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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διαφάνεια αποτελεί σήµερα µία πολυδιάστατη έννοια µε διαφορετικές και ετερόκλητες
εκφάνσεις, και αναφέρεται σε µία ποικιλία χαρακτηριστικών των αρχιτεκτονηµάτων.Η έννοια της
διαφάνειας είναι δυνατό να καταδεικνύει ροϊκές και ελεύθερες χωρικές οργανώσεις, καθώς επίσης
και να αποτελεί έννοια συνώνυµη µε την δοµική εκφραστικότητα, την συνειδητή «αποκάλυψη»,
δηλαδή, της δοµικής/κατασκευαστικής οργάνωσης ενός κτίσµατος.
Χαρακτηριστικά των κτισµάτων, όπως είναι και η διαφάνεια, συνδιαµορφώνονται απο τις
υλικές ιδιότητες, τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και τις τεχνικές παραµέτρους του δοµικού
συστήµατος που εφαρµόζεται. Οι µεταλλικές κατασκευέςπροσφέρουν ευελιξία, χαρακτηρίζονται
από ιδιαίτερη µορφολογία και συµβάλλουν ενεργά στην επίτευξη της διαφάνειας στην
αρχιτεκτονική. Η οπτική πολυπλοκότητα των µεταλλικών χωροδικτυωµάτων, η παµµορφία των
µεταλλικών πλαισίων, η ευελιξία στην µόρφωση µεταλλικών φορέων, καθώς και η ιδιαίτερη
τεκτονική των µεταλλικών στοιχείων και οι µορφολογίες των µεταλλικών συνδέσµων, είναι
χαρακτηριστικά των µεταλλικών κατασκευών στενά συνδεδεµένα µε ποιότητες της διαφάνειας.
∆εδοµένης της προαναφερθείσας συνθήκης, η εργασία θα αποπειραθεί να διερευνήσει τη
σχέση ανάµεσα στη σύγχρονη, πολυδιάστατη εκδοχή της διαφάνειας και τις µεταλλικές
κατασκευές. Θα αναζητηθούν οι τρόποι µε τους οποίους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
µεταλλικών κατασκευών συνεισφέρουν στη διαφάνεια. Θα διερευνηθεί η αρχιτεκτονική και
κατασκευαστική ταυτότητα των σύγχρονων «διαφανών» µεταλλικών κατασκευών µέσω
παραδειγµάτων αρχιτεκτονικής στα οποία κυριαρχούν τα µεταλλικά δοµικά συστήµάτα και
συνεισφέρουν στην επίτευξη «διαφανών» χωρικών οργανώσεων και τεκτονικής εκφραστικότητας.
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα έκαναν την εµφάνισή τους ορισµένα τεχνικά έργα τα
οποία αποτέλεσαν σηµαντική καινοτοµία για την εποχή εκείνη. Πρόκειται για έργα στα οποία για
πρώτη φορά εφαρµόστηκαν τα µέταλλα ως αποκλειστικά υλικά δόµησης. Οι πρώτες µεταλλικές
κατασκευές ήταν γέφυρες, αποθήκες, εργοστάσια, υπόστεγα κλπ. τεχνικά έργα, τα οποία,
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συµβαδίζοντας µε το κλίµα της βιοµηχανικής επανάστασης, παρουσίασαν αυξηµένες απαιτήσεις.
Οι µεταλλικές κατασκευές επικράτησαν ως συστήµατα δόµησης σε τέτοια έργα, καθώς ήταν
ικανές να ανταπεξέλθουν στις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις µε κόστος χαµηλότερο από
αυτό των παραδοσιακών στερεοτοµικών κατασκευών από ψαθυρά, γαιώδη υλικά. Εξάλλου, νέες
µέθοδοι επεξεργασίας, οι οποίες έκαναν εκείνη την εποχή την εµφάνισή τους, επέτρεψαν τη
γενικευµένη χρήση του σιδήρου σαν οικοδοµικού υλικού.
