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στα σε περιmώσεις σης οποίες οι νέ-~

ΤΟΥ EOΛΩNA3ENOnOYAOr

ες προσθήκες ή επεμβάσεις δεν γί~ ι

» Ο iκδnλoς ανταγωνισμός μεταξύ

νονται σε ιστορικά κτήρια, αλλά σε'

των αιιφανών ή μη σύγχρονων αρ

κτήρια τα οποία είναι πλέον εξαιρε- ,

χιτεκτόνων σε διεθνή κλίμακα Cmo-

-

τικά δείγματα μοντέρνας αρχιτεκτο

καλύmεται στις αλαζονικές και προ

νικής. Πώς, με άλλα λόγια, ένας σύγ

κλητικές σε κλίμακα χαι μορφή κα

χρονος αρχιτέκτονας μπορεί να α

τασκευές οι οποίες σχεδιάζονται α

ντιπαρατεθεί με έναν μοντέρνο αρ

πό τους αρχιτέκτονες αυτούς και κα

χιτέκτονα; Εδώ τα πράγματα έχουν

τά κανόνα είναι έργα τα οποία επιτε

μια ιδιαιτερόυιτακαι είναι εξαιρετι~

λούν τον πολιτικό ρόλο της προβο

κά θολά, αφού τα μέσα και των δύο υ

λής υις ταυτόυιτας εταιρειών και ι

ποτίθεται είναι κοινά. Έτσι το άγΧός

δρυμάτων, αλλά και κρατών. Ταυτό

για αυΤoδuι::αίωση και για διαφορο

χρονα όμως, η δρασmριόυιτα αυτή

ποίηση έχει σήμερα καταλήξει να εί

επιβάλλει και υποβάλλει συγκεκρι

ναι ένας αγώναςσκλnρόςKαιμάλλOν

μένα πρότυπα και αισθητική. αφού

άνισος, μια συνειδητή ή υποσυνεί

συστήνει τα τοπίο που εκούσια και
κυρίως ακούσια βιώνουν οι χρήστες.

δηυι αναμέτρηση , όχι πλέον με τους

Η ματαιοδοξία

Ο ανταγωνισμός μάλιστα δεν αφορά
μόνο τον πολιτικό αυτό ρόλο, αλλά

άλλους σύγχρονους αρχιτέκτονες,
αλλά με τον αρχικό αρχιτέκτΘνα ενός

,

και το ανθρώπινο, ενδόμυχο θα μπο
ρούσε να πει κανείς, σύνδρομο για

έργου. Εκτός λοιπόν από ελάχιστες
περιmώσεις, η αναμέτρηση αυτή έ
χει καταστεί συvτριmική σε βάρος

του αρχιτεκτονα

προσωπική προβολή και Kαταξίωσn.

Πρόσφατα πάντως έχουν εμφανι

της νέας πρότασης. Πού άραγε να ο
φείλεται αυτή η αποτυχία;

στεί αποσπασματικές μεν, αλλά σο
βαρές αμφισβητήσεις του έργου διά

σημων αρχιτεκτόνων, όπως Π.Χ. το

πό τα έργα αυτά.

τίας, εφαρμόζοντας με επιμέλεια και

Βέβαια υιν αμφισβήτηση ορισμέ

ομολογουμένως ευφυΤα ' μια εξαιρε

προσφέρει η ψηφιακή σχεδίαση. Α

νων ονομάτων δεν την διαδέχεται

τική αιικοινωνιακή στραυιγική, η ο

ποτέλεσμα αυτής υις στραυιγικής εί

κάποιο κενό ή κάποια διαφορετική

διάσημη αρχιτέκτων Zaha Hadid Το

ποία συνίσταται από δύο σκέλη. Το

ναι η ανάθεση στους BIG πραγμαίι

αντίλΙιψη για υιν αρχιτεκτονική. Α

πρώτο έχει να κάνει με υιν προβολή

κών έργων σε παγκόσμια κλίμακα ,

επιυιδευμένα εντυπωσιακό αυτό έρ"

