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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και έχει ως αντικείμενο την αρχιτεκτονική εκπαίδευση της École des Beaux-Arts
του Παρισιού, με ερευνητικό άξονα το αρχείο του αρχιτέκτονα Βασιλείου
Κουρεμένου. Η πρώτη φάση της έρευνας, με αντικείμενο το αρχιτεκτονικό έργο
του Κουρεμένου εν είδη μονογραφικής μελέτης, πραγματοποιήθηκε το 2003 στο
πλαίσιο της εκπόνησης διάλεξης κατά τη φοίτηση της γράφουσας στη Σχολή
Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. Ο αρχικός στόχος για συνολική επισκόπηση της
εργογραφίας του Κουρεμένου ξεπεράστηκε και η έρευνα εστιάστηκε στις
εκπαιδευτικές καταβολές του αρχιτέκτονα. Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση της
Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού δεν έχει απασχολήσει έως σήμερα την
ελληνική ιστοριογραφία με ειδικές μελέτες. Την απουσία αυτή επιδιώκει να
καλύψει η παρούσα μελέτη με τη συστηματική διείσδυση στο περιεχόμενο της
εκπαιδευτικής πρακτικής της γαλλικής Αρχιτεκτονικής Σχολής. Η γράφουσα
ελπίζει ότι τυχόν κενά της παρούσας μελέτης θα αποκατασταθούν από τη
μελλοντική έρευνα συμβάλλοντας στην ουσιαστική γνώση της αρχιτεκτονικής
εκπαίδευσης, όπως διαμορφώθηκε στους κόλπους της γαλλικής Σχολής Καλών
Τεχνών, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η αποδοχή του αντικειμένου της
διδακτορικής διατριβής από το Συμβούλιο του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έγινε το Μάρτιο του 2009
με εισηγητή και επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Γεώργιο Σμύρη και
συμβούλους καθηγητές την Ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κα. Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ και τον
Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αθανάσιο Χρήστου.
Εξαιτίας του πρόωρου θανάτου του τελευταίου, από τον Ιούλιο του  2014 στην
τριμελή επιτροπή επίβλεψης συμμετέχει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα. Αρετή Αδαμοπούλου.

Με την ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον επιβλέποντα Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιο
Σμύρη, ο οποίος με ενθάρρυνε και με εισήγαγε στο θέμα της μελέτης,
προτείνοντάς μου σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία και προσφέροντας την
απαραίτητη καθοδήγηση. Ευχαριστώ επίσης την Ομότιμη Καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου Αθηνών κα. Ελένη Φεσσά – Εμμανουήλ, η συμβολή της οποίας ως
δασκάλας, συνομιλήτριας και καθοδηγήτριας ήταν αποφασιστική για την πορεία
της συγκεκριμένης μελέτης. Ευχαριστίες οφείλω στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα. Αρετή Αδαμοπούλου για την άριστη
συνεργασία μας. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τις συγγενείς του Βασιλείου
Κουρεμένου, κα. Τζούλια Φίλιου – Rounds για την άδεια έρευνας στο προσωπικό
της αρχείο και κα. Μαρίνα Κουρεμένου για την πολύτιμη παροχή πληροφοριών.
Ευχαριστώ επίσης τον τέως Δήμαρχο Ιωαννίνων κ. Φίλιππα Φίλιο και τη
Διευθύντρια της Δημοτικής Πινακοθήκης Ιωαννίνων κα. Κλεοπάτρα Εξάρχου για
την ανάθεση της επιστημονικής επιμέλειας της έκθεσης με τίτλο «Βασίλειος
Κουρεμένος. Μια αρχιτεκτονική διαδρομή από το Παρίσι στα Γιάννενα», η οποία
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πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2013. Ξεχωριστή αναφορά οφείλω στον
αείμνηστο Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Νικόλαο Χολέβα, ο οποίος με παρότρυνε να
μελετήσω το αρχείο και το έργο του Βασιλείου Κουρεμένου στο πλαίσιο της
φοίτησής μου στη Σχολή Αρχιτεκτόνων. Ευχαριστώ επίσης την Ομότιμη
Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π. κα. Μάρω Καρδαμίτση – Αδάμη, η οποία με ώθησε στην
εκπόνηση της παρούσας διατριβής.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, τον αδερφό μου και το
σύζυγό μου για την υποστήριξη, την αμέριστη συμπαράσταση και την
κατανόησή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Ιουλία Παπασταύρου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα
στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση της École Nationale des Beaux-Arts του Παρισιού
και στην αρχιτεκτονική παραγωγή, με βασικό ερευνητικό εργαλείο το
αρχιτεκτονικό αρχείο του Βασιλείου Κουρεμένου. Το σώμα αναφοράς της μελέτης
βασίστηκε, κυρίως, στο πρωτογενές αρχειακό υλικό, το οποίο αποτελείται από
πρωτότυπα σχέδια, έντυπα, γύψινα γλυπτά και προπλάσματα γλυπτικών
συνθέσεων και τμήμα της προσωπικής βιβλιοθήκης του Κουρεμένου. Η
καταγραφή, η ταξινόμηση και η ανάλυση του υλικού επέτρεψε κατανόηση του
παιδαγωγικού μοντέλου της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού και της
περιρρέουσας πνευματικής ατμόσφαιρας, η οποία έθεσε τις βάσεις επάνω στις
οποίες αναπτύχθηκε το αρχιτεκτονικό έργο του Βασιλείου  Κουρεμένου, όπως
αυτό τεκμηριώνεται μέσα από το αρχείο του. Στο πλαίσιο της μελέτης
προσεγγίστηκε η γαλλική αρχιτεκτονική θεωρία του 18ου και 19ου αιώνα, υπό τη
σταθερή ισχύ μιας ερμηνευτικής πρόθεσης στραμμένης προς την αρχιτεκτονική
εκπαίδευση. Η μελέτη των χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής διδασκαλίας του
γαλλικού εκπαιδευτικού ιδρύματος οδήγησε σε συμπεράσματα σχετικά με την
επιρροή  της Beaux-Arts στην αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα. Στόχο της έρευνας
αποτέλεσε η ανίχνευση και ο εντοπισμός, στην αρχιτεκτονική παραγωγή του
Βασιλείου Κουρεμένου αρχών, κοινών στοιχείων ή επινοήσεων που οδηγούν σε
ένα ενιαίο συνθετικό ιδίωμα, το οποίο έχει τις ρίζες του στην πρακτική της
γαλλικής Αρχιτεκτονικής Σχολής. Η σύντομη, αλλά ουσιώδης, θητεία του
Κουρεμένου στη νεοσύστατη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., οδήγησε στη
μελέτη της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του
μεσοπολέμου. Στο πλαίσιο της έρευνας μελετήθηκε το πρόγραμμα σπουδών του
ιδρύματος και ο τρόπος διδασκαλίας που επιχείρησε να εισάγει ο Κουρεμένος,
σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Αρχιτεκτονική εκπαίδευση, αρχιτεκτονικό αρχείο,
αρχιτεκτονικό έργο

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: École des Beaux-Arts, αρχιτεκτονική εκπαίδευση, 19ος

αιώνας, αρχείο, νεοελληνική αρχιτεκτονική, 20ος αιώνας, Κουρεμένος, Ε.Μ.Π.
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ABSTRACT

The aim of this thesis is the architectural education of Paris École des Beaux-Arts
and the influence of the school on Vasilios Kouremenos’ architecture. The research
was based on Vasilios Kouremenos’ archive, that consisted of original drawings,
plaster sculptures and models of sculptural compositions and part of the architect’s
personal library. The recording, classification and analysis of the material leads to
the understanding of the pedagogical model of Paris École des Beaux-Arts and the
ambient intellectual atmosphere, that laid the foundation on which the architectural
work of Vasilios Kouremenos was developed, as testified through his archive. The
study approaches the French architectural theory of the 18th and 19th century,
under the constant effect of an interpretative intention oriented towards
architectural education. The study of École des Beaux-Arts’ architectural education
led to conclusions concerning the influence of Beaux-Arts architecture during the
20th century. The aim of the research is the detection of principles, common
elements and innovations in Vasilios Kouremenos’ architectural production, that
lead to a single synthetic idiom, which has its roots in the practice of the French
institution. The succint, but significant, tenure of Vasilios Kouremenos at the
newly established School of Architecture of National Technical University of
Athens (N.T.U.A.), led us to the study of architectural education in Greece during
the interwar period. The research focuses on the curriculum of the institution and
the method of teaching that Kouremenos attempted to introduce, according to the
French model.

SUBJECT AREA: Architectural education, architecture, architectural archive

KEYWORDS: École des Beaux-Arts, architectural education, 19th century,
modern Greek architecture, 20th century, Kouremenos,
N.T.U.A.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ

Anciens: Παλιοί
Αplomb: Έκφραση που εισήχθη από την Ακαδημία

Ζωγραφικής και Γλυπτικής και χαρακτηρίζει έναν
κατακόρυφο άξονα, ο οποίος εάν επεκταθεί στο
άπειρο, θα περάσει από το κέντρο της γης

Αrt-déco: Διακοσμητική Τέχνη
Art-nouveau: Νέα Τέχνη
Αteliers: Εργαστήρια
Αxe principal: Κυρίαρχος άξονας

Bureau: Γραφείο
Béton armé: Οπλισμένο σκυρόδεμα
École des Beaux-Arts: Σχολή Καλών Τεχνών
Βienséance: Ορθότητα

Cabinet: Δωμάτιο υποδοχής φίλων και πελατών
Cabinet du prefet: Το γραφείο του Νομάρχη
Caractère: Χαρακτήρας
Caractère essential: Ουσιώδης χαρακτήρας
Caractère relative: Διακριτικός χαρακτήρας
Caractère accidental: Σχετικός χαρακτήρας
Cartouche: Διακοσμητική κορνίζα
Chambre: Υπνοδωμάτιο
Charrette: Άμαξα
Correction: Ακρίβεια του περιγράμματος και των

λεπτομερειών του σχήματος
Corpus: Σώμα
Composition: Σύνθεση
Convenance: Άνεση
Contour au trait: Σχέδιο με έμφαση στο περίγραμμα
Coup d’ oeil: Γρήγορη ματιά
Creator: Δημιουργός
Croquis: Σκίτσο
Cuisine: Κουζίνα
Cour d’ honneur: Τρίπλευρος υπαίθριος χώρος ανάμεσα στην

πρόσοψη του κτιρίου και δύο συμμετρικές
πτέρυγες, οι οποίες φιλοξενούν ήσσονος σημασίας
χώρους.

Dessin géométral: Γεωμετρικό σχέδιο
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Dessin au trait: Σχέδιο με έμφαση στο περίγραμμα

Εntourage: Ο χρωματισμός σε έντονο σκούρο τόνο του
περιβάλλοντα χώρου

Élément: Στοιχείο, μέλος
Esquisse: Άσκηση προμελέτης
Εsquisse d’ admission: Άσκηση προμελέτης για την εισαγωγή
Εx-libris: Κτητορική προμετωπίδα

Fin-de-siècle: Τέλος του αιώνα
Fleur de lis: Άνθος κρίνου

Gallerie des fetes: Αίθουσα εορτών
Géométral: Γεωμετρικό
Prix de Rome: Μεγάλο Βραβείο της Ρώμης
Grand Salons: Μεγάλα σαλόνια
Lavis: Μέθοδος χρωματισμού των σχεδίων (πλύσεις)
Lodge: Καμαρίνι

Μaître d’ Atelier: Υπεύθυνος καθηγητής του εργαστηρίου
Μarche: Βαδίζω
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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το επάγγελμα του αρχιτέκτονα κατέχει, κατά το Πλάτωνα, εξέχουσα θέση

ανάμεσα στα υπόλοιπα επαγγέλματα, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με

πρωτογενείς ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, τις οποίες καλείται να

καλύψει περισσότερες από μία φορές. Καθίσταται, ωστόσο, απαραίτητο να

αξιολογηθούν οι ικανότητες του αρχιτέκτονα και να διερευνηθεί εάν

γνωρίζει με επιστημονικό τρόπο την τέχνη, την αρχιτεκτονική και από

ποιόν την έμαθε, καθώς κάθε «ειδικός επιστήμων» ορίζεται «εκ των

προηγούμενων» και «εκ των επόμενων»1. Για να προβούμε, συνεπώς, σε

αξιολόγηση ενός δημιουργού οφείλουμε να ερευνήσουμε καταρχήν ποιοι

ήταν οι δάσκαλοί του, ώστε να πιστοποιηθεί η επάρκεια των επιστημονικών

εφοδίων και στη συνέχεια τις θεωρίες που συνέλαβε ο ίδιος, ώστε να

διαπιστωθεί η αποκρυστάλλωση της γνώσης που έλαβε. Παραλλήλως θα

πρέπει να εξετάσουμε αν είχε αναγνωρισμένα αποτελέσματα και ποιοι ήταν

οι νέοι που μαθήτευσαν κοντά του.

Υπό το πρίσμα της παραπάνω πλατωνικής θεωρίας αναπτύσσεται το

θέμα της παρούσας μελέτης. Αφετηριακή προβληματική της έρευνας

αποτέλεσε η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση και

στην αρχιτεκτονική παραγωγή. Στόχο της διατριβής συνιστά η άρθρωση

μιας πρότασης ερμηνείας της αρχιτεκτονικής δημιουργίας του Βασιλείου

Κουρεμένου ως φοιτητή και ως επαγγελματία μέσα από τις εκπαιδευτικές

καταβολές και επιρροές της École Nationale Supérieure des Beaux-Arts του

Παρισιού.

1 «Να εξετάσουμε το εξής, αν έχουμε αναγείρει ποτέ οικοδόμημα ιδιωτικό ή για κάποιο
φιλικά προσκείμενο πρόσωπο ή για κάποιον οικείο μας και αν το οικοδόμημα αυτό είναι
ωραίο ή άσχημο. Αν κατά τη διερεύνηση διαπιστώσουμε ότι υπήρξαν δάσκαλοί μας
ευυπόληπτοι και διαπρεπείς άνδρες και πολλά ωραία οικοδομήματα έχουν ανεγερθεί από
εμάς με το συντονισμό των δασκάλων, πολλά επίσης ανεγείραμε μόνοι μας από τη στιγμή
που αποφοιτήσαμε από τους δασκάλους, αν λοιπόν έτσι είχε η κατάσταση θα αποτελούσε
ενέργεια έλλογων υποκειμένων η από μέρους μας ανάληψη των δημόσιων έργων»
(Πλάτων 1993, 514 c).
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Βασικό ερευνητικό εργαλείο στην αναζήτηση των συνθετικών και

αισθητικών αρχών που διέπουν το έργο του αρχιτέκτονα αποτέλεσε το

προσωπικό του αρχείο, το οποίο ο ίδιος κληροδότησε στο Δήμο Ιωαννιτών.

Πρόκειται για  πρωτογενές υλικό που αποτελείται από πρωτότυπα σχέδια,

έντυπα, προπλάσματα γλυπτικών συνθέσεων και τμήμα της προσωπικής του

βιβλιοθήκης. Μέσω των τεκμηρίων διαφαίνεται η προσπάθεια του

Κουρεμένου να συλλέξει τα «ίχνη» της εκπαιδευτικής του πορείας ως

απόδειξη της δυναμικής του διδακτικού προτύπου της γαλλικής Σχολής

Καλών Τεχνών. Με αφετηρία τη θητεία του ως φοιτητή στη Σχολή του

Παρισιού, το αρχιτεκτονικό του έργο, όπως αυτό αποκρυσταλλώνεται μέσα

από το αρχείο του, καθώς και το βραχύ αλλά ουσιώδες διδακτικό του έργο

στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.),

αναζητείται η σχέση ανάμεσα στην γαλλική αρχιτεκτονική εκπαίδευση του

19ου αιώνα και στην αρχιτεκτονική δημιουργία των αρχών του 20ου αιώνα.

Ο Βασίλειος Κουρεμένος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους

αρχιτέκτονες εκείνους, που δεν απασχόλησαν ιδιαίτερα τους μελετητές της

αρχιτεκτονικής ιστοριογραφίας του 20ου και 21ου αιώνα. Η έρευνα στις

εγχώριες δημοσιεύσεις (βιβλιογραφία, ημερήσιος και περιοδικός τύπος,

ακαδημαϊκές μελέτες) οδήγησε σε σύντομες και ελλιπείς αναφορές και, σε

σπάνιες περιπτώσεις, περιγραφές επιλεγμένων έργων του2. Στη γαλλική

βιβλιογραφία συναντάται περιορισμένη αναφορά στον Κουρεμένο, η οποία

οφείλεται στη φοίτησή του στην École des Beaux-Arts. Η μοναδική

αναφορά του ξένου τύπου στο έργο του Κουρεμένου συναντάται στο

γαλλικό περιοδικό L’ Architecture, το οποίο σε τεύχος του 1936 δημοσιεύει

επιλεγμένα έργα του. Η απουσία του έργου του Βασιλείου Κουρεμένου από

την ιστοριογραφική έρευνα αποτελεί παράλληλη εκδήλωση της άρνησης

των μελετητών να διερευνήσουν τις αρχιτεκτονικές συνιστώσες του ρυθμού

2 Η πρώτη προσπάθεια αποδελτίωσης του προσωπικού αρχείου του Βασιλείου
Κουρεμένου έγινε το 2003 από τη γράφουσα στο πλαίσιο του μαθήματος της
Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π. «Διάλεξη». Η καταγραφή και τεκμηρίωση των σχεδίων
και του μέχρι τότε γνωστού αρχιτεκτονικού του έργου αποτέλεσε ένα corpus βάσης για την
παρούσα μελέτη.
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που εισάγει η Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού, κυρίως λόγω της

απουσίας εκπροσώπων της στην Ελλάδα. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελεί το

έργο των αποφοίτων της Σχολής Αλεξάνδρου Νικολούδη και Hernest

Hébrard3.

Η ελληνική αρχιτεκτονική ιστοριογραφία δίνει τα πρώτα δείγματά

της ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, αντιμετωπίζοντας την

καταγραφή και τεκμηρίωση του έργου των Ελλήνων αρχιτεκτόνων ως

ζήτημα μείζονος σημασίας. Την εποχή αυτή κυκλοφορεί το σημαντικό

πόνημα του Δημήτρη Φιλιππίδη Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, όπου

αναλύεται συστηματικά η αρχιτεκτονική παραγωγή του 20ου αιώνα. Στη

συνέχεια θα ακολουθήσει πληθώρα συγγραμμάτων, είτε με τη μορφή

μονογραφιών είτε με τη μορφή συγκριτικών μελετών της συνολικής

παραγωγής Ελλήνων αρχιτεκτόνων. Το ενδιαφέρον του κύριου όγκου της

έρευνας επικεντρώνεται στην αναζήτηση και καταγραφή της

αρχιτεκτονικής παραγωγής, που ενσαρκώνει τις αρχές του νεοκλασικισμού

ως έκφανση του πολιτικού και εθνικιστικού ιδεώδους της Μεγάλης Ιδέας ή

τους αισθητικούς κανόνες του Μοντερνισμού, που σηματοδοτεί την

ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τα αρχιτεκτονικά δρώμενα.

Στο πλαίσιο αυτό η αρχιτεκτονική της γαλλικής Σχολής Καλών Τεχνών

περνάει στο περιθώριο. Οι συγγραφείς της αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα

επιχείρησαν, ακόμη και μέσω της δυσφήμισης, την απομόνωση της

ορολογίας της Beaux-Arts με συνεπακόλουθο η διακόσμηση να μετατραπεί

σε «έγκλημα» (Johnson, 1994).

Ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο στον αποκλεισμό του έργου του

Κουρεμένου από τις αρχιτεκτονικές μελέτες διαδραματίζει η εποχή της

επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Η επιστροφή του στην Ελλάδα

συμπίπτει με την απαρχή της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής, που συνεπάγεται

3 Το έργο του Αλέξανδρου Νικολούδη, έχει μελετηθεί κυρίως λόγω της συμμετοχής του
στο σχεδιασμό δημόσιων κτιρίων και του Hernest Hébrard λόγω της συμμετοχής του στην
πολεοδομική αναμόρφωση της πόλης της Θεσσαλονίκης μετά την μεγάλη
πυρκαγιά του 1917.
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την απόρριψη των ιστορικών ρυθμών και την αποδέσμευση από την

ακαδημαϊκή αρχιτεκτονική, λόγω των σαφών αναφορών της στο παρελθόν.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 οι Έλληνες αρχιτέκτονες αναζητούν

την απλοποίηση της κατασκευής, τη γεωμετρική αφαίρεση, τα καθαρά

σχήματα και μορφές και την κατάργηση του δαπανηρού διακόσμου. Η

απήχηση που είχε ο «επαναστατικός» Μοντερνισμός και οι βασικοί

αισθητικοί του κανόνες συνετέλεσαν ώστε το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο του

Βασιλείου Κουρεμένου, όπως και των υπολοίπων αποφοίτων της École des

Beaux-Arts, να περάσει στο περιθώριο.

Γίνεται κατανοητό πως έχει δημιουργηθεί ένα ιστοριογραφικό κενό

σε ό,τι αφορά την καταγραφή και την ερμηνεία της ελληνικής

αρχιτεκτονικής παραγωγής του 20ου αιώνα, το οποίο επιχειρούν να

γεφυρώσουν ελάχιστες ολοκληρωμένες μελέτες και περισσότερες

σποραδικές αναφορές. Ενταγμένη στο παραπάνω κλίμα είναι η απουσία

μελέτης του εκπαιδευτικού συστήματος που διαμόρφωσε τους αρχιτέκτονες

εκείνους, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν τις αρχές της γαλλικής

αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα στην ελληνική πραγματικότητα. Η

εκπαιδευτική πρακτική, το θεωρητικό υπόβαθρο, οι ιδεολογικοί μηχανισμοί,

οι συνθετικές αρχές της École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, της

σημαντικότερης αρχιτεκτονικής σχολής της Ευρώπη από το 17ο έως τον 20ο

αιώνα, δεν έχουν μέχρι σήμερα επαρκώς μελετηθεί.

Με αφετηρία την επισήμανση της απουσίας και απομόνωσης του

έργου του Βασιλείου Κουρεμένου, κυρίως δε του διδακτικού προτύπου της

École des Beaux-Arts από την ιστοριογραφική μελέτη, θα επιχειρήσουμε να

προσεγγίσουμε και να ερμηνεύσουμε το περιεχόμενο του προσωπικού

αρχείου του αρχιτέκτονα, φιλτραρισμένο μέσα από το θεωρητικό και

εκπαιδευτικό έργο της γαλλικής Σχολής Καλών Τεχνών. Στόχο της έρευνας

αποτελεί η προσπάθεια κατανόησης της δυναμικής της εκπαιδευτικής

διαδικασίας στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας.
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Στο πλαίσιο της στροφής της σύγχρονης ιστοριογραφίας σε θέματα

πέρα από την ανάλυση αξιοσημείωτων κτιρίων απομακρυνόμαστε από τον

καθορισμό του ποιά είναι η αρχιτεκτονική δημιουργία και

επικεντρωνόμαστε στη διερεύνηση του για ποιό λόγο είναι. Η ερμηνευτική

προσέγγιση, μέσω της οποίας αναζητούμε την ανάλυση της αρχιτεκτονικής

μορφής, συνίσταται κατά βάση στην κατανόηση του ευρύτερου θεωρητικού

περιγράμματος της εκπαίδευσης στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού.

Ξεκινώντας από την παραδοχή πως κάθε άνθρωπος αντλεί τις πρώτες

σκέψεις του από τους άλλους, διερευνάται το περιβάλλον εκπαίδευσης του

Κουρεμένου και αναζητούνται οι πλατωνικοί «σκοπούμενοι διδάσκαλοί»

του. Η κατανόηση της διδασκαλίας τους αλλά και του θεωρητικού

υπόβαθρου του ανωτέρου ιδρύματος θα μας κατευθύνει στον εντοπισμό των

συνειδητών ή ασυνείδητων επιρροών που οδήγησαν στη «σύλληψη,

εγκυμοσύνη και γέννηση» τόσο των έργων του Βασιλείου Κουρεμένου όσο

και των αρχών της διδασκαλίας του στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π.

Με αυτή τη σκοπιά η ερμηνεία του έργου του, ως φοιτητή και ως

επαγγελματία αρχιτέκτονα, δεν πραγματοποιείται μέσω της παράθεσης

ορατών στοιχείων και της εμμονής στη μορφολογική περιγραφή των

κτιρίων ή τις τεχνικές λεπτομέρειες και τη λειτουργία της δομής. Το

αρχιτεκτονικό έργο δεν αντιμετωπίζεται ως καθαυτό, αλλά λαμβάνονται

υπόψη οι αναφορές που τροφοδότησαν τη σκέψη του δημιουργού και

αποκωδικοποιούνται τα ερεθίσματα, που έλαβε κατά τη διάρκεια της

αρχιτεκτονικής του εκπαίδευσης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε

πως κάθε αρχιτέκτονας εντάσσεται στο χρονικό και χωρικό περιβάλλον,

που εκπαιδεύεται και δημιουργεί. Υπό το πρίσμα αυτό οφείλουμε να

λάβουμε υπόψη τη σφαιρικότητα της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και να

υπολογίσουμε ότι ο δημιουργός είναι άρρηκτα συνδεμένος όχι μόνο με το

περιβάλλον στο οποίο διαπλάθεται, αλλά και με την κοινωνία μέσα στην

οποία ζει και εργάζεται. Όπως χαρακτηριστικά διατύπωσε ο Άγγλος ποιητής

John Donne (1624) κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί, αλλά κομμάτι

ηπείρου. Σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική δημιουργία, οι έννοιες καθολικό
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και μεμονωμένο αλληλεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται. Συνεπώς, η

κατανόηση και διασάφηση του ειδικού δεν μπορεί να γίνει με την

απομόνωσή του από το γενικό και αντιστρόφως.

Παρά το γεγονός πως το περιβάλλον καταγωγής και οι μνήμες της

παιδικής ηλικίας συχνά επηρεάζουν τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής

ταυτότητας ενός δημιουργού, θεωρούμε πως στην περίπτωση του Βασιλείου

Κουρεμένου ο τόπος που καθόρισε τη σκέψη και τις απόψεις του ήταν η

γαλλική πρωτεύουσα, δεδομένου ότι εγκατέλειψε τη γενέτειρά του σε πολύ

μικρή ηλικία. Στο έργο του συναντώνται μεμονωμένα αρχιτεκτονικά

στοιχεία με αναφορές στην πατρώα γη, ωστόσο, μόνο με τον τόπο

εκπαίδευσης μπορεί να αποκατασταθεί μια σταθερή αξία «αιτίας –

αποτελέσματος». Άλλωστε, σύμφωνα με τον Ιταλό ιστορικό και συγγραφέα

Ruggiero Romano, το αληθινό πρόβλημα δεν είναι να γνωρίζουμε τον τόπο

όπου κάποιος σπουδαίος άνθρωπος άνοιξε τα μάτια του, αλλά τον τόπο

στον οποίο έμαθε τις τεχνικές του.

Το σώμα αναφοράς της παρούσας μελέτης συγκροτήθηκε, κυρίως,

από το πρωτογενές υλικό τεκμηρίωσης. Η περιοχή μελέτης ξεκινά από την

τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και ολοκληρώνεται με το θάνατο του

Βασιλείου Κουρεμένου το 1957. Η ύπαρξη ζώντων τεκμηρίων της περιόδου

αυτής και η εύκολη πρόσβαση σε κοινωνικοπολιτικά και αρχιτεκτονικά

ντοκουμέντα και μαρτυρίες κατέστησαν δυνατή την προσέγγιση της

εκπαιδευτική διαδικασίας της École des Beaux-Arts και του αρχιτεκτονικού

αλλά και διδακτικού έργου του Κουρεμένου. Αρχειακό υλικό, αποδελτίωση

αρχείου υπηρεσιών, αρχείων μελών οικογενειών, συζητήσεις με ανθρώπους

που βρέθηκαν κοντά του και βιβλιογραφία, αποτέλεσαν τις κυριότερες

πηγές του ερευνητικού υλικού. Μέσω της αλληλογραφίας του, των

κειμένων που συνέταξε, των σκίτσων, των προσχεδίων, των αρχιτεκτονικών

σχεδίων, των φοιτητικών εργασιών, των προπλασμάτων και των μαρτυριών

οικείων του για τις ανθρώπινες ιδιαιτερότητές του, προσεγγίσαμε όχι μόνο

τον υλικό σχηματισμό αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο. Με τον τρόπο αυτό

το έργο δεν αποκόπτεται από το δημιουργό του, σε ό,τι αφορά την ανάλυση
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της αρχιτεκτονικής παραγωγής, αλλά αντίθετα μέσω της «ψηλάφησης» της

προσωπικότητάς του ανιχνεύουμε τη σκέψη του και αποκαλύπτουμε τις πιο

λεπτεπίλεπτες εκφάνσεις της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Δεδομένης

της πολύπλευρης και πολυδιάστατης καλλιτεχνικής παραγωγής του

Βασιλείου Κουρεμένου, η ανάλυση της αρχιτεκτονικής εργογραφίας δεν

είναι αρκετή, καθώς η σύνθεση, η κατασκευή, η ζωγραφική, η ταπητουργία,

η γλυπτική αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της καλλιτεχνικής του

παραγωγής. Συνεπώς, η ερμηνεία του έργου του είναι αδύνατο να γίνει

χωρίς ταυτόχρονη μελέτη των επιμέρους εκφάνσεων της καλλιτεχνικής του

υπόστασης. Για τον Κουρεμένο, όπως και για κάθε φοιτητή της Σχολής

Καλών Τεχνών του Παρισιού, η διαδικασία προετοιμασίας ενός

αρχιτεκτονικού έργου ταυτιζόταν με τη ζωγραφική δημιουργία. Οι

συνθετικοί κανόνες, σε συνδυασμό με τον τρόπο απόδοσης των σχεδίων,

ενσαρκώνουν την πλατωνική θεωρία πως η αρχιτεκτονική εμπεριέχει όλα

εκείνα τα στοιχεία, που την καθιστούν ισότιμη με τη ζωγραφική. Η

αρχιτεκτονική συνεισφέρει στον κοινό σκοπό των τεχνών, που είναι η

επίτευξη του κάλλους, του καλού σχήματος, της αρμονίας· συνεπώς η

αρχιτεκτονική είναι τέχνη και μόνο μέσω μιας σφαιρικής ανάλυσης θα

οδηγηθούμε σε συμπεράσματα σχετικά με τα ερεθίσματα που καθόρισαν τη

σκέψη και το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο του Κουρεμένου. Όπως υποστήριξε

και ο ίδιος, η αρχιτεκτονική είναι το κτίζειν και διακοσμείν με τέχνη ή

καλλιτεχνία (Κουρεμένος, 1937). Η μελέτη της σχεδιαστικής προσέγγισης

των θεμάτων, της εξέλιξης των συνθετικών αρχών, της προόδου του τρόπου

σχεδιαστικής αναπαράστασης, των έργων ζωγραφικής και γλυπτικής

αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί σημαντικό εργαλείο ανάλυσης και

ερμηνείας του έργου του Κουρεμένου, αλλά και του γαλλικού

εκπαιδευτικού προτύπου.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης του

Βασιλείου Κουρεμένου αναπόφευκτα κληθήκαμε να μελετήσουμε τη

σύντομη θητεία του στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., ως Καθηγητή

Κτιριολογίας. Η διδασκαλία και η γενικότερη στάση του στους κόλπους του
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ιδρύματος αποκρυσταλλώνουν τις σκέψεις του για το ρόλο και τις

αρμοδιότητες του αρχιτέκτονα στην πιο συνετή και ρητή τους μορφή. Οι

απόψεις του σχετικά με το χαρακτήρα των αρχιτεκτονικών σπουδών και η

ανεπιτυχής προσπάθειά του να εισάγει στη νεοσύστατη Σχολή το πρότυπο

διδασκαλίας της École des Beaux-Arts αποτέλεσαν αντικείμενο της

παρούσας έρευνας και αναζητήθηκαν δεξαμενές πληροφορίας, ώστε να

τεκμηριωθεί η ιδεολογική σύγκρουση ανάμεσα στους διδάσκοντες.

Τη διευκρίνιση των κινήτρων και των στόχων της έρευνας

ακολούθησε η αντιμετώπιση του θέματος, η οποία περιλάμβανε τη συλλογή

του υλικού τεκμηρίωσης, την καταγραφή και αναλυτική επεξεργασία του,

τη συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων και την εξαγωγή

συμπερασμάτων. Η ανάπτυξη του θέματος στηρίχθηκε στη δημιουργία

θεματικών ενοτήτων, τις οποίες χαρακτηρίζει χρονική συνοχή και συνέχεια.

Ακολουθώντας τους στόχους της έρευνας οι θεματικές αυτές ενότητες είναι

οι ακόλουθες:

 Το αρχείο του Βασιλείου Κουρεμένου. Συλλογή και καταγραφή των

σχεδίων, σκίτσων, προπλασμάτων και της προσωπικής βιβλιοθήκης του

αρχιτέκτονα. Δημιουργία αρχείου δελτίων που περιλαμβάνει την

καταγραφή των εξωτερικών μορφολογικών χαρακτηριστικών των

τεκμηρίων (σχήμα, διαμόρφωση της «γλώσσας», κατάσταση

συντήρησης κ.λπ.), την παρουσίαση της αρχιτεκτονικής παραγωγής,

την κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση με βάση το θέμα και τη

χρονολογία, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και κάθε απαραίτητη

πληροφορία για την πλήρη και ορθή προβολή των τεκμηρίων. Στην

παρούσα εργασία το ζήτημα της αρχειακής μελέτης τίθεται από την

οπτική της ιστοριογραφίας, με στόχο να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης στη Γαλλία και στην

Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα αντιστοίχως.

Μέσω της «ανάγνωσης» του αρχείου επιχειρήθηκε η ιστοριογραφική

προσέγγιση του εκπαιδευτικού προτύπου της École des Beaux-Arts.
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Μέσω της διδασκαλίας του Κουρεμένου ως φορέα των καταβολών του

γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος προσεγγίστηκε το πεδίο της

εκπαιδευτικής διαδικασίας του Ε.Μ.Π. Παραλλήλως, μέσα από τη

επεξεργασία του προσωπικού αρχειακού υλικού και του αρχείου

δημόσιων φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρείται η

ψηλάφηση της προσωπικότητας του Κουρεμένου, ως μέσο διερεύνησης

της στάσης του απέναντι στο αρχιτεκτονικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι

της εποχής του.

 Η θεωρία της αρχιτεκτονικής στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του 18ου και

του 19ου αιώνα. Η αρχιτεκτονική αντιμετωπίζεται ως έκφραση μέσω

του γραπτού λόγου και διερευνώνται οι αρχές, η μεθοδολογία, τα

πρότυπα και οι στόχοι της υπό τη σταθερή ισχύ μιας ερμηνευτικής

πρόθεσης στραμμένης προς την αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο

αυτό εξετάζεται το συγγραφικό έργο των Jacques - François Blondel,

Jean - Baptiste Rondelet, Antoine - Chrysostome Quatremère de

Quincy, Jean – Nicolas - Louis Durand και Julien Guadet, δεδομένου

ότι οι πραγματείες τους αποτέλεσαν σημείο αναφοράς, ασκώντας

σημαντική επιρροή στην τρέχουσα και μελλοντική αρχιτεκτονική

παραγωγή και στη θεωρία που τη συνοδεύει.

 Η ιστορική διαδρομή, το θεωρητικό υπόβαθρο και η εκπαιδευτική

διαδικασία της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού. Την έρευνα

απασχόλησαν θέματα όπως η φιλοσοφία της Σχολής, οι μέθοδοι

διδασκαλίας, τα εκπαιδευτικά μέσα, η διαδικασία εισαγωγής, η

διδακτέα ύλη, η δομή των εργασιών και η διαδικασία αξιολόγησης, οι

αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, η λειτουργία των εργαστηρίων. Στόχο της

μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση, η κατανόηση και η κριτική ανάλυση

της ιδεολογικής συνιστώσας της διδακτικής πρακτικής της Σχολής.

Στην ενότητα αυτή επιμείναμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς

επιλεγμένα φοιτητικά έργα από το αρχείο του Βασιλείου Κουρεμένου

και να επιχειρούμε την ερμηνεία τους με τους όρους που έθετε το
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γαλλικό παιδαγωγικό μοντέλο. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρήθηκε η

ανίχνευση και ο εντοπισμός των κατευθυντήριων αρχών, των κοινών

συνθετικών στοιχείων ή επινοήσεων, ακόμη και της σταθερής χρήσης

τύπων, ώστε να οδηγηθούμε σε ένα πιθανό ενιαίο συνθετικό ιδίωμα,

που θα υπαγόρευε η πρακτική της Σχολής.

 Αναζήτηση της επιρροής των αρχών της Σχολής Καλών Τεχνών του

Παρισιού στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα. Με αναφορά

τη διαπίστωση ότι η αρχιτεκτονική παραγωγή του πρώτου μισού του

20ου αιώνα διέπεται από αρχές, που αντλούν την καταγωγή τους από

την École des Beaux-Arts, μελετάται η περίπτωση του απόφοιτου της

Σχολής August Perret και του Le Corbusier.  Η προσέγγιση στον

τελευταίο γίνεται στο βαθμό που μπορεί να αναδείξει την επιρροή, που

άσκησε ο Perret στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής του ταυτότητας.

 Ο θεσμός των Διεθνών Εκθέσεων του Παρισιού και των Salons των

Γάλλων Καλλιτεχνών, με αφορμή τις συμμετοχές του Βασιλείου

Κουρεμένου. Η φιλοσοφία και οι στόχοι των διοργανώσεων, η

αρχιτεκτονική τους, η ευνοϊκή ή όχι απήχηση

των νέων αρχιτεκτονικών ρευμάτων τεκμηριώνεται μέσω της

αποδελτίωσης ημερήσιου και περιοδικού τύπου της εποχής.

 Το πολυσχιδές έργο του Βασιλείου Κουρεμένου εξετάζεται ως

αυθεντική εκδήλωση της τέχνης μέσα από τα αρχειακά «θραύσματα».

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει την τεκμηρίωση και ανάλυση του

υλοποιηθέντος αρχιτεκτονικού έργου, των μνημείων, των γλυπτικών

συνθέσεων, των συμμετοχών σε διεθνείς διαγωνισμούς, όπως

παρουσιάζεται μέσα από το αρχειακό υλικό. Πραγματοποιείται

διερεύνηση των ερεθισμάτων, που οδήγησαν στον υλικό σχηματισμό

και ερμηνεία του παραγόμενου μέσω της αναγωγής των

χαρακτηριστικών της σύνθεσης σε εκπαιδευτικούς όρους. Αναζητείται

η ύπαρξη εγγενούς δεσμού ανάμεσα στην εκπαίδευση, στην ανθρώπινη
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και καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία του δημιουργού και στο παραγόμενο

έργο.

 Το διδακτικό έργο του Βασιλείου Κουρεμένου στο Εθνικό Μετσόβιο

Πολυτεχνείο. Συνοπτική αναφορά στην ιστορία της αρχιτεκτονικής

Σχολής του Ε.Μ.Π. και τεκμηρίωση της διδακτικής παρουσίας του

Κουρεμένου μέσω του αρχειακού υλικού του ιδρύματος. Στο πλαίσιο

της ενότητας επιχειρείται η παρουσίαση και η κριτική ανάλυση του

εκπαιδευτικού προτύπου, που επιχείρησε να εισάγει στη Σχολή

Αρχιτεκτόνων και αναζητούνται οι λόγοι που η προσπάθεια δεν

τελεσφόρησε. Σημαντικό εργαλείο ερμηνείας της διδακτικής

υπόστασης του Κουρεμένου αποτέλεσαν οι θεωρίες του σχετικά με τη

διαφοροποίηση των αρμοδιοτήτων του αρχιτέκτονα από το μηχανικό.
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1.1 Βιογραφικά. Η μετάβαση από τους Βουλιαράτες στο Παρίσι

Η αναζήτηση του νοήματος της αρχιτεκτονικής μορφής δεν μπορεί να

πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από την προσέγγιση των καταβολών του

δημιουργού, τη διερεύνηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο γεννήθηκε,

γαλουχήθηκε και εκπαιδεύτηκε και την κατανόηση των ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών του τόπου καταγωγής. Υπό την παραπάνω θεώρηση και

δεχόμενοι την άποψη του Αριστοτέλη πως ο άνθρωπος φέρει εν δυνάμει

από τη γέννησή του το ορεκτικό, το θυμικό και το βουλητικό στοιχείο,

κατανοούμε πως η ανάπτυξη της ηθικής και της διανοητικής συνιστώσας,

όπως αυτή συντελείται στους κόλπους της οικογένειας, παρουσιάζει την

ίδια βαρύτητα με την εγκύκλια παιδεία.

Ο Βασίλειος Κουρεμένος, ένα από τα τρία παιδιά του Μάρκου

Κουρεμένου, γεννήθηκε στο χωριό Βουλιαράτες της Βορείου Ηπείρου στις

25 Δεκεμβρίου του 1875. Η οικογένειά του ασχολούταν με εμπορικές

δραστηριότητες, δε φέρεται ωστόσο να μπορεί να εξασφαλίσει την

οικονομική ευμάρεια των παιδιών και την εκπαίδευση του Βασιλείου, ρόλο

που τελικά ανέλαβε ο θείος του Γιώργος Κουρεμένος, ο οποίος εργαζόταν

στο Παρίσι ως ιατρός. Ο Βασίλειος Κουρεμένος εγκαταλείπει τους

Βουλιαράτες το 1885, σε ηλικία δέκα ετών4, για να μεταβεί στο Δέλβινο και

να ολοκληρώσει τις τάξεις του σχολαρχείου. Το 1887 εγκαθίσταται στα

Ιωάννινα, όπου φοιτά σε γυμνάσιο της πόλης5 Αφού ολοκληρώσει το

σχολείο, υπό την οικονομική αιγίδα του θείου του, μεταβαίνει στη Γαλλία,

μαζί με τον ξάδερφό του Μιχάλη Κουρεμένο, ώστε να προετοιμαστούν για

την εισαγωγή τους σε ιατρική σχολή του Παρισιού. Με γνώμονα την

44 Όπως αναφέρει ο Κουρεμένος στη διαθήκη του (30.8.1941) από την ηλικία των δέκα
ετών σταμάτησε να επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά του.

5 Πιθανολογούμε πως ο Κουρεμένος φοίτησε στη Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων, αν και
στα αρχεία του ιδρύματος δεν υπάρχει φάκελός του.
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επιθυμία του θείου του να στραφεί προς τις ιατρικές σπουδές, ο Βασίλειος

εισάγεται στη Lyceé Condorcet (παράρτημα, σ. 373)6.

Η διαμονή στη γαλλική πρωτεύουσα επηρέασε καταλυτικά τον

Κουρεμένο, ο οποίος δεν στάθηκε ασυγκίνητος στα κελεύσματα της

μητρόπολης της τέχνης του 19ου αιώνα. Άλλωστε την εποχή εκείνη, όπως

εύγλωττα διατείνεται ο Baudelaire (1861) στο έργο του Le Cygne, το

Παρίσι ήταν μία πόλη που προκαλούσε ατέρμονη ροή εικόνων. Είναι

κοινώς παραδεκτό πως η Γαλλία του 19ου αιώνα υπήρξε μάρτυρας

πρωτοφανών κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών.

«Όποιος αναζητά την πρόοδο βλέπει το Παρίσι. [.…] Το Παρίσι είναι τόσο

μια ιδέα, όσο είναι και μια πόλη, μια πανταχού παρουσία», αναφέρει ο

Victor Hugo (1875, Τόμος 2, σ. XV & XVI). Ποτέ άλλοτε δεν είχε

ανακοινωθεί τόσο ξεκάθαρα η έλευση του μοντέρνου όσο στο Παρίσι του

19ου αιώνα, κυρίως μέσω των διαδικασιών ανασχεδιασμού της πόλης. Ο

διορισμός του Βαρόνου Georges Haussmann στη θέση του νομάρχη το

1853 συνετέλεσε στη μετατροπή της γαλλικής πρωτεύουσας από μια

μεσαιωνική πόλη σε μια σύγχρονη μητρόπολη. Γειτονιές ολόκληρες

κατεδαφίστηκαν με σκοπό τη δημιουργία λεωφόρων, πλατειών, πάρκων,

κατοικιών και κτιρίων γραφείων. Η πρόσβαση στη γαλλική πρωτεύουσα

μέσω νέων υποδομών μεταφορών βελτιώθηκε, γεγονός που συνετέλεσε

στην εδραίωση της πόλης ως το σημαντικότερο εμπορικό, οικονομικό και

πολιτιστικό κέντρο όχι μόνο της Γαλλίας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

Δεν έλειψαν ωστόσο οι επικριτές της ραγδαίας αναδιαμόρφωσης της

εικόνας του Παρισιού, οι οποίοι στηλίτευσαν την χωρίς αισθητική, όπως

διατείνονταν, πολεοδομική και αρχιτεκτονική αλλαγή της πόλης.

Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Victor Hugo πως το Παρίσι δεν έχει

γενικό χαρακτήρα.

6 Πρόκειται για ένα εκ των τεσσάρων παλαιότερων και πιο σημαντικών σχολών μέσης
εκπαίδευσης του Παρισιού.
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Είναι μία συλλογή δειγμάτων διαφόρων ηλικιών, με τα ωραιότερα

να έχουν εξαφανιστεί. Το κεφάλαιο αυξάνεται μόνο σε σπίτια - και

τι σπίτια! Με το ρυθμό αυτό θα υπάρχει ένα Παρίσι κάθε πενήντα

χρόνια. Και έτσι, η ιστορική σημασία της αρχιτεκτονικής σβήνεται

καθημερινά. Τα σημαντικά κτίρια γίνονται όλο και πιο σπάνια, και

είναι σα να τα βλέπουμε σταδιακά να βουλιάζουν – να πνίγονται

στον κατακλυσμό των σπιτιών. Οι πατέρες μας είχαν ένα Παρίσι

από πέτρα· οι γιοι μας θα έχουν ένα Παρίσι από γύψο.

(Hugo 1831, όπως παραπέμπεται στο Hamerton 1885, σ.12)

Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η άποψη του Honore De Balzac:

Κατά μήκος του δρόμου, το σπίτι παρουσιάζει μια πρόσοψη από

ακατέργαστη πέτρα καλυμμένη με γύψο, με ρωγμές από το χρόνο,

στοιχισμένες από το χτίστη σε ένα όμοιο συγκρότημα λιθοδομής.

Αυτού του είδους η πρόσοψη είναι τόσο κοινή στο Παρίσι και τόσο

άσχημη, που η αρχή της πόλης θα έπρεπε να προσφέρει αμοιβή

στους ιδιοκτήτες που χτίζουν τις προσόψεις τους με ομάδες

λιθοδομών. Παρά τις έντονες επικρίσεις, είναι αδιαμφισβήτητο πως

την εποχή αυτή το Παρίσι συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του συνόλου

των καλλιτεχνών της γηραιάς Ηπείρου αλλά και της Αμερικής, με

αρκετούς νέους να επιλέγουν τη γαλλική πρωτεύουσα για την

ολοκλήρωση των εικαστικών και αρχιτεκτονικών σπουδών τους.

Honore De Balzac (1896, σ. 3)

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως ο Βασίλειος Κουρεμένος με

την εγκατάστασή του στη γαλλική πρωτεύουσα είχε την ευκαιρία να έρθει

σε επαφή με τους κύκλους των καλλιτεχνών. Τα cafés της πόλης

φιλοξενούσαν καθημερινά καταξιωμένους και εκκολαπτόμενους

εικαστικούς, οι οποίοι συχνά τα αντικαθιστούσαν με τους χώρους των

εργαστηρίων τους. Η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των παρισινών cafés ευνοούσε
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την επικοινωνία ανάμεσα στους καλλιτέχνες, οι οποίοι αντάλλασαν ιδέες,

ανέλυαν τις νέες εικαστικές τάσεις και τις καινοτόμες τεχνικές και όχι

σπάνια εργαζόντουσαν επάνω σε κάποιο έργο τους. Καθημερινά, η ζωή

τους μεταφερόταν στο Maxim de Paris, το Café des Ambassadeurs και άλλα

παρόμοια μέρη7 όπου, σύμφωνα με τον Robert Herbert (1988, σ. 276),

«ανατρεφόντουσαν οι ελεύθερες σκέψεις». Στην επαφή αυτή του

Κουρεμένου με την τέχνη πιθανολογούμε πως οφείλεται η απόφασή του να

εγκαταλείψει τις ιατρικές σπουδές και να στραφεί προς τις σπουδές της

αρχιτεκτονικής. Ο Γεώργιος Κουρεμένος, αντίθετος με την κίνηση του

ανιψιού του να εγκαταλείψει την ιατρική, διακόπτει κάθε οικονομική

υποστήριξη. Ο Κουρεμένος αναγκάζεται τότε να αναλάβει μόνος του τα

έξοδα διαβίωσης ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει την επιθυμία του να

εισαχθεί στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Ολοκληρώνοντας τη

φοίτησή του στη Lycée Condorcet, δίνει εξετάσεις στην École des Beaux-

Arts και το 1893 εισάγεται στη Δεύτερη Τάξη, με αριθμό μητρώου 4499

(Delaire 1907, σ. 43).

Στη Σχολή συναναστρέφεται με φοιτητές, οι οποίοι στο μέλλον

πρόκειται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο

αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως το 1890

εισήχθη στη Δεύτερη Τάξη της σχολής ο Tony Garnier, το 1891 ο Paul

Guadet και ο August Perret, το 1892 ο Hernest Hébrard, το 1893 ο Gustave

Perret, το 1894 ο Αλέξανδρος Νικολούδης, το 1897 ο Paul Cret και το 1898

η Julia Morgan, η πρώτη γυναίκα που αποφοίτησε από την École des

Beaux-Arts του Παρισιού. Το 1897 και αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις

απαιτήσεις της Δεύτερης Τάξης ο Κουρεμένος εισάγεται στην Πρώτη Τάξη

(Delaire 1907, σ. 67). Αποκτά το δίπλωμα του αρχιτέκτονα το 1904 μετά

από έντεκα χρόνια σπουδών (Delaire 1907, σ. 80). Την ίδια χρονιά αποκτά

το δίπλωμα και ο γιός του Julien Guadet, Paul. Μετά το πέρας των σπουδών

7 Θαμώνες του Maxim de Paris, γνωστό για την art-decό διακόσμηση, υπήρξαν ο
βασιλιάς της Αγγλίας Εδουάρδος VII και ο Marcel Proust. Στο Café des Ambassadeurs, το
οποίο λειτουργούσε στο κτίριο του ξενοδοχείου Hôtel de Crillon από τα μέσα του 19ου

αιώνα, σύχναζε ο Edward Degas και ο Henri-Toulouse Lautrec.
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του και μέχρι το 1910 ζει και εργάζεται στη γαλλική πρωτεύουσα,

αναλαμβάνοντας ιδιωτικά και δημόσια έργα και συμμετέχοντας σε διεθνείς

διαγωνισμούς. Το 1907 δηλώνει ως έδρα του το κτίριο που βρίσκεται στον

αριθμό 23 της λεωφόρου Observatoire, στο κέντρο του Παρισιού (Delaire

1907, σ. 220). Το Παρίσι αποτελεί τη μία από τις τρεις σημαντικές χρονικές

στιγμές στη ζωή του Κουρεμένου, οι οποίες υπήρξαν θεμελιώδεις για την

προσωπική και καλλιτεχνική του εξέλιξη. Η δεύτερη χρονική στιγμή είναι

το 1911, όταν εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη. Η τρίτη σημειώνεται

τη δεκαετία του 1920, όταν επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου παράλληλα με

την επαγγελματική του πορεία διορίζεται καθηγητής στη νεοσύστατη Σχολή

Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

1.2  Η σχέση του Βασιλείου Κουρεμένου με την πατρώα γη

Ο Βασίλειος Κουρεμένος εγκατέλειψε σε πολύ μικρή ηλικία τους

Βουλιαράτες, με στόχο την ολοκλήρωση των εγκύκλιων σπουδών. Στον

αποχωρισμό από τον τόπο καταγωγής οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη

βαρύτητα, καθώς οι αναφορές στις τοπικές καταβολές συνιστούν εκδήλωση

στο σύνολο του καλλιτεχνικού του έργου. Το ζήτημα των αναφορών αυτών

υποκρύπτει μια ευρύτερη ηθική στάση του δημιουργού απέναντι στην

έννοια της πατρίδας, σε ό,τι αφορά το σύνολο του ελλαδικού χώρου. Οι

αναφορές αυτές άλλοτε έχουν σαφή προσανατολισμό στην περιοχή της

Βορείου Ηπείρου και άλλοτε αναφέρονται στο ελληνικό ιδεώδες και την

κλασική αρχαιότητα. Μέσω της διακοσμητικής μορφολόγησης των όψεων ο

Κουρεμένος επιδιώκει να αποδώσει στις συνθέσεις του την έννοια της

τοπικής προέλευσης και μέσα από αυτό να αποτείνει φόρο τιμής στην

κλασική Ελλάδα αλλά και να επιτύχει τη μεταφορική επιστροφή στην

ιδιαίτερη πατρίδα του. Με άλλα λόγια οι μνήμες της καταγωγής, δεδομένου

πως η απομάκρυνση από την πατρώα γη έγινε σε μικρή ηλικία, ορίζουν ένα

κύκλο μέσα στον οποίο εγγράφονται κάποιες από τις διακοσμητικές

επιλογές στο υλοποιημένο έργο του.
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Σε όλη τη διάρκεια της μελέτης του έργου του Κουρεμένου,

βρισκόμαστε μπροστά στην αναζήτηση μιας καλλιτεχνικής «αλήθειας», η

οποία συνδέεται άρρηκτα με την καταγωγή του δημιουργού. Άλλωστε μόνο

ως αναφορές στον τόπο καταγωγής μπορούν να ειδωθούν οι ανάγλυφες

γυναικείες φιγούρες που πλαισιώνουν την είσοδο της πολυκατοικίας της

οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 17 και οι ψηφιδωτές παραστάσεις, που

κοσμούν την πρόσοψη του παραπάνω κτιρίου καθώς και του κτιρίου

γραφείων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων στην οδό Αθηνάς

(παράρτημα, σ. 374). Κορινθιακά και ιωνικά κιονόκρανα, ανάγλυφα και

ολόγλυφα ακροκέραμα, διακοσμητικές ανάγλυφες ταινίες που παραπέμπουν

στην αρχαία παράδοση της Ελλάδας, παρέμεναν εγγενείς επιλογές σε όλο

το πεδίο της αρχιτεκτονικής παραγωγής του. Σε όλη τη ζωή και την

καλλιτεχνική δημιουργία του ο Κουρεμένος διακατέχεται από το έντονο

συναίσθημα του πατριωτισμού, το οποίο ικανοποιεί μέσω της διακόσμησης

των αρχιτεκτονικών και γλυπτικών συνθέσεων, αποδεικνύοντας την ισχύ

της  συνείδησης με την οποία εγκαταλείπουμε μία πόλη ή μια χώρα. Με

άλλα λόγια στο έργο του παρατηρείται μια υπόνοια «πατριωτικής

μεροληψίας», όπως θα έλεγε και ο φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Herbert

Spencer. Σε ό,τι αφορά το δεσμό του Κουρεμένου με την ιδιαίτερη πατρίδα

του, τους Βουλιαράτες, θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως ήταν εξαιρετικά

ισχυρός, παρά το γεγονός πως την επισκεπτόταν σπάνια8. Δεδομένης της

ιδιαίτερης σημασίας που έδινε στη βελτίωση της ποιότητας της μόρφωσης

που λάμβαναν οι νέοι, όπως αποδεικνύεται από τη διαθήκη του, κατέβαλε

μεγάλες προσπάθειες να επαναλειτουργήσει το σχολείο του χωριού, για το

οποίο είχε εκτελέσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια, καθώς και μια βιβλιοθήκη

(παράρτημα, σ. 375,376).

8 Το 1950 και αφού είχε σταματήσει να εργάζεται επισκεπτόταν τα σύνορα της Αλβανίας
με σκοπό να αγναντέψει τους Βουλιαράτες [μαρτυρία της ανιψιάς του Κουρεμένου
Τζούλιας Φίλιου – Rounds στη γράφουσα (20.7.2009)].
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1.3  Το αρχείο του Βασιλείου Κουρεμένου

Σύμφωνα με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κολυβά, 2011) ως αρχείο

ορίζεται το ακέραιο οργανικό σύνολο των αυθόρμητα συσσωρευμένων και

συναθροιζομένων εγγράφων, πράξεων, μαρτυριών και τεκμηρίων,

ανεξαρτήτως βαρύτητας και συνεπειών και αδιακρίτως χρονολογίας,

σχήματος και ύλης, δια των οποίων αναπτύχθηκε ή και ακόμη

αναπτύσσεται η πρακτική δραστηριότητα ενός φυσικού ή νομικού

προσώπου στο πλαίσιο των δικαιοδοσιών και αρμοδιοτήτων του.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η περίπτωση του Βασιλείου Κουρεμένου

δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα από τη σύγχρονη ιστοριογραφία, καθώς η

επαγγελματική του δράση λαμβάνει χώρα σε ένα αχαρτογράφητο πεδίο της

νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Δεδομένης της μεγάλης απήχησης του

Μοντέρνου Κινήματος κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, οι μελετητές

«απέφυγαν» να ερευνήσουν το έργο του, το οποίο δεν ήταν γνωστό στο

σύνολό του. Ως αιτία μπορεί να θεωρηθεί η απουσία σημαντικής επιρροής

του Κουρεμένου στους σύγχρονους αλλά και μεταγενέστερους αρχιτέκτονες

καθώς και η γεωγραφική διασπορά των έργων του. Με δεδομένο πως ο

Κουρεμένος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους εκπροσώπους της προσπάθειας

μεταφοράς των ιδεών της École des Beaux-Arts στην Ελλάδα, μαζί με τους

απόφοιτους της Σχολής Αλεξανδρο Νικολούδη και Εrnest Hébrard, η

αρχιτεκτονική σταδιοδρομία του πέρασε στο περιθώριο λόγω της άμεσης

σύνδεσης του έργου του με την ακαδημαϊκή λογική και πρακτική της

Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού. Στο παραπάνω συνετέλεσε και η

περιορισμένη ανάληψη δημόσιων έργων, γεγονός που θα καθιστούσε την

αρχιτεκτονική του αναγνωρίσιμη. Επιπρόσθετα, η μικρή θητεία του ως

καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. και η αδυναμία του να

επιβάλει τις διδακτικές του αρχές, συνέβαλαν ώστε να μην πραγματοποιηθεί

ολοκληρωμένη μελέτη και καταγραφή του έργου του.

Είναι κοινώς παραδεκτό πως κάθε αρχιτέκτων δημιουργεί ανεξίτηλο

σημάδι στην κοινότητα όπου δραστηριοποιείται, καθώς οι αρχιτεκτονικές
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του ιδέες καθορίζουν το δομημένο χώρο και θέτουν τις βάσεις για τη

μελλοντική εξέλιξη της αρχιτεκτονικής παραγωγής. Στην περίπτωση της

κατασκευασμένης αρχιτεκτονικής η διαδικασία διατήρησης της μνήμης

είναι σαφής. Στην περίπτωση όμως του μη υλοποιημένου έργου, η σημασία

του οποίου καθίσταται θεμελιώδης για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής

σκέψης και κατ’ επέκταση της δημιουργίας, θα πρέπει να αναζητηθεί ένα

διαφορετικό εργαλείο διατήρησης και μετάδοσης. Άλλωστε οι αρχιτέκτονες

ανέκαθεν χρησιμοποιούσαν τα σχέδια ως μέσο έκφρασης των

αρχιτεκτονικών ιδεών, οι οποίες είχαν ως στόχο όχι μόνο την κατασκευή

αλλά και τη μετάδοση φιλοσοφικών και ιδεολογικών συνιστωσών και

προεκτάσεων της αρχιτεκτονικής. Όπως εύστοχα διατυπώνει ο Bernard

Tschumi (1996, σ. 33), οι αρχιτέκτονες δεν θεώρησαν ποτέ το

κατασκευασμένο κτίριο σαν τον ένα και μοναδικό στόχο της τέχνης τους.

Έχουν ενδιαφερθεί επανειλημμένως για την ιδέα της εκπλήρωσης

ιδεολογικών και φιλοσοφικών λειτουργιών όσον αφορά στην

αρχιτεκτονική. Υπό το πρίσμα αυτό, το επαγγελματικό και προσωπικό

αρχείο του αρχιτέκτονα καθίσταται σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία

καταγραφής και μελέτης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,

κατασκευασμένης ή μη. Σχέδια, σκίτσα, μοντέλα, δημοσιευμένα άρθρα,

σκέψεις και γενικότερα το σύνολο των τεκμηρίων που παρήγαγε ο

αρχιτέκτων εκλαμβάνεται ως όργανο της σκέψης και λειτουργεί ως

σημαντικό μέσο στο εγχείρημα ερμηνείας του έργου αλλά και στον

καθορισμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του.

Στην περίπτωση του Βασιλείου Κουρεμένου, στον πυρήνα της

τεκμηρίωσης της φοιτητικής και επαγγελματικής του πορείας βρίσκεται το

προσωπικό του αρχείο. Πρόκειται για  πρωτογενές υλικό το οποίο

αποτελείται από σχέδια, έντυπα, προπλάσματα γλυπτικών συνθέσεων και

τμήμα της προσωπικής του βιβλιοθήκης. Αντικείμενο της παρούσας

εργασίας αποτελεί η καταγραφή, ταξινόμηση και περιγραφή του διαθέσιμου

αρχειακού υλικού καθώς και η ψηφιοποίηση των τεκμηρίων με βασικό

σκοπό τη διατήρηση, την οργάνωση και τη μελέτη τους αλλά και τη
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διευκόλυνση της περαιτέρω έρευνας, μέσω της προβολής και διάθεσής τους

στο κοινό. Στις παραπάνω δραστηριότητες περιλαμβάνεται η διανοητική

κατηγοριοποίηση των τεκμηρίων και ο εντοπισμός των βασικών διαιρέσεων

του αρχειακού συνόλου. Στο πλαίσιο της αρχειακής μελέτης προσεγγίζονται

δύο ανεξάρτητα αρχεία που αφορούν στο Βασίλειο Κουρεμένο.

Το πρώτο αρχείο προέκυψε από οργανωμένη ιδιωτική

δραστηριότητα του αρχιτέκτονα και κληροδοτήθηκε από τον ίδιο στο

Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων9. Με τη δωρεά στο Δήμο Ιωαννιτών

πραγματώνεται το θεσμικό «πέρασμα»  από το ιδιωτικό στο δημόσιο,

σύμφωνα με τη διατύπωση του Derida (1996, σ. 17), διασφαλίζεται η

ενότητα και η φυσική ασφάλεια της παρακαταθήκης και δημιουργούνται οι

προϋποθέσεις καταγραφής, κατάταξης, ερμηνείας και τέλος παρουσίασης

του αρχειακού υλικού. Το αρχειακό υλικό καλύπτει την περίοδο από το

1893 έως το 1952. Δεδομένης της φύσης των τεκμηρίων, της εξαιρετικής

παλαιότητας και της σχέσης τους με συγκεκριμένο πρόσωπο που διέπρεψε

στον επαγγελματικό του βίο, η αξία του αρχείου δύναται να χαρακτηριστεί

«ιστορική». Μέχρι το τέλους του 2012 τα σχέδια και τα έντυπα

χωροθετούταν στο Μέγαρο του Δημαρχείου Ιωαννίνων (παράρτημα, σ.

377), ενώ από τις αρχές του 2013 βρίσκονται στο κτίριο της Δημοτικής

Πινακοθήκης της πόλης. Τα προπλάσματα των γλυπτικών συνθέσεων

χωροθετούνται στο Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων. Εξαίρεση αποτελεί η

φτερωτή Νίκη της «Στήλης της Κρήτης», η οποία από τις αρχές του 2013

βρίσκεται στη Δημοτική Πινακοθήκη.  Στη διατήρηση του αρχείου τηρείται

ο αρχειακός δεσμός, δηλαδή η αρχή σύμφωνα με την οποία τα τεκμήρια

που προέρχονται από ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο πρέπει να μένουν

συγκεντρωμένα και να μην κατατέμνονται, διασκορπίζονται ή

αναμειγνύονται με τα αρχειακά τεκμήρια άλλων νομικών ή φυσικών

9 Σύμφωνα με την εισήγηση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. για την υποψηφιότητα του
Κουρεμένου για τη θέση του καθηγητή της Κτιριολογίας, ένα μεγάλο μέρος του αρχείου
που διατηρούσε ο αρχιτέκτων κατά τη διαμονή του στην Κωνσταντινούπολη χάθηκε,
καθώς λόγω του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άμεσα την πόλη.
(Πρακτικά Ε.Μ.Π, 5 Νοεμβρίου 1924).
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προσώπων. Από το έτος 2003 μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί προσθήκες

υλικού και πιθανώς να προκύψουν και στο μέλλον. Η γραφή των τεκμηρίων

είναι στην ελληνική, τη γαλλική και την τουρκική γλώσσα. Σε ό,τι αφορά τα

φυσικά χαρακτηριστικά του αρχειακού υλικού, θα πρέπει να επισημάνουμε

ότι το μεγαλύτερο μέρος των σχεδίων και των έντυπων τεκμηρίων

βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ωστόσο τα προπλάσματα των γλυπτικών

συνθέσεων παρουσιάζουν μεγάλες φθορές, οι περισσότερες από τις οποίες

είναι μη αναστρέψιμες.

Το δεύτερο αρχείο, το οποίο επεξεργαστήκαμε, ανήκει στην ανιψιά

του Βασιλείου Κουρεμένου Τζούλια Φίλιου – Rounds και προέκυψε από

συγκέντρωση προσωπικών αντικειμένων του αρχιτέκτονα μετά το θάνατό

του. Το αρχείο βρίσκεται στην οικία της στον οικισμό Αγίου Κοσμά του

Δήμου Πωγωνίου. Το μεγαλύτερο μέρος των τεκμηρίων αφορά στην

προσωπική και επαγγελματική πορεία του Κουρεμένου, ενώ εντοπίζεται και

υλικό που αφορά στην φοιτητική του πορεία στη Σχολή Καλών Τεχνών του

Παρισιού και στη σχέση του με το ίδρυμα μετά το πέρας των σπουδών. Η

συλλογή ολοκληρώνεται με σειρά προσωπικών αντικειμένων. Η γραφή των

τεκμηρίων είναι στην ελληνική και τη γαλλική γλώσσα. Θεωρούμε πιθανό

να προκύψουν στο μέλλον νέες προσθήκες υλικού.

Στην κατάταξη και διαχείριση του συνόλου των δύο αρχειακών

υλικών δε διατηρήθηκε η διάταξη με την οποία αυτά συγκεντρώθηκαν,

καθώς η συγκέντρωση δεν έγινε με κάποια μεθοδολογία, γεγονός που

κατέστησε δυσχερή τη μελέτη των τεκμηρίων. Η ανακατάταξή τους με

γνώμονα τα θεματικά κριτήρια θεωρήθηκε επιβεβλημένη. Η επιλογή του

ταξινομικού συστήματος, η ταξινόμηση και η περιγραφή

πραγματοποιήθηκαν από τη γράφουσα. Κάθε ένα από τα δύο αρχεία

περιλαμβάνει πρωτότυπα σχέδια ή αντίγραφα οποιασδήποτε ύλης ή

τεχνικής. Το μεγαλύτερο μέρος των τεκμηρίων δεν εμφανίζει καμία λογική

οργάνωσης. Ο αρχιτέκτων δε λειτουργεί ούτε ως αρχειοθέτης ούτε ως

χρήστης του υλικού. Το αρχείο παραδίδεται στο δημοτικό φορέα χωρίς να

συνοδεύεται από τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή καταγραφή και
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κατάταξη των αντικειμένων που το αποτελούν. Το σύνολο των τεκμηρίων

χαρακτηρίζεται από την ανάμειξη σχεδίων από τη φοιτητική θητεία του

Κουρεμένου στο Παρίσι με σχέδια συμμετοχών σε αρχιτεκτονικούς

διαγωνισμούς και σχέδια μελετών υλοποιημένων ή μη. Γίνεται σαφές πως ο

δημιουργός δεν προετοίμασε το αρχείο του για το μελλοντικό ερευνητή.

Ωστόσο, η προέλευση (provenance)10, η οποία συνιστά σημαντικό εργαλείο

στη διαδικασία ανάγνωσης και τεκμηρίωσης του αρχειακού υλικού,

διαδραμάτισε θεμελιώδη ρόλο στη διαχείριση του αρχείου. Κανένα από τα

τεκμήρια δεν αξιολογήθηκε ως μη σημαντικό και δεν αφαιρέθηκε από το

προς επεξεργασία υλικό, δεδομένου ότι η διαλογή και η επιλογή των

τεκμηρίων έγινε από τον ίδιο τον παραγωγό. Ο αρχιτέκτων επέλεξε ο ίδιος

αυτό που έκρινε πως πρέπει να διατηρηθεί, καθώς θεωρούμε πως η δωρεά

συνέβαλε στην προσπάθειά του να αφήσει το σημάδι του στο αρχιτεκτονικό

γίγνεσθαι της εποχής, να αποδείξει το έργο και τη σκέψη του και να

ενισχύσει την πεποίθησή του για την αξία του εκπαιδευτικού προτύπου της

γαλλικής Σχολής Καλών Τεχνών.

Στην επιλογή του υλικού από τον ίδιο τον παραγωγό (creator)11 του

αρχείου, ελλοχεύει ο κίνδυνος ύπαρξης συναισθηματικού λόγου

διατήρησης. Ωστόσο στην παρούσα περίπτωση ο κίνδυνος αυτός δεν

υφίσταται δεδομένου του κίνητρου του υποκειμένου που το δημιούργησε.

Καταρχήν, θα πρέπει να επισημάνουμε πως η συγκέντρωση των τεκμηρίων

από τον Κουρεμένο δε συνιστά αυθαίρετη ενέργεια, αλλά έγινε, κατά τη

γνώμη μας, με γνώμονα την επιθυμία του να διασώσει αλλά και να

εδραιώσει την επαγγελματική του μνήμη. Επιπρόσθετα, ο ίδιος ο

παραγωγός έχει εξαιρέσει από το αρχείο όσα τεκμήρια σχετίζονται με την

10 Με τον όρο προέλευση (provenance) εννοούμε τη σχέση μεταξύ των τεκμηρίων και των
οργανισμών ή ατόμων που τα παρήγαγαν, τα συγκέντρωσαν και/ή φύλαξαν και
χρησιμοποίησαν για προσωπική ή συλλογική δραστηριότητα (εκδ. International Council on
Archives 2002).

11 Με τον όρο παραγωγό (creator) εννοούμε το νομικό πρόσωπο/φορέα ή οικογένεια ή το
φυσικό πρόσωπο που παρήγαγε, συγκέντρωσε και/ή διατήρησε αρχεία στο πλαίσιο της
προσωπικής ή της συλλογικής του δραστηριότητας, ώστε να μη γίνεται σύγχυση με τον
συλλέκτη (εκδ. International Council on Archives 2002).
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προσωπική του ζωή, η επιθυμία διατήρησης των οποίων θα εμπεριείχε

συναισθηματικούς παράγοντες. Τα τεκμήρια που αφορούν την προσωπική

του ζωή συλλέχτηκαν από την ανιψιά του Τζούλια Φίλιου - Rounds, μετά το

θάνατό του και ανήκουν σήμερα στην προσωπική της συλλογή.

Η καταγραφή του περιεχομένου και των φυσικών χαρακτηριστικών

του αρχείου οδηγεί σε άμεση σύνδεση με τη φοιτητική και επαγγελματική

πορεία του αρχιτέκτονα. Χαρακτηριστικό είναι πως τα βιβλία που δώρισε

στο Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων πραγματεύονται θέματα που άπτονται

της αρχιτεκτονικής, της δομικής και της ιστορικής επιστήμης. Η

γεωγραφική τοποθέτηση των τεκμηρίων μπορεί να οριστεί με σχετική

ακρίβεια, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τη ρητορική των σχεδίων. Η χρήση

της γαλλικής ή της ελληνικής γλώσσας επιτρέπουν σε κάποιο βαθμό το

χωρικό και χρονικό προσδιορισμό της παραγωγής των έργων. Επιπρόσθετα,

η θεματολογία καθώς και οι τεχνικές σχεδιαστικής αναπαράστασης

συνιστούν σημαντικό άξονα κατάταξης και κατηγοριοποίησης των

τεκμηρίων. Μέρος των σχεδίων παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης

του Βασιλείου Κουρεμένου στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού από το

1893 έως το 1904 και αφορούν συγκεκριμένα κτιριολογικά προγράμματα,

όπως παλάτια, περίπτερα, θέατρα, μνημειακές συνθέσεις, εσωτερικές

διαμορφώσεις ανακτόρων και άλλα τυπικά παραδείγματα των ασκήσεων

της γαλλικής Σχολής Αρχιτεκτονικής. Παράλληλα, η συνθετική επίλυση

των προβλημάτων και η σχεδιαστική παρουσίαση ακολουθούν

συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την αυστηρή πειθαρχεία

του ακαδημαϊκού ιδρύματος και κατά συνέπεια τον τόπο και το χρόνο

παραγωγής των σχεδίων. Η υπογραφή του παραγωγού, τα ονόματα των

καθηγητών που αξιολόγησαν τις εργασίες, οι σφραγίδες της Ècole des

Beaux-Arts, χειρόγραφες διακρίσεις στα σχέδια καθώς και η χρυσή ταινία

που κοσμούσε τα προς έκθεση έργα, συνιστούν αδιαμφισβήτητες αποδείξεις

για το δημιουργό, τον τόπο και το χρόνο παραγωγής του υλικού

(παράρτημα, σ. 379).  Σε ό,τι αφορά τα σχέδια που παρήχθησαν έξω από

τους κόλπους της Σχολής, η ανάγνωση και ταξινόμησή τους στηρίζεται
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κατά κύριο λόγο στη θεματολογία τους. Η φύση των σχεδίων αλλά και η

απουσία εγγράφων που καλύπτουν τις νομικές πτυχές της αρχιτεκτονικής

παραγωγής οδηγεί στο συμπέρασμα πως το μεγαλύτερο μέρος του υλικού

δεν αφορά υλοποιημένο έργο, αλλά σχέδια διερεύνησης της αρχιτεκτονικής

λύσης και τελικά σχέδια συμμετοχής σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

Το σύνολο των φοιτητικών σχεδίων λειτουργεί ως μέσο απόδειξης

των συνιστωσών της εκπαιδευτικής πρακτικής της École des Beaux-Arts,

τις οποίες ο Κουρεμένος επιχείρησε να εφαρμόσει στη Σχολή Αρχιτεκτόνων

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η διατήρηση και δωρεά των

σχεδίων αυτών μπορούμε να πούμε πως φανερώνει την πίστη του στην

εκπαιδευτική διαδικασία της γαλλικής Σχολής. Στον αντίποδα του λόγου

του Victor Horta πως μόνο το υλοποιημένο έργο έχει αξία, στέκεται το

αρχείο του Βασιλείου Κουρεμένου, το οποίο κατά κύριο λόγο δε συνιστά

τεκμήριο του δομημένου περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής παραγωγής

αλλά της ελάχιστα μελετημένης αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης της παρισινής

Σχολής Καλών Τεχνών. Η «ανάγνωση» και ταξινόμηση του υλικού οδηγεί

στην κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της École des Beaux-Arts,

της φύσης των αρχιτεκτονικών προβλημάτων, των συνθετικών ιδεών, των

μεθόδων και τεχνικών αναπαράστασης και την φιλοσοφίας εν γένει της

Σχολής.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως τα

αρχιτεκτονικά σχέδια που αποτελούν το αρχείο του Κουρεμένου συνιστούν

έργα με αυτόνομη αισθητική και καλλιτεχνική αξία, ανεξάρτητα με το ρόλο

που καλούνται να διαδραματίσουν ως μέσο υλοποίησης της συνθετικής

ιδέας. Οι κατασκευαστικές πληροφορίες που παρέχουν είναι σαφείς και

πλήρεις, η κλίμακα ορθή, η κεντρική ιδέα μεταφέρεται και παράλληλα η

σχεδιαστική αναπαράσταση μπορεί να ειδωθεί ως ένα καλλιτεχνικό έργο,

ένας πίνακας ζωγραφικής. Η αισθητική ποιότητα των σχεδίων, η φυσική

τους κατάσταση, η οποία βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, η σπανιότητα της

φύσης των θεμάτων και η συνοχή τους καθιστούν το αρχείο αξιόλογη πηγή

πληροφοριών. Τα σχέδια εκτός από την προφανή εικαστική τους αξία
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μαρτυρούν την τεχνική γνώση και δεξιοτεχνία του παραγωγού αλλά κυρίως

τη σημασία που προσέδιδε η Σχολή στη σχεδιαστική επεξεργασία των

θεμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος από το σύνολο των τεκμηρίων αποτελούν

τελικά σχέδια, ενώ περιορισμένα είναι τα σχέδια που αποκαλύπτουν

πληροφορίες για τη δημιουργική διαδικασία του έργου. Στα σχέδια

παρουσίασης, τα οποία απεικονίζουν την ολοκληρωμένη εμφάνιση του

έργου με σκοπό να αποσπάσουν την έγκριση του καθηγητή και κατ’

επέκταση του μελλοντικού πελάτη, χρησιμοποιείται η τεχνική της

προοπτικής, η φωτοσκίαση, το χρώμα, ενώ συνήθως περιλαμβάνονται

λεπτομέρειες όπως βλάστηση, ανθρώπινες φιγούρες και οχήματα, ώστε να

καταστεί η εικόνα πιο αληθοφανής. Χαρακτηριστική είναι η χρήση

αραιωμένης μελάνης για την απόδοση της σκιάς, μια πρακτική που

υιοθετήθηκε από τους αρχιτέκτονες το 17ο και το 18ο αιώνα.

Το μεγάλο χρονικό εύρος που καλύπτει το υλικό του αρχείου

παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη μετάβαση από τον εκκολαπτόμενο

ουτοπιστή αρχιτέκτονα και «μοναχικό» καλλιτέχνη, στον επαγγελματία, στο

δάσκαλο, ο οποίος αποτελεί μέρος της συλλογικής διαδικασίας της

αρχιτεκτονικής παραγωγής. Υπό το πρίσμα αυτό το αρχείο δύναται να

ειδωθεί ως νήμα του ιστού της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην εκπαίδευση,

την επαγγελματική πορεία και το διδακτικό έργο του Κουρεμένου. Ως

φοιτητής της École des Beaux-Arts, ο Βασίλειος Κουρεμένος γίνεται

κληρονόμος μιας μακρόχρονης παράδοσης σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική

εκπαίδευση και πρακτική, η οποία υπηρετεί κατά κύριο λόγο τη γαλλική

αριστοκρατία και την κρατική εξουσία. Ως επαγγελματίας που δρα στην

Ελλάδα, καλείται να υπηρετήσει τις επιθυμίες και να καλύψει τις ανάγκες

μιας νέας πελατείας και να συμμορφωθεί με ρεαλιστικές οικονομικές

παραμέτρους. Ωστόσο παρά τη μεταβολή των συνθηκών σχεδιασμού ο

Κουρεμένος δεν μεταβάλλει το σχεδιαστικό του ύφος, τουλάχιστον σε ό,τι

αφορά τα σχέδια συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε πως η ιδιαίτερη αξία του αρχείου

Κουρεμένου έγκειται στην παροχή πληροφοριών για το αχαρτογράφητο
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πεδίο της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης της Σχολής Καλών Τεχνών του

Παρισιού, σε ότι αφορά τα ελληνικά δεδομένα. Μέσω της οργάνωσης και

διαχείρισης του υλικού επιχειρείται η οικοδόμηση ενός σχήματος που να

εμπεριέχει την «αλήθεια» του γαλλικού εκπαιδευτικού προτύπου.
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2.1  Ιστορική αναδρομή

Μέχρι την απόσχιση του τμήματος της αρχιτεκτονικής το 1968, η Σχολή

Καλών Τεχνών του Παρισιού, κατείχε τη φήμη της αρχαιότερης και

σημαντικότερης Ακαδημίας Τέχνης και Αρχιτεκτονικής βόρεια των

Άλπεων. Αναζητώντας τις ρίζες της Σχολής οδηγούμαστε στην Ακαδημία

Ζωγραφικής και Γλυπτικής, που ιδρύθηκε το 1648 από το Jules Mazarin

κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου του 14ου12. Η λήξη του

τριαντακονταετή πολέμου (1618 – 1648) με τη Συνθήκη της Βεστφαλίας,

οδήγησε στην αποδυνάμωσης της Ισπανίας και τη διαίρεση της Γερμανίας,

καθιστώντας τη Γαλλία κυρίαρχη δύναμη στη γηραιά ήπειρο. Αυτό

δημιούργησε στον αυτοκράτορα Λουδοβίκο το 14ο τη φιλοδοξία να

ανυψώσει το γαλλικό καθεστώς σε όλους τους τομείς επικυρώνοντας την

κυριαρχία του έθνους στην αναδιαρθρωμένη Ευρώπη.

Η Γαλλία εισέρχεται τότε σε μια περίοδο ανασυγκρότησης και

προόδου μέσα από την οποία δημιουργήθηκε το πολιτιστικό υπόβαθρο για

την αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής παραγωγής και την αναβίωση του

κλασικού ιδεώδους. Ο Voltaire (1927, 12:5), απευθυνόμενος σε αναγνώστες

που διαθέτουν «νοημοσύνη και καλό γούστο», παρομοιάζει την εποχή του

Λουδοβίκου του 14ου με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του

Αυγούστου και της δυναστείας των Μεδίκων, όπου οι τέχνες άγγιξαν την

τελειότητα και ως εποχές μεγαλείου αποτελούν παραδείγματα για το

μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό ο διάδοχος του Mazarin, Jean-Baptiste Colbert,

επικεντρώνεται στην αναδιοργάνωση των οικοδομικών επιχειρήσεων της

γαλλικής αυτοκρατορίας και την Ακαδημιών, κινήσεις οι οποίες

12 Στη Γαλλία υπήρχαν ιδιωτικές Ακαδημίες ήδη από το 16ο αιώνα. Το 1635 ο
Καρδινάλιος Richelieu ιδρύει τη γαλλική Ακαδημία, στην οποία συγκεντρώθηκαν
λογοτέχνες με σκοπό τη σύνταξη λεξικού και γραμματικής για να ρυθμιστεί η γαλλική
γλώσσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί επίσης ο κύκλος διανοούμενων που
συγκέντρωνε γύρω του ο Ιταλός ουμανιστής, ποιητής, δραματουργός και διπλωμάτης Gian
Giorgio Trissino στη Βιντσέντζα, οι οποίοι αποκαλούνταν Ακαδημία λόγω της
προπαγάνδας υπέρ της κλασικής μάθησης.
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συνετέλεσαν ιδιαίτερα στην αλλαγή της πορείας της αρχιτεκτονικής

θεωρίας και πρακτικής.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να εξετάσουμε το σημασιολογικό

περιεχόμενο της απόφασης ίδρυσης Ακαδημιών, οι οποίες οφείλουν την

ονομασία τους στη φιλοσοφική σχολή που ίδρυσε ο Πλάτων το 387 π.Χ. Η

αναγέννηση του Νεοπλατωνισμού και των ανθρωπιστικών μελετών τον 3ο

μ.Χ. αιώνα οδήγησε στην αναβίωση της λέξης, την οποία χρησιμοποιεί το

14ο αιώνα στην Ιταλία και ο ιδρυτής της δυναστείας των Μεδίκων Cosimo

degli Mèdici. Η πολιτική δυναστεία των Μεδίκων ιδρύει το 1563 στη

Φλωρεντία την πρώτη Ακαδημία Τεχνών (Accademia di Belle Arti Firenze).

Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα πολλές ιταλικές πόλεις, ακολουθώντας το

παράδειγμα της Φλωρεντίας, ιδρύουν φιλοσοφικές και επιστημονικές

Ακαδημίες. Θεμελιώδη στόχο των Ακαδημιών Τεχνών συνιστά η

σχεδιαστική αποτύπωση, με εξαιρετική ακρίβεια, αρχαιοτήτων ή

εκμαγείων, η αναζήτηση πηγής έμπνευσης στην ανθρώπινη μορφή και η

προπαγάνδα υπέρ των κλασικών προτύπων. Η Ακαδημία, όπως

καθιερώθηκε ήδη από την εποχή του Πλάτωνα, αποτελεί ένα ανώτατο

πνευματικό ίδρυμα που έχει ως σκοπό την προαγωγή των επιστημών, των

γραμμάτων και των τεχνών. Καθίσταται, συνεπώς, σαφές, πως η δημιουργία

τέτοιων ιδρυμάτων αφενός είναι αντάξια του οράματος του Λουδοβίκου του

14ου για την εξύψωση του γαλλικού κράτους και αφετέρου δημιουργεί τις

κατάλληλες συνθήκες για τον καθορισμό του πλαισίου μέσα στο οποίο θα

συντελεστεί η καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική παραγωγή. Μέσω των

Ακαδημιών θα δημιουργούνταν μία «ομάδα – κλίκα» ακαδημαϊκών που θα

εξασφάλιζε την ποιότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας ενώ παράλληλα το

σύνολο της γαλλικής καλλιτεχνικής παραγωγή θα συγκεντρωνόταν κάτω

από μια ενιαία αρχή, ώστε να καθίσταται εύκολος και εφικτός ο έλεγχός

της.

Στο πλαίσιο των παραπάνω η Ακαδημία Ζωγραφικής και Γλυπτικής

που ιδρύθηκε το 1648 στη Γαλλία, ακολούθησε το πρότυπο της Ακαδημίας
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του San Luca13. Ως βασικός στόχος της Ακαδημίας ορίστηκε η

«ενστάλαξη» στους μαθητές της γνώσης της καλλιτεχνικής τους

κληρονομιάς. Το πρώτο μάθημα παραδόθηκε από τον Charles le Brun την

πρώτη Φεβρουαρίου του 1648. Είκοσι τρία χρόνια αργότερα, το 1671, με

την υποκίνηση του Νicolas-François Blondel, ιδρύθηκε η Ακαδημία της

Αρχιτεκτονικής, κύριο στόχο της οποίας αποτελούσε η διαμόρφωση μιας

αρχιτεκτονικής θεωρίας που να θέτει έγκυρους κανόνες και να προετοιμάζει

την υπεροχή της Γαλλίας στον τομέα της αρχιτεκτονικής (εκδ. Taschen

2006: σ. 156). Σύμφωνα με τον Καθηγητή Αρχιτεκτονικής Korydon Smith

(2005, σ. 71) η επιδίωξη του διαδόχου του Mazarin, Colbert, απέβλεπε στη

διατύπωση ενός επίσημου ακαδημαϊκού δόγματος ώστε να ελέγχονται τα

κτίρια της μοναρχίας μέσω κανόνων αναλογίας, αρμονίας, συμμετρίας και

ρυθμού και κατά συνέπεια να διασφαλίζεται το καλό αισθητικό αποτέλεσμα

της κρατικής αρχιτεκτονικής παραγωγής. Ένας από τους βασικούς της

ρόλους ήταν η κωδικοποίηση των αρχών του κλασικού σχεδιασμού και η

απομάκρυνση της αρχιτεκτονικής πραγματικότητας από τις αισθητικές

καταχρήσεις της baroque περιόδου. Η γαλλική αρχιτεκτονική έπρεπε να

δηλώσει την ανεξαρτησία της από τα επικρατούντα μορφολογικά πρότυπα

και να αποδεσμευτεί από την ιταλική κλασική κληρονομιά. Ταυτόχρονα,

στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου της, η Ακαδημία όφειλε να εξασφαλίσει

την υιοθέτηση των αρχών του κλασικισμού από το γαλλικό λαό. Μέσω της

Ακαδημίας επαναδιατυπώνεται ένα νέο σημείο εκκίνησης της θεωρητικής

ανάπτυξης, το οποίο απομακρύνεται από την αναγέννηση και

προσανατολίζεται προς την αρχαιότητα. Οι παραπάνω στόχοι

επιτυγχάνονταν μέσω δημόσιων διαλέξεων που λάβαιναν χώρα δύο φορές

την εβδομάδα (κάθε Τρίτη και Παρασκευή), υπό την καθοδήγηση και τη

διδασκαλία του Blondel (Kruft 1994). Το πρώτο μέρος αφιερωνόταν στη

13 Η Ακαδημία San Luca ιδρύεται το 1577 στη Ρώμη και αποτελεί το σημαντικότερο
σχολείο διδασκαλίας της θεωρίας και της πρακτικής των τεχνών. Σκοπός του ιδρύματος
ήταν η αναβάθμιση του επαγγέλματος των καλλιτεχνών και ο διαχωρισμός τους από τους
τεχνίτες.
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θεωρητική πλευρά της αρχιτεκτονικής και το δεύτερο στη συζήτηση

τεχνικών θεμάτων όπως τα στοιχεία της Ευκλείδειας γεωμετρίας.

Ο François Blondel διορίζεται διευθυντής και καθηγητής της

Ακαδημίας Αρχιτεκτονικής στις 31 Δεκεμβρίου του 1671. Ο Λουδοβίκος ο

14ος τον επιφορτίζει με την υποχρέωση να εκδώσει διαλέξεις για την

αρχιτεκτονική για να διδάξει τους πραγματικούς κανόνες στους νέους, που

σκοπεύουν να εισέλθουν στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα. Η διδασκαλία

του Blondel, όπως αποκρυσταλλώνεται δίτομο έργο του Cours

d'architecture, το οποίο παρέμεινε το κυριότερο σύγγραμμα της Σχολής για

περισσότερο από έναν αιώνα, έγκειται στην παραδοχή πως η αρχιτεκτονική

ομορφιά προέρχεται από τις αναλογίες. Ταυτίζοντας τις αρχιτεκτονικές

αναλογίες με τις μουσικές τονικότητες υποστήριζε πως η αρμονία τους

απορρέει από μία ανώτερη κοσμική τάξη. Ωστόσο, η ιδέα της ύπαρξης ενός

αιώνια ισχύοντος λεξιλογίου μορφών, αριθμών και αναλογιών θεϊκής

προέλευσης που έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα, αντανακλά και τη

γενικότερη αρχιτεκτονική σκέψη που επικρατούσε στη Γαλλία στις αρχές

του 17ου αιώνα. Υπό το πρίσμα αυτό, η εισαγωγή ακαδημαϊκού υπόβαθρου

στην εκμάθηση της αρχιτεκτονικής έγκειται στο πλαίσιο μιας γενικότερης

προσπάθειας να δοθεί έμφαση στην πνευματική συνιστώσα.

Στόχο της Ακαδημίας αποτελούσε η προσπάθεια ανάπτυξης

καθολικών αρχιτεκτονικών αρχών μέσω των οποίων θεωρούσε πως η

αρχιτεκτονική δημιουργία θα μπορούσε να καταστεί «ιδεώδης» (Drexler

1977, σ. 62). Ταυτόχρονα, μέσω της εκπαίδευσης ικανοποιούταν ακόμη

ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της Ακαδημίας, ο οποίος συνοψίζεται

στην προσπάθεια αναβάθμισης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα. Έτσι, η

αρχιτεκτονική να πάψει να λειτουργεί επικουρικά στην οικοδομική

δραστηριότητα - με αποτέλεσμα συχνά να ταυτίζεται με το επάγγελμα του

χτίστη - και να καταστεί ισότιμη με τις καλές τέχνες. Μέχρι το 1717 οι

διαλέξεις είχαν μετατραπεί σε πρόγραμμα σπουδών διάρκειας δύο ή τριών

χρόνων. Κάθε ακαδημαϊκή περίοδος διαρκούσε από το Νοέμβριο έως το

Σεπτέμβριο. Κάθε εβδομάδα παραδίδονταν δύο μαθήματα διάρκειας δύο
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ωρών το καθένα, από τον ίδιο καθηγητή. Το πρώτο μάθημα πραγματευόταν

την πρακτική γεωμετρία, ενώ το δεύτερο τους κανόνες και τις αρχές που

απαιτούσε η αρχιτεκτονική στην πράξη (Drexler 1977).  Οι διαλέξεις ήταν

δημόσιες, ωστόσο ένα περιορισμένος αριθμός φοιτητών κατείχε τον τίτλο

του μαθητή (Hautecoeur 1949).

Το όραμα του Λουδοβίκου του 14ου για πολιτιστική αναγέννηση

καταρρέει το 1685 με το Έδικτο του Φονταινεμπλώ, το οποίο κηρύσσει

παράνομο τον προτεσταντισμό, καταργεί τα δικαιώματα που είχαν

παραχωρηθεί στους Ουγενότους με το Διάταγμα της Νάντης και οδηγεί

χιλιάδες εξ’ αυτών σε θρησκευτική εξορία. Ο θάνατος του Λουδοβίκου το

1715 και η κυβέρνηση αντιβασιλείας του Δούκα της Ορλεάνης σε

συνδυασμό με τη μετανάστευση των Ουγενότων, οι περισσότεροι από τους

οποίους ανήκαν στις μεσαίες τάξεις, έχει ως αποτέλεσμα η Γαλλία να

εισέλθει σε μία περίοδο πολιτικής αδράνειας, πείνας, φτώχειας και

θρησκευτικών διώξεων. Ως απόρροια της ταραχώδους αυτής κατάστασης η

αρχιτεκτονική παραγωγή περιορίζεται και η αρχιτεκτονική θεωρία

υποβιβάζεται. Ως διέξοδος από την κοινωνική και οικονομική κρίση

θεωρήθηκε η γαλλική επανάσταση κατά τη διάρκεια της οποίας η

λειτουργία των Βασιλικών Ακαδημιών ανεστάλη και κάποια από τα μέλη

της «αυτοεξορίστηκαν»14. Ωστόσο, η Ακαδημία Αρχιτεκτονικής, η οποία

δεν είχε μεταβληθεί θεμελιωδώς από την εποχή της ίδρυσής της, συνέχισε

τις παραδόσεις της και μετά την αναστολή της λειτουργίας των

Ακαδημιών15. Οι καταγγελίες εναντίον των Ακαδημιών οδήγησαν το 1790

σε συζητήσεις για μεταρρύθμιση της λειτουργίας τους και αλλαγή του

καταστατικού. Στις 14 Ιουνίου του 1790 η Ακαδημία Αρχιτεκτονικής,

ύστερα από σειρά απαιτήσεων εκ μέρους των φοιτητών, προχώρησε σε

επανεξέταση του καταστατικού της, τα αποτελέσματα της οποίας

14 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αρχιτέκτων Granjean de Montigny και ο
ζωγράφος Jean – Batiste Debret.

15 Η επίθεση της Επαναστατικής Συμβατικής Συνέλευσης εναντίον των Ακαδημιών
κορυφώθηκε το 1793. Η Ακαδημία Αρχιτεκτονικής δε βρέθηκε ποτέ στο επίκεντρο του
αγώνα εναντίων των Ακαδημιών, υποκινητής και ηγέτης του οποίου υπήρξε ο ζωγράφος
Jacques-Louis David (Drexler 1977).
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παρουσιάστηκαν στις 14 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους16. Το 1792 ο

Jacques-Louis David μέσω της Συμβατικής Συνέλευσης, υποκίνησε μια

ομάδα νέων καλλιτεχνών να ζητήσουν την κατάργηση των Βασιλικών

Ακαδημιών αλλά την προσωρινή διατήρηση των σχολών τους.

Η λειτουργία των Ακαδημιών αναστέλλεται τον Αύγουστο του

1793, όταν η Συμβατική Συνέλευση διατάσσει την κατάργησή τους όπως

επίσης και των λογοτεχνικών κοινωνιών με εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

(Institute de France, 1995). Τον ίδιο μήνα τέθηκε το ζήτημα της ανάγκης

λειτουργίας της Ακαδημίας Αρχιτεκτονικής και στις 24 Αυγούστου ο

υπουργός Εσωτερικών με επιστολή του προς την Επιτροπή Δημόσιας

Εκπαίδευσης υποστηρίζει την «τεράστια χρησιμότητα της Αρχιτεκτονικής

Σχολής» (Bonnaire 1937). Κατόπιν της παραπάνω εισήγησης η Σχολή της

Βασιλικής Ακαδημίας Αρχιτεκτονικής επαναλειτουργεί το φθινόπωρο του

179317.  Η ευθύνη των μαθημάτων ανήκει στον καθηγητή της Ακαδημίας

Julien – David Leroy, ο οποίος ένα μήνα μετά την αναστολή της

λειτουργίας των Ακαδημιών σε επιστολή του προς την Επιτροπή Δημόσιας

Εκπαίδευσης περιέγραφε την έρευνά του και πρότεινε τη συνέχιση της

αρχιτεκτονικής διδασκαλίας του. Σύμφωνα με το συνάδελφό του, Antoine –

Laurent – Thomas Vaudoyer:

O άξιος καθηγητής της τέως Ακαδημίας, David Leroy, ακόμη και

χωρίς μισθό, συγκέντρωνε αρκετούς μαθητές στα καταλύματά του

και συνέχιζε να τους δίνει οδηγίες. Ο αριθμός των μαθητών

μεγάλωνε λόγω του αφιερωμένου ζήλου του καθηγητή και το

διαμέρισμά του στο Λούβρο κατέστη σύντομα μικρό για τη

φιλοξενία τους. Του χορηγήθηκε εκ μέρους ενός Σουηδού φύλακα

16 Οι απαιτήσεις των φοιτητών είχαν ως αντικείμενο αφενός το δικαίωμα να παρίστανται
στις συνεδριάσεις της Ακαδημίας, κυρίως όταν εξετάζονταν οι εργασίες και απονέμονταν
τα βραβεία και αφετέρου την αλλαγή των ισχυόντων κανονισμών του διαγωνισμού για το
Grand Prix de Rome (ibid).

17 Το Σεπτέμβριο του 1793 η Συμβατική Συνέλευση αποφασίζει την επαναλειτουργία της
Σχολής της Ακαδημίας Ζωγραφικής και Γλυπτικής (ibid).
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του Λούβρου, ως προσωπική χάρη, η δυνατότητα συνάντησης με

τους μαθητές σε ένα μικρό σκοτεινό και υγρό δωμάτιο στο ισόγειο

της αυλής του Λούβρου. (Armstrong 2012, σ. 260)

Στα τέλη του 18ου αιώνα κάνει την εμφάνισή της στο γαλλικό

εκπαιδευτικό στερέωμα η τάση ίδρυσης σχολών μηχανικών. Η διδασκαλία

των εφαρμοσμένων τεχνών ικανοποιεί τις ανάγκες του Επαναστατικού

Στρατού, ο οποίος απέβλεπε στη χρήση της άψογης γνώσης και εφαρμογής

της οικοδομικής σε εξειδικευμένους τομείς όπως το πυροβολικό, τη

διάνοιξη ορυγμάτων και δρόμων, τη ναυπήγηση πλοίων, την κατασκευή

γεφυρών. Η κίνηση αυτή εγγράφεται σε ένα γενικότερο κλίμα μεταστροφής

της αρχιτεκτονικής, με την ειδικότητα του αρχιτέκτονα να

προσανατολίζεται προς την τεχνική δεξιότητα. Έννοιες όπως η μορφή, ο

ρυθμός και η αισθητική χάνουν την πρωτοκαθεδρία τους και τις διαδέχεται

η τεχνολογική γνώση, η τεχνική εφαρμογή και ο ορθολογισμός.

Άλλωστε η τάση διαχωρισμού της αρχιτεκτονικής από την επιστήμη

συνιστά το κύριο χαρακτηριστικό του 17ου και του 18ου αιώνα. Η

επιστημονική βάση που προσπάθησαν να δημιουργήσουν οι θεωρητικοί της

Αναγέννησης το 15ο αιώνα, στηριζόμενοι στο έργο του Vitruvius,

εγκαταλείπεται λόγω της τεχνολογικής «πρόκλησης» που θέτει η εισαγωγή

νέων τεχνικών μέσων. Η εκβιομηχάνιση των παραγωγικών διαδικασιών

οδηγεί συχνά σε περιθωριοποίηση της αρχιτεκτονικής, γεγονός που

ενισχύεται από τα επιστημονικά επιτεύγματα, τα οποία κατέχουν

δεσπόζουσα θέση επηρεάζοντας τόσο το δομημένο περιβάλλον των πόλεων

όσο και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύεται το

1794 στο Παρίσι η École Central de Travaux Publics, στην οποία

διδάσκονται μαθήματα αρχιτεκτονικής και στατικής. Στόχο της σχολής, η

οποία το 1795 μετονομάζεται σε École Polytechnique, αποτελεί η

διδασκαλία των εφαρμοσμένων τεχνών και η δημιουργία μιας άρρηκτης

σχέσης ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και την πράξη.
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Δεδομένου πως ο κύριος όγκος των μαθητών της École

Polytechnique αποτελούνταν από μηχανικούς, ο χρόνος που αφιερωνόταν

στη διδασκαλία της αρχιτεκτονικής ήταν αρκετά περιορισμένος. Οι

επικρατούσες συνθήκες διδασκαλίας σύμφωνα με τις επιταγές της σχολής -

κυρίως ο απαιτούμενος χρόνος και η φύση των θεμάτων - εμπόδιζαν τον

Durand να διδάξει με ορθό τρόπο στους φοιτητές την τέχνη της

αρχιτεκτονικής, όπως ο ίδιος αναφέρει (Durand 2000).

Κατά τη διάρκεια της Παλινόρθωσης των Βουρβόνων, μετά την

εκδίωξη του Ναπολέοντα Α΄ της Γαλλίας το 1814, η École Polytechnique

εισέρχεται σε μία περίοδο αναδιάρθρωσης, που είχε ως απώτερο σκοπό την

αποστρατικοποίησή της. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής το συμβούλιο

της σχολής απομακρύνθηκε από τα επικρατούντα θέματα των

αρχιτεκτονικών προβλημάτων, που έως τότε θέτονταν στους φοιτητές

(μελέτη ρυθμών, ανοιγμάτων, ενός δωματίου, μιας κλίμακας). Η νέα

προσέγγιση της αρχιτεκτονικής διδασκαλίας περιελάμβανε έναν αρκετά

μεγάλο αριθμό προσχεδίων, σχετικών με τη συνθετική διαδικασία.

Επιπρόσθετα, καθίστατο απαραίτητη η σχεδιαστική καταγραφή των

παραδόσεων που δίδονταν στο αμφιθέατρο. Η ανακατεύθυνση των στόχων

της εκπαιδευτικής μεθόδου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πεδίο της

αρχιτεκτονικής, οδήγησε σε παράλειψη των συνιστωσών εκείνων που δε

συνδέονταν άμεσα και εποικοδομητικά με τη διδασκαλία της

αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν οι

αναγκαίες συνθήκες για τη θεωρητική αλλά και πρακτική διδασκαλία της

αρχιτεκτονικής σύνθεσης, χωρίς ωστόσο η σχολή να απομακρύνεται από τις

θεμελιώδεις αρχές που τη διέπουν από τον καιρό της σύστασή της. Είναι,

συνεπώς, προφανές πως η École Polytechnique δε συνιστούσε επί της

ουσίας μια αρχιτεκτονική σχολή παρά το γεγονός πως στην αρχή φαινόταν

πως θα εξελισσόταν σε τέτοια.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως στα τέλη του 18ου αιώνα η

μοναδική αξιόλογη Σχολή Αρχιτεκτονικής ήταν αυτή του David Leroy, η

οποία σύμφωνα με διάταγμα του 1795 προσέλαβε το όνομα L’ École
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Spéciale d’ Architecture και μαζί με την L’ École Spéciale de la Peinture et

de la Sculpture θα αποτελούσαν ένα ενιαίο σχολείο τεχνών (Drexler 1977).

Με το ίδιο διάταγμα η Συμβατική Συνέλευση συστήνει το Εθνικό

Ινστιτούτο Επιστημών και Τεχνών, ώστε μεταξύ άλλων να καλύψει το

ζήτημα της μάθησης, το οποίο αποτελούσε αρμοδιότητα των Ακαδημιών.

Το Ινστιτούτο ήταν χωρισμένο σε τρείς τάξεις, μαθηματικών και φυσικής,

ηθικών και πολιτικών επιστημών και τέλος λογοτεχνίας και καλών τεχνών.

Η τρίτη τάξη κάλυπτε το πεδίο της γραμματικής, των αρχαίων γλωσσών,

της ποίησης, των αρχαιοτήτων και των μνημείων, της ζωγραφικής, της

γλυπτικής, της αρχιτεκτονικής, της μουσικής και της ρητορείας. Στο

Ινστιτούτο διορίστηκαν έξι αρχιτέκτονες οι οποίοι ανήκαν στην τέως

Βασιλική Ακαδημία Αρχιτεκτονικής (Drexler 1977).

Όπως είναι γνωστό, οι φιλοδοξίες του Ναπολέοντα για μεγαλείο και

δόξα είχαν ως αντικείμενο την ίδρυση μιας δυναστείας. Κατανοώντας πως

το όραμά του στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία του Ινστιτούτου,

το 1803 αποφασίζει την αναδιοργάνωσή του και τη μετονομασία του σε

Εθνικό Ινστιτούτο της Γαλλίας. Το ινστιτούτο πλέον αποτελούταν πλέον

από τέσσερις τάξεις αντί τρεις (εκδ. Institute de France 1995). Η πρώτη

τάξη είχε ως αντικείμενο τις επιστήμες των μαθηματικών και της φυσικής, η

δεύτερη τη γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία, η τρίτη την αρχαία ιστορία και

λογοτεχνία και η τέταρτη τις καλές τέχνες. Η τάξη των καλών τεχνών

περιελάμβανε τις ειδικότητες της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της

αρχιτεκτονικής, της χαρακτικής και της μουσικής σύνθεσης, κάθε μία από

τις οποίες αποτελούσε ένα διαφορετικό τμήμα. Παρά το γεγονός πως οι

νεοσυσταθείσες τάξεις παρέπεμπαν στις καταργηθείσες Ακαδημίες, δεν

προσέλαβαν την ονομασία Ακαδημία για την αποφυγή αντιδράσεων. Ο

τίτλος Ακαδημίες, τον οποίο προσέλαβαν κατά τη διάρκεια της

διακυβέρνησης του Λουδοβίκου XVIII, είχε ως στόχο τη σύνδεση της

παλιάς αίγλης με αυτή που είχαν πλέον αποκτήσει» (Drexler 1977).

Το έτος 1819 τα τμήματα αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής και γλυπτικής

αποτελούν διαφορετικές σχολές με ξεχωριστή διδακτέα ύλη, αλλά
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ενώνονται επίσημα υπό τον τίτλο «École Royale des Beaux-Arts», βάσει

Βασιλικού Διατάγματος. Η συνέχεια και το κύρος της École des Beaux-Arts

καθιστούν το Παρίσι του 19ου αιώνα φυσικό κέντρο των πνευματικών

συζητήσεων περί τέχνης και αρχιτεκτονικής. Η θέση της τελευταίας στην

πρακτική του εκβιομηχανισμένου κόσμου, η αμφίδρομη σχέση της με την

κοινωνία και τη θρησκεία, ο ρόλος των παραδοσιακών ρυθμών στη

σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή, οι συνθήκες διαβίωσης της εργατικής

τάξης, είναι μερικά από τα θέματα των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα

μέσα και έξω από τους κόλπους της Σχολής. Μέσα στο κλίμα των συνεχών

αναζητήσεων σχετικά με τη θέση της σύγχρονης κοινωνίας στο συνεχώς

μεταβαλλόμενο νεότευκτο τεχνολογικό και πολιτικό περιβάλλον, η

αρχιτεκτονική εκπαίδευση φαίνεται να παραμένει άθικτη, παρέχοντας

πολιτισμική σταθερότητα στο γαλλικό κράτος.

Ωστόσο, η Σχολή Καλών Τεχνών δεν στάθηκε ανεπηρέαστη από τις

έντονες μεταβολές του 18ου και 19ου αιώνα. Η γαλλική επανάσταση, οι

πολιτικές και αισθητικές αλλαγές, που συντελέστηκαν μέσα και έξω από τη

Σχολή δεν μπόρεσαν παρά να επηρεάσουν τη λειτουργία της, αφήνοντας

όμως αναλλοίωτη την εκπαιδευτική μέθοδο, τη διδασκαλία, και τη συνοχή

του ρυθμού της. Οι πρώτες επίσημες έρευνες για τον επαναπροσδιορισμό

του ιδρύματος πραγματοποιούνται το 1831. Η Επιτροπή των Καλών Τεχνών

θέτει υπόψη της Ακαδημίας τις θέσεις και τις προτάσεις της για την

αναδιοργάνωση της Σχολής, οι οποίες όμως απορρίπτονται. Μέχρι τότε η

Σχολή διατηρούσε ακόμη τη μορφή που είχε προσλάβει μετά την

παλινόρθωση του 181918. Η επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1848 με

συνέπειες την αμφισβήτηση του συντηρητισμού και την απόκτηση

πολιτικής συνείδησης, πυροδότησε νέες συζητήσεις για την ανάγκη

μεταρρυθμίσεων στη Σχολή, θέτοντας τη βάση για τις αλλαγές που τελικά

εισήχθησαν κατά την αναδιοργάνωση του 1863. Χαρακτηριστικό είναι πως

18 Οι προσπάθειες μεταρρύθμισης του 1831 έχουν τις ρίζες του στο καλοκαίρι του
προηγούμενου έτους, όταν φοιτητές της Σχολής μαζί με φοιτητές της νομικής και της
Ιατρικής Σχολής διαδήλωσαν ζητώντας την πραγματοποίηση αλλαγών στην εκπαιδευτική
και επαγγελματική πολιτική της κυβέρνησης (Drexler 1977).
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στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, οι φοιτητές αποδεσμεύονται από τις ιδέες

των θεωρητικών του προηγούμενου αιώνα, όπως άλλωστε αποδεικνύεται

και από την ελευθερία που διακρίνει την επεξεργασία των θεμάτων των

διαγωνισμών.

Κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Αυτοκρατορίας (1852 – 1870)

δόθηκε εκ νέου προσοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία της École des

Beaux-Arts, γεγονός που στηριζόταν κυρίως σε οικονομικά κριτήρια. Η

διεθνής επιτυχία της Μεγάλης Έκθεσης του Λονδίνου το 1851 θορύβησε τη

γαλλική κυβέρνηση, η οποία έστρεψε την προσοχή της στη Σχολή Καλών

Τεχνών για να διατηρήσει την καλλιτεχνική και οικονομική ευρωπαϊκή

κυριαρχία της. Την εποχή αυτή ο γενικός επιθεωρητής των Ιστορικών

Μνημείων του γαλλικού κράτους Prosper Mérimée, καθώς και ο

«προστατευόμενος» του, Viollet-le-Duc (Mansfield 2002, σ. 86),

δημοσιεύουν πληθώρα άρθρων με θέμα τη διδασκαλία στην Σχολή και την

ανάγκη επιβολής μεταρρυθμίσεων19.

Ιδιαίτερη μνεία οφείλει να γίνει σε άρθρο του Viollet-le-Duc, το

οποίο φέρει τον τίτλο «Η εκπαίδευση της αρχιτεκτονικής. Υπάρχουν κάποια

πράγματα που πρέπει να γίνουν» και δημοσιεύθηκε το 1862 στο γαλλικό

περιοδικό τέχνης Gazette des Beaux-Arts. Μεταξύ άλλων ο Viollet-le-Duc

επισημαίνει την κατιούσα πορεία των εικαστικών τεχνών στη Γαλλία,

χαρακτηρίζοντάς τες ως άρρωστες και στηλιτεύει το διαχωρισμό τους

καθώς και των επιτροπών που τις εκπροσωπούν σε ανεξάρτητα τμήματα, ο

οποίος θα οδηγήσει κατά τη γνώμη του σε ένα νέο πύργο της Βαβέλ. Στη

συνέχεια του άρθρου αναφέρεται στον υφιστάμενο κανονισμό της Σχολής, ο

οποίος έχει παραμείνει ίδιος από το 1819, επισημαίνοντας πως αν και

τηρείται σχολαστικά από τους καθηγητές δεν παρέχει τις απαραίτητες

19 Σε άρθρο του στο περιοδικό Revues des deux mondes, ο Mérimée υποστηρίζει την
ανάγκη δημιουργίας βιβλιοθήκης και έδρας Μεσαιωνικής Αρχιτεκτονικής (Mansfield
2002).
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κατευθύνσεις για την ορθή διεξαγωγή των μαθημάτων20. Οι υφιστάμενοι

κανόνες απλώς εξυπηρετούν το ρόλο που έχει προσλάβει το ίδρυμα, ο

οποίος περιορίζεται στη διεξαγωγή των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και

όχι στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και του πνεύματος των μαθητών,

όπως θα όφειλε21. Τέλος, σχολιάζει τις ατελέσφορες προσπάθειες για την

απαραίτητη μεταρρύθμιση της Σχολής, οι οποίες έχουν παραμείνει στο

επίπεδο των εισηγήσεων και των αναγγελιών, τονίζοντας πως:

Δέκα φορές έχουμε ακούσει για σχέδια μεταρρυθμίσεων στην

εκπαίδευση των καλών τεχνών στη Γαλλία και πάντα αυτά τα σχέδια

εξατμίζονται πριν από κάποιες προσωπικότητες που κηρύττουν πως

όλα είναι για το καλύτερο. Όλα ήταν λόγια και όλα τελείωσαν.

(Viollet-le-Duc 1862, σ. 396)

Οι επικρίσεις κατά του παγιωμένου διδακτικού συστήματος, οι

οποίες είχαν εκφραστεί με τη εξέγερση των φοιτητών το 1830, συνέχισαν

να υφίστανται μέχρι και τη δεκαετία του 1850.  Οι συνεχώς αυξανόμενες

αντιδράσεις είχαν ως συνέπεια την πρόκληση έντονης διαμάχης ανάμεσα

στους οπαδούς της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και τους υποστηρικτές του

αντί-ακαδημαϊκού πνεύματος22. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων που

20 «Οι κανονισμοί (του 1819) ακολουθούνται σχολαστικά. Όμως είναι αρκετά εκτενείς ή
αρκετά ευρείς για την παροχή μιας εκπαίδευσης αληθινής; Σίγουρα όχι· ακόμη, για να
μεγαλώσουν λίγο ακόμη αυτό το τόσο στενό πλαίσιο, οι καθηγητές, γλύπτες ή ζωγράφοι,
έχουν στο σπίτι τους, έξω από τη Σχολή, τα εργαστήρια όπου διδάσκουν την τέχνη τους σε
νέους άνδρες που λαμβάνουν μέρους σε αυτά τα είδη ιδιωτικών σχολών» (Viollet-le-Duc
1862, σ. 394).

21 «Στην πραγματικότητα ο κύριος ρόλος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών είναι
απλώς να ανοίγει τους επιμέρους διαγωνισμούς που ακολουθούν τους μεγάλους
διαγωνισμούς, εστιάζοντας στους νέους άνδρες που επιθυμούν να ζήσουν στη Ρώμη για
πέντε χρόνια με κρατική δαπάνη· επιθυμία πολύ δικαιολογημένη. [.…] Στη Γαλλία η
εκπαίδευση πρέπει να τείνει, πριν από όλα, να αναπτύξει την προσωπικότητα και να
βοηθάει τα ερευνητικά πνεύματα να αποκτήσουν τα απαραίτητα για να εκφράσουν αυτά
που πιστεύουν πως έχουν ανακαλύψει». (Viollet-le-Duc 1862, σσ. 397-401).

22 Σύμφωνα με τον ιστορικό Philippe de Chennevières - Pointe «(η μεταρρύθμιση του
1863) εξεράγει σαν βόμβα και ένας θεός ξέρει με πόσο θόρυβο! Ποτέ ξανά ο κόσμος της
τέχνης δεν είχε ξεσηκωθεί τόσο βίαια» (Bonnet 1996, σ. 27).
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ξέσπασαν το 1863 βρισκόταν η διαμάχη ανάμεσα στο Viollet-le-Duc και το

Henri Labrouste. Ως απόρροια των παραπάνω, η κυβέρνηση του

Ναπολέοντα του 3ου εκδίδει στις 13 Νοεμβρίου του 1863 διάταγμα

ορίζοντας μια σειρά μεταρρυθμίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία της

Σχολής.

Σημαντικό ρόλο στην έκδοση του διατάγματος διαδραμάτισε επίσης

και η δυσαρέσκεια του Ναπολέοντα για το κύρος που έφερε το Ινστιτούτο

Καλών Τεχνών και η Ακαδημία, καθώς και τα συναφή όργανά τους,

ανάμεσα στα οποία συγκαταλεγόταν και η École des Beaux-Arts23. Το

διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 15 Νοεμβρίου του 1863 στο

περιοδικό Moniteur Universel, υπογράφηκε από τον Maréchal Vaillant. Την

εισαγωγική έκθεση συνέταξε ο Compte de Nieuerkerke, ο οποίος στο

κείμενό του στηλίτευσε τον υφιστάμενο τρόπο διδασκαλίας της Σχολής και

έμμεσα στράφηκε εναντίον των μελών της Ακαδημίας24. Σύμφωνα με τα

δώδεκα σημεία της εισαγωγικής έκθεσης, βασικό στόχο της μεταρρύθμισης

αποτελούσε η αποδέσμευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του

διαγωνισμού για το Grand Prix de Rome από την Ακαδημία. Στο πλαίσιο

αυτό με το διάταγμα του 1863 ο έλεγχος της λειτουργίας της Σχολής

αφαιρείται από την Ακαδημία και περνάει στην αρμοδιότητα του Minstre de

l’ Instruction.

Με πρόσχημα την τόνωση της αυθεντικότητας και της

απελευθέρωσης των φοιτητών από τον ασφυκτικό έλεγχο της Ακαδημίας, η

23 Η αντίδραση του Ναπολέοντα είναι ιδιαίτερα έκδηλη στην ατελέσφορη πρόθεσή του
για ίδρυση ενός αντίπαλου Ινστιτούτου. Ο Ναπολέων ο 3ος εξέφρασε την έντονη
δυσαρέσκειά του απέναντι στην Ακαδημία μέσω της διοργάνωσης του πρώτου Salon des
Refusée στις 22 Απριλίου του 1863, όπου εκτέθηκαν έργα τα οποία η Ακαδημία είχε
αποκλείσει από το παρισινό Salon. Αντίστοιχες εκθέσεις των απορριφθέντων έργων
φιλοξενούνταν σε ιδιωτικούς εκθεσιακούς χώρους ήδη από το 1830, χωρίς όμως κρατική
υποστήριξη. Η μεταρρύθμιση της Σχολής πραγματοποιήθηκε μερικούς μήνες μετά την
ίδρυση της έκθεσης φέροντας σημαντικό πλήγμα στο κύρος και τις αρμοδιότητες της
Ακαδημίας.

24 Η επιρροή του Nieuerkerke καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την πολιτική μεταρρύθμισης
της Σχολής, επιτυγχάνοντας παράλληλα την αύξηση των προσωπικών του αρμοδιοτήτων
στη λειτουργία της, με το διορισμό του στη θέση του προέδρου του γνωμοδοτικού
συμβουλίου (Moore 1977).
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μεταρρυθμιστική κίνηση είχε ως αντικειμενικό σκοπό τη στέρηση της

δυνατότητας της Ακαδημίας να διαδίδει τα δόγματά της μέσω της Σχολής.

Παράλληλα με την έντονη αντί - ακαδημαϊκή στάση του διατάγματος, οι

αρχές της μεταρρύθμισης στοχεύουν στην εισαγωγή μαθημάτων σχετικών

με τα υλικά, τις τέχνες και τις τεχνικές, ώστε να αποδεσμευτεί η

εκπαιδευτική διαδικασία από τα στενά όρια του «καθαρού» σχεδίου.

Ταυτόχρονα ενισχύεται η θεωρητική εκπαίδευση με την ίδρυση νέας έδρας

Αισθητικής, Ιστορίας της Τέχνης, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ενώ

προστέθηκαν τα μαθήματα της Ανατομίας και της Προοπτικής και

προτείνεται η κατάργηση των διαγωνισμών εισαγωγής.

Η προσπάθεια ανάλυσης του υπόβαθρου της πρότασης κατάργησης

των διαγωνισμών εισαγωγής θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διερεύνηση της

θέσης που αυτοί οι διαγωνισμοί κατέχουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής

διαδικασίας. Το σύστημα των διαγωνισμών συνιστούσε το κύριο

χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής διαδικασίας της Σχολής. Μέσω των

διαγωνισμών οι μαθητές προσανατολίζονταν, σύμφωνα με τους

υποστηρικτές της μεταρρύθμισης, προς τα ακαδημαϊκά πρότυπα και τις

παγιωμένες αισθητικές επιταγές του διαγωνισμού για το Grand Prix de

Rome. Είναι συνεπώς σαφής η ιδιαίτερη βαρύτητα που είχε για τους

υπέρμαχους της αναδιοργάνωσης η πρόταση κατάργησης των παραπάνω

διαγωνισμών, καθώς αποτελούσαν το θεμέλιο της παραδοσιακής

ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι διαγωνισμοί της Σχολής δε

διακόπηκαν ποτέ, αντίθετα απέκτησαν μεγαλύτερο κύρος κατά τη διάρκεια

του δευτέρου μισού του 19ου αιώνα, υπογράφοντας την αποτυχία της

μεταρρύθμισης και δικαιώνοντας τους επικριτές της οι οποίοι υποστήριζαν

πως επρόκειτο για «ανοησία όλων των παράλογων προτάσεων» (Bonnet

1996, σ. 38) Στον αντίποδα των θετικών επιδιώξεων της μεταρρύθμισης

στέκεται και η μείωση του ορίου ηλικίας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

για το Grand Prix de Rome από τα 30 στα 25 έτη, η οποία είχε ως

αποτέλεσμα την παύση μεγάλου αριθμού φοιτητών και τη στέρηση από
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τους εναπομείναντες σημαντικών δικαιωμάτων όπως τα χρηματικά έπαθλα

των διαγωνισμών και τη δυνατότητα μείωσης της στρατιωτικής θητείας.

Την χρονιά της μεταρρύθμισης ο Viollet-le-Duc διορίζεται

καθηγητής της Σχολής στο νεοσυσταθέν τμήμα της Ιστορίας της Τέχνης και

της Αισθητικής. Σύμφωνα με τον Arthur Drexler (1977, σ. 103), «με την

κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης ανάγεται στο σημαντικότερο καθηγητή

της Σχολής αναλαμβάνοντας το ρόλο του πνευματικού ηγέτη όλων των

υπόλοιπων τμημάτων της». Η επιλογή της δημιουργίας τμήματος Ιστορίας

της Τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Η

ιδεολογική σημασία της ίδρυσης της έδρας θα πρέπει να αναζητηθεί στην

προσπάθεια «αυτo-προσδιορισμού» της γαλλικής αυτοκρατορίας. Μέσα στο

πλαίσιο αναζήτησης της πολιτισμικής αυθεντικότητας η κυβέρνηση

επιχειρεί να καθορίσει, να οργανώσει και να ελέγξει την καλλιτεχνική

παραγωγή, έτσι ώστε να διαχωριστούν οι Γάλλοι από τους «άλλους». Υπό

το πρίσμα αυτό, η καλλιτεχνικά προσανατολισμένη εκπαίδευση θεωρείται

το καλύτερο μέσο καθορισμού της πολιτισμικής ταυτότητας της χώρας και

της αναζωογόνησης των εικαστικών τεχνών. Ωστόσο, οι διαλέξεις του

Viollet-le-Duc, με θέμα κυρίως τη σύνθετη διαπολιτισμική σχέση ανάμεσα

στους αρχαίους λαούς και την τέχνη τους, δεν βρήκαν ανταπόκριση στον

κύριο όγκο των φοιτητών, οι οποίοι επεδείκνυαν ακόμη και ακραία

συμπεριφορά για να δηλώσουν τη δυσαρέσκειά τους για τον πρώτο

Καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής (Mansfield 2002). Οι θεωρίες

και η προσπάθειά του να συσχετίσει την καλλιτεχνική παραγωγή με το

κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον μέσω των θρησκευτικών πεποιθήσεων

δεν ήταν δυνατό να αφομοιωθούν από τους φοιτητές, οι οποίοι βίωναν μια

διαφορετική καλλιτεχνική πρακτική.

