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1.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές –και ιδιαίτερα τους συναδέλφους
Σταύρο Αλιφραγκή,

Παναγιώτη Πάγκαλο και τους συνεργάτες τους– για την

τιµητική πρόσκληση να συµµετάσχω στο CityLab 2016. Θα ήθελα, επίσης, να
ευχαριστήσω τα τιµώµενα πρόσωπα, την Σουζάνα και τον Δηµήτρη Αντωνακάκη για
την προσφορά τους στην ελληνική αρχιτεκτονική, για την εξαιρετική χθεσινή τους
εισήγηση –ένα είδος επιστηµονικής αυτοβιογραφίας– αλλά και για την ευκαιρία που
µας δίνουν να συγκεντρωθούµε εδώ και να µιλήσουµε αµέσως ή εµµέσως για το
έργο τους αλλά και για άλλα ενδιαφέροντα ζητήµατα.
Οµολογώ την αµηχανία µου όταν µου έγινε γνωστό το θέµα «Πόληαρχιτεκτονική-έρωτας». Aνέτρεξα καταρχήν, πρωτίστως, στον Πλάτωνα και τον
Αριστοτέλη αναζητώντας, κυρίως, το πώς ερµήνευσαν το έργο τους και τα περί
έρωτος σύγχρονοι διανοητές όπως ο Παναγιώτης Μιχελής2 και ο Μανώλης
Ανδρόνικος3.
Η αλήθεια είναι ότι, παρά τις προσπάθειες µεταφοράς ή αναγωγής και παρά
τις όποιες νοητικές ασκήσεις, δεν κατάφερα να προχωρήσω πέραν των µάλλον
δύσχρηστων για την αρχιτεκτονική προεκτάσεων, τις οποίες προσφέρει τόσο το
ίδιο το «Συµπόσιο» του Πλάτωνα, όσο και οι εικαστικές ή µουσικές απεικονίσεις
του, όπως, λόγου χάρη, ένας εντυπωσιακός πίνακας του Anselm Feuerbach,
εκπροσώπου του γερµανικού κλασικισµού τον 19ο αιώνα ή όπως η «Σερενάτα για
βιολί και ορχήστρα για το Συµπόσιο του Πλάτωνα» (1954) του Leonard Bernstein.
Ειδικά, όταν ακούσει κανείς τη σερενάτα, καταλαβαίνει ότι δεν έχει καµία προφανή
σχέση ούτε µε το «Συµπόσιο» ούτε µε τον έρωτα. Απλώς, όπως άλλωστε θα όφειλε,
παραπέµπει στο υπόλοιπο έργο του Bernstein και στα εξαιρετικά µορφολογικά
χαρακτηριστικά αυτού του έργου, που επιδέχεται όσες ερµηνείες µπορεί να
φανταστεί ο κάθε ακροατής. Οφείλω να πω ότι περισσότερο µε συγκίνησε ένα
αναπάντεχο εύρηµα στο διαδίκτυο: η εικόνα του αστεροειδούς 433 Eros4, ενός
µάλλον απειλητικού για τη γη γεωπλήσιου αντικειµένου, γοητευτικού όµως για τις
εξαιρετικές καµπύλες του. Κατέληξα γρήγορα σε µιαν αυτοσχέδια –αν και άχρηστη
για το θέµα µας– εξήγηση του ονόµατος που του αποδόθηκε: συνδυάζει το στοιχείο
της µορφικής γοητείας µε εκείνο της ενδεχόµενης απειλής, γνωστά και τα δύο
συστατικά του έρωτος.
Συνεχίζοντας την ακροβατική αναφορά στον Πλάτωνα και αναζητώντας
προσφορότερες για την τέχνη αναλογίες, θα έλεγα ότι, βλέποντας τα Πλατωνικά
στερεά5, µπορούµε να αντιληφθούµε ότι ενδεχοµένως έχουν µεγάλο ενδιαφέρον για
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την κρυσταλλογραφία αλλά, αυτά καθ’ εαυτά, εξ αιτίας της ίδιας της τελειότητάς
τους, εκφράζουν ένα κόσµο ιδεών και ένα µορφολογικό όριο, που είναι υπερβολικά
προφανές και κανονικό για να αποτελέσει ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικό κανόνα.