ντίθετα, εμφανίζονται ήδη νέα ονό

υις εικόνας του ιδρυτή του γραφεί

κύριο χαρακτηριστικό των οποίων

στάδιο που έχει σχεδιάσει για τους

Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο η

γο τελικά δεν θα κατασκευαστεί, έ

ματα, νέων αρχιτεκτόνων, που παίρ

ου, ο οποίος εκθέτει το σφρίγος και

είναι η άκρα επιθετικόυιτα και ο ε

πειτα από έντονες ~ντιδράσεις της

νουν

θέση των παλαιοτέρων. Χα

υιν ωραιόυιτα υις νεόυιτάς του, σε

vτυnωσιασμός.

τοπικής κοινωνίας .. οι οποίες αιικε

ρακτηριστική περίπτωση είναι σή

συνδυασμό με τον δυναμισμό μιας

Το μοντέρνο κίνημα στην αρχιτε·

ντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο υ

μερα αυτή του δανέζuι::oυ γραφείου

νέας προσωπικότητας , φορώντας

κτονική, διακηρυκτικά ΤOυλά.Jηστoy,

περβολικό κόστος του.

BIG (Bjarke Ingels Group),

διατύπωσε την αδιαφΘρία του τόσο

Ο πολύς

m

Εν μέρει ίσως να οφείλεται στο γε

υιν εντυπωσιακή αλnθoφάνειαπoυ

γονός ότι οι «Χλαρικοί,. μοντέρνοι αρ

χιτέκτονες διέθετάν ένα ουσιαστικό,
στέρεο αισθnτικό.xαι πολιηστικό υ

πόβοθΡΘ, που συνιστούσε υιν ιδανι

κή βάσn.στnν οπαία στήριζαν τις δι
κές τους: ιδέες, αγνοώντας και μiι υ

ποψιαζ6μενοι ότι σε κάποια λλλη,
μεταγενέστερη στιyρfi-. τα δικά το\)ς

.

έpγaeq μrrοροeσαν,ΥQ.πι)ΡοW.ίIl'θέ

σiι τnς.-1<ΠOρίας ις,αl-6iί-Νόήοιο , ~

Sandiago Calatrava υφίστατάι τε
λευταία tvtovn και διαρκή κριτική,

δρύθηκε το 2005, οι εκπρόσωποι του

teeshirt, κατά το πρότυJ;IΟ του Steve
Jobs της Apple~ Το δεύτερο σκέλος

για το ιστορικό παρελθόν 6σο.κο ι για

λοί επρόΚειτο να

οποίου διατείνονται, με χαρακτηρι

στηρίζεται Cruιν αυτόκληυι δημοσί

τις προϋπάρχουσες υφιστάμενεςχα

βουν σ' αυτά. Εν πάση πεpmrι:rσ

με μηνύσεις μερικές φορές, 'τόσο λό

στική ελαφρότητα και έπαρση, ότι

ευση στο Διαδίκτυο μεγάλου αριθ

τασκευές. Ταυτόχρονα. οι-πιο σκλnρo(

φq.ίνεται ότιτO'Tφ6β'λiψ.α-τας :Sπέμ·

γω του ανεξέλεγκτου πολλαπλασία

στα έργα τους προσπαθούν να συν

μού μελετών, τεράστιας κλίμακας,

υπoστnρ'UCtές αυτής της θέσης προ

βαση<; σε]10ντέpVΕς~ατααιςευές

σμού του κόστους έργων πού έχει

δυάζουν «τον πραγματισμό με την

κάποιες από τις οποίες αφορούν

έβαλαν με εξαιρετικά mιθετικό τρό

ραΈένει ανοικ1:Q, δΧΙ τόσο γιατί ο

σχεδιάσει όσο και για τα πολλά και

ουτοπία»! Στην πραγματικόυιτα, δυ

βραβεύσεις σε 9-.ρχιτεκτονικούς δια

πο τη δΊαφορετικόυιτα των δuι::ών

σΘγχΡονοι αρxnεκτoνeς δεν δΙQθέΌ.

