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36. Τρεις αρχες 
ςχεδιαςμού για Το κΤήριο 

Το 1923  ένας Γαλλοελβετός αρχιτέκτων  και συγγραφέας ονόματι 
charles-Édouard Jeanneret (1887-1965) εξέδωσε με ψευδώνυμο ένα βιβλίο, που το 
τιτλοφόρησε «Vers une architecture» – «Προς μία αρχιτεκτονική». Με παράδειγμα, όπως 
ο ίδιος ανέφερε, τον Παρθενώνα, όρισε την αρχιτεκτονική ως «το επιδέξιο, σωστό και 
θαυμαστό παίξιμο των όγκων κάτω από το φως»1, χαρακτηρίζοντάς την ως «πλαστική 
επινόηση, διανοητική σύλληψη, ανώτερα μαθηματικά…σπουδαία τέχνη»2. Ο αρχιτέκτονας 
εκείνος έμεινε στην ιστορία με το ψευδώνυμό του –Le corbusier– και θεωρείται 
ακόμη και σήμερα ως ο «γκουρού» της μοντέρνας αρχιτεκτονικής.

Εβδομήντα οκτώ χρόνια αργότερα, ένας άλλος Γαλλοελβετός αρχιτέκτων και 
συγγραφέας αντιμετώπισε μαζί με τους Έλληνες συνεργάτες του την πρόκληση να 
σχεδιάσει ένα μουσείο στη σκιά αυτού ακριβώς του μνημείου που ο Le corbusier 
(και όχι μόνο!) θεωρούσε ως το τέλειο πρότυπο. Όπως και ο Le corbusier, ο Bernard 
Tschumi πιστεύει ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός είναι πρωτίστως νοητική διερ-
γασία που ξεκινά με τη σύλληψη μιας κεντρικής ιδέας. Ή μάλλον, στην περίπτωση 
του μουσείου, με τρεις, κατά τον ίδιο, αρχές σχεδιασμού (concepts): Πρώτα απ’ όλα 
το φώς –το φως δίνει ζωή στο μουσείο–, δεύτερον, την κίνηση –η πορεία του επι-
σκέπτη σχηματίζει μία τρισδιάστατη κλειστή σπείρα, έναν αρχιτεκτονικό περίπατο 
μέσα και εγκάρσια στον χρόνο– και, τέλος, αυτήν που ο ίδιος αποκαλεί «τεκτονική» 
αρχή, τον τριμερή δηλαδή καθ’ ύψος διαχωρισμό του κτηρίου σε βάση, κορμό και 
στέψη. Η βάση περιλαμβάνει την είσοδο με τους χώρους εκδηλώσεων και εξυπη-
ρέτησης κοινού, το μεσαίο τμήμα όλους σχεδόν τους εκθεσιακούς χώρους και το 
εστιατόριο, η  δε επίστεψη την ορθογωνική αίθουσα του Παρθενώνα3. Όπως έχουν 
δηλώσει οι αρχιτέκτονες, από την αρχή η απόφαση ήταν να αντιμετωπιστούν οι 
πολυπλοκότητες της συλλογής και του οικοπέδου με μινιμαλιστική απλότητα και 
με τη μέγιστη «αρχιτεκτονική εγκράτεια»4.

Στην τελική του μορφή, το κτήριο έχει συνολικό εμβαδόν σε όλες τις στάθ-
μες 23.000μ2, εκ των οποίων η μόνιμη έκθεση καταλαμβάνει περίπου 8.000μ2 και 
οι περιοδικές 800μ2, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτά η επιτόπια ανασκαφή. Η 
προσπέλαση γίνεται από τη βόρεια πλευρά του κτηρίου, δηλαδή από την οδό Διο-
νυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από την Ακρόπολη. Στο ισόγειο και σε 3 υπέργειους 
ορόφους αναπτύσσονται η έκθεση και οι χώροι εξυπηρέτησης του κοινού, ενώ 
σε 4 ημιϋπόγειους / υπόγειους, στη νότια πλευρά, οι υποστηρικτικές λειτουργίες 
του μουσείου. Τμήμα της στάθμης κάτω από το ισόγειο (στη βόρεια πλευρά) είναι 
ανοιχτό, με τα υποστυλώματα να έχουν κτιστεί ανάμεσα στις διατηρητέες αρχαιό-
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…η τεκτονική ιδέα.



τητες της περίφημης «κόκκινης ζώνης» για την οποία τόσες μάχες είχαν δοθεί την 
περίοδο 2002-2003.  

Στο ισόγειο, εκτός από την είσοδο με τις συναφείς λειτουργίες (εκδοτήριο 
εισιτηρίων, βεστιάριο κ.λπ.), ο επισκέπτης βρίσκει ένα κατάστημα δώρων, ένα ανα-
ψυκτήριο, το αμφιθέατρο, την αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, αλλά και την πρώτη 
αίθουσα της μόνιμης έκθεσης. Η υπόλοιπη μόνιμη έκθεση (πλην του Παρθενώνα) 
αναπτύσσεται στον πρώτο όροφο, με ύψος δύο ορόφων προς τον νότο, ενώ στο 
βόρειο τμήμα του δεύτερου ορόφου βρίσκεται το εστιατόριο και ένα δεύτερο κατά-
στημα. Ο τρίτος και τελευταίος όροφος είναι αφιερωμένος στον Παρθενώνα. 