Αν αυτά τα στερεά µας είναι ανεπαρκή ως αισθητικά πρότυπα, ποιό είναι το
πραγµατικό περιεχόµενο του αισθητικού µηνύµατος της αρχιτεκτονικής και ποιον
ρόλο παίζει ο έρως; Θα έκανα την γρήγορη παραδοχή να προχωρήσω σε ένα πολύ
πεζό ορισµό του έρωτος, µιλώντας για µια «ίωση», απαραίτητη για την
αναπαραγωγή και κυρίως για µια κατάσταση εξιδανίκευσης του «αντιπάλου»
προσώπου, ώστε να δηµιουργηθεί η έλξη. Μάλιστα, είχα µπει στον πειρασµό να σας
δείξω και µια διαφάνεια µε τον χηµικό τύπο του έρωτα αλλά δυστυχώς ο τύπος
αυτός δεν έχει ακόµη εφευρεθεί αν και είµαστε αρκετά κοντά πλέον. Μιλούµε,
λοιπόν, για ένα σύστηµα µεροληπτικής αλλοίωσης της πραγµατικότητας, ίσως και
για µιαν αποµάκρυνση από την αδιάφορη κανονικότητα.
Αντιλαµβάνεστε ότι, όταν χρησιµοποιούµε τις λέξεις αυτές, βρισκόµαστε σε
ένα κόσµο µεταφοράς και όχι κυριολεξίας. Η κυριολεκτική σηµασία του όρου
«έρως» και το αισθητικό µήνυµα της αρχιτεκτονικής έχουν µικρή συµβατότητα.
Είναι άλλος ο κόσµος των εικόνων, των σχηµάτων και του χώρου και άλλος ο
κόσµος του έρωτα και των ανθρωπίνων σχέσεων. Βεβαίως, στον κόσµο της
καθηµερινής εµπειρίας, υπάρχουν εσωτερικές συνδέσεις που αφορούν τη
συναισθηµατική φόρτιση του δηµιουργού ή του χρήστη του χώρου. Δεν υπάρχει
όµως προφανής οργανική σχέση ανάµεσα στους κόσµους αυτούς και τα
εννοιολογικά τους συστήµατα παρά µόνον µέσα από τη χρήση µεταφοράς. Αυτήν
ακριβώς τη µεταφορική χρήση του όρου «έρως» θα επιχειρήσω να αξιοποιήσω στη
σηµερινή µου εισήγηση.
2.
Κατά καιρούς, έχει υιοθετηθεί η άποψη για το ηµιαυτόνοµο της αρχιτεκτονικής, µε
την έννοια ότι η αρχιτεκτονική «γλώσσα» έχει τους δικούς της κανόνες. Θα κάνω
µια προσπάθεια να σας µιλήσω για αυτή τη γλώσσα ανασύροντας µερικά από τα
επιχειρήµατα που είχα αναπτύξει στην «Κριτική της Αρχιτεκτονικής Θεωρίας» πριν
από 30 περίπου χρόνια.
Αρχίζω κατ’ ευθείαν µε τις απόψεις ενός ανθρώπου του οποίου η προσφορά
δεν έχει ίσως αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µου όµως είναι από
τους σηµαντικότερους θεωρητικούς της αρχιτεκτονικής τις τελευταίες δεκαετίες.
Αναφέροµαι στον Bill Hillier. Ο Hillier έχει γράψει για διάφορα ζητήµατα που
σχετίζονται, έστω και εµµέσως, µε το θέµα µας και ιδίως για τη φύση του
αρχιτεκτονικού µηνύµατος και, πριν από αυτό, για τη φύση της «αρχιτεκτονικής
γλώσσας», αν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτόν τον όρο. Η ουσία των
απόψεων αυτών είναι ότι το νόηµα της αρχιτεκτονικής είναι η ίδια η δοµή της, ή
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ακριβέστερα, ότι το κύριο συστατικό του αισθητικού µηνύµατος που παράγει ένα
κτίριο προέρχεται από την αναγνώριση της δοµής του.