Σε αντίθεση με την Ακαδημία Καλών Τεχνών ο Viollet-le-Duc

διατύπωσε την ύπαρξη μιας σταθερής σχέσης ανάμεσα στην πράξη με τη

θεωρία, με την πρώτη να αποτελεί το κυριότερο υλικό τεκμηρίωσης για την

ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων και αρχών. Από την άλλη πλευρά, η

Σχολή αντιστρέφοντας τη σχέση θεωρίας - πράξης στηρίζεται στη μελέτη
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και τη σχεδιαστική αποτύπωση κτιρίων της παρελθούσης εποχής για τη

διατύπωση της θεωρίας. Η αντίθεσή του με την εκπαιδευτική γραμμή του

ιδρύματος, η απογοήτευσή του από την ανεπιτυχή εφαρμογή

μεταρρυθμιστικών μέτρων στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι αντιδράσεις

των φοιτητών τον οδήγησαν σε παραίτηση την Άνοιξη του 1864 (η θέση

του παρέμεινε κενή μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους)25.

Χαρακτηριστική είναι η άποψη που εξέφρασε την ίδια χρονιά πως «η

Ακαδημία Καλών Τεχνών είναι ακριβώς ίδια όπως ήταν το 1830, πάντα

καθυστερημένη για μισό αιώνα. Τα ονόματα άλλαξαν, αλλά το πνεύμα

παραμένει το ίδιο» (Violet-le-Duc 1864, σ. 6).

Με την αποχώρηση του Viollet-le-Duc από τη Σχολή έληξε και η

προσπάθεια της κυβέρνησης να αναλάβει τα ηνία της École des Beuax-Arts.

Στη θέση του Καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης τον διαδέχεται ο Hippolyte

Taine, η εναρκτήρια διάλεξη του οποίου, τον Ιανουάριο του 1865,

αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό από τους φοιτητές που την

παρακολούθησαν. Στη θετική αυτή αντιμετώπιση διαδραμάτισε σημαντικό

ρόλο το γεγονός πως με διάταγμα τον Ιανουάριο του 1864 είχαν καταργηθεί

οι σημαντικότερες από τις διατάξεις του διατάγματος του 1863 (Mansfield

2002). Ο απόηχος ωστόσο της μεταρρύθμισης διήρκησε για περίπου μισό

αιώνα. Ανάμεσα στις μακροχρόνιες επιπτώσεις θα πρέπει να αναφερθεί η

σταδιακή παύση της παρέμβασης της κυβέρνησης στη λειτουργία του

σχολείου, η ευθύνη της οποία ανήκε στη διοίκηση και τους καθηγητές,

25 Ο Violet-le-Duc υπήρξε ο πιο επιθετικός και επίμονος υποστηρικτής της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης του 1863. Ήδη από το 1846 ηγείται μιας ομάδας προσκείμενης στην
αισθητική των μεσαιωνικών προτύπων, η οποία αντιτίθεται ανεπιτυχώς στην École des
Beaux-Arts. Η απογοήτευσή του σχετικά με τη μεταρρύθμιση του 1863 εκφράζεται στο
κείμενο «Reponse a M. Vitet à propos de l'enseignement des arts du dessin», που εκδόθηκε
το 1864 ως απάντηση στο άρθρο του M. Vitet, «De l'enseignementd es arts du dessin», το
οποίο δημοσιεύθηκε την ίδια χρονιά στο περιοδικό Revue des Deux Mondes και υποστήριζε
εκτενώς και εμφατικά την παραδοσιακή ακαδημαϊκή εκπαίδευση της Σχολής. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της πορείας του μετά την παραίτησή του και κυρίως μέσα από τα γραπτά του, ο
Viollet-le-Duc συνεχίζει να αντιμάχεται το μιμητισμό των μορφών του παρελθόντος και
στηλιτεύει τον ακαδημαϊσμό, τη μεθοδολογία και την εμμονή στη συμμετρία της École des
Beaux-Arts.
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καθώς και η ταυτόχρονη λειτουργία των επίσημων και ιδιωτικών

εργαστηρίων. Επιπλέον, το δίπλωμα που θεσμοθετήθηκε το 1867

αποτελούσε από τα μέσα της δεκαετίας του 1890 το βασικό στόχο των

αρχιτεκτονικών σπουδών στη Σχολή. Τέλος, ξεκίνησε η λειτουργία

προπαρασκευαστικών εργαστηρίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις και

αυξήθηκε ο αριθμός των βραβείων στο τμήμα της Αρχιτεκτονικής (Drexler

1977).
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3.1  Η θεωρία της αρχιτεκτονικής στη Γαλλία (17ος - 19ος αιώνας)

Με τον όρο θεωρία εννοούμε ένα σύνολο κανόνων, συστηματικά

οργανωμένων, που χρησιμεύουν ως βάση μιας επιστήμης και ερμηνεύουν

γεγονότα ορισμένης κατηγορίας (Τεγόπουλος 1993, σ. 313). Με αυτή τη

σκοπιά ως Αρχιτεκτονική Θεωρία νοούμε τη διαδικασία της σκέψης, της

συζήτησης και κυρίως της συστηματικής καταγραφής της αρχιτεκτονικής

παραγωγής. Κάθε απόφαση σχεδιασμού είναι ή οφείλει να είναι το

παράγωγο μιας βαθιάς και ενδελεχούς σκέψης, μια απόφαση η οποία

στηρίζεται σε μια βάση δεδομένων, μια σειρά αξιών και παραγόντων που

προέρχονται από διάφορες πηγές. Υπό τη θεώρηση αυτή η αρχιτεκτονική

θεωρία καλείται να παραλάβει το σύνολο της ερμηνευτικής απόπειρας ενός

έργου ή του συνόλου της καλλιτεχνικής παραγωγής μιας εποχής, ώστε να

συγκροτηθεί ένα συμπαγές υπόβαθρο με επιστημονική συνέπεια. Αυτή η

δυνατότητα ερμηνευτικού εγχειρήματος, που παρέχει η αρχιτεκτονική, είναι

το στοιχείο που τη διαχωρίζει από τις υπόλοιπες επιστήμες. Η δυνατότητα

κριτικής προσέγγισης του αρχιτεκτονικού φαινομένου και ερμηνευτικής

εμβάθυνσης όχι μόνο στο ίδιο το έργο, αλλά και στη διαδικασία σύλληψής

του, οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων, κανόνων και συχνά

στερεοτύπων, αδήριτα εφόδια στη συνέχιση και εξέλιξη της αρχιτεκτονικής

παραγωγής. Καθίσταται συνεπώς σαφές πως η αρχιτεκτονική δεν είναι μια

αυστηρά πρακτική διαδικασία. Μπορεί εύκολα να αντιμετωπισθεί ως

έκφραση, να παρασταθεί μέσω των κατηγοριών της γλώσσας και να ειδωθεί

ως γραπτό κείμενο, πολύτιμο εργαλείο κάθε δημιουργικής διαδικασίας. Το

πρώτο αρθρωμένο εγχείρημα καταγραφής της αρχιτεκτονικής παραγωγής

αποτελεί το έργο του Βιτρούβιου De Architectura, το οποίο χρονολογείται

τον 1ο μ.Χ. αιώνα και συνιστά το μοναδικό κείμενο αρχιτεκτονικής θεωρίας

και πρακτικής που διασώζεται από την κλασική εποχή. Ως σκοπός του

έργου αναφέρεται η διευκόλυνση του Καίσαρα ώστε να έχει προσωπική

γνώση της ποιότητας των υπαρχόντων κτιρίων, αλλά και αυτών που

πρόκειται να κατασκευαστούν.
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Στην περίπτωση της Γαλλίας η πορεία της αρχιτεκτονικής θεωρίας

προσέλαβε συγκεκριμένο περιεχόμενο στα τέλη του 15ου αιώνα,

στηριζόμενη στη σκέψη των Ιταλών αρχιτεκτόνων και θεωρητικών

(Hautecoeur 1943). Από τα μέσα του 16ου αιώνα οι Γάλλοι αρχιτέκτονες

απομακρύνονται από την ιταλική επιρροή και χαράζουν ανεξάρτητη πορεία,

δημιουργώντας «Εθνική Αρχιτεκτονική Θεωρία». Την εποχή του 17ου

αιώνα η αρχιτεκτονική θεωρία είναι αναπόσπαστα δεμένη με τη γαλλική

απολυταρχία, αντανακλώντας τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές

μεταρρυθμίσεις, με αποκορύφωμα την περίοδο της βασιλείας του

Λουδοβίκου του 14ου. Σύμφωνα με τον Kruft (1994) τα εθνικά

χαρακτηριστικά και η στενή σχέση με τις πρακτικές κατασκευής αποτελούν

κεντρικά ζητήματα της αρχιτεκτονικής θεωρίας ενώ η οικονομία, η άνεση

και η κοινωνική κατάσταση των πολιτών θεωρούνται θέματα υψηλής

σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό η συστηματοποίηση της θεωρίας επιτυγχάνεται

το 17ο αιώνα μέσω των διαλέξεων της Ακαδημίας Αρχιτεκτονικής, οι οποίες

ξεκινούσαν με την ανάγνωση κειμένων των θεωρητικών του παρελθόντος.

Από τα μέσα του 18ου αιώνα η αρχιτεκτονική θεωρία και ορολογία

αναπόφευκτα αποτελούν θέματα των δημοσιευμένων μελετών και

πραγματειών, σύμφωνα με το πνεύμα των καιρών. Τα επιστημονικά

συγγράμματα  της εποχής ακολουθούν είτε την πρακτική κατεύθυνση, όπως

το έργο του Rondelet, είτε τη διδακτική, όπως το έργο των Blondel, Durand

και Laugier. Για τον τελευταίο, ο κύριος σκοπός του έργου του ήταν «η

εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων και η παροχή οδηγιών ασφαλούς εργασίας

και μιας μεθόδου που εγγυάται ένα άψογο αποτέλεσμα» (Laugier 1753, σ.

xiv, xiij). Μία τρίτη κατηγορία αποτελούν οι «μεταφυσικές μελέτες», στις

οποίες ανήκει το έργο Dictionnaire historique d'architecture του

Quatremère de Quincy.

Καθίσταται σαφές πως η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής θεωρίας και

η άρθρωση ερμηνευτικών εγχειρημάτων από τους διάφορους μελετητές δεν

γίνεται αναπόσπαστα από την εκδήλωση της ανάγκης δημιουργίας κειμένων

και πραγματειών σχετικά με τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και δόγματα και
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την αρχιτεκτονική παραγωγή. Στις αρχιτεκτονικές πραγματείες, κατά κύριο

λόγο, υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς, το οποίο λειτουργεί ως άξονας

προσδιορισμού των βασικών αρχών, που διέπουν την αρχιτεκτονική

σύνθεση. Πρόκειται για τα παραδείγματα υλοποιημένης αρχιτεκτονικής που

χρησιμοποιούνται στη σύλληψη της ιδέας ενός έργου και τα οποία

συνιστούν πρότυπα, καθώς αφορούν τα σημαντικότερα κτίρια που

κατασκευάστηκαν στην Ευρώπη (κυρίως στη Γαλλία και στην Ιταλία).

3.2  Θεωρητικοί της αρχιτεκτονικής στη Γαλλία

Το συγγραφικό τους έργο

3.2.1  Jacques – François Blondel. Cours d’ architecture

Γεννημένος στη Ρουέν το 1705 (ή το 1708), μαθήτευσε αρχικά

δίπλα στον αρχιτέκτονα και θείο του Jean - François Blondel και στη

συνέχεια δίπλα στο Γάλλο σχεδιαστή Gilles - Marie Oppenord στο Παρίσι.

Ο Blondel εξελίχθηκε σε ένα συντηρητικό και ολοκληρωμένο αρχιτέκτονα,

του οποίου το ορθολογικά προσανατολισμένο πνεύμα επιχείρησε την

ενοποίηση της κλασικής παράδοσης με την πρακτική. Η απόφασή του να

ιδρύσει το 1740 στο Παρίσι ιδιωτική σχολή αρχιτεκτονικής, προκάλεσε

όπως ήταν φυσικό την αντίδραση της Βασιλικής Ακαδημίας

Αρχιτεκτονικής, η οποία το 1743 του επέβαλε κυρώσεις (Blondel 1777,

Τόμος 3), αλλά έδωσε τελικά την έγκρισή της στις 6 Μαΐου του ίδιου έτους.

Από το 1751 έως το 1756 ο Blondel δημοσιεύει το τετράτομο έργο

του Architecture Françoise. Πρόκειται για μία εγκυκλοπαίδεια της

αρχιτεκτονικής παραγωγής του παρελθόντος αιώνα στην περιοχή του

Παρισιού και των περιχώρων. Στην πραγματεία τα κτίρια τοποθετούνται

στο ιστορικό τους πλαίσιο ενώ η περιγραφή τους συνοδεύεται από πληθώρα

λεπτομερειών. Το Νοέμβριο του 1755 εκλέγεται μέλος της Ακαδημίας και

αποκτά τον τίτλο «Αρχιτέκτων του Βασιλιά», ενώ την 1η Οκτωβρίου του
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1762 διορίζεται Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στην Ακαδημία (Blondel 1777,

Τόμος 3). Παρά το γεγονός πως ο Blondel κατέστη ευρέως γνωστός μέσω

των συγγραμμάτων και της διδασκαλίας του και όχι μέσω του

υλοποιημένου αρχιτεκτονικού έργου, η αρχιτεκτονική παραγωγή του

είναιChamber σημαντική καθώς «αντανακλά τη μεταβολή του

αρχιτεκτονικού γίγνεσθαι, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του 18ου

αιώνα» (Kaufmann 1952). Ανάμεσα στις αρχιτεκτονικές μελέτες που

ανέλαβε θα πρέπει να αναφερθεί το έργο ανασχεδιασμού και εξωραϊσμού

του κέντρου της πόλης Metz στο νοτιοανατολικό τμήμα της Γαλλίας, το

οποίο ανέλαβε το 1764. Στο πλαίσιο του έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε

κατά ένα μέρος, ο Blondel σχεδίασε το κτίριο του Δημαρχείου της πόλης

και την Place d' Armes. Τον επόμενο χρόνο ανέλαβε την ανάπλαση του

αστικού κέντρου του Στρασβούργου, κατόπιν εντολής του βασιλικού

πραίτορα. Το έργο δεν ολοκληρώθηκε παρά μόνο τμηματικά.

Από το 1771 έως το 1777 δημοσιεύεται το έργο του Cours d’

Architecture, στο οποίο αποκρυσταλλώνεται το πνεύμα των διαλέξεών του

ως Καθηγητή Αρχιτεκτονικής (παράρτημα, σ. 380). Η πραγματεία, η οποία

αναπτύχθηκε σε δώδεκα τόμους, απευθυνόταν κατά βάση στους

αρχιτέκτονες, για τους οποίους θα αποτελούσε κατά τον Blondel (1777,

Τόμος 1: xvii) ένα «χρήσιμο εργαλείο». Πρόκειται για ένα έργο βασισμένο

στη διδασκαλία του, το οποίο ολοκλήρωσε ο βοηθός του και μαθητής του

Germain Boffrand, Pierre Patte26. Ο ίδιος ο Blondel επιμελήθηκε τα δύο

πρώτα τμήματα της πραγματείας, τα οποία αφορούσαν στη διακόσμηση και

τη διάταξη και ο Patte ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο από το τελευταίο τμήμα

που αφορούσε στην κατασκευή (Braham 1980)27. Τα θέματα που

πραγματεύεται το έργο αφορούν το ζήτημα της κάτοψης του κτιρίου και το

ζήτημα της σύνθεσης των όψεων, μέσα από την κατανόηση των εννοιών

σύνθεση (οrdonnance) και άνεση (convenance). Ο όρος convenance, ο

οποίος συναντάται αρκετά συχνά στο έργο του Blondel, αφορά την

26 Η δημοσίευση συνεχίστηκε και μετά το θάνατο του Blondel το 1774.
27 Σε ό,τι αφορά το μέρος της κατασκευής ο Blondel άφησε μόνο 48 σελίδες κείμενο και

κάποιους όχι τόσο σχετικούς πίνακες εικόνων (Middleton 1959).
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καταλληλότητα του κελύφους ως προς τη χρήση και τη λειτουργία του

κτιρίου28. Το 1702 ο Michel de Fremin αποσαφηνίζει τον όρο στο έργο του

Mémoires critiques d'architecture υποστηρίζοντας πως πρόκειται για την

επιστήμη να αποφεύγεται οτιδήποτε δεν ταιριάζει στην αξιοπρέπεια ή τη

θέση του κυρίου (Grignon & Maxim 1955). Κατά τη διάρκεια του 18ου

αιώνα εντείνεται η αισθητική συνιστώσα της έννοιας, ώστε να ταυτιστεί ή

για να διατυπωθεί ορθότερα, να υποκατασταθεί στο μέλλον από την έννοια

του χαρακτήρα. Στον πρώτο τόμο της πραγματείας γίνεται εκτενής αναφορά

στην έννοια του χαρακτήρα των κτιρίων καθώς συνιστά, σύμφωνα με τον

Blondel, μία από τις συνιστώσες στο έργο του αρχιτέκτονα που θα

οδηγήσουν στο μεγαλείο της τέχνης.

Η έννοια convenance, η οποία συχνά ταυτίζεται με την έννοια  της

ορθότητας (bienséance), συνιστά  μια από τις πιο κοινές αρχιτεκτονικές

νοηματικές παραστάσεις που  χρησιμοποιήθηκαν στις σημαντικότερες

πραγματείες από το από το 16ο αιώνα έως και τις αρχές του 19ου. Η

προβληματική της αρμόζουσας προς τη λειτουργία μορφής του κελύφους

συνιστά μείζον ζήτημα της Ακαδημίας ήδη από την εποχή του Colbert.

Σύμφωνα με το Blondel:

Όλα τα διαφορετικά είδη παραγωγών που εξαρτώνται από την

αρχιτεκτονική πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του συγκεκριμένου

σκοπού του κάθε κτιρίου. Όλα πρέπει να έχουν ένα χαρακτήρα, ο

οποίος καθορίζει τη γενική μορφή τους, και ο οποίος ανακοινώνει το

γιατί είναι το κτίριο. (Blondel 1777, Τόμος 1, σ. 229)

Με άλλα λόγια ο σχεδιασμός της όψης καθίσταται μια διαδικασία

πολύπλοκη και σημαντική, η οποία είναι επιτυχημένη εάν η εξωτερική

28 Ο όρος convenance εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της εποχής του Λουδοβίκου του
14ου και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς κανόνες της αρχιτεκτονικής. Η έννοια του
όρου μεταξύ άλλων τονίζει την άρρηκτη και αλληλοεξαρτώμενη σχέση της αρχιτεκτονικής
με την κοινωνία, μία σχέση η οποία αποτελούσε ανέκαθεν αντικείμενο των αρχιτεκτονικών
αναζητήσεων, κορυφώθηκε όμως κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα.
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μορφή του κτιρίου αντανακλά την εσωτερική λειτουργία και την κοινωνική

θέση του ιδιοκτήτη. Υπό το πρίσμα της παραπάνω θεώρησης οι

αρχιτεκτονικοί κανόνες που απορρέουν από το σύγγραμμα του Blondel δεν

απομακρύνονται από τις αρχές του υφιστάμενου ακαδημαϊκού συστήματος.

Άλλωστε η πραγματεία θεωρήθηκε για χρόνια ως «η ορθότερη αποθήκη του

ακαδημαϊκού δόγματος» (Middleton 1959, σ. 140).

Στο γραπτό έργο του Blondel, όπως και στο μεγαλύτερο μέρος των

πραγματειών περί αρχιτεκτονικής μέχρι τον 20ο αιώνα, συναντώνται

αναφορές σε επιλεγμένα αρχιτεκτονικά έργα των προηγούμενων αιώνων.

Παραδείγματα της «καλής» και «όμορφης» αρχιτεκτονικής παραθέτονται

ως μέσο αναζήτησης των κανόνων που διέπουν τη σύνθεσή τους. Ιδιαίτερη

μνεία γίνεται στην αψίδα Saint-Denis έργο του Nicolas - François Blondel29,

το Palais des Tuileries, του Philibert de l’ Orme και το Arc de Triomphe du

Trône, του Perrault. Συχνές αναφορές πραγματοποιούνται στο έργο των

αρχιτεκτόνων Claude Perrault, Jacques Lemercier, Nicolas-François

Blondel και François Mansart, τον οποίο ο Blondel (1777, Τόμος 2: σ. 221)

αποκαλούσε «θεό της αρχιτεκτονικής». Οι αναφορές γίνονται κυρίως στον

πρώτο και στο δεύτερο τόμο της πραγματείας, τους οποίους επιμελήθηκε ο

ίδιος ο Blondel.

Οι αρχιτέκτονες της εποχής μας φαίνεται να υποστηρίζουν την

αντίθετη διαδρομή προς τις διαδικασίες που ακολούθησαν οι

μεγάλοι δάσκαλοι, οι οποίοι εκτέλεσαν τα κτίρια που παραθέτουμε.

Αλλά δεν συνειδητοποιούν ότι η απομάκρυνση από τους αληθινούς

αυτούς κανόνες της τέχνης συμβάλλει στο να παραπλανηθεί ο

μεγαλύτερος αριθμός των ατόμων που περπατούν πάνω τα ίχνη

τους. Αυτοί όμως δεν έχουν ούτε την εμπειρία τους, ούτε ιδιοφυΐα

τους (των δασκάλων) απλώς μιμούνται. Αντικαθιστούν τα λάθη τους

με άλλα λάθη. […] Προτιμούν την ψεύτικη αισθητική από την

29 Αναφορά στην αψίδα Saint-Denis κάνει και ο Auguste Choisy στο έργο του Histoire de
l’ Architecture.
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αληθινή αισθητική της τέχνης. Τέλος, πιστεύουν ότι δημιουργούν το

νέο, γιατί στη σύνθεσή τους, τολμούν να ταιριάζουν το παλιό είδος

με το αρχαίο, το γοτθικό με το σύγχρονο.

(Blondel 1777, Τόμος 1, σ. 1x)

Από τα παραπάνω καθίσταται φανερή η σημασία που απέδιδε στη

διατήρηση των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών αρχών όπως αυτές

εφαρμόσθηκαν από τους «Μεγάλους Δασκάλους». Ένθερμος οπαδός της

ορθότητας, της απλότητας και της συμμετρίας, δεν ταυτίστηκε ποτέ με τις

αρχές του νεοκλασικού πνεύματος. Αντίθετα, μέσω των γραπτών του

αντιτάχθηκε στην τάση μίμησης της αρχιτεκτονικής της αρχαιότητας καθώς

οι συνθήκες που επικρατούσαν στη Γαλλία ήταν διαφορετικές από αυτές

που επικρατούσαν στην Ελλάδα και τη Ρώμη της κλασικής περιόδου και

συνεπώς θα ήταν παράλογο να εφαρμοστεί στα σύγχρονα κτίρια το ύφος

των αρχαίων (Blondel 1777).

Για τον Blondel η έννοια της ομορφιάς και της «καλής»

αρχιτεκτονικής είναι μεταβαλλόμενη και συναρτάται από τις συνθήκες που

επικρατούν σε κάθε περίπτωση και οι οποίες απορρέουν από παράγοντες

όπως ο τόπος, το κλίμα, ο λαός, οι παραδόσεις.

Για να κρίνουμε την αισθητική, θα είναι καλό να εξετάσουμε τους

ανθρώπους, την εποχή και τις συνθήκες. [….] Όλοι οι λαοί έχουν

ένα χαρακτήρα, έναν τρόπο να αισθάνονται, ο οποίος γι’ αυτούς

είναι σωστός. (Blondel 1777, Τόμος 3, 1xxv)

Οι οδηγίες και οι απόψεις του, όπως αυτές αποκρυσταλλώνονται στο

σύγγραμμά του, το κατέστησαν σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία

κατανόησης της μεταβολής που συντελέστηκε στο αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι

κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Pierre

Patte στην εισαγωγή του πέμπτου τόμου, «ο Blondel κατάφερε να

προετοιμάσει, με τις οδηγίες του, την επανάσταση που έλαβε χώρα πριν από
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είκοσι χρόνια στην αισθητική της αρχιτεκτονικής» (Blondel 1777, Τόμος 4:

vii). Στο έργο, ωστόσο, δεν παρουσιάζονται καινοτόμες ιδέες σχετικά με

την αρχιτεκτονική σύνθεση και την κατασκευή, ούτε προτείνεται ένα νέο

σύστημα αισθητικών αξιών, καθώς ο συγγραφέας παραμένει πιστός στις

παραδοσιακές αξίες και στη χρήση του συστήματος κανόνων στη συνθετική

διαδικασία.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το 1740 ο Blondel ιδρύει στο Παρίσι

ιδιωτική σχολή αρχιτεκτονικής, η οποία έφερε το όνομα École des Arts και

στεγαζόταν στην κατάλληλα διαμορφωμένη οικία του, στη Rue de la

Harpe30. Η φοίτηση ήταν πλήρους απασχόλησης και διαρκούσε τρία έτη, τη

στιγμή που την εποχή εκείνη η Ακαδημία διεξήγαγε μαθήματα μόνο δύο

φορές την εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία, όπως διατυπώθηκε σε

ενημερωτικό έντυπο της Σχολής το οποίο δημοσιεύθηκε το 1747 και το

1754 υπό τον τίτλο Discours sur la manière d’ étudier l’ architecture, στόχο

του Blondel αποτελούσε η ένωση όλων των φοιτητών σε ένα εργαστήριο

και η εκπαίδευσή τους μέσω μιας σειράς μαθημάτων, τα οποία είχαν ως

άξονα τόσο τη θεωρία όσο και την πράξη. Βασικός σκοπός του ήταν να

διδαχθεί ο εκκολαπτόμενος αρχιτέκτονας όλες εκείνες τις δεξιότητες που

ήταν απαραίτητες για την εξάσκηση του επαγγέλματος, όπως τις αναλογίες

του ανθρωπίνου σώματος, την προοπτική, τα μαθηματικά, τη διακόσμηση

και γενικά το σχέδιο31. Ο Blondel είχε οραματιστεί ένα ολοκληρωμένο

πρόγραμμα αρχιτεκτονικών σπουδών με εργαστήρια και διαλέξεις ώστε να

καλυφθούν οι απαραίτητες γνώσεις τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.

30 Για πληροφορίες σχετικά με τη διαρρύθμιση των χώρων της σχολής, βλ.: Cleary,
Richard (1989). Romancing the Tome; Or an Academician's Pursuit of a Popular Audience
in 18th-Century France. Journal of the Society of Architectural Historians. 48(2): 139-149.

31 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Patte στην εισαγωγή του πέμπτου τόμου του Cours
d'architecture, ou traité de la décoration, distribution, et construction des bâtimens, «πριν
από το 1740, δεν υπήρχε στο Παρίσι σχολή, όπου ένας νεαρός αρχιτέκτονας θα μπορούσε
να διαμορφωθεί και να μάθει όλα όσα είναι σημαντικά να ξέρει για το σχέδιο στην
αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση, τη μορφή, την προοπτική, τα μαθηματικά, τη στερεοτομία
και τελικά όλες τις αμέτρητες λεπτομέρειες σχετικά με την κτιριακή κατασκευή».
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Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακόμη μαθήματα

αρχιτεκτονικής που να περιλαμβάνουν όλα τμήματα αυτής της

τέχνης. […] Ένα πλήρες μάθημα αρχιτεκτονικής είναι μπορώ να πω

μια νέα επιχείρηση που δεν μπορεί παρά να είναι χρήσιμη σε

διάφορους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για αυτή την τέχνη.

(Blondel 1777, Τόμος 1, σ. xi)

Από το 1754 ο Blondel δημιούργησε τρείς διαφορετικές κατηγορίες

μαθημάτων, ανάλογα με το είδος των σπουδαστών. Μαθήματα θεωρίας για

τους καλλιτέχνες, πρακτικής για τους τεχνίτες και βασικές σπουδές για τους

ερασιτέχνες. Η απήχηση της Σχολής υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως το 1757 φοιτούσαν σε αυτή 100 μαθητές

(Cleary 1989). Από το 1762 το διδακτικό του έργο συνεχίστηκε από τη θέση

του Καθηγητή Αρχιτεκτονικής στην Ακαδημία. Ανάμεσα στους

αρχιτέκτονες που επωφελήθηκαν από τη διδασκαλία του αξίζει να

αναφερθεί ο Άγγλος Sir William Chambers, ο Δανός Pieter de Swart, ο

Γερμανός Christian Weinlig και οι Γάλλοι Marie Joseph Peyre, Charles de

Wailly, Jacques Gondoin, Theodore Brongniart, Louis Jean Desprez, Jean

Baptiste Rondelet, Etienne Louis Boullee, Claude Nicolas Ledoux, Philippe

de La Guêpière. Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη (Kaufmann 1952) πως οι

μαθητές του φαίνεται να εντυπωσιάστηκαν περισσότερο από τη στήριξη του

καθηγητή στο σύγχρονο ρεύμα, παρά από τις παρωχημένες αντιλήψεις που

επαναλάμβανε σχεδόν από συνήθεια.

Αν και η διδασκαλία του δεν απομακρύνθηκε ιδιαίτερα από την

υφιστάμενη αισθητική της εποχής, ο ίδιος αρνήθηκε να παραδοθεί στα

σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς υποστηρίζοντας πως η μόδα είναι ο «δυνάστης

του γούστου» (Blondel 1777, Τόμος 1: σ. 439). Στόχο του δεν αποτελούσε η

θέσπιση αισθητικών κανόνων αλλά η επίτευξη της τελειότητας, η οποία

απορρέει από την απόλυτη συνέπεια στην εξωτερική και εσωτερική διάταξη

των κτιρίων και το «αληθινό στυλ», το οποίο θα αποδώσει στο κάθε κτίριο

το δικό του χαρακτήρα. Το τελευταίο είναι κατά το Blondel το μόνο που
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μπορεί να γεννήσει αριστουργήματα. Παράλληλα, κατέκρινε την υπερβολή

στη διακόσμηση των όψεων, θεωρώντας την περιττή και  υποστηρίζοντας

πως η «πλημμύρα» στολιδιών τιμά περισσότερο τη γλυπτική παρά την

αρχιτεκτονική. Η διδασκαλία του, όπως αυτή αποκρυσταλλώνεται στα

κείμενά του, προσανατολίζεται στη δημιουργία μια αναγνωρίσιμης

αρχιτεκτονικής οντότητας, η οποία βασίζεται στην αιτιολογία.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα συμφωνήσουμε με την άποψη πως «ο

Blondel αποτέλεσε το πρότυπο της γαλλικής νεοκλασικής αρχιτεκτονικής

θεωρίας του 20ου αιώνα» (εκδ. Taschen 2006, σ. 298).

3.2.2  Jean-Baptiste Rondelet. Traité théoretique et pratique de

l’art de Batir

Γιός ενός ανάδοχου κατασκευαστικών έργων, ο Jean – Baptiste

Rondelet γεννήθηκε στη Λυών στις 4 Ιουνίου του 1743. Το 1763 μετέβη

στο Παρίσι και εγγράφηκε στο εργαστήριο του Jacques – François Blondel

με σκοπό να διδαχθεί την τέχνη της αρχιτεκτονικής. Ο Rondelet συμμετείχε

στις εργασίες ανέγερσης του ναού της Sainte – Geneviène (νυν Πάνθεον)

υπό τη διεύθυνση του αρχιτέκτονα Jacques-Germain Soufflot. Τη

διαχείριση του έργου, στο οποίο εφαρμόσθηκαν καινοτόμες για την εποχή

κατασκευαστικές τεχνικές, ανέλαβε ο Rondelet από το θάνατο του Soufflot

το 1780 μέχρι και την ολοκλήρωσή του το 1790. Διετέλεσε καθηγητής

αρχικά στην École Spéciale d’ Architecture και κατόπιν στην École des

Beaux-Arts από το 1806 έως το 1829.

Το έργο του Traité théoretique et pratique de l’ art de Batir, που

δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από το 1802 έως το 1817, αποτέλεσε την

πρώτη εγκυκλοπαιδική προσέγγιση της κτιριακής κατασκευής και σύντομα

κατέστη σημαντικό διδακτικό βιβλίο για τους φοιτητές της αρχιτεκτονικής

(παράρτημα, σ.381). Ο Blouet προλογίζοντας την έκδοση του 1847,

χαρακτήρισε το έργο ως την πιο ολοκληρωμένη δημοσίευση σχετικά με την

επιστημονική και υλική διάσταση της αρχιτεκτονικής. Ενδιαφέρον
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παρουσιάζει το παράθεμα του Courtin (1828, Τόμος VII : σ. 165) στο έργο

του Encyclopédie moderne, ou Dictionnaire abrégé des hommes et des

choses, des sciences, des lettres et des arts, όπου υποστήριξε πως «ο

Rondelet ήταν ο πρώτος που παρείχε εκτενή και περιεκτική θεωρία της

κατασκευής».

Η πραγματεία αναπτύχθηκε σε πέντε τόμους, οι οποίοι

υποδιαιρούνταν σε εφτά μέρη32. Το πρώτο μέρος αφιερωνόταν στους

λίθους, το δεύτερο στους πλίνθους και τα κονιάματα, το τρίτο στις τεχνικές

των θολωτών κατασκευών, το τέταρτο στα μαθηματικά, το πέμπτο στη

χάραξη των θεμελίων και στην εξέταση της σταθερότητας του εδάφους, το

έκτο στις ξυλουργικές εργασίες και το έβδομο στις οροφές, τις τοιχοποιίες,

τα κιγκλιδώματα και το σίδηρο (ο σίδηρος συζητείται για πρώτη φορά ως

οικοδομικό υλικό, μέσω κατασκευασμένων παραδειγμάτων μεταλλικών

γεφυρών στην Αγγλία και δικτυωμάτων οροφής στη Γαλλία) (εκδ. Taschen

2006, σ. 208). Πρόκειται για μια ημι - ιδιωτική δημοσίευση, την οποία

στήριζε οικονομικά η γαλλική κυβέρνηση δεδομένου ότι το έργο

θεωρήθηκε συμπληρωματικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας της

Ακαδημίας. Η κρατική υποστήριξη είχε ξεκινήσει ήδη από το 1783, δεκαέξι

χρόνια πριν την έκδοση της πραγματείας, όταν ο Rondelet χρειάστηκε να

ταξιδέψει στην Ιταλία στα πλαίσια της έρευνας που διεξήγαγε για το έργο

του.

Επιχειρώντας να αναζητήσουμε το κίνητρο της παραπάνω στάσης

οδηγούμαστε στην κρατική επιθυμία για την έκδοση μιας περιεκτικής

αρχιτεκτονικής πραγματείας, με σαφή διδακτική κατεύθυνση, που θα

απευθυνόταν στο ευρύ κοινό και θα ήταν εξίσου αποδεκτή από

αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Υπό το πρίσμα της κρατικής πρόθεσης μπορεί

να κατανοηθεί η ευρεία διάσταση την οποία προσέλαβε το έργο. Ως το 1885

είχαν πραγματοποιηθεί δεκαεφτά εκδόσεις, με την ιταλική έκδοση να

32 Ο πρώτος τόμος του Traité théoretique et pratique de l’ art de Batir αναπτύσσεται σε
442 σελίδες, ο δεύτερος σε 351, ο τρίτος σε 416, ο τέταρτος σε 144 και ο πέμπτος σε 93
(έκδοση του 1812).
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δημοσιεύεται  από το 1831 έως το 1835 και τη γερμανική από το 1833 έως

το 1836. Μέσα στο πλαίσιο προώθησης της πραγματείας από την

κυβέρνηση στάλθηκαν αντίγραφα σε σχολεία, βιβλιοθήκες και διοικήσεις

υπηρεσιών (Nègre, 1990).

Για τη συγγραφή του έργου και την άρθρωση της έννοιας της

διαδικασίας του οικοδομείν, ο Rondelet στηρίχθηκε σε προσωπικές μελέτες

και παραδείγματα, προστρέχοντας παράλληλα σε μαρτυρίες και

δημοσιευμένα κείμενα της παρελθούσης εποχής. Η επιστημονική

προσέγγιση της αρχιτεκτονικής ανάλυσης που πρότεινε στηρίχθηκε σε μία

corpus βάση δομικών στοιχείων, κτιριακών μελών καθώς και ολόκληρων

κτιρίων, τα οποία πειθαρχούσαν στις σύγχρονες αισθητικές και

κατασκευαστικές επιταγές. Στο έργο γίνεται επίσης λεπτομερής αναφορά

στο στατικό υπολογισμό κτιριακών τμημάτων, όπως θόλοι και στέγες.

Η προσέγγιση του Rondelet περιελάμβανε μια συγκριτική μέθοδο

ανάλυσης, η οποία οδήγησε σε απλή καταγραφή και παράθεση τύπων χωρίς

τη γέννηση νέων προτύπων. Το έργο αποκλειστικά αφιερωμένο σε θέματα

οικοδομικών υλικών, δεν αναφέρεται στις κοινωνικές, πολιτικές και

οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκε η κατασκευή.

Καθίσταται συνεπώς ξεκάθαρο πως η σκέψη του Rondelet ορίζει ένα δρόμο

αντιμετώπισης της αρχιτεκτονικής με σαφείς οικοδομικούς όρους.

Ταυτίζοντας τη θεωρία με τις αρχές της φυσικής και των μαθηματικών

αντιλαμβάνεται την αρχιτεκτονική περισσότερο ως πρακτική τέχνη και

λιγότερο ως αντικείμενο που εξαρτάται από τη φαντασία. Άλλωστε, η

θεωρία εννοούμενη ως μια αφηρημένη σκέψη δεν έχει, κατά το Rondelet,

εφαρμογή εκτεταμένης χρησιμότητας στις τέχνες, καθώς ο βασικός σκοπός

της τέχνης των κτιρίων είναι να κατασκευάζεις με σταθερότητα, μέσα από

την αξιοποίηση της σωστής ποσότητας των επιλεγμένων υλικών, τα οποία

θα επεξεργαστείς με τέχνη και οικονομία (1812, Τόμος 3, σ. 254).

Αναγνωρίζοντας τη διάταξη, την κατασκευή και τη διακόσμηση ως

τα τρία σκέλη της αρχιτεκτονικής, ο Rondelet (1834, Τόμος 3) υποστηρίζει

πως ο συγκερασμός τους θα προσδώσει μεγαλοπρέπεια, χαρακτήρα και αξία
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στο παραγόμενο αρχιτεκτόνημα, το οποίο θα καταστεί με τον τρόπο αυτό

εφάμιλλο των αντίστοιχων του παρελθόντος. Ειδικότερα, διατείνεται πως η

διάταξη είναι η τέχνη της οργάνωσης και της δομής όλων των τμημάτων

του κτιρίου ή ενός έργου, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Η διακόσμηση έχει ως στόχο την ομορφιά και την κανονικότητα της

μορφής και την επιλογή διακοσμητικών στοιχείων, ανάλογα με το είδος του

κτιρίου. Ο σκοπός της κατασκευής είναι να εκτελέσει όλα τα μέρη του

έργου με στερεότητα και τελειότητα και βάσει των κατάλληλων υλικών, τα

οποία θα εφαρμόζονται με επιδεξιότητα και οικονομία.

Με άλλα λόγια αυτό που κυρίως τον απασχολεί είναι να

επανατοποθετήσει την έννοια της αρχιτεκτονικής σε ένα πλαίσιο

περισσότερο τεχνικό, αναζητώντας το νόημά της σε μία επιστήμη που έχει

ως μοναδικό σκοπό να κατευθύνει τις εργασίες για την εκτέλεση ενός

στέρεου κτιρίου οποιουδήποτε είδους, το οποίο θα χαρακτηρίζει η άνεση, η

δύναμη και η ομορφιά της μορφής, η ασφάλεια, η ευκολία και η

μεγαλοπρέπεια. Χαρακτηριστική είναι η εμμονή του στην έννοια της

διακόσμησης, την οποία όπως διατείνεται οι σύγχρονοι αρχιτέκτονες

υπηρετούν περισσότερο από τη διάταξη, τη λειτουργικότητα και την

κατασκευή με βασικό παράγωγο τη χρονοβόρα και δαπανηρή

αρχιτεκτονική. Η στάση αυτή αποτελεί, κατά τη γνώμη του, κατάλοιπο του

14ου αιώνα, όταν οι πρώτοι αρχιτέκτονες ήταν ζωγράφοι ή σχεδιαστές που

ασχολούνταν συνεχώς με τη διακόσμηση καθώς αυτή ήταν η εξειδίκευσή

τους. Παρά το γεγονός όμως πως στηλιτεύει την παραπάνω στάση, δε θέτει

δίλλημα ανάμεσα στην επιλογή της διακόσμησης, της κατασκευής ή της

διάταξης, αντίθετα προτείνει το συγκερασμό τους για μια επιτυχημένη

αρχιτεκτονική.

Υποστηρίζοντας την τεχνική συνιστώσα της αρχιτεκτονικής και τον

κατασκευαστικό της ρόλο, ο Rondelet δίνει ιδιαίτερη σημασία στην

οικονομία της κατασκευής και τη φειδώ στα υλικά. Με τον τρόπο αυτό

αντιτίθεται σε ουτοπικά και πολύπλοκα αρχιτεκτονικά σχέδια εξαιρετικά

υψηλού κόστους, κυρίως λόγω της περίτεχνης και συχνά υπερβολικής
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διακόσμησης, καθώς πιστεύει πως «δεν είναι πάντα οι δαπάνες αυτές που

κάνουν ένα κτίριο πιο όμορφο, πιο άνετο και πιο δυνατό, αλλά μια καλή

ιδέα, με απλή και κατανοητή διάταξη» (Rondelet 1834, Τόμος 1, σ. 7).

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο που εγκλείεται στο έργο είναι η

απουσία οποιασδήποτε πολεμικής ενάντια σε υπάρχουσες αρχιτεκτονικές

θεωρίες. Αντίθετα, μπορούμε να πούμε πως πραγματεύθηκε ήδη γνωστά και

επεξεργασμένα ζητήματα, όπως η θεωρητική και πρακτική συνιστώσα της

αρχιτεκτονικής, η οικονομία της κατασκευής και ο τεχνικός ρόλος του

αρχιτέκτονα, συγκεντρώνοντας τις μέχρι τότε δημοσιευμένες μελέτες.

Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της αρχιτεκτονικής θα πρέπει να

αναφέρουμε πως ο Rondelet αιτούνταν την ίδρυση σχολής μηχανικών

προσανατολισμένη στην τεχνική ιδιότητα ήδη από το 1789 (εκδ. Taschen

2006). Ως καθηγητής στο μάθημα της στερεοτομίας και της οικοδομικής

αρχικά στην École d’ Αrchitecture33 και στη συνέχεια στην École des

Beaux-Arts έδωσε έμφαση στον τεχνικό ρόλο του αρχιτέκτονα, όπως αυτός

οριζόταν στην κλασική αρχαιότητα (Collins, 1965). Σύμφωνα με τη θεωρία

του, η κατασκευή ενός κτιρίου δεν είναι παρά η μηχανολογική επίλυση

συγκεκριμένων πρακτικών προβλημάτων. Στηλιτεύοντας τη ζωγραφική

εκπαίδευση που προσλάμβαναν οι μαθητές των αρχιτεκτονικών σχολών από

το 14ο αιώνα έναντι των τεχνικών γνώσεων που θα εγγυούνταν τη

σταθερότητα του κτιρίου, επισημαίνει την ανάγκη περιορισμού του

διακοσμητικού έργου του αρχιτέκτονα. Στο πλαίσιο της θεώρησης αυτής

χρησιμοποιεί το διαχωρισμό της αρχιτεκτονικής από τη ζωγραφική και τη

γλυπτική, οι οποίες έχουν ως μοναδικό σκοπό την τέρψη, για να

στηλιτεύσει την εικαστική κατεύθυνση που είχε προσλάβει η αρχιτεκτονική

εκπαίδευση της εποχής του. Κατηγορώντας τη μορφολογική προσέγγιση

της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Ακαδημίας Αρχιτεκτονικής περιέγραφε

ως «δονκιχωτικά» και συχνά «εκτός πραγματικότητας» τα σχέδια των

33 Ο Rondelet πρότεινε το διορισμό καθηγητών πολεοδομίας και οικοδομικής, αντί ενός
μόνο καθηγητή στη νεοσύστατη Σχολή, καθώς φοβόταν πως ο τελευταίος θα
επικεντρωνόταν μόνο στη διδασκαλία της διακόσμησης. Οι προσπάθειές του αυτές
οδήγησαν στο διορισμό του στην έδρα της Στερεοτομίας (Collins, 1965).
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μαθητών, ενώ δεν παρέλειπε να επισημαίνει την «ειδική προστασία» που

λάμβαναν όσοι επιδίδονταν στην διακόσμηση (Nègre 2009). Έντονη ήταν η

αντίθεσή του και στον καλλιτεχνικό προσανατολισμό του διαγωνισμού για

το Grand Prix de Rome, την οποία εξέφρασε εύγλωττα στην επιστολή του

προς τον Charles Claude Flahaut de La Billarderie, comte d'Angiviller τo

1783.

Είναι χαρά της Αυτού Μεγαλειότητας να στέλνει τους μαθητές της

Ακαδημίας Αρχιτεκτονικής (στην Ιταλία) να ακονίζουν την

καλαισθησία τους. Αλλά μια και η διακόσμηση ήταν πάντα η

προτεραιότητά τους, πιστεύω πως ένα ταξίδι με σαφή σκοπό τη

μελέτη της κατασκευής αυτών των διάσημων κτιρίων […] θα είχε να

προσφέρει πολλά  στην τέχνη των κτιρίων.

(Εθνικά Αρχεία Παρισιού, Ο1 1916, όπως όπως παραπέμπεται στο

Nègre 2009)

Οι προθέσεις του Rondelet για προσανατολισμό της εκπαιδευτικής

διαδικασίας προς μια πιο πρακτική κατεύθυνση αποτυπώνονται με

σαφήνεια στο παρακάτω παράθεμα από το έργο του Discours pour l’

ouverture du cours de construction, που δημοσιεύθηκε το 1806.

Η κατασκευή δε διδάσκεται ακόμη σε δημόσια μαθήματα. Η κοπή

της πέτρας διδασκόταν πριν από εμένα από τους κυρίους Louchet

και Rieux υπό την ονομασία στερεοτομία, δηλαδή το τμήμα των

στερεών, αποτελεί όμως ένα μόνο μέρος της επιστήμης των

κατασκευών. (Rondelet 1906, σ. 9)

Σε ό,τι αφορά την δομή και λειτουργία των εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων ζητά να δίδεται η ίδια προσοχή στη διδασκαλία των

διαφορετικών σκελών της αρχιτεκτονικής, για κάθε ένα από τα οποία
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θεωρούσε απαραίτητες προϋποθέσεις τους ξεχωριστούς καθηγητές και τους

ανεξάρτητους διαγωνισμούς.

Επιχειρώντας να ερμηνεύουμε τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το

έργο του Rondelet οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως ενώ η πραγματεία

απευθυνόταν στους εκκολαπτόμενους αρχιτέκτονες, έγινε απόλυτα

αποδεκτή και από τους μηχανικούς, καθώς καλύπτει τα πρακτικά

αρχιτεκτονικά ζητήματα που αφορούν τόσο και τις δύο ειδικότητες των

αρχών του 19ου αιώνα. Για το λόγο αυτό το Traité théoretique et pratique de

l’ art de Batir έχει κατά καιρούς θεωρηθεί «ισοδύναμο με το έργο του

Durand (εκδ. Taschen 2006, σ.208).

3.2.3  Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy. Encycopédie

Méthodique & Dictionnaire historique d'architecture

Γεννημένος στη Γαλλία στις 28 Οκτωβρίου του 1755, ο Quatremère de

Quincy έλαβε τα πρώτα μαθήματα τέχνης και ιστορίας στο Collège Louis-

le-Grand στο Παρίσι. Η αρχική κατεύθυνση των σπουδών του ήταν η

νομική επιστήμη, στην πορεία όμως στράφηκε προς τα μαθήματα

γλυπτικής. Η σύντομη μαθητεία του στο εργαστήριο των Guillaume

Coustou του νεότερου και Pierre Julien τον εφοδίασε με τη βασική

πρακτική γνώση και εμπειρία στην τέχνη της γλυπτικής. Το ενδιαφέρον του

σχετικά με την ελληνική και ρωμαϊκή αρχιτεκτονική και γλυπτική

αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ιταλία με το Jacques-

Louis David34, όπου είχε την ευκαιρία να συναναστραφεί με καλλιτέχνες

όπως ο Giambattista Piranesi και ο Antonio Canova.

Κατά τη διάρκεια της γαλλικής επανάστασης ο Quatremère έλαβε

ενεργό ρόλο στις εξελίξεις και διετέλεσε μέλος της Επαναστατικής

Επιτροπής της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Το 1797 αυτοεξορίζεται στη

Γερμανία όπου έρχεται σε επαφή με τη γερμανική φιλοσοφία, την

34 Το ταξίδι στην Ιταλία του Quatremère de Quincy με το David πραγματοποιήθηκε προ
του 1776.



θεωρητ ικές προσεγγίσεις της αρχιτεκτον ικής

69

αισθητική και την αρχαιολογία. Το 1800 επιστρέφει στη Γαλλία χάρη στη

γενική αμνηστία που κηρύττει ο Ναπολέων και τέσσερα χρόνια αργότερα

εκλέγεται στην Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, όπου το 1805

αρχίζει τις διαλέξεις. Παρά το γεγονός πως δεν υπήρξε ποτέ αρχιτέκτονας,

το ενδιαφέρον του Quatremère ήταν πάντα προσανατολισμένο στην

αρχιτεκτονική και τη θεωρία της. Το 1816 διορίζεται Ισόβιος Γραμματέας

της Ακαδημίας Καλών Τεχνών, θέση την οποία διατηρεί έως το 1839.

Το 1788 δημοσιεύεται ο πρώτος τόμος της πραγματείας του

Encycopédie Méthodique, η οποία περιέχει μια σειρά αλφαβητικά

ταξινομημένων άρθρων που πραγματεύονται θέματα σχετικά με τις καλές

τέχνες, επαναπροσδιορίζοντας με ένα θεμελιώδη τρόπο το εννοιολογικό

πλαίσιο της αρχιτεκτονικής (παράρτημα, σ.382). Ο δεύτερος τόμος

δημοσιεύεται σε δύο τμήματα το 1801 και το 1820, ενώ το 1825 ακολουθεί

η δημοσίευση του τρίτου τόμου35.

Επιχειρώντας να δούμε κριτικά την προσέγγιση του Quatremère στο

αρχιτεκτονικό ζήτημα, θα προχωρήσουμε σε ανάλυση της έννοιας της

μίμησης και του χαρακτήρα, στις οποίες θεωρούμε πως αποκρυσταλλώνεται

με σαφή τρόπο η θεώρηση του συγγραφέα. Όπως και στην προγενέστερη

πραγματεία του με τίτλο De l’ architecture égyptienne, considérées dans

son origine, ses principles st son gout, et compare sous les memes rapports

à l’ architecture grecque, η οποία δημοσιεύθηκε το 1803, έτσι και στην

εγκυκλοπαίδεια ο Quatremère πραγματεύεται την έννοια της μίμησης, την

οποία αναλύει σε σχέση με τις καλές τέχνες. Εμμένοντας στην άποψη πως ο

άνθρωπος από τη φύση του αποτελεί μιμητικό ον  διατείνεται πως «η

μίμηση ενός αρχέτυπου (prototype) προσφέρει στην αρχιτεκτονική μια

αισθητική βάση υψηλής ποιότητας» (Quatremére de Quincy 1837, σ. 10).

Στο ερμηνευτικό του εγχείρημα, ωστόσο, διαχωρίζει την αρχιτεκτονική από

35 Στον πρώτο τόμο, ο οποίος αναπτύσσεται σε 730 σελίδες αναλύονται έννοιες
ξεκινώντας από τη λέξη Abajour και καταλήγοντας στη λέξη Coloris de fleurs. Ο δεύτερος
τόμος αναπτύσσεται σε 744 σελίδες, ξεκινά από τη λέξη Colossal και καταλήγει στη λέξη
Mutules. Ο τρίτος τόμος αναπτύσσεται σε 664 σελίδες, ξεκινά από τη λέξη  Nacelle και
καταλήγει στη λέξη Zotheca.
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τις υπόλοιπες μιμητικές τέχνες υποστηρίζοντας πως η αρχιτεκτονική

μιμείται τη φύση μόνο στην αίσθηση πως μεταφέρει στις εργασίες της τις

ιδιότητες του προτύπου. Η αρχιτεκτονική μιμείται όχι τη μορφή αλλά το

πνεύμα των χαρακτηριστικών που την περιβάλλουν, με αποτέλεσμα ο

χαρακτήρας της φύσης κάθε χώρας να αποτυπώνεται στον αρχιτεκτονικό

χαρακτήρα.

Η γενική μίμηση της τέχνης σε ό,τι αφορά τις αρχές του ρυθμού, της

αρμονίας σχετικής με την επίδραση στις αισθήσεις και τις

αντιλήψεις της κρίσης, έδωσε ψυχή και έκανε την τέχνη όχι πια

αντιγραφή, όχι πια μιμητική αλλά ανταγωνιστή της ίδιας της φύσης.

(Quatremére de Quincy 1788, σ. 120)

Από το παραπάνω παράθεμα γίνεται σαφές πως κατά τον

Quatremère ο ρόλος της αρχιτεκτονικής είναι η δημιουργία ενός κτιρίου ή

ενός συνόλου σύμφωνα με ένα νοητό υπόδειγμα, δηλαδή μια ιδέα. Η ιδέα

της μίμησης, όπως αυτή εκφράζεται στο έργο, απομακρύνεται από το

πλατωνικό είδωλο36 και τη διαδικασία επίτευξης της μέγιστης δυνατής

ομοιότητας, η οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «οφείλει να

ονομαστεί επανάληψη και δεν αποδίδει καμία ευχαρίστηση(Quatremére de

Quincy, 1837, σ. 14).

Το μεγαλύτερο άρθρο της εγκυκλοπαίδειας είναι αφιερωμένο στην

αποσαφήνιση της έννοιας του χαρακτήρα (caractére). Η παραβολή του

λήμματος έχει ως στόχο την διευκρίνηση της έννοιας του χαρακτήρα και

την αναζήτηση της σχέσης του με την αρχιτεκτονική. Ξεκινώντας από την

ετυμολογία της λέξης συνδυάζει την ακαδημαϊκή της έννοια με τα νέα

ιστορικά και αισθητικά συστήματα του διαφωτισμού. Δίνοντας ένα καθαρά

πνευματικό περιεχόμενο στο χαρακτήρα απομακρύνεται από κάθε

συναισθηματική συνιστώσα και τον περιγράφει ως «το σημάδι με το οποίο

36 Ο Πλάτων στο Σοφιστή ορίζει το είδωλο ως «ένα δεύτερο πράγμα φτιαγμένο να
μοιάζει ολότελα σαν το αληθινό» (Πλάτων 2008α, 240α).
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η φύση εγγράφει σε κάθε αντικείμενο την αίσθηση, τις διακριτές ικανότητες

και τους σχετικούς τρόπους συμπεριφοράς» (Quatremère de Quincy, 1788,

σ. 478).

Η προσπάθεια του Quatremére προσανατολιζόταν στη αποσαφήνιση

ενός όρου, οι μεταφορικές έννοιες του οποίου είχαν δημιουργήσει

πολλαπλά νοήματα και κατά συνέπεια ποικίλες εφαρμογές του. Στη

συνέχεια, μέσω της έννοιας του χαρακτήρα προβαίνει στην ανάπτυξη μιας

περιεκτικής θεωρίας σχετικά με την επιρροή της φύσης στην καλλιτεχνική

έκφραση, τη θέση της αρχιτεκτονικής στη δημόσια σφαίρα και τη δυναμική

της να αρθρώσει μια διεθνή γλώσσα συναισθηματικών αποτελεσμάτων (Di

Palma 2002). Στα άρθρα του διακρίνει καταρχήν δύο συνιστώσες στην

έννοια του χαρακτήρα. Πρόκειται για τη φυσική συνιστώσα, η οποία

σχετίζεται με τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά και γίνεται αμέσως οπτικά

αντιληπτή και την ηθική συνιστώσα, η οποία σχετίζεται με τη συμπεριφορά

και την πνευματική υπόσταση του αντικειμένου. Στη συνέχεια του έργου

προβαίνει σε περαιτέρω ανάλυση των συνιστωσών του χαρακτήρα

υποδιαιρώντας κάθε μία σε τρεις επιπλέον κατηγορίες, οι οποίες και θα τον

απασχολήσουν περισσότερο στην ανάπτυξη της θεωρίας του. Οι

υποκατηγορίες διακρίνουν το χαρακτήρα σε ουσιώδη (caractère essential),

διακριτικό (caractère accidental) και σχετικό (caractère relative).

Ο ουσιώδης χαρακτήρας, σε ό,τι αφορά τη φυσική συνιστώσα του,

ταυτίζεται με την Αριστοτελική ερμηνεία του όρου, όπως εκφράζεται στην

Ποιητική, και περιλαμβάνει τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά και τις

ιδιότητες που προσδίδει η φύση στα αντικείμενα ώστε να φανερώνουν το

σκοπό, το περιεχόμενο και συχνά τη σχέση με το παρελθόν τους. Σε ό,τι

αφορά την ηθική συνιστώσα, περιλαμβάνει τα γενικά χαρακτηριστικά

συμπεριφοράς και τα ένστικτα των διαφόρων ειδών της φύσης. Ο ουσιώδης

χαρακτήρας είναι αμετάβλητος και ανεξάρτητος από εξωτερικές επιρροές.

Ο διακριτικός χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της επιρροής του

περιβάλλοντος στο αντικείμενο και μεταβάλλεται ανάλογα με τις φυσικές

αλλαγές. Η φυσική υπόστασή του αφορά τα αποτυπώματα των εξωτερικών
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ορατών ή αόρατων παραγόντων στα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των

αντικειμένων. Η ηθική υπόσταση αφορά την επιρροή που ασκούν τυχαία

γεγονότα, κοινωνικές, χρονικές και χωρικές μεταβολές σε μια μονάδα ή

μέρος ενός είδους.

Ο σχετικός χαρακτήρας αποτελεί την προβολή των εσωτερικών

δυνατοτήτων και δυναμικών του αντικειμένου στο εξωτερικό του.

Σχετίζεται όχι με το ίδιο το αντικείμενο αλλά με την αίσθηση που αυτό

προκαλεί. Είναι με άλλα λόγια το μέσο της αρχιτεκτονικής για την

επικοινωνία των συναισθημάτων, η οποία προκαλείται μέσω της έκφρασης

των υλικών. Όπως χαρακτηριστικά έχει διατυπώσει ο Καθηγητής

Αρχιτεκτονικής Θεωρίας Anthony Vilder (1978, σ. 156), είναι το φάσμα

των αισθησιακών εντυπώσεων ενός αντικειμένου. Είναι η μορφή την οποία

δίνει το υλικό περιβάλλον στη «γλώσσα του πάθους». Η φυσική συνιστώσα

του σχετικού χαρακτήρα αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες

ικανότητες σχετίζονται με χαρακτηριστικά, που ή ίδια η φύση έχει

χορηγήσει σε συγκεκριμένα είδη ή άτομα και οι οποίες καθιστούν ξεκάθαρη

τη χρήση για την οποία προορίζονται. Η ηθική συνιστώσα αφορά το

αποτύπωμα της ιδιαίτερης ανάπτυξης συγκεκριμένων ιδιοτήτων, που

σχετίζονται με τη μία ή την άλλη λειτουργία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

και υποδεικνύει για ποιό πράγμα οι ιδιότητες αυτές είναι κατάλληλες.

Ορίζει, δηλαδή, τη συσχέτιση ανάμεσα στην εμφάνιση του αντικειμένου και

σ’ αυτό για το οποίο είναι κατάλληλο. Ο σχετικός χαρακτήρας ως ένα

αυτόνομο σύστημα πρόκλησης των συναισθημάτων μεταβάλλεται ανάλογα

με τις επικρατούσες τάσεις και συνθήκες και είναι ιδιαίτερα επιδεκτικός

στις πολιτιστικές επιρροές. Καθίσταται συνεπώς προφανές πως τα

αντικείμενα που τον φέρουν είναι εύκολα αναγνωρίσιμα βάσει των

προτύπων που ακολουθούν καθώς και των υλικών κατασκευής.

Στο πλαίσιο αυτό, ένα θέατρο έχει κυκλική κάτοψη και διακόσμηση,

η οποία αποπνέει εορταστική διάθεση, ένας ναός φέρει γοτθικό ή βυζαντινό

ρυθμό, ενώ μια τράπεζα είναι αφειδώς διακοσμημένη. Ωστόσο, η

προσέγγιση του Quatremère δεν εννοεί πως απλά και μόνο η ικανοποίηση
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των χαρακτηριστικών του κτιρίου βάσει συγκεκριμένων προτύπων καθιστά

κατάλληλη την οποιαδήποτε επιλογή αρχιτεκτονικού χαρακτήρα. Υπό τη

θεώρηση αυτή ο χαρακτήρας είναι για την αρχιτεκτονική ότι είναι η

γλώσσα για την ποίηση. Όπως για την τελευταία δεν είναι όλα τα θέματα

ευνοϊκά έτσι και για την αρχιτεκτονική δεν είναι όλα τα κελύφη κατάλληλα

να αποδώσουν κάθε χαρακτήρα (Di Palma, 2002).

Το 1787 ο συγγραφέας και εκδότης Charles J. Panckoucke, ο οποίος

ήταν υπεύθυνος και για την έκδοση του έργου Encycopédie Méthodique,

αναθέτει στον Quatremère τη σύνταξη ενός λεξικού αρχιτεκτονικής, το

οποίο θα αναπτυσσόταν σε τρείς τόμους (παράρτημα, σ.382). Ο πρώτος

τόμος δημοσιεύθηκε το 1807, ενώ το 1832 ο Quatremère αναδιατυπώνει και

συμπυκνώνει το λεξικό σε δύο τόμους37. Δεν πρόκειται για την ανάθεση της

συγγραφής μιας ακόμη πραγματείας, αλλά του πρώτου επίσημου λεξικού

αρχιτεκτονικής με κύριο στόχο την αποσαφήνιση και τη διάκριση των

αρχιτεκτονικών εννοιών, αρκετές από τις οποίες είχαν κατά καιρούς

προσλάβει διφορούμενα και αμφισβητούμενα νοήματα. Υπό το πρίσμα

αυτό ο Quatremère απομακρύνθηκε από την ανάλυση τεχνικών όρων και

την επιστημονοποίηση της αρχιτεκτονικής που προτείνει ο Durand και

προέβει σε εννοιολογική κατανόηση κυρίως της αίσθησης που αποπνέει το

παραγόμενο. Βασιζόμενο σε ιστορικές, μεταφυσικές, θεωρητικές,

διδακτικές και πρακτικές αναφορές, το έργο αποστασιοποιείται από την

πρακτική εκτέλεση της αρχιτεκτονικής και προσανατολίζεται στη

δημιουργία ενός αισθητικού συστήματος, το οποίο θα γίνει κατανοητό μέσω

της εισαγωγής νέων ορισμών για την έννοια του χαρακτήρα, του ρυθμού

και του τύπου. Επιπρόσθετα στο λεξικό εξετάζεται η προέλευση των

αρχιτεκτονικών προτύπων και ο ρόλος της μίμησης και της επινόησης μέσα

στους κόλπους της ιστορίας και της παράδοσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η

μεταφορά του κλασικισμού από την αρχαία στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

πραγματικότητα. Το λεξικό ορίζει και ερμηνεύει τις αρχιτεκτονικές έννοιες

37 Ο πρώτος τόμος αποτελείται από 726 σελίδες, ξεκινώντας από τη λέξη Abazour και
καταλήγοντας στη λέξη Hypotracheliun. Ο δεύτερος τόμος αποτελείται από 731 σελίδες
ξεκινώντας από τη λέξη Ichnographie και καταλήγοντας στη λέξη Zotecha.
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μέσω της ορολογίας, η οποία εκλαμβάνεται ως «σύμβολο της

αρχιτεκτονικής γνώσης» (Younés 1999, σ. 12).

Σε ό,τι αφορά τη δομή του έργου μπορούμε να πούμε πως αποτελεί

μια πραγματεία προσανατολισμένη σε θεωρητικά και σε ιστορικά θέματα

της αρχιτεκτονικής, η οποία παρουσιάζεται με τη μορφή ενός λεξικού ώστε

να αξιοποιηθεί η εύκολη πρόσβαση στις έννοιες που αυτό παρέχει. Στο

λεξικό όπως και στην εγκυκλοπαίδεια προσεγγίζονται οι έννοιες του

χαρακτήρα, της μίμησης αλλά και του τύπου, ο οποίος εισάγεται με στόχο να

διευκρινιστεί η έννοια της μίμησης. Ο όρος τύπος για τον Quatremère

χρησιμοποιείται για να ερμηνεύσει την ιδεατή εικόνα του προτύπου, το

οποίο όμως δε συνιστά αντικείμενο προς ολοκληρωτική μίμηση και

επανάληψη αλλά ως μέσο στη διαδικασία αναζήτησης της καταγωγής της

μορφής, της δομής και του χαρακτήρα των πραγμάτων. Όπως υποστηρίζει,

η λέξη τύπος εκφράζει λιγότερο την εικόνα ενός αντικειμένου προς

αντιγραφή ή πλήρη μίμηση και περισσότερο την ιδέα ενός στοιχείου το

οποίο πρέπει να λειτουργεί ως κανόνας υποδείγματος (Younés 1999, σ.

254).

Ο Quatremère δέχεται την άποψη πως η κυριότερη ασχολία της

επιστήμης και της φιλοσοφίας είναι η κατανόηση της αιτίας των χιλιάδων

πραγμάτων κάθε είδους που φτάνουν σε εμάς και αυτό δύναται να

πραγματωθεί μέσω της αναζήτησης της προέλευσης και της αρχέγονης

αιτίας. Στο πλαίσιο αυτό η έννοια του τύπου περιγράφει ένα αντικείμενο ή

μια οντότητα που δύναται να λειτουργήσει ως βάση, η οποία θα οδηγήσει

σε ένα πρωτότυπο παραγόμενο. Με άλλα λόγια, ο Quatremère de Quincy

στηριζόμενος στη θεωρία του Marc-Antoine Laugier σχετικά με την

πρωτόγονη καλύβα, συστήνει στην αρχιτεκτονική θεωρία του 18ου αιώνα

την έννοια του τύπου ως μια μεταφορική οντότητα που λειτουργεί ως μέσο

για τη σύλληψη της ιδέας. Διαχωρίζει ωστόσο τον τύπο από το μοντέλο, με

το τελευταίο να συνιστά τη μηχανική αναπαραγωγή ενός αντικειμένου, το

οποίο οφείλει να αντιγράφεται, τη στιγμή που τύπος είναι η αρχή σύμφωνα
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με την οποία κάποια τέχνη, τελειοποιημένη στους κανόνες και τις

πρακτικές, έχει διαπλαστεί (Younés 1999, σ. 255).

Ο Quatremère δε διετέλεσε ποτέ καθηγητής σε αρχιτεκτονική

σχολή38, ωστόσο ο διορισμός του στη θέση του Ισόβιου Γραμματέα της

Ακαδημίας Καλών Τεχνών, την οποία διατήρησε από το 1816 έως το 1839,

του παρείχε τη δυνατότητα να ασκήσει μεγάλη επιρροή τόσο στην επίσημη

αρχιτεκτονική όσο και στη διδασκαλία της. Οι απόψεις του σχετικά με την

τελευταία αποτυπώνονται με σαφήνεια στο συγγραφικό του έργο, με το

οποίο ασχοληθήκαμε νωρίτερα. Αναφορές σε υφιστάμενες και

προτεινόμενες συνθετικές μεθόδους και στον τρόπο διδασκαλίας στους

φοιτητές της αρχιτεκτονικής εντοπίζονται τόσο στην πραγματεία του Essai

sur la nature, le but et les moyens de l'imitation dans les beaux-arts, όσο και

στα υπόλοιπα έργα του, κυρίως σε ό,τι αφορά την προσέγγιση της έννοιας

της θεωρίας, η οποία έχει ως βασικό αντικείμενο τη διδασκαλία της αιτίας.

Οι τρεις διαφορετικές συνιστώσες που διακρίνει ο Quatremère στην

έννοια της θεωρίας συνοψίζονται στην πρακτική, που στηρίζεται στη

μελέτη γεγονότων και παραδειγμάτων του παρελθόντος, τη διδακτική, που

στηρίζεται στην εφαρμογή κανόνων και επιταγών και τη μεταφυσική, που

στηρίζεται στην αναζήτηση των αρχών και των αιτιών επάνω στις οποίες

στηρίζονται οι κανόνες. Επικρίνει τη μύηση των φοιτητών στις αρχές της

πρακτικής θεωρίας, η οποία έχει κατά καιρούς εφαρμοστεί σε μεγάλη

έκταση, θεωρώντας πως στην υιοθέτηση χαρακτηριστικών από τα έργα και

τις επινοήσεις των δασκάλων του παρελθόντος και στη χρήση των

μνημείων ως πρότυπα, χωρίς την αναζήτηση της αιτίας που οδήγησε στη

σύλληψη της ιδέας τους, ελλοχεύει ο κίνδυνος της δουλικής αντιγραφής.

Ακόμη και αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν διατελέσει και «διευθυντές

διάσημων σχολείων» (όπως ο François Blondel), οι οποίοι στηριζόμενοι στο

ταλέντο τους αξιοποίησαν ορθά την πρακτική θεωρία, η πλειονότητα των

αρχιτεκτόνων διαιωνίζει, σύμφωνα με τον Quatremère, τα μειονεκτήματα

38 Το 1818 ο Quatremère de Quincy διορίστηκε Καθηγητής Αρχαιολογίας στην Εθνική
Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.
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της μεθόδου. Αναγνωρίζει την επικρατούσα μέθοδο διδασκαλίας της

αρχιτεκτονικής σύνθεσης, η οποία στηρίζεται σε αυτό που ο ίδιος

περιγράφει ως διδακτική θεωρία και η οποία βασίζεται στην εξαγωγή ενός

συστήματος μέσα από την παρατήρηση, την ανάλυση και την ανεύρεση των

κοινών σημείων των αρχιτεκτονικών έργων39. Ωστόσο, η ιδέα που φύεται

μέσω του συγγραφικού του έργου εκφράζει την ανάγκη για μια θεωρία που

θα προκύψει από μια ανώτερου επιπέδου διδασκαλία. Μια θεωρία η οποία

δε θεσπίζει κανόνες αλλά ανατρέχει στις πηγές από τις οποίες αυτοί

απορρέουν, αναπτύσσοντας τους λόγους και τις αιτίες που αποτελούν τη

βάση τους.

Τέλος, στο πλαίσιο της περιγραφής των αρχιτεκτονικών εννοιών στο

λεξικό του, ο Quatremère εφιστά την προσοχή των φοιτητών σε ό,τι αφορά

τη διακόσμηση συμβουλεύοντάς τους να αποφύγουν την υπερβολή. Η

αισθητική γραμμή στην οποία κινείται ο ίδιος ταυτίζεται με την απόρριψη

της γοτθικής αρχιτεκτονικής, από την οποία απουσιάζουν τα συστήματα

συνοχής ανάμεσα στην κατασκευή, τη μορφή και τη διακόσμηση και τη

χαρακτηρίζει «καρπό της χαοτικής φαντασίας» (Etlin 1994, σ. 1). Στο

πλαίσιο αυτό, παρομοιάζει τη διακόσμηση με μια «γλώσσα» όπου τα

σημάδια και οι φόρμουλες πρέπει να έχουν την απαραίτητη επικοινωνία με

συγκεκριμένο αριθμό ιδεών. Αν η διακόσμηση παύει να είναι έτσι, μπορεί

να αντιμετωπιστεί μόνο ως νεκρή γλώσσα (Younés 1999, σ. 110).

39 Η μέθοδος μπορούμε να πούμε πως προσεγγίζει τη μέθοδο που εισάγει ο Durand.
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3.2.4  Jean-Nicolas-Louis Durand.

Précis de leçons d’architecture

Γεννημένος στις 18 Σεπτεμβρίου του 1760 στο Παρίσι ο Jean-

Nicolas-Louis Durand φοίτησε στην Ακαδημία Αρχιτεκτονικής με δάσκαλο

τον Étienne-Louis Boullée, για τον οποίο εργάστηκε επί σειρά ετών, όπως

και για το μηχανικό Jean-Rodolphe Perronet. Από το 1795 έως το 1833

διατέλεσε Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στην École Polytechnique. To 1800

εκδίδεται η πραγματεία του Recueil et parallèle des edifices de tout genre,

anciens et modernes, η οποία αποτελεί έναν τυπολογικό άτλαντα της

αρχιτεκτονικής στον οποίο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά

μνημεία όλων των εποχών. Το βασικό στοιχείο που εγκλείεται στο έργο του

Durand είναι η συστηματοποίηση της αρχιτεκτονικής γνώσης, μέσω της

προσπάθειας ένταξης κτιρίων των παρελθουσών εποχών στο ιστορικό τους

πλαίσιο, έτσι ώστε να ανευρεθούν τα κοινά τους στοιχεία και να

αποδεσμευτούν από την επιρροή των επικρατουσών τάσεων του παρόντος.

Με άλλα λόγια, ο Durand προτείνει την τυποποίηση των αρχιτεκτονικών

μελών μέσω της επινόησης ενός οικουμενικού φάσματος οικοδομικών

μονάδων, ο συνδυασμός των οποίων θα ευνοεί οποιαδήποτε αρχιτεκτονική

λύση.

Μέσα στο πνεύμα αυτό προχωρά στην τυπολογική παρουσίαση της

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ώστε όλοι οι μηχανικοί και ειδικά οι μαθητές

της Σχολής να έχουν πρόσβαση σε μία ολοκληρωμένη και οικονομική

συλλογή εικόνων, τις οποίες θα μπορούν να μελετήσουν ενδελεχώς σε

μικρό χρονικό διάστημα και με μεγάλο κέρδος. Άλλωστε, όπως διατείνεται,

η ανακάλυψη των αρχών κάθε τέχνης οφείλει να γίνεται μέσω

παρατήρησης, η οποία θα αποφέρει κέρδος μόνο αν γίνεται βάσει μεθόδου
(Durand, 1802-5). Η παρουσίαση των έργων, τα οποία κατηγοριοποιούνται

βάσει είδους, γίνεται σε ενιαία κλίμακα και περιλαμβάνει σχέδια κατόψεων,

όψεων και τομών. Η τυποποίηση της αρχιτεκτονικής παραγωγής γίνεται με

μορφολογικούς όρους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρήση των κτιρίων.
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Λίγα χρόνια αργότερα εκδίδεται το έργο Précis de leçons d’

architecture données à l’école Royale Polytechnique, το οποίο αποτελεί την

πρώτη προσέγγιση κωδικοποίησης της αρχιτεκτονικής σύνθεσης

(παράρτημα, σ.383). Πρόκειται για τη δημοσίευση των διαλέξεων που

έδωσε ο Durand στη Σχολή. Η πραγματεία, την οποία ο Keneth Frampton

(1980, σ. 30) χαρακτήρισε ως «πρακτικό κόσμημα» αναπτύσσεται σε δύο

τόμους, οι οποίοι δημοσιεύονται από το 1802 έως το 1805. Στον πρώτο

τόμο της πραγματείας, ο οποίος αποτελείται από 102 σελίδες κειμένου και

32 δισέλιδους πίνακες (έκδοση του 1805), ο Durand αναλύει τους στόχους

της αρχιτεκτονικής, οι οποίοι είναι η δημόσια και ιδιωτική ωφέλεια, η

ευτυχία και η περιφρούρηση των ατόμων και της κοινωνίας. Οι στόχοι

αυτοί δύναται να επιτευχθούν μέσω της επιδίωξης της λειτουργικότητας, η

οποία εμπεριέχει τις έννοιες σταθερότητα, υγιεινή, άνεση και της οικονομίας,

η οποία αναπτύσσεται στις έννοιες συμμετρία, κανονικότητα και απλότητα.

Στη συνέχεια του έργου ο Durand προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων

μελών ενός κτιρίου και προτείνει μία μέθοδο αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

Κατόπιν, αναφέρει τα μέλη που απαρτίζουν ένα κτίριο, περιγράφοντας τη

χρήση τους, τα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής.

Στο δεύτερο τόμο, ο οποίος αποτελείται από 94 σελίδες κειμένου και

22 δισέλιδους πίνακες (έκδοση του 1802), εξετάζονται διαφορετικοί τύποι

ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων και προχωρά στην τυπολογική καταγραφή

τους. Ο Durand διακρίνει άπειρους συνδυασμούς των αρχιτεκτονικών

μελών και παρουσιάζει τις ακολουθίες των συνδυασμών σε μεμονωμένα

χαρακτηριστικά ή τύπους κτιρίων. Κάθε αρχιτεκτονικό στοιχείο μπορεί να

προσλάβει ποικίλες θέσεις, με τον κάναβο να αποτελεί τη μοναδική

σταθερή συνιστώσα της συνθετικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το θεωρητικό

του έργο, για την κατανόηση ενός αρχιτεκτονήματος καθίσταται

απαραίτητη η μελέτη γενικών συνθετικών κανόνων και όχι  συγκεκριμένων

κτιρίων ή ρυθμών.

Η τυπολογική προσέγγιση που προτείνει ο Durand συνίσταται στην

αναζήτηση της λειτουργικότητας στην κάτοψη και τη θεώρηση της
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διακόσμησης ως περιττό στοιχείο. Στο πλαίσιο αυτό, το κυρίαρχο

αντικείμενο της αρχιτεκτονικής αποτελεί η διάταξη και ειδικότερα η

επίτευξη της «πιο κατάλληλης και οικονομικής διάταξης» (Durand 2000 σ.

21), ώστε να ικανοποιηθεί αυτομάτως το ζήτημα της μεγαλοσύνης, της

μεγαλοπρέπειας, της ποικιλίας και του χαρακτήρα του αρχιτεκτονήματος.

Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην πραγματεία του, η

αρχιτεκτονική δεν μπορεί να έχει ως στόχο την τέρψη αλλά τη χρησιμότητα

(Durand 2000, σ. 5). Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ωστόσο στη σχέση

αλληλεξάρτησης ανάμεσα στη μορφή και τα υλικά, με τη μορφή να συνιστά

το αποτέλεσμα της φύσης των υλικών, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει τις

ιδιότητές τους. Έχοντας ως άξονα τη θεώρηση της κτιριακής ανάλυσης, ο

Durand επιχειρεί να επεκτείνει τη μέθοδό του και στην προσπάθεια

αποσαφήνισης της έννοιας της αρχιτεκτονικής. Ειδικότερα, υποστηρίζει

πως αν αναλυθεί η έννοια της αρχιτεκτονικής, με τη γενική σημασία του

όρου, σε μικρότερες έννοιες, αντίστοιχα με την ανάλυση ενός κτιρίου σε

μικρότερα μέλη, θα οδηγήσει σε σαφή κατανόηση του τί είναι

αρχιτεκτονική.

Η δράση του έργου ξεπέρασε τα χρονικά όρια της εποχής του καθώς

όπως αναφέρει ο Madrazo (1994), ο Durand προσπάθησε να επιλύσει

αιώνια αρχιτεκτονικά διλήμματα όπως το γενικό εναντίον του ειδικού, το

αφηρημένο εναντίον του συγκεκριμένου, και το αντικειμενικό εναντίον του

υποκειμενικού. Έτσι, το σύστημα που εισήγαγε, δεδομένου ότι ήταν δυνατό

να προβληθεί σε ολόκληρη την αρχιτεκτονική κληρονομιά ανεξαρτήτως

έθνους και εποχής, αποτέλεσε έναν συνοπτικό οδηγό καθολικών αρχών για

το σύνολο της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής. Η εφαρμογή των αρχών αυτών

επέφερε ζωτικό «χτύπημα» στην αυστηρή ιεραρχική διάταξη της baroque

αρχιτεκτονικής και συνείσφερε καταλυτικά στη λαϊκοποίηση της

αρχιτεκτονικής μορφής (Aureli, 2009).

Για τον Durand, η μέθοδος κτιριακής ανάλυσης που προτείνει,

συνιστά το απαραίτητο στάδιο μετάβασης σε μία επιτυχημένη συνθετική

διαδικασία. Θεωρεί ωστόσο εξαιρετικά δύσκολο να καταφέρει ένας
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εκκολαπτόμενος φοιτητής να προβεί σε ορθή ανάλυση ενός κτιριακού

συνόλου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων των σπουδών του.

Η σκέψη αυτή ήταν που όρισε το δρόμο για τη συγγραφή της πραγματείας,

η οποία είχε ως απώτερο σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με μία

μέθοδο προσέγγισης του συνθετικού προβλήματος και όχι τη στείρα

αντιγραφή των αρχιτεκτονικών παραδειγμάτων.

Οι τυπολογικοί πίνακες που εμπεριέχονται (στο έργο) θα ενισχύσουν

και θα ενθαρρύνουν τους φοιτητές να σκεφτούν με αρχιτεκτονικούς

όρους, μία ωφέλιμη πρακτική στην οποία θα συνηθίσουν. Θα

διαπιστώσουν πως τελικά δεν είναι αρκετό να αντιγράφουν δουλικά.

(Durand 2000, σ. 195)

Επικρίνοντας τα μέχρι πρότινος αρχιτεκτονικά θέματα που δίδονταν

στους φοιτητές της École Polytechnique, τα οποία πραγματεύονταν τη

μελέτη αρχιτεκτονικών ρυθμών, ανοιγμάτων, ενός δωματίου ή μιας

κλίμακας, ο Durand υποστηρίζει πως περιόριζαν τη δυνατότητα των

σπουδαστών να αναπτύξουν ενδιαφέρουσες ιδέες και πως η κούραση και η

ανία που τους προκαλούσαν είχε ως φυσική συνέπεια την απώλεια

ενδιαφέροντος για την αρχιτεκτονική σύνθεση. Τούτο οδήγησε μοιραία στη

μη αξιοποίηση των φοιτητών εκείνων, οι οποίοι εμφάνιζαν ταλέντο στην

τέχνη και οι οποίοι έφυγαν από τη Σχολή δίχως να έχουν την ευκαιρία να

διδαχθούν, όπως θα έπρεπε, την τέχνη της σύνθεσης. Βασικό του στόχο

αποτέλεσε η προσπάθεια εμφύσησης των αρχιτεκτονικών αρχών στους

μαθητές της École Polytechnique, μέσω της κωδικοποίησής τους σε μια

συστηματική θεωρία αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Άλλωστε δε θα πρέπει να

ξεχνάμε πως ο Durand απευθυνόταν σε εκκολαπτόμενους μηχανικούς και

όχι σε αρχιτέκτονες, έτσι έπρεπε να φτάσει σε ένα θεωρητικό στάδιο

τυποποίησης, που θα επέτρεπε την προκατασκευασμένη κατασκευή (Kruft,

1994).
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Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία του, απαραίτητη προϋπόθεση της

ορθής μελέτης της αρχιτεκτονικής είναι καταρχήν η εξαγωγή των γενικών

αρχιτεκτονικών αρχών. Το επόμενο βήμα, το οποίο και θα οδηγήσει στην

επίτευξη του στόχου της αρχιτεκτονικής, θα είναι απλώς η εφαρμογή των

παραπάνω αρχών με βάση την αλληλουχία «μέλη κτιρίων - συνδυασμός

των μελών - συμμαχία των συνδυασμών για τη σύνθεση ενός

συγκεκριμένου κτιρίου».  Καθίσταται σαφές πως πριν από το συνδυασμό

και τη συναρμολόγηση των μελών ενός κτιρίου, θα πρέπει να έχει

προηγηθεί η μελέτη και κυρίως η γνώση των μελών αυτών, αλλά και των

στοιχείων που τα αποτελούν (τοίχοι, ανοίγματα, επενδύσεις κ.λπ), καθώς

για να εκτελέσει κάποιος με επιτυχία οποιαδήποτε τέχνη θα πρέπει να έχει

γνώση του τί είναι. Επικαλούμενος τα λόγια ενός ποιητή υποστηρίζει πως

«δεν μπορείς να αγαπάς αν δεν γνωρίζεις» (Durand 2000, σ. 187). Σύμφωνα

με τα παραπάνω, η μέθοδος που οφείλει να ακολουθηθεί ο αρχιτέκτονας

ώστε να μάθει να συνθέτει στηρίζεται, καταρχήν, στη σύλληψη ενός

συνόλου, το οποίο αποτελείται από συγκεκριμένα τμήματα, όμοια ή

ανόμοια, τα οποία είναι τοποθετημένα με συγκεκριμένη σχέση μεταξύ τους.

Αν ο αρχιτέκτονας έχει ξεκάθαρη ιδέα για όλα αυτά τα τμήματα και τις

σχέσεις που τα συνδέουν, τότε εκ μεταφοράς θα έχει ξεκάθαρη ιδέα και για

το κτίριο στο σύνολό του. Κατόπιν, θα πρέπει να μεταφέρει την ιδέα στο

χαρτί με τη μορφή ενός σκίτσου σε ελεύθερη σχεδίαση, με τη σειρά που

αυτή έχει συλληφθεί: τα πρωταρχικά στοιχεία, τα δευτερεύοντα και ούτω

καθ’ εξής. Οι σχέσεις των θέσεων στο σχέδιο θα εκφραστούν με σημάδια

και οι σχέσεις των μεγεθών με αριθμούς. Τα στοιχεία πλήρωσης θα

τοποθετηθούν παράλληλα στους άξονες, ανάμεσά τους τα ανοίγματα και οι

κολώνες στους συνδέσμους τους. Με τον τρόπο αυτό, η προτεινόμενη

μέθοδος εξασφάλιζε πολυάριθμους και ποικίλους αρχιτεκτονικούς

συνδυασμούς. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε πως σε ό,τι

αφορά τη δομή και την παρουσίαση της καταγραφής της αρχιτεκτονικής

δημιουργίας στο δεύτερο τόμο της πραγματείας Précis des leçons d’

architecture données à l’école Royale Polytechnique, ακολουθείται η
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σχεδιαστική αναπαράσταση των κτιρίων στις δύο μόνο διαστάσεις. Η

προσέγγιση αυτή επιβεβαιώνει με σαφή τρόπο τη στάση του Durand

απέναντι στην αξία των βασικών σχημάτων στην αρχιτεκτονική σύνθεση,

με το τετράγωνο και η ορθή γωνία αποτελούν τα αδήριτα εργαλεία του

μηχανικού για τον αρχιτεκτονικό και τον πολεοδομικού σχεδιασμό. Στο

πλαίσιο της παραπάνω προσέγγισης προτείνει την «υποταγή» των

αρχιτεκτονικών μελών στην απλή και αδιαμφισβήτητη μέθοδο του κανάβου

ως το σημαντικότερο συνθετικό πρότυπο. Τούτο εγγράφεται στο πλαίσιο

της αντίληψης πως ο συνδυασμός της όψης και της κάτοψης συνιστά

επαρκή προϋπόθεση για την παραγωγή του όγκου. Έτσι, ο κάναβος

αντιμετωπίζεται ως μέσο «τιθάσευσης» του αστικού χώρου, ως το μοναδικό

συνθετικό εργαλείο που δύναται να καθοδηγήσει το σχεδιασμό ενός

δωματίου έως και μιας πόλης, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων ο

ορισμός των ενδιάμεσων σταδίων (Aureli 2009). Αξίζει να παρατηρήσουμε

πως η προσέγγιση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης από το Durand βασίζεται

στην αναγνώριση της αξίας του σχεδίου ως το σημαντικότερο και ταχύτερο

μέσο για ανάδειξης της αρχιτεκτονικής ιδέας. Διατηρεί ωστόσο απόσταση

από την καλλιτεχνική προσέγγιση του σχεδιασμού, την οποία θα καθιέρωνε

μερικά χρόνια αργότερα η École des Beaux-Arts. Απορρίπτοντας τη

«ζωγραφική απόδοση» των αρχιτεκτονικών σχεδίων, καταδικάζει τις

ακουαρέλες και διαχωρίζει τη σχεδιαστική αναπαράσταση από τη

συνθετική επινόηση. Σε ό,τι αφορά την σχεδιαστική αντιμετώπιση του

αρχιτεκτονικού προβλήματος, ανεξάρτητα από το αν θα επιλεγεί σκίτσο σε

ελεύθερη σχεδίαση, σκίτσο με τη βοήθεια κανάβου ή σχέδιο εργασίας,

θεωρεί απαραίτητη τη σύνταξη σχεδίων κάτοψης, τομής και όψης για τη

σαφή παρουσίαση της συνθετικής ιδέας40.

40 Σύμφωνα με τον Durand ο αρχιτέκτονας οφείλει να μελετήσει καταρχήν την οριζόντια
διάταξη, στη συνέχεια την κατακόρυφη διάσταση, η οποία σχετίζεται με την
κατασκευαστική συνιστώσα του συνθετικού προβλήματος και τέλος το εξωτερικό κέλυφος,
το οποίο δεν μπορεί παρά να είναι το αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων σχεδίων. Ο
Julien Guadet, επίσης, θεωρεί θεμελιώδες στοιχείο για την ορθή συνθετική διαδικασία την
τήρηση της σειρά κάτοψης - τομής - όψης στην παραγωγή ενός σχεδίου.
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Εμβαθύνοντας στο έργο του Durand διαπιστώνουμε πως

αναγνωρίζει τη διττή υπόσταση της αρχιτεκτονικής, την οποία θεωρεί τόσο

επιστήμη όσο και τέχνη. Όπως υποστηρίζει, για την εξοικείωση με την

επιστήμη είναι απαραίτητη η θεωρία, την οποία ο φοιτητής οφείλει να

ακούει, να κατανοεί και να θυμάται, ενώ για την εξοικείωση με την τέχνη

είναι απαραίτητη η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων.

Ο αντίκτυπος της θεωρίας του έφτασε μέχρι τον 20ο αιώνα, καθώς

σύμφωνα με τον ιστορικός της αρχιτεκτονικής Sir John Summerson (1948),

έχουν υπάρξει δύο εξαιρετικά επιφανείς άνδρες στην ιστορία της

αρχιτεκτονικής, ο Leon Battista Alberti και ο Jean-Louis Durand.

3.2.5  Julien Guadet

Éléments et Théorie de l' Architecture

Ο Julien Azaϊs Guadet, ένα από τα δύο παιδιά του Γάλλου ιστορικού

Joseph Guadet, γεννήθηκε στο Παρίσι στις 23 Δεκεμβρίου του 1834.

Μεγαλωμένος σε μία πολιτισμική ατμόσφαιρα που χαρακτήριζαν οι

κοινωνικές ανακατατάξεις, εισάγεται το 1853 στην École des Beaux-Arts

του Παρισιού, έχοντας ως πρώτο Μaître d’ Atelier το Henri Labrouste. Ο

Guadet εισάγεται στο εργαστήριο του Labrouste το 1853 και παραμένει

μέχρι το 1856, όταν διακόπτεται η λειτουργία του. Κατά τη διάρκεια της

φοίτησής του στο παραπάνω εργαστήριο δε διακρίθηκε ανάμεσα στους

υπόλοιπους μαθητές. Χαρακτηριστικό είναι πως τιμήθηκε μόνο με ένα

mention στη σύνθεση από τον καθηγητή του. Ωστόσο, οι αρχές που

εισήγαγε ο Labrouste δεν άφησαν ασυγκίνητο το Guadet, ο οποίος σε άρθρο

του αναφέρει πως το συγκεκριμένο εργαστήριο δημιούργησε ένα

«επαναστατικό, συχνά χαοτικό, σχολείο» (Guadet 1890, σ. 419). Ήθελε να

απελευθερώσει τους μαθητές του από τη δουλική στολή της τέχνης του

Percier, την οποία ο ίδιος περήφανα απέρριψε. Μετά την παύση της

λειτουργίας του εργαστηρίου, ο Guadet συνεχίζει την εκπαίδευσή του στο

εργαστήριο του Louis Andre. Το 1864 κερδίζει το πρώτο βραβείο στο
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διαγωνισμό για το Grand Prix de Rome με το σχέδιό του για έναν αλπικό

ξενώνα.

O Guadet ωριμάζει, μορφώνεται και σταδιοδρομεί σε μία εποχή που,

όπως προαναφέραμε, χαρακτηρίζεται από έντονες κοινωνικές και

επιστημονικές μεταβολές. Η κοινωνία του 19ου αιώνα μεταμορφώνεται

κάτω από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, τις οποίες καθορίζει η

ραγδαία επιστημονική εξέλιξη. Την εποχή αυτή θέτονται ζητήματα και

προβληματικές που θα απασχολήσουν τον αρχιτεκτονικό κόσμο κατά τη

διάρκεια του 20ου αιώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η

αναζήτηση της σχέσης ανάμεσα στην τέχνη και την τεχνολογία,

προβληματισμός που ακόμη θεωρείται σύγχρονος. Ο άνθρωπος του 19ου

αιώνα καλείται να προσαρμοστεί στο νέο υλικό, πνευματικό και κοινωνικό

περιβάλλον του. Στο επίπεδο του παραπάνω προβληματισμού, ο Guadet ως

Καθηγητής Θεωρίας στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού από το 1894,

αντιμετωπίζει με αμεσότητα και οξυδέρκεια τις νέες λειτουργικές ανάγκες

και τις απαιτήσεις των σύγχρονων κτιριολογικών προγραμμάτων. Χωρίς να

παραμένει ασυγκίνητος στα κελεύσματα των τεχνολογικών επιτευγμάτων,

επιχειρεί το συγκερασμό τους με το κλασικό αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο. Οι

παραδοσιακές τεχνικές αναλογιών που εφαρμόζονται στους κόλπους της

Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού αντικαθιστώνται για πρώτη φορά με

μια επιστημονικά διατυπωμένη διαδικασία, μια μεθοδολογία. Μια

συνθετική διαδικασία βασισμένη στην ενοποιημένη αντίληψη

αρχιτεκτονικής θεωρίας και πράξης.

Η θεωρία του, όπως αυτή αποκρυσταλλώθηκε στο συγγραφικό και

στο διδακτικό του έργο, όρισε ένα δρόμο μεθοδολογικής αντιμετώπισης της

αρχιτεκτονικής. Με άλλα λόγια, η αρχιτεκτονική εννοούμενη ως επιστήμη

προσεγγίζεται μέσω της συστηματικής μελέτης των λογικών αρχών που τη

διέπουν. Μέσω της διδασκαλίας του προτείνει ένα σύστημα συνθετικών

κανόνων, μία μεθοδολογία που στηρίζεται στη διερεύνηση του μέρους για

τη σύνθεση του όλου. Θεμελιώδη αρχή της μεθοδολογίας αυτής συνιστά η

διερεύνηση και ο εξορθολογισμός της κάτοψης, με τα διαφορετικά τμήματα
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ενός κτιρίου να παρουσιάζουν σαφή και ξεκάθαρη άρθρωση. Τα τμήματα

αυτά, τα οποία εμφανίζονται ως δεδομένα, ταξινομούνται βάσει της

λειτουργίας τους και σύμφωνα με τους επιθυμητούς άξονες κυκλοφορίας

εντός του κτιρίου. Επαναδιατυπώνοντας τις ιδέες του Jacques-François

Blondel ο Guadet υποστηρίζει πως η διάταξη οφείλει να είναι ο

πρωταρχικός στόχος του αρχιτέκτονα. Η ίδια η διακόσμηση στηρίζεται εξ’

ολοκλήρου στην κάτοψη. «Είναι η ίδια η διάταξη της κάτοψης αυτή η οποία

καθορίζει τα μήκη, τα πλάτη, το ύψος του κτιρίου» (Guadet 1910, Τόμος 2,

σ. 39).

Ενδιαφέρον εντοπίζεται επίσης στο γεγονός πως ο Guadet συμφωνεί

με τον Blodel στην άποψή πως η γαλλική αρχιτεκτονική του 18ου αιώνα έχει

ξεκάθαρα πάρει το προβάδισμα και έχει αποδεσμευθεί από τη δουλοπρεπή

μίμιση των ιταλικών προτύπων, τα οποία προσέφεραν μια καλή

αρχιτεκτονική αλλά μόνο σε ό,τι αφορά την εξωτερική διακόσμηση.

Μνημονεύοντας συχνά τις θεωρίες του Blondel, προτρέπει τους φοιτητές να

μελετήσουν το «ενδιαφέρον» έργο L’ Architecture Française41, όπου ο

τελευταίος υποστηρίζει με υπερηφάνια πως στην αρχιτεκτονική των

ξενοδοχείων και των κατοικιών έχει πραγματοποιηθεί μια αληθινή

επανάσταση, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διάταξη, γεγονός που συνετέλεσε

στην εμφάνιση της μοντέρνας γαλλικής κατοικίας του 18ου αιώνα.

Αν και η ιστοριογραφία συχνά αναφέρει τον Julien Guadet ως το

«θεματοφύλακα του ακαδημαϊσμού», στις θεωρίες, ενώ αντλεί μορφές και

παραδείγματα από παρελθούσες εποχές, αναγνωρίζει ταυτόχρονα τη

«γέννηση» νέων κτιριακών τύπων οι οποίοι υπακούουν στις σύγχρονες

ανάγκες και απαιτήσεις,  προβαίνοντας έτσι σε φονκτιοναλιστική

προσέγγιση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Σύμφωνα με τη θεωρία του η

αλήθεια ισοδυναμεί και ταυτίζεται με την ομορφιά, με την πιο σημαντική

αλήθεια να πηγάζει από την κατασκευαστική έκφραση.

41 Ο Guadet επιμελήθηκε τo 1907, μαζί με τον Pascal, την επανέκδοση του έργου
Réimpression de l’ Architecture Française de Jacques - François Blondel του 1752, υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Καλών Τεχνών.
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Μεγάλο μέρος του υλικού από το σύνολο της διδασκαλίας του

συγκεντρώθηκε στην πραγματεία Éléments et théorie de l’ architecture, η

οποία εκδόθηκε το 1901 και αποτέλεσε μία από τις κυριότερες πηγές

πληροφοριών και αναφορών των φοιτητών42 μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα

(παράρτημα, σ.384). Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο της αρχιτεκτονικής

σύνθεσης το οποίο ολοκληρώνεται σε τέσσερις τόμους43. Ο Jean – Louis

Pascal προλογίζοντας την έκδοση του 1909 χαρακτήρισε το βιβλίο

«αρχιτεκτονική εγκυκλοπαίδεια» τονίζοντας πως αποτελεί σύνοψη της

τρέχουσας κατάστασης των γνώσεων, της παράδοσης, των πρόσφατων

επινοήσεων και των εν εξελίξει εμπειριών, του ονείρου και της

πραγματικότητας.

Στο έργο του ο Guadet δε θεσπίζει κανόνες για το πώς θα πρέπει να

είναι η αρχιτεκτονική, αλλά θέτει την προβληματική μιας τυπολογίας

διαφορετικής από αυτή που είχε αναπτύξει ο Durand, στον οποίο αποτείνει

φόρο τιμής αποκαλώντας τον «μεγάλο Durand» (Guadet 1910, Τόμος 1, σ.

16). Οι αρχές που προτείνει δεν αποσκοπούν στη θέσπιση ενός απόλυτου

συνθετικού κώδικα, αλλά επισημαίνουν την ελευθερία των επιλογών και

την ποικιλία των πιθανών λύσεων που πάντοτε υπάρχει, ενώ τονίζει τα

αποτελέσματα θεωριών και εμπειριών του παρελθόντος και περιγράφει τις

επιθυμητές - αλλά και τις αρνητικές, φαύλες ή αδιέξοδες - συνθήκες για μια

επιτυχημένη αρχιτεκτονική σύνθεση. Σε αντίθεση με τον Durand, η θεωρία

του Guadet δεν είναι περιγραφική αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία μιας

συνθετικής μεθοδολογίας, η οποία περιλαμβάνει δύο στάδια και θα

λειτουργήσει επικουρικά στους ήδη υπάρχοντες σχεδιαστικούς κανόνες.

Το πρώτο στάδιο (analytique) αφορά τα δομικά στοιχεία (éléments)

και τις λεπτομέρειές τους, η άριστη γνώση των οποίων αποτελεί θεμελιώδη

αρχή της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Η ιδιαίτερη σημασία που δίνει στη

γνώση των συνθετικών αυτών στοιχείων φαίνεται από το χαρακτηρισμό της

42 Χαρακτηριστικό είναι πως η πραγματεία αποκαλούταν «βασικό βιβλίο».
43 Ο πρώτος τόμος αναπτύσσεται σε 663 σελίδες (έκδοση του 1902), ο δεύτερος σε 712

(έκδοση του 1902), ο τρίτος σε 738 (έκδοση του 1910) και ο τέταρτος σε 748 (έκδοση του
1902).
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ως «πολύτιμη εμπειρία». Η σημασία της γνώσης επαναλαμβάνεται αρκετά

συχνά στο έργο του Guadet, καθώς μέσω αυτής καθίσταται σαφής η

αρχιτεκτονική γλώσσα και διευκολύνεται η σύγκριση και η επιλογή των

συνθετικών στοιχείων, υπερκερνώντας ακόμα και τις δυσκολίες ενός

ελλιπούς κτιριολογικού προγράμματος. Η σπουδαιότητα του θεμελιώδους

αυτού συνθετικού μέλους έγκειται στο γεγονός πως είναι αυτό που

ονοματίζει το κτιριολογικό πρόγραμμα, παρά το ότι η επιλογή ενός μόνο

στοιχείου δεν αποδεικνύεται πάντα επαρκής. Υπό το πρίσμα αυτό η γνώση

των βασικών αρχιτεκτονικών μονάδων και η συνετή επιλογή και χρήση

τους συνιστά το απαραίτητο στάδιο για τη μετάβαση σε μία επιτυχημένη

αρχιτεκτονική σύνθεση. Η ανάλυση των συνθετικών στοιχείων γίνεται με

την μελέτη δομικών μελών μέσα από ιστορικά παραδείγματα. Στόχο της

θεωρητικής αυτής προσέγγισης δεν συνιστά η αναζήτηση και καταγραφή

των στοιχείων ανάλυσης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αλλά η ανεύρεση

της αιτίας που καθιστά ένα έργο παρελθούσης εποχής ισχυρό

αρχιτεκτόνημα, αποκαθιστώντας μια σταθερή σχέση αιτίας – αρχιτεκτονικής

έκφρασης – αξίας.

Το δεύτερο στάδιο (composition) περιλαμβάνει το συνδυασμό, τη

«συναρμολόγηση» και τη «συγκόλληση» των επιμέρους συνθετικών

στοιχείων. Πρόκειται δηλαδή για τη μετάβαση από το επιμέρους στο όλον.

Η διάταξη των στοιχείων οφείλει να γίνεται βάσει ενός συστήματος αξόνων,

ωστόσο ο τρόπος σύνθεσης και σύνδεσης δεν αναλύονται διεξοδικά. Από τα

παραπάνω καθίσταται κατανοητό πως ο Guadet προτείνει την προσέγγιση

της συνθετικής διαδικασίας μέσα από την αλληλουχία γνώση – σύγκριση –

επιλογή – εφαρμογή – πρόοδος, η οποία οφείλει να ακολουθηθεί για την

επίτευξη της ορθής σύνθεσης. Με άλλα λόγια για τον Guadet η επιτυχημένη

αρχιτεκτονική σύνθεση είναι το αποτέλεσμα του λογικού, του κατάλληλου

και του αισθητικά αποδεκτού συνδυασμού των βασικών συνθετικών

στοιχείων.

Με αυτή τη σκοπιά επιχειρεί, μέσω του διδακτικού του έργου, την

άμβλυνση της απόστασης ανάμεσα στη λειτουργία και τη μορφή. Η
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λειτουργία του κτιρίου, όπως αυτή ορίζεται από το κτιριολογικό

πρόγραμμα, καθώς και η χρησιμότητα των επιμέρους χώρων του, συνιστά

το επαμφοτερίζον στοιχείο που συνδέει το παρελθόν της Σχολής με το

μέλλον. Λαμβάνοντάς τα στοιχεία αυτά υπόψη στο σχεδιασμό

επιτυγχάνεται η άμβλυνση των αντιδράσεων για την ιδεαλιστική φύση των

παραγόμενων αρχιτεκτονικών λύσεων μέσα στους κόλπους της Σχολής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των επικρίσεων που δεχόταν για το ζήτημα

αυτό η École des Beaux-Arts, ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, αποτελεί

άρθρο που δημοσιεύθηκε το 1842 στο περιοδικό Revue Générale de l’

Architecture και πραγματεύεται την επικρατούσα μέθοδο προσέγγισης ενός

αρχιτεκτονικού προβλήματος.

Στη Σχολή Καλών Τεχνών, μικρή σημασία δίδεται στη χρησιμότητα

των διαφορετικών τμημάτων ενός μεγάλου κτιρίου και οι φοιτητές

μόλις που καταδέχονται να αναλογιστούν το σκοπό του κτιρίου.

Αυτό που αναζητούν, πριν από όλα, όταν επεξεργάζονται μια

κάτοψη, είναι μια εικονογραφική διάταξη, μια αυστηρή συμμετρία,

η οποία είναι ευχάριστη με την πρώτη ματιά. Προσπαθούν να

αναπτύξουν ευχάριστα παραστατικά μοτίβα παρά λογικά

σχεδιασμένα μνημεία. (Collins 1965, σ. 221)

Στους τέσσερις τόμους της πραγματείας εξετάζονται διαδοχικά

κτιριολογικά προγράμματα διαφορετικής κλίμακας (κατοικία, φυλακές,

νοσοκομεία, δημόσια κτίρια κ.α.) και διακρίνεται για κάθε ένα από αυτά

ένα βασικό συνθετικό στοιχείο (élément de la composition) όπως ένα

δωμάτιο στο κτίριο κατοικίας, μια αίθουσα στο κτίριο βασικής

εκπαίδευσης, ένα γραφείο στο κτίριο διοίκησης, την αίθουσα ακρόασης σε

ένα δικαστήριο κ.λπ. Το ενδιαφέρον εδώ είναι πως ο Guadet στρέφεται στη

λειτουργία χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζει τη σημασία της μορφής,

υποστηρίζοντας πως ο ρόλος του αρχιτέκτονα δεν ολοκληρώνεται στην

άρθρωση του τρόπου διάταξης των χώρων, της γειτνίασης των δωματίων,
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των λειτουργιών υγιεινής. Απομένει να κάνει το χώρο όμορφο και

καλλιτεχνικό και να αναζητήσει τα μέρη εκείνα του κτιρίου που χρήζουν

περισσότερο αυτής της μέριμνας.

Ωστόσο, το θέμα της ρυθμολογίας αντιμετωπίζεται από το Guadet

μάλλον με ουδετερότητα, όπως αποδεικνύεται από την επιλογή

παραδειγμάτων διαφόρων εποχών, χωρών και ρυθμών. Η λειτουργία ενός

αρχιτεκτονικού έργου δύναται να βρει έκφραση σε κάθε μορφολογικό στυλ,

ανάλογα με την προσωπική επιθυμία του δημιουργού ή του πελάτη.

Απορρίπτει τους δεσμευτικούς κανόνες και αντιμετωπίζει το ζήτημα του

ρυθμού από πρακτική, κατασκευαστική και ιστορική οπτική γωνία. Κάθε

φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέξει τα μορφολογικά στοιχεία που θα

«επενδύσουν» το κτίριο ανατρέχοντας στις υπάρχουσες πηγές αναφοράς,

καταγραφής και ταξινόμησης των ιστορικών ρυθμών. Η επιλογή των

επιμέρους στοιχείων της κάτοψης και των όψεων είναι ελεύθερη, οφείλει

όμως να στηρίζεται στην πάντα ρασιοναλιστική κρίση του αρχιτέκτονα.

Ωστόσο, ο Guadet απομακρύνεται από τη στείρα αντιγραφή των

μορφολογικών χαρακτιριστικών η οποία δε συνοδεύεται από την

κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας και λογικής του αρχιτεκτονήματος.

Υπό το πρίσμα αυτό η επεξεργασία του κελύφους δεν αποτελεί αυτοσκοπό

για τον αρχιτέκτονα, ο οποίος αντιμετωπίζει τους τοίχους ως όρια του

εσωτερικού χώρου που αποκτά υπόσταση μέσω της χρήσης του. Ενδεικτική

είναι η προτροπή προς τους φοιτητές να δίνουν σημασία όχι μόνο στα

στοιχεία που απαιτούνται από το κτιριολογικό πρόγραμμα αλλά και σε

άλλα, όπως η κυκλοφορία του χρήστη στο εσωτερικό του κτιρίου.

Ένα πρόγραμμα στην πραγματικότητα δεν απαιτεί προθαλάμους,

περάσματα, σκάλες, κ.λπ. Πρέπει, ωστόσο, και ο συνδυασμός της

κίνησης να είναι συχνά η ίδια η ψυχή της σύνθεσης.

(Guadet 1910, Τόμος 2, σ. 15)
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Επιχειρώντας να αναδιατυπώσουμε κριτικά τα όσα

προαναφέρθηκαν, μπορούμε να πούμε πως ο Guadet αντιλαμβάνεται τη

μορφολογία και τη λειτουργία ως τις δύο αισθητικές συνιστώσες της

συνθετικής διαδικασίας, τις συνυπολογίζει αλλά και τις συνδυάζει για την

πραγμάτωση της ορθής σύνθεσης. Η πρώτη συνιστώσα είναι σαφής,

δεδομένου ότι συνίσταται στην ικανοποίηση των αρχών της αναλογίας, της

αρμονίας και του ρυθμού και στηρίζεται στην εμφάνιση, το σχήμα και το

χρώμα, άρα μπορεί να εκτιμηθεί από όλους, ακόμη και από αυτούς που δεν

έχουν γνώση της χρήσης του αντικειμένου. Για το λόγο αυτό ο αισθητικός

χαρακτήρας του κελύφους δεν αναλύεται ιδιαίτερα στο έργο του. Η δεύτερη

συνιστώσα είναι λιγότερο άμεση και σαφής, καθώς χρησιμοποιεί την

κάτοψη και τη λειτουργία ως μέσο απόδοσης μιας αισθητικής, η κατανόηση

της οποίας απαιτεί ιδιαίτερη ερμηνευτική προσέγγιση και σε ορισμένες

περιπτώσεις ακόμη και τη χρήση του ίδιου του αντικειμένου.

Το 1872 σε ηλικία 38 ετών ο Julien Guadet διορίζεται καθηγητής

στην École des Beaux-Arts. Με το διορισμό του αναλαμβάνει ένα από τα

επίσημα εργαστήρια, το οποίο λειτουργούσε με την οικονομική υποστήριξη

της Σχολής. Η διδασκαλία του Guadet, σύμφωνα με την παράδοση των

ateliers, συνεχιζόταν και εκτός του χώρου του εργαστηρίου.

Χαρακτηριστικές είναι οι συναθροίσεις της «ομάδας των εφτά», την οποία

αποτελούσαν οι August και Gustave Perret, Lebert, Degeorges, Tzakiri,

Turban και ο γιoς του Gaudet, Paul, οι οποίες λάμβαναν χώρα στο σπίτι του

καθηγητή (Collins, 2004). Ο Guadet διατηρεί το εργαστήριό του μέχρι το

1894, οπότε διορίζεται καθηγητής στην έδρα της Θεωρίας της

Αρχιτεκτονικής, με το αντίστοιχο μάθημα να είναι υποχρεωτικό για όλους

τους φοιτητές. Τη θέση αυτή διατήρησε έως το 1908 (Mallgrave, 2005).

Στις αρμοδιότητες του Καθηγητή Θεωρίας συμπεριλαμβανόταν η σύνταξη

του κτιριολογικού προγράμματος των εργασιών και η διδασκαλία. Ήδη από

την πρώτη του διάλεξη, στις 28 Νοεμβρίου του 1894, ο Guadet δηλώνει την

πρόθεσή του να αφιερωθεί όχι μόνο στη θεωρητική υπόσταση της

αρχιτεκτονικής αλλά και σε ζητήματα που σχετίζονται με πρακτικά
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κτιριακά θέματα, τα οποία έχουν ως βασικό στόχο την επιτυχημένη

σύνθεση. Μέχρι τη μεταρρύθμιση της Σχολής το 1863, οι έννοιες

αισθητική, λειτουργία, κατασκευή παρέμεναν ανεξάρτητες. Το αισθητικό

κάλλος αναζητούνταν στη σφαίρα της ενατένισης, της θέας του

αντικειμένου και όχι στη χρήση του. Με άλλα λόγια η αρχιτεκτονική

έβρισκε σημαντικότερο μέσο έκφρασης τη μορφή, τη διακόσμηση, το υλικό

του παραγόμενου και όχι το ίδιο το παραγόμενο και τη λειτουργία του. Η

Σχολή Καλών Τεχνών αντιμετωπίζει το αρχιτεκτόνημα ως μία ακόμη

έκφανση της τέχνης, ένα καλλιτεχνικό έργο όμοιο ενός πίνακα ή μιας

γλυπτικής σύνθεσης, που μπορεί να εκτιμηθεί μόνο μέσω της αισθητικής

του υπόστασης. Υπό την έννοια αυτή, το παραγόμενο αρχιτεκτόνημα θα

πρέπει να έχει την κατάλληλη δομή, ώστε η αισθητική του να προκαλεί την

αποδοχή και την ευχαρίστηση του θεατή και να εγείρει την εκτίμησή του.

Παράλληλα, η Σχολή δίνει ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική και ιστορική

διάσταση του συναισθηματικού περιεχομένου της αρχιτεκτονικής,

θεωρώντας τη, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ως το σημαντικότερο φορέα

επιβολής των ιδεολογικών στόχων του γαλλικού κράτους. Στόχοι οι οποίοι

θα επιβληθούν μέσω της μορφολογικής και ρυθμολογικής αισθητικής των

κτιρίων. Η διαμόρφωση νέων συνθηκών, τις οποίες επέβαλε η σύγχρονη

επιστημονική πρόοδος, οδήγησε αναπόφευκτα στο ερώτημα τέχνη ή

επιστήμη; Ερώτημα το οποίο απασχολούσε τα μέλη της Σχολής ήδη από τις

αρχές του 19ου αιώνα. Η συγκεκριμενοποίηση και εφαρμογή νέων

τεχνολογιών κατέστησε προφανή την ανάγκη συγκερασμού της τέχνης με

την επιστήμη και την ύπαρξη μιας θεωρητικής φόρμουλας ενοποίησης, την

οποία αναλαμβάνει να δημιουργήσει ο Guadet.

Η αρχιτεκτονική είναι μια τέχνη έχει ως στόχο και σκοπό την

κατασκευή και επιπλέον τα κατασκευαστικά μέσα, τα οποία

αποτελούν τον τομέα της, την κληρονομιά της, το οπλοστάσιό της.

Έξω από αυτό δεν υπάρχει αρχιτεκτονική [...] κάθε αρχιτεκτονικό

σχέδιο, που δεν μπορεί να κατασκευαστεί, δεν υπάρχει, δεν είναι

τίποτα. (Guadet 1910, Τόμος 2, σ. 3)
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Κατανοώντας πως το αισθητικό νόημα του αντικειμένου συνδέεται

άρρηκτα με την πρακτική του αξία, ο Guadet ανατρέπει την προκατάληψη

του αυτούσιου της ομορφιάς και ανακαλύπτει την «ομορφιά της

χρησιμότητας» (Parker, 2004). Στόχο του, ωστόσο, δεν αποτελούσε η

διδασκαλία της κατασκευής αλλά η κατανόηση της αντίληψης πως η

αρχιτεκτονική σκέψη οφείλει να συμβαδίζει με τις τεχνικές γνώσεις. Στο

επίπεδο του παραπάνω προβληματισμού, παρέχει μέσω του έργου του, μια

ενοποιημένη οπτική ανάμεσα στη θεωρία και την πρακτική. Σχολιάζοντας

τις ελλιπείς πληροφορίες των κτιριολογικών προγραμμάτων δίνει ιδιαίτερη

σημασία στις σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες υπαγορεύονται

από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας, τις νέες

τεχνολογίες και τους νέους κανονισμούς υγιεινής.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε μια αναφορά στο διαχωρισμό που

πραγματοποιεί ανάμεσα στο τι μπορεί να διδαχθεί και τι όχι. Στη δεύτερη

κατηγορία κατατάσσει το ζήτημα της έμπνευσης, η ύπαρξη της οποίας

συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη σύνθεση και η οποία

επιφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα όταν συνδυάζεται με τη γνώση.

Μυστηριώδες στοιχείο της ευφυΐας και αυτή είναι πράγματι η φύση

της Τέχνης, η έμπνευση. Πολύ παράτολμο να προσποιούμαστε ότι

τη διδάσκουμε. [.…] Η έμπνευση δεν μπορεί να υπάρχει και να

φέρει αποτέλεσμα παρά μόνο αν υπηρετείται από τη γνώση.

(Guadet 1910, Τόμος 2, σ. 16 & 39)

Η παιδαγωγική επιτυχία του Guadet μπορούμε να πούμε πως

έγκειται στην επίμονη άρνησή του να προσδώσει αρχιτεκτονική αξία σε

έργα που στηρίζονται σε αρχαιολογική αισθητική βάση, απελευθερώνοντας

έτσι τη γενιά του Perret από τα δεσμά της γλυπτικής της αρχαιότητας. Για

πρώτη φορά στην ιστορία της Σχολής οι αρχαίες γλυπτικές συνθέσεις

έπαψαν να αποτελούν τη βάση της αρχιτεκτονικής σκέψης. Η αρχιτεκτονική

θεωρία του δημιουργεί τα απαραίτητα εφόδια μιας αρχιτεκτονικής, η οποία
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επιτυγχάνει το συγκερασμό της ρασιοναλιστικής λογικής και των

κλασικιστικών αρχών. Μιας αρχιτεκτονικής που, σύμφωνα με τον Collins

(2004), καταφέρνει να συμφιλιώσει το γοτθικό προσανατολισμό του

Viollet-le-Duc με τον κλασικό ορθολογισμό της École des Beaux-Arts.

Εκλεκτικιστικά προσανατολισμένος ο Guadet δεν περιορίζει την έννοια του

κλασικού αποκλειστικά στην περιγραφή ενός ρυθμού αλλά επεκτείνει την

έννοια αντιμετωπίζοντάς τη ως γενικότερη στάση απέναντι στο σχεδιασμό.

Το να είσαι κλασικός δεν είναι να υπηρετείς ένα κόμμα, δεν είναι να

είσαι αποκλειστικός, ούτε εξόριστος, δεν είναι να κλείνεις τα μάτια,

ούτε να περιορίζεσαι από τις προκαταλήψεις,  αλλά να τοποθετείς

στη βάση των σπουδών τα στοιχεία που αφιερώνονται για κάποιο

λόγο, με τη λογική της παράδοσης, με τον απόλυτο σεβασμό των

ανώτερων αρχών […], το να είσαι κλασικός είναι κάτι που αξίζει να

γίνεις ανεξαρτήτως εποχής, χώρας, Σχολής. Και αυτή η κληρονομιά

μας, μέσα από την απέραντη ποικιλία των συνδυασμών των

μορφών, βασίζεται στους αμετάβλητους κανόνες της λογικής, της

αιτίας και της μεθόδου. (Guadet 1910, Τόμος 2, σσ. 82-83)

Οι βασικές συνθετικές οδηγίες που παρέχει στους φοιτητές, τις

οποίες αποκαλεί ως «μεγάλους κανόνες της σύνθεσης» συνοψίζονται στον

πρώτο τόμο της πραγματείας του44. Παρά διδακτικές του ικανότητες και την

επίδραση που ασκεί το έργο του, παραιτείται από τη θέση του Καθηγητή

44 i) Πρέπει να είστε πιστοί στο πρόγραμμα, να δείτε ποιες είναι οι αναλογίες του και σε
ποια σημεία τηρείται, ii) Το γήπεδο, η τοποθεσία. iii) Οποιαδήποτε αρχιτεκτονική σύνθεση
οφείλει να μπορεί να κατασκευαστεί. Κάθε μη κατασκευάσιμο έργο είναι ουσιαστικά
άκυρο. Κάθε προτεινόμενη κατασκευή πιο δύσκολη ή περίπλοκη από ότι είναι απαραίτητο,
είναι κακή ή μέτρια, iv) Η αλήθεια που απαιτείται στην αρχιτεκτονική. Κάθε αρχιτεκτονικό
ψέμα είναι φαύλο. Μερικές φορές ίσως ένα από αυτά τα ψέματα να το απαλλάσσει η
δύναμη του ταλέντου και της ευφυΐας, παρ’ όλα αυτά νιώθεις μία κατώτερη τέχνη, v) Η
πραγματική δύναμη δεν αρκεί, πρέπει ακόμη να είναι προφανής, vi) Στις συνθέσεις σας, θα
διασφαλίζετε την αναγκαία επικοινωνία - κυκλοφορία, αλλά με τον απλούστερο δυνατό
τρόπο και χωρίς κατάχρηση. Να εξασφαλίζετε ότι όλα τα τμήματα είναι καλά φωτισμένα,
ότι ο αέρας φτάνει παντού και ότι το νερό της βροχής μπορεί εύκολα να ρέει (Guadet 1910,
Τόμος 1, σσ. 117-136).
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Θεωρίας λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος από τους φοιτητές για τις

διαλέξεις του, καθώς μετά από κάποια μαθήματα, τα οποία οι σπουδαστές

παρακολουθούνταν από περιέργεια, δεν υπήρχαν καθόλου ακροατές

(Louvet, 1929). Ωστόσο, η επιρροή του Guadet στους φοιτητές της

αρχιτεκτονικής είναι ιδιαίτερα έντονη και συνεχίζεται για περισσότερο από

μισό αιώνα, μέσω του θεωρητικού του έργου, παρ’ όλο που ο ίδιος

αποποιείται το ρόλο του οδηγού των νέων αρχιτεκτόνων στο σύνολο της

διαδρομής τους, υποστηρίζοντας πως αναφέρει μόνο τις αποσκευές που

οφείλουν να έχουν μαζί τους.



4
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4.1 Η επιρροή της École des Βeaux-Αrts στην αρχιτεκτονική του

20ου αιώνα

Στα μέσα του 18ου αιώνα υπήρχαν δύο είδη κτιρίων, που συνδέονταν με τη

θεωρία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η οικιακή αρχιτεκτονική (παλάτια,

περίπτερα κήπων κλπ.) και η θρησκευτική αρχιτεκτονική (μοναστήρια,

λατρευτικοί ναοί κλπ.). Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια

του 18ου αιώνα και οι νέες ανάγκες στέγασης κατέστησαν τους

εμπειροτέχνες ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα το βάρος της οικοδομικής

δραστηριότητας να μεταφέρεται σταδιακά στους επαγγελματίες

αρχιτέκτονες. Στο ίδιο πρίσμα, οι ανάγκες που επέβαλε η σύγχρονη

κοινωνία κατέστησαν απαραίτητη τη «γέννηση» νέων κτιριακών τύπων. Οι

νέες συνθήκες υγιεινής δημιούργησαν καινούριες απαιτήσεις στα κτίρια,

που σχετίζονταν με τη νοσοκομειακή περίθαλψη, οι νέες τάσεις

διασκέδασης και ψυχαγωγίας οδήγησαν στη διαμόρφωση νέων χώρων στα

θέατρα και οι αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης κατέστησαν απαραίτητη

τη δημιουργία νέων διοικητικών εγκαταστάσεων.

