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ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΑ 2ΕΝΟΠΟΥΛΟΥ* 

» Η YEV1Xn σύγχυση που είναί 
διάχυτη παγκοσμίως σήμερα σε 

σχέση με την αρχιτεκτονική φαίνε

ται να έχει συστήσει μια κατάστα

ση σύμφωνα με την οποία σχεδόν 

οτιδήποτε, οποιαδήποτε υποτιθέ

μενη ιδέα, να βρίσκει μεγάλη δημο

σιόmτα και προβολή, έστω και για 

λίγο. 

Εν τούτοις αυτό που είναι εμφα

νώς πιο προβληματικό και ανησυ

χητικό είναι η ανάδειξη έργων προ

βεβλημένων γραφείων και μεγάλων 

ονομάτων αρχιτεκτόνων σε πρότυ

πα, τα οποία όμως χαρακτηρίζονται 

από προκλητική επίφαση ποιότη

τας. Αυτό το φαινόμενο εντείνεται 

ακόμα περισσότερο σε μια κοινω

νία συγκροτημένη ήδη σε μεγάλο 

βαθμό και βασισμένη στην άκριτη 

και αυθαίρετη διάχυση mς ψηφια

κής επικοινωνίας. 

Αφορμή για τις σκέψεις αυτές υ

πήρξε η επαφή με δύο έργα, το κα

θένα από τα οποία συνιστά μια δια
φορετική αλλά ξεκάθαρη πρόταση, 

μια πρότυπη διατύπωση μιας ιδι

αίτερης αρχιτεκτονικής όποψης. Εί

ναι μάλιστα ευτυχής συγκυρία η πα

ρουσία των δύο αυτών έργων στον 

ίδιο χώρο, δηλαδή το προάστιο 

Belem της Λισσαβώνας, όπως επί
σης και το γεγονός ότι και τα δύο έ

χουν παρεμφερή χρήση, αυτή του 

πολιτιστικού πυρήνα. Αυτό που τα 

διαφοροποιεί είναι το μέγεθός τους, 

η εποχή κατασκευής τους και οι αρ

χιτέκτονες που τα μελέτησαν. 

Το Πολιτιστικό Κέντρο της Belem 
στη Λισσαβώνα κατασκευάστηκε το 

διάστημα 1988-1993 μ~ 9ρχιτέκτο
νες, έπειτα από αρχιτεκτονικό δια

γωνισμό, τους Vittorio Gregotti και 
Manuel Salgado. Είναι ένα πολύ με
γάλο έργο (140.000 τ.μ.), με αρκετά 
σύνθετο λειτουργικό πρόγραμμα. 

Πρόκειται για μια βαριά κατα

σκευή, οργανωμένη με βάση το αυ

στηρό ορθοκανονικό σύστημα, η ο

ποία αποτελείται από αριθμό συ

μπαγών επιμέρους Kυβόσxnμων ό

γκων μεταξύ των οποίων υπάρχει 

ένα πλέγμα από γραμμικές κινήσεις, 

σαν δρόμοι, οι οποίοι υποτίθεται ό

τι είναι συνέχειες του αστικού ι

στού. Αντίθετά όμως με αυτή m δια
κηρυγμένη θέση της σύνδεσης με 

την πόλη,. στην πραγματικόmτα η 

προσέγγιση στο κτήριο είναι απο

λύτως αποτρεπτική κυρίως λόγω 

της κυριολεκτικά φοβερής έμφασης 

στη συμπαγή μάζα, με τη χρήση βα

ριών υλικών όπως η πέτρα, αλλά και 

της εσωστρέφειας του κάθε όγκου 

που οφείλεται στην ελαχιστοποίη

ση των ανοιγμάτων. 

Η γεωμετρία της κάτοψης στηρί

ζεται σε έναν μετωπικό, αυστηρό 

και άκρως συμβολικό άξονα συμμε

τρίας, ο οποίος όμως, παρό την ι-
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αvτίθετες ~ά.ΡXlτεκτoνΙKές προτάσεις 
σχυρή εμφατικότητά του, δεν φαί

νεται να λειτουργεί, αφού η γενικό

τερη χωρική συγκρότηση του κτη

ρίου μοιόζει να αναιρεί mv EΠlm
δευμένη συμμετρικότητα της κότο

ψης. 

