
Η AyrH • ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

rPAMMATA&TEXNEE 
49 

FREI ΟΠΟ, 1925-2015: 

Άφησε πίσω του μεγάλης 

ΤΟΥ Σ:ΟΛΩΝΑ 8ΕΝΟΠΟΥΛΟΥ* 

» ΛίΥΟ πριν τον θάνατό του σε ηλι
κία 89 ετών απενεμήθη το φετινό 
(2015) βραβείο Pritzker mς Αρχιτε
κτονικής στον αρχιτέκτονα και πολι

τικό μηχανικό Frei Otto. Είναι α
σφαλώς άξια αυτή η απονομή, αφού 

αυτός ο, με όλη m σημασία της λέ
ξης, μηχανικός μελέτησε, κατασκεύ

ασε και άφησε πίσω του ένα μεγάλης 

εμβέλειας έργο. Έργο το οποίο περι

λαμβάνει , εκτός από υλοποιημένες 

μεγάλης κλίμακας κατασκευές, και 

πλούσιο υλικό, όπως φωτογραφίες 

προπλασμάτων μελέτης και πειρα

ματισμού, φωτογραφίες πολύ μικρής 

κλίμακας κατασκευών, κείμενα. Το 

εμβέλειας έργο 
σύνολο σχεδόν τού υλικού αυτού α

φορά τις ονομαζόμενε ς «tensile 
structures», δηλαδή «κατασκευές σε 
ένταση» ή εφελκυόμενες για τη στέ

γαση μικρών ή πολύ μεγάλων χώ

ρων. 

Στην περίmωση του Frei Otto, ο 
οποίος αρχικά σπούδασε αρχιτεκτο

νική και μετά πολιτικός μηχανικός, οι 

κατασκευές αυτές ξεχωρίζουν από 

mv κομψή τελειόmτα, τόσο των μορ
φών όσο και των τεχνικών και κατα

σκευαστικών λεmομερειών. Σε αντί

θεση Π.Χ. με m μάλλον χονδροκομ

μένη μορφοπλασία των τεχνικών ε

πιλύσεων αρκετών επιγόνων του, ό

πως ο σύγχρονος, διάσημος 

Sandiago Calatrava, και αρχιτεκτό-

νων, όπως η θεαματική, τόσο ως προ

σωπικόmτα όσο και παραγωγός α

λαζονικών κατασκευών, Zaha Hadid, 
ο Frei Otto κατάφερε έργα τεράστιας 
κλίμακας να διαθέτουν τη λεmότη

τα που προΚ"ύmει ως αποτέλεσμα βα

θιάς σκέψης και ευφυούς επίλυσης 

τεχνικών προβλημάτων. Είναι δηλα

δή κατασκευές, οι οποίες σmρίζo

νται σmν ελαχιστοποίηση mς μάζας 

και εξ αυτού και των μορφών τους, 

μέσω mς έξυπνης συνεργασίας των 

υλικών. Πριν, μάλιστα, από τον Frei 
Otto, το 1964, υπήρξε ένα κλουβί για 
πουλιά που ανεγέρθηκε στον Ζωο

λογικό Κήπο του Λονδίνου με βάση 

μελέm του Cedήc Price (1934-2003), 
Βρετανού αρχιτέκτονα, με συνεργά

τη τον πολιτικό μηχανικό Frank 
Newby (1926-2001). 
Αυτές οι μελέτες πραγματοποιή

θηκαν τις δεκαετίες του '60 κυρίως 
και του '70, δηλαδή σε μια εποχή κα
τά την οποία δεν υπήρχαν ηλεκτρο

νικοί υπολογιστές για να μελετώνται. 

ούτε βέβαια και η τεχνολογία για την 

εφαρμογή και υλοποίησή τους.Ίσως 

όμως, ακριβώς λόγω διαφορετικών 

τεχνικών δυνατοτήτων, ο σχεδια

σμός να απαιτούσε περισσότερη 

προσπάθεια και σκέψη, την οποία 

μοιάζει να απλουστεύει η ευκολία 

που παρέχεται από τη σύγχρονη τε

χνολογία των υπολογιστών και των 

τεχνικών κατασκευής.Ίσως στη δια

νοητική νωθρότητα, που επιτρέπει 

αυτή η ευκολία, να οφείλεται και η α

δεξιότητα που συχνα παρατηρείται 

σήμερα σε αντίστοιχες κατασκευές, ό

σο κι αν αυτές προβάλλονται ευρέως 

ως αξιόλογα τεχνικά επιτεύγματα. 