Η μεταστροφή αυτή διαφάνηκε καταρχήν στη διδακτική παράδοση

της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού και συγκεκριμένα στα θέματα των

μεγάλων διαγωνισμών και κυρίως του Grand Prix de Rome, τα οποία

αφορούν πλέον νέους κτιριακούς τύπους, περισσότερο σύνθετους και με πιο

εξειδικευμένη χρήση, όπως νοσοκομεία, λουτρά, σχολές, φυλακές, μουσεία

κ.α.45 Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη των παραγόμενων

σχεδίων, τα κτίρια των φοιτητών εμφάνιζαν αφενός πιο σύνθετη κάτοψη σε

σχέση με αυτά του παρελθόντος, δεν εκπλήρωναν όμως τις πραγματικές

ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Παρά την εισαγωγή νέων κτιριολογικών

45 Έως το 1744 τα θέματα των διαγωνισμών ήταν κυρίως κατοικίες και θρησκευτικά
κτίρια ή τμήματα αυτών, όπως το πρόπυλο ενός ναού (1732), ένας βωμός (1734), μια
κλίμακα (1737), ο στάβλος ενός παλατιού (1739). Από τα μέσα του 18ου αιώνα τα θέματα
των διαγωνισμών αφορούσαν πιο σύνθετους κτιριακούς τύπους όπως ένα χρηματιστήριο
(1748), μια αίθουσα ψυχαγωγίας (1757 και 1761), ένα σχολείο (1764) και άλλα μεγάλης
κλίμακας δημόσια κτίρια. (Collins 1965).
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προγραμμάτων, έως τα τέλη του 19ου αιώνα, στις συνθετικές προτάσεις των

φοιτητών ενυπάρχει η διάθεση δημιουργίας μεγαλοπρεπών και συχνά

φανταστικών εικόνων, πρακτική στην οποία τους ωθούσε η ίδια η διδακτική

παράδοση. Τα νέα δεδομένα και τις νέες συνθήκες, που υπαγορεύει η

σύγχρονη ζωή, φαίνεται πως αντιλαμβάνεται ο Julien Guadet. Η έννοια της

κτιριακής λειτουργικότητας και η δυναμική μιας αρχιτεκτονικής

αποδεσμευμένης από την αυστηρή ακαδημαϊκή παράδοση της Σχολής,

προσανατολισμένης στη θεωρία του ορθολογισμού, ενσωματώνεται στη

διδασκαλία του ως Καθηγητή Θεωρίας στη Σχολή Καλών Τεχνών του

Παρισιού. Η ανάπτυξη της θετικιστικής σκέψης κατά τη διάρκεια του 19ου

αιώνα και η επικράτηση του δόγματος της λογικής επαλήθευσης των

πραγμάτων ωθεί τον Guadet, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στη σύλληψη της

αρχιτεκτονικής δημιουργίας σε φονκτιοναλιστική και εκλεκτικιστική βάση.

Χωρίς να απομακρύνεται από τις μείζονες διδακτικές παραδόσεις επιχειρεί

μια συνθετική διαδικασία βασισμένη στην ενοποιημένη αντίληψη

αρχιτεκτονικής θεωρίας και πράξης46. Ως αδήριτο εργαλείο του Guadet,

στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και

την επιστήμη, μπορούμε να διακρίνουμε τη θεωρία του ορθολογισμού. Το

όφελος από τη χρήση των ρασιοναλιστικών ιδεών είναι διττό· αφενός

αποδεσμεύει τους φοιτητές από την τυφλή αντιγραφή καθεδρικών ναών,

τεμπλών και ανακτόρων και αφετέρου αξιοποιεί την αυτοεπιβαλλόμενη

ευθύνη της ρασιοναλιστικής θεωρίας για «συμφιλίωση» της αρχιτεκτονικής

με την επιστήμη47. Το εννοιολογικό πλαίσιο της συμφιλίωσης αυτής

46 Η μειωμένη σημασία που δινόταν στις εργασίες οικοδομικής τόσο από τους καθηγητές
όσο και από τους φοιτητές της Σχολής είχε σχολιαστεί από το Labrouste, ο οποίος σε
άρθρο του στο περιοδικό Revue Générale de l’ Αrchitecture το 1840 ανέφερε μεταξύ
άλλων πως «oι εργασίες οικοδομικής των φοιτητών της Σχολής δεν είχαν καμία σχέση με
τις εργασίες σχεδίου και θλίβομαι που κυριαρχεί η αντίληψη πως η κατασκευή και το
σχέδιο είναι δύο διαφορετικές έννοιες» (Collins 1965, σ. 221).

47 Σύμφωνα με τον Collins (1965) οι αρχές του κλασικιστικού ρασιοναλισμού
απαιτούσαν την επανεκτίμηση των αναλογιών όλων των δομικών στοιχείων με σεβασμό
στη νέα επιστήμη της αντοχής των δομικών υλικών και τη λογική προσέγγιση του
σχεδιασμού βάσει των πραγματικών αναγκών του χρήστη του κτιρίου. Η ευέλικτη
προσέγγιση των κλασικών εννοιών της συμμετρίας και της κανονικότητας, οι οποίες δε θα
ακολουθούνται δογματικά αλλά βάσει των αναγκών.
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αποτέλεσε την αρχή στην οποία βασίστηκε η αρχιτεκτονική θεωρία και

πρακτική του 20ου αιώνα, έτσι όπως τη διαμόρφωσαν οι εκπρόσωποί της.

Θα πρέπει, ωστόσο, να αναφέρουμε την ύπαρξη μιας ειδοποιούς

διαφοράς, η οποία έγκειται στο γεγονός πως σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή

αρχιτεκτονική, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου

αιώνα, η αρχιτεκτονική της École des Beaux-Arts ενσωματώνει στον

φονκτιοναλιστικό σχεδιασμό την ανακοίνωση της «πρόθεσης» του χώρου,

δηλαδή το νόημα που εμπεριέχεται στα διάφορα αρχιτεκτονικά στοιχεία και

το οποίο καθίσταται πρόδηλο μέσω της μορφολογίας τους. Πιο

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Guadet, η ικανοποίηση των

λειτουργικών και κατασκευαστικών απαιτήσεων ενός χώρου δεν

ολοκληρώνουν τη συνθετική διαδικασία. Για την επίτευξη της τελευταίας

θα πρέπει να αντανακλώνται οι κοινωνικές, πολιτιστικές, ιστορικές αλλά

και προσωπικές συνιστώσες του αρχιτεκτονήματος είτε αυτό εκλαμβάνεται

ως σύνολο είτε ως τμήμα αυτού.

Επιχειρώντας να ερμηνεύσουμε τα παραπάνω θα χρησιμοποιήσουμε

το παράδειγμα ενός προθαλάμου, ο οποίος δεν οφείλει να ικανοποιεί μόνο

τα κριτήρια που σχετίζονται με τις διαστάσεις, τον αριθμό των ανθρώπων

που θα φιλοξενήσει και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, όπως

πρεσβεύουν οι εκπρόσωποι της αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα, αλλά

παράλληλα να παρέχει σαφείς κατευθύνσεις ανάλογα με το από πού έρχεται

ο επισκέπτης και το πού επιθυμεί να πάει. Με άλλα λόγια, η εμπειρία που

προσφέρει ένας χώρος αποκτά όμοια βαρύτητα με την ικανοποίηση

συγκεκριμένων και σταθερών κανόνων. Με αιχμή τις απόψεις του Guadet

διακρίνουμε την προτεινόμενη μετάβαση από τη επικρατούσα συνάρτηση

Μορφή – Χαρακτήρας – Λειτουργία στην αλληλουχία Λειτουργία – Μορφή –

Χαρακτήρας, η οποία πραγματοποιείται στα τέλη του 19ου αιώνα. Με αυτή

τη σκοπιά, η λειτουργία υπαγορεύει τη μορφή, η οποία με τη σειρά της

φανερώνει στο θεατή το νόημα και τη φύση του κτιρίου, δηλαδή το
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χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στο κτίριο να ικανοποιήσει τις

ανάγκες για τις οποίες δημιουργήθηκε.

Οφείλουμε να επισημάνουμε πως οι ρίζες της ιδέας της αξιοποίησης

της λειτουργικότητας στην επίτευξη του ορθού σχεδιασμού και της

κατάλληλης μορφής θα πρέπει να αναζητηθούν στις αρχές του 19ου αιώνα

και συγκεκριμένα στα λόγια του Durand, ο οποίος υποστηρίζει πως:

Ο χαρακτήρας, η εντύπωση, η ποικιλία – με άλλα λόγια η ομορφιά

που βρίσκεται σε ένα κτίριο ή αυτό που οι άνθρωποι επιδιώκουν να

αποκαλούν αρχιτεκτονική διακόσμηση – πηγάζει φυσικά από κάθε

διάταξη που περιλαμβάνει λειτουργικότητα και οικονομία.

Durand (2000, σ. 88)

Τη θεωρία αυτή επαναδιατυπώνει δύο χρόνια αργότερα στο έργο

του ο Quatremére de Quincy, ο οποίος διατείνεται πως:

Η όψη οφείλει να ταιριάζει με τον τύπο, τη φύση και το σκοπό του

κτιρίου, να ανταποκρίνεται στις αιτίες, τις προθέσεις και τις ανάγκες

που ορίζουν την εσωτερική διάταξη, δηλαδή το εξωτερικό του

κτιρίου να ενοποιηθεί με  την οπτική σύνδεση της ενότητας σε

σχέση με τις απαιτήσεις του εσωτερικού. (Younés 1999, σ. 264)

Η ίδια ιδέα φύεται και στο διδακτικό και συγγραφικό έργο του

Guadet (1910, Τόμος 2, σ. 39), μέσω της ρήσης του πως «είναι η ίδια η

διάταξη της κάτοψης αυτή η οποία καθορίζει τα μήκη, τα πλάτη, το ύψος

του κτιρίου». Η αντίληψη της σχέσης αλληλεξάρτησης λειτουργίας - μορφής

εκφράζει την αντήχησή της μέσα στους κόλπους της αρχιτεκτονικής του

20ου αιώνα και ειδικότερα στις απόψεις του Αμερικάνου αρχιτέκτονα και

«πατέρα» του Μοντερνισμού Louis Henri Sullivan, ο οποίος υποστηρίζει

πως είναι το πανταχού δίκαιο όλων των οργανικών και ανόργανων
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πραγμάτων, όλων των φυσικών και μεταφυσικών πραγμάτων, όλων των

ανθρώπινων και υπερ-ανθρώπινων πραγμάτων, όλων των αληθινών

εκδηλώσεων του μυαλού και της καρδιάς ότι η ζωή είναι αναγνωρίσιμη

στην έκφρασή της, ότι η μορφή ακολουθεί πάντα τη λειτουργία. Διά

στόματος του Le Corbusier, η άποψη αυτή προσλαμβάνει μια γενικευμένη

μορφή στις αρχές του 20ου αιώνα μέσω του έργου του Vers une architecture

(2004) και της θεώρησής του πως η κάτοψη προχωρεί από μέσα προς τα

έξω και πως το εξωτερικό είναι αποτέλεσμα του εσωτερικού. Αλλά και στα

τέλη του 20ου αιώνα η σύνδεση της μορφής με τη λειτουργία επανέρχεται

στο προσκήνιο μέσω του αρχιτέκτονα και θεωρητικού της αρχιτεκτονικής

Léon Krier, ο οποίος διατείνεται πως η πλαστική ποιότητα των εξωτερικών

όγκων είναι η λογικά και ξεκάθαρα αρθρωμένη έκφραση των εσωτερικών

όγκων. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως οι αιτίες που οδήγησαν την

ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική στη γνωστή της μορφή τη δεκαετία του 1920, θα

πρέπει να αναζητηθούν στη Γαλλία του 19ου αιώνα, όπως χαρακτηριστικά

αναφέρει και ο κριτικός της αρχιτεκτονικής Peter Reyner Banham.

Μεταξύ των σημαντικότερων επιρροών που άσκησε η γαλλική

διδακτική παράδοση διακρίνεται αφενός η ρασιοναλιστική και

κατασκευαστική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, όπως αυτή διαμορφώθηκε

από το Viollet-le-Duc και κωδικοποιήθηκε από τον Choisy στο έργο του

Histoire de Architecture και αφετέρου το κύρος της ακαδημαϊκής

διδασκαλίας όπως διαδόθηκε από την École des Beaux-Arts και τη

συνοπτική περίληψη των διαλέξεων του Guadet. Η παραβολή

αποσπασμάτων σχετικών με τη σημασία που αποδίδεται έως και τον 20ο

αιώνα στην αξία της κάτοψης, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του

αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, καθιστά ισχυρότερη την άποψη της επιρροής

της αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα από τις διδαχές του Durand και της

Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού.
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Η διάταξη πρέπει, συνεπώς, να είναι το μοναδικό ενδιαφέρον του

αρχιτέκτονα, ακόμη και αν ο τελικός του στόχος είναι να δώσει

ευχαρίστηση». (Durand 2000, σ. 88)

Η οργάνωση ή η διάταξη των τμημάτων που θα παράγουν, σε

κάτοψη και όψη, ένα ευχάριστο σύνολο, οφείλουν να είναι ένα από

τα κύρια αντικείμενα του αρχιτέκτονα.

(Rondelet 1812, Τόμος 3, σ. 4)

Η διάταξη οφείλει να είναι ο πρωταρχικός στόχος του αρχιτέκτονα.

Η ίδια η διακόσμηση στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στην κάτοψη. [….]

Επίκεντρο της μελέτης μας πρέπει να είναι η κάτοψη, το κλειδί

αυτής της εξέλιξης (προς μια νέα αισθητική).

(Guadet 1910, Τόμος 2, σ. 39)

Καθίσταται συνεπώς φανερό πως βασικοί εκπρόσωποι της

αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα, αφού ενστερνίστηκαν τις ρασιοναλιστικές

ιδέες που «γεννήθηκαν» στους κόλπους της École des Beaux-Arts,

αποκήρυξαν τα ιδεώδη και τις διδαχές του ακαδημαϊκού ιδρύματος,

θεωρώντας πως είναι αντίθετα από την επιστημονικά και στυλιστικά

απελευθερωμένη αρχιτεκτονική που πρέσβευαν. Την αρνητική στάση των

αρχιτεκτόνων απέναντι στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση της Σχολής Καλών

Τεχνών του Παρισιού εντείνει η φύση των θεμάτων των διαγωνισμών, τα

οποία παρά τις κάποιες αλλαγές που επέφερε ο Guadet εξακολουθούν και

στις αρχές του 20ου αιώνα να διατηρούν το παραδοσιακό ύφος με

αποτέλεσμα οι φοιτητές να συνεχίζουν να εκπαιδεύονται στο σχεδιασμό

δημόσιων κτιρίων, ναών και κατοικιών της ανώτερης οικονομικά τάξης.

Παρά το γεγονός πως στη δύση του 19ου αιώνα συντελέστηκαν

μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, η Σχολή στο σύνολό της έμεινε ασυγκίνητη

στα νέα δεδομένα.
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Στον αντίποδα της αρχιτεκτονικής παράδοσης της Σχολής βρίσκεται

ο κοινωνικός προβληματισμός της αρχιτεκτονικής και ο στόχος για την

εκπλήρωση των αναγκών κατοικίας κοινωνικών ομάδων με μέσο ή χαμηλό

εισόδημα. Στο πνεύμα αυτό η μελέτη της εργατικής κατοικίας και της

βιομηχανικής προκατασκευής αποτέλεσε την πιο σαφή έκφραση απόρριψης

του αστικού ελιτισμού και κατά συνέπεια της διδασκαλίας της Σχολή

Καλών Τεχνών. Συναφής με το στόχο για μια νέα αρχιτεκτονική,

αποδεσμευμένη από το παρελθόν είναι και η ιστορία της αρχιτεκτονικής, η

οποία ακόμη και όταν διδασκόταν στις ευρωπαϊκές αρχιτεκτονικές σχολές

δεν αφορούσε καμία άλλη από τις υπόλοιπες δραστηριότητες των φοιτητών.

Εκ διαμέτρου αντίθετη της πρακτικής αυτής είναι η διδασκαλία της

ιστορίας της αρχιτεκτονικής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού, η

οποία ήταν άμεσα συνυφασμένη με το μάθημα του αρχιτεκτονικού

σχεδιασμού, καθώς παρείχε στο φοιτητή τα απαραίτητα συνθετικά

εργαλεία.

4.2  Η περίπτωση του Auguste Perret και του Le Corbusier

Παρά το συντηρητικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, στο οποίο βρίσκονταν οι

προοδευτικοί καθηγητές αλλά και απόφοιτοι της Σχολής Καλών Τεχνών,

έγινε αντιληπτό πως όταν οι συνθήκες παραγωγής της αρχιτεκτονικής

μεταβάλλονται όφειλε να ακολουθήσει και η ίδια η αρχιτεκτονική.

Διατηρώντας τη χρήση των αρχιτεκτονικών ρυθμών, ώστε να

ενθαρρύνονται οι θεσμικές και οι ατομικές αξίες, αξιοποιούν τα νέα υλικά,

τις νέες μεθόδους παραγωγής και τις νέες τεχνολογίες, γεφυρώνοντας το
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χάσμα μεταξύ τεχνικής και αισθητικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα

συνιστά ο μαθητής του Julien Guadet, Auguste Perret (1874 – 1954)48.

Σημείο αναφοράς της αρχιτεκτονικής του Perret αποτελεί η

προσπάθεια δημιουργίας μιας αρχιτεκτονικής, η οποία ενσωματώνει και

αξιοποιεί τα νέα δεδομένα που προσφέρει το οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ

ταυτόχρονα διέπεται από τους ρασιοναλιστικούς αισθητικούς κανόνες των

Viollet-le-Duc, Choisy και Guadet. Η αρχιτεκτονική του, όπως άλλωστε και

του δασκάλου του, χαρακτηρίζεται από την προσπάθειά να προσδώσει

εκλεκτικιστικό χαρακτήρα σύμφωνο με τις κλασικιστικές εκπαιδευτικές

καταβολές του σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος.

Ενδεικτικό της προσπάθειάς του αυτής αποτελεί το κτίριο κατοικιών

της οδού Franklin, το οποίο ανεγέρθηκε το 1903 (παράρτημα, σ. 385).

Εμμένοντας στη συμμετρία υποστήριζε πως τα μέλη που αποτελούν ένα

κτίριο είναι ο σκελετός και η πλήρωση και πως αυτά τα δομικά στοιχεία

είναι που θα προδώσουν στο έργο το διάκοσμο. Χαρακτηριστική είναι η

άποψή του πως η κατασκευή είναι η γλώσσα του αρχιτέκτονα αλλά η

αρχιτεκτονική είναι κάτι παραπάνω από την κατασκευή, απαιτεί αρμονία,

αναλογίες, κλίμακα. Η κατασκευή είναι για την αρχιτεκτονική ότι ο

σκελετός για τα ζώα (Kruft 1994)49. Ο Perret συγκαταλέγεται ανάμεσα

στους πρώτους αρχιτέκτονες που εφάρμοσαν τις τεχνικές του οπλισμένου

σκυροδέματος στην κατασκευή και παρά το γεγονός πως δε συνέβαλε στην

48 Στις εξετάσεις της περιόδου Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου του 1891 εισάγεται στη Σχολή ο
Auguste Perret με αριθμό κατάταξης 4325 (Delaire 1907). Ο Perret με την είσοδό του στη
Σχολή εγγράφεται στο atelier του Guadet, με τον τελευταίο να συνιστά σημαντική πηγή
επιρροής. Το 1897 εγκαταλείπει τις σπουδές του χωρίς για να εργαστεί στο τεχνικό γραφείο
του πατέρα του, χωρίς να αποκτήσει τον τίτλο του αρχιτέκτονα. Οι ρασιοναλιστικές
θεωρίες του Guadet καθόρισαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε το αρχιτεκτονικό
λεξιλόγιο ενός από τους κυριότερους προγόνους του Μοντέρνου Κινήματος στη Γαλλία. Η
σχέση του Perret με την École des Beaux-Arts συνεχίστηκαν και μετά τη διακοπή της
φοίτησής του καθώς από το 1924 ηγείται ενός εκ των εργαστηρίων (Drexler 1975).

49 Η ιδέα της παρομοίωσης του αρχιτεκτονικού σκελετού με το σκελετό των ζώων αντλεί
τις ρίζες της από την Αναγέννηση, όταν ο Leon – Battista Alberti (1404 – 1472) συνέκρινε
τη σχέση μέρους - όλου στα κτίρια με τις αναλογίες των ζωντανών οργανισμών. Την ίδια
άποψη ενστερνιζόταν και ο Κουρεμένος σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα και φίλο του,
Γιώργο Ζέρβα (μαρτυρία στη γράφουσα 20.12.2009).
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περαιτέρω εξέλιξη της καινοτόμου αυτής τεχνολογίας, η συμβολή του στην

προώθηση της θεωρείται καταλυτική, δεδομένου ότι ανέδειξε τις τεχνικές

ιδιότητες του νέου οικοδομικού υλικού προσδίδοντάς του ταυτόχρονα μια

κλασικίζουσα αισθητική, που έγινε αποδεκτή από το σύνολο του

αρχιτεκτονικού κόσμου.

Θα πρέπει να επισημάνουμε πως το αρχιτεκτονικό έργο του Perret

αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον πρωτοπόρο της Μοντέρνας

Αρχιτεκτονικής, Le Corbusier. Οι αρχιτεκτονικές αναζητήσεις του Ελβετού

αρχιτέκτονα τον οδήγησαν στο Παρίσι, όπου ο εικαστικός Eugène Grasset

τον έφερε σε επαφή με τις καινοτόμες κατασκευές των αδελφών Perret, οι

οποίοι «έβαζαν τσιμέντο σε ξύλινα κουτιά με σιδερένιες ράβδους» (Cohen,

2004). Η ποιότητα των σχεδίων του Le Corbusier εντυπωσίασε τον Auguste

Perret, ο οποίος τον προσέλαβε στο γραφείο του50. Η επαφή του Le

Corbusier με την επαγγελματική δραστηριότητα του Perret δεν είναι χωρίς

συνέπειες για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ιδεολογίας, της

σχεδιαστικής προσέγγισης και των αισθητικών επιλογών του νεαρού

αρχιτέκτονα. Μέσω του Perret έρχεται σε επαφή με τη ρασιοναλιστική και

φονκτιοναλιστική επιρροή των Viollet-Le-Duc, Choisy και Guadet,

διαμορφώνοντας όμως ένα προσωπικό αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο.

Με αφετηρία την παραδοχή πως ο Le Corbusier αποτελεί βασικό

θεμελιωτή της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής, η σαφής κατανόηση κυρίως του

πρώιμου παραγόμενου έργου του και των αναφορών του προϋποθέτει την

αναζήτηση των επιρροών, που οδήγησαν στη σύλληψη των συνθετικών

αρχών του με ταυτόχρονη αποδέσμευση από την αρχιτεκτονική ιδεολογία

του κλασικού. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως τα πέντε σημεία

αρχιτεκτονικής που παρουσιάζει στο περιοδικό L’Architecture Vivante το

50 Στους δεκαπέντε μήνες που εργάστηκε στο γραφείο του Perret, ο Le Corbusier
συμμετείχε στην κατασκευή του καθεδρικού ναού στην πόλη Oran της Αλγερίας και στο
σχεδιασμό της κυνηγετικής κατοικίας La Saulot στη Sologne της κεντρικής Γαλλίας. Μέσω
του Perret ο Le Corbusier έρχεται σε επαφή με έργα όπως η οδογέφυρα του Gustave Eiffel,
τα κτίρια των Anatole de Baudot και Henri και Sauvage στο Παρίσι και του Tony Garnier
στη Λυών (Cohen 2004).
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1927, σχηματίζουν ένα μοντέρνο λεξιλόγιο αρχιτεκτονικής που στηρίζεται

σε πρότυπα. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως πρέπει να πλησιάσουμε στη

θεμελίωση προτύπων για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της

τελειότητας51.

Περίπου έναν αιώνα πριν, ο Quatremére de Quincy, χρησιμοποιεί

τον όρο τύπο για να περιγράψει το μηχανισμό εκείνο βάσει του οποίου

καθίσταται κατανοητή η σχέση ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον των

αρχιτεκτονημάτων. Σύμφωνα με τον Quatremere de Quincy, ο τύπος δεν

είναι μόνο ένα στατικό αρχιτεκτονικό στοιχείο αλλά και μια λειτουργική

αρχή της δημιουργίας. «Τύπος είναι ένα αντικείμενο, με βάση το οποίο

κάθε καλλιτέχνης μπορεί να συλλάβει έργα που δεν φέρουν καμία

ομοιότητα μεταξύ τους» (Quatremere de Quincy 1832, σ. 254).

Θεμελιώδη στόχο των αρχών της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής

αποτέλεσε, όπως είναι ήδη γνωστό, η δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής

αποδεσμευμένη από το παρελθόν. Αυτή η προσπάθεια κατάργησης του

προϊόντος του παρελθόντος, το οποίο συχνά ταυτίζεται με το παρωχημένο

και η επικράτηση του νέου, οδήγησε σε μία πολεμική με βασικό στόχο τη

Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Τούτο θεωρείται προφανές δεδομένου

πως η τελευταία θεωρήθηκε ως ο σημαντικότερος σύνδεσμος με την

αρχιτεκτονική του παρελθόντος. Η κατασκευή και η διακόσμηση

εκλαμβάνονται ως δύο έννοιες αντικρουόμενες με συνεπαγόμενο η δεύτερη,

η οποία ταυτίζεται με τη διδασκαλία της Σχολής, να χαρακτηρίζεται ως

παρηκμασμένη ή υπερεκτιμημένη. Η καθαρότητα στην πλαστική

επεξεργασία των όγκων και η λιτή μορφολογική έκφραση της

αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα, θεωρήθηκαν ως μέσο ρήξης με το παρελθόν

και το μορφολογικό πλουραλισμό της Beaux-Arts. Υπό το πρίσμα αυτό, η

Μοντέρνα Αρχιτεκτονική ταυτίστηκε με την βιομηχανική παραγωγή, την

51 Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Τουρνικιώτη, ο οποίος επιμελήθηκε την ελληνική
μετάφραση του βιβλίου Vers une architecture, η λέξη «standart» χρησιμοποιείται από το
Le Corbusier με t και όχι με d, όπως συνήθως γράφεται) για να δηλώσει εκείνο το οποίο
ανταποκρίνεται στα κατασκευαστικά πρότυπα ενός μοντέλου ή τύπου.
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κατασκευή και την αξιοποίηση της επιστήμης, ενώ η Σχολή Καλών Τεχνών

με την ιδεαλιστική  και ουτοπική καλλιτεχνική αναπαράσταση. Ιδιαίτερα

σημαντική στη διαμόρφωση της αντίληψης αυτής κατέστη η συμβολή της

αρχιτεκτονικής θεωρίας του 20ου αιώνα. Οι αντι-ακαδημαϊκές απόψεις

αποτέλεσαν προσφιλές θέμα των ιστοριογραφικών συζητήσεων και

υποστηρίχθηκαν από σημαντικούς θεωρητικούς της αρχιτεκτονικής όπως ο

Nicolaus Pevsner52 και ο Sigrfried Giedion.

Δεχόμενοι την παραδοχή πως ο όρος Μοντερνισμός εισήχθη για να

περιγράψει έναν τρόπο σκέψης διαφορετικό από αυτούς του παρελθόντος, η

στάση του Julien Guadet απέναντι στην αρχιτεκτονική δεν μπορεί παρά να

θεωρηθεί μοντέρνα, δεδομένων των σύγχρονων αντιλήψεών του και της

προσπάθειάς του να ακολουθήσει τις τάσεις της εποχής συνδέοντας την

αισθητική με την επιστημονική συνιστώσα της αρχιτεκτονικής δημιουργίας.

Στη διδασκαλία του, οι επικρατούσες τεχνικές αναπαράστασης και οι νέες

λειτουργικές απαιτήσεις ενός αρχιτεκτονικού προβλήματος ενοποιούνται σε

ένα σύστημα αξονικού σχεδιασμού. Τα αρχέτυπα του κλασικισμού

ανιχνεύονται και φιλτράρονται μέσα από τον εξορθολογισμό της κάτοψης

και της χρήσης των υλικών κατασκευής. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε

ο ίδιος το 1894, «ο αρχιτέκτων σήμερα είναι ή οφείλει να είναι ένας

περισσότερο πολλαπλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος των επιστημών αγγίζει

την κατασκευή και τις εφαρμογές της σε όλα τα επίπεδα, ένας άνθρωπος της

επιστήμης έχει επίσης στη βαθιά γνώση του συνόλου της αρχιτεκτονικής

κληρονομιάς» (Diani & Ingraham 1988, σ. 81).

Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατηρήσουμε πως η γαλλική

αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα επανέρχεται στο προσκήνιο τη δεκαετία του

1960 ως αντίδραση στις αρχές και τα πρότυπα της Μοντέρνας

Αρχιτεκτονικής. Στο πνεύμα αυτό εγγράφεται η έκθεση που

πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το

1976 με θέμα την αρχιτεκτονική εκπαίδευση της Σχολής Καλών Τεχνών του

52 Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση που προκάλεσε στο Sir Nicolaus Pevsner, η
επιστροφή στον ιστορικισμό που παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 1960.
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Παρισιού του 19ου αιώνα. Η έκθεση περιελάμβανε σειρά σχεδίων που

παρήγαγαν οι φοιτητές της Σχολής και συμμετοχές σε συνθετικούς

διαγωνισμούς, καθώς και κείμενα των Αrthur Drexler, ο οποίος υπήρξε

επιμελητής της έκθεσης, Neil Levine, Richard Chafee και David Van

Zanten. Με αφορμή την έκδοση, που συνόδευσε την έκθεση, ο Arthur

Drexler εξαπέλυσε δριμεία κριτική ενάντια στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και

θεωρία.  Χαρακτηριστικό είναι επίσης το άρθρο που δημοσιεύθηκε στους

New York Times:

Τα 200 σχέδια που εκτίθενται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

μεταφέρουν το μήνυμα ότι η δημιουργία μίας βιώσιμης

αρχιτεκτονικής απαιτεί μια θεμελιώδη βασική ιδέα, και στη

συνέχεια μια τεράστια πειθαρχία. Δεν υπάρχουν φόρμουλες. Εμείς

πάντα πιστεύαμε ότι υπήρχαν, βέβαια, αλλά αυτό είναι και πάλι το

μοντερνιστικό δόγμα, το οποίο δημιούργησε το μύθο ότι η Beaux-

Arts αρχιτεκτονική ήταν απλώς ένα ύφος πομπώδους ιστορικής

επένδυσης. Δεν ήταν. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των ιστορικών

μορφών, ήταν ένα σύστημα στο οποίο ο ορθολογικός σχεδιασμός

και η οργάνωση διαδραμάτιζαν κρίσιμο ρόλο και συμπληρώνονταν

από την προσεκτική και συχνά εξαιρετικά εφευρετική σύνθεση της

ανάπτυξης των εξωτερικών χώρων.

(Goldberger, 1975 όπως παραπέμπεται στο Jacobs, 2002)

Η αξία της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Καλών τεχνών,

ειδικά σε ό,τι αφορά την ύπαρξη ενός μηχανισμού αρχιτεκτονικής

συνέχειας για το διαφωτισμό της σχέσης ανάμεσα στο παρελθόν και το

μέλλον των κτιρίων, επισημαίνεται στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και

από το Robert Venturi, ο οποίος εκδηλώνει πολεμική στάση απέναντι στη

Μοντέρνα Αρχιτεκτονική και τους εκπροσώπους του, στηλιτεύοντας

παράλληλα την απουσία ιστορικής συνείδησης των σύγχρονων

αρχιτεκτόνων και γνώσης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
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5.1  Οι προϋποθέσεις εισαγωγής

Η έλλειψη ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών σπουδών στην παγκόσμια

σκηνή του 19ου αιώνα είχε ως συνεπακόλουθο τη διεθνή πρωτοκαθεδρία της

École des Beaux-Arts. Οι υποψήφιοι φοιτητές δελεάζονται από τη φήμη του

ιδρύματος, το οποίο παρείχε δωρεάν, κυβερνητικά ελεγχόμενη, εκπαίδευση.

Η άρρηκτα δεμένη με την παράδοση εκπαιδευτική διαδικασία, η υψηλή

καλλιέργεια και η θεωρητική και πνευματική προσέγγιση του σχεδιασμού

που προσέφερε η Σχολή, την καθιστούσαν πόλο έλξης φοιτητών από την

Ευρώπη και την Αμερική, που αναζητούσαν υψηλών προδιαγραφών

αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Τους φοιτητές αυτούς διακατείχε η επιθυμία να

αποδεσμευτούν από τη στοιχειώδη αρχιτεκτονική εκπαίδευση που

προσέφερε η χώρα τους, να γνωρίσουν την πειθαρχία του κλασικισμού, το

γαλλικό ακαδημαϊκό εκλεκτικισμό και να έρθουν σε επαφή με την

ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική κληρονομιά και τη «μαγεία» της Παρισινής

ζωής53. Οι ξένοι φοιτητές μπορούσαν να γίνουν δεκτοί στη Σχολή με τις

ίδιες προϋποθέσεις που γίνονταν δεκτοί και οι Γάλλοι, όταν οι θέσεις το

επέτρεπαν, καθώς ο αριθμός των ξένων εισαχθέντων ήταν επιπλέον του

αριθμού των γηγενών φοιτητών, που όριζε ο κανονισμός54. Ωστόσο, οι

αλλοδαποί υποψήφιοι δεν ενθαρρύνονταν να προβούν σε αίτηση εισαγωγής,

χωρίς αυτό να διατυπώνεται ξεκάθαρα.

Οι νέοι (άνδρες ή γυναίκες) που επιθυμούσαν να φοιτήσουν στη

Σχολή, θα έπρεπε πρώτα από όλα να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία

της ηλικίας και της «ποιότητάς» τους. Θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν

γίνονταν δεκτοί υποψήφιοι φοιτητές που είχαν συμπληρώσει το τριακοστό

53 Ο Αμερικανός αρχιτέκτονας John Galen Howard εξηγώντας σε αλληλογραφία τους
λόγους επιλογής της École des Beaux-Arts για την αρχιτεκτονική του εκπαίδευση
αναφέρει: «πρωταρχικό δεν είναι να παρακολουθήσω οποιοδήποτε σχολείο […] αλλά να
έρθω σε επαφή με τα μνημεία που οι προηγούμενες εποχές κληροδότησαν στη δικιά μας.
Εγώ, ένας αρχιτέκτονας, επιστρέφω στην Ευρώπη, στη συντριπτική βιβλιοθήκη της
αρχιτεκτονικής γνώσης και εκπλήρωσης». (10 Ιουλίου 1888) (Kostof 1997, σ. 219).

54 Η αναλογία Γάλλων και αλλοδαπών επιτυχόντων σπουδαστών στις εισαγωγικές
εξετάσεις δεν έπρεπε να υπερβαίνει το ποσοστό 3/1 (Delaire, 1907).
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έτος της ηλικίας τους. Οι αλλοδαποί όφειλαν να φέρουν επιπλέον μία

επιστολή από τον πρέσβη, τον υπουργό ή το γενικό πρόξενο της χώρας

τους. Στο αρχείο του Βασιλείου Κουρεμένου βρίσκεται επιστολή που φέρει

την υπογραφή του εφημερίου της ενορίας Βουλιαρατών και η οποία

επισήμως μεταφράστηκε στο Παρίσι στις 10 Φεβρουαρίου του 1892

(παράρτημα, σ. 386). Ο Κουρεμένος εισήχθη στη Δεύτερη Τάξη της Σχολής

το 1893, συνεπώς είναι πιθανό η παρούσα επιστολή να συντάχθηκε για τις

διαδικασίες εγγραφής. Σύμφωνα με την προσωπική καρτέλα του στα αρχεία

του ιδρύματος, για την εισαγωγή του προσκομίσθηκε συστατική επιστολή –

αίτηση του Πρέσβη της Τουρκίας προς το διευθυντή της Σχολής, στις 18

Φεβρουαρίου του 1892.

Στη συνέχεια έπρεπε να προσκομισθεί ένα πιστοποιητικό που να

αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος φοιτητής είναι σε θέση να συμμετέχει στις

εισαγωγικές εξετάσεις. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγούταν από έναν από

τους καθηγητές των εργαστηρίων ή καθηγητών της ίδιας της Σχολής ή

καθηγητών θεωρητικών μαθημάτων ή καθηγητών εξωτερικών εργαστηρίων

ή μέλους ενός συμβουλίου ή από δάσκαλο σχολείου της περιφέρειας55.

Είναι ενδιαφέρον πως οι προϋποθέσεις συμμετοχής στης εισαγωγικές

εξετάσεις δεν περιελάμβαναν την απόκτηση απολυτήριου σχολείου, αλλά

στηρίζονταν στη βεβαίωση της αξίας του υποψήφιου φοιτητή από έναν

δάσκαλο ή καθηγητή. Το επόμενο βήμα ήταν η προετοιμασία για τις

εισαγωγικές εξετάσεις τις οποίες αποτελούσε μια σειρά από δοκιμασίες, η

δυσκολία των οποίων αυξανόταν προοδευτικά. Ο κάθε φοιτητής

εγγραφόταν σε ένα εργαστήριο, όπου προετοιμαζόταν για τη συμμετοχή

στις εξετάσεις, συχνά για διάστημα πολλών μηνών ή και ετών. Οι

επιτυχόντες κατατάσσονταν ανάλογα με τους βαθμούς που συνέλεγε ο

καθένας και στη συνέχεια εγγράφονταν στη Δεύτερη Τάξη. Οι εισαγωγικές

εξετάσεις περιελάμβαναν διαφορετικά είδη δοκιμασιών και λάμβαναν χώρα

55 Σύμφωνα με την προσωπική καρτέλα του Βασιλείου Κουρεμένου στην École des
Beaux-Arts, ο Julien Guadet συνέταξε στις 13 Οκτωβρίου του 1891 επιστολή προς τον
επιθεωρητή της Σχολής ώστε να τον εγγράψει στη λίστα των μαθητών του εργαστηρίου.



η φοίτηση στην École des  Beaux -Ar ts

113

δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο και Δεκέμβριο –

Ιανουάριο, θεσμός που καθιερώθηκε το 1821 (Delaire, 1907).

Επρόκειτο, καταρχήν, για μία άσκηση αρχιτεκτονικής σύνθεσης

διάρκειας δώδεκα ωρών, η οποία εκπονούταν στα καμαρίνια. Η άσκηση

αυτή έφερε τον τίτλο esquisse d’ admission και αφορούσε ένα μικρό σχέδιο

ενός μεσαίου μεγέθους κτιρίου κατοικίας ή αστικής κατασκευής ή τμήματος

ενός μεγαλύτερου κτιρίου. Το σχέδιο, το οποίο περιελάμβανε κάτοψη, όψη

και τομή, γινόταν με μολύβι (Crosnier - Leconte & Gournay 2013). Την

αξιολόγηση των εργασιών αναλάμβανε επιτροπή αποτελούμενη από τον

Καθηγητή Θεωρίας και δύο μέλη από κάθε μία από τις παρακάτω

κατηγορίες: την Ακαδημία Καλών Τεχνών, τους καθηγητές της Σχολής, τα

μόνιμα μέλη και τα προσωρινά μέλη. Βασικά κριτήρια της αξιολόγησης του

σχεδίου ήταν η ακριβής απόδοση της διακόσμησης και των σκιών. Στη

συνέχεια ο υποψήφιος λάμβανε μέρος σε άσκηση ελεύθερου σχεδίου μιας

γύψινης κεφαλής ή διακοσμητικού μοτίβου, η οποία είχε διάρκεια οκτώ

ωρών. Κατόπιν συμμετείχε σε άσκηση πλαστικής που αφορούσε τη

γλυπτική απόδοση ενός ανάγλυφου διακόσμου από το γύψινο ομοίωμά του,

σε διάρκεια οκτώ ωρών. Η αξιολόγηση της άσκησης γινόταν από μία

σύνθετη επιτροπή αποτελούμενη από καθηγητές σχεδίου, γλυπτικής,

διακοσμητικού σχεδίου και από δέκα ζωγράφους, δέκα γλύπτες και δέκα

αρχιτέκτονες, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση από τις εν ενεργεία

κριτικές επιτροπές. Επίσης, συμμετείχε σε ασκήσεις μαθηματικών που

περιελάμβαναν έναν λογαριθμικό υπολογισμό και μία άσκηση αριθμητικής

άλγεβρας και στοιχείων γεωμετρίας, οι οποίες διεξάγονται σε καμαρίνια.

Κατόπιν, ο υποψήφιος εξεταζόταν σε διάγραμμα παραστατικής γεωμετρίας

με εφαρμογή σε αρχιτεκτονική προβολή, που διεξαγόταν σε  καμαρίνια σε

διάρκεια οκτώ ωρών και η οποία θεωρείτο η πιο απαιτητική άσκηση του

συνόλου των εξετάσεων. Τέλος, συμμετείχε σε προφορική άσκηση και
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γραπτή έκθεση πάνω σε βασικές γνώσεις γενικής ιστορίας και σύγχρονης

ιστορίας, με βασικό προσανατολισμό τη Γαλλία56.

Είναι σαφές πως πριν ακόμη την εισαγωγή στη Σχολή καθίστατο

έκδηλος ο προσανατολισμός του ιδρύματος στην εκπαίδευση στο

αρχιτεκτονικό σχέδιο, καθώς αυτό αποτελούσε το βασικό μάθημα των

εργαστηρίων.

5.2  Η φοίτηση στη Δεύτερη Τάξη

Ο φοιτητής που επιτύγχανε στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής

εγγράφονταν στη Δεύτερη Τάξη, όπου ο αριθμός των σπουδαστών δεν

ξεπερνούσε τους 50. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι φοιτητές

όφειλαν να συμμετέχουν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, σε

διαγωνισμούς στην ύλη της επιστημονικής διδασκαλίας, σε ασκήσεις

διακοσμητικού σχεδίου και σε ασκήσεις ελεύθερου σχεδίου ή

διακοσμητικής γλυπτικής. Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί χωρίζονταν σε

ασκήσεις ανάλυσης αρχιτεκτονικών μελών υφιστάμενων κτιρίων

(analytique) και διαγωνισμούς καθαρής σύνθεσης σε μορφή μελέτης (projet

rendu). Κάθε έτος διοργανώνονταν έξι διαγωνισμοί από κάθε είδος. Οι

διαγωνισμοί στην ύλη της επιστημονικής διδασκαλίας περιελάμβαναν

ασκήσεις και προφορική εξέταση στα μαθηματικά, στη μηχανική και στην

παραστατική γεωμετρία, σχέδια και προφορική εξέταση στη στερεοτομία

και στην αξονομετρία και σκίτσα και σχέδια εκ του φυσικού, γραμμικό

σχέδιο και  προφορική εξέταση στο μάθημα της προοπτικής και ασκήσεις,

προφορικές εξετάσεις και εκπόνηση μιας μελέτης διάρκειας τριών μηνών

56 Ο Βασίλειος Κουρεμένος συμμετείχε στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου του 1892 και
εισήχθη στη Δεύτερη Τάξη της Σχολής τον Απρίλιο του 1893 με αριθμό μητρώου 4499
(Delaire 1907, σ. 43 & 222).
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στην οικοδομική57. Κάθε δεύτερο μήνα οι φοιτητές της δεύτερης τάξης

μπορούσαν να συμμετέχουν στην άσκηση esquisse-esquisse, η οποία

διαρκούσε δώδεκα ώρες, με μοναδικό έπαθλο τη μνεία δεύτερης τάξης. Η

συγκεκριμένη άσκηση αφορούσε την παρουσίαση, μέσω ενός προοπτικού

σχεδίου, μιας συγκεκριμένης λύσης ενός σχετικά απλού συνθετικού

προβλήματος. Η ολοκλήρωση της άσκησης λάμβανε χώρα σε καμαρίνι,

ώστε ο φοιτητής να καταλήξει στην επίλυση και στην επεξεργασία του

θέματος χωρίς εξωτερική βοήθεια. Η Σχολή έδινε τις απαραίτητες

κατευθύνσεις σε ό,τι αφορούσε την επιλογή των μέσων σχεδίασης, την

παρουσίαση του θέματος και τη διάταξη στο χαρτί. Παρά το γεγονός πως

συνήθως απαιτούταν σχέδιο κάτοψης, όψης και τομής, οι φοιτητές συχνά

περιορίζονταν στο προοπτικό σχέδιο και στην κάτοψη. Τα σχέδια που

αποσπούσαν το βραβείο πρώτης μνείας στη δεύτερη τάξη και του μεταλλίου

στην Πρώτη, διατηρούνταν στα αρχεία της Σχολής ως απόδειξη των

ικανοτήτων των φοιτητών (Carlhian 1979)58.

Σύμφωνα με την προσωπική καρτέλα του στα αρχεία της Σχολής

Καλών Τεχνών του Παρισιού ο Βασίλειος Κουρεμένος, στο πλαίσιο της

57 Οι ασκήσεις των μαθηματικών και της μηχανική εκπονούνταν στα καμαρίνια. Ο
διαγωνισμός της παραστατικής γεωμετρίας περιελάμβανε αριθμό σχεδίων και προφορική
εξέταση πάνω στα σχέδια και την ύλη του μαθήματος. Οι διαγωνισμοί της στερεομετρίας
και της αξονομετρίας περιελάμβαναν σχέδια που εκπονούνταν κατά τη διάρκεια του
μαθήματος, ένα σχέδιο που εκπονούταν σε καμαρίνι και μία προφορική εξέταση.
Τουλάχιστον ένα εκ των γραμμικών σχεδίων που περιελάμβανε ο διαγωνισμός της
προοπτικής έπρεπε να εκπονηθεί σε καμαρίνι. Οι ασκήσεις της οικοδομικής εκπονούνταν
σε καμαρίνι, ενώ οι ειδικές ασκήσεις στα εργαστήρια. Η πρώτη προφορική εξέταση
γινόταν σε συνέχεια του θεωρητικού μέρους του μαθήματος και η δεύτερη συνόδευε την
τελική παρουσίαση της μελέτης. (Για περισσότερες πληροφορίες: Delaire, E. (1907). Les
architects élèves de l’ École des Beaux-Arts Paris: Librairie de la Construction Moderne.)

58 Το 1894 ο κανονισμός της Σχολής άλλαξε και οι απαιτούμενοι βαθμοί που όφειλε να
συγκεντρώσει ο κάθε φοιτητής για να προβιβαστεί στην Πρώτη Τάξη διαμορφώθηκαν ως
εξής: έξι βαθμοί ήταν απαραίτητοι στα μαθήματα αρχιτεκτονικής – τουλάχιστον δύο στις
αναλυτικές ασκήσεις και δύο στις ασκήσεις καθαρής σύνθεσης σε μορφή μελέτης,
μετάλλιο ή μνεία στα μαθηματικά, την παραστατική γεωμετρία, τη στερεοτομία, τη δομική
και την προοπτική, μετάλλιο ή μνεία στο σχέδιο διακόσμου ή ανθρώπινης μορφής, στην
πλαστική απόδοση ενός διακόσμου ή μιας ανθρώπινης μορφής και στα μαθήματα
αρχιτεκτονικής θεωρίας. Για να επιτραπεί στο φοιτητή της Σχολής η συμμετοχή στους
διαγωνισμούς καθαρής σύνθεσης σε μορφή μελέτης, θα έπρεπε να έχει συγκεντρώσει τους
απαραίτητους βαθμούς στις αναλυτικές ασκήσεις.
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φοίτησής του στη Δεύτερη Τάξη, έλαβε μέρος σε δύο αναλυτικές ασκήσεις

και σε τρείς ασκήσεις καθαρής σύνθεσης σε μορφή μελέτης, κάθε μία από

τις οποίες τιμήθηκε με μνεία δεύτερης τάξης (deuxiéme mention), η οποία

αντιστοιχούσε σε ένα βαθμό. Συνολικά ο Κουρεμένος κατά τη διάρκεια της

φοίτησής του στη Δεύτερη Τάξη συνέλεξε 20,5 βαθμούς (παράρτημα, σ.

387)59. Δεδομένου ότι ο ελάχιστος αριθμός προβιβασμού ήταν οι είκοσι

βαθμοί, εισήχθη στην Πρώτη Τάξη το 1897 (Delaire 1907, σ. 67).

5.3  Η φοίτηση στην Πρώτη Τάξη

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην Πρώτη Τάξη οι φοιτητές όφειλαν να

συμμετέχουν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ένα διαγωνισμό

διακόσμησης και διαρρύθμισης, διαγωνισμούς σχετικούς με τα μαθήματα

ιστορίας της αρχιτεκτονικής και ασκήσεις ελεύθερου σχεδίου και γλυπτικής

σύνθεσης. Κάθε ακαδημαϊκό έτος οι διαγωνισμοί αρχιτεκτονικής

περιελάμβαναν έξι ασκήσεις σύνθεσης σε μορφή καθαρής μελέτης και δύο

ασκήσεις διερεύνησης αρχιτεκτονικής λύσης. Οι τελευταίες εκτελούνταν

στα καμαρίνια σε μία συνεδρία διάρκειας δώδεκα ωρών. Οι διαγωνισμοί

που αφορούσαν στη γενική ιστορία της αρχιτεκτονικής είχαν ως θέμα τη

σύνθεση ενός συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού ρυθμού. Οι διαγωνισμοί

λάμβαναν χώρα δύο φορές το χρόνο και διαρκούσαν δέκα ημέρες. Ο κάθε

διαγωνισμός περιελάμβανε την άσκηση esquisse, η οποία έπρεπε να

διεξαχθεί στα καμαρίνια σε διάστημα δώδεκα ωρών, χωρίς τη χρήση

βοηθητικών κειμένων. Ο διαγωνισμός, που θεσπίστηκε το 1884, είχε ως

ανώτατη επιβράβευση το μετάλλιο δεύτερης τάξης (second médaille).

59 Στα μαθηματικά, την παραστατική γεωμετρία, τη στερεοτομία, τη δομική και την
προοπτική τιμήθηκε με μνείες πρώτης τάξης (premiere mention), οι οποίες αντιστοιχούσαν
σε δύο βαθμούς. Στην άσκηση esquisse-esquisse τιμήθηκε με μνεία δεύτερης τάξης, η
οποία αντιστοιχούσε σε ένα βαθμό. Στις ασκήσεις διακοσμητικού σχεδίου τιμήθηκε με δύο
μνείες, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ένα βαθμό η κάθε μία. Στο σχέδιο τιμήθηκε με
διάκριση τρίτης μνείας (3eme médaille) που αντιστοιχούσε σε ένα και μισό βαθμό και στην
πλαστική τιμήθηκε με μνεία πρώτης τάξης, που αντιστοιχούσε σε ένα βαθμό.
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Η διδασκαλία της Αρχιτεκτονικής Θεωρίας εισήχθη στο

εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής το 1894 και μέχρι το 1904

διδάσκονταν από τον Julien Guadet60. Τα μαθήματα αφορούσαν

εβδομαδιαίες διαλέξεις, τις οποίες μπορούσαν να παρακολουθήσουν οι

μαθητές και των δύο τάξεων. Η Αρχιτεκτονική Θεωρία μπορεί να ειδωθεί

ως το «κλειδί» της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, καθώς οι πληροφορίες που

παρέχονταν έβρισκαν σαφή εφαρμογή στο ζήτημα της αρχιτεκτονικής

σύνθεσης. Ο κορμός των διαλέξεων αποτελούταν από τις δύο βασικές

συνιστώσες της ακαδημαϊκής αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, όπως αυτή

διαμορφώθηκε κυρίως από τον Julien Guadet, το αρχιτεκτονικό μέλος και

τον κτιριακό τύπο. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων οι φοιτητές

εξοικειώνονταν με την εγχώρια και ξένη αρχιτεκτονική παρελθουσών

εποχών, μέσω της προβολή οπτικού υλικού. Χαρακτηριστικό είναι πως με

την έναρξη των διαλέξεων ο Guated παρείχε στους φοιτητές τους

«Μεγάλους Κανόνες της Σύνθεσης».

Το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη της σύνθεσης των κτιρίων,

στα επιμέρους στοιχεία και στο σύνολό τους, στη διπλή προοπτική

της τέχνης και της εφαρμογής της, ανάλογα με τις ανάγκες των

υλικών. (Guadet, 1910, Τόμος 1, σ. 2)

Οι διαλέξεις βασίζονταν σε ιστορικά μνημεία της αρχιτεκτονικής,

μέσω των οποίων αφενός διδασκόταν η Αρχιτεκτονική Θεωρία και

αφετέρου αποδεικνύονταν τα βασικά σημεία της. Το πρόγραμμα των

μαθημάτων, όπως αυτό περιγράφεται από τον ίδιο τον Guadet στο έργο του

Éléments et Théorie de l’ Αrchitecture, αποτελούταν από δύο τμήματα. Το

πρώτο αφορούσε τους μαθητές της Δεύτερης Τάξης και περιελάμβανε τη

διδασκαλία των βασικών αρχιτεκτονικών στοιχείων (ρυθμοί, τοίχοι,

δάπεδα, στέγες, στοές κ.λπ), τα οποία ο Guadet (1910, Τόμος 1, σ. 87)

60 Η πρώτη διάλεξη δόθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 1894.
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θεωρούσε «οπλοστάσιο της αρχιτεκτονικής». Το δεύτερο τμήμα

απευθυνόταν στους φοιτητές της Πρώτης Τάξης και αφορούσε την

εξοικείωσή τους με τα στοιχεία της σύνθεσης και τους βασικούς κτιριακούς

τύπους (θρησκευτικά κτίρια, στρατιωτικά κτίρια, κατοικία κ.λπ). Στο

σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε πως σύμφωνα με το μαθητή του

Guadet, Paul Cret, ο δάσκαλος του υποστήριζε πως τα αριστουργήματα της

παγκόσμιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς συχνά δεν ακολουθούσαν τους

θεωρητικούς αρχιτεκτονικούς κανόνες και πως η μελέτη των

αρχιτεκτονικών μελών είναι χρήσιμη μόνο σε ό,τι αφορά το θεωρητικό

υπόβαθρο της αρχιτεκτονικής, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη  της άσκησης δεν

θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την πρακτική συνιστώσα (Lucan 2009,

σ. 157).

Η σημασία της επιρροής του Καθηγητή Θεωρίας, στην

αρχιτεκτονική εκπαίδευση της Σχολής, μπορεί να κατανοηθεί εάν

αναλογιστούμε πως ήταν υπεύθυνος για τη σύνταξη των κτιριολογικών

προγραμμάτων του συνόλου των αρχιτεκτονικών ασκήσεων. Στις

αρμοδιότητές του συγκαταλέγονταν επίσης η παρακολούθηση των

συνεδριάσεων των επιτροπών ως αμερόληπτος παρατηρητής και η

συμμετοχή του σε όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης61. Κατά τη διάρκεια

των διαλέξεων ο φοιτητής δεν συμμετείχε σε εξετάσεις αξιολόγησης, ενώ

δεν απαιτούταν κανενός είδους εργασία. Η συμμετοχή των φοιτητών στις

διαλέξεις υποκινούταν, κατά ένα μεγάλο βαθμό, από την επιθυμία τους να

εξοικειωθούν με τον τρόπο σκέψης του καθηγητή, ώστε να κατανοήσουν

καλύτερα το κτιριολογικό πρόγραμμα των αρχιτεκτονικών ασκήσεων.

61 Ο Καθηγητής Θεωρίας όφειλε να συντάξει τα προγράμματα από τις εξετάσεις
εισαγωγής στη Σχολή μέχρι τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Είχε επίσης την ευθύνη
ελέγχου εάν τα μέλη της επιτροπής είχαν κατανοήσει το πρόγραμμα που ο ίδιος είχε
συντάξει. Επίσης, ήταν αυτός που θα μπορούσε να κατευθύνει την ερμηνεία του
προγράμματος και, ως εκ τούτου, να επηρεάσει την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης (Paul
1979).
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5.4  Οι διαγωνισμοί αρχιτεκτονικής

Οι διαγωνισμοί αρχιτεκτονικής, το σημαντικότερο κομμάτι της γαλλικής

αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, άρχισαν συγκρατημένα να εισάγονται στις

αρχές του 18ου αιώνα. Το 1717 η Ακαδημία εξέφρασε την επιθυμία να

καθιερωθεί ένας ετήσιος φοιτητικός διαγωνισμός με έπαθλο χρυσό και

αργυρό μετάλλιο. Τρία χρόνια μετά έλαβε χώρα ο πρώτος τακτικός ετήσιος

διαγωνισμός. Το βραβείο του διαγωνισμού, ο οποίος έγινε στο τέλος του

σπουδαστικού έτους, ήταν ένα αργυρό μετάλλιο με χαραγμένο το πορτραίτο

του βασιλιά και του αντιβασιλέα.

Οι σπουδαστές της Σχολής είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής στους

μεγάλους διαγωνισμούς σύνθεσης, που προκηρύσσονταν κάθε χρόνο, και η

διάκριση στους οποίους απέφερε συγκέντρωση βαθμών για τον προβιβασμό

και την απόκτηση του διπλώματος, την καταξίωσή ανάμεσα στους

συμφοιτητές τους αλλά και την οικονομική ενίσχυσή τους. Σύμφωνα με τον

απόφοιτο της École des Beaux-Arts, Louis-Albert Louvet (1902, σ. 125) οι

διαγωνισμοί είχαν το χαρακτήρα συνεχών ασκήσεων καθώς επρόκειτο για

σκίτσα ή σχέδια που παραδίδονται κάθε μήνα, επιπρόσθετα των ειδικών

διαγωνισμών. Συνεπώς, η αξιολόγηση αυτών των δοκιμασιών πραγματικά

συνιστούσε ένα αναπόσπαστο μέρος της κατάρτισης και ήτανταυτόχρονα

μια ένδειξη (προόδου) και ένας οδηγός, τόσο για τους μαθητές όσο και για

τους καθηγητές.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, οι

διαγωνισμοί έλαβαν την πιο σαφή μορφή τους, αποτελώντας το

σημαντικότερο μέσο ελέγχου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέχρι τα τέλη

του αιώνα είχαν θεσπιστεί έντεκα βραβεία, που αντιστοιχούσαν σε

χρηματικό ποσό το οποίο απονέμονταν στους αριστεύσαντες φοιτητές62. Ως

62 Τρία βραβεία συνολικού ποσού 1.737 γαλλικών φράγκων για τους φοιτητές της
Δεύτερης Τάξης, πέντε βραβεία συνολικού ποσού 3.204 γαλλικών φράγκων για τους
φοιτητές της Πρώτης Τάξης και τρία βραβεία για τους φοιτητές της Δεύτερης και της
Πρώτης Τάξης συνολικού ύψους 2.423,8 γαλλικών φράγκων.
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σημαντικότεροι από τους ετήσιους διαγωνισμούς που διεξάγονταν στους

κόλπους της Σχολής θεωρούνταν οι διαγωνισμοί Rougevin και Godeboeuf.

Κάποια από τα προγράμματα των διαγωνισμών, η ευθύνη για τα οποία

ανήκε στην Επιτροπή των Θεμελιωδών Διαγωνισμών, ίσως φαίνονται

μικρής δυσκολίας για το επίπεδο των φοιτητών της Πρώτης Τάξης, ωστόσο

η διδασκαλία επιτυγχανόταν μέσω του πολύπλοκου σχεδιασμού, ο οποίος

απαιτούταν από το σχέδιο διερεύνησης της λύσης μέχρι την τελική

παράδοση των σχεδίων, ανεξάρτητα από την κλίμακα του κτιρίου.

Παράλληλα με τους διαγωνισμούς αρχιτεκτονικής, οι φοιτητές της

Πρώτης Τάξης συμμετείχαν σε ασκήσεις σχεδίου οι οποίες περιλάμβαναν

το σχεδιασμό μορφής εκ του φυσικού από ένα ομοίωμα και την κατασκευή

ενός διακοσμητικού και κατ’ εξαίρεση μιας μορφής, σύμφωνα με ένα

ομοίωμα. Κάθε μία από τις ασκήσεις, διάρκειας δώδεκα ωρών, γινόταν υπό

την ευθύνη του  ειδικού Kαθηγητή Σχεδίου και Γλυπτικής, όταν οι

συνθήκες το επέτρεπαν. Ο βασικός στόχος των ασκήσεων συνοψίζεται στην

εξοικείωση του φοιτητή με τις τρεις συγγενείς εικαστικές τέχνες:

ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική. Το παραγόμενο έργο υπόκειται σε

αξιολόγηση από μικτή επιτροπή, την οποία αποτελούσαν από καθηγητές

ζωγραφικής, γλυπτικής και αρχιτεκτονικής, καθηγητής διακοσμητικής

σύνθεσης, ζωγράφοι, γλύπτες και αρχιτέκτονες.

5.4.1  Τα θέματα των διαγωνισμών

Η Σχολή άφηνε στη διακριτική ευχέρεια των φοιτητών τη διαχείριση

του χρόνου και του τόπου εκπόνησης των εργασιών, ασκούσε όμως

αυστηρό έλεγχο στη φύση των θεμάτων. Αίθουσες δεξιώσεων σε παλάτια,

μνημεία, δημόσια κτίρια, πάνθεον, θέατρα, σχολεία και εκκλησίες

αποτελούσαν συνηθισμένα θέματα των διαγωνισμών, παρά το γεγονός πως

απείχαν από το είδος των μελετών που θα καλούνταν να αναλάβουν οι

φοιτητές μετά την αποφοίτησή τους. Το κίνητρο της ιδεαλιστικής φύσης

των θεμάτων εντοπίζεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της δημιουργικής
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ικανότητας του πνεύματος των φοιτητών. Άλλωστε η φαντασία αποτελεί,

την κινητήριο δύναμη της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, όπως εύστοχα

διατύπωσε ο Quatremère de Quincy.

Η αρχιτεκτονική πιο ιδανική από τις υπόλοιπες (τέχνες), και

συνεπώς περισσότερο εξαρτώμενη από τις εφευρετικές και

ευφάνταστες ιδιότητες των ανθρώπων, θα υπόκειται περισσότερο

στις δυνάμεις αυτές που ασκούν ισχυρή επιρροή στη δημιουργική

ιδιοφυία των ανθρώπων. (Quatremère de Quincy, 1788, Τόμος 1, σ.

479)

Στόχο του συστήματος των ετήσιων διαγωνισμών αρχιτεκτονικής

δεν αποτελούσε η παραγωγή λύσεων με σκοπό την εφαρμογή τους, αλλά η

διαμόρφωση σε μικρό χρονικό διάστημα μιας λύσης σε ένα συνθετικό

πρόβλημα σύμφωνα με τις θεωρίες που διδάσκονταν στη Σχολή. Η

συνθετική λύση όφειλε να αναδείξει το χαρακτήρα του κτιρίου, τις βασικές

συνθετικές αρχές και τις αναλογίες του. Δεδομένου ότι τα θέματα δεν

αφορούσαν κτίρια προς κατασκευή, δίδονταν μικρότερη έμφαση στα

δομικά υλικά και την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι σαφές

πως η προσέγγιση των θεμάτων δεν αποσκοπούσε στην παρουσίαση των

κτιριακών λεπτομερειών ή την επιλογή και  επεξεργασία του διακόσμου,

αλλά στην ανάδειξη της ικανότητας των φοιτητών να αντιμετωπίσουν τις

απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος, να επιλέξουν την κατάλληλη

διάταξη, τις σωστές αναλογίες των χώρων και των επιμέρους τμημάτων. Ο

φοιτητής έπρεπε σε βραχύ χρονικό διάστημα να αποδώσει στην

προτεινόμενη αρχιτεκτονική λύση το γενικό χαρακτήρα, ο οποίος

σχετιζόταν με την ιστορική έκφραση ανεξάρτητα από το εκάστοτε

κτιριολογικό πρόγραμμα, τον ειδικό χαρακτήρα, ο οποίος προέκυπτε από τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ποιότητα του κτιρίου και τέλος τον

χαρακτήρα που συσχετιζόταν με κάποιον κτιριακό τύπο. Τα σχέδια
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παρουσίασης παραδίδονταν σύμφωνα με την παραδοσιακή μορφή των

εργασιών της Σχολής σε κάτοψη, τομή και όψη63.

5.4.2  Ο διαγωνισμός Rougevin

Πρόκειται για τον αρχαιότερο διαγωνισμό της École des Beau-Arts,

ο οποίος ανήκει στους Μεγάλους Διαγωνισμούς. Καθιερώθηκε το 1857 από

τον αρχιτέκτονα Auguste Rougevin στη μνήμη του γιού του, σπουδαστή της

Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού. Αφορούσε την εκπόνηση άσκησης

διακοσμητικής και σύνθεσης, η οποία εκπονούταν σε καμαρίνι μέσα σε

διάρκεια επτά ημερών. Στις δύο πρώτες διακρίσεις αντιστοιχούσε

χρηματικό βραβείο (600 και 400 φράγκων), με την προϋπόθεση πως κάθε

φοιτητής μπορούσε να το αποκτήσει μόνο μία φορά. Σύμφωνα με την

προσωπική καρτέλα του Κουρεμένου στα αρχεία της Σχολής, συμμετείχε

δύο φορές στο διαγωνισμό, τα έτη 1901 και 1904 με θέματα «Έναν

επισκοπικό θρόνο» και «Αναμνηστικό μνημείο της ένωσης δύο λαών»,

αντίστοιχα (παράρτημα, σ. 389-390).

5.4.3  Ο διαγωνισμός Godeboeuf

Πρόκειται για έναν ακόμη Μεγάλο Διαγωνισμό, ο οποίος

καθιερώθηκε το 1881 στη μνήμη του αρχιτέκτονα Eugène Godeboeuf. Ο

διαγωνισμός προέβλεπε τη μελέτη ενός αρχιτεκτονικού αντικειμένου

ειδικής φύσης, το οποίο οι φοιτητές θα επεξεργάζονταν σε βαθμό

εφαρμογής και θα περιελάμβανε κατασκευαστικές λεπτομέρειες όπως

σιδηρικά, υδραυλικά, μαρμαρικά κ.α. Το θέμα αναπτυσσόταν βάσει

προσχεδίων, τα οποία εκπονούνταν στα καμαρίνια σε διάρκεια δώδεκα

ωρών, ενώ η τελική επεξεργασία γινόταν στα εργαστήρια μέσα σε διάρκεια

63 Για την παρουσίαση των θεμάτων οι φοιτητές όφειλαν να προτιμούν τις πιο απλές
κλίμακες (1εκ, 1δκ /μ).
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δεκαπέντε ημερών. Τα σχέδια του διαγωνισμού αξιολογούνταν από την εν

ενεργεία Κριτική Επιτροπή της Αρχιτεκτονικής. Η πρώτη διάκριση

αντιστοιχούσε σε χρηματικό βραβείο 704 φράγκων. Σύμφωνα με την

προσωπική καρτέλα του Κουρεμένου στα αρχεία της Σχολής, το 1902

συμμετείχε δύο φορές στο διαγωνισμό Godeboeuf, με θέματα «Τη στέψη

μιας σκάλας» και «Το κιγκλίδωμα μιας σκάλας σε ένα παλάτι» (παράρτημα,

σ. 389 & 409).

5.4.4  Ο διαγωνισμός Labarre

Το βραβείο, το οποίο αντιστοιχούσε στο ποσό των 200 φράγκων,

θεσπίσθηκε από το ζεύγος Labarre στη μνήμη του γιου τους Edmond

Labarre ο οποίος υπήρξε φοιτητής της École des Beaux-Arts του Παρισιού.

Η διάκριση απονεμόταν μετά από διαγωνισμό στον οποίο μπορούσαν να

συμμετέχουν μαθητές της Πρώτης και της Δεύτερης Τάξης και αφορούσε

την αρχιτεκτονική σύνθεση μεγάλης κλίμακας, η οποία έπρεπε να

ολοκληρωθεί στο εργαστήριο σε χρονικό περιθώριο τριών ημερών.

Σύμφωνα με την προσωπική καρτέλα του Κουρεμένου στη Σχολή, το 1904

συμμετείχε στο διαγωνισμό με θέμα «Ξενοδοχείο για εργαζόμενους»

(παράρτημα σσ. 389, 414-416).

5.4.5  Το κτιριολογικό πρόγραμμα (Précis)

Με τον όρο κτιριολογικό πρόγραμμα εννοούμε τους περιορισμούς,

που θέτει ο εκάστοτε πελάτης, στο δημιουργό και αφορούν το μέγεθος και

τη διάταξη του παραγόμενου αρχιτεκτονήματος, τους χώρους που αυτό

περικλείει και τη μεταξύ τους επικοινωνία, αλλά και τον αισθητικό

προσανατολισμό του. Σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική πρακτική της

γαλλικής Σχολής Καλών Τεχνών, το κτιριολογικό πρόγραμμα που δίδεται

στο πλαίσιο των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών λειτουργεί ως μέσο
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προσομοίωσης των συνθηκών, που θα κλιθούν να αντιμετωπίσουν οι

εκκολαπτόμενοι αρχιτέκτονες κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Οι

απαιτήσεις των προγραμμάτων είχαν ως στόχο την αναζήτηση της

κατάλληλης μορφής, της ορθής διάταξης των χώρων και της μεταξύ τους

επικοινωνίας σε συνδυασμό με μία αισθητικά αποδεκτή εμφάνιση.

Στο πλαίσιο αυτό τα κτιριολογικά προγράμματα των διαγωνισμών

παρείχαν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους χώρους που όφειλε να

διαθέτει ένα κτίριο, ενώ συχνά υποδεικνύονταν και τα επίπεδα στα οποία

έπρεπε να τοποθετηθούν. Οι πληροφορίες, ωστόσο, σε ό,τι αφορά την

τοπογραφία και τη διαμόρφωση του οικοπέδου, χαρακτηρίζονται από την

απουσία τοπογραφικών χαρακτηριστικών. Στις περισσότερες περιπτώσεις

τα προγράμματα αφορούσαν επίπεδα οικόπεδα, ευνοϊκού σχήματος. Στην

περίπτωση που υπήρχαν κλίσεις θα ήταν οι ελάχιστες, ενώ οι υψομετρικές

καμπύλες δεν δίδονταν ποτέ. Σε ό,τι αφορά την περιγραφή του οικοπέδου οι

πληροφορίες του προγράμματος περιοριζόταν στο ότι επρόκειτο για «μια

επιφάνεια που δεν ξεπερνά τον αριθμό x μέτρων στη μία κατεύθυνση». Από

τα παραπάνω ο φοιτητής συμπέρανε πως πρόκειται για οικόπεδο

τετράγωνης ή ορθογώνιας κάτοψης με διαστάσεις (x) επί (ψ) μέτρων

(Carlhian 1979). Η Σχολή παρείχε πλήρη ελευθερία στην επιλογή τόσο του

προσανατολισμού όσο και του κατάλληλου φωτισμού για κάθε έναν από

τους χώρους.

Η φύση των απαιτήσεων των κτιριολογικών προγραμμάτων κατά τη

διάρκεια του 19ου αιώνα δίνει ένα συμπαγές ανάλογο της γενικότερης

φιλοσοφίας του ιδρύματος για την επιβολή ελέγχου στη φύση και στο είδος

των παραγόμενων σχεδίων. Στο πλαίσιο αυτό, η αυστηρή εκπλήρωση των

απαιτήσεων των προγραμμάτων οδηγούσε εκ μεταφοράς στην αυστηρή

σχεδιαστική πειθαρχία του εκκολαπτόμενου αρχιτέκτονα, δεδομένου ότι τα

σχέδια που δεν ακολουθούσαν ρητά τις οδηγίες του Καθηγητή Θεωρίας δεν
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γίνονταν δεκτά στους διαγωνισμούς64. Στον αντίποδα των επικριτών της

αυστηρής εφαρμογής των δεδομένων του προγράμματος βρίσκεται η άποψη

πως η αυστηρή πειθαρχεία στις απαιτήσεις της άσκησης ικανοποιεί την

απαίτηση για δέσμευση στις ανάγκες και στις επιταγές των μελλοντικών

πελατών.

Το θέμα και το κείμενο των κτιριολογικών προγραμμάτων

απασχόλησε ευρύτατα αρχιτέκτονες και μηχανικούς του 19ου αιώνα,

οδηγώντας σε δημόσια συζήτηση με ιδεολογικούς και θεωρητικούς όρους.

Χαρακτηριστική είναι η προσέγγιση του γενικού διευθυντή δημοσίων

έργων και καθηγητή στην École des ponts et chaussées Louis Bruyére

(1823, σ. 8), ο οποίος χαρακτηρίζει τη δημιουργία ενός καλού

κτιριολογικού προγράμματος ως ένα δύσκολο έργο και διατείνεται πως το

πρόγραμμα οφείλει να είναι το αποτέλεσμα ερευνών πολύ θετικών,

παρεχομένων από ανθρώπους πολύ ενδιαφέροντες, να συζητείται κατά την

παρουσία τους και όταν αυτό είναι εφικτό, να συνοδεύεται από

παρατηρήσεις ορθώς πραγματοποιούμενες σε κτίρια που εκτελέστηκαν με

περισσότερη ή λιγότερη επιτυχία. Ο αρχιτέκτων μπορεί να συμβάλλει στη

σύνταξη του προγράμματος, όμως πρέπει να ξεχάσει για λίγο ότι είναι

άνθρωπος της τέχνης, ώστε να μη συλλάβει κάποια προειλημμένη ιδέα πριν

διεισδύσει αρκετά στο θέμα65.

Αναφορά στη σχέση του αρχιτέκτονα με το κτιριολογικό πρόγραμμα

πραγματοποιεί και ο Guadet στον πρώτο τόμο του έργου του Éléments et

théorie de l’ architecture, όπου υποστηρίζει ότι ο αρχιτέκτων είναι ο

υπηρέτης ενός προγράμματος, το οποίο δεν προέρχεται από αυτόν· γιατί

είναι ο νομοθέτης, πριν από τον ηθικολόγο, που λέει τί πρέπει να είναι μια

64 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξαίρεση από τη διαδικασία αξιολόγησης
δεκαπέντε από τις είκοσι οχτώ συμμετοχές του διαγωνισμού για το Grand Prix de Rome
του 1779, λόγω απόκλισης από τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος (Collins
1965, σ. 228).

65 Ο Bruyère (1823) παραπέμπει τους συντάκτες των κτιριολογικών προγραμμάτων στην
αναζήτηση «χρήσιμων» βιβλίων, στα οποία αναλύονται προγράμματα και παρατίθενται
κατόψεις και λεπτομέρειες κτιρίων που εκτελέστηκαν με επιτυχία.
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φυλακή. Στον αρχιτέκτονα απομένει να αποφασίσει ποιό θα είναι το σχέδιο,

πώς θα ζουν μέσα από τους τοίχους, ποιός θα είναι ο σχεδιασμός που θα

θέλει αυτός να πραγματοποιήσει. Συνεχίζοντας διατείνεται πως πρόγραμμα

δε θα πρέπει να είναι έργο του αρχιτέκτονα, θα πρέπει πάντα να δίδεται σ’

αυτόν. Ο αρχιτέκτονας είναι ένας καλλιτέχνης, ο οποίος μπορεί να

υλοποιήσει ένα κτιριολογικό πρόγραμμα, αλλά δεν είναι αυτός που θα

αποφασίσει εάν ο πελάτης χρειάζεται ένα ή περισσότερα δωμάτια, ή αν

πρέπει να υπάρχουν στάβλοι και αποθήκες, κ.λπ. Καθίσταται σαφές πως η

προσέγγιση του Guadet αντιμετωπίζει τον αρχιτέκτονα ως το εκτελεστικό

όργανο των απαιτήσεων του κτιριολογικού προγράμματος, το οποίο

αντανακλά τις επιθυμίες του συντάκτη του. Με άλλα λόγια, ο αρχιτέκτονας

δεν είναι αυτός που θα ορίσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες ενός κτιρίου,

συμμετέχοντας και συχνά επηρεάζοντας την κοινωνική, τεχνολογική και

οικονομική εξέλιξη ενός λαού, αλλά αυτός που θα ικανοποιήσει με τον

ορθότερο δυνατό τρόπο τις επιθυμίες του εκάστοτε εργοδότη του66.

Η επιλογή των απαιτήσεων ή των περιορισμών που απαντώνται στα

κτιριολογικά προγράμματα συγκροτείται υπό την ισχυρή επίδραση της

φιλοσοφίας της Σχολής, η οποία αναγάγει το συναίσθημα σε κυρίαρχο

στοιχείο επικοινωνίας του παραγόμενου έργου με το χρήστη ή το θεατή.

Ακολουθώντας και προεκτείνοντας τη φιλοσοφία αυτή, οι καθηγητές

Θεωρίας, ως υπεύθυνοι των θεμάτων των διαγωνισμών, κάνουν συχνά

ονομαστικές αναφορές σε αρχιτεκτονικές λύσεις του παρελθόντος,

εκφράζοντας πίστη στη συνθετική προσέγγιση των δημιουργών τους.  Η

επιλογή των παραδειγμάτων κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Εγγράφεται στη

γενικότερη αντίληψη της Σχολής και εκφράζει την πρόθεσή της να ασκήσει

αυστηρό έλεγχο στη σύλληψη της αρχιτεκτονικής ιδέας, έτσι ώστε να

διασφαλισθεί η αίσθηση μεγαλοπρέπειας που οφείλουν να αποπνέουν τα

έργα που παράγονται στους κόλπους της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα

66 Ο Guadet (1910, Τόμος 1, σ. 102).ασκεί κριτική στους πελάτες του 19ου αιώνα, οι
οποίοι συχνά δεν ξέρουν τι θέλουν με αποτέλεσμα πολλά κτίρια της εποχής αυτής να
γίνονται χωρίς κτιριολογικό πρόγραμμα.
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αποτελεί το πρόγραμμα του διαγωνισμού Rougevin το 1891, το οποίο

αφορά παρεκκλήσι βάπτισης σε καθεδρικό ναό και παραπέμπει τους

φοιτητές στη μελέτη των καθεδρικών ναών της Σιένας και του ναού του

Αγίου Μάρκου στη Βενετία67. Με την ίδια σκέψη συντάχθηκε το

πρόγραμμα του ίδιου διαγωνισμού το 1887, ο οποίος αφορούσε το

σχεδιασμό ενός σιντριβανιού, όπου σιντριβάνια της Ρώμης, της Μασσαλίας

αλλά και του Παρισιού θεωρούνται υποδείγματα, που οφείλουν να

ακολουθηθούν68.

Την επικρατούσα τακτική στη σύνταξη κτιριολογικών

προγραμμάτων έρχεται να μεταβάλλει ο Julien Guadet, ο οποίος ισορροπεί

σταθερά στο νήμα που διαχωρίζει το παρελθόν και το μέλλον της Σχολής.

Στο γραπτό του έργο εκφράζει την αξία της πειθαρχίας στο πρόγραμμα, ενώ

παράλληλα καταδεικνύει την απουσία κριτικής θεώρησης και μελέτης από

μέρους των φοιτητών, οι οποίοι στοχεύουν στην παραγωγή μεγαλοπρεπών

έργων, συχνά μέσω της διαδικασίας της μίμησης, με κίνδυνο την απώλεια

του μέτρου στις αναλογίες και στην αισθητική.

Έχετε εύκολα την τάση της υπερβολής και εμείς βλέπουμε στους

διαγωνισμούς διακοσμητικής την κλίμακα του Αγίου Πέτρου της

Ρώμης σε κτίρια ειρηνοδικείων. Σφάλμα στην αναλογία και την

αισθητική. Υπάρχουν τα μεγάλα προγράμματα, υπάρχουν τα μεσαία

και τα μικρά.  Βρείτε τις αναλογίες, γιατί μόνο τότε θα φτάσετε στην

ποικιλία της αλήθειας, δηλαδή στο χαρακτήρα.

(Guadet 1910, Τόμος 1, σ. 102)

67 «Θα έχει στο κέντρο ή σε κάποιο άλλο σημείο μια κολυμβήθρα που περιβάλλεται από
μεγάλες βαθμίδες όπως ο Άγιος Μάρκος της Βενετίας, όπως στη Σιένα. [.…] Θέλουμε μία
ιδέα του πλούτου αυτού του τελευταίου παρεκκλησιού (της Σιένας)» (εκδ. École des
Beaux-Arts 1903, σ. 6).

68 «Αυτό το σιντριβάνι, όπως τα υπέροχα μνημεία που ρίχνουν νερό και απλώνονται σε
τόση αφθονία στη Ρώμη και ονομάζονται Fontaine Pauline, Fontaine de Trevi κ.α, όπως
στη Μασσαλία για την έλευση νερού από τον ποταμό Durance, όπως στο Παρίσι το
σιντριβάνι Saint Michel, αυτό στο δρόμο de Grenelle κ.α., πρέπει να ανταποκριθεί στην
υψηλού τύπου πλούσια διακόσμηση που μπορεί να συνοδεύει τα κτίρια αυτού του είδους»
(εκδ. École des Beaux-Arts 1903, σ. 5).
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Ο Guadet καταδεικνύει τις λανθασμένες, σύμφωνα με την κρίση

του, τεχνικές σύνταξης κτιριολογικών προγραμμάτων, οι οποίες στοχεύουν

στην επιβολή συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών λύσεων μέσω της παράθεσης

προτεινόμενων συνδυασμών και αναλογιών των κτιριακών μελών69.

Επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία της τήρησης των απαιτήσεων του

προγράμματος, υποστηρίζει πως το τελευταίο οφείλει να έχει ως κύριο

στόχο την παράθεση των απαιτούμενων υπηρεσιών, της μεταξύ τους σχέσης

και κάθε απαραίτητης πληροφορίας σχετικά με τη θέση του οικοπέδου και

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Θεωρώντας την κατανόηση των

κτιριολογικών απαιτήσεων εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη της

ορθής σύνθεσης, συμβουλεύει τους φοιτητές να το διαβάσουν με

«νοημοσύνη και κοινή λογική» (Guadet 1910, Τόμος 1, σ. 102).

Επιχειρώντας να αναδιατυπώσουμε κριτικά τα όσα

προαναφέρθηκαν, μπορούμε να πούμε πως η στάση του Guadet απέναντι

στο ζήτημα του κτιριολογικού προγράμματος διαφοροποιείται από τις

ισχύουσες αντιλήψεις της Σχολής και προσανατολίζεται προς μια πιο

κριτική αντιμετώπιση και επεξεργασία σε ό,τι αφορά τόσο τη σύνταξη όσο

και την ανάγνωσή του. Έχοντας ως άξονα τα κείμενά του κατανοούμε την

επιθυμία του για κατανοητά, σαφή και περιεκτικά προγράμματα, τα οποία

δεν ωθούν τους φοιτητές στη μίμηση και στην αντιγραφή παραδειγμάτων

του παρελθόντος με κίνδυνο την απώλεια του μέτρου και του

αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του παραγόμενου έργου. Οι προσεγγίσεις του

εκπληρώνονται με σαφή τρόπο στη σύνταξη των προγραμμάτων για τους

διαγωνισμούς Rougevin και Godeboeuf, των οποίων είναι υπεύθυνος ως

καθηγητής Θεωρίας από το 1894. Χαρακτηριστικό είναι πως στα

κτιριολογικά αυτά προγράμματα δεν γίνονται ιδιαίτερες αναφορές σε έργα

παρελθουσών εποχών, ενώ δίδεται μεγάλη σημασία στις τεχνικές

λεπτομέρειες του αντικειμένου του διαγωνισμού.

69 «Το πρόγραμμα σας δίνει το ονομαστικό κατάλογο των υπηρεσιών, δείχνει τη σχέση
τους, αλλά δε σας προτείνουμε ούτε το συνδυασμό τους, ούτε τις αναλογίες τους. Το
πρόγραμμα οφείλει ακόμη λιγότερο να επιβάλει λύσεις και ποτέ δεν κατάλαβα αυτού του
είδους τις απαιτήσεις» (Guadet 1910, Τόμος 1, σ. 102).
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5.5  Η απόκτηση του διπλώματος

Η απόκτηση του διπλώματος συνιστούσε την «καθιέρωση» των σπουδών

στη Σχολή και ήταν εφικτή μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης του

υποψήφιου αρχιτέκτονα μετά το πέρας των σπουδών του. Για να μπορέσει ο

φοιτητής να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης θα έπρεπε να έχει

συγκεντρώσει δέκα τουλάχιστον βαθμούς στους διαγωνισμούς

αρχιτεκτονικής της πρώτης τάξης, ένα βαθμό στο διαγωνισμό ιστορίας της

αρχιτεκτονικής και από ένα βαθμό στις ασκήσεις του σχεδίου και της

πλαστικής. Επιπλέον όφειλε να προσκομίσει πιστοποιητικό συμμετοχής

στην επίβλεψη κατασκευής, υπό την ευθύνη ενός επίσημου μηχανικού ή

αρχιτέκτονα ή να αποδείξει πως ο ίδιος διεύθυνε την ανέγερση κτιρίου.

Κατόπιν έπαιρνε μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία περιελάμβανε

γραπτή, προφορική και σχεδιαστική εξέταση.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούταν δύο φορές το χρόνο, τους μήνες

Ιούνιο και Δεκέμβριο. Το γραπτό σκέλος της εξέτασης, το οποίο οι φοιτητές

επεξεργάζονταν σε διάστημα δύο ωρών υπό επιτήρηση, αποτελούταν από

δύο ερωτήσεις σχετικά με την κτιριολογική νομοθεσία και την

επαγγελματική πρακτική. Το προφορικό σκέλος της εξέτασης περιελάμβανε

ερωτήσεις σχετικά με τα διάφορα μέρη της αρχιτεκτονικής μελέτης, τα

στοιχεία φυσικής και χημείας που εφαρμόζονται στην κατασκευή, την

ιστορία ενός αρχιτεκτονικού ρυθμού και τις βασικές έννοιες στην

κτιριολογική νομοθεσία και τα λογιστικά. Σε ό,τι αφορά το σχεδιαστικό

σκέλος, κάθε υποψήφιος είχε δικαίωμα να επιλέξει ένα πρόγραμμα για το

έργο που επρόκειτο να μελετήσει. Το τελικό σχέδιο θα περιελάμβανε

κάτοψη, τομή, όψη και κατασκευαστικές λεπτομέρειες και θα συνοδευόταν

από τεχνική έκθεση και προϋπολογισμό τμήματος της κατασκευής. Το

πρόγραμμα όφειλε να υποβληθεί έγκαιρα και να εγκριθεί από τους

αρχιτέκτονες – μέλη της κριτικής επιτροπής, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να
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τροποποιήσουν ή και να απορρίψουν τους όρους που υποδείκνυε ο

φοιτητής, αλλά και να ορίσουν την κλίμακα επεξεργασίας του θέματος.

Τα πρώτα διπλώματα χορηγήθηκαν το 1869 και μέχρι τη δεκαετία

του 1880 η απήχησή τους διέγραφε ανοδική πορεία. Το παραπάνω είναι

ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστούμε πως μέχρι το 1940 δεν ήταν

απαραίτητη η κατοχή αρχιτεκτονικού πτυχίου για την εξάσκηση του

επαγγέλματος (Crosnier-Leconte & Gournay 2013). Ο Βασίλειος

Κουρεμένος έλαβε το δίπλωμα του αρχιτέκτονα στις 18 Νοεμβρίου του

1904 (παράρτημα, σ. 391).

5.6  Τα εργαστήρια (ateliers)

Η εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των ateliers εγκαινιάστηκε το 1864 με την

ίδρυση τριών εργαστηρίων εντός της Σχολής, επισημοποιώντας έτσι μία

παράδοση δύο περίπου αιώνων. Ως επικεφαλείς των επίσημων εργαστηρίων

ορίστηκαν οι Alexis Paccard, Charles Laisné και Contant – Dufeux70. Κάθε

φοιτητής όφειλε με την εισαγωγή του στη Σχολή να εγγραφεί είτε σε ένα

από τα επίσημα εργαστήρια, η φοίτηση στα οποία ήταν δωρεάν, είτε σε

κάποιο από τα ανεξάρτητα που λειτουργούσαν ασκούντες αρχιτέκτονες. Η

επιλογή επαφιόταν στην κρίση και στην επιθυμία του κάθε φοιτητή, ενώ τα

κριτήρια επιλογής ποίκιλαν ανάλογα με τις επιδιώξεις του καθενός. Υπό το

πρίσμα αυτό, όσοι στόχευαν στη διεκδίκηση του Grand Prix de Rome,

επέλεγαν το εργαστήριο ενός μέλους του Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής

δεδομένου ότι αυτό ήταν υπεύθυνο για τη χορήγηση του βραβείου.

Κριτήριο συνιστούσε επίσης η καλή φήμη, ακόμη και αν δεν ήταν

επιβεβαιωμένη, που ακολουθούσε κάθε εργαστήριο σχετικά με το είδος των

ασκήσεων στις οποίες ειδικευόταν (σύνθεση, διακόσμηση κ.λπ), το μικρό

αριθμό των συμμετεχόντων, την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, την προσωπική

70 Ο Contant - Dufeux υπήρξε ο πρώτος αρχιτέκτων που δίδαξε το μάθημα της
προοπτικής στη Σχολή Καλών Τεχνών, καθώς μέχρι το 1845 η διδασκαλία γινόταν από
ζωγράφους. (Carpo & Lemerle 2007).
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ενασχόληση του καθηγητή, τον αριθμό των επιτυχόντων στους μεγάλους

διαγωνισμούς και άλλα.

Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσαν στο Παρίσι

περισσότερα από δέκα ανεξάρτητα εργαστήρια. Κάθε ένα φιλοξενούσε από

50 έως 100 μαθητές ηλικίας 15 έως 30 ετών. Η συμμετοχή του φοιτητή στη

λειτουργία των εργαστηρίων του παρείχε ακαδημαϊκή κατάρτιση,

καλλιέργεια και τεχνικές γνώσεις. Οι φοιτητές εξοικειώνονταν με τις αρχές

της συνθετικής διαδικασίας και διδάσκονταν την αξία της συνεργασίας, της

άμιλλας και της αφοσίωσης στην ομάδα71. Το θετικό αποτέλεσμα του

συνεχούς ανταγωνισμού ανάμεσα στους φοιτητές ενός ή περισσοτέρων

εργαστηρίων, στην επίτευξη της βέλτιστης αρχιτεκτονικής λύσης

επισημαίνει ο αμερικανικής καταγωγής αρχιτέκτων και απόφοιτος της

Σχολής Paul Cret υποστηρίζοντας πως «ο φοιτητής, μετά από πέντε ή έξι

χρόνια συνεχούς ανταγωνισμού, αποκτά δεξιότητα στο αφηρημένο σχέδιο,

επινοητικότητα στην ανακάλυψη σειράς λύσεων για δεδομένα προβλήματα

και επιλογή της καλύτερης» (Cret 1941, σ. 12).

Σύμφωνα με την από καιρού καθιερωμένη παράδοση τα εργαστήρια

λειτουργούσαν υπό την ευθύνη των φοιτητών. Οι νεαροί φοιτητές

(nouveaux) ήταν επιφορτισμένοι να συμμετέχουν στα σχέδια διαγωνισμών

των μεγαλύτερων (anciens), οι οποίοι με τη σειρά τους ασκούσαν κριτική

στις εργασίες των πρώτων72. Στην παραδοσιακή αυτή διαδικασία

διακρίνεται η πρόθεση της Σχολής να λάβουν από νωρίς οι νέοι μαθητές

ενεργό ρόλο στη διαχείριση σύνθετων σχεδιαστικών προβλημάτων.

Στην πρακτική αυτή των εργαστηρίων πιθανώς να οφείλεται η

ύπαρξη στο αρχείο του Βασιλείου Κουρεμένου σειράς σχεδίων η πατρότητα

των οποίων εικάζουμε πως ανήκει στον Αλέξανδρο Νικολούδη

71 Κάθε εργαστήριο έπρεπε να υπερασπιστεί τη φήμη και την τιμή του μεταξύ των
υπολοίπων.

72 Η βοήθεια που παρείχαν οι νεότεροι φοιτητές αφορούσε τη «μεταφορά» σχεδίων από
μικρή κλίμακα σε μεγαλύτερη, το «σβήσιμο» και το «μελάνωμα» σχεδίου και τον
καθαρισμό των σχεδιαστηρίων.
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(παράρτημα, σ. 392). Σύμφωνα με χειρόγραφη επιγραφή που φέρουν τα

σχέδια, παρήχθησαν από μαθητή των Julien Guadet και Edmond Paulin. Το

όνομα του φοιτητή είναι δυσανάγνωστο, όμως πιθανολογούμε πως

πρόκειται για τον Αλέξανδρο Νικολούδη ο οποίος εισήχθη στην Πρώτη

Τάξη το 1894, ένα έτος αργότερα από την εισαγωγή του Κουρεμένου.

Ο υπεύθυνος καθηγητής (patron) ερχόταν κυρίως τις βραδινές ώρες

για να δώσει προσωπική καθοδήγηση, να διασαφηνίσει τους στόχους και τις

απαιτήσεις των εργασιών και να κρίνει την πορεία των μαθητών. Η

ατμόσφαιρα στα εργαστήρια,  η οποία συχνά συνεχιζόταν και έξω από

αυτά, υπήρξε ανεκδοτολογική. Οι αναμνήσεις των φοιτητών γεμίζουν με

ιστορίες για θορυβώδεις συγκεντρώσεις, γιορτές και ξέφρενα «charrette» 73

(παράρτημα, σ. 393).

Ο μεγάλος André εμφανιζόταν τις ημέρες που αυτός επέλεγε.

Περνούσε ήσυχα από τραπέζι σε τραπέζι, από σκαμνί σε σκαμνί,

μιλώντας λίγο, χωρίς ποτέ να παίρνει ένα μολύβι ούτε να σημειώνει

στα σχέδια, να δείχνει ικανοποίηση με νεύμα του χεριού του ή

τρίβοντας τον αντίχειρα· σε μια σιωπηρή γλώσσα μας έδειχνε τι

έπρεπε να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει, να μειωθεί ώστε να δώσει μια

καλύτερη εικόνα και ευγενέστερες αναλογίες στα σχέδιά μας και τις

όψεις· με μια ματιά έκρινε τα σκίτσα μας και μας έδειχνε τον τρόπο

της περαιτέρω ανάπτυξής τους. Ανάμνηση του Emmanuel

Pontermoli. (Drexler 1977, σ. 94)

Η κατανόηση της λογικής των εργαστηρίων δεν μπορεί να γίνει

αναπόσπαστα από τη διερεύνηση των βασικών αρχών που διέπουν τη

73 Η τελική παράδοση των ασκήσεων συχνά εξελισσόταν σε μανιώδη υπόθεση, με τους
φοιτητές να εργάζονται ακόμη και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των εργασιών τους
προς τη Σχολή με το καροτσάκι (charrette) για να προλάβουν τις προθεσμίες. Η έκφραση
en charrette χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα από τους φοιτητές των αρχιτεκτονικών σχολών
για να περιγράψει την περίοδο γρήγορης και σκληρής δουλειάς πριν την παράδοση των
εργασιών (Moffet, Fazio & Wodehouse 2003).
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λειτουργία τους, δηλαδή  την ελευθερία και την άμιλλα. Η φιλοσοφία των

εργαστηρίων αντλεί την ισχύ της από την ανάπτυξη ενός πνεύματος

ανταγωνισμού, το οποίο θεωρούταν αδήριτο εφόδιο για την κυριάρχηση

των αποφοίτων στην εθνική και διεθνή αρχιτεκτονική σκηνή. Ταυτόχρονα,

ο φοιτητής βίωνε μια αξιοσημείωτη ελευθερία σε ό,τι αφορά τη λειτουργία

των εργαστηρίων, η οποία ερχόταν σε αντιδιαστολή με την αυστηρότητα

των σχεδιαστικών κανόνων που επέβαλε η Σχολή. Η επιλογή καθηγητή

σχεδίου, η συχνότητα παρακολούθησης μαθημάτων, ο χρόνος εκπόνησης

των εργασιών ακόμη και η επιλογή, εντός ορίων, του αρχιτεκτονικού

ρυθμού, συνιστούσε μια καθαρά προσωπική υπόθεση. Ως υπόμνηση της

γενικότερης αντίληψης της École des Beaux-Arts, η φιλοσοφία των

εργαστηρίων στηριζόταν στην πεποίθηση πως η μελλοντική καταξίωση του

εκκολαπτόμενου αρχιτέκτονα και ο ρόλος που προετοιμάζεται να

επιτελέσει, δύναται να συμβεί μόνο μέσα από μια χαρούμενη και ευχάριστη

εκπαιδευτική διαδικασία. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως «κλειδί»

του πνεύματος των εργαστηρίων υπήρξε η συλλογή γνώσεων, που απορρέει

από τη σχέση ανάμεσα στο μαθητή και τον patron, τη συμμετοχή στις

εργασίες των μεγαλύτερων, τη μελέτη των υπαρχόντων κτιρίων και των

γραπτών πραγματειών, που αποκρυσταλλώνουν τις σύγχρονες και

παρελθούσες αρχιτεκτονικές εμπειρίες74.

Δεδομένου του κύρους της Σχολής και της επιρροής που ασκούσε

στο παγκόσμιο αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι, η πρακτική των εργαστηρίων

υιοθετήθηκε από πληθώρα σχολών. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε, πως μέχρι

τη δημιουργία των μοντέρνων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις αρχές του

20ου αιώνα, οι αρχιτεκτονικές σχολές σε διεθνές επίπεδο, ακολουθώντας τις

αρχές της École des Beaux-Arts η οποία είχε αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην

εκπαίδευση, χρησιμοποιούσαν τα εργαστήρια ως βασική διαδικασία

εκμάθησης. Ενδεικτικό της επικράτησης των ateliers είναι το παράδειγμα

74 Η εκπαίδευση στη Σχολή Καλών Τεχνών στηριζόταν κυρίως στην προφορική
μετάδοση των κανόνων και των σχεδιαστικών αρχών και στην προσωπική καθοδήγηση του
μαθητή από τον καθηγητή. Με τον τρόπο αυτό οι σχεδιαστικές αρχές μεταδίδονταν από
γενιά σε γενιά.



η φοίτηση στην École des  Beaux -Ar ts

134

του Boston Architectural College, το οποίο διατήρησε το θεσμό των

εργαστηρίων κατά τη διάρκεια της δύσκολης μετάβασης από το

εκπαιδευτικό σύστημα της Beaux-Arts στο Μοντέρνο στα μέσα της

δεκαετίας του 1930 (Kostelecky 2008).

5.7  Η διδασκαλία της αρχιτεκτονικής

Η επεξεργασία του θέματος στο πλαίσιο διεξαγωγής ενός διαγωνισμού

ακολουθούσε τη σειρά: parti (αναζήτηση της κεντρικής ιδέας) - esquisse

(σχεδιαστική απόδοση της κεντρικής ιδέας) - μελέτη του θέματος μέσω

αντίστοιχων παραδειγμάτων (αναζήτηση περιοδικών αρχιτεκτονικής με

σύγχρονα παραδείγματα και βιβλίων με ιστορικές λύσεις που θεωρούνταν

αποδεκτές) – projet rendu (επεξεργασία του θέματος και των

λεπτομερειών).

5.7.1 Parti

Το parti είναι η θεμέλιος λίθος της ίδρυσης του συστήματος της

École des Beaux-Arts. John Galen Howard. (Pai 2002 σ. 43)

Στην ερώτηση «τί είναι το parti», ο Paul Cret75 απάντησε λέγοντας

πως είναι η ομάδα, όπως και στην πολιτική υπάρχει η ομάδα των

Ρεπουμπλικάνων και η ομάδα των Δημοκρατών· ο ψηφοφόρος πρέπει να

διαλέξει κάποιον, που δεν ξέρει αν πρόκειται να νικήσει, έτσι, το να

επιλέξεις το parti για ένα πρόβλημα είναι να πάρεις θέση προς μια λύση

ελπίζοντας πως το κτίριο που θα αναπτυχθεί πάνω στις γραμμές που η θέση

75 Ο Paul Philippe Cret (1876-1945) διετέλεσε διευθυντής της Αρχιτεκτονικής Σχολής
του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανία για περισσότερο από 30 χρόνια και θεωρείται ένας
από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του εκπαιδευτικού συστήματος της Beaux-Arts
στην Αμερική.
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αυτή όρισε, θα δώσει την καλύτερη επίλυση του προβλήματος76 (Harbeson

1926, σσ. 55 - 68). Το parti, δηλαδή η «γέννηση» της κεντρικής ιδέας ή

αλλιώς η διατύπωση της πρόθεσης, αποτελεί θεμελιώδες στάδιο στην

επίλυση ενός αρχιτεκτονικού προβλήματος. Η διαδικασία αυτή συνοψίζεται

στην έκφραση prendre parti που σημαίνει παίρνω θέση, επιλέγω.

Προερχόμενος από τη γαλλική λέξη εκκίνηση ο όρος σηματοδοτεί το πρώτο

στάδιο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Δεδομένου πως το parti, ως η

κεντρική ιδέα, συνιστά τη βασική προϋπόθεση στην οποία βασίζεται ο

σχεδιασμός, οφείλει να είναι σαφές, ξεκάθαρο και εύκολα αξιοποιήσιμο

στην περαιτέρω πορεία της συνθετικής διαδικασίας. Απαραίτητα εφόδια για

την διαμόρφωσή του ήταν η γνώση, η εξοικείωση με τους αρχιτεκτονικούς

ρυθμούς και τα δομικά στοιχεία, η φαντασία και η εξάσκηση του

σπουδαστή, δεδομένου πως οι ευρείες γραμμές ανάπτυξης έπρεπε να τεθούν

γρήγορα και ανεξάρτητα από πηγές και βοηθήματα. Με τον τρόπο αυτό ο

φοιτητής αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το αρχιτεκτονικό πρόβλημα με

γενικούς όρους και να αφήσει την ανάλυση των λεπτομερειών για

μεταγενέστερο στάδιο του σχεδιασμού.

Ο Quatremère de Quincy στο έργο του Dictionnaire historique d’

architecture εισάγει έναν ακόμη όρο στη σχεδιαστική διαδικασία. Ο όρος

tirer parti αποτελεί τη βάση της σχεδιαστικής σκέψης, διαφοροποιείται

όμως από το prendre parti καθώς εμπεριέχει όχι την έννοια της επιλογής

αλλά της αξιοποίησης των ευνοϊκότερων από τα υπάρχοντα δεδομένα. Ο

Quatremère de Quincy απομακρύνεται από τη θεώρηση του

αρχιτεκτονήματος ως αυτόνομο και δίνει έμφαση στο υφιστάμενο φυσικό,

περιβαλλοντικό και πολιτικό περιβάλλον, το οποίο οφείλει να

συνυπολογίζεται στην προσέγγιση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Υπό το

πρίσμα αυτό το parti λειτουργεί ως τεχνητός περιορισμός στη συνθετική

διαδικασία υποκαθιστώντας τις απαιτήσεις του πελάτη ή τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του οικοπέδου. Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το Palace

76 Η απάντηση δόθηκε σε ομιλία του Paul Cret, η οποία έλαβε χώρα στο T-Square Club
της Φιλαδέλφειας στις 22 Σεπτεμβρίου του 1921.
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Masismo Alle Colonne, το οποίο θεωρεί την ευφυέστερη δημιουργία του

Baldassare Tommaso Peruzzi, συνοψίζει την έννοια του tirer parti στη

δυνατότητα αξιοποίησης με χαρά μιας τοποθεσίας μη ελκυστικής, στενής

και με ακανόνιστο σχήμα.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι τέτοιο που θα πιστεύαμε

πως είναι μια σύλληψη ελεύθερη και πως έγινε ανεξάρτητα από

εξωτερικούς περιορισμούς και ενώ ο χώρος είναι στενός και

ασυνήθιστος, αυτό που περικλείει είναι άνετο και μεγάλο.

(Quatremere de Quincy 1832, Τόμος 2, σ. 225)

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ο

φοιτητής, αφού έπαιρνε το θέμα και εξοικειωνόταν με τις απαιτήσεις του

κτιριολογικού προγράμματος, απομονωνόταν για δώδεκα ώρες σε ένα από

τα καμαρίνια (lodge) της Σχολής για να καταλήξει στην κεντρική ιδέα.

Παρά την ύπαρξη άρτιας και οργανωμένης βιβλιοθήκης στους χώρους του

ιδρύματος77 οι φοιτητές στερούνταν της πρόσβασης σε βοηθήματα κατά τη

διάρκεια της πρώτης προσέγγισης του αρχιτεκτονικού προβλήματος, ώστε

να αποφευχθεί η στείρα αντιγραφή αρχιτεκτονικών λύσεων.

Αυτό εγγράφεται στο πλαίσιο της γενικότερης αντίληψης πως ο

αρχιτέκτων οφείλει όχι να μιμείται ότι βλέπει, αλλά να ανατρέχει στους

λόγους βάσει των οποίων αναδύεται η μορφή. Το σχήμα πρέπει να είναι το

επίτευγμα της ιδέας του δημιουργού και όχι το παράγωγο της αντιγραφής

όμοιων παραδειγμάτων. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του J.L. Pascal, ο

οποίος στον πρόλογο του βιβλίου Concours Godeboeuf & Rougevin,

εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με την παρουσίαση, εν είδη

μελέτης, των φοιτητικών εργασιών, δεδομένου ότι ίσως εισάγει τους

φοιτητές σε πειρασμό μίμησης και αναπαραγωγής διακεκριμένων

77 Δεδομένου ότι οι εργασίες στηρίζονταν σε ενδελεχή και συστηματική μελέτη της
αρχιτεκτονικής του παρελθόντος, οι φοιτητές είχαν πρόσβαση σε βιβλιοθήκη με
πραγματείες, έντυπα και εκμαγεία.
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συνθέσεων του παρελθόντος. Υπό το πρίσμα της θεώρησης αυτής, η

αρχιτεκτονική δημιουργία αντιμετωπίζεται όχι ως μίμηση μορφολογικών

χαρακτηριστικών, αλλά ως μίμηση της ιδέας που τα «γέννησε», έτσι ώστε η

πηγή έμπνευσης να εμφανίζεται στο νου του αρχιτέκτονα και όχι σε

πρότυπα και εικόνες. Η Σχολή εφαρμόζει μια εκπαιδευτική μέθοδο, το

κίνητρο της οποίας εντοπίζεται στην έννοια της ευρηματικότητας της

καλλιτεχνικής δημιουργίας, ούτως ώστε να αποθαρρυνθεί η παθητική

αναπαραγωγή ενός υφιστάμενου έργου και να ενισχυθεί η δυναμική

δημιουργική διαδικασία.

Επιχειρώντας να αναδιατυπώσουμε κριτικά όσα προαναφέρθηκαν,

μπορούμε να πούμε πως η φιλοσοφία της École des Beaux-Arts σχετικά με

τη διαδικασία «σύλληψης» της κεντρικής ιδέας μπορεί να ταυτιστεί με τη

θεωρία του Πλωτίνου περί δημιουργίας των εν γένει τεχνουργημάτων.

Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία το σπίτι είναι ωραίο επειδή

ανταποκρίνεται στην ιδέα του σπιτιού στο νου του αρχιτέκτονα (Αλούπη,

2008, σ. 49). Με άλλα λόγια οι τέχνες, συμπεριλαμβανομένης και της

αρχιτεκτονικής, δεν μιμούνται συνειδητά ένα πρωταρχικό αρχέτυπο

ομορφιάς, αλλά ανατρέχουν στην αιτία του ωραίου, η οποία οδηγεί στη

γέννηση της ιδέας στο μυαλό κάθε δημιουργού. Με τον τρόπο αυτό κάθε

δημιουργός διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους και εκφράζει μέσω της

ύλης και σύμφωνα με τα ερεθίσματα και την αρέσκειά του, την ιδεατή

ομορφιά που κατέχει στο μυαλό του.

Ο τεχνίτης ακόμη και όταν φτιάχνει έργα που μοιάζουν, πρέπει να

κυριαρχεί πάνω τους με  μια λογική σκέψη, σύμφωνα με την οποία

θα κάνει τα έργα του διαφορετικά δίνοντας κάποιο άλλο στοιχείο

στο καθένα. (Eugénie de Keyser 1955, σ. 83)

Στο σημείο αυτό αξίζει να παραθέσουμε την άποψη του Paul Cret, ο

οποίος υπερασπιζόμενος, ενάντια στους Μοντερνιστές συναδέλφους του
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την απομόνωση στο καμαρίνι ως αποτελεσματική εκπαιδευτική μέθοδο,

υποστήριξε πως είναι καλύτερο να μάθεις από τη δημιουργία μιας κακής

κάτοψης από το να ξοδέψεις όλο το χρόνο της εργασίας σου ψάχνοντας για

την τέλεια κάτοψη (Dowling & Thomason 2009, σ. 15).

5.7.2 Esquisse

Κάθε άσκηση αρχιτεκτονικής σύνθεσης αποτελούνταν από δύο

σκέλη, την αρχική πρόταση υπό μορφή σκίτσου (esquisse) που αποτελούσε

το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ενός συνθετικού προβλήματος και το

επιμελώς επεξεργασμένο τελικό σχέδιο (projet rendu). Η παραγωγή του

esquisse γινόταν κατά τη διάρκεια της παραμονής του φοιτητή στο καμαρίνι

και ακολουθούσε τις βασικές αρχές του parti. Το σκίτσο της αρχικής

πρότασης, το οποίο αναπτυσσόταν σε σχέδια κάτοψης, όψης και τομής, θα

πρέπει να γίνεται αντιληπτό ως το μέσο οπτικοποίησης των βασικών

σημείων της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής λύσης. Ο φοιτητής παρουσίαζε

τη βέλτιστη πρόταση επίλυσης ενός αρχιτεκτονικού προβλήματος, η οποία

ενσωμάτωνε την προσωπική ερμηνεία των συνιστωσών και των

απαιτήσεων του κτιριολογικού προγράμματος. Η τελική παρουσίασή του

esquisse γινόταν συνήθως σε αδιαφανές χαρτί, ενώ χαρτί γραφήματος

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο στη διαδικασία διερεύνησης των

πιθανών λύσεων. Πριν την παράδοση των εργασιών στους κριτές, οι

περισσότεροι φοιτητές πρόβαιναν σε ελαφρύ χρωματισμό των σχεδίων

(Smith 2005).

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου ο φοιτητής το παρέδιδε στην

αρμόδια κριτική επιτροπή, αφού πρώτα είχε κρατήσει αντίγραφο της

εργασίας του. Τα σχέδια έπρεπε να εμπεριέχουν με σαφήνεια όλες τις

απαραίτητες πληροφορίες της πρώτης προσέγγισης του θέματος και να

παρουσιάζουν τη γενική διάταξη των χώρων και των διαφόρων
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αρχιτεκτονικών μελών. Τα βασικά στοιχεία που παρουσιάζονταν στο

esquisse μπορούσαν να διαφοροποιηθούν σε ό,τι αφορά τις αναλογίες, δεν

μπορούσαν όμως να παραληφθούν ή να προστεθούν καινούρια. Με την

ολοκλήρωση της διαδικασίας ο φοιτητής επέστρεφε στο εργαστήριο

έχοντας ένα αντίγραφο της αρχικής ιδέας. Στο στάδιο αυτό είχε τη

δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές πληροφοριών για την περαιτέρω

επεξεργασία του θέματος.

Επιχειρώντας να διερευνήσουμε τους εκπαιδευτικούς στόχους της

παραγωγής του esquisse, μπορούμε να πούμε πως συνοψίζονται στην

απαίτηση της Σχολής για άμεση δέσμευση σε μια αρχιτεκτονική λύση. Οι

φοιτητές έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται άμεσα και να

σχεδιάζουν αποτελεσματικά σε μικρό χρονικό διάστημα, στηριζόμενοι

αποκλειστικά στην προσωπική εμπειρία και τις γνώσεις τους. Η πρακτική

αυτή, ειδωμένη ως το σημείο εκκίνησης της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, θα

αποτελέσει τη βάση της μετέπειτα επαγγελματικής τους πορείας. Η απουσία

εξωτερικής επαφής και πρόσβασης σε πηγές πληροφοριών στόχευε στην

ανάδειξη της δημιουργικής ικανότητας του φοιτητή και στην αυθεντικότητα

της αρχιτεκτονικής σύλληψης.

Τα τελικά σχέδια παρουσίασης με την ολοκλήρωση του

διαγωνισμού συγκρίνονταν με τα σχέδια του esquisse και αν οι κριτές

διαπίστωναν απόκλιση από την αρχική ιδέα ακύρωναν τη συμμετοχή του

φοιτητή. Η μέθοδος αυτή διασφάλιζε την ενότητα και την αρμονία της

συνθετικής διαδικασίας, καθώς ανάγκαζε την ακολούθηση μιας γραμμικής

πορείας ανάπτυξης του θέματος μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Την ολοκλήρωση του esquisse ακολουθούσε μία περίοδος μελέτης

του σχεδίου, κατά την οποία αναπτυσσόταν οι λεπτομέρειες της σύνθεσης

με την ταυτόχρονη συμβολή της βιβλιογραφίας για την ανεύρεση

προηγούμενων παραδειγμάτων. Ο φοιτητής όφειλε να ανατρέξει σε

παραδείγματα παρόμοιων υφιστάμενων κτιρίων, είτε μέσω της επίσκεψης

σε αυτά, όταν αυτό ήταν εφικτό, είτε μέσω βιβλιογραφίας ώστε να
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μελετήσει συνθετικές λύσεις και τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Μέσω της διαδικασίας αυτής ο φοιτητής

ενθαρρυνόταν να αναζητήσει λύσεις παρόμοιων προβλημάτων και να βρει

τα σημεία που το κτιριολογικό πρόγραμμα διαφέρει από αυτό που ο ίδιος

μελετάει. Το τελευταίο είναι κατά το John Haberson (1926, σ. 82) το σημείο

κρούσης, το σημείο του προβλήματος που χρειάζεται νέα επίλυση78.

5.7.3 Projet rendu

Όπως αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια του esquisse ο φοιτητής

δεσμευόταν στη βασική διάταξη των στοιχείων της αρχιτεκτονικής

σύνθεσης. Στο επόμενο στάδιο όφειλε να προχωρήσει στην ορθολογική

σύνδεση και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιμέρους στοιχείων, ώστε να

αποτελέσουν ένα πλήρες, σαφές, αισθητικά αρμονικό και λειτουργικό

αρχιτεκτονικό σύνολο. Αφού επίλυε με λεπτομέρεια όλες τις συνιστώσες

του συνθετικού προβλήματος, μετέφερε το σχέδιο σε χαρτί υδατογραφίας

και σχεδίαζε σχολαστικά τα περιγράμματα αρχικά με μολύβι και στη

συνέχεια με σινική μελάνη. Το σχέδιο όφειλε να περιέχει κάθε απαραίτητη

λεπτομέρεια προτού ο φοιτητής σκεφτεί καν να ξεκινήσει το χρωματισμό. Ο

χρωματισμός των σχεδίων παρουσίασης επιβαλλόταν σιωπηρά από τον

καλλιτεχνικό προσανατολισμό της Σχολής και ως εκ τούτου οι φοιτητές

αφιέρωναν αρκετό χρόνο σε αυτή τη χρονοβόρα και ιδιαίτερα απαιτητική

εργασία, η οποία διαρκούσε περίπου δύο εβδομάδες. Στη σχεδιαστική

απόδοση, στην οποία συνέβαλαν και οι νέοι φοιτητές των εργαστηρίων,

χρησιμοποιούταν συχνά η μέθοδος της ακουαρέλας.

78 Ο John Harbeson υπήρξε μαθητής του απόφοιτου της Σχολής Καλών Τεχνών Paul Cret
και διετέλεσε Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Από τις
αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 1920 δημοσίευσε μια σειρά άρθρων στο
αρχιτεκτονικό περιοδικό Pencil Points με θέμα τη μέθοδο της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης
Beaux-Arts, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το Beaux-Arts Institute of Design.
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Ιδιαίτερα σημαντική για το χρωματισμό των σχεδίων είχε

καταστήσει η παράδοση της Σχολής τη μέθοδο του point de poché

(παράρτημα, σ.394). Πρόκειται για μια σχεδιαστική τεχνική απόδοσης της

συμπαγούς μάζας της τοιχοποιίας στο σχέδιο της κάτοψης. Η μέθοδος, η

οποία στηρίζεται στο χρωματισμό της τομής των τοίχων, χρησιμοποιούταν

μόνο στα σχέδια παρουσίασης και όχι στα σχέδια εκτέλεσης. Η επιλογή της

απόχρωσης επαφιόταν στο δημιουργό του σχεδίου και εξαρτιόταν από την

ιδιοσυγκρασία και την αισθητική του αλλά και από τον εκφραστικό

χαρακτήρα του προγράμματος. Οι αποχρώσεις ποίκιλαν (γκρι, πράσινο,

μαύρο, κόκκινο, κίτρινο κ.α.) και μπορούσαν να έχουν γυαλιστερή ή θαμπή

(ματ) επιφάνεια79.

Τη μέθοδο του poché εγκατέλειπαν οι φοιτητές μετά την

αποφοίτησή τους καθώς διαπίστωναν πως πρόκειται για μια πρακτική που

αφορά μόνο τα σχέδια συμμετοχής στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς

της Σχολής και δεν είχε καμία πρακτική εφαρμογή στη μετέπειτα

επαγγελματική τους πορεία. Οι μέθοδοι απόδοσης των όγκων και των

υλικών στηλιτεύθηκαν από πληθώρα κριτικών και θεωρητικών της

αρχιτεκτονικής, οι οποίοι υποστήριξαν πως πρόκειται απλώς για ένα

σχεδιαστικό τέχνασμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την αρχιτεκτονική

δημιουργία. Απόφοιτοι της Σχολής υποστήριξαν επίσης πως ο βαθμός

προετοιμασίας των σχεδίων τον οποίο απαιτούσε το ίδρυμα χρειάστηκε

σπάνια στην πράξη. Παράλληλα, η εισαγωγή του οπλισμένου

σκυροδέματος στην οικοδομική δραστηριότητα και η δυνατότητα

κατασκευής σκελετών από το νέο αυτό υλικό, οδήγησε μοιραία στην

μετατροπή της σχεδιαστικής απόδοσης των κατόψεων κατά τη διάρκεια του

20ου αιώνα και συνέβαλλε στην περαιτέρω απομάκρυνση των αρχιτεκτόνων

από τη μέθοδο του poché. Συνυφασμένο με την τάση αυτή είναι το άρθρο

που δημοσιεύει ο Paul Guadet στο περιοδικό L’ Αrchitecte το 1913

79 Ο Guadet δε χρησιμοποιεί τον όρο point de poché, ενώ ο Durand τον περιγράφει χωρίς
να τον ονοματίζει. Ορισμό του όρου και περιγραφή της διαδικασίας συναντούμε στο έργο
του Gustave Umbdenstock Cours d’ Architecture, το οποίο εκδόθηκε το 1930 (Τόμος 2, σ.
635).
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σχετικά με το Thêatre des Champs-Elysées, ένα από τα πρώτα έργα στα

οποία χρησιμοποιήθηκε το οπλισμένο σκυρόδεμα.

Δε βλέπω συμπαγείς τοίχους· πού είναι τα λαμπερά point de poché

που αποδεικνύουν τις στοές και τις ευέλικτες διατάξεις; [.…] Όχι,

δεν υπάρχει point de poché, ούτε ιδιοφυείς διατάξεις, καθώς δεν

υπάρχει καμία ανάγκη με την απλότητα που επιτρέπει το οπλισμένο

σκυρόδεμα […]. (Paul Guadet στο περιοδικό L’ Αrchitecte το 1913

(όπως παραπέμπεται στο Lucan 2009, σ. 178)

Ένθερμη πολεμική στάση κατά της σχεδιαστικής μεθόδου που

εισήγαγε η École des Beaux-Arts τηρεί και o Le Corbusier στο άρθρο του

«Trois rappels à M.M. les architects», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό L’

Esprit Nouveau το 1920. Εκεί στρέφεται εναντίον της μεθόδου του poché

υποστηρίζοντας πως οι αρχιτέκτονες αναλώνονται σε στείρες σχεδιαστικές

τεχνικές χωρίς να έχουν εξοικειωθεί στο σχεδιασμό των πρωτογενών

όγκων, διαδικασία που κανείς δεν τους δίδαξε στη Σχολή Καλών Τεχνών.

Στον αντίποδα των παραπάνω απόψεων στέκεται η αντίληψη πως η χρήση

του χρώματος και της σκιάς στο σχέδιο παρέχει στον αρχιτέκτονα τη

δυνατότητα κατανόησης του όγκου στο χώρο. Έτσι οι σχεδιαστικές μέθοδοι

όπως η σκιά και το poché «ζωντανεύουν» την κάτοψη και συνιστούν

αποτελεσματικό μέσο για την κατανόηση και την «ανάγνωση» ολόκληρου

του κτιρίου.

5.8  Το σχέδιο

Το πώς και το γιατί κάνουμε ένα σχέδιο ή ένα μοντέλο […]

συνδέονται άμεσα με τη φιλοσοφία μας στην αρχιτεκτονική. Είναι

το σχέδιο μια διαδικασία ή ένα προϊόν, μια εικόνα ή μια ιδέα, μια

τέχνη ή μια υπηρεσία; Οι απαντήσεις σ’ αυτά τα θεμελιώδη
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ερωτήματα συνδέονται στενά με τον τρόπο παρουσίασης ενός

σχεδίου. (Okamoto 2000, σ. 7)

Το σχέδιο στην École des Beaux-Arts, όπως άλλωστε και σε κάθε

αρχιτεκτονική σχολή, αποτελούσε το σημαντικότερο εργαλείο του

μελλοντικού αρχιτέκτονα και όφειλε να γίνεται αντιληπτό ως το

υποκατάστατο της «οπτικής σκέψης», ως την καθαρή έκφραση της

αρχιτεκτονικής σύλληψης. Στόχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής

Καλών Τεχνών του Παρισιού συνιστούσε η ενίσχυση της δυνατότητας των

φοιτητών να οδηγηθούν γρήγορα και κατ’ επέκταση «οικονομικά» στη

σύλληψη της κεντρικής ιδέας για την επίλυση του αρχιτεκτονικού

προβλήματος. Η δυνατότητα αυτή αποδείκνυε την κατάρτιση του φοιτητή,

τη γνώση των συνθετικών αρχών και κανόνων, την εξοικείωσή του με τα

ιστορικά αρχιτεκτονικά πρότυπα, την κατανόηση των απαιτήσεων του

κτιριολογικού προγράμματος και τέλος την ευφυΐα του. Η ανάπτυξη της

αρχιτεκτονικής ιδέας προχωρούσε ταυτόχρονα και παράλληλα με τη

διαδικασία του σχεδιασμού. Το παραγόμενο έργο αντιλαμβανόταν ως μια

τρισδιάστατη οντότητα, η οποία, καθώς εξελισσόταν το σχέδιο, παρείχε τη

δυνατότητα της εικονικής «πρόσβασης» στο εσωτερικό (Drexler, 1977). Στο

πλαίσιο αυτό ο φοιτητής όφειλε όχι μόνο να αντιλαμβάνεται αλλά και να

δύναται να αναπαραστήσει τη διάταξη των όγκων σε συνάρτηση με τους

εσωτερικούς χώρους.

Η παρουσίαση των τελικών σχεδίων γινόταν σε αδιαφανή χαρτιά

συγκεκριμένων διαστάσεων, οι οποίες παρέχονταν από το κτιριολογικό

πρόγραμμα και των οποίων η αυστηρή τήρηση απαιτούσε προϋπόθεση

συμμετοχής στο διαγωνισμό. Διαφανές χαρτί χρησιμοποιούταν για την

αντιγραφή του προσχεδίου πριν την παράδοση του τελευταίου στην

επιτροπή αξιολόγησης. Τα περιγράμματα στα σχέδια παρουσίασης όφειλαν

να γίνονται με σινική μελάνη, ενώ συχνά οι φοιτητές αφιέρωναν χρόνο πριν

την παράδοση για να την απόδοση της φωτοσκίασης και την παραγωγή

χρωματικών τόνων με τεχνικές όπως η αραιωμένη μελάνη, η υδατογραφία
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κ.λπ. Για την κατανόηση της διαμόρφωσης, της συγκεκριμενοποίησης και

της εφαρμογής των σχεδιαστικών αυτών κανόνων, οι οποίοι καθιστούσαν

ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο εφάμιλλο με έναν πίνακα ζωγραφικής, θα πρέπει

να λάβουμε υπόψη το ρόλο του υπερασπιστή των καλλιτεχνικών

παραδόσεων και των πολιτικών επιδιώξεων του γαλλικού έθνους, που είχε

αναλάβει η Σχολή. Ήδη από την εποχή της δημιουργίας της γαλλικής

Ακαδημίας, η αρχιτεκτονική εκπαίδευση βρισκόταν στην κορωνίδα της

ευρύτερης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της γαλλικής κυβέρνησης,

κατάσταση η οποία δεν φάνηκε να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του 19ου

αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό, η προσεκτική επεξεργασία των λεπτομερειών

ενός σχεδίου, έγειρε στο θεατή θερμό, συναισθηματικό θαυμασμό, έτσι

ώστε μέσω της εικόνας να αντιληφθεί τη μεγαλοπρέπεια και το μεγαλείο

της αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Με άλλα λόγια η μέθοδος σχεδίασης που

προωθούσε η Σχολή στηριζόταν στη χρησιμότητα της αισθητικής,

δεδομένου ότι αυτή εκτιμάται από το θεατή προκαλώντας τη

συναισθηματική συγκίνησή του.

