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Ένα  τ α ξ ί δ ι   με 
βάση την εμπειρία 
του υλικού.
Πέντε 
διαφορετικές 
προσεγγίσεις, 
που αγγίζουν 
βασικές ποιότητες 
και αρχές του. 
Το μπετόν μέσα 
στο μοντέρνο 
κίνημα, 
το μπετόν 
διεγείροντας τις 
αισθήσεις ,το νέο 
μπετόν και πέντε 
μπετονένια 
αντικείμενα 
συμπληρώνουν, το 
παζλ της εικόνας 
του.



       Π  Ε  Ρ  Ι  Ε  Χ  Ο  Μ  Ε  Ν  Α

                                         ΕΙΣΑΓΩΓΗ- BETON ARME

                                                    i ΤΟ  BETON ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΚΙΝΗΜΑ 

      

                                                                     ii ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΣΩΜΑ , ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

 

                                                                    iii ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

                                                                    iv Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ  ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΠΌ ΜΠΕΤΟΝ

                                                              v  5 PROJECTS ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ

                                                              vi  ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

5 +    ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΕΤΟΝ
1



Γεωργίου Γκρος, «Οπλισμένο Σκυρόδεμα κατά 
τον Ελληνικό Κανονισμό 2000», Εκδόσεις 
Συμμετρία,σελ20

Ε ι σ α γ ω γ ή 
Ένα ταξίδι με βάση την εμπειρία του υλικού.
Πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις ,που 
αγγίζουν βασικές ποιότητες και αρχές του. Το 
μπετόν μέσα στο μοντέρνο κίνημα ,το μπετόν 
διεγείροντας τις αισθήσεις ,το νέον μπετόν και 
πέντε μπετονένια αντικείμενα συμπληρώνουν 
το παζλ της εικόνας του.
Αναλύοντας το στα βασικά συστατικά του 
θα δούμε ότι ένα τόσο δυνατό στη θλιψη 
υλικό, αποτελείται από απλές και φυσικές 
πρώτες ύλες. Άμμος ,σκύρα ,νερό και 
τσιμέντο. Όλοι μας μπορούμε να φτιάξουμε 
μπετόν, ακολουθώντας τον κανονα:
3 κούπες άμμο & σκύρα,2 κούπες τσιμεντο,
1 κούπα νερό.
Αυτή η τόσο απλή ,σαν συνταγή μαγειρικής 
διατύπωση έχει σκοπό να δείξει και το 
χαρακτήρα της αναζήτησης μου.

Η συγκεκριμένη διάλεξη 
προβληματίζεται και διατυπώνεται με 
ελεύθερο και αφαιρετικό τρόπο γύρω 
από το μπετόν και την αντιπαράθεση 
στο τρόπο που οι καλλιτέχνες 
δημιουργούν.
Επιλέγω πέντε projects ,3 που αφορούν 
αρχιτέκτονες και 2 που αναφέρονται σε 
γλύπτες με σκοπό να συγκρίνω τον τρόπο 
που χρησιμοποιούν το μπετόν.
Για τους αρχιτέκτονες   είναι  το  υλικό που 
μετουσιώνει τα σχέδια τους σε δημιουργία, 
γι αυτό και εκμεταλλεύονται  κατά κόρον 
τις έντονες γλυπτικές του ιδιότητες ,
την πρωτοτυπία στα σχήματα και τις υφές, 
πειραματίζονται με την οπτική του  
απόδοση,πλουτίζοντας το με νέα 
χαρακτηριστικά,αναμειγνύοντας το με 
οπτικές ίνες και χημικές ενώσεις,που 
προσδίδουν απίστευτες ιδιότητες.

B E T O N    A R M E 
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Ένα διασκεδαστικό  συμπέρασμα που 
προέκυψε απ’ την έρευνα και την σύγκριση.
Πίστευα πως οι γλύπτες θα 
δημιουργούσαν φόρμες ασύλληπτης 
πλαστικότητας και μέσα από την έρευνα 
διαπίστωσα ακριβώς το αντίθετο.
Η σκέψη,ο προβληματισμός μέσα σε μια 
αντίθεση που παρατηρείται σήμερα, 
μεταξύ διαφορετικών κλάδων τέχνης 
που παράγουν από μπετόν.

Σκοπός μου βέβαια είναι να παρατηρήσω 
το υλικό. Να το γνωρίσω καλύτερα. 
Να διαπιστώσω τις αλλαγές που 
προκύπτουν στην  ποιότητα, στην υφή,
στα οπτικά ερεθίσματα, στο παιχνίδι με το 
φως καθώς παρατηρώ και φωτογραφίζω 
το κατ’ εξοχήν υλικό της αρχιτεκτονικής 
δημιουργίας.

Οι γλύπτες  δημιουργούν και
μ’ αυτό παρ’ όλου, που άλλα είναι τα 
κατ’ εξοχήν υλικά της δημιουργίας τους.  
Πειραματίζονται κι αυτοί με το μπετόν  
περιθωριοποιώντας κάπως τις 
πλαστικές ιδιότητες του υλικού και 
επικεντρώνοντας την προσοχή τους 
στην  δομή και την αντοχή του. 
Μια περίεργη αντιστροφή..

Μέσα από αυτή την έρευνα, μου 
γεννήθηκε η ανάγκη να αποκτήσω και 
εγώ την δική μου προσωπική επαφή 
και κατ’ επέκταση άποψη για το 
μπετόν. Να εμπλακώ σ ένα παιχνίδι 
σωματικής και βιωματικής διαδικασίας, 
κατασκευάζοντας μια σειρά από 
καλούπια ,όπου στο κάθε ένα από 
αυτά, έχω αντικαταστήσει περίπου το 
¼ της σύστασης του με κάποιο άλλο 
άσχετο υλικό.
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Ολο και περισσότεροι σύγχρονοι 
αρχιτέκτονες ασχολούνται με την 
έρευνα νέων υλικών ,ενώ διαφορετικές  
επιστήμες συνεργάζονται μεταξύ τους 
για την επίτευξη τεχνολογικής εξέλιξης 
αυτών.
Έχουν διαμορφωθεί ειδικά showrooms 
για την έκθεση και παρουσίαση των 
νέων αυτών υλικών ,που υπερβαίνουν 
τις μέχρι τώρα εγγενείς και φυσικές τους 
ιδιότητες.
Υψηλή ανθεκτικότητα ,εξαιρετικά μικρό 
βάρος , μεγάλη διάρκεια ζωής , 
φιλικότητα προς το περιβάλλον ,μεγάλη 
αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
Α ε ρ ο γ έ λ ε ς , δ ι α φ α ν έ ς
 μ π ε τ ό ν , δ ι α φ α ν ε ί ς  ί ν ε ς...
Η τεχνολογία βελτιώνει την αισθητική 
και στατική συμπεριφορά των 
κατασκευών γεννώντας νέες μορφές και 
υφές.
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Το σκυρόδεμα,δεν είναι απλά το 
σημαντικοτερο,το 
χαρακτηριστικότερο και το πιο 
διαδεδομένο υλικό κατασκευής 
στην αρχιτεκτονική του 20ου 
αιώνα .
Είναι επιπλέον το υλικό με τη 
βαρύτερη ιδεολογική φόρτιση.  
Το σκυρόδεμα αποτελεί,το μέσο για 
το όραμα μιας καλύτερης ζωής, 
αναλαμβάνει κάτω από κάθε 
καινούρια πλάκα το ιδεολογικό 
βάρος του οικογενειακού 
καταλύματος ,της στέγης ,του 
κεραμιδιού ,πίσω από κάθε ημιτελή 
σκελετό την ελπίδα ,αν όχι τη 
σιγουριά αποκατάστασης ,της 
αντιπαροχής ,της πολυκατοικίας.

Στην παράλληλη πορεία των υλικών και 
της αρχιτεκτονικής μέχρι σήμερα,η 
αρχιτεκτονική πρωτοστατούσε στην 
μορφολογική αναζήτηση, ενώ τα υλικά 
ήταν αυτά που καλούνταν να 
υπηρετήσουν τις ανάγκες αυτής.

Πλέον η έμφαση, μετατοπίζεται 
δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στα 
υλικα,τα οποία μοιάζουν να γεννούν 
κάθε αρχιτεκτονική πρόταση.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να 
ισχυριστούμε ότι τα νέα υλικά 
σηματοδοτούν μια νέα αρχιτεκτονική 
σκέψη ,από την οποία αναδύεται και μια 
νέα υλικότητα η οποία καταγράφεται ως 
το  σύστημα αξιών του πολιτισμού μας.

Δημήτρης Φιλιππίδης ,«Το Σκυρόδεμα ως υπόβαθρο ερμηνείας της αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα», 
Αθήνα :Α.Ε Τσιμέντων Τιταν,1992, Αρχιτεκτονικά Θέματα 28/1994

Η ρήση αυτή του Frank Loyd Wright , 
που διατυπώθηκε την εποχή του 
μοντέρνου κινήματος,προσαρμόζεται 
στην σύγχρονη πραγματικότητα με τη 
διαφορά ότι το υλικό αποκτά νέα 
ερμηνεία και νέο ρόλο στην 
αρχιτεκτονική.
Η σύγχρονη αρχιτεκτονική προκειμένου 
να προσδιορίσει το νέο της πρόσωπο και 
την αυθεντικότητα-ταυτότητα της, 
οδηγείται σε μια νέα υλικότητα ,σε μια 
ανάγκη αξιοποίησης των φυσικών και 
χημικών ιδιοτήτων ενός υλικού ,όπως 
αυτό μεταφράζεται μέσα από υλικές 
ποιότητες ,οπτικά και αντιληπτικά 
ερεθίσματα, που αποσκοπούν στη 
διέγερση των αισθήσεων.
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Πανεπιστημιακές σημειώσεις ,«Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα »,Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
ΑΠΘ,σελ40 
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B E T O N    A R M E 

Tο σκυρόδεμα ,γκρίζο και αμετάβλητο, αποτελεί το 
ιδεολογικό όχημα της ευρύτερης κοινωνικά και πολιτικά 
κριτικής, της σύγχρονης πόλης και αρχιτεκτονικής , μαζί 
με όλες τις οικονομικές , λειτουργικές,αισθητικές και 
θεσμικές παραμέτρους της, που αποτελούν το σώμα της 
και την αυτονόητη πραγματικότητα της.
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« Κάθε νέο υλικό σημαίνει μια 
νέα μορφή, μια νέα χρήση. Η 
χρήση του υλικού σύμφωνα με 
τη φύση του είναι ο πιο 
σίγουρος δρόμος για μια νέα 
αρχιτεκτονική».



