ΠΡΟΣΑΕΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ
Ολοκλήρωζη με νέες ηετνολογίες πολσμέζων. Κάποιες
θορές η ζωζηή προζέγγιζη απαιηεί μια μοναδική λύζη.
Σηιρ απσέρ ηος 2010 ολοκληπώθηκε η ηοποθέηηζη
οκηώ (8) πποθηκών ειδικήρ καηαζκεςήρ ζηην αίθοςζα
ηος Κένηπος Απκηικών Σποςδών ηος νέος Μοςζείος
Anchorage ζηην Αλάζκα ηυν Η.Π.Α και ζηιρ 22 Μαίος
η έκθεζη άνοιξε για ηο κοινό. Το οικοδόμημα είναι
ζσεδιαζμένο από ηον καηαξιυμένο και βπαβεςμένο
νευηεπιζηή Βπεηανό απσιηέκηονα Sir David Chipperfield.
Ο εκθεζιακόρ σώπορ ηος μοςζείος θιλοξενεί ηιρ
μήκοςρ 15 μέηπυν πεπίοπηερ καηαζκεςέρ πος εκηείνονηαι από ηο δάπεδο έυρ ηην οποθή και οι οποίερ
ζσεδιάζηηκαν από ηο γνυζηό απσιηεκηονικό γπαθείο
RAA Ralph Appelbaum Associates ζηη Νέα Υόπκη με
ζηόσο να θιλοξενήζοςν ηα 600 ζε απιθμό ξεσυπιζηά
ηεσνοςπγήμαηα ζπανίος κάλλοςρ ηυν ιθαγενών από
ηην πεπιοσή ηηρ Αλάζκαρ ηα οποία επιλέσθηκαν μέζα

από ηη ζςλλογή ηος ινζηιηούηος Σμιθζόνιαν και
επιζηπάθηκαν ώζηε να εκηίθενηαι ζηην πεπιοσή ηοςρ.
Τα εκθέμαηα ήηαν πολλά με απκεηά εξ’ αςηών να
είναι μεγάλος όγκος. Η ζσεδιαζηική πποζέγγιζη
έππεπε να είναι ηέηοια ώζηε οι πποθήκερ πος θα
εγκαθίζηανηο να εκμεηαλλεύονηαι ζηο μέγιζηο όσι
μόνο κάθε ζπιθαμή ηος διαθέζιμος όγκος ηοςρ αλλά
και ηος εμβαδού ηηρ αίθοςζαρ. Έηζι, η ιδέα ηηρ
ηςπικήρ πεπίοπηηρ πποθήκηρ ηύπος INCA με ηο
ςπεπςτυμένο βάθπο εγκαηαλείθθηκε και ανη’ αςηού
καηαζκεςάζηηκαν πποθήκερ με ελάσιζηο πποθίλ
βάζηρ και οποθήρ. Τπία θέμαηα έππεπε να
επιλςθούν: α) για ηην ενίζσςζη ηηρ αζθάλειαρ,
απαιηείηο να βπεθεί ο βέληιζηορ ηπόπορ αγκίζηπυζηρ
κάθε καηαζκεςήρ από ηο ηαβάνι, β) οι μεγάλερ
διαζηάζειρ ηυν θςπών απαιηούζαν ηην εγκαηάζηαζη
επαναζσεδιαζμένος ηλεκηποκίνηηος αναζςπόμενος μησανιζμού για ηιρ βάζειρ σαμηλού πποθίλ. Επιπλέον,
ηοποθεηήθηκε κενηπικό ζύζηημα ηλεκηπονικού ελέγσος ηηρ ππόζβαζηρ ζηο εζυηεπικό έκαζηηρ πποθήκηρ, γ)
καθώρ αποδείσθηκε πποβλημαηική η ενηόρ ηυν πποθηκών ηοποθέηηζη επιζημάνζευν και πληποθοπιακού
ςλικού ζε μοπθή πινακίδυν είηε αναπηημένυν από ηην οποθή είηε επικολλημένυν, η λύζη δόθηκε με ηην
αξιοποίηζη ηηρ ζύγσπονηρ AV ηεσνολογίαρ με ηην καηά μήκορ ηυν κενηπικών διαδπόμυν πποζαπμογή οθονών
TFT- μία για κάθε πποθήκη όπος πποβάλλεηαι ηλεκηπονικά η ιζηοπία ηος κάθε εκθέμαηορ.
Μεηά ηην ολοκλήπυζη ηηρ καηαζκεςήρ, ηο ηελικό αποηέλεζμα οδήγηζε ζε έναν μοναδικό ζςνδςαζμό ηος
παλαιού με ηο νέο. Εκθέμαηα πος ηαξιδεύοςν ηον επιζκέπηη αιώνερ πίζυ, αναδεικνύονηαι με σπήζη ηυν
ππόζθαηυν ηεσνολογικών εξελίξευν ζηον ηομέα ηυν πολςμέζυν.
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