Η ιδιαίτερη σημασία που είχε η επεξεργασία των σχεδίων είναι

έκδηλη τόσο στη συμμετοχή της École des Beaux-Arts στα Salons των

Γάλλων Καλλιτεχνών, όσο και στις εκθέσεις που διοργάνωνε η ίδια με τις

βραβευμένες συμμετοχές του διαγωνισμού για το Grand Prix de Rome.

Μέχρι και το πρώτο μισό του 19ου αιώνα τα σχέδια που διακρίνονταν στους

Μεγάλους Διαγωνισμούς, με αποκορύφωμα το διαγωνισμό για το Grand

Prix de Rome, έφεραν εξαιρετικά πλούσια διακόσμηση, η οποία αποδιδόταν

με έντονα χρώματα και δραματικές φωτοσκιάσεις80 (παράρτημα, σ.395).

80 Τα θέματα του διαγωνισμού για το Grand Prix de Rome μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα
παρουσίαζαν μια αυξανόμενη αφαίρεση, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κάτοψης, γεγονός
που αργότερα φάνηκε κάπως να μεταβάλλεται. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή δινόταν στην
εικονογραφική απόδοση της αρχιτεκτονικής ιδέας, ήδη από το 1797, έτος ίδρυσης του
διαγωνισμού. Στο πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού έκανε την εμφάνισή της για πρώτη
φορά στην αρχιτεκτονική πρακτική η έννοια του κτιριολογικού προγράμματος και η χρήση
ενιαίας κλίμακας στην παρουσίαση των σχεδίων (Collins 1965).
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Η βαρύτητα που έδιναν οι καθηγητές του ιδρύματος στην

επεξεργασία των αρχιτεκτονικών σχεδίων έχει κατά καιρούς κατηγορηθεί

ως διαδικασία μετατροπής της αρχιτεκτονικής σύνθεσης σε έργο

ζωγραφικής81. Οι εκπρόσωποι του Μοντέρνου Κινήματος, υποστήριξαν την

άποψη πως η εξωραϊστική αντίληψη του σχεδιασμού, στην οποία επιμένει η

Σχολή Καλών Τεχνών, απομακρύνεται από την έννοια της αρχιτεκτονικής

επινόησης. Για να ενισχύσουν την αντίθεσή τους με την παραδοσιακή

σχεδιαστική τεχνική εξάλειψαν κάθε στοιχείο εξωραϊσμού του

αρχιτεκτονικού σχεδίου, διατηρώντας μόνο την περιγραφή των τεχνικών

λεπτομερειών. Στην ίδια γραμμή κινείται όμως και ο Julien Guadet, ο

οποίος αντιτίθεται στα ιδεαλιστικά, ουτοπικά και μη εφαρμόσιμα σχέδια, τα

οποία συχνά παράγονται στους κόλπους της Σχολής, υποστηρίζοντας πως

«κάθε προτεινόμενη κατασκευή πιο δύσκολη ή περίπλοκη, η οποία δεν

είναι απαραίτητη, είναι είτε κακή είτε μέτρια» (Guadet 1910, Tόμος 1, σ.

134).

Δεχόμενοι την κριτική, που έχουν ασκήσει οι εκπρόσωποι του

Μοντέρνου Κινήματος στην ιδεαλιστική φύση των θεμάτων της École des

Beaux-Arts, θεωρούμε πως πράγματι στην πρακτική αντιμετώπισης και

επεξεργασίας των αρχιτεκτονικών προβλημάτων της Σχολής, κατά το 18ο

και 19ο αιώνα, ελλόχευε ο κίνδυνος ανάλωσης του φοιτητή στην

προσπάθεια παραγωγής ανεφάρμοστων σχεδίων, τα οποία εμπεριέχουν

εικαστική μόνο αξία. Το θέμα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας

συζήτησης στη Γαλλία του 19ο αιώνα, με επικρίσεις για τον τρόπο

διδασκαλίας της αρχιτεκτονικής οι οποίες προέρχονταν κυρίως από το χώρο

των μηχανικών. Ο Louis Bruyère υποστήριξε σε σύγγραμμά του, που

εκδόθηκε το 1823, πως για την εκπλήρωση των επίσης σημαντικών

λειτουργιών, δεν αρκεί ένας αρχιτέκτονας να σχεδιάζει με γούστο, όπως

81 Κατά την αρχαιότητα ο Πλάτων υπήρξε επικριτής της φωτοσκίασης. Ο ίδιος
επισημαίνει την απατηλή εμφάνιση των έργων στα οποία εφαρμόζεται η τεχνική της
φωτοσκίασης, η οποία εκμεταλλεύεται την αδυναμία της ανθρώπινης όρασης (Πλάτων
2007 69b, 2014 602d, 2008β 663c).
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αυτό που έχει κάποια επιτυχία στις υφιστάμενες σχολές· οφείλει να εντάξει

σε αυτά τα πρώτα πλεονεκτήματα μια εκπαίδευση ολοκληρωμένη, χωρίς

την οποία δεν θα μπορέσει να τοποθετηθεί στη θέση στην οποία ανήκει.

Η μελέτη των σχεδίων που παρήγαγαν οι φοιτητές αλλά και οι

καθηγητές της Σχολής μας οδήγησε σε έργα που τα χαρακτηρίζει η αυστηρή

συμμετρία της κάτοψης και οι δραματικές προοπτικές όψεις, με απώτερο

σκοπό να ενταθεί η μεγαλοπρέπεια της αρχιτεκτονικής σύλληψης. Η

εξάλειψη του φόντου και του περιβάλλοντα χώρου αποτελεί συνηθισμένη

σχεδιαστική τεχνική, η οποία εκφράζει την επιθυμία απελευθέρωσης από

κάθε δευτερεύουσα πληροφορία (Kendra 2005). Η τεχνική αυτή συνάδει με

τη γενικότερη φιλοσοφία της Σχολής, για την οποία ο άξονας της

αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης ήταν, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η

εξοικείωση των φοιτητών με τη συνθετική διαδικασία, αδιαφορώντας για

επιμέρους θέματα, όπως τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου, η μορφολογία

του εδάφους, οι απαιτήσεις των πελατών, το υφιστάμενο δομημένο

περιβάλλον κ.λπ82. Οι γνώσεις σε πρακτικά θέματα όπως ο οικοδομικός

κανονισμός, η επίβλεψη του έργου, η επαγγελματική πρακτική, θα

αποκτιούνταν κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικού έτους πρακτικής

εξάσκησης πριν την απόκτηση του διπλώματος. Αλλά και μετά την

αποφοίτηση η εμπειρία θα εφοδίαζε τους νεαρούς αρχιτέκτονες με όλα τα

απαραίτητα προσόντα για την εξάσκηση του επαγγέλματος.

Οι αρχές της διδακτικής μεθόδου της Beaux-Arts ήταν σχέδιο και

θεωρία, συνεπώς οι φοιτητές δεν ενθαρρύνονταν να κατασκευάσουν

82 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένας από τους διαγωνισμούς του 1771 και
αφορούσε το σχεδιασμό ενός νοσοκομείου. Στο δισέλιδο κτιριολογικό πρόγραμμα
περιγράφονται ενδελεχώς οι εσωτερικοί χώροι που οφείλει να έχει το κτίριο, ενώ σε ό,τι
αφορά το οικόπεδο, περιγράφεται ως μια απομονωμένη έκταση επιφάνειας 36.000
τετραγωνικών γιαρδών (Collins 1965, σ. 220). Στο κτιριολογικό πρόγραμμα του
διαγωνισμού Rougevin του 1890 με θέμα «Ένα μνημείο τιμής της γαλλικής τέχνης»,
αναφέρονται οι διαστάσεις, το σχήμα και η περιοχή στην οποία βρίσκεται το οικόπεδο,
χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται η ακριβής θέση του. «Η θέση του μνημείου θα ήταν
κατάλληλο να βρίσκεται στη γειτονιά μας, στο Μεγάλο Μουσείο του Λούβρου, σε
οικοδομικό τετράγωνο όσο πιο κοντά στο Pavillion de Sully, που ονομάζεται “de l’
Horloge”» (εκδ. École des Beaux-Arts 1903, σ. 5].
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προπλάσματα, αλλά να απεικονίσουν σχεδιαστικά όλες τις παραμέτρους του

τρόπου επίλυσης των αρχιτεκτονικών προβλημάτων. Για το λόγο αυτό τα

κτιριολογικά προγράμματα δεν περιείχαν τις απαραίτητες πληροφορίες που

θα επέτρεπαν τη μελέτη των παραμέτρων εκείνων που σχετίζονταν με την

ένταξη του αρχιτεκτονήματος στον περιβάλλοντα χώρο, μιας από τις

σημαντικότερες συνιστώσες της συνθετικής διαδικασίας. Την απομόνωση

της μελέτης της ένταξης από την διδασκαλία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης

είχε επισημάνει στο έργο του ο Guadet κατηγορώντας τα ελλιπή

κτιριολογικά προγράμματα της Σχολής. Ο τελευταίος δίνει σαφείς οδηγίες

στους φοιτητές σχετικά με τη φύση και τα είδη του αρχιτεκτονικού σχεδίου

και τη μέθοδο που οφείλουν να ακολουθήσουν για την παραγωγή του. Στον

πρώτο τόμο της πραγματείας του επεξηγεί τη στενή σχέση ανάμεσα στο

σχεδιασμό και τη σύλληψη της συνθετικής λύσης και υποστηρίζει πως η

μελέτη της κάτοψης, δεδομένου ότι από αυτή θα προκύψει το σύνολο της

μορφής του κτιρίου, οφείλει να προηγείται. Στη συνέχεια του σχεδιασμού

ακολουθεί η παραγωγή των σχεδίων των τομών και τέλος των όψεων,

καθώς αυτή είναι η «λογική σειρά» (Guadet 1910, Τόμος 1, σ. 37) στη

διεξαγωγή της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε είναι πως ο Guadet παρέχει

στους φοιτητές πρακτικές οδηγίες πάνω στο θέμα του αρχιτεκτονικού

σχεδιασμού. Μέλημά του συνιστά η δυνατότητα των νέων αρχιτεκτόνων να

ακολουθούν μια συγκεκριμένη πορεία, που θα οδηγήσει σε ορθό συνθετικό

αποτέλεσμα μέσω της χρήσης των αξόνων. Άλλωστε η συμμετρική διάταξη

των αρχιτεκτονικών στοιχείων, γύρω από έναν ή περισσότερους άξονες,

αποτελούσε για αιώνες την επικρατούσα άποψη της Σχολής. Στο πνεύμα

αυτό η περιορισμένης έκτασης αναφορά στη δεδομένη χρήση του άξονα

εκφράζει την αντήχηση της αδιαμφισβήτητης αξίας της συμμετρίας στην

αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα και την αποδοχή του άξονα ως θεμελιώδες

στοιχείο της συνθετικής διαδικασίας. Δεδομένου πως οι εκκολαπτόμενοι

αρχιτέκτονες είχαν γαλουχηθεί από νωρίς στις αρχές του συμμετρικού

σχεδιασμού, η εκτενής συζήτηση γύρω από αυτόν δεν ήταν απαραίτητη.
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Ωστόσο, παρά το γεγονός πως ο Guadet (1910, Τόμος 1, σ. 35)

εκφράζει την εκτίμησή του στη χρησιμότητα της «ποιητικής απεικόνισης»,

τονίζει την αναγκαιότητα του λειτουργικού σχεδίου, υποστηρίζοντας πως το

αρχιτεκτονικό σχέδιο είναι το γεωμετρικό σχέδιο (géométral). Το τελευταίο,

σε αντίθεση με το εικονογραφικό σχέδιο που αναπαριστά μόνο την

εμφάνιση του αντικειμένου, αναπαριστά το αντικείμενο όπως πραγματικά

είναι. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα σχέδιο που δεν έχει ως στόχο μόνο

να δελεάσει το θεατή, αλλά να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

για την κατανόηση των συνιστωσών της προτεινόμενης συνθετικής λύσης.

Μια ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε στο σκίτσο (croquis), το οποίο

κατέχει σημαντική θέση στη διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Κατά τον Gustave Umbdenstock (1930) η κεντρική ιδέα ή αλλιώς parti,

οφείλει να καταστεί ακριβής μέσω ενός σκίτσου σε μικρή κλίμακα, ώστε να

γίνει αντιληπτό το σύνολο της σύνθεσης. Για την παραγωγή του

χρησιμοποιείται το μάτι ως το «μοναδικό όργανο μέτρησης και

αξιολόγησης των αναλογιών» (Guadet 1910, Τόμος 1, σ. 50). Για ένα

επιτυχημένο σκίτσο θα πρέπει να προηγηθεί η προσεκτική εξέταση, η

διεξοδική ανάλυση του θέματος και η εντρύφηση των φοιτητών στις

συνιστώσες του αρχιτεκτονικού προβλήματος. Το σκίτσο οφείλει κατά τον

Guadet, ο οποίος στο έργο του δίνει σαφείς και εκτεταμένες  οδηγίες και

συμβουλές για το θέμα, να είναι ανάλαφρο και φωτεινό. Η απόδοση της

σκιάς, αν αυτή είναι απαραίτητη για την έκφραση των προβολών, θα πρέπει

να γίνεται ανεπιτήδευτα και χωρίς την έντονη παρουσία του μαύρου

χρώματος.

5.8.1  Το γεωμετρικό σχέδιο

Το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει ένα γεωμετρικό σχέδιο είναι

το γεγονός πως στηρίζεται σε ορθολογιστικές και μαθηματικές βάσεις. Για

την παραγωγή του χρησιμοποιείται ένα σύστημα οριζόντιων και κάθετων
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αξόνων, οι οποίοι σχηματίζουν ένα πλέγμα επάνω στο οποίο αναπτύσσονται

τα επιμέρους στοιχεία του κτιρίου ή του αντικειμένου. Δεχόμενοι την

εργαλειακή χρήση του σχεδίου ως ενδιάμεσου προς την κατασκευή,

μπορούμε να πούμε πως το γεωμετρικό σχέδιο παρέχει τη δυνατότητα στο

θεατή να δει την κάτοψη, την τομή και την όψη ενός αντικειμένου χωρίς

στρεβλώσεις. Με άλλα λόγια, η κατασκευαστική συνιστώσα του

αντικειμένου γίνεται αμέσως σαφής και ξεκάθαρη. Τα γεωμετρικά σχήματα

και κατά συνέπεια το γεωμετρικό σχέδιο προσέλαβαν ιδιαίτερη αξία κατά

τη Βιομηχανική Επανάσταση και κυρίως την περίοδο του 19ου αιώνα,

έχοντας ως στόχο το σχεδιασμό επαναλαμβανόμενων διακοσμητικών

μοτίβων83. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στο γεωμετρικό σχέδιο του

διευθυντή της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού, Eugène Guillaume, σε

διάλεξη που έδωσε στις 23 Μαΐου του 1866 και η οποία έφερε τον τίτλο

«Γενική ιδέα στη διδασκαλία του σχεδίου».

Την ίδια στιγμή, η γεωμετρία μας δίνει τα μέσα να υπολογίζουμε

κάθε αντικείμενο στις πραγματικές ή τις αναλογικές του διαστάσεις·

και από τη στιγμή που μας επιτρέπει να υπολογίζουμε αυστηρά τις

γραμμές, καθώς τις αναπτύσσουμε, που θα ήταν αδύνατο να

αποκτήσουμε με τα μέσα ενός απευθείας σκίτσου (μια υπηρεσία που

η γεωμετρία παρέχει και στον αρχιτέκτονα και το μηχανικό),

κάποιος μπορεί να πει πως αυτή η επιστήμη περιέχει την ακριβή

αρχή όλων των κλάδων του σχεδίου και επιβεβαιώνει την ενότητα

του ίδιου του σχεδίου. Guillaume, Eugene (1896, σ. 5)

Το έντονα «αντι-προοπτικό» δόγμα που επικρατούσε στη Σχολή δεν

φαίνεται να αλλάζει ούτε στα τέλη του 19ου αιώνα, με το διαχωρισμό του

83 Ο Jules Bourgoin (1838-1907), ο οποίος διετέλεσε Καθηγητής Διακόσμησης στην
École des Βeaux-Αrts και ο Βρετανός βιομηχανικός σχεδιαστής Christofer Dresser (1834-
1904) μελέτησαν εκτενώς τη δομή των φυτών για να κατανοήσουν τη γεωμετρία του
φυσικού κόσμου (McDermott 2007).
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προοπτικού σχεδιασμού από το γεωμετρικό σχεδιασμό να κρίνεται

απαραίτητος στη συνείδηση των φοιτητών. Στο πλαίσιο του παραπάνω

στόχου ο Guadet, ήδη από τα πρώτα κεφάλαια του πρώτου τόμου της

πραγματείας του, σπεύδει να διαχωρίσει τα δύο είδη σχεδίου προτρέποντας

τους φοιτητές να εξασκηθούν στο γεωμετρικό σχέδιο. Συνεχίζοντας

διαχωρίζει την περίπτωση του γεωμετρικού σχεδίου από τις διακοσμητικές

και αναλυτικές ασκήσεις και τις ασκήσεις ελεύθερου σχεδίου, καθώς από το

πρώτο απουσιάζει η ψευδαίσθηση της προοπτικής.

Στον αντίποδα βρίσκεται ο Durand, ο οποίος είχε εκφράσει την

αντίδρασή του στην εμμονή στο γεωμετρικό σχέδιο μέσω της διδασκαλίας

του στην Πολυτεχνική Σχολή του Παρισιού. Διατείνεται χαρακτηριστικά

πως στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής αυτό το υποτιθέμενο θεμέλιο

ισοδυναμεί με την τέχνη σχεδιασμού γεωμετρικών μορφών και την

πρόσθεση χρωμάτων: μια τέχνη που δεν παρέχει τίποτα παρά μόνο μια

λανθασμένη εικόνα του κτιρίου, αφού τίποτα στη φύση δεν είναι

γεωμετρικό στη μορφή ή το αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου «η προοπτική από

μόνη της μπορεί να δώσει μια πραγματική ιδέα του αποτελέσματος ενός

κτιρίου» (Durand 2000, σ. 75).

5.8.2  Ο αξονικός σχεδιασμός

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ως βασική οργανωτική αρχή της

συνθετικής διαδικασίας, όπως αυτή διδασκόταν στους κόλπους της

παρισινής Σχολής καλών τεχνών, ορίζεται η χρήση του αξονικού

σχεδιασμού. Η συνθετική μεθοδολογία του ιδρύματος επιτάσσει τη χρήση

του άξονα αφενός ως μέσο ελέγχου της γεωμετρίας του σχεδίου και

αφετέρου ως μέσο σύνθεσης, υπακούον στους παραδοσιακούς κανόνες του

σχεδιασμού. Χαρακτηριστική είναι η ρήση του Guadet (1910, Τόμος 1, σσ.

40-42) πως ο άξονας είναι το «κλειδί» του σχεδίου και κατ’ επέκταση της

σύνθεσης. Η καταρχήν χάραξη των αξόνων, όσο το δυνατόν ακριβέστερα,
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θα καταστήσει πιο ακριβές το σχέδιο, ενώ η προσεκτική τοποθέτηση των

αξόνων και η επαλήθευσή τους, αφήνει λίγα περιθώρια για ανακρίβειες.

Η σχεδιαστική προβληματική την οποία εισάγει η Σχολή στηρίζεται

στο σχεδιασμό μιας σειράς αξόνων, οι οποίοι προκύπτουν μέσω μιας

εξελικτικής διαδικασίας, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος της ανάπτυξης

των αναγκαίων για την υλοποίηση του προγράμματος όγκων. Ο σχεδιασμός

ενός κεντρικού άξονα (axe principal) υποτάσσει την οργάνωση και τη

διάκριση των επιμέρους κτιριακών όγκων, οι οποίοι προκύπτουν μέσω μιας

διαδικασίας διαδοχικής εξέλιξης. Ειδικότερα, το σύνολο των όγκων

αναπτύσσεται κατά μήκος και παράλληλα με τον κεντρικό άξονα με τέτοιο

τρόπο, ώστε οι επιμέρους χώροι να διατηρούν με διακριτό τρόπο τη

λειτουργική τους αυτοτέλεια. Πρώτα σχεδιάζεται ο κύριος άξονας και στη

συνέχεια, παράλληλα με αυτόν σχεδιάζονται οι άξονες των διαδρόμων και

των πυλώνων και εγκαρσίως οι άξονες των διαφόρων αρχιτεκτονικών

τμημάτων. Η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει ο Guadet στη σωστή χάραξη

των αξόνων διαφαίνεται στην άποψή του πως στον εντοπισμό και τη

χάραξή τους εξασκείται η ευφυΐα του σχεδιαστή (1910, Τόμος 1, σ. 42).

Η μέθοδος της χρήσης των αξόνων δύναται να εφαρμοσθεί σε

συνθετικά προβλήματα κάθε κλίμακας. Άλλωστε κάθε καλλιτεχνικό έργο,

ακόμη και το πιο μικρό, τέμνεται από δύο άξονες οι οποίοι σχηματίζουν

ορθή γωνία μεταξύ τους. Το γεωμετρικό σημείο που προκύπτει από την

τομή των κάθετων και οριζόντιων αξόνων λειτουργεί ως πόλος, περιμετρικά

του οποίου συγκεντρώνονται τα επιμέρους αρχιτεκτονικά συστήματα. Η

κατανόηση της μεθόδου του αξονικού σχεδιασμού, όπως αυτή διδασκόταν

στην École des Beaux-Arts, δεν μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την έννοια

της κίνησης του ανθρώπου (marche) στο εσωτερικό του αρχιτεκτονήματος.

Ο όρος marche χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει τη δραστηριότητα της

κυκλοφορίας κατά μήκος του βασικού άξονα στο εσωτερικό του κτιριακού

όγκου. Υπό το πρίσμα αυτό, η ορθή χάραξη των αξόνων από τον

αρχιτέκτονα προϋποθέτει την κατανόηση της διαδικασίας της μετα-κίνησης
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εντός του κτιρίου, η οποία θα λειτουργήσει ως σταθερή αναφορά στην

περαιτέρω συνθετική διαδικασία.

Μελετώντας την έννοια του marche οδηγούμαστε στο συμπέρασμα

πως η «αρχιτεκτονική περιπάτου» (promenade architecturale)84 του Le

Corbusier αποτελεί προέκταση στον 20ο αιώνα της έννοιας που

διαμορφώθηκε στους κόλπους του γαλλικού εκπαιδευτικού ιδρύματος το

19ο αιώνα. Με άλλα λόγια και οι δύο όροι αφορούν τη διαδοχική εξέλιξη

των επιμέρους χώρων ενός αρχιτεκτονικού συνόλου, όπως το βιώνει ο

θεατής - χρήστης - επισκέπτης. Σε μία από τις διαλέξεις του στη Νότιο

Αμερική το 1929, ο Le Corbusier διατείνεται πως η εμπειρία είναι θέμα

διαδοχικών αισθήσεων, οι οποίες απαιτούνται στην κίνηση σε ένα

ενορχηστρωμένο σύνολο χώρων. Η εμπειρία στηρίζεται στη θέση των

ανοιγμάτων των δωματίων και στο τι βλέπει όποιος κινείται ανάμεσά τους.

Όταν ο αρχιτέκτονας καλείται να αναπαράγει αυτή τη συζήτηση σχεδιάζει

μια σειρά από βασικές κατόψεις δωματίων, στις οποίες προσθέτει

διακεκομμένες γραμμές για να αναπαραστήσει τα σημεία διέλευσης

ανάμεσα στους χώρους. Χρησιμοποιεί επίσης τόξα για να δείξει την

κατεύθυνση της κίνησης. Επιχειρώντας να ερμηνεύσουμε την άποψη του Le

Corbusier μπορούμε να πούμε πως ο όρος αρχιτεκτονική περιπάτου εισήχθη

για να περιγράψει τον τρόπο σύνδεσης των χώρων και των λειτουργιών που

αυτοί περικλείουν, έτσι ώστε να παρέχεται στο χρήστη ενός κτιρίου η

σταδιακή εξερεύνηση της υλοποιημένης αρχιτεκτονικής.

Η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει το 19ο αιώνα ο Guadet στους

άξονες κυκλοφορίας, γίνεται αντιληπτή μέσω των διαλέξεών του, όπου τους

παρομοιάζει με τις αρτηρίες του ανθρωπίνου σώματος και τους

χαρακτηρίζει ως την «ψυχή» της σύνθεσης (Guadet 1910, Τόμος 4, σ. 386).

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που υπαγορεύει η σύγχρονη

αρχιτεκτονική προτρέπει τους φοιτητές να αποφύγουν σχέδια, τα οποία

χαρακτηρίζει η περίπλοκη κυκλοφορία και υποστηρίζει πως μέσω της

84 Ο Le Corbusier εμπνεύστηκε τον όρο από την επίσκεψή του στην Ακρόπολη των
Αθηνών το 1911.
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προτεινόμενης διάταξης των χώρων, θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα

επίσκεψης όλων των επιμέρους τμημάτων με τον πιο απλό τρόπο.

5.8.3 Η συμμετρία

Η συμμετρία, υπό την έννοια της αμφίπλευρης συμμετρίας δηλαδή

του αντικατοπτρισμού των αρχιτεκτονικών στοιχείων εκατέρωθεν ενός

κεντρικού άξονα, όπως αυτή εκφράστηκε στην ποιητική της κλασικής

αρχιτεκτονικής, ταυτίστηκε με την έννοια του ρυθμού και αποτέλεσε τη

βάση του σχεδιασμού των αρχαίων αρχιτεκτονημάτων. Παράλληλα ο όρος

συμμετρία προσλαμβάνει και την έννοια της  αναλογικότητας, δηλαδή της

συμφωνίας μεταξύ των μελών ενός έργου, της σχέσης ανάμεσα στα

διάφορα τμήματα, όπως εκφράζεται μέσα από το έργο του Βιτρούβιου.

Καθίσταται σαφές πως η έννοια της συμμετρίας αποτελεί αρχέγονη ανάγκη

του ανθρώπου για την κατανόηση και την αντίληψη του υλικού χώρου που

τον περιβάλει. Σύμφωνα με τη μορφολογική ψυχολογία (Gestalt

Psychology), τείνουμε να συνδέουμε τα στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί

συμμετρικά ακόμη και αν το σημείο οπτικής φυγής μας δεν βρίσκεται

επάνω στον κεντρικό άξονα συμμετρίας. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά

διατυπώθηκε από τον S. Hesselgren (Pierre von Meiss 1990, σ. 65) «ο

παράγοντας συμμετρία είναι πιο ισχυρός από την ομοιότητα».

Λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση που προσέλαβε η συμμετρία, υπό

την έννοια μιας ενιαίας, άχρονης, παγκόσμιας παράδοσης, μπορούμε να

κατανοήσουμε την υιοθέτηση της πρακτικής αυτής στη συνθετική

διαδικασία ως μέρος της εκπαιδευτικής λογικής της Σχολής αρχιτεκτονικής

του Παρισιού. Παραθέτοντας την άποψη του Γάλλου στοχαστή, κοινωνικού

και πολιτικού σχολιαστή του Διαφωτισμού Montesquieu, ο Étienne-Louis

Boullée ( Pierre von Meiss 1990, σ. 65) αναφέρει πως «η συμμετρία μας

ευχαριστεί γιατί παρουσιάζει φανερά γεγονότα και το μυαλό που προσπαθεί
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αδιάκοπα να καταλάβει, προσπαθεί και λαμβάνει, χωρίς δυσκολία, το

σύνολο των αντικειμένων που παρουσιάζει».

Από τα παραπάνω καθίσταται προφανής η σημασία της χρήσης και

της λειτουργίας του άξονα στον καθορισμό της συμμετρίας στη γεωμετρική

κάτοψη, όπως αυτή παράγεται στη γαλλική Σχολή καλών τεχνών του 19ου

αιώνα. Ο Guadet δεν απομακρύνεται από την επικρατούσα παράδοση,

αναγνωρίζοντας την αξία της συμμετρίας ως τη θεμελιώδη οργανωτική

αρχή στη συνθετική διαδικασία. Επισημαίνει ωστόσο πως η συμμετρία και

η κανονικότητα οφείλουν να επιτρέπουν στον παρατηρητή την εποπτική

θέαση του συνόλου του αρχιτεκτονήματος.

Η προβληματική του Guadet αναφέρεται όχι στην αναζήτηση της

αυστηρής διαξονικής συμμετρίας στην κάτοψη, αλλά στην αίσθηση της

ισορροπίας που θα προκύψει από την αναζήτηση της κανονικότητας και της

αναλογίας. Η θεωρία αυτή ταυτίζεται με την έννοια la ponderance des

masses ή αλλιώς ισορροπία των όγκων85. Η συμμετρία στην κάτοψη

υποτάσσει την οργάνωση του χώρου και  δημιουργεί εναλλαγή εικόνων

εκατέρωθεν του κεντρικού άξονα, ώστε όταν ο θεατής κινείται κατά μήκος

του να αναπτύσσει σχέση με τα περιβάλλοντα αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Σημαντική καθίσταται, επίσης, η συμβολή της αξονικής συμμετρίας

στον καθορισμό του βασικού στοιχείου της αρχιτεκτονικής σύνθεσης,

επιβάλλοντας όμως την αποφυγή της κατάληψης του κεντρικού χώρου από

ένα ή περισσότερα συμπαγή στοιχεία. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο

Guadet με τον όρο συμμετρία δεν εννοεί απλώς δύο άξονες, ένα διαμήκη

και έναν εγκάρσιο, οι οποίοι να τέμνουν το επίπεδο σε τέσσερα τρίμηνα

απολύτως επάλληλα με λιγότερους ή περισσότερους πυλώνες86.

Παραθέτοντας ως παράδειγμα το Hôtel de Ville de Paris, όπου κάθε όψη

85 Ο Choisy το 1898 χαρακτήρισε τη συμμετρία ως το αποτέλεσμα της ισορροπίας των
όγκων, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή μέσω ενός άξονα προσέγγισης, ένα δρόμο ή ένα
μονοπάτι.

86 Χαρακτηριστικά υποστηρίζει πως «αυτή δεν είναι η συμμετρία, είναι ανοησίες»
(Guadet 1910, Τόμος 1, σ. 128).
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είναι συμμετρική αλλά δεν επαναλαμβάνεται σε κάθε πλευρά του κτιρίου,

ενθαρρύνει τους φοιτητές να αναζητήσουν τη συμμετρία αλλά με ποικιλία.

5.8.4  Το κεντρικό στοιχείο

Ο Julien Guadet, ακολουθώντας την παράδοση της Σχολής στην

προβληματική της σύνθεσης του χώρου, έτσι όπως την κωδικοποίησε ο

Jules André χρησιμοποιώντας τον όρο mise au point du plan, παραπέμπει

στην αναγκαία ύπαρξη ενός κεντρικού χώρου, ο οποίος θα παραλαμβάνει το

βάρος της συνθετικής ιδέας. Με τον τρόπο αυτό είτε η σύνθεση θα

οργανώνεται περιμετρικά ενός κρίσιμου γεωμετρικού τόπου ή αλλιώς του

κέντρου βάρους, είτε ο τόπος αυτός θα υπονοείται από μια κεντρομόλο

δύναμη.

Σε κάθε σχέδιο υπάρχει μια πιο εξέχουσα θέση, πιο κεντρική, με μια

λέξη κύρια. [.…] Εδώ κι εκεί, οι αρχιτέκτονες έχουν - μια ιδέα ίσως

- σχετικά με το τι θα πρέπει να είναι στην πρώτη θέση και  τί θα

πρέπει να θυσιαστεί. (Guadet 1910, Τόμος 1, σσ. 122-124)

Με άλλα λόγια, η σχεδιαστική προσέγγιση στηρίζεται στην

οργάνωση του χώρου με βάση μία αρχιτεκτονικά νοηματοδομημένη

οντότητα, η οποία θα αποτελεί το κυρίαρχο εσωτερικό στοιχείο για το

σύνολο της σύνθεσης. Το κεντρικό αυτό στοιχείο θα αποτελέσει το

περιβαλλόμενο στοιχείο, περιμετρικά του οποίου θα αναπτυχθούν

γεωμετρικά οι δευτερεύοντες χώροι των κοινόχρηστων και ιδιωτικών

λειτουργιών. Η επίλυση του προβλήματος του σχεδιασμού του κεντρικού

σημείου πραγματοποιούνταν με δύο τρόπους. Είτε η σύνθεση οργανωνόταν

περιμετρικά ενός αρχιτεκτονικού μνημείου το οποίο κυριαρχούσε στο

κέντρο μιας πλατείας, είτε η σύνθεση οργανωνόταν περιμετρικά μιας

εσωτερικής αυλής, όταν το θέμα αφορούσε το σχεδιασμό αστικού
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αρχοντικού. Και στις δύο περιπτώσεις εκφράζεται η επιθυμία της Σχολής

για την ανάπτυξη του κλασικού μοτίβου «πυραμίδας. Το κυρίαρχο στοιχείο

οφείλει να διατηρεί μια κεντρικότητα στη χωροθέτησή του και να

λειτουργεί ως προβάλλον στοιχείο, χωρίς ωστόσο οι συντεταγμένες του

στην κάτοψη να είναι δεδομένες. Αυτές εξαρτώνται από μία σειρά

δεδομένων, τα οποία οφείλει να ορίσει, να διευκρινίσει και να ιεραρχήσει ο

ίδιος  αρχιτέκτονας.
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Αν ο ίδιος (ο αρχιτέκτονας), δεν έχει καθορίσει τους σκοπούς του

γραπτώς και την ηλικία του, δεν μένει σημαντικός όγκος θεωρητικών

εγγράφων ή κριτικών ώστε να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε την

πρόθεσή του, πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε τα ίχνη του χεριού

του, τα οποία διατηρούνται στα εν λόγω σχέδια και αποτελούν

αποδείξεις του μυαλού και το πνεύματός του. (Pierce 1967, σ. 27)

6.1  Συμμετοχή στις αναλυτικές ασκήσεις της Δεύτερης Τάξης

Καθώς η αρχιτεκτονική, σύμφωνα με το δόγμα της γαλλικής Σχολής,

θεωρείτο καλλιτεχνική έκφανση, το σχέδιο κυριαρχούσε ανάμεσα στα

υπόλοιπα μαθήματα. Το σύνολο της εισαγωγής στην αρχιτεκτονική

εκπαίδευση της δεύτερης τάξης καλούνταν να «αναλάβουν» οι αναλυτικές

ασκήσεις, οι οποίες έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία των βασικών

σχεδιαστικών αρχών87. Οι ασκήσεις αυτές, οι οποίες έφεραν το όνομα

Éléments analytiques ή Études de composition à grande échelle sur sujets

fragmentaires, αφορούσαν ασκήσεις σύνθεσης σε μεγάλη κλίμακα με

αποσπασματικά θέματα (παράρτημα, σ. 396). Πρόκειται για ένα επιμελώς

παρουσιασμένο αρχιτεκτονικό θέμα, το οποίο τονίζει τη σχέση των μερών

με το σύνολο και τις λεπτομέρειες με τις συνολικές διαστάσεις. Με άλλα

λόγια μια κωδικοποιημένη σχεδιαστική προσέγγιση, η οποία στηριζόταν

στην επεξεργασία αρχιτεκτονικών λεπτομερειών ιστορικών κτιρίων,

παρέχοντας στους σπουδαστές στέρεα θεμέλια για τη μετέπειτα εκπαίδευσή

τους τόσο στη σχεδιαστική όσο και τη συνθετική διαδικασία. Μέσω των

συγκεκριμένων ασκήσεων οι φοιτητές ωθούνταν σε κατανόηση του

αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μέσα από τη συστηματική και αναλυτική

μελέτη κτιριακών μελών μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας. Η συστηματική

87 Παραδείγματα των αναλυτικών ασκήσεων μπορούν να αναζητηθούν και στο έργο του
Hector D' Espouy Fragments d 'architecture antique, το οποίο εκδόθηκε το 1905 και
αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα εγχειρίδια της Σχολής.
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μελέτη των επί μέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων και των διακοσμητικών

λεπτομερειών μέσω του σχεδιασμού καθίστατο απαραίτητη για τη

μετέπειτα μελέτη της σύνθεσης των στοιχείων σε μεγαλύτερα δομικά

σύνολα. Όπως επισημαίνει ο απόφοιτος της Σχολής και ιδρυτής του Beaux-

Arts Institute of Design στη Νέα Υόρκη Lloyd Warren (Harbeson 1926, σ.

5), ο σκοπός του μαθήματος ήταν να πιστοποιήσει  πως ο φοιτητής πριν

εισαχθεί στην πραγματική μελέτη της αρχιτεκτονικής, είχε στη διάθεσή του

μια συγκεκριμένη γνώση των απαραίτητων στοιχείων για να εκφράσει με

αποδεκτό τρόπο ένα προτεινόμενο κτίριο. Το ζητούμενο της άσκησης ήταν

η παραγωγή ενός γεωμετρικού σχεδίου, το οποίο προέκυπτε από τη

σύνθεση επιμέρους σχεδίων, συχνά διαφορετικής κλίμακας. Η

χρησιμοποιούμενη κλίμακα ήταν σε κάθε περίπτωση η κατάλληλη για την

απόδοση των αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, κυρίως του ρυθμού, ώστε να

επιτραπεί η μελέτη και η ορθή σχεδιαστική απόδοση της διακόσμησης. Με

τον τρόπο αυτό ο φοιτητής ωθούταν να μελετήσει ενδελεχώς και να

κατανοήσει όχι μόνο το κτίριο στο σύνολό του αλλά και τις λεπτομέρειες,

καθώς και τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς, μιας και το παραγόμενο έργο

όφειλε να είναι ένα προσεκτικά οργανωμένο και επεξεργασμένο σχέδιο με

ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση του μέρους με το όλο, με όρους αναλογίας και

μέτρου.

Η ενότητα των αναλυτικών ασκήσεων είναι η μοναδική στο

πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού, που παρέχει

στο φοιτητή τη δυνατότητα σχεδίασης σε τόσο μεγάλη κλίμακα, ώστε να

κατανοήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αρχιτεκτονικών λεπτομερειών

και των διακοσμητικών στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια θα προσθέσει στο

συνθετικό του «λεξιλόγιο». Άλλωστε η θεωρία πως η κατανόηση των

αναλογιών συνιστά τη βάση κάθε αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αποτελούσε

θεμελιώδη αρχή του εκπαιδευτικού συστήματος του γαλλικού ιδρύματος.

Στο πλαίσιο της άσκησης αναλύονταν και παρουσιάζονταν επιλεγμένα μέλη

υφιστάμενων αρχιτεκτονημάτων όπως ένα περίπτερο, μια αψίδα ή τμήματά

τους, όπως μια loggia, ένας κίονας, μια εξώθυρα, συνήθως από την περίοδο



αρχείο  Β.  Κουρεμένου – ανάλυση φοιτητ ικών σχεδίων

161

της αρχαιότητας ή της αναγέννησης. Με άλλα λόγια οι αναλυτικές ασκήσεις

αποτελούσαν μια μέθοδο διδασκαλίας των βασικών σχεδιαστικών αρχών,

μέσω ενός δισδιάστατου σχεδιαστικού προβλήματος, που αφορούσε τους

αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Την άσκηση χαρακτήριζε η αυστηρότητα, ενώ η

επιτυχημένη έκβαση είχε ως αδήριτη προϋπόθεση την ευαισθησία στην

αναλογία, το αίσθημα για τη σύνθεση, το χαρακτήρα στο σχεδιασμό, την

εκτίμηση στη διακόσμηση, τη γνώση της παραστατικής γεωμετρίας στις

προβολές, το χρώμα και τη σκιά (Harbeson 1926). Θα πρέπει να

επισημάνουμε, ωστόσο, πως ο στόχος των ασκήσεων δεν ήταν η στείρα

αντιγραφή υφιστάμενων αρχιτεκτονικών στοιχείων, αλλά η εξοικείωση με

τα χαρακτηριστικά τους ώστε ο μελλοντικός αρχιτέκτων να δύναται να τα

χρησιμοποιήσει, να τα εντάξει, να τα προσαρμόσει στη σύνθεσή του ή

ακόμη και να τα απορρίψει, μέσω της διαδικασίας της γνώσης.

Τα θέματα των ασκήσεων αντλούνταν από τα παραδείγματα της

κλασικής και της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Οι φοιτητές είχαν

πρόσβαση σε πληθώρα αρχιτεκτονικών εγχειρίδιων τα οποία παρείχαν

σχέδια και λεπτομέρειες από έργα της παρελθούσης εποχής. Ενδεικτικά

αναφέρουμε το έργο του César Daly Motifs historiques d'architecture et de

sculpture d'ornement, την πραγματεία του Jacques-François Blondel

Decorations exterieures et interieures des XVII et XVIII Siecles με σχέδια

αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, το έργο του Paul Marie Letarouilly Édifices

de Rome moderne αλλά και το Éléments et théorie de l'architecture του

Julien Guadet. Από τα παραπάνω δε θα μπορούσε να λείπει το γραπτό έργο

του Vignola, στις γαλλικές μεταφράσεις του οποίου θα πρέπει να

αναζητηθούν, σύμφωνα με τον Moore (1977) οι ρίζες των αναλυτικών

ασκήσεων.

Η άσκηση ολοκληρωνόταν με την προσθήκη ενός μόνο χρώματος,

χωρίς, ωστόσο, να υφίσταται περιορισμός στη χρήση διαφορετικών

χρωματικών διαβαθμίσεων. Η χρωματική επεξεργασία είχε ως σκοπό την

απόδοση των σκιών, των διαφορετικών επιφανειών και σε μικρότερο βαθμό
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του φόντου. Τα σχέδια πρώτης επεξεργασίας του θέματος γίνονταν σε

καμαρίνι μέσα σε διάρκεια δώδεκα ωρών, ενώ η τελική επεξεργασία έπρεπε

να γίνει στο διάστημα που όριζε το πρόγραμμα της άσκησης και κυμαινόταν

από τέσσερις εβδομάδες έως τρεις μήνες, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τα

χαρακτηριστικά του προβλήματος, το οποίο καθόριζε ο Καθηγητής

Θεωρίας. Το βραβείο που μπορούσε να πετύχει ο φοιτητής στις αναλυτικές

ασκήσεις ήταν η διάκριση δεύτερης μνείας (deuxième mention), που

αναλογούσε σε ένα βαθμό.

Σύμφωνα με την προσωπική καρτέλα του Βασιλείου Κουρεμένου

στα αρχεία της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού, στο πλαίσιο της

φοίτησής του στη Δεύτερη Τάξη έλαβε μέρος σε δύο ασκήσεις elèments

analytiques, οι οποίες αξιολογήθηκαν στις 4 Ιανουαρίου και στις 8 Μαρτίου

του 1894 και τιμήθηκαν η κάθε μια με μνεία δεύτερης τάξης. Στο αρχείο

Κουρεμένου υπάρχουν πέντε σχέδια που πιθανολογούμε πως ανήκουν στην

ενότητα των αναλυτικών ασκήσεων. Ένα εκ των σχεδίων με διαστάσεις 94

εκ. ύψος και 58 εκ. πλάτος, είναι ενυπόγραφο και πραγματοποιήθηκε στο

εργαστήριο του Julien Guadet, σύμφωνα με την επιγραφή που βρίσκεται

στο δεξιό κάτω άκρο88 (παράρτημα, σ. 397). Δεδομένου πως το σχέδιο έγινε

εντός των κόλπων της Σχολής, συμπεραίνουμε πως χρονολογείται το 1893 ή

το 1894, καθώς το 1894 ο Guadet παραιτήθηκε από τη θέση του υπεύθυνου

καθηγητή εργαστηρίου. Το παραπάνω σε συνδυασμό με τη θεματολογία και

τη σχεδιαστική τεχνική, οδηγούν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για σχέδιο

συμμετοχής σε αναλυτική άσκηση. Η σφραγίδα της Σχολής, την οποία

φέρει το σχέδιο στο αριστερό άνω άκρο του, αποδεικνύει πως πρόκειται για

σχέδιο παρουσίασης και όχι για σχέδιο διερεύνησης του θέματος. Σε αυτό

συνηγορεί και η προσεκτική και με ακρίβεια σχεδιαστική επεξεργασία.

Η συνήθης τοποθέτηση των επιμέρους τμημάτων ενός σχεδίου στις

ασκήσεις αυτού του είδους, επιτάσσει την ένταξή τους εντός ενός πλαισίου,

88 Το σχέδιο στο δεξιό κάτω άκρο του φέρει την επιγραφή «B. Couréménos, El de
Monsieur Guadet» και στο κάτω αριστερό άκρο του την επιγραφή «Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ», η
οποία έχει προστεθεί μεταγενέστερα από τον ίδιο το δημιουργό.
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το οποίο μπορεί να αποτελείται είτε από ένα σύνολο διακοσμητικών

γραμμών είτε από ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο, όπως ένα τόξο ή μια

μνημειακή είσοδος. Η σχεδιαστική προσέγγιση του Κουρεμένου

απομακρύνεται από την κλασσική διάταξη, η οποία μπορούμε να πούμε πως

αναπαριστά την εικόνα μιας προμετωπίδας και περιλαμβάνει τρία

ξεχωριστά περιθώρια σε σχήμα κανονικού ορθογώνιου, όμοια

επεξεργασμένα. Τα δύο τρίτα της επιφάνειας του χαρτιού, στην οριζόντια

διάσταση, καταλαμβάνονται από το κύριο θέμα, ενώ σε κατακόρυφη ζώνη

στο δεξιό τμήμα του σχεδίου αναπτύσσονται τα δύο ξεχωριστά σχέδια

λεπτομερειών, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε ξεχωριστό χαρτί και έχουν

επικολληθεί στο σχέδιο παρουσίασης.

Ως κύριο θέμα του σχεδίου ορίζεται η παρουσίαση της ανάγλυφης

διακόσμησης υποστυλωμάτων τοξοτών ανοιγμάτων. Η παρουσίαση των

αρχιτεκτονικών στοιχείων γίνεται με παράθεσή τους σε επάλληλα επίπεδα

χωρίς λογική μεταξύ τους σύνδεση, διατηρείται ωστόσο η ενιαία κλίμακα

σε όλα τα μέλη που συγκροτούν το σύνολο του κυρίου θέματος. Τα δύο

δευτερεύοντα σχέδια απεικονίζουν τμήματα του κυρίως θέματος, τα οποία

παρουσιάζονται σε μεγαλύτερη κλίμακα ώστε να ευνοηθεί η μελέτη των

διακοσμητικών μοτίβων. Το σχέδιο της λεπτομέρειας που αναπτύσσεται

στο άνω τμήμα του σχεδίου έχει σχεδιαστεί κατά το ήμισυ στο κύριο θέμα

(παράρτημα σ. 398).

Η μελέτη του σχεδίου αποκαλύπτει τη σχεδιαστική απειρία του

δημιουργού και την αδυναμία του να αποδώσει με σαφήνεια την υφή και το

είδος των υλικών, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα εμφανές στην επεξεργασία

των λεπτομερειών. Τα περιγράμματα των επιμέρους σχεδίων είναι σχετικά

αχνά, γεγονός που οφείλεται στη χρήση του μολυβιού, καθιστώντας την

παρουσία τους σχεδόν αδύναμη σε σχέση με αντίστοιχα σχέδια της

ενότητας των αναλυτικών ασκήσεων. Σινική μελάνη έχει χρησιμοποιηθεί

στη μία εκ των δύο λεπτομερειών, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται πιο
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«ζωντανή» σε σχέση με το σύνολο του σχεδίου και να μην εντάσσεται

επιτυχώς σε αυτό.

Οι καθηγητές της Σχολής  ασκούσαν ιδιαίτερα αυστηρό έλεγχο στην

τεχνική της φωτοσκίασης των αντικειμένων του σχεδίου, ώστε να

επιτευχθεί η παρουσίασή τους σε τρείς διαστάσεις. Η απόδοση της τρίτης

διάστασης στο σχέδιο του Κουρεμένου επιτυγχάνεται μέσω της

φωτοσκίασης με τη χρήση αραιωμένης σινικής μελάνης σε μαύρη

απόχρωση89. Η απουσία έντονης σκιάς στο κυρίως σώμα των κιόνων σε

συνδυασμό με τη χρήση σκούρου τόνου στη φωτοσκίαση που αυτοί

προκαλούν στα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά στοιχεία του σχεδίου, έχει ως

στόχο να μας οδηγήσει με έμμεσο τρόπο στην ανάδειξη του κυρίαρχου

στοιχείου, δηλαδή στους κίονες90. Το φώς, σύμφωνα με τις οδηγίες των

καθηγητών της École des Βeaux-Αrts, όφειλε να διαχέεται διαγωνίως με

κατεύθυνση από το αριστερό άνω άκρο στο δεξιό κάτω, σε γωνία 45

μοιρών. Όπως αποδεικνύεται από το σχέδιο, ο Κουρεμένος ακολουθεί τους

επίσημους σχεδιαστικούς κανόνες, δεδομένου πως η μη τήρησή τους θα

λειτουργούσε αρνητικά κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την αρμόδια

επιτροπή.

Όπως το πρώτο έτσι και το επόμενο σχέδιο της ενότητας των

αναλυτικών ασκήσεων είναι ενυπόγραφο και πραγματοποιήθηκε στο

εργαστήριο του Julien Guadet, σύμφωνα με την επιγραφή που βρίσκεται

στο δεξιό κάτω άκρο91 (παράρτημα, σ. 399). Η προσεκτική επεξεργασία του

σχεδίου, το οποίο έχει διαστάσεις 94 εκ. ύψος και 58 εκ. πλάτος, συνηγορεί

89 Ο φοιτητής της Σχολής όφειλε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στη χρήση της σινικής
μελάνης για το χρωματισμό του σχεδίου, καθώς ένας τόνος πιο σκούρος από τον επιθυμητό
δε θα μπορούσε να διορθωθεί. Παράλληλα, δεδομένου πως η σινική μελάνη έχει το
χαρακτηριστικό να εμφανίζει πιο αχνό αποτέλεσμα καθώς στεγνώνει, ήταν απαραίτητη η
επανάληψη της διαδικασίας αρκετές φορές ώστε να επιτευχθεί ο κατάλληλος τόνος
(Harbeson 1926).

90 Η σχεδιαστική τεχνική όπου το βασικό τμήμα του σχεδίου φωτίζεται περισσότερο από
τα υπόλοιπα, ανεξάρτητα από το αν τα αντικείμενα που το πλαισιώνουν είναι
τοποθετημένα μπροστά ή πίσω από αυτό, αποτελεί χαρακτηριστικό της Σχολής Καλών
Τεχνών του Παρισιού κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.

91 «B. Couréménos, El de Monsieur Guadet».
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στην άποψη πως πρόκειται για τελικό σχέδιο. Η παρουσία του θέματος

γίνεται με την παράθεση τμημάτων αρχιτεκτονικών μελών σε τυχαία

διάταξη, τα οποία συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Ιδιαίτερο

ενδιαφέρον έχει ο τρόπος παρουσίασης της τομής του κτιριακού γείσου

καθώς και ο συνδυασμός της πλάγιας όψης και της κάτοψης του

κιονόκρανου, το οποίο τοποθετείται σε κεκλιμένη διάταξη, σε αντίθεση με

την ενιαία κατακόρυφη διάταξη που ακολουθεί το υπόλοιπο σχέδιο.

Πρόκειται για τυπική παρουσίαση σχεδίου αναλυτικής άσκησης,

που περιλαμβάνει περίπλοκες συνθέσεις διαφόρων κτιριακών μελών, συχνά

σε διαφορετική κλίμακα, τα οποία τοποθετούνται σε ιδιόμορφους και

ασυνήθιστους αλλά πάντα αισθητικά αρμονικούς συνδυασμούς92. Για την

επεξεργασία των περιγραμμάτων έχει χρησιμοποιηθεί συνδυασμός

μολυβιού και σινικής μελάνης. Η απόδοση της τρίτης διάστασης

επιτυγχάνεται με τη φωτοσκίαση για την οποία χρησιμοποιήθηκε

αραιωμένη σινική μελάνη σε μαύρη απόχρωση και η οποία εμφανίζεται σε

διαβαθμίσεις ανάλογα με την ένταση της σκιάς. Στην παρούσα περίπτωση η

ανάδειξη του κυρίαρχου στοιχείου γίνεται με σαφή τρόπο μέσω της χρήσης

των διαφορετικών τονικών  βαθμίδων.  Παρά το γεγονός πως η διάταξη των

στοιχείων είναι τέτοια που δεν επιτρέπει τη διάχυση του φωτός, εντούτοις

συναντάται λεπτομέρεια όπου  το φώς διαχέεται διαγωνίως με κατεύθυνση

από το αριστερό άνω άκρο στο δεξιό κάτω, σε γωνία 45 μοιρών,

ικανοποιώντας τις επιταγές της Σχολής. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως

το μαύρο χρώμα στο αριστερό κάτω άκρο του σχεδίου αποτελεί μάλλον

ατυχή επιλογή, καθώς προσελκύει την προσοχή του θεατή.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή της θεματολογία στα σχέδια του

Κουρεμένου, θεωρούμε πως η αναφορά στην αρχαία ελληνική

92 Μια όψη συχνά συνδυαζόταν με μια κάτοψη και λεπτομέρειες αρχιτεκτονικών μελών,
όπως κιονόκρανα, τμήματα γείσου, ανοιγμάτων, τοξοτών στοών ανώφλια κ.α. Συχνά οι
φοιτητές χρησιμοποιούσαν επιπλέον στοιχεία, όπως κάποιο αγγείο ή ένα cartouche (ειδικός
χώρος για τον τίτλο στο κάτω τμήμα ενός χάρτη) για να ενισχύσουν το ενδιαφέρον της
αναπαράστασης των ανάγλυφων μορφών.
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αρχιτεκτονική δεν είναι τυχαία. Η ούτως ή άλλως συνήθη πρακτική της

Σχολής για τη μελέτη των έργων της κλασικής αρχιτεκτονικής, πιθανώς να

ενισχύεται από την καταγωγή του αρχιτέκτονα. Άλλωστε σύμφωνα με το

Guadet «η τέχνη μας είναι πλούσια κληρονόμος με τη συσσωρευμένη

κληρονομιά των αιώνων. Το κλασικό δεν είναι το προνόμιο της κάθε

εποχής, χώρας ή Σχολής. Οι αρχές είναι οι ίδιες σε όλες τις καλλιτεχνικές

εποχές, παρά τη διαφορά στις εξωτερικές μορφές» (Harbeson 1926, σ. 35).

Το τρίτο σχέδιο της ενότητας, με διαστάσεις 87 εκ. ύψος και 65 εκ.

πλάτος είναι ανυπόγραφο, καθώς το κάτω δεξιό τμήμα του σχεδίου, το

οποίο συνήθως έφερε την υπογραφή έχει χαθεί (παράρτημα, σ. 400).

Ωστόσο, η σφραγίδα της Σχολής πιστοποιεί πως το σχέδιο έγινε εντός των

κόλπων του ιδρύματος. Η μελέτη της θεματολογίας και της σχεδιαστικής

τεχνικής οδηγούν στο συμπέρασμα πως πιθανώς να πρόκειται για

συμμετοχή σε αναλυτική άσκηση. Το σχέδιο ακολουθεί το συνηθέστερο

τρόπο επεξεργασίας και παρουσίασης των θεμάτων της παραπάνω

ενότητας, περιλαμβάνοντας μία προμετωπίδα, η οποία συνθέτεται από

αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες επεξεργασμένες σε μεγάλη κλίμακα. Η

διαφοροποίηση έγκειται στο ότι τα παραπάνω δεν πλαισιώνουν μια όψη σε

μικρότερη κλίμακα. Το σχέδιο χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα στην

επεξεργασία του, στην οποία άλλωστε οδηγεί και η αυστηρά δισδιάστατη

σχεδιαστική προσέγγιση του θέματος.

6.2  Συμμετοχή στις ασκήσεις ελεύθερου σχεδίου της Δεύτερης

Τάξης

Στο πλαίσιο των ασκήσεων ελεύθερου σχεδίου της δεύτερης τάξης, ο

φοιτητής όφειλε να εξοικειωθεί με τη σχεδιαστική απεικόνιση ανθρώπινων

μορφών ή μεμονωμένων μελών του ανθρώπινου σώματος. Το παραγόμενο

αποτέλεσμα θα έπρεπε να είναι ένας γραμμικός σχεδιασμός με έμφαση στο

περίγραμμα, χωρίς τη χρήση των τεχνικών προοπτικής. Μέσω των
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ασκήσεων αυτών ο φοιτητής διδασκόταν τη διαδικασία αναγωγής των

μορφών σε καθαρά σχήματα ώστε να είναι σε θέση να παράγει σχέδια, στα

οποία ο θεατής θα μπορεί «διαβάσει» με μια ματιά (coup d’ oeil)

οποιαδήποτε σύνθεση ως μια ενιαία οντότητα. Συνεπώς, το σύνολο των

χαρακτηριστικών του αντικειμένου θα έπρεπε να αναχθεί σε ένα γραμμικό

σχέδιο, από το οποίο θα έχει αφαιρεθεί ή έστω περιορισθεί κάθε περιττή

λεπτομέρεια. Καθίσταται σαφές πως το contour au trait ή dessin au trait ή

αλλιώς το σχέδιο που έδινε έμφαση στο σχεδιασμό του περιγράμματος,

απαιτούσε αυστηρή περιγραφική ακρίβεια στο χειρισμό της γραμμής ώστε

να εκπληρωθεί η βασική αρχή του ρεαλισμού, δηλαδή της σαφής

απομίμησης της πραγματικότητας.

Αναπόσπαστα δεμένη με την παραπάνω διαδικασία είναι η έννοια

του correction, δηλαδή της ακρίβειας του περιγράμματος και των

λεπτομερειών του σχήματος ανεξάρτητα από τη χρήση των χρωμάτων στην

αναπαράσταση ανθρώπινων μοντέλων93. Η εξοικείωση των φοιτητών με το

σχεδιασμό του ανθρώπινου σώματος είχε διττό ρόλο· αφενός εξυπηρετούσε

την εξάσκησή τους στο σχέδιο του περιγράμματος και αφετέρου οδηγούσε

εκ μεταφοράς στην εξοικείωσή τους με τις αναλογίες στην αρχιτεκτονική.

Καθίσταται συνεπώς σαφές πως η σχεδιαστική εκπαίδευση με όρους

περιγράμματος, μέσω της ζωγραφικής αναπαράστασης ανθρώπινων

μορφών, ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία για τους φοιτητές της

αρχιτεκτονικής.

Τρία από τα σχέδια του αρχείου Κουρεμένου θεωρούμε πως αφορούν

ασκήσεις ελεύθερου σχεδίου που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της

φοίτησής του στη Δεύτερη Τάξη της αρχιτεκτονικής Σχολής του Παρισιού.

Το πρώτο σχέδιο φέρει στην πίσω όψη του επιγραφή, η οποία αποδεικνύει

93 Σύμφωνα με την περιγραφή του Jacques Lacombe στο Dictionnaire portative des
beaux-arts (1759), ο όρος la correction χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις ακριβείς
αναλογίες ανάμεσα σε όλα τα μέρη του σχεδιασμού και αποκτάται μέσω της μελέτης των
όμορφων μοντέλων των αρχαίων αγαλμάτων και στηρίζεται, κυρίως στη γνώση της
ανατομίας (Moore 1977, σ. 151).
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την πατρότητα του σχεδίου και την ημερομηνία εκπόνησης (παράρτημα, σ.

401). Δεδομένου ότι πρόκειται για σχέδιο διακοσμητικού αντικειμένου,

υποθέτουμε πως πρόκειται για άσκηση του μαθήματος dessin ornamental.

Όπως αναφέρεται στην επιγραφή το σχέδιο  εκπονήθηκε στο διάστημα από

τις 4 έως τις 9 Ιουνίου του 1894. Σύμφωνα με την προσωπική καρτέλα του

Βασιλείου Κουρεμένου στη Σχολή, το 1894 συμμετείχε σε άσκηση dessin

ornamental, η οποία αξιολογήθηκε στις 22 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς,

λαμβάνοντας τη διάκριση mention. Δεδομένης της εγγύτητας της

ημερομηνίας εκπόνησης με την ημερομηνία αξιολόγησης του σχεδίου, της

θεματολογίας και της χειρόγραφής επιγραφής της διάκρισης την οποία

φέρει, υποθέτουμε πως πρόκειται για συμμετοχή στην παραπάνω άσκηση.

Θα πρέπει να επισημάνουμε πως η δυνατότητα της ελεύθερης

σχεδίασης έχαιρε μεγάλης εκτίμησης στους κόλπους του γαλλικού

εκπαιδευτικού ιδρύματος, ωστόσο ήταν σεβαστή μόνο ως μια ικανότητα

που θα έπρεπε να αποκτηθεί κυρίως για το συγκεκριμένο σκοπό της

καταγραφής οπτικών πτυχών των υφιστάμενων κτιρίων ή για την ενίσχυση

των αποτυπώσεων (Paul 1979). Η δυνατότητα ελεύθερης σχεδίασης

αντιλαμβανόταν περισσότερο ως μια φυσική κλίση η οποία θα έπρεπε να

εξασκηθεί και όχι ως απαραίτητη κατάρτιση την οποία ο μαθητής θα έπρεπε

να αποκτήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. Υπό το πρίσμα αυτό

καθίσταται κατανοητή η επίτευξη βαθμού προβιβασμού του σχεδίου του

Κουρεμένου παρά το γεγονός πως είναι εμφανής η αδυναμία του να

αποδώσει πιστά το προς αποτύπωση αντικείμενο. Δεδομένης της απειρίας

του, καθώς εισήχθη στη Σχολή το 1893 και των πιθανώς ελαστικότερων

απαιτήσεων του καθηγητή, το σχέδιο απέσπασε τη διάκριση mention.

Έχοντας ως άξονα τα όσα προαναφέρθηκαν μπορούμε να

επιχειρήσουμε την ανάλυση ενός ακόμη σχεδίου του Βασιλείου

Κουρεμένου, το οποίο εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησής του στη

Δεύτερη Τάξη, όπως αποδεικνύει η αντίστοιχη επιγραφή στο κάτω δεξιό
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άκρο94 (παράρτημα, σ. 402). Όπως αναφέρεται σε επιγραφή στην πίσω όψη

του σχεδίου, εκπονήθηκε στο διάστημα από τις 4 έως τις 9 Ιανουαρίου του

189795. Σύμφωνα με την προσωπική καρτέλα του Κουρεμένου στη Σχολή,

το 1897 συμμετείχε σε άσκηση dessin modelage, η οποία αξιολογήθηκε στις

26 Ιανουαρίου του ίδιου έτους, λαμβάνοντας τη διάκριση mention.

Δεδομένης της εγγύτητας της ημερομηνίας εκπόνησης με την ημερομηνία

αξιολόγησης του σχεδίου αλλά και της θεματολογίας, υποθέτουμε το σχέδιο

αφορά συμμετοχή στην παραπάνω άσκηση96.

Το σχέδιο, το οποίο αφορά τη σχεδιαστική απεικόνιση ενός

ανθρώπινου σκελετού, έγινε με τη χρήση μολυβιού σε αδιαφανές χαρτί

διαστάσεων 62,5 εκ. ύψους και  45,2 εκ. πλάτους, με ελεύθερο χέρι,

πιθανώς εκ του φυσικού. Στο πλαίσιο της προσέγγισης του ανθρώπινου

σώματος με όρους αναλογίας, η Σχολή διέθετε ένα «οπλοστάσιο»

προπλασμάτων ανθρώπινων μελών και σκελετών, γύψινων εκμαγείων και

φωτογραφικού υλικού97 (παράρτημα, σ. 403). Η επεξεργασία των

περιγραμμάτων αποδεικνύει γρήγορο σχεδιασμό, ενώ παράλληλα

φανερώνει την απειρία του δημιουργού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το

γεγονός πως ο Κουρεμένος διατήρησε σε γενικές γραμμές τις αναλογίες με

βάση τους οριζόντιους άξονες, δεν ήταν όμως συνεπής ως προς τον

κατακόρυφο άξονα. Αν υποθέσουμε πως πρόκειται για αναπαράσταση εκ

του φυσικού, ίσως αυτή η απόκλιση από τον κατακόρυφο άξονα να

οφείλεται στην προσπάθεια πιστής αντιγραφής ακόμη και της κλίσης που

ίσως είχε προσλάβει το ομοίωμα λόγω κακής στήριξης.

94 «II Classe B, Couremenos B. el de M.M. Guadet et Paulin».
95 «Monsieur Coureménos, Eleve de M. Guadet et Paulin. Semaine du 4 au 9 Janvier

1897».
96 Το σχέδιο φέρει σφραγίδα της École des Beaux-Art στο αριστερό άνω άκρο του.
97 Από τις 21 Οκτωβρίου του 2008 έως τις 4 Ιανουαρίου του 2009, οργανώθηκε στην

École Nationale Supérieure des Beaux-Arts του Παρισιού έκθεση με θέμα «Figures du
corps: Une Leçon d’ Anatomie à l’ École des Beaux-Arts», όπου εκτέθηκε ένα μεγάλο
μέρος της συλλογής του 19ου αιώνα.
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Στο πλαίσιο της φοίτησης του Βασιλείου Κουρεμένου στη Δεύτερη

Τάξη εκπονήθηκε ακόμη ένα σχέδιο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του

(παράρτημα, σ. 404). Πρόκειται για το σκίτσο ενός γυμνού άνδρα, το οποίο

έγινε πιθανώς εκ του φυσικού. Το σχέδιο, διαστάσεων 61 εκ. ύψους και

46,5 εκ. πλάτους, εκπονήθηκε την εβδομάδα 8 με 13 Φεβρουαρίου του

1897, όπως αναγράφεται στην επιγραφή που βρίσκεται στην πίσω όψη

του98. Σύμφωνα με την προσωπική καρτέλα του Κουρεμένου στη Σχολή

Καλών Τεχνών του Παρισιού, συμμετείχε σε άσκηση dessin, η οποία

αξιολογήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1897. Δεδομένης της εγγύτητας της

ημερομηνίας εκπόνησης με την ημερομηνία αξιολόγησης του σχεδίου

καθώς και της θεματολογίας του, υποθέτουμε πως πρόκειται για συμμετοχή

στο συγκεκριμένο μάθημα.

Το σχέδιο έγινε με ελεύθερο χέρι και τη χρήση κάρβουνου. Ο

δημιουργός τηρεί τις αναλογίες της ανθρώπινης μορφής σύμφωνα με τους

σχεδιαστικούς άξονες και αποδίδει τα επιμέρους σημεία της ανατομίας του

ανθρώπου χωρίς τη χρήση λεπτομερειών και έντονης φωτοσκίασης,

πειθαρχώντας στις επιταγές της Σχολής. Το σώμα του ανθρώπου που

στέκεται στο έδαφος αποτελεί συνέχεια της ακτίνας του πλανήτη κάθετα

προς τον ορίζοντα με την κάθετη αυτή γραμμή να συμπίπτει με τον άξονας

που διαιρεί το ανθρώπινο σώμα σε δύο απόλυτα συμμετρικά τμήματα.

Πρόκειται για την έννοια aplomb, η οποία εισήχθη από την Ακαδημία

Ζωγραφικής και Γλυπτικής και η οποία χαρακτηρίζει έναν κατακόρυφο

άξονα, ο οποίος εάν επεκταθεί στο άπειρο, θα περάσει από το κέντρο της

γης. Σύμφωνα με το Charles Blanc (1880, σ. 21) «ο άξονας διαπερνά το

σώμα χωρίς να είναι παντού εμφανής, ωστόσο για τη χάραξή του

χρησιμοποιούνται πάντα τα ίδια ορόσημα· οι αύλακες του άκρου της μύτης

και το μεσαίο των χειλιών, το λακκάκι στο πηγούνι, ο ομφαλός, η ραφή του

περινέου, η προβολή των ακανθωδών αποφύσεων, η μέση βύθιση του στο

πίσω μέρος του λαιμού. Έτσι, το ανθρώπινο σώμα παρέχοντας την αντίθεση

98 «Monsieur Couréménos, eleve de M. […] Paulin, Semaine du 8 au 13 Fevrier 1897
[...]».
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μέσα από τη συμμετρία και την ποικιλομορφία μέσα από την ισορροπία,

πραγματώνει τη θεμελιώδη αρχή της αρχαιότητας, πως η αρμονία γεννιέται

από τις αντίθετες αναλογίες».

Τα παραπάνω αποκρυσταλλώνουν την άποψη της Σχολής πως το

ανθρώπινο σώμα συγκεντρώνει τις αρχές της απόλυτης συμμετρίας και

κατά συνέπεια της αισθητικής ευρυθμίας, η οποία θα πρέπει να διέπει κάθε

παραγόμενο έργο.  Ως εκ τούτου η εξοικείωση των φοιτητών με το

σχεδιασμό της ανθρώπινης μορφής καθιστούσε σημαντικό εφόδιο για την

επίτευξη της ορθής αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

6.3  Συμμετοχή σε άσκηση projet rendu της Δεύτερης Τάξης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου διερεύνησης

της αρχιτεκτονικής λύσης στα καμαρίνια, ακολουθούσε η επεξεργασία του

θέματος στα εργαστήρια. Οι φοιτητές συχνά ανέτρεχαν σε βιβλιογραφικές

πηγές από την επαρκώς ενημερωμένη βιβλιοθήκη των εργαστηρίων για να

αντλήσουν πληροφορίες που θα τους βοηθούσαν στην αντιμετώπιση του

αρχιτεκτονικού προβλήματος. Υφιστάμενα μνημεία και ιστορικά κτίρια

λειτουργούσαν ως χρήσιμα παραδείγματα στην πορεία του αρχιτεκτονικού

σχεδιασμού. Την απαρχή του 20ου αιώνα συνόδεψε η δημοσίευση πληθώρας

εκδόσεων με σχέδια των φοιτητών της Σχολής, μεγάλο τμήμα από τις

οποίες στελέχωναν τις βιβλιοθήκες των εργαστηρίων. Ως κυριότεροι

εκδότες του Παρισιού αναφέρονται οι Guérinet, Farge και Vincent. Οι

εκδόσεις αφορούσαν τη δημοσίευση των επιτυχόντων συμμετοχών και σε

κάποιες περιπτώσεις των κτιριολογικών προγραμμάτων των Μεγάλων

Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, Rougevin, Godeboeuf, Labarre, Chehavard

και φυσικά του διαγωνισμού για το Grand Prix de Rome. Παράλληλα,

κυκλοφορούσαν μικρότερες εκδόσεις οι οποίες περιελάμβαναν σχέδια

συμμετοχής των εισαγωγικών εξετάσεων, ενώ από το 1889 δημοσιεύονταν

συλλογές σχεδίων για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
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Σύμφωνα με την καρτέλα του στην παρισινή Σχολή Καλών Τεχνών,

ο Βασίλειος Κουρεμένος κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 1893 και

1894 έλαβε μέρος σε τρεις ασκήσεις της μορφής projet rendu. Στο αρχείο

του βρίσκεται ενυπόγραφο αχρονολόγητο σχέδιο, το οποίο πιθανολογούμε

πως ανήκει στο παραπάνω είδος ασκήσεων (παράρτημα, σ. 405). Πρόκειται

για σχέδιο το οποίο πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο του Guadet,

σύμφωνα με την υπογραφή που φέρει στο δεξιόό κάτω άκρο του99. Οι

ασκήσεις projet rendu στις οποίες έλαβε μέρος ο Κουρεμένος

αξιολογήθηκαν στις 7 Μαρτίου και 9 Μαΐου του 1893 και στις 8 Νοεμβρίου

του 1894. Το θέμα του αρχιτεκτονικού προβλήματος αφορά το σχεδιασμό

μιας διώροφης κατοικίας ενός κυβερνητικού αξιωματούχου. Στο αρχείο

Κουρεμένου βρέθηκε μόνο το σχέδιο της κάτοψης του επιπέδου του

ισογείου, το οποίο έχει διαστάσεις 78,5 εκ. ύψος και 45,2 εκ. πλάτος και

φέρει περιμετρικά χρυσή ταινία, η οποία αποδεικνύει πως εκτέθηκε με το

πέρας του ακαδημαϊκού έτους.

Στη συνέχεια της μελέτης θα επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε στην

επίλυση της παραπάνω άσκησης τις σχεδιαστικές αρχές του Julien Guadet,

όπως αυτές αποκρυσταλλώθηκαν στο τετράτομο έργο του.

6.3.1   Οι άξονες

Θα πρέπει λοιπόν, σε ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο, να προχωρήσουμε

πριν από όλα στους άξονες. [.…] Ο άξονας της κάτοψης, ο άξονας

της κύριας ή της πίσω όψης, και αυτός της κατά μήκος τομής, είναι

μόνο ίχνη στο σχέδιο του ίδιου κατακόρυφου επιπέδου, το οποίο

είναι ο κύριος άξονας. (Guadet 1910, Τόμος 1, σ. 41)

99 «COUREMENOS, el de M. Guadet».
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Ως άξονες της σύνθεσης ορίζονται οι οπτικές διαφυγές ανάμεσα σε

ένα άνοιγμα ή ένα πλαίσιο προς ένα διάδρομο, ένα αίθριο, ένα κυρίαρχο

αρχιτεκτονικό στοιχείο, μια σειρά κιόνων ακόμη και ένα διακοσμητικό

μοτίβο. Στο σχέδιο του Κουρεμένου ο βασικός άξονας του σχεδίου, τόσο

στην εγκάρσια όσο και στη διαμήκη διάσταση, εισέρχεται από το κέντρο

της εστίας της σύνθεσης, δηλαδή την εσωτερική αυλή (παράρτημα, σ. 406).

Η κεντρικότητα που χαρακτηρίζει την κάτοψη αποτελεί μια επινόηση που

επιλαμβάνεται την ανάγκη για σφαιρική θέαση του χώρου από τον χρήστη

και τον επισκέπτη του κτιρίου. Χαρακτηριστική είναι η διαμοιβόμενη σχέση

της διάρθρωσης του αρχιτεκτονικού χώρου και των διαφόρων λειτουργιών

με το κέντρο βάρους της σύνθεσης. Η σύνδεση των χώρων με το κεντρικό

στοιχείο προσφέρει στον παρατηρητή που κινείται κατά μήκος του

κεντρικού άξονα, τη δυνατότητα εποπτικής θέασης του συγκροτήματος

ώστε να επιτυγχάνεται άμεση η σύνδεση της οπτικής εικόνας με το

«αντιλαμβάνεσθαι», το οποίο στην περίπτωση αυτή ταυτίζεται με την

κατανόηση του δομημένου περιβάλλοντος. Παράλληλα με τον κεντρικό

άξονα, συναντώνται οι άξονες των διαδρόμων και των πυλώνων και σε ίση

απόσταση, οι άξονες των άκρων.

Ο Κουρεμένος υλοποιώντας τους συνθετικούς κανόνες του

δασκάλου του προβαίνει σε οργάνωση της σύνθεσης γύρω από μια

εσωτερική αυλή, η οποία λειτουργεί ως το ιδανικό κέντρο, το βασικό

προβάλλον στοιχείο. Άλλωστε, η διάταξη αυτή συνιστά τη συνηθέστερη

επιλογή σε περιπτώσεις σχεδιασμού κτιρίων κατοικίας της μεγαλοαστικής

τάξης. Στο πλαίσιο αυτό η εσωτερική αυλή, με διαστάσεις πέντε επί δέκα

μέτρων, λειτουργεί ταυτόχρονα ως κεντρικό δομικό στοιχείο αλλά και ως

γεωμετρικό στοιχείο που αποτελεί την οργανωτική αρχή της σύνθεσης,

δηλαδή το στοιχείο που λειτουργεί ως βάση επάνω στην οποία χαράχτηκε

το σύνολο των τεμνόμενων αξόνων. Υπό το ίδιο πρίσμα, τα σημεία του

άξονα των πυλώνων, σύμφωνα με τη χάραξη την οποία προτείνει ο Guadet,

είναι και κατασκευαστικά. Με τον τρόπο αυτό υπονοείται η ύπαρξη και η

χρήση ενός σχεδιαστικού και ταυτόχρονα κατασκευαστικού κανάβου,
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σιωπηρή απόδειξη της ιδιαίτερης βαρύτητας που έδινε στη γνώση της

κατασκευαστικής συνιστώσας της αρχιτεκτονικής.

6.3.2  Ο χαρακτήρας

Ο χαρακτήρας των κτιρίων είναι η κατάσταση της ποικιλομορφίας

τους και προφυλάσσει μια πόλη ή μια εποχή από τη μονοτονία των

κτιρίων. (Guadet 1910, Τόμος 1, σ. 132)

Οι φοιτητές της Σχολής ωθούνταν στην ενδελεχή μελέτη του τίτλου

του κτιριολογικού προγράμματος ώστε να κατανοήσουν και να συλλάβουν

όχι μόνο τις απαιτούμενες λειτουργικές συνιστώσες του αρχιτεκτονικού

προβλήματος αλλά και το χαρακτήρα που θα πρέπει να αποδοθεί στο

αρχιτεκτόνημα. Ο κτιριακός χαρακτήρας του παραγόμενου μπορεί να

προκύψει είτε από τα αισθητικά χαρακτηριστικά μιας περιόδου, λόγου χάρη

του μεσαίωνα ή της αναγέννησης, είτε από τη χρήση του κτιρίου, λόγου

χάρη ένα θέατρο ή ένα σιδηροδρομικό σταθμό και τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά που θα απαιτούνται από αυτή. Στο πλαίσιο αυτό ένας

θρησκευτικός χώρος οφείλει να αποπνέει αίσθημα ευλάβειας και

κατάνυξης, ενώ μια κατοικία να παρέχει στους χρήστες της την ιδιότητα του

οικείου.

Είναι πρόδηλο πως η έννοια του χαρακτήρα χρησιμοποιείται για να

αναγάγει το συναίσθημα σε κυρίαρχο στοιχείο επικοινωνίας του δομημένου

χώρου με τον άνθρωπο. Η αναζήτηση του χαρακτήρα σε επίπεδο κάτοψης

αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία, η οποία απαιτεί μεγαλύτερη εμβάθυνση

στην πρόθεση του αρχιτέκτονα, δηλαδή στο parti. Στο πλαίσιο αυτό, η

απόδοση του σχετικού χαρακτήρα, όπως αυτός έχει αναλυθεί από τον

Quatremère de Quincy, θα πρέπει να προβληθεί και καταστεί ευδιάκριτος

μέσω των επιμέρους χαρακτηριστικών της κάτοψης. Για την εξυπηρέτηση
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του παραπάνω σκοπού ο Κουρεμένος επιλέγει να χρησιμοποιήσει στο

πρόσθιο τμήμα της κάτοψης τη διάταξη ενός cour d’ honneur, ώστε να

δίδεται την αίσθηση πως το κτίριο είναι «ανοιχτό» προς τον επισκέπτη. Η

πρόθεση αυτή συνάδει άλλωστε και με το γεγονός πως το μπροστινό τμήμα

της κατοικίας φιλοξενεί αποκλειστικά τους χώρους υποδοχής. Ιδιαίτερο

ενδιαφέρον παρουσιάζει η πλούσια διακόσμηση που φέρει το παραπάνω

τμήμα, καθώς και κάθε άλλο τμήμα που προορίζεται για τη φιλοξενία και τη

διασκέδαση των ξένων και η οποία αναπαριστάται με τέτοιο τρόπο που

υποδηλώνει τη μνημειακότητα και τη θεατρικότητα της σύνθεσης, χωρίς τη

σχολαστική σχεδιαστική επεξεργασία. Το γεγονός πως η διακόσμηση δεν

αποδίδεται σχεδιαστικά σε κανένα άλλο δωμάτιο της κατοικίας αποδεικνύει

τη βαρύτητα που δινόταν στην αξία της στους χώρους υποδοχής, δεδομένου

πως αυτοί συγκέντρωναν τα στοιχεία παρουσίασης της οικονομικής

ευμάρειας του οικοδεσπότη.

6.3.3  Η κάτοψη

Διακριτές είναι στο σχέδιο του Κουρεμένου οι επιμέρους ενότητες

που συγκροτούν το σύνολο της κάτοψης του ισογείου. Οι αίθουσες

υποδοχής, οι ημι-ιδιωτικοί και οι ιδιωτικοί χώροι αναπτύσσονται με τέτοιο

τρόπο ώστε να αποτελούν ανεξάρτητα σύνολα στα οποία όμως δίδεται η

δυνατότητα επικοινωνίας ανάλογα με την επιθυμία του εκάστοτε χρήστη. Η

συνθετική αυτή προσέγγιση οδηγεί σε μια αρχιτεκτονική δημιουργία που

υπομνήει την υψηλή κοινωνική θέση του ιδιοκτήτη, παρέχοντας παράλληλα

την απαραίτητη ιδιωτικότητα και την οικειότητα που οφείλει να έχει μια

κατοικία. Σύμφωνα με τις συνθετικές αρχές των παλιών αρχοντικών του

17ου και του 18ου αιώνα η υποδοχή και οι κοινόχρηστοι χώροι

αναπτύσσονται στο επίπεδο του ισογείου και στον όροφο αναπτύσσονται τα

δωμάτια και οι υπόλοιποι ιδιωτικοί χώροι της οικογένειας.
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Όσο η ζωή γίνεται πιο εκλεπτυσμένη αισθάνεται κανείς την ανάγκη

να έχει διάφορα μέρη για τις διάφορες λειτουργίες της ζωής.

Εξειδικευμένα τμήματα όπως τραπεζαρίες, βιβλιοθήκες, δωμάτια

συνάντησης, δωμάτια συνομιλίας. (Guadet 1910, Τόμος 2, σ. 72)

Στη διάταξη των εσωτερικών χώρων του ισογείου διαπιστώνουμε

μία διαβάθμιση του βαθμού ιδιωτικότητας, ο οποίος φθίνει όσο

απομακρυνόμαστε από την πρόσοψη του κτιρίου. Ειδικότερα, οι χώροι

υποδοχής (gallerie des fetes, salon d’ honneur, salle des jeux)

αναπτύσσονται στο πρόσθιο τμήμα του ισογείου, στη μέση ακολουθούν οι

χώροι εργασίας, μελέτης και εστίασης (salon, attente, cabinet du prefet,

bureau, salle à manger) και στο πίσω τμήμα βρίσκονται οι χώροι

παρασκευής του φαγητού και οι αίθουσες της διασκέδασης (cuisine, office,

salle à manger, chambre, salle de billard) (παράρτημα, σ. 407). Οι χώροι

οριζόντιας και κατακόρυφης κυκλοφορίας έχουν τοποθετηθεί με όψη στην

εσωτερική αυλή, σύμφωνα με τις συνθετικές αρχές που εφαρμόζονταν στα

παλιά αρχοντικά. Η χωροθέτηση των salons στην κάτοψη της κατοικίας και

ίσως περισσότερο η διάταξή τους στην όψη συνιστούσε ιδιαίτερα

σημαντικό θέμα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Ο Blondel χαρακτηρίζει το

σαλόνι ως την «κυρία του σπιτιού» που δέχεται τις επίσημες επισκέψεις

(Guadet 1910, Τόμος 2, σ. 70), ενώ ο Guadet στο δεύτερο τόμο του έργου

του δίνει εκτενείς οδηγίες σχετικά με το σχεδιασμό των χώρων που

προορίζονται για την υποδοχή των επισκεπτών και τη διοργάνωση των

εορτών. Η οπτική του για την αρχή που οφείλει να διέπει το σχεδιασμό των

χώρων υποδοχής φαίνεται στην άποψή του πως «όταν ο αρχιτέκτων

σχεδιάζει το σαλόνι πρέπει να έχει στον νου του τον επισκέπτη και όχι τον

οικοδεσπότη» (Guadet 1910, Τόμος 2, σ. 72).

Υπό την επιρροή των επικρατουσών τάσεων, ο Κουρεμένος

τοποθετεί τους χώρους υποδοχής στο πιο προνομιακό τμήμα της κατοικίας,

δηλαδή στην πρόσοψη. Ο σκοπός της επιλογή του είναι διττός· αφενός η
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διάταξη αυτή συμβάλει στην αισθητική επεξεργασία της κύριας όψης και

αφετέρου παρέχει στους χώρους των επισκεπτών άμεση πρόσβαση από την

κεντρική είσοδο. Έτσι ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί

κατευθείαν στο χώρο υποδοχής χωρίς να διασχίσει κάποιο από τα ιδιωτικά

τμήματα της κατοικίας. Η συγκέντρωση των τριών Μεγάλων Σαλονιών

(Grand Salons: salon d’ honneur, gallerie des fetes και salle des jeux) στο

ίδιο τμήμα της κάτοψης και η άμεση επικοινωνία που παρέχεται μεταξύ

τους εγγράφεται στο πλαίσιο της οδηγίας του Guadet για ομαδοποίηση των

κύριων χώρων υποδοχής. Ειδικότερα η διάταξη των παραπάνω χώρων

οφείλει να είναι τέτοια ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και να

δύναται να αλληλοσυμπληρωθούν, για να εξυπηρετούν οποιοδήποτε αριθμό

καλεσμένων. Ο Κουρεμένος κινούμενος στον άξονα των οδηγιών του

Guadet, τοποθετεί τα Μικρά Σαλόνια, τα οποία παλαιότερα ονομάζονταν

boudoir ή cabinets και τα οποία συνήθως φιλοξενούν προσωπικές

συζητήσεις, επιτραπέζια παιχνίδια και απαιτούν σχετική απομόνωση, στα

άκρα της κάτοψης ώστε να εξασφαλίζεται σχετική απομόνωση από το

θόρυβο.

Οι τραπεζαρίες που συναντώνται σε μία κατοικία μεγαλοαστικής

τάξης διαχωρίζονται στις οικογενειακές και σε αυτές που φιλοξενούν τα

επίσημα γεύματα. Ο Κουρεμένος στο σχεδιασμό συμπεριλαμβάνει και τις

δύο κατηγορίες, δεδομένης της υψηλής κοινωνικής θέσης του ιδιοκτήτη,

σύμφωνα με το θέμα της εργασίας. Η οικογενειακή τραπεζαρία (salle à

manger de famille) έχει χωροθετηθεί στο πίσω τμήμα της κάτοψης,

δεδομένου πως πρόκειται για ένα χώρο ιδιωτικό, ο οποίος θα

χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τα μέλη της οικογένειας. Αντίθετα, η

επίσημη τραπεζαρία (salle à manger ordinaire) καταλαμβάνει τη μία πλευρά

της κατοικίας, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση από την είσοδο χωρίς τη

μεταφορά του επισκέπτη στους ιδιωτικούς χώρους. Σύμφωνα με τις ανάγκες

της σύγχρονης ζωής του 19ου αιώνα, η τραπεζαρία άρχισε σταδιακά να

χρησιμοποιείται όχι μόνο για το δείπνο, αλλά για οποιοδήποτε επίσημο

γεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπό τη λογική της νέας αυτής
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συνήθειας ο Guadet προτείνει το φωτισμό της αίθουσας από περισσότερες

από μία όψεις, ώστε να αποφευχθούν οι δυσάρεστες σκιάσεις100. Στο

πλαίσιο αυτό η γειτνίαση της τραπεζαρίας με την εσωτερική αυλή, όπως

παρουσιάζεται στην συνθετική αντιμετώπιση του Κουρεμένου, ικανοποιεί

την ανάγκη για εκατέρωθεν φωτισμό του δωματίου.

Με τον όρο cabinet εννοούμε το δωμάτιο υποδοχής φίλων και

πελατών, προμηθευτών, ακόμη και ξένων, οι οποίοι έχουν κάποια

συνδιαλλαγή με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας. Ο χώρος αυτός στο σχέδιο του

Κουρεμένου αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο μαζί με το χώρο αναμονής και ένα

μικρό σαλόνι, και τοποθετείται στην αριστερή όψη του κτιρίου. Ο

προθάλαμος, ο οποίος λειτουργεί ως χώρος αναμονής, είναι ανεξάρτητος

από τους ιδιωτικούς χώρους της κατοικίας και εύκολα προσβάσιμος από την

κεντρική είσοδο. Το μικρό σαλόνι με άμεση πρόσβαση στο χώρο του

cabinet χρησιμοποιείται στην περίπτωση της ύπαρξης χρόνου αναμονής

στην επίσκεψη ενός επίσημου καλεσμένου.

Ακολουθώντας τις περί σύνθεσις διδαχές του Guadet, ο Κουρεμένος

τοποθέτησε την αίθουσα του μπιλιάρδου στο δεξιό άνω άκρο της κάτοψης

ώστε να εξασφαλισθεί ανεξάρτητη είσοδος στο χώρο και πολύπλευρος

φωτισμός για την αποφυγή της ανεπιθύμητης σκίασης διαφόρων τμημάτων

του χώρου.

100 Τα βασικά χαρακτηριστικά που οφείλει να λάβει υπόψη ο αρχιτέκτων στο σχεδιασμό
της τραπεζαρίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Guadet (1910, Τόμος 2, σσ. 99-106), είναι:
(i) Η ευημερία των φιλοξενούμενων και η εξυπηρέτησή τους, καθώς είναι το βασικό
μέλημα της συνθετικής διαδικασία, (ii) Η θέρμανση, η οποία οφείλει να τοποθετείται κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να διαταράσσει το λιγότερο δυνατό, (iii) Ο φωτισμός, ο οποίος θα
πρέπει να είναι έντονος και να μη δημιουργεί ανεπιθύμητες σκιάσεις, (iv) Οι εσωτερικοί
τοίχοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί στη διείσδυση των ατμών και των οσμών,
συνεπώς προτείνεται η χρήση υλικών όπως το μάρμαρο, το μωσαϊκό, το χρώμα ή το
βερνίκι.
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6.3.4  Η παρουσίαση του σχεδίου

Η ολοκλήρωση της σχεδιαστικής διαδικασίας ενός σχεδίου

παρουσίασης εμπεριείχε απαραίτητα τη διαδικασία του fini, δηλαδή μιας

σειράς διακοσμητικών σχεδιαστικών μεθόδων οι οποίες είχαν ως σκοπό να

προσδώσουν ξεχωριστή οπτική απόδοση στα διάφορα δεδομένα του

σχεδίου ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ενός σχεδίου που θα

συμμετέχει σε διαγωνισμό της κατηγορίας projet rendu.

Το fini είναι αυτό που αποκαλούμε η έκφραση της μορφής. […]

Μόνο τότε ολοκληρώνεται το σχέδιο. (Guadet 1910, Τόμος 1, σ. 55)

Ο Guadet αφήνει στη διακριτική ευχέρεια του κάθε φοιτητή την

επιλογή της μεθόδου παρουσίασης της σκιάς του φωτός, του περιβάλλοντα

χώρου και των διαφορετικών δομικών στοιχείων, δεδομένου πως το

αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί άμεσα από την ποιότητα και την ακρίβεια του

σχεδίου.

Για εμάς η μέθοδος της «πλύσης» (lavis) είναι η πιο κοινή μέθοδος

[…] αλλά και οι άλλες μέθοδοι είναι ίδιες, έστω και αν οι “πλύσεις”

γίνονται με στυλό, μολύβι ή μικτή τεχνική. [.…] Κάθε τρόπος

ολοκλήρωσης του σχεδίου είναι θεμιτός, αν το σχέδιο είναι ακριβές.

(Guadet 1910, Τόμος 1, σ. 55)

Η μέθοδος των πλύσεων συνιστά τη συνηθέστερη τεχνική

χρωματισμού των σχεδίων παρουσίασης. Πρόκειται για μια εικονογραφική

μέθοδο κατά την οποία δημιουργούνται διαφορετικές χρωματικές εντάσεις

μέσω της χρήσης ενός αραιωμένου χρώματος (ακουαρέλα ή μελάνι), το

οποίο δημιουργεί ένα ημι-διαφανές στρώμα. Ειδικότερα, ένα πολύ υγρό

πινέλο εμποτισμένο με διαλυτικό ώστε να κατέχει ένα μικρό φορτίο
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χρώματος ή μελανιού, εφαρμοζόταν σε ένα υγρό ή ξηρό υπόστρωμα όπως

το χαρτί, το οποίο έφερε το γραμμικό σχέδιο. Με τον τρόπο αυτό

επιτυγχανόταν μια ομαλή, ομοιόμορφη και ημιδιαφανής απόδοση. Συνήθως

χρησιμοποιούταν ένα ή δύο χρώματα. Η τεχνική του αραιωμένου μελανιού

ή του χρώματος ακουαρέλας σε συνδυασμό με το γραμμικό σχέδιο

καθιστούσε συνήθη πρακτική στην επεξεργασία των σχεδίων παρουσίασης,

απαιτούσε ωστόσο την προσεκτική εφαρμογή του χρώματος στην

επιφάνεια, ώστε να διατηρηθεί ο έλεγχος του υλικού, καθώς το ίχνος των

σκιών όφειλε να αποτελεί το αντικείμενο προσεκτικής φροντίδας.

Παρατηρώντας την απόδοση των χρωμάτων στο σχέδιο του

Κουρεμένου διαπιστώνουμε πως η επιλεγμένη μέθοδος χρωματισμού

εγγράφεται στο πνεύμα μιας εκφραστικά λιτής παρουσίασης. Η επιλογή της

μεθόδου περιλαμβάνει τη χρήση σινικής μελάνης για τη διαδικασία του

poche, δηλαδή το χρωματισμό των συμπαγών δομικών στοιχείων, τη χρήση

μολυβιού για το σχεδιασμό των περιγραμμάτων και τις πλύσεις σε απαλή

πράσινη απόχρωση για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και της

εσωτερικής αυλής. Χαρακτηριστικό είναι πως ο Κουρεμένος δεν

χρησιμοποιεί στην τελική επεξεργασία του σχεδίου, όπως άλλωστε και στα

υπόλοιπα σχέδιά του, τη μέθοδο του entourage, δηλαδή του χρωματισμού

σε έντονο σκούρο τόνο του περιβάλλοντα χώρου101. Σε ό,τι αφορά τη

συνθετική επίλυση του θέματος ο Κουρεμένος κινείται στον άξονα των

οδηγιών σχεδιασμού που παρέχει ο Guadet στον πρώτο τόμο του έργου του,

διαπιστώνεται όμως στα σχέδιά του μια αδυναμία απόδοσης του

καλλιτεχνικού αποτελέσματος το οποίο συναντάμε σε άλλους φοιτητές της

Σχολής. Είναι εμφανές πως  στερείται της καλλιτεχνικής δεινότητας, η

οποία χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος των αποφοίτων της École des Beaux-

Arts.

101 Η τεχνική του entourage απορρέει από την παλιά ακαδημαϊκή μέθοδο του coloris και
αφορά τη διαδικασία ανάδειξης δευτερευόντων λευκών και άλλων ανοιχτόχρωμων τόνων
από σκούρα γκρι επιφάνεια. Η διαδικασία αυτή αποτελούσε ένα λεπτό τεχνικό ζήτημα
στην εκμάθηση της απόδοσης των τόνων στη διαδικασία του σχεδιασμού (Moore 1977).
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6.3.5  Η «ρητορική» της κάτοψης

Σε ό,τι αφορά τη «ρητορική» της κάτοψης ο Κουρεμένος παρέχει

όλες τις σχεδιαστικές πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην άμεση

οπτικοποίηση των δεδομένων, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω διευκρινήσεων

μέσω του γραπτού λόγου. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Σχολής κάθε

σχέδιο όφειλε να εμπεριέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα

οδηγήσουν στην υλοποίηση της αρχιτεκτονικής ιδέας, χωρίς την ανάγκη

γραπτών ή προφορικών επεξηγήσεων από τον ίδιο τον αρχιτέκτονα. Υπό το

πρίσμα της παραπάνω άποψης, ο Κουρεμένος παραθέτει στο σχέδιό του τις

πληροφορίες που αφορούν μόνο το είδος της λειτουργίας που φιλοξενεί

κάθε ένας από τους χώρους του κτιρίου.

6.4  Συμμετοχή στην άσκηση esquisse της Πρώτης Τάξης

Σύμφωνα με την καρτέλα του Βασιλείου Κουρεμένου στη Σχολή Καλών

Τεχνών του Παρισιού, το 1901 συμμετείχε σε μια άσκηση διερεύνησης της

αρχιτεκτονικής λύσης (esquisse) με θέμα το σχεδιασμό ενός δημόσιου

πηγαδιού, η οποία αξιολογήθηκε στις 2 Απριλίου λαμβάνοντας τη διάκριση

deuxième mention. Στο αρχιτεκτονικό του αρχείο υπάρχει σχέδιο

διαστάσεων 56 εκ. ύψους και 41,5 εκ. πλάτους, το οποίο αναπαριστά ένα

δημόσιο πηγάδι (παράρτημα, σ. 408). Η επιγραφή στο πίσω μέρος του

σχεδίου μας επιτρέπει να συμπεράνουμε πως πρόκειται για φοιτητική

εργασία, η οποία έγινε στο εργαστήριο του Edmond Paulin102. Δεδομένης

της θεματολογίας του σχεδίου και της επιγραφής σύμφωνα με την οποία το

έργο απέσπασε τη διάκριση deuxieme mention103 οδηγούμαστε στο

συμπέρασμα πως πρόκειται για συμμετοχή στην παραπάνω άσκηση. Θα

102 «Couréménos, Paulin».
103 Κατά την αξιολόγηση των συμμετοχών δόθηκαν τέσσερα premières secondes

médailles, δύο premières mentions και είκοσι δύο deuxiemes mentions (Planat 1901) &
(Gournay & Crosnier-Leconte 2013).
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πρέπει να επισημανθεί πως από το έτος 1900 παρατηρείται μεγάλη

ποικιλομορφία στα θέματα των ασκήσεων της ενότητας esquisse. Οι

φοιτητές καλούνται να επιλύσουν αρχιτεκτονικά προβλήματα όπως το

σχεδιασμό ενός δημόσιου πηγαδιού στη Νότια Γαλλία, μια πεζογέφυρα σε

ένα κανάλι, την είσοδο στο σταθμό του μετρό, ένα δωμάτιο μπιλιάρδου, τον

τίτλο ενός βιβλίου αρχιτεκτονικής και άλλα παρόμοια θέματα. Τόσο η

συμβολική όσο και η χρηστική έννοια της αρχιτεκτονικής του δημόσιου

χώρου είναι οι συνιστώσες που θα πρέπει να προβληθούν, ίσως με έναν

εμφατικό τρόπο, στο παραγόμενο αρχιτεκτόνημα. Στο πλαίσιο αυτό, η

χρήση του όρου δημόσιο στην ανάγνωση του προγράμματος καλείται να

μεταφέρει στο αντικείμενο έναν πιο σαφή και πιο στιβαρό χαρακτήρα. Ως

βασικός στόχος της άσκησης αναγνωρίζεται η όξυνση καταρχήν της

ικανότητας ταχείας ανάγνωσης και κατανόησης του κτιριολογικού

προγράμματος και στη συνέχεια της δυνατότητας επεξεργασίας ενός

θέματος σε μικρό χρονικό διάστημα χωρίς τη χρήση βιβλιογραφικών

πηγών. Η προσέγγιση του αρχιτεκτονικού προβλήματος όφειλε να

αποδεικνύει τη σαφή διασύνδεση ανάμεσα στο θέμα, τη μορφή και την

τεχνική και να εκφράζει, μέσω των κατάλληλων σχεδίων – κάτοψη, όψη,

τομή, προοπτικό – την κεντρική συνθετική ιδέα της πρότασης. Το σχέδιο

αποτελούταν από ένα προοπτικό σκίτσο και ένα σχέδιο κάτοψης και η

παρουσίαση ολοκληρωνόταν με την προσθήκη αραιωμένου υδροχρώματος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως στη συμμετοχή του Κουρεμένου

το χρώμα χρησιμοποιείται περισσότερο για την ανάδειξη του περιβάλλοντα

χώρου παρά για το ίδιο το συνθετικό αντικείμενο.

6.5 Συμμετοχές στο διαγωνισμό Godeboeuf

Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν μόνο οι

φοιτητές της Πρώτης Τάξης. Η πρώτη προσέγγιση του θέματος γινόταν στα

καμαρίνια και είχε τη μορφή προμελέτης (esquisse), ενώ στη συνέχεια ο
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φοιτητής επεξεργαζόταν το θέμα στο εργαστήριο σε διάστημα δεκαπέντε

ημερών. Ο διαγωνισμός αφορούσε θέματα εσωτερικής διακόσμησης και

εργασίες ειδικής φύσης, όπως σιδηροκατασκευές, μηχανολογικές

εγκαταστάσεις, εργασίες σε μάρμαρο. Προσφιλή κτιριολογικά

προγράμματα αποτελούσαν ένας μαρμάρινος σηκός σε παρεκκλήσι, ένας

θάλαμος ανελκυστήρα, ένας ηλεκτρικός πολυέλαιος, πυλώνας γέφυρας ή

εσωτερική κλίμακα για παλάτια, για μουσεία ή δικαστικά μέγαρα και άλλα.

Από τη μελέτη των συμμετοχών αποδεικνύεται πως η εξοικείωση των

φοιτητών με το σχεδιασμό θεμάτων τέτοιας φύσης ήταν τόση ώστε είχαν τη

δυνατότητα να μετατρέπουν τους χώρους των κλιμακοστασίων σε

μνημειακές και δραματικές αρχιτεκτονικές συνθέσεις.

Η άσκηση για το διαγωνισμό Godeobeuf του 1902 είχε ως θέμα το

σχεδιασμό του στηθαίου κλίμακας για ένα παλάτι. Πρόκειται για μια

άσκηση με τη μορφή projet rendu, η οποία αξιολογήθηκε στις 24

Δεκεμβρίου του παραπάνω έτους. Σύμφωνα με την προσωπική καρτέλα του

Βασιλείου Κουρεμένου στη Σχολή, συμμετείχε στο διαγωνισμό

αποσπώντας διάκριση premiere mention, η οποία αντιστοιχούσε σε ένα

βαθμό. Στο αρχείο του βρίσκεται ανυπόγραφο σχέδιο κλίμακας, το οποίο

κατά την εκτίμησή μας χρονολογείται την περίοδο των σπουδών του

αρχιτέκτονα. Μελετώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχεδίου και

συγκρίνοντάς το με συμμετοχές φοιτητών της Σχολής σε διαγωνισμούς με

κοινή θεματολογία, πιθανολογούμε πως πρόκειται για προσχέδιο

συμμετοχής στο διαγωνισμό Godeobeuf (παράρτημα, σ. 409). Η

παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης έγινε σε αδιαφανές χαρτί διαστάσεων

61,5 εκ. ύψους και 91 εκ. πλάτους. Οι προσεγμένες γραμμές, οι οποίες

έγιναν με τη χρήση μολυβιού και τη βοήθεια σχεδιαστικών μέσων και η

σχεδιαστική επεξεργασία αποδεικνύει πως η σύλληψη της ιδέας

προηγήθηκε του σχεδιασμού. Το σχέδιο περιλαμβάνει την πλάγια όψη και

την πρόσοψη του κορμού και του ορθοστάτη της βάσης και την κάτοψη

τμήματος της κλίμακας. Η διάταξη των επιμέρους σχεδίων δεν έγινε τυχαία,

γεγονός που μαζί με την απουσία ιχνών διορθώσεων ενισχύει την άποψη
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πως πρόκειται για σχέδιο που προοριζόταν για παρουσίαση, ωστόσο

διατηρούμε επιφυλάξεις για το αν ήταν το τελικό σχέδιο. Στο τελευταίο

συνηγορεί επίσης η χρήση του περιγράμματος καθώς και η ύπαρξη

σφραγίδας από το εργαστήριο του Paulin καθώς και η σφραγίδα «Ms.

Paulin», η οποία βρίσκεται στο άνω αριστερό τμήμα του σχεδίου104.

Πρόκειται για κλίμακα που θα κατασκευαζόταν εξ’ ολοκλήρου από

μάρμαρο, για την οποία ωστόσο δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν

είναι σε επαφή με έναν τοίχο ή στέκεται σε ελεύθερη θέση στο χώρο. Το

μαρμάρινο στηθαίο που εκτείνεται από τη βάση έως την πλατφόρμα

απόληξης, η οποία μπορεί να είναι και πλατφόρμα ανάπαυσης, διαιρείται σε

τρία τμήματα τα οποία φέρουν την ίδια διακόσμηση. Κάθε ένα από τμήματα

ορίζεται από δύο ορθοστάτες λιτής μορφής, οι οποίοι στην απόληξή τους

φέρουν ολόγλυφο άνθος κρίνου (fleur de lis)105. Το ενδιάμεσο των δύο

ορθοστατών τμήμα φέρει ολόγλυφη διακόσμηση φυτικών μοτίβων, ενώ στο

κέντρο δεσπόζει ολόγλυφη αναπαράσταση του άνθους κρίνου. Από τον

ορθοστάτη της βάσης ξεκινά γλυπτική σύνθεση η οποία αναπαριστά

διονυσιακή μορφή που προβάλει ανάμεσα σε φυτά, άνθη και φρούτα. Η

χρήση μορφών της ελληνικής μυθολογίας ή της γαλλικής ιστορίας, όπως

λόγου χάρη η γυναικεία μορφή που φέρει το παρωνύμιο «Μαριάννα» και

υποδηλώνει τη γαλλική Δημοκρατία, συνιστά συνήθη επιλογή διακόσμησης

των αρχιτεκτονικών συνθέσεων μικρής κλίμακας στη Σχολή. Η επιμελής

επεξεργασία των λεπτομερειών καθίσταται κατανοητή εάν αναλογιστούμε

πως βασικό στόχο των ασκήσεων του διαγωνισμού αποτελούσε η

παρουσίαση των λεπτομερειών και της διακόσμησης όπως τα ανάγλυφα

μοτίβα. Η μαρμάρινη βάση φέρει λιτή γεωμετρική ανάγλυφη διακόσμηση,

104 Το σχέδιο φέρει τη σφραγίδα με την έκφραση «Ah Merde», η οποία στην
καθομιλουμένη της γαλλικής γλώσσας χρησιμοποιείται ως επιφώνημα με λιγότερο ή
περισσότερο χυδαία έννοια. Έχει χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους όλων των κοινωνικών
στρωμάτων, από τον Αυτοκράτορα Ναπολέοντα μέχρι καλλιτέχνες και μεγάλους
συγγραφείς.

105 Το μοτίβο αυτό, αρκετά δημοφιλές στην οικοσημολογία, ήταν φορτισμένο με
πολιτικά, καλλιτεχνικά, εμβληματικά και συμβολικά νοήματα.
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επιλογή που θεωρείται ορθή δεδομένης της χρήσης μαρμάρου στην

κατασκευή του στηθαίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απουσία

κατασκευαστικών πληροφοριών και τεχνικών λεπτομερειών από τις

συμμετοχές στις ασκήσεις αυτού του είδους, καθώς έμφαση δινόταν μόνο

στην αισθητική απόδοση της προτεινόμενης λύσης. Τα κτιριολογικά

προγράμματα υπαγόρευαν το σχεδιασμό μιας κλίμακας χωρίς ωστόσο να

λαμβάνεται υπόψη το είδος του κτιρίου. Η μοναδική πληροφορία που

δινόταν στους φοιτητές ήταν πως πρόκειται, λόγου χάρη, για την κεντρική

κλίμακα ενός μνημειώδους κτιρίου. Καθίσταται συνεπώς σαφές πως στο

σχεδιασμό δεν όφειλαν να συμπεριλαμβάνονται συνιστώσες όπως η διάταξη

της κάτοψης του κτιρίου, το ελεύθερο ύψος, ο φωτισμός106 ή οι οπτικές

φυγές προς τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Στις περισσότερες

περιπτώσεις απαιτούταν ο σχεδιασμός του τμήματος ανάμεσα στο επίπεδο

του εδάφους και το επίπεδο του πρώτου ορόφου και το βασικό στοιχείο, το

οποίο σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να επαναληφθεί ανάλογα με την

υψομετρική διαφορά και τον αριθμό των επιπέδων. Παρά το γεγονός πως

εκτός από τον αριθμό των αναβαθμών δε δινόταν περαιτέρω στοιχεία για

την υψομετρική διαφορά των επιπέδων, ο φοιτητής όφειλε να εφαρμόσει

στο σχεδιασμό τις βασικές συνθετικές αρχές του σχεδιασμού της κλίμακας

ενός παλατιού.  Ο Guadet αφιερώνει στο συγκεκριμένο θέμα σχετικό

κεφάλαιο στον πρώτο τόμο της πραγματείας του. Σύμφωνα με τη

διδασκαλία του και τους αντίστοιχους πίνακες αποδεικνύεται ότι στη

μνημειακή αρχιτεκτονική καθίσταται απαραίτητη η προσπάθεια σχεδιασμού

ήπιας μορφής κλιμάκων σε ότι αφορά το ύψος των αναβαθμών. Ως

εξέχοντα παραδείγματα που θα πρέπει να μελετηθούν αναφέρεται η

κλίμακα του Henri II, καθώς και οι κλίμακες στο Palais Farnése και στο

Palais des Doges de Venise (Guadet 1910, τόμος 1, σ. 614). Στο πλαίσιο

106 Σε ό,τι αφορά το φωτισμό της κλίμακας ο Guadet (1910, Τόμος 1, σ. 620) επισημαίνει
πως πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιαίτερα δύσκολο και για το οποίο δεν υπάρχουν
συγκεκριμένες λύσεις. Ο συνθετικός χειρισμός του προβλήματος  επαφίεται στην
προνοητικότητα του αρχιτέκτονα, η οποία θα του επιτρέψει να το επιλύσει σε κάθε
περίπτωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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της ανάλυσης επιλεγμένων σχεδίων από το αρχείο του Βασιλείου

Κουρεμένου, θα μας απασχολήσει ανυπόγραφο σχέδιο διαστάσεων 37 εκ.

ύψους και 45 εκ. πλάτους, το οποίο πιθανολογούμε πως χρονολογείται στην

εποχή φοίτησής του στην École des Beaux-Arts (παράρτημα, σ. 411).

Πρόκειται για τη σχεδιαστική αναπαράσταση ενός περιπτέρου, η μορφή του

οποίου παραπέμπει σε είσοδο σε αστικό άλσος. Ο σχεδιασμός καφασωτού

περιπτέρου αποτελούσε προσφιλές θέμα των αρχιτεκτονικών ασκήσεων της

Σχολής.

Άλλωστε όπως διατυπώνεται στο πρόγραμμα του διαγωνισμού

Godeboeuf του 1897 με θέμα το σχεδιασμό της εισόδου σε ένα άλσος107, η

τέχνη του καφασωτού στη Γαλλία παράγει έργα αυθεντικά και

καλλιτεχνικά.

Δεδομένης της απουσίας σφραγίδας στο σχέδιο ή άλλων

πληροφοριών δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το δημιουργό του σχεδίου

αλλά ούτε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο παρήχθη. Από τη σύγκριση των

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του σχεδίου με δύο εκ των συμμετοχών στο

διαγωνισμό Godeboeuf του 1897, προκύπτει πληθώρα συγγενών στοιχείων.

Πρόκειται για τη συμμετοχή του Gaston-Pierre Bacot, ο οποίος απέσπασε

το πρώτο βραβείο και τη συμμετοχή του Edmond Leenhardt, στον οποίο

107 Κτιριολογικό πρόγραμμα: Η τέχνη του καφασωτού στη Γαλλία παράγει έργα
αυθεντικά και καλλιτεχνικά· τα βλέπουμε να αναπαράγονται στα έργα των προγενέστερων,
όπως οι Du Cerceau και άλλοι. Ας υποθέσουμε ότι σε έναν κήπο, όπως λόγου χάρη των
Βερσαλλιών, του Marly και αλλού, θέλουμε να βάλουμε στην είσοδο ενός άλσους ένα
αρχιτεκτονικό πρότυπο καφασωτού. Αυτό το πρότυπο, διακοσμημένο κατ’ ουσίαν, θα
αποτελείται από μια μεγάλη κεντρική είσοδο και δύο μικρότερες, και θα σχηματίζει ένα
είδος θαλάμου που θα οδηγεί σε είσοδο σε κάθε πλευρά του καφασωτού. Το πλαίσιο θα
είναι από ξύλο για τις θέσεις και τις ράγες της κατασκευής· θα υποστηρίζεται κάλυψη (για
την ημέρα), είτε με ήπιο φως, είτε, όπως το καφασωτό στον πύργο του Montargis, με τις
κρεμάστρες του συστήματος του Philibert Delorme. Τα πάνελ και η πλήρωσή τους θα
αποτελούνται από καφασωτό με διακόσμηση· κάποια τμήματα πλήρη, κάποια σκαλιστά,
μπορούν να βρουν μια θέση μέσα στη σύνθεση, όμως θα πρέπει να πρέπει να αποφύγετε τα
υπερβολικά αδιαφανή τμήματα. Η αρχιτεκτονική των καφασωτών προσφέρεται για όλους
τους συνδυασμούς της μνημειακής κατασκευής, θησαυροφυλάκια, τρούλους ή θόλους,
πυλώνες ή ρυθμούς· όμως με μια μελέτη πολύ ειδική (εκδ. École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts, 1902).
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απονεμήθηκε μετάλλιο. Σύμφωνα με την προσωπική καρτέλα του

Βασιλείου Κουρεμένου στη Σχολή, ο ίδιος δε συμμετείχε στο συγκεκριμένο

διαγωνισμό. Κατόπιν τούτου συμπεραίνουμε πως πρόκειται είτε για σχέδιο

που εκπονήθηκε στα πλαίσια κάποιας άλλης αρχιτεκτονικής άσκησης, είτε

για σχέδιο που εκπονήθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού Godeboeuf και ο

Κουρεμένος εργάστηκε επικουρικά ως νέος φοιτητής (nouveau) στην ομάδα

κάποιου προχωρημένου (ancient) συμμετέχοντα.

Το σύνολο της σύνθεσης αποτελείται από ένα κεντρικό στοιχείο που

περιλαμβάνει τρεις εισόδους, και δυο πλευρικούς διαδρόμους. Ενδιαφέρον

παρουσιάζει το γεγονός πως τη δομή της πρόσοψης στο σχέδιο

χαρακτηρίζει η ομοιότητα με τις προαναφερθείσες διακριθείσες

συμμετοχές, παρά το γεγονός πως στο κτιριολογικό πρόγραμμα, εκτός από

την παράθεση υπαρχόντων παραδειγμάτων, δε δίνονταν περαιτέρω

αισθητικές κατευθύνσεις. Η ερμηνεία του παραπάνω φαινομένου θα

μπορούσε να αναζητηθεί στην ισχυρή διασύνδεση ανάμεσα στη μορφή και

την απόδοση του χαρακτήρα. Το κεντρικό στοιχείο κατασκευαστικά και

συμβολικά ψηλότερο από τα υπόλοιπα, παραμένει ελεύθερο να προσφέρει

στο θεατή όλο το μεγαλείο της σύνθεσης. Η συνθετική αυτή προσέγγιση

εγγράφεται στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης και έξαρσης

του συναισθηματικού περιεχομένου της αρχιτεκτονικής. Αυτό θα καταστεί

κατανοητό εάν αναλογισθούμε πως η είσοδος σε ένα άλσος θα έβρισκε

εφαρμογή σε κοινόχρηστους αστικούς χώρους και στους κήπους δημόσιων

κτιρίων και παλατιών. Άλλωστε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η απόδοση του

μνημειακού χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής καθιστά βασικό σκοπό της

σύνθεσης. Κατόπιν τούτου, η θέα προς το αρχιτεκτόνημα όφειλε να είναι

ανεμπόδιστη, παράγων ο οποίος συχνά επισημαινόταν και στο κτιριολογικό

πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τις επιταγές της Σχολής οι φοιτητές ωθούνταν να

αγνοήσουν τον περιβάλλοντα φυσικό χώρο σε ό,τι αφορά την παρουσίαση

του θέματος, ώστε να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
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προτεινόμενου αρχιτεκτονήματος108. Καθίσταται συνεπώς σαφής ο λόγος

απουσίας ιχνών του φυσικού περιβάλλοντος στο σχέδιο του αρχείου του

Κουρεμένου αλλά και στις συμμετοχές στο διαγωνισμό του 1897, παρά το

γεγονός πως το περίπτερο λειτουργεί ως είσοδος σε άλσος. Τα παραπάνω

σχέδια συνιστούν απόδειξη της συνέχισης της παράδοση της Σχολής,

σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια των ασκήσεων αγνοείται η

διαμοιβόμενη σχέση της αρχιτεκτονικής με τον περιβάλλοντα χώρο και τα

ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία του. Το αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής

είναι η απώλεια του νοήματος της συνάρθρωσης του φυσικού με το

τεχνητό. Οι φοιτητές αγνοούν εσκεμμένα τον τρόπο εισαγωγής της φύσης

στη σκηνή των αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων. Άλλωστε συνιστά πάγια

αντίληψη της Σχολής πως η γνώση του τόπου ή του χώρου τοποθέτησης

ενός έργου καθίσταται χρήσιμη μόνο σε ό,τι αφορά την απόδοση του

ιδιαίτερου χαρακτήρα του αρχιτεκτονήματος και συνεπώς περιορίζεται στο

γενικό χαρακτηρισμό και στο είδος της τοποθεσίας. Στο πνεύμα αυτό, η

απουσία ενσωμάτωσης της αρχιτεκτονικής στο φυσικό ή τον τεχνητό της

περίγυρο συνιστά κοινό χαρακτηριστικό των συμμετοχών στις

αρχιτεκτονικές ασκήσεις. Στην αρχή του κτιριολογικού προγράμματος

πραγματοποιείται αναφορά σε παραδείγματα υφιστάμενων καφασωτών

θαλάμων, τα οποία οφείλουν να λειτουργήσουν ως πρότυπα στην

προσέγγιση του θέματος. Στην παράθεση των παραδειγμάτων διακρίνεται η

προσπάθεια εκπλήρωσης της συγκεκριμένης πρόθεσης που άπτεται των

ιδιαίτερων επιταγών της Σχολής σε ό,τι αφορά τη χρήση προτύπων. Θα

πρέπει να επισημανθεί ωστόσο ο κίνδυνος που ελλοχεύει στην πρακτική

αυτή, καθώς οι προτεινόμενες λύσεις δύναται να έχουν ως κοινό στοιχείο

την απώλεια της έννοιας του χρονικού προσδιορισμού, καθώς αδιαφορούν

ως προς τις εκάστοτε παροδικές επιταγές της νεωτερικότητας.  Σε ό,τι

αφορά τη σχεδίαση χρησιμοποιήθηκε μολύβι και σχεδιαστικά μέσα. Ως

108 «Κανένα τμήμα του σχεδίου δε θα πρέπει να κρυφτεί από δέντρα ή φυτά» (εκδ. École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 1902).
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τεχνική χρωματισμού επιλέχθηκε η μέθοδος της «πλύσης» με τη χρήση ενός

πινέλου και αραιωμένου υδροχρώματος ή αραιωμένης σινικής μελάνης.

6.6  Συμμετοχές στο διαγωνισμό Rougevin

Στο διαγωνισμό είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν μόνο οι φοιτητές της

Πρώτης Τάξης. Η επεξεργασία των θεμάτων γινόταν στα εργαστήρια σε

διάστημα εφτά ημερών. Προσφιλή θέματα του διαγωνισμού αποτελούσαν

διακοσμητικά σχέδια, όπως χαλιά, έπιπλα, και άλλα.

6.6.1  Ο διαγωνισμός Rougevin του 1904

Ως θέμα του διαγωνισμού το 1904 επιλέχθηκε ο σχεδιασμός ενός

μνημείου αφιερωμένο στην ένωση δύο λαών. Το πρώτο βραβείο του

διαγωνισμού απέσπασε ο μαθητής του Gaston Fernand Redon René

Villeminot. Οι συμμετοχές φέρουν σε κεντρική θέση την πρόταση της

πρόσοψης του μνημείου και στο άνω ή το κάτω τμήμα του σχεδίου

μικρότερες αναπαραστάσεις της κάτοψης και της προοπτικής άποψης109.

109 Κτιριολογικό πρόγραμμα: Μετά από μακρά διαφωνία, δύο έθνη, καλύτερα
ενημερωμένα σχετικά με τα συναισθήματα που ουσιαστικά κράτησαν το ένα με το άλλο,
εγκαταλείπουν τις προλήψεις τους, έχοντας γίνει αμοιβαίες παραχωρήσεις,
επανασυνδέθηκαν και μέσα στην κοινή τους ικανοποίηση και αποφάσισαν να ανεγείρουν
στα σύνορά τους ένα μνημείο προς τιμή του χαρμόσυνου γεγονότος. Τοποθετημένο σε μία
από τις βασικές οδούς που συνδέει τις δύο χώρες, αυτό το μνημείο, που πρέπει να φαίνεται
από μακριά, θα παρουσιάζει μια μορφή σταθερή και απλή. Τα δύο έθνη, συμβολισμένα ως
δύο ολοκληρωμένες φιγούρες ή αλλιώς, με τους θυρεούς τους, με την αναπαράσταση των
ειδικών φυσικών και βιομηχανικών προϊόντων τους, εισαγμένα στη διακόσμηση, και με ότι
ακόμη μπορεί να χαρακτηρίζει την ειρήνη και το έθνος (μορφές και γνωρίσματα). Το
μνημείο έχει μια ισχυρή βάση η οποία θα πρέπει να στηρίζεται σε εξέδρα. Η βάση πρέπει
να παραλαμβάνει θέσεις νερού και επιγραφές για τη χρήση των ταξιδιωτών, αλλά με έναν
τρόπο ώστε αυτές οι λεπτομέρειες να μην επηρεάζουν την ευγένεια του συνόλου. Στην
κάτοψη το μνημείο δε θα υπερβαίνει τα 12 μέτρα στη μεγάλη του διάσταση
συμπεριλαμβανομένων όλων των προβολών· το ύψος του δε θα ξεπερνά τα 20 μέτρα. Θα
κάνουμε για το esquisse: την κάτοψη, την όψη, και την τομή σε κλίμακα 0μ.02 ανά μέτρο
(εκδ. École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 1902).
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Σύμφωνα με την προσωπική καρτέλα του Βασιλείου Κουρεμένου στη

Σχολή, έλαβε μέρος στο διαγωνισμό και το σχέδιό του αξιολογήθηκε στις

16 Φεβρουαρίου του 1904 αποσπώντας τη διάκριση premiere mention. Στο

αρχείο του υπάρχει ανυπόγραφο σχέδιο το οποίο κατά την εκτίμησή μας

ανήκει στον παραπάνω διαγωνισμό (παράρτημα, σ. 412).

Ακολουθώντας την επικρατούσα μορφή παρουσίασης, ο

Κουρεμένος πλαισιώνει το άνω μέρος του σχεδίου της πρόσοψης του

μνημείου με τμήμα της τετράγωνης κάτοψης και της προοπτικής όψης της

βάσης. Το κτιριολογικό πρόγραμμα αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των

φοιτητών την επιλογή των δύο χωρών στις οποίες θα αφιερωθεί το μνημείο.

