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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
ο τοίχος και η σκάλα
ΣΤΟΧΟΣ . Το εργαστήριο αυτό δοκιμάζει μια μετατόπιση των προτεραιοτήτων του σχεδιασμού: το πώς φτιάχνεται ένα οικοδόμημα θα μας απασχολήσει εξίσου με το πώς φαίνεται.
Οι ιδιότητες της ύλης και η κατασκευαστική της λειτουργία, από επουσιώδεις τεχνικές εκκρεμότητες αντιμετωπίζονται εδώ ως προνομιακοί δίαυλοι της αρχιτεκτονικής φαντασίας. Τα
υλικά της κατασκευής, η επεξεργασία τους, η διάταξη και οι συνδέσεις τους προσδιορίζουν
την πρωτογενή εμπειρία της αρχιτεκτονικής κι ενσωματώνουν τα θεμελιώδη νοήματά της.
Στο διάρκεια του μαθήματος θα ανιχνεύσουμε τις δυνατότητες της αρχιτεκτονικής ύλης, τις
δεσμεύσεις που υποβάλει και τις δοκιμασίες που υφίσταται. Για να κατανοήσουμε τον εσωτερικό λόγο της κατασκευής, δεν αρκεί να μάθουμε το λεξιλόγιο της, πρέπει να την εξετάσουμε σαν ανατόμοι. Θα μας απασχολήσουν οι πυκνώσεις και τα χάσματα, η συνεκτική τάξη
και η αποδιάρθρωσή της, οι νόμοι των υλικών και οι παραβάσεις τους. Για να αναγνωρίσουμε σε αυτά την εσωτερική οικονομία του οικοδομείν αλλά και την ποιητική της υπέρβαση.

ΘΕΜΑ . Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η δημιουργία μιας νέας κατασκευής για τον φάρο που βρίσκεται στο Κορδόνι, δηλαδή στον κυματοθραύστη που προστατεύει το λιμάνι του
Βόλου. Η φιλοξενία του φάρου είναι μόνον η αφορμή για τη δημιουργία ενός νέου σημείου
αναφοράς στο παραλιακό μέτωπο της πόλης το οποίο θα λειτουργεί και ως παρατηρητήριο.
Η απόληξη του κυματοθραύστη, κεντρικά στον μυχό του Παγασητικού κόλπου επιτρέπει την
πανοραμική θέαση της γύρω περιοχής.
Η κατασκευή θα αποτελείται από έναν μεγάλο τοίχο που δεν θα ξεπερνά σε ύψος τα 12 μ. κι
από μία σκάλα που θα καταλήγει σε ανοιχτή εξέδρα ή άλλο χώρο παρατήρησης. Τα δύο αυτά
στοιχεία, ο τοίχος και η σκάλα, η σύμπλεξή τους, τα υλικά τους και η στήριξή τους αποτελούν
το πεδίο της σχεδιαστικής έρευνας. Η προτεινόμενη κατασκευή θα πρέπει να είναι ασφαλής
για τους επισκέπτες κι ανθεκτική απέναντι στις δυνάμεις του ανέμου και της θάλασσας. Η
έδραση της κατασκευής και η σχέση της με τον υφιστάμενο χώρο είναι ζητήματα που πρέπει
επίσης να απαντηθούν πειστικά από τον σχεδιασμό. Οι προτάσεις θα παρουσιαστούν με μακέτες και σχέδια σε κλίμακα 1:20.

ΑΣΚΗΣΗ . Το εργαστήριο θα ξεκινήσει με μια έρευνα επικεντρωμένη στον τοίχο. Θα εμβαθύνουμε στις κατασκευαστικές κι εκφραστικές ιδιότητες της τοιχοποιίας αναλύοντας παραδείγματα και κατασκευάζοντας ένα τρισδιάστατο κολάζ που θα συνθέτει υλικά και δομικές
διατάξεις τοίχων. Μεταξύ άλλων, θα μελετηθούν έργα όπως τα St. Petri Church του Sigurd
Lewerentz, Summer house του Alvar Aalto, Fondazione Querini-Stampalia του Carlo
Scarpa, Vigo University Rector Office του Enric Miralles, Kolumba Museum του Peter
Zumthor, Ningbo Historic Museum του Wang Shu.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ . Στην τελική βαθμολογία θα συνυπολογιστούν: η ποιότητα και πληρότητα της
τελικής πρότασης (60%), η ολοκλήρωση της αρχικής άσκησης (20%) και η δημιουργική παρουσία και συμβολή στην εξέλιξη του εργαστηρίου (20%).

LINKS

http://www.scribd.com/doc/47478606/Constructing-Architecture
http://bartlettyear1architecture.blogspot.com/
http://stair-porn.tumblr.com
http://ucd-ie.academia.edu/ElizabethShotton/Papers/822318/The_Measure_of_Stone
http://www.scribd.com/doc/36139407/Masonry-Construction-Manual