Οι υψηλές µηχανικές αντοχές του σιδήρου και άλλων κραµάτων και µετάλλων αποτέλεσαν
εξ’αρχής θεµελιώδη µορφοποιητικό παράγοντα των µεταλλικών κατασκευών. Η γραµµική µορφή
των στοιχείων των µεταλλικών δικτυωµάτων και πλαισίων, πέρα από οποιαδήποτε αισθητική ή
καλλιτεχνική ποιότητα, επιδεικνύει λειτουργικά πλεονεκτήµατα. Το γεγονός αυτό γίνεται εµφανές
σε κτίσµατα και κατασκευές, τα οποία βασίζονται αποκλειστικά στη χρήση µεταλλικών φορέων
και στοιχείων. Στα νέα αυτά κτίσµατα παρατηρείται µια σειρά απο πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα
παλαιότερα, όπως καλύτερη χρήση του φυσικού φωτός, µεγάλοι και ενιαίοι εσωτερικοί χώροι
καθώς και χωρική ευελιξία και δυνατότητα αναδιάταξης των λειτουργιών[1], ποιότητες οι οποίες
είναι συµβατές µε τον ορισµό της διαφάνειας.
Μεταλλικά, διαφανή κτίσµατα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται το 19ο αιώνα µε σκοπό να
φιλοξενήσουν κοσµοπολίτικες δραστηριότητες, εκθεσιακούς χώρους, βοτανικούς κήπους,
θερµοκήπια κλπ. Ορισµένα γνωστά παρδείγµατα τέτοιων κτισµάτων είναι τα Jardins d’Hivers στα
Ηλύσια Πεδία, το Crystal Palace στο Λονδίνο, το Θερµοκήπιο του Roualt στο Παρίσι κ.ά. Το
περισσότερο αντιπροσωπευτικό από αυτά ίσως είναι το το Crystal Palace, ένας εκθεσιακός χώρος
του 1851 από τον J. Paxton, εµβαδού 74.000 τ.µ. και αποτέλεσε µια εντελώς νέα οικοδοµική
σκέψη, για την οποία δεν υπήρχε κανένα ιστορικό αρχιτεκτονικό πρότυπο. Η διαφάνεια αποτελεί
πρόταγµα του Μοντέρνου κινήµατος και εκφράζεται σε οικοδοµήµατα του 20ου αιώνα, µε
πρωτοπόρα τα «διαφανή» κτίσµατα αρχιτεκτόνων όπως ο Le Corbusier και ο Mies Van Der Rohe.
3. ΣΤΟΧΟΙ
Σήµερα βρισκόµαστε µπροστά σε µία νέα αντίληψη για την διαφάνεια. Το περιεχόµενο του
όρου έχει µετασχηµατισθεί και διέπεται απο περισσότερο σύνθετους κανόνες και συσχετισµούς,
απ’ότι στο παρελθόν. Συναντούµε πολλαπλές και ετερόκλητες εκφάνσεις και ερµηνείες του όρου,
οι οποίες είναι δυνατό να στοχέυουν σε ποιότητες σχετικές µε την οπτική αντίληψη ενός κτιρίου,
την χωρική οργάνωση του, καθώς και την κατασκευή και την έκφρασή αυτής µε αρχιτεκτονικούς
όρους.
Ήδη απο τον 19ο αιώνα και στη διάρκεια του είναι εµφανές ότι τα διαφανή και πρωτοπόρα
για την εποχή κτίσµατα δεν θα ήταν δυνατό να υπάρξουν, δίχως τις τεχνικές δυνατότητες που
προσέφεραν οι µεταλλικές κατασκευές. Σήµερα οι νέες τεχνικές κατεργασίας και παραγωγής των
µετάλλων, υπολογισµού και εφαρµογής, καθώς και η εξέλιξη της δοµικής µηχανικής και τα
ψηφιακά µέσα, διευρύνουν το διαθέσιµο τεχνολογικό πλαίσιο της µηχανικής και της
αρχιτεκτονικής, επηρεάζοντας ταυτόχρονα και τη δυνατότητα σχεδιασµού και υλοποίησης
διαφανών κατασκευών.
Λαµβάνοντας υπ’όψη οτι χαρακτηριστικά των κτισµάτων όπως η διαφάνεια
συνδιαµορφώνονται απο το δοµικό σύστηµα που επιλέγεται, στόχο της εργασίας θα αποτελέσει η
διερεύνηση της σχέσης των σύγχρονων µεταλλικών δοµικών συστηµάτων, µε τις πολλαπλές και
ετερόκλητες ερµηνείες και εκφάνσεις της διαφάνειας ως αρχιτεκτονικής ποιότητας. Θα
αναζητηθούν και θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα χρήσης διαφορετικών τύπων µεταλλικών
κατασκευών και διαφορετικών υλοποιήσεων, επικεντρώνοντας στις διάφορες εκφάνσεις της
διαφάνειας που είναι δυνατό να επιτευχθούν.