M . Wigley, «White walls,designer dresses,the fashioning of modern 
architecture», Cambridge,the mit press,1995,σελ 2

Le Corbusier, «essential le Corbusier,l esrpit nouveau articles», Οxford Αrchitectural press,1998,σελ 102  

Το   M ο ν τ έ ρ ν ο   κ ί ν η μ α 
βασίζεται στην έννοια της 
λειτουργίας και πάνω σε αυτή την 
έννοια προσπαθεί να ερμηνεύσει 
τη σχέση του τεχνητού με το 
φυσικό, 
θέτοντας τις βάσεις της 
ορθολογικής σκέψης που 
χαρακτηρίζει το μοντερνισμό, 
« εφόσον κάθε φυσικός 
οργανισμός κρύβει μέσα του μια 
λειτουργική σκοπιμότητα».
 
Ο  L e   C o r b u s i e r  δήλωνε :
 «οι δημιουργίες της μηχανικής 
είναι οργανισμοί που υπηρετούν 
αποκλειστικά τη λειτουργία για την 
οποία δημιουργηθήκαν και 
υπακούουν στους ίδιους νόμους με 
τα αντικείμενα της φύσης τα οποία 
εξάπτουν τη φαντασία μας».
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Μοντέρνο κίνημα
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Γ.Π. Λάββας, «19ος –20ος Αιώνας, Σύντομη Ιστορία Αρχιτεκτονικής» 
University Studio Press,1986,σελ145
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«Μέσα στο πνεύμα του δομικού ορθολογισμού 
όπως διατυπώθηκε διαμέσω αρχών της 
ειλικρίνειας και της αγνότητας της 
αρχιτεκτονικής,η διακόσμηση εξοβελίστηκε , ως 
το περιττό που δεν άρμοζε στην πολιτισμένη 
κοινωνία του μοντερνισμού ,όπου ο πολιτισμός 
ορίζεται ως η απαλοιφή του πλεονασματικού 
χάρης του αναγκαίου». 
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K.Frampton, «Studies in tectonic culture»,Cambridge,the mit press,1995,σελ 185

Χαρακτηριστική είναι η έμφαση που 
έδινε ο Mies Van De Rohe  στην 
κατασκευή και ο τρόπος με τον οποίο 
την αντιλαμβάνονταν ως ‘τέχνη του 
χτιζειν’ και γενεσιουργό αιτία της 
μορφής.

Σύμφωνα με τον Mies
 «κάθε υλικό έχει τα δικά του 
ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία 
πρέπει να κατανοήσουμε αν 
θέλουμε να το 
χρησιμοποιήσουμε».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου 
του στο οποίο εκφράζει αυτή του την 
πρόθεση να κατανοήσει την φύση 
του μπετόν αρμέ και να συνθέσει το 
χώρο σύμφωνα με αυτό είναι το 

Περίπτερο της Βαρκελώνης.

Η κατασκευαστική δομή κατανοείται 
μέσα από τις έννοιες του σκελετού και 
της πλήρωσης, η αρχή της λειτουργικής 
κατασκευαστικής και μορφολογικής 
συνέπειας ,υπαγορεύουν στους 
αρχιτέκτονες του μοντέρνου ,την όσο το 
δυνατόν συνεπέστερη κατασκευαστική 
έκφραση ,ώστε να φανεί η λειτουργία 
του κάθε μέλους , γεγονός που θα 
αποδώσει την αξία της εντιμότητας στο 
κτίριο.

Oι αρχιτέκτονες μαγεύονται από τα έργα 
των μηχανικών ως κατ εξοχήν προϊόντα 
ορθολογιστικής σκέψης, που 
εξυπηρετούν τη λειτουργία με ακρίβεια 
και αρμονία στην απόδοση, 
προσομοιάζοντας κατ’ αναλογία τα 
αντικείμενα της φύσης, ενώ αποσκοπούν 
στην υιοθέτηση του ίδιου πνεύματος από 
την αρχιτεκτονική.
Η κατασκευαστική λογική κυριαρχεί στη 
διαδικασία σχεδιασμού ως έμπρακτη 
εφαρμογή της ορθολογικής σκέψης. Η επιλογή του υλικού καθορίζεται από τις 

ανάγκες της κατασκευαστικής μεθόδου και 
προσανατολίζεται σε εκείνα τα υλικά τα 
οποία μέσω των ιδιοτήτων τους μπορούν 
να ανταποκριθούν καλυτέρα στις 
εκφραστικές απαιτήσεις αυτής της 
σύλληψης.

 

Ο σχεδιασμός με σεβασμό προς τη 
φύση του υλικού, η μαρτυρία της 
κατασκευαστικής μεθόδου,
η αποτύπωση του ίχνους της 
κατασκευαστικής μεθόδου, αλλά και 
των σημαδιών που αφήνει το 
πέρασμα του χρόνου ,αποτελούν 
εκφραστικό στόχο ,αφού η αισθητική 
γεννιέται μέσα από την τεχνική.
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 Μ. Βογιατζάκη,«Η μεταφυσική του τεχνητού στη σύλληψη της 
υλικότητας της αρχιτεκτονικής» ,Περιοδική έκδοση του 
συλλόγου αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης ,τεύχος 9,2004,σελ5

Η μορφή υπαγορεύεται από τη 
λειτουργική και κατασκευαστική 
λογική.
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7 K. Frampton, «Studies in tectonic culture»,Cambridge,the mit press,1995,σελ 159



Στις αρχές της ειλικρίνειας και της 
εντιμότητας της αρχιτεκτονικής του 
μοντέρνου κινήματος ο
 Le Corbusier στο ‘the decorative art 
of today’
εισάγει μια ακόμη αξία : την έννοια 
της αγνότητας και συγκεκριμένα 
της αγνότητας του άσπρου από 
μπετόν τοίχου.
Σύμφωνα με τον ίδιο 
« ο μοντερνισμός απογυμνώνει, 
το σώμα της αρχιτεκτονικής από 
το ένδυμα του 19ου αιώνα ,για να 
επιδείξει το νέο σώμα ,ένα σώμα 
υγιές , αγνό όπως υποδεικνύει η 
φονξιαλιστικη αντίληψη της 
εποχής της μηχανής.»

Εμφανές μπετόν που παραμένει 
ανώμαλο ,όπως ακριβώς όταν έχουν 
αναιρεθεί οι ξυλότυποι, στο εκκλησάκι 
της Ronchamp, του  Le Corbusier.
O Δομικός Ορθολογισμός και η 
εντιμότητα της κατασκευής, 
προβάλλονται ως σταθερές αξίες της 
αρχιτεκτονικής.
Ως προς το μπετόν αρμέ ο Τζόρνταν

στη ιστορία αρχιτεκτονικής ,τονίζει τη 
σημασία του ρόλου του, στη μοντέρνα 
αρχιτεκτονική ,υπογραμμίζοντας τη 
διαφοροποίηση ,που απορρέει από το 
γεγονός ότι ο χάλυβας και το σκυρόδεμα
 -στο βαθμό που γινόταν πλήρης χρήση 
των ειδικών δυνατοτήτων του κάθε υλικού-   
αποδείκνυαν δυο βασικές αλλά 
διαφορετικές τεχνικές που οδηγούσαν τους 
αρχιτέκτονες, σε δυο διαφορετικές 
κατασκευαστικές και μορφολογικές 
κατευθύνσεις:

α) το γυμνό, χωρίς επιχρίσματα 
σκυρόδεμα με την πλαστική 
γεωμετρία του Le Corbusier  και

β) τις κτιριακές διαμορφώσεις 
από χάλυβα και γυαλί του  
Gropius και του Μies. 

7

1

Φυρνω-Τζορνταν , «Ιστορία της αρχιτεκτονικής», Αθήνα , Υποδομή ,1981,σελ 43410
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Το σκυρόδεμα έδωσε μια νέα 
ελευθερία τόσο στη διακόσμηση 
όσο και στη λειτουργία και τη 
στατική των κτιρίων.



Το έργο του Le Corbusier 
αποτελεί το αποκορύφωμα της 
φαντασίας στη χρήση του 
σκυροδέματος. 

Ο Le Corbusier διακρίνονταν για 
τις γλυπτικές αρετές της 
αρχιτεκτονικής του σε σκυρόδεμα 
,καθώς και για την ευαισθησία 
των συνθέσεων του.
«Το σημάδι της αγνότητας είναι ο 
αψεγάδιαστος λευκός τοίχος ,που 
αναδεικνύει τους καθαρούς 
όγκους.
Δεν αποκαλύπτει ,ούτε όμως και 
αποκρύπτει κάτι ,απλά τονιζει το 
σώμα του κτιρίου.».

     

Ο Le Corbusier συνδυάζει το 
επίχρισμα του λευκού κονιάματος
(a coat of whitewash)
με τις γλυπτικές αρετές του από 
σκυρόδεμα ,πιστεύοντας ότι με αυτό 
τον τρόπο αξιοποιεί στο έπακρο τις 
τεχνικές δυνατότητες που αυτό 
προσφέρει ,σύμφωνα με τις 
επιταγές της φονξιοναλιστικης 
αντίληψης.