Αυτή η παρατήρηση, εµµέσως πλην σαφώς, µας παραπέµπει και στις αρχές
του µοντερνισµού, µε την έννοια ότι ο µοντερνισµός κατ’ εξοχήν υιοθετεί ως
ιδεολογικό πρόταγµα αυτή την άποψη ότι, δηλαδή, η δοµή είναι το µήνυµα. Και
είναι άλλο πράγµα το βαθύ αυτό δοµικό συστατικό του µηνύµατος και άλλο πράγµα
οι διάφοροι συνειρµοί, οι οµοιότητες και οι αναλογίες. Ακόµη και η τοπικότητα, αν
και είναι κατ’ αρχήν συνειρµική επιλογή, πρέπει να προσέξουµε ότι συχνά ξεφεύγει
από την εύκολη λύση των επιφανειακών αναλογιών και διεισδύει στον πυρήνα της
δοµής. Τα τιµώµενα πρόσωπα, µάλιστα –η Σουζάνα και ο Δηµήτρης Αντωνακάκης–
είµαι βέβαιος ότι καταλαβαίνουν πολύ καλά αυτό που θέλω να πω.
Ας συνεχίσουµε, όµως, την συζήτηση για τις «γλώσσες» για να καταλάβουµε
καλύτερα αυτό το επιχείρηµα. Έγραφα λοιπόν στην «Κριτική» παραπέµποντας στις
παρακάτω κρυστάλλινης σαφήνειας θέσεις του Β. Hillier και της J. Hanson από το
«The Social Logic of Space», που για µένα περιγράφουν την πεµπτουσία της
αρχιτεκτονικής και της τέχνης.
«Η αρχιτεκτονική αλλά και η τέχνη γενικότερα δεν είναι µια από τις
λεγόµενες ‘φυσικές γλώσσες’ (natural languages). Οι φυσικές γλώσσες
αναπαριστούν τον κόσµο όπως εµφανίζεται, δηλαδή µεταφέρουν νοήµατα
που σε καµµία περίπτωση δεν έχουν σχέση µε την ίδια τη γλώσσα. Κατ’
επέκταση, έχουν δύο χαρακτηριστικά: πρώτο, διαθέτουν ένα σύνολο από
ανεξαρτητοποιηµένα και αυτοτελή µορφικά στοιχεία (τις λέξεις) και µια
τυπική ή συντακτική δοµή που επιτρέπει µια απειρία ακόµη και φράσεων
που είναι άψογες συντακτικά αλλά κενές νοηµατικά. Οι φυσικές γλώσσες
χαρακτηρίζονται από µια περιορισµένη σύνταξη και ένα ευρύτατο λεξικό
(………) Η αρχιτεκτονική, επίσης, δεν είναι µια από τις ‘µαθηµατικές
γλώσσες’ (mathematical languages) που, αντιθέτως, διαθέτουν πολύ
περιορισµένο λεξικό και ευρύτατη σύνταξη. Οι µαθηµατικές γλώσσες δεν
αναπαριστούν παρά µόνο τη δική τους δοµή και τα λεξικά τους στοιχεία
είναι απογυµνωµένα από οτιδήποτε εκτός από τις τελείως αφηρηµένες και
παγκόσµιες ιδιότητες, όπως ‘µέλος ενός συνόλου’, ‘υπάρχειν’ κ.ο.κ.
Χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν τις πιο αφηρηµένες µορφές τάξης του
πραγµατικού κόσµου, επειδή κατορθώνουν να εγγίζουν βαθύτατα επίπεδα
των δοµών και, έτσι, στα επίπεδα αυτά και µόνον, άπτονται της
πραγµατικότητας (........). Οι µορφικές γλώσσες (morphic languages) έχουν
κοινά χαρακτηριστικά µε τις δύο προηγούµενες, είναι όµως σαφώς
διαφορετικές. Παίρνουν από τις µαθηµατικές γλώσσες το περιορισµένο
λεξικό (δηλαδή την οµογένεια των πρωταρχικών µορφικών στοιχείων), την
κυριαρχία της συντακτικής δοµής πάνω στη σηµασιολογική αναπαράσταση,
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την ιδιότητα του να κτίζουν τις δοµές τους πάνω σε ελαχιστοποιηµένα
αρχικά συστήµατα και την ιδιότητα του να µην σηµαίνουν τίποτε πέρα από
τη δική τους δοµή (........) Δηλαδή, δεν υφίστανται για να αναπαραστήσουν
άλλα πράγµατα αλλά για να οικοδοµήσουν αρχές οργάνωσης που, αυτές οι
ίδιες, συνιστούν το νόηµά τους. Από τις φυσικές γλώσσες, οι µορφικές
γλώσσες δανείζονται την ιδιότητα του να πραγµατοποιούνται στον κόσµο
της εµπειρίας, του να χρησιµοποιούνται για κοινωνικούς σκοπούς και του να
επιτρέπουν µια δηµιουργικότητα που υπακούει σε συγκεκριµένους κανόνες.
Έτσι, σε µια µορφική γλώσσα, η σύνταξη έχει πολύ µεγαλύτερη αξία και
ρόλο απ’ ό,τι σε µια φυσική γλώσσα. Σε µια φυσική γλώσσα, η ύπαρξη µιας
συντακτικά καλοσχηµατισµένης «φράσης» επιτρέπει σ’ ένα νόηµα να
υπάρχει αλλά (........) δεν εγγυάται ότι αυτό το νόηµα πράγµατι υπάρχει.
Αντίθετα, στις µορφικές γλώσσες, η ύπαρξη µιας συντακτικά
καλοσχηµατισµένης «φράσης» εγγυάται για την ύπαρξη ενός νοήµατος και,
ακόµη περισσότερο, προσδιορίζει κάποιο νόηµα, επειδή νόηµα δεν είναι
παρά η αφηρηµένη δοµή µιας οργανωτικής αρχής.»6
Η εµπειρία έδειξε πόσο κρίσιµο είναι για τη διδασκαλία της αρχιτεκτονικής
αυτό το ζήτηµα: η έρευνα, δηλαδή, που κάνει τόσο ο δάσκαλος όσο και ο µαθητής
να ανιχνεύσει το αισθητικό µήνυµα µέσα στην ίδια τη δοµή και όχι στα συνειρµικά
και παραπεµπτικά στοιχεία, ακόµη και αν αυτά αναφέρονται στην κοινωνική
σηµασιοδότηση. Ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο είναι κρίσιµο, γιατί ελλοχεύει πάντοτε
ο σοβαρός κίνδυνος να πέσουµε σε παγίδες άλλου είδους και να χαρακτηρίζουµε
κτίρια, µουσικές συνθέσεις ή ζωγραφικούς πίνακες ως σοσιαλιστικά, δηµοκρατικά
ή φασιστικά.
3.
Θα προσπαθήσω τώρα να συζητήσω ορισµένα από τα θέµατα που έχουν άµεση
σχέση µε το αντικείµενο αυτού του συνεδρίου και κυρίως µε τη θεία µεροληψία του
έρωτος, αρχίζοντας, τιµής ένεκεν θα έλεγα, µε τον Colin Rowe και την απόπειρά
του να περιγράψει µε µαθηµατικό τρόπο τη σχέση ανάµεσα στον Palladio και τον Le
Corbusier. Πρόκειται ίσως για το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα απόπειρας να
αναζητηθούν τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής δοµής µέσω µιας
«µαθηµατικοποίησης», εξηγήσιµης από τη διδακτική διάθεση και επίδοση του
Rowe7.