4. ΑΝΑΛΥΣΗ
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4.Α. Η ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΩΣ

ΟΠΤΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η οπτική διαφάνεια αποτελεί εν γένει χαρακτηριστικό των
περισσότερων µεταλλικών κατασκευών, γεγονός το οποίο έγινε εµφανές ήδη από τις πρώτες
µεταλλικές κατασκευές του 19ου αιώνα. Σήµερα, η ποικιλία διαθέσιµων τύπων και τρόπων
δόµησης µε βάση τα µέταλλα προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης ενός αντίστοιχα ευρέος
φάσµατος οπτικά διαφανών κατασκευών.
4.Α.Α. ΧΩΡΟ∆ΙΚΤΥΩΜΑΤΑ
Μία κατηγορία µεταλλικών κατασκευών που εν γένει επιδεικνύουν µεγάλο βαθµό
διαφάνειας είναι οι χωροδικτυωµατικές κατασκευές. Τέτοιου τύπου κατασκευές άρχισαν να
εφαρµόζονται στα µέσα του 20ού αιώνα, και επικρατούν, µε διάφορες παραλλαγές, µέχρι σήµερα.
Τα ισοστατικά τριγωνικά πλαίσια, βάσει των οποίων δοµούνται τα χωροδικτυώµατα, δίνουν τη
δυντατότητα για χρήση ιδιαίτερα λεπτών µεταλλικών φορέων, καθώς πια δεν είναι απαραίτητο να
παραλαµβάνουν καµπτικές φορτίσεις. Η οπτική πολυπλοκότητα που προκύπτει από την σύνθεση
των ράβδων του χωροδικτυώµατος προσδιορίζει χωρικά την κατασκευή, χωρίς να αποτελεί
οπτικό εµπόδιο για τον επισκέπτη.
Ένα σύγχρονο παράδειγµα χωροδικτυωµατικής κατασκευής είναι το Eden Project, έργο του
αρχιτέκτονα Nicholas Grimshaw και χωροθετηµένο κοντά στην Κορνουάλη. Πρόκειται για µία
εγκατάσταση οικολογικού χαρακτήρα, που αποτελείται από ένα σύνολο θερµοκηπίων. Τα
θερµοκήπια στεγάζονται σε οκτώ γαιωδετικούς θόλους, οι οποίοι διατάσσονται σε δύο συστάδες
των τεσσάρων. Το κέλυφος των θόλων συντίθεται απο µεταλλικές ράβδους, σε ένα σύνθετο
χωροδικτύωµα δύο επιπέδων. Η εξωτερική σειρά αποτελείται από εξαγωνικά πλαίσια, µε τον
κάθε κόµβο της να συνδέεται µε τρείς ισαπέχοντες κόµβους της εσωτερικής σειράς µέσω
κοιλοδοκών, σχηµατίζοντας ένα τετράπλευρο. Τα τετράπλευρα, µε τη σειρά τους, µοιράζονται
ανά δύο τους κόµβους τους, έτσι ώστε συνδυασµένα µεταξύ τους να συνθέτουν µικρότερα
εξαγωνικά πλαίσια. Η διάταξη αυτή επιτρέπει την κάλυψη των µεγάλων ανοιγµάτων των
θερµοκηπίων που φτάνουν τα 124µ., χρησιµοποιώντας λεπτά µεταλλικά στοιχεία[2]. Τα
εξωτερικά πλαίσια του χωροδικτυώµατος συµπληρώνονται απο λεπτές στρώσεις από πολυµερές
ETFE, µεταξύ των οποίων παρέχεται αέρας υπό πίεση, για τον έλεγχο της θερµικής µεταφοράς.

Φωτ. 1,2. Eden Project στην Κορνουάλη. Αρχιτέκτων Nicholas Grimshaw.

Η οπτική πολυπλοκότητ α των µεταλλικών ράβδων που απαρτίζουν το χωροδικτύωµα
προσδίδει ιδιαίτερη αίσθηση διαφάνειας στο κτίσµα. Οι ηµιδιαφανείς µεµβράνες που
συµπληρώνουν τα πλαίσια αποκαλύπτουν µερικά την δοµή του φέροντα οργανισµού, και
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επιτρέπουν την ασαφή επισκόπηση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των θερµοκηπίων.