Οι γλυπτικές δυνατότητες της 
αρχιτεκτονικής του, εμφανίζονται 
στα περισσότερα κτίρια του, ενώ 
σε μια σειρά έργων του ,μεταξύ 
των οποίων η
Villa Savoye..συνδυάζονται με το 
λευκό της αγνότητας και της 
ειλικρίνειας.
Στην Ronchamp πέρα από την 
πλαστικότητα με την οποία 
χειρίζεται τον όγκο του κτιρίου, 
φροντίζει να δώσει μια έντονη υφή 
στο μπετόν, συνάδοντας με τη 
φύση του υλικού.
Το ίδιο ισχύει και για την Villa 
Savoye,που αποτέλεσε μια 
καινοτομία στο χώρο των 
αρχιτεκτονικών όψεων, με τα 
μεγάλα και συνεχή ανοίγματα, 
παίζοντας με κενές και πλήρεις 
επιφάνειες.
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Le Corbusier, «Εssential Le Corbusier», 
L’ esrpit nouveau articles,Oxford Architectural 
press,1998,σελ 188-192

11

M.Wigley, «White walls,designer dresses,the 
fashioning of modern architecture»,Cambridge,
the mit press,1995,σελ 16-18
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Le Corbusier, «Essential Le Corbusier»,L’ 
esrpit nouveau articles,Oxford Architectural 
press,1998,σελ 188
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Την αρχή αυτής της 
προσωπικής του επαφής με το 
μπετόν αποτελεί το αρχέτυπο 
D o m  -  ι n o.
Η πρώτη μονάδα που κάνει 
χρήση των δυνατοτήτων του 
μπετόν με την προοπτική 
πολλαπλασιασμού της.



Τελευταίο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα της εμμονής του 
Le Corbusier με το μπετόν ,είναι 
το παράδειγμα της 
Unite d Habitation,ένας 
«κοινωνικός πυκνωτής»,όπου 
εξωτερικά η βαριά εντύπωση του 
σκυροδέματος ,μετριάζεται από 
ένα σύστημα τετραγώνων με 
βασικά χρώματα. Πρόκειται για 
μια πραγματικά καλλιτεχνική 
χρήση του σκυροδέματος.
Ο Le Corbusier γράφει για το 
Unite d Habitation  «μολις η 
έγχυση του ολοκληρωθεί, 
βαθουλώματα εμφανίζονται στην 
επιφάνεια του σκυροδέματος, 
επιτυγχάνοντας μια κατάσταση 
παρόμοια με εκείνη κατά την 
οποία οι Αιγύπτιοι ετοίμαζαν τις 
ανάγλυφες τοιχογραφίες στους 
ναούς τους 5000 χρόνια πριν.»

K .Frampton, «Μοντέρνα Αρχιτεκτονική,Ιστορία και 
Κριτική»1999,σελ140 9
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Σώμα , Άνθρωπος , Αισθήσεις
Το Modulor εκπροσωπεί την τελευταία 
προσπάθεια αναπαραγωγής και 
επιβεβαίωσης των αρχών της 
Βιτρουβιανης φιγούρας : η ανθρώπινη 
φιγούρα ως στοιχείο σιγουριάς και 
σταθερό μέτρο. Η αρχιτεκτονική 
σήμερα δεν αποτελεί μια τέχνη 
ανεξάρτητη και αποκομμένη από τον 
άνθρωπο. Αντιθέτως έχει δημιουργήσει 
μια αλυσίδα, μια σχέση συνεχούς πάρε 
-δώσε με αυτόν.

Το σώμα έχοντας δεχτεί την εισβολή 
της τεχνολογίας και έχοντας 
διασταλεί, γίνεται αρχιτεκτονική,
η αρχιτεκτονική με την σειρά της
 έχει στρέψει το βλέμμα της προς 
το σώμα και τον άνθρωπο ,όχι σαν 
ένα μοντέλο κανόνων και ιδανικών 
διαστάσεων ,αλλά σαν ένα μοντέλο 
συναισθήματος ,ευελιξίας , 
μεταβλητότητας ,επικοινωνιακής 
ικανότητας.

11



 Μ.L.Palumbo, «New wombs-electronic 
bodies and architectural» 
Disorders,Birkhauser,2000,σελ 19

Σήμερα, στο σύνολο του χώρου, που 
περιγράφεται ως ‘δομημένο 
περιβάλλον' , συμπεριλαμβάνεται και 
ένα είδος περιβάλλοντος, το οποίο δεν 
είναι υλικό και συνεπώς, όπως 
παρατήρησε ο Baudrillard , δεν συνιστά 
σκηνή. Στο χώρο αυτό η δράση δεν 
αναπτύσσεται μέσα από την ανάπτυξη 
συμβολικών σχέσεων. 

Αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος του 
‘περιβάλλοντος' σήμερα είναι άυλο, 
μη αντιληπτό και μη αναπαραστάσιμο 
με οικείους τρόπους. Πρόκειται για 
τον χώρο των δικτύων , των 
πολλαπλών παγκόσμιων 
σχηματισμών , της επικοινωνίας 
και της πληροφορίας εν γένει, αλλά 
και των μεταβαλλόμενων θεσμών . 
Αυτός είναι ένας χώρος, όπου η 
δραστηριότητα μπορεί να μην 
‘εγγράφεται', να μην ‘εντοπίζεται', 

παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει. 

Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν 
για την αρχιτεκτονική είναι το εξής: 
Ποια είναι σχέση της 
δραστηριότητας με τον χώρο και 
μέσω της δραστηριότητας, ποια 
είναι η σχέση που αναπτύσσει το 
σώμα με τον χώρο, εφ' όσον η 
σχέση αυτή δεν είναι πια 
συμβολική; 

«Όπως το σώμα σχεδιάζει τη 
χωρική του επέκταση ,έτσι και η 
αρχιτεκτονική σχεδιάζει το 
σωματικό της μέλλον»

15

15
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Εργονομία από τη μια,ψυχολειτουργία 
από την άλλη.
Αρχιτεκτονική και τεχνολογία 
πορεύονται μαζί υπηρετώντας την 
ανθρώπινη στάση του σώματος, 
δημιουργώντας κτίρια, που είτε έχουν 
ως κύρια πρόθεση την προσέγγιση των 
ανθρωπίνων αισθήσεων είτε 
προσπαθούν τα ίδια σαν ζωντανοί 
οργανισμοί.
Το μπετόν, λοιπόν ,επιφορτίζεται 
και με μια νέα ιδιότητα.
Δεν αρκεί η στατική και 
κατασκευαστική του απελευθέρωση 
αλλά θα πρέπει να προκαλεί τη 
διέγερση των αισθήσεων και γιατί 
όχι ,την κάλυψη των ανθρώπινων 
αναγκών μέσα από την υλική του 
διάσταση.

Ο Jacques Herzog των 
Herzog & de Meuron λέει: 
«Η δουλειά μας πάντα είχε 
σαν στόχο της να αναφέρεται 
και στις πέντε αισθήσεις, 
συνειδητά λοιπόν πάντα 
συμπεριλαμβάναμε υλικά, 
όπως το μπετόν με έντονη 
υφή και μυρωδιά».

Τα υλικά σήμερα δεν αποτελούν 
απλά αισθητικές επιλογές αλλά 
μιλούν δυνατά και καθαρά 
αντανακλώντας το νέο τρόπο 
ζωής ,τον άνθρωπο ,την 
κοινωνία ,την ιδιωτικότητα ,την 
μεταβλητότητα.
Κάθε αρχιτέκτονας έχει το 
δικαίωμα να έχει ένα όραμα για 
το πως ζούμε και η πρόκληση 
είναι να το υλοποιήσει.

«Πρέπει να διεγείρει την 
εμπειρία της αίσθησης.
Πρέπει να βλέπεις  το χρώμα 
του, την λάμψη τού ,την 
διαφάνεια ,να αισθάνεσαι το 
ανάγλυφο της επιφάνειας του.
Να το μυρίζεις ....να νιώσεις 
μέσα σ αυτό τον χώρο το 
σκληρό ή το μαλακό.».

T.Mori, «Ιmmaterial/ultramaterial,architecture» 
Design materials,New York,2002, σελ80
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Το υλικό αποτελεί μια διεθνή 
γλώσσα κουλτούρας και 
πολιτισμού.
Ενσωματώνει πλήθος 
μηνυμάτων που αναφέρονται 
κυρίως στην καταγωγή του, 
στην αιτία της δημιουργίας 
του, στην ιστορία της χρήσης 
του ,στην λειτουργική του 
αξία,στο χρόνο ζωής του ,στην 
δυνατότητα ανακύκλωσης του.

Zumthor : «βλέπω το 
σκουριασμένο μέταλλο της 
πόρτας ,το μπλε των λόφων 
στο βαθος,το λαμπύρισμα 
του αέρα πέρα από την 
άσφαλτο …ότι βλέπω , οι 
πλάκες τσιμέντου ,που 
κρατούν τη γη…»

Νέες τεχνολογίες του Υλικού

17

17
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T.Mori, «Ιmmaterial/ultramaterial,architecture» 
Design and materials,New York,2002, σελ15



Η τεχνολογία λοιπόν δεν αναζητά 
μόνο, υλικά εκ του μηδενός, αλλά 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον και 
στην εξελιξημότητα των ήδη 
υπαρχόντων,ώστε να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
κατασκευαστικές και 
μορφολογικές ανάγκες της 
εποχής.
Παράλληλα για την διαφάνεια του 
20ου αιώνα ο Colin Rowe και ο 
Robert Slutzky υποστήριζαν ότι 
υπάρχουν δυο είδη : 
η κυριολεκτική ,όπως αυτή του 
Mies Van de Rohe και η 
φαινομενική , αυτή του Le 
Corbusier,όπου οι όψεις είναι 
ημιδιαφανείς και αποκαλύπτουν 
μόνο ως ένα βαθμό την 
εσωτερική.   

Σήμερα έχοντας κατανοήσει την 
αξία και την δύναμη της 
υλικότητας στον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό, το ενδιαφέρον έχει πια 
στραφεί στην μελέτη της υλικής 
υπόστασης και των υλικών 
προεκτάσεων κάθε κτιρίου.

Ολο και περισσότερο ζητείται από 
τη συγχρονη αρχιτεκτονική να 
είναι τόσο λειτουργική όσο και 
τεχνικά αξιόπιστη.
Δεν αρκεί λοιπόν το κτίριο να είναι 
πρωτότυπο σε σχέδιο και μορφή 
αλλά και σε υλικά.