Χάρη στο διάφανο κέλυφός του, το μουσείο ανοίγεται προς την πόλη. Όσοι 
κάνουν τη βόλτα τους στον ωραίο πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, διακρί-
νουν πίσω από τα μεγάλα υαλοστάσια του κτηρίου κάποια γλυπτά και σιλουέτες 
να κινούνται αργά ανάμεσά τους. Παράξενη αίσθηση. Πρωτόγνωρη για μουσείο. 
Ενθαρρύνει τον περαστικό να σταματήσει, τον προσκαλεί να μπει μέσα. Η εξοικεί-
ωση αυτή έχει μεγάλη σημασία, όχι τόσο γι’ αυτούς που πηγαίνουν εκεί αποφασι-
σμένοι να το επισκεφτούν, όσο για εκείνους που δεν συνηθίζουν να πηγαίνουν σε 
μουσεία θεωρώντας τα μακριά από τη ζωή. Τέτοιου είδους προκαταλήψεις όμως δε 
δικαιώνονται σ’ αυτό το μουσείο. Είναι φυσικά και διανοητικά όχι απλώς προσβά-
σιμο, αλλά και ιδιαίτερα ευχάριστο. 

Ένα δεύτερο δέλεαρ για τον αναποφάσιστο επισκέπτη είναι οι επιτόπιες αρ-
χαιότητες. Ορατές από την πρώτη στιγμή κάτω από τους γυάλινους υπαίθριους 
διαδρόμους που οδηγούν στην είσοδο του κτηρίου, τον προσελκύουν προς αυτήν. 
Πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο προς τις πόρτες, η βυζαντινή γειτονιά αποκαλύ-
πτεται, χωρίς πια τις γυάλινες παρεμβολές, μέσα από ένα μεγάλο κενό του δαπέδου 
και συνεχίζεται, όλο υποσχέσεις, κάτω από το κτήριο. Με τις διαδοχικές εγγραφές 
επάνω στο χώμα, ο εντυπωσιακός αυτός χώρος δεν παύει να μαγεύει ακόμη κι εμάς 
τους Έλληνες, κι ας σκοντάφτουμε σε κάθε μας βήμα στην Ιστορία. 

Όταν πια διαβεί το κατώφλι της εισόδου και μπει στο εσωτερικό, ο επισκέ-
πτης βρίσκεται σε έναν μάλλον ουδέτερο χώρο. Συνηθισμένη στις εντυπωσιακές 
εισόδους σύγχρονων ξένων μουσείων, έθεσα το ερώτημα στον Μιχάλη Φωτιάδη, 
τον Έλληνα αρχιτέκτονα που υπογράφει μαζί με τον Bernard Tschumi την αρχιτε-
κτονική μελέτη του μουσείου. Μου εξήγησε ότι ήταν ηθελημένο. «Το επίπεδο ζώνης 
εισόδου, χωρίς εκθέματα, με το εκδοτήριο εισιτηρίων, το βεστιάριο, ένα αναψυκτήριο, κα-
τάστημα δώρων, ένα αμφιθέατρο και μια αίθουσα περιοδικών εκθέσεων σχεδιάστηκε συνει-
δητά χωρίς εξάρσεις, ως ήπια υποδοχή του επισκέπτη» λέει. «Οι εξάρσεις διατηρήθηκαν για 
τους εκθεσιακούς χώρους».
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αρχαιότητες 

αποκαλύπτονται 
χωρίς γυάλινες 

παρεμβολές.

Από την είσοδο γίνεται αντιληπτός σε ένα πιο εξασκημένο μάτι ο δομικός 
πυρήνας του κτηρίου. Ο Μ. Φωτιάδης θεωρεί ότι η επίλυσή του είναι μια από τις 
πιο επιτυχημένες ιδέες της όλης σύνθεσης. «Είναι η ραχοκοκκαλιά του κτηρίου» λέει. 
«Ο στατικός και κτηριολογικά απελευθερωτικός αυτός πυρήνας υπηρεσιακής χρήσης, με δύο 
παράλληλα μακρόστενα στοιχεία διαστάσεων 50 μέτρων επί 5 μέτρα σε απόσταση 12 μέτρων 
μεταξύ τους, δημιούργησε στο ισόγειο τη ράμπα της αίθουσας των κλιτύων, στον πρώτο όρο-
φο τον διάτρητο συνενωτικό άξονα και στην επίστεψη τον πυρήνα εσωτερικής άφιξης στην 
καρδιά της αίθουσας του Παρθενώνα. Μέσα σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί οι ανελκυστήρες, οι 
σκάλες πυρασφάλειας, τα μηχανολογικά περάσματα και οι χώροι υγιεινής του κοινού». 