Από τη μελέτη των συμμετοχών στο διαγωνισμό διαπιστώνεται πως οι

φοιτητές κινούνται σε δύο επιλογές, οι οποίες συνοψίζονται στη σχέση

ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία και στη σχέση ανάμεσα στη Γαλλία

και την Ιταλία.  Την αναπαράσταση της σχέσης της Γαλλίας με τη Γερμανία

επιλέγει ο νικητής του διαγωνισμού René Villeminot, ενώ τη σχέση της

Γαλλίας με την Ιταλία επιλέγει ο νικητής του δεύτερου βραβείου και

μαθητής του Redon, Julien Quoniam. Αξίζει να σημειωθεί πως στο

διαγωνισμό έλαβε μέρος και ο Αλέξανδρος Νικολούδης (παράρτημα, σ.

413). Στην επίλυση του συνθετικού προβλήματος από τον Κουρεμένο είναι

έκδηλη η προσπάθεια διαχωρισμού της αρχιτεκτονικής από τη γλυπτική.

Μέσω του χειρισμού των συνθετικών μελών συγκρατείται ένα είδος

διαφοράς στην αντιμετώπιση των δυο συνιστωσών της τέχνης.

Παρατηρώντας τα μνημεία που κοσμούσαν τη γαλλική πρωτεύουσα του

19ου αιώνα διαπιστώνουμε πως σε κάποιες περιπτώσεις το γλυπτό δε

συνοδεύει απλώς την αρχιτεκτονική αλλά αντίθετα η αρχιτεκτονική

«σβήνει» για να αφήσει να κυριαρχήσουν αμιγείς συνθέσεις αγαλμάτων110.

110 Κατά τον Guadet (1910, Τόμος 4, σ. çà) στο άγαλμα του Victor Hugo η
αρχιτεκτονική έχει σκόπιμα υποεκτιμηθεί και περιορίζεται στη λειτουργία της βάσης
στήριξης. Στον αντίποδα βρίσκονται άλλα μνημεία όπως η στήλη του Ιουλίου, η στήλη του
Châtelet, το μνημείο της Place de la Republique και το Gambetta, που είναι κυρίως
αρχιτεκτονικές συνθέσεις, όπου είναι η αρχιτεκτονική που δίνει πάντα την αξία πριν από το
μνημείο.
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Ο Κουρεμένος απομακρύνεται  από την προσέγγιση αυτή και προτείνει μια

σύνθεση στην οποία μετουσιώνεται η άρρηκτη σχέση ανάμεσα στη

γλυπτική και την αρχιτεκτονική, καθώς ο ρόλος της τελευταίας δεν

περιορίζεται στην κατασκευή ενός απλού βάθρου. Με άλλα λόγια η

αρχιτεκτονική δεν επισκιάζει τη γλυπτική ούτε και το αντίθετο, αλλά

επισυνάπτεται ένας δεσμός ανάμεσα στις δύο εκφάνσεις της τέχνης.

Ακολουθώντας τις επιταγές του κτιριολογικού προγράμματος, ο

Κουρεμένος συμβολίζει τα έθνη με δύο ολοκληρωμένες γυναικείες

φιγούρες, η στάση των οποίων εκδηλώνει αισθήματα οικειότητας,

συμπάθειας και στήριξης. Η γλυπτική σύνθεση ολοκληρώνεται με

διακοσμητικά στοιχεία που συμβολίζουν την ειρήνη, όπως το κλαδί ελιάς,

το κλαδί του φοίνικα και το περιστέρι. Η χρήση της διακόσμησης μπορεί να

χαρακτηριστεί λιτή, γεγονός που συνάδει με το κτιριολογικό πρόγραμμα, το

οποίο υπαγορεύει την «απλή» μορφή του μνημείου. Άλλωστε σύμφωνα με

το Guadet, ως σκοπός των αναμνηστικών μνημείων ορίζεται η απλή και

απερίφραστη έκφραση του γεγονότος, ώστε να αφυπνιστεί η λειτουργία του

ιστορικού συναισθήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει πως παραγκωνίζονται οι

σαφείς επιταγές της θέασης. Η «ευγλωττία» του μνημείου θα πρέπει να

είναι περιεκτική και καθώς σκοπός του είναι να μεταδώσει τη μνήμη ενός

τόπου ή ενός γεγονότος στις επόμενες γενιές, η αρχιτεκτονική του πρέπει να

είναι βιώσιμη και να καταρρίψει το χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό η μνημειακή

επιγραφή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ολοκληρώνοντας την ιστορική

εκπαίδευση. Η αντίληψη αυτή υπαγορεύει τη χρήση επιγραφών, πρακτική

την οποία ακολούθησαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Παρά το

γεγονός πως σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα καθίστατο

απαραίτητο να συμπεριληφθούν στη σύνθεση οι εθνικοί θυρεοί των δύο

χωρών, οι περισσότεροι φοιτητές προχώρησαν στην αναγραφή των

ονομάτων των χωρών και στη χάραξη επιγραφής με κύριο θέμα την ειρήνη.

Η αρχιτεκτονική του μνημείου συνιστά ένα θέμα που απασχόλησε

ιδιαίτερα το Guadet, γεγονός όπως αποδεικνύει η εκτενής αναφορά στο

σχεδιασμό των μνημείων στον τέταρτο τόμο της πραγματείας του.
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Παραμένοντας πιστός στο συγγραφικό του ύφος, προχωράει στην παράθεση

υφιστάμενων αρχιτεκτονικών παραδειγμάτων, τα οποία αντλεί από την

ελληνική, τη ρωμαϊκή και την αιγυπτιακή αρχαιότητα, καθώς και από τις

αψίδες που κοσμούν τη γαλλική πρωτεύουσα. Παρά το γεγονός πως ο

Guadet σε όλη την έκταση του έργου του κάνει εκτενείς αναφορές στην

υπάρχουσα αρχιτεκτονική παραγωγή, εντούτοις στα κτιριολογικά

προγράμματα σπάνια δίνει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση σε ό,τι αφορά

την αισθητική προσέγγιση της σύνθεσης, καθώς για τον ίδιο η παρουσίαση

ενός υφιστάμενου έργου δεν αποτελεί απλά μια ανακλαστική λειτουργία η

οποία θα αναπαράγει ένα όμοιο αρχιτεκτονικό έργο. Αντίθετα, η αναφορά

σε μνημεία της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στοχεύει στην

αναζήτηση των συνθετικών αρχών που μπορούν να αντληθούν από αυτά,

όπως αποκρυσταλλώνεται με σαφήνεια στον πρώτο τόμο του έργου του.

Στο έργο του ο Guadet αποσαφηνίζει την άποψή του σχετικά με την έννοια

του κλασικού και καθιστά σαφή το στόχο του για την κατανόηση των

συνθετικών αρχών που διέπουν τα αρχιτεκτονικά παραδείγματα που

αναφέρονται στο έργο του.
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6.6.2  Ο διαγωνισμός Rougevin του 1901

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού Rougevin, το 1901 ζητήθηκε από τους

συμμετέχοντες ο σχεδιασμός ενός επισκοπικού θρόνου111. Πρόκειται για

ένα διαγωνισμό διακοσμητικής και σύνθεσης, ο οποίος είχε διάρκεια εφτά

ημερών. Εξετάζοντας τις απαιτήσεις του προγράμματος διαπιστώνουμε πως

αν και πρόκειται για διαγωνισμό διακόσμησης δίνεται μεγαλύτερη έμφαση

στην τεχνική διάσταση του θέματος. Η επιλογή των υλικών και της χρήσης

τους επαφίεται στην κρίση του κάθε φοιτητή, ενώ ο μόνος περιορισμός

έγκειται στο ύφος της διακόσμησης, η οποία οφείλει να είναι ιερατική. Το

πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό απέσπασε ο Paul Cret και το δεύτερο ο

επίσης αμερικανική καταγωγής Arthur Brown, ο νεότερος. Ο Βασίλειος

Κουρεμένος έλαβε μέρος στο διαγωνισμό, όπως αποδεικνύεται από τα

αρχεία της Σχολής, ωστόσο δεν έχει βρεθεί το σχέδιο συμμετοχής.

111 Κτιριολογικό πρόγραμμα: Η στέψη του θρόνου θα καλύπτει το εύρος μεταξύ των
πυλώνων και δεν θα υπερβαίνει τα εφτά μέτρα. Υπερυψωμένο κάποιους πόντους από
επάνω από δάπεδο, θα καλύπτεται από ένα κουβούκλιο και θα έχει στο επάνω μέρος το
κουβούκλιο του επισκόπου. Δύο καθίσματα θα σχηματίζονται στα δεξιά και τα αριστερά
για τους βοηθούς του επισκόπου, τα οποία θα τοποθετούνται ένα βαθμό χαμηλότερα. Το
πλατύσκαλο επάνω στο οποίο θα τοποθετείται ο θρόνος, οφείλει να είναι αρκετά ευρύχωρο
για να επιτρέπει στους δύο βοηθούς να στέκονται ταυτόχρονα με τον επίσκοπο. Το
πλατύσκαλο που βρίσκεται ο ιεράρχης πρέπει να φέρει διακόσμηση ιερατική. Το σύνολο
του θρόνου, τα καθίσματα και το κουβούκλιο δανείζεται τον πλούτο και τη διακόσμηση
από οποιοδήποτε υλικό· μάρμαρο, μέταλλο, πέτρα ή ξύλο. Για το προσχέδιο (esquisse)
ζητούνται σχέδια κάτοψης, τομής και όψης σε κλίμακα 1:2, για το τελικό σχέδιο (projet
rendu) ζητούνται σχέδια κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:3 και όψης σε κλίμακα 1:6.
Προσχέδια και τελικά σχέδια παραμελημένα, ατελή ή μόνο με μολύβι αποκλείονται από το
διαγωνισμό (εκδ. École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 1902).



αρχείο  Β.  Κουρεμένου – ανάλυση φοιτητ ικών σχεδίων

194

6.7  Συμμετοχή στο διαγωνισμό Labarre

Ο διαγωνισμός, στον οποίο μπορούσαν να συμμετέχουν φοιτητές της

Πρώτης και της Δεύτερης τάξης, ιδρύθηκε από το ζεύγος Labarre στη

μνήμη του γιού τους Edmond, μαθητή της Σχολής και αφορούσε τη

χορήγηση ενός χρηματικού επάθλου 200 φράνκων. Η άσκηση του

διαγωνισμού, η οποία δεν εκτελούταν στα καμαρίνια, αφορούσε μια

σύνθεση μεγάλης κλίμακας συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου της

κατηγορίας esquisse. Ως χρόνος διεξαγωγής της άσκησης οριζόταν τα

διάστημα των τριών ημερών.  Ως βασικός στόχος του διαγωνισμού μπορεί

να θεωρηθεί η προετοιμασία των Γάλλων φοιτητών για τη μελλοντική

συμμετοχή τους στο διαγωνισμό για το Grand Prix de Rome. Παρά την

απαγόρευση συμμετοχής στο διαγωνισμό για το Prix de Rome, οι ξένοι

φοιτητές μέσω του διαγωνισμού Labarre είχαν την ευκαιρία να

εξοικειωθούν με το σχεδιασμό κτιρίων μεγάλης κλίμακας. Τυπικά θέματα

του διαγωνισμού, ο οποίος είχε τη μορφή ενός projet rendu, αποτελούσαν

σχολεία, μουσεία, ξενοδοχεία, οικιστικά μέγαρα και θέατρα. Από την

προσεκτική ανάγνωση των κτιριολογικών προγραμμάτων οδηγούμαστε στο

συμπέρασμα πως από το 1900 τα θέματα των διαγωνισμών δεν

αποτελούνταν από τυχαίες συνθετικές παραμέτρους αλλά αφορούσαν

σύγχρονες απαιτήσεις και κοινωνικές ανάγκες.

Το 1904 ο Βασίλειος Κουρεμένος συμμετείχε στο διαγωνισμό

Labarre, με θέμα το σχεδιασμό ενός ξενοδοχείου για εργαζόμενους112. Η

112 Κτιριολογικό Πρόγραμμα: Ξενοδοχείο για τους υπαλλήλους που μένουν μόνιμα στο
Παρίσι. Θα έχει ως κύριο στόχο να παρέχει, μέσα στις καλύτερες οικονομικές συνθήκες, σε
έναν αριθμό εργαζομένων στις κατασκευές κτιρίων στο κέντρο του Παρισιού, μια κατοικία
με άνετη υγιεινή, ένα μέρος συνάθροισης με χώρους ξεκούρασης, εκπαίδευσης ή
ψυχαγωγίας, ένα μέρος όπου θα βρούνε υγιεινή διατροφή και καλά ποτά χωρίς αλκοόλ. Οι
εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ένα προάστιο, κοντά στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, και θα
πρέπει να φιλοξενούν 800 εργαζόμενους. Θα περιλαμβάνει: τα δωμάτια των διαχειριστών
και του ταμία, δωμάτιο-χρηματοκιβώτιο για τα αντικείμενα που αφήνονται στην προστασία
του ξενοδοχείου, γραφεία των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την καταχώρηση των
εργαζομένων και την τήρηση των λογαριασμών κάθε έναν από αυτούς, τα γραφεία όσων
είναι υπεύθυνοι για τις αγορές, τα διαμερίσματα του διαχειριστή και του ταμία, τα
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αξιολόγηση της συμμετοχής του έγινε στις 14 Ιανουαρίου του ίδιου έτους

και είχε ως αποτέλεσμα την κατάκτηση της διάκρισης mention. Στο αρχείο

του αρχιτέκτονα υπάρχουν ανυπόγραφα σχέδια τα οποία πιθανολογούμε

πως αφορούν το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Πρόκειται για ένα σχέδιο

μελέτης και ένα σχέδιο παρουσίασης (παράρτημα, σ. 414-415).

Το κτίριο που αναπαριστάται στο σχέδιο μελέτης φέρει την

επιγραφή «Hotel des ouvriers», ενώ το σχέδιο παρουσίασης φέρει την

επιγραφή «Hotel des travailleurs». Η επιγραφή mention στο τελευταίο

ενισχύει την άποψή μας πως πρόκειται για συμμετοχή στο διαγωνισμό

Labarre. Στο τελικό σχέδιο παρουσιάζεται η κάτοψη του ισογείου, στο

οποίο αναπτύσσονται οι κοινόχρηστες λειτουργίες, η κάτοψη του ορόφου,

όπου αναπτύσσονται οι κοιτώνες και η πρόσοψη. Σε πλήρη συμφωνία με τις

επιταγές της Σχολής η σύνθεση οργανώνεται βάσει ενός κεντρικού

στοιχείου και ενός συστήματος οριζόντιων και κατακόρυφων αξόνων. Η

μορφή της κάτοψης στηρίζεται σε μια βασική γεωμετρική φόρμα. Σύμφωνα

με το parti το κεντρικό αίθριο αποτελεί το κέντρο βάρους της σύνθεσης ή

αλλιώς το station d’ appui. Με δεδομένο το κεντρικό στοιχείο είμαστε σε

θέση να αναγνωρίζουμε τη θέση του κυρίαρχου άξονα. Η σπουδαιότητα του

κυρίαρχου άξονα και του κεντρικού στοιχείου είναι αυτή που θα

καταλύματα για κάθε υπάλληλο. Μία αίθουσα ιατρικής συμβουλής με μια αίθουσα
αναμονής, φαρμακείο, ιματιοθήκες κλινοσκεπασμάτων και άλλες εγκαταστάσεις. Ένα
μικρό ιατρείο με έξι κρεβάτια διατεταγμένα σε τρία ή τέσσερα μέρη, διότι πρέπει το
ξενοδοχείο να μπορεί να παρέχει τις πρώτες βοήθειες· οι ασθενείς, έστω και λίγο σοβαρά
θα οδηγούνται αμέσως στο νοσοκομείο. Μεγάλες αίθουσες ξεκούρασης και διασκέδασης,
οι οποίες θα εξυπηρετούνται από μικρά τραπέζια, αίθουσες ανάπαυσης με μπιλιάρδα και
μία βιβλιοθήκη, δύο αίθουσες, που μπορούν να χωρέσουν είκοσι άτομα κάθε φορά, που θα
διατίθενται για συνέδρια ή διαλέξεις. Αυτό το σημαντικό τμήμα θα είναι προσβάσιμο
συγκεκριμένες ημέρες και κατά τη διάρκεια κάποιων ωρών, για τους εργαζόμενους που θα
συνοδεύουν τους ενοικιαστές του ξενοδοχείου· θα πρέπει να παρέχονται όλες οι χρήσιμες
υπηρεσίες: ευρείες κουζίνες, καθαριστήρια, καταστήματα, γραφεία, ντουλάπες κλπ.
Αίθουσες για εξήντα νιπτήρες όπου οι εργαζόμενοι θα πάνε είτε με την είσοδό τους στο
ξενοδοχείο, είτε με την επιστροφή από την εργασία, μπάνια για τριάντα άτομα, τμήματα
για ντουζ, λουτρά για τα πόδια, σόμπες, λιναποθήκη, μία αίθουσα ανδρών, μια αίθουσα
θέρμανσης. Κοιτώνες που μπορούν να φιλοξενήσουν 600 άτομα, σε δωμάτια των εφτά ή
οχτώ ατόμων τουλάχιστον (εκδ. École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 1902).
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προσδιορίσει τη θέση των άλλων αξόνων καθιστώντας τους ίδιους αλλά και

τα υπόλοιπα τμήματα της σύνθεσης δευτερεύοντα. Αντίστοιχα με την

κάτοψη, έτσι και στο σχέδιο της όψης τα δευτερεύοντα τμήματα

προσλαμβάνουν τη μορφή και τη θέση τους ανάλογα με το κεντρικό τμήμα

ενώ το αίθριο του ισογείου καλείται να παραλάβει το φορτίο της οριζόντιας

κυκλοφορίας τόσο στο επίπεδο του ισογείου όσο και του ορόφου. Η

παράταξη των κιόνων μέσω της χρήσης αξόνων ικανοποιεί την έννοια της

«αρχιτεκτονικής περιπάτου», τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου, περιμετρικά

του αίθριου, όσο και στο εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά την παράταξη κιόνων

στο εσωτερικό και τη δημιουργία των διαδρόμων και των στοών, έχει ως

στόχο την ενοποίηση των διάφορων χώρων και την ενίσχυση της μεταξύ

τους σχέσης με τέτοιον τρόπο ώστε ο επισκέπτης ή χρήστης του κτιρίου να

είναι σε θέση να αντιληφθεί με μια ματιά το σύνολο.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα δίνει σαφείς κατευθύνσεις για τους

χώρους που οφείλουν να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό. Σύμφωνα με

αυτό, καθίσταται απαραίτητη η ύπαρξη δύο αμφιθεάτρων που θα

λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας, δυναμικότητας είκοσι ατόμων. Ο

Κουρεμένος επιλέγει τη χωροθέτηση των αιθουσών διάλεξης σε επαφή με

την κεντρική αίθουσα, ώστε να διευκολύνεται η άμεση πρόσβαση. Στη μία

εκ των ακριανών πλευρών της κάτοψης έχουν τοποθετηθεί οι αίθουσες που

είναι εξοπλισμένες με είδη υγιεινής (νιπτήρες, ντους κλπ), ώστε να

παρέχεται άμεση πρόσβαση στους εργαζόμενους με την επιστροφή τους

από την εργασία. Πλησίον των αιθουσών βρίσκονται δευτερεύουσες

είσοδοι, οι οποίες θα εξυπηρετούν τους ενοίκους που επιθυμούν να

χρησιμοποιήσουν τους χώρους υγιεινής. Η αίθουσα της βιβλιοθήκης στο

ισόγειο του κτιρίου συνιστά τον κοινό χώρο εργασίας. Η διάταξη της

κάτοψης εξυπηρετεί τον επαρκή φωτισμό του χώρου, καθώς σύμφωνα με

τον Guadet (1910, Τόμος 2, σ. 108) «ο σωστός φωτισμός των τοίχων στους

οποίους είναι τοποθετημένα τα τραπέζια μελέτης, αποτελεί ολόκληρο το

πρόγραμμα της βιβλιοθήκης». Στο σχέδιο που παρουσιάζει ο Κουρεμένος

εκτός από το επίπεδο του ισογείου αναπαριστάται ένας τυπικός όροφος,
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στον οποίο αναπτύσσονται οι κοιτώνες που θα εξυπηρετούν τους ενοίκους

του ξενοδοχείου. Πρόκειται για εννέα δωμάτια που μπορούν να

φιλοξενήσουν εφτά άτομα, οκτώ δωμάτια που μπορούν να φιλοξενήσουν

ένα άτομο, εννέα δωμάτια των οκτώ ατόμων και οκτώ δωμάτια των τριών

ατόμων. Η παρουσίαση της κάτοψης ως οριζόντια αναπαράσταση των

φερόντων στοιχείων ολοκληρώνεται με τη χρήση της τεχνικής του poché, η

οποία αποτελεί τη μοναδική χρωματική επεξεργασία του σχεδίου. Μέσω

της τεχνικής αυτή παρέχονται πληροφορίες που αφορούν τη θέση και το

πάχος τόσο των τοίχων όσο και των κιόνων. Αν και η διακόσμηση της

εξωτερικής όψης αποδίδεται σχηματικά, καθώς δε συνιστούσε έναν εκ των

βασικών στόχων της άσκησης, εντούτοις μπορούμε να παρατηρήσουμε πως

συγκεντρώνει όλα εκείνα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το

συγκεκριμένο κτιριακό τύπο, όπως παραστάδες, ανάγλυφες
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7.1  Οι καλλιτεχνικές εκθέσεις στη Γαλλία του 19ου αιώνα

Η περίοδος από τα μέσα του 18ου έως τα μέσα του 19ου αιώνα

χαρακτηρίζεται ως περίοδος μεταλλαγών στο πολιτικό, κοινωνικό και

οικονομικό στερέωμα της γαλλικής πρωτεύουσας, δεδομένων των θεσμικών

αλλαγών αλλά και της επιστημονικής προόδου που εφαρμόζεται στις

παραγωγικές διαδικασίες. Η αποσταθεροποίηση των κυβερνήσεων μέσω

των επαναστάσεων, με αποκορύφωμα εκείνη του 1789, και η μακρά

περίοδος ειρήνης και ευημερίας που διαδέχεται το τέλος του γαλλο-

πρωσικού πολέμου το 1870, συνιστούν τα κύρια χαρακτηριστικά της

εποχής. Η αρχιτεκτονική δημιουργία και η πολεοδομία, άμεσα

συνδεδεμένες με την περιρρέουσα πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα

του 19ου αιώνα, γνωρίζουν περίοδο άνθησης με συνεπακόλουθο τη

μετατροπή της γαλλικής πρωτεύουσας σε παγκόσμιο πρότυπο. Σύμφωνα με

το Γάλλο πολεοδόμο και γεωγράφο Marcel Roncayolo, το Παρίσι του 19ου

αιώνα αποτελεί έναν οργανωμένο χώρο με ευθείς δρόμους, με κτίρια που

στέκονται ξεκάθαρα από τα γειτονικά, με αρμονική αρχιτεκτονική (εκδ.

Musée d’Orsay 2003).

Ως «πόλη της βιομηχανικής εποχής»113, το Παρίσι καλείται να

αντιμετωπίσει καίρια θέματα, όπως τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα και την

εφαρμογή τους, την παραγωγή νέων υλικών, την αναζήτηση καταρτισμένων

επιστημόνων, καθώς και το ζήτημα της  αστικοποίησης, κύριες αιτίες της

οποίας είναι η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών σε ιατρική περίθαλψη,

διατροφή και στέγαση. Η μετατόπιση του ενεργού πληθυσμού από την

ύπαιθρο στην πόλη και η συνεπακόλουθη αύξηση του ποσοστού διαμονής

της εργατικής τάξης σε ανθυγιεινές κατοικίες στις συνωστισμένες συνοικίες

113 Ο όρος αποδίδεται στο Γάλλο ιστορικό Maurice Agulhon.
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του κέντρου, κατέστησε απαραίτητη τη ριζική μεταμόρφωση των αστικών

δομών και ανέδειξε τη στέγαση ένα από τα μείζονα ζητήματα της εποχής114.

Στο πλαίσιο της επίλυσης ή διαχείρισης του προβλήματος

υιοθετείται η «Υγειονομική Ιδέα», βάσει της οποία οι ασθένειες δύναται να

καταπολεμηθούν με την εξυγίανση του αστικού περιβάλλοντος, με εργαλεία

την πολεοδομία και την αρχιτεκτονική115. Η ώθηση για την αναδιοργάνωση

του Παρισιού δόθηκε από τον αυτοκράτορα Ναπολέοντα 3ο, ενώ

καταλυτικός υπήρξε ο ρόλος του μηχανικού βαρόνου Georges Eugene

Haussmann. Υπό την  εποπτεία του τελευταίου συντελείται ριζική μεταβολή

στην τοπογραφία του Παρισιού, το οποίο βιώνει μία εποχή πολεοδομικής

ανάπτυξης με έμφαση στο οδικό δίκτυο, στους σιδηροδρόμους, και στην

κατοικία116. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης

και υγιεινής, οι οποίες απαιτούν νέα έργα υποδομής. Η νέα πόλη που

οραματίζεται ο Ναπολέων ο 3ος θα χαρακτηρίζεται από «κοινωνικό ήθος και

θα συνδυάζει τον οικονομικό φιλελευθερισμό με τον πολιτικό

συντηρητισμό» (Saalman 1971, σ. 16).

Στο πλαίσιο των εργασιών ανάπλασης κατεδαφίζεται οτιδήποτε

εμποδίζει τη διάνοιξη των νέων λεωφόρων, ώστε να επιτευχθεί η ανοιχτή

114 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως στη χωροταξία του Παρισιού του
19ου αιώνα, είναι «χαραγμένες» οι κοινωνικές και ταξικές  διαιρέσεις, με την εργατική
τάξη, η οποία απασχολείται στις νεοσυσταθείσες βιομηχανικές μονάδες, να εγκαθίσταται
στις περιοχές του κέντρου.

115 Η πατρότητα της ιδέας ανήκει στο Βρετανό δικηγόρο Sir Edwin Chadwick, ο οποίος
πρότεινε τη δημιουργία μιας κεντρικής διοίκησης δημόσιας υγείας με σκοπό την
κατασκευή υπονόμων, τον καθαρισμό των οδών και την περιβαλλοντική ρύθμιση της
στέγασης.

116 Το όραμα του αυτοκράτορα περιελάμβανε ένα νέο γενικό πολεοδομικό σχέδιο με
κύριους άξονες την κατασκευή λεωφόρων, την ανάδειξη των σημαντικών σημείων της
πόλης μέσα από διασταυρώσεις και σημεία φυγής των προοπτικών, την κατασκευή
μεσοαστικών κατοικιών καλής ποιότητας στα περίχωρα των πόλεων, την εξυγίανση του
κέντρου, τη δημιουργία χώρων πρασίνου, την κατασκευή υδραγωγείων, υπόγειων
υπονόμων, τη λειτουργία μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις του
Haussman συνδέονται από πολλούς μελετητές με την άνοδο της αστικής τάξης κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1850 και του 1860.
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προοπτική και η οργανωμένη χάραξη117. Η εικόνα του Παρισιού και

ιδιαίτερα του κέντρου αλλάζει. Οι μεγάλες χαράξεις, η γεωμετρία, η

ιεραρχία, οι ελεύθεροι χώροι, τα πάρκα διαμορφώνουν την εικόνα της

πόλης, σύμφωνα με τα ισχύοντα γαλλικά πρότυπα. Ο Baudelaire

συλλαμβάνει την αίσθηση της μεταβολής, την οποία περιγράφει στο ποίημά

του «Cygne» από τη συλλογή Les fleurs du mal.

Το παλιό Παρίσι δεν υπάρχει πια (η μορφή μιας πόλης αλλάζει πιο

γρήγορα, αλίμονο! από την καρδιά του ανθρώπου). [.…] Αλλάζει το

Παρίσι! [.…] Καινούργια παλάτια, κολώνες, σκαλωσιές, παλιά

προάστια, όλα γίνονται για μένα μια αλληγορία.

(Baudelaire 1861, Ι & ΙΙ)

Το εύρος της επίδρασης του νέου πολεοδομικού σχεδίου του

Παρισιού αποδεικνύει η περίπτωση της Βιέννης και της Κολωνίας, οι

οποίες ακολούθησαν το παράδειγμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Στην

περίπτωση της Γαλλίας είναι σαφές πως το έναυσμα της αναδιοργάνωσης

δόθηκε από τις ισχύουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της εποχής,

αλλά και από τις επερχόμενες Διεθνείς Εκθέσεις με αποκορύφωμα την

έκθεση του έτους 1900.

7.2  Οι Διεθνείς Εκθέσεις του 1889 και του 1900

Αποτελούμενες από ποικίλες συνιστώσες όπως η οικονομική, η εμπορική, η

αρχιτεκτονική, η εικαστική και άλλες, οι Διεθνείς Εκθέσεις που έλαβαν

χώρα στο Παρίσι και ιδιαίτερα αυτές του 1889 και του 1900, είχαν ως στόχο

την ανάδειξη της γαλλικής πρωτεύουσας ως το κέντρο της καλλιτεχνικής

και τεχνολογικής δημιουργίας. Η ενοποίηση, όσο αυτό ήταν δυνατό, των

117 Η κατεδάφιση περιελάμβανε μεμονωμένα εμπόδια ή και ολόκληρα οικοδομικά
τετράγωνα.
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έργων τέχνης και των βιομηχανικών προϊόντων κάθε χώρας και γενικά  της

παραγωγής κάθε κλάδου της ανθρώπινης δημιουργίας, συνιστούσε το

βασικό σκοπό της. Η προβολή του θεσμού των εκθέσεων κατέστη

ευκολότερη μέσω των έντυπων περιοδικών εκδόσεων, οι οποίες γνώρισαν

μεγάλη ανάπτυξη στα τέλη του 19ου αιώνα118. Μέσα από τη μελέτη του

περιοδικού τύπου της εποχής, η οποία εύστοχα χαρακτηρίστηκε ως η

«χρυσή εποχή του τύπου» (Anderson, 1983), καταδεικνύεται η έμφαση που

δινόταν στη διοργάνωση των εκθέσεων και η επιρροή που αυτές ασκούσαν

τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η έκθεση του 1889 είναι η δέκατη που διοργανώθηκε, με κύριο

θέμα τη γαλλική επανάσταση και την εκατονταετή επέτειό της και διήρκησε

από τις 6 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου. Ήδη από τον Απρίλιο του 1889

ανεπίσημες πηγές προανήγγειλαν την αποχή συμμετοχής από τη Διεθνή

Έκθεση πολλών από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Οι περισσότεροι από τους

Ευρωπαίους μονάρχες αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τη Γαλλική

Δημοκρατία. Η έλλειψη συμπάθειας προς τη γαλλική κυβέρνηση δε συνιστά

επαρκή λόγο εξήγησης της αρνητικής στάσης τους, δεδομένου ότι στην

έκθεση του 1878 συμμετείχαν και εξήραν την πρόοδο του γαλλικού

κράτους. Η αιτία της απόρριψης της πρόσκλησης θα πρέπει να αναζητηθεί

στην ανησυχία των Ευρωπαίων κυβερνώντων για την επέτειο της γαλλικής

επανάστασης και των τελετών εορτασμού που θα οργάνωνε η κυβέρνηση

(εκδ. Union Centrale des Arts Décoratifs 1983, σ. 84).

Η έκθεση αναπτύχθηκε σε τέσσερα τμήματα του κέντρου του

Παρισιού (Champ de Mars, Parc du Trocadero, Quai d’ Orsay, Esplanade

des Invalides). Το σύνολο των χώρων της έκθεσης κάλυπτε επιφάνεια 700

118 Το 1881 εκδίδονταν στο Παρίσι 23 εφημερίδες ενώ το 1899 ο αριθμός αυξήθηκε στις
60. (Schwartz 1998).
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στρεμμάτων119. Η έκθεση του 1889 μπορούμε να πούμε πως είναι αυτή που

κληρονομεί τις τελευταίες προόδους της βιομηχανίας σε ό,τι αφορά τις

αρχιτεκτονικές φόρμες και τα συναφή με τη βιομηχανοποίηση του 19ου

αιώνα τεχνολογικά επιτεύγματα. Οι γυάλινες οροφές επιτρέπουν την

κατασκευή νέων αρχιτεκτονημάτων όπως σιδηροδρομικούς σταθμούς,

μεγάλα καταστήματα, παλάτια εκθέσεων μέχρι και θερμοκήπια.

Σε συνδυασμό με την εξάπλωση του γυαλιού αναπτύσσεται και η

αρχιτεκτονική του μετάλλου. Η εφαρμογή των μεταλλικών στοιχείων στην

αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση γνώρισε τέτοια αποδοχή ώστε το 1889 να

θεωρείται από τον τύπο της εποχής, ως η «χρονιά της βασιλείας του

μετάλλου» (Le courier de l’ Exposition Illustre 1889). Η τεχνολογία του

τελευταίου επιτρέπει όχι μόνο την εισαγωγή του σιδήρου στο σκελετό των

κατασκευών αλλά στην εφαρμογή μεταλλικών στοιχείων στην

αρχιτεκτονική διακόσμηση. Με δεδομένο το παραπάνω παρουσιάζονται

ρεαλιστικά αρχιτεκτονήματα όπως η Gallerie des Machines, για την οποία ο

Charles-Marie-Georges Huysmans (1889, σ. 180) έγραψε πως «πρόκειται

για ένα φοβερό τόξο, το οποίο συναντά κάτω από τον απέραντο ουρανό, τα

παράθυρα των γοητευτικών του σημείων αλλά και των ουτοπικών σχεδίων

του Hector Horeau, του Joseph Paxton και του Owen Jones».

Οδηγικό ρόλο στην έκθεση του 1889 διαδραμάτισε ο ηλεκτρισμός,

τον οποίο υποδέχθηκε ο σύγχρονος κόσμος ως σημαντικό παράγοντα

ανάπτυξης του βιοτικού επιπέδου. Χαρακτηριστικό είναι πως οι

επιστημονικές και βιομηχανικές εφαρμογές του καταλάμβαναν το

119 Το Champ de Mars και το Palais du Trocadero φιλοξενούσαν την τέχνη και τη
βιομηχανία, ενώ η Esplanade des Invalides αφιερώθηκε στις γαλλικές αποικίες και το
υπουργείο εθνικής άμυνας. Το σύνολο των εξόδων ανήλθε σε 43 εκατομμύρια φράνκα, στα
οποία συμμετείχαν ο Δήμος του Παρισιού, το γαλλικό κράτος και η Association Guarantie,
σύμφωνα με το νόμο σύμπραξης της γαλλικής κυβέρνησης που ψηφίστηκε στις 31 Μαΐου
του 1886. Η συμμετοχή του Δήμου του Παρισιού ήταν οχτώ εκατομμύρια φράνκα, του
γαλλικού κράτους 17 εκατομμύρια και της Association Guarantie 18 εκατομμύρια (Le
courier de l’ Exposition Illustre, 1889).
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μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης120. Τα νέα υλικά και οι δυνατότητες που

προσέφεραν κέντρισαν το ενδιαφέρον μηχανικών και κοινού. Εξαιρετικά

θερμή υποδοχή επιφυλάχθηκε στο γυαλί και τις εφαρμογές του.

Πλακάκια από γυαλί, επικαλύψεις, φωτισμένα υπόγεια και

κλιμακοστάσια υιοθετούνται από τους περισσότερους αρχιτέκτονες.

Αναμένουμε τη χρήση τους και σε τοίχους κατοικιών. Περιμένουμε

περισσότερες επικαλύψεις σε μνημεία και κατοικίες, τόσο στο

εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, με πλακίδια από γυαλί, γυάλινες

χρωματιστές αδιαφανείς πλάκες αλλά και μαρμάρινες, με

διακοσμητικό αποτέλεσμα εξαιρετικά ικανοποιητικό και χρήση που

προβλέπεται από τους βασικούς κανονισμούς.

(εκδ. Union Centrale des Arts Décoratifs 1983, σ. 87)

Η παραπάνω άποψη συνιστά έκφανση του αρκετά συχνού

φαινομένου της υπερτίμησης των δυνατοτήτων των νέων υλικών και της

θεωρητικής εφαρμογής τους σε διάφορους τομείς της οικοδομικής

δραστηριότητας121.

Στον αντίποδα της έκθεσης του 1889, όπου δόθηκε ιδιαίτερη

έμφαση στα τεχνολογικά επιτεύγματα, βρίσκεται η έκθεση του 1900,

στόχος της οποίας κατέστη η ανάδειξη των τεχνών και του δυναμισμού του

fin-de-siècle. Το Παρίσι του 1900 μπορεί να ειδωθεί ως η κοιτίδα της

διεθνής καλλιτεχνικής δημιουργίας, δεδομένου πως η χρονιά αυτή υπήρξε

ιδιαίτερα σημαντική για την ιστορία της γαλλικής αλλά και της παγκόσμιας

120 Ο τύπος της εποχής ανέφερε πως ο ηλεκτρισμός είναι παντού, κυριεύει τα πάντα,
εξυπηρετεί στα πάντα. Το ηλεκτρικό μεταφέρει το φως, την κίνηση, το γράψιμο, την
ομιλία, για λίγο θα λέγαμε ότι μεταφέρει την ίδια τη ζωή και πως το τέμπλο της έκθεσης
αφιερώνεται στον εορτασμό της έλευσης της ευδαιμονίας και της κοινωνικής σοφίας (εκδ.
Union Centrale des Arts Décoratifs 1983, σ. 81)

121 Όπως χαρακτηριστικά διατυπώθηκε σε άρθρο της εποχής, το γυαλί καλείται ακόμη
και να αντικαταστήσει το μόλυβδο και τον ψευδάργυρο για τις σωληνώσεις του δικτύου
ύδρευσης (εκδ. Union Centrale des Arts Décoratifs 1983, σ. 84).
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τέχνης. Μέχρι τότε κανένα άλλο έθνος δεν παρουσιάστηκε πιο ισχυρό ή

ιδιοφυές στον τομέα των επιστημών και των τεχνών. Κάθε  χρόνο οι

Διεθνείς Εκθέσεις προσέφεραν έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό έργων

τέχνης, ωστόσο τα εκθέματα που παρουσιάστηκαν στη έκθεση του 1900

ξεπέρασαν κατά πολύ τους προηγούμενους αριθμούς, αποκαλύπτοντας την

έντονη δραστηριότητα και την κινητήρια δύναμη του γαλλικού λαού.

Με το πέρασμα του χρόνου οι εκθέσεις μετατράπηκαν σε συνόδους

κορυφής καταγράφοντας το «δρόμο» προς κάθε επιστημονική ή

καλλιτεχνική κατεύθυνση. Το 1900 σηματοδοτεί το τέλος ενός αιώνα με

έντονη επιστημονική και οικονομική ανάπτυξη. Ο τύπος της εποχής

περιγράφει το έτος ως το κατώφλι μιας εποχής, το μεγαλείο της οποίας

προφητεύουν επιστήμονες και φιλόσοφοι και της οποίας τα γεγονότα

υπερβαίνουν, χωρίς καμία αμφιβολία, τα όνειρα της φαντασίας (εκδ. Union

Centrale des Arts Décoratifs 1983, σ. 105). Τα επιτεύγματα των

προηγούμενων ετών επισκιάστηκαν από τη νέα έκθεση, η οποία άνοιξε τις

πύλες της στις 15 Απριλίου του 1900 και ολοκληρώθηκε στις 12 Νοεμβρίου

του ίδιου χρόνου, συνοψίζοντας τις διαδοχικές κατακτήσεις της

ανθρωπότητας122. Η έκθεση επεκτάθηκε σε τέσσερις διαφορετικές

συνοικίες (Champs Elysées, Esplanade des Invalides, Les Quais, Le

Trocadéro, Le Champs de Mars) καταλαμβάνoντας ολόκληρη την επιφάνεια

που κάλυπταν οι τέσσερις προηγούμενες εκθέσεις. Η πρόσβαση στου

χώρους της έκθεσης  γινόταν από 36 ξεχωριστές εισόδους.

Η κύρια είσοδος ή αλλιώς Porte Monumental, σε σχέδια του Paul

Morand, νοτιοδυτικά της Place de la Concorde, έφερε ως στέψη άγαλμα

μεγάλων διαστάσεων αλληγορικής σημασίας (παράρτημα, σ. 417). Η πόλη

του Παρισιού υποδεχόταν τον επισκέπτη με σύμβολο μια γυναικεία

122 Περισσότερες από 76.000 εκθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε έκταση 1,12 τετραγωνικά
χιλιόμετρα. Για τους σκοπούς της Έκθεσης ανεγείρονται τα κτίρια Gare de Lyon, Grand
Palais, La Ruche, Petit Palais, κατασκευάζεται η γέφυρα Ponte Alexandre III ενώ τον
Ιούλιο του 1900 ανοίγει τις πύλες του το Gare d’ Orsay, σε σχέδια του Victor Laloux. Την
επισκέφθηκαν περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο Pablo
Picasso.
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φιγούρα, η οποία έφερε όχι κλασική ή ρομαντική ενδυμασία αλλά ήταν

ενδεδυμένη με σύγχρονα υφάσματα και μοτίβα ακολουθώντας τις τάσεις

της εποχής (Normand 1900). Στην επιλογή των χαρακτηριστικών που φέρει

η γυναικεία αυτή φιγούρα διαφαίνεται η προσπάθεια εδραίωσης του art-

nouveau ως το κυρίαρχο καλλιτεχνικό ρεύμα της έκθεσης, με την είσοδο

στο χώρο της έκθεσης να ταυτίζεται με την είσοδο στη νέα αισθητική

επιλογή123.

Αποδεσμευμένη από τις πολιτικές συνιστώσες της έκθεσης του

1889, η Διεθνής Έκθεση του 1900 είχε ως βασικό στόχο την καθολικότητα

και την παρουσίαση των επιτευγμάτων του προηγούμενου αιώνα. Όπως

χαρακτηριστικά είχε διατυπωθεί από τον Υπουργό Βιομηχανίας και

Εμπορίου Jules Roche ενώπιον του Προέδρου της γαλλικής Δημοκρατίας

Sadi Carnot το 1892, η έκθεση του 1900 θα αποτελεί τη σύνθεση και θα

προσδιορίζει τη φιλοσοφία του 19ου αιώνα (εκδ. Montgrédien 1900). Είναι

σημαντικό να αναφέρουμε πως το Παρίσι στα τέλη του 19ου αιώνα δεν ήταν

απλώς μια πόλη που φιλοξενούσε τις Διεθνείς Εκθέσεις, αλλά είχε επιτύχει

να συνιστά και η ίδια ένα αξιοθέατο, ίσως το σημαντικότερο του δυτικού

κόσμου. Η γαλλική πρωτεύουσα αποτελούσε το σημαντικότερο τόπο

γέννησης καλλιτεχνικών ρευμάτων της εποχής. Ο καπιταλισμός και η

εκβιομηχάνιση της παραγωγής, οι έντονες αρχιτεκτονικές αναζητήσεις και

123 Το άγαλμα της Porte Monumentale ή αλλιώς La Parissienne, φέρει όλα εκείνα τα
χαρακτηριστικά που συνοψίζουν το στυλ του art-nouveau, από το φόρεμα με μεγάλα
υφασμάτινα κύματα, τα φαρδιά μανίκια, ακόμη και το χτένισμα. Ωστόσο, οι κριτικοί της
εποχής δεν αντιμετώπισαν όλοι θετικά το νέο καλλιτεχνικό και αισθητικό ρεύμα.
Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του Cléο De Mérode που δημοσιεύτηκε στον τύπο της
εποχής πως «η καημένη η Parisienne είναι τόσο άσχημη και προκαλεί το θαυμασμό στα
πλήθη». Αν και το καλλιτεχνικό ρεύμα του art-nouveau είχε κάνει την εμφάνισή της ήδη
από τις αρχές του 1890, ποτέ δεν είχε προωθηθεί περισσότερο, όσο στην έκθεση του 1900.
Χαρακτηριστικό είναι πως μερικές από τις βασικές κατασκευές της έκθεσης, όπως η Porte
Monumental, το Pavillon Bleu, το Grand και το Petit Palais έχουν σαφείς αναφορές στις
αρχιτεκτονικές φόρμες του art-nouveau. Ωστόσο, η εξάπλωση και η επιρροή της νέας
τέχνης δεν ήταν η αναμενόμενη. Σε αυτό συνέβαλλε πιθανώς και η πολύπλοκη οργάνωση
του  εκθεσιακού χώρου με αποτέλεσμα τη διασπορά των εκθεμάτων του art-nouveau, έτσι
ώστε να μην αποκτά ο επισκέπτης σαφή εικόνα για τα χαρακτηριστικά του (Cléo De
Mérode, 1900) (όπως παραπέμπεται στο εκδ. Union Centrale des Arts Décoratifs 1983).
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η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και υλικών κατασκευής, η έντονη κοινωνική

ζωή, οι βόλτες στις μεγάλες λεωφόρους και τις στοές, τα cafés, η νυχτερινή

διασκέδαση, τα θεάματα, συγκροτούν την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του

Παρισιού καθιστώντας την, αλληγορικά μιλώντας, στον ομφαλό της

Ευρώπης.

7.3  Τα Salons των Γάλλων Καλλιτεχνών

Εκτός από τις Διεθνείς Εκθέσεις λάμβανε χώρα στο Παρίσι και μια δεύτερη

διοργάνωση, η οποία είχε ως αντικείμενο την προβολή της σύγχρονης

καλλιτεχνικής παραγωγής. Οι επίσημες καλλιτεχνικές διοργανώσεις υπό

των τίτλο Salons, ξεκίνησαν το 1725 και αποτελούσαν την επίσημη έκθεση

της Ακαδημίας Καλών Τεχνών. Υπεύθυνη για τη διοργάνωση τους μέχρι το

1880 ήταν η γαλλική κυβέρνηση. Από το 1882 τη διοργάνωση ανέλαβε η

νεοσυσταθείσα ένωση των Γάλλων Καλλιτεχνών η οποία θέσπιζε και τους

κανονισμούς. Η ιδέα του θεσμού χρονολογείται το 1667, όταν η Ακαδημία

εξέθεσε έργα ζωγραφικής και γλυπτικής των αποφοίτων της Σχολής Καλών

Τεχνών του Παρισιού στο Salon Carré. Από το 1898 έως το 1901 ως χώρος

έκθεσης χρησιμοποιούταν το κτίριο Gallerie des Machines, το οποίο

σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ferdinand Dutert και το μηχανικό Victor

Contamin για τους σκοπούς της Διεθνής Έκθεσης του 1889. Ο Colbert

περιέγραψε τη διοργάνωση ως μια περιοδική έκθεση των εν ζωή

καλλιτεχνών (Musee d’ Orsay n.d.). Δεδομένης της απουσίας καλλιτεχνικών

εκθέσεων την εποχή δημιουργίας των Salons, καθίσταται κατανοητή η

βαρύνουσα σημασία τους καθώς συνιστούσαν τη μοναδική ευκαιρία

ανάδειξης της εικαστικής δημιουργίας. Τα έργα του τμήματος

αρχιτεκτονικής άρχισαν να εκτίθενται το 1793.
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7.4 O Βασίλειος Κουρεμένος στο Παρίσι του fin de siècle

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Βασίλειος Κουρεμένος δεν προερχόταν από

την οικονομικά προνομιούχα τάξη της γενέτειράς του και η παραμονή του

στο Παρίσι ξεκίνησε υπό την οικονομική προστασία του θείου του, ο οποίος

έχαιρε ιδιαίτερης αναγνωρισιμότητας και σεβασμού στη γαλλική

πρωτεύουσα. Δεδομένου πως γαλουχήθηκε σε μία από τις επαρχίες της

οθωμανικής αυτοκρατορίας, μπορούμε να κατανοήσουμε τη γοητεία που

του άσκησε ο ευρωπαϊκός τρόπος διαβίωσης και ειδικότερα η γαλλική

κουλτούρα. Το ανήσυχο πνεύμα του δεν έμεινε ασυγκίνητο στα κελεύσματα

των καλλιτεχνικών κύκλων με αποτέλεσμα, όπως έχει ήδη προαναφερθεί,

να εγκαταλείψει την ιδέα της ιατρικής Σχολής και να στραφεί προς τι

αρχιτεκτονικές σπουδές. Η απόφασή του να ακολουθήσει την αρχιτεκτονική

σπουδές ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο, σε αντίθεση με αρκετούς

συμφοιτητές του, όπως ο August Perret, όπου η επιλογή του επαγγέλματος

κατευθύνεται από την οικογενειακή παράδοση. Στις περιπτώσεις αυτές ο

νεαρός φοιτητής συχνά αποκτούσε από νωρίς ένα βασικό υπόβαθρο της

οικοδομικής δραστηριότητας. Η μελέτη των σχεδίων που παρήγαγε ο

Κουρεμένος στο πρώτο έτος φοίτησής του, καταδεικνύουν την έλλειψη

εμπειρίας, ειδικά εάν τα σχέδια συγκριθούν με τα αντίστοιχα άλλων

φοιτητών της Σχολής.

Είναι γνωστό πως κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι

σπουδαστές ενθαρρύνονταν να λαμβάνουν μέρος στους  διαγωνισμούς της

Σχολής, στις ετήσιες Διεθνείς Εκθέσεις και στα Salons των Γάλλων

Καλλιτεχνών, καθώς η ανάπτυξη του πνεύματος του υγιή ανταγωνισμού

καθιστούσε βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής πρακτικής. Η έννοια της

άμιλλας και η συνεπακόλουθη νίκη σύμφωνα με την Αριστοτελική

λογική124, αποτελούσε θεμελιώδη επιδίωξη του εκπαιδευτικού ιδρύματος,

124 «Όπου γαρ άμιλλα, ενταύθα και νίκη εστίν» (Prekkeri 1837, σ. 44).
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όπως διαφαίνεται τόσο από τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών στη Σχολή,

όσο και από την εκπόνηση εργασιών στα ατελιέ.

Ο Βασίλειος Κουρεμένος, στα έτη των σπουδών του συμμετείχε στα

Salons των ετών 1895, 1896, 1897 και στη Διεθνή Έκθεση του 1900. Στο

αρχείο της Τζούλιας Φίλιου-Rounds, βρίσκονται οι κάρτες συμμετοχής του

στο Salon του 1896 και στη Διεθνή Έκθεση του 1900 (παράρτημα, σ. 418).

Η συμμετοχή του στο Salon του 1895 και του 1897 αναφέρεται σε ιδιόχειρο

βιογραφικό σημείωμα προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.). Στο

έργο του αρχιτέκτονα, ιστορικού και αρχαιολόγου Charles Normand, L'Ami

des monuments et des arts parisiens et français όπου περιγράφονται

επιλεγμένα έργα του Τμήματος Αρχιτεκτονικής της Σχολής Καλών Τεχνών

που εκτέθηκαν στο Salon του 1895, γίνεται αναφορά στο Βασίλειο

Κουρεμένο, η συμμετοχή του οποίου είχε ως θέμα την Église de Gisors. Ο

Normand παρατηρεί πως πρόκειται για μια καλή επιλογή θέματος, ωστόσο

το τελικό σχέδιο παρουσιάζεται λίγο «σκληρό», επιδέχεται όμως

διαδικασίες διόρθωσης (1895, σ. 135).

Από τη μελέτη των έργων που διακρίθηκαν στα Salons των Γάλλων

Καλλιτεχνών προκύπτει πως οι συμμετοχές του Κουρεμένου δεν έλαβαν

κανένα βραβείο, σε αντίθεση με τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση του

1900, η οποία τιμήθηκε με το χάλκινο μετάλλιο (Delaire, 1907: 152).

Σύμφωνα με τη διαθήκη του αρχιτέκτονα, συμμετείχε στην έκθεση με τα

σχέδια για οθωμανικό κυβερνητικό παλάτι (;)125. Στην εισήγηση ωστόσο

της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. το Νοέμβριο του 1924 όπου εξετάζεται η

υποψηφιότητά του για την έδρα της Κτιριολογίας, αναφέρεται πως η

συμμετοχή του στην έκθεση αφορά το σχέδιο ενός Διοικητικού Κέντρου

αραβικού ρυθμού για πρωτεύουσα ανατολικού κράτους.

125 Στη διαθήκη του Κουρεμένου, η οποία συντάχθηκε στις 9 Αυγούστου του 1955,
αναφέρεται πως το θέμα της συμμετοχής του στην Έκθεση του 1900 ήταν «le Palais du
gouvernement Ottom.». Τα σχέδια της συμμετοχής κληροδότησε ο ίδιος στην Ακαδημία
Αθηνών.
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Οι συμμετοχές του Βασιλείου Κουρεμένου στις διοργανώσεις των

Γάλλων Καλλιτεχνών δεν σταμάτησαν με την αποφοίτησή του, καθώς η

διάκριση σε αυτές συνιστούσε καθιέρωση και αναγνώριση της

επαγγελματικής δραστηριότητας του συμμετέχοντα. Το 1929 συμμετείχε

στο Salon με τη μελέτη για το κτίριο του σταθμού Θεσσαλονίκης

αποσπώντας το αργυρό μετάλλιο (εκδ. Société des artistes Français 1929)

(παράρτημα, σ. 445-446). Στην έκθεση του 1930 συμμετείχε με τα σχέδια

ενός ταφικού μνημείου. Στην ίδια διοργάνωση ο γλύπτης Paul Gabriel

Capellaro συμμετείχε με το μνημείο του Παλαιών Πατρών Γερμανού, τα

σχέδια του οποίου εκτέλεσε ο Κουρεμένος126 (εκδ. Société des artistes

Français 1930). Το μνημείο ανεγέρθηκε το ίδιο έτος στη Δημητσάνα

(παράρτημα, σ. 419). Το 1950 συμμετείχε με το πρόπλασμα της γλυπτικής

σύνθεσης «Η Στήλη της Κρήτης», αποσπώντας τιμητική διάκριση

(παράρτημα, σ. 453-455).

126 Το μνημείο φιλοτεχνήθηκε από τον Paul Gabriel Capellaro στην κατοικία που
διατηρούσε ο Κουρεμένος στην περιοχή του Αμαρουσίου στην Αθήνα. Ως μοντέλα για τις
φιγούρες που κοσμούν τη βάση του βάθρου ο γλύπτης χρησιμοποίησε την ηλικιωμένη
οικονόμο του Κουρεμένου και το σύζυγό της (Καπράλος, 2001). Η γυναικεία φιγούρα
αναπαριστά την αρχαία Ελλάδα και η ανδρική έναν ήρωα του 1821.
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8.1  Το μνημείο της Βασίλισσας Βικτωρίας, Δουβλίνο

Το μνημείο ως ένα αρχιτεκτονικό ή γλυπτό έργο προς τιμή και ανάμνηση

ενός προσώπου ή γεγονότος (Τεγόπουλος – Φυτράκης, 1993), εκφράζει την

ανάγκη του ανθρώπου να αφήσει αποδείξεις ευημερίας, ακμής ή επιτυχίας,

αποτυπωμένες σε υλικά ευγενή και άφθαρτα. Το άγαλμα εκλαμβάνεται είτε

ως μέσο ανάθεσης τιμής για εξέχοντα μέλη μιας κοινωνίας ή για θεότητες

κατά την αρχαιότητα, είτε ως μέσο εθνικού εορτασμού. Η ανάπτυξη του

πολιτισμού οδήγησε μοιραία στην ταύτιση της λειτουργίας της μνήμης με

την αισθητική αξία των αντικειμένων. Στο πλαίσιο αυτό τα αισθητικά

χαρακτηριστικά ενός μνημείου συνδέονται άμεσα με την εθνική ιστορία και

την αστική υπερηφάνεια. Η δημόσια γλυπτική, όχι μόνο ως διακοσμητικό

στοιχείο αλλά ως χαρακτηριστικό του αστικού τοπίου, παραλαμβάνει το

φορτίο της διδασκαλίας της ιστορίας, μετατρέποντας συχνά ουδέτερους

χώρους σε ιδεολογικά φορτισμένους τόπους. Χωροθετημένα σε σημεία

κατάλληλα ώστε να λειτουργούν ως σημεία αναφοράς στο αστικό

περιβάλλον, τα δημόσια μνημεία στοχεύουν στην αξιοποίηση των

αισθητικών χαρακτηριστικών για την οπτική ικανοποίηση του θεατή και τη

συνειρμική δημιουργία εικόνων υπερηφάνειας και κατά συνέπεια

εξάρτησης από την αναπαριστάμενη μορφή.

Από νωρίς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναγνώρισαν το ρόλο των

αγαλμάτων ως εστίες ενίσχυσης των καθιερωμένων καθεστώτων. Άλλωστε

η οπτικοποίηση της μνήμης μέσω των μνημείων συνιστούσε συνηθισμένη

πρακτική ενίσχυσης της πολιτικής ενότητας και της εθνικής ταυτότητας των

βασιλικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του 19ου και του

πρώτου μισού του 20ου αιώνα η δημόσια γλυπτική διαδραμάτισε σημαντικό

ρόλο στην καθιέρωση των εθνικών παραδόσεων και λειτούργησε ως μέσο

καλλιέργειας της λαϊκής υποστήριξης υπέρ της κυβερνητικής εξουσίας και

της. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο συγγραφέας και φωτογράφος John

Turpin (1997, σ. 62) «ο ρόλος της δημόσιας γλυπτικής στην ενσωμάτωση

κοινωνικών και πολιτικών ιδεών είναι καλά εδραιωμένος».
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Ειδικά για τους Βρετανούς, η διδακτική χρήση της δημόσιας

γλυπτικής σε ό,τι αφορά τη γνώση της εθνικής ιστορίας, επεκτάθηκε σε

μεγάλο βαθμό και στις αποικίες, με την ανέγερση ηρωικών μνημείων

αφιερωμένα σε μέλη της βασιλικής οικογένειας. Είναι χαρακτηριστικό πως

κατά τη διάρκεια της βασιλείας της Βικτωρίας τα αγάλματα «φύονταν» στις

δημόσιες οδούς του Λονδίνου σε ποσοστό ένα κάθε τέσσερις μήνες (Owens

1994, σ. 103). Η ραγδαία αύξηση του ρυθμού ανέγερσης δημόσιων γλυπτών

οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός πως η «ανάγνωση» ενός μνημείου

είναι μια εύκολη διαδικασία, η οποία απευθύνεται στο ευρύ κοινό,

ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου. Καθίσταται σαφές πως τα δημόσια

μνημεία συνιστούσαν αδήριτο εργαλείο στην εγκαθίδρυση και καθιέρωση

της βασιλικής εξουσίας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ιρλανδίας,

όπου σχεδόν σε όλα τα δείγματα δημόσιας γλυπτικής που παρήχθησαν το

19ο αιώνα αντανακλάται η βρετανική σύνδεση. Στο πλαίσιο αυτό

εγγράφεται και η ανέγερση ενός μνημείου αφιερωμένου στη βασίλισσα

Βικτωρία στο Δουβλίνο.

Η βασίλισσα Βικτωρία (1819-1901), κόρη του δούκα του Kent και

Stathearn, υπήρξε η μακροβιότερη μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου της

Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας και αυτοκράτειρα των Ινδιών. Καθ’

όλη τη διάρκεια της βασιλείας της οι σχέσεις της με την Ιρλανδία υπήρξαν

εξαιρετικά δυσμενείς. Σε αυτό συνετέλεσε ιδιαίτερα η άρνησή της να

επισκεφθεί τη χώρα για ολόκληρη τη δεκαετία του 1870 καθώς και η

απόρριψη των εκκλήσεων Βρετανών και Ιρλανδών πολιτικών παραγόντων

για την εγκαθίδρυση αντιβασιλείας στο νησί. Η τελευταία της επίσκεψη το

1900 προκάλεσε έντονες εθνικιστικές αντιδράσεις.

Με αιχμή το δύσκολο αποικιοκρατικό δεσμό της Βρετανίας με την

Ιρλανδία, μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία της ανέγερσης ενός

μνημείου αφιερωμένου στη βασίλισσα, ως σύμβολο αυτής της αμφίθυμης

σχέσης. Ένα τέτοιο μνημείο ως έκφραση ιδεολογικού προσανατολισμού, θα

αποτελούσε απόδειξη πίστης και αφοσίωσης στη βασιλική αρχή και
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δημόσια επιβεβαίωση της εξουσίας της. Στο σύνολο, άλλωστε, των

δημόσιων γλυπτών που αναπαριστούν φιγούρες μοναρχών, ιδιαίτερα σε

περιπτώσεις αποικιοκρατίας, ενυπάρχει ο στόχος δημιουργίας ενός

πολιτιστικού τοπίου, το οποίο θα εκφράσει το δεσμό με την αυτοκρατορία.

Η ιδέα της ανέγερσης του μνημείου εκφράζεται δημόσια για πρώτη φορά

τον Απρίλιο του 1900, στη συνεδρίαση της Royal Dublin Society127. Την

ίδια χρονιά η αρμόδια επιτροπή αρχίζει τις διεργασίες για τη συλλογή του

απαραίτητου κεφαλαίου για την κατασκευή του μνημείου, το οποίο θα

ανεγερθεί δημοσία δαπάνη, δημιουργώντας λογαριασμό στην Ιρλανδική

Τράπεζα υπό το όνομα «The Queen Victoria statue fund» (‘Statue of the

Queen’ 1900). Η κίνηση αυτή εγγράφεται στο πλαίσιο του ρόλου που

διαδραματίζει η δημόσια γλυπτική στις βασιλικές κοινωνίες, ως εστία της

συλλογικής συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική και τη δημόσια ζωή.

Ως καταλληλότερος χώρος για την ανέγερση του μνημείου

θεωρήθηκε το τμήμα ανάμεσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη και το Εθνικό

Μουσείο, μπροστά από το Leinster House στο οποίο στεγαζόταν η Royal

Dublin Society από το 1815. Στην επιλογή του συγκεκριμένου σημείου

συνετέλεσε η εγγύτητα που προσέφερε με το ήδη υπάρχον άγαλμα του

συζύγου της Βικτώριας Albert, το οποίο ανεγέρθηκε στο Leinster Lawn το

1872. Μετά το θάνατο της βασίλισσας στις 22 Ιανουαρίου του 1901, το

ζήτημα της ανέγερσης του μνημείου επανήλθε στο προσκήνιο και τον

Αύγουστο της ίδιας χρονιάς η επιτροπή της Royal Dublin Society

συνεδριάζει για να επιλέξει το γλύπτη που θα εκτελέσει το έργο.

127 Η Royal Dublin Society ιδρύθηκε το 1731 από μέλη της Dublin Philosophical Society
με βασικό σκοπό την ανάπτυξη  της γεωργίας, των τεχνών, της επιστήμης και της
βιομηχανίας στην Ιρλανδία μέσω της εκπαίδευσης, της παροχής πρακτικής καθοδήγησης,
της ανταμοιβής της αριστείας και της ενθάρρυνσης της ικανότητας. Royal Dublin Society
(n.d.). Ανακτήθηκε 28.3.2012 από το: http://www.rds.ie
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Το μοντέλο που παρουσίασε ο καταξιωμένος Ιρλανδός γλύπτης John

Huges128 ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του βρετανικού

κινήματος της Νέας Γλυπτικής129 ικανοποίησε τις απαιτήσεις της επιτροπής

προς κάθε κατεύθυνση. Με σκοπό να επικεντρωθεί στην εκτέλεση του

έργου, ο Huhges παραιτείται από τη θέση του Καθηγητή Γλυπτικής στη

Royal Hibernian Academy τον Αύγουστο του 1901 και μετακομίζει μόνιμα

στο Παρίσι (Turpin 1997). Το Νοέμβριο του 1902 παρουσιάζονται τα

σχέδια του μνημείου με τις αναλογίες, τα υλικά και τον τρόπο εξεργασίας

τους (‘Queen Victoria memorial statue’ 1902). Στις 21 Απριλίου του 1903 ο

Hughes υπογράφει το σχετικό συμβόλαιο, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται το

ποσό των 7.000 στερλινών για το σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου

(‘The King unable to visit Ireland’ 1908) και ο γλύπτης αναλαμβάνει να

εκτελέσει το έργο μέσα σε διάστημα πέντε ετών.

Δεδομένης της παραμονής του Hughes στο Παρίσι, μπορούμε να

υποθέσουμε τη γνωριμία του με το Βασίλειο Κουρεμένο και την απόφασή

τους να συνεργαστούν στο έργο. Καθώς η επίσημη συμφωνία έγινε

ανάμεσα στην επιτροπή της Royal Dublin Society και το Hughes,

καθίσταται φανερό πως η συνεργασία με το Βασίλειο Κουρεμένο αποτελεί

προσωπική επιλογή του γλύπτη. Στο αρχείο Κουρεμένου στο Δήμο

128 Ο John Hughes (1865 – 1941) γεννήθηκε στο Δουβλίνο και φοίτησε στη
Μητροπολιτική Σχολή Τέχνης της πόλης από το 1878 έως το 1888. Το 1890 κέρδισε
υποτροφία για το South Kensington School of Art του Λονδίνου, όπου μαθήτευσε πλάι
στον Edouard Lanteri και στη συνέχεια μία δεύτερη, με την οποία μετέβη στο Παρίσι, όπου
φοίτησε στην Ακαδημία Colarossi. Κατόπιν, συνέχισε την εκπαίδευσή του στην Ιταλία.
Από το 1894 βρίσκεται στη θέση του καθηγητή στη Μητροπολιτική Σχολή Τέχνης του
Δουβλίνου, ενώ το 1902 διορίζεται Καθηγητής Γλυπτικής στη Royal Hibernian Academy.
Από το 1903 ζούσε στην Ιταλία και στη Γαλλία, όπου και πέθανε το 1941. Αξίζει να
σημειωθεί πως η διδακτική πρακτική του South Kensington School of Art πρόσκειται στη
γαλλική πρακτική. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του μαθητή της Σχολής W. B. Yeats
πως κατά τη διάρκεια της φοίτησής του από το 1884 έως το 1885, καμία επιρροή δεν τους
άγγιξε περισσότερο από αυτήν της Γαλλίας.

129 Το κίνημα της Νέας Γλυπτικής προσανατολιζόταν στην ρεαλιστική αναπαράσταση
του σώματος και τη λεπτομερή απόδοση των διακυμάνσεων της επιφάνειας. Η συμβολική
σημασία των αναπαραστάσεων και ο συναισθηματικός τους αντίκτυπος, κατέστησε το νέο
αυτό καλλιτεχνικό ρεύμα σημαντικό αρωγό στην επιβολή ιδεολογικών και πολιτικών
απόψεων.
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Ιωαννιτών υπάρχουν τρία ενυπόγραφα σχέδια όψεων  που αφορούν το

μνημείο της Βασίλισσας Βικτωρίας, τα οποία εκτελέσθηκαν στο Παρίσι και

φέρουν ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 1905 (παράρτημα, σ. 420-422). Τα

σχέδια διαστάσεων 57 εκ. ύψους και 67 εκ. πλάτους, φέρουν την υπογραφή

του Κουρεμένου και μία ιδιόχειρη επιγραφή σύμφωνα με την οποία

εγκρίθηκαν από τον Hector D’ Espouy.

Σύμφωνα με τα Ιρλανδικά Αρχιτεκτονικά Αρχεία, ο Κουρεμένος

σχεδίασε μόνο το βάθρο στο οποίο στηριζόταν η μορφή της βασίλισσας. Η

συνεργασία του γλύπτη με το αρχιτέκτονα καθιστά μια πρακτική εξαιρετικά

ενδιαφέρουσα, οι ρίζες της οποίας πρέπει να αναζητηθούν στην άρρηκτη

σχέση των δύο ειδικοτήτων ήδη από την περίοδο της αρχαιότητας, όπου ένα

πρόσωπο εξασκούσε ταυτόχρονα και τις δύο τέχνες. Το κοινό καλλιτεχνικό

υπόστρωμα των δύο τεχνών, δεδομένης της εγγενής σχέσης τους με τον

όγκο και τη μορφή, τη δομή και την πλαστικότητα, καθιστά τη συνεργασία

του γλύπτη με τον αρχιτέκτονα, εφόσον αυτή διέπεται από αρμονία, εχέγγυο

ενός αισθητικά άρτιου αποτελέσματος130. Η αντίδραση, ωστόσο, της κοινής

γνώμης για την απασχόληση έτερου και ειδικά μη Ιρλανδού καλλιτέχνη στο

σχεδιασμό και την εκτέλεση του μνημείου ήταν άμεση. Η δυσαρέσκεια

αυτή επισημάνθηκε σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στους Irish Times στις 17

Φεβρουαρίου του 1908, όπου ο αρθρογράφος ανέφερε πως «υποστηρίχθηκε

πως ήταν διπλή δουλειά, όμως εμείς δεν το είδαμε έτσι. Θεωρήσαμε πως αν

ο καλλιτέχνης ήταν υπεύθυνος για ένα μέρος έπρεπε να είναι υπεύθυνος για

το σύνολο και είμαστε υποχρεωμένοι σ’ αυτόν για αυτό το υπέροχο

μνημείο».

Ο John Hughes και ο Βασίλειος Κουρεμένος εργάστηκαν για το

μνημείο από το 1903 έως το 1906. Το Σεπτέμβριο του 1907 το έργο

130 Την άρρηκτη σχέση της γλυπτικής με την αρχιτεκτονική έχει επισημάνει και ο Le
Corbusier, ο οποίος υποστήριξε πως «η αρχιτεκτονική και οι πλαστικές τέχνες είναι δύο
πράγματα που παρατίθενται» (Damaz 1956, σ. 29).
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μεταφέρθηκε στο Δουβλίνο (‘Queen Victoria memorial statue’ 1907), ενώ

τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 15 Φεβρουαρίου του επόμενο έτους131.

8.1.1  Η αρχιτεκτονική του μνημείου

Ο Julien Guadet στο τετράτομο έργο του διαχωρίζει τα μνημεία σε

δύο κατηγορίες, τα ιστορικά και τα διακοσμητικά, ενώ τονίζει πως συνιστά

συχνό φαινόμενο οι δύο έννοιες να αλληλοσυμπληρώνονται (1910 Τόμος 3,

σ. 73). Το τελευταίο πραγματώνεται στην περίπτωση του μνημείου της

βασίλισσας Βικτωρίας, όπου καταγράφεται ο συγκερασμός των

χαρακτηριστικών των δύο επιμέρους κατηγοριών.  Η ιστορική μνήμη

(ατομική, μέσω της μορφής της βασίλισσας και συλλογική μέσω των

αλληγορικών μορφών) εκφράζεται με τη γλυπτική απόδοση των φυσικών

χαρακτηριστικών του τιμώμενου προσώπου. Το βάρος της διακοσμητικής

αξίας του έργου καλείται να παραλάβει το βάθρο, το οποίο μέσω των

μεγάλων διαστάσεων και του πλούσιου διακόσμου απομακρύνεται από την

καθαρά χρηστική κατεύθυνση. Ο διττός αυτός ρόλος του μνημείου

ενισχύεται από την επιλογή του χώρου μπροστά από το Leinster House ως

τόπο ανέγερσης.

Οι δύο απαιτήσεις, τις οποίες ο κ. Hughes είχε να ικανοποιήσει,

ήταν να διακοσμήσει αυτό το τετράγωνο αξιόλογα και να τιμήσει τη

μνήμη της βασίλισσας Βικτωρίας. (‘Queen Victoria Statue. Unveiled

by the Lord Lieutanant. Message from the King’ 1908)

131 Η τελετή περιλάμβανε παρέλαση χιλίων στρατιωτικών υπό τους ήχους του εθνικού
εμβατηρίου. Η είσοδος στο χώρο γύρω από το μνημείο απαιτούσε την προμήθεια του
απαραίτητου εισιτηρίου. Η τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου, όπως και για κάθε
εθνικό μνημείο, ήταν μια ευκαιρία για ιδεολογικές δηλώσεις. Οι ομιλίες των
αποκαλυπτηρίων αποτελούσαν σαφείς αναφορές στις μάχες των Ιρλανδών στον πόλεμο
των Boers, στον ηρωισμό, το σθένος, της αντοχή και το θάρρος των στρατιωτών της
Ιρλανδίας, τους υψηλούς τόνους, την υψηλή αξιοπρέπεια και απεραντοσύνη της
αυτοκρατορίας.
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Πρόκειται για ένα μνημείο ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας με

εξωτερικές διαστάσεις εννέα μέτρα ύψος και δώδεκα μέτρα πλάτος,

σύμφωνα με τα σχέδια του Κουρεμένου. Το μνημείο χαρακτηρίζει η

τριμερής διάρθρωση βάση - κορμός - στέψη132. Οι βασικές γραμμές του

βάθρου, το οποίο στηρίζεται σε βάση που απαρτίζεται από τρία σκέλη,

σχηματίζουν ισοσκελές τρίγωνο. Το ενδιαφέρον εδώ είναι πως ενώ τη

γεωμετρική φόρμα του μνημείου χαρακτηρίζει η απλότητα, ο χαρακτήρας

και η θεματική του έργου υποδηλώνεται άμεσα και με σαφήνεια μέσω της

επιλογής των υλικών και της διακόσμησης. Μιας διακόσμησης συνεπής με

τις επιταγές της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού, η οποία έχει ως

στόχο την απόδοση του κατάλληλου χαρακτήρα, όπως αυτός περιγράφηκε

από τον Quatremère de Quincy. Ξεχωριστή θέση στη σύνθεση κατέχει η

ολόγλυφη φιγούρα της βασίλισσας, η οποία γέρνει ελαφρά το κεφάλι προς

τα εμπρός, με χαμηλωμένο βλέμμα, σε στάση περισυλλογής. Σε κάθε μία

από τις τρείς πλευρές στο άνω τμήμα του βάθρου βρίσκονται ολόγλυφα

καθιστά γυμνά νήπια, αναπαριστώντας την επιστήμη, την τέχνη και τη

λογοτεχνία. Το νήπιο στην πρόσοψη συμβολίζει την επιστήμη, κρατώντας

στα χέρια του έναν πλανήτη. Τα νήπια στις πλάγιες όψεις συμβολίζουν την

τέχνη και τη λογοτεχνία, κρατώντας μία παλέτα και ένα βιβλίο αντίστοιχα.

Στην πίσω όψη του βάθρου, κοντά στη βάση, βρίσκεται φτερωτή

αλληγορική μορφή, η οποία κρατά τρομπέτα και αναπαριστά τον

Αρχάγγελο Γαβριήλ133. Το γλυπτικό τμήμα του μνημείου ολοκληρώνουν οι

ομάδες αλληγορικών μορφών που κοσμούν το κάτω τμήμα του βάθρου. Η

132 Οι διαστάσεις της βάσης ήταν 1,6 μέτρα ύψος και 12,6 μέτρα πλάτος, του βάθρου 5,1
μέτρα ύψος και 5,2 μέτρα πλάτος και το ύψος του αγάλματος 2,3 μέτρα. Σύμφωνα με
δημοσίευμα των Irish Times (31.5.1933), οι διαστάσεις τις οποίες είχε ορίσει ο δημιουργός
δεν τηρήθηκαν στην κατασκευή του μνημείου.

133 Στην αγγλική παράδοση η εικόνα του Γαβριήλ που φυσά μια τρομπέτα συνιστά
εγνωσμένη αλληγορική μορφή, η οποία σηματοδοτεί το τέλος του χρόνου και τη γενική
Ανάσταση κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Δημοσιεύματα του ιρλανδικού τύπου της εποχής
αναφέρουν πως η φτερωτή φιγούρα αναπαριστά τη νίκη, ωστόσο, σύμφωνα με τα σχέδια
του μνημείου που βρίσκονται στα Εθνικά Αρχεία της Ιρλανδίας, πρόκειται για αλληγορική
μορφή του Γαβριήλ.
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μία εξ αυτών συμβολίζει τον πόλεμο παριστάνοντας την Éirinn (Hibernia)

να κρατά την κέλτικη άρπα, εθνικό σύμβολο της Ιρλανδίας και να

προσφέρει δάφνινο στεφάνι σε έναν τραυματισμένο Ιρλανδό στρατιώτη. Η

άλλη αναπαριστά τη θεά Δήμητρα (Ceres), η οποία ως ιδεατή

ανθρωπόμορφη θεότητα της καλλιέργειας στηρίζεται στον ώμο ενός

εργάτη. Η χρήση αλληγορικών γλυπτών για την πλαισίωση της μορφής,

στην οποία είναι αφιερωμένο το μνημείο, συνιστά συνήθη πρακτική της

Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού. Σε σχέδια μνημείων που παρήχθησαν

το 19ο αιώνα στους κόλπους της Σχολής συναντώνται γυναικείες μορφές

και γυμνά νήπια, συχνά φτερωτά, που αναπαριστούν αφηρημένες έννοιες

όπως η αγάπη, η δικαιοσύνη, ο πόλεμος, η ειρήνη, οι τέχνες και οι

επιστήμες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις συμμετοχές του 1882 και του 1885,

που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό Rougevin και αφορούν μνημεία

αφιερωμένα στο Jean Goujon και τον Jean-Baptiste Leuser αντίστοιχα. Οι

αλληγορικές μορφές συναντώνται επίσης στις συμμετοχές που κατέκτησαν

τις δύο πρώτες διακρίσεις στο διαγωνισμό Godeboeuf του 1886, που

αφορούσε το σχεδιασμό μνημείου προς τιμήν του Paul Baudry. Αξίζει να

παρατηρήσουμε πως η πλαισίωση της καθήμενης ή όρθιας φιγούρας του

τιμώμενου προσώπου με αλληγορικές μορφές, δεν υπαγορευόταν από το

πρόγραμμα των διαγωνισμών, αλλά καθιστούσε προσωπική επιλογή των

φοιτητών. Οι αλληγορικές μορφές που συναντώνται σε αρκετές από τις

γλυπτικές συνθέσεις και οι οποίες αναπαριστούν κυρίως στρατιωτικούς

θριάμβους, χρησιμοποιούνταν για την ανάδειξη πολιτικών και πολιτιστικών

επιτευγμάτων και την ενστάλαξη πατριωτικών ιδανικών στους πολίτες. Η

ύπαρξη ομάδας γλυπτών στο μνημείο της βασίλισσας Βικτωρίας καθιστά το

ρόλο του βάθρου ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς λειτουργεί ως συνδετικό

στοιχείο ανάμεσα στο βασικό γλυπτό και στις δευτερεύουσες γλυπτικές

συνθέσεις που το πλαισιώνουν. Τη σημαντικότητα του βάθρου στην

περίπτωση αυτή επισημαίνει και ο Guadet στον πρώτο τόμο του έργου του.

Η πίσω όψη του βάθρου φέρει αναθηματική πλάκα, στην οποία

αναγράφεται «Βικτώρια, βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης
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Βρετανίας, αυτοκράτειρα της Ινδίας, ανεγέρθηκε από τους Ιρλανδούς

υπηκόους της». Τα κοίλα αετώματα στο άνω τμήμα του βάθρου φέρουν

ανάγλυφο θυρεό. Κάθε πλευρά του βάθρου κοσμούν ανάγλυφες γιρλάντες

από φρούτα, άνθη και άλλα φυτικά μοτίβα. Η διακόσμηση των όψεων,

ειδικά σε ό,τι αφορά το άνω τμήμα, παραπέμπει στο μνημείο προς τιμή του

Charles Garnier, το οποίο ανεγέρθηκε το 1903 έξω από το κτίριο της

Όπερας του Παρισιού. Την προτομή εκτέλεσε ο γλύπτης, απόφοιτος της

École des Beaux-Arts Jean-Baptiste Carpeaux και τις δύο αλληγορικές

μορφές που την πλαισιώνουν ο επίσης απόφοιτος της Σχολής Gabriel-Jules

Thomas. Ο Guadet στον τέταρτο τόμο του έργου του διατείνεται πως το

συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί απόδειξη του ευεργετικού συνδυασμού της

αναλογίας και της αισθητικής αντίληψης με την καλλιτεχνική δεινότητα.

Ιδιαίτερη αξία δίνει ο Guadet στο ζήτημα των αναλογιών, καταρχήν

ανάμεσα στο βάθρο και τη γλυπτική σύνθεση και στη συνέχεια με τον

περιβάλλοντα χώρο. Το ζήτημα των αναλογιών του μνημείου της

βασίλισσας Βικτωρίας καθώς και της ένταξής του στο αστικό περιβάλλον

αποτέλεσε θέμα δημόσιου διαλόγου, με αρκετές αιχμές για το μεγάλο

μέγεθος του έργου. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Grattan Esmonde, ο

οποίος σε άρθρο του το χαρακτήρισε «ακρωτηριασμένο» (‘Queen Victoria’s

Statue’ 29.5.1933). Η απάντηση στο χαρακτηρισμό δόθηκε από τον John

Sibthorpe, ο οποίος επισήμανε μια μικρή απώλεια ύψους σε σχέση με τα

αρχικά σχέδια, γεγονός που διατάραξε τις αρμονικές αναλογίες που είχαν

ορίσει οι δημιουργοί (‘Queen Victoria’s Statue’ 31.5.1933). Δυσαρέσκεια

για τις αναλογίες του μνημείου εκφράζονται επίσης σε άρθρο για τα

μνημεία του Δουβλίνου, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Irish Architect,

όπου ο συντάκτης αναφέρει πως «το επιβλητικό μνημείο της βασίλισσας

Βικτωρίας απέναντι από το Leinster House είναι εκτός τόπου […] και

περιορίζεται λόγω του περιβάλλοντος» (‘Dublin Statues’ 5.10.1912).

Σύμφωνα με τα σχέδια του Κουρεμένου, αλλά και τον τύπο της

εποχής, τη διακόσμηση της βάσης του μνημείου θα ολοκλήρωνε γλυπτός

λέοντας, σύμβολο της βρετανικής αυτοκρατορίας και των μοναρχών της, ο
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οποίος θα τοποθετούνταν στο σκέλος της πρόσοψης καθώς και δύο κίονες,

ένας σε κάθε πλάγιο σκέλος. Την ανάγλυφη βάση κάθε κίονα, στην κορυφή

του οποίου θα υπήρχε λάμπα φωτισμού, θα κοσμούσαν γυναικείες μορφές.

Όπως όμως αναφέρεται σε δημοσιεύματα, η διακόσμηση της βάσης του

μνημείου θα κόστιζε επιπλέον 600 στερλίνες αυξάνοντας το ήδη υψηλό

κατασκευαστικό κόστος. Δεδομένης της πτώσης του καταπιστεύματος και

άλλων οικονομικών συγκυριών, η επιτροπή αποφάσισε την παράλειψη των

ανωτέρων διακοσμητικών στοιχείων (‘The King unable to visit Ireland’

1908). Το μνημείο κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου στη γαλλική

πρωτεύουσα. Η αρχική επιλογή των υλικών κατασκευής του μνημείου

περιελάμβανε τη χρήση ασβεστόλιθου για το βάθρο και τη βάση, χαλκό για

τις αλληγορικές φιγούρες και μάρμαρο για το άγαλμα της Βασίλισσας

Βικτωρίας. Με παραίνεση του John Jughes, το άγαλμα της βασίλισσας δε

σμιλεύθηκε σε μάρμαρο αλλά κατασκευάστηκε από χαλκό καθώς ο

γλύπτης, κατόπιν συζητήσεων στους καλλιτεχνικούς κύκλους του Παρισιού

και μετά από ενδελεχή εξέταση των μνημείων των Βερσαλλιών, κατέληξε

στο συμπέρασμα πως το μάρμαρο είναι ακατάλληλο για αγάλματα

εξωτερικού χώρου, ακόμη και για τη Γαλλία (‘The King unable to visit

Ireland’ 1908). Οι χάλκινες μορφές παρήχθησαν στο εργαστήριο του J.

Malesset, ενώ για την κατασκευή του βάθρου, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε

σικελικό μάρμαρο Lunel, επιλέχθηκε η διεθνούς φήμης γαλλική εταιρία

Vienne134.

Εκτός από τα εικονογραφικά σχέδια του Κουρεμένου που ανήκουν

στο Δήμο Ιωαννιτών, στα Εθνικά Ιρλανδικά Αρχεία Αρχιτεκτονικής

134 «Ήταν αρκετά δύσκολο να βρεθεί μια πέτρα που θα άντεχε στην ατμόσφαιρα της
Ιρλανδίας και την ίδια στιγμή δε θα ήταν ζημιογόνα για τις χάλκινες φιγούρες που θα ήταν
σε επαφή με αυτή. Μετά από πολλή σκέψη αποφασίστηκε αυτή που στη Γαλλία θεωρούν
ως καλύτερη πέτρα, το μάρμαρο Lunel. Προτάθηκε από όλους τους καλλιτέχνες. Δυνατή,
αντιστέκεται στον άνεμο και τον καιρό (η γαλλική κυβέρνηση κατασκεύασε από αυτή την
πέτρα τις αποβάθρες του Calais). Έχει ανοιχτό χρώμα, είναι αδιάβροχη στην υγρασία και
δεν ιδρώνει. [.…] Η φήμη της (εταιρίας Vienne) δεν υστερεί έναντι καμίας άλλης εταιρίας
στη Γαλλία και φυσικά εκεί, στην πατρίδα της τέχνης, θα υπάρχουν τεράστια
πλεονεκτήματα που δε θα μπορούν να υφίστανται εδώ στην Ιρλανδία» (‘Statue of Queen
Victoria in Leinster Lawn’ 1908).
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βρίσκονται οκτώ γραμμικά σχέδια του αρχιτέκτονα, τα οποία

χρονολογούνται από τον Απρίλιο του 1905 έως το Μάιο του 1907135

(παράρτημα, σ. 423-425). Τα ανωτέρω σχέδια εκπονήθηκαν στο Παρίσι και

φέρουν την επιγραφή «Dressé par l’Architecte soussigné» και την

υπογραφή του Κουρεμένου. Σύμφωνα με την επιγραφή «Dessin provisoir,

Avant – projet», αποδεικνύεται πως δεν αποτελούν τα τελικά σχέδια του

έργου136.

Εφτά από τα σχέδια μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες,

ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η πρώτη κατηγορία

περιλαμβάνει ένα σχέδιο της πρόσοψης και ένα της πλάγιας όψης. Τα

σχέδια εκπονήθηκαν στις 25 Απριλίου του 1905 και ταυτίζονται με τα

έγχρωμα που βρίσκονται στο αρχείο Κουρεμένου αλλά και με εκείνα που

παρουσίασε ο Hughes στην επιτροπή της Dublin Society το 1902 καθώς,

σύμφωνα με άρθρο της εποχής, στα σχέδια του μνημείου η βάση έφερε δύο

κίονες τους οποίους κοσμούσαν γυναικείες μορφές και στην κορυφή των

οποίων υπήρχε λάμπα φωτισμού (‘Queen Victoria memorial statue’ 1902).

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει σχέδιο της πρόσοψης, της πλάγιας

όψης, της πίσω όψης και ένα σχέδιο κάτοψης της βάσης. Τα σχέδια

εκπονήθηκαν στις 25 Απριλίου του 1905 και διαφοροποιούνται ως προς τα

προηγούμενα σε ό,τι αφορά τη διακόσμηση των άκρων των δύο σκελών της

βάσης. Ειδικότερα, αντί για κίονες, η βάση του μνημείου κοσμείται από δύο

πυρσούς. Σύμφωνα με αντίστοιχη επιγραφή, τα σχέδια της πλάγιας και της

πίσω όψης αποτελούν προσωρινά σχέδια για την παραγγελία της πέτρας.

Στο σχέδιο της κάτοψης, το οποίο επίσης προορίζεται για την παραγγελία

υλικών, η βάση του μνημείου στέκεται σε κυκλικό υπόβαθρο, το οποίο

ωστόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αν είναι από πέτρα ή πρόκειται για

135 Πρόκειται για δύο σχέδια της πρόσοψης, δύο σχέδια της πλάγιας όψης, ένα σχέδιο της
πίσω όψης, δύο σχέδια κάτοψης της βάσης και ένα τοπογραφικό.

136 Το σχέδιο της πρόσοψης είναι το μοναδικό από το σύνολο των σχεδίων που δε φέρει
επιγραφή που να αποδεικνύει πως δεν πρόκειται για τελικό σχέδιο, ωστόσο λόγω της
ομοιότητας με τα υπόλοιπα συμπεραίνουμε πως δεν αποτελεί σχέδιο παρουσίασης.
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φύτευση, όπως τελικά έγινε137. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει το σχέδιο

της κάτοψης της βάσης, το οποίο φέρει ημερομηνία 5 Μαΐου του 1907 και

από το οποίο έχει αφαιρεθεί το κυκλικό υπόβαθρο του μνημείου138.

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν ο Βασίλειος Κουρεμένος

επισκέφθηκε την Ιρλανδία με σκοπό να μελετήσει το χώρο ανέγερσης του

μνημείου. Στα σχέδια των Εθνικών Ιρλανδικών Αρχείων υπάρχει σχέδιο της

κάτοψης του χώρου μπροστά από το Leinster Lawn, το οποίο έχει

ομοιότητες με σειρά σχεδίων που εκπόνησε ο Κουρεμένος, δεν φέρει

ωστόσο την υπογραφή του αρχιτέκτονα, όπως τα υπόλοιπα. Η σύγκριση

των έγχρωμων σχεδίων του μνημείου, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του

αρχιτέκτονα, με φωτογραφίες οι οποίες χρονολογούνται έως το 1914

(παράρτημα, σ. 427), αποδεικνύουν πως ο Κουρεμένος γνώριζε τη

μορφολογία των κτιρίων που συγκροτούσαν το αστικό περιβάλλον στο

οποίο θα ανεγειρόταν το μνημείο139.

Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Julien Guadet ο ρόλος που καλείται

να διαδραματίσει η αρχιτεκτονική μέσω του σχεδιασμού του βάθρου είναι η

υποστήριξη της γλυπτικής. Στον τέταρτο τόμο της πραγματείας του

διαχωρίζει τις μνημειακές κολώνες, όπου η σύνθεση είναι κυρίως

αρχιτεκτονική από τα μνημεία που ανεγείρονται στη μνήμη εξεχουσών

προσωπικοτήτων. Στην πρώτη περίπτωση η αρχιτεκτονική είναι αυτή που

καλείται να προσδώσει την αξία στο σύνολο, ενώ στην δεύτερη η παρουσία

της αρχιτεκτονικής είναι σκοπίμως πιο διακριτική και η λειτουργία της

περιορίζεται στη στήριξη της γλυπτικής σύνθεσης. Σε αντίθεση με τις

137 Σύμφωνα με δημοσιευμένο άρθρο του 1902, στα σχέδια που παρουσίασε ο γλύπτης, η
βάση του μνημείου γύρω από τη βάση υπήρχε κύκλος διαμέτρου 64 ποδιών (περίπου 19,5
μέτρα), στον οποίο θα στηρίζονταν χάλκινες λάμπες που θα φώτιζαν το άγαλμα, τονίζοντας
τις γενικές γραμμές του μνημείου (‘Queen Victoria memorial statue’ 1902).

138 Το σχέδιο στο αριστερό άνω άκρο του φέρει τη σφραγίδα του αρχιτέκτονα «Basile
COURÉMÉNOS, 23 Avenue Observatoire Paris, Le Jeudi 10 […]».

139 Η μικρότερη κλίμακα σε σχέση με την πραγματική στην οποία απεικονίζονται τα
κτίρια στα σχέδια του Κουρεμένου, πιθανώς έγινε με σκοπό να τονισθεί το μνημείο ως το
κεντρικό θέμα του σχεδίου.
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διδαχές του δασκάλου του, ο Κουρεμένος προβαίνει στο σχεδιασμό ενός

βάθρου, το οποίο ανάγεται σε ένα από τα κεντρικά θέματα της σύνθεσης. Η

καλλιτεχνική αξία του βάθρου είχε επισημανθεί ήδη από το 1902, όταν ο

Hughes παρουσιάζοντας τα σχέδια του μνημείου ανέφερε πως «μόνο

γλύπτες μπορούν να εκτιμήσουν τη δυσκολία στο σχεδιασμό ενός τέτοιου

βάθρου» (‘Queen Victoria memorial statue’ 1902).  Διακρίνουμε την

προσπάθεια του αρχιτέκτονα να ορίσει ακριβώς έναν δρόμο που θα επιτύχει

την ισότιμη σύζευξη της λειτουργίας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το

βάθρο δεν περιορίζεται στο λειτουργικό του ρόλο, αποτελώντας απλώς μια

βάση επάνω στην οποία θα αναπτυχθεί η γλυπτική σύνθεση, αλλά συνιστά

αδήριτο τμήμα του έργου παραλαμβάνοντας το φορτίο της απόδοσης του

χαρακτήρα. Είναι σαφής ο βασικός στόχος του δημιουργού είναι να φέρει

στο προσκήνιο την αρχιτεκτονική και να αναδείξει την ισότιμη σχέση της

με τη γλυπτική σύνθεση, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη μνημειακή

διάσταση του συνόλου. Επιχειρώντας να ερμηνεύουμε το κίνητρο του

Κουρεμένου, οδηγούμαστε στον περιορισμό της συμμετοχής του

αρχιτέκτονα μόνο στο σχεδιασμό του βάθρου, σύμφωνα με τα Ιρλανδικά

Αρχιτεκτονικά Αρχεία, γεγονός που ίσως ερμηνεύει τη δυναμική παρουσία

του στο σύνολο του έργου.

8.1.2  Η απομάκρυνση

Οι αρχικές αντιδράσεις που συνόδευσαν την ανέγερση του μνημείου

εντείνονται ιδιαίτερα στις αρχές της τρίτη δεκαετίας του 20ου αιώνα και τα

αρχικά εξυμνητικά σχόλια αρχίζουν να αμβλύνονται. Η κοινή γνώμη παύει

να τάσσεται ευνοϊκά, κυρίως απέναντι στο γλυπτό τμήμα του έργου. Οι

φήμες για την απομάκρυνση του μνημείου είχαν ξεκινήσει ήδη από το 1929,

ωστόσο ο υπουργός οικονομικών τις διέψευσε, χαρακτηρίζοντας όμως το

μνημείο μη αξιόλογη καλλιτεχνική δουλειά και όχι αντικείμενο ομορφιάς

(‘Η στέγασις του Συμβουλίου Επικρατείας. Η Βουλή και Γερουσία
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στεγάζονται εις τα Π. Ανάκτορα’ 1929). Οι απόψεις αυτές συνάδουν με την

κοινή γνώμη, η οποία ήδη από το 1913 τάσσεται εναντίον του μνημείου

αμφισβητώντας την καλλιτεχνική του αξία.

Η μεταστροφή αυτή εγγράφεται στο γενικότερο πλαίσιο της

πολιτικής μεταμόρφωσης της Ιρλανδίας, η οποία συντελείται στην περίοδο

από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου. Με την ανεξαρτησία της

Ιρλανδίας το 1922, δημιουργήθηκε η ανάγκη διάρρηξης κάθε δεσμού με το

μοναρχικό βρετανικό καθεστώς. Η ανάγκη αυτή εκφράστηκε ρητά μέσω

του δημόσιου αιτήματος της απομάκρυνσης όλων των υφιστάμενων

μνημείων των Βρετανών μοναρχών. Ως μοιραία συνέπεια το μνημείο της

βασίλισσας Βικτωρίας βρέθηκε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και

κατέστη ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μνημεία του Δουβλίνου140.

Από την εποχή που το Leinster House άρχισε να χρησιμοποιείται ως

έδρα του κοινοβουλίου του ελεύθερου κράτους της Ιρλανδίας, ο χώρος

μπροστά από το κτίριο απέκτησε ένα ιδεολογικό πλαίσιο με το οποίο δε

συνάδει η ύπαρξη ενός μνημείου αφιερωμένου σε Βρετανό μονάρχη. Το

μνημείο της βασίλισσας Βικτωρίας ήταν ένα από τα τελευταία δείγματα

μιας αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής πρακτικής υπενθύμισης της σχέσης με

τη Βρετανία, μιας πρακτικής η οποία είχε ανθίσει κατά τη διάρκεια του 19ου

αιώνα. Η ανεπιθύμητη υπενθύμιση του παρελθόντος αποικιοκρατικού

δεσμού και η εθνοκεντρική ματιά των πολιτών της Ιρλανδίας μετά την

εθνική ανεξαρτησία, οδήγησε σε αρνητική στάση απέναντι στο μνημείο, η

οποία εκφράστηκε με δυσμενή σχόλια κυρίως ως προς τη γλυπτική

απόδοση των χαρακτηριστικών του απεικονιζόμενου προσώπου. Το άγαλμα

της βασίλισσας, στο οποίο δόθηκε το προσωνύμιο «γριά σκύλα»

χαρακτηρίστηκε από τον τύπο της εποχής ως «τερατώδες», ενώ

υποστηρίχθηκε πως η παρουσία του μνημείου είναι απεχθής για το κοινό

αίσθημα και συνεπώς το μνημείο από μια καλλιτεχνική οπτική γωνία

140 Μερίδα των πολιτών ζητά να διωχθούν όλα τα σύμβολα σκλαβιάς από τους δρόμους
(‘Gaelic revivals cause corporation scene’ 1943).
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παραμορφώνει την αρχιτεκτονική ομορφιά των κοινοβουλευτικών

κτιρίων141. Στο κλίμα δυσαρέσκειας κατά των συμβόλων της μοναρχίας

εγγράφεται η κίνηση του Ιρλανδού διπλωμάτη Sir Osmond Thomas Grattan

Esmonde, ο οποίος στις 16 Μαΐου του 1933 με τη συνοδεία ενός ακόμη

προσώπου προέβει σε κατάθεση στεφάνου λαχανικών στο βάθρο του

μνημείου. Απολογούμενος στον τύπο της εποχής μερικές ημέρες αργότερα,

υποστήριξε πως το στεφάνι δεν στόχευε σε πολιτική προσβολή στη μνήμη

της βασίλισσας, αλλά στηλίτευε την κατασκευή, η οποία όπως στέκεται,

διακοσμείται σε όλες τις πλευρές με στεφάνια και γιρλάντες από ανάγλυφα

πέτρινα λαχανικά. Σχολιάζοντας την ατυχή, κατά τη γνώμη του, ένταξη του

μνημείου στο χώρο, παραδέχεται πως πρόσωπα πολύ πιο ειδικά από τον ίδιο

εξέφρασαν την άποψη πως πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης αξίας (Grattan

1933). Η πρόκληση επεισοδίων και η άρθρωση δηλώσεων κατά της

φυσικής και ιδεολογικής υπόστασης του μνημείου και η φημολογία

μεταφοράς του, συνεπέφερε την αντίδραση των καλλιτεχνικών κύκλων του

Δουβλίνου, εκπρόσωποι των οποίων διατείνονταν πως επρόκειτο για έξοχο

δείγμα γλυπτικής142. Η ιδέα που φύεται στα δημοσιεύματα της εποχής

αφορά τη νοητή επανα-τοποθέτηση του μνημείου στην εποχή της

δημιουργίας του, ώστε να καταστεί εφικτή η «ανάγνωσή» του με βάση τις

τότε επικρατούσες συνθήκες143.

141 Την ίδια άποψη εξέφρασε το 1945 και ο Randolph Churchill (1945), γιός του
Βρετανού πρωθυπουργού Sir Winston Churchill και μέλος του κοινοβουλίου του Preston,
μετά από επίσκεψή του στην Ιρλανδία.

142 «Είναι μόδα τελευταία να διαβάλλεται το μνημείο της βασίλισσας Βικτωρίας στην οδό
Kildare. Γιατί; Κανείς δεν προχωράει σε ένα λόγο. Δεν μπορεί να είναι το γλυπτό·
πρόκειται για μία εξαιρετική δουλειά από έναν αριστοτέχνη. Ο κ. Hughes είναι
αναμφισβήτητα ένας από τους πρώτους στο επάγγελμά του» (Dixon 1932, σ. 4).

143 «Κάθε μνημείο γίνεται ανεκτίμητος αρωγός για αυτούς που θα καταλάβουν το πνεύμα
της περιόδου στην οποία ανεγέρθηκε, εκτός από την καλλιτεχνική του αξία. [….] Κανένα
(μνημείο) δε θα πρέπει να αφαιρεθεί, πόσο μάλλον η μεγάλη δουλειά του Hughes. [.…]
Όπως ακριβώς το μνημείο της οδού O’Conneli σχεδιάστηκε από το Foley για την παρούσα
θέση, έτσι και αυτό στην αυλή του Leinster House άξια εκπροσωπεί έναν (καλλιτέχνη), την
πρόοδο του οποίου στη δικιά μας Σχολή Καλών Τεχνών, πολλοί από εμάς της παλιάς
γενιάς θυμόμαστε με υπερηφάνεια» (Sidthorpe 1933, σ. 4).
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Με αιχμή την καλλιτεχνική δεινότητα του Hughes, επιχειρείται μια

προσπάθεια να αποδοθεί στο μνημείο η δέουσα εικαστική αξία, ώστε να

αποφευχθούν τα επεισόδια βανδαλισμού που λάβαιναν χώρα στην Ιρλανδία

και να ματαιωθεί οποιοδήποτε σχέδιο μεταφοράς του. Παρά τις έντονες

αντιδράσεις των καλλιτεχνών, τον Ιούλιο του 1948 το μνημείο αφαιρείται

από τη θέση στην οποία ανεγέρθηκε και μεταφέρεται στο Royal Hospital

Kilmainham144. Πριν την αποσυναρμολόγησή του φωτογραφήθηκε και

καταγράφηκαν τα τμήματα του βάθρου, ώστε να καταστεί εφικτή η

επανατοποθέτησή του (παράρτημα, σ. 426). Δύο χρόνια μετά την

απομάκρυνση του μνημείου ο Τ. McGreery, διευθυντής της Εθνικής

Πινακοθήκης της Ιρλανδίας, δήλωσε πως κάποιες από τις μικρότερες

ομάδες γλυπτών στη βάση ήταν ανάμεσα στα καλύτερα γλυπτά του

Δουβλίνου, μιας πόλης με εξαιρετικά δείγματα γλυπτικής κι ως εκ τούτου,

ήταν σημαντικό μεγάλο μέρος του έργου να διασωθεί (‘Ireland’s heritage of

good art’ 1950).

Το έτος 1986 το χάλκινο άγαλμα της βασίλισσας μεταφέρθηκε στην

πόλη του Σύδνεϋ της Αυστραλίας, ως δωρεά της Ιρλανδικής

Κυβέρνησης145. Ήδη από το 1983 είχε ξεκινήσει στην Αυστραλιανή

πρωτεύουσα διαδικασία αναζήτησης ενός μνημείου κατάλληλου να

τοποθετηθεί πλησίον του Queen Victoria Building, κτίριο το οποίο είχε

144 Ο απαιτούμενος χρόνος για τη μεταφορά του μνημείου ήταν οκτώ εβδομάδες και
κόστος ανήλθε στι; 300 στερλίνες.

145 Μετά την απομάκρυνση του μνημείου, η ιρλανδική κυβέρνηση δέχθηκε προσφορές
από τον από πόλεις όπως το Λονδίνο, το Οντάριο, τη Βικτώρια για να το αγοράσουν,
ωστόσο, το υψηλό κόστος μεταφοράς οδηγεί σε απόρριψη κάθε προσφοράς. Το 1986
δώρισε το χάλκινο άγαλμα της βασίλισσας στην πόλη του Σύδνεϋ, στα πλαίσια του
εορτασμού της δισεκατονταετηρίδας. Στις 26 Οκτωβρίου του 1986 το άγαλμα αναχωρεί
από το λιμάνι του Δουβλίνου με φορτηγό πλοίο για την πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Στο
Σύδνεϋ το άγαλμα τοποθετείται σε βάθρο, έξω από το Queen Victoria Building, όπου
βρίσκεται έως και σήμερα. Τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του τριγωνικού βάθρου
του Κουρεμένου διατηρήθηκαν στο αντίστοιχο που σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση του
αγάλματος της βασίλισσας. Η απουσία, ωστόσο, των αρχικών αναλογιών, του διακόσμου
και των αλληγορικών μορφών, έχει ως αποτέλεσμα το σύνολο να στερείται της αρμονίας,
της συνοχής, της επιβλητικότητας  και της αισθητικής αξίας εν γένη που χαρακτήριζε το
αρχικό έργο.
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ανεγερθεί το 1898. Στα πλαίσια της έρευνας, ο Director of promotions Neil

Glasser ταξίδεψε στο Δουβλίνο για να δει το μνημείο, η κατάσταση του

οποίου κρίθηκε εξαιρετικά κακή146. Οι αλληγορικές μορφές παρέμειναν

στην ιδιοκτησία του Board of Works, ώστε να εκτεθούν όταν βρεθεί το

κατάλληλο μέρος. Το χάλκινο άγαλμα που αναπαριστά την Ιρλανδία με τον

τραυματισμένο στρατιώτη μεταφέρθηκε στο συγκρότημα των κρατικών

κτιρίων Dublin Castle. Το βάθρο του μνημείου το 1998 μεταφέρθηκε στο

κοιμητήριο Bully's Acre, σύμφωνα με τα Εθνικά Ιρλανδικά Αρχεία

αρχιτεκτονικής.

8.2  Το κτίριο της Τράπεζας Αθηνών, Κωνσταντινούπολη

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η οθωμανική αυτοκρατορία επιχειρεί να

επαναπροσδιορίσει τη θέση της στην πολιτιστική ευρωπαϊκή σκηνή και να

καθορίσει μια νέα σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Με δεδομένο το σκοπό

αυτό λαμβάνει χώρα σειρά προσπαθειών μετατροπής της

Κωνσταντινούπολης σε πρωτεύουσα δυτικών προτύπων. Το εγχείρημα

εγγράφεται στο γενικότερο αγώνα διάσωσης της παρακμάζουσας

οθωμανικής αυτοκρατορίας, o οποίος στηρίζεται κυρίως στη μεταρρύθμιση

των παραδοσιακών θεσμών και πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η

Κωνσταντινούπολη εκτέθηκε σε έντονες πολιτιστικές επιβολές

προερχόμενες από τη δύση, η επιρροή της οποίας εξιδανικεύθηκε και

θεωρήθηκε ως ο μοναδικός τρόπος αποκατάστασης της αίγλης και του

κύρους της αυτοκρατορίας. Ως εκ τούτου, στα τέλη της δεκαετίας του 1830,

η Κωνσταντινούπολη υπέστη μια συνειδητή ρήξη με την ισλαμική

παράδοση, η οποία μοιραία οδήγησε στην αναδιατύπωση των

146 Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του Neil Glasser σύμφωνα με την οποία το
μνημείο βρισκόταν «πίσω από έναν τοίχο […] να στέκεται επάνω στο υγρό έδαφος,
εκτεθειμένο στις κακές καιρικές συνθήκες της Ιρλανδίας. Για 40 χρόνια, είχε υπηρετήσει
ως αγαπημένη κούρνια και φωλιά για τα τοπικά πουλιά. Θάμνοι και βάτα είχαν φυτρώσει
σε όλο (το μνημείο) και παρόλο που δεν έχει υποστεί ζημία […] ο χαλκός ήταν καλά
κρυμμένος πίσω από στρώση μαύρου και πράσινου» (Whelan, 2002).
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παραδοσιακών κρατικών και αστικών αρχών, που βασίζονταν στις διατάξεις

του ισλαμικού νόμου. Το 1839 ο σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ, διάδοχος

του Μαχμούτ Β', κοινοποιεί την ανάληψη μεταρρυθμιστικού έργου, που

συνοψιζόταν υπό τον όρο Τανζιμάτ (μεταρρύθμιση, τακτοποίηση), με στόχο

τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη διάσωση του καταρρέοντος

οθωμανικού κράτους147. Στο πλαίσιο αυτό, στις 3 Νοεμβρίου του 1839

εκδίδεται το διάταγμα Χάτι Σερίφ του Γκιουλχανέ, το οποίο εγγυόταν το

σεβασμό της ασφάλειας, της τιμής και της περιουσίας των υπηκόων

ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους καθώς και την ισότητά τους απέναντι

στο νόμο. Δεκαεφτά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 18

Φεβρουαρίου του 1856, εκδίδεται το δεύτερο μείζον μεταρρυθμιστικό

διάταγμα, υπό το όνομα Χάτι Χουμαγιούν, το οποίο έδινε μεγάλη έμφαση

στην ισότητα όλων των υπηκόων της αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως

θρησκεύματος. Το διάταγμα αυτό, έχοντας ως βασικό άξονα την αρχή της

ισότητας, επιταχύνει τη δυναμική του Τανζιμάτ, προτείνοντας νέα μέτρα με

ριζοσπαστική γλώσσα αλλά σαφή τρόπο148.

Η σειρά των μεταρρυθμίσεων με στόχο την αναδιοργάνωση της

οθωμανικής αυτοκρατορίας και τον εξευρωπαϊσμό του παραδοσιακού

συστήματος κορυφώνεται το 1876 με τη θέσπιση του πρώτου οθωμανικού

147 Το παραδοσιακό οθωμανικό σύστημα στηριζόταν στην αποκέντρωση των κοινωνικών
προγραμμάτων. Η ευθύνη για κρατικά θέματα όπως η δημόσια υγεία, η παιδεία και η
εθνική ασφάλεια ανήκε στη δικαιοδοσία των θρησκευτικοπολιτικών οργανώσεων των μη
μουσουλμάνων (millet). Το μεταρρυθμιστικό σχέδιο είχε ως στόχο την κωδικοποίηση, τη
συστηματοποίηση και τη συγκέντρωση των παραπάνω υπηρεσιών υπό μια ενιαία αρχή.

148 Το διάταγμα ανέφερε μεταξύ άλλων την «πρόοδο», τα «φώτα του πολιτισμού» και την
«κοινότητα των πεπολιτισμένων εθνών». Ενδεικτικά αναφέρουμε την διακήρυξη της
ισότητας σε φορολογικά ζητήματα φορολογίας και τη δυνατότητα συμμετοχής σε κρατικές
διοικητικές και δικαστικές θέσεις. Επιπρόσθετα το διάταγμα επαγγελόταν την κατάργηση
του καθεστώτος υποτέλειας στο οποίο υπάγονταν οι πολιτικοθρησκευτικές οργανώσεις των
μη μουσουλμάνων (millet). Η αναγνώριση καθεστώτος εθνοθρησκευτικών μειονοτήτων
στους μη-μουσουλμάνους, αποτέλεσε ίσως το πιο αντιφατικό εγχείρημα του Τανζιμάτ.
Επιπλέον, στις ρυθμίσεις του διατάγματος συμπεριλαμβανόταν η κωδικοποίηση του
νομικού κώδικα, η ίδρυση τραπεζών, η δυνατότητα αλλοδαπών να κατέχουν ακίνητη
περιουσία εντός της αυτοκρατορίας και η παροχή διευκολύνσεων στην εισαγωγή
ευρωπαϊκού κεφαλαίου. (Για τη μετάφραση του Χάτι Χουμαγιούν στα Ελληνικά βλ. εκδ.
Παπαζήσης 1996)
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συντάγματος από τον Αμπντούλ Χαμίτ Β' ως απόρροια των πιέσεων που

δέχτηκε από τον προεξάρχοντα του φιλελεύθερου πολιτικού κόμματος

Μιντχάτ Πασά. Από το 1876 και μέχρι το στρατιωτικό κίνημα των

Νεότουρκων το 1908, οπότε ο Σουλτάνος επανέφερε το σύνταγμα το οποίο

ο ίδιος είχε καταργήσει δύο χρόνια μετά τη θέσπισή του, οι

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες απώλεσαν τη δυναμική που παρουσίαζαν

την εποχή του Τανζιμάτ, καθώς το σύνολο των πολιτικών αποφάσεων

ανήκε στον επικεφαλής της αυτοκρατορίας.

Δεδομένου πως η αρχιτεκτονική παραγωγή συνιστά θεμελιώδες

εργαλείο κάθε διαδικασίας εκσυγχρονισμού, δημιουργείται στην

Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα ένα πολλά υποσχόμενο περιβάλλον για

την κατασκευή έργων υποδομής και νέων κτιρίων. Η αρχιτεκτονική

καλείται να ανταποκριθεί στην εικόνα του αναδιοργανωμένου χώρου, την

ανάγκη για νέους κτιριακούς τύπους, τις νέες μορφολογικές επιλογές και τις

νέες ανάγκες διαβίωσης, σύμφωνα με τις δυτικές επιρροές. Η εισαγωγή του

δυτικού τρόπου ζωής στις συνήθειες της οθωμανικής αστικής τάξης και η

συνεχής επαφή των πολιτών με τα ευρωπαϊκά προϊόντα και ήθη βρίσκει

ρητή έκφραση στην αλλαγή των διακοσμητικών επιλογών, με την

υιοθέτηση μορφολογικών στοιχείων με σαφείς αναφορές στη Γαλλία ειδικά

σε ό,τι αφορά στη διακόσμηση επίπλων και την κατασκευή κήπων. Νέα

αρχιτεκτονικά λεξιλόγια και νέοι κτιριακοί τύποι εισάγονται από

αλλοδαπούς αρχιτέκτονες καθώς και Οθωμανούς που εκπαιδεύτηκαν στο

εξωτερικό.

Ως λογική συνέπεια, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, στην

Κωνσταντινούπολη κυριαρχούν τέσσερις διαφορετικοί αρχιτεκτονικοί

ρυθμοί. Πρόκειται για τη γοτθική αναβίωση, την ισλαμική αναβίωση, το

art-nouveau και το νεοκλασικισμό. Ο τελευταίος αποτέλεσε ίσως τον πιο

ευρέως διαδεδομένο αρχιτεκτονικό ρυθμό από όσους εισήχθησαν από τις

δυτικές χώρες, δεδομένου πως συναντούσε το πιο ευρύ πλαίσιο εφαρμογών.

Την περίοδο του Τανζιμάτ, η σύνδεση του νεοκλασικού λεξιλογίου με το
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σχεδιασμό των δημόσιων κτιρίων μεγάλης κλίμακας, των στρατώνων και

των παλατιών, τον κατέστησε ιδιαίτερα δημοφιλή. Η ευρεία εφαρμογή του

οφείλεται κατά κύριο λόγο στους Ευρωπαίους αρχιτέκτονες και στους

στρατιωτικούς μηχανικούς, οι οποίοι προσλήφθηκαν για το σχεδιασμό των

αυτοκρατορικών κτιρίων. Οι νέοι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, τους οποίους

εισήγαγαν ως διαφοροποιήσεις του ευρωπαϊκού εκλεκτικισμού,

εφαρμόσθηκαν στους νέους κτιριακούς τύπους, όπως τα κτίρια γραφείων,

τα ξενοδοχεία, τα πολυώροφα κτίρια κατοικιών, τα θέατρα.

Στις περιπτώσεις που οι νέες αρχιτεκτονικές μορφές εφαρμόσθηκαν

σε νέους κτιριακούς τύπους δημιουργούνταν ένα αισθητικό αποτέλεσμα

όμοιο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεν είναι λίγες όμως οι περιπτώσεις όπου

νέα αρχιτεκτονικά στοιχεία εφαρμόσθηκαν σε υφιστάμενους κτιριακούς

τύπους δημιουργώντας υβριδικές φόρμες της παραδοσιακής οθωμανικής

αρχιτεκτονικής. Παράλληλα, παρά την παρείσφρηση νέων αρχιτεκτονικών

μορφών, συγκεκριμένες παραδοσιακές λειτουργίες και μορφολογικά

στοιχεία παρέμειναν και συχνά ενσωματώθηκαν στις νέες αρχιτεκτονικές

επιλογές, ανάλογα με την αισθητική του κάθε δημιουργού. Με τον τρόπο

αυτό δημιουργήθηκε μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στις υφιστάμενες

παραδόσεις και στις νέες αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις, τις οποίες εισάγει η

διαδικασία εκσυγχρονισμού της οθωμανικής αυτοκρατορίας και η οποία

εκφράστηκε με σαφή τρόπο στην αρχιτεκτονική παραγωγή της

Κωνσταντινούπολης149.

Η περίοδος κρίσης στην οποία εισέρχεται η αρχιτεκτονική

παραγωγή της Κωνσταντινούπολης επεκτείνεται όπως ήταν αναμενόμενο

και στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα και

μέχρι το πρώτο μισό του 19ου. Ήδη από το 18ο αιώνα, το Σώμα των

149 Ο αρχιτεκτονικός πλουραλισμός που συναντάται στις προσόψεις κτιρίων που
σχεδιάστηκαν την περίοδο του Τανζιμάτ, οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην υιοθέτηση
της αντίληψης πως οι καινοτομίες στην αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση οφείλουν να
στηρίζονται στην αισθητική του κάθε αρχιτέκτονα και όχι στη γνώση της μορφής και της
λειτουργίας εντός του παραδοσιακού συστήματος (Behnrens-Abouseif & Vernoit 2006).
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Αυτοκρατορικών Αρχιτεκτόνων είχε κατηγορηθεί για έλλειψη

τεχνολογικών γνώσεων και σχεδιαστικών δεξιοτήτων καθώς και για την

αδυναμία του να συμβαδίσει με την επιστημονική ανάπτυξη της Δύσης. Την

αντίληψη αυτή εντείνει η άσχημη οικονομική κατάσταση της

αυτοκρατορίας και η φθίνουσα οικοδομική δραστηριότητα στην

Κωνσταντινούπολη, σε αντιδιαστολή με την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών

χωρών και τη συνεπαγόμενη αναμόρφωση των πρωτευουσών τους. Η

εισαγωγή νέων κτιριακών τύπων κατέδειξε την αδυναμία των μελών της

συντεχνίας των Οθωμανών αρχιτεκτόνων να ανταποκριθούν στις

καινούργιες συνθετικές απαιτήσεις. Στον αντίποδα βρίσκονταν οι

Ευρωπαίοι απόφοιτοι των αρχιτεκτονικών σχολών, οι οποίοι διέθεταν την

απαραίτητη γνώση ώστε να ανταπεξέλθουν στις αρχιτεκτονικές και

πολεοδομικές απαιτήσεις των σουλτάνων.

Ως απόρροια της προαναφερθείσας κρίσης στην αρχιτεκτονική

εκπαίδευση αλλά και της επαφής της αστικής τάξης με τα δυτικά

αρχιτεκτονικά πρότυπα, αρκετοί Οθωμανοί πολίτες από το 1830 και ύστερα

επιλέγουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη ζωγραφική και στην

αρχιτεκτονική σε κάποια από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με

επικρατέστερη την πόλη του Παρισιού, δεδομένης της φήμης που έχει

αποκτήσει ως λίκνο των τεχνών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της

αρμένικης οικογένειας αρχιτεκτόνων Balyan, μέλη της οποίας από το 18ο

έως το 19ο αιώνα σχεδίασαν και κατασκεύασαν στην Κωνσταντινούπολη

μεγάλο αριθμό ιδιωτικών, δημόσιων και αυτοκρατορικών κτιρίων150.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως ο Gabaret Amira Balyan μαζί με το γιό του

Nikoghayos ήταν υπεύθυνοι για την υλοποίηση του αυτοκρατορικού

παλατιού Dolmabahçe, κατόπιν παραγγελίας του Σουλτάνου Abdülmecid,

150 Τα μέλη της οικογένειας αρχιτεκτόνων Balyan είχαν  άμεση και συνεχή επικοινωνία
με την πόλη του Παρισιού. Η μορφολογία της αρχιτεκτονικής παραγωγής τους αναβιώνει
τις κλασικές, τις baroque και τις rococo μορφές, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για
παλάτι, στρατιωτικό κτίριο, τζαμί, ναό ή εργοστάσιο. Στο έργο τους, παραδοσιακές
κατασκευές επενδύονταν με μίγμα οθωμανικών και εκλεκτικιστικών διακοσμητικών
στοιχείων οδηγώντας σε μία πλουραλιστική αρχιτεκτονική μορφολογία.
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του πρώτου. Παρά το γεγονός πως ο Gabaret Amira Balyan είχε λάβει

παραδοσιακή οθωμανική εκπαίδευση, επέλεξε να στείλει τους γιούς του

Sarkis και Nigoğos151 στο Παρίσι να σπουδάσουν αρχιτεκτονική, καταρχήν

στο College de Sainte-Barbe και στη συνέχεια στη Σχολή Καλών Τεχνών

(Behnrens-Abouseif & Vernoit, 2006). Χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης

αποτελεί ο Κωνσταντινουπολίτης Alexander Vallaury, γόνος λεβαντίνικης

οικογένειας, ο οποίος εγγράφηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού

το 1870 και φοίτησε στο εργαστήριο του Georges-Ernest Coquart,

επέστρεψε ωστόσο στην Κωνσταντινούπολη το 1880, χωρίς να αποκτήσει

το δίπλωμα του αρχιτέκτονα. Η επιλογή του Παρισιού ως προορισμό

αρχιτεκτονικών σπουδών αποδεικνύει τις μεταβολές που συντελούνται στο

οθωμανικό αρχιτεκτονικό σύστημα, με τις ακαδημαϊκές και επιστημονικές

μεθόδους της Δύσης να θεωρούνται ο δρόμος για την ανάκτηση της

μεγαλοπρέπειας και του κύρους της αυτοκρατορίας. Η αρχιτεκτονική κρίση

στην Κωνσταντινούπολη δημιούργησε το κατάλληλο υπόβαθρο, ώστε ξένοι

αρχιτέκτονες να εργαστούν εκεί152. Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο της

151 Ο Nigoğos, υπήρξε μαθητής του Henri Labrouste (Κολώνας 2005).
152 Στη συρροή ξένων αρχιτεκτόνων συμβάλλει ιδιαίτερα ο Σουλτάνος Selim ο Γ΄, οπαδός

της μεταρρυθμιστικής πολιτικής, ο οποίος παρέχει ιδιαίτερα προνόμια στους
αυτοκρατορικούς αρχιτέκτονες François Kauffer και Antoine Melling (Behnrens -Abouseif
& Vernoit, 2006). Το 1795 η αδελφή του Σουλτάνου, Hatice, ανέθεσε στο Melling το
σχεδιασμό λαβύρινθου για το παλάτι της στο Ortaköy, σε στυλ όμοιο με τον κήπο του
Δανού Πρέσβη Βαρώνου του Hübsch. Σύμφωνα με το έργο Voyage Pittoresque de
Constantinople (1802), όπου παρουσιάζονται τα τοπία του Melling από την
Κωνσταντινούπολη, αναφέρεται πως η Hatice ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα του
κήπου, του ανέθεσε την αλλαγή διακόσμησης του εσωτερικού του παλατιού και το
σχεδιασμό ενός νέου παλατιού σε νεοκλασικό ρυθμό στο Defterdarburnu (Taylor 1818).
Την εποχή του Τανζιμάτ εργάστηκαν στην Κωνσταντινούπολη οι Barborini και Parville, ο
P. Montani Efendi και ο οπαδός του ρεύματος του art-nouveau Raimondo d’ Aronco, ο
οποίος υπήρξε διεθνώς αναγνωρισμένος προτού μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη το 1893,
αποδεχόμενος την πρόταση του Σουλτάνου Abdulhamit του Β΄ να συμμετέχει στην
προετοιμασία της εθνικής οθωμανικής έκθεσης (Nayir 1981), ο Ελβετός  Gaspare T.
Fossati, ο Ιταλός Barborini και ο Γάλλος βοηθός του Leon Parville, ο οποίος υπήρξε
θερμός υποστηρικτής του Viollet-le-Duc. Ακόμη ο Βρετανός William Barlow και ο George
Wood W.J. Smith, ο οποίος απασχολούταν ως βοηθός τοπογράφος του αρχιτέκτονα και
πολεοδόμου Sir James Pennethorne στο Λονδίνο, όταν το 1841τον έστειλαν στην
Κωνσταντινούπολη για να εργαστεί στο κτίριο της νέας πρεσβείας (Crinson 1996).
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εφημερίδας La Turquie που εκδόθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1875.