Η τεχνολογική τάση φτάνει τα 
υλικά στα όρια τους.

«Σήμερα η δυνατότητα επέμβασης και 
τροποποίησης της μοριακής δομής 
των υλικών, ώστε να επιτυγχάνονται 
υψηλοτέρα κριτήρια απόδοσης, 
αποτελεί πια πραγματικότητα»
Καθώς το υλικό γεννιέται μαζί με τη 
μορφή,τόσο η διαδικασία παραγωγής 
όσο και η κατασκευή αποτελούν μέρος 
του συνθετικού προβλήματος 

18

Στην αναζήτηση νέων υλικών, 
πρέπει να προσδιορίσουμε  κάτι 
πολύ σημαντικό. 
Ένα υλικό ,σήμερα είναι καινούριο 
όχι ως προς την παραγωγή του 
μόνο ,αλλά και ως προς τον τρόπο 
με τον οποίο αξιοποιείται στην 
χρήση του. 

18
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T.Mori, «Ιmmaterial/ultramaterial,architecture» 
Design and materials,New York,2002, σελ15



«Transparent concrete»,Domus,issue 875,2004 

Ένα σημαντικό ποσοστό 
αρχιτεκτόνων παρά τις σύγχρονες 
τάσεις και τα νέα κοινωνικά και 
τεχνολογικά δεδομένα ,συνεχίζουν 
να εμμένουν στην αξιοποίηση και 
εξέλιξη των παραδοσιακών αυτών 
υλικών.
Συνεχίζουν να κοιτάζουν στα 
ήδη υπάρχοντα και να 
αναζητούν την ποιότητα των 
αρχαίων υλικών της κατασκευής 
θέλοντας να υπογραμμίσουν την 
ακέραια παρουσία  του κτιρίου 
σ’ έναν εικονικό κόσμο.
Στην νέα πραγματικότητα της 
εναλλασσόμενης εικόνας και των 
ψηφιακών μέσων ,δεν παύουν να  
αναζητούν την χαμένη επαφή με 
την φύση και να προσπαθούν να 
τονίσουν τη φυσική υπόσταση του 
κτιρίου , χωρίς όμως αυτό να 
σημαίνει και την άρνηση της νέας 
τεχνολογίας των παραδοσιακών 
αυτών υλικών.

«Transparent concrete»,Domus,issue 875,2004 

Τα υλικά και οι δυνατότητες τους 
αρκετές ,γεμάτες εφευρετικότητα 
έντονες αντιθέσεις ,ενώ χρώματα, 
υφές και φως συνδιαλέγονται σε 
ένα τέλειο αισθητικό και 
λειτουργικό αποτέλεσμα.
Ταυτόχρονα ,τα υλικά αυτά, 
υιοθετώντας τη νέα τεχνολογία 
αξιοποιούνται με νέες 
κατασκευαστικές μεθόδους.
Το ενδιαφέρον των σύγχρονων 
αρχιτεκτόνων ,γύρω από τα 
παραδοσιακά υλικά 
επικεντρώνεται στο μπετόν ,το 
ξύλο και την πέτρα.

Κατά συνέπεια τα κτίρια που 
προκύπτουν ,μπορεί να υπονοούν 
μια μικρή νοσταλγία για το 
παρελθόν ,δεν παύουν όμως να 
είναι προϊόντα της τεχνολογίας, 
απόλυτα ενταγμένα στη σύγχρονη 
πραγματικότητα αφού όχι μόνο 
εξαιτίας των νέων μορφών αλλά και 
της επεξεργασίας της επιφάνειας και 
της υφής τους, εκπέμπουν 
μηνύματα και προβάλλουν εικόνες.
Έτσι λοιπόν  το πνεύμα της εποχής 
είναι αυτό που κατευθύνει κάθε 
φορά την τεχνική του υλικού, 
αναζητώντας νέες δυνατότητες 
προκειμένου να χειριστεί την ύλη με 
τέτοιο τρόπο ώστε να εκφράσει τις 
καινοτομίες ιδέες.

Το μπετόν μετά από μια 
μακροχρόνια ιστορία σαν 
οικοδομικό υλικό, έρχεται στο 
προσκήνιο από τις αρχές του 
προηγούμενου αιώνα σαν μέσον 
υλοποίησης δυναμικών και 
νέων μορφών.

2
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«Transparent concrete»,Domus,issue 875,2004 

Ένας τεχνητός λίθος που σε αντίθεση 
με τους φυσικούς, παρουσιάζει πολύ 
μεγαλύτερη ικανότητα στην παραλαβή 
δυνάμεων εφελκυσμού ,ενώ εξ αιτίας 
του οπλισμού του, έχει πολύ μεγάλη 
αντοχή και σε δυνάμεις θλίψης.

Είναι ιδιαίτερα εύπλαστο ,
έχει δηλαδή την ικανότητα να 
προσαρμόζεται εύκολα στην 
επιθυμητή μορφή και η διάπλαση 
του πραγματοποιείται κυρίως με 
ξυλότυπους προτού ακόμα το 
ρευστό μίγμα, πήξει.
Η αισθητική του μπετόν   εξαρτάται 
άμεσα από την τεχνική και 
κατασκευαστική του διαδικασία, που 
ιδιαίτερα στην περίπτωση του 
εμφανούς μπετόν δεν διαχωρίζεται 
από την καλλιτεχνική του προσέγγιση.
Ιδιαίτερη ανάπτυξη έχει παρατηρηθεί 
στην βελτίωση της ‘οπτικής’ 
εμφάνισης του συγκεκριμένου τύπου 
σκυροδέματος που προορίζεται να 
είναι εμφανές και όχι να καλυφθεί.

Τα αποτελέσματα μπορούν να 
ποικίλουν ,ανάλογα με το αν 
μεταχειριστεί κανείς άμεσα την 
επιφάνεια ή με την εφαρμογή των 
διαφορετικών προσθετικών.
Παράλληλα με την βαρύτητα που 
δίνεται στην βελτίωση της υφής και 
της εμφάνισης του υλικού έχουν 
γίνει ιδιαίτερα σημαντικές πρόοδο, 
όσον αφορά την τεχνολογία της 
σύνθεσης και παραγωγής του και τις 
δυνατότητες που προσφέρει στην 
κατασκευή.

Πλέον μπορούμε να 
κατασκευάσουμε οπλισμένο 
σκυρόδεμα όπου ένα μέρος του 
οπλισμού καταλαμβάνουν οπτικές 
ίνες.
Το γεγονός αυτό έχει σαν  αποτέλεσμα 
την μείωση του ικανού και αναγκαίου 
στατικού πάχους του υλικού.

21

Παράλληλα η αξιοποίηση της 
νανοτεχνολογιας  στην μοριακή 
σύνθεση του μπετόν οδήγησε στην 
ραγδαία αύξηση των επιπέδων 
απόδοσης του.
Ανάμεσα στις διάφορες τεχνολογικές 
καινοτομίες που αφορούν το μπετόν 
συμπεριλαμβάνεται και αυτή του

 δ ι α φ α ν ο ύ ς   σ κ υ ρ ο δ έ μ α τ ο ς.

Ένα   νέο   υλικό   που συνδυάζει   
υφή    και   φωτεινότητα.

2

Το μπετόν επαναπροσδιορίζεται με 
σκοπό την ένταξη του στη νέα 
πραγματικότητα και την 
ικανοποίηση των σημερινών 
αναγκών.
Βελτιώνεται και 
επαναπροσδιορίζεται η αισθητική 
του καθώς και οι στατικές του 
ιδιότητες.

17
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«Η μετα-φυσική του τεχνητού στη σύλληψη της υλικότητας 
της αρχιτεκτονικής»,

Το σκυρόδεμα του 20ου αιώνα  έχει πολύ 
λίγα κοινά με το σκυρόδεμα του 21ου 
αιώνα, RPC(αντιδραστικό σκυρόδεμα 
σκονών).
Πάνω από  3000 τύποι πλαστικών με 
προσθήκες ρητινών είναι διαθέσιμοι 
σήμερα ,ενώ πρόσθετες ουσίες, 
χρησιμοποιούνται στο σκυρόδεμα 
δίνοντας σε αυτό μορφή  ,διαφάνεια 
μικρό πάχος ,γλυπτικές ικανότητες.

Το σκυρόδεμα που επιτρέπει τη 
διέλευση του φωτός 
(LiTraCon),αποτελείται από 
τσιμέντο ,αμμοχάλικο ,άμμο και 
ένα ποσοστό οπτικών ινών 
γυαλιού ή πλαστικού που 
κυμαίνεται από 3% - 4%.
Η διάμετρος των οπτικών ινών 
γυαλιού ποικίλλει από 30 έως 100 
μικρόμετρα ,ενώ των πλαστικών 
από 0,5 έως 2,5 χιλιόμετρα.

Το αποτέλεσμα που προκύπτει 
διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο 
της οπτικής ίνας ,για παράδειγμα οι 
πλαστικές διαβιβάζουν τα χρώματα 
καλύτερα.
Το ποσοστό φωτός που περνά μέσα 
από τα πανελ καθορίζεται από τις 
διαφορετικές αναλογίες των συστατικών 
ή από την παραλλαγή κάποιου από τα 
στοιχεία κατα την διαδικασία 
παραγωγής.

Το υλικό γίνεται διαφανές, 
χωρίς απώλεια της 
αντοχής του.
Οι δομικές συμπίεσης και 
κάμψης έχουν δείξει ότι ο 
συνυπολογισμός του 
γυαλιού αντί του 
αμμοχάλικου βελτιώνει 
ουσιαστικά την απόδοση 
του.
Το διαφανές σκυρόδεμα 
βρίσκεται ακόμα σε επίπεδο 
εργαστηριακής έρευνας, και 
προς το παρον παράγεται με 
την μορφή πανελ ,μικρού 
σχετικά μεγέθους.