δυσεπίλυτα τεχνικά προβλήματα

στυχώς, έχουν επιβληθεί. στο χρονι

γωνισμούς, ενώ αρκετές είναι αΠλώς

τους σύγχρονων προτάσεων από τα

τουντις απαιτουμενει; σχεδιαστuc:ές

που έχουν παρουσιαστεί σε πολλά α-

κό διάστημα της τελευταίας δεκαε-

δικές τους μελέτες, οι οποίες έχουν

υπάρχοντα. Στο ίδιο πνεύμα, οι ε

ικανότα:ίες. <iλλil.1lόλλονΥιcιτ1 έχουν
mv,εσωtεpuάl ~. το σύμΠλ

που ι

rιεμβόσεις σε υφιστάμενα:κτήρια με
τεξελίχθηκαν σταδιακά σε ασκήσεις

νέου ύφους, έντονα και με αρκετή α
γριόυιτα, διαφοροποιημένου από τις
υφιστάμενες κατασκευές. Αυτή η έ~
παρση δικαιολογήθηκε στο πλαίσιο

των υποτιθέμενων αρΧών του μο
ντέρνου κινήματος, δηλαδή ότι οι νέ"

ες κατασκευές αυτοδίκαια δικαιώ
νονται εάν διαφοροποιηθούν από τις
υφιστάμενες, αγνοώντας βέβαια υιν
ποιότητα αυτών καθ' εαυτών τωννέ

ων κατασκευών. Η αλήθεια όμως εί
ναι ότι αυτή η αρΧή , έτσι αβασάνι
στα εφαρμοσμένη, κατέληξε να είναι

ούν \!α επέμ-;

-

μα"δnλαδή, υπέρβασης του αρχιτέ.
κτονα του υφ1στάμενου έργο\); Τα α
ποτελέσματα όλης αυτής υις

ατά

στασης ~ίναl ~ΡKετ_ά αποΧαλυπτικά,
ιδιαίτερα δε σεπεραπώσεις όnου οι

σύγχρονες αιεμβάσειςΌε κ:dιρία του

μοντέρνου συνιστούν ~εδιC:tστικές
επιλογές οί οποίες μοιάζουν νααιι
διώκουν να θέσουν m δικΧι τους

σφραγίδα, . a,Itοκαλύmοντας, υποτί
θεται, τη γύμνία του υφισταμένου.
Και αυτό συμβαίνει έτσι, αυθαίρετα,

χωρίς oπόιαδiιπoτε εξήγηση που να

ένα ευτελές εργαλείο δuι::αίωσης των

αιτιολογεί ή να τεκμηριώνει αισθη

αιιγόνων αυτών, μια εύχρηστη δη

τικά υιν παραθετική συνύπαρξη υις

λαδή συνταγή η οποία στην πραγ

ΠOλ6πλoκnς εικονογραφίας μ~ας και

ρατuι::ότητα δ.εν ήταν τίποτα περισ

νoύργιας με τμήματα μιας λιτής, α-

σότερσ αh'ό το αδιαμφισβήτητο άλ

φαιρετικής και ουσιώδους υφιστά

λοθι για την ικανοποίηση μιας εσώ

μενης κατασκευής.

τερης ανταγωνιστικότητας προς τον
αρχικό αρχιτέκτονα.

Αυτή λοιπόν η τάση έχει τελευταία
εξελιχθεί σε εμμονή, ιδιαίτερα μάλι-

.. Ο Σ6λων Ξεν6πουλος εfναι aρxιrt
κτονας, ορ6ηρος KGenynrι'it;' ΕΜΠ

.