Η σχέση του κτηρίου με τους χώ

ρους και τις περιοΧές που γειτονεύ

ουν με αυτό, παρά τις διαιmρύξεις 

περί σύνδεσής του με αυτές μέσω 

των εγκάρσιων αξόνων, είναι ε

ντούτοις ακόμα πιο αποκαλυπτική 

μιας αρχιτεκτονικής -της αποκα

λούμενης μεταμo~ας-η οποία ε

νώ διεμήνυε επιθετικό την πίστη 

στην Ιστορία, σmν πραγματικότη

τα υιοθετούσε επιφανειακό πρότυ

πα τα οποία δεν έχουν κόποια σχέ

ση με mv Ιστορία ως συστατικό των 
κοινωνιών. 

Έτσι η πλευρά του κτηρίου που 

βρίσκεται προς τη θάλασσα είναι εξ 

ολοκλήρου τυφλή, εκτός από mv εί
σοδο - έξοδο του γκαρόζ. Αντίστοι
χα οι όψεις της κατασκευής προς 

την πλευρό του αστικού ιστού είναι 

επίσης τυφλές, με xαρακmριστική 

την έντονη προβολή δύο μνημειω

δών όγκων, οι οποίοι ενώ, θα μπο

ρούσαν ενδεχομένως να σημαίνουν 

τη θέση κάποιας εισόδου, εν τού

τοις στην πραγματικόmτα λειτουρ

γούνκυρίως συμβολικά δηλαδή εί

ναι σαν να επιδιώκουν mv περαι
τέρω ενίσχυση της μνημειακόmτας 

και της έμφασης στην παρουσία της 

μόζας του κτηρίου στον χώρο. 

Η είσοδος μάλιστα όχι μόνο δεν 

βρίσκεται κόπου εκεί, αλλά ανακα

λύπτεται στην πλαϊνή πλευρά, στην 

αρχή του βασικού γραμμικού άξονα 

συμμετρίας. Αυτή δε η είσοδος ο

δηγεί σε έναν υπαίθριο, σαν αίθριο 

χώρο, από τον οποίο οι επισκέπτες 

οδηγούνται με επιγραφές προς τις 

επιμέρους λειτουργίες. 

θα πρέπει πάντως να επισημαν

θεί ότι τα θέματα που αναφέρθηκαν 

ιηο πάνω δεν είναι παρά τυπικές α

ρετές αυτής της μεταμοντέρνας αρ-

χιτεκτονικής, η οποία κυριάρχησε 

την εποχή σχεδιασμού και κατα

σκευής του συγκεκριμένου έργου, 

και έτσι, με τα μέτρα εκείνης της αρ

χιτεκτονικής, θα μπορούσε και να 

θεωρηθεί ως ένα εξαίρετο δείγμα 
της. 

Δυστυχώς, εννοείται, τόσο για το 

συγκεκριμένο κτήριο όσο και για 

αυτού του είδους την αρχιτεκτονι

κή, ήρθε μόλις πρόσφατα να προ

στεθεί στο τοπίο του ίδιου προαστί

ου Belem, σε πολύ μικρή απόσταση 
από το Πολιτιστικό Κέντρο, κατά 

μήκος του παραλιακού μετώπου, έ

να καινούργιο πολιτιστικού χαρα

κτήρα έργο. Πρόκειται για το ΜΑ

ΑΤ (Museum of Art, Architecture 
and Technology), έργο της αρχιτέ
κτονος A.manda Levete. 
Εδώ τα.πρόγματα, από κάθε όπο

ψη, είναι κυριολεκτικά στην αντίθε

m κατεύθυνση. θα πρέπει κατ' αρ
χήν να λεχθε( ότι το κτήριο αυτό εί

ναι αρκετό μικρότερο από εκείνο 

του πολιτιστικού κέντρου, χωρίς αυ-

Το ΜΑΑΤ της Levete, 
με τη διαισθητική, 

αισθαντική, λεmαίσθητη, 

ολοκληρωτικά μοντέρνα 
αρχιτεκτονική του, είναι 

κυριολεκτικά 
αγκιστρωμένο στον Χώρο 
όπου βρίσκεται, ενώ 

εκθtreιανεπανόρθωτα 
mv mωχή, εγκεφαλική, 
εύKOλη,~αμoντέρνα 
αρχιτεκτονική του 

Πολιτιστικού Κέντρου 
των Gregotti και Salgado 

τό να σημαίνει κάτι, τουλάχιστον ό

σον αφορά τις σχεδιαστικές αρχές 

που το διαπερνούν. 

Το βασικό σχήμα του σε κότοψη 

είναι αυτό της ελαφρά παραμορφω

μένης «έλλειψης» . Η «έλλειψη» είναι 

ένα αυσmρό γεωμετρικό .σχήμα, το 

οποίο χαραζόμενο με βάση δύο δια

φορετικού μήκους κόθετους μετα

ξύ τους άξονες, σε μεγάλο βαθμό εί

ναι αρκετά ελαστικότερο του κύκλου 

ο οποίος ορίζεται μονοσήμαντα από 

ένα κέντρο και μια ακτίνα. Με βόση 

αυτή την αρχή, η «έλλειψη» έχει τη 

δυνατόψτα μεταβλητότητας των α

ναλογιών της, αλλά κυρίως προσ

διορισμού αξόνων και επιλογής κα

τευθύνσεων. 