Χαρακτηριστικό, είναι το παράδειγμα της 
επιφάνειας από μπετόν αρμέ , όπου με 
την προσθήκη φωσφόρου και άλλων 
μετάλλων , μπορεί να αποκτήσει καφέ-
πορτοκαλί χρώμα ,το οποίο με την 
σειρά του ,ανάλογα με την πρόσπτωση 
του φωτός και την οπτική γωνία ,αλλάζει 
και προσαρμόζει το χρώμα του.

B E T O N    A R M E 
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Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα , 
οι αρχιτέκτονες καταρρίπτουν τις 
ορθόδοξες αναλογίες του 
Μοντερνισμού ,που καθιερώθηκε 
από το ‘Διεθνές Στυλ’ , 
αμφισβητώντας τις βασικότερες 
αρχές του , ενώ διευρύνουν  τα όρια 
κατασκευης των νεων μορφών.
Από τον Kiesler,στις αρχές του 1930 
μέχρι τον John Lautner, αρχές του 
1970, επαναπροσδιόρισαν την 
έννοια της ομορφιάς και των 
κατασκευαστικών μεθόδων που ήταν 
εκτός, από το βασικό λεξικό της τότε 
αρχιτεκτονικής. 

Ένα βήμα πριν την ψηφιακή 
τεχνολογία και την χρήση των 
υπολογιστών. Αρχιτεκτονική μέσα 
από καλούπια από μπετόν. Οι 
μορφές και επομένως οι όψεις των 
κτιρίων μπορεί να μην 
σχεδιάζονταν στον υπολογιστή 
αλλά ακολουθούσαν βασικά 
χαρακτηριστικά της digital 
αρχιτεκτονικής όπως η 
οργανικοτητα και η ρευστότητα 
των μορφών ,η έλλειψη της 
κλίμακας κάνοντας τα κτίρια να 
μοιάζουν περισσότερο με γλυπτά.

Predigital Αρχιτεκτονική 

Ο Frederick Kiesler υπήρξε ενας από 
τους αρχιτέκτονες που επηρέασε αλλά 
και διαμόρφωσε την  predigital εποχή 
με ένα από τα πρώτα παραδείγματα 
βιοτεχνολογικής αρχιτεκτονικής, το 
space house στη Ν.Υορκη το 1933 με 
την οργανική σαν κελί όψη του.
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Ακολούθησε ο Wallace  Neff 
το 1941 με το Bubble house 
στη Βιρτζίνια και μετά ο 
Kiesler με το Endless house 
το 1951 στη Ν.Υορκη.
  

Η σχέση κενών και πλήρων,  
παραθύρων-τοίχων ξεφεύγει από 
την αυστηρότητα και τη 
συμμετρικότητα του μοντέρνου 
κινήματος και ακολουθεί μια 
περισσότερο ελεύθερη, 
ακανόνιστη , οργανική  λογική 
συνθέτοντας μια συνεχή και ενιαία 
όψη ,όπως βλέπουμε και στο 
παράδειγμα του Endless house 
αλλά και στο Sray Concrete House 

του J.M.Joansen το 1955.

Τα περισσότερα από  αυτά τα 
παραδείγματα δεν κατά-
σκευάστηκαν ποτέ ίσως λόγω της 
έλλειψης κατάλληλων υλικών, αλλά 
μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο 
όπου η τεχνολογία ξεκίνησε την 
αναζήτηση της για νέα πλαστικά 
υλικά έχουμε την κατασκευή του 
Mansato house των Richard 
Hamilton και Marvin Goody to 1957 
στην Καλιφόρνια.

Γεννάται στην αρχιτεκτονική 
μια νέα τάση, που ονομάζεται 
«Νέος Αισθησιασμός» ,
της οποίας οι αισθησιακές 
οργανικές μορφές και όψεις 
αναδεικνύονταν μέσα από 
την πλαστιμότητα του 
μπετόν.
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Μετά το 1960 μια ποικιλία μικρών 
κινημάτων και ομάδων ,όπως οι  
Archigram στο Λονδίνο ,οι Metabolism 
στην Ιαπωνία ,οι Superstudio στην 
Ιταλία και οι Paul Virilio και Claude 
Parent στο Παρίσι, συνέχισαν να 
αμφισβητούν τις αρχές της ομορφιάς, 
της κλίμακας και της λειτουργίας, 
προωθώντας την τεχνολογία σε ένα 
νέο επίπεδο ερμηνείας.

Το 1973 ο John Lautner ξεπέρασε 
τα όρια της τεχνολογίας και της 
λειτουργικότητας και της αφής με τη 
μη-καρτεσιανή του μορφή στο 
Arango house στο Ακαπούλκο ,του 
Μεξικού.

Γενικότερα κατά την διάρκεια των 
50χρονων από το τέλος του 
Β. Παγκόσμιου  πολέμου έγινε 
μια ριζική αλλαγή στον τρόπο 
σκέψης και σχεδιασμού η οποία 
είχε θεμελιώδη επίδραση στην 
αρχιτεκτονική.

Αυτή βασίζονταν στην μεταφορά 
από την μηχανική λογική στην 
ηλεκτρονική, η οποία δημιουργεί 
νέες παραμέτρους και νέους 
τρόπους οργάνωσης και 
συμμετοχής στην πραγματικότητα 
αντιπροσωπεύοντας  μια νέα 
ισχυρή πρόκληση για τον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Οι όψεις των κτιρίων 
επαναπροσδιορίζονται και αυτές, 
αφού, ορίζονται από νέες 
παραμέτρους. 
«η μορφή δεν ακολουθεί πλέον 
τη λειτουργία» αλλά «η μορφή 
ακολουθεί την όραση και η 
όραση την πραγματικότητα».
και θα μπορούσαμε να πούμε την 
εικονική πραγματικότητα.
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 Thames & Hudson,Ltd,London,1981-85,σελ16 
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T A D A O   A N D O
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Οι παραπάνω αρχές είναι 
ευδιάκριτες στο μεγαλύτερο μέρος 
των έργων του,όπως στην εκκλησία 
του φωτός στο Ibaraki της 
Ιαπωνίας.

Επηρεασμένος από τον Le Corbusier 
και τον Louis Kahn,είναι χαρακτηριστικά 
τα λόγια του για ένα μεταχειρισμένο 
βιβλίο του Le Corbusier που αγόρασε 
στις αρχές του 60 :
«μελέτησα τα σχέδια της πρώτης 
περιόδου τόσες φορές που οι σελίδες 
έγιναν μαύρες. Στο μυαλό μου συχνά 
αναρωτιέμαι πως ο Le Corbusier  θα 
σκέφτονταν γι αυτό ή για εκείνο το 
έργο.»
Έναυσμα για την υιοθέτηση του 
οπλισμένου σκυροδέματος 
αποτέλεσε ο θαυμασμός για την 
δυναμική που προκαλούσε η χρήση 
του υλικού στο Unite d Habitation της 
Marseilles το 1945.

Ειδοποιός βέβαια διαφορά αποτελεί 
η «μεταξένια» υφή του εμφανούς 
σκυροδέματος του Tadao Ando σε 
σχέση με το ακατέργαστο (beton 
brut) του Le Corbusier.
Ο Tadao Ando χρησιμοποιεί τα 
παραδοσιακά και συμβατικά υλικά ,για 
περισσότερο από 20 χρόνια.

Υποστηρίζει ότι τον ενδιαφέρει πολύ 
περισσότερο να χρησιμοποιήσει το 
υλικό προκειμένου να δημιουργήσει 
αρχιτεκτονικούς χώρους ,παρά να 
εκφράσει την φύση του ίδιου του 
υλικού.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει : «ο τρόπος 
που χρησιμοποιώ το σκυρόδεμα 
στερείται πλαστικότητας ,στερεότητας 
και βάρους.
Χρησιμεύει για να παράγει ελαφριές 
ομοιογενείς επιφάνειες.
Μεταχειρίζομαι το σκυρόδεμα ως 
δροσερό ανόργανο υλικό με ένα 
κρυμμένο υπόβαθρο δύναμης.
Η πρόθεση μου δεν είναι να εκφράσω 
τη φύση του ίδιου του υλικού αλλά να 
το χρησιμοποιήσω, έτσι ώστε να 
αποδίδει την ενιαία πρόθεση του 
χώρου.» 

Με το έργο του, ο Tadao Ando συνέβαλλε 
στην αναγέννηση του εμφανούς μπετόν. 
Η δουλειά του χαρακτηρίζεται από μεγάλες 
επιφάνειες σκυροδέματος ,διαχωρισμένες 
αυστηρά σύμφωνα με τον κάνναβο του 
ξυλότυπου .
Συχνά παρουσιάζουν ένα ομοιόμορφο 
πατερν από πραγματικές ή τεχνητές 
τρύπες.

Το εκτεθειμένο αποτύπωμα του 
ξυλότυπου βασίζεται στο μέγεθος του 
«tatamis», του παραδοσιακού 
ιαπωνικού υποστρώματος-διαστάσεων 
6χ2,99 πόδια και 6,91χ1,33μετρα-που 
χρησιμοποιείται συχνά ως βασικό 
πρότυπο και υπαινίσσεται την 
παραδοσιακή φύση της ιαπωνικής 
εσωτερικής αρχιτεκτονικής.

Στα περισσότερα κτίρια οι επιφάνειες 
δεν είναι απόλυτα λείες ή επίπεδες 
αλλά ελαφρώς καμπυλωμένες ή 
κυματιστές εξ αιτίας της φόρμας 
εγκιβωτισμού.
Το γεγονός αυτό ,μοιάζει να 
ζωντανεύει περίεργα τις επιφάνειες 
μέσω του παιχνιδιού των σκιών και του 
φωτός που δημιουργούνται πάνω σε 
αυτές τις λεπτές διαβαθμίσεις.
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 Μιχελής, «Η αισθητική του μπετόν αρμέ »,σελ 1424

«μεταξένια» υφή
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Σύμφωνα με τον Tadao Ando:
« Είναι ένα κτίριο που ξυπνάει μνήμες 
για μένα ,ένα με το οποίο είμαι 
ξετρελαμένος. Σκοπός μου ήταν να 
εισάγω ένα κουτί από σκυρόδεμα και 
να δημιουργήσω ένα μικρόκοσμο 
μέσα σ αυτό ,μια απλή σύνθεση με 
ξεχωριστούς χώρους 
δραματοποιημένους από το φως.»