Πέραν αυτής της εντυπωσιακής απόπειρας µαθηµατικοποίησης, φαίνεται ότι
τα πράγµατα είναι λίγο πολυπλοκότερα. Δεν διεκδικώ την ανακάλυψη των
µηχανισµών της σύνθεσης, πιστεύω όµως ότι το νόηµα συγκροτείται µέσα από τη
συνθετική διαδικασία µε µηχανισµούς, συµπληρωµατικούς µεταξύ τους, όπως επί
παραδείγµατι, η αφαίρεση και η µίµηση. Υπό µια έννοια, αυτοί οι µηχανισµοί
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εκφράζουν και τα συστατικά του τελικού αισθητικού µηνύµατος που εκπέµπει ένα
έργο τέχνης: το δοµικό συστατικό που υποβοηθείται από την αφαίρεση και την
προσπάθεια αναγωγής στο θεµελιώδες και το αρχέγονο και από το συνειρµικό
συστατικό που καταφεύγει στην µίµηση και την αναφορά. Η µίµηση και όχι η αποµίµηση, για να θυµηθούµε τον Αριστοτέλη, είναι θεµελιώδης µηχανισµός της
σύνθεσης και παρακαλώ να µε συγχωρήσετε αν µέχρι τώρα σας έδωσα την
λανθασµένη εντύπωση ότι τον θεωρώ –όπως και τους συνειρµούς– δεύτερης
κατηγορίας.
Υπάρχουν όµως και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε τη συνθετική
διαδικασία και τα οποία κατά καιρούς έχω εντοπίσει σε διάφορες παρουσιάσεις8.
Από αυτά, ας µείνω λίγο στις έννοιες του ελλείποντος και του πλεονάζοντος. Στο
πώς, δηλαδή, αυτές οι διαταραχές της κανονικότητας οδηγούν σε παραγωγή
αισθητικής αξίας.
Θα σας δείξω δύο γνωστά παραδείγµατα: το πρώτο είναι το σπίτι του Utzon
στη Μαγιόρκα, όπου ένα πλήθος µάλλον περιττών λειτουργικά στοιχείων προσδίδει
ένα αναπάντεχο πλούτο στην τρίτη διάσταση και, ιδίως, στο χειρισµό του φωτός
και το δεύτερο η Βίλα Savoye του Le Corbusier, όπου κυριαρχεί ένας κατ’ εξοχήν
πλεονασµατικός χειρισµός: η λεγόµενη promenade architecturale (και όχι µόνον
αυτή). Πρόκειται για στοιχεία που σε µια ψυχρή λειτουργική και δήθεν ορθολογική
αποτίµηση δεν θα ήταν αποδεκτά αλλά στην –ας το πω– «ερωτική µεροληπτική
παρασπονδία» κυριαρχούν, εµπλουτίζοντας ή ακόµη και παράγοντας το αισθητικό
µήνυµα.
Το ίδιο κάνει και πάλι ο Le Corbusier σχεδιάζοντας την κατοικία ενός
γιατρού στην Αργεντινή, την βίλλα Curutchet. Σε αυτό το σπίτι είναι
χαρακτηριστικό το πώς διεισδύει ο εξωτερικός χώρος στο εσωτερικό του κτιρίου
και πώς εντάσσεται στο οικοδοµικό τετράγωνο, µε την πλήρη αντίθεση αλλά και
ταυτόχρονα συνύπαρξη µε το γειτονικό του κτίριο. Είναι επίσης χαρακτηριστική η
παρουσία και πάλι της promenade, η οποία καταλήγει σε ένα εσωτερικό υπαίθριο
χώρο ο οποίος παραπέµπει –σε ένα βαθύτερο επίπεδο και χωρίς να εγκαταλείπει το
ιδίωµα της µοντέρνας αρχιτεκτονικής– στην παράδοση της νοτιοαµερικανικής
κατοικίας µε το εσωτερικό αίθριο.
4.
Από τι κινδυνεύει να διαταραχθεί το αισθητικό µήνυµα στην αρχιτεκτονική; Από τον
Βιτρούβιο µέχρι τον Broadbent, οι ερευνητές ορθώς διαπιστώνουν ότι η
αρχιτεκτονική έχει να αντιµετωπίσει µια σειρά από περιοριστικές συνθήκες, οι
οποίες την διαφοροποιούν από τις άλλες εικαστικές τέχνες. Αυτή είναι µια συζήτηση
που ξεκίνησε και σε αυτό το συνέδριο, µε αφορµή τη συζήτηση περί µουσικής.
