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Πρόλογος
του Ηλία Ζέγγελη

Foreword
by Elia Zenghelis

λιότητας, που αρχίζει να εμφανίζεται, και της

deserves to take its due place within the

αναγνώρισης ότι αυτό που απέμεινε από το κτίριο

metropolis’ cultural heritage.

αξίζει να πάρει τη θέση που του ανήκει στην πολιτιστική κληρονομιά της μητρόπολης.

The new museum is intended as one of Greece’s
leading monuments to the new millennium, a

Η επιλογή του κτιρίου Φιξ (ή μάλλον ό,τι απέμεινε

The choice of the Fix building (or what is left of

Το νέο μουσείο προτίθεται ως ένα από τα σημα-

sanctuary of the contemporary in art, a treasure

από αυτό), για να στεγαστεί το Εθνικό Μουσείο

it) as the setting for the new National Museum

ντικά μνημεία της νέας χιλιετίας, ένα άσυλο του

house of present-day creation and stands as

Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), παραξένεψε πολλούς,

of Contemporary Art (EMST) has bafﬂed many:

σύγχρονου στις τέχνες, ένα θησαυροφυλάκιο των

counterweight to the recent Acropolis Museum,

καθώς είχαν συμπεράνει ότι θα κατεδαφιζόταν για

it had been assumed that the building was to be

σημερινών δημιουργιών, και στέκεται ως αντίβαρο

which is only a short walk away.

να δημιουργηθεί χώρος για έναν κήπο.

demolished to give way to a public garden.

στο πρόσφατο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο
απέχει λίγα βήματα.

By reusing the imposing structure of the
brewery, the EMST and its architects have

Σχεδιασμένη από τον Τάκη Ζενέτο, μια ηγετική

Designed by Takis Zenetos, a leading personality

προσωπικότητα και τον πιο διεθνή από τους Έλλη-

and the foremost international ﬁgure amongst

Επαναχρησιμοποιώντας την επιβλητική δομή

circumvented the urge to create the memorable

νες μοντερνιστές αρχιτέκτονες, η ζυθοποιία Φιξ

Greece’s Modernist architects, his Fix Brewery was

της ζυθοποιίας, το ΕΜΣΤ και οι αρχιτέκτονές του

and ostentatious, an aim that seems to have

ήταν το κτίριο που εδραίωσε το μοντέρνο κίνημα

the building that anchored the Modern Movement

παρακάμπτουν την παρόρμηση να δημιουργήσουν

dominated so much of the modern art gallery

στη σκέψη των Ελλήνων αρχιτεκτόνων. Η επέμβαση

in the minds of Greek architects. Conceived as

κάτι μνημειακό και επιδεικτικό, που μοιάζει να έχει

project of late. Their concept proceeds from the

του Ζενέτου, ένας μανδύας που περιέβαλλε μια

an envelope that framed a group of disparate

κυριαρχήσει στον σχεδιασμό εκθεσιακών χώρων

old building, adapting itself to the intelligence of

ομάδα άσχετων μεταξύ τους κτιρίων, τους έδωσε

buildings, Zenetos’ intervention gave them a uniﬁed

τελευταία. Η κεντρική ιδέα τους προέρχεται από το

the place. This is a strategy that allows them to

μια ενοποιημένη και στιβαρή παρουσία και την ίδια

and stately presence, at the same time reinforcing

υπάρχον κτίριο και προσαρμόζεται στην ευφυΐα του

exploit what is already there, as for instance, the

στιγμή ενίσχυσε τη γραμμικότητα του κύριου άξονα

the linearity of Athens’ main axis to the sea, Syngrou

τόπου. Αυτή είναι μια στρατηγική που τους επιτρέπει

luxury to simply occupy and enjoy the gigantic

της Αθήνας προς τη θάλασσα, της λεωφόρου Συγ-

Avenue. The result was an effortless architecture

να εκμεταλλεύονται ό,τι υπάρχει ήδη, όπως, παρα-

hall of columns in the basement, a free gift and

γρού. Το αποτέλεσμα ήταν μια αβίαστη αρχιτεκτο-

that was neither glossy and ostentatious, nor a

δείγματος χάριν, την πολυτέλεια του να κατοικούμε

a space that contemporary economics would

νική που δεν ήταν ούτε γυαλιστερή ούτε επιδεικτική

typical “conversion” in which the existing and

και να απολαμβάνουμε την αίθουσα με τους γιγάντιους

never allow to be constructed today. Here, one

ούτε η συνήθης «μετατροπή» όπου το παλαιό και το

the new are kept distinct: it was a bold and quiet

κίονες στο υπόγειο, ένα δώρο για έναν χώρο, τον

does not experience the clamor of the celebrated

νέο διατηρούνται ξεχωριστά: ήταν μια ήρεμη και

architectural inimitability.