Αθέατα στον επισκέπτη βρίσκονται τα κατασκευαστικά μυστικά του μουσεί-
ου5. Ειδική κατεργασία των επιφανειών και μονώσεις πίσω από αυτές απορροφούν 
τον ήχο στους μεγάλους χώρους, ώστε οι ξεναγήσεις και οι συζητήσεις να μην 
προκαλούν ενόχληση6. Αόρατα πυράντοχα φράγματα, ενσωματωμένα στο κτήριο, 
προστατεύουν από τη φωτιά. Σε περίπτωση πυρκαγιάς θα πέφτουν από την ορο-
φή και θα διαμερισματοποιούν τους ενιαίους χώρους, εμποδίζοντας την εξάπλωση 
της φωτιάς και του καπνού. Κάτω από την πλάκα του ισογείου, 92 μονωτές τρι-
βής τύπου «ανεστραμμένου εκκρεμούς» απομονώνουν σε περίπτωση σεισμού την 
ανωδομή του κτηρίου από το έδαφος, προστατεύοντας το κτήριο και τα πολύτιμα 
εκθέματά του από τις δονήσεις7. Ειδικά μελετημένες ηλεκτρομηχανολογικές εγκα-
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ταστάσεις εξασφαλίζουν το κατάλληλο μικροκλίμα για την προληπτική συντήρηση 
των εκθεμάτων, καθώς και συνθήκες άνεσης στους επισκέπτες8, 9. 

Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας όμως δεν αφορά τον μέσο επι-
σκέπτη. Εκείνος ενδιαφέρεται μόνο για την αρχαία τέχνη. Και πράγματι, μετά τον 
έλεγχο των εισιτηρίων, ιδού η πρώτη εκθεσιακή αίθουσα, με τα ευρήματα από 
τις κλιτύς του Βράχου. Με ύψος ενός έως δυόμισι ορόφων και χωρίς μεμονωμένες 
προθήκες, ο χώρος παρουσιάζει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον χάρη στις οπτικές φυ-
γές προς την υπόλοιπη έκθεση και προς τα διάφορα επίπεδα που τον τέμνουν καθ’ 
ύψος. Η ανωφερική πορεία στο επικλινές γυάλινο δάπεδο, κάτω από το οποίο δια-
κρίνονται και πάλι οι επιτόπιες αρχαιότητες, παραπέμπει μεταφορικά στην ανάβα-
ση από την αρχαία πόλη προς τον Βράχο, ή, συμβολικά, από τα γήινα προς τα ιερά. 
Στο βάθος, μια φαρδιά σκάλα πλάτους 12 μέτρων οδηγεί στον πρώτο όροφο. 

Με εμβαδόν 1.500 περίπου τετραγωνικών μέτρων και ύψος 8,40 μέτρων, με 
μεγάλα στρογγυλά υποστυλώματα και τεράστια υαλοστάσια που προσφέρουν θέα 
προς την πόλη, απλώνεται σε αυτόν τον όροφο η αίθουσα με τα αρχαϊκά, φωτεινή, 
φιλόξενη, εντελώς διαφορετική από τους εκθεσιακούς χώρους που έχουμε συνη-
θίσει. «Από την αρχή, ο σχεδιασμός ήταν να είναι ελεύθερα στον χώρο τα αρχαϊκά» εξηγεί 
πάλι ο Μ. Φωτιάδης. «Στην αρχαιότητα, ήταν αναθηματικά γλυπτά που όριζαν τον οικείο 
χώρο τους χωρίς προγραμματισμένες σχέσεις μεταξύ τους. Το μεγάλο ενιαίο ύψος με την 
ενιαία νότια τζαμαρία και τους φεγγίτες οροφής δίνουν μαζί με τις κυλινδρικές κολόνες 
διαμέτρου 1,20 μέτρων την αίσθηση υπαίθριου χώρου σε κυκλώπεια κλίμακα. Θεωρώ ότι ο 
τρόπος που ομαδοποιήθηκαν στη συνέχεια με μια αίσθηση τυχαίου κατά την τοποθέτησή 
τους από την ομάδα των αρχαιολόγων, είναι μεγάλη συνολική επιτυχία. Ο “κήπος με τα 
αγάλματα” που είχαμε οραματιστεί, λειτουργεί».

 
Στο ίδιο επίπεδο με τα αρχαϊκά αναπτύσσονται στη συνέχεια και οι υπόλοι-

πες ενότητες της μόνιμης έκθεσης πλην του Παρθενώνα: ο γλυπτός διάκοσμος του 
ναού της Αθηνάς Νίκης, λίγα αρχιτεκτονικά μέλη από τα Προπύλαια και τα ρωμαϊ-
κά αντικείμενα μέχρι το τέλος της ύστερης αρχαιότητας, ενώ σε ειδική εξέδρα επά-
νω από την αίθουσα των κλιτύων δεσπόζουν οι Καρυάτιδες που μεταφέρθηκαν από 
το Ερέχθειο. Όλα τα γλυπτά είναι ελεύθερα στον χώρο, χωρίς να παρεμβάλλονται 
προθήκες ή άλλα εμπόδια ανάμεσα σ’ αυτά και τους επισκέπτες.  