Στο ΜΑΑΤ δε η αρχιτεκτονική 

στο σύνολο του έργου υπερβαίνει 

καθοριστικό και αυτά ακόμα τα εγ

γενή χαρακτηριστικά του γεωμετρι

κού αυτού σχήματος. Κατ' αρχάς, με 

την παραμόρφωση του σΧήματος 

αυτού στη κάτοψη, όπως και με την 

περαιτέρω έντονη παραμόρφωσή 

του στην τpim διάσταση της τομής, 

το σΧήμα της «έλλειψης» Χάνεται 

και η μορφή του κτηρίου έχει τη 

ρευστότητα της μάζας με την οποία 

συγκροτείται η ατέρμονη ροϊκότη

τα του Χώρου. 

Δηλαδή του συνεχούς κενού, το 

οποίο ρέει ανεμπόδιστο ανάμεσα 

στις ορατές μάζες και το οποίο γί

νεται οργανικό συστατικό της ολο

κληρωμένης αλλά φαινομενικό α

νολοκλήρωmς μορφής του κτίσμα

τος. 

Η σΧέση του κτηρίου με το υγρό 

στοιχείο είναι εντυπωσιακά ανοι

κτή με την τοποθέτηση mς εισόδου 

προς την πλευρά της θάλασσας. Η 

πλευρό αυτή του κτηρίου έχει μια ε

λεύθερη, ανοικτή πλαστική μορφή, 

η οποία αναδιπλώνεται έτσι ώστε 

να προκύπτει μια σπηλαιώδη εσοχή 

βαθιά σmν οποία βρίσκετciι η είσο

δος. Αυτή η πλαστική επιλογή συν

δυαζόμενη με ένα κλιμακωτό σύ-

σmμα άνετων κερκίδων ή αναβαθ

μών συστήνει ένα απλό ημιυπαf

θριο αμφιθέατρο το οποίο, σε συν

δυασμό με δύο ράμπες, στρέφεται 

προς m θάλασσα και ταυτόχρονα ό
χι απλά οδηγεί, αλλά απορροφά 

προς mv είσοδο, ανακαλώντας t* 
συνθετικές αρχές της όπερας του 

Sydney του μεγάλου ]om Utzon. 
Από την πλευρά του αστικού ι

στού το κτήριο αποκτά μια άλλη διό

σταση. Εξαφανίζεται. Η οροφή του 

μετασχηματίζεται σε μια νέα σύν

θεση από ελαφρά κεκλιμένες κυρτές 

επιφάνειες οι οποίες σταδιακά με

ταλλάσσονται σε έναν ήπιο λόφο; ά

νετα προσβάσιμο από πεζούς ΚΟΙ 

ποδήλατα. Γίνεται δηλαδή ένα υπέ

ροχο belvedere με απρόσκoπm πα
νοραμική θέα 3600. 
Η κατασκευή του κτηρίου είναι α

πό μεταλλικό σκελετό, ο οποίος έχει 

επενδυθεί, ακολουθώντας δημι

ουργικά την τοπική παράδοση, με 

ολόλευκα στιλπνό κεραμικό πλακί

δια. 

Το ΜΑΑΤ mς Levete λοιπόν, με 
τη διαισθητική, αισθαντική, λε::

πταίσθητη, ολοκληρωτικά μοντέR.

να αρχιτεκτονική του, ενώ δηλώνει 

την παρουσία του, είναι Kυριoλ~

κτικά αγκιστρωμένο στον Χώρο ά

που βρίσκεται. Χωρίς κραυγές, αλ

λά με αυτοπεποίθηση, συστήνει ρ,.. 

να παράδειγμα σύγχρονης αρχιτε

κτονικής με το οποίο ανακτώνται 

και διευρύνονται οι αξίες της μό
ντέρνας aρχιτεκτoνικής. 

Και εκθέτει ανεπανόρθωτα την 

πτωΧή, εγκεφαλική, εύκολη, μετα

μοντέρνα αρχιτεκτονική του Πολι

τιστικού Κέντρου των Gregotti και 
Salgado. ο 

Ό Σόλων Ξενόπουλος efvaI aρxιτέ- _ 
κroνaς, ομότιμος Kaθnyπτής ΕΜΠ 
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