H γλυπτική του διάθεση , 
επικεντρώνεται στην ανάγκη 
εισαγωγής μέσα σ’ ένα πυκνά 
δομημένο αστικό ιστό,αυτό της 
Οζάκα μιας απλής στενής, με 
ορθογώνιες διαστάσεις κατοικίας. 
Υπάρχει μια προσπάθεια να 
επαναπροσδιοριστεί η "επαφή με το 
φως, τον αέρα, τη βροχή, και άλλα 
φυσικά στοιχεία" στον ιαπωνικό 
τρόπο ζωής. 

 Keith Η. Walker, «Tadao Ando» ,www.pritzkerprize.com

«Three houses by Tadao Ando», 
Μάρτιος 1994 , σελ 71

A Z U M A   H O U S E

Ενσαρκώνει και εκφράζει τις 
φιλοσοφικές αρχές και τα σχεδιαστικά 
θέματα ,θεμελιώδη στην αρχιτεκτονική 
του ,ενώ το κάνει ίσως με τρόπο 
υπερβολικό και ριζοσπαστικό αλλά 
σίγουρα αποτελεσματικό. Όπως 
γράφει και ο ίδιος για το έργο του «το 
μικρό αυτό σπίτι είναι το σημείο 
αναφοράς μου για την ακόλουθη 
δουλειά μου.»

25
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Ανάμεσα από πολλά κτίρια που θα 
μπορούσαν να επιλεχθούν, πιστεύω 
ότι το Azuma House αποτελεί την 
αντιπροσωπευτικότερη. Και αυτό 
γιατί χρησιμοποιώντας την πιο απλή 
μορφή σκυροδέματος με την 
βοήθεια των tatamis,γνωστά στην 
Ιαπωνική κουλτούρα αποτελεί  το 
έναυσμα για τα περισσότερα κτίρια 
που θα ακολουθήσουν έπειτα. Είναι 
ένα «σπίτι-επίδειξης» ανάλογης 
βαρύτητας με το maison dom-ino ή 
το brick-house του Mies. Όντας μια μικρή χωρική οντότητα, 

επαναπροσδιορίζει τα 
παραδοσιακά πρότυπα με ένα 
σύγχρονο λεξιλόγιο.

Η σύσταση του σκυροδέματος είναι 
άψογα φινιρισμένη ,αλλά εν 
τούτοις παράγει την αίσθηση μιας 
τεντωμένης επιφάνειας και όχι μιας 
βαριάς συμπαγούς μάζας.

Η αυστηρή εξωτερική περίφραξη 
παρέχει ένα όριο  που 
απομονώνει τον εσωτερικό χώρο 
από το έξω.
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A Z U M A   H O U S E

Ουσιαστικό ρόλο παίζει το φυσικό 
φως με την δραματική και 
μυστηριακή του υπόσταση που 
εισχωρεί στο εσωτερικό του, 
διαπερνώντας την μπετονένια 
επιφάνεια. Επιπλέον αισθάνομαι ότι η τάξη 

είναι αναγκαίο να δώσει αξιοπρέπεια 
στη ζωή μου….. με άλλα λόγια θέλω 
να δω πόσο πολύ μπορεί να 
κυνηγήσει η αρχιτεκτονική τη 
λειτουργία και έπειτα , μετά το 
κυνήγι ,να δω πόσο μπορεί να 
απομακρυνθεί η αρχιτεκτονική 
από τη λειτουργία» έγραψε πέντε 
χρόνια μετά την ολοκλήρωση του 
Azuma house. 

Αυτό όμως που το κάνει ακόμα πιο 
ξεχωριστό ,είναι ο πειραματικός 
χαρακτήρας του που το 
εμπλουτίζει και αυτός είναι 
συνιφασμένος με την επιλογή 
του σκυροδέματος

25

«Ενδιαφέρομαι να ανακαλύψω τι 
νέα μορφή ζωής μπορεί να 
εξαχθεί και να αναπτυχθεί κάτω 
από τόσο σκληρές συνθήκες 
διαβίωσης.

 Osaka 1975 
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Με την βοήθεια ψηφιακού 
προγράμματος  και την 
δημιουργία ψηφιακού μοντέλου 
το κτίριο επιλύθηκε στατικά με το 
μικρότερο δυνατό πάχος του 
υλικού.

 Το μπετόν με τα σύγχρονα μέσα 
τεχνολογίας, έχει επιπλέον την 
δυνατότητα να υλοποιεί και τις πιο 
περίεργες μορφές ,εξυπηρετώντας 
ιδιαίτερα καινοτόμες μελέτες. Δεν 
είναι τυχαίο ότι μια αρχιτέκτονας 
όπως η Zaha Hadid  το 
χρησιμοποιεί κατά επανάληψη στα 
κτίρια της .
Χάρις στη φυσική και χωρική του  
ροικότητα και με την βοήθεια της 
χημείας και των ψηφιακών 
μοντελων,το μπετόν μπορει να 
παράγει και να εκφράσει 
εντυπωσιακές νέες μορφές.

B.Arman, «Transparent Cocrete» 
Domus,no875,σελ50

1
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Το μπετόν μοιάζει 
«να χρησιμοποιείται σαν πλαστικό 
υλικό που καλουπώνεται 
προκειμένου να επιτευχθεί η 
επιθυμητή μορφή με το ελάχιστο 
βέλτιστο πάχος» 

H Zaha Hadid προσδίδει στο μπετόν 
μια νέα δυναμική έκφραση. 
Επαναπροσδιορίζει τα όρια 
μεταξύ τοίχου - πατώματος με την 
βοήθεια  καννάβου , ενώ είναι 
καθηλωτική η κυριαρχία της 
ροικότητας του μπετόν 
καταργώντας την καθετότητα των 
οικοδομικών στοιχείων και τις 
αιχμηρές γωνίες.

«Zaha Hadid» ,Biennale di Venezia 2004,σελ204
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ΡοΪκότητα του μπετόν
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Η λευκή και εύπλαστη μορφή του 
μπετόν αποδεικνύει ότι η 
τεχνολογία έχει φτάσει σε 
απίστευτα επίπεδα.
Για την ακρίβεια η τελική λύση ,της 
επιδερμικής επιφανείας της 
κατασκευής ,δόθηκε μέσω αυτό-
συμπιεζόμενου μείγματος 
πρόσθετου σκυροδέματος ,που 
έκανε την επιφάνεια τραχιά και 
ικανοποιητικά αδρανή ενώ 
επιδεικνύει τις δυνατότητες 
μέγιστης πλαστιμότητας και 
αντοχής.

Η εξωτερική λεπτή επιδερμίδα 
χωρίς σαφή όρια ανάμεσα στο 
έδαφος ,τους τοίχους και την 
οροφή ,κινείται με μια 
απίστευτη ελαστικότητα και 
ευκολία ,κάτι που σίγουρα δεν 
θυμίζει τις μέχρι τώρα ιδιότητες 
του μπετόν.

C o n t e m p o r a r y    A r t s    C e n t e r 

H επιδερμίδα του συγκεκριμένου 
κτιρίου της Zaha Hadid ,
αποτελείται, από μια πραγματικά 
πρωτοποριακή και ως προς τη 
μορφή και ως προς τις ιδιότητες του 
υλικού 
μπετονένια επιφάνεια ,η οποία 
παράγει μια μνημειακή μονολιθική 
εντυπωσιακή  φόρμα.

Η λευκή και ακατέργαστη όψη του 
τσιμέντου αναδεικνύει με ειλικρίνεια 
τη φύση του υλικού.

«Ως μια ανάμνηση της δουλειάς του 
Gaudi ,η αρχιτεκτονική ομάδα 
ακολούθησε την επιδίωξη της 
αυθεντικότητας και της 
κατασκευαστικής λειτουργικότητας 
και το κατάφερε με μέσο το μπετόν, 
το οποίο σαν πλαστικό υλικό 
καλουπώθηκε για να φτάσει την 
καλύτερη δυνατή μορφή και 
λεπτότητα»

Θα παρατηρήσουμε στη 
συγκεκριμένη δουλειά της Zaha 
Hadid την δυναμική ρευστότητα 
του μπετόν ,απόλυτα 
συνδυασμένη με τη δεσποτική 
δεξιοτεχνία της.

28
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Υπήρξε ένας από τους 
σημαντικότερους αρχιτέκτονες της 
μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής και 
ιδιαιτέρα ενδιαφέρουσα περίπτωση, 
μιας και το έργο του χαρακτηρίζεται 
για την καθαρότητα της μορφής ,τη 
λειτουργικότητα της οργάνωσης ,την 
ευελιξία και τη δυνατότητα επέμβασης 
του χρήστη στη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος ,τη σαφήνεια της 
κατασκευής ,το σεβασμό του τοπίου ή 
τη δυναμική επέμβαση στο 
περιβάλλον ,τη χρήση της 
προηγμένης τεχνολογίας και την 
ανάδειξη λεπτομερειών.
Στην προσπάθεια του, να μελετήσει 
τη μελλοντική πόλη παρέβλεψε την 
πραγματικότητα και σχεδίασε για 
τις επόμενες γενιές.
Ερεύνησε και σχεδίασε την 
αρχιτεκτονική μιας μερικά 
ανεπτυγμένης βιομηχανικής χώρας. 29

29 Αντώνης Αντωνιάδης «Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική»,σελ105 

Το γεγονός ότι αρνήθηκε σε πολλές 
περιπτώσεις την αξία της τοπικής 
κουλτούρας και δεν ήθελε να 
υποτάξει τα κτίρια του στο τοπίο και 
η συστηματική επιδίωξη του για την 
αποφυγή παραδοσιακών 
κατασκευών, μοιραία τον ώθησαν να 
χρησιμοποιήσει καινούρια υλικά, τα 
οποία θα ανταποκρίνονται στις 
αρχικές του απαιτήσεις.
Ήταν δραστήριος ,επιθετικός και 
τολμηρός αρχιτέκτονας 
χαρακτηριστικά που 
αντικατοπτρίστηκαν στα έργα του με 
τη χρήση του μπετόν αρμέ.