Στο κενό που σχηματίζεται ανάμεσα στα δύο παράλληλα στοιχεία του πυρή-
να, κυλιόμενες σκάλες που οδηγούν από τον πρώτο όροφο προς τους δύο υψηλό-
τερους πλαισιώνουν ένα φαρδύ κλιμακοστάσιο. Στον δεύτερο όροφο το κυρίαρχο 
στοιχείο είναι το μεγάλο εστιατόριο με την τεράστια βεράντα του επάνω από το 
στέγαστρο της εισόδου και με την υπέροχη θέα προς την Ακρόπολη και τον Παρ-

σ την « Ιθάκη »
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θενώνα. Στην ίδια στάθμη, ένας εξώστης επάνω από την αίθουσα των κλιτύων προ-
βλέπεται να διαμορφωθεί σε χώρο multimedia. Η άνοδος συνεχίζεται προς τον τρί-
το όροφο, καταλήγοντας σε ένα στεγασμένο με γυαλί αίθριο, που αντιστοιχεί στον 
σηκό του Παρθενώνα. Από τη γυάλινη οροφή εισχωρεί στο εσωτερικό το φυσικό 
φως, το οποίο φτάνει μέσω του γυάλινου δαπέδου του αιθρίου μέχρι την αίθουσα 
των κλιτύων στο ισόγειο, και από εκεί, μέσα από το δικό της γυάλινο δάπεδο, φωτί-
ζει τις αρχαιότητες της ανασκαφής. 

Περιμετρικά του στεγασμένου αιθρίου έχει διαμορφωθεί η αίθουσα του 
Παρθενώνα, το κυρίαρχο στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Σε σχήμα ορθο-
γωνικού δακτυλίου εξωτερικών διαστάσεων 84 επί 39 μέτρων περίπου, έχει τον 
προσανατολισμό του ίδιου του Παρθενώνα, ώστε το φως του ήλιου να φωτίζει τα 
γλυπτά υπό την ίδια γωνία όπως και στον Βράχο. Για να είναι οι πλευρές της πα-
ράλληλες προς τις πλευρές του μνημείου, η αίθουσα παρουσιάζει ελαφρά στρο-
φή ως προς τους κατώτερους ορόφους. Στην εσωτερική περίμετρο του δακτυλίου 
εκτίθενται οι λίθοι της ζωφόρου με τρόπο που παραπέμπει στην αρχική τους δι-
άταξη, σε χαμηλότερο όμως ύψος. Μπροστά από τη ζωφόρο, λεπτές κολόνες από 
ανοξείδωτο χάλυβα προσδίδουν ρυθμό, σε μια σύγχρονη καλλιτεχνική απόδοση 
της κιονοστοιχίας του ναού. Η αρχιτεκτονική λύση χρησιμοποιεί δηλαδή στοιχεία 
από την κάτοψη του αρχαίου ναού δοσμένα με σύγχρονο τρόπο, χωρίς ασφαλώς να 
τον αντιγράφει, όπως καθ’ υπερβολή λέγεται. Αναπαράγει όμως την κλίμακα, τον 
προσανατολισμό και τον φωτισμό του ως πλαίσιο για την έκθεση των γλυπτών. 

Το ειδικό γυάλινο κέλυφος της αίθουσας παρέχει ιδανικό φως στα γλυπτά, 



375

σ την « Ιθάκη »

με θέα προς και από το σημείο αναφοράς, την Ακρόπολη. Η εξωστρέφεια αυτή εί-
ναι σπάνια στα μουσεία που είναι τα κατεξοχήν εσωστρεφή κτήρια, σχεδιασμένα 
έτσι ώστε ο επισκέπτης να αποκόπτεται από τον έξω κόσμο, ώστε να συγκεντρώνει 
την προσοχή του στα εκθέματα. Στο μουσείο της Ακρόπολης όμως συμβαίνει ακρι-
βώς το αντίθετο. Ολόκληρος ο σχεδιασμός του κτηρίου στηρίζεται στην αρχή της 
αλληλεπίδρασης του εσωτερικού με το εξωτερικό περιβάλλον. 

Τα τεράστια υαλοστάσια φέρνουν μέσα στο μουσείο την εικόνα της Ακρόπο-
λης και της σύγχρονης Αθήνας, επιτρέπουν όμως συγχρόνως και την είσοδο στον 
ανελέητο, καλοκαιρινό ελληνικό ήλιο. Καθώς το συγκεκριμένο θέμα είχε αναφερ-
θεί ως παρατήρηση και από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, ρώτησα 
τον Μιχάλη Φωτιάδη, πώς αντιμετώπισαν το πρόβλημα.

«Όταν μας ανατέθηκε η μελέτη» μου απάντησε «μας τέθηκε ως όρος να βρούμε 
λύση, για να παραμείνουμε άξιοι της βράβευσης. Η λύση βρέθηκε με ένα σύστημα που 
λειτουργεί. Το περίβλημα της αίθουσας του Παρθενώνα αποτελείται από ένα διπλό γυάλινο 
κέλυφος, με ειδικό αυτοφερόμενο γυαλί, στημένο χωρίς πλαίσια σε δύο επιφάνειες που απέ-
χουν μεταξύ τους 70 εκατοστά. Το εσωτερικό είναι αναρτημένο από την πλάκα της οροφής 
και κρέμεται στα 2,25μ. από τη στάθμη του δαπέδου. Το εξωτερικό φέρει δύο ειδών αόρατα 
προστατευτικά φίλτρα και ειδική εκτύπωση με κουκκίδες μεταξοτυπίας, για σκίαση και 
μείωση της αντηλιάς. Η πύκνωση της εκτύπωσης διαφέρει σε κάθε πλευρά, ανάλογα με την 
έκθεσή της στον ήλιο. Η όψη προς τον Παρθενώνα είναι και η διαυγέστερη, λόγω του βόρει-
ου προσανατολισμού της. Ειδικά διαφανή ρολά σκίασης, που λειτουργούν με αισθητήρες, 
παρέχουν επιπρόσθετη προστασία στις τρεις προσόψεις που είναι και οι πιο εκτεθειμένες 

επανω 
Η αίθουσα με 
τα αρχαϊκά 
αγάλματα στον 
πρώτο όροφο.
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(νότια, ανατολική και δυτική). Στη βάση των υαλοστασίων ένας περιμετρικός αγωγός κλιμα-
τισμού λειτουργεί και σαν κάθισμα για τους επισκέπτες.