οποίο οι σύγχρονες κοστολογήσεις δεν θα επέτρε-

architect’s credentials: the architecture is freed

Indicative of the sensitivity, schooling and

παν ποτέ να κατασκευαστεί. Εδώ, δεν αισθανόμαστε

from the obligation to impress; and with the

Ως δείγμα της ευαισθησίας, εκπαίδευσης και

cultural acumen of Greece’s public administrators,

τη μεγαλομανία του διάσημου αρχιτέκτονα: η αρχιτε-

present intervention, it is not easy to know where

πολιτιστικής οξύνοιας, που χαρακτηρίζει τους δημό-

the Athens municipality decided to proceed to a

κτονική έχει απελευθερωθεί από την ανάγκη να εντυ-

the old ends and the new begins. The architects’

σιους λειτουργούς της Ελλάδας, η αθηναϊκή πολιτεία

callous demolition of the greater part of what was

πωσιάσει και με τη σύγχρονη επέμβαση είναι πολύ

new contribution remains unobtrusive, yet

αποφάσισε να προβεί σε μια σκληρή κατεδάφιση του

by then a recognized national monument, in order

δύσκολο να ξεχωρίσουμε πού τελειώνει το παλαιό και

discrete: it reveals itself in time, with second and

μεγαλύτερου τμήματος αυτού, που ήταν ήδη ένα

to facilitate road engineers’ local traffic proposals,

πού αρχίζει το νέο. Η νέα συμβολή του αρχιτέκτονα

third acquaintance.

αναγνωρισμένο εθνικό μνημείο, για να διευκολύνει

and against the outcry of the community of Greek

παραμένει μη φορτική, διακριτική, αποκαλύπτεται

τις κυκλοφοριακές προτάσεις των τοπικών μηχανικών

Architects, leaving only its present amputated

σταδιακά με τη δεύτερη ή τρίτη γνωριμία.

οδών και μεταφορών, και ενάντια στην κατακραυγή

remnant.

τολμηρή αρχιτεκτονική, χωρίς μιμητές.

In responding to Zenetos’ architecture and
contributing to it, wherever such contribution

Αντιδρώντας στην αρχιτεκτονική του Ζενέ-

becomes necessary, Kalliope Kontozoglou

The decision to house the new National

του και συνεισφέροντας σ’ αυτήν όταν είναι απα-

and her team had to rely on a narrative which

Museum of Contemporary Art in the present

ραίτητο, η Καλλιόπη Κοντόζογλου και η ομάδα της

recuperates energies of the Athenian cityscape

Η απόφαση να στεγαστεί το ΕΜΣΤ στην υπάρ-

structure is a sign of an emerging sobriety and

έπρεπε να βασιστούν σε μιαν αφήγηση, η οποία

that lay dormant: on the new Kallirois street

χουσα κατασκευή είναι ένα σημάδι της νηφα-

recognition that what is left of this building

ανασταίνει πηγές ενέργειας της αθηναϊκής τοπο-

facade, Ilissos, the now buried and long forgotten

της κοινότητας των Ελλήνων αρχιτεκτόνων, διατηρώντας μόνον το παρόν ακρωτηριασμένο σπάραγμα.
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γραφίας που βρισκόταν σε νάρκη: στη νέα όψη επί

river is dredged up, by the presence of the water

να εμφανίζεται μια εικόνα. Πρέπει κανείς να μένει

what it is not, rather than by what it is. It is neither

της οδού Καλλιρόης ο Ιλισός, ο νυν θαμμένος και

that takes over the entire length of the building’s

εστιασμένος στην αναζήτηση της ιδέας ενός κτιρίου,

a personal journal, nor an architectural monograph,

εν πολλοίς ξεχασμένος ποταμός, ανασύρεται, μέσω

ground level, while the suspended stone wall

για μακρές χρονικές περιόδους, ενώ ταυτόχρονα να

nor a historical account of the building, nor a

της παρουσίας του νερού που καλύπτει ολόκληρο

above evokes the river bed; compositional

αντιμετωπίζει συμβιβασμούς, οι οποίοι μπορούν να

theoretical piece on its design, nor a building site

το σώμα του κτιρίου στο επίπεδο του ισογείου, ενώ

elements that establish a serene and composed

την αλλοιώσουν ή και να την αλλάξουν τελείως.