Ο Τάκης Ζενέτος δεν 
αντιμετώπισε την τεχνολογία και 
τα νέα υλικά με οπισθοδρομικές 
τάσεις. Αντιθέτως αγκάλιασε και 
εφάρμοσε την νέα τεχνολογία 
στα έργα του..

«..να σπάσω τον κύβο-κουτί»

30



Το Φιξ επιλέχθηκε αφού ουσιαστικά 
αποτελεί και το 2ο μάθημα της δουλειάς 
του Ζενέτου. Το 1ο επικεντρώνεται στο 
κομμάτι της κάτοψης ενώ το 2ο στη 
μορφολογία . Εδώ ,λοιπόν τονίζεται η 
σημασία της επιδερμίδας του «κύβου-
κουτί» ,με τέτοια χρήση ώστε να 
εξαφανίζεται ο όγκος ,χωρίς το κτίριο 
να χάνει την δυναμική του.
Ο Ζενετος, οπαδός της νέας τεχνολογίας 
και των υλικών, χρησιμοποιεί σαν 
πρωταρχικό υλικό το μπετόν. Το από-
υλοποιεί  και από υλικό το μετατρέπει 
σε επιφάνεια. Θέλει να μετατρέψει το 
ασφαλές διάβημα της αρχιτεκτονικής, 
σε ένα διάβημα αναμέτρησης με το 
τεχνικώς δυνάμενο. 30

Φ Ι Ξ 

Πρόδρομος μιας σειράς εργοστασίων 
που σχεδιαστήκαν στη δεκαετία του ’60 
είναι η ανακαίνιση του εργοστασίου Φιξ.

Το επίτευγμα και αποτέλεσμα της 
συγκεκριμένης δουλειάς ,δίνοντας 
αυτή τη νέα διάσταση στο μπετόν, 
είναι το ακόλουθο: « αιωρείται 
απαλλαγμένο από το βάρος της 
ύλης, αποφεύγεται η αίσθηση του 
βάθους,
τα φέροντα στοιχεία έχουν 
υποχωρήσει σε 2ο επίπεδο » ,ενώ 
συγχρόνως εξασφαλίζεται η 
ανάγκη επιβολής στο άναρχο 
τοπίο της Αθήνας.

Δημήτρης Φιλιππίδης , «Νεοελληνική Αρχιτεκτονική» 
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Ζήσης Κοτιώνης, «Η τρέλα του τόπου, 
Αρχιτεκτονική στο Ελληνικό Τοπίο »,εκδόσεις 
Συμμετρια,σελ166

Στο παράδειγμα του Φιξ 
δημιουργεί ενιαία επιφάνεια την 
οποία διακόπτει με τη χρήση 
στενότερων ή φαρδύτερων 
λωρίδων από γυαλί.



N A N C Y    H O L T
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Οι αντικατοπτρισμοί είναι εκπληκτικοί, 
φαίνονται ολόκληρα βουνά να 
παραμένουν μετέωρα πάνω στη γη ,να 
αντανακλώνται ή  να καθρεπτίζονται  
ανάποδα λόγω της ζέστης.

S U N    T U N N E L S

Οι ηλιακές σήραγγες είναι στη 
βορειοδυτική Γιούτα .
Τα 40 ακρ βρίσκονται σε μια μεγάλη 
επίπεδη κοιλάδα με αλατούχο 
έδαφος και πολύ λίγη βλάστηση. 

Μαρκάροντας τις ετήσιες 
ακραίες θέσεις του ήλιου στον 
ορίζοντα , η περιοχή των 
ηλιακών σηράγγων, 
υποδεικνύει τον κυκλικό 
χρόνο του ηλιακού έτους.
Οι σήραγγες είναι 
ευθυγραμμισμένες η μια με την 
άλλη και με τις γωνίες της 
ανατολής και δύσης του ηλίου 
τις ημέρες των ηλιοστασίων 
που είναι περίπου στις 21 
Ιουνίου και 21 Δεκεμβρίου. 

Σ αυτές τις ημέρες , ο ήλιος φαίνεται 
στον ορίζοντα τοποθετημένος στο 
κέντρο μεταξύ των σηράγγων.
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Η Nancy Holt στο συγκεκριμένο 
έργο της αποφασίζει να εκθέσει 
το μπετόν με την μορφή των 
tunnels σε ένα πείραμα 
ανάμεσα στο υλικό και την 
κίνηση του ηλίου.

«Η θεα γίνεται θολή και όχι , μάλλον 
καθαρή.. όταν στεκεσαι στο κεντρο του 
έργου ,οι σήραγγες τραβούν την όραση 
σου μέσα στο τοπίο, ανοίγοντας τον 
αντιλαμβανόμενο χώρο. Αλλά μόλις 
είσαι ,μέσα σε μια από τις σήραγγες ,το 
έργο σε περικλείει και σε περιτριγυρίζει 
και το τοπίο πλαισιώνεται μέσω των 
άκρων των σηράγγων και μέσω των 
αστρικών οπών.»

Οι τέσσερεις από μπετόν 
σήραγγες κείτονται πάνω στην 
έρημο σε μια ανοικτή 
διαμόρφωση τύπου Χ,με 26μ 
μήκος διαγώνιου. Η κάθε 
σήραγγα έχει 5.5μ μήκος και έχει 
μια εξωτερική διάμετρο 3μ και 
μια εσωτερική διάμετρο 2μ.



Στην πραγματικότητα ,κοντά στο 
θερινό ηλιοστάσιο , o ήλιος 
μπορεί να φαίνεται δια μέσου των 
σηράγγων για πολλές μέρες , το 
ηλιακό φως λάμπει ζωηρά 
χρυσαφί πάνω στα τοιχώματα 
των σηράγγων.

Οι τέσσερεις διάμετροι των οπών 
ποικίλλουν από 18-25cm,ανάλογα με 
το μέγεθος των αστεριών ,λάμπει μέσα 
από τις οπές ,ρίχνοντας ένα 
μεταβαλλόμενο μοτίβο 
χαρακτηριστικών ελλείψεων και 
κύκλων φωτός στο κάτω μισό της κάθε 
μιας σήραγγας. 

 NANCY  HOLT -  S U N  T U N E L L S

 1973 , GREAT BASIN DESERT UTAH

Η διαμόρφωση των οπών στο 
πάνω μισό έκαστης σήραγγας 
αντιστοιχεί με έναν αστερισμό , ή 
του Αιγόκερου, της Columbia,του 
Δράκου ή του Περσεα.

Τα σχήματα και οι θέσεις των περιοχών 
του φωτός διαφέρουν από ώρα σε 
ώρα, από μέρα σε μέρα και από εποχή 
σε εποχή ,σχετικώς με τις θέσεις του 
ηλίου. Οι κηλίδες του ζεστού φωτός 
στις ψυχρές ,σκιώδεις επιφάνειες 
που το μπετόν δημιουργεί ,είναι σαν 
αστέρια που ρίχνονται ή που πέφτουν 
κάτω στη γη ,αντιστρέφοντας τον 
ουρανό ,γυρνώντας την ημέρα σε 
νύχτα. 
Είναι πολλές οι νύχτες της ερήμου όπου 
το φεγγαροφως λάμπει μέσα από τις 
οπές ,ρίχνοντας το δικό του χλωμό 
μοτιβο .

Πειραμα 1
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«Land And Enviromental Art»,Phaidon, 
σελ88-89
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Το υλικό και το χρώμα των 
σηράγγων είναι τι ίδιο όπως εκείνο 
του εδάφους του τοπίου, μέρος του 
οποίου είναι. Η εσωτερική ουσία 
του μπετόν – άμμος και πέτρα – 
μπορούν να κοιταχθούν από τα 
εσωτερικά των οπών ,εκεί όπου ο 
πυρήνας του τρυπανιού έκοψε και 
το εξέθεσε.

«Ήθελα να φέρω τον αχανή σωρό 
της ερήμου πίσω στην ανθρώπινη 
κλίμακα. Δεν είχα καμία επιθυμία να 
κάνω ένα μεγαλιθικό μουσείο.
Η πανοραμική θεα του τοπίου είναι 
πολύ κατακλυστική για να εισέλθει 
χωρίς οπτικά σημεία αναφοράς.»



M I C H A E L   H E I Z E R
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C O M P L E X    C I T Y 
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O Michael Heizer, γλύπτης, παράγει και 
αυτός μια σειρά από πειραματικά γλυπτά 
στην έρημο της Νεβάδας.
Δουλεύει με οτιδήποτε είναι απτό και 
φυσικό. Ενδιαφέρεται για τα υλικά και 
αυτό που μπορούν να δώσουν. 
Συνειδητοποιεί την εκφραστική δυναμική 
στα υλικά,αλλά κυρίως στα δομικά 
χαρακτηριστικά των υλικών και όχι στην 
ομορφιά τους.
«Νομίζω ότι η γη είναι το υλικό με το 
περισσότερο δυναμικό , γιατί  είναι η 
αρχική πηγή των υλικών.»
Επιλέγει για το κάθε του πείραμα – 
έργο του , το αντίστοιχο υλικό που 
θα εντάσσεται στο περιβάλλον. 
Το γλυπτό , δεν είναι ένα 
πατροπαράδοτο γλυπτό αντικείμενο 
για τον Heizer. 

Είναι ένα πείραμα.. μια προσπάθεια 
να κτιστεί ένα γλυπτό ,που  όμως να 
στηρίζεται σε αρχιτεκτονικές 
συμμετρίες και έννοιες ,ενώ 
παράλληλα χρησιμοποιεί φυσικά 
υλικά από την περιοχή.
Η επιλογή του μπετόν δεν ήταν 
τυχαία ,αφού  κρίθηκε το 
καταλληλότερο υλικό προκειμένου 
να αντέξει στις έντονες δυναμικές 
πιέσεις που θα δέχονταν από την 
περιοχή.
Το complex 1 είναι κτισμένο στις 
παρυφές των θέσεων των 
πυρηνικών tests,στην έρημο της 
Νεβάδας , μια  περιοχή αρκετά 
φορτισμένη σε δυνάμεις.