»Η κατασκευή δημιουργεί ένα είδος “γυάλινης καμινάδας”. Το καλοκαίρι, ψυχρός 
αέρας που εκτοξεύεται από τον αγωγό προς το δάπεδο θερμαίνεται φυσικά και ανεβαίνει 
προς το κενό ανάμεσα στους δύο γυάλινους “τοίχους”, όπου ζεστός πια απάγεται με μηχανι-
κό τρόπο στο επίπεδο της ψευδοροφής. Τον χειμώνα, το σύστημα προσαρμόζεται ανάλογα. 
Η κυκλοφορία του αέρα βοηθά να παραμένει ο ενδιάμεσος χώρος σε ρυθμιζόμενη θερμο-
κρασία, ώστε το εσωτερικό της αίθουσας ούτε να μετατρέπεται το καλοκαίρι σε θερμοκήπιο 
ούτε το χειμώνα σε ψυγείο. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι +40C ή -10C, η εσωτερική 
παραμένει σταθερή στους +23C

»Στον πρώτο όροφο έχει εφαρμοστεί ένα διαφορετικό σύστημα για να αποφευχθεί 
η υπερθέρμανση του εσωτερικού, αλλά πάντα με τα ίδια, υψηλού επιπέδου, συστήματα 
σκίασης, όπως στην αίθουσα του Παρθενώνα». 

«Το γυάλινο κέλυφος ενισχύεται για στατικούς λόγους με κατακόρυφες αντηρίδες 
από γυαλί και ειδικά στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα, ώστε το όλο σύστημα να αντέχει 
στους σεισμούς και στην ανεμοπίεση» συμπληρώνει ο αρχιτέκτων Hugh Dutton, στον 
οποίο οφείλεται η μελέτη όλων των γυάλινων  στοιχείων10. «Στην αίθουσα των αρχαϊ-
κών στην οποία δεν έχει εφαρμοστεί η γυάλινη καμινάδα, οι αντηρίδες, που έχουν ύψος 9 
μέτρων, παρέχουν επιπλέον σκίαση στη νότια πλευρά, όταν ο ήλιος είναι χαμηλά νωρίς το 
πρωί ή αργά το απόγευμα, οπότε η σκίαση από την προεξοχή του υπερκείμενου ορόφου δεν 
επαρκεί. Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί και στα γυάλινα δάπεδα, όπου έχουν χρησιμοποιηθεί 
γυάλινες πλάκες με αντιολισθητική επιφάνεια και υψηλής αντοχής σε κρούση, που ακου-
μπούν σε αρμούς από μαλακό νεοπρέν».

«Το γυαλί που χρησιμοποιήθηκε είναι ειδικό, με την ελάχιστη δυνατή περιεκτι-
κότητα σε οξείδια σιδήρου, ώστε να μη δίνει πράσινη απόχρωση στο φως» αναφέρει 
ο διευθυντής του έργου από την πλευρά της Ακτωρ ΑΤΕ Λεωνίδας Πάκας. «Για 
λόγους αισθητικής επελέγη η καλύτερη δυνατή ποιότητα όχι μόνο στα υαλοστάσια με 
θέα τα μνημεία, όπου η αμεσότητα ήταν πρωταρχική επιδίωξη της μελέτης, αλλά και στα 
στηθαία, ακόμη και στα γυάλινα δάπεδα».

Ρώτησα τον Μιχάλη Φωτιάδη ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία κατά τη 
μελέτη. «Ήταν μουσείο μεγάλων διαστάσεων –αφού έπρεπε να χωράει μία αίθουσα στις 
διαστάσεις του Παρθενώνα– σε χώρο απαγορευτικά μικρό πριν από τις απαλλοτριώσεις», 
μου απάντησε. «Ο αδόμητος χώρος ήταν τόσο σφιχτά δεδομένος, που δεν υπήρχαν εναλ-
λακτικές απόψεις. Η λύση ακολούθησε τις συμφωνημένες κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό 
μας, με τη διάφανη επίστεψη της αίθουσας του Παρθενώνα».

απεναντι 
Στην αίθουσα 

του Παρθενώνα 
βλέπεις τα 

γλυπτά μαζί 
με το μνημείο 

απέναντι.
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απεναντι 

και  δεΞια
Λεπτομέρειες 

του κτηριακού 
κέλυφους.