Μεταξύ άλλων αναφέρει πως:

Οι αρχιτέκτονες που ήρθαν από το Παρίσι ήταν ικανοί

κατασκευαστές και δεδομένης της εκπαίδευσής τους στην École des

Βeaux-Arts είχαν γούστο, ήξεραν τις πηγές της τέχνης τους και ήταν

σε θέση να εκτιμήσουν ένα οικόπεδο, να το μοιράσουν χωρίς να

σπαταλήσουν ούτε ίντσα και παράλληλα να δώσουν σε κάθε

δωμάτιο τη σημασία που του αξίζει και να καλύψουν τις όψεις με

διακοσμήσεις, οι οποίες δίνουν στα κτίρια τη σφραγίδα της

απλότητας, της μεγαλοπρέπειας ή την ευθυμία που οφείλουν να

έχουν. (Çelik 1986, σ. 135)

Την εποχή των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ, η προσέλευση

Ελλήνων αρχιτεκτόνων αυξάνει. Από τα μέσα του 19ου έως τα μέσα του

20ου αιώνα δραστηριοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη περισσότεροι

από 350 Έλληνες αρχιτέκτονες, οι οποίοι απασχολήθηκαν όχι μόνο στο

σχεδιασμό αλλά την κατασκευή και την επίβλεψη (Τσιλλένης 2002)153.

153 Η παρουσία των Ελλήνων αρχιτεκτόνων καταγράφεται ήδη από το 15ο αιώνα, όταν ο
Χριστόδουλος κατασκεύασε το Τέμενος του Μωάμεθ του Β΄. Τρείς αιώνες αργότερα, ο
Συμεών, ο οποίος βρίσκεται στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης, κατασκευάζει το τζαμί
Nuruosmaniye  ενώ ο σύγχρονός του Κωνσταντής Κάλφας καταγράφεται ως αρχιτέκτων
του τζαμιού Laleli (Κολώνας 2005). Το 19ο αιώνα, ως ανακτορικοί αρχιτέκτονες
αναφέρονται οι Μαρκής Κάλφας, Νικολής Νικολαΐδης και Χατζής Στεφανής Γαϊτανάκης
(Γεδεών 1935). Ο Κωνσταντινουπολίτης συγγραφέας Μανουήλ Γεδεών αναφέρει, πως ο
πατέρας του, Ιωάννης, μετέβει από τη Λέρο στην Κωνσταντινούπολη για να εργαστεί ως
σχεδιαστής (ρεσιμτζής) του ανακτορικού αρχιτέκτονα Νικόλαου Νικηταΐδη. Ο Νικολαΐδης
ανέλαβε μεταξύ άλλων την ανέγερση και επισκευή τριών Ιερών Ναών, ενώ ο Σουλτάνος
Μαχμούτ του ανέθεσε την εκπόνηση σχεδίων και προϋπολογισμού για μεγάλο δημόσιο
κτίριο (Δημητρόπουλος 2005). Κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα εργάστηκαν
στην Κωνσταντινούπολη οι Π. Φωτιάδης, Κ. Κυριακίδης, Π. Καμπανάκης, Κ., Ν. Δημάδης
και φυσικά ο Λ. Καυταντζόγλους και ο Κλ. Ζάνος. Ο τελευταίος το 1876 σχεδίασε για
λογαριασμό του Χρηστάκη Ζωγράφου το Cité de Pera, το οποίο η La Turquie χαρακτήρισε
ως μνημείο για το οποίο ακόμη και το Παρίσι θα ήταν υπερήφανο (Mansel 1996). Στα τέλη
του αιώνα, διετέλεσαν αυτοκρατορικοί αρχιτέκτονες οι Βασιλάκης μπέης Ιωαννίδης και
Γιάγκος μπέης Ιωαννίδης (Κολώνας 2005). Η πιστοποίηση της πατρότητας των σχεδίων
τους καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία και συχνά στηρίζεται σε μαρμάρινες
επιγραφές στις όψεις των κτιρίων.
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Ανάμεσα στα έργα τους διακρίνονται δημόσια κτίρια όπως ναοί, κτίρια

υγειονομικής περίθαλψης, σχολεία, κοινωφελή ιδρύματα, αλλά και

ιδιωτικά, όπως ταφικά μνημεία, κατοικίες, πολυκατοικίες και επαύλεις.

Οι πρώτες προσπάθειες για την εκπαίδευση των Οθωμανών στις

σύγχρονες τεχνικές κατασκευής και στο ευρωπαϊκό αρχιτεκτονικό ύφος

πραγματοποιήθηκαν το 1801 στο Imperial College of Military Engineering.

Ο Βρετανός αρχιτέκτων W.J.Smith φέρεται να είναι ο πρώτος ξένος

καθηγητής που κλήθηκε να διδάξει τους νέους αρχιτέκτονες (Nasir 1991).

Ολοκληρωμένο όμως πρόγραμμα σπουδών αρχιτεκτονικής θεσπίστηκε το

1881 με την ίδρυση της Σχολής Καλών Τεχνών (Sanayi-I Nefise Mekteb-I

Alisi). Δεδομένης της κρίσης στην αρχιτεκτονική, η εκπαιδευτική

μεταρρύθμιση του Τανζιμάτ στόχευε από την αρχή στη δημιουργία ενός

τέτοιου σχολείου σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα και ενώ οι Ευρωπαίοι

υποστηρικτές του εκλεκτικισμού δηλώνουν την απελευθέρωσή τους από το

δογματισμό και τον ακαδημαϊσμό των αρχιτεκτονικών σχολών, η

οθωμανική αυτοκρατορία επιλέγει τον εκλεκτικισμό ως τον καταλληλότερο

ρυθμό για την επίλυση των σύγχρονων αρχιτεκτονικών αναγκών. Με άλλα

λόγια προσανατολίζεται σε μια αρχιτεκτονική σχολή, η οποία συνάδει με τις

αρχές της École des Beaux-Arts154. Η μίμηση του προτύπου της παρισινής

Σχολής δε χρήζει περαιτέρω σχολιασμού, καθώς θεωρείται αυτονόητη,

δεδομένου πως κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα θεωρούταν το αρτιότερο

σχολείο τεχνών σε διεθνές επίπεδο155. Εκτός από την αρχιτεκτονική

παραγωγή και την εκπαίδευση, οι ενέργειες δυτικοποίησης της

154 Ακολουθώντας τη διάρθρωση της γαλλικής École des Beaux-Arts, η νεοσύστατη
Σχολή της Κωνσταντινούπολης αποτελούταν από ξεχωριστά τμήματα ζωγραφικής,
γλυπτικής και αρχιτεκτονικής.

155 Ως υπεύθυνος καθηγητής της νεοσύστατης σχολής διορίστηκε ο Alexander Vallaury
(Çelik 1986).  Η ίδρυση της Σχολής Καλών Τεχνών της Κωνσταντινούπολης, μείωσε τον
αριθμό των πολιτών της οθωμανικής αυτοκρατορίας που μετέβαιναν στο Παρίσι για να
σπουδάσουν την αρχιτεκτονική. Μεταξύ των εξαιρέσεων αξίζει να αναφέρουμε τον
Κωνσταντίνο Παππά, ο οποίος γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1868, φοίτησε στη
Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού από το 1888 έως το 1869, αποκτώντας το δίπλωμα του
αρχιτέκτονα. Αφού μαθήτευσε στο εργαστήριο του Julien Guadet επέστρεψε και
εργάστηκε στην Κωνσταντινούπολη (Delaire 1907).
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Κωνσταντινούπολης και οι εθνοπολιτιστικοί παράγοντες, που απορρέουν

από την προσπάθεια αυτή, οδηγούν σε μεταβολές και στην εδαφική δομή

της πρωτεύουσας της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το 1855 η κυβέρνηση

δημιουργεί μία επιτροπή, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την «τάξη της

πόλης» και θα έχει ως βασικό στόχο την εφαρμογή ενός θεμελιώδους

πολεοδομικού προγράμματος. Η μέγιστη συμβολή της επιτροπής

συνοψιζόταν στη διακήρυξη κανόνων για τη βελτίωση του βασικού οδικού

δικτύου στην Κωνσταντινούπολη, το Πέραν και το Γαλατά156. Η επιλογή

του τελευταίου, ως μία από τις περιοχές που θα λειτουργούσαν ως

πολεοδομικό πρότυπο, βασιζόταν αφενός στη δημοτικότητα την οποία

απέκτησε μετά το 1840 και αφετέρου στο γεγονός πως φιλοξενούσε μεγάλο

μέρος Ευρωπαίων κατοίκων (Çelik 1986). Οι ενέργειες αναβάθμισης είχαν

ως συνέπεια να αναπτυχθούν στην περιοχή τυπογραφεία, επαγγελματικοί

χώροι τραπεζιτών και δικηγόρων, γραφεία ιατρών και φαρμακεία. Παρά τον

αποσπασματικό χαρακτήρα των παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο157, η

προσπάθεια δυτικοποίησης του Γαλατά, ειδωμένη μέσα από τη γενική

εικόνα της περιοχής στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, εμφανίζεται

156 Η μετατροπή των κυρτών δρόμων σε ευθείες και οδικές αρτηρίες, η διαπλάτυνση και
η πεζοδρόμησή τους, η κατασκευή δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, ο καθαρισμός και ο
φωτισμός των δρόμων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ήταν ανάμεσα στις βασικές
αρμοδιότητες της επιτροπής (Ergin1856). Άλλωστε οι κανόνες και τα εργαλεία της νέας
μπουρζουαζίας και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις του Haussmann, λειτούργησαν ως πρότυπο
για πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Χαρακτηριστικές είναι οι δυτικές επιδράσεις στη δημοτική
οργάνωση της Κωνσταντινούπολης, όπου οι μεταρρυθμίσεις είχαν ως πρότυπο το  γαλλικό
σύστημα prefecture de la ville (Nasir 1997). Από την αστική μεταρρύθμιση επωφελήθηκαν
περισσότερο η περιοχή του Πέραν και του Γαλατά, ο οποίος μέχρι το 1863 αποτελούσε ένα
μικρό προάστιο με μικρά κτίρια χωρίς ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία.

157 Τα έργα στο οδικό δίκτυο του Γαλατά δεν βελτίωσαν ριζικά τη μορφή του δεδομένου
ότι οι παρεμβάσεις έγιναν σε συγκεκριμένους άξονες με διάσπαρτη χωροθέτηση στο
σύνολο της περιοχής. Έτσι, οι περισσότεροι από τους δρόμους που φιλοξενούσαν το
σύγχρονο εμπόριο κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ήταν οι δρόμοι μιας μεσαιωνικής
πόλης. Το μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου αποτελούταν από «στραβά στενά
δρομάκια, κανένα από τα οποία δεν αξίζει το όνομα δρόμος» (Walsh 1836, σσ. 266-267 ).
Ο Edmond de Amicis (1896, σ. 88) περιγράφει τους δρόμους ως στενούς και ελικοειδείς,
βρώμικους, κακοφωτισμένους, υγρούς και στενούς, όπως οι δρόμοι στο κάτω τμήμα του
Λονδίνου. Στους δρόμους πλήθος πεζών που σπρώχνει και βιάζεται, έρχεται και φεύγει όλη
τη μέρα, ενώ που και που στριμώχνεται αριστερά και δεξιά για να κάνει χώρο στους
αχθοφόρους, τους μεταφορείς και τα γαϊδούρια ή τα λεωφορεία.
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επιτυχημένη. Σε αυτό συμβάλλει ιδιαίτερα η αρχιτεκτονική υλοποίηση,

μέσω της ανέγερσης κτιρίων γραφείων, τραπεζών, θεάτρων, ξενοδοχείων,

μεγάλων καταστημάτων και πολυώροφων κτιρίων κατοικιών, τα οποία

λειτουργούν ως σύμβολα του ευρωπαϊκού τρόπου διαβίωσης.

Ιδιαίτερα σημαντικός στη χωροταξική διαμόρφωση του Γαλατά

υπήρξε ο αντίκτυπος των τραπεζιτών, καθώς η επιλογή της θέσης των

γραφείων και των κατοικιών τους επηρεάζει τη γενικότερη πολεοδομική

οργάνωση της Κωνσταντινούπολης του 19ου αιώνα (Semi 1994). Η περιοχή

στους πρόποδες της γέφυρας του Γαλατά, όπου συγκεντρώθηκαν οι

τραπεζικοί και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί καθώς και οι εταιρείες ξένου

συναλλάγματος, μετατράπηκε σε οικονομική ζώνη υψηλού κύρους, σε ένα

επιχειρηματικό κέντρο το οποίο σχετίστηκε με το διεθνές εμπόριο158. Κατά

τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η οδός Voyvoda (η σημερινή Bankalan

Caddesi) στη συνοικία Κaraköy, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους

δρόμους της πόλης, κατά μήκος του οποίου αναπτύσσονταν τα

υποκαταστήματα των μεγαλύτερων οικονομικών οργανισμών της Ευρώπης,

λόγω εγγύτητας με την περιοχή του λιμανιού.

Ένας από τους πρώτους τραπεζικούς οργανισμούς που

εγκαταστάθηκαν στην περιοχή ήταν η Οθωμανική Τράπεζα, για

λογαριασμό της οποίας το 1890 ανεγέρθηκε πολυώροφο κτίριο στην αρχή

της οδού Voyvoda σε σχέδια του αρχιτέκτονα Alexander Vallaury159. Η

χωροθέτηση της Οθωμανικής Τράπεζας και του Οθωμανικού

Χρηματιστηρίου, λειτούργησε ως πόλος έλξης διεθνών οικονομικών

οργανισμών, οι οποίοι επέλεξαν το συγκεκριμένο δρόμο για την

158 Σύμφωνα με τον Louis Bergeon, η διαμόρφωση μιας οικονομικής περιοχής
συντελείται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο σχετίζεται με την επιλογή της θέσης
εγκατάστασης του τραπεζίτη. Η επιλογή μια περιοχής που έχει ήδη υψηλό κύρος, επιφέρει
επιπλέον ενίσχυση της ανάπτυξής της. Στο δεύτερο στάδιο ο τραπεζίτης γίνεται πόλος
έλξης για την εγκατάσταση και άλλων τραπεζιτών στο ίδιο σημείο (Semi 1994).

159 Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο μέχρι το 1896 κατείχε τον τίτλο του μεγαλύτερου
κτιρίου της πόλης (Çelik 1896). Παρά το ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθός του, για τα δεδομένα
της εποχής, χαρακτηρίστηκε από την εφημερίδα Le Moniteur Oriental ως στιβαρό και
καλαίσθητο (Raif 1896, σ. 395).
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εγκατάσταση των υποκαταστημάτων τους. Το 1905 το «Ασφαλιστικό

σχέδιο της Κωνσταντινούπολης» κατέγραψε μεγάλο αριθμό σε κτίρια

γραφείων, οι δραστηριότητες των οποίων σχετίζονταν με οικονομικές

συναλλαγές. Μεταξύ άλλων, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, είχαν ιδρυθεί

υποκαταστήματα των οργανισμών Helevetia Companie d’ Assurance,

Assurazioni Generali, Scottish Insurance Company, Spanish Insurance

Company, Crédit Lyonnais, Wiener Bank, Deutsche Bank, Bank de

Salonique (Çelik 1986).

Είναι συνεπώς κατανοητοί οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της

περιοχής του Γαλατά για την εγκατάσταση του υποκαταστήματος της

Τράπεζας των Αθηνών, ενός οικονομικού οργανισμού που ίδρυσαν το 1893

οι Αδ. Τριανταφυλλίδης, Αλ. Λαμπρινούδης, Αντ. Καλλέργης, Επαμ.

Εμπειρίκος και Μιλτ. Ιορδανόπουλςος160. Τα σχέδια του κτιρίου, η

κατασκευή του οποίου διήρκησε από το 1911 έως το 1913, εκτέλεσε ο

Βασίλειος Κουρεμένος, ο οποίος την εποχή εκείνη διέμεινε και εργαζόταν

στην Κωνσταντινούπολη161 (παράρτημα, σ. 429-433). Σύμφωνα με τα

αρχεία τίτλων ιδιοκτησίας και ενοικιοστασίων του κτιρίου, ο Κουρεμένος

διέμενε στο κτίριο της Τράπεζας, πρακτική η οποία άλλωστε τον

χαρακτήριζε, καθώς συνήθιζε να ενοικιάζει χώρους στα κρτίρια που ο ίδιος

σχεδίαζε162 (παράρτημα σ. 434).

160 Οι επιχειρηματικές ενέργειες της Τράπεζας προσανατολίζονταν κυρίως στις περιοχές
με ακμαία ελληνική οικονομική δραστηριότητα, όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος. Είναι
λοιπόν κατανοητή η επιλογή της ίδρυσης υποκαταστήματος στην Κωνσταντινούπολη στις
αρχές του 20ου αιώνα.
161 Στη συμπληρωματική διαθήκη του Β. Κουρεμένου (9.8.1955), αναφέρεται πως είχε
αποκτήσει στην Κωνσταντινούπολη τρεις πολυκατοικίες (οι δύο αποκλειστικής ιδιοκτησίας
και η τρίτη σε συνιδιοκτησία με τους Μιχάλη Κουρεμένο και Μιχάλη Φακατσέλη).
Σύμφωνα με έγγραφο του ελληνικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη (6.12.1969) η
μια εκ των πολυκατοικιών, η οποία βρίσκεται στη συνοικία Λουλετζή Χενδέκ στο Γαλατά
(η ακριβής διεύθυνση το 1969 ήταν: Εργενί 101), ανεγέρθηκε από το Β. Κουρεμένο και
στη συνέχεια πωλήθηκε στους Μ. Κουρεμένο και Μ. Φακατσέλη. Τα παραπάνω ακίνητα
είχαν κατασχεθεί από το τουρκικό κράτος μετά τα γεγονότα του 1922. Ο Κουρεμένος
κατέβαλε προσπάθειες για την άρση της «καταχρηστικής» κατάσχεση.

162 Εκτός από τον Κουρεμένο, το κτίριο φιλοξένησε κατά καιρούς μεγάλο αριθμό
Ελλήνων.
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8.2.1  Η αρχιτεκτονική του κτιρίου

Η αρχική μορφή του κτιρίου, σε ό,τι αφορά το εσωτερικό του, έχει

υποστεί αρκετές μετατροπές λόγω του μεγάλου αριθμού χρήσεων, που

φιλοξένησε από την εποχή της ανέγερσής του μέχρι σήμερα163. Το μοναδικό

τεκμήριο των αρχικών αρχιτεκτονικών σχεδίων, αποτελεί το σχέδιο

κάτοψης του ισογείου που δημοσιεύθηκε το 1936 στο περιοδικό L’

Architecture στο  πλαίσιο αφιερώματος στο αρχιτεκτονικό έργο του

Βασιλείου Κουρεμένου (Félix 1936) (παράρτημα, σ. 431). Σύμφωνα με το

κείμενο του άρθρου, το ισόγειο του κτιρίου καταλάμβανε ο προθάλαμος της

εισόδου, το γραφείο του υποδιευθυντή και ο χώρος εξυπηρέτησης του

κοινού, ενώ ο ημιώροφος φιλοξενούσε τα γραφεία του προσωπικού και του

διευθυντή και το υπόγειο το θησαυροφυλάκιο, τα χρηματοκιβώτια και τις

εγκαταστάσεις θέρμανσης και ηλεκτροδότησης164. Οι υπόλοιποι όροφοι,

άνωθεν του ημιώροφου, κατασκευάστηκαν για την ενοικίαση γραφείων.

Μελετώντας την οριζόντια τομή του ισογείου μπορούμε να πούμε

πως στο έργο του  Κουρεμένου διακρίνεται η πρόθεση μιας συμμετρικής

σύνθεσης, σύμφωνα με την ποιητική της κλασικής αρχιτεκτονικής και τις

επιταγές της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού. Τα φέροντα στοιχεία

του κτιρίου παρατίθενται κατοπτρικά ως προς τον κεντρικό άξονα,

σύμφωνα με τη συνθετική παράδοση του γαλλικού εκπαιδευτικού

ιδρύματος. Ωστόσο, η ανάγκη να ακολουθηθούν τα όρια και η οικοδομική

163 Το κτίριο χρησιμοποιήθηκε από την Τράπεζα των Αθηνών μέχρι το 1920. Στη
συνέχεια και μέχρι το 1940 φιλοξένησε το υποκατάστημα της Deutsche Orient Bank. Τη
δεκαετία του 1950 το κτίριο στέγαζε τη Yapi ve Kredi Bank, από το 1950 έως το 1980 την
Doğan Insurance Company και στη συνέχεια, έως το 1993, την Aksigorta Insurance
Company. Σήμερα, το κτίριο φιλοξενεί το Sabanci University και συνιστά ένα πολεοδομικό
τοπόσημο για το κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

164 Η επιλογή του υπογείου για την τοποθέτηση των χρηματοκιβωτίων, αφενός αποτελεί
συνήθη πρακτική και αφετέρου συνάδει με τις οδηγίες του Guadet, ο οποίος υποστήριζε
πως η υπηρεσία των χρηματοκιβωτίων οφείλει να είναι σε επικοινωνία με τα ταμεία αλλά
απαιτεί συγκεκριμένη επιτήρηση. Ως εκ τούτου, το υπόγειο είναι ένας πιθανός τόπος
(Guadet 1910, Τόμος 1).
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γραμμή ώστε να αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά του δυσμενούς γωνιακού

οικοπέδου και του πυκνωμένου περιβάλλοντα αστικού χώρου, ο οποίος

χαρακτηρίζεται από το μικρό εμβαδόν των οικοπέδων, τα μεγάλα ύψη και

το συνεχές σύστημα δόμησης, οδηγεί σε διατάραξη της συμμετρικής

διάταξης της κάτοψης στο σημείο της εισόδου. Αυτό εγγράφεται στο

πλαίσιο της βασικής σύγκρουσης στη συνθετική διαδικασία της École des

Beaux-Arts ανάμεσα στην καθαρότητα του γεωμετρικού μοτίβου και τις

στρεβλώσεις που υπαγορεύουν οι διάφορες λειτουργίες και οι χωρικοί

περιορισμοί.

Σε ό,τι αφορά το συμμετρικό τμήμα της κάτοψης ο αρχιτέκτων

προέβει σε αναγωγή των χώρων σε τετράγωνα, τα οποία σχηματίζουν ένα

δίκτυο που ορίζεται από το εξωτερικό περίγραμμα και τις εσωτερικές

κολώνες. Παρά το γεγονός πως το περίγραμμα της κάτοψης ακολουθεί τα

όρια της οικοδομικής γραμμής, η διακόσμηση των δαπέδων ακολουθεί

αυστηρά συμμετρική διάταξη, δημιουργώντας στο χρήστη του κτιρίου την

ψευδαίσθηση μιας απόλυτα συμμετρικής κάτοψης. O βασικός συνθετικός

άξονας στη διαμήκη διάσταση, εισέρχεται από το κέντρο του συμμετρικού

τμήματος και παράλληλα σε αυτόν συναντώνται οι δευτερεύοντες άξονες,

οι οποίοι συμπίπτουν με τους άξονες κίνησης και σε ίση απόσταση οι

άξονες των άκρων (παράρτημα, σ. 432). Με δεδομένο το μη ευνοϊκό σχήμα

του οικοπέδου, το οποίο δυσχεραίνει το συνθετικό έργο, ο Κουρεμένος

προβαίνει σε διαφοροποίηση των ανόμοιων τμημάτων στην κάτοψη αλλά

όχι στις όψεις, επιτυγχάνοντας ένα ενοποιημένο αισθητικό αποτέλεσμα στο

εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου.

Στο κτίριο της Τράπεζας των Αθηνών ο Κουρεμένος αντιμετωπίζει

τη συνθετική διαδικασία με όρους ρυθμολογικούς και αναλογικούς,

επαληθεύοντας τις αρχιτεκτονικές αρχές του Julien Guadet, αλλά και

επιστημονικούς και τεχνολογικούς, δεδομένου πως το κτίριο αποτελεί

πρώιμο παράδειγμα χρήσης οπλισμένου σκυροδέματος στην
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Κωνσταντινούπολη165. Το σύνολο του κτιριακού σκελετού είναι

κατασκευασμένο από béton armé και η πλήρωση των κενών έγινε με

τούβλα (Félix, 1936).

Η σχέση κειμένου και μορφής ή αλλιώς προγράμματος και

μορφοποίησής του μέσω μιας «τυπολογικής» διαδικασίας στην προσέγγιση

της αρχιτεκτονικής σύνθεσης σύμφωνα με τη Σχολή του Παρισιού, μπορεί

να ερμηνευτεί ως μια διαδικασία περιορισμού των αυθαιρεσιών που θα

μπορούσε να προκαλέσει η διόγκωση του υποκειμενικού στοιχείου αλλά

και στη σύναψη διαλεκτικών δεσμών με την αρχιτεκτονική ιστορία. Στο

πλαίσιο αυτό, η συνθετική πρόταση του Κουρεμένου για το κτίριο της

τράπεζας, εντάσσεται σε μια ευρύτερη συλλογική αρχιτεκτονική

αναζήτηση, όπως αυτή αποκρυσταλλώνεται στο συγγραφικό έργο του

Julien Guadet, διατηρεί ωστόσο την ατομικότητα του δημιουργού, σε ό,τι

αφορά την υφολογική επεξεργασία των όψεων. Ειδικότερα, στην πλαστική

των όψεων διακρίνεται η προσπάθεια του αρχιτέκτονα να προβάλει το

ελληνικό στοιχείο μέσω των ολόγλυφων διακοσμητικών μορφών και

παραστάσεων. Επιπρόσθετα, στην επένδυση τμήματος της όψης με

κεραμικά πλακίδια, η οποία ενισχύει τον τονισμό της καθέτου, εντοπίζεται

η προσπάθεια εκδήλωσης μιας ιδιαίτερης εικαστικής πρακτικής, την οποία

ο Κουρεμένος χρησιμοποιεί, σε μικρότερη κλίμακα, και σε μεταγενέστερα

έργα του. Η κατασκευή των κεραμικών διακοσμητικών ανατέθηκε στη

γαλλική εταιρία των Gentil & Bourdet, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές του

Victor Laloux στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Στις εσωτερικές και

εξωτερικές επιστρώσεις των τοίχων χρησιμοποιήθηκε μάρμαρο των

Μουδανιών και του Μαρμαρά (Félix 1936).

165 Ως μια από τις πρώτες ολοκληρωμένες εφαρμογές του οπλισμένου σκυροδέματος
στην Κωνσταντινούπολη αναφέρεται η περίπτωση των κατοικιών Harikzedegan (1919 –
1922), για τις οικογένειες των οποίων τα σπίτια καταστράφηκαν σε πυρκαγιά το 1918.
Πρόκειται για τέσσερα εξαώροφα κτίρια με εσωτερικές αυλές, σε σχέδιο του Mimar
Kemalettin Bey, ο οποίος είχε λάβει αρχιτεκτονική εκπαίδευση στο Charlottenburg
Technische Hochschute της Γερμανίας (Bloom 2009).
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Η πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου από την κεντρική είσοδο

καθίσταται εφικτή μέσω τριών αναβαθμών. Με την είσοδο στο κτίριο, ο

χρήστης εισάγεται στον προθάλαμο, ο οποίος λειτουργεί ως χώρος επαφής

ανάμεσα στο χώρο εξυπηρέτησης κοινού και τα γραφεία. Η ύπαρξη

προθαλάμου εκπληρώνει με σαφή τρόπο τις διδαχές του Guadet, ο οποίος

αποδίδει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς είναι

αυτός που οφείλει να διαχωρίσει το δημόσιο από το ιδιωτικό οδηγώντας τον

επισκέπτη σε δύο ανεξάρτητα κανάλια, είτε προς το χώρο εξυπηρέτησης

του κοινού είτε προς το χώρο της ανώτερης διοίκησης166. Με αυτή τη

σκοπιά, η ύπαρξη του προθαλάμου εξυπηρετεί διττό σκοπό σε ό,τι αφορά

τη λειτουργία του κτιρίου. Καταρχήν, μέσω του διαχωρισμού των

επισκεπτών διαφυλάσσεται η αδιατάρακτη εργασία των γραφείων που δεν

έχουν ρόλο συνδιαλλαγής με το κοινό, προϋπόθεση την οποία ο Guadet

θεωρεί θεμελιώδη για την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος και αφετέρου,

εξυπηρετεί την ανάγκη συγκεκριμένων πελατών για την ύπαρξη

καθεστώτος ιδιωτικότητας τόσο στις συναντήσεις τους με τα στελέχη της

τράπεζας όσο και στις τραπεζικές συναλλαγές τους167. Οι παραπάνω

συνθετικοί κανόνες επαληθεύονται με σαφή τρόπο στο σχεδιασμό της

κάτοψης του ισογείου του παρόντος κτιρίου. Ο προθάλαμος κατευθύνει τον

επισκέπτη είτε στην κεντρική αίθουσα και το γραφείο του υποδιευθυντή

είτε στην κλίμακα των ορόφων, όπου αναπτύσσονται τα γραφεία των

υπαλλήλων και των στελεχών. Στο πλαίσιο αυτό, η τοποθέτηση της

κλίμακας στο αριστερό πρόσθιο άκρο της κάτοψης, επιτρέπει στον

επισκέπτη που θα κατευθυνθεί στους ορόφους να μη βρίσκεται σε επαφή με

την κεντρική αίθουσα εξυπηρέτησης του κοινού.

166 Σύμφωνα με το Julien Guadet (1910, Τόμος 2) ο προθάλαμος πρέπει να είναι στην
είσοδο του κτιρίου. Στη συνέχεια πρέπει να βρίσκονται τα δωμάτια, όπου το κοινό έχει τις
περισσότερες δουλειές. Τα γραφεία των στελεχών πιο πίσω, με κλειστές πόρτες αλλά και
προσιτά σε επιτήρηση.

167 «Είναι προφανές πως αν το κοινό πρόκειται να χτυπάει τυχαία από πόρτα σε πόρτα θα
διαταράξει την εργασία χωρίς λόγο. [.…] Ανάγκη για μυστικότητα· μερικές φορές κάποιοι
πηγαίνουν στα γραφεία των διευθυντών και η παρουσία τους δεν πρέπει να αποκαλυφθεί»
(Guadet 1910, Τόμος 2, σ. 418).
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κεντρική αίθουσα του ισογείου,

η οποία προοριζόταν για την εξυπηρέτηση του κοινού. Ο Κουρεμένος

προτείνει την ύπαρξη μιας ενιαίας αίθουσας στο επίπεδο του ισογείου, η

οποία μπορεί να υποδιαιρεθεί σε επιμέρους χώρους με μεγάλα εσωτερικά

ανοίγματα, που θα επιτρέπουν την οπτική σύνδεση168. Το βασικό στοιχείο

που εγκλείεται στη συνθετική αυτή προσέγγιση είναι η σχέση ανάμεσα στα

σαφή όρια της αίθουσας του ισογείου και στην ευελιξία της εσωτερικής

οργάνωσής της. Ένας εύπλαστος χώρος, ο οποίος δέχεται τον

αυτοσχεδιασμό του εκάστοτε χρήστη, παρουσιάζει τη δυναμική να

προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της λειτουργίας καθώς και της

κυκλοφορίας. Άλλωστε, όπως διατείνεται και ο Guadet (1910, Τόμος 2, σ.

416) «τα μεγάλα κτίρια οφείλουν να είναι ευέλικτα καθώς κάθε

εγκατάσταση αμετάβλητη ήταν απολύτως τέλεια όταν δημιουργήθηκε,

σύντομα όμως θα είναι μη πρακτική, δεδομένων των αναγκαίων αλλαγών

που θα προκύψουν".

Η ύπαρξη ελευθερίας στη διαμόρφωση της κάτοψης του ισόγειου

χώρου της τράπεζας, συνιστά χωροταξική καινοτομία για τα αρχιτεκτονικά

δεδομένα των αρχών του 20ου αιώνα, καθώς μέχρι τότε η εσωτερική

διαρρύθμιση των κτιρίων δε λάμβανε υπόψη το ζήτημα της διευθέτησης

μελλοντικών αναγκών και μεταβολών. Με άλλα λόγια, η πρόταση του

Κουρεμένου απομακρύνεται από την κλασική σύνθεση, η οποία βασίζεται

στη σχέση ανάμεσα στον πυλώνα και τον τοίχο πλήρωσης και ενσαρκώνει

την έννοια της προσαρμογής ενός κτιρίου στις αυξανόμενες ή διαφορετικές

ανάγκες του χρήστη και την ενδεχόμενη χωρική ετερογένεια. Σύμφωνα με

τον Guadet, το πλεονέκτημα μιας ελεύθερης κάτοψης (la mobilité), όπως

αυτή εφαρμόσθηκε στο κτίριο της τράπεζας Crédit Lyonnais στο Παρίσι,

διευκολύνει την αναδιάταξη των εσωτερικών χωρισμάτων μέσω

168 «Το καλύτερο είναι να έχουμε ένα δωμάτιο όσο το δυνατό μεγαλύτερο, ελεύθερο από
“point d’ appui” και, κυρίως, από τοίχους, να φωτίζεται με φως άφθονο, το οποίο να
εξαπλώνεται παντού, να είναι, συνεπώς, πολλαπλό. Στη συνέχεια, ο ξυλουργός θα
σχηματίσει τα διαμερίσματα και τα διαχωριστικά» (Guadet 1910, Τόμος 2, σ. 415).
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ξυλουργικών εργασιών. Μπορούμε να πούμε πως η επιλογή αυτή επιτρέπει

στο ίδιο το κτίριο, μέσω του εκάστοτε χρήστη του, να αναπτύξει καθεαυτό

λόγο για τη λειτουργία του.

Στο εσωτερικό του κτιρίου παρουσιάζει ενδιαφέρον η διακοσμητική

επεξεργασία των δαπέδων και των οροφών του ισογείου. Η διακόσμηση

των οροφών και κάποιων σημείων των τοίχων έγινε με διάτρητο πρότυπο

(stencil), σύμφωνα με σχέδιο του Hector d'Espouy (Félix 1936). Ο

Κουρεμένος φαίνεται να αντιλαμβάνεται πως η εσωτερική διακόσμηση και

ειδικά των δαπέδων, είναι αυτή που περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο

τμήμα του κτιρίου ανήκει πάντα στο δημιουργό του, καθώς, συνήθως δεν

υπόκειται σε εργασίες μετατροπών και επεμβάσεων. Χαρακτηριστικές είναι

οι μαρτυρίες που αποδεικνύουν πως η προσεκτική και επιμελής σχεδιαστική

επεξεργασία του διακόσμου των δαπέδων αλλά και η αυστηρή επίβλεψη

των εργασιών χαρακτηρίζουν το έργο του Κουρεμένου στο σύνολό του.

8.3 Το μνημείο του Robert Burns, San Francisco

Στο αρχείο του Βασιλείου Κουρεμένου βρίσκεται σχέδιο ύψους 62,6 εκ. και

πλάτους 47,8 εκ., το οποίο απεικονίζει ένα μνημείο αφιερωμένο στον

ποιητή Robert Burns. Το σχέδιο φέρει σημείωση στο κάτω τμήμα του

«Monument Robert Burns, S. Francisco», η οποία πιθανολογούμε πως

προστέθηκε από τον ίδιο το δημιουργό για να πιστοποιήσει το θέμα της

μελέτης (παράρτημα, σ. 435).

Από το θάνατο του Burns το 1796 μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα

ανεγέρθηκε πληθώρα μνημείων αφιερωμένων στο Σκωτσέζο ποιητή, όχι

μόνο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για

ολόσωμες προτομές, μνημειώδεις ανδριάντες ή αρχιτεκτονικά μνημεία που

ενεργούν ως αέναη υπενθύμιση της ιδιότητας του Burns ως ποιητή,

κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του. Η ιδέα ανέγερσης ενός μνημείου στο
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Σαν Φρανσίσκο χρονολογείται στα τέλη της δεκαετίας του 1880. Το 1891 οι

Σκωτσέζοι κάτοικοι της πόλης ξεκίνησαν προσπάθεια συλλογής του

απαραίτητου ποσού, το οποίο καθόρισαν στα 10.000 ή στα 15.000 δολάρια,

ώστε να προχωρήσουν στην ανέγερση του μνημείου (Daily Alta California

1891). Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ανακοινώθηκε μέσω του τοπικού

τύπου στις 20 Φεβρουαρίου του 1898.  Ως θέση του μνημείου ορίστηκε το

Golden Gate Park, το μεγαλύτερο άλσος της πόλης του Σαν Φρανσίσκο169.

Το 1905 ξεκίνησε εκ νέου εκστρατεία ανέγερσης του μνημείου από το

λατόμο John McGilvray. Τη συγκέντρωση των απαραίτητων κονδυλίων

ακολουθεί η ανάθεση του έργου στο σκωτσέζικης καταγωγής γλύπτη

Melvin Earl Cummings, ο οποίος φοίτησε στη Σχολή Καλών Τεχνών του

Παρισιού από το 1900 έως το 1903 και υπήρξε μαθητής των Louis Nole και

Michel-Louis Victor Mercier.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. όπου

εξεταζόταν η υποψηφιότητα του Κουρεμένου  για την έδρα της

Κτιριολογίας, ο αρχιτέκτων εκτέλεσε εργασία με θέμα αναμνηστικό

μνημείο του Robert Burns, προοριζόμενο για την Αμερική. Επιπρόσθετα,

σύμφωνα με ιδιόχειρο βιογραφικό του σημείωμα προς το Τεχνικό

Επιμελητήριο Ελλάδας, το 1905 «εξετέλεσε μνημείον εις Βοστώνην & Άγ.

Φρανσίσκο (Robert Burns)», εννοώντας προφανώς πως συμμετείχε στον

αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Στο σχέδιο του Κουρεμένου διακρίνεται στο

βάθρο του μνημείου η επιγραφή «Robert Burns (1811 – 1909)». Ο ποιητής

169 «Όλοι οι γλύπτες μπορούν να διαγωνισθούν για τα βραβεία που θα απονεμηθούν στα
τρία καλύτερα σχέδια. Το διαθέσιμο ποσό για το μνημείο ανέρχεται σε 20.000 δολάρια και
όλοι οι γλύπτες καλούνται να διαγωνισθούν για το συμβόλαιο, το οποίο θα απονεμηθεί στο
συμμετέχοντα, του οποίου το σχέδιο θα επιλεγεί. Ένας έπαινος των 1.000 δολαρίων θα
δοθεί στο δεύτερο καλύτερο σχέδιο, με την προϋπόθεση ότι θα δικαιολογεί το βραβείο.
Ένας έπαινος των 500 δολαρίων θα δοθεί στο τρίτο κατά σειρά καλύτερο σχέδιο, εάν αξίζει
τόσο ώστε να δικαιολογεί το βραβείο. Το μνημείο θα ανεγερθεί στο Golden Gate Park και
παρόλο που προτιμάται ο μπρούτζος για τη φιγούρα και τα πλαίσια, ζητάμε προτάσεις από
τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
[.…] Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ένα ή όλα τα προτεινόμενα σχέδια, αν
σύμφωνα με την κρίση της αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις ποιοτικές απαιτήσεις, οι
οποίες είναι απαραίτητες για την ορθή απόδοση τιμής στη μνήμη του ποιητή Robert Burns»
(‘Monument to Robbie Burns’ 1898).
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γεννήθηκε το 1759 και πέθανε το 1796, συνεπώς οι ημερομηνίες που

αναγράφονται στο σχέδιο είναι εσφαλμένες. Πιθανώς να προστέθηκαν σε

μεταγενέστερη χρονική περίοδο, γεγονός που δικαιολογεί το λάθος.

Η πρόταση του Κουρεμένου υποτάσσει την οργάνωση του μνημείου

σε μια λογική ισορροπίας ανάμεσα στην γλυπτική και τη αρχιτεκτονική, με

τη δεύτερη ωστόσο να βρίσκεται στο προσκήνιο. Μέσω του βάθρου, στο

οποίο εκφράζεται η αρχιτεκτονική συνιστώσα της σύνθεσης, προσφέρεται η

δυνατότητα να εκτεθεί σε υψηλότερο σημείο η προτομή του τιμώμενου

προσώπου. Στην πρακτική αυτή, η οποία είναι συνήθης σε περιπτώσεις

μνημείων αφιερωμένων σε ιστορικά πρόσωπα, μπορούμε να πούμε πως

διακρίνεται μια διάθεση «ηρωοποίησης» του αναπαριστάμενου. Στην

παρούσα περίπτωση επιχειρείται η ταύτιση της εξύψωσης στο ιδεολογικό

πλαίσιο με την φυσική εξύψωση της μορφής. Δεδομένου ότι πρόκειται για

μνημειακή γλυπτική, είναι σαφές πως κυρίαρχο μέλημα του δημιουργού

αποτελούν τα ιδεαλιστικά και εξυψωτικά εκφραστικά μέσα. Υπό το πρίσμα

αυτό, η ροπή προς το αρχαιοπρεπές, όπως αυτό αποδίδεται στην

αρχιτεκτονική του βάθρου, αποτελεί κατανοητή αισθητική επιλογή.

Άλλωστε η κλασικιστική αντίληψη του 19ου αιώνα σε ό,τι αφορά την

αρχιτεκτονική των μνημείων επιτρέπει και συχνά επιδιώκει αρχαιοπρεπείς

συσχετισμούς.

Μελετώντας την απόδοση των λεπτομερειών και τη διαδικασία

χρωματισμού οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως πιθανώς πρόκειται για

σχέδιο επεξεργασίας του θέματος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμφανής

αφαίρεση στην απόδοση της τιμώμενης μορφής, εκφράζοντας με σαφήνεια

πως ο δημιουργός δεν ενδιαφέρεται για τις πλαστικές δυνατότητες του

ανθρώπινου σώματος. Άλλωστε, δεν πρέπει να λησμονούμε πως ο

Κουρεμένος ενεργεί ως αρχιτέκτων δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στη

σχεδιαστική προσέγγιση του βάθρου.
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8.4  Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, Αθήνα

Στο διάστημα που ακολούθησε μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εθνικά

μνημεία υψηλής προβολής ανεγέρθηκαν σε πληθώρα χωρών. Πρόκειται για

συμβολικά φορτισμένα μνημεία που συχνά αναπαριστούν την ταφή του

Αγνώστου Στρατιώτη, συνήθως στη μορφή της επιτύμβιας στήλης. Με τον

τρόπο αυτό αποτίνεται φόρος τιμής στους άγνωστους πεσόντες πολέμων και

εκφράζεται το μεγαλείο της θυσίας υπέρ της πατρίδας, με την ανωνυμία του

στρατιώτη να αποτελεί το «κλειδί» του συμβολισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον

παρουσιάζουν τα μνημεία του Αγνώστου Στρατιώτη στο Αβαείο του

Westminster στο Λονδίνο και στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, τα

οποία ανεγέρθησαν τη δεκαετία του 1920. Η ανάγκη ανέγερσης μνημείου

τέτοιας φύσης στην Ελλάδα καθίσταται επιτακτικότερη και εντονότερη

μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, καθώς η ανέγερση ενός εθνικού

μνημείου θα συνέβαλλε τα μέγιστα στην τόνωση του πατριωτικού

φρονήματος και της συλλογικής μνήμης. Η ιδέα της κατασκευής ενός

μνημείου υπέρ των αγνώστων στρατιωτών στην Αθήνα, καλλιεργείται το

1925 (Βοζάνη 2008). Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται στις 3

Μαρτίου του 1926 στην εφημερίδα Εσπέρας και φέρει την υπογραφή του

Υπουργού Στρατιωτικών Θεόδωρου Πάγκαλου. Η απόφαση να ανεγερθεί το

μνημείο στην πλατεία των ανακτόρων πυροδοτεί αντιδράσεις, οι οποίες

εκφράζονται στον τύπο της εποχής, αλλά και μια σειρά εναλλακτικών

προτάσεων χωροθέτησης του μνημείου.

Χαρακτηριστική του πνεύματος που επικρατεί είναι η αντίδραση του

Καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π. Αντώνη Σώχου, ο οποίος

λίγες ημέρες μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού υποστηρίζει πως «η

τοποθέτηση του μνημείου στην πλατεία των Παλαιών Ανακτόρων συνιστά

θεατρινισμό της εποχής και επίδειξη» (Βοζάνη 2008, σ. 245). Η

βραβευθείσα αρχιτεκτονική πρόταση, η οποία ανακοινώνεται στις 9

Οκτωβρίου του 1926, δεν παύει τις αντιδράσεις οι οποίες συνεχίζονται

μέσω δημοσιευμάτων. Υπέρ της νικητήριας αρχιτεκτονικής λύσης τάσσεται
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ο θεωρητικός του θεάτρου Φώτος Πολίτης, ο ζωγράφος Κωνσταντίνος

Μαλέας, ο Αλέξανδρος Νικολούδης, ο Μιχαήλ Τόμπρος και ο γλύπτης,

ακαδημαϊκός και καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού Jean

Boucher (Βοζάνη 2008). Οι διχογνωμίες και οι έντονες αντιδράσεις

οδηγούν τον Ιούλιο του 1927 στη δια νόμου σύσταση αρμόδιας επιτροπής,

η οποία επιλέγει ως καταλληλότερη την πρόταση χωροθέτησης του

μνημείου το χώρο μπροστά από τα Παλαιά Ανάκτορα των Αθηνών170.

Ανάμεσα στις εναλλακτικές προτάσεις αξίζει να αναφέρουμε το πεδίο του

Άρεως, το λόφο του Αρδηττού, το λόφο του Φιλοπάππου, τον Κεραμικό και

το χώρο δίπλα από την Μητρόπολη με το παρεκκλήσιο του Αγίου

Ελευθερίου (Βοζάνη 2008).

Μια εκ των αντιπροτάσεων, η οποία αφορούσε την τοποθέτηση του

μνημείου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, κρίθηκε ακατάλληλη από το Βασίλειο

Κουρεμένο καθώς όπως υποστήριξε το συγκεκριμένο μέρος «εκπροσωπεί

τη ζωή και τη δράση και δεν ανταποκρίνεται στον πένθιμο χαρακτήρα ενός

μνημείου των νεκρών» (Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 1928).

Ατυχέστερη θεωρεί την επιλογή του χώρου μπροστά από τα Παλαιά

Ανάκτορα, καθώς η ενδεχόμενη μελλοντική στέγαση στο κτίριο ενός

μουσείου ή βουλευτηρίου σε συνδυασμό με τη διαρκή κίνηση  της πλατείας,

«δε θα επιτρέπει στον ευλαβή επισκέπτη τη σιωπηλή εκείνη προσήλωση,

την οποία απαιτεί η φύση του μνημείου» (Πρακτικά της Ακαδημίας

Αθηνών 1928). Ακατάλληλη θεώρησε επίσης την πρόταση χωροθέτησης

του μνημείου μπροστά από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, καθώς όπως

επισημαίνει οι πεσόντες στους οποίους θα αποταθεί φόρος τιμής δεν είναι

μόνο στρατιωτικοί αλλά και πολίτες. Στις 18 Ιουνίου του 1928, τέσσερις

ημέρες μετά τη Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών όπου ο Βασίλειος

Κουρεμένος παρουσίασε τα σχέδια της συμμετοχής του στο διαγωνισμό, το

Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της επιτροπής και αναθέτει

170 Η συσταθείσα επιτροπή αποτελούνταν από καθηγητές της Σχολής Αρχιτεκτονικής του
Ε.Μ.Π., το Μητροπολίτη Αθηνών, το Δήμαρχο Αθηναίων, το Νομάρχη και ανώτερους
αξιωματικούς.
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την εκπόνηση του έργου στον Εμμανουήλ Λαζαρίδη, θέτοντας με τον τρόπο

αυτό τέλος στις διαμάχες (Βοζάνη 2008).

Σε ό,τι αφορά την πρόταση του Κουρεμένου, η αρχική σκέψη του

για τη χωροθέτηση επικεντρωνόταν στην περιοχή του Θησείου και

συγκεκριμένα στην πλατεία που βρίσκεται νότια από αυτό. Με δεδομένο

όμως πως ο άξονας του Θησείου στρέφεται αλλού και πως η σύσταση της

πλατείας είναι πετρώδης, γεγονός που θα εμποδίσει τη φύτευση βλάστησης

για την πλαισίωση του μνημείου, ο Κουρεμένος εγκατέλειψε την πρόταση

αυτή για να καταλήξει στην επιλογή της δυτικής κλιτύς της Ακρόπολης. Πιο

συγκεκριμένα, επιλέγει την καμπή που κάνει ο ελικοειδής δρόμος που

συνδέει το Θέατρο του Ηρώδου με την είσοδο της Ακρόπολης. Τα

πλεονεκτήματα που εντοπίζει στη θέση έγκεινται στην προσφερόμενη

ησυχία, η οποία συνάδει με τον πένθιμο χαρακτήρα του μνημείου και η

οποία επιτρέπει την «ευλαβή του διαβάτου προσήλωσιν εις την μνήμην των

πεσόντων», στην πλούσια πευκόφυτη βλάστηση και στο μεγαλείο της

Ακρόπολης (Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 1928). Τον ιερό βράχο

προτείνει και ο Αντώνης Σώχος, ο οποίος χαρακτηρίζει την τοποθεσία

«αθόρυβη, εμπνέουσα σεβασμό» και επισημαίνει πως με την επιλογή αυτή

θα επιτευχθεί συμβολική σύνδεση με την αρχαιότητα καθώς «η λάξευση

στον βράχο μίας απλής λάρνακας, θα είναι ο μόνος δυνατός κρίκος που θα

συνδέει τις δυο εποχές» (Βοζάνη 2008, σ. 245).

Η αρχιτεκτονική πρόταση του Κουρεμένου αντλεί τη μορφή της από

τις αρχαιοπρεπείς ταφικές φόρμες (παράρτημα, σ. 436-438). Η προσέγγιση

στηρίζεται στην ιδέα της «αιώνιας κατοικίας» με αποτέλεσμα την πρόκληση

συναισθημάτων πένθους, παρά το γεγονός πως απουσιάζει η

πραγματικότητα της ταφής. Το μνημείο περιλαμβάνει ορθογώνιας και

τετράγωνης διατομής βάσεις σε επαφή, οι οποίες υπερυψώνονται από το

έδαφος με αναβαθμούς. Στο κέντρο της τετράγωνης βάσης, η οποία συνιστά

το κύριο τμήμα του μνημείου, βρίσκεται αρχαιοπρεπής μαρμάρινη

σαρκοφάγος. Η ορθογώνιου σχήματος σαρκοφάγος έχει βάση και επίστεψη,
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η οποία φέρει ιωνικό κυμάτιο. Οι τέσσερις γωνίες είναι διακοσμημένες με

ολόγλυφες κεφαλές κριαριών, οι οποίες «συγκρατούν» ανάγλυφες

γιρλάντες. Η πρόσθια πλατιά πλευρά της φέρει την επιγραφή «Πατρίς». Σε

επαφή με την τελευταία, στο επίπεδο του δαπέδου, βρίσκεται ορθογώνια

αναθηματική μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφη αναπαράσταση σπαθιού και

στεφάνων. Η τετράγωνης διατομής βάση φέρει μαρμάρινο στηθαίο χωρίς

κενά, διακοσμημένο με ολόγλυφα ανθέμια, ενώ στις  τέσσερις ακμές είναι

τοποθετημένες συμβολικές τεφροδόχοι αμφορείς με λαβές στο λαιμό. Η

βάση στο πρόσθιο τμήμα του μνημείου λειτουργεί ως «προθάλαμος» που

οδηγεί τον επισκέπτη στο εσωτερικό και στη σαρκοφάγο. Το στηθαίο

αποτελείται από συνδυασμό πλήρων και κενών και διακοσμείται με

πλαισιωμένα ανθέμια. Δεδομένου πως το μνημείο αναλαμβάνει τη

διαφύλαξη της μνήμης των αφηρωισμένων νεκρών, οι σαφείς αναφορές

στην κλασική αρχαιότητα θεωρούνται προφανείς. Τα ιδεαλιστικά κριτήρια

του κλασικισμού σε συνδυασμό με την αίσθηση του ιερού που αποπνέει

ένας τάφος, ακόμη και αν δεν περικλείει το νεκρό, λειτουργούν εξυψωτικά

προβάλλοντας το όραμα του ηρωικού θανάτου. Το δάπεδο του μνημείου

φέρει διαμόρφωση από πλάκες και περιμετρικά του κυρίου μέρους

επιγραφές των πόλεων στις οποίες έλαβαν χώρα μερικές από τις

σημαντικότερες μάχες του ελληνικού έθνους. Στην πρόσοψη είναι

χαραγμένες οι επιγραφές «ΑΔΡ_ΛΙΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ,

ΟΔΗΣΣΟΣ», στην πίσω όψη «ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ, ΔΟΡΥΛΙΟΝ, ΠΡΟΥΣΣΑ,

ΣΜΗΡΝΗ» και στις πλάγιες όψεις «ΚΙΛΚΙΣ, ΓΕΥΓΕΛΗ, ΠΡΕΒΕΖΑ,

ΙΩΑΝΝΙΝΑ» και «ΚΑΒΑΛΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΡΡΑΙ»171.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο Κουρεμένος επιλέγει το προτεινόμενο

σημείο χωροθέτησης του μνημείου επικαλούμενος της πλούσιας

βλάστησης. Το πευκόφυτο φυσικό περιβάλλον λειτουργεί αφενός ως

προστατευτική ζώνη ενισχύοντας την ιδιωτικότητα και τη σιωπή, οι οποίες

171 Επισημαίνουμε τα ορθογραφικά λάθη του Κουρεμένου στις λέξεις Σμύρνη, Δορύλαιο
και Προύσα, τα οποίο θεωρούμε δικαιολογημένα, δεδομένης της πρόωρης διακοπής των
σπουδών του σε ελληνικό σχολείο.
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θα οδηγήσουν μοιραία στη δημιουργία συναισθημάτων ευλάβειας και

περισυλλογής και αφετέρου λειτουργεί ως σύμβολο απόκοσμης γαλήνης. Η

πληθωρική φύση θα συσχετισθεί αρμονικά με την καλλιτεχνική δημιουργία

ώστε να προκύψει η ατμόσφαιρα παραδείσιας γαλήνης και ενδοστρέφειας,

σύμφωνα με την άποψη του αρχιτέκτονα κήπων Christian Hirschfed (1780).

8.5  Ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας, Πειραιάς

Μελετώντας τη ναοδομία του 20ου αιώνα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα

πως μέχρι το μεσοπόλεμο δεν ενσωματώθηκαν οι αρχές της μοντέρνας

αρχιτεκτονικής στο σχεδιασμό των ορθόδοξων λατρευτικών μνημείων,

όπως συνέβη στην περίπτωση των ετερόδοξων ναών. Το τελευταίο

καθίσταται φυσικό εάν αναλογιστούμε τη στενή σχέση ανάμεσα στη

μορφολογία των ορθόδοξων ναών, το δόγμα και τη λατρεία που τελείται

μέσα τους. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο βυζαντινολόγος - αρχαιολόγος

Κωνσταντίνος Καλοκύρης:

Στο παραδοσιακό βυζαντινό αισθητήριο του λαού μας και των

υπευθύνων του δύσκολα θα γίνει δεκτό ένα νέο ευκτήριο που θα

σπάει την παράδοση και δε θα θυμίζει ό,τι συνήθιζε να αποκαλεί και

να βιώνει ως «εκκλησία». (Καλοκύρης 1978, σ. 56)

Τα δεδομένα φάνηκαν να μεταβάλλονται κάπως από τη δεκαετία

του 1930 και μετά καθώς παρουσιάστηκαν δείγματα νέων ναών που

απομακρύνθηκαν κατά ένα βαθμό από τα τυπολογικά και τα μορφολογικά

χαρακτηριστικά των ναών της αμέσως προηγούμενης περιόδου172. Με το

172 Γίνεται πλέον επαναφορά του τρουλλαίου ναού σε μεγέθη όπως που δεν έχουν
οποιαδήποτε σχέση με τα πολύ παλαιότερα πρότυπά τους. Η εμφάνιση και χρήση
σύγχρονων υλικών και τεχνικών, όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα (σε μερικούς από αυτούς),
επηρέασε άμεσα την κατασκευή τους αλλά και τη διαμόρφωση των όψεων και των
μορφολογικών χαρακτηριστικών τους (Μυριανθέας 2000).
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μορφολογικό αυτό πλαίσιο εναρμονίστηκε και η συμμετοχή του

Κουρεμένου στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τον Ιερό Ναού Αγίας

Τριάδας Πειραιά, ο οποίος διεξήχθη το 1928173. Στο διαγωνισμό διακρίθηκε

η συμμετοχή του τότε φοιτητή της αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβιο

Πολυτεχνείο Γεωργίου Νομικού, ο οποίος όπως δήλωσε αργότερα, στην

επίλυση του αρχιτεκτονικού προβλήματος «εμιμήθη το στυλ του Ζάχου»

(Λεφαντζής 2003).

Στο αρχείο Κουρεμένου υπάρχει ο φάκελος συμμετοχής στο

διαγωνισμό, ο οποίος περιλαμβάνει εννέα σχέδια διαφόρων διαστάσεων υπό

κλίμακα 1:100 (παράρτημα, σ. 439-441). Πρόκειται για τα σχέδια κάτοψης

του ναού και επί του γυναικωνίτη, τρία σχέδια τομών, σχέδιο της πρόσοψης

και της πλάγιας όψης, ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό προοπτικό. Τα

σχέδια βρίσκονται εντός φακέλου στο πρόσθιο τμήμα του οποίου υπάρχει η

επιγραφή «Καθεδρικός Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Πειραιώς. Διαγωνισμός –

Αρχ – (σύμβολο του Πατριαρχικού Σταυρού)».  Δεδομένου ότι πρόκειται

για σχέδια συμμετοχής σε διαγωνισμό, κατά τον οποίο η αξιολόγηση των

προτάσεων έπρεπε να γίνει χωρίς να καταστεί γνωστό το όνομα του

συντάκτη της μελέτης, τα σχέδια δε φέρουν την υπογραφή του Κουρεμένου

αλλά σύμβολο. Το σύμβολο αποτελείται από το άρθρο «Ο», τα αρχικά

«ΑΡΧ» και ένα διπλό σταυρό, ο οποίος είναι γνωστός ως Πατριαρχικός

Σταυρός174.

Η συμμετοχή του Κουρεμένου δεν παρουσιάζει πρωτοτυπία σε ό,τι

αφορά την προτεινόμενη εσωτερική διάταξη, γεγονός άλλωστε ιδιαίτερα

σύνηθες στην ελληνική ναοδομία. Προχωρά στην εφαρμογή μιας

173 Σύμφωνα  με το Γεώργιο Νομικό στο διαγωνισμό της Αγίας Τριάδος Πειραιώς, το
1928, έλαβαν μέρος πολλοί, ακόμη και καθηγητές πανεπιστημίου (Λεφαντζής 2003).

174 Ο Πατριαρχικός σταυρός αποτελεί παραλλαγή του Χριστιανικού σταυρού καθώς
διαθέτει μια μικρότερη οριζόντια γραμμή η οποία τοποθετείται πάνω από την κύρια
οριζόντια γραμμή του σταυρού, έτσι ώστε οι δύο αυτές γραμμές να είναι κοντά στην
κορυφή. Το σύμβολο εμφανίστηκε στη βυζαντινή αυτοκρατορία, σε μεγάλους αριθμούς,
κατά τον 9ο αιώνα. Στη διάρκεια της βυζαντινής αυτοκρατορίας ο διπλός σταυρός δεν ήταν
θρησκευτικό αλλά πολιτικό σύμβολο που χρησιμοποιούσαν οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι
βυζαντινοί ιεραπόστολοι.
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τυπολογικής λύσης ουσιαστικά συμβατικής, την οποία υπαγορεύει τόσο ο

υφιστάμενος ακαδημαϊσμός της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής παράδοσης

όσο και ο συντηρητισμός των εκκλησιαστικών αρχών. Η τυπολογία του

αρχιτεκτονήματος ακολουθεί τα χαρακτηριστικά των νεοβυζαντινών ναών

συνδυάζοντας την τρίκλιτη βασιλική με τον τρούλο. Το οικοδόμημα

αποτελείται από τον κυρίως ναό, το ιερό βήμα, το νάρθηκα και το

γυναικωνίτη, ο οποίος αναπτύσσεται στον όροφο. Εσωτερικά διαιρείται με

διπλή σειρά κιονοστοιχίων σε τρία κλίτη, από τα οποία το κεντρικό εξέχει

από τα πλαϊνά στην κατακόρυφη διάσταση. Τμήμα του κεντρικού κλίτους

καταλήγει στον τρούλο, ενώ το υπόλοιπο στεγάζεται με δικλινή στέγη.

Εξωτερικά ο τρούλος εδράζεται σε τετράγωνης διατομής βάση, η οποία

είναι εμφανής ανάμεσα στις διασταυρούμενες στέγες του κτιρίου. Η

στέγαση του ναού δημιουργεί στο εξωτερικό διάφορα επίπεδα ενισχύοντας

την αίσθηση πολυμορφίας του κτιρίου. Τρείς είσοδοι οδηγούν στον κυρίως

ναό, η κύρια είσοδος στη δυτική πλευρά και δύο δευτερεύουσες στη βόρεια

και στη νότια πλευρά. Εγκάρσια του δυτικού τμήματος, στο τμήμα όπου

βρίσκεται και η κύρια είσοδος, έχει τοποθετηθεί ο νάρθηκας. Στα δύο άκρα

του νάρθηκα βρίσκονται τα κλιμακοστάσια που παρέχουν πρόσβαση στο

γυναικωνίτη. Στην κεντρική αψίδα του ιερού βήματος, το οποίο είναι

τριμερές, ανοίγονται εφτά δίλοβα παράθυρα που χωρίζονται με κιονίσκους

και περιβάλλονται εξωτερικά από βαθμιδωτά πλαίσια. Στην πρόθεση και το

διακονικό ανοίγονται από τρία παράθυρα. Στον τρούλο ανοίγεται μεγάλος

αριθμός δίλοβων παραθύρων που εξωτερικά καταλήγουν σε αετώματα και

τα οποία παρέχουν αρκετό φώς στο εσωτερικό του ναού ενώ παράλληλα

συμβάλουν στην οπτική αφαίρεση του βάρους του όγκου.

Ο ναός εξωτερικά χαρακτηρίζεται από την τριμερή διάρθρωση,

βάση - κορμός - στέψη. Η βάση φέρει επένδυση από πέτρα ενώ το υπόλοιπο

κέλυφος εμφανίζεται επιχρισμένο. Ο Κουρεμένος δεν χρησιμοποιεί τα

παραδοσιακά υλικά ενός εκκλησιαστικού κτίσματος, δηλαδή την πέτρα και

το ξύλο. Η επιλογή αυτή έρχεται σε αντίθεση με την επικρατούσα

τεχνοτροπία της εμφανής λιθοδομής, η οποία χαρακτήριζε την πλειοψηφία
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των σύγχρονων ορθόδοξων ναών καθώς και τη διακριθείσα πρόταση του

Γεωργίου Νομικού. Η εξωτερική διακόσμηση χαρακτηρίζεται από

πλαστικότητα μέσω της παρουσίας στοιχείων εμπνευσμένων από την

κλασική παράδοση όπως αετώματα και παραστάδες με κορινθιακού τύπου

κιονόκρανα, τη βυζαντινή παράδοση, όπως κεραμική ταινία μαιάνδρου

αλλά και το αισθητικό λεξιλόγιο της Beaux-Arts, στο οποίο παραπέμπουν οι

φιγούρες που κοσμούν την πρόσοψη. Δεσπόζοντα στοιχεία των όψεων

αποτελούν τα τοξοειδή ανοίγματα, τα οποία συνιστούν μια προσπάθεια

απόδοσης μιας νεωτερικής αρχιτεκτονικής έκφρασης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον

παρουσιάζει επίσης το μικρό σε σχέση με τον τρούλο ύψος των

κωδωνοστασίων, σε αντίθεση με την επικρατούσα αρχή.

Στην πρόταση του Κουρεμένου διαφαίνεται πως το φυσικό φως

αποτελεί θεμελιώδες συνθετικό στοιχείο, δεδομένου πως ο αρχιτέκτων

απομακρύνεται από την κυρίαρχη παράδοση των μικρών ανοιγμάτων, η

οποία συναντάται συχνά σε εκκλησιαστικά κτίρια. Πιθανώς η επιλογή αυτή

να αποτελεί το αποτέλεσμα της αναζήτησης ενός υπερβατικού στοιχείου, ως

έναν τρόπο απομάκρυνσης από τις επικρατούσες μορφές της

εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, καθώς σε ό,τι αφορά την τυπολογία της

κάτοψης ακολουθήθηκε το λειτουργικό οργανόγραμμα που «προστάζει» η

ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση. Στο πλαίσιο αυτό, τα τοξοειδή

ανοίγματα και τα υποκείμενα παράθυρα εμφανίζουν διακόσμηση η οποία

εγγράφεται στο αυθεντικό πνεύμα του art-déco. Το παραπάνω γεωμετρικό

ύφος εντοπίζεται και σε άλλα στοιχεία των όψεων όπως στην απόληξη της

στέγης του μεσαίου κλίτους και στα υποκείμενα των κωδωνοστασίων

τμήματα, στα οποία εμφανίζονται κυκλικά και επιμήκη ανοίγματα και

κατακόρυφα διακοσμητικά στοιχεία.

Στοιχεία εμπνευσμένα από την κλασική παράδοση είναι παρόντα και

στο εσωτερικό του ναού. Εκτός από τους κίονες, τα κορινθιακού ρυθμού

κιονόκρανα και τις παραστάδες, χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη ανάγλυφων

αετωμάτων στους τοίχους που χωρίζουν το νάρθηκα από τους χώρους των
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κλιμακοστασίων, ενώ κεραμική ταινία μαιάνδρου κοσμεί τους εσωτερικούς

τοίχους. Η επιρροή από το αρχιτεκτονικό ρεύμα του art-déco εντοπίζεται

και στο εσωτερικό του ναού, μέσω των κατακόρυφων διακοσμητικών

εσοχών.

8.6  Αποτύπωση του Ι.Ν. Παναγίας Παρηγορήτισσας  Άρτας

Σειρά ενυπόγραφων σχεδίων που αφορούν το βυζαντινό Ιερό Ναό της

Παναγίας της Παρηγορήτισσας στην Άρτα βρίσκεται στο αρχείο του

Βασιλείου Κουρεμένου (παράρτημα, σ. 442-444). Σύμφωνα με τον Κώστα

Μπίρη (1957) πρόκειται για ακαδημαϊκή μελέτη του Κουρεμένου, η οποία

έχει ως θέμα την αποτύπωση του ναού, ο οποίος αποτελεί κτίσμα των

Κομνηνοδουκάδων του 13ου αιώνα175. Σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική της

κάτοψης, ο ναός εγγράφεται σε ένα πρωτότυπο τύπο που συνδυάζει τον

οκταγωνικό στο ισόγειο και το σταυροειδή εγγεγραμμένο στον όροφο

(Παπαδοπούλου 2002). O κυρίως ναός είναι τετράγωνος, χωρίς εσωτερικά

στηρίγματα, ενώ ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μπορεί να θεωρηθεί το

πρωτότυπο σύστημα στήριξης του τρούλου. O τελευταίος, με εξωτερική

διάμετρο 7,58 μέτρα και ύψος 3,50 μέτρα εδράζεται σε οκτώ παραστάδες,

επάνω στις οποίες στηρίζονται κίονες σε τρεις επάλληλες σειρές, αφήνοντας

τον εσωτερικό χώρο αδιάσπαστο (Παπαδοπούλου 2002). Σε ό,τι αφορά την

εξωτερική όψη του μνημείου αναγνωρίζονται δυτικές επιδράσεις. Κατά τον

Αναστάσιο Ορλάνδο, ο οποίος ανέλαβε τις εργασίες αποκατάστασης του

μνημείου, στην εξωτερική μορφολογία του ναού εντοπίζονται συγγενή

στοιχεία με μέγαρα της πρώιμης αναγέννησης.

Από τα υπάρχοντα στοιχεία δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε αν ο

λόγος εκπόνησης της μελέτης αποτύπωσης ήταν το προσωπικό ενδιαφέρον

175 Η πρώτη αναφορά του μνημείου πραγματοποιήθηκε στο σιγίλιο του Πατριάρχου
Ιερεμίου Β' (1578) όπου και περιγράφεται ως  γυναικεία μονή.
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του Κουρεμένου για το βυζαντινό αυτό μνημείο ή κάποια ανάθεση έργου.

Τα τεκμήρια που βρίσκονται στο αρχείο του αφορούν σχέδια των τεσσάρων

όψεων, της κάτοψης και της εγκάρσιας τομής. Από τη σχεδιαστική απόδοση

αποδεικνύεται πως πρόκειται για σχέδια παρουσίασης. Στο σχέδιο της

κάτοψης αποτυπώνεται το επίπεδο του ισογείου του κυρίως ναού με τα δύο

παρεκκλήσια που τον πλαισιώνουν. Πρόκειται για το παρεκκλήσι του

Ιωάννη του Προδρόμου στη νότια πλευρά και το παρεκκλήσι των

Ταξιαρχών στη βόρεια, το οποίο στο σχέδιο αναφέρεται ως «Chapel St.

Michel». Η παρουσίαση του σχεδίου ολοκληρώνεται με τη μέθοδο του

point de poché για τη σχεδιαστική απόδοση της συμπαγούς μάζας της

τοιχοποιίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η «ρητορική» του σχεδίου, η οποία

εμφανίζεται στη γαλλική γλώσσα. Η γραμμένη στα ελληνικά υπογραφή του

Κουρεμένου στο κάτω δεξιό άκρο των σχεδίων πιθανώς να προστέθηκε

αργότερα ως μέσο διασφάλισης της πατρότητας της μελέτης.

Στα σχέδια των τεσσάρων όψεων ο Κουρεμένος αποδίδει με μεγάλη

ακρίβεια κάθε αρχιτεκτονικό και διακοσμητικό στοιχείο, ενώ διακρίνονται

ξεκάθαρα οι τρείς ζώνες της τοιχοδομής176. Στο σχέδιο της εγκάρσιας τομής

αποτυπώνεται με λεπτομέρεια και σαφήνεια τόσο η τοιχοποιία όσο τα

διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη αλλά και τμήμα των τοιχογραφιών, των

ψηφιδωτών και του ιδιαίτερα πλούσιου γλυπτού διακόσμου. Ιδιαίτερη

αίσθηση προκαλεί η αποτύπωση τμήματος της εικόνας του Παντοκράτορα

που δεσπόζει στο τρούλο177. Σε ό,τι αφορά τη χρωματική απόδοση

χρησιμοποιείται η μέθοδος της ακουαρέλας, ενώ στο σχέδιο της κάτοψης

και της τομής χρησιμοποιείται η σινική μελάνη για να επιτευχθεί η απόδοση

των τετμημένων τμημάτων. Στην παρουσίαση των όψεων ο Κουρεμένος

176 Η χαμηλότερη ζώνη είναι ακανόνιστα κτισμένη και αδιακόσμητη, καθώς μέχρι το
1865 καλυπτόταν από στοά. Σε αυτό συνηγορεί η ύπαρξη δώδεκα παραστάδων στις τρεις
πλευρές του ναού για στήριξη της στέγης της. Οι υπόλοιπες ζώνες είναι επιμελημένα
κτισμένες κατά το ισόδομο πλινθοπερίβλητο σύστημα.

177 Η εικόνα του Παντοκράτορα στον τρούλο χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα μεγάλες
διαστάσεις. Η διάμετρος φωτοστέφανου είναι 3.23μ., το πλάτος της κεφαλής 2,22μ. και η
διάμετρος ματιού 0,80μ. Ωστόσο, λόγω του ύψους, δημιουργούνται οφθαλμαπάτες και οι
διαστάσεις φαίνονται φυσιολογικές.
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δίνει έμφαση όχι μόνο στην πιστή απόδοση των λεπτομερειών της

μορφολογίας αλλά και στις καθαρά ζωγραφικές αξίες του συνόλου. Στο

πλαίσιο αυτό, για την απόδοση του τοπίου χρησιμοποιούνται συγγενή με το

κτίριο χρωματικοί τόνοι, ώστε η μορφική λιτότητα του φυσικού χώρου να

έρχεται σε αντίθεση με το μορφολογικό πλουραλισμό των όψεων.

8.7  Μελέτη για το Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

Το ζήτημα της ανέγερσης του νέου σιδηροδρομικού σταθμού

Θεσσαλονίκης δεν είχε τεθεί μέχρι το έτος 1925. Τον Ιανουάριο του ίδιου

χρόνου ο Υπουργός Συγκοινωνίας μετέβη στη Θεσσαλονίκη ώστε να

επιθεωρήσει το χώρο στον οποίο επρόκειτο να ανεγερθεί ο σταθμός (‘Ο κ.

Βαλαλάς εν Μακεδονία. Οι σκοποί της ενταύθα ελεύσεως του’ 1925).

Σύμφωνα με το σχέδιο πόλης που συντάχθηκε μετά την πυρκαγιά του 1917,

ως θέση του νέου σταθμού είχε οριστεί ο χώρος παρά την πύλη Βαρδαρίου.

Την τοποθεσία αυτή επισκέφθηκε ο Υπουργός Συγκοινωνίας μαζί με το

Βασίλειο Κουρεμένο, στον οποίο είχε ανατεθεί η εκπόνηση των σχεδίων.

Μερικές ημέρες αργότερα οριστικοποιήθηκε η περιοχή δεξιά της πύλης

Βαρδαρίου, μεταξύ των οδών Ειρήνης, Λαγκαδά και Εγνατίας για την

χωροθέτηση του σταθμού, ο οποίος θα είχε επιφάνεια 10 - 12 τετραγωνικά

χιλιόμετρα (‘Η χθεσινή ημέρα του Υπουργού της Συγκοινωνίας’ 1925).

Δεδομένης της ύπαρξης ημιτελούς εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας στην

ευρύτερη τοποθεσία, ο Κουρεμένος ζητούσε διευκρινήσεις σχετικά με το αν

το κτίριο αυτό θα συμπεριλαμβανόταν στο νέο σταθμό, ενώ δήλωνε πως σε

αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να αναζητηθεί νέα θέση (‘Το νέον

εργοστάσιον της ηλεκτρικής εταιρείας’ 1925). Το επόμενο διάστημα, παρά

το γεγονός πως οι εργασίες ανέγερσης του εργοστασίου ηλεκτρικής

ενέργειας διακόπηκαν, το ζήτημα της ανέγερσης του σταθμού παρέμενε σε

εκκρεμότητα, ενώ ο τύπος της εποχής εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη
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στάση του Κουρεμένου, ο οποίος αρνούταν να σχολιάσει το θέμα178.

Κατόπιν συζητήσεων των υπηρεσιών και της ειδικής επιτροπής προέκυψε η

ανάγκη μετάθεσης του σταθμού από την αρχικά καθορισμένη τοποθεσία,

για τεχνικούς λόγους. Ως νέο σημείο ανέγερσης ορίστηκε η αρχή της οδού

Μοναστηρίου και το 1937 προκηρύχθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός,

στον οποίο διακρίθηκε η πρόταση του Νίκου Μητσάκη179. Δεν γνωρίζουμε

την αιτία που ο Κουρεμένος δεν ανέλαβε τελικά το έργο, παρά το γεγονός

πως είχε προχωρήσει στην εκπόνηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Ο

θάνατος του Μητσάκη το 1941 βρίσκει το σταθμό στο στάδιο της εκσκαφής

και της θεμελίωσης. Στη συνέχεια προκηρύχθηκε νέος διεθνής

αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, στον οποίο διακρίθηκε η  πρόταση των

Γερμανών αρχιτεκτόνων Kleinschmidt και Jordan, οι οποίοι τήρησαν τις

βασικές συνθετικές αρχές της αρχικής μελέτης.

Η αρχιτεκτονική μελέτη του σταθμού που εκπόνησε ο Βασίλειος

Κουρεμένος παρουσιάστηκε στο Salon των Γάλλων Καλλιτεχνών στο

Παρίσι το 1929, όπου και απέσπασε το αργυρό μετάλλιο (εκδ. Société des

Artistes Français 1930). Στο αρχείο του βρίσκεται το μετάλλιο της έκθεσης

και ένα ανυπόγραφο σχέδιο της πρόσοψης ενός σιδηροδρομικού σταθμού

(παράρτημα σ. 445-446). Καθώς ο Κουρεμένος δεν φέρεται να εκπόνησε

άλλη μελέτη σταθμού, πιθανολογούμε πως πρόκειται για το κτίριο του

σταθμού της Θεσσαλονίκης. Δεδομένης δε της σχεδιαστικής επεξεργασίας

μπορούμε να υποθέσουμε πως πρόκειται για σχέδιο παρουσίασης.

Με το γύρισμα του 20ου αιώνα οι σιδηροδρομικοί σταθμοί

αποτέλεσαν ένα νέο κτιριακό τύπο, ο οποίος μπορεί να ειδωθεί ως ευκαιρία

έκφρασης της σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία αντικατοπτρίζεται μέσα από

τις τολμηρές δομές και τη χρήση νέων υλικών. Σύμφωνα με την Carroll

178 «Η Γενική Διοίκηση ζήτησε προ πολλού να γνωρίσει τις σκέψεις του ο κ. Κουρεμένος,
πλην ούτε φωνή ούτε ακρόαση εκ μέρους του μας ήλθεν» (Μακεδονία 15.2.1925).

179 Σύμφωνα με τον Κ. Πιπίνη (2005) η πρόταση του αρχιτέκτονα για το κτίριο και την
πλατεία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής στην
Ελλάδα.
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Meeks (2012, σ. 11) ο σταθμός ήταν ένα ουσιαστικό μέρος του νέου

συστήματος μεταφοράς και απεικόνιζε τον αντίκτυπο της τεχνολογίας και

της κινητικότητας των μαζών. Με άλλα λόγια στο σχεδιασμό των σταθμών

η αρχιτεκτονική συναντούσε με τον πιο παραγωγικό τρόπο τη μηχανική και

την τεχνολογία. Τα νέα υλικά, οι νέες υφές, τα μεγάλα ανοίγματα και το

«παιχνίδι» με το φως που αυτά προσέφεραν καθώς και οι μεγάλου

ανοίγματος εσωτερικοί χώροι αποτέλεσαν μια αρχιτεκτονική έκφραση που

προσέδωσε στα κτίρια των σταθμών τη μοντέρνα εικόνα τους.

Παρόλο που ο Κουρεμένος στην πρότασή του υιοθετεί τις

δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής,

όπως αποδεικνύουν τα μεγάλα ανοίγματα της πρόσοψης, εντούτοις οι

μορφολογικές του επιλογές δεν αποδεσμεύονται από τα νεοκλασικά

στοιχεία και τις στυλιστικές επιλογές της Beaux-Arts. Στην αρχιτεκτονική

επίλυση εντοπίζεται μια αντίφαση ανάμεσα στη λειτουργική, δομική και

τεχνολογική απαίτηση των σύγχρονων σιδηροδρομικών σταθμών και στον

ιστορικισμό των λεπτομερειών της όψης. Η επιλογή των συγκεκριμένων

μορφολογικών χαρακτηριστικών πιθανώς να εξυπηρετεί την απόδοση μιας

κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας στην όλη σύνθεση, η οποία ενισχύεται από

την επένδυση της πρόσοψης με μάρμαρο ή γρανίτη.

Στη συνθετική προσέγγιση της κάτοψης, όπως αυτή προβάλλεται

στην όψη, διακρίνεται η τήρηση των ακαδημαϊκών προτύπων σύμφωνα με

τα οποία επιλέγεται η κανονικότητα και η συμμετρία της κάτοψης. Σε

συμφωνία με το κλασικό πρότυπο η πρόσοψη εμφανίζει την τριμερή

διαίρεση βάση - κορμός - στέψη. Στη διαμόρφωσή της διακρίνεται η

διάθεση έκφρασης της λειτουργικότητας της κάτοψης με τις πτέρυγες να

υποχωρούν σε σχέση με το κεντρικό τμήμα και τα ανοίγματα να

διαφοροποιούνται. Κατά την επικρατούσα εσωτερική διαρρύθμιση των

σιδηροδρομικών σταθμών, το κεντρικό τμήμα καταλάμβανε η αίθουσα

υποδοχής του κοινού και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, ενώ στις πτέρυγες

αναπτύσσονταν οι αίθουσες αναμονής και τα γραφεία των υπαλλήλων.
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Δεσπόζον στοιχείο της πρόσοψης αποτελεί το ρολόι, το οποίο δεν έχει

ενταχθεί σε ψευδοαέτωμα ή σοφίτα, σύμφωνα με συνήθεις μορφολογικές

επιλογές της εποχής, αλλά έχει τοποθετηθεί στο κεντρικό άνοιγμα. Το

στέγαστρο του κεντρικού τμήματος της πρόσοψης στηρίζεται σε

σιδερένιους σιδηροδοκούς, ακολουθώντας την ισχύουσα κατασκευαστική

παράδοση. Τα μεταλλικά στέγαστρα στις εισόδους των σταθμών έχουν

καθιερωθεί σε μεγάλο βαθμό στα κτήρια αυτού του τύπου, με περίτεχνες

ωστόσο λεπτομέρειες στις κομβώσεις. Η επεξεργασία της κύριας όψης

ολοκληρώνεται με στοιχεία εμπνευσμένα από την κλασική αρχιτεκτονική

και την παράδοση της παρισινής Σχολής Καλών Τεχνών, στην οποία

παραπέμπει με σαφήνεια η παρουσία της αλληγορικής γλυπτικής.

Η ενασχόληση του Βασιλείου Κουρεμένου με τα δημόσια έργα της

Θεσσαλονίκης συνεχίστηκε σε επίπεδο μελέτης και το 1932. Σύμφωνα με

τον τύπο της εποχής, του ανατέθηκε η μελέτη «παρκοποίησης» της οδού

Αριστοτέλους. Η πρόταση αυτή μπορούμε να πούμε πως εντάσσεται στο

γενικότερο πολεοδομικό σχέδιο, που είχε συνταθεί μετά το 1917 από την

ομάδα με επικεφαλής τον Ernest Hébrard. Όπως επισημαίνει ο Καθηγητής

Αρχιτεκτονικής Νίκος Καλογήρου:

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου ανοικοδόμησης ήταν

η ιδιόμορφη αντίληψη για την ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα

της πόλης με την «έξαρση» και την ταυτόχρονη απομόνωση των

μνημείων σε πλατείες και κήπους. (Κολώνας 2013, σ. 5)

Σύμφωνα με τα σύγχρονα δημοσιεύματα ο Κουρεμένος ολοκλήρωσε τα

σχέδια της μελέτης, ωστόσο δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το εάν η

κυβέρνηση προχώρησε στην εφαρμογή τους. Στο αρχείο του Κουρεμένου

υπάρχει προοπτικό σχέδιο στο οποίο αναπαριστάται μεταξύ άλλων κτίριο,

το οποίο μορφολογικά παρουσιάζει ομοιότητα με το Λευκό Πύργο της

Θεσσαλονίκης (παράρτημα σ. 447). Ωστόσο, η διαμόρφωση του θαλάσσιου
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μετώπου, παραπέμπει μάλλον σε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και όχι

στη Θεσσαλονίκη, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την πυρκαγιά του 1917.

Πιθανώς να πρόκειται για το ουτοπικό «όραμα» του Κουρεμένου σχετικά

με τη διαμόρφωση των κτιριακών μετώπων σε έναν από τους πιο

σημαντικούς άξονες της πόλης.

8.8  Αστική κατοικία

Από τις αρχές του 20ου αιώνα το μορφολογικό τοπίο της αστικής αθηναϊκής

αρχιτεκτονικής φαίνεται να έχει μεταβληθεί σε σχέση με τον προηγούμενο

αιώνα, καθώς η νεωτερική μορφολογική προσέγγιση συνιστά συνήθη

πρακτική. Σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό La Contruction Moderne

(1904, όπως παραπέμπεται στο Κολώνας, 2010] «οι αρχιτέκτονες της

σύγχρονης Αθήνας επανερμηνεύουν τα αρχαία πρότυπα αναζητώντας

παράλληλα ένα νέο στιλ». Αυτό το στιλ, εμπνευσμένο από τις ωραίες

παραδόσεις του παρελθόντος, ανανεώνει τα αρχαία πρότυπα και δημιουργεί

το δικό του τύπο. Την εποχή αυτή κάνει την εμφάνισή του στην ελληνική

πρωτεύουσα το κτίριο διαμερισμάτων με σκοπό την οικονομική

εκμετάλλευση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το κτίριο διαμερισμάτων προς

ενοικίαση αποτελεί τον πυρήνα των νέων κατασκευών και κυριαρχεί στις

σελίδες των αρχιτεκτονικών περιοδικών (Κολώνας, 2010).

Ο Βασίλειος Κουρεμένος δεν αντιστάθηκε στις νέες αρχιτεκτονικές

επιλογές και έτσι στο υλοποιημένο έργο του, μετά την επιστροφή του στην

Ελλάδα, διακρίνουμε μια μορφολογική νεωτερικότητα, η οποία ωστόσο

εμφανίζεται μετριοπαθής σε σχέση με άλλους σύγχρονους Έλληνες

αρχιτέκτονες. Στην αρχιτεκτονική παραγωγή του στην Αθήνα, η οποία

περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο ιδιωτικά κτίρια κατοικιών και προσοδοφόρα

ακίνητα, διαφαίνεται έντονα η προβληματική του ορθολογικού σχεδιασμού,

χωρίς ωστόσο να κινείται αποκλειστικά στο δεσμευτικό περίγραμμα της

γαλλικής Σχολής Καλών Τεχνών. Στο αρχείο του υπάρχουν δύο
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ενυπόγραφα σχέδια που αφορούν τη μελέτη αστικής κατοικίας, η οποία

χρονολογείται το 1926 (Χολέβας 1998). Πρόκειται για σχέδιο της

πρόσοψης και της πλάγιας όψης, με διαστάσεις 47 εκ. ύψος και 60 εκ.

πλάτος (παράρτημα σ. 447)

Οι όψεις της κατοικίας, όπως αποτυπώνονται στα σχέδια,

χαρακτηρίζονται από αρμονικές αναλογίες και ρυθμική οργάνωση. Η

διάρθρωσή τους διατηρεί την κλασικότροπη οργάνωση του διαχωρισμού σε

βάση - κορμό - στέψη, ωστόσο οι πλαστικές διαμορφώσεις του

κλασικισμού δεν χρησιμοποιούνται με αυστηρότητα. Η πρόσοψη

διαρθρώνεται σε έξι άξονες ανοιγμάτων, ενώ η πλάγια όψη σε εφτά. Οι

κατακόρυφες σειρές των ανοιγμάτων εμφανίζονται στο κεντρικό σημείο

των όψεων σε τρεις πυκνά τοποθετημένους άξονες. Η συμμετρία που

απορρέει από τη κατακόρυφη οργάνωση των ανοιγμάτων αμβλύνεται από

οριζόντιες ζώνες στενών εξωστών, οι οποίοι προσδίδουν στο κέλυφος του

κτιρίου το χαρακτήρα της εσωστρέφειας. Η πρόθεση αυτή του αρχιτέκτονα,

η οποία συναντάται και σε άλλα έργα του, υποκινείται, σύμφωνα με τον

ίδιο, από το σεβασμό προς τον περιβάλλοντα δομημένο χώρο, ιδιαίτερα σε

ό,τι αφορά συγκεκριμένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, οι οποίες είναι

ιστορικά φορτισμένες180.

Στη μορφολογική προσέγγιση των όψεων διαφαίνεται ένας έντονος

προβληματισμός, που οδηγεί σε μια αφαιρετική διαδικασία στη χρήση της

διακόσμησης. Από τις όψεις απουσιάζουν τα στοιχεία που εγγράφονται στο

αμιγές ρυθμολογικό λεξιλόγιο του κλασικισμού, όπως παραστάδες,

αετώματα και πλαισίωση των ανοιγμάτων. Η απουσία πλαισίων στα

ανοίγματα αφενός ενισχύει την προσπάθεια απόδοσης ενός αφαιρετικού

χαρακτήρα στην όψη, ο οποίος συνιστά έκφραση νεωτερικότητας και

αφετέρου δεν διασπά την οντότητα του επίπεδου τοίχου. Το κύριο γείσο της

στέψης δεν συνοδεύεται από στοιχεία όπως γεισίποδες, όδοντες και άλλα

180 Η άποψη αυτή αφορά κυρίως τις περιοχές περιμετρικά του ιερού βράχου της
Ακρόπολης. Μαρτυρία της ανιψιάς του Βασιλείου Κουρεμένου, Μαρίνας Κουρεμένου, στη
γράφουσα (16.6.2010).
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χαρακτηριστικά της ρυθμολογικής επεξεργασίας του κλασικισμού ωστόσο,

διατηρούνται τα ανθεμωτά ακροκέραμα και τα φουρούσια σε πιο

απλοποιημένη μορφή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα διακοσμητικά χυτοσιδηρά

κιγκλιδώματα των εξωστών, τα οποία εγγράφονται στο πνεύμα του art-

decó. Η διακοσμητική αυτή επιλογή, η οποία εντοπίζεται και στη

διαμόρφωση της κεντρικής εξώθυρας του κτιρίου, συνιστά προσφιλή

συνήθεια του Κουρεμένου και συναντάται και σε άλλα κτίρια κατοικιών

που σχεδίασε στην ελληνική πρωτεύουσα. Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση

της βάσης ο Κουρεμένος απομακρύνεται από την παράδοση των

νεοκλασικών μοτίβων και της εφαρμογής ψευδόλιθων με έντονη κύφωση

και επιλέγει να χρησιμοποιήσει πλάκες μαρμάρου για ένα πιο ανάλαφρο

αισθητικά αποτέλεσμα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως

στην πλάγια όψη δεν προβάλλεται η εξοχή που αποτυπώνεται στην όψη, με

αποτέλεσμα να φαίνεται η διατήρηση της γεωμετρικότητας του κυβικού

όγκου.

Μελετώντας τις αστικές κατοικίες του Κουρεμένου στην Ελλάδα

διαπιστώνεται η έκφραση της εσωτερικής διάρθρωσης στη μορφολόγηση

της εξωτερικής όψης. Έχοντας ως άξονα την πολυκατοικία της οδού Δ.

Αρεοπαγίτου 17 (παράρτημα, σ. 447), η οποία χρονολογείται το 1933,

διαπιστώνουμε την επιρροή των γαλλικών προτύπων στο σχεδιασμό, τα

οποία «προστάζουν» την ανάδειξη των χώρων υποδοχής και το διαχωρισμό

τους από τους χώρους της ιδιωτικής ζωής της οικογένειας, την ευελιξία σε

ό,τι αφορά τη συνένωση των σαλονιών σε περίπτωση κοινωνικής

συνάθροισης και στην εξασφάλιση της αυτονομίας των διαφόρων χώρων.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως στο σχεδιασμό της αστικής

κατοικίας ο Κουρεμένος επιχειρεί, με επιτυχή έκβαση, την εφαρμογή της

γαλλικής παράδοσης στην κάτοψη, η οποία υπαγορεύει τον ορθολογισμό

και τη λειτουργικότητα. Στη μορφολόγηση των όψεων επιχειρείται ο

συγκερασμός της παράδοσης του  νεοκλασικισμού και της ήπιας
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νεωτερικότητας, ενώ ο διάκοσμος αντλεί συχνά τη θεματολογία του από την

κλασική αρχαιότητα. Με άλλα λόγια ο Βασίλειος Κουρεμένος τείνει προς

μια ρεαλιστική, αλλά όχι αισθητικά απογυμνωμένη αρχιτεκτονική (Χολέβας

1994).

8.9  Γύψινα προπλάσματα

8.9.1  Ανάγλυφο πορτραίτο του Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄

Πρόκειται για γύψινο πρόπλασμα ορειχάλκινου αποτυπώματος, το

οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων, κατόπιν

δωρεάς του Βασιλείου Κουρεμένου (παράρτημα, σ. 448). Ο αρχιτέκτων

προσέφερε το ορειχάλκινο αποτύπωμα στην Ακαδημία Αθηνών το 1927,

σύμφωνα με τα πρακτικά του ιδρύματος. Το πρόπλασμα φέρει επιγραφή με

το όνομα του αναπαριστάμενου και στην κάτω δεξιά άκρη είναι σκαλισμένο

το όνομα του Βασιλείου Κουρεμένου, συνεπώς η ταύτιση του έργου είναι

αδιαμφισβήτητη181.

Χωρίς την δυνατότητα μιας απόλυτης απόδειξης δεν αποκλείεται ο

Κουρεμένος να φιλοτέχνησε το πρόπλασμα, το οποίο αποτελεί ένα άρτιο

δείγμα της πλαστικής προσωπογραφίας. Το πορτραίτο παρουσιάζεται

ρεαλιστικά χωρίς να παρακάμπτεται η πραγματική ηλικία του Πατριάρχη. Ο

δημιουργός αξιοποιεί τον τύπο του κοιμώμενου καθώς η μορφή αποδίδεται

σε κυρτή στάση και με κλειστά μάτια. Η ηρεμία της έκφρασης επιτρέπει την

εισχώρηση του οράματος του θανάτου με αποτέλεσμα το έργο να

διαπνέεται από μια έκδηλη ατμόσφαιρα πένθους, παραπέμποντας σε

νεκρική προτομή. Ο ακριβής χρόνος κατασκευής του προπλάσματος δεν

έχει καταστεί γνωστός. Ωστόσο κρίνοντας από την απόδοση της μορφής και

το χρόνο της δωρεάς συμπεραίνουμε πως η εκτέλεση του έργου έλαβε χώρα

μετά 1912, το έτος θανάτου του Πατριάρχη.

181 «Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»
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8.9.2  Ζωδιακός Κύκλος

Πρόκειται για γύψινο πρόπλασμα το οποίο βρισκόταν στο αρχείο

του Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων, κατόπιν δωρεάς του Βασιλείου

Κουρεμένου (παράρτημα, σ. 449). (Το πρόπλασμα στην παρούσα φάση δεν

εντοπίζεται). Το πρόπλασμα, το οποίο φέρει ξύλινη πλαισίωση, αναπαριστά

τους δώδεκα αστερισμούς του ζωδιακού κύκλου. Η συνθετική διάρθρωση

ακολουθεί την επίσημη σειρά κατάταξης των ζωδίων στο ζωδιακό κύκλο με

δεξιόστροφη φορά. Οι συγκεκριμένες ζωδιακές αναπαραστάσεις

συναντώνται στη ζωφόρο του θριγκού στο ταφικό μνημείο του αστρονόμου

και ακαδημαϊκού Δημήτρη Αιγινίτη, τα σχέδια του οποίου εκτέλεσε ο

Κουρεμένος το 1934. Δεδομένου ότι η διακοσμητική αυτή επιλογή

συνδέεται με την επιστημονική ιδιότητα του Αιγινήτη, ως αστροφυσικού

και ιδρυτή του Αστεροσκοπείου Αθηνών, θεωρούμε βέβαιο πως το

πρόπλασμα χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο για την εκτέλεση των

αστερισμών σε μάρμαρο στις όψεις του ταφικού μνημείου. Το έργο είναι

ανυπόγραφο, ωστόσο λόγω της ύπαρξης των αναπαραστάσεων στο ταφικό

μνημείο η ταύτιση της πατρότητας είναι αδιαμφισβήτητη.

8.9.3  Μνημείο «Θεότητες της Πίνδου. Πόλεμος 40-41 ΟΧΙ»

Πρόκειται για πρόπλασμα γλυπτικής σύνθεσης, η οποία ωστόσο δεν

πραγματοποιήθηκε ποτέ (παράρτημα, σ. 450-452). Αναφερόμενος στο

μνημείο  ο Κουρεμένος δήλωσε πως ο πόλεμος του 1940 – 41 υπήρξε ένας

θρίαμβος της ελληνικής ορμής και ενέπνευσε όλους τους Έλληνες, καθέναν

με τον τρόπο του. Συνεχίζοντας υποστήριξε πως δεν πολέμησε αλλά είχε

χρέος να κάνει κάτι για να αποτίσει φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης προς

τους στρατιώτες μας που έχυσαν εκεί το τίμιο αίμα τους (Λιππιώτης 1953).

Το έργο εκτελέστηκε στο Παρίσι και παρουσιάστηκε στο εξωτερικό και

στην Ακαδημία Αθηνών το 1953. Ο χρόνος μελέτης της σύνθεσης
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διήρκησε, σύμφωνα με τον ίδιο τον Κουρεμένο, τρία χρόνια (Λιππιώτης,

1953). Το πρόπλασμα αποτελείται από δύο τμήματα, ένα ζωγραφικό, που

συνιστά το φόντο της σύνθεσης και ένα γλυπτό.

Το γλυπτό τμήμα, το οποίο εκτέλεσε ο Γάλλος γλύπτης Louis Aimé

Lejeune, αποτελείται από έναν τύμβο των πεσόντων ηρώων, ο οποίος

τοποθετείται στο κέντρο της σύνθεσης και δύο κίονες, οι οποίοι είναι

τοποθετημένοι στα δύο άκρα. Ο τύμβος πλαισιώνεται από δύο φιγούρες

μαχητών του πολέμου και τους ποταμούς Αχελώο και Λούρο, οι οποίοι

έχουν προσλάβει ανθρώπινη μορφή. Στην κορυφή του φέρει την

κουκουβάγια, το σύμβολο της σοφίας. Κάθε ένας από τους δύο κίονες

φέρουν στη βάση τους τρείς ολόγλυφες μορφές μουσών. Ο ένας κίονας έχει

ως στέψη το άγαλμα του Απόλλωνα, ο οποίος σύμφωνα με τη μυθολογία

διασκέδαζε με τις μούσες στα βουνά της Πίνδου. Ο άλλος κίονας φέρει ως

στέψη το θεό του πολέμου Άρη, ως σύμβολο των νικηφόρων μαχών του

Ελληνικού στρατού στην οροσειρά της Πίνδου.

Το ζωγραφικό τμήμα εκπόνησε ο Γάλλος αρχιτέκτων, ακαδημαϊκός

και κάτοχος του Grand prix de Rome, Charles Henri Nicod σε συνεργασία

με τον Κουρεμένο182. Ο πίνακας του Nicod παρουσιάζει ιδιαίτερο

ενδιαφέρον καθώς συνδυάζει τα αρχιτεκτονικά θέματα με την τοπιογραφία

και τις ανθρώπινες αναπαραστάσεις. Το έργο έχει ως βασικό θέμα  την

οροσειρά της Πίνδου με τους ποταμούς Αχελώο και Καλαμά. Η ανάπτυξη

των βουνών συνεχίζεται σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο ενισχύοντας το βάθος

του έργου και αναπαριστώντας το δύσβατο ανάγλυφο της οροσειράς. Το

τοπίο αναπτύσσεται ανοδικά και κορυφώνεται στο δεξιό άνω τμήμα του

πίνακα όπου εικονίζεται αρχαίος ναός σύμφωνα με το μορφολογικό

πρότυπο του Παρθενώνα, εξυπηρετώντας την οικονομία της προοπτικής και

του βάθους183. Ενώ στο αριστερό τμήμα του έργου αναπαριστάται ο

182 Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Βραδυνή, ο Κουρεμένος δήλωσε: «Ο μεγάλος
φίλος μου και μεγάλος καλλιτέχνης Νικώ ενθουσιάστηκε με την ιδέα μου και επιδοκίμασε
πλήρως και ακριβώς το σχέδιό μου, το οποίο και φιλοτέχνησε ο ίδιος» (Λιππιώτης 1953).

183 Ο Nicod είχε συμμετάσχει στις εργασίες αναστήλωσης του Παρθενώνα.
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φυσικός χώρος στην αμιγή του μορφή, στο δυτικό τμήμα έχουμε την

παρουσία της ανθρώπινης δραστηριότητας, καθώς εκτός από τον αρχαίο

ναό εικονίζεται ένα χωριό και μια ομάδα στρατιωτών. Η χρωματική γλώσσα

του έργου στηρίζεται σε γαιώδεις τόνους, εκφράζοντας το ορεινό τοπίο και

πιθανώς τη μελαγχολική διάθεση, που απορρέει από τα γεγονότα που

διαδραματίστηκαν στο χώρο.

8.9.4  Γλυπτική σύνθεση «Η Στήλη της Κρήτης»

Η αντίσταση των Κρητικών στην επιχείρηση κατάληψης της Κρήτης από

τους Γερμανούς το 1941 κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου  Πολέμου,

γνωστή και ως «Μάχη της Κρήτης», αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον

Βασίλειο Κουρεμένο, ο οποίος προχώρησε στο σχεδιασμό ενός μνημείου

αφιερωμένο στη διαχρονική ιστορία του νησιού. Στο Δημοτικό Μουσείο

Ιωαννίνων υπάρχουν αποσυναρμολογημένα τμήματα του προπλάσματος της

γλυπτικής σύνθεσης, η οποία φέρει τον τίτλο «Η Στήλη της Κρήτης –

Βωμός Ελευθερίας»184 (παράρτημα, σ. 453-455). Το έργο παρουσιάστηκε

στο Salon των Γάλλων Καλλιτεχνών, το οποίο έλαβε χώρα στο Grand

Palais του Παρισιού, όπως αποδεικνύει σχετικό φωτογραφικό υλικό, το

οποίο ο Κουρεμένος κληροδότησε στο Δημοτικό Μουσείο.

Στο αρχείο της Πινακοθήκης Ιωαννίνων βρίσκεται έντυπη διάκριση

του Κουρεμένου από τη συμμετοχή του στο Salon των Γάλλων

Καλλιτεχνών του 1950 (παράρτημα, σ. 455). Δεδομένου πως στο αρχείο του

Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων βρίσκεται έγγραφο του αρχιτέκτονα

που αναλύει το έργο και χρονολογείται το 1950, υποθέτουμε πως ο

184 Με το πέρας της έκθεσης και κατόπιν επιθυμίας του Κουρεμένου, η Στήλη της Κρήτης
μεταφέρθηκε, στο Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων. Σήμερα σώζεται μόνο το επιστύλιο, η
φτερωτή νίκη, οι δύο φτερωτοί δράκοι, ένα τμήμα του κίονα και τμήμα της επιγραφής. Από
τα παραπάνω έχει συντηρηθεί η φτερωτή Νίκη, η οποία βρίσκεται στη Δημοτική
Πινακοθήκη Ιωαννίνων, ενώ τα υπόλοιπα μέλη βρίσκονται σε αποθήκη του μουσείου και
στον προαύλιο χώρο σε εξαιρετικά κακή κατάσταση.
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Κουρεμένος συμμετείχε στην έκθεση με τη Στήλη της Κρήτης185. Η

φωτογραφική απεικόνιση του έργου στο χώρο της έκθεσης συνοδεύεται από

γραπτό κείμενο, που συνέταξε ο ίδιος ο Κουρεμένος και αναφέρεται στην

ιστορία της Κρήτης (παράρτημα, σ. 453).

Η Κρήτη υπήρξε το λίκνο του πολιτισμού του πιο αρχαίου της

Ευρώπης. Πράγματι οι Μινωικές και Προμινωικές εποχές

χρονολογούνται από 18 αιώνες πριν τον πόλεμο της Τροίας που είχε

οκτώ αιώνες πριν τον Ιησού Χριστό. Υφίσταται κατά τη διάρκεια

των αιώνων τη Ρωμαϊκή κυριαρχία, την Αραβική και Μαυριτανική

κυριαρχία, αυτή των Γενοβέζων και της Βενετίας και την πιο

αιματηρή όλων την κυριαρχία των Τούρκων. Πάντα σε αγώνα για

την ελευθερία της είχε να υποστεί μετά από πολυάριθμες

καταστροφές των Αράβων, εννέα επαναστάσεις ενάντια στη Βενετία

και επίσης ενάντια στους Τούρκους. Με το κουράγιο της και την

επιμονή της κέρδισε την ανεξαρτησία της το 1898. Το 1940 – 1945

η αντίστασή της στον εχθρό υπήρξε μια μεγάλη βοήθεια για τους

συμμάχους. (Κουρεμένος χ.χ)

Με βασικό άξονα τη δημόσια έκθεση της ιστορικής μνήμης, ο

Κουρεμένος προέβει στο σχεδιασμό μιας μνημειακής σύνθεσης

αποτελούμενης από έναν κίονα που στέφεται με άγαλμα φτερωτής νίκης.

Το παραπάνω σύνολο σχηματίζει το κέντρο μιας κρήνης, στις δύο πλευρές

της οποίας έχουν τοποθετηθεί φτερωτοί δράκοι αναπαριστώντας τους

εχθρούς του νησιού κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Στην απόδοση της φόρμας διακρίνεται η ακαδημαϊκή παιδεία του Βασιλείου

Κουρεμένου και η επίδραση του Julien Guadet, περίπου 40 χρόνια μετά την

αποφοίτησή του από τη Σχολή. Σε μια καλλιτεχνικά μεταβατική περίοδο,

όπου η ελληνική τέχνη ταλαντεύεται ανάμεσα στις ακαδημαϊκές αντιλήψεις

185 Δακτυλογραφημένο έγγραφο του Βασίλειου Κουρεμένου, από το 1950, χωρίς αριθμό
πρωτοκόλλου με τίτλο «Le monument de la Crete. Autel de la liberté».
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και τις νεωτεριστικές τάσεις, ο Κουρεμένος παραμένει ασυγκίνητος στα

κελεύσματα των ευρωπαϊκών ρευμάτων186. Αφοσιωμένος στα πρότυπα του

κλασικισμού, απορρίπτει την αφαίρεση και επικεντρώνεται στην παράσταση

θέτοντας στο έργο του τυπικούς εικαστικούς και αρχιτεκτονικούς κανόνες,

οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την καλλιτεχνική εκπαίδευση

που προσέλαβε. Άλλωστε σε ό,τι αφορά την καλλιτεχνική δημιουργία, με

βάση την ακαδημαϊκή αντίληψη, τα περιθώρια απόκλισης από

συγκεκριμένες εικαστικές πρακτικές είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. Η

παραγωγή ωστόσο ενός τέτοιου έργου δε θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ως

μια τυπική ενέργεια, σύμφωνα με τον όρο του Kant (2000), δεδομένου πως

στα έργα του είδους ο θεατής καλείται να προχωρήσει πέρα από την κοινή

μορφολογική αρχή που διέπει το σχεδιασμό και να αναζητήσει το

περιεχόμενο που περικλείεται σε κάθε ενότητα αλλά και στην ολότητα του

έργου.

Σαφείς είναι οι αναφορές του Κουρεμένου στους επινίκιους

κίονες187, οι οποίοι κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από τη βυζαντινή και τη

ρωμαϊκή περίοδο αποτίνοντας, όπως και οι αψίδες του θριάμβου, φόρο

τιμής σε προσωπικότητες ή λειτουργώντας ως μέσο ανάμνησης ενός

γεγονότος.

186 Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, σημειώθηκαν οι πρώτες καλλιτεχνικές αντιδράσεις
στον νατουραλισμό του Rodin. Η στροφή στην αφαίρεση φαίνεται να εξαπλώνεται τη
δεκαετία του 1950, με τις φόρμες που υπαγορεύει ο Μοντερνισμός να κυριαρχούν,
οδηγώντας έτσι στο περιθώριο την παραδοσιακή και κλασική γλυπτική πρακτική.

187 Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρουμε τους στύλους του Ιουστινιανού (543
π.Χ.) και του Αρκάδιου (421 π.Χ.) στην Κωνσταντινούπολη (σήμερα κατεδαφισμένους)
και τους στύλους του Μάρκου Αυρήλιου (193 π.Χ.) και του Τραϊανού (193 π.Χ.) στη
Ρώμη. Η μελέτη των ανωτέρω κιόνων και η σύγκρισή τους με παραδείγματα του 18ου και
19ου αιώνα, αποδεικνύει πως η βασική δομή του επινίκιου κίονα δεν έχει υποστεί
μεταβολές με το πέρασμα των αιώνων. Παραδείγματα κιόνων εδραζόμενων σε βάση
κυκλικής ή τετράγωνης διατομής, που φέρουν στην κορυφή τους το άγαλμα ενός
στρατιωτικού ηγέτη ή μιας φτερωτής νίκης, ανεγείρονται σε Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες,
όπως το Παρίσι και το Λονδίνο, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.
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Χαρακτηριστική είναι η ομοιότητα της γλυπτικής σύνθεσης του

Κουρεμένου με  την «Κρήνη της Νίκης»188, η οποία ανεγέρθηκε το 1908

στην πλατεία Châtelet του Παρισιού, υπό τις οδηγίες του μηχανικού

François-Jean Bralle και την οποία αναφέρει ως υπόδειγμα ο Julien Guadet

(1910) στον τέταρτο τόμο της πραγματείας του.  Στο σημείο αυτό αξίζει να

παρατηρήσουμε πως σε αντίθεση με άλλα έργα του Κουρεμένου, η

αλληγορική πρόθεση στην παρούσα σύνθεση είναι περιορισμένη. Τούτο

εξηγείται αν αναλογισθούμε πως ο βασικός στόχος του αρχιτέκτονα είναι η

παράθεση των ιστορικών γεγονότων, συνεπώς το νόημα του έργου οφείλει

να καθίσταται εννοιακά κατανοητό. Στη μορφολογία της γλυπτικής

σύνθεσης διακρίνεται η σημασία που αποδίδεται στο μινωικό πολιτισμό,

δεδομένου ότι αυτός αποτέλεσε την απαρχή των υπόλοιπων ευρωπαϊκών

πολιτισμών. Οι αναφορές στην εποχή του Μίνωα και στο ανάκτορο της

Κνωσού, το μεγαλύτερο από τα κέντρα της μινωικής εξουσίας, είναι πολλές

και ξεκάθαρες. Ο κίονας παρουσιάζει ελαφρά μείωση της διαμέτρου προς

τη βάση αντλώντας τη μορφή του από τους κίονες του ανακτόρου της

Κνωσού, μνημειακού συμβόλου του μινωικού πολιτισμού. Στη βάση του

κίονα εμφανίζεται ανάγλυφη αναπαράσταση του θρόνου του Μίνωα, με ένα

τμήμα της αρχιτεκτονικής του ανακτόρου, ενώ το άνω τμήμα του κοσμεί

παράσταση της κεφαλής του Μινώταυρου. Ο κίονας στέφεται με το άγαλμα

φτερωτής νίκης, η οποία στηρίζεται σε ολόγλυφη μορφή λιονταριού, προς

τιμή της Βρετανίας, δεδομένου ότι οι Άγγλοι συνεισέφεραν στον αγώνα της

Κρήτης εναντίον των δυνάμεων του άξονα.

188 Το έργο παραγγέλθηκε από το Ναπολέοντα το 1806 με σκοπό να τιμήσει τις
στρατιωτικές νίκες του και να παράσχει δωρεάν πόσιμο νερό στους κατοίκους του
Παρισιού. Οι όψεις του κίονα, ο οποίος είναι διακοσμημένος με τις κορυφές φύλλων
φοίνικα, φέρουν ανάγλυφες επιγραφές των νικών του Ναπολέοντα. Ο κίονας φέρει στέψη
από επιχρυσωμένο μπρούντζινο άγαλμα φτερωτής νίκης, που κρατά στα χέρια της δάφνινα
στεφάνια. Το άγαλμα φιλοτεχνήθηκε από το γάλλο γλύπτη Louis-Simon Boizot. Τη βάση
του κίονα κοσμούν τέσσερις αλληγορικές γυναικείες μορφές που αναπαριστούν την
Επαγρύπνηση, τη Δύναμη, τη Δικαιοσύνη και τη Σύνεση. Η σύνθεση ολοκληρώνεται με
τέσσερις ολόγλυφες αιγυπτιακές μορφές σφίγγας, που κοσμούν τη βάση του μνημείου.
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Καθ’ ύψος διακρίνεται η κλασική μορφολογία των επινίκιων κιόνων

με τη δημιουργία οριζόντιων θεματικών ζωνών, κάθε μία από τις οποίες

φέρει ανάγλυφες αναπαραστάσεις αφιερωμένες σε ένα ή περισσότερα

κεφάλαια από την αρχαία και τη νεότερη ιστορία της Κρήτης. Ο κίονας

διαιρείται σε επτά οριζόντιες ζώνες, οι οποίες χωρίζονται με ανάγλυφες

ταινίες σύμφωνα με τα πρότυπα των επινίκιων κιόνων του 19ου αιώνα και

όχι της αρχαιότητας, όπου ο διαχωρισμός των επιμέρους ζωνών

επιτυγχανόταν με ανάγλυφη έλικα. Κάθε μία από τις ζώνες είναι

αφιερωμένη σε μία χρονική περίοδο και φέρει ανάγλυφες αναπαραστάσεις

των σημαντικότερων γεγονότων που έλαβαν χώρα.

Η πρώτη από τη βάση του μνημείου ζώνη είναι αφιερωμένη στην

αρχαιότητα και στη μυθολογία. Στη βάση του κίονα αναπαριστώνται οι

Μινωικές εποχές που χρονολογούνται στα 1800 χρόνια π.Χ. και πιο ψηλά ο

βασιλιάς Μίνωας, ο οποίος καταπλέει στη Σικελία για να την κατακτήσει,

όπου τελικά δολοφονείται από το βασιλιά Κώκαλο. Στη συνέχεια

αναπαρίσταται ο μύθος του Θησέα και του Μινώταυρου και απεικονίζεται ο

αδελφός του Μίνωα, Ραδάμανθυς και ο θεός του κάτω κόσμου, Πλούτωνας.

Στη ζώνη της μυθολογίας, υπάρχουν ανάγλυφες απεικονίσεις του Δαίδαλου

και του Ίκαρου, καθώς και του βασιλιάς της Κρήτης και εγγονού του

Μίνωα Ιδομενέα, στη μάχη της Τροίας. Οι ανάγλυφες μορφές

ολοκληρώνονται με το Δία, την τροφό του Αμάλθεια και την αρπαγή της

Ευρώπης. Στην κορυφή της ζώνης τοποθετήθηκε ανάγλυφη φιγούρα του

Δία σε μετάλλιο, όπως έχει παρουσιαστεί από διάφορους καλλιτέχνες. Η

παραπάνω ζώνη αναπαριστά τη δωρική εποχή και την υποταγή της Κρήτης

στο νέο ελληνικό φύλο, την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την

ελληνιστική περίοδο, όπου σημειώθηκε ευρεία εξάπλωση της ελληνικής

γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Στην παρούσα ζώνη

αναπαρίσταται ο Νέαρχος, ο κρητικής καταγωγής επικεφαλής του στόλου

στη εκστρατεία του Μεγάλου Αλέξανδρου στην Ασία. Στην επόμενη ζώνη

παρουσιάζεται η ρωμαϊκή περίοδος της Κρήτης (69 π.Χ. - 330 μ.Χ.), με την

ατελέσφορη προσπάθεια του Μάρκου Αντώνιου το 71 π.Χ. να καταλάβει το
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νησί, το οποίο τελικά υποτάχθηκε το 67 μ.Χ. στις τρεις λεγεώνες του

Κόιντου Καικίλιου Μέτελλου, ύστερα από τριετή πόλεμο. Η τέταρτη από τη

βάση ζώνη είναι αφιερωμένη στην κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες

και στη συνέχεια τους Ενετούς189. Η τελευταία ζώνη είναι αφιερωμένη στην

κατάκτηση του νησιού από τους Τούρκους ύστερα από πολύνεκρες μάχες

που διήρκησαν από το 1645 έως το 1669 μ.Χ.

Οι ανάγλυφες ταινίες που διαχωρίζουν τις επιμέρους ζώνες φέρουν

επιγραφές, στα λατινικά. Ειδικότερα, στην πρώτη επάνω από τη βάση

ανάγλυφη ταινία διακρίνονται οι επιγραφές «NAISSANCE DE ZEUS»

(Γέννηση του Δία), «MINOENNES» (Μινωικές), «PLUTON»

(Πλούτωνας). Στη δεύτερη, διακρίνονται οι επιγραφές «JUPITER» (Δίας),

«IDOMENEUS» (Ιδομενέας), «MINOTAURE» (Μινώταυρος). Στην τρίτη

ταινία η επιγραφή «THALITAS», που αναφέρεται στον κρητικό αοιδό και

μουσικό του 7ου π.Χ. αιώνα Θαλήτα. Στη συνέχεια εμφανίζεται στα

λατινικά το όνομα του Επιμενίδη («EPIMENIDIS»), Κρητικού σοφού,

θρησκευτικού διδάσκαλου, προφήτη και μάντη. Η επιγραφή

«METAGENIS», υποθέτουμε πως αναφέρεται στον κρητικής καταγωγής

αρχιτέκτονα Μεταγένη τον Κνώσσιο, έργο του οποίου φέρεται πως είναι ο

Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο. Ο Ριανός ο Κρης («RIANOS»), ποιητής

και γραμματικός, ήταν κάτοικος της Κρήτης. Η τέταρτη ταινία φέρει την

επιγραφή «METELLUS» (Μέτελλος), «DOMTION ROMA» (Ρωμαϊκή

κυριαρχία), «MARTYRS» (μάρτυρες). Στην πέμπτη ταινία διακρίνεται η

επιγραφή «BARBSA». Ο Κουρεμένος αναφέρεται στο ναύαρχο του

οθωμανικού στόλου και κουρσάρο των ακτών της Αλγερίας Khair ad Din,

γνωστό με το προσωνύμιο «Μπαρμπαρόσα», ο οποίος το 1538 επιτέθηκε

στο νησί. Η επιγραφή «EL GRECO» αφορά τον κρητικό ζωγράφο της

Αναγέννησης Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και η «DOMTION ARABE» την

189 Η κατάληψη του νησιού από ομάδα Αράβων – Σαρακηνών, γύρω στο 830 μ.Χ.
οδήγησε σε μία δυσμενή περίοδο, η οποία διήρκησε έως το 961 μ.Χ. Στον αντίποδα
βρίσκεται η εποχή της ενετοκρατίας (1210 – 1669), κατά τη διάρκεια της οποίας η Κρήτη
γνώρισε μεγάλη άνθηση στις τέχνες και στα γράμματα.
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κυριαρχία των Αράβων. Με την επιγραφή «CYRIL» υποθέτουμε πως ο

Κουρεμένος πραγματοποιεί μνεία στον κρητικό Κύριλλο Λούκαρι,

Πατριάρχη Αλεξανδρείας γνωστό ως Κύριλλο Γ΄ και μετέπειτα Πατριάρχη

Κωνσταντινούπολης (ως Κύριλλος Α΄). Η τελευταία ταινία φέρει τις

επιγραφές «VENIZELOS – 1940 […] GEORGES».

Όπως υποστήριξε ο ίδιος ο Κουρεμένος, προϋπόθεση της σύνθεσης

του μνημείου ήταν η  ενδελεχής μελέτη της ιστορίας του νησιού. Στη

σύλληψη της ιδέας του έργου, όπως και στο ρόλο που καλείται να

διαδραματίσει, διακρίνεται μια συνιστώσα την οποία δεν έχουμε

συναντήσει σε προηγούμενα έργα του. Πρόκειται για τη διδακτική

συνιστώσα της τέχνης. Η αισθητική ηδονή, η επίτευξη του ωραίου δεν

αποτελεί το μοναδικό αντικείμενο του έργου. Η τέχνη και το παράγωγό της

θα πρέπει να ειδωθούν σαν μέσο μύησης του ανθρώπου στη γνώση της

ιστορίας. Σύμφωνα με την εγελιανή άποψη, το καλλιτεχνικό έργο έχει μέσα

του ένα σκοπό.

Στην περίπτωση της «Στήλης της Κρήτης», η σκοπιμότητα του

έργου δεν εξαντλείται στην εντύπωση και στην τέρψη των αισθήσεων και

στην ανάταση του εθνικού φρονήματος, όπως συμβαίνει με προγενέστερα

μνημεία του Βασιλείου Κουρεμένου, αλλά στοχεύει στην καλλιέργεια της

ιστορικής γνώσης και στην κατανόηση των γεγονότων. Άλλωστε, σύμφωνα

με την άποψή του, τα ζωντανά παραδείγματα είναι μια άλλη δύναμη,

δεδομένου ότι παρέχουν τη δυνατότητα επαφής και εξοικείωσης με τη

γνώση, η οποία βρίσκεται «κλεισμένη» σε μουσεία και βιβλιοθήκες. Το

παραγόμενο τεχνούργημα παραλαμβάνει συνεπώς το ρόλο «ένταξης» του

θεατή στο ιστορικό παρελθόν της μεγαλονήσου. Το έργο συνδιαλέγεται όχι

μόνο με τον άνθρωπο, την κοινωνία και την υπόλοιπη καλλιτεχνική

δημιουργία, όπως άλλωστε κάθε έργο τέχνης, αλλά και με την ιστορία,

μέσω της αισθητικής οδού. Δεδομένου πως σκοπός του δημιουργού είναι να

επισημάνει το διδακτικό χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής και της τέχνης εν

γένει, η στήλη λειτουργεί ως μέσο διδασκαλίας της ιστορίας, ικανοποιώντας
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έτσι το θεμελιώδη στόχο της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ο οποίος έγκειται

στην αφύπνιση της πνευματικής λειτουργίας. Ο παραπάνω στόχος

επιτυγχάνεται ωστόσο χωρίς να θυσιάζεται στο βωμό του σκοπού η

αυθεντικότητά και η αισθητική ποιότητα. Η εκτέλεση του έργου

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το γαλλικής καταγωγής γλύπτη και

απόφοιτο της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού Louis Aimé Lejeune.

Κατόπιν επιθυμίας του Κουρεμένου με το πέρας της έκθεσης των Γάλλων

Καλλιτεχνών, η στήλη μεταφέρθηκε στο Δημοτικό Μουσείο της πόλης των

Ιωαννίνων με σκοπό την έκθεσή της.

Με αφορμή την έκθεση της «Στήλης της Κρήτης» ξεκίνησε η

ενασχόληση του Βασιλείου Κουρεμένου με το Δημοτικό Μουσείο των

Ιωαννίνων. Το μουσείο στεγάζεται εντός του τουρκικού τεμένους του

Ασλάν Πασά, το οποίο μαζί με την περιβάλλουσα περιοχή του είναι

χαρακτηρισμένο από το 1925 ως «προέχον βυζαντινό μνημείο και

διατηρητέος αρχαιολογικός και ιστορικός χώρος»190. Η κυριότητα του

μνημείου ανήκει στο Δήμο Ιωαννιτών και από το 1933 στεγάζει το

Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο της πόλης191. Στα μέσα του 20ου αιώνα

στο μεντρεσέ του τεμένους ήταν εγκαταστημένη η 10η Εφορεία Κλασικών

Αρχαιοτήτων, ενώ από το 1949 στη θέση του Εφορεύοντα Επιμελητή

τοποθετείται ο αρχαιολόγος και καθηγητής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Σωτήριος Δάκαρης, μετά από την επιτυχία του στο διαγωνισμό του 1947 για

την πρόσληψη επιμελητών αρχαιοτήτων. Η διφυής αυτή υπόσταση του

Μουσείου και η απουσία διευθυντή ενέγειρε κατά τη διάρκεια της

δεκαετίας του 1950 ζητήματα αρμοδιοτήτων και προκάλεσε προστριβές

ανάμεσα στο Δήμο και την Αρχαιολογική Υπηρεσία, καθώς και οι δύο

πλευρές διεκδικούσαν το αποκλειστικό δικαίωμα άσκησης της διοίκησης

του μουσείου και του περιβάλλοντα αρχαιολογικού χώρου.

190 ΦΕΚ 152 16.6.1925
191 Χάρη στις ενέργειες του Γυμνασιάρχη της Ζωσιμαίας Σχολής Χρίστου Σούλη, το

παρακείμενο τέμενος του Ασλάν Πασά λειτούργησε ως Δημοτικό Μουσείο. Πρώτος
Εφορεύων Επιμελητής Αρχαιοτήτων Ηπείρου τοποθετείται ο Φώτης Πέτσας.
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Ο Βασίλειος Κουρεμένος μετά το πέρας του Salon των Γάλλων

Καλλιτεχνών του 1950 όπου εξέθεσε το πρόπλασμα της «Στήλης της

Κρήτης», το αποσυναρμολόγησε με σκοπό να το εκθέσει εκ νέου στην

ιδιαίτερη πατρίδα του. Το 1953 μετέφερε τα αποσυναρμολογημένα τμήματα

στο Δημοτικό Μουσείο. Στο πλαίσιο της έκθεσης της στήλης ο Κουρεμένος

προχώρησε σε εργασίες επίστρωσης του δαπέδου τμήματος της ανατολική

πτέρυγας, προκαλώντας την αντίδραση των ιθυνόντων της Εφορίας

Αρχαιοτήτων.

