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Μεταμοντερισμός

Η μετάβαση

Η θιαζηθή πεξίνδνο ηνπ θνλμηνλαιηζκνύ
1945- 1970, θηάλεη ζηελ νξηαθόηεηα ησλ
ζρεδηαζηηθώλ ηνπ αξρώλ θαη κεζόδσλ, ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ ήδε αληηκεηώπηδε θαη ε
ακθηζβήηεζε ζην «δόγκα» εκθαλίδεηαη
Ακθηζβεηνύληαη: Τα

μεγάλα
προγράμματα επεκτάσεων, οι
νέες πόλεις, η μαζική ανέγερση
κατοικιών που ήδη αρχίζουν να
φθίνουν, η α-τοπική
μορφολογική ομοιογένεια.
Καηεδάθηζε ζπγθξνηήκαηνο 2.800 ιαϊθώλ
δηακεξηζκάηωλ Pruitt –Igoe, Μηδνύξη, 1972
(P. Hall, ζει.236)
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Τα μεγάλα προγράμματα
επεκτάσεων, νέες πόλεις, μαζική
ανέγερση κατοικιών

Σχέδια αναπλάσεων, διατήρηση
επανάχρηση και συντήρηση,
επεμβάσεις μικρής κλίμακας

Μορφολογική ομοιογένεια.

Μορφολογικός πλούτος,
ελευθερία αναφορών και
συσχετισμών, εκλεκτικισμός –
ιστορικισμός

Αφαίρεση, λιτότητα, πουρισμός

Ελεύθερη διάταξη κτισμάτων

Η τυπολογία δρόμου –
οικοδομικού τετραγώνου –
πλατείας

Ο μετα-μοντέρνος λαϊκισμός Collage City
Η απώιεηα ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο ηεο
πόιεο, ε πηώρεπζε ηνπ αζηηθνύ
πεξηβάιινληνο. Η αληίζεζε ζηνλ κνληεξληζκό
Charles Jencks- η σιοθέηηζη ηοσ όροσ
μεηαμονηέρνος: ιαϊθηζηηθή πνιπθωληθή ηέρλε
κε άκεζεο δπλαηόηεηεο επηθνηλωλίαο
εβαζκόο ζηηο δνκέο θαη κνξθέο ηνπ
ππάξρνληνο αζηηθνύ πιαηζίνπ.
Η λέν –sitte αληίιεςε ηνπ Collin Rowe θαη ην
βηβιίν ηνπ Collage City
Η έμαξζε ηεο απνζέσζεο θάζε ζηνηρείνπ ηεο
ππάξρνπζαο πόιεο, κε ην βηβιίν ηνπ Robert
Ventouri “Complexity and Contradiction in
Architecture”, 1966 – “H δηθαίσζε ησλ
θαθόθεκσλ θαη θνηλόηππσλ ζηνηρείσλ ηεο
πόιεο» - Η αλαγόξεπζε ηνπ Kitsh ηνπ Λαο
Βέγθαο ζε απζεληηθή ιατθή θαληαζία
R. Venturi, USA Pavillion, EXPO 1992

Ο μετα-μοντέρνος λαϊκισμός Collage City
O ιαϊθηζκόο κηκνύκελνο ζθελνγξαθηθά ηα
πεξηγξάκκαηα ηνπ θιαζζηθνύ θαη
παξαδνζηαθνύ ζηπι, κεηαηξέπνληαο ηα
αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ζε παξσδία.
ηηο δνπιεηέο ηνπ Moore ε ηάζε απηή θηάλεη
ζην απνθνξύθσκά ηεο.
πλέπεηα: ε δεκηνπξγία λα ζεκεησζεί έλα
απνθαζηζηηθό ξεύκα πξνο έλα είδνο
«θαληαρηεξνύ πάζνπο» (Jencks), επξύηεξα
απνδεθηό.
Ο ακεξηθάληθνο ιατθηζκόο πηνζεηήζεθε από
ηελ Επξώπε, κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ Biennale
ηεο Βελεηίαο – επηκέιεηα Portogessi, κε δηπιό
ηίηιν: «Η παξνπζία ηνπ παξειζόληνο» θαη «Τν
ηέινο ηεο απαγόξεπζεο»

Ch. Moore, Piazza d’Italia, Νέα Οξιεάλε 1975-79

Ιταλικός ρασιοναλισμός
Η αναζήτηση της ταυτότητας του τόπου
Η επηζηξνθή ζηα όξηα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ην
βηβιίν ζηαζκόο ηνπ Aldo Rossi: Η αξρηηεθηνληθή ηεο
πόιεο.
Κηηξηαθή ηππνινγία, θαη ν ξόινο ηνπο ζηε δνκή ηεο
πόιεο
Αζηηθνί ζπληειεζηέο: δξόκνο – πιαηεία –
νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν
Η ζεκαζία ηεο αλάιπζεο ηεο δνκήο ηεο πόιεο
Η αλαδήηεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ηόπνπ – genious
locus. H ηζηνξηθή ζηξσκαηνγξαθία θαη ε ζεκαζία
«ηεο κλήκεο» ηνπ εδάθνπο. Η πόιε πάλσ ζηε πόιε
Η ζπιινγηθή κλήκε