Πριν καν ανοίξει τις πύλες του στο κοινό, το κτήριο είχε ήδη αποτελέσει διε-
θνές γεγονός. Τα εγκωμιαστικά σχόλια του ξένου Τύπου άρχισαν νωρίς. «Δυναμικό», 
«απλό», «γεωμετρικό θαύμα» το περιέγραψε τον Δεκέμβριο του 2007 η αγγλική εφη-
μερίδα The Guardian11. Λίγους μήνες αργότερα, η επίσης αγγλική sunday Times 
δεν εφείσθη επαίνων: «Καταπληκτικό κομμάτι μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής» και «νίκη 
επί των οπαδών της παράδοσης, τόσο εμφατικά μοντέρνο και ευχάριστο, όσο και η πυραμί-
δα του Λούβρου […] στο Παρίσι»12. Στο τέλος του 2008, η ηλεκτρονική αρχιτεκτονική 
εφημερίδα Building Design εστίασε στο φως: «Η χρήση του φυσικού φωτός είναι μία 
αποκάλυψη. […] Το φυσικό φως διατρέχει το κτήριο σαν καταρράχτης»13 έγραψε. 

Ο εγχώριος Τύπος παρακολουθούσε πάντα το έργο, αλλά περισσότερο τον 
απασχολούσε η πορεία του παρά η αρχιτεκτονική του, με εξαίρεση κάποια σχόλια, 
αρχιτεκτόνων κυρίως. Η κριτική της αρχιτεκτονικής δεν είναι ευρέως διαδεδομένη 
στον τόπο μας, στον βαθμό τουλάχιστον που είναι η κριτική, π.χ., κινηματογραφι-
κών ή θεατρικών έργων, βιβλίων κ.λπ. Οι Αθηναίοι έβλεπαν το κτήριο με περιέργεια 
αλλά και καχυποψία, ενώ, αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής ηγεσίας του 
τόπου εξέφραζε τον ενθουσιασμό του. «…Είναι ντροπή σ’ αυτή την αίθουσα να μην έχει 
ακουστεί το όνομα Τσούμι, να μη γίνει μνημείο Τσούμι έξω από το μουσείο…»14 είπε με αρκε-
τή δόση υπερβολής η αντιπρόεδρος της Βουλής μέσα στο κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 
του 2008. Στην ίδια συνεδρίαση, όμως, με αντίστοιχη δόση κι αυτός υπερβολής, βου-
λευτής της ελάσσονος αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στο κτήριο ως «έμβλημα της ύβρε-
ως»!15 Οι απόλυτες αντιθέσεις και η έλλειψη αποχρώσεων, που χαρακτήριζαν από την 
αρχή τον σχετικό με το μουσείο δημόσιο λόγο, συνεχίζονταν… 

Την ευρεία αποδοχή από το κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γνώρισε 
το μουσείο όταν άνοιξε πια τις πύλες του. Δεν ήταν μόνο τα καταπληκτικά εκθέμα-
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τα. Ήταν η ικανότητα των εσωτερικών χώρων να παράγουν μοναδική αισθητική 
εμπειρία. Την ημέρα, η διαφάνεια επιτρέπει στο κτήριο να λειτουργεί πραγματικά 
σαν αρχιτεκτονικός περίπατος, σαν προέκταση του υφιστάμενου τοπίου. Τη νύχτα 
η φωτισμένη Ακρόπολη κόβει την ανάσα. Το ίδιο εντυπωσιακή είναι και η μετα-
μόρφωση του κτηρίου στο σκοτάδι. Το περίβλημα χάνει τη συμπαγή του όψη και 
οι διαβάτες της Διονυσίου Αρεοπαγίτου μπορούν να δουν τα φωτισμένα γλυπτά 
μέσα από τα διαφανή υαλοστάσια. Σε μια σχεδόν θεατρική παράσταση με θεατή 
τον περιπατητή, οι γλυπτές μορφές μοιάζουν να ζωντανεύουν και να συνομιλούν 
με τους επισκέπτες. 

«Ελαφρύ» και «αέρινο» χαρακτήρισε το εσωτερικό του μουσείου ο κριτικός 
τέχνης της εφημερίδας new York Times, μολονότι έκρινε με αυστηρότητα το εξω-
τερικό του16. «To πιο μοντέρνο αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου» υπερθεμάτισε η 
γερμανική εφημερίδα Die Welt17. «Απολύτως εκπληκτικό, έξω και μέσα» μετέδωσε ο 
ανταποκριτής του BBc στην Αθήνα Malcolm Brabbant. Κάποιες αντιρρήσεις εξακο-
λούθησαν φυσικά να υπάρχουν, μερικές μάλιστα ιδιαίτερα έντονες18. Αλίμονο αν 
ένα τέτοιο έργο, δίπλα σε ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του κόσμου, δεν προ-
καλούσε και κάποια κριτική! Καθώς οι περισσότερες ενστάσεις επικεντρώνονται 
στη σχέση του με την πόλη, θα τις ξανασυναντήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Ως 
προς το εσωτερικό του όμως, κάποιες αμφιβολίες που είχαν ακουστεί αρχικά για 
την αίθουσα των αρχαϊκών –ακόμη και στο Συμβούλιο Μουσείων– δεν φαίνεται να  
βρίσκουν απήχηση στους επισκέπτες. 