Καθώς ο Κουρεμένος δεν υπήρξε επίσημα διορισμένος επιμελητής

του χώρου του μουσείου δε γνωρίζουμε υπό ποιό καθεστώς ασχολήθηκε με

τις παραπάνω οικοδομικές εργασίες. Το 1955 εκφράστηκε, πιθανώς από την

πλευρά του Κουρεμένου, δυσαρέσκεια προς το Υπουργείο για την

επέμβαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων στην πρόταση επίστρωσης του

δαπέδου, στο σημείο που τοποθετήθηκε η «Στήλη της Κρήτης», με πλάκες

αγροτικού ρυθμού και όχι με μωσαϊκό. Η απάντηση του Υπουργείου

ανέφερε πως αν δεν επρόκειτο για αρχαιολογικό χώρο, η επιλογή της

επίστρωσης ανήκε στην αρμοδιότητα του Δήμου Ιωαννιτών καθώς και του

Βασιλείου Κουρεμένου, οι οποίοι είχαν και την ευθύνη των κατασκευών.

Εν συνεχεία στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου του 1955 και

κατόπιν αναφορών της Εφορίας Αρχαιοτήτων και του Επιμελητή

Αρχαιοτήτων Ι΄ Περιφέρειας Σωτήρη Δάκαρη, η Διεύθυνση Αρχαιοτήτων

του Υπουργείου Παιδείας χαρακτήρισε αυθαίρετες τις εργασίες επίστρωσης

του δαπέδου, καθώς δεν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη του Αρχαιολογικού

Συμβουλίου και συνέστησε στο Δήμο Ιωαννιτών να διακόψει τις

αυθαιρεσίες, αλλιώς τα αρχαία του μουσείου θα μεταφερόντουσαν σε άλλο

οίκημα.

Ένα επιπλέον σημείο προστριβής ανάμεσα στον Κουρεμένο και την

Εφορεία Αρχαιοτήτων είναι η μη θεσμοθετημένη ονομασία του τμήματος

που επιμελούνταν ο αρχιτέκτων ως «Μουσείο Κουρεμένου». Η παραπάνω

αυθαίρετη ενέργεια καταγγέλθηκε με επιστολές προς το Υπουργείο Εθνικής
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Παιδείας και Θρησκευμάτων το 1955. Δεδομένου πως ο Βασίλειος

Κουρεμένος, όπως αποκαλύπτεται από τη συμπληρωματική διαθήκη192 του

στις 9 Αυγούστου του 1955, είχε επιλέξει να δωρίσει τμήμα του

αρχιτεκτονικού του αρχείου και των έργων του στο Δημοτικό Μουσείο

Ιωαννίνων, καθίσταται κατανοητή η επιθυμία του να προσλάβει η μια

πτέρυγα του τεμένους το όνομά του.

192 Απόσπασμα από τη συμπληρωματική διαθήκη του Βασίλειου Κουρεμένου: «[…] οι
διάφορες ζωγραφικές εικόνες και πίνακες, σχέδια, διπλώματα, μετάλλια και χαρτόνια και
όλα τα καλλιτεχνήματα τα οποία έχω εις το διαμέρισμα να παραδοθούν εις το Μουσείο
Ιωαννίνων. [.…] Δια την τοποθέτηση των έργων μου στα Ιωάννινα ορίζω τον εκάστοτε
διευθυντή και γραμματέα του Μουσείου Ιωαννίνων, όπου θα τοποθετηθούν τα έργα μου,
τον Σπύρο Τζώρτζη για τη μεταφορά στα Ιωάννινα και τον κ. Αντώνιο Μάλλιο και Ζέρβον,
αρχιτέκτονες, για την καλή τοποθέτησή τους». Η αρχική διαθήκη συντάχθηκε στις 30
Αυγούστου του 1941 και συμπληρώθηκε στις 9 Αυγούστου του 1955, στις 20 Οκτωβρίου
του 1955 και στις 11 Ιουλίου του 1957.
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9.1  Ταφικό μνημείο Όθωνος και Αθηνάς Σταθάτου

Το ταφικό μνημείο του Όθωνος και της Αθηνάς Σταθάτου χρονολογείται το

1922 και βρίσκεται στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών193. Στο αρχείο

Κουρεμένου υπάρχει προοπτικό σχέδιο του ταφικού μνημείου (παράρτημα,

σ. 456-457). Το έργο φιλοτεχνήθηκε στο εργαστήριο των Αθανάσιου

Μάστορη και Ηρακλή Αρμακόλα, σύμφωνα με ανάγλυφη πλάκα. Το σώμα

του μνημείου αποτελείται από ολομάρμαρο ναΐσκο χωρίς σηκό, ο οποίος

στηρίζεται σε κρηπίδωμα δύο μέτρων κάτω από το οποίο βρίσκεται υπόγεια

κρύπτη. Ο θριγκός, ο οποίος φέρει ανθεμωτά ακρωτήρια, στηρίζεται σε δύο

κλασικίζοντες κίονες στην πρόσοψη και σε δύο πεσσούς στην πίσω πλευρά

του ναΐσκου. Στο διάζωμα, το οποίο φέρει λεσβιακό και ιωνικό κυμάτιο,

βρίσκεται η ανάγλυφη επιγραφή «ΟΘΩΝ ΣΤΑΘΑΤΟΣ». Στις γωνιακές

άκρες των τεσσάρων πλευρών του διαζώματος βρίσκονται ανάγλυφες

παραστάσεις φτερωτής κλεψύδρας. Η προσφιλής για τον Κουρεμένο

φτερωτή κλεψύδρα, συναντάται σε όλα τα ταφικά μνημεία που εκτέλεσε,

παρά το γεγονός ότι δε συνιστά συνηθισμένο θέμα των ελληνικών

κοιμητηρίων (Γαβαλά & Γαρέζου 1994). Η αετωματική επίστεψη φέρει

ανάγλυφη κεντρική παράσταση λύχνου και απολήγει σε σχηματικά

μαρμάρινα ακρωτήρια και σταυρό στην κορυφή. Στον τοίχο ανάμεσα στους

πεσσούς υπάρχει ανάγλυφη όρθια μορφή του Χριστού και μπροστά από

αυτή ολόγλυφη φτερωτή μορφή αγγέλου σε καθιστή θέση. Την ανάγλυφη

παράσταση φιλοτέχνησε ο γλύπτης Paul Capellaro (Félix 1936). Η

παράσταση του αγγέλου, η οποία παραπέμπει σε γυναικεία μορφή, στηρίζει

το πρόσωπο με το ένα χέρι σε ένδειξη θλίψης και περισυλλογής, ενώ με το

άλλο χέρι ακουμπάει στεφάνι από άνθη. Για την κατασκευή του μνημείου

χρησιμοποιήθηκε πεντελικό μάρμαρο (Félix 1936). Η είσοδος της κρύπτης,

η οποία βρίσκεται στην πρόσοψη, καλύπτεται από σιδερένια θύρα με

διακόσμηση σταυρών εγγεγραμμένων σε κύκλους.

193 Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών (τομέας 5, 780 Α).
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Στο Βασίλειο Κουρεμένο ανήκει η πατρότητα των σχεδίων τριών

ακόμη ταφικών μνημείων που βρίσκονται στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Πρόκειται για τους τάφους του Κωνσταντίνου Σταθάτου (1917), του

Δημητρίου Αιγινήτη (1934) και του Ιωάννη Απάζογλου (1941) (Τζάμου &

Γεωργιάδη, 2010).

9.2  Οι αρμονικές χαράξεις του Gustave Umbdenstock

Με τον όρο αρμονικές χαράξεις εννοούμε τη χρήση ενός

επαναλαμβανόμενου μέτρου, ενός αρχιτεκτονικού κανόνα. Η ύπαρξη ενός

«ελάχιστου μέτρου» που προσθετικά δημιουργεί αρχιτεκτονικά στοιχεία και

που θα εξασφαλίσει την αρμονία της μορφής μέσω της ευμετρίας έχει

αποτελέσει το αντικείμενο πληθώρας μελετών. Σύμφωνα με τον Choisy

κάθε αρχιτεκτόνημα οφείλει να συντεθεί μέσω ενός συστήματος ρυθμικών

χαράξεων και στη συνέχεια να υλοποιηθεί κατά τον απλούστερο δυνατό

τρόπο συνδυάζοντας τα γεωμετρικά και αριθμητικά μέσα με τέτοιο τρόπο

ώστε να προκύπτουν μόνο ακέραιοι αριθμοί. Οι ρίζες των θεωριών αυτών

θα πρέπει να αναζητηθούν στην αρχαιότητα και στις αντιλήψεις των

Πυθαγορείων οι οποίες εκτείνονταν σε όλα τα δυνατά πεδία έκφρασης, με

κυριότερα αυτό της γνώσης, της θρησκείας, της αισθητικής αλλά και της

πολιτικής.

Σύμφωνα με την πεποίθηση πως τα στοιχεία των αριθμών είναι

στοιχεία όλων των όντων, οι Πυθαγόρειοι πρέσβευαν πως τα μαθηματικά

αποτελούσαν την οδό για την απελευθέρωση της ψυχής. Μεγάλη επιρροή

άσκησαν οι παραπάνω θεωρίες στο έργο του Πλάτωνα, ο οποίος στον

Τίμαιο αποπειράται την ερμηνεία του φυσικού κόσμου με βάση την

αριθμητική και τη γεωμετρία. Η δημιουργία και η κίνηση της κοσμικής

ψυχής, η αναγωγή της φυσικής επιστήμης σε μαθηματικές σχέσεις, η

αρμονία των ουράνιων σφαιρών και οι σχέσεις του μέρους με το όλο

συνιστούν βασικά αντικείμενα των πλατωνικών διαλόγων. Στο έργο του
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Επινομίς (997 c) διατείνεται πως «αν αφαιρέσουμε τους αριθμούς από την

ανθρώπινη φύση, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να γίνουμε λογικά όντα».

Ωστόσο, ο Πλάτων δεν περιορίζεται στην αποκλειστικά ποσοτική σύλληψη

της έννοιας των αριθμών, αλλά στην επιστήμη του «αληθινού» μέτρου.

Η επίδραση των θεωριών του Πυθαγόρα, μέσα από τις διατυπώσεις

του Πλάτωνα, κατέστη ιδιαίτερα ισχυρή από την αρχαιότητα μέχρι τους

νεότερους χρόνους. Στο πλαίσιο του ρεύματος της νέο-πυθαγόρειας

αισθητικής, που αναβίωσε το 19ο αιώνα, ο Γάλλος αρχιτέκτων και μαθητής

του Julien Guadet στην École des Beaux-Arts του Παρισιού Gustave

Umbdenstock194, αρχίζει μια σειρά μελετών με σκοπό να ανακαλύψει τους

γεωμετρικούς κανόνες και τις οικουμενικές αναλογίες που διέπουν κάθε

έργο τέχνης. Ο Umbdenstock επιχειρεί να αποδείξει ότι στη ρυθμική σειρά

που προκύπτει από την επανάληψη ενός γεωμετρικού στοιχείου και στην

ενοποιό δύναμη που συνδέει τα παραπάνω μέλη οφείλεται η ενότητα και η

αρμονία της σύνθεσης.

Η μέθοδος της εφαρμογής των αρμονικών χαράξεων καθώς και οι

ψυχολογικές της προϋποθέσεις είχαν παρουσιαστεί σε συνέδριο

αρχιτεκτονικής που πραγματοποιήθηκε το 1928 με τίτλο «Le lois

harmonique de la composition en accord avec instinct». Στο συνέδριο αυτό

παρουσιάστηκε μια σειρά αδημοσίευτων σχεδίων του Umbdenstock, τα

οποία πιθανώς να χρησιμοποιήθηκαν και για τους σκοπούς των μαθημάτων.

Μία εκ των ενοτήτων έφερε τον τίτλο «La lois harmonique de structure» και

είχε ως θέμα την ανάλυση της εφαρμογής γεωμετρικών χαράξεων σε

παράγωγα της τέχνης. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής αναλύθηκαν έργα

όπως τμήματα σιδηροκατασκευών, γλυπτικές συνθέσεις, πίνακες

ζωγραφικής και κτίρια της αρχαίας ή της σύγχρονης περιόδου (Thibault

194 Ο Gustave Umbdenstock, διετέλεσε καθηγητής στην École Polytechnique, ενώ από το
1909 μέχρι και το θάνατό του διεύθυνε ένα εκ των εργαστηρίων της École des Beaux-Arts.
Το 1930 δημοσιεύει τις διαλέξεις του σε δύο τόμους με τίτλο Cours d’ architecture όπου
αναφέρεται εκτενώς και στο ζήτημα των αναλογιών.
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2010), όπου ο Umbdenstock χρησιμοποιεί τον κλασικό τρόπο χαράξεων για

να ελέγξει τις αναλογίες σε υπάρχοντα καλλιτεχνικά έργα.

Στο αρχείο Βασιλείου Κουρεμένου βρίσκεται σειρά έντυπων

σχεδίων με θέμα τις αρμονικές χαράξεις (παράρτημα, σ. 458-463).

Πρόκειται για 20 ανυπόγραφα μη χρονολογημένα σχέδια μεγάλων

διαστάσεων, τα οποία συγκροτούν δύο θεματικές ομάδες: την εφαρμογή

των αρμονικών χαράξεων στα γλυπτά του Παρθενώνα και το Ερέχθειο και

την εφαρμογή των αρμονικών χαράξεων στο Ναό της Αγίας Σοφίας στην

Κωνσταντινούπολη. Δύο σχέδια αφορούν τις Καρυάτιδες του Ερέχθειου και

έντεκα σχέδια αφορούν την παράσταση των έφιππων στρατιωτών στη

μετώπη του Παρθενώνα. Από τη μελέτη της «ρητορικής» των σχεδίων και

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα πως

τα σχέδια με θέμα τις χαράξεις στην Ακρόπολη ταυτίζονται με τα

αντίστοιχα που παρουσίασε ο Umbdenstock στο συνέδριο του 1928. Στο

ίδιο συνέδριο ο Umbdenstock παρουσίασε σειρά σχεδίων με τίτλο «La loi

physiologique de l' être humain», που είχε ως θέμα την εφαρμογή

αρμονικών χαράξεων σε υφιστάμενες αρχιτεκτονικές γλυπτικές συνθέσεις,

όπως η μετώπη του Παρθενώνα, το έργο του Durer, Mélancolie, τη σύνθεση

Danse του Carpeaux και το έργο Marseillaise του Rude.

Ο Βασίλειος Κουρεμένος συνήθιζε να συμμετέχει στα αρχιτεκτονικά

συνέδρια και στις διεθνείς εκθέσεις που πραγματοποιούνταν στην Ευρώπη.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του αμερικάνου αρχιτέκτονα και φοιτητή

της École des Beaux-Arts Arthur Brown, ο οποίος περιγράφει τη συνάντησή

του με τον Κουρεμένο σε Διεθνές Αρχιτεκτονικό Συνέδριο στη Ρώμη το

1936. Συνεπώς, η παρακολούθηση του Συνεδρίου του 1928 και η απόκτηση

των αντιγράφων των σχεδίων του Umbdenstock θεωρείται πιθανή.

Ένα εκ των σχεδίων, τυπωμένο σε χαρτί ύψους 63,2 εκ. και μήκους

92 εκ., φέρει τον τίτλο «La loi harmonique de strucrure. La tribune des
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Cariatides de l’ Erechtheion»195 (παράρτημα σ. 458). Στο σχέδιο

παρουσιάζεται η εφαρμογή κυκλικών αρμονικών χαράξεων στην πρόσοψη,

στις πλάγιες όψεις και στην κάτοψη της νότιας πρόστασης του Ερέχθειου.

Το σύνολο του σχεδίου ολοκληρώνεται με την εφαρμογή κανάβου σε

τμήματα της Καρυάτιδας, με ένα προοπτικό σχέδιο της νότιας πρόστασης

και ένα σχέδιο της κάτοψης του ναού. Στόχος της εργασίας είναι η διαίρεση

των επιμέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων βάσει κανάβου από ακέραιους

αριθμούς, ακολουθώντας τις αρχές της κρυσταλλοποίησης και η απόδειξη

πως η σύνθεση της πρόσοψης, της πλάγιας όψης και της κάτοψης φαίνεται

να ελέγχονται από χαράξεις ίδιου πλάτους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ακόμη σχέδιο, τυπωμένο σε

χαρτί  ύψους 74,2 εκ. και μήκους 81,5 εκ., το οποίο φέρει τον τίτλο «La

tribune des Cariatides de l’ Erechtheion»196 (παράρτημα, σ. 459). Στο

σχέδιο παρουσιάζεται η εφαρμογή διαφορετικών αρμονικών χαράξεων στη

νότια πρόσταση του Ερέχθειου. Στο ένα τμήμα του σχεδίου παρουσιάζεται

η αρμονική διαίρεση της νότιας πρόσοψης του ναού μέσω της εφαρμογής

του σχήματος της πεντάλφα, καθώς το συγκεκριμένο γεωμετρικό σχήμα

είχε θεωρηθεί σύμβολο της τελειότητας. Στο έτερο τμήμα του σχεδίου

παρουσιάζεται η εφαρμογή κανάβου σε σχήμα ρόμβου και κυκλικές

αρμονικές χαράξεις στην πρόσοψη και την πλάγια όψη της νότιας

πρόστασης του ναού. Σε ένα εκ των σχεδίων του αρχείου, με διαστάσεις

45,4 εκ. ύψος και 113 εκ. μήκος και τίτλο «La loi physiologique de l' être

humain. Fragments de la frise des cavaliers du parthenon. Association

harmonique de l’ homme et du cheval. L’ esthetique. Les proportions. La loi

195 Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, στη Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτονικής
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας βρίσκεται μη χρονολογημένο εκτυπωμένο
σχέδιο του Umbdenstock, διαστάσεων 71,6 εκ. ύψους και 98,2 εκ. πλάτους, με θέμα το ναό
του Ερέχθειου και φέρει όμοιες επιγραφές με αυτές που συναντώνται στο σχέδιο του
αρχείου Κουρεμένου. Κατόπιν τούτου, η ταύτιση των δύο σχεδίων θεωρείται ακριβής.

196 Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, στη Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτονικής
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας, βρίσκεται μη χρονολογημένο εκτυπωμένο
σχέδιο του Umbdenstock διαστάσεων 100,02 εκ. ύψους και 80,8 εκ. πλάτους, με θέμα το
ναό του Ερέχθειου και φέρει όμοιες επιγραφές με αυτές που συναντώνται στο σχέδιο του
αρχείου Κουρεμένου. Κατόπιν αυτών, η ταύτιση των δύο σχεδίων θεωρείται ακριβής.
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de structure»197 (παράρτημα, σ. 460), παρουσιάζεται η εφαρμογή

αρμονικών χαράξεων στη μετώπη του Παρθενώνα. Στο αρχείο του

Κουρεμένου βρίσκονται πέντε επιπλέον σχέδια, τα οποία δεν φέρουν τίτλο

και τα οποία έχουν όμοια θεματολογία με το προαναφερθέν σχέδιο. Σε όλη

τη σειρά των σχεδίων η εφαρμογή των αρμονικών χαράξεων

πραγματοποιείται όχι μόνο στα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της

γλυπτικής σύνθεσης αλλά και στην κίνηση των αναπαριστάμενων αλόγων,

ενώ έχει ως στόχο την απόδειξη του νόμου που διέπει τη φυσιολογία του

ανθρώπινου όντος μέσω μιας μηχανιστική αντίληψης. Καθίσταται σαφές

πως η αρμονία, ως φυσιολογικό φαινόμενο συντονισμού, στην παρούσα

περίπτωση προσλαμβάνει την κυριολεκτική έννοια του όρου.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο αρχείο του Κουρεμένου βρίσκονται

έξι μη χρονολογημένα εκτυπωμένα σχέδια που αφορούν την εφαρμογή

αρμονικών χαράξεων στην κάτοψη του ναού της Αγίας Σοφίας στην

Κωνσταντινούπολη, για τα οποία ωστόσο δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση

της προέλευσης και του συντάκτη τους (παράρτημα, σ. 462-463).

Η συλλογή των προαναφερθέντων σχεδίων από τον Κουρεμένο

αποδεικνύει τη βαρύτητα που έδινε στην εφαρμογή του συστήματος των

αρμονικών χαράξεων και στη χρήση των βασικών σχημάτων - τετράγωνο,

κύκλος, τρίγωνο - για τη δημιουργία ενός ρυθμικού καμβά με προορισμό να

καθοδηγηθεί ο αρχιτέκτων στην προσπάθειά του να επιτύχει τη συνθετική

αρμονία. Άλλωστε η χρήση των αρμονικών χαράξεων αποτελεί σαφή

απόδειξη της αντίληψης πως η επίτευξη της αρμονίας σε ένα αρχιτεκτόνημα

επιτυγχάνεται με τη σύνθεση των κατάλληλων γεωμετρικών αναλογιών.

197 Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, στη Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτονικής
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας, βρίσκεται μια σειρά μη χρονολογημένων
εκτυπωμένων σχεδίων του Umbdenstock με θέμα την εφαρμογή αρμονιών χαράξεων στη
μετώπη του Παρθενώνα. Τα σχέδια φέρουν όμοιες επιγραφές με αυτές που συναντώνται
στο σχέδιο του αρχείου Κουρεμένου. Κατόπιν αυτού, δύναται να πιστοποιηθεί η
προέλευση των σχεδίων του αρχείου.
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9.3  Κτητορική προμετωπίδα (ex-libris)

Με τον όρο κτητορική προμετωπίδα ή βιβλιόσημο ή ex-libris εννοούμε το

διακοσμητικό έντυπο σήμα ιδιοκτησίας ενός βιβλίου ή ενός συγγράμματος,

το οποίο τοποθετείται στην εσωτερική όψη του πρόσθιου εξωφύλλου.

Πρόκειται, συνήθως, για ένα εκτύπωμα μικρών διαστάσεων, το οποίο φέρει

το όνομα του ιδιοκτήτη, ένα οικόσημο ή έμβλημα ή κάποιο άλλο

διακοσμητικό μοτίβο και την επιγραφή «από τα βιβλία του ...» ή «από τη

βιβλιοθήκη του ...» ή το λατινικό «ex-libris» που σημαίνει «εκ των βιβλίων

του…» και ταυτίζεται με τον ορισμό του βιβλιόσημου.

Η εμφάνιση του είδους της κτητορικής προμετωπίδας είναι άμεσα

συνδεδεμένη με την εμφάνιση της τυπογραφίας, ενώ η μελέτη της συνιστά

σημαντικό τμήμα του κλάδου της εραλδικής. Τα πρώτα γνωστά

παραδείγματα τυπωμένων ex-libris συνιστούσαν ένδειξη κοινωνικού

κύρους και εμφανίστηκαν στη Γερμανία τον 15ο αιώνα. Η χρήση τους

γενικεύθηκε στην Ευρώπη το 17ο αιώνα και σημείωσε ανοδική πορεία μέχρι

τις αρχές του 20ου. Στο διάστημα αυτό ήταν ιδιαίτερα σύνηθες

επαγγελματίες, όπως έμποροι και επιστήμονες, να αναθέτουν το σχεδιασμό

των προσωπικών τους βιβλιόσημων σε εξέχοντες καλλιτέχνες της εποχής.

Κατά τη διάρκεια της ευρείας χρήσης των βιβλιόσημων κυριαρχούσε η

αντίληψη πως οι συνθέσεις όφειλαν να δημιουργούνται με βάση την

επαγγελματική σταδιοδρομία, τα επιτεύγματα, τις καλλιτεχνικές

προτιμήσεις ή την προσωπικότητα του κατόχου τους.

Στο αρχείο του Βασιλείου Κουρεμένου ανήκει λεύκωμα με σχέδια

ταπητουργίας και το οποίο στην εσωτερική όψη του πρόσθιου εξώφυλλου

φέρει το προσωπικό του βιβλιόσημο (παράρτημα, σ. 464). Επιπρόσθετα,

στο αρχείο της Τζούλιας Φίλιου-Rounds υπάρχουν λογοτεχνικά βιβλία που

φέρουν το ίδιο ex-libris. Λόγω της αδιαμφισβήτητης, κατά τη γνώμη μας,

συμμετοχής του Κουρεμένου στο σχεδιασμό της προμετωπίδας, η

καλλιτεχνική της αξία θεωρείται δεδομένη.
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Το ex-libris ακολουθεί τη συνθετική διάταξη του οικόσημου, η

οποία υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής μέχρι και το 19ο αιώνα. Η συνολική του

εικόνα εμφανίζεται λιτή, ενώ απουσιάζει κάθε εικονογραφικό στοιχείο

καθώς και κάθε τι που θα πρόσδιδε τρισδιάστατη ποιότητα. Το ελληνικό

στοιχείο είναι παρόν στη σύνθεση και εκφράζεται μέσω των ιωνικών

κιονόκρανων και της βιτρούβιας έλικας, η οποία, ως παραλλαγή του

αρχαιοελληνικού μαίανδρου, συναντάται και στο αρχιτεκτονικό έργο του

Κουρεμένου. Το κεντρικό τμήμα της σύνθεσης εμφανίζει αλληγορικό

χαρακτήρα μέσω της  εικόνας μιας μέλισσας και τριών ανθέων. Η ορατή

απεικόνιση της μέλισσας ως σύμβολο έχει σαφείς αναφορές στην Ελλάδα

και την ελληνική μυθολογία, καθώς μέλισσες αποκαλούνταν οι ιέρειες της

θεάς Δήμητρας, ενώ η αλληγορική της απεικόνιση συμβολίζει την

εργατικότητα, την επιμέλεια, τη δημιουργικότητα και την αθανασία198. Η

«ρητορική» του βιβλιόσημου ακολουθεί την τυπική πρακτική των

εκτυπωμάτων του είδους περιλαμβάνοντας τη λέξη «ex-libris» στο άνω

τμήμα και το όνομα του Κουρεμένου με λατινικούς χαρακτήρες στο κάτω

τμήμα.

9.4  Σχέδια ταπητουργίας

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η ταπητουργία, εκτός των λίγων

αναλογικά σιδηρουργείων και ατμομύλων, ήταν η μοναδική βιομηχανία της

Μικράς Ασίας (Scott – Stevenson 1881).  Το χαλί πρωτοεμφανίστηκε στην

Ευρώπη ως ένα σπάνιο και ακριβό είδος που απευθυνόταν στις ανώτερες

οικονομικά κοινωνικές τάξεις. Κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής εποχής

τα ταπητουργικά προϊόντα έγιναν προσιτά στην αστική τάξη, οδηγώντας σε

αύξηση της ζήτησης και της παραγωγής (Ιστικοπούλου, 2000). Ως συνέπεια

το χαλί, το σημαντικότερο ίσως χειροποίητο είδος, γίνεται αναπόσπαστο

198 Ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων συμπεριέλαβε την εικόνα στης μέλισσας στο
σχεδιασμό του συμβόλου του, στην προσπάθειά του να συνδέσει τη δυναστεία με τις ρίζες
της Γαλλίας, καθώς είχε θεωρηθεί ως το παλαιότερο έμβλημα των ηγεμόνων της χώρας.
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μέρος της οικοσυσκευής των ευρωπαϊκών κατοικιών της ανώτερης και της

μεσαίας τάξης (Erdmann 1960).  Στο αρχείο του Βασιλείου Κουρεμένου

βρίσκεται φάκελος ο οποίος περιλαμβάνει 34 σχέδια ταπητουργίας, τα

οποία παρήχθησαν με τη μέθοδο της υδατογραφίας (παράρτημα, σ. 465-

466).

Η ενασχόληση του Κουρεμένου με την παραγωγή σχεδίων

ταπητουργίας δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένης της θεώρησής του περί

απόρριψης του διαχωρισμού της τέχνης. Αντιμετωπίζοντας τις εικαστικές

τέχνες ως μια διευρυμένη έννοια με ευρύ και πολυσχιδές περιεχόμενο, το

οποίο δύναται να συμπεριλάβει αντικείμενα της καθημερινότητας, της

λαογραφικής ή της εκκλησιαστικής παράδοσης199, αντιλαμβάνεται την

τέχνη της ταπητουργίας όχι ως ένα ανεξάρτητο παραγωγικό τομέα, αλλά ως

έκφανση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το σύνολο των τεκμηρίων

περιλαμβάνει σχέδια ταπητουργίας τετράγωνου ή ορθογώνιου σχήματος με

κεντρικό ενιαίο χώρο. Το μεγαλύτερο μέρος των σχεδίων φέρει φυτικά

μοτίβα, ενώ συχνές είναι οι αναπαραστάσεις ζώων, σε ορισμένες

περιπτώσεις με κάποιο συμβολισμό. Τα διακοσμητικά θέματα δύναται να

χαρακτηριστούν πολύπλοκα, ενώ τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στις

περισσότερες περιπτώσεις είναι έντονα με την απόχρωση του μπλε να

κυριαρχεί.

9.5  Σκίτσα

Στο αρχείο Κουρεμένου υπάρχει σειρά σχεδίων μικρών διαστάσεων υπό

μορφής σκίτσου. Πρόκειται για 23 σχέδια που απεικονίζουν πρόσωπα και

έγιναν, στις περισσότερες περιπτώσεις, εκ του φυσικού. Ανάμεσα στα

199 Σύμφωνα με μαρτυρία του αρχιτέκτονα Γεώργιου Ζέρβα, ο Βασίλειος Κουρεμένος
σχεδίασε περισσότερα από 80 εικονοστάσια στην περιοχή της Ηπείρου και ειδικά κατά
μήκος του εθνικού δρόμου προς την Αλβανία. Υποστήριζε δε πως εάν είναι δυνατό για ένα
εικονοστάσι να προκύπτουν τόσες πολλές λύσεις, τότε σε ό,τι αφορά τον κτιριακό
σχεδιασμό, οι πιθανές λύσεις είναι άπειρες (Συνέντευξη στη γράφουσα, 20.12.2009).
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σκίτσα διακρίνονται δύο πορτραίτα και μία ολόσωμη αναπαράσταση του

Γάλλου ηθοποιού Jean  Mounet-Sully (παράρτημα σ. 467), μια

προσωπογραφία του νομικού και ακαδημαϊκού Γεώργιου Μπάλη και ένα

ενυπόγραφο και χρονολογημένο πορτραίτο του ποιητή και ακαδημαϊκού

Γεώργιου Δροσίνη (παράρτημα, σ. 468).

9.6  Ζωγραφικός πίνακας

Το έργο δώρισε ο ίδιος ο Κουρεμένος στον αρχιτέκτονα Γεώργιο Ζέρβα και

σήμερα ανήκει στο αρχείο του. Ο πίνακας φέρει τον τίτλο «Βόσπορος» και

χρονολογείται περίπου το 1938 (παράρτημα σ. 469). Στα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του έργου όπως στο παχύ στρώμα μπογιάς στον καμβά,

μέσω του οποίου αποτυπώνονται τα γενικά στοιχεία της σύνθεσης, στην

έμφαση της αντανάκλασης του φωτός και στη θεματολογία, διαφαίνεται

σαφής επιρροή από την ιμπρεσιονιστική αισθητική. Πρόκειται για τυπικό

δείγμα τοπιογραφίας με το βασικό θέμα στο πρώτο επίπεδο και τα

παραπληρωματικά, τη θάλασσα και τον οικισμό, στο δεύτερο και το τρίτο

αντίστοιχα. Από τη στερεή επιφάνεια του πρώτου επιπέδου

πραγματοποιείται μετάβαση στην επίσης στερεή επιφάνεια του τρίτου μέσω

του νερού που λειτουργεί ως δεύτερο. Το δέντρο εκλαμβάνεται ως

οργανωτικό θέμα και παράλληλα συνδέει τη γη με τον ουρανό. Η απόδοση

του φυσικού χώρου χωρίς την παρουσία της ανθρώπινης μορφής μπορεί να

ειδωθεί ως ένα μέσο ανάδειξής του. Ο Κουρεμένος στο ζωγραφικό του έργο

δίνει έμφαση όχι μόνο στον ποιητικό χαρακτήρα του συνόλου αλλά και στις

καθαρά ζωγραφικές αξίες, συνδυάζοντας τα θερμά και τα ψυχρά χρώματα.

Μέσω της χρήσης των θερμών χρωμάτων επιτυγχάνεται  η απόδοση της

αίσθησης της δύσης του ηλίου, ο οποίος δύει κρυμμένος από δέντρο,

φωτίζοντας το βουνό και τον οικισμό.
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10.1  Οι σχολές μηχανικών στη Γαλλία

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα, την εποχή που ο

Jacques – François Blondel επιχειρούσε να αναδιοργανώσει την

αρχιτεκτονική εκπαίδευση μέσω της ίδρυσης ιδιωτικής σχολής στο Παρίσι,

εμφανίστηκε στο προσκήνιο της κατασκευής μία νέα ειδικότητα ο

κυβερνητικός μηχανικός200. Μέχρι την εποχή αυτή η τέχνη του μηχανικού

αντιλαμβανόταν ως παρακλάδι της αρχιτεκτονικής. Η βιομηχανική

επανάσταση και οι τεχνικές, οικονομικές, κοινωνικές και πνευματικές

ανακατατάξεις που αυτή επέφερε, οδήγησαν στην εμφάνιση της

εκβιομηχανισμένης κοινωνίας, μέσα στην οποία ο μηχανικός θα προσλάβει

μια νέα θέση λόγω της ανάπτυξης νέων συστημάτων κατασκευών201.

Στις ευρωπαϊκές χώρες του 19ου αιώνα, πλην της Ελλάδας, η

οικοδομική επιχείρηση αποτελούσε έργο και προνόμιο ειδικά οργανωμένων

κατασκευαστικών φορέων (Μπίρης 2003). Στη Γαλλία τη στιγμή που ο

αρχιτέκτονας είχε ως βασικό μέλημα την επίτευξη ενός σχεδίου, ο

μηχανικός καλούταν να πάρει τεχνικές αποφάσεις και να ικανοποιήσει τις

σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, οι οποίες σχετίζονταν άμεσα με την

αξιοποίηση των εκτεταμένων δυνατοτήτων των νέων υλικών σε συνάρτηση

με το κόστος της κατασκευής. Όπως εύστοχα επισημαίνει ο Γιάννης

Αντωνίου στο έργο του Έλληνες Μηχανικοί (2006, σ. 35), κάτω από την

επιρροή του πνεύματος του θεωρητικού Henri de Sain –Simon και του

μαθητή του Auguste Compte, η τεχνολογία και το επάγγελμα του

μηχανικού αντιμετωπίσθηκαν ως η σωματοποίηση των αρχών του

Διαφωτισμού. Ως μοιραίο συνεπακόλουθο τα μέχρι πρότινος συγγενή

επαγγέλματα του αρχιτέκτονα και του μηχανικού άρχισαν να διαχωρίζονται,

γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη πρόσληψης διαφορετικής εκπαίδευσης.

200 Ιδιώτες μηχανικοί εργάζονταν στην επαρχία ή στις πόλεις για λογαριασμό
μεμονωμένων πελατών.

201 Από την εποχή της Αναγέννησης ο μηχανικός εμπλεκόταν με την κατασκευή
μηχανών, οχυρών, γεφυρών κ.α.
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Υπό το πρίσμα αυτό, η ίδρυση σχολών εκπαίδευσης μηχανικών

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, καθώς έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία

ενός ομογενούς τεχνικού και επιστημονικού περιβάλλοντος ισχυρότερου

από αυτό του παρελθόντος.

Στο πλαίσιο αυτό το 1747 ιδρύθηκε στο Παρίσι η École Nationale

des Ponts et Chaussées, το 1748 η École Royale du Génie de Mézières και

το 1783 η École Nationale Supérieure des Mines de Paris. Η École

Nationale des Ponts et Chaussées κατείχε τον τίτλο μιας από τις αρχαιότερες

τεχνικές σχολές παγκοσμίως, η οποία είχε ως στόχο την εκπαίδευση

κυβερνητικών μηχανικών. Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα οι ιθύνοντες

της σχολής επέλεξαν ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που συνιστά πειραματικό

εργαστήριο για τη δημιουργία του σύγχρονου μηχανικού. Οι μαθητές της

σχολής κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου στελέχωναν βιομηχανικές

μονάδες σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας και του εξωτερικού (Chatzis

1997). Η επιλογή των φοιτητών γινόταν μέσω μιας σειράς ετερόκλητων

κοινωνικών και διανοητικών κριτηρίων όπως το πατρικό επάγγελμα, η

εκπαίδευση, η ηθική, η αγαμία και οι βασικές γνώσεις στο σχέδιο και τη

γεωμετρία. Οι σπουδαστές παράλληλα με τη φοίτησή τους στη σχολή

συμμετείχαν με προσωπικά τους έξοδα σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

φορείς, στους οποίους διδάσκονταν προαιρετικά μαθήματα όπως φυσική,

χημεία, φυσική ιστορία και υδραυλική μηχανική και υποχρεωτικά

μαθήματα όπως σχέδιο και αστική αρχιτεκτονική, γεφυροποιία και

αρχιτεκτονική φραγμάτων, προβλητών, καναλιών, λιμανιών.

Μετά την επανάσταση του 1789 η λειτουργία των εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων αναστάλθηκε, οι ανάγκες ωστόσο του γαλλικού κράτους για

συντήρηση των υφιστάμενων έργων και την ανέγερση νέων αυξανόταν

συνεχώς με την άποψη πως «η δημοκρατία χρειάζεται μελετητές» να

συνιστά κυριαρχούσα κυβερνητική αντίληψη (Langins 1987). Θα πρέπει να

επισημανθεί πως στη Γαλλία η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού

περιβάλλοντος του μηχανικού, όπως άλλωστε και του αρχιτέκτονα, ενέπιπτε
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στην αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε το

1794 στο Παρίσι η École Central de Travaux Publics (μετέπειτα

ονομάστηκε École Ρolytechnique) υπό την ευθύνη του μηχανικού Lazare

Carnot και του μαθηματικού Gaspard Monge.

Η σχολή είχε προσλάβει τη φήμη της μοναδικής που εκπαιδεύει

πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανικούς202. Κυρίαρχη θέση στα

προγράμματα σπουδών κατείχε το μάθημα των μαθηματικών, μέσω του

οποίου θα επιτυγχανόταν η καλλιέργεια του ορθολογικού τρόπου σκέψης.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως η ανάπτυξη της τεχνολογικής

γνώσης των μηχανικών θα γεννούσε μοιραία ζήτημα όχι μόνο μεταξύ των

αρχιτεκτόνων και των μηχανικών, αλλά και μεταξύ της αρχιτεκτονικής

θεωρίας και της πράξης. Στην ένταση του ζητήματος συνετέλεσε και η

διαμόρφωση του νέου ρόλου του μηχανικού, τον οποίο καθόρισαν αφενός

οι ανάγκες της κοινωνίας, που οργανώνεται πλέον γύρω από τις μεγάλες

βιομηχανικές πόλεις και αφετέρου η κρατική βούληση για ανάπτυξη

δημόσιων έργων. Η νέα αντίληψη για το επάγγελμα του μηχανικού

ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, όταν κλήθηκε να ενσαρκώσει

την άμεσα συνδεδεμένη με την τεχνολογική ανάπτυξη ιδέα της προόδου,.

Αυτό άλλωστε που χαρακτηρίζει την επιστήμη του μηχανικού στη Γαλλία

του 19ου αιώνα είναι ο χρηστικός προσανατολισμός.

Για τους αποφοίτους της École Polytechnique η έννοια της

χρηστικότητας δεν μπορούσε να διαχωριστεί από τους οικονομικούς

παράγοντες. Η αύξηση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα είχε ως

συνεπακόλουθο την αύξηση των αναγκών στέγασης και των κτιρίων κοινής

ωφέλειας. Ο δυτικός κόσμος έχει εισέλθει στην βιομηχανική εποχή και κατά

202 Μετά την αποφοίτηση από τη σχολή οι φοιτητές γίνονταν γνωστοί ως
«polytechniciens» και προορίζονταν να στελεχώσουν τους μηχανισμούς διοίκησης  του
Γαλλικού κράτους. Η πλειοψηφία των polytechniciens και των μηχανικών των σωμάτων το
19ο και τον 20ο αιώνα κατάγονταν από τα ανώτερα στρώματα της Γαλλικής κοινωνίας
(Kranakis, 1989). Για πληροφορίες σχετικά με τη Σχολή βλ. Grattan – Guinness, I. (2001).
The École Polytechnique, 1740 – 1840. Policies, Polemics. Ανακτήθηκε, 20.5.2013 από:
http://www.cstam.org.cn/upfiles/200732685585.pdf
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συνέπεια αναδύονται νέα υλικά κατασκευής, τα οποία οδηγούν σε νέα

δομικά συστήματα και νέες τεχνικές σχεδιασμού. Σε συνάρτηση με τα

παραπάνω, η κρατική απαίτηση για νέες κατασκευές (κτίρια κοινής

ωφέλειας, βιομηχανικά κτίρια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, εκθεσιακοί χώροι)

παρουσιάζει εμφανή επίδραση στο σύνολο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Δεδομένων των νέων συνθηκών, τις οποίες καθορίζουν παράγοντες όπως η

απόδοση, η άνεση και το κόστος, η λειτουργική οργάνωση του κτιρίου

υπερτερεί της διακόσμησης του κελύφους. Σε αρκετές δε περιπτώσεις

κατέστη ανάγκη για τυποποιημένη και χαμηλού κόστους αρχιτεκτονική, με

αποτέλεσμα η αξία της αισθητικής και της διακόσμησης να υποβιβάζεται.

Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο οποίος σηματοδοτείται από το ζήτημα των

αισθητικών ρευμάτων αλλά και το ζήτημα των νέων τεχνολογικών

συστημάτων, οι αρχιτέκτονες άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι τα

βιομηχανικώς παραγόμενα υλικά επιτρέπουν τη δημιουργία καινοτόμων

μορφών και δομών.

10.2  Το ζήτημα της οργάνωσης της τεχνικής εκπαίδευσης στην

Ελλάδα

Το ζήτημα της οργάνωσης της τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα έκανε

την εμφάνισή του από την εποχή της ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Η

δημιουργία τεχνικών σχολών θα αποτελούσε απαραίτητο εργαλείο για την

ανοικοδόμηση της χώρας, καθώς το νεοσύστατο ελληνικό κράτος

χαρακτηριζόταν από την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας ταυτότητας

μηχανικών, επισήμως καταρτισμένων. Την απαραίτητη αυτή συνθήκη

υπαγόρευσαν αφενός οι άθλιες κοινωνικές και οικιστικές συνθήκες των

μέχρι πρότινος τούρκικων οικισμών και αφετέρου η κρατική βούληση για

ανάπτυξη δημόσιων έργων. Αν αναλογιστούμε πως στην εποχή

διακυβέρνησης του Καποδίστρια, του Τρικούπη και εν συνεχεία του

Βενιζέλου σημειώθηκε οργασμός οικοδομικής ανάπτυξης, καθίσταται
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σαφές πως το  επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα γεννήθηκε στη βάση

της πολιτικής βούλησης. Άλλωστε αυτό αποτέλεσε συνήθη πρακτική όχι

μόνο για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και για την οθωμανική

αυτοκρατορία, αν σκεφτούμε την περίπτωση του εξευρωπαϊσμού της

Κωνσταντινούπολης. Με άλλα λόγια, η επιθυμία των κυβερνόντων για την

ένταξη της Ελλάδας σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης που να συνάδει με τα δυτικά

πρότυπα αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση και κατάρτιση των κλάδων

που θα συνεισέφεραν στο σκοπό αυτό203. Υπό το πρίσμα αυτό

διαμορφώθηκαν και οι συνθήκες για την ανάδυση και εξέλιξη των σπουδών

του μηχανικού.

Η οργάνωση της τεχνικής εκπαίδευσης, μετά την εγκατάσταση της

βαυαρικής αντιβασιλείας, χαρακτηριζόταν από το διαχωρισμό της

επιστημονικής εκπαίδευσης των τεχνικών που θα απασχολούνταν στο

δημόσιο τομέα, από την πρακτική εκπαίδευση των τεχνητών, οι οποίοι θα

απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα (εκδ. Ε.Μ.Π. 2007). Η εκπαίδευση των

τελευταίων είχε ως στόχο να προσδώσει επιστημονική βάση στην εργασία

των εμπειρικών μηχανικών, οι οποίοι εκτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος της

ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας. Σε αυτό συνετέλεσε και η ανάπτυξη

της διώροφης αθηναϊκής πολυκατοικίας, η οποία αποτέλεσε το  βασικό

αρχιτεκτόνημα της Αθήνας στο τέλος του 19ου αιώνα. Ο πανομοιότυπος

φορμαλισμός, οι περιορισμένες αποκλίσεις και η τυποποίηση των

μορφολογικών και κατασκευαστικών στοιχείων της πολυκατοικίας την

κατέστησε εύκολο έργο για τους εμπειρικούς μηχανικούς (Πατσαβός 2009,

σ. 68). Ωστόσο, τόσο ο αριθμός όσο και οι τεχνικές γνώσεις των εμπειρικών

203 Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα τα οικοδομικά έργα πραγματοποιούνται καταρχήν
από αλλοδαπούς μηχανικούς και στη συνέχεια από Έλληνες οι οποίοι σπούδασαν σε
πολυτεχνικές σχολές του εξωτερικού και κυρίως της Γαλλίας. Ανάμεσα στους τελευταίους
θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το Δημήτρη Σταυρίδη με πτυχίο αρχιτέκτονα από το
Πολυτεχνείο της Βιέννης και φυσικά τους απόφοιτους του Πολυτεχνείου του Βερολίνου
Σταμάτη Κλεάνθη και Eduard Schaubert, οι οποίοι διορίστηκαν πολιτικοί αρχιτέκτονες της
Κυβέρνησης με το Διάταγμα 1685/15-6-1830.



αρχιτεκτονική εκπαίδευση

300

μαστόρων είχαν καταστεί ανεπαρκείς για να καλύψουν τις συνεχώς

αυξανόμενες ανάγκες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Τη βασική τεχνική κατάρτιση των συμμετεχόντων στην οικοδομική

δραστηριότητα είχε κληθεί να καλύψει η λειτουργία του Στρατιωτικού

Σχολείου των Ευελπίδων, το οποίο ίδρυσε ο Καποδίστριας το 1829, καθώς

οι απόφοιτοι είχαν το δικαίωμα απασχόλησης ως μηχανικοί γεφυρών, οδών,

κτιρίων, αλυκών κλπ. (Μπίρης 1957).  Την επιτακτική ανάγκη για την

ίδρυση ενός σχολείου στοιχειώδους τεχνικής εκπαίδευσης είχε συλλάβει

από το 1839 ο Βαυαρός λοχαγός του Μηχανικού Friedrich von Zentner, ο

οποίος αναγνώριζε την επιρροή την οποία η αρχιτεκτονική έχει στον

πολιτικό βίο εν γένει (Μπίρης, 1957). Κατόπιν προτροπής του τελευταίου

ιδρύεται με Βασιλικό Διάταγμα στις 31 Δεκεμβρίου του 1836 το

Κυριακάτικο Σχολείο Τεχνικής Κατάρτισης, η φοίτηση στο οποίο ήταν

δωρεάν και για την οποία δεν απαιτούταν η εκπλήρωση κανενός κριτηρίου.

Το τεχνικό αυτό σχολείο συστήθηκε «κατά μίμηση των γαλλικών σχολείων

τεχνών», σύμφωνα με αναφορά του μετέπειτα διευθυντή του Πολυτεχνείου

Δημήτριου Σκαλιστήρη προς το Υπουργείο των Εσωτερικών στις 12

Οκτωβρίου του 1864 (Μπίρης 1957). Δεδομένης της προσέλευσης μεγάλου

αριθμού φοιτητών ιδρύθηκε το 1840, κατόπιν πρότασης του Zentner,

Καθημερινό Σχολείο, το οποίο χαρακτήριζε το διευρυμένο πρόγραμμα

σπουδών204.

Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 και η απομάκρυνση

των αλλοδαπών διδασκόντων από τα σχολεία επέφερε τροποποιήσεις τόσο

στη στελέχωση των ιδρυμάτων όσο και στο πρόγραμμα σπουδών. Την

περίοδο 1843 – 1844 η Προπλαστική και η Αρχιτεκτονική Ιχνογραφία

πινάκων στα δύο σχολεία διδάσκονταν από τον αρχιτέκτονα Μιχαήλ

204 Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του 1841, στο Κυριακάτικο Σχολείο το
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, το Ελεύθερο Σχέδιο και η Προπλαστική διδάσκονταν από το
Christian Hansen, ενώ στο Καθημερινό Σχολείο η Κτιριολογία, η Παραστατική Γεωμετρία
και το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο διδάσκονταν από τον αρχιτέκτονα Κάρολο Λωράν, ενώ ο
Christian Hansen δίδασκε τα μαθήματα του Ελεύθερου και του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου
(Μπίρης 1957).
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Γεωργιάδη, ενώ από το Καθημερινό Σχολείο απουσίαζε το μάθημα της

Κτιριολογίας (Μπίρης 1957). Την περίοδο αυτή διορίστηκε διευθυντής του

Σχολείου των Τεχνών ο Λύσανδρος Καυταντζόγλου. Το ακαδημαϊκό έτος

1844 – 1855 εισήχθησαν στο πρόγραμμα σπουδών νέα μαθήματα, όπως η

Ανατομία και η Ιστορία των Εικαστικών Τεχνών, ενώ παρατηρήθηκε ένα

φιλότεχνο πνεύμα και μία σαφής κατεύθυνση προς τα καλλιτεχνικά

μαθήματα (Μπίρης 1957). Διακρίνεται σαφώς η προσπάθεια

προσανατολισμού των σπουδών προς τις αδιαίρετες Καλές Τέχνες -

Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική - σύμφωνα με την Αριστοτελική

έννοια.

Στην εκπαιδευτική αυτή προσέγγιση εντοπίζεται συνάφεια με τη

φιλοσοφία της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού, όπως αυτή

διαμορφώθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Με άλλα λόγια διακρίνουμε στο

πρόγραμμα σπουδών του ελληνικού Σχολείου των Τεχνών την προσπάθεια

να καταστεί η αρχιτεκτονική συγγενική με τις Καλές Τέχνες, αντίληψη η

οποία συνάδει με τη γενικότερη αρχιτεκτονική σκέψη, που επικρατούσε στη

Γαλλία από τις αρχές του 17ου αιώνα και η οποία εκφράστηκε με τον πιο

σαφή τρόπο στη συγχώνευση της Ακαδημίας Ζωγραφικής και Γλυπτικής με

την Ακαδημία Αρχιτεκτονικής το 1816. Ωστόσο, στο Σχολείο των Τεχνών

μέχρι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα δεν διδασκόταν καθόλου το μάθημα

της Αρχιτεκτονικής, ενώ αντίθετα προωθούνταν η Ζωγραφική και η

Γλυπτική. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εισαγωγή του μαθήματος της

Ανατομίας, την οποία οι ευρωπαίοι καλλιτέχνες τοποθετούσαν ήδη από το

17ο αιώνα στην τομή ανάμεσα στην ιατρική και στην τέχνη. Στη γαλλική

Ακαδημία Ζωγραφικής η ανάγκη διδασκαλίας της Ανατομίας και η

απόδοση εκ του φυσικού του ανθρώπινου σώματος θεωρούνταν επιτακτικές

από την αρχή της ίδρυσής της205.

205 Από την περίοδο ακόμη της ιταλικής Αναγέννησης οι καλλιτέχνες των ευρωπαϊκών
κρατών διδάσκονταν την ανατομία του ανθρώπινου σώματος. Στο βιβλίο Histoire de l’
anatomie plastique παρατίθενται οι καθηγητές ανατομίας στις πλαστικές τέχνες από το
1648 (Duval & Cuyer 1898).
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Εκτός από το μάθημα της Ανατομίας και η εισαγωγή του μαθήματος

της Ιστορίας των Εικαστικών Τεχνών, εντείνει ιδιαίτερα την άποψη περί

προσανατολισμού του σχολείου προς τις εικαστικές τέχνες. Η ροπή της

εκπαίδευσης προς την τέχνη της ζωγραφικής και της γλυπτικής ενισχύεται

στο παρόν έτος σπουδών από την απουσία των μαθημάτων της

Αρχιτεκτονικής και της Οικοδομικής τα οποία για άγνωστο λόγο δε δίδαξε

ο Λύσανδρος Καυταντζόγλου (Μπίρης 1957). Ενδεικτικός είναι άλλωστε

και ο χαρακτηρισμός του Πολυτεχνικού Σχολείου ως «μάλλον καλλιτεχνική

Σχολή» από τον Γρηγόριο Παπαδόπουλο κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού

λόγου του στο τέλος των μαθημάτων, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως

άρμοζε καλύτερα στο σχολείο να αποκαλείται «Καλλιτεχνείον» (Μπίρης

1957, σ. 83). Αναφορά στην εικαστική κατεύθυνση των σπουδών κατά την

περίοδο υποδιεύθυνσης του Καυταντζόγλου και στον περιορισμό της

τεχνικής εκπαίδευσης πραγματοποιεί το 1912 ο Άγγελος Γκίνης, ο οποίος

επισημαίνει πως «η μακρά περίοδος, από το 1843 μέχρι το 1863,

λειτουργίας του σχολείου τούτου ανέδειξε κυρίως καλλιτέχνες» (Μπίρης

1957, σ. 459). Η κατάσταση δε φαίνεται να μεταβάλλεται ούτε στο δεύτερο

μισό του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του έτους 1854 –

1855, δέκα χρόνια μετά την ανάληψη της διεύθυνσης από τον

Καυταντζόγλου, συνεχίζει η απουσία της διδασκαλίας των μαθημάτων της

αρχιτεκτονικής και της οικοδομικής (Μπίρης 1957).

Την εποχή εκείνη το Υπουργείο Συγκοινωνιών εισάγει στη

λειτουργία του Πολυτεχνείου τον καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα

θεσμό των διαγωνισμών, ο οποίος σύμφωνα με τον Καυταντζόγλου,

συνετέλεσε τα μέγιστα στην απόδοση των σπουδαστών. Όπως βεβαιώνει ο

ίδιος «κατά τους τελευταίους τρεις θερινούς μήνες υπέρ τας δέκας κατά

συνέχειαν ώρας διέμεναν εν τω σχολείω εργαζόμενοι»206 (Μπίρης 1957, σ.

116). Για τις διακριθείσες συμμετοχές οριζόταν χρηματικό έπαθλο, ενώ

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως ο θεσμός ίσχυε μόνο για τις

206 Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους διοργανωνόταν έκθεση με τα φοιτητικά έργα
(Μπίρης 1957).
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σπουδές των Καλών Τεχνών (Μπίρης 1957). Για την αξιολόγηση των

συμμετοχών συστήθηκε ειδική επιτροπή από διακεκριμένους καλλιτέχνες

και καθηγητές του σχολείου. Συναντούμε και στην περίπτωση αυτή μία

προσπάθεια προσέγγισης της γαλλικής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης καθώς οι

διαγωνισμοί μαζί με τα εργαστήρια αποτελούσαν το corpus της διδασκαλίας

στην École des Beaux-Arts του Παρισιού.

Από το 1849 στο Πολυτεχνικό Σχολείο δεν διδάσκεται το μάθημα

του αρχιτεκτονικού σχεδίου. Ο Καυταντζόγλου αρνείται τη διδασκαλία της

Αρχιτεκτονικής προβάλλοντας ως δικαιολογία την έλλειψη της απαραίτητης

προπαρασκευαστικής παιδείας και των τεχνικών μέσων. Σε συζητήσεις

υποστήριζε δε πως δεν υπήρχε επαρκές επαγγελματικό στάδιο στην Ελλάδα

για τους αρχιτέκτονες (Μπίρης 1957). Από τα παραπάνω καταδεικνύεται

σαφές πως ο θεσμοθετημένος ρόλος του Πολυτεχνείου ως σχολείο τεχνικής

εκπαίδευσης δεν εκπληρωνόταν, καθώς ο προσανατολισμός του κρίνεται ως

καλλιτεχνικός και η μόρφωση των τεχνητών είχε περάσει στο περιθώριο. Η

θητεία του Καυταντζόγλου ως διευθυντή του Πολυτεχνείου παύει την 16η

Νοεμβρίου του 1862 με την επιστολή παραίτησής του προς το Υπουργείο, η

οποία έγινε δεκτή από την Προσωρινή Κυβέρνηση207. Το μάθημα της

αρχιτεκτονικής επανέρχεται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1863

– 1864, όταν ανατίθεται η διδασκαλία του στο Γεράσιμο Μεταξά, ο οποίος

αναλαμβάνει και τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικοδομικής.

Το 1863 έλαβε χώρα η αναδιοργάνωση του Πολυτεχνείου με το

θέσπισμα της Προσωρινής Κυβέρνησης «περί διοργανισμού και

διευθύνσεως του σχολείου των τεχνών», όπου καθορίστηκε εκ νέου ο

σκοπός του σχολείου, ο οποίος ήταν «η θεωρητική και πρακτική μόρφωση

των τεχνιτών και των εργοστασιαρχών στις αναγκαιότερες τέχνες, δηλαδή

την οικοδομική, τη σιδηρουργία, τη λεπτουργία, τη γλυπτική, τη

207 Ο Καυταντζόγλου αναγκάστηκε να προχωρήσει στην παραίτησή του λόγω των
αντιδράσεων που προκαλούσε η υπό τη διοίκησή του λειτουργία του σχολείου.
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ζωγραφική, την κεραμοποιία, τη βυρσοδεψία, τη σαπωνοποιία κλπ.»208. Η

διδασκαλία της αρχιτεκτονικής ως ξεχωριστή τέχνη απουσιάζει και

ενσωματώνεται στην οικοδομική. Σύμφωνα με τις διατάξεις του

θεσπίσματος το Πολυτεχνείο διαχωρίστηκε σε δύο σχολές, τη Σχολή

Τεχνικής Κατάρτισης και την Καλλιτεχνική Σχολή209. Την περίοδο 1864 -

1873 τη διεύθυνση ανέλαβε ο λοχαγός του Μηχανικού Δημήτριος

Σκαλιστήρης, ο οποίος μετά την αποφοίτησή του από την Καποδιστριακή

Σχολή Ευελπίδων συνέχισε τις σπουδές του με μαθηματικά και φυσικές

επιστήμες στο Παρίσι. Η θητεία του ως φοιτητή σε σχολές της γαλλικής

πρωτεύουσας τον κατέστησε γνώστη του γαλλικού συστήματος τεχνικής

εκπαίδευσης, το οποίο επιχείρησε να εφαρμόσει στο ελληνικό Πολυτεχνείο.

Σύμφωνα με αναφορά του προς το Υπουργείο των Εσωτερικών στις 12

Οκτωβρίου του 1864, προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία του

Πολυτεχνείου ως σχολείο καθαρά τεχνικής εκπαίδευσης πρότεινε την

υιοθέτηση των προγραμμάτων διδασκαλίας των γαλλικών τεχνικών σχολών

(Μπίρης 1957). Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1872 – 1873 τη διδασκαλία της

αρχιτεκτονικής και της οικοδομικής αναλαμβάνει ο Ernst Ziller. Το 1888,

σύμφωνα με το νόμο ΑΧΝΒ΄, το Πολυτεχνείο, το οποίο όφειλε να

χρησιμοποιεί τον τίτλο «Μετσόβιο Πολυτεχνείο», θα αποτελούταν από τη

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, τη Σχολή Μηχανουργών και τη Σχολή

Γεωμετρών, Εργοδηγών και Πρακτικών Μηχανουργών.

Η αρχιτεκτονική επανατοποθετείται στην οικογένεια των τεχνικών

επιστημών κατά την περίοδο της υποδιεύθυνσης του Άγγελου Γκίνη. Ο

συσχετισμός της με το Σχολείο των Καλών Τεχνών δεν αποτελούσε ζήτημα

για το Γκίνη, καθώς θεωρούσε πως ο τεχνικός προσανατολισμός της

αρχιτεκτονικής εξυπηρετούσε καλύτερα τις ανάγκες της χώρας (Πατσαβός

2009, σ. 27). Κατά την περίοδο διεύθυνσής του επιχειρείται η απομάκρυνση

της οργάνωσης του Πολυτεχνείου από τη θεσμοθετημένη υιοθέτηση του

γαλλικού εκπαιδευτικού μοντέλου. Η προσπάθεια αυτή καταδεικνύεται από

208 ΦΕΚ 33. (14-9-1863). Άρθρο 1.
209 ΦΕΚ 33. (14-9-1863). Άρθρο 3.
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την αντίδραση στις μεταρρυθμίσεις του καθηγητή Δημοσθένη

Πρωτοπαπαδάκη (1915), ο οποίος κατηγόρησε τον Άγγελο Γκίνη για

απόκλιση από τα γαλλικά πρότυπα.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ελληνικής τεχνικής εκπαίδευσης το

έτος 1914 θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Η απόσπαση της Υπηρεσίας

Δημοσίων Έργων, στην οποία υπάγεται το Πολυτεχνείο, από το Υπουργείο

Εσωτερικών και η προσάρτησή της στο Υπουργείο Συγκοινωνιών έθεσε τις

βάσεις για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας του. Στις 17 Νοεμβρίου του

ίδιου έτους ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος 388 Περί οργανώσεως του εν

Αθήναις Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με τα εκτελεστικά διατάγματα

του Νοεμβρίου του 1915 και του Μαρτίου του 1916 ανακοινώθηκε επίσης η

δημιουργία της Σχολής Αρχιτεκτόνων, η έναρξη της οποίας ορίστηκε το

ακαδημαϊκό έτος 1916 – 1917210. Με τη δημοσίευση του νόμου 980 της

24ης Οκτωβρίου του 1917 και του νομοτελεστικού διατάγματος της 11ης

Νοεμβρίου του ίδιου έτους, συστάθηκε η νέα Σχολή Αρχιτεκτόνων καθώς

και οι Σχολές των Τοπογράφων και των Χημικών Μηχανικών. Τον

Ιανουάριο του επόμενου έτους ακολούθησε η έκδοση τριών διαταγμάτων,

με τα οποία ορίστηκαν οι έδρες των καθηγητών και των επιμελητών καθώς

και τα προγράμματα των μαθημάτων.

Στη Σχολή Αρχιτεκτόνων η διδασκαλία των κυριότερων

μαθημάτων, όπως της Κτιριολογίας και της Πολεοδομίας ανατέθηκε στον

Ernest Hébrard, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνίας

Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ο οποίος επιθυμούσε να αναλάβουν τα

μαθήματα διεθνούς φήμης αλλοδαποί αρχιτέκτονες (Πρακτικά Συγκλήτου

Ε.Μ.Π. 1919). Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με το νόμο 1387 του 1918, πλέον

του νόμιμου αριθμού καθηγητών θα διορίζονταν στο Πολυτεχνείο και δύο

αλλοδαποί καθηγητές, οι οποίοι θα δίδασκαν τη γαλλική γλώσσα.

210 Την ίδια χρονιά εισήχθη για πρώτη φορά στο Πολυτεχνείο ο θεσμός της εκλογής
καθηγητών.
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Χαρακτηριστικό είναι πως στην ιστορία του Ε.Μ.Π., όπως την

κατέγραψε ο Κώστας Μπίρης σε έκδοση του ίδιου του ιδρύματος, η

ιδιαίτερη σχέση της Αρχιτεκτονικής Σχολής με τη Σχολή Πολιτικών

Μηχανικών επισημαίνεται, ενώ η σχέση με το Σχολείο των Καλών Τεχνών,

όσο κι αν αποτελούσε και αυτό οργανικό κομμάτι του Πολυτεχνείου για 80

σχεδόν χρόνια, υποβαθμίζεται (Πατσαβός 2009, σ. 29). Δεδομένης της

σχέσης Γκίνη - Μπίρη ως δάσκαλου - μαθητή, διαφαίνεται η υποστήριξη

της προσπάθειας επιβολής των γερμανικών προτύπων στην οργάνωση του

ιδρύματος και η απομάκρυνση από το γαλλικό εκπαιδευτικό μοντέλο, που

υπαγορεύει την εγγενή σχέση της αρχιτεκτονικής με την τέχνη. Σύμφωνα με

τον Γιάννη Αντωνίου (2006, σ. 316), κατά τη περίοδο της διεύθυνσης Γκίνη

και με την ίδρυση των ανωτάτων σχολών, ο τελευταίος θα στραφεί από το

γαλλικό στο γερμανικό μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο παρά τις σημαντικές

αποκλίσεις από το αρχικό δεν μεταβλήθηκε επί της ουσίας σε όλη την

περίοδο του Μεσοπολέμου.

Η συζήτηση για την επιλογή του γαλλικού ή του γερμανικού

εκπαιδευτικού προτύπου, παρά τη σαφή ροπή προς το δεύτερο, φαίνεται να

συνεχίζεται και κατά την περίοδο του μεσοπολέμου. Χαρακτηριστικά

αναφέρουμε πως στις 24 Οκτωβρίου του 1928, στη συνέλευση των

καθηγητών του ιδρύματος, έλαβε χώρα η συζήτηση για το προσχέδιο νόμου

«Περί οργανώσεως του Πολυτεχνείου», όπου τέθηκε το ζήτημα της

μετονομασίας του Πολυτεχνείου σε «Τεχνικό - Technicum -

Πανεπιστήμιο», κατόπιν πρότασης του καθηγητή Φρίξου Θεοδωρίδη. Στον

αντίποδα βρέθηκε η πρόταση του καθηγητή Γεώργιου Μαλτέζου, οποίος

αναφερόμενος στην École Polytechnique υποστήριξε τη διατήρηση του

τίτλου «Πολυτεχνείο». Ο Μαλτέζος διετύπωσε δε την άποψη πως «οι μεν

Γάλλοι έχουν την αντίληψη της διατήρησης των Πολυτεχνικών τίτλων, οι

δε Γερμανοί διάφορον προς αυτήν αντίληψη» (Πρακτικά Συλλόγου

Καθηγητών Ε.Μ.Π. 1928). Υπέρ αυτής της άποψης τάχθηκαν και οι

καθηγητές Ιωάννης Χατσόπουλος και Αντώνιος Σώχος, οι οποίοι είχαν

προσωπική επαφή με το γαλλικό εκπαιδευτικό πρότυπο (Πατσαβός, 2009).
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Είναι σαφές πως το ζήτημα της ονομασίας εγείρει το ευρύτερο

ζήτημα της επιλογής ανάμεσα στο γαλλικό και γερμανικό εκπαιδευτικό

πρότυπο. Σύμφωνα με το Νίκο Πατσαβό (2009, σ. 35) έπρεπε να

αποφασισθεί εάν θα υπερίσχυε ο θεωρητικός προσανατολισμός του

ιδρύματος και θα περιορίζονταν τα πρακτικά μαθήματα εξειδικευμένων

εφαρμογών σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο ή ο πρακτικός

προσανατολισμός με στόχο την «παραγωγή κρατικών τεχνικών στελεχών

για τον κόσμο της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων» κατά το γερμανικό

πρότυπο. Κατά την ψηφοφορία επιλέχθηκε το γερμανικό εκπαιδευτικό

μοντέλο και το ίδρυμα μετονομάστηκε σε «Εθνικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο».

Δεδομένων των υφιστάμενων κοινωνικών και οικονομικών

συνθηκών που επικρατούσαν στην Ελλάδα καθίσταται κατανοητή η

απομάκρυνση του εκπαιδευτικού μοντέλου από το ακριβές πρόγραμμα και

τη φιλοσοφία της École des Beaux-Arts , καθώς στη γαλλική Σχολή

εκπαιδεύονταν και αναδεικνύονταν όσοι θα αναλάμβαναν τη σύνθεση των

κυβερνητικών κτιρίων και των εθνικών μνημείων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί

η φιλοσοφία της Σχολής είχε ως βασικό σκοπό την απόδοση

μνημειακότητας στο δημόσιο χώρο, κάτι που δεν ενέπιπτε στις άμεσες

ανάγκες του ελληνικού κράτους. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο

Γιάννης Αντωνίου (2006, σ. 316), το ίδρυμα παρά τις συνάφειές του με τα

γερμανικά πρότυπα αλλά και τις διακηρυγμένες προθέσεις ποτέ δεν

κατάφερε να διαδραματίσει ένα ρόλο ουσιαστικό στην ανάπτυξη της

επιστημονικής έρευνας και η εκπαίδευση που προσέφερε παρέμεινε μακριά

από τις απαιτήσεις τις βιομηχανίας.

Το 1936 σε έκδοση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με

τίτλο «Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος», υπό την επιμέλεια του Νίκου

Κιτσίκη, καταγράφηκαν οι σχολές μηχανικών και αρχιτεκτόνων της

Ευρώπης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και η συνάφεια των σπουδών

με τις σχολές του Ε.Μ.Π. Η περιγραφή της École des Beaux-Arts

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μεταξύ άλλων αναφέρεται πως «η
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σχολή, πλην του καθαρώς καλλιτεχνικού αυτής προορισμού, απονέμει και

δίπλωμα αρχιτέκτονος προς ο τυγχάνειν ισότιμον το υπό της ανωτάτης

Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. απονεμόμενον» (Κοκκινόπουλος 1936,

σ. 202). Η στηλίτευση του καλλιτεχνικού προορισμού της γαλλικής Σχολής

και της μη συσχέτισής του με την αρχιτεκτονική εκπαίδευση είναι σαφής

ενώ η αναφορά στην καλλιτεχνική συνιστώσα της Σχολής Καλών Τεχνών

του Παρισιού και η βραχεία περιγραφή των χαρακτηριστικών του

σπουδαστικού προγράμματος, σε σχέση με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα

που αναφέρονται στην έκδοση, φανερώνουν την προσπάθεια αποδέσμευσης

του Ε.Μ.Π. από το γαλλικό πρότυπο.

10.3  Η επιρροή της École des Beaux-Arts στα ξένα προγράμματα

σπουδών

Δεδομένου πως η École des Beaux-Arts του Παρισιού ήταν το αρχαιότερο

και πιο άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε ό,τι αφορά τις

αρχιτεκτονικές σπουδές, ήταν φυσικό να αποτελέσει το πρότυπο, στο οποίο

στηρίχθηκαν οι νεοσύστατες σχολές στην Ευρώπη και στην Αμερική.

Μπορούμε να πούμε πως στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα

το σύστημα της École des Beaux –Arts έγινε συνώνυμο της αρχιτεκτονικής

εκπαίδευσης. O μεγάλος αριθμός ξένων φοιτητών που σπούδαζαν στη

Σχολή, ο οποίος αυξήθηκε από την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα,

συνετέλεσε σημαντικά στη διάδοση των βασικών χαρακτηριστικών του

προγράμματος σπουδών του ιδρύματος, το οποίο ούτως ή άλλως κρατούσε

την πρωτοκαθεδρία στη διδασκαλία της αρχιτεκτονικής. Οι λεπτομέρειες

του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος προσαρμόστηκαν στις ανάγκες

της κάθε χώρας, διατηρήθηκε, ωστόσο, η γενική φιλοσοφία του.
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10.3.1  Η περίπτωση της Αμερικής

Από τα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι την έλευση του Μοντέρνου

Κινήματος στις αρχές του 20ου αιώνα οι περισσότερες σχολές

αρχιτεκτονικής της Αμερικής λειτουργούσαν σύμφωνα με το γαλλικό

πρότυπο, καθώς θεωρούταν το ιδανικό μοντέλο αρχιτεκτονικής

εκπαίδευσης. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι περισσότερες μεγάλες

αρχιτεκτονικές σχολές είχαν τουλάχιστον έναν καθηγητή ο οποίος είχε

εκπαιδευτεί στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού, παρέχοντας με τον

τρόπο αυτό ένα συνεχές νήμα της ακαδημαϊκής φιλοσοφίας που τις συνέδεε

με το πιο διάσημο αρχιτεκτονικό σχολείο στον κόσμο (Kosteleck 2008).

Μέχρι και το 19ο αιώνα το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής

αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης παρεχόταν είτε μέσω προσωπικής μάθησης

είτε μέσω της μαθητείας στο γραφείο ενός επαγγελματία αρχιτέκτονα. Η

πρακτική αυτή ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένη και στην Αμερική, όπου όμως

το επάγγελμα του αρχιτέκτονα ασκούνταν κατά κύριο λόγο από εμπειρικούς

τεχνίτες και όχι καταρτισμένους απόφοιτους σχολών211.

Δεδομένης της έλλειψης επίσημων αρχιτεκτονικών σπουδών,

αρκετοί ήταν οι νέοι που επέλεξαν τη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού

για την πρόσληψη αρτιότερης αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης. Η επαφή με το

εκπαιδευτικό πρότυπο της Σχολής δημιούργησε στους Αμερικάνους

απόφοιτους την επιθυμία μεταφοράς του γαλλικού εκπαιδευτικού

συστήματος στην πατρίδα τους και την παροχή επίσημων αρχιτεκτονικών

σπουδών. Το εκπαιδευτικό μοντέλο της Γαλλίας, η οποία διέθετε σύστημα

κρατικής χορήγησης διπλωμάτων, αντιλαμβανόταν ως ένα οργανωμένο και

επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, η υιοθέτηση του οποίου θα οδηγούσε στην

211 Οι περισσότεροι αρχιτέκτονες ξεκίνησαν την πορεία τους ως τεχνίτες. Αφού
αποκτούσαν επαρκή γνώση σχετικά με το σχέδιο, τα υλικά και την κατασκευή,
δημιουργούσαν τη δική τους επιχείρηση. Συχνά οι αρχιτέκτονες ήταν οικοδόμοι ή
εργολάβοι, οι οποίοι σχεδίασαν ότι κατασκεύαζαν (Kostof, 1977). Από το 1860 έως το
1900 συντελέστηκαν αλλαγές στην Αμερική σε ότι αφορά το επάγγελμα του αρχιτέκτονα.
Η αρχιτεκτονική ως επάγγελμα εδραιώθηκε και ο αρχιτέκτονας απόκτησε επαγγελματική
υπόσταση (Gebhard & Nevins 1977).
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αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης και παραγωγής. Στο πλαίσιο

αυτό, από τα μέσα του 19ου αιώνα άρχισαν να παρέχονται αρχιτεκτονικές

σπουδές σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα των γαλλικών εργαστηρίων.

Υπεύθυνοι της λειτουργίας των εργαστηρίων ήταν επαγγελματίες

αρχιτέκτονες, οι οποίοι εξέλιξαν την υφιστάμενη μέθοδο μαθητείας μέσω

των τεχνικών γραφείων, των αρχιτεκτονικών σωματείων αμερικάνικων

πόλεων212 ή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Massachusetts Institute of

Technology (Μ.Ι.Τ.), Columbia University, University of California,

University of California, Berkeley).

Με αφετηρία την οικονομική κρίση του 1930 η λειτουργία των

ιδιωτικών εργαστηρίων αρχιτεκτονικής περιορίζεται, ενώ παράλληλα την

ευθύνη της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης αναλαμβάνουν τα ακαδημαϊκά

ιδρύματα. Η πρώτη επίσημη Σχολή αρχιτεκτονικής, το πρόγραμμα της

οποίας στηριζόταν στη χορήγηση διπλωμάτων, που ιδρύθηκε στην Αμερική

ήταν η Σχολή του Μ.Ι.Τ. το 1868. Το πρόγραμμα σπουδών ήταν αντίστοιχο

με αυτό της Σχολής του Παρισιού. Καθηγητής ανώτερου σχεδίου

διορίστηκε ο απόφοιτος της École des Beaux-Arts, Eugéne Létang. Μετά το

θάνατο του τελευταίου τη θέση ανέλαβε ο μαθητής του Jean-Louis Pascal

και κάτοχος του Grand Prix de Rome, Désiré Despradelle, ενώ ως

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής διορίστηκε ο Robert Ware213. Ένας ακόμη

απόφοιτος της Ècole des Beaux-Arts και της Αρχιτεκτονικής Σχολής του

Μ.Ι.Τ., ο John Galen Howard, ήταν ο ιθύνων της οργάνωσης των

212 Το 1847 ο απόφοιτος της École des Beaux-Arts Ernest Flagg ιδρύει τη Society of
Beaux-Arts Architects. Τα μέλη της ένωσης ιδρύουν το Beaux-Arts Institute of Design το
οποίο προωθεί το σύστημα της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης μέσω των εργαστηρίων και
διοργανώνει διαγωνισμούς σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο. Η κυριαρχία του Beaux-Arts
Institute of Design στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση, μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου

αιώνα, καθίσταται αδιαμφισβήτητη. Χαρακτηριστικό είναι πως το 1929 41 από τα 52
ακαδημαϊκά ιδρύματα της Αμερικής στηρίζονταν στα μέλη της ένωσης για την αξιολόγηση
των τελικών σχεδίων των φοιτητών (Solomon 2008).

213 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως και μετά το θάνατο του Despradelle, το
Μ.Ι.Τ. συνέχισε να διορίζει απόφοιτους της γαλλικής Σχολής στη θέση των καθηγητών.
Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι Albert Le Monier, Albert Ferran και Jacques Carlu
(Gournay & Crosnier Leconte 2013).



αρχιτεκτονική εκπαίδευση

311

αρχιτεκτονικών σπουδών στο University of California. Μέχρι το 1900

ακολούθησαν το παράδειγμα των παραπάνω πανεπιστημίων 15 ακόμη.

Με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έγινε φανερή η

ανάγκη προσαρμογής της αρχιτεκτονικής παραγωγής και εκπαίδευσης στα

νέα δεδομένα και κατέστη απαραίτητη η αναδιοργάνωση και

αναπροσαρμογή του προγράμματος σπουδών στα αμερικάνικα

πανεπιστήμια. Την ανάγκη αυτή αντιλήφθηκε ο απόφοιτος της παρισινής

Σχολής και μαθητής του Jean-Louis Pascal, Paul Cret, ο οποίος

επιστρατεύθηκε από το University of Pennsylvania για να αναλάβει τη

διαδικασία της μεταρρύθμισης του ιδρύματος. Ο Cret, ο οποίος δίδαξε στο

University of Pennsylvania από το 1903 έως το 1937, εφάρμοσε τις αρχές

της πραγματείας του Guadet στη σύνθεση των σύγχρονων αρχιτεκτονικών

προγραμμάτων (Cohen 2012). Η κυριότερη αντίδραση στο εκπαιδευτικό

μοντέλο της Σχολής του Παρισιού ήρθε από τον απόφοιτο του Μ.Ι.Τ. και

φοιτητή για ένα χρόνο στην École des Beaux-Arts, Louis Sallivan καθώς

και το Frank Lloyd Wright, οι οποίοι κατηγόρησαν το σύστημα ως τεχνητό,

επιφανειακό και ακατάλληλο να καλύψει τις ανάγκες της Αμερικής (Kostof

1977).

Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, οι προσπάθειες

ανανέωσης του εκπαιδευτικού συστήματος της γαλλικής Σχολής Καλών

Τεχνών, οι οποίες είχαν ξεκινήσει πριν από αυτόν, εγκαταλείφτηκαν με

μοιραίο συνεπακόλουθο η κυριαρχία της στην αμερικάνικη αρχιτεκτονική

εκπαίδευση να αρχίσει να φθίνει αισθητά μέχρι τη δεκαετία του 1920

(Brucculeri 1997 & Cohen 2012).
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10.3.2  Η περίπτωση της Ελλάδας

Σε ό,τι αφορά το ελληνικό αρχιτεκτονικό εκπαιδευτικό τοπίο, η

εφαρμογή του γαλλικού προτύπου αποτέλεσε στόχο τριών μόνο καθηγητών

της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. Πρόκειται για τον Ernest Hébrard,

τον Αλέξανδρο Νικολούδη και το Βασίλειο Κουρεμένο (παράρτημα, σ.

470). Ο Hébrard, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ανέλαβε τη διδασκαλία της

Κτιριολογίας από την εποχή της ίδρυσης της Σχολής. Μετά το τέλος της

πρώτης θητείας του Hébrard το 1924 και για μικρό χρονικό διάστημα το

μάθημα δίδαξε ο Εμμανουήλ Κριεζής, ο οποίος και αναλάμβανε προσωρινά

τη διδασκαλία σε περιπτώσεις χηρείας της έδρας Κτιριολογίας (Πατσαβός,

2009). Κατόπιν, το 1924 διορίστηκε καθηγητής Κτιριολογίας ο Βασίλειος

Κουρεμένος, η θητεία του οποίου έληξε το 1927. Για την επόμενη

πενταετία και μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1932 – 1933 επανήλθε στη

διδασκαλία του μαθήματος ο Hébrard. Στη συνέχεια ανέλαβε εκ νέου ο

Κριεζής, μέχρι το 1936, οπότε εκλέχθηκε καθηγητής ο Αλέξανδρος

Νικολούδης (παράρτημα, σ. 471).

Η μελετήτρια του Νικολούδη Αμαλία Κωτσάκη αναφέρει πως ως

Καθηγητής Κτιριολογίας στόχευε στη μεταφορά του εκπαιδευτικού

προτύπου της École des Beaux-Arts214. Επιπρόσθετα, ο Νικολούδης ως

προσωρινός καθηγητής της Κτιριολογίας στην πρώτη του θητεία, το 1923,

είχε προτείνει τη θέσπιση ενός διαγωνισμού για τους σπουδαστές με έπαθλο

214 «Ο Αλέξανδρος Νικολούδης και ο Hébrard προσπάθησαν να οργανώσουν τη Σχολή
σύμφωνα με τα ατελιέ της παρισινής Σχολής, με ορθολογιστικό και ρεαλιστικό πνεύμα
προσαρμοσμένο στα δεδομένα της νεοσύστατης ελληνικής Σχολής. Κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές επεξεργάζονταν τέσσερα έως έξι θέματα διάρκειας ενός ή
δύο μηνών, ενώ παράλληλα παρέδιδαν δεκαπενθήμερο δωδεκάωρη άσκηση. Ουσιαστικά
επρόκειτο για ατελιέ όπου οι σπουδαστές παρέμεναν όλη την ημέρα μελετώντας και
σχεδιάζοντας τα θέματά τους». Η πρώτη περίοδος της διδασκαλίας του διεπόταν από μια
εκλεκτικιστική μορφολογική τάση αλλά με επιμονή στην ορμώμενη από τον Guadet
«οργάνωση της κάτοψης με βάση τη λειτουργικότητά και τη στοιχειακή σύνθεση». Κατά
τη δεύτερη περίοδο διδασκαλίας του, «η σκυτάλη έχει περάσει πλέον στους επιμελητές, οι
οποίοι είχαν επωμισθεί το φορτίο των διορθώσεων στα σχεδιαστήρια. Το αποτέλεσμα ήταν
να προωθούνται συστηματικά οι αρχές του μοντερνισμού […]» (Κωτσάκη 2007, σ. 237).
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που θα αθλοθετούσε ο ίδιος (Πατσαβός 2009). Η σημειολογία της πρότασης

αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική εάν αναλογιστούμε πως η πρακτική των

διαγωνισμών αποτελούσε το θεμέλιο της γαλλικής αρχιτεκτονικής

εκπαίδευσης, η οποία όπως είναι γνωστό στηριζόταν σε μια ανταγωνιστική

βάση. Με τη λήξη της θητείας του Νικολούδη χάνεται κάθε ευκαιρία

προσανατολισμού του εκπαιδευτικού μοντέλου στο γαλλικό πρότυπο, η

επιλογή το οποίου επί της ουσίας δεν τέθηκε ποτέ, καθώς, όπως επισημαίνει

ο Νίκος Πατσαβός (2009, σ. 35), ούτε το κλίμα στο ίδρυμα θα μπορούσε να

το δεχτεί και να το εντάξει ούτε και είχε απομείνει κάποιος που θα

μπορούσε να το κάνει. Έτσι, η οργάνωση της Σχολής Αρχιτεκτόνων κατά

τα παρισινά πρότυπα, με την αύρα των εργαστηρίων να πλημμυρίζει το

καυτατζόγλειο αίθριο, έμελλε να παραμείνει «άπιαστο όνειρο» για τους

τρεις εκπροσώπους της Beaux-Arts (Κωτσάκη 2007).

10.4 Η θητεία του Β. Κουρεμένου ως Καθηγητή Κτιριολογίας στο

Ε.Μ.Π.

Τα μαθήματα της Κτιριολογίας καθώς και το μάθημα της Πολεοδομίας, στη

νεοσύστατη Αρχιτεκτονική Σχολή, χαρακτηρίστηκαν από τον Υπουργό

Συγκοινωνιών της κυβέρνησης Βενιζέλου, Αλέξανδρο Παπαναστασίου, ως

«τα κυριότερα μαθήματα» (Μπίρης, 1957). Ιδιαίτερα σημαντική καθίσταται

η επισήμανση του Νίκου Πατσαβού (2009) πως ακόμα και η υιοθέτηση του

γερμανικών καταβολών όρου «Κτιριολογία» συγκροτούσε μια καινοτομία

δεδομένου ότι παραπέμπει περισσότερο σε μια επιστημονική προσέγγιση

του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μέσα από συστηματικές και αναλυτικές

τυπολογικές και άλλες μελέτες, ενώ μέχρι τότε η αρχιτεκτονική στην

Ελλάδα γινόταν αντιληπτή αποκλειστικά μέσω της έννοιας της σύνθεσης,
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μιας έννοιας καλλιτεχνικής και γαλλικής προέλευσης. Το παράδοξο,

ωστόσο, έγκειται στο ότι ενώ διακρίνεται με σαφήνεια η προσπάθεια

αποδέσμευσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το γαλλικό εκπαιδευτικό

πρότυπο, η έδρα της Κτιριολογίας ανατίθεται απευθείας στον απόφοιτο της

École des Beaux-Arts Ernest Hébrard (Πρακτικά Συλλόγου Καθηγητών

Ε.Μ.Π. 1919). Ο Hébrard είχε διοριστεί κατ’ εξαίρεση και δεδομένης της

διεθνούς φήμης του, αλλά και της κεντρικής σημασίας της έδρας αυτής για

τις αρχιτεκτονικές σπουδές (Πατσαβός 2009). Παρά λοιπόν την επιθυμία

της διοίκησης του Πολυτεχνείου για υιοθέτηση του γερμανικού

εκπαιδευτικού μοντέλου, ο Γάλλος αρχιτέκτων θεωρήθηκε ο πιο

κατάλληλος να αναλάβει στην ουσία την οργάνωση των σπουδών στη νέα

Σχολή. Το 1923 και για λιγότερο από ένα χρόνο η Κτιριολογία είχε

συμπεριληφθεί στην οικοδομική μετά την αποχώρηση του Hébrard μέχρι το

1924 οπότε η έδρα αυτονομήθηκε ξανά ως τακτική ομώνυμη.

Το ίδιο έτος στην έδρα της Κτιριολογίας εκλέχθηκε τακτικός

καθηγητής ο Βασίλειος Κουρεμένος215. Σύμφωνα με τον Κώστα Μπίρη, ο

ίδιος ο Κουρεμένος δεν επεδίωξε τη θέση αυτή. Η πρωτοβουλία ανήκε σε

απόφοιτους και μαθητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων, οι οποίοι ήταν γνώστες

της φήμης και της προσωπικότητάς του και οι οποίοι «εφρόντισαν για όλα»

(Μπίρης 1957). Η υποψηφιότητα του Κουρεμένου εξετάστηκε σε

συνεδρίαση του συλλόγου των καθηγητών υπό την διεύθυνση του Άγγελου

Γκίνη, στις 5 Νοεμβρίου του 1924. Υποψηφιότητα για την εν λόγω έδρα

είχε θέσει και ο Δημήτριος Τσιπούρας, ο οποίος όμως για άγνωστη αιτία

την απέσυρε. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αφού παρουσιάστηκε

215 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1924 – 1925, το μάθημα της Κτιριολογίας διδασκόταν στις
δύο σπουδαστικές περιόδους της τρίτης και της τέταρτης τάξης. Ειδικότερα, στην τρίτη
τάξη, η Α΄ σπουδαστική περίοδος περιελάμβανε δύο ώρες θεωρίας και έξι ώρες ασκήσεων,
ενώ η Β΄ σπουδαστική περίοδος περιελάμβανε τρεις ώρες θεωρίας και δέκα ώρες
ασκήσεων. Σε ό,τι αφορά την τέταρτη τάξη οι ώρες διαμορφώνονταν ως εξής: δύο ώρες
θεωρίας και οχτώ ώρες άσκησης για την Α΄ σπουδαστική περίοδο και δύο ώρες θεωρίας
και δέκα ώρες άσκησης για τη Β΄ σπουδαστική περίοδο.
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το αρχιτεκτονικό έργο του Κουρεμένου, ακολούθησε η ψηφοφορία, η οποία

είχε ως αποτέλεσμα την παμψηφεί εκλογή του στη θέση του καθηγητή216.

Στη συνεδρίαση των καθηγητών έγινε εκτενής αναφορά στη μέχρι

τότε επαγγελματική του σταδιοδρομία, στα εκτελεσμένα έργα, στις

συμμετοχές σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και στη συνεργασία του με

καταξιωμένους αρχιτέκτονες της Γαλλίας. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων πως

ο Κουρεμένος κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργάστηκε δίπλα στους

αρχιτέκτονες Jamin και Durville217, ενώ συνεργάστηκε με το Γάλλο

καθηγητή της École des Beaux-Arts Hector d’ Espouy, με τον οποίο

συμμετείχε σε διακοσμητική μελέτη του Μεγάρου των Αποικιών στο

Βέλγιο. Η συνεργασία των δύο αρχιτεκτόνων αποδεικνύεται και από τα

σχέδια του μνημείου της Βασίλισσας Βικτωρίας, τα οποία βρίσκονται στο

αρχείο του και τα οποία φέρουν την επιγραφή «Approuvé Hector

d'Espouy».

Στη συνέχεια της συνεδρίασης έγινε μνεία στη θητεία του

Κουρεμένου ως Καθηγητή Αρχιτεκτονικής, καθώς, σύμφωνα με βεβαίωση

του ίδιου, μέχρι το 1908 διατηρούσε αρχιτεκτονικό φροντιστήριο στο

Παρίσι, όπου προετοίμαζε υποψήφιους φοιτητές για τις εισαγωγικές

εξετάσεις στην École des Beaux-Arts και στην École Spéciale d’

Architecture. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Παρίσι ο

Κουρεμένος, σύμφωνα με τα Πρακτικά του Συλλόγου των Καθηγητών,

εξετέλεσε το ξενοδοχείο Alhambra στη Νίκαια218, ενώ πραγματοποίησε

216 Οι καθηγητές που αποτελούσαν το σύλλογο ήταν ο διευθυντής Α. Γκίνης, οι
Κοσμήτορες Γ. Σαρρόπουλος, Α. Ορλάνδος, Α. Σίνος, Κ. Βέης και οι καθηγητές Κ.
Μαλτέζος, Α. Βουρνάζος, Ι. Θεοφανόπουλος, Γ. Ρεμούνδος, Ν. Γεννηματάς, Ν. Κιτσίκης,
Εμμ. Κριεζής, Α. Μιχαλόπουλος, Κ. Πανταζής, Ιωάννης Χατσόπουλος, Θ. Θεοδωρίδης.

217 Πιθανώς πρόκειται για τον Pierre - Alexandre Durville, απόφοιτο της Σχολής Καλών
Τεχνών του Παρισιού και μαθητή του Constant - Dufeux.  Με τους Jamin και Durville
εξετέλεσε στο Παρίσι τα σχέδια για κτίριο Μοναρχίας, για σχολεία, ένα γηροκομείο και
ένα τυπογραφείο.

218 Το ξενοδοχείο Alhambra στη Νίκαια ανεγέρθηκε το 1900 σύμφωνα με τη μελέτη του
αρχιτέκτονα Jules Sioly, όπως αποδεικνύεται από τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Δεδομένο ότι
την εποχή εκείνη ο Κουρεμένος φοιτούσε ακόμη στη Σχολή Καλών Τεχνών, υποθέτουμε
ότι συμμετείχε στο έργο ως εργαζόμενος στο γραφείο που ανέλαβε τη μελέτη.
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μελέτη για το μέγαρο του Προέδρου της Δημοκρατίας, φυλακών και

μουσείου στη Χιλή, μελέτη για το δημαρχείο της πόλης Levallois –

Perret219, η οποία απέσπασε το τρίτο βραβείο, μελέτη της λουτρόπολης

Barbotan (παράρτημα, σ. 472) και μελέτη Μητροπολιτικού Ναού. Από το

1911, οπότε και εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, εκτέλεσε τα

σχέδια για τη βιβλιοθήκη του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου

Κωνσταντινούπολης, για την Τράπεζα Καβάρναν της Ρουμανίας, για

Βιομηχανική Τράπεζα στο Γαλατά, έναν αρμένικο και έναν ελληνικό τάφο

και τα σχέδια των τάφων των αδελφών Μαυρογένη. Επιπλέον, εργάστηκε

στην εκτέλεση τριών πολυκατοικιών, τεσσάρων επαύλεων και στη

μεταρρύθμιση εκκλησίας στους Καδίκιους. Παράλληλα εκτέλεσε μελέτη

για το Πολυτεχνείο Κωνσταντινούπολης, μελέτη ενός νοσοκομείου, δύο

θεάτρων, ενός καζίνο220 (παράρτημα, σ. 473).  Κατά τη διάρκεια της

επιστροφής  του στην Ελλάδα και της εγκατάστασής του στην Αθήνα, ο

Κουρεμένος μελέτησε την προέκταση του Εθνικού Τυπογραφείου, το

Τηλεφωνικό Μέγαρο Αθηνών και τα κτίρια των Νέων Βασιλικών Στάβλων.

Εκτέλεσε επίσης τα σχέδια για την οικία Λιβανού στη Χίο, δύο κατοικίες

για τους αδελφούς Πετρίδη στην οδό Ηροδότου, την οικία Στάλιου στην

οδό Χανίων και την οικία Μπενάκη στην οδό Ρηγίλλης.

Κατά τη συνεδρίαση του συλλόγου επισημάνθηκε πως τα

προσκομισθέντα σχέδια και σκαριφήματα αποδεικνύουν την «άρτια

καλλιτεχνική μόρφωση και τη μεγάλη ικανότητα του Κουρεμένου στην

επίλυση παντός προβλήματος και δυσκολίας αρχιτεκτονικής» (Πρακτικά

Συγκλήτου Ε.Μ.Π. 15.11.1924). Δόθηκε δε έμφαση στη μεγάλη συνθετική

219 Το δημαρχιακό μέγαρο της πόλης Levallois-Perret βορειοδυτικά του Παρισιού,
εγκαινιάστηκε το 1898. Τη μελέτη συνέταξε ο απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του
Παρισιού Léon Jamin σε ηλικία 25 ετών. Σύμφωνα με τα Πρακτικά της Συγκλήτου του
Ε.Μ.Π., στις 15 Νοεμβρίου του 1924, ο Κουρεμένος απέσπασε το τρίτο βραβείο στο
σχετικό διαγωνισμό. Στο αρχείο του αρχιτέκτονα στο Δήμο Ιωαννιτών υπάρχει έντυπη
φωτογραφία της πρόσοψης του κτιρίου (παράρτημα, σ. 472).

220 Πιθανώς να πρόκειται για την Εταιρία Καζίνο της Κέρκυρας, για λογαριασμό της
οποίας εκτέλεσε μελέτη το 1907 – 1908. Στο αρχείο του βρίσκεται προοπτικό σχέδιο της
μελέτης.
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του εμπειρία δεδομένης της ενασχόλησή του με πολυσχιδή και ποικίλα

αρχιτεκτονικά θέματα. Στην εισηγητική έκθεση τονίστηκε επίσης πως στην

αρχιτεκτονική του Κουρεμένου διαφαίνεται η δυνατότητα αρμονικής

ένταξης του αρχιτεκτονήματος στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Η

θητεία του Βασιλείου Κουρεμένου ως καθηγητή της Κτιριολογίας στο

Ε.Μ.Π. ξεκίνησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 1924 – 1925, αποδείχθηκε

ωστόσο εξαιρετικά σύντομη, καθώς οι αντιδράσεις για τον τρόπο

διδασκαλίας του τον οδήγησαν σε αναγκαστική παραίτηση το 1927.

10.4.1 Οι αντιδράσεις στον τρόπο διδασκαλίας του Β. Κουρεμένου

και η αναζήτηση των προθέσεών του

Οι αντιδράσεις για τον τρόπο διδασκαλίας του Κουρεμένου

ξεκίνησαν ήδη από την εποχή της ανάληψης των καθηκόντων του,

κορυφώθηκαν ωστόσο το έτος 1927 οπότε και αναγκάστηκε να παραιτηθεί

από τη θέση του καθηγητή. Στις 9 Μαΐου του 1927 ο Διευθυντής του

Πολυτεχνείου Άγγελος Γκίνης αποστέλλει στον υπουργό Συγκοινωνίας της

κυβέρνησης Ζαΐμη, Ιωάννη Μεταξά, επιστολή καταγγελίας για την

«ανεπάρκεια» του Βασιλείου Κουρεμένου σε ό,τι αφορά τον τρόπο

διεξαγωγής του «σπουδαιοτάτου» για τη Σχολή αρχιτεκτόνων μαθήματος

της Κτιριολογίας (Πρακτικά Συγκλήτου Ε.Μ.Π. 1925). Σύμφωνα με την

εισήγηση του Γκίνη ο Κουρεμένος, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του

μαθήματος, περιοριζόταν στην εκτέλεση ασκήσεων και «ουδόλως διδάσκων

από έδρας». Εκτός από την απόκλιση της «από έδρας» διδασκαλίας ο

Γκίνης επεσήμανε πως ο Κουρεμένος περιορίστηκε σε ασκήσεις οι οποίες

είχαν ως θέμα την παραγωγή υδατογραφιών προσόψεων κτιρίων κάθε

κατηγορίας. Οι επιλογές αυτές αποδίδονται στην «αδυναμία» του να διδάξει

τους «θεωρητικούς και πρακτικούς κανόνες, τους διέποντας την εσωτερικήν

διάταξιν των κτιρίων, οίτη Κτιριολογίας» (Ε.Μ.Π., Φάκελος Β.

Κουρεμένου). Στην ουσία κατακρινόταν γιατί απέφευγε να κάνει τις
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προβλεπόμενες διαλέξεις και προτιμούσε να βάζει τους φοιτητές να

αντιγράφουν σχέδια κτιρίων (Πατσαβός 2009).

Επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσουμε τις προθέσεις του

Κουρεμένου, μπορούμε να υποθέσουμε πως η αντιγραφή υπαρχόντων

κτιρίων εγγράφεται στο πλαίσιο των αναλυτικών ασκήσεων, όπως αυτές

διδάσκονταν στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Σύμφωνα με το

εκπαιδευτικό μοντέλο της γαλλικής Σχολής, η εξοικείωση με τις αναλογίες

και τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς, διαδικασία η οποία επιτυγχανόταν με τη

μελέτη και τη σχεδιαστική αποτύπωση υφιστάμενων αρχιτεκτονικών

μνημείων, αντιλαμβανόταν ως το θεμέλιο της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης.

Η απόκλιση της «από έδρας» διδασκαλίας, σύμφωνα με την

κατηγορία που του αποδόθηκε, δύναται να κατανοηθεί εάν αναλογιστούμε

το γαλλικό διδακτικό πρότυπο στο οποίο είχε γαλουχηθεί. Η εξοικείωσή του

με τη λειτουργία των εργαστηρίων είναι δεδομένη και σαφής, καθώς δεν

περιορίστηκε στη θητεία του σε αυτά ως μαθητής αλλά διετέλεσε και

καθηγητής ενός εξ’ αυτών με το πέρας των σπουδών του. Ένθερμος

υποστηρικτής του εργαστηριακού συστήματος εκπαίδευσης επιχείρησε την

εφαρμογή του μοντέλου της École des Beaux-Arts, το οποίο έδινε ιδιαίτερη

έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σχεδιασμού μέσω της εργασίας στα

αρχιτεκτονικά εργαστήρια. Μέσω των εργαστηρίων και του πολυετούς και

συνεχούς ανταγωνισμού που αυτά προσέφεραν, ο μέσος φοιτητής θα

αποκτούσε δεξιότητα στο σχέδιο και επινοητικότητα στην ανακάλυψη μιας

σειράς λύσεων για ένα δεδομένο πρόβλημα, ώστε στη συνέχεια να επιλέξει

την καλύτερη. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο απόφοιτος της Σχολής του

Παρισιού Paul Cret (1941, σ. 11), ο κύριος παιδαγωγικός στόχος των

εργαστηρίων ήταν η «φιλική» επιρροή και καθοδήγηση του patron και η

ανταλλαγή υποδείξεων, αρωγής και κριτικής ανάμεσα στο σώμα των νέων

και παλαιών φοιτητών. Οι παρεχόμενες σχεδιαστικές και συνθετικές

κατευθύνσεις εκ μέρους του καθηγητή δεν λειτουργούσαν ως ένα

δεσμευτικό πρότυπο, αλλά ως συμβουλές τις οποίες ο φοιτητής θα
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υιοθετούσε ή θα απέρριπτε ανάλογα με την κρίση του. Βάσει των

παραπάνω το εργαστηριακό σύστημα εκπαίδευσης που διαμορφώθηκε

στους κόλπους της École des Beaux Arts θα μπορούσε να αποτελέσει ένα

χρήσιμο πρότυπο για την ανάπτυξη νέων και σύγχρονων παιδαγωγικών

μεθόδων, οι οποίες θα αξιοποιούν το corpus των 2.600 χρόνων της

κλασικής αρχιτεκτονικής γνώσης, η οποία είχε σε μεγάλο βαθμό χαθεί κατά

τη διάρκεια του 20ου αιώνα (Cret 1941).

Η εκπαιδευτική λογική του Κουρεμένου, βάσει της οποίας η

αρχιτεκτονική σύνθεση αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο συσσωρευμένων

γνώσεων και δυνατοτήτων εφαρμογής, δεν έγινε αντιληπτή από τους

καθηγητές του Ε.Μ.Π., ιδιαίτερα από εκείνους που υποστήριζαν το

γερμανικό διδακτικό πρότυπο. Η αδυναμία εφαρμογής του συστήματος των

ateliers οφείλεται όχι μόνο στην απουσία υποστήριξής του από το σύνολο

των καθηγητών αλλά και στην έλλειψη ενός αριθμού εργαστηρίων, τα

οποία θα λειτουργούσαν εντός και εκτός των κόλπων της Σχολής.

Δεδομένου πως η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθόδου

στηρίζεται στον ανταγωνισμό και τη δημόσια έκθεση των έργων,

καθίσταται απαραίτητη η δημιουργία ενός «αρχιτεκτονικού δικτύου», το

οποίο θα λειτουργεί ως μηχανισμός μεταφοράς και κοινοποίησης της

αρχιτεκτονικής γνώσης. Άλλωστε, τα δίκτυα ανταλλαγής γνώσεων και

εμπειριών ανάμεσα ακόμη και σε μεμονωμένους αρχιτέκτονες ήταν κατά τη

διάρκεια των αρχών του 20ου αιώνα εξίσου σημαντικά με άλλα μέσα

μεταφοράς πληροφοριών και γνώσης, όπως λόγου χάρη τα ταξίδια, οι

αρχιτεκτονικές εκθέσεις, οι δημοσιεύσεις και η εκπαίδευση (Goad 2003).

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε σε άρθρο του το 1919 ο τέως πρόεδρος

της ένωσης των Αμερικάνων Beaux-Arts αρχιτεκτόνων Lloyd Warren, το

σύστημα των ateliers δημιουργεί ένα πεδίο στο οποίο οι μαθητές μπορούν

να συγκρίνουν τις ικανότητές τους, τους διεγείρει ώστε να βάλουν τις

μεγαλύτερες δυνάμεις τους στο σκοπό της εργασίας και φέρνει στο

προσκήνιο τους καλύτερους άνδρες στο είδος της εργασίας που κερδίζει

τους διαγωνισμούς.
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Στη συνέχεια της αναφοράς του προς το Υπουργείο ο Άγγελος

Γκίνης επεσήμανε πως η διατύπωση του προγράμματος των μαθημάτων που

κατέθετε ο Κουρεμένος ήταν εξαιρετικά σύντομη, ενώ η διδακτέα ύλη

εμπεριείχε κεφάλαια τα οποία ανήκαν σε άλλα μαθήματα. Η συνήθης

διατύπωση μικρής έκτασης κτιριολογικών προγραμμάτων από τον

Κουρεμένο αποδίδεται από τους καθηγητές του ιδρύματος στην «αδυναμία»

του στη χρήση της μητρικής γλώσσας. Ενδεικτικά αναφέρεται η

ανορθόγραφη διατύπωση των λέξεων κίονες και έννοια.

Το ζήτημα της διδασκαλίας μαθημάτων πέραν της αρχιτεκτονικής

συνιστά μια διδακτική προσέγγιση, η οποία εμπίπτει στη γενικότερη

αντίληψή του Βασιλείου Κουρεμένου σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική

δημιουργία. Όπως παρατηρεί ο Κώστας Μπίρης (1957), ο Κουρεμένος

δίδαξε την αρχιτεκτονική σύνθεση σαν πηγαία προσφορά, πολύπλευρη και

ολοκληρωμένη σε ένα σύνολο. Προσπάθησε να νιώσουν και οι μαθητές του

βαθειά πως δεν υπάρχουν χωριστές πλευρές στο πλάσιμο του

αρχιτεκτονικού έργου, αντίθετα προς ό,τι συμβατικά και κατ’ ανάγκην

γίνεται στα προγράμματα των σχολών. Σύμφωνα με την αντίληψή του, η

Οικοδομική, η Κτιριολογία, η Μορφολογία και η Αισθητική συγκροτούσαν

ένα συμπαγές υπόβαθρο που θα οδηγήσει στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Η

ιδέα της ταυτόχρονης διδασκαλίας των παραπάνω μαθημάτων πηγάζει από

τη θεώρησή τους ως γενεσιουργούς και συνθετικούς παράγοντες βάσει των

οποίων θα οδηγηθούμε στη σύνθεση του αρχιτεκτονικού έργου. Άλλωστε,

για τον Κουρεμένο ο καταμερισμός της διδασκαλίας της αρχιτεκτονικής

«ήταν ακατανόητος» (Μπίρης 1957) και συνεπώς αρνούταν να αναλάβει

άλλος την αισθητική και μορφολογική ανάλυση των αρχιτεκτονικών

συνθέσεων. Στην ουσία η αρχιτεκτονική δημιουργία αντιμετωπίζεται ως ένα

σύνολο ιστορικών, τεχνικών και συνθετικών γνώσεων.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της διδασκαλίας του Κουρεμένου, το

οποίο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, ήταν ενθάρρυνση της εκπόνησης

των σχεδίων από μέρους των φοιτητών εκτός του χώρου του Πολυτεχνείου.
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Η πρακτική αυτή επισημαίνεται από τον Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών

Μηχανικών σε επιστολή του προς το Διευθυντή του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού η

σχέση και η επαφή των μαθητών με τον υπεύθυνο καθηγητή δεν

περιοριζόταν στους κόλπους του ιδρύματος, αλλά συνεχιζόταν και μετά το

πέρας της διδακτικής ώρας με συναντήσεις σε ιδιωτικούς χώρους και στα

cafés της γαλλικής πρωτεύουσας. Στόχο της πρακτικής αυτής αποτελούσε η

ενθάρρυνση της συναναστροφής με εκκολαπτόμενους και επαγγελματίες

αρχιτέκτονες έξω από το συνηθισμένο περιβάλλον των εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων. Τη λογική αυτή υιοθέτησε και ο Κουρεμένος ως καθηγητής στη

Σχολή Αρχιτεκτόνων, την οποία διατήρησε και μετά την παραίτησή του.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Χρήστου Καπράλου (2001) πως ο

Κουρεμένος συνήθιζε να υποδέχεται στο διαμέρισμά του στην οδό

Αριστείδου φοιτητές του Πολυτεχνείου για να εργαστούν, να συζητήσουν

και να ανταλλάξουν απόψεις περί αρχιτεκτονικών θεμάτων. Ανάμεσα στους

φοιτητές αυτούς αναφέρονται ο Τάκης Μάρθας και ο Κίμων Λάσκαρις.

Όπως άλλωστε παρατηρεί ο Κώστας Μπίρης (1957), ο Κουρεμένος

«εργάσθηκε ως δάσκαλος δίπλα στα παιδιά και ως γνήσιος δημιουργός

αρχιτέκτων».

Στο αρχείο του Κουρεμένου ανήκει σχέδιο του Κίμωνα Λάσκαρι, ο

οποίος υπήρξε μαθητής του στη Σχολή, με ημερομηνία 17 Μαΐου 1927

(παράρτημα, σ. 474). Στο σχέδιο, που έχει ως θέμα τη μελέτη κτιρίου

πρεσβείας, εφαρμόζονται οι βασικές αρχές της Σχολής Καλών Τεχνών του

Παρισιού σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική σύνθεση αλλά και τη

σχεδιαστική παρουσίαση του θέματος αποδεικνύοντας την επιρροή του

Κουρεμένου. Η αμφίπλευρη συμμετρία, δηλαδή ο αντικατοπτρισμός των

αρχιτεκτονικών στοιχείων εκατέρωθεν ενός κεντρικού άξονα, το κεντρικό

στοιχείο ή αλλιώς ο κεντρικός χώρος, ο οποίος  παραλαμβάνει το βάρος της

συνθετικής ιδέας και περιμετρικά του οποίου οργανώνεται η σύνθεση,

συνιστούν θεμελιώδεις αρχιτεκτονικές αρχές της Σχολής. Η σχεδιαστική

τεχνική απόδοση της συμπαγούς μάζας της τοιχοποιίας στο σχέδιο της
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κάτοψης (point de poché) και η απόδοση της φωτοσκίασης με σκοπό την

κατανόηση και την «ανάγνωση» του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου,

συνιστούν κλασικές πρακτικές αναπαράστασης της γαλλικής Σχολής

αρχιτεκτονικής.

Η άρνηση του Κουρεμένου να διδάξει το μάθημα της

αρχιτεκτονικής σύνθεσης στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, αποτέλεσε ένα

ακόμη ζήτημα το οποίο τροφοδότησε τις ήδη έντονες αντιδράσεις εναντίον

του στο σύνολο των καθηγητών. Η άρνηση αυτή αποδίδεται από το

διευθυντή του Ε.Μ.Π. αφενός στην «αδυναμία» του Κουρεμένου και

αφετέρου στη «δημόσια εκδηλούμενη αντίληψή του ότι οι πολιτικοί

μηχανικοί δέον να αγνοώσιν εντελώς την αρχιτεκτονικήν» (Ε.Μ.Π.,

Φάκελος Κουρεμένου). Στις 3 Ιουνίου του 1927 η διεύθυνση του ιδρύματος

έλαβε επιστολή με θέμα την έρευνα που διεξήγαγε ο Κοσμήτωρ της Σχολής

Πολιτικών Μηχανικών Δημοσθένης Πρωτοπαπαδάκης, σχετικά με τη

διδασκαλία του μαθήματος της αρχιτεκτονικής. Σύμφωνα με την επιστολή ο

Κουρεμένος δίδαξε το μάθημα στη Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών κατά

τη διάρκεια της πρώτης εκ των δύο σπουδαστικών περιόδων. Την πρώτη

παράδοση, όπου παρουσιάστηκε η ύλη του μαθήματος, ακολούθησαν δέκα

περίπου φροντιστήρια, όπου εκτελέστηκαν τα σχέδια τριών κιόνων, μικρής

εργατικής κατοικίας και μεγαλύτερης κατοικίας για μηχανικούς διευθυντές

έργων. Η επιστολή του Κοσμήτορα  ανέφερε πως τόσο ο καθηγητής όσο και

οι φοιτητές απέβλεπαν στην εκπλήρωση μόνο των τυπικών υποχρεώσεών

τους, όπως αυτές ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών.

Η στάση του Κουρεμένου αποτελεί συνεπή απόρροια της

προβληματικής του σχετικά με το διαχωρισμό του επαγγέλματος του

αρχιτέκτονα και του πολιτικού μηχανικού και τον καθορισμό των

αρμοδιοτήτων της κάθε ειδικότητας. Υπό το φως της προάσπισης της

επαγγελματικής υπόστασης του αρχιτέκτονα και της αρχιτεκτονικής εν

γένει δύναται να κατανοηθεί η εμμονή του στην ουσιώδη διάσταση

ανάμεσα στα δύο επαγγέλματα, η οποία βιώνεται μέσα στην επαγγελματική
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και διδακτική πρακτική του. Οι απόψεις του επί του θέματος καταγράφηκαν

από τον ίδιο σε αδημοσίευτο κείμενό του, στο οποίο αναφέρει πως η

ειδοποιός διαφορά των δύο επαγγελμάτων, η οποία ορίζει και το πεδίο της

επιστημονικής τους συγκρότησης,  έγκειται στη βάση των σπουδών, καθώς

του μηχανικού είναι οι θετικές επιστήμες ενώ του αρχιτέκτονα η δημιουργία

(παράρτημα, σ. 475). Στο κείμενό του επισημαίνει το ευρύ φάσμα τόσο των

διδασκόμενων πεδίων όσο και των επαγγελματικών δεξιοτήτων της

αρχιτεκτονικής, υποστηρίζοντας πως «η αρχιτεκτονική περιλαμβάνει όλας

τας τέχνας και επιστήμας», εμμένοντας στην αρχή της αδιαίρετης ενότητας

των τεχνών. Η θέση της σκέψης και το διδακτικό έργο του Κουρεμένου

προσανατολίζεται στην ανάδειξη της «συγγενούς» και αμοιβαίας

επωφελούς σχέσης της αρχιτεκτονικής με την τέχνη. Υπό τη θεώρηση αυτή

εμμένει στην εικαστική συνιστώσα της αρχιτεκτονικής και στην αντίληψη

πως ο αρχιτέκτων οφείλει να είναι καλλιτέχνης και δικαιούται την έκφραση

του αισθητικού δόγματός του. Ολοκληρώνοντας το κείμενο επαναφέρει το

ζήτημα της προώθησης της αρχιτεκτονικής και του επαγγέλματος του

αρχιτέκτονα στην ελληνική πραγματικότητα και διερωτάται γιατί στην

Ελλάδα δεν δίδεται η αρμόζουσα προσοχή σε αυτό το επάγγελμα.

Το ζήτημα του διαχωρισμού του αρχιτέκτονα από αυτό του

πολιτικού μηχανικού και η προάσπιση του επαγγέλματος από τα αρμόδια

θεσμικά όργανα απασχόλησε τον Κουρεμένο καθ’ όλη τη διάρκεια του

επαγγελματικού του βίου. Η άποψή του για το θέμα εκφράστηκε με τον πιο

σαφή τρόπο σε επιστολή προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)

στις 15 Δεκεμβρίου του 1942, με την οποία αρνήθηκε την τιμητική θέση

του αναπληρωματικού μέλους του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου,

δηλώνοντας πως «δεν είναι μηχανικός» και προσθέτοντας πως το Τ.Ε.Ε.

οφείλει να καθορίσει την ειδικότητα του αρχιτέκτονα και του μηχανικού για

την κανονική παραγωγή των επαγγελμάτων αυτών καθόσον η διαφορά είναι

μεγάλη.
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Η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των αρχιτεκτόνων

αποτέλεσε - και αποτελεί - καίριο ζήτημα της ελληνικής αρχιτεκτονικής

σκηνής. Κατά τη διάρκεια του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του

20ου, το σώμα των Ελλήνων μηχανικών συγκροτεί μια νέα κοινωνικό -

επαγγελματική κατηγορία, η οποία δύναται να «νομιμοποιηθεί» αφενός

μέσω της εκπαίδευσης και αφετέρου μέσω των νεοσύστατων θεσμικών

εργαλείων, όπως είναι οι σύλλογοι. Στις 11 Μαρτίου του 1898

πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνδιάσκεψη για τη δημιουργία του Συλλόγου

των Ελλήνων Μηχανικών. Ο νεοϊδρυθείς σύλλογος, πρώτος πρόεδρος του

οποίου διετέλεσε ο γεωλόγος μηχανικός Ανδρέας Κορδέλλας απαρτιζόταν

από πέντε τμήματα (Βουζαράς 2012). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το

γεγονός πως ανάμεσα στα εβδομήντα δύο ιδρυτικά μέλη του συλλόγου ο

αριθμός των αρχιτεκτόνων ανερχόταν σε πέντε.  Την 1η Νοεμβρίου του

1923 εκδίδεται το διάταγμα «Περί ιδρύσεως του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Ελλάδος». Με τον τρόπο αυτό μετουσιώθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός

θεσμικού οργάνου στο οποίο θα εντάσσονταν υποχρεωτικά όλοι οι

διπλωματούχοι μηχανικοί κάθε ειδικότητας. Ωστόσο, ήδη από τις αρχές του

20ου αιώνα, η δράση των θεσμικών αυτών οργάνων δε φάνηκε να ικανοποιεί

τους Έλληνες αρχιτέκτονες.

Στο πλαίσιο αυτό το ζήτημα του προσδιορισμού της επαγγελματικής

και επιστημονικής φυσιογνωμίας του διπλωματούχου αρχιτέκτονα

αποτέλεσε αντικείμενο της σύγχρονης αρθρογραφίας. Χαρακτηριστικά

αναφέρουμε πως το 1947 το ζήτημα του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων

μεταφέρθηκε στους κόλπους του πολυτεχνείου με τους φοιτητές της

Αρχιτεκτονικής Σχολής να διατείνονται πως τα λιμενικά έργα, η

γεφυροποιία και τα υδραυλικά έργα αποτελούν την ειδικότητα των

πολιτικών μηχανικών ενώ τα οικοδομικής φύσεως υπάγονται εις την

αρμοδιότητα των αρχιτεκτόνων (Γεωργαλάς 1947). Η αδιάφορη στάση του

Τ.Ε.Ε. απέναντι στο ζήτημα αυτό στηλιτεύθηκε μέσω του ελληνικού τύπου,

με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων να υποστηρίζει πως η από
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πολιτικούς μηχανικούς αποτελούμενη πλειοψηφία του Τ.Ε.Ε. αποφεύγει

επιμόνως αυτού του είδους την έρευνα (Παναγιωτόπουλος 1947).

Μπορεί ο Βασίλειος Κουρεμένος να ήταν αρνητικά

προδιατεθειμένος απέναντι στον ελληνικό σύλλογο μηχανικών, θεωρούσε

όμως αναγκαία την ίδρυση ενός συλλόγου αρχιτεκτόνων, που θα είχε ως

βασικό στόχο την προάσπιση του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος. Στο

πλαίσιο της εκτίμησης της δράσης των αρχιτεκτονικών συλλόγων, το 1930

εγγράφεται στην ένωση La Société Centrale et de l’ Académie. Πρόκειται

για ένα πολιτιστικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1840 και αποτελούνταν από μια

περιορισμένη ομάδα Γάλλων και ξένων αρχιτεκτόνων, με βασικό στόχο την

προώθηση της αρχιτεκτονικής ποιότητας, την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης

και την παροχή βοήθειας σχετικά με το οικοδομικό επάγγελμα. Η ένωση

είχε ως σκοπό την οργάνωση του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος σε μια

εποχή που δεν ήταν σαφώς καθορισμένο, την αποσαφήνιση της φύσης και

της αποστολής του αρχιτέκτονα ως καλλιτέχνη και εξειδικευμένου

επαγγελματία και τη διαφοροποίησή του από το μηχανικό και τον

εργολάβο, την οργάνωση της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης στα εργαστήρια

της Σχολής Καλών Τεχνών και τη διοργάνωση συνεδρίων και διασκέψεων,

οι οποίες τελικά οδήγησαν στην έκδοση των περιοδικών Αrchitecture και

Centrale des Prix.

10.4.2  Η παραίτηση του Β. Κουρεμένου από τη θέση του

καθηγητή

Οι έντονες και συνεχείς αντιδράσεις των συναδέλφων του Βασιλείου

Κουρεμένου δεν περιορίστηκαν μόνο στην εκτέλεση των διδακτικών του

καθηκόντων, αλλά επεκτάθηκαν και στα στοιχεία που συνθέτουν την

προσωπικότητά του. Μιας προσωπικότητας η οποία, όπως αποδεικνύεται

από τη σύνθεση των αρχειακών θραυσμάτων, δεν ήταν εύκολο να γίνει

οικεία ή αποδεκτή. Στην  επιστολή καταγγελίας ο Άγγελος Γκίνης
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αναφέρεται εκτενώς στην «απρεπή» συμπεριφορά του Κουρεμένου εντός

του ιδρύματος και ειδικά απέναντι στους συναδέλφους του και

πραγματοποιεί νύξεις για το αρνητικό του χαρακτήρα του. Ενδεικτικά

παραθέτουμε το παρακάτω απόσπασμα:

Κατεχόμενος από εγωπάθειας, δεν παύει να κατηγορεί τα πάντα και

προ πάντων τους εν τη Αρχιτεκτονική Σχολή συναδέλφους του εις τε

τους σπουδαστάς της Σχολής – προσβάλλων, ούτω το κύρος των

συναδέλφων του και προκαλών προστριβάς. [.…] Έχω πεισθεί περί

του ανιάτου της περί την διδασκαλίαν αδυναμίας και της

νοσηρότητας του χαρακτήρος του, ασυμβιβάστου με την

αξιοπρέπειαν καθηγητού ανωτάτου ιδρύματος.

(Ε.Μ.Π. Φάκελος Κουρεμένου)

Επιπλέον των παραπάνω ο Γκίνης επισημαίνει με γλαφυρό τρόπο

την κατά τη γνώμη του «εγωπάθεια» που διακατέχει τον αρχιτέκτονα,

καθώς «εις τον έξω κόσμον, μη φειδόμενος λέξεων και πράξεων δια να

διαφημίσει εαυτόν ως μέγα αρχιτέκτονα και Άτλαντα υποβαστάζοντα

ολόκληρον το βάρος της Αρχιτεκτονικής Σχολής». Το Υπουργείο της

Συγκοινωνίας απάντησε στην επιστολή του διευθυντή του Ε.Μ.Π. στις 20

Μαΐου του 1927 υποστηρίζοντας πως καθώς πρόκειται για διδακτική

ανικανότητα και επίμεμπτο διαγωγή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι

καθόλα αρμόδιο και αυτό θα πρέπει να αποφανθεί για το ζήτημα. Κατόπιν

τούτου ο Κουρεμένος κλήθηκε σε απολογία με επιστολή στην έδρα της

Κτιριολογίας στις 23 Μαΐου του ίδιου έτους. Μετά από την καταγγελία του

Υπουργού Ιωάννη Μεταξά, έγγραφο του διευθυντή του Ε.Μ.Π. στο

Υπουργείο και έρευνα του τελευταίου, δόθηκαν συστάσεις στον Κουρεμένο

να οργανώσει με πιο άρτιο τρόπο το μάθημα που έκανε στους Πολιτικούς

Μηχανικούς (Πρακτικά Συλλόγου Καθηγητών Ε.Μ.Π. 12.11.1928).
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Οι επίμονες και συνεχείς αντιδράσεις των καθηγητών σχετικά με τον

τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος της Κτιριολογίας ώθησαν τον Κουρεμένο

στην υποβολή παραίτησης από τη θέση του καθηγητή, η οποία έγινε

αποδεκτή στις 31 Αυγούστου του 1927. Σύμφωνα με τον Κώστα Μπίρη

(1957) η αποχώρησή του είχε ανακοινωθεί ανεπίσημα σε μια εκ των

συνεδριάσεων των καθηγητών, με την έκφραση «Άι εγώ φεύγω». Η πίεση

που ασκήθηκε στον αρχιτέκτονα από καθηγητές της Σχολής ήταν γνωστή

στο σώμα των φοιτητών. Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα Γεώργιο Ζέρβα,

στενοχωρήθηκαν όλοι οι μαθητές του που τον ανάγκασαν οι υπόλοιποι

καθηγητές να παραιτηθεί221.