Το αποτέλεσµα της ηµιδιαφάνειας είναι αµφίπλευρο: Η κατασκευή αφ’ενός γίνεται σαφώς
αντιληπτή µέσω της αποκάλυψης της δοµής του µεταλλικού χωροδικτυώµατος, αφ’ετέρου και
εξ’αιτίας της διαφάνειας, εντάσσεται αρµονικά στο περιβάλλον.
Τα Tensegrity Structures είναι µία κατηγορία χωροδικτυωµάτων µε ελάχιστη χρήση υλικού,
υιοθετώντας σαν βασική αρχή την συνέργεια των δυνάµεων θλίψης και εφελκυσµού. Τα στελέχη
οργανώνονται έτσι ώστε τα θλιβόµενα µέλη να είναι ασυνεχή, και να συνδέονται µόνο µε
εφελκυόµενα µέλη, τα οποία και είναι συνεχή. Η πρώτη κατασκευή που βασίστηκε σε αυτή την
αρχή είναι το εικαστικό έργο του Kenneth Snelson «Needle Tower», ένας διαφανής πύργος από
αλουµινένιες κοιλοδοκούς και σύρµα, χωροθετηµένος στην αυλή του µουσείου Kröller-Müller
στην Ολλανδία. Καθώς η διατοµή των συρµάτινων στελεχών είναι κατά πολύ µικρότερη από αυτή
των ράβδων, προκύπτει ένα εντελώς διαφανές σύστηµα, το οποίο δίνει την ψευδαίσθηση ότι
αιωρείται.

Φωτ. 3,4. Needle Tower στο µουσείο Kroller-Muller. Έργο του καλλιτέχνη Kenneth Snelson.

4.Α.Β. ΜΕΤΑΛΛΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΩΣ ΜΗ-ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
Ο διαχωρισµός µεταξύ των φέροντων στοιχείων ενός κτίσµατος και των στοιχείων
πλήρωσης εµφανίζεται µε την εισαγωγή του οπλισµένου σκυροδέµατος και των µεταλλικών
κατασκευών στην αρχιτεκτονική. Οι µεταλλικές κατασκευές ως µή-φέροντα στοιχεία γνώρισαν
εκτενή εφαρµογή µε την διάδοση του Curtain Wall και της πολυεπίπεδης όψης, ως απάντηση
στην ανάγκη εξοικονόµησης ενέργειας στη δεκαετία του ’70 [3]. Ο διαχωρισµός του φέροντα
οργανισµού από τα στοιχεία που συνθέτουν την όψη προσέφερε παράλληλα εκφραστική
δυνατότητα και εγκαινίασε µία νέα εποχή για τη διαφάνεια.
Σάν παράδειγµα παρατίθεται το νέο κτίριο που στεγάζει την έδρα του Fondation Cartier,
έργο του αρχιτέκτονα Jean Nouvel στο Παρίσι. Η σύνθεση προκύπτει από την πρόθεση του
αρχιτέκτονα για την επαναδιαπραγµάτευση του ορίου µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού
του κτιρίου. Τρία διαφανή επίπεδα από υαλοπετάσµατα πλαισιωµένα µε µεταλλική κατασκευή
τοποθετούνται παράλληλα στην όψη και σε διαφορετικά επίπεδα. Τα δύο από αυτά ταυτίζονται
και επεκτείνουν τις µεγάλες πλευρές του ορθογωνίου κτίσµατος και το τρίτο βρίσκεται σε
απόσταση µπροστά από το κτίσµα. Το κτίσµα, όπως και τα δένδρα που βρίσκονται µεταξύ των
επιπέδων, γίνονται αντιληπτά κυρίως µέσω των αλλεπάλληλων αντανακλάσεων που δηµιουργούν
τα υαλοπετάσµατα. Με αυτόν τον τρόπο, καταργείται ο σαφής διαχωρισµός µεταξύ του κτιριακού
όγκου και του περιβάλλοντος καθώς όλα συνυπάρχουν σε µία ασαφή, διαφανή σύνθεση. Τα λεπτά
µεταλλικά πλαίσια που υποστηρίζουν τους υαλοπίνακες συνεισφέρουν στην διαφάνεια των
επιπέδων, και ταυτόχρονα προσθέτουν πολυπλοκότητα στη σύνθεση.
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Φωτ. 5. Fondation Cartier στο Παρίσι. Αρχιτέκτων Jean Nouvel

4.Α.Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Mεταλλικά προϊόντα όπως τα πλέγµατα και οι διάτρητες επιφάνειες συνεισφέρουν στη
δηµιουργία ιδιαίτερου οπτικού αποτελέσµατος. Ως αρχιτεκτονικά στοιχεία, τα πλέγµατα
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ανάλογα µε την διαβάθµιση των διατρήσεων
επιτυγχάνεται διαφοροποίηση στον βαθµό διαφάνειας.