«Η ιδέα ήταν να 
αναδιατυπώσω την 
άμμο και τα χαλίκια που 
υπήρχαν κάτω από τον 
βούρκο. Συσσώρευσα 
alluviliul,υλικό που 
παραμένει στο χώμα μετά 
από πλημμύρα, 
εμπλουτισμένο με 
μεταλλικά στοιχεία ,για να 
σχηματίσουν το 
mastaba,έναν αρχαιολο- 
γικό αιγυπτιακό τάφο ,με  
επικλινής πλευρές και 
επίπεδη οροφή.»

34

34  «Land And Enviromental Art»,Phaidon,

σελ 228



 MICHAEL HEIZER – C O M P L E X    C I T Y

 1 9 7 2   -   GARDEN    VALLEY   N E V A D A
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Ξέπλυνε την άμμο και τα χαλίκια τα 
ανέμειξε με τσιμέντο και οπλισμό 
και τα έβαλε σε ξύλινες φόρμες. 
Ακολούθησαν μια σειρά από 
εργαστηριακές δοκιμές ,όσον 
αφορά το μπετόν. Κατασκευάστηκε 
ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε 
σεισμικές συνθήκες και με τις 
υψηλότερες προδιαγραφές που 
μπορούσαν να επιτευχθούν.
Το complex 1 ακολουθείτε από το 
complex 2 , 3 και 4.
Το complex,είναι ένα συγκρότημα 
συμπαγές που κοιτάζει τον εαυτό 
του. Εσωκλείει όμως μια επιπλέον 
διάσταση. 

Για να το καταλάβεις και να το 
διαβάσεις πρέπει να μπεις μέσα
σ’ αυτό και να το ζήσεις. Είναι ένα 
γλυπτό που ζυγίζει πάνω από 
9.180 τόνους. Πρόκειται για μια 
πόλη που είναι ορατή μόνο 
από μέσα. Σύμφωνα με τον 
καλλιτέχνη παρ’ όλο που το 
μπετόν δημιουργεί ένα βαρύ 
και μεγάλο όγκο και θεωρητικά 
θα έπρεπε να νιώθεις 
προστατευμένος διαπιστώνει, ότι 
ακόμα και μέσα σ αυτό υπάρχει η 
απειλή ,αφού  διαμέσου της 
κοιλάδας περνάνε γραμμές ισχύος 
τροφοδότησης των πυραύλων 
ΜΧ.



Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ

Το τελευταίο κομμάτι του ερευνητικού, 
αναφέρεται στην 6η ιστορία. Αυτή που 
αφορά την προσωπική και βιωματική 
εμπειρία μου , με το μπετόν. 

5+  καλούπια ολοκληρώνουν την 
αναζήτηση μου.

5 φόρμες όπου έχει το ¼ της ύλης 
αντικατασταθεί από άλλο, ξένο υλικό ,

+ 1 το δοκίμιο όπως ονομάζεται στον 
χώρο της βιομηχανίας , με τις απόλυτα 
σωστές αναλογίες στη σύσταση.

Εστίασα στην αντικατάσταση της 
σύστασης των βασικών υλικών και στη 
καταγραφή συμπερασμάτων , 
πιστεύοντας ότι κάθε αλλαγή στηρίζεται 
στην χημεία των υλικών που το δένουν και 
το καθιστούν ενιαία μάζα.

Τα υλικά που χρησιμοποιηθήκαν, 
είναι το χρώμα , σπασμένα τζάμια, 
καρφιά διαφόρων μεγεθών και 
λευκό κολλώδες υγρό.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε  
είναι η εξής:
3 κούπες άμμο και χαλίκι , 2 
κούπες τσιμέντο , 1 κούπα νερό.

1
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1η  Φ Ο Ρ Μ Α

1 2 3 4

7

5 6

3 κούπες άμμο + χαλίκι

2 κούπες τσιμέντο

1 κούπα νερό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με διαδοχικές 
κινήσεις το φελιζόλ, 
μου εξασφάλισε μια 
μη λεία επιφάνεια. 
Χρειάστηκε περίπου 2 
ώρες για να πήξει, 
ενώ κάθε δεκάλεπτο 
ράντιζα με νερό την 
φόρμα για να μην 
ρηγματωθεί . Δεν 
ρηγματώθηκε, ενώ η 
ανάγλυφη επιφάνεια 
της είναι σκληρή και 
μη φιλική.

40



2η  Φ Ο Ρ Μ Α

1 2 3 4 5

6

2 κούπες άμμο + χαλίκι

1 κούπα   θρυμμα-

τισμένο τζάμι

2 κούπες τσιμέντο

1 κούπα νερό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παρουσιάζει οπτικό 
ενδιαφέρον ,τα γυαλιά 
της επιφάνειας 
καθαρίζονται. 
Απορρόφησε 
μεγαλύτερη 
θερμοκρασία , γι’ αυτό 
και είναι πιο 
ξεθωριασμένη 
χρωματικά σε σχέση 
με τις άλλες φόρμες.
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3η  Φ Ο Ρ Μ Α

2 κούπες άμμο + χαλίκι

1 κούπα   καρφιά

2 κούπες τσιμέντο

1 κούπα νερό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 4

5

Παρουσιάζει αιχμηρή 
όψη,  θυμίζει 
αιγυπτιακή 
τεχνοτροπία (αντί 
καρφιά άχυρα), δεν 
ρηγματώθηκε,  
επικίνδυνη στην υφή.
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4η  Φ Ο Ρ Μ Α

3 κούπες άμμο + χαλίκι

 2 κούπες τσιμέντο

 ½  κούπα νερό

 ½  κούπα λευκό 

κολλώδες υγρό 

Παρουσίασε μια 
διαφορά ως προς την 
ποιότητα του 
μείγματος ,βελούδινη 
υφή, υπέρ-
ενυδατώθηκε όμως, με 
αποτέλεσμα παρ’ όλο 
που μπήκε σε λεκάνη 
με νερό να ρηγματωθεί 
ελάχιστα. 
Στερεοποιήθηκε 
αρκετά γρήγορα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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1 2 3 4
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5η  Φ Ο Ρ Μ Α

3 κούπες άμμο + χαλίκι

2 κούπες τσιμέντο

1 κούπα νερό + κόκκινο 
χρώμα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Επιτυχής ο συνδυασμός 
των συστατικών , δεν 
ρηγματώθηκε ,έντονο 
χρωματικό αποτέλεσμα, 
ευχάριστη στην υφή.

1 2 3 4

5



5 +    ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΕΤΟΝ
1

ΤΕΛΕΙΑ  Φ Ο Ρ Μ Α

C16/20

Η παρουσίαση αυτή 
κλείνει με την τελευταία 
ιστορία για το μπετόν , 
την τέλεια φόρμα, γνωστή 
με την ονομασία 
«δοκίμιο», όπως θέλει η 
βιομηχανία να ονομάζει, 
με τις ακριβέστερες 
αναλογίες στη σύσταση 
των υλικών που την 
αποτελούν.
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Το μπετον του 21ου αιώνα είναι διάφανο,χωρίς 
απώλεια της αντοχής του,είναι χρωματιστό,έχει 
υφή και λειτουργεί σαν ένας ζωντανός αυτόνομος 
οργανισμός.

Ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας,θα έλεγε 
οτι ίσως στο μέλλον  απαλλαχθούμε  πλήρως 
από την έννοια της ύλης. Ίσως προκύψει μια 
αντιστροφή του κώδικα,των όσων ξέραμε.

Ίσως να μην μπορούμε να αναφερθούμε στις 
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά ενός υλικού, όταν 
αυτό θα μεταλλάσσεται και θα μετασχηματίζεται 
συνεχώς μέσα στο χρόνο προκείμενου να 
προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. 

Το πνεύμα της εποχής είναι αυτό που 
κατευθύνει τελικά ,την τεχνική του υλικού , 
αναζητώντας νέες δυνατότητες, 
προκειμένου να χειριστεί την ύλη,με τέτοιο 
τρόπο ώστε να εκφράσει τις καινοτόμες 
ιδεές.

Οι καλλιτέχνες και οι επιστήμονες που 
ασχολούνται με το μπετόν συμβάλλουν 
σημαντικά στην εξελιξημότητα της δομής του.
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http://stephan.barron.free.fr/technoromantisme/holt.html
http://www.infovis.net/printMag.php?num=145&lang=1

	Διαφάνεια 1
	Διαφάνεια 2
	Διαφάνεια 3
	Διαφάνεια 4
	Διαφάνεια 5
	Διαφάνεια 6
	Διαφάνεια 7
	Διαφάνεια 8
	Διαφάνεια 9
	Διαφάνεια 10
	Διαφάνεια 11
	Διαφάνεια 12
	Διαφάνεια 13
	Διαφάνεια 14
	Διαφάνεια 15
	Διαφάνεια 16
	Διαφάνεια 17
	Διαφάνεια 18
	Διαφάνεια 19
	Διαφάνεια 20
	Διαφάνεια 21
	Διαφάνεια 22
	Διαφάνεια 23
	Διαφάνεια 24
	Διαφάνεια 25
	Διαφάνεια 26
	Διαφάνεια 27
	Διαφάνεια 28
	Διαφάνεια 29
	Διαφάνεια 30
	Διαφάνεια 31
	Διαφάνεια 32
	Διαφάνεια 33
	Διαφάνεια 34
	Διαφάνεια 35
	Διαφάνεια 36
	Διαφάνεια 37
	Διαφάνεια 38
	Διαφάνεια 39
	Διαφάνεια 40
	Διαφάνεια 41
	Διαφάνεια 42
	Διαφάνεια 43
	Διαφάνεια 44
	Διαφάνεια 45
	Διαφάνεια 46
	Διαφάνεια 47
	Διαφάνεια 48
	Διαφάνεια 49
	Διαφάνεια 50