Πώς θα έκρινε όμως ένας σύγχρονος καλλιτέχνης τη σχέση του κτηρίου 
με την τέχνη που στεγάζει; Aς δώσουμε τον λόγο σε έναν εικαστικό, ο οποί-
ος βλέπει ασφαλώς τον εσωτερικό χώρο από την οπτική γωνία της βέλτιστης 
ανάδειξης των έργων. Ο γλύπτης Κώστας Βαρώτσος εκφράζει την άποψη ότι το 
κτήριο επισκιάζει τα εκθέματά του, θεωρώντας το ως σύμπτωμα μιας γενικό-
τερης σύγχρονης τάσης. «Καταλαβαίνω τη μόδα του city management» λέει «με τον 
ανταγωνισμό των πόλεων να τραβήξουν το διεθνές ενδιαφέρον –με πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα το μουσείο του Bilbao– και συμφωνώ με τη δυνατότητα να δράσουν στην 
Ελλάδα ξένοι μεγάλοι αρχιτέκτονες και γλύπτες, οι οποίοι βάζουν με την παρουσία τους 
τη χώρα μας στον διεθνή κριτικό διάλογο. Το πρόβλημα όμως με τα κτήρια των μουσείων 
σήμερα είναι το γεγονός ότι οι ταλαντούχοι αρχιτέκτονες που τα σχεδιάζουν έχουν την 
αγωνία πώς θα επιβιώσουν μπροστά στη δύναμη της τέχνης. Πώς θα αντισταθούν και 
δεν θα εξαφανιστούν μπροστά σε ένα αριστούργημα της ιστορίας. Από την παγίδα αυτή 
δεν ξέφυγε δυστυχώς και το μουσείο της Ακρόπολης. Είναι ένα μουσείο που δεν είναι 
φτιαγμένο για να δείχνει την Ακρόπολη, αλλά για να δείχνει τον τρόπο που δείχνει την 
Ακρόπολη. Δεν μιλάει για τη δύναμη των γλυπτών, αλλά για τη δύναμη του χώρου που 
εμπεριέχουν τα γλυπτά». 

μερ οσ εκ το
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Στο ακριβώς αντίθετο μήκος κύματος κινήθηκε η τοποθέτηση του κριτι-
κού αρχιτεκτονικής των new York Times Νicolai ouroussoff, ο οποίος χαρακτή-
ρισε το σχέδιο του μουσείου «απέριττο και αυστηρό σε σύγκριση με τις φανταχτερές 
μυθοπλασίες που συνηθίζονται στον σχεδιασμό των σύγχρονων μουσείων». «…Δαμάζοντας 
το εγώ του» γράφει «ο κ. Tschumi κατάφερε ένα εντυπωσιακό επίτευγμα: ένα κτήριο που 
είναι φωτισμένος στοχασμός επί του Παρθενώνα και ταυτόχρονα αφ’ εαυτού γοητευτικό 
έργο»19. 

Τέτοιες αντιδιαμετρικά αντίθετες κριτικές δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν. Η 
πύρινη επιχειρηματολογία για τη σχέση της αρχιτεκτονικής των μουσείων με την 
τέχνη που στεγάζουν είναι τόσο παλιά όσο και τα ίδια. Για παράδειγμα, όταν το 1830 
ο Karl Friedrich schinkel έχτισε το Altes Museum στο Βερολίνο, με τη μεγαλοπρεπή 
κιονοστοιχία του κατά μήκος της πρόσοψης και τον θαυμάσιο θόλο του εμπνευσμέ-
νο από το Πάνθεον της Ρώμης, ο ιστορικός της τέχνης Alois Hirt του επιτέθηκε με το 
επιχείρημα ότι «τα έργα τέχνης δεν είναι εκεί για το μουσείο. Μάλλον το μουσείο χτίστηκε 
για τα έργα»!20 Η ιστορία επαναλήφθηκε το 1959 με ένα από τα πιο εμβληματικά (και 
δημοφιλή) μουσεία του 20ού αιώνα, το μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης σε 
σχέδια του αρχιτέκτονα Frank Lloyd Wright, ένα κυκλικό οικοδόμημα με ένα με-

δεΞια
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γάλο κεντρικό στεγασμένο αίθριο και μία περιμετρική ελικοειδή ράμπα. Το κτήριο, 
έγραψε ένας κριτικός, είναι «λιγότερο ένα μουσείο και περισσότερο ένα μνημείο στον Frank 
Lloyd Wright», ενώ αντίθετα ένας άλλος τόνισε ότι το μουσείο «…είναι το πιο όμορφο 
κτήριο στην Αμερική… ούτε για ένα λεπτό δεν κυριαρχεί στις εικόνες που εκτίθενται»21! Αυτά 
συμβαίνουν με τα μουσεία που διαθέτουν ισχυρή επικοινωνιακή δυναμική! 

Ο χρόνος θα δείξει την πραγματική αξία του νέου μουσείου της Ακρόπο-
λης22. Πάντως, οι απλοί επισκέπτες, βλέποντας τους εκθεσιακούς χώρους ως σύνο-
λο μαζί με τα εκθέματα, φαίνονται μέχρι στιγμής να συμφωνούν περισσότερο με 
τις θετικές κριτικές. «Ανατρίχιασα μόλις μπήκα μέσα» μου είπε μια Ελληνίδα. «Ανατρι-
χιάζω και τώρα που το θυμάμαι. Τι ομορφιά… Ξαναβλέπω και την Ακρόπολη με άλλα μάτια. 
Δεν την πρόσεχα τόσο καιρό… Την είχα συνηθίσει…»