Το έργο της αρχιτεκτονικής οµάδας Morphosis χαρακτηρίζεται από την χρήση µεταλλικών
πλεγµάτων, µε στόχο την απόδοση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών διαφάνειας στα κτίσµατά τους.
Αναφέρεται το παράδειγµα του Science Learning School στο Λος Άντζελες. Το επιµήκες κτίσµα
αποτελεί προσθήκη σε υπάρχον κτίσµα των αρχών του 20ού αιώνα, και στεγάζει τις αίθουσες
σχολείου ειδικευµένου στις επιστήµες και την τεχνολογία. Η αρχιτεκτονική του νέου κτίσµατος
χαρακτηρίζεται από µεταλλικά πετάσµατα τοποθετηµένα ώστε να σχηµατίζουν οξείες γεωµατρίες.
Πλέγµατα κυµατοειδούς µορφής τα οποία υποστηρίζονται από µεταλλικό σκελετό αποτελούν το
βασικό συνθετικό στοιχείο εξωτερικά όσο και στους εσωτερικούς χώρους και τα αίθρια του
κτίσµατος. Τα πλέγµατα, καθώς χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, δηµιουργούν πολλαπλά
αντιληπτικά επίπεδα, προσδίδοντας οπτική πολυπλοκότητα στο κτίσµα και συγχέοντας τις οξείες,
δυναµικές γεωµερτίες που το χαρακτηρίζουν.

Φωτ. 6,7. Science Learning School στο Λος Άντζελες. Αρχιτέκτονες Morphosis.
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4.Β. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΩΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ
Ως χωρικά «διαφανή» κτίσµατα είναι δυνατό να χαρακτηριστούν αυτά που παρουσιάζουν
ελεύθερες και ροϊκές οργανώσεις, είναι ευανάγνωστα ως πρός την οργάνωση και τις χρήσεις και
παρουσιάζουν χωρική ευελιξία. Ταυτόχρονα, η χωρική διαφάνεια είναι µία ποιότητα της
αρχιτεκτονικής, η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη αντίληψη χωρικών καταστάσεων, και
σχετίζεται άµεσα µε έννοιες όπως η αλληλοδιείσδυση, η ροϊκότητα και η ταυτοχρονία. [4] Είναι
χαρακτηριστική η αναφορά του ζωγράφου Laszlo Moholy-Nagy σχετικά µε τη διαφάνεια του
χώρου: «Τα όρια γίνονται ρευστά, ο χώρος γίνεται αντιληπτός ως ρέων – µία συνεχής ενναλαγή
σχέσεων».
4.Β.Α. ΡΟΪΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Οι µεταλλικές κατασκευές προσέφεραν εξ’αρχής την ευελιξία για διαµορφωση ελεύθερων
οργανώσεων. Η ελαχιστοποίηση των διαστάσεων των δοµικών στοιχείων και η δυνατότητα
γεφύρωσης µεγάλων ανοιγµάτων προσέφεραν τη δυνατότητα κατάργησης των αυστηρών,
αδιαφανών χωρικών ορίων και άνοιξαν το δρόµο για µία εντελώς νέα χωρική αίσθηση, µέσω της
δυνατότητας υλοποίησης πρωτοφανών ροϊκών χωρικών οργανώσεων[5].
Ένα παράδειγµα τέτοιας οργάνωσης, υλοποιηµένης µέσω καινοτόµου πτυχωτής µεταλλικής
κατασκευής είναι το πρόσφατο έργο των αρχιτεκτόνων Foreign Office στην πόλη της Yokohama.
Πρόκειται για το διεθνή θαλάσσιο σταθµό επιβατών της πόλης. Το εσωτερικό του κτιρίου
χαρακτηρίζεται από την πλήρη απουσία διακριτών στατικών στοιχείων, καθώς το κέλυφος που
στεγάζει τους χώρους είναι αυτοφερόµενο. Η καινοτόµος µεταλλική κατασκευή υλοποιείται µε
στατικά πλαίσια που διατρέχουν κατά µήκος το κτίριο και φιλοξενούν τους υπό ήπια κλίση
διαδρόµους πρόσβασης στους διάφορους χώρους του κτιρίου. H χρήση πτυχωτών µεταλλικών
φορέων επέτρεψε την γεφύρωση των µεγάλων ανοιγµάτων στο εσωτερικό του κτίσµατος, και την
ενοποίηση του χώρου σε µία διαφανή, ροϊκή οντότητα. Ο απαραίτητος διαχωρισµός των
επιµέρους εσωτερικών λειτουργιών πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε ελαφρά κινητά στοιχεία,
γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα εξαιρετική ευελιξία στην διαµόρφωση των χρήσεων και
διαφάνεια στο εσωτερικό.

Φωτ. 8. Yokohama Port Terminal. Αρχιτέκτονες Foreign Office.
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4.Β.Β. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ, ΧΩΡΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Η διαφάνεια αποτελεί µία ποιότητα της οργάνωσης και σχετίζεται έννοιες όπως η
µεταβλητότητα και η ευελιξία [6]. Υπό αυτή την έννοια, η διαφάνεια συσχετίζεται µε την
παράµετρο του χρόνου, προσδίδοντας αξία στην κίνηση, στο εφήµερο και στην αντίληψη του
χώρου ως αλληλουχία γεγονότων. Η ευελιξία στην οργάνωση του χώρου απέκτησε ιδιαίτερη
σηµασία κατά τη δεκαετία του ’60, µε κτίσµατα που, καταργώντας τους βαρείς διαχωριστικούς
τοίχους, ακολούθησαν ελεύθερη οργάνωση της κάτοψης. Το Open Plan στηρίχθηκε στην ευελιξία
που προσφέρουν οι µεταλλικές κατασκευές, καθώς φαίνεται σε κτίσµατα όπως η έδρα της IBM
στο Σικάγο, έργο του αρχιτέκτονα Ludwig Mies Van Der Rohe.
Η Mediatheque στη Sendai της Ιαπωνίας, έργο του αρχιτέκτονα Toyo Ito, είναι ένα κτίσµα
που βασίζεται σε µεταλλική κατασκευή και επιδεικνύει τέτοιες ποιότητες. Πρόκειται για ένα
κτίσµα που φιλοξενεί βιβλιοθήκη, αποθήκη πολυµέσων, χώρους για ανάγνωση και µελέτη,
σταθµούς εργασίας µε υπολογιστές και χώρους ψυχαγωγίας και εκδηλώσεων. Το κτίσµα
οργανώνεται σε οκτώ ορόφους, οι οποίοι ακολουθούν ελεύθερη, µεταβλητή οργάνωση. Ο φέρων
οργανισµός του κτίσµατος αποτελείται από ένα σύνολο κατακόρυφων δικτυωµάτων , τα οποία
σχηµατίζονται βάσει τριγωνικών πλαισίων από µεταλλικές κοιλοδοκούς. Εντός των πλαισίων
χωροθετούνται οι βασικές λειτουργίες κίνησης και υγιεινής, καθώς και διάφορες εγκαταστάσεις.
Ο υπόλοιπος χώρος µεταξύ των στατικών πλαισίων αποµένει ελεύθερος, ώστε να είναι δυνατή η
οργάνωσή του δυναµικά και µε ευελιξία. Η χωροδικτυωµατική µορφή των φέροντων πλαισίων
επιτρέπει την συνολική επισκόπηση των χρήσεων και της δραστηριότητας του κάθε ορόφου και
έχει ως αποτέλεσµα µία διαφανή και ευµετάβλητη χωρική οργάνωση. Επιπλέον, η απουσία
στατικών στοιχείων στις όψεις επιτρέπει την ελεύθερη οργάνωσή τους και την ανεµπόδιστη θέα
από και πρός το εσωτερικό του κτίσµατος, συντελώντας στον διαφανή χαρακτήρα του.

Φωτ. 9,10. Sendai Mediatheque. Αρχιτέκτων Toyo Ito

4.Γ. Η ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
∆ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.
∆ιαφανή ως πρός την κατασκευαστική και στατική δοµή αρχιτεκτονήµατα θεωρούνται αυτά
που επιτυγχάνουν τον συγκερασµό των ιδιοτήτων του υλικού που χρησιµοποιείται και της
αρχιτεκτονικής έκφρασης σε ένα συνεπές και αρµονικό αποτέλεσµα. Η παµµορφία που
χαρακτηρίζει τις µεταλλικές κατασκευές έχει αποδώσει µεγάλη ποικιλία παραδειγµάτων
αρχιτεκτονικής µε διαφορετικές προσεγγίσεις στην δοµητική έκφραση.