diary. It combines them all and many more; like

ένας αιωρούμενος τοίχος από πέτρα αναμιμνήσκει

missing facade, at the scale of the original

την κοίτη του. Στοιχεία σύνθεσης που εδραιώνουν

building: a skillful accomplishment.

Το βιβλίο σχεδιάστηκε σύμφωνα με το πνεύμα
σχεδιασμού του νέου ΕΜΣΤ, και είναι πιο εύκολο

μια ήρεμη και στέρεα όψη, που έλειπε, στην κλίμακα

Meanwhile, the current economic crisis has

να περιγράψει κανείς τι δεν είναι παρά τι είναι.

του αρχικού κτιρίου: ένα δεξιοτεχνικό κατόρθωμα.

focused world attention on Greece and particularly

Δεν είναι ένα προσωπικό ημερολόγιο, ούτε μια

Εν τω μεταξύ, η τρέχουσα οικονομική κρίση

Athens. The country is beset by many unanswered

αρχιτεκτονική μαρτυρία, ούτε η ιστορία του κτιρίου,

εστίασε την παγκόσμια προσοχή στην Ελλάδα και

problems, of which restructuring the public sector

ούτε ένα θεωρητικό κείμενο για τον σχεδιασμό του,

ειδικά στην Αθήνα. Η χώρα μαστίζεται από πολλά

is one of the most fundamental: for decades now,

ούτε ένα ημερολόγιο της κατασκευής του έργου.

προβλήματα που περιμένουν λύση, μεταξύ των

public servants have been appointed in exchange

Τα συνθέτει όλα αυτά και πολλά άλλα ακόμη¬ όπως

οποίων ένα από τα πλέον σημαντικά είναι η αναδι-

for votes, with an overstaffed, inefﬁcient and in

η αρχιτεκτονική, είναι ένα πρότζεκτ.

άρθρωση του δημόσιου τομέα: επί δεκαετίες τώρα,

some cases corrupt system as a result.

δημόσιοι υπάλληλοι διορίζονταν αντί ψήφων, έχο-

Over the period of 12 years covered by the

ντας ως αποτέλεσμα ένα υπερφορτωμένο σε προ-

book, there has been a phenomenal number of

σωπικό, μη παραγωγικό και σε ορισμένες περιπτώ-

governments, culture ministers and governing

σεις διεφθαρμένο δημόσιο σύστημα.

bodies to the museum, that succeeded one another

Στην περίοδο των 12 ετών που καλύπτονται από

and failed in building on their predecessors’

το βιβλίο, έχει υπάρξει ένας πρωτοφανής αριθμός

work. In fact, in many cases their time was spent

κυβερνήσεων, υπουργών Πολιτισμού και διοικητι-

in undoing the work done by their forerunners.

κών συμβουλίων στο ΕΜΣΤ, με αλλεπάλληλες δια-

Fix is such an instance. It was handed over by the

δοχές, αποτυγχάνοντας να οικοδομήσουν πάνω

contractor two years ago (referring to 2014), yet it

στη δουλειά των προκατόχων τους. Μάλιστα, σε

still has not opened for the public (which is still the

πολλές περιπτώσεις, σπατάλησαν τον χρόνο τους

case today in 2020).

να ξεκάμουν όσα είχαν κάνει οι προκάτοχοί τους.

