χόλιγουντ ως το Ντουμπάι. Επειτα από μισό και πλέον αιώνα σε 
έναν cult υπόγειο χώρο στο νούμερο 44 της πλατείας Berkeley στο 
μεγαλοαστικό Μέιφερ του Λονδίνου, το πιο «posh» members’ club 
του πλανήτη μετεγκαταστάθηκε από τον νέο του ιδιοκτήτη στο νέο, 
άνετο και πολυώροφο κτίσμα στον γειτονικό αριθμό 46. Ο λόγος για 
το θρυλικό Annabel’s, το exclusive στέκι αριστοκρατών, γαλαζοαίμα-
των και όπου γης πάμπλουτων rock stars και αθεράπευτων jet setters.

Ενας Σουηδός στο Μέιφερ
Το όνομά του είναι Μάρτιν Μπρουντνίζκι και είναι ο άνθρωπος πί-
σω από τη μεγάλης κλίμακας μεταμόρφωση των 55 εκατομμυρίων, 
μετατρέποντας το Annabel’s σε παγκόσμιο φαινόμενο. Ο γεννημέ-
νος στη Στοκχόλμη αρχιτέκτων και interior designer μετέτρεψε ένα  
διατηρητέο γεωργιανό οικοδόμημα σε ένα πολυεπίπεδο παραμυ-
θένιο μαξιμαλιστικό σκηνικό 2.426 τ.μ. στην καρδιά του Λονδίνου, 
τριπλάσιο από το προηγούμενο. Εναν μίνι κήπο της Εδέμ. Εκλεκτι-
κισμός, εκκεντρικότητα και παιγνιώδης διάθεση συνθέτουν τον ιδα-
νικό καμβά για τον ταλαντούχο επικεφαλής του, Martin Brudnizki 
Design Studio. Ζητούμενο ήταν άλλωστε να «χτιστεί» μια ανεπανά-
ληπτη εμπειρία για τα μέλη. «Ολα έχουν να κάνουν με τη φαντασίω-
ση. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα club που δεν έχει όμοιό του στο 
Λονδίνο. Ενα μέρος για να αισθανθείς glamorous και να περάσεις 
υπέροχα» δηλώνει ο ίδιος. Ενας αυθεντικός Πικάσο, ένας κρεμα-
στός μονόκερως, γυάλινοι γλυπτοί φοίνικες, μαρμάρινα τζάκια, ευ-
μεγέθη κηροπήγια, φλοράλ μοτίβα και animal prints παντού, έπιπλα 
από δέρμα και βελούδο, χρυσοποίκιλτες τοιχογραφίες, ταπετσαρί-
ες με φρούτα, τίγρεις, ελέφαντες και παραδείσια πουλιά, αγάλμα-
τα, φρούτα, μεταξωτά τριαντάφυλλα και όνυχας σε baby pink από-
χρωση είναι λίγα μόνο από τα extravagant στοιχεία που κοσμούν 
το nightclub, το εστιατόριο, το cigar room, τη βεράντα, το γυναικείο 
μπουντουάρ και τους βοηθητικούς χώρους του Annabel’s που προ-
ορίζονται τόσο για business όσο και για pleasure από τις 7 το πρωί 
έως τις 4 τα ξημερώματα. Τις gourmet επιλογές επιμελείται ο γάλ-
λος chef Julien Jouhannaud, με θητεία στο πλευρό του Alain Ducasse.

Η βασίλισσα και ο Ωνάσης
Πίσω από το νέο εντυπωσιακό success story στη βρετανική μητρόπο-
λη κρύβεται ένα μυθιστορηματικό παρελθόν. Το «Bel’s», όπως χαϊ-
δευτικά αποκαλούσαν οι φανατικοί θαμώνες τον ναό της διασκέδα-
σης, υπήρξε το εμπνευσμένο project του επιχειρηματία Μαρκ Μπέρ-
λεϊ, αποφοίτου του Ιτον και της Οξφόρδης, ο οποίος εμπνεύστηκε 
για την ονοματοδοσία από την τότε σύζυγό του, Lady Αναμπελ Βέ-
ιν Τέμπεστ-Στιούαρτ. Το members’ nightclub άνοιξε τις πόρτες του 
για ολίγους και εκλεκτούς το 1963 – 500 υπήρξαν τα ιδρυτικά μέ-
λη, ξεπερνούν τα 9.000 σήμερα –, κάτω ακριβώς από τη χαρτοπαι-
κτική λέσχη Clermont Club, με την οποία αρχικά επικοινωνούσε και 
έκτοτε έχει υποδεχθεί όλους τους A-listers του πλανήτη, από τον πρί-
γκιπα Κάρολο και την αδελφή του πριγκίπισσα Αννα, τον Ρίτσαρντ 
Νίξον και τον Αριστοτέλη Ωνάση, ως τους Rolling Stones, την Νταϊ-
άνα Ρος, τον Φρανκ Σινάτρα, τον Ρέι Τσαρλς, την Τίνα Τάρνερ, τον 
Βιντάλ Σασούν, τη Ναόμι Κάμπελ, την Κέιτ Μος και τη Lady Gaga. 