Πρέπει, νοµίζω, να ξεκαθαρίσουµε εδώ ότι είναι άλλο πράγµα οι εκτελούµενες
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τέχνες (performing arts), άλλο πράγµα οι εικαστικές τέχνες (visual arts) και, θα
τολµούσα να πώ, άλλο πράγµα η αρχιτεκτονική, µε το σύστηµα περιορισµών που τη
διέπει, όπως αυτοί οι περιορισµοί έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς, αρχίζοντας από
την τριάδα του Βιτρούβιου (firmitas, utilitas, venustas) µέχρι τις βαθειές δοµές του
Broadbent. Ο

Broadbent, µάλιστα, επιχειρώντας µια από τις πληρέστερες µέχρι

σήµερα καταγραφές του πολυδιάστατου της αρχιτεκτονικής, περιγράφει το κτίριο
ως δοχείο ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ως φυσικό αντικείµενο, ως πολιτισµικό
σύµβολο και ως καταναλωτή πηγών9 , και έτσι αναφέρεται σε ένα σύνολο πεδίων
και περιορισµών, κανένας από τους οποίους δεν µπορεί να λείπει, χωρίς η
αρχιτεκτονική να χάσει τον χαρακτήρα και την ολικότητά της.
5.
Θα διατρέξω τώρα µερικές γνωστές προσπάθειες που αφορούν στον σκληρό
πυρήνα της αφαίρεσης και στο µεροληπτικό και µεταφορικώς ερωτικό στοιχείο,
που διαταράσσει τον πυρήνα της κανονικότητας ενός αρχιτεκτονήµατος.
Ξεκινώντας από τον Aravena και το κτίριό του στο Καθολικό Πανεπιστήµιο στο
Santiago της Χιλής, στο οποίο κυριαρχούν οι µεγάλοι χειρισµοί και οι ισχυρές
αλλοιώσεις ενός κύβου, φτάνουµε στους Herzog και De Meuron, οι οποίοι ξεκίνησαν
από το γραµµικό οινοποιείο στην Καλιφόρνια, µε το εξαιρετικό διάτρητο όριο που
διαταράσσει την κανονικότητα του περιγράµµατός του, και καταλήγουν στο
Μουσείο De Young στο San Francisco, όπου κυριαρχεί µια διακριτική αλλοίωση του
ορθογωνίου, υποστηριζόµενη και από το υλικό επικάλυψης του κτιρίου. Είναι ένα
από τα πιο ενδιαφέροντα έργα τους, όπου συµβαίνει κάτι που είναι σύνηθες στους
συγκεκριµένους δηµιουργούς: το να προκύπτει, δηλαδή, η αισθητική ποιότητα από
την υπέρβαση της κανονικότητας. Βεβαίως, αυτό γίνεται µε διακριτικό τρόπο, µε
χειρισµούς που προσεγγίζουν τις επιφάνειες και τις υφές των υλικών επιλέγοντας
µια ποικιλία διατρήσεων των µεταλλικών φύλλων της επικάλυψης.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγµατα επίσης είναι, κατά τη γνώµη
µου, και η βιβλιοθήκη του Rem Koolhaas και της OMA στο Seattle, µε την
εντυπωσιακή γεωµετρική υπέρβαση του ορθογωνίου, η οποία είναι και ελαφρώς
απατηλή. Στην πραγµατικότητα, όταν δει κάποιος το κτίριο σε κάτοψη από ψηλά θα
διαπιστώσει ότι έχει πρακτικώς ορθογώνιο περίγραµµα και η υπέρβαση της
κανονικότητας οφείλεται στον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η καθ’ ύψος ανάπτυξή
του.
Με πιο άµεσο τρόπο ακολουθούν τον κανόνα της άρσης της κανονικότητας
τα έργα των SANAA. Ας δούµε δύο παραδείγµατα. Το πρώτο είναι η Σχολή Design
στο Essen, όπου ο

απλός κύβος εµπλουτίζεται µε τη σµηνοειδή οργάνωση των

ορθογωνικών διατρήσεων και τις αλλαγές των µεγεθών τους. Είναι αξιοσηµείωτο
µάλιστα ότι αυτή η οργάνωση των ανοιγµάτων δεν έχει άµεση σχέση µε τον
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εσωτερικό χώρο, όπου τα ανοίγµατα παίζουν διαφορετικό ρόλο σε συνδυασµό µε
τα µεγάλα ύψη και τις τεράστιες κουρτίνες που χρησιµοποιούνται για τον σκιασµό.