Practicing architecture these days resembles

Το Φιξ είναι μια τέτοια περίπτωση: παραδόθηκε

the work of a detective. Looking around for clues,

πριν από δύο χρόνια (σ.σ. αναφέρεται στο 2014) και

carefully piecing together the puzzle of meaning

ακόμη δεν έχει ανοίξει για το κοινό. (σ.σ. πράγμα

and rearranging the parts until gradually a picture

που ισχύει ακόμη και σήμερα, το 2020, αφού ακόμη

begins to emerge. One has to stay focused in

δεν λειτουργεί πλήρως το κτίριο).

pursuit of an idea of a building, for long periods of

Το να ασκεί κανείς το επάγγελμα του αρχιτέκτονα σήμερα μοιάζει με τη δουλειά του ντετέκτιβ:

JUNE 2016

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

time, while fending off compromises that will dilute
or even completely change it.

να ψάχνεις για ίχνη, προσεκτικά να συνθέτεις τα

The book is designed in tandem with the design

κομμάτια του παζλ του νοήματος, ώσπου σταδιακά

of the new EMST, and it is easier to describe it by

10

architecture, it is a project.
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Προλεγόμενα

Preface

Αυτό το βιβλίο ήταν καθαρτήριο για μένα. Τα αρχιτε-

This book was an act of catharsis for me. Usually

κτονικά πρότζεκτ διαρκούν δύο με τρία χρόνια από

architectural projects last two to three years from

τη σύλληψη ώς την ολοκλήρωση. Το Φιξ ήταν κομμάτι

inception to completion. The Fix project was part

της ζωής μου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για περί-

of my life, one way or another, for approximately

που 12 χρόνια. Κατά τα πρώτα δύο χρόνια αποτελούσε

12 years. For the first two years it was my fulltime

την πλήρη μου απασχόληση. Ήταν το πρώτο πράγμα

occupation. It was the first thing in my mind when

που σκεφτόμουν όταν ξυπνούσα και το τελευταίο

I woke up and the last thing before closing my

προτού κοιμηθώ. Ήταν στα όνειρα και στους εφιά-

eyes every day. It was in my dreams and in my

λτες μου. Κατά κάποιον τρόπο, ακόμα είναι.

nightmares. In a way, it still is.

Ήμουν η αρχιτέκτων-υπεύθυνη έργου για το

I was the project architect for our office

γραφείο μας και επικεφαλής της ομάδας κατά τη

and the leader of the design team during detail

φάση της μελέτης εφαρμογής. Επέλεξα και δια-

design stage. I selected and negotiated with our

πραγματεύτηκα με τους συμβούλους μας από την

consultants from Greece and abroad, collaborated

Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργάστηκα μαζί τους

and supervised them during design. I was the

και τους επέβλεψα κατά τη διάρκεια της μελέτης.

liaison between our team and the museum, worked

Υπήρξα ο σύνδεσμος μεταξύ της ομάδας μας και

closely with the museum director, our client, and

της διεύθυνσης έργου, συνεργάστηκα στενά με

presented our proposals to the museum board,

τη διευθύντρια του μουσείου, τον πελάτη μας,

the press and the public whenever it was needed.

και παρουσίαζα τις προτάσεις μας στο διοικητικό

Writing this was cleansing for me. A lot of the

συμβούλιο του μουσείου, στα ΜΜΕ και στο κοινό

aspects touched upon here are usually missing

όποτε ήταν απαραίτητο.

from architectural literature – the anecdotes,

Το γράψιμο του βιβλίου ήταν λυτρωτικό. Πολλά

the problems and the frustrations, the obstacles

στοιχεία που αγγίζει συνήθως λείπουν από την

and the compromises needed to make something

αρχιτεκτονική λογοτεχνία – τα ανέκδοτα, τα προ-

happen. I hope it will be useful to young architects,

βλήματα και οι πίκρες, τα εμπόδια και οι συμβιβα-

as it provides an honest retelling of what a project

σμοί που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί κάτι.

is like. It does not hide behind glossy photographs,

Ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμο για τους νέους αρχιτέ-

the sweat, backache and tears needed in order to

κτονες, καθώς αποτελεί μια αληθινή αφήγηση για

practice architecture.

το τι είναι ένα πρότζεκτ. Δεν κρύβει κάτω από γυαλιστερές φωτογραφίες τον ιδρώτα, τον πόνο της
πλάτης και τα δάκρυα που συνοδεύουν την άσκηση
της αρχιτεκτονικής.
Το κτίριο με το κενό του μισού τμήματος που κατεδαφίστηκε, 1994.
The building with the void left by the demolished half, 1994.
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