θεαματικη 
συνεχεια
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Το club έχει τιμήσει με την παρουσία της ως και η ακριβοθώρητη 
βασίλισσα Ελισάβετ Β' – παρήγγειλε gin Martini. Οπως περιγράφει ο 
Νίκι Χάλσαμ, interior designer και γνωστός socialite, «το μέρος είχε 
τον πιο τέλειο φωτισμό και το πρώτο ηχοσύστημα που έπαιζε αμε-
ρικανική ροκ. Ο Μπέρλεϊ έφερνε αεροπορικώς τις τελευταίες επι-
τυχίες κάθε εβδομάδα από τη Νέα Υόρκη (...). Πολλοί γάμοι δια-
λύθηκαν στο Annabel’s. Αλλά και σημαντικές συμφωνίες κλείστη-
καν εκεί. Ηταν και μέρος για δουλειά». Η άφιξη του Annabel’s ήρθε 
σε μια μεταβατική, ταραγμένη εποχή κοινωνικής κινητικότητας και 
πολιτικών ζυμώσεων – από τα swinging 60s ως το σκάνδαλο Προ-
φιούμο. «Εξαιρετικοί καιροί για να είσαι στο Λονδίνο» υπερθεμα-
τίζει η σιδηρά κυρία της «Vogue» Αννα Γουίντουρ στο ντοκιμαντέρ 
του 2014 με τίτλο «Annabel’s: A String of Naked Lightbulbs» που γύ-
ρισε ο Ρίντλεϊ Σκοτ για τα 50ά γενέθλια του θρυλικού club. «Ολοι 
αυτοί οι διαφορετικοί κόσμοι άρχισαν να συγκρούονται. Ξάφνου 
ένας κομμωτής ήταν το ίδιο διάσημος με μια δούκισσα. Και εν μέ-
σω όλων αυτών βρέθηκε το Annabel’s, που αντιπροσώπευε τον πα-
λιό κόσμο και παράλληλα εκπροσωπούσε έναν νέο». 
Πρίγκιπες, βαρόνοι και δούκισσες συγχρωτίζονταν με άνεση με τη 
νέα αριστοκρατία της μόδας, του σινεμά και της μουσικής και άπα-
ντες εκτιμούσαν τη διακριτικότητα και τις φροντίδες τού καλά εκπαι-
δευμένου προσωπικού. Παπαράτσι δεν υπήρχαν και «όλοι ένιωθαν 
ασφαλείς» θυμάται ο Μπράιαν Φέρι. Τόσο ασφαλείς που το 1986 
η Νταϊάνα και η συννυφάδα της Σάρα Φέργκιουσον πετάχτηκαν για 
ένα ποτό ντυμένες αστυνομικοί. Οσο για τον Μικ Τζάγκερ, ήταν από 
τους λίγους που κατάφερνε να τρυπώσει στο Annabel’s χωρίς γρα-
βάτα. Αν ο χρυσός διακοσμητικός Βούδας μπορούσε να μιλήσει...

Aλλαγή φρουράς
Από τον Ιούνιο του 2007 το Annabel’s άλλαξε χέρια, καθώς ο όμιλος 
Birley πέρασε στον έλεγχο του Ρίτσαρντ Κάρινγκ, μεγιστάνα της έν-
δυσης και ιδιοκτήτη του γνωστού εστιατορίου The Ivy, αντί του πο-
σού των 95 εκατομμυρίων λιρών. Οραμα του νέου ιδιοκτήτη ήταν 
να δημιουργήσει το απόλυτο all-day and night luxury στέκι στον κό-
σμο και μάλλον το κατάφερε. Το καινούργιο Annabel’s από την πε-
ρασμένη άνοιξη έχει γίνει το talk of the town και όχι άδικα. Αυτές 
τις ημέρες, μάλιστα, προσκαλεί τα μέλη του από όλον τον κόσμο να 
καταφθάσουν στη βρετανική πρωτεύουσα για να γιορτάσουν την Πα-
ραμονή της Πρωτοχρονιάς «in true Annabel’s style». Αυτοί ξέρουν.
Οι φήμες στη βρετανική πρωτεύουσα αναφέρουν ότι όλοι αυτοί οι 
οποίοι επιθυμούν να γίνουν μέλη του νέου, αστραφτερού, υπερπολυ-
τελούς Annabel’s πρέπει να διαθέσουν ένα αστρονομικό ποσό. Στον 
καινούργιο εντυπωσιακό χώρο η Σάλμα Χάγεκ-Πινό προτιμάει να 
γευματίζει στο μεξικανικό εστιατόριο που βρίσκεται στον δεύτερο 
όροφο. Η Κάρα και η Πόπι Ντελεβίν επιλέγουν το ιδιαίτερα εντυ-
πωσιακό «Elephant bar». Στο privé δωμάτιο με τα λουλούδια πραγ-
ματοποιούνται κλειστά γεύματα με διεθνούς ακτινοβολίας μεγαλο-
επιχειρηματίες. Ο εσωτερικός κήπος είναι ίσως το ωραιότερο «ση-
μείο» μέσα στο members’ club. Τα πιο sexy κορίτσια του Λονδίνου 
ντυμένα με σούπερ μίνι φορέματα Balenciaga, Prada, Alice Temperley 
και δωδεκάποντα Roger Vivier διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες πρω-
ινές ώρες... Και απ’ έξω τα luxury cars δημιουργούν ατέλειωτες ου-
ρές στην Berkeley Square μπροστά από το club αλλά και στους γύ-
ρω δρόμους. Πάντως, για όλους αυτούς που επιθυμούν να πληρο-
φορηθούν το τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από τη βαριά, δύσκολο να 
ανοίξει στους... κοινούς θνητούς πόρτα του private club, η πολυπό-
θητη members’ card έχει χρώμα πράσινο του σμαραγδιού με κομ-
ψά μικρά χρυσά γράμματα.
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Τα μέλη 
μπορούν να 

δειπνούν κάτω 
από τον ήλιο 

και τα αστέρια 
όλες τις ώρες 

της ημέρας 
στον κήπο του 

Annabel’s.

Οι ανδρικές του-
αλέτες μοιάζουν 

με πραγματικό 
χριστουγεννιάτι-

κο παραμύθι.
Ο γλυπτός μπουφές 
στο Silver Room διά 
χειρός Peter Marino.
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