4.Γ.Α. Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η στατική λειτουργία, πέρα από την προφανή σηµασία της, είναι δυνατό να αποτελέσει ένα
σχεδιαστικό εργαλείο ικανό να προσδώσει ενδιαφέρον σε µία κατασκευή. Σε κατασκευές όπου η
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µορφή προκύπτει από την στατική λειτουργία, η διαφάνεια εµφανίζεται αφ’ενός ως οπτικό
αποτέλεσµα, λόγω της ελαχιστοποίησης της χρήσης υλικού και αφ’ετέρου ως ενδογενής ποιότητα
της κατασκευής, που προκύπτει από την ευανάγνωστη και στατικά συνεπή δοµή. Η συνειδητή
έκφραση της στατικής λειτουργίας µέσω της µορφής είναι εµφανής, για παράδειγµα, στους
Γοτθικούς ναούς, και έχει ως αποτέλεσµα µία ελαφριά και διάφανη χωρική αίσθηση σε σχέση µε
τις βαριές κατασκευές προηγούµενων εποχών.
Μία µεταλλική κατασκευή που επιδεικνύει εκφραστικότητα ως πρός τη στατική λειτουργία,
είναι το πτυχωτό στέγαστρο του σιδηροδροµικού σταθµού Oriente στη Λισσαβόνα, έργο του
αρχιτέκτονα Santiago Calatrava. Υποστηρίζεται από λεπτές µεταλλικές ράβδους, οι οποίες
οργανώνονται σε δενδροειδείς µορφές και καταλήγουν σε µεταλλικούς πεσσούς, χωροθετηµένους
σε κάναβο. Οι δενδροειδείς αυτές µορφές δηµιουργούν σαφείς µορφολογικές αναφορές στην
Γοτθική αρχιτεκτονική. Εδω, ωστόσο, η µορφή ως αποτέλεσµα της στατικής λειτουργίας βρίσκει
νέα έκφραση µε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι µεταλλικές κατασκευές. Οι λεπτεπίλεπτες σε
σχέση µε τις διατοµές από οπλισµένο σκυρόδεµα, µεταλλικές διατοµές προσφέρουν µία
σαφέστερη επισκόπηση της δοµικής οργάνωσης του στεγάστρου και συντελούν στη σύνθεση µίας
λιτής και ταυτόχρονα εκφραστικής κατασκευής.

Φωτ. 11,12. Σιδηροδροµικός Σταθµός Oriente, Λισσαβόνα. Αρχιτέκτων Santiago Calatrava.

4.Γ.Β. Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ
Κτίσµατα που επειδικνύουν εκφραστικότητα ως πρός την κατασκευαστική τους δοµή
εµφανίζονται σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, και ιδιαίτερα στον Μοντερνισµό. Η
αρχιτεκτονική του Μies Van Der Rohe, για παράδειγµα, στηρίζεται στη χρήση του µετάλλου ως
υλικού για την µόρφωση του φέροντα οργανισµού και έχει ως αποτέλεσµα µία χαρακτηριστικά
διαφανή αίσθηση. Πέρα από την κυριολεκτική διαφάνεια που προκύπτει από τη χρήση του
µετάλλου σε συνδυασµό µε το γυαλί, η αρχιτεκτονική του Mies Van Der Rohe χαρακτηρίζεται
από διαφάνεια ως πρός την κατασκευαστική δοµή. Κτίσµατα όπως η Νέα Εθνική Πινακοθήκη στο
Βερολίνο και ο ουρανοξύστης Seagram στη Νέα Υόρκη, υιοθετούν την επιµέλεια και την
καθαρότητα της κατασκευαστικής αντίληψης του αρχιτέκτονα.
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QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

Φωτ. 13,14. Seagram Building στη Νέα Υόρκη. Αρχιτέκτων Mies Van Der Rohe.