Στο έργο του Frei Otto, λοιπόν, το 
πρωτογενές υλικό που όπως είναι ο 

χάλυβας με m μορφή του συρματό
σχοινου, το πλαστικό με τη μορφή τέ

ντας, αλλά και οι κρίσιμες λεmομέ

ρειες που συνδέουν τα υλικά μεταξύ 

τους, εξαντλούν τις αντοχές τους. Ο ί

διoς ο μηχανικός, εξαντλώντας τις 

δυνατόmτες του μυαλού του, όπως 

και αυτές της Φυσικής και mς Γεω

μετρίας, συστήνει ένα έργο στο οποίο 

κάθε επιμέρους, ελάχιστο συστατικό 

συμβάλλει σmν ολοκλήρωση ενός ή

ρεμου, ποιητικού συνολικού τεχνή

ματος. Τεχνικές που χρησιμοποιεί 

κατά τη διάρκεια της μελέτης είναι 

τα ανεστραμμένα προπλάσματα, στα 
οποία από συγκεκριμένα σημεία 

μιας μεμβράνης αναρτώνται κλω

στές μέ μικρά μεταλλικά βάρη, έτσι 

ώστε να προκύmει η μορφή της τέ

ντας. Τεχνική, βέβαια, που έρχεται α

πό το 1882 και τον Antonio Gaudi, 
όταν μελετούσε τη Sagrada Familia 
σm Βαρκελώνη. Ή ακόμα της κατα-

Οι κατασκευές του Frei 
Otto ξεχωρίζουν από την 
κομψή τελειότητα τόσο 

των μορφών όσο και των 

τεχνικών και 

κατασκευαστικών 

λεπτομερειών 

σκευής άλλων προπλασμάτων από 

λεmούς μεταλλικούς σκελετούς 

στους οποίους απλώνει επιφάνειες 

από υγρό σαπούνι, οι οποίες παίρ

νουν την πλέον οικονομική και εξ 

αυτού ελάχιστη, από την άποψη α

ξιοποίησης των ορίων του υλικού, 

μορφή. Στο εμβληματικό έργο του για 

την κάλυψη του σταδίου για τους ο

λυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου 

του 1972, η κομψότητα της κατα
σκευής συνδυάζει όλες τις αρετές mς 

μηχανικής. 

Όμως η ίδια κομψή τελειότητα, ί

σως ακόμα πιο γοητευτικής κατα

σκευής, υπάρχει σε μια μικρή τέντα 

- ομπρέλα, από τέσσερις λεmές με
ταλλικές κολώνες στις οποίες φέρε

ται μια διάφανη μεμβράνη. 

Υπάρχει, λοιπόν, στην περίmωση 

του Frei Otto αυτή η λεmότητα, που 
είναι το απόσταγμα της εξάντλησης 

των ορίων του υλικού και mς σκέ

ψης. 

Τι όμως απουσιάζει από το συνο-

λικά σημαντικό αυτό έργο; Απουσιά

ζει κάτι ουσιώδες, που υπάρχει στο 

έργο Π.Χ. του Antonio Gaudi. Απου
σιάζει η μετουσίωση mς ύλης σε άυ

λο Χώρο, σε αυτό δηλαδή που είναι 

το μοναδικό υλικό συστατικό mς αρ

χιτεκτονικής. Το ίδιο ακριβώς κάτι, 

το οποίο υπάρχει επίσης σε ένα έργο 

που κατασκευάστηκε σχεδόν την ί

δια εποχή, αλλά μερικά χρόνια πριν 

από' αυτά του Frei Otto. Πρόκειται 
για το nEpfmEPo mς Philips στη Διε
θνήΈκθεση των Βρυξελλών το 1958, 
το οποίο μελετήθηκε από τον Ιάνη 

Ξενάκη (1922-2001), όταν αυτός ερ
γαζόταν στο γραφείο -ποιου άλλου;

του Le Corbusier (αυτής της ενοχλη
τικής μύγας). Στο nεpfmεpo αυτό ο 

Ξενάκης, δουλεύοντας με αντίστοι

χες υπερβολικές παραβολοειδεις 

μορφές, δεν κατασκεόασε μόνον ένα 
στέγαστρο. Συνέθεσε έναν υπέροχο, 

υπερβατικό, εσωτερικό Χώρο, έναν 

Χώρο με πυκνή εσωτερικότητα, ε

ντός του οποίου οι επισκέmες υπο

βάλλονταν στην ολιστική εμπειρία 

που συνέδεε mv καμπύλη γεωμετρία 
των κατασκευών με τις προβολές 

στις επιφάνειές τους γιγαντιαίων ει

κόνων της Ιστορίας του Ανθρώπου, 

συγχρονισμένες με ρυθμικά εναλ

λασσόμενες δέσμες φωτός, και με 

τους ήχους από διάσπαρτα ηχεία, 

που είχαν σοφά ενσωματωθεί στα 

τοΙΧώματά τους. Τους ήχους από το 

μουσικό «ηλεκτρονικό ποίημα» του 

Edgar Varese (1883-1965). 

• Ο Σ6λων ΞΕV6πoυλoς είναι aρxιιέ
κroνας, ορ6ΙιJιος Kaenγnm, ΕΜΠ 