Την καλύτερη όμως αντίδραση δεν τη δίνουν τα λόγια, όσο ενθουσιώδη κι 
αν είναι, αλλά κάτι πιο άμεσο, κάτι που αποτελεί εξ ορισμού μέρος μιας εμπειρίας: 
ένα επιφώνημα. Να τι μου μετέφερε ένας ξεναγός: «Μόλις μερικοί ξένοι επισκέπτες 
μπαίνουν στην αίθουσα του Παρθενώνα και αντικρίζουν ξαφνικά τα γλυπτά μαζί με το μνη-
μείο απέναντι, μένουν με το στόμα ανοιχτό και αναφωνούν “Ουάου!”. Σκέψου, φιλότεχνε 
αναγνώστη και αναγνώστρια, συ που έχεις επισκεφθεί μουσεία, που έχεις θαυμά-
σει ίσως τα έργα τέχνης αλλά που πάντα ένιωθες να υπάρχει μια απόσταση ανάμε-
σα σ’ αυτά και τη ζωή, πόση επικοινωνιακή δύναμη πρέπει να έχει ένα μουσείο για 
να ανοίξει ρήγμα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί συνήθως κάποιος μέσα σε 
τέτοιους χώρους, και να προκαλέσει ένα αυθόρμητο, εκρηκτικό «Ουάου!».

Αυτό το μουσείο απευθύνεται πρώτα στην καρδιά και ύστερα στον νου…
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37. ο αρχιΤεκΤων 
μας ξεναγει ςΤο μούςειο

Μπορεί το κάθε δημόσιο κτήριο,  όταν ολοκληρώνεται, να μην ανή-
κει πια στον δημιουργό του αλλά στην κοινωνία, η αφήγηση εντούτοις της διαδι-
κασίας από το λευκό χαρτί στο σκίτσο και από εκεί στο σχέδιο είναι πάντα ενδια-
φέρουσα. Ζήτησα λοιπόν από τον Bernard Tschumi να μας ξεναγήσει, έστω και εξ 
αποστάσεως, στο μουσείο, ώστε να το δούμε και με τα μάτια του δημιουργού του. 
Ανταποκρίθηκε πρόθυμα. Άλλωστε, εκτός από μάχιμος αρχιτέκτων είναι και πανε-
πιστημιακός δάσκαλος, συνηθισμένος να εξηγεί και να αναλύει. 

Η πρώτη ερώτηση ήλθε αυθόρμητα. «Υπήρχαν τόσοι περιορισμοί γι’ αυτό το 
μουσείο. Δίπλα στην Ακρόπολη, σε ένα δύσκολο οικόπεδο, επάνω από ευρήματα ανασκα-
φών, με περιεχόμενο μοναδικά γλυπτά. Πώς αντιμετωπίσατε αυτές τις προκλήσεις;» τον 
ρωτώ. «Οι προκλήσεις ήταν τρεις και πολύ διαφορετικές» μου απαντά. «Πρώτα από όλα, 
πώς σχεδιάζεις ένα αρχιτεκτονικό έργο τριακόσια μέτρα μακριά από το πιο σημαντικό κτή-
ριο του δυτικού πολιτισμού; Δεύτερον, ο χώρος ήταν ήδη κατειλημμένος με πολύτιμα λεί-
ψανα που έπρεπε να προστατευτούν. Και τελικά, έπρεπε το έργο όχι μόνο να στεγάσει υπό 
το φως της ημέρας μια εξαιρετική συλλογή γλυπτών, αλλά και να είναι αρκετά καλό ώστε να 
υποστηρίξει το επιχείρημα για την επιστροφή των Μαρμάρων. Για να είμαι ειλικρινής, αυ-
τές οι προκλήσεις ήταν το κίνητρό μας, το κίνητρο για την τριμερή μας λύση για το κτήριo: 
βάση, μεσαίο τμήμα, επίστεψη». 

–«Και ποια από τις τρεις προκλήσεις ήταν η μεγαλύτερη;» 

–«Και οι τρεις ήταν μεγάλες. Πολύ νωρίς συλλάβαμε την ιδέα του γυάλινου ορθογωνί-
ου για την αίθουσα του Παρθενώνα, παράλληλου με τον ίδιο τον Παρθενώνα, ενώ το μεσαίο 
τμήμα του μουσείου ευθυγραμμίζεται με τους γύρω δρόμους. Το επίπεδο της εισόδου θα 
αιωρείτο επάνω από τις ανασκαφές, αποκαλύπτοντάς τες». 

Δεν αντιστέκομαι στον πειρασμό να του μεταφέρω την απορία κάποιων Ελ-
λήνων, που αναρωτιούνται γιατί το κτήριο δεν είναι νεοκλασικό. Προτίμησε να μη 
δώσει μακροσκελείς εξηγήσεις, αλλά να αναφερθεί στην πυθαγόρεια εγκράτεια: 
«Δε θέλησα να μιμηθώ τον Φειδία, αλλά μάλλον να σκεφτώ σαν τον Πυθαγόρα. Ήθελα να 
οδηγούν τον σχεδιασμό η εννοιολογική σαφήνεια και η νοημοσύνη των υλικών παρά να 
προσπαθώ να ανταγωνιστώ με μορφές ή στιλ». 

Κάθε αρχιτέκτονας όμως γνωρίζει ότι η δύναμη της αρχικής ιδέας μπορεί 
να χαθεί στη διαδρομή από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίησή της. Δεν συνέβη 
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