Στοιχεία που δεν μπορεί να αγνοήσει η
αρχιτεκτονική παρέμβαση σε έναν τόπο

Ιταλικός ρασιοναλισμός
Η αναζήτηση της ταυτότητας του τόπου
Η απηνλνκία ηεο αξρηηεθηνληθήο από ηελ
ιεηηνπξγία

Αλαδήηεζε νηθνδνκηθήο ηππνινγίαο θαη
αλαδήηεζε ησλ ηνπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
Το κοιμηηήριο ηης Modena (1971-74)
O Rossi αζρνιήζεθε βαζαληζηηθά κε
ξπζκηζηηθνύο – ζσθξνληζηηθνύο ζεζκνύο
(ζρνιείν, θπιαθή, λνζνθνκείν), πνπ καδί κε ηα
κλεκείν θαη ην λεθξνηαθείν ζπληζηνύλ
πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνύλ λα ελζσκαηώζνπλ
ηηο αμίεο ηεο αξρηηεθηνληθήο

Ιταλικός ρασιοναλισμός
Η αναζήτηση της ταυτότητας του τόπου
Πλαηεία δημαρτείοσ
Segrate, 1965
Giorgio Grassi
Vittorio Gregotti
Malfredo Tafuri
Franko Purini
Laura Thermes
Λίγα πινπνηεκέλα έξγα άθεζε ν Ιηαιιηθόο Ραζηνλαιηζκόο. Πεξηζζόηεξα ήηαλ ηα
γξαπηά ηνπο ζεσξεηηθά θείκελα θαη ε επίδξαζε ζηελ ηηαιηθή πνιενδνκία, ηηο
αλαπιάζεηο ηζηνξηθώλ θέληξσλ, ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ επεκβάζεσλ ζε πόιεηο κε
έληνλε ηζηνξηθή ζηξσκαηνγξαθία

Ρασιοναλισμός

Rafael
Moneo,
Museun of
Roman Art,
Merida,
Spain, 1980

ρνιή ηεο Μαδξίηεο
Επίζεο ηνπηθή
ξαζηνλαιηζηηθή
παξάδνζε
Παξά ηελ δηαθνπή ηεο
από ην θαζηζηηθό
θαζεζηώο ηνπ Φξάλθν
δηακόξθσζε
ζπγθεθξηκέλε γξακκή
ζθέςεο ζε ηξία επίπεδα:
Η πνιενδνκηθή ινγηθή
Η αληηκεηώπηζε ησλ
όςεσλ
Ο δνκηθόο εκπεηξηζκόο

Γερμανικός ρασιοναλισμός

Mathias Ungers,
πιαηεία del Merkato,
Treviri
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Η τυπολογία
Η ζεκειίσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο πάλσ ζηε
δηαιεθηηθή ηεο ηππνινγηθήο κεηάιιαμεο ηνπ
Ungers, άζθεζε επηξξνή ζηνn R. Krier
(Λνπμεκβνύξγν), πνπ ππήξμε βνεζόο ηνπ
ζηελ Κνισλία

Leon Krier, Σρέδην γηα ηηο λέεο ζπλνηθίεο ηεο
ΕΟΚ ζην Λνπμεκβνύξγν, 1978

Οη Krier, πνπ θαη' εμνρή πξνηείλνπλ ηελ
ηππνινγία ησλ ζηνηρείσλ δξόκνο, πιαηεία,
νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν, ζαλ θαηαζηαηηθώλ
ζηνηρείσλ ηνπ ηζηνύ ηεο πόιεο, ζεσξνύλ όηη
έηζη γίλεηαη δπλαηή ε απνδέζκεπζε ηεο
θαηαζθεπήο από ηηο βηνκεραληθέο ηερληθέο
θαη ε ρξήζε ρεηξνηερληθώλ κεζόδσλ.
Σππνινγία, ρεηξνηερλία θαη ε ζέζε "function
follows form" νινθιεξώλνπλ ηελ αληηηερλνθξαηηθή ζέζε ηνπο θαη επηζεκαίλνπλ
ηελ επηκνλή ηνπο ζηελ πνιηηηζκηθή ζεκαζία
ηεο ηνπηθόηεηαο θαη ηεο παξάδνζεο.

Leon Krier
Σρέδην απνθαηάζηαζεο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο
Echternach, 1970

http://www.youtube.com/watch?v=LeHaRVgt4Ik&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=d9EsvykB8sY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=jbONkZsduZs&feature=related