10.5 Η αποχώρηση των «μποζαριστών» καθηγητών από τη Σχολή

Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. Η σχέση του Βασιλείου

Κουρεμένου με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

Με την αποχώρηση του Ernstn Hébrard, του Βασιλείου Κουρεμένου και

του Αλέξανδρου Νικολούδη από την έδρα της Κτιριολογίας,

εγκαταλείφθηκε διά παντός κάθε προσπάθεια οργάνωσης της Σχολής

Αρχιτεκτόνων σύμφωνα με το γαλλικό εκπαιδευτικό πρότυπο. Σε αυτό

συνετέλεσε τα μέγιστα η υπερίσχυση των άμεσων επιταγών του ελληνικού

κράτους, σύμφωνα με τις οποίες ήταν απαραίτητη η ενίσχυση της τεχνικής

κατάρτισης του αρχιτέκτονα και ο περιορισμός του καλλιτεχνικού

προσανατολισμού του. Παρά το γεγονός πως ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν

κρύβει την προτίμησή του για την αρχιτεκτονική της École des Beaux-Arts,

η προσπάθεια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1928 με σαφή

φιλελεύθερο προσανατολισμό, η οποία  κατά τον Αλέξη Δημαρά (1990)

άγγιξε το όριό της το 1931, δεν κατάφερε να εισάγει το γαλλικό

εκπαιδευτικό μοντέλο στις αρχιτεκτονικές σπουδές. Ο Βενιζέλος επικροτεί

τις συνθετικές επιλογές και τον αρχιτεκτονικό προσανατολισμό της École

221 Συνέντευξη του αρχιτέκτονα Γεώργιου Ζέρβα στη γράφουσα (20.12.2009).
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des Beaux-Arts, η οποία μέσα από τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της είναι

γι’ αυτόν σημείο αναφοράς με τις σπουδαίες κεντροευρωπαϊκές

πρωτεύουσες. Καθίσταται συνεπώς κατανοητός ο λόγος που ο Αλέξανδρος

Νικολούδης, ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του ακαδημαϊσμού στη νεοελληνική

αρχιτεκτονική και των εκλεκτικιστικών διδαγμάτων της Beaux-Arts, είναι ο

«εκλεκτός» του Βενιζέλου (Χολέβας 2000, σ. 20). Είναι σαφές πως οι

θέσεις και τα οράματα μιας κοσμοπολίτικης άποψης για την αρχιτεκτονική,

που εισάγουν οι απόφοιτοι της παρισινής Σχολής, συμβαδίζουν και με την

επί της αρχιτεκτονικής άποψη του Έλληνα Πρωθυπουργού (Χολέβας 2000,

σ. 20).

Υπό το πρίσμα αυτό ο Βενιζέλος ανταποκρίνεται θετικά στην

πρόταση του Κουρεμένου να αξιοποιηθούν τα Παλαιά Ανάκτορα για τη

στέγαση της Γερουσίας και της Βουλής. Οι συζητήσεις σχετικά με τις

δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν μέσα

στο οικοδόμημα ξεκίνησαν μετά το θάνατο της Βασίλισσας Όλγας, το 1926.

Μέχρι το 1928 επικρατούσε η άποψη πως στα Ανάκτορα θα στεγάζονταν τα

Μουσεία και τα αρχεία του κράτους (‘Η χρησιμοποίησις των Παλαιών

Ανακτόρων’ 1928), ωστόσο τον Ιανουάριο του 1929 σε σύσκεψη του

Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο,

συζητήθηκε το ζήτημα της εγκατάστασης της Γερουσίας και της Βουλής

στο κτίριο των παλαιών Ανακτόρων. Εξετάστηκε δε το προσκομισθέν

σχέδιο του Βασίλειου Κουρεμένου, ενώ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του

Βενιζέλου με τον Υπουργό Συγκοινωνιών στο κτίριο για να εξεταστούν οι

προτεινόμενες διαρρυθμίσεις222. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο τύπος της

εποχής «τόσον ο κ. Πρωθυπουργός όσον και οι κ.κ. Υπουργοί, απέκλιναν

προς την λύσιν αυτήν» (Η στέγασις του Συμβουλίου Επικρατείας. Η Βουλή

και η Γερουσία στεγάζονται εις τα Ανάκτορα 1929). Πράγματι, το

Φεβρουάριο του ίδιου έτους ανακοινώνεται η έναρξη των διαδικασιών

κατάρτισης νομοσχεδίου για τη στέγαση της Βουλής και της Γερουσίας στα

222 Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας «Έθνος» στις 13.8.1957, ο Κουρεμένος συνδεόταν
μεγάλη φιλία με το Βενιζέλο.
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παλαιά Ανάκτορα ενώ ανακοινώνεται πως θα ακολουθήσει προκήρυξη

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Στις 10 Νοεμβρίου του 1930 εγκρίνονται από

το Υπουργικό Συμβούλιο τα σχέδια που υποβάλλει ο Ανδρέας Κριεζής και

έξι μήνες αργότερα η κυβέρνηση Βενιζέλου με νομοθετικό διάταγμα

διέθεσε πίστωση 40.000.000 δραχμών για τη μετασκευή του κτηρίου.

Στο πρώτο άρθρο του νόμου223 αναφέρεται πως το παραπάνω ποσό

αφορά τις αρχιτεκτονικές εργασίες στο κτίριο, καθώς και την κατασκευή

του κιγκλιδώματος των Ανακτόρων αλλά και του συνεχούς Εθνικού Κήπου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία του αρχιτέκτονα και μαθητή

της Σχολής Αρχιτεκτόνων Γεώργιου Ζέρβα, πως ο Κουρεμένος ανέλαβε τη

μελέτη της περίφραξης του Εθνικού Κήπου. Επισημαίνει επίσης πως ο

Δημήτρης Πικιώνης, ο οποίος εξέφραζε έντονες αντιδράσεις εναντίον του

Κουρεμένου ως καθηγητή και ως αρχιτέκτονα, επικρότησε το έργο. Φέρεται

δε να υποστήριξε πως «επιτέλους έκανε και κάτι καλό»224.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως η επιρροή των τριών

καθηγητών αποφοίτων της École des Beaux-Arts δεν ήταν αρκετή ώστε να

μεταβάλει την τεχνοκρατική κατεύθυνση και τη διδασκαλία «καθ’ έδρας»

που είχε προσλάβει η νεοσύστατη Σχολή Αρχιτεκτόνων, η οποία

συμφωνούσε με το γερμανικό εκπαιδευτικό πρότυπο. Σε αυτό συνέβαλλε

ιδιαίτερα και η εμφάνιση του Μοντέρνου Κινήματος και η τάση αλλά και

ανάγκη του αρχιτέκτονα να πειραματιστεί με νέες λύσεις, τις οποίες δύναται

να αναπτύσσει σε διάφορα επίπεδα. Το Μοντέρνο Κίνημα αντιμετωπίστηκε

ως απάντηση στο «αρχιτεκτονικό κατεστημένο» της εποχής καθώς

αποκάλυψε το πνεύμα μιας νέας αίσθησης για το σχεδιασμό σε σχέση με τη

βιομηχανία και τα νέα υλικά. Υπό το πρίσμα αυτό η έλευση της Μοντέρνας

Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, αφήνει

ιδιαίτερα στενά περιθώρια επικράτησης στον ήδη φθίνοντα ακαδημαϊσμό

της Beaux-Arts. Τα νέα ευρωπαϊκά ρεύματα και τα αρχιτεκτονικά κινήματα

223 Το διάταγμα κυρώθηκε με τον Νόμο 4747 της 13ης Μαΐου 1930.
224 Συνέντευξη του αρχιτέκτονα Γεωργίου Ζέρβα στη γράφουσα (20.12.2009)..
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που ανθίζουν στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και

οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα μετά το 1922,

έστρεψαν τους Έλληνες αρχιτέκτονες στην αναζήτηση μιας νέας

αρχιτεκτονικής, αποδεσμευμένη από τον ακαδημαϊσμό και τον

εκλεκτικισμό.  Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, οι πρόδρομοι της

Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής ανακαλύπτουν τις δυνατότητες του οπλισμένου

σκυροδέματος και θέτουν τα θεμέλια για ένα σχεδιασμό με στόχο τη

«λειτουργική» ανάπτυξη κτιρίων τα οποία χαρακτηρίζουν λιτές γραμμές και

όγκοι, ενώ παράλληλα στερούνται των βασικών συνθετικών αρχών της

γαλλικής Σχολής, δηλαδή το χαρακτήρα και τη διακόσμηση.

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε πως η φιλοσοφία του

αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, όπως αυτή διαμορφώθηκε στους κόλπους της

École des Beaux-Arts, βασιζόταν στις σταθερές κλασικές αρχές και

γενικότερα σε ό,τι αποδεδειγμένα λειτούργησε ορθά στο παρελθόν. Από την

άλλη πλευρά η λειτουργία των σχολών του Μοντερνισμού στηρίχθηκε στις

κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές συνιστώσες. Δεδομένων των

επικρατουσών συνθηκών, η επιβολή του γαλλικού μοντέλου κατέστη

αδύνατη, ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε πως η αποχώρηση των

γαλλοτραφών καθηγητών από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων οδήγησε σε άνοδο

του μορφολογικού επιπέδου αλλά σε πτώση του καλλιτεχνικού πλαισίου.

Με αφετηρία την αντίληψη των Μοντερνιστών πως το σχέδιο είναι

διαχωρισμένο από την αρχιτεκτονική επινόηση και στόχος του είναι ο

φαινομενικός εξωραϊσμός, το εξώθησαν στην καθαρά τεχνική περιγραφική

του διάσταση (Κοτιώνης 1994). Θα πρέπει, ωστόσο, να παρατηρήσουμε

πως στη ζωγραφική παρουσίαση των αρχιτεκτονικών σχεδίων, εκτός από

την αισθητική πρόθεση και τη διάθεση εξωραϊσμού, εντοπίζονται τεχνικές

και λειτουργικές συνιστώσες όπως η βέλτιστη παρουσίαση της σκιάς και

του φωτός, ώστε να ενθαρρυνθεί η αντίληψη της κατασκευαστικής μορφής

και η απόδοση της κλίμακας μέσω της εισαγωγής διακοσμητικών

στοιχείων, φυσικών στοιχείων και ανθρώπινων μορφών.
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Ως έναυσμα για την παρούσα έρευνα στάθηκε το μείζον ζήτημα της μελέτης

και αξιοποίησης, του από χρόνια αποθηκευμένου αρχιτεκτονικού υλικού,

που κληροδότησε ο Βασίλειος Κουρεμένος στο Δήμο Ιωαννιτών. Η

ιστορική αξία του αρχείου κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς «φωτίζει»

την ιδεολογία μιας εποχής και μιας χώρας σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική

εκπαίδευση. Η αξία του υλικού ενισχύεται και από το γεγονός ότι σε

παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται έλλειψη συγκέντρωσης, έκθεσης και

δημοσιοποίησης τεκμηρίων, που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο της

γαλλικής Σχολής Καλών Τεχνών, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνεται η

εκτενής μελέτη και οι ερμηνευτικές προσπάθειες. Όπως εύστοχα διατυπώνει

ο Arthur Drexler (1977, σ. 7), εάν υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο οι

αρχιτέκτονες συμφωνούν, τουλάχιστον αρκετά για να υπογράψουν

μανιφέστα και να διαμαρτυρηθούν σε πορείες, είναι η αναγκαιότητα να

διατηρηθεί ό,τι έχει απομείνει από την αρχιτεκτονική της Beaux-Arts,

οπουδήποτε μπορεί να βρεθεί.

Στο πλαίσιο αυτό έλαβε χώρα η συγκέντρωση, η καταγραφή και η

οργάνωση του συσσωρευμένου αυτού υλικού. Πρόκειται για έναν ικανό

αριθμό σχεδίων που αφορά τις σπουδές του Κουρεμένου στην École des

Βeaux-Αrts του Παρισιού από το 1893 έως το 1904, αρχιτεκτονικές μελέτες

και συμμετοχές σε διαγωνισμούς.  Η παραπάνω διαδικασία επέτρεψε την

ανάλυση των αρχιτεκτονικών, εικαστικών και γραπτών τεκμηρίων και στη

συνέχεια την ηλεκτρονική ταξινόμησή τους, ώστε να αποτελέσουν ένα

κατανοητό και διαχειρίσιμο υλικό, προσιτό στους μελλοντικούς ερευνητές.

Στο επόμενο στάδιο τέθηκε το ερευνητικό ερώτημα της σχέσης

ανάμεσα στην αρχιτεκτονική μαθητεία και στην αρχιτεκτονική παραγωγή,

διατυπωμένο υπό το πρίσμα της μελέτης του πρωτογενούς υλικού (αρχειακό

υλικό, συνεντεύξεις, πρακτικά λειτουργίας θεσμικών φορέων, αποφάσεις,

νόμοι) και δευτερογενών πηγών (άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά,

βιβλιογραφία). Η μελέτη των αρχειακών «θραυσμάτων» επέτρεψε την
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κατανόηση του παιδαγωγικού μοντέλου της Σχολής Καλών Τεχνών του

Παρισιού και της περιρρέουσας πνευματικής ατμόσφαιρας, η οποία έθεσε

τις βάσεις επάνω στις οποίες αναπτύχθηκε το αρχιτεκτονικό έργο του

Βασιλείου  Κουρεμένου. Στόχο της έρευνας αποτέλεσε η ανίχνευση και ο

εντοπισμός, στην αρχιτεκτονική παραγωγή του Κουρεμένου, αρχών, κοινών

στοιχείων ή επινοήσεων που οδηγούν σε ένα ενιαίο συνθετικό ιδίωμα, το

οποίο έχει τις ρίζες του στην πρακτική του γαλλικού ιδρύματος. Στο πλαίσιο

της στροφής της σύγχρονης ιστοριογραφίας σε θέματα πέρα από την

ανάλυση αξιοσημείωτων κτιρίων και του έργου αρχιτεκτόνων υπό μορφή

μονογραφιών, η αρχιτεκτονική παραγωγή, όπως αυτή τεκμηριώνεται μέσω

του αρχείου Κουρεμένου, προσεγγίστηκε με όρους εκπαιδευτικούς.

Η σύντομη, αλλά ουσιώδης, θητεία του Βασιλείου Κουρεμένου στη

νεοσύστατη Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π., οδήγησε στη μελέτη της

αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του

μεσοπολέμου. Στο πλαίσιο της έρευνας μελετήθηκε το πρόγραμμα σπουδών

του ιδρύματος και ο τρόπος διδασκαλίας, που επιχείρησε να εισάγει ο

Κουρεμένος και ο οποίος είχε σαφείς αναφορές στην εκπαιδευτική

πρακτική της École des Βeaux-Αrts.

Μέχρι τώρα η αναφορά σε επιρροές, ειδικά για την αρχιτεκτονική

του 20ου αιώνα, μοιάζει να αναστέλεται υπό την ισχύ μιας αντίληψης

ιστορικής πρωτοπορίας (avant-garde), βάσει της οποίας το νέο εμφανίζεται

χωρίς προγόνους και η ενδεχόμενη, στην πραγματικότητα αναπόφευκτη,

επιρροή θεωρείται μειωτική (Πανέτσος 2010). Σε μία εποχή όπου τα

αρχιτεκτονικά ρεύματα του παρελθόντος επανεξετάζονται, ώστε να δοθούν

λύσεις στα θέματα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, το ενδιαφέρον της

ιστοριογραφίας για την αρχιτεκτονική της Βeaux-Αrts και την επιρροή της

συνεχώς αυξάνεται. Η προσέγγιση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης με όρους

ορθολογικούς και λειτουργικούς, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Julien

Guadet και η αναζήτηση των προτύπων, όπως τα περιέγραψε ο Quatremere
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de Quincy, επανέρχεται στο προσκήνιο αποκαλύπτοντας τις βασικές αρχές

του παιδαγωγικού προτύπου της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού.

Η μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής

διδασκαλίας του γαλλικού εκπαιδευτικού ιδρύματος οδηγεί στο

συμπέρασμα πως οι διαφορετικές εκφράσεις της μοντέρνας αρχιτεκτονικής

ενέχουν μέσα τους τον πυρήνα της ισχυρής επιρροής από τη Beaux-Arts. Σε

αυτό συνέβαλαν ιδιαίτερα τα συγγράμματα και η διδασκαλία των Γάλλων

θεωρητικών της Αρχιτεκτονικής κατά τη διάρκεια του 18ου και του 19ου

αιώνα, με αποκορύφωμα την πραγματεία του Julien Guadet Éléments et

Théorie de l’ architecture. Το γεγονός πως το έργο του Guadet σημείωσε,

αμέσως μετά τη δημοσίευσή του, εθνική και διεθνή επιτυχία, παρά το

γεγονός πως παρουσίαζε τις διαλέξεις στη σχολή της προηγούμενης

εικοσαετίας, είναι παράδειγμα της συνεχούς δύναμης του ακαδημαϊκού

συστήματος στις αρχές του 20ου αιώνα (Moore 1977). Χαρακτηριστικό

είναι, επίσης, πως πληθώρα βιβλίων, που εκδόθηκαν στην Αγγλία και την

Αμερική αντλούσαν το περιεχόμενο τους από γαλλικές πηγές, ανάμεσα στις

οποίες τα έργα των Durand και Rondelet (Moore 1977). Καθίσταται,

συνεπώς, σαφές πως ο ορθολογικός σχεδιασμός, όπως διαμορφώθηκε και

εκφράστηκε από τη Σχολή Καλών Τεχνών, διαδραμάτισε καίριο ρόλο στη

διαμόρφωση της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής, παρά το γεγονός πως

σημαντικοί εκπρόσωποί της αποκήρυξαν τα ιδεώδη και τις διδαχές του

ακαδημαϊκού αυτού ιδρύματος.

Τα σχέδια του αρχείου του Βασιλείου Κουρεμένου χωρίζονται

χρονικά σε δύο περιόδους: στην εποχή της φοίτησης στη Σχολή Καλών

Τεχνών του Παρισιού και στην περίοδο της επαγγελματικής του

δραστηριοποίησης. Με δεδομένη τη δυναμική της εκπαιδευτικής

διαδικασίας στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, η ερμηνεία

τόσο των φοιτητικών έργων όσο και των αρχιτεκτονικών σχεδίων, που

σχετίζονται με την επαγγελματική παραγωγή, έγινε με τους όρους, που

έθεσε η εκπαιδευτική πρακτική της σχολής. Μέσα από την ανάλυση των
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σχεδίων, που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του Κουρεμένου,

επιχειρήσαμε να κατανοήσουμε την εκπαιδευτική φιλοσοφία της École des

Beaux-Arts, τις συνιστώσες του προγράμματος σπουδών, τον τρόπο

διδασκαλίας της αρχιτεκτονικής και τις διδακτικές προθέσεις των

ασκήσεων, στις οποίες υποβαλλόντουσαν οι φοιτητές.

Οι σπουδαστές της σχολής κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους

συμμετείχαν σε σειρά ασκήσεων στον τομέα του σχεδιασμού και της

σύνθεσης. Οι ασκήσεις, τις οποίες χαρακτήριζε η εναλλαγή θεμάτων

βραχείας (esquisse) και μακράς επεξεργασίας (projet rendu), είχαν ως στόχο

την απόδειξη των συνθετικών γνώσεων, την εξοικείωση με τη χρήση των

ρυθμών, την εικαστική δεινότητα και σε μικρότερο βαθμό τη φυσική κλίση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δινόταν στη σημασία των ασκήσεων υπό μορφή

προμελέτης, οι οποίες είχαν ως στόχο τη δέσμευση του φοιτητή σε μία

αρχιτεκτονική λύση μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Εκ των προτέρων,

όμως, καθίστατο ξεκάθαρο και σαφές πως σκοπός της άσκησης δεν ήταν

μορφή αλλά η «πρόθεση» ή αλλιώς «parti». Στο πλαίσιο των ασκήσεων οι

φοιτητές καλούνται να αξιοποιήσουν τις βασικές συνθετικές αρχές της

Beaux-Arts, οι οποίες βασίζονταν στη χρήση των αξόνων, το συμμετρικό

σχεδιασμό και στο κεντρικό στοιχείο.

Διατηρώντας την πεποίθηση πως η κυριάρχηση των αποφοίτων στην

εθνική και διεθνή αρχιτεκτονική σκηνή διέρχεται μέσα από τη διαδικασία

του ευγενούς ανταγωνισμού, η σχολή είχε αναγάγει το θέμα των

διαγωνισμών σε θεμελιώδες μέρος της εκπαιδευτικής πρακτικής,

παρουσιάζοντάς το ως μια ελκυστική και ανταποδοτική διαδικασία.

Στον πυρήνα της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης της σχολής

βρίσκονταν τα αρχιτεκτονικά εργαστήρια (ateliers). Η λειτουργία τους

στηριζόταν στην αντίληψη πως η διδασκαλία της αρχιτεκτονικής και η

εξάσκηση του επαγγέλματος είναι αποτελεσματικότερη μέσω μιας

ευάρεστης διαδικασίας. Η φιλοσοφία των εργαστηρίων αντλεί την ισχύ της

από την ανάπτυξη πνεύματος άμιλλας μεταξύ των φοιτητών ενός
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εργαστηρίου, αλλά και στο σύνολο των εργαστηρίων της σχολής. Άξονα

του πνεύματος των εργαστηρίων συνιστά η μαθητεία μέσω της σχέσης του

μαθητή με τον καθηγητή (patron), της συμμετοχή στις εργασίες των

μεγαλύτερων φοιτητών, της μελέτη των υπαρχόντων κτιρίων και των

υπαρχουσών γραπτών πραγματειών, όπου συσσωρεύονται οι σύγχρονες και

παρελθούσες αρχιτεκτονικές εμπειρίες.

Η μελέτη των σχεδίων, που παρήχθησαν στους κόλπους της σχολής,

αποδεικνύει πως το αρχιτεκτονικό σχέδιο είναι συνυφασμένο με τη

ζωγραφική αντίληψη. Η υιοθέτηση από τους φοιτητές της πρακτικής

εικονογραφικής παρουσίασης των συνθετικών θεμάτων εμπίπτει στο

πλαίσιο διδασκαλίας της γαλλικής Σχολής Καλών Τεχνών, η οποία

αντιμετωπίζει το αρχιτεκτονικό σχέδιο ως έργο τέχνης. Θα πρέπει, ωστόσο,

να παρατηρήσουμε πως το εικαστικό ύφος των αρχιτεκτονικών σχεδίων

είναι συνυφασμένο με την αρχιτεκτονική επινόηση, καθώς στη ζωγραφική

απόδοση των σχεδίων, εντοπίζονται τεχνικές και λειτουργικές συνιστώσες

με σκοπό την ενθάρρυνση της κατανόησης της κατασκευαστικής μορφής

και της αναλογίας. Άλλωστε, η εφεύρεση της κεντρικής προοπτικής, μιας

από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της δυτικοευρωπαϊκής ζωγραφικής,

συντελέστηκε μέσα από το αρχιτεκτονικό σχέδιο του Filippo Brunelleschi,

όταν σχεδίασε τρισδιάστατα το Βαπτιστήριο της Φλωρεντίας (Κασιμάτη

2010).

Ο Βασίλειος Κουρεμένος σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής

του πορείας παραμένει πιστός στις βασικές αρχές της Beaux-Arts με έναν

τρόπο, ωστόσο, όχι δογματικό. Αντίθετα, φιλτράρει την ακαδημαϊκή

πρακτική μέσα από τις φόρμες του κλασικισμού και συνδιαλέγεται με τα

διακοσμητικά μοτίβα της art déco.Το έργο του χαρακτηρίζει η δημιουργική

ανησυχία και η προσπάθεια να ξεφύγει από τα στενά ακαδημαϊκά όρια και

να συγχρονιστεί με τις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης. Άλλωστε όπως

επισημαίνει ο ίδιος η αρχιτεκτονική εκτός από το ωραίο έχει ως σκοπό το

χρήσιμο και εκεί έγκειται η διαφοροποίησή της από τις υπόλοιπες τέχνες
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(Κουρεμένος 1937). Ανάμεσα στα έργα του συναντώνται κτίρια

διαμερισμάτων, προσοδοφόρα ακίνητα, αστικά μέγαρα, ιδιωτικές κατοικίες,

επαύλεις, εξοχικές κατοικίες, ταφικά μνημεία, μνημειακές συνθέσεις κ.α.

Μορφοποιώντας τις συλλογικές, μέσω της εκπαίδευσης, κατευθύνσεις της

εποχής του χαράζει ένα νέο προσωπικό και αναγνωρίσιμο ύφος, το οποίο

προκύπτει από το δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στον κλασικισμό και στο

γαλλικό ακαδημαϊσμό.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα ενισχύει την ισχυρή έλξη του προς

την ελληνική κληρονομιά. Αυτό άλλωστε εμπίπτει στη θεώρησή του, πως

κάθε αρχιτεκτόνημα θα πρέπει να εναρμονίζεται με το περιβάλλον στο

οποίο πρόκειται να ανεγερθεί και να «σέβεται» τα μορφολογικά, ιστορικά

και πνευματικά χαρακτηριστικά του κάθε τόπου. Απορρίπτοντας

μορφολογική ομοιογένεια που δεν υπολογίζει τα χαρακτηριστικά του

τόπου, διατείνεται πως η κριτική της αρχιτεκτονικής προϋποθέτει να

ληφθούν υπόψη τα ήθη, το περιβάλλον, ο χώρος και ο χρόνος, το κλίμα, το

χρήμα και όλες οι επιτακτικές ανάγκες και τα στοιχεία που λαμβάνονται ως

βάση στην οικοδόμηση κάθε κτιρίου (Κουρεμένος 1937).

Στις συνθέσεις του, τις οποίες χαρακτηρίζει η απουσία υπερβολής

στην κλίμακα του μεγέθους ή στη διακοσμητική τεχνική, υιοθετεί το

σύστημα των αρμονικών αναλογιών, της πολυχρωμίας, του τονισμού της

καθέτου και των διακοσμητικών μοτίβων. Η αρχιτεκτονική του

Κουρεμένου είναι κατά βάση ρασιοναλιστική. Ο ρασιοναλιστικός

προσανατολισμός εκφράζεται με σαφή τρόπο στην άποψή του πως δεν

δέχεται κανένα συμβιβασμό παρά με τη λογική και την αρμονία

(Κουρεμένος 1937). Οι ακαδημαϊκές καταβολές είναι ορατές στο έργο του,

κυρίως μέσω της χρήσης των «προτύπων» και της απόδοσης του

«χαρακτήρα». Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Σχολής Καλών Τεχνών του

Παρισιού η έννοια της χρήσης των προτύπων αντιλαμβάνεται ως η ύπαρξη

ενδεδειγμένων συνθετικών λύσεων για την αντιμετώπιση του εκάστοτε

αρχιτεκτονικού προβλήματος και όχι ως στείρα απομίμηση. Άλλωστε,



αντί  επ ιλόγου

339

σύμφωνα με τον Κουρεμένο η αρχιτεκτονική είναι αποκλειστικά

δημιουργική και ερμηνευτική τέχνη που δεν ανέχεται την απομίμηση

(Κουρεμένος 1937). Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ρυθμού τον περιγράφει

ως την έκφραση ενός ιδανικού τρόπου ή σχήματος, σύμφωνα με μία βάση

(τύπο ή αρχή). Όπως χαρακτηριστικά διατείνεται, ρυθμός είναι ο

χαρακτήρας στην αρχιτεκτονική, είναι η πειθαρχία και η ομόνοια. Εκ του

ρυθμού αναγνωρίζεται η κάθε εποχή, η έλλειψη δε αυτού είναι ο εγωισμός,

η αναρχία, η αμάθεια, το ψεύδος (Κουρεμένος 1937).

Στο σύνολο του έργου του ο Βασίλειος Κουρεμένος εφαρμόζει τη

συναρμογή όλων των τεχνών. Συνιστά, άλλωστε, χαρακτηριστικό του η

προσωπική επιμέλεια των διακοσμητικών λεπτομερειών των έργων του, η

οποία επεκτείνεται ακόμη και στην κατασκευή προπλασμάτων.

Αναγνωρίζοντας την πολυσημαντότητα και το πολυδιάστατο περιεχόμενο

της αρχιτεκτονικής, νοεί την αρχιτεκτονική δημιουργία ως ένα σύνολο

συνθετικών, ιστορικών, εικαστικών, τεχνικών γνώσεων και δυνατοτήτων

εφαρμογής. Για τον Κουρεμένο η αρχιτεκτονική περιλαμβάνει τα

μαθηματικά, τη γεωμετρία, τη γεωδαισία, τη φυσική, τη χημεία, την

αστρολογία, την υγιεινή, τη νομική, ως και τη βιομηχανία και το εμπόριο.

Περιλαμβάνει, δηλαδή, όλες τις ενέργειες της ανθρώπινης δράσης

(Κουρεμένος 1937). Αρνούμενος την παραδοσιακή ταξινομητική αντίληψη

της τέχνης και της επιστήμης, η οποία διαχωρίζει τις επιμέρους συνιστώσες,

προβαίνει με το έργο και τη διδασκαλία του σε άρση του διαχωρισμού και

στην επανασυγχώνευση των συνιστωσών στο ίδιο νόημα της

αρχιτεκτονικής.

Συνεπής απόρροια της παραπάνω θεώρησης είναι ο τρόπος με τον

οποίο επιχείρησε να διδάξει την αρχιτεκτονική σύνθεση στη Σχολή

Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. Η άποψή του πως η Οικοδομική, η Κτιριολογία,

η Μορφολογία και η Αισθητική συγκροτούν ένα συμπαγές υπόβαθρο που

θα οδηγήσει στην αρχιτεκτονική σύνθεση και πως ο καταμερισμός της

διδασκαλίας τους δεν θα πρέπει να υφίσταται, προκάλεσε έντονες
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αντιδράσεις στο σώμα των καθηγητών. Δυσαρέσκεια προκάλεσε επίσης η

άρνησή του να διδάξει την αρχιτεκτονική σύνθεση στους πολιτικούς

μηχανικούς, πράξη η οποία εγγράφεται στο πλαίσιο της γενικότερης στάσης

του απέναντι στην έννοια της αρχιτεκτονικής και στο διαχωρισμό των

ειδικοτήτων του αρχιτέκτονα και του μηχανικού. Η τέχνη του κτίζειν ανήκει

στον τεχνίτη και όχι στον αρχιτέκτονα. Όταν κτιστεί ένα κτίριο και κριθεί

ότι είναι ωραίο, τότε θα είναι αρχιτεκτονική. Αρχιτεκτονική είναι το κτίζειν

και διακοσμείν με τέχνη ή καλλιτεχνία (Κουρεμένος 1937).

Ως Καθηγητής Κτιριολογίας επιχείρησε να εφαρμόσει τη λογική των

εργαστηρίων της École des Beaux-Arts και τη διδασκαλία της αξίας της

συνεργασίας, της άμιλλας και της αφοσίωσης στην ομάδα. Η ατελέσφορη

έκβαση της προσπάθειας έγκειται στο ότι την εποχή εκείνη το ελληνικό

Πολυτεχνείο παρείχε εκπαίδευση τεχνο-επιστημονικού προσανατολισμού

και μεθόδων και επιδίωκε την οργανωμένη μετάδοση θετικιστικής

«αντικειμενικής» γνώσης προς εφαρμογή, και όχι γνώσης – εικασίας –

δοκιμής μέσα από τη σχέση προσώπων. (Πανέτσος 2010).

Μέχρι σήμερα το ζήτημα της μαθητείας και η σχέση της με την

αρχιτεκτονική παραγωγή, ειδικά σε ό,τι αφορά τη Σχολή Καλών Τεχνών

του Παρισιού, δεν έχει αποτελέσει ζήτημα ενδελεχούς μελέτης από τη

νεότερη ελληνική αρχιτεκτονική ιστοριογραφία. Υπό το πρίσμα αυτό το

αρχείο του Βασιλείου Κουρεμένου, με αναφορές στο σπουδαστικό και

αρχιτεκτονικό έργο του, μας δίνει τη δυνατότητα να αποτιμήσουμε ιστορικά

και κριτικά το παιδαγωγικό πρότυπο της Σχολής Καλών Τεχνών του

Παρισιού και να επιχειρήσουμε τις συσχετίσεις του, αφενός με την

ελληνική αρχιτεκτονική εκπαίδευση και αφετέρου με την αρχιτεκτονική

παραγωγή του Βασιλείου Κουρεμένου επανατοποθετώντας τον στον

ελληνικό και ευρωπαϊκό χάρτη της αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα.
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Σας ευχαριστώ πολύ δια το γράμμα σας
και το εδιάβασα με κάποια συγκίνηση
διότι περιλαμβάνει την ιστορία του
χωριού μας και πράγματα τα οποία
οφείλουν να μεταβιβάζονται εις τας
μέλλουσας γενεάς, δια την τιμήν μας
(…) δια ταύτα και (…) φυλλάδιον, εγώ
κάμω ευχαρίστως τα έξοδα ώστε
κοιτάξετέ το εάν έχετε τίποτε να
συμπληρώσετε ή να διορθώσετε και
(…) το οριστικόν εις τον αδελφόν σας
δια τον (…) και πόσο πρέπει να γίνουν
500-1000 υποθέτω. Σας συγχαίρω δια
την πνευματική σας προσπάθεια και
δια την πρόοδο η οποία συντελείται εις
το χωριό μας χάριν των διδασκάλων.
Δεν έχετε σκοπό να έλθετε εις τας
Αθήνας προσεχώς, εάν όχι θα
προσπαθήσω νε έλθω δι’ ολίγας ώρας ή
ημέρας. Ήθελα να σκεφτούμε εάν
ημπορούμεν να (…) Μιαν βιβλιοθήκην
κοντά στο χωριό μας κάπου, πιθανόν
εις το καταρεύσαν σπίτι μας. Ο καιρός
σύμβουλος αλλά η ιδέα ως μετατέθη
(…).

Β. Κουρεμένος
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10

Αγαπητοί φίλοι συγχωριανοί
Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να
πραγματοποιήσομεν τα σχέδιά μας δια
την ανοικοδόμησην του σχολείου μας,
εσωκλείστως σας στέλνω τα σχέδια
δια να λάβετε γνώσιν και προσεχώς θα
προσπαθήσω να έλθω δια να
αρχίσωμεν τα θεμέλια. Θα χτίσωμεν
ένα τμήμα […] όσον θα είναι δυνατόν,
δια την εξυπηρέτησην των παραπάνω
αναγκών δηλαδή το εν ή τα δύο
περίπτερα δια άρρενα και θήλεα και
αργότερα συμπληρώνομεν με το
κτίριο το οποίο βρίσκονται εις τον
άξονα δηλαδή η μεγάλη αίθουσα, το
γυμναστήριο και εργαστήριον. Θα σας
στείλω μόλις μου επιτραπεί ένα ποσό
δια αγοράν και μεταφοράν άμμου εκ
του ποταμού, ασβέστη και εργατικά,
άμαξες [...] βλέπομεν δια τα άλλα
οικοδομήσιμα υλικά, σιδηρά, ξυλεία
κλπ. Είναι απαραίτητο όπως μην
αναφέρεται το όνομά μου, ούτε ότι θα
έλθω αυτού.

Β. Κουρεμένος
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2. J.N.L. Durand. (1819). Précis des leçons
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Άσκηση
Ημερομηνία

Αξιολόγησης
Αξιολόγηση Βαθμός

Ασκήσεις

στην ύλη της

επιστημονικής

διδασκαλίας

Μαθηματικά 23.10.1893 Mention 2

Παραστατική

Γεωμετρία
23.4.1893 Mention 2

Στερεοτομία 20.11.1893 Mention 2

Προοπτική 3.11.1896 Mention 2

Οικοδομική 3.8.1896 Mention 2

Αρχιτεκτονικές

ασκήσεις

Αναλυτικές

Ασκήσεις

4.1.1896 2ε Mention 1

8.3.1896 2ε Mention 1

Συνθετικές

ασκήσεις

7.3.1893 2ε Mention 1

8.11.1894 2ε Mention 1

9.5.1893 2ε Mention 1

Esquisse 3.11.1896 2ε Mention 1

Design

Modelage

26.2.1897 3ε Μédaille 1 ½

26.1.1897 Mention 1

Design

Ornamental

3.7.1894 Mention 1

22.6.1894 Mention 1

Σύνολο

βαθμών

20 ½
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Διαγωνισμοί
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8.6.1899 1ere Mention 1

2.4.1901 2eme Mention 1/2
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1.4.1901 1ere Mention 1

3.6.1902 1ere Mention 1

3.2.1903 1ere Mention 1

Concour

Rougevin

19.2.1901 1ere Mention 1

16.2.1904 1ere Mention 1

Concour

Godeboeuf

24.12.1902 1ere Mention 1

23.12.1902 1ere Mention 1

Concour

Labarre
14 .1.1904 1ere Mention 1
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Concour

Godeboeuf

Couronement
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architecture et de sculpture d'ornement
(1869)

6867



ε ικόνες

397

69 Bασ. Κουρεμένος. Αναλυτική άσκηση
(1893-1894)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

69



ε ικόνες

398

70 Αναλυτική άσκηση (1893-1894)
Ανάλυση επιμέρους στοιχείων

70



ε ικόνες

399

71 Bασ. Κουρεμένος. Αναλυτική άσκηση
(1893-1894)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

71



ε ικόνες

400

72 B. Κουρεμένος. Αναλυτική άσκηση
(1893-1894)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

72



ε ικόνες

401

Ment i on

73 Β. Άσκηση dessin ornamental (1894)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

74 Λεπτομέρεια της πίσω όψης

73

74



ε ικόνες

402

75 Β. Κουρεμένος. Άσκηση dessin
modelage (1897)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

76 Λεπτομέρεια της πίσω όψης

75

76



ε ικόνες

403

77-78 École des Beaux-Arts. Ομοιώματα μελών
ανθρώπων και ζώων (19ος αιώνας)

79 École des Beaux-Arts. Μελέτη στάσης
σώματος πολεμιστή (1812)

80 École des Beaux-Arts. Ανθρώπινο μοντέλο

77 78

8079



ε ικόνες

404

81 Β. Κουρεμένος. Άσκηση dessin (1897)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

82 Λεπτομέρεια της πίσω όψης

81

82



ε ικόνες

405

83 Β. Κουρεμένος. Άσκηση projet rendu
(1893-1894)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

84 Λεπτομέρεια της πίσω όψης

83

84



ε ικόνες

406

85 Β. Κουρεμένος. Άσκηση projet rendu (1893-1894).
Αναζήτηση των πιθανών αξόνων της σύνθεσης

85



ε ικόνες

407

86 Β. Κουρεμένος. Άσκηση projet rendu (1893-1894)
(1) Salon d’ honneur, (2) Gallerie des fetes, (3)
Salle des jeux, (4) Salle à manger, (5) Salle de
billard, (6) Chambre, (7) Salon, (8) Salle à
manger, (9) Office, (10) Cuisine, (11) Bureau,
(12) Cabinet du Prefet, (13) Salon

86



ε ικόνες

408

87 Β. Κουρεμένος. Εsquisse (1901)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος  Ιωαννιτών)

87



ε ικόνες

409

88 Β. Κουρεμένος. Διαγωνισμός Godeobeuf (1902)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

88



ε ικόνες

410

89 Jean-Frédéric Wielhorski
Διαγωνισμός Godeboeuf (1901)

90 Pierre Émile Leprince-Ringuet.
Διαγωνισμός Godeboeuf (1901)

91 Boille Maurice
Διαγωνισμός Godeboeuf (1907)

92 Antoine-Isidore-Eugène
Διαγωνισμός Godeboeuf (1838)

89 90

9291



ε ικόνες

411

93

94 Edmond Leenhardt
Διαγωνισμός Godeboeuf (1897)

95 Gaston-Pierre Bacot
Διαγωνισμός Godeboeuf (1897)

96 Georges Arnold
Διαγωνισμός Rougevin (1865)

93 94

9695

Β. Κουρεμένος (;) Φοιτητική άσκηση.
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)



ε ικόνες

412

97 Β. Κουρεμένος. Διαγωνισμός Rougevin (1904)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

97



ε ικόνες

413

98 Αλέξανδρος Νικολούδης
Διαγωνισμός Rougevin (1904)

99 Edmond Navarre
Διαγωνισμός Rougevin (1876)

100 Léon Eugène Quatesous
Διαγωνισμός Rougevin (1882)

101 Philippe Alexandre Leidenfrost
Διαγωνισμός Rougevin (1868)

98 99

101100



ε ικόνες

414

102 Β. Κουρεμένος. Διαγωνισμός Labarre (1904)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

102



ε ικόνες

415

103 Β. Κουρεμένος. Διαγωνισμός Labarre
(1904) Σχέδιο μελέτης

(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

103



ε ικόνες

416

104 Β. Κουρεμένος. Διαγωνισμός Labarre (1904)
Αναζήτηση των πιθανών αξόνων

104



ε ικόνες

417

105-108 Διεθνής Έκθεση, Παρίσι (1900)

105 106

108107



ε ικόνες

418

109-110 Κάρτα συμμετοχής του Βασ.
Κουρεμένου στο Salon των
Γάλλων Καλλιτεχνών (1896)
(Αρχείο Τζ. Φίλιου–Rounds)

111-112 Κάρτα συμμετοχής του Βασ.
Κουρεμένου στη Διεθνή
Έκθεση του Παρισιού (1900)
(Αρχείο Τζ. Φίλιου–Rounds)

109 110

112111



ε ικόνες

419

113-116 Βασ. Κουρεμένος & Paul Capellaro
Το μνημείο του Παλαιών Πατρών
Γερμανού, Δημητσάνα (1930)

113 114

116115



ε ικόνες

420

117 Β. Κουρεμένος. Μνημείο βασίλισσας
Βικτωρίας, Δουβλίνο (1905).  Πρόσοψη
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

118 Λεπτομέρεια

118

117



ε ικόνες

421

119 Β. Κουρεμένος. Μνημείο βασίλισσας
Βικτωρίας, Δουβλίνο (1905). Πίσω όψη
(Αρχείο Βασιλείου Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

119



ε ικόνες

422

120 Β. Κουρεμένος. Μνημείο βασίλισσας
Βικτωρίας, Δουβλίνο (1905). Πλάγια όψη
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

120



ε ικόνες

423

121 Β. Κουρεμένος. Μνημείο
βασίλισσας Βικτωρίας,
Δουβλίνο (1905). Πρόσοψη
(Irish Architectural Archives)

122 Λεπτομέρεια

121

122



ε ικόνες

424

123 Β. Κουρεμένος. Μνημείο
βασίλισσας Βικτωρίας,
Δουβλίνο (1905). Πρόσοψη
(Irish Architectural Archives)

123



ε ικόνες

425

124-127 Β. Κουρεμένος. Μνημείο
βασίλισσας Βικτωρίας, Δουβλίνο
(Irish Architectural Archives)

124 125

127126



ε ικόνες

426

128-131 Μνημείο βασίλισσας
Βικτωρίας, Δουβλίνο (1948)
(Irish  Architectural Archives)

128 129

131130



ε ικόνες

427

132-135 Μνημείο βασίλισσας Βικτωρίας,
Δουβλίνο (φωτ. 1908-1914)

132 133

135134



ε ικόνες

428

136 Μνημείο βασίλισσας Βικτωρίας,
Δουβλίνο Αλληγορική γλυπτική μορφή

137 Ο χώρος του Leinster Lawn
138 Επιστολή που αφορά στο μνημείο, την

οποία ο Κουρεμένος επισύναψε στο
σχέδιο της πλάγια όψης
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

139 Η προτομή της Βικτωρίας στο Σύδνεϋ

136 137

139138



ε ικόνες

429

140 Β. Κουρεμένος. Τράπεζα των Αθηνών,
Κων/πολη (1911). Μελέτη εξώθυρας.
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

140



ε ικόνες

430

141-142 Β. Κουρεμένος. Τράπεζα των
Αθηνών, Κων/πολη (1911)

143-144 Το εσωτερικό του κτιρίου

141 142

144143



ε ικόνες

431

145 Τράπεζα των Αθηνών, Κων/πολη
(1911). Κάτοψη του ισογείου.
[Σχεδιασμός της κάτοψης από τη
γράφουσα βάσει σχεδίου του Β.
Κουρεμένου που δημοσιεύθηκε στο
περιοδικό L’Architecture (1936)]

145



ε ικόνες

432

146 Τράπεζα των Αθηνών, Κων/πολη
(1911). Οι πιθανοί άξονες της σύνθεσης

146



ε ικόνες

433

147 Το Crespin Han, στη θέση του
οποίου ανεγέρθηκε η Τράπεζα των
Αθηνών

148 Το κτίριο την εποχή που στέγαζε
την Deutsche Bank (δεκαετία 1930)

149 Διαφημιστική αφίσα της Doğan
Insurance Company (1944)

150 Minerva Han (1980)

147 148

150149



ε ικόνες

434

ΠΙΝ. 05 Λίστα των ενοίκων του Crespin Han και
του κτιρίου της Τράπεζας των Αθηνών,
Κωνσταντινούπολη (1889 - 2000)

Πηγή:

ΠΙΝ. 05

http://myweb.sabanciuniv.edu/kasagaleri/
files/2009/03/burada1.pdf Ανάκτηση
12.12.2011



ε ικόνες

435

151 Β. Κουρεμένος. Μνημείο του ποιητή
Robert Burns, San Fransisco (1898).
Συμμετοχή σε διαγωνισμό
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

151



ε ικόνες

436

152 Β. Κουρεμένος. Μνημείο για τον
Άγνωστο Στρατιώτη, Αθήνα (1926)
Συμμετοχή σε διαγωνισμό
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

152



ε ικόνες

437

153 Β. Κουρεμένος. Μνημείο για τον
Άγνωστο Στρατιώτη, Αθήνα (1926).
Συμμετοχή σε διαγωνισμό
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

153



ε ικόνες

438

154 Β. Κουρεμένος. Μνημείο για τον
Άγνωστο Στρατιώτη, Αθήνα (1926)
Συμμετοχή σε διαγωνισμό
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

154



ε ικόνες

439

155 Β. Κουρεμένος. Ιερός Ναός Αγίας
Τριάδας, Πειραιάς (1928).
Συμμετοχή σε διαγωνισμό
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

155



ε ικόνες

440

156-159 Β. Κουρεμένος. Ιερός Ναός Αγίας
Τριάδας, Πειραιάς (1928). Συμμετοχή
σε διαγωνισμό
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

156

158 159

157



ε ικόνες

441

160-163 Β. Κουρεμένος. Ιερός Ναός Αγίας
Τριάδας, Πειραιάς (1928). διαγωνισμό

(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

160

162 163

161



ε ικόνες

442

164

164

Β. Κουρεμένος. Ιερός Ναός Παναγίας
Παρηγορήτισσας, Άρτα. Κάτοψη.
Μελέτη αποτύπωσης
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)



ε ικόνες

443

166

165

165

165-168 Β. Κουρεμένος. Ιερός Ναός Παναγίας
Παρηγορήτισσας, Άρτα. Όψεις.
Μελέτη αποτύπωσης
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

168167



ε ικόνες

444

169 Β. Κουρεμένος. Ιερός Ναός Παναγίας
Παρηγορήτισσας, Άρτα. Τομή. Μελέτη
αποτύπωσης
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

169



ε ικόνες

445

170 Β. Κουρεμένος. Σιδηροδρομικός
Σταθμός, Θεσσαλονίκη (1925). Μελέτη.
(Αρχείο Β. Κουρεμένου. Δήμος Ιωαννιτών)

170



ε ικόνες

446

171 Έκθεση των Γάλλων Καλλιτεχνών
(1929). Αργυρό μετάλλιο για τη
μελέτη του σιδηροδρομικού σταθμού
Θεσσαλονίκης
(Αρχείο Β. Κουρεμένου. Δήμος Ιωαννιτών)

171



ε ικόνες

447

173172

172 B. Κουρεμένος. Προοπτικό σχέδιο
του παραλιακού μετώπου της

Θεσσαλονίκης (;)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου. Δήμος Ιωαννιτών)

173 Β. Κουρεμένος. Αστική πολυκατοικία.
Δ. Αρεοπαγίτου 17 (1933). Κάτοψη
ισογείου και τυπικού ορόφου
(πηγή: αρχείο Μαρίνας Κουρεμένου)

174-175 Β. Κουρεμένος. Μελέτη αστικής
κατοικίας

(Αρχείο Β. Κουρεμένου. Δήμος Ιωαννιτών)

175174



ε ικόνες

448

176 B. Κουρεμένος. Γύψινο πρόπλασμα
ορειχάλκινου αποτυπώματος του
Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ (1927)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου. Δήμος Ιωαννιτών)

176



ε ικόνες

449

177 Β. Κουρεμένος. Γύψινο πρόπλασμα (1934)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου. Δήμος Ιωαννιτών)

177



ε ικόνες

450

178

178

Β. Κουρεμένος, Charles Henri Nicod
(ζωγράφος) & Louis Aimé Lejeune
(γλύπτης). Μνημείο «Θεότητες της Πίνδου.
Πόλεμος 40-41 ΟΧΙ» (1953). Πρόπλασμα
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)



ε ικόνες

451

179 Β. Κουρεμένος, Charles Henri Nicod
(ζωγράφος) & Louis Aimé Lejeune
(γλύπτης). Μνημείο «Θεότητες της
Πίνδου. Πόλεμος 40-41 ΟΧΙ» (1953).
Πρόπλασμα
(Αρχείο Β. Κουρεμένου. Δήμος Ιωαννιτών)

179



ε ικόνες

452

180-181 Β. Κουρεμένος, Charles Henri Nicod (ζωγράφος) &
Louis Aimé Lejeune (γλύπτης). Μνημείο «Θεότητες της
Πίνδου.   Πόλεμος   40-41 ΟΧΙ» (1953). Πρόπλασμα.
Λεπτομέρεια
(Αρχείο Β. Κουρεμένου. Δήμος Ιωαννιτών)

181180



ε ικόνες

453

Η Κρήτη υπήρξε το λίκνο του πολιτισμού του πιο αρχαίου της Ευρώπης. Πράγματι
οι Μινωικές και Προμινωικές εποχές χρονολογούνται από 18 αιώνες πριν τον πόλεμο της
Τροίας που είχε οχτώ αιώνες πριν τον Ιησού Χριστό. Υφίσταται κατά τη διάρκεια των
αιώνων τη Ρωμαϊκή κυριαρχία, την Αραβική και Μαυριτανική κυριαρχία, αυτή των
Γενοβέζων και της Βενετίας και την πιο αιματηρή όλων την κυριαρχία των Τούρκων. Πάντα
σε αγώνα για την ελευθερία της είχε να υποστεί μετά από πολυάριθμες καταστροφές των
Αράβων, εννέα επαναστάσεις ενάντια στη Βενετία και επίσης ενάντια στους Τούρκους. Με
το κουράγιο της και την επιμονή της κέρδισε την ανεξαρτησία της το 1898. Το 1940 – 1945
η αντίστασή της στον εχθρό υπήρξε μια μεγάλη βοήθεια για τους συμμάχους.

B. COUREMENOS Architecte S.C. – S.A.D.G.

182-183 Β. Κουρεμένος. Γλυπτική σύνθεση
«Η στήλη της Κρήτης». Grand
Palais, Παρίσι (1950). Πρόπλασμα
(Αρχείο Β. Κουρεμένου. Δήμος Ιωαννιτών)

184 Κείμενο του Β. Κουρεμένου που
συνοδεύει φωτογραφικό υλικό της
«Στήλης της Κρήτης»
(Αρχείο Β. Κουρεμένου. Δήμος Ιωαννιτών)

182 183

184



ε ικόνες

454

185 Β. Κουρεμένος. Γλυπτική σύνθεση
«Η στήλη της Κρήτης» (1950).
Πρόπλασμα

(Αρχείο Β. Κουρεμένου. Δήμος Ιωαννιτών)

185



ε ικόνες

455

186-188 Β. Κουρεμένος. Γλυπτική σύνθεση «Η
στήλη της Κρήτης» (1950).
Πρόπλασμα
(Αρχείο Β. Κουρεμένου. Δήμος Ιωαννιτών)

189 Μετάλλιο από την Ένωση Γάλλων
Αρχιτεκτόνων για τη «Στήλης της
Κρήτης»
(Αρχείο Β. Κουρεμένου. Δήμος Ιωαννιτών)

186 187

189188



ε ικόνες

456

190 Β. Κουρεμένος. Ταφικό μνημείο
Όθωνος & Αθηνάς Σταθάτου (1922)
Α΄Νεκροταφείο Αθηνών
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

190



ε ικόνες

457

191 Β. Κουρεμένος. Ταφικό μνημείο
Όθωνος & Αθηνάς Σταθάτου (1922)
Α΄Νεκροταφείο Αθηνών
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

191



ε ικόνες

458

192 G. Umbdenstock (1928). Αρμονικές
χαράξεις. «La loi harmonique de
strucrure. La tribune des Cariatides
de l’ Erechtheion»

(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

192



ε ικόνες

459

193 Gustave Umbdenstock (1928).
Αρμονικές χαράξεις. «La tribune des
Cariatides de l’ Erechtheion»

(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

193



ε ικόνες

460

194 G. Umbdenstock (1928). Αρμονικές
χαράξεις. «La loi physiologique de l'
être humain. Fragments de la frise des
cavaliers du parthenon»

(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

194



ε ικόνες

461

195-198 G. Umbdenstock (1928). Αρμονικές
χαράξεις. «La loi physiologique de l'
être humain. Fragments de la frise
des cavaliers du parthenon»

(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

195 196

198197



ε ικόνες

462

199 Αρμονικές χαράξεις. Αγ. Σοφία,
Κωνσταντινούπολη
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

199



ε ικόνες

463

200-203 Αρμονικές χαράξεις. Αγ. Σοφία,
Κωνσταντινούπολη
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

200 201

203202



ε ικόνες

464

204 Β. Κουρεμένος. Ex-libris
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

204



ε ικόνες

465

205 B. Κουρεμένος. Σχέδιο ταπητουργίας
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

205



ε ικόνες

466

206-209 B. Κουρεμένος. Σχέδιο ταπητουργίας
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)

206 207

209208



ε ικόνες

467

210-212

213 Ο Γάλλος ηθοποιός Jean Mounet-Sully

210 211

213212

Β. Κουρεμένος. Ο ηθοποιός Jean Mounet-
Sully. Σκίτσο.
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)



ε ικόνες

468

214

215

216-217

214 215

217216

Β. Κουρεμένος. Γεώργιος Μπάλης. Σκίτσο.
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)
Β. Κουρεμένος. Γεώργιος Δροσίνης. Σκίτσο.
(1928)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)
Β. Κουρεμένος. Σκίτσα
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)
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218 Β. Κουρεμένος. Ελαιογραφία
«Βόσπορος» (c. 1938)
(Αρχείο Γ. Ζέρβα)

218



ε ικόνες

470
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ΠΙΝ. 6 Καθηγητές και επιμελητές στην έδρα της Κτιριολογίας στη Σχολή
Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π.  από το 1917 έως το 1961 [πηγή: Ε.Μ.Π. (εκδ.)
(2009) Ελληνική Μοντέρνα Αρχιτεκτονική. Θεματικές τομές και
τεκμηρίωση μιας δημιουργικής εποχής. Η δεκαετία του 30, Αθήνα].

ΕΤΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
1918-
1924 Κτιριολογίας H. Hébrard -

1925-
1928 Κτιριολογίας Β. Κουρεμένος -

1929-
1933 Κτιριολογίας H. Hébrard Ν. Μητσάκης (1931-

1933)
1933-
1936 Κτιριολογίας Εμμ. Κριεζής

(εκτ.) -

1936-
1942

Γενικής
Κτιριολογίας

Αλ. Νικολούδης
(ασθενής από το

1940)

Κυπρ. Μπίρης (1936-
1941)
Β. Δούρας (1933-

1942;)
Π. Μιχελής (1934-;)

1940-
1961

Ειδικής
Κτιριολογίας

Κων/νος
Κιτσίκης

(έκτακτος το 1940-
41)

-

ΠΙΝ. 6
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223-224 Ξενοδοχείο Alhambra, Νίκαια (1900)
225 LéonJamin. Δημαρχείο,Levallois–Perret

(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)
226 Barbotan-les-Thermes (Carte postale)

223 224

226225
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227 Προοπτικό σχέδιο μελέτης για
λογαριασμό της Εταιρίας Καζίνο
Κέρκυρας (1907 – 1908)
(Αρχείο Β. Κουρεμένου, Δήμος Ιωαννιτών)
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228 Κίμων Λάσκαρις. Φοιτητική εργασία (1927)
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Εισαγωγή

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διαχείριση του διαθέσιμου

αρχειακού υλικού του αρχιτέκτονα Βασιλείου Κουρεμένου καθώς και η

ψηφιοποίηση των τεκμηρίων με βασικό σκοπό τη διατήρηση, την οργάνωση

και τη μελέτη τους αλλά και τη διευκόλυνση της περαιτέρω έρευνας, μέσω

της προβολής και διάθεσής τους στο κοινό. Στις παραπάνω δραστηριότητες

περιλαμβάνονται οι εργασίες καταγραφής και ταξινόμησης, οι οποίες

συνίστανται στη διανοητική κατηγοριοποίηση των τεκμηρίων και στον

εντοπισμό των βασικών διαιρέσεων του αρχειακού συνόλου. Στο πλαίσιο

της αρχειακής μελέτης προσεγγίζονται δύο ανεξάρτητα αρχεία που αφορούν

στο Βασίλειο Κουρεμένο.

Το ένα από τα αρχεία  προέκυψε από οργανωμένη ιδιωτική

δραστηριότητα του αρχιτέκτονα, ο οποίος το κληροδότησε στο Δημοτικό

Μουσείο Ιωαννίνων. Δεδομένης της φύσης των τεκμηρίων, της εξαιρετικής

παλαιότητας και της σχέσης τους με συγκεκριμένο πρόσωπο που διέπρεψε

στον επαγγελματικό του βίο, η αξία του αρχείου δύναται να χαρακτηριστεί

«ιστορική».

Το αρχειακό υλικό καλύπτει την περίοδο από το έτος 1893 έως το

1952. Πρόκειται για δημόσιο αρχείο, το οποίο βρίσκεται στην κατοχή του

οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων. Μέχρι το τέλους του 2012

τα σχέδια και τα έντυπα χωροθετούνταν στο Μέγαρο του Δημαρχείου

Ιωαννίνων, ενώ από τις αρχές του 2013 βρίσκονται στο κτίριο της

Δημοτικής Πινακοθήκης της πόλης. Οι γλυπτικές συνθέσεις χωροθετούνται

στο Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων. Εξαίρεση αποτελεί η φτερωτή Νίκη του

προπλάσματος της γλυπτικής σύνθεσης «Στήλης της Κρήτης», η οποία από

τις αρχές του 2013 βρίσκεται στη Δημοτική Πινακοθήκη. Στο Δημοτικό

Μουσείο Ιωαννίνων βρίσκεται και η βιβλιοθήκη του Κουρεμένου, η οποία

αποτελείται κυρίως από βιβλία που άπτονται της αρχιτεκτονικής και της

ιστορικής επιστήμης.
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Στη διατήρηση του αρχείου τηρείται ο «αρχειακός δεσμός», δηλαδή

η αρχή σύμφωνα με την οποία τα τεκμήρια που προέρχονται από ένα

νομικό ή φυσικό πρόσωπο πρέπει να μένουν συγκεντρωμένα και να μην

κατατέμνονται, διασκορπίζονται ή αναμειγνύονται με τα αρχειακά τεκμήρια

άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων. Από το έτος 2003 μέχρι σήμερα

έχουν σημειωθεί προσθήκες υλικού και πιθανώς να προκύψουν και στο

μέλλον. Η γραφή των τεκμηρίων είναι στην ελληνική, στη γαλλική, στη

λατινική και στην τουρκική γλώσσα. Σε ό,τι αφορά τα φυσικά

χαρακτηριστικά του αρχειακού υλικού, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το

μεγαλύτερο μέρος των σχεδίων και των έντυπων τεκμηρίων βρίσκεται σε

καλή κατάσταση, ωστόσο οι γλυπτικές συνθέσεις παρουσιάζουν μεγάλες

φθορές, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μη αναστρέψιμες.

Το δεύτερο αρχείο ανήκει στην ανιψιά του Βασίλειου Κουρεμένου

Τζούλια Φίλιου – Rounds και προέκυψε από συγκέντρωση προσωπικών

αντικειμένων του αρχιτέκτονα μετά το θάνατό του. Το αρχείο βρίσκεται

στην πατρική της οικία στον οικισμό Αγίου Κοσμά του Δήμου Πωγωνίου,

στο Νομό Ιωαννίνων. Το αρχειακό υλικό καλύπτει την περίοδο από το 1896

έως το 1950. Το μεγαλύτερο μέρος των τεκμηρίων αφορά στην προσωπική

και επαγγελματική πορεία του Κουρεμένου, ενώ υπάρχει και υλικό που

αφορά στην φοιτητική του πορεία στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού

και στη σχέση του με το ίδρυμα μετά το πέρας των σπουδών. Η συλλογή

ολοκληρώνεται με σειρά προσωπικών αντικειμένων του αρχιτέκτονα. Η

γραφή των τεκμηρίων είναι στην ελληνική και στη γαλλική γλώσσα.

Θεωρούμε πιθανό να προκύψουν στο μέλλον νέες προσθήκες υλικού.

Στην κατάταξη και διαχείριση του συνόλου των δύο αρχείων δε

διατηρήθηκε η διάταξη με την οποία αυτά συγκεντρώθηκαν, καθώς η

συγκέντρωση δεν έγινε με κάποια μεθοδολογία, γεγονός που κατέστησε

δυσχερή τη μελέτη των τεκμηρίων. Η ανακατάταξή τους με γνώμονα τα

θεματικά κριτήρια θεωρήθηκε επιβεβλημένη. Η επιλογή του ταξινομικού

συστήματος, η ταξινόμηση και η περιγραφή πραγματοποιήθηκαν από τη

γράφουσα. Κάθε ένα από τα δύο αρχεία περιλαμβάνει πρωτότυπα σχέδια ή
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αντίγραφα οποιασδήποτε ύλης ή τεχνικής. Με την καταγραφή και ανάδειξη

του αρχείου του Βασιλείου Κουρεμένου επιτυγχάνεται η προβολή των

συνιστωσών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής

εκπαίδευσης της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού, μέσα από τη

φοιτητική πορεία και το έργο του αρχιτέκτονα. Υπό το πρίσμα αυτό το

αρχείο δύναται να ειδωθεί ως νήμα του ιστού της αλληλεπίδρασης ανάμεσα

στην εκπαίδευση, την επαγγελματική πορεία και το διδακτικό έργο του

Κουρεμένου.
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ΕΙΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ Προσωπικό αρχείο

ΤΙΤΛΟΣ/ΦΟΡΕΑΣ Αρχείο Βασίλειου Κουρεμένου/Δήμος Ιωαννιτών

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1893 - 1952

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Δήμος Ιωαννιτών

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Πινακοθήκη & Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Αριθμός Σχεδίων: 131
Αριθμός Εντύπων: 27
Αριθμός Προπλασμάτων: 8
Αριθμός Φωτογραφιών: 1
Αριθμός Βιβλίων: 10

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Βασίλειος Κουρεμένος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Βασίλειος Κουρεμένος, γεννήθηκε στο χωριό
Βουλιαράτες της Β. Ηπείρου στις 25 Δεκεμβρίου
του 1875. Το 1893 εισήχθη στη Σχολή Καλών
Τεχνών του Παρισιού, από την οποία
αποφοίτησε το 1904, λαμβάνοντας το δίπλωμα
του αρχιτέκτονα. Μετά το πέρας των σπουδών
του εργάστηκε στο Παρίσι και στην
Κωνσταντινούπολη, ενώ τη δεκαετία του 1920
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Το 1924 εκλέχθηκε
καθηγητής στη νεοσύστατη Σχολή Αρχιτεκτόνων
του Ε.Μ.Π., θέση από την οποία παραιτήθηκε το
1927, λόγω διαφωνίας με τους υπόλοιπους
καθηγητές αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής
των μαθημάτων. Το 1926 διορίστηκε μέλος της
νεοϊδρυθείσας Ακαδημίας Αθηνών, στην έδρα
της αρχιτεκτονικής, θέση την οποία διατήρησε
μέχρι το θάνατό του, το 1957. Στο έργο του
συγκαταλέγεται πληθώρα ιδιωτικών έργων,
ταφικά και ιστορικά μνημεία και συμμετοχές σε
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το αρχείο αποτελείται από μεγάλη ποικιλία
τεκμηρίων, τα οποία σχετίζονται με τη φοίτηση
στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού και την
επαγγελματική πορεία του Β. Κουρεμένου. Το
αρχειακό υλικό περιλαμβάνει σχέδια φοιτητικών
εργασιών, αρχιτεκτονικές μελέτες, συμμετοχές σε
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, προπλάσματα
γλυπτικών συνθέσεων, έντυπα και βιβλία.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ

Πιθανώς να προκύψουν περαιτέρω προσθήκες
υλικού στο μέλλον.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Το αρχείο είναι ταξινομημένο στις σειρές:

Σειρά 01: Φοιτητικές εργασίες αρ. 1-33
(σχέδια 33)

Σειρά 02: Συμμετοχές σε αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς αρ. 34-46
(σχέδια 13)

Σειρά 03: Υλοποιημένο έργο αρ. 47-52
(σχέδια 6)

Σειρά 04: Αρχιτεκτονικές μελέτες αρ. 53-72
(σχέδια 20)

Σειρά 05: Διακοσμητικά μοτίβα
Σχέδια ταπητουργίας αρ. 73-109
(σχέδια 37)

Σειρά 06: Σκίτσα αρ. 110-131
(σχέδια 22)

Σειρά 07: Έντυπα αρ. 132-158
(τεκμήρια 27)

Σειρά 08: Προπλάσματα αρ. 159-165
(τεκμήρια 8)

Σειρά 09: Φωτογραφικό υλικό αρ. 166
(τεκμήριο 1)

Σειρά 10: Βιβλιοθήκη
(βιβλία 10)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Φεβρουάριος 2014

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ιουλία Παπασταύρου
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Σχέδιο

86 εκ. x 62,7 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και αραιωμένη
σινική μελάνη ή υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχεδιαστική παρουσίαση Διαθήκη Β. Κουρεμένου
τμημάτων ιστορικού κτιρίου

1875 - 1957
Συμμετοχή σε αναλυτική
άσκηση της Δεύτερης Τάξης 1957
της Σχολής Καλών Τεχνών
του Παρισιού Δήμος Ιωαννιτών

Δημοτική Πινακοθήκη
Άγνωστη

Δήμος Ιωαννιτών

B. Couréménos Έγιναν από το φορέα
El de Monsieur Guadet (2013)

Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ
Νο. 93

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 - 1894

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο). Tα δύο
επιμέρους σχέδια στο
δεξιό τμήμα έχουν γίνει
σε ξεχωριστά χαρτιά, τα
οποία στη συνέχεια
κολλήθηκαν στο σχέδιο
παρουσίασης. Το σχέδιο
φέρει σφραγίδα της École
des Beaux-Arts.

[σειρά 01]
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Σχέδιο

94 εκ. x 58 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και αραιωμένη
σινική μελάνη ή υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχεδιαστική παρουσίαση Διαθήκη Β. Κουρεμένου
τμημάτων ιστορικού κτιρίου

1875 - 1957
Συμμετοχή σε αναλυτική
άσκηση της Δεύτερης Τάξης 1957
της Σχολής Καλών Τεχνών
του Παρισιού Δήμος Ιωαννιτών

Δημοτική Πινακοθήκη
Άγνωστη

Δήμος Ιωαννιτών

B. Couréménos Έγιναν από το φορέα
El de Monsieur Guadet (2013)

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 – 1894

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξί άκρο).

[σειρά 01]
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Σχέδιο

87 εκ. x 65 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και αραιωμένη
σινική μελάνη ή υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχεδιαστική παρουσίαση Διαθήκη Β. Κουρεμένου
τμημάτων ιστορικού κτιρίου

1875 - 1957
Συμμετοχή σε αναλυτική
άσκηση της Δεύτερης Τάξης 1957
της Σχολής Καλών Τεχνών
του Παρισιού Δήμος Ιωαννιτών

Δημοτική Πινακοθήκη
Άγνωστη

Δήμος Ιωαννιτών

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 – 1894

Ανυπόγραφο σχέδιο. Το
σχέδιο φέρει σφραγίδα
της École des Beaux-Arts.

[σειρά 01]
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Σχέδιο

91,5 εκ. x 32,6 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και αραιωμένη
σινική μελάνη ή υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχεδιαστική παρουσίαση Διαθήκη Β. Κουρεμένου
τμημάτων ιστορικού κτιρίου

1875 - 1957

1957

Δήμος Ιωαννιτών

Δημοτική Πινακοθήκη
Άγνωστη

Δήμος Ιωαννιτών

B. Couréménos Έγιναν από το φορέα
El de Mr. Guadet (2013)

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 – 1894

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξί άκρο).

Συμμετοχή σε αναλυτική
άσκηση, της Δεύτερης

Τάξης της Σχολής Καλών
Τεχνών του Παρισιού

[σειρά 01]
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Σχέδιο

84 εκ. x 55,2 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και αραιωμένη
σινική μελάνη ή υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχεδιαστική παρουσίαση Διαθήκη Β. Κουρεμένου
τμημάτων ιστορικού κτιρίου

1875 - 1957
Συμμετοχή σε αναλυτική
άσκηση της Δεύτερης Τάξης 1957
της Σχολής Καλών Τεχνών
του Παρισιού Δήμος Ιωαννιτών

Δημοτική Πινακοθήκη
Άγνωστη

Δήμος Ιωαννιτών

B. Couréménos Έγιναν από το φορέα
El de Monsieur Guadet (2013)

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 - 1894

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξί άκρο).

[σειρά 01]
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Σχέδιο

61 εκ. x 47,3 εκ.

Ελεύθερο σχέδιο

Ορθογώνιο

Κάρβουνο και pastel

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχεδιαστική απεικόνιση Διαθήκη Β. Κουρεμένου
διακοσμητικού αντικειμένου

1875 - 1957
Συμμετοχή σε άσκηση dessin

οrnamental της Δεύτερης Τάξης 1957
της Σχολής Καλών Τεχνών
του Παρισιού Δήμος Ιωαννιτών

Δημοτική Πινακοθήκη
Χωρίς κλίμακα

Δήμος Ιωαννιτών

Νο. 9, Couréménos Έγιναν από το φορέα
eléve de Mr. Guadet (2013)

Semaine du 4 au 9 Juin 1894
Le Surveillant
(άγνωστη υπογραφή) Ιουλία Παπασταύρου
Mention

Φεβρουάριος 2014
1893 – 1894

Ενυπόγραφο σχέδιο (πίσω
όψη). Το σχέδιο φέρει
σφραγίδα της École des
Beaux-Arts.

[σειρά 01]
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Σχέδιο

62,5 εκ. x 45,2 εκ.

Ελεύθερο σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχεδιαστική απεικόνιση Διαθήκη Β. Κουρεμένου
ανθρώπινου σκελετού

1875 - 1957
Συμμετοχή σε άσκηση
ελεύθερου σχεδίου της 1957
Δεύτερης Τάξης της Σχολής
Καλών Τεχνών του Παρισιού Δήμος Ιωαννιτών

Δημοτική Πινακοθήκη
Χωρίς κλίμακα

Δήμος Ιωαννιτών

II Class, Couréménos B. Έγιναν από το φορέα
el de Mr. Mr. Guadet et Paulin (2013)
Monsieur Couréménos
2eme classe
Eléve de M. Guadet et Paulin
Semaine du 4 au 9 Janvier 1897 Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 – 1894

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξί άκρο & πίσω όψη). Η
επιγραφή «Monsieur
Couréménos, 2eme classe,
Eléve de M. Guadet et
Paulin, Semaine du 4 au 9
Janvier 1897» βρίσκεται
στην πίσω όψη του
σχεδίου, το οποίο φέρει
σφραγίδα της École des
Beaux-Arts.

[σειρά 01]
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Σχέδιο

61 εκ. x 46,5 εκ.

Ελεύθερο σχέδιο

Ορθογώνιο

Κάρβουνο

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχεδιαστική απεικόνιση Διαθήκη Β. Κουρεμένου
γυμνού άνδρα

1875 - 1957
Συμμετοχή σε άσκηση
dessin (;) της Δεύτερης Τάξης 1957
της Σχολής Καλών Τεχνών
του Παρισιού Δήμος Ιωαννιτών

Δημοτική Πινακοθήκη

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Couréménos Έγιναν από το φορέα
el de M.. M.. Gu... (2013)
2 Cl..
…EMENOS
M

Φεβρουάριος 2014

1893 – 1894

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξί άκρο).

Ιουλία Παπασταύρου

[σειρά 01]
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Σχέδιο

44,2 εκ. x 42,2 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και σινική μελάνη

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Σχέδιο μελέτης

Βασίλειος Κουρεμένος (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχεδιαστική παρουσίαση Διαθήκη Β. Κουρεμένου
πυργίσκου

1875 - 1957

1957

Δήμος Ιωαννιτών

Δημοτική Πινακοθήκη
Άγνωστη

Δήμος Ιωαννιτών

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 - 1894

Ανυπόγραφο σχέδιο

[σειρά 01]
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Σχέδιο

87 εκ. x 52,5 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Στέψη καθεδρικού ναού (;) Διαθήκη Β. Κουρεμένου
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

1875 - 1957

Συμμετοχή σε άσκηση
της Σχολής Καλών Τεχνών 1957
του Παρισιού

Δήμος Ιωαννιτών

Δημοτική Πινακοθήκη
Άγνωστη

Δήμος Ιωαννιτών

..LECHE EN PLOMB Έγιναν από το φορέα
XVI SIECLE (2013)

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 – 1904

Aνυπόγραφο σχέδιο

[σειρά 01]
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Σχέδιο

61 εκ. x 47,3 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και αραιωμένη
σινική μελάνη ή υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Κτίριο δημόσιας διοίκησης Διαθήκη Β. Κουρεμένου
(κάτοψη)

1875 - 1957
Συμμετοχή σε άσκηση
αρχιτεκτονικής σύνθεσης της 1957
Δεύτερης Τάξης της Σχολής
Καλών Τεχνών του Παρισιού Πινακοθήκη Δήμου

Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 - 1894

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο). Το σχέδιο
φέρει πλαισίωση με χρυσή
ταινία που αποδεικνύει
πως εκτέθηκε στην ετήσια
έκθεση της Σχολής Καλών
Τεχνών του Παρισιού με
την ολοκλήρωση του
ακαδημαϊκού έτους.

COUREMENOS
el de M. Guadet
PLAN DU REZ de ECURIES
REMISES, CONCIERGE
CORPS DE GARDE
CUISINE, OFFICE
CONSEIL DE VESTIBULE
CABINET
SALLE DU CONSEIL

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

[σειρά 01]
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Σχέδιο

78,5 εκ. x 45,2 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
Και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διώροφη οικία κυβερνητικού Διαθήκη Β. Κουρεμένου
αξιωματούχου (κάτοψη ισογείου)

1875 - 1957
Συμμετοχή σε άσκηση
projet rendu της Δεύτερης 1957
Τάξης της Σχολής Καλών
Τεχνών του Παρισιού Πινακοθήκη Δήμου

Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 – 1894

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο). Το σχέδιο
φέρει πλαισίωση με χρυσή
ταινία που αποδεικνύει
πως εκτέθηκε στην ετήσια
έκθεση της Σχολής Καλών
Τεχνών του Παρισιού με
την ολοκλήρωση του
ακαδημαϊκού έτους.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Couremenos
El de M. Guadet
Salon d’ honneur, Salon
Gallerie des fetes, Office
Salle des jeux, Cuisine
Salle à manger, Bureau
Salle de billard
Cabinet du Prefet

[σειρά 01]
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Σχέδιο

87 εκ. x 65 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτόνι

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Δημόσιο πηγάδι Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957
Συμμετοχή σε άσκηση
esquisse της Πρώτης Τάξης 1957
της Σχολής Καλών Τεχνών
του Παρισιού Πινακοθήκη Δήμου

Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

2m Couréménos
Paulin

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1901

Eνυπόγραφο σχέδιο (πίσω
όψη). Η επιγραφή «2m»
στην πρόσθια όψη
αποδεικνύει πως το σχέδιο
απέσπασε τη διάκριση
2eme Mention.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

[σειρά 01]
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Σχέδιο

48 εκ. x 31,5 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτόνι

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Κτίριο (κάτοψη) Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

B. Couréménos
El de Monsieur Guadet et
Paulin
MENTION
11:21 Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014
1893 - 1897

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο). Το σχέδιο
απέσπασε τη διάκριση
mention.

Συμμετοχή σε άσκηση
της Δεύτερης Τάξης της
Σχολής Καλών Τεχνών του
Παρισιού

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

[σειρά 01]
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Σχέδιο

54,8 εκ. x 38,1 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και σινική μελάνη

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Δημόσιο κτίριο υγείας Διαθήκη Β. Κουρεμένου
(κάτοψη)

1875 - 1957
Συμμετοχή σε άσκηση
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 1957
της Σχολής Καλών Τεχνών
του Παρισιού Πινακοθήκη Δήμου

Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 - 1904

Ανυπόγραφο σχέδιο. Το
σχέδιο φέρει πλαισίωση
με χρυσή ταινία που
αποδεικνύει πως εκτέθηκε
στην ετήσια έκθεση της
Σχολής Καλών Τεχνών
του Παρισιού με την
ολοκλήρωση του
ακαδημαϊκού έτους.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Basins Sulfreux, Dep.ces
Ds Chdy, Depot, Etuve
Dches Fdes, Cabinet Mn
Cons.on, Basines Acides
Pharcie, Lingerie
Medecine, Petites Opons
Charges, Interny

[σειρά 01]
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Σχέδιο

47,8 εκ. x 76,5 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη και
υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Δημόσιο κτίριο (κάτοψη) Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957
Συμμετοχή σε άσκηση
αρχιτεκτονικής σύνθεσης 1957
της Σχολής Καλών Τεχνών
του Παρισιού Πινακοθήκη Δήμου

Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 – 1904

Ανυπόγραφο σχέδιο. Το
σχέδιο φέρει πλαισίωση
με χρυσή ταινία που
αποδεικνύει πως εκτέθηκε
στην ετήσια έκθεση της
Σχολής Καλών Τεχνών
του Παρισιού με την
ολοκλήρωση του
ακαδημαϊκού έτους.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

[σειρά 01]
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Σχέδιο

34,2 εκ. x 47,9 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Κτίριο (όψη) Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957
Συμμετοχή σε άσκηση
της Σχολής Καλών Τεχνών 1957
του Παρισιού

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

17.
le Mention

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 - 1904

Ανυπόγραφο σχέδιο. Το
σχέδιο απέσπασε τη
διάκριση premiere
mention.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

[σειρά 01]
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Σχέδιο

63 εκ. x 47,5 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Ξυλομπογιά

Ναι
Χαρτόνι

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Κτίριο  (όψη και προοπτικό) Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957
Συμμετοχή σε άσκηση
dessin (;) της Δεύτερης Τάξης 1957
της Σχολής Καλών Τεχνών
του Παρισιού Δήμος Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

… de Concours
Manque de concordance
80

Φεβρουάριος 2014

1893 – 1904

Ανυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

[σειρά 01]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

509

` 19

Σχέδιο

52,5 εκ. x 67,7 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και σινική μελάνη

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Σχέδιο μελέτης

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Μέγαρο (όψη) Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

Συμμετοχή σε άσκηση της 1957
Σχολής Καλών Τεχνών του
Παρισιού Πινακοθήκη Δήμου

Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

COUREMENOS
El de M… Guadet

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 - 1894

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο). Το σχέδιο
φέρει πλαισίωση με χρυσή
ταινία που αποδεικνύει
πως εκτέθηκε στην ετήσια
έκθεση της Σχολής Καλών
Τεχνών του Παρισιού με
την ολοκλήρωση του
ακαδημαϊκού έτους.

[σειρά 01]
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Σχέδιο

(;)

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και σινική μελάνη

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Κτίριο (κάτοψη) Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

Συμμετοχή σε άσκηση
της Σχολής Καλών Τεχνών 1957
του Παρισιού Πινακοθήκη Δήμου

Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

..LECHE EN PLOMB
XVI SIECLE

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 – 1904

Aνυπόγραφο σχέδιο

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

[σειρά 01]
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Σχέδιο

53 εκ. x 78 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και αραιωμένη
σινική μελάνη ή υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Σχέδιο Μελέτης

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Κτίριο (κάτοψη) Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

Συμμετοχή σε άσκηση της
Σχολής Καλών Τεχνών του 1957
Παρισιού Πινακοθήκη Δήμου

Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 - 1904

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο). Η υπογραφή
στην ελληνική γλώσσα
προστέθηκε
μεταγενέστερα από το Β.
Κουρεμένο για την
εξασφάλιση της
πατρότητας του σχεδίου.

Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

[σειρά 01]
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Σχέδιο

61,5 εκ. x 91 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Σχέδιο μελέτης

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Στηθαίο σκάλας σε παλάτι Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957
Συμμετοχή στο διαγωνισμό
Godeboeuf της Σχολής 1957
Καλών Τεχνών του Παρισιού

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1902

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Σύμφωνα με τα αρχεία της
Σχολής Καλών Τεχνών ο
Κουρεμένος συμμετείχε
στο διαγωνισμό
Godeboeuf του 1902
αποσπώντας τη διάκριση
premiere mention.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

…M. Paulin
Guerison Radicale en trois
Jours
Ah Merde (σφραγίδα)
Madame Venus (;) (σφραγίδα)
Le Jeune … (σφραγίδα)

[σειρά 01]
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Σχέδιο

37 εκ. x 45 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Περίπτερο εισόδου σε κήπο Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957
Συμμετοχή σε άσκηση
της Σχολής Καλών Τεχνών 1957
του Παρισιού

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 - 1904

Ανυπόγραφο σχέδιο

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

[σειρά 01]
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Σχέδιο

92 εκ. x 63,5 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό (;)

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Μνημείο αφιερωμένο στην Διαθήκη Β. Κουρεμένου
ένωση δύο λαών

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014
1904

Ανυπόγραφο σχέδιο

Συμμετοχή στο διαγωνισμό
Rougevin της Σχολής Καλών
Τεχνών του Παρισιού

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

[σειρά 01]
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Σχέδιο

58,2εκ. x 94 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Ξυλομπογιά και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ξενοδοχείο για εργαζόμενους Διαθήκη Β. Κουρεμένου
(κατόψεις, όψη)

1875 - 1957
Συμμετοχή στο διαγωνισμό
Labarre της Σχολής Καλών 1957
Τεχνών του Παρισιού

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1904

Eνυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο). Η υπογραφή
στην ελληνική γλώσσα
προστέθηκε
μεταγενέστερα από το Β.
Κουρεμένο για την
εξασφάλιση της
πατρότητας του σχεδίου.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

HOTEL DES TRAVAILS
INFIRME, MAGAZINS
ATELIERS, BAINS LAVOS
AMPHITHE, ADMINON
REFECTOIR CAFE
BIBLIOTEQUE, CHAMBRES
DE 1 LIT, CHAMBRES DE 8
LITS, … DE 3 LIT
Mention, B. KOY…

[σειρά 01]
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Σχέδιο

58 εκ. x 94 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Σχέδιο μελέτης

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ξενοδοχείο για εργαζόμενους Διαθήκη Β. Κουρεμένου
(όψεις)

1875 - 1957
Συμμετοχή στο διαγωνισμό
Labarre της Σχολής Καλών 1957
Τεχνών του Παρισιού

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

HOTEL DES OUVRIERS

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1904

Ανυπόγραφο σχέδιο

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 01]
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Σχέδιο

54 εκ. x 97,6 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Εσωτερική όψη μεγάρου Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957
Συμμετοχή σε άσκηση
της Σχολής Καλών Τεχνών 1957
του Παρισιού

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

CLORIAPACI
Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893 - 1904

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο). Η υπογραφή
στην ελληνική γλώσσα
προστέθηκε
μεταγενέστερα από τον
Κουρεμένο για την
εξασφάλιση της
πατρότητας του σχεδίου.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

[σειρά 01]
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Σχέδιο

61,8 εκ. x 47,4 εκ.

Ελεύθερο σχέδιο

Ορθογώνιο

Κάρβουνο

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Άγνωστος

Άγαλμα Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Y HOFF

Φεβρουάριος 2014

(;)

Eνυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 01]
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Σχέδιο

65 εκ. x 49,6 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Σινική μελάνη

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Άγνωστος

Κτίριο Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

A mon ami Couremenos
(άγνωστη υπογραφή)

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).

[σειρά 01]
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Σχέδιο

51,6 εκ. x 83 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Αλέξανδρος Νικολούδης (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Κτίριο (κάτοψη) Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1874 - 1944

Συμμετοχή σε άσκηση projet
rendu της Σχολής Καλών 1957
Τεχνών του Παρισιού Πινακοθήκη Δήμου

Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Alexandre Nicol…
el de M.M. Guadet et Paulin

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1894 (;)

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο). Το σχέδιο

φέρει πλαισίωση με χρυσή
ταινία που αποδεικνύει πως
εκτέθηκε στην ετήσια
έκθεση της Σχολής Καλών
Τεχνών του Παρισιού με την
ολοκλήρωση του
ακαδημαϊκού έτους.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 01]
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Σχέδιο

55,4 εκ. x 128 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Αλέξανδρος Νικολούδης (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Κτίριο (όψη) Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1874 - 1944

Συμμετοχή σε άσκηση projet
rendu της Σχολής Καλών 1957

Τεχνών του Παρισιού Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Alexandre Nicol…
el de Mr. M.M. Guadet et
Paulin

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1894 (;)

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο). Το σχέδιο

φέρει πλαισίωση με χρυσή
ταινία που αποδεικνύει
πως εκτέθηκε στην ετήσια
έκθεση της Σχολής Καλών
Τεχνών του Παρισιού με
την ολοκλήρωση του
ακαδημαϊκού έτους.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 01]
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Σχέδιο

55,4 εκ. x 128 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Αλέξανδρος Νικολούδης (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Κτίριο (τομή) Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1874 - 1944

Συμμετοχή σε άσκηση projet
rendu της Σχολής Καλών 1957

Τεχνών του Παρισιού Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Alexandre Nicol…
el de Mr. M.M. Guadet et
Paulin

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1894 (;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο). Το σχέδιο

φέρει πλαισίωση με χρυσή
ταινία που αποδεικνύει
πως εκτέθηκε στην ετήσια
έκθεση της Σχολής Καλών
Τεχνών του Παρισιού με
την ολοκλήρωση του
ακαδημαϊκού έτους.

[σειρά 01]
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Σχέδιο

80,3 εκ. x 63,8 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
Και υδρόχρωμα

Χαρτί Όχι

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Κίμων Λάσκαρις
αρχιτέκτων

Κτίριο πρεσβείας (κάτοψη)            Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1905 - 1978
Συμμετοχή σε άσκηση του
μαθήματος της κτιριολογίας 1957
στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του
Ε.Μ.Π. Πινακοθήκη Δήμου

Ιωαννιτών

1:100
Δήμος Ιωαννιτών

ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ - 20-5-1927
ΚΙΜΩΝ Θ. ΛΑΣΚΑΡΙΣ
ΚΛΙΜΑΞ 0.01ΚΜ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
(υπογραφή – Β. Κουρεμένος) Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1927

Ενυπόγραφο σχέδιο (άνω
τμήμα του σχεδίου).

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 01]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου
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` 34

Σχέδιο

62,6 εκ. x 47,8 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Ξυλομπογιά και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτόνι

Δήμος Ιωαννιτών
Σχέδιο μελέτης (;)

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Μνημείο του ποιητή Robert Διαθήκη Β. Κουρεμένου
Burns, San Francisco

1875 - 1957

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό                                         1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

Ανυπόγραφο σχέδιο. Η
εκτέλεση του μνημείου
ανατέθηκε στο γλύπτη
Melvin Earl Cummings. Ο
Σκωτσέζος ποιητής
Robert Burns γεννήθηκε
το 1759 και πέθανε το
1796, συνεπώς οι
ημερομηνίες που
αναγράφονται στο σχέδιο
είναι εσφαλμένες.

ROBERT BURNS
(1811 – 1909)
Monument Robert Burns
S. Francisco

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

[σειρά 02]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου
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35

Σχέδιο

85,9 εκ. x 63,2 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, Πειραιάς Διαθήκη Β. Κουρεμένου
(κάτοψη ισογείου)

1875 - 1957

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό 1957
διαγωνισμό

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:100
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).  Τα σχέδια
συμμετοχής στο
διαγωνισμό όφειλαν να
μην φέρουν την υπογραφή
του δημιουργού και για το
λόγο αυτό ο Β.
Κουρεμένος χρησιμοποιεί
το σύμβολο του
Πατριαρχικού Σταυρού.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)ΚΑΤΟΨΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΛΙΜΑΞ 1-100
Ο ΑΡΧ-

[σειρά 02]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

526

36

Σχέδιο

83,1 εκ. x 61,2 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, Πειραιάς          Διαθήκη Β. Κουρεμένου
(κάτοψη γυναικωνίτη)

1875 - 1957

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό 1957
διαγωνισμό

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:100
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).  Τα σχέδια
συμμετοχής στο
διαγωνισμό όφειλαν να
μην φέρουν την υπογραφή
του δημιουργού και για το
λόγο αυτό ο Β.
Κουρεμένος χρησιμοποιεί
το σύμβολο του
Πατριαρχικού Σταυρού.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

ΚΑΤΟΨΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΩΝΙΤΟΥ
ΚΛΙΜΑΞ 1-100
Ο ΑΡΧ-

[σειρά 02]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου
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Σχέδιο

61 εκ. x 54,3 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, Πειραιάς          Διαθήκη Β. Κουρεμένου
(πρόσοψη)

1875 - 1957

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό 1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:100
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).  Τα σχέδια
συμμετοχής στο
διαγωνισμό όφειλαν να
μην φέρουν την υπογραφή
του δημιουργού και για το
λόγο αυτό ο Β.
Κουρεμένος χρησιμοποιεί
το σύμβολο του
Πατριαρχικού Σταυρού.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)ΠΡΟΣΟΨΙΣ

ΚΛΙΜΑΞ 1-100
Ο ΑΡΧ-

[σειρά 02]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου
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Σχέδιο

63 εκ. x 78,5 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, Πειραιάς          Διαθήκη Β. Κουρεμένου
(πλάγια όψη)

1875 - 1957

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό 1957
διαγωνισμό

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:100
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).  Τα σχέδια
συμμετοχής στο
διαγωνισμό όφειλαν να
μην φέρουν την υπογραφή
του δημιουργού και για το
λόγο αυτό ο Β.
Κουρεμένος χρησιμοποιεί
το σύμβολο του
Πατριαρχικού Σταυρού.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΙΣ
ΚΛΙΜΑΞ 1-100
Ο ΑΡΧ-

[σειρά 02]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου
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Σχέδιο

62,5 εκ. x 43 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, Πειραιάς          Διαθήκη Β. Κουρεμένου
(εγκάρσια τομή)

1875 - 1957

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό 1957
διαγωνισμό

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:100
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).  Τα σχέδια
συμμετοχής στο
διαγωνισμό όφειλαν να
μην φέρουν την υπογραφή
του δημιουργού και για το
λόγο αυτό ο Β.
Κουρεμένος χρησιμοποιεί
το σύμβολο του
Πατριαρχικού Σταυρού.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΞ 1-100
Ο ΑΡΧ-

[σειρά 02]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου
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Σχέδιο

67 εκ. x 49,5 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, Πειραιάς          Διαθήκη Β. Κουρεμένου
(τομή επί του νάρθηκα)

1875 - 1957

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό 1957
διαγωνισμό

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:100
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).  Τα σχέδια
συμμετοχής στο
διαγωνισμό όφειλαν να
μην φέρουν την υπογραφή
του δημιουργού και για το
λόγο αυτό ο Β.
Κουρεμένος χρησιμοποιεί
το σύμβολο του
Πατριαρχικού Σταυρού.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

ΤΟΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ
ΚΛΙΜΑΞ 1-100

Ο ΑΡΧ-

[σειρά 02]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου
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41

Σχέδιο

54,8 εκ. x 78 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, Πειραιάς          Διαθήκη Β. Κουρεμένου
(τομή κατά μήκος)

1875 - 1957

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό 1957
διαγωνισμό

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:100
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).  Τα σχέδια
συμμετοχής στο
διαγωνισμό όφειλαν να
μην φέρουν την υπογραφή
του δημιουργού και για το
λόγο αυτό ο Β.
Κουρεμένος χρησιμοποιεί
το σύμβολο του
Πατριαρχικού Σταυρού.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ
ΚΛΙΜΑΞ 1-100
Ο ΑΡΧ-
Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

[σειρά 02]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου
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42

Σχέδιο

45,5 εκ. x 55,7 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, Πειραιάς          Διαθήκη Β. Κουρεμένου
(προοπτικό)

1875 - 1957

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό 1957
διαγωνισμό

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).  Τα σχέδια
συμμετοχής στο
διαγωνισμό όφειλαν να
μην φέρουν την υπογραφή
του δημιουργού και για το
λόγο αυτό ο Β.
Κουρεμένος χρησιμοποιεί
το σύμβολο του
Πατριαρχικού Σταυρού.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Ο ΑΡΧ-

[σειρά 02]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου
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43

Σχέδιο

55,7 εκ. x 49,2 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, Πειραιάς          Διαθήκη Β. Κουρεμένου
(εσωτερικό προοπτικό)

1875 - 1957

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό 1957
διαγωνισμό

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).  Τα σχέδια
συμμετοχής στο
διαγωνισμό όφειλαν να
μην φέρουν την υπογραφή
του δημιουργού και για το
λόγο αυτό ο Β.
Κουρεμένος χρησιμοποιεί
το σύμβολο του
Πατριαρχικού Σταυρού.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Ο ΑΡΧ-
Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

[σειρά 02]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου
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44

Σχέδιο

57,3 εκ. x 49,8 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, ξυλομπογιά
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη Διαθήκη Β. Κουρεμένου
Αθήνα (κάτοψη)

1875 - 1957
Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό 1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1926

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).
S.A.D.G. (Architecte
Diplômé par le
Gouvernement)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ. ΚΑΒΑΛΑ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΜΗΡΝΗ,
ΠΡΟΥΣΣΑ, ΔΟΡΥΛΙΟΝ,
ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ
ΑΔΡ_ΠΟΛΙΣ, ΚΙΛΚΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΟΔΗΣΣΟΣ, ΓΕΥΓΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

[σειρά 02]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου
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Σχέδιο

38 εκ. x 52εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, ξυλομπογιά
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη Διαθήκη Β. Κουρεμένου
Αθήνα (πρόσοψη)

1875 - 1957

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό         1957
διαγωνισμό

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1926

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).
(S.A.D.G.: Architecte
Diplômé par le
Gouvernement)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ.
Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ
S.A.D.G.

[σειρά 02]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου
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Σχέδιο

57 εκ. x 67 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη Διαθήκη Β. Κουρεμένου
Αθήνα (προοπτικό)

1875 - 1957
Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό 1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014
1926

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).
(S.A.D.G.: Architecte
Diplômé par le
Gouvernement)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ
S.A.D.G.

[σειρά 02]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου
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Σχέδιο

57,2 εκ. x 68 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτόνι

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Μνημείο βασίλισσας
Βικτωρίας, Δουβλίνο (πρόσοψη)

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:50
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1905

Eνυπόγραφο σχέδιο
(κάτω αριστερό άκρο).
Το μνημείο φιλοτέχνησε
ο Ιρλανδός γλύπτης John
Huges. Ο Β. Κουρεμένος
σχεδίασε το βάθρο του
μνημείου. Στο κάτω
μέρος του σχεδίου
υπάρχουν επιγραφές
δυσανάγνωστες.

MONUMENT TO HER LATE
MAJESTY QUEEN
VICTORIA. Dressé par l’
architecte soussigné. Paris le 15
Janvier 1905. B. Couréménos.
Architecte Diplômé par la
Gouvernement Fs. Apprové
H.d. Espouy FRONT
ELEVATION SCALA 0m.0,5

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 03]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

538

` 48

Σχέδιο

56,3 εκ. x 67,8 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτόνι

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Μνημείο βασίλισσας Βικτωρίας
Δουβλίνο (πλάγια όψη)

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:50
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1905

Eνυπόγραφο σχέδιο
(κάτω αριστερό άκρο).
Το μνημείο φιλοτέχνησε
ο Ιρλανδός γλύπτης John
Huges. Ο Β. Κουρεμένος
σχεδίασε το βάθρο του
μνημείου. Στο κάτω
μέρος του σχεδίου
υπάρχουν επιγραφές
δυσανάγνωστες.

MONUMENT TO HER LATE
MAJESTY QUEEN
VICTORIA. Dressé par l’
architecte soussigné. Paris le 15
Janvier 1905. B. Couréménos.
Architecte Diplômé par la
Gouvernement Fs. Apprové
H.d. Espouy SIDE
ELEVATION SCALA 0m.0,5

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 03]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

539

` 49

Σχέδιο

57 εκ. x 67 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτόνι

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Μνημείο βασίλισσας Βικτωρίας
Δουβλίνο (πίσω όψη)

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:50
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1905

Eνυπόγραφο σχέδιο
(κάτω αριστερό άκρο).
Το μνημείο φιλοτέχνησε
ο Ιρλανδός γλύπτης John
Huges. Ο Β. Κουρεμένος
σχεδίασε το βάθρο του
μνημείου. Στο κάτω
μέρος του σχεδίου
υπάρχουν επιγραφές
δυσανάγνωστες.

MONUMENT TO HER LATE
MAJESTY QUEEN
VICTORIA. Dressé par l’
architecte soussigné. Paris le 15
Janvier 1905. B. Couréménos.
Architecte Diplômé par la
Gouvernement Fs. Apprové
H.d. Espouy BACK
ELEVATION SCALA 0m.0,5

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 03]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

540

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

` 50

Επιστολή

17 εκ. x 11 εκ.

Χειρόγραφο κείμενο

Ορθογώνιο

Μελάνι

Χαρτί Όχι

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Achille Rossi

Μνημείο Βασίλισσας
Βικτωρίας, Δουβλίνο

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1952

Eνυπόγραφη επιστολή

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 03]

Επιστολή με την οποία
ανακοινώνεται στον
Κουρεμένο η καταστροφή
του μνημείου από
βανδάλους και η αδυναμία
ανεύρεσης οπτικού υλικού.



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

541

51

Σχέδιο

60,5 εκ. x 49 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Σχέδιο μελέτης

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Τράπεζα Αθηνών, Κων/πολη          Διαθήκη Β. Κουρεμένου
(σχέδιο εξώθυρας)

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1911

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)BANQUE D’ ATHENES

B. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

[σειρά 03]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

542

52

Σχέδιο

47,4 εκ. x 61 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Aστική κατοικία, Αθήνα
(πρόσοψη)

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:50
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1926

Eνυπόγραφο σχέδιο
(κάτω δεξιό άκρο).

Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

543

53

Σχέδιο

47,4 εκ. x 61 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Aστική κατοικία, Αθήνα
(πλάγια όψη)

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:50
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1926

Eνυπόγραφο σχέδιο
(κάτω δεξιό άκρο).

Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

544

54

Σχέδιο

54,8 εκ. x 46 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και σινική μελάνη
ή υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό (;)

Βασίλειος Κουρεμένος (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Μνημείο

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]

Ανδρική προτομή που
εδράζεται σε βάθρο, τη
βάση του οποίου κοσμούν
γλυπτικές μορφές



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

545

55

Σχέδιο

61,8 εκ. x 50,7 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και υδρόχρωμα

Ναι

Δήμος Ιωαννιτών
Σχέδιο μελέτης

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Μνημείο

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Eνυπόγραφο σχέδιο (κάτω δεξιό
άκρο). Πιθανώς το σχέδιο να
αφορά πρόταση μνημείου στην
Αθήνα, δεδομένου ότι ο λόφος
στο αριστερό τμήμα του σχεδίου
παραπέμπει στην Ακρόπολη, ενώ
στο δεξιό τμήμα ο λόφος
παραπέμπει στο Λυκαβηττό.
Πιθανώς να πρόκειται για το
μνημείο του Κολοκοτρώνη που
βρίσκεται στην οδό Σταδίου. Το
άγαλμα φιλοτεχνήθηκε από το
Λάζαρο Σώχο  το 1900 στο
Παρίσι και στήθηκε το 1904 στην
Αθήνα.

Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

Διαφανές χαρτί κολλημένο
σε χαρτόνι

Δήμος Ιωαννιτών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[σειρά 04]

Έφιππος ανδριάντας ως στέψη
ναΐσκου που στηρίζεται σε
κρηπίδωμα. Η σύνθεση
ολοκληρώνεται με ολόγλυφες
δευτερεύουσες μορφές



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

546

56

Σχέδιο

65,5 εκ. x 70 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων – ακαδημαϊκός

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:50
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Eνυπόγραφο σχέδιο
(κάτω δεξιό άκρο).

CHAPELLE St. MICHEL
BEMA
CHAPELLE St. JEAN
PRODROME
LE NARTHEX
Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ιερός Ναός Παναγίας
Παρηγορήτισσας, Άρτα
(αποτύπωση, κάτοψη)

Μελέτη αποτύπωσης του ναού,
ο οποίος αποτελεί κτίσμα των
Κομνηνοδουκάδων του 13ου
αιώνα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

547

57

Σχέδιο

63,5 εκ. x 77 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων – ακαδημαϊκός

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:50
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Eνυπόγραφο σχέδιο
(κάτω δεξιό άκρο).

Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μελέτη αποτύπωσης του ναού,
ο οποίος αποτελεί κτίσμα των
Κομνηνοδουκάδων του 13ου
αιώνα

Ιερός Ναός Παναγίας
Παρηγορήτισσας, Άρτα
(αποτύπωση, πρόσοψη)



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

548

58

Σχέδιο

65,3 εκ. x 77,5 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων – ακαδημαϊκός

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:50
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Eνυπόγραφο σχέδιο
(κάτω δεξιό άκρο).

Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ιερός Ναός Παναγίας
Παρηγορήτισσας, Άρτα
(αποτύπωση, πίσω όψη)

Μελέτη αποτύπωσης του ναού,
ο οποίος αποτελεί κτίσμα των
Κομνηνοδουκάδων του 13ου
αιώνα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

549

59

Σχέδιο

62 εκ. x 78,5 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων – ακαδημαϊκός

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:50
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

CHAPELLE St. MICHEL
BEMA
CHAPELLE St. JEAN
PRODROME
LE NARTHEX

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ιερός Ναός Παναγίας
Παρηγορήτισσας, Άρτα
(αποτύπωση, πλάγια όψη)

Μελέτη αποτύπωσης του ναού,
ο οποίος αποτελεί κτίσμα των
Κομνηνοδουκάδων του 13ου
αιώνα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

550

60

Σχέδιο

61,6 εκ. x 78,6 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων – ακαδημαϊκός

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:50
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ιερός Ναός Παναγίας
Παρηγορήτισσας, Άρτα
(αποτύπωση, κάτοψη)

Μελέτη αποτύπωσης του ναού,
ο οποίος αποτελεί κτίσμα των
Κομνηνοδουκάδων του 13ου
αιώνα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

551

61

Σχέδιο

61,6 εκ. x 78,8 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων – ακαδημαϊκός

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:50
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Eνυπόγραφο σχέδιο
(κάτω δεξιό άκρο).

Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ιερός Ναός Παναγίας
Παρηγορήτισσας, Άρτα
(αποτύπωση, κάτοψη)

Μελέτη αποτύπωσης του ναού,
ο οποίος αποτελεί κτίσμα των
Κομνηνοδουκάδων του 13ου
αιώνα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

552

62

Σχέδιο

62,6 εκ. x 47,8 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ταφικό μνημείο
(κάτοψη, τομή, λεπτομέρειες)

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

PLAN GENERAL
PLAN DE LA VOUTE
DETAILS DE L’
ENTABLEMENT DU
CHAPITEAU DE LA BASE

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

553

63

Σχέδιο

62 εκ. x 89,5 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Εργοστάσιο και κατοικίες
(κάτοψη)

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

… DE L’ USINE ET DES
DEPENDANCES
ADMINIST, RESERVOIRS
ECURIES, FORCE, JARDINS
USINE A GAZ, DIRECTS
JEUX, HABITATIONS
GRAND HALL, MOTRICE
REMISES, REUNIONS,
CHARBON, CONTROLE

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]

Η μελέτη αφορά κτίριο
εργοστασιακής μονάδας και
συγκρότημα κατοικιών για
τους εργαζόμενους



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

554

64

Σχέδιο

56 εκ. x 90,5 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Σινική μελάνη και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Σχέδιο μελέτης

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Εργοστάσιο και κατοικίες
(προοπτικό)

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ενυπόγραφο σχέδιο
(κάτω δεξιό άκρο). Η
υπογραφή στα ελληνικά
προστέθηκε
μεταγενέστερα από το Β.
Κουρεμένο για την
εξασφάλιση της
πατρότητας του σχεδίου.

Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]

Η μελέτη αφορά κτίριο
εργοστασιακής μονάδας και
συγκρότημα κατοικιών για
τους εργαζόμενους



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

555

65

Σχέδιο

58,7 εκ. x 91,5 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Σινική μελάνη, υδρόχρωμα
και ξυλομπογιά

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Εργοστάσιο και κατοικιών
(προοπτικό)

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Eνυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο). Η υπογραφή
στα ελληνικά προστέθηκε
μεταγενέστερα από το Β.
Κουρεμένο για την
εξασφάλιση της
πατρότητας του σχεδίου.

ENSEMBLE DE L’ USINE
ET DES DEPENDANCES
VUE A VOL D’ OISEAU
Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

Δήμος Ιωαννιτών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[σειρά 04]

Η μελέτη αφορά κτίριο
εργοστασιακής μονάδας και
συγκρότημα κατοικιών για
τους εργαζόμενους



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

556

66

Σχέδιο

54,8 εκ. x 45 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και ξυλομπογιές

Ναι
Διαφανές χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

1:200
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Ανυπόγραφο σχέδιο

Etude de jardin derriere l’
Academie
Athenes 16 Juin 1928
Ενεκρίθη κατά την 83η

συνεδρίαση της Συγκλήτου
(υπογραφή)
Echelle de 0.005 p.m.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]

Διαμόρφωση του πίσω κήπου
του κτιρίου της Ακαδημίας
Αθηνών



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

557

67

Σχέδιο

32 εκ. x 38 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, tempera και pastel

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Σχέδιο μελέτης

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Ανυπόγραφο σχέδιο

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]

Διαμόρφωση του πίσω κήπου
του κτιρίου της Ακαδημίας
Αθηνών



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

558

68

Σχέδιο

54,8 εκ. x 46 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και υδρόχρωμα

Ναι
Διαφανές χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό (;)

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ξενοδοχείο, Καζίνο, Λουτρά,
Κέρκυρα (μελέτη, προοπτικό)

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1907 – 1908

Ενυπόγραφο σχέδιο
(κάτω δεξιό άκρο)

ΚΕΡΚΥΡΑ (Sté fantome!)
ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΖΙΝΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΖΙΝΟΥ
1907 – 1908
Ξενοδοχείο, καζίνο, λουτρά
Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

559

69

Σχέδιο

29,5 εκ. x 54,4 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Σινική μελάνη & υδρόχρωμα

Ναι
Διαφανές χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό (;)

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Παραλιακό μέτωπο
Θεσσαλονίκης (;) (προοπτικό)

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο σχέδιο
Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

Δήμος Ιωαννιτών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[σειρά 04]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

560

70

Σχέδιο

24,2 εκ. x 39 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, σινική μελάνη
και υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό (;)

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων – ακαδημαϊκός

Κων/πολη (;) (προοπτικό)

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

[σειρά 04]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

561

71

Σχέδιο

62,6 εκ. x 47,6 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Ξυλομπογιά και υδρόχρωμα

Ναι

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων – ακαδημαϊκός

Ναΐσκος (προοπτικό)

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Eνυπόγραφο σχέδιο
(κάτω δεξιό άκρο).

Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

Διαφανές χαρτί κολλημένο
σε χαρτόνι

[σειρά 04]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

562

72

Σχέδιο

68 εκ. x 95 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι, υδρόχρωμα και
pastel

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων – ακαδημαϊκός

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1925

Ενυπόγραφο σχέδιο. Στο
Salon των Γάλλων
Καλλιτεχνών του 1929 ο
Β. Κουρεμένος απέσπασε
για τη μελέτη του
Σταθμού Θεσσαλονίκης
το αργυρό μετάλλιο (βλ.
δελτίο καταγραφής: 153).

Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Διαθήκη Β. ΚουρεμένουΚτίριο σταθμού Θεσ/νικης
(μελέτη, προοπτικό)

[σειρά 04]

Το 1925 ανατέθηκε στο Βασ.
Κουρεμένο η σύνταξη
προκαταρκτικής μελέτης για το
νέο σιδηροδρομικό σταθμό
Θεσσαλονίκης. Η μελέτη δεν
πραγματοποιήθηκε.



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

563

` 73

Σχέδιο

65,8 εκ. x 52,2 εκ.

Διακοσμητικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Σινική μελάνη και tempera

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Σχέδιο μελέτης (;)

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διακοσμητικό μοτίβο για                 Διαθήκη Β. Κουρεμένου
οροφή ή δάπεδο

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).

ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ
ΤΕΧΝΑΙ
ΟΜΗΡΟΣ
ΦΕΙΔΙΑΣ
Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

[σειρά 05]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

564

` 74

Σχέδιο

24,5 εκ. x 34,7 εκ

Διακοσμητικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι και υδρόχρωμα

Όχι
Διαφανές χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Σχέδιο μελέτης

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διακοσμητικό μοτίβο                       Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

565

` 75

Σχέδιο

43,8 εκ. x 81,5 εκ.

Διακοσμητικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Σινική μελάνη και tempera

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Σχέδιο μελέτης

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διακοσμητικό μοτίβο για Διαθήκη Β. Κουρεμένου
οροφή ή δάπεδο

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Chouette, Noir, un peu plus…
Palmettes.., Hiboux, Filets, Plus..
Fil. Des Bordes, Fond Couleur
des Palmettes, un peu plus foucé
un peu plus.. Σκούρο la..Θα/12,
Πα/13,Κ1/3, Κο/7,Ρο/11, Κα/3.
Από το κέντρο της επιφάνειας Α
μέχρι το κέντρο της επιφάνειας Β.
Η διάμετρος  Γ,Δ=2μ26,ΕΖ=0,23,
ΗΘ=0,33 με την καμπύλη. Β.
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

[σειρά 05]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

566

` 76

Σχέδιο

42,5εκ. x 41 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
τετράγωνου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
φυτικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

567

` 77

Σχέδιο

40,5εκ. x 40 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
τετράγωνου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
φυτικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

568

78

Σχέδιο

49,6εκ. x 33 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

569

` 79

Σχέδιο

47 εκ. x 22 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

570

` 80

Σχέδιο

46,9εκ. x 27,3 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
αναπαραστάσεις ζώων



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

571

` 81

Σχέδιο

44,2 εκ. x 28 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
φυτικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

572

` 82

Σχέδιο

45,3εκ. x 27 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
φυτικά μοτίβα και
αναπαραστάσεις ζώων



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

573

` 83

Σχέδιο

50 εκ. x 32 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη

Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

574

` 84

Σχέδιο

43 εκ. x 27,6 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

575

` 85

Σχέδιο

48,5εκ. x 31,7 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

576

` 86

Σχέδιο

42,1εκ. x 26,2 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

577

` 87

Σχέδιο

24,5εκ. x 25,2 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

578

` 88

Σχέδιο

18,2 εκ. x 25,2 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

579

` 89

Σχέδιο

24,5εκ. x 25,3 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
τετράγωνου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

580

` 90

Σχέδιο

18 εκ. x 17,7 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
τετράγωνου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

581

` 91

Σχέδιο

18,9 εκ. x 28,8 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο. Ο Β.
Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

582

` 92

Σχέδιο

18 εκ. x 30,6 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο. Ο Β.
Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

583

` 93

Σχέδιο

22,6εκ. x 31,6 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

584

` 94

Σχέδιο

19 εκ. x 28,9 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

585

` 95

Σχέδιο

28 εκ. x 28 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
τετράγωνου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
φυτικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

586

` 96

Σχέδιο

12,5 εκ. x 21,5 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

587

` 97

Σχέδιο

29 εκ. x 29,7 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
τετράγωνου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
φυτικά και διακοσμητικά
μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

588

` 98

Σχέδιο

13,3 εκ. x 19,2 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

589

` 99

Σχέδιο

29,1 εκ. x 29,2 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
τετράγωνου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
αναπαραστάσεις συμβόλων
τεσσάρων πόλεων



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

590

` 100

Σχέδιο

14εκ. x 22,7 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

591

` 101

Σχέδιο

22,6εκ. x 32,6 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
αναπαράσταση του ζωδιακού
κύκλου



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

592

` 102

Σχέδιο

20,4εκ. x 29,2 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

593

` 103

Σχέδιο

29,6 εκ. x 28,5 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
τετράγωνου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

594

` 104

Σχέδιο

20,6 εκ. x 20,5 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
τετράγωνου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

595

` 105

Σχέδιο

16 εκ. x 21,2 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

596

` 106

Σχέδιο

19,7 εκ. x 19,7 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
τετράγωνου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

597

` 107

Σχέδιο

14,8 εκ. x 22 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

598

` 108

Σχέδιο

17,1 εκ. x 31 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
φυτικά και γεωμετρικά
μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

599

` 109

Σχέδιο

52 εκ. x 37 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Υδρόχρωμα

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Σχέδιο ταπητουργίας                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1940 – 1945

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Ο Β. Κουρεμένος έχει
κολλήσει το σχέδιο σε
λεύκωμα, το οποίο στο
πίσω μέρος του
εμπροσθόφιλου φέρει το
προσωπικό του ex-libris.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 05]

Σχέδιο ταπητουργίας
ορθογώνιου σχήματος με
κεντρικό ενιαίο χώρο και
διακοσμητικά μοτίβα



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

600
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Σχέδιο

16,1 εκ. x 9,3 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Pastel

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ανυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

… Mounet – Sully …

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Πορτραίτο του Γάλλου
ηθοποιού Jean Mounet – Sully

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

601

` 111

Σχέδιο

15 εκ. x 9,4 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Pastel

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Γυναικείο πορτραίτο                       Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

602

` 112

Σχέδιο

16 εκ. x 9,3 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Pastel

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ανδρική και γυναικεία                     Διαθήκη Β. Κουρεμένου
φιγούρα

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ανυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

603

113

Σχέδιο

15 εκ. x 12 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Σινική μελάνη

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ανδρικό πορτραίτο                          Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

604

` 114

Σχέδιο

16 εκ. x 9,4 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Pastel

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Γυναικεία φιγούρα                           Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Mme. Salvain (;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

605

115

Σχέδιο

9,5 εκ. x 9,3 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Μολύβι

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ανδρικό πορτραίτο Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

c. 1906

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι
Marquet (;) a Nice
Vers 1906
(μονόγραμμα Β. Κουρεμένου)

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

606

116

Σχέδιο

8,3 εκ. x 8,1 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Μολύβι

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ανυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

ΜΠΑΛΗΣ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Πορτραίτο του νομικού και
ακαδημαϊκού Γεώργιου Μπαλή

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

607

` 117

Σχέδιο

9 εκ. x 9,5 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Σινική μελάνη και
υδρόχρωμα

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

ΔΡΟΣΙΝΗΣ
1928 Β.Κ.

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Πορτραίτο του ποιητή και
ακαδημαϊκού Γ. Δροσίνη

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

608

` 118

Σχέδιο

9 εκ. x 8 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Pastel

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Γυναικείο πορτραίτο                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ανυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

609

` 119

Σχέδιο

10 εκ. x 6,9 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Pastel

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ανδρικό πορτραίτο                          Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

610

` 120

Σχέδιο

10 εκ. x 6,9 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Pastel

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Γυναικείο πορτραίτο                        Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Ανυπόγραφο σχέδιο. Το
σκίτσο έγινε σε
επιστολόχαρτο από το
Παρίσι.

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

611

` 121

Σχέδιο

15 εκ. x 9,4 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Μολύβι

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ανδρικό πορταίτο Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Έnνy εῗνε (;)

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

612

` 122

Σχέδιο

9,8 εκ. x 8,6 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Μολύβι

Ναι
Χαρτί κολλημένο σε χαρτόνι

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ανδρικό πορταίτο                           Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

613

` 123

Σχέδιο

16 εκ. x 9,4 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Pastel

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Mounet - Sully

Ανυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

O Γάλλος ηθοποιός Jean
Mounet – Sully

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

614

` 124

Σχέδιο

15,2 εκ. x 9,5 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Μολύβι

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Γυναικείο πορτραίτο                       Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

615

` 125

Σχέδιο

9 εκ. x 8,1 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Μολύβι και ξυλομπογιά

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ανδρικό πορτραίτο                          Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

22 …
Β.Κ.

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

616

` 126

Σχέδιο

16 εκ. x 10 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Pastel

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ανδρικό πορτραίτο                          Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Vrentzos (;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014
(;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

617

` 127

Σχέδιο

14,5 εκ. x 12 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Μολύβι

Ναι
Χαρτί κολλημένο σε χαρτόνι

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ανδρικό πορτραίτο                         Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

618

` 128

Σχέδιο

15,5 εκ. x 9,2 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Pastel

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

(Δυσανάγνωστη επιγραφή)

Ανυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Ανδρικό πορτραίτο

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

619

` 129

Σχέδιο

10 εκ. x 13,5 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Πορτραίτο δύο ανδρών                   Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο σχέδιο

Δεν εντοπίζεται. Τελευταία
θέση: Δημαρχείο Ιωαννίνων

Όχι

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

620

` 130

Σχέδιο

16,1 εκ. x 9,4 εκ.

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Μολύβι

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ανδρικό πορτραίτο και                    Διαθήκη Β. Κουρεμένου
γυναικεία φιγούρα

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Ανυπόγραφο σχέδιο

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

621

` 131

Σχέδιο

16,1 εκ. x 9,4 εκ.

Σχέδιο

Ορθογώνιο

Μολύβι

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό (;)

Βασίλειος Κουρεμένος (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ανδρικό πορτραίτο                           Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Ανυπόγραφο σχέδιο

[σειρά 06]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

622

` 132

Έντυπο

16,1 εκ. x 9,3 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφικό

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Gustave Umbdenstock
αρχιτέκτων

Ο αρμονικός νόμος της δομής Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1866 - 1940

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Διάφορες
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

- LA LOI HARMONIQUE
DE STRUCTURE
LA TRIBUNE DES
ARIATIDES DE L'
ERECHTEION
-LA DIVISION
MODULAIRE PAR
NOMBRES ENTIERS
SUIVANT LES
PRINCIPES DE LA
CRISTALLISATION
-LES ONDES REGLÉES
DE MÊME AMPLITUDE
PARAISSANT
COMMANDER LA
COMPOSITION EN
ELEVATION, PROFIL ET
PLAN
-LA DIVISION EN
MOYENNE RAISON

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στις Καρυάτιδες
του Ερέχθειου.

1928

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Η μελέτη του Umbdenstock
με θέμα την εφαρμογή των
αρμονικών χαράξεων και
των ψυχολογικών της
προϋποθέσεων
παρουσιάστηκε το 1928 σε
συνέδριο αρχιτεκτονικής με
τίτλο: «Le lois harmonique
de la composition en accord
avec instinct».ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Φεβρουάριος 2014

[σειρά 07]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

623

` 133

Έντυπο

74,2 εκ. x 81,5 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφικό

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Gustave Umbdenstock
αρχιτέκτων

Ο αρμονικός νόμος της δομής Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1866 - 1940

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Διάφορες
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στις Καρυάτιδες
του Ερέχθειου.

1928

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Η μελέτη του Umbdenstock
με θέμα την εφαρμογή των
αρμονικών χαράξεων και
των ψυχολογικών της
προϋποθέσεων
παρουσιάστηκε το 1928 σε
συνέδριο αρχιτεκτονικής με
τίτλο: «Le lois harmonique
de la composition en accord
avec instinct».ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Φεβρουάριος 2014

LA TRIBUNE DES CARIATIDES
DE L' ERECHTEION. (I) LE
REGLE PAR LE PENTACLE
QUE SES CARACTÉRISTIQUES
PARTICULIÈREMENT
INTÉRESSANTES DE DIVISION
HARMONIQUE = EN
MOYENNE ET EXTRÊME
RAISON AVAIENT FAIT
CONSIDÉRER COMME UN
SYMBOLE DE PERFECTION.
(II) LE SYSTÈME HERTZIEN D'
ANALOGIE. D' ENERGIE
REGLÉE. LA TRANSPOSITION
EN SYSTÈME HERTZIEN S' É
TABLIT SUR LA TRAME
LOSANGÉE À 2 POUR 3.
TRAME QUI RÈGLE DE
MANIERE EVIDENTE TOUTE
LA COMPOSITION.

[σειρά 07]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

624

` 134

Έντυπο

45,4 εκ. x 113 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφικό

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Gustave Umbdenstock
αρχιτέκτων

Ο αρμονικός νόμος της δομής Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1866 - 1940

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Διάφορες
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στη ζωφόρο των
ιππέων του Παρθενώνα

1928

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Η μελέτη του Umbdenstock
με θέμα την εφαρμογή των
αρμονικών χαράξεων και
των ψυχολογικών της
προϋποθέσεων
παρουσιάστηκε το 1928 σε
συνέδριο αρχιτεκτονικής με
τίτλο: «Le lois harmonique
de la composition en accord
avec instinct».ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Φεβρουάριος 2014

LA LOI PHYSIOLOGIQUE DE L'
ETRE HUMAIN. FRAGMENTS DE
LA FRISE DES CAVALIERS DU
PARTHENON. LA LOI
PHYSIOLOGIQUE DE L' ETRE
HUMAIN. ASSOCIATION
HARMONIQUE DE L' HOMME ET
DU CHEVAL L' ESTHETIQUE. LES
PROPORTIONS. LA LOI DE
STRUCTURE. CHEF OE(?) FILE de
Premier Plan. LE RYTHME
CYCLIQUE. RACÉ DES CYCLOIDES
ALLONGÉES DONNANT LES
TEMPS, DU MESURES. 1% GRAND
CYCLOIDES ALLONGÉES
DONNANT LA MESURE PAR
GROUPE DE 7 ÉLÉMENTS HOME.
CHEVA(L..). 2%  CYCLOIDES
DÉCALÉES D' UN DE(..) TEMPS
DONNANT L' INTERVALLE DE
DEUX DE CES ÉLEMEN(TS..)

[σειρά 07]

Λεπτομέρεια



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

625

135

Έντυπο

43 εκ. x 89,5 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφικό

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Gustave Umbdenstock
αρχιτέκτων

Ο αρμονικός νόμος της δομής Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1866 - 1940

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Διάφορες
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στη ζωφόρο των
ιππέων του Παρθενώνα

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Η μελέτη του Umbdenstock
με θέμα την εφαρμογή των
αρμονικών χαράξεων και
των ψυχολογικών της
προϋποθέσεων
παρουσιάστηκε το 1928 σε
συνέδριο αρχιτεκτονικής με
τίτλο: «Le lois harmonique
de la composition en accord
avec instinct».

[σειρά 07]

LE CLEF DE LA
COMPOSITION EST
CONSTITUÈE PAR LE
TRIANGLE ABC DANS LE
RAPPORT 2 ET 3 DES
COTÈS

Λεπτομέρεια
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Έντυπο

45,4 εκ. x 92,5 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφικό

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Gustave Umbdenstock
αρχιτέκτων

Ο αρμονικός νόμος της δομής Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1866 - 1940

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στη ζωφόρο των
ιππέων του Παρθενώνα

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Η μελέτη του Umbdenstock
με θέμα την εφαρμογή των
αρμονικών χαράξεων και
των ψυχολογικών της
προϋποθέσεων
παρουσιάστηκε το 1928 σε
συνέδριο αρχιτεκτονικής με
τίτλο: «Le lois harmonique
de la composition en accord
avec instinct».

[σειρά 07]

Λεπτομέρεια
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Έντυπο

43 εκ. x 89,8 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφικό

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Gustave Umbdenstock
αρχιτέκτων

Ο αρμονικός νόμος της δομής Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1866 - 1940

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στη ζωφόρο των
ιππέων του Παρθενώνα

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Η μελέτη του Umbdenstock
με θέμα την εφαρμογή των
αρμονικών χαράξεων και
των ψυχολογικών της
προϋποθέσεων
παρουσιάστηκε το 1928 σε
συνέδριο αