ΠΡΟΣΑΕΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ
Δημιοσργώνηας Κύμαηα. Καηαζκεσές ποσ δίνοσν ηην
ενηύπωζη όηι ρέοσν ζε κσμαηοειδή ζτημαηιζμό.
Λεπηνκέξεηεο από ηελ εγθαηάζηαζε ηωλ κνπζεηαθώλ
πξνζεθώλ ηύπνπ Radian ηεο ClickNetherfield ζηελ
AGO Γθαιεξί Τέρλεο ηνπ Οληάξην (Art Gallery of
Ontario) ζηνλ Καλαδά. Εθεί ν Frank Gehry, έλαο από
ηνπο πιένλ θαηαμηωκέλνπο παγθνζκίωο αξρηηέθηνλεο
“παίδεη ρόθεϊ” κε ηελ αξρηηεθηνληθή. Ταρύηεηα θαη
ηζνξξνπία. Τόζν ην νηθνδόκεκα ζην ζύλνιό ηνπ όζν
θαη ν εζωηεξηθόο δηάθνζκνο ζρεδηάζηεθαλ κε ηξόπν
κνλαδηθό. Γηα ηελ αίζνπζα πνπ θηινμελεί ηε κεγαιύηεξε ζην είδνο ηεο ζπιινγή Thomson από κνληέια
πινίωλ θαη ζθαθώλ απνθαζίζηεθε νη πξνζήθεο πνπ
ζα ηε θηινμελήζνπλ λα κελ αθνινπζήζνπλ ηνλ
ζπκβαηηθό ζρεδηαζκό αιιά αληίζεηα λα δνκεζνύλ κε
ηξόπν κνλαδηθό δηαηεξώληαο όκωο ηελ αίζζεζε ηεο
απεξαληνζύλεο θαη ηεο ζπλέρεηαο.

Τν έξγν επηθεληξώλεη ζηελ αηζζεηηθή ηωλ θακπύιωλ
πνπ ξένπλ θαη ηωλ θπζηθώλ πιηθώλ. Όπωο έλα
πνηάκη γεκάην πιενύκελα ηνπ νπνίνπ ε πνξεία είλαη
γεκάηε από θακπύιεο θαη ζηξνθέο, έηζη θαη νη
πξνζήθεο θαηαζθεπάζηεθαλ ώζηε λα πξνζνκνηάδνπλ
απηήλ αθξηβώο ηελ πνξεία. Τν νπηηθό απνηέιεζκα
παξαπέκπεη ζε θπκαηνεηδείο ζρεκαηηζκνύο κε ην
γπαιί λα ξέεη ζαλ λεξό.
Τν άλω ηκήκα ηωλ πξνζεθώλ θαηαιήγεη ζε κεηαιιηθά
πξνθίι πνπ αθνινπζνύλ ην ζρήκα ηεο βάζεο
πξνζθέξνληαο παξάιιεια ηθαλό ρώξν γηα ηελ
πξνζαξκνγή
ηωλ
θωηηζηηθώλ
ζωκάηωλ
F/O.
Εμωηεξηθά ε θαηαζθεπή θάλεη αίζζεζε γηα ηελ
απνπζία ηωλ ππνζηεξηθηηθώλ δνθώλ. Απηέο έρνπλ
ηνπνζεηεζεί εζωηεξηθά ζε ζρήκα πιαγηαζηνύ “Η”
παξέρνληαο ηθαλή ππνζηήξημε ζηελ ππεξθαηαζθεπή.
Η ζρεδηαζηηθή πξνζπάζεηα ππήξμε αμηνζαύκαζηε,
ζαθώο καγλεηίδεη ηα βιέκκαηα ηωλ επηζθεπηώλ θαη
είλαη εύθνιν λα πεξηγξαθηεί κε ιόγηα. Εληνύηνηο, ε
δηαδηθαζία θαηαζθεπήο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο
ηωλ αλνκνηνγελώλ μύιηλωλ ηόμωλ θαη ηωλ θάκππιωλ
πάιηλωλ κνξθώλ ππήξμε θάηη παξαπάλω από
εθηάιηεο. Δύζθνιε ήηαλ θαη ε ζρεδίαζε ηωλ αλνηγόκελωλ ζπξώλ γηα ηελ πξόζβαζε ζην εζωηεξηθό ηωλ
πεξίνπηωλ πξνζεθώλ θαζώο νη κεγάιεο επηθάλεηεο
θπξηνύ παινπίλαθα απαηηνύζαλ λα επαλεθεπξεζνύλ
θαη λα κνληεινπνηεζνύλ κεραληζκνί θαη ηερληθέο
ζηήξημεο θαη αλνίγκαηνο.
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