Το άλλο παράδειγµα της δουλειάς των SANAA είναι το πολύ γνωστό Rolex
Learning Centre στη Λωζάννη, όπου εκτός από τις κυκλικές διατρήσεις του
αυστηρού παραλληλεπιπέδου, υπάρχει και η «κίνηση» της µορφής στην τρίτη
διάσταση, που βοηθεί στο να δηµιουργηθεί ένας συναρπαστικός εσωτερικός χώρος.
Ενδιαφέρον στο έργο αυτό είναι επίσης το τι σηµαίνει τεχνικά ο σύνθετος αυτός
χειρισµός. Αποδεικνύει ότι η αρχιτεκτονική δεν είναι µόνον το παιχνίδι της
κεντρικής ιδέας αλλά µια µεγάλη και συχνά χρονοβόρα ακολουθία διαδοχικών
βηµάτων µέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου, που ενίοτε συµβαίνει σε «πνεύµα του
χρόνου» πολύ διαφορετικό από εκείνο της αρχικής σύλληψης.
Θα κάνω µια σύντοµη απόπειρα να παρουσιάσω τα ζητήµατα που συζητούµε
σε έργα στα οποία συµµετείχα ως µελετητής. Ξεκινώ από ένα µικρό εξοχικό σπίτι
στη Χαλκιδική, που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε αµέσως µετά την αποφοίτησή
µου και υποδηλώνει τις ισχυρές µοντερνικές καταβολές των σπουδών µας στη
Σχολή της Θεσσαλονίκης10.
Από µια ζωγραφική αναπαράσταση ενός δρόµου στο Κάιρο πριν από δύο
αιώνες περίπου εκκινεί η συζήτηση για το συνδετικό στοιχείο στο σχεδιασµό της
κατοικίας 2 στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης11 (εικ. 1). Πρόκειται για ξύλινες
διάτρητες κατασκευές που έχουν διάφορα ονόµατα (σαχνισί, mashrabiya,
καφασωτές προεξοχές κ.α.) και οι οποίες µας ενέπνευσαν από την πρώτη
προσέγγιση όπου το καφασωτό λειτουργεί ως ένα είδος φόντου µέχρι την τελική
εκδοχή του κτιρίου, όπου το καφασωτό µετατρέπεται σε κύριο θέµα. Κυριαρχεί
εδώ το στοιχείο του συνειρµού και η αγωνία µας να εντάξουµε αυτό το στοιχείο
στην κεντρική ιδέα. Το ίδιο κάνουµε σε πλήρη ανάπτυξη, πλέον, σε ένα µικρό
µουσείο στη Νάουσα, στη Σχολή Αριστοτέλους12 (εικ. 2), όπου το καφασωτό δεν
είναι απλώς το κύριο αλλά το µόνο θέµα που έχει καταλάβει το σύνολο σχεδόν του
εξωτερικού φλοιού του κτιρίου. Δηλαδή, το συνειρµικό στοιχείο, αντί να παίζει ένα
ρόλο στη µεγάλη κλίµακα, «διεισδύει» στο πρωταρχικό επίπεδο της σύνθεσης. Θα
έλεγα, µε κάποιο στοιχείο υπερβολής, ότι πρόκειται για ένα κανόνα που ακολουθεί
συστηµατικά πλέον η σηµερινή αρχιτεκτονική, τουλάχιστον σε µιαν ευδιάκριτη τάση
της: µε το πρόσχηµα της ενεργειακής βελτιστοποίησης, καλύπτει µε ενιαίο ένδυµα
τα κτίρια και ενισχύει την γλυπτική επεξεργασία των µορφών, εισάγοντας το
στοιχείο του συνειρµού όχι στις µεγάλες χωρικές επιλογές ή στην γενική εικόνα του
κτιρίου αλλά κατ΄ευθείαν σε στοιχειώδεις πρωτογενείς διατάξεις όπως η υφή ενός
γενικευµένου φλοιού.