Η γέφυρα στο Ijburg της Ολλανδίας, έργο του αρχιτέκτονα Nicholas Grimshaw αποτελεί
κτίσµα µε χαρακτηριστική εκφραστικότητα ως πρός την κατασκευεατική δοµή. Βασικό γνώρισµα
της γέφυρας είναι τα τρία παράλληλα αλυσοειδή µεταλλικά τόξα που υποστηρίζουν το οριζόντιο
επίπεδο. Στο µέσο του µήκους της γέφυρας, όπου και υπάρχει στήριξη, τα τόξα υποχωρούν κάτω
από το οριζόντιο επίπεδο της γέφυρας και σχηµατίζουν ένα ανεστραµµένο τόξο το οποίο τα
ενοποιεί. Τα τόξα διατηρούνται σε απόσταση µεταξύ τους µέσω εγκάρσιων ράβδων που
σχηµατίζουν τριγωνικά πλαίσια. Η καινοτόµος και ιδιαίτερη κατασκευαστική δοµή της γέφυρας
µετατρέπεται σε µέσο έκφρασης στα χέρια του αρχιτέκτονα, καθώς ο φέρων οργανισµός και οι
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες παραµένουν εµφανείς και τονίζονται. Μέσω της διαφάνειας που
προκύπτει από την στατικά αποτελεσµατική διάταξη, είναι δυνατή η συνολική επισκόπηση της
δοµής και της λειτουργίας του στατικού φορέα.
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Φωτ. 15,16. Γέφυρα στο Ijburg, Ολλανδία. Αρχιτέκτων Nicholas Grimshaw.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εργασία αυτή αποτελεί µία προσέγγιση στο τεράστιο ζήτηµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ
της διαφάνειας ως αρχιτεκτονικής ποιότητας και των µεταλλικών κατασκευών.
Η σχέση µεταξύ της δοµικής υπόστασης ενός κτίσµατος και της αρχιτεκτονικής και
µορφολογικής έκφρασης αποτελεί θεµελιώδες ζήτηµα στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Για τον
θεωρητικό Kenneth Frampton, ένα αρχιτεκτόνηµα είναι πρώτα απ’όλα µία κατασκευή, και στη
συνέχεια µία αφηρηµένη σύνθεση όγκων επιπέδων και γραµµών[7]. Σύµφωνα µε τη θέση του
Frampton, η αποκάλυψη, η συνειδητή έκφραση και ο τονισµός του στατικού συστήµατος και
γενικότερα της κατασκευαστικής δοµής ενός κτίσµατος θα πρέπει να ισοδυναµεί µε διαφάνεια. Σε
αυτό το πλαίσιο, το υλικό απο µέσο µετατρέπεται σε γενεσιουργό και υποστηρικτή της µορφής,
ανάλογα µε τις ιδιότητές του[8]. Όσο αφορά τις µεταλλικές κατασκευές, το γεγονός αυτό έγινε
εµφανές ήδη από τις πρώτες κατασκευές του 19ου αιώνα. Η εγγενής διαφάνεια των µεταλλικών
κατασκευών, η µεγάλες δυνατότητες που προσφέρουν ως υλικό στον σχεδιασµό και την
υλοποίηση καινοτόµων στατικών επιλύσεων και η ιδιαίτερη τεκτονική τους έκαναν δυνατή την
διεύρυνση της αναζήτησης γύρω από την διαφάνεια. Οι µεταλλικές κατασκευές αποτελούν
σήµερα έναν επίκαιρο τοµέα
Υπό αυτή την έννοια, η εισαγωγή της διαφάνειας ως ποιότητας στην αρχιτεκτονική είναι
άρρηκτα συνδεδεµένη µε την εµφάνιση, τη διάδοση και την εξέλιξη των µεταλλικών κατασκευών.
Η σηµασία των µεταλλικών κατασκευών ως φορέων υλοποίησης διαφανών κατασκευών είναι για
τους αρχιτέκτονες τεράστια. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί οτι, παρά τη σηµασία τους, οι
µεταλλικές κατασκευές είναι ένα εργαλείο µακρινό ακόµα για τον Έλληνα αρχιτέκτονα.
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SUMMARY
Architectural transparency is a notion associated with a multitude of qualities. Apart
from the literal notion of transparency, which is mainly associated with properties of
materials, phenomenal transparency is related to quailties of space, as well as
structure. In this sense, transparency may refer to fluctuating and free-form spatial
organisations, as well as expression of the building’s structure.
The material and construction method employed in the realization of a work of
architecture is an important factor in determining qualities such as transparency.
Metals, as materials, and their associated construction methods and processes allow a
great degree of flexibility and are characterized by unique morphology, thus actively
contributing to the achievment of transparency.
This paper will attempt to investigate the relation between contemporary metallic
structures and the various notions and qualities of transparency that emerge in
contemporary architecture. Works of architecture that are characterized by the
employment of metallic structural systems will be presented, in order to determine
their architectural and structural identity, and those characteristics that contribute to
the manifestation of transparency.
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