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Εικ.1 - Κατοικία στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, 1995

Εικ.2-Δηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Νάουσας (δωρεά Χ. Λαναρά), 2005

Παρόµοιοι χειρισµοί συµβαίνουν και σε άλλα κτίριά µας, όπου
χρησιµοποιήσαµε µεταλλικό περίβληµα: τα κεντρικά γραφεία της Alumil13 και το
κτιριακό συγκρότηµα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κύπρου14. Ειδικά
στο έργο αυτό, πέραν των περιβληµάτων, είναι άξιες λόγου και οι υπερβάσεις της
κανονικότητας που αφορούν σχεδόν κάθε στοιχείο του κτιριακού συγκροτήµατος:
τη βάση, το µεγάλο στέγαστρο, τα προεξέχοντα στοιχεία που καλύπτονται µε
ηλιοπροστατευτικά πλέγµατα και άλλα.
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6.
Ας εντοπίσουµε και ένα κίνδυνο σε όλη αυτή την υπόθεση. Είναι ο κίνδυνος της
υπερβολής στους «εκ προθέσεως ενδείκτες» (intentional indicators), όπως τους
χαρακτηρίζει ο J.P. Bonta 15. Ο κίνδυνος, δηλαδή, οι προθέσεις του δηµιουργού να
είναι τόσο προφανείς ώστε να στερούν από τον αναγνώστη το περιθώριο να τις
ανακαλύψει, να οικοδοµήσει µέσω αυτής της ανακάλυψης το βασικό δοµικό
συστατικό του αισθητικού µηνύµατος και, κυρίως, να οικειοποιηθεί το µήνυµα αυτό.
Πάντως, το πώς και µε ποιαν ακολουθία υπαγορεύεται στον χρήστη η πρόθεση του
δηµιουργού παραµένει ένα ακανθώδες ζήτηµα στην τέχνη της αρχιτεκτονικής,
εξαιρετικά πολύπλοκο για να το εξαντλήσουµε στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης.
7.
Κλείνω την εισήγησή µου δείχνοντάς σας µερικά από τα ζωγραφικά µου έργα (εικ.
3 και 4). Δεν άντεξα στον πειρασµό, κυρίως γιατί, όπως κάποιος είπε
χαριτολογώντας από το ακροατήριο, «έτσι µπαίνουµε στην ουσία των πραγµάτων».
Πρόκειται για ρίζες και «σπαράγµατα» τα οποία, ωσάν να έχουν εγκλωβιστεί σε µια
προσωπική βιβλιοθήκη, επανέρχονται αδέσποτα και βασανιστικά µε αναρχικό,
αρχιτεκτονικά παράλογο και απελευθερωµένο από τους περιορισµούς τρόπο,
ανασυντάσσοντας τις µνήµες από τα φοιτητικά χρόνια, τις µνήµες του πώς
σχεδιάζαµε τα πλακόστρωτα, τα νερά των ξύλων, τα κεραµίδια ή τις ξερολιθιές στα
θέµατα του καθηγητή Νίκου Μουτσόπουλου στη Θεσσαλονίκη ή του πώς βλέπαµε τα
σχέδια του Archigram ή του Team Ten.
Το χαρακτηριστικό αυτής της παράδοξα αναπαραστατικής αρχιτεκτονικής
ζωγραφικής είναι ότι γίνεται µε µια τεχνική που δεν επιτρέπει διορθώσεις. Έτσι,
δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασµός: εκκινεί από ένα σηµείο και καταλήγει «όπου
βγεί» µε εν σειρά αυτοσχεδιασµούς. Αν λόγου χάρη, κάνεις λάθος, το καλύπτεις µε
µια µαύρη σκιά. Άρα, πρέπει από πάνω να «κατασκευάσεις» την αιτία της σκιάς
κ.ο.κ. Είναι βασανιστικό αλλά το αντέχεις, µάλλον επειδή σιγά-σιγά το ερωτεύεσαι.
Ευχαριστώ που µε ακούσατε.
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Εικ.3-Α.Κωτσιόπουλος- Φλοιοί 30X90, 2008 (αντίγραφο σε τόνους του γκρί)
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Εικ.4-Α.Κωτσιόπουλος- Simulacrum 70X100, 2012 (αντίγραφο σε τόνους του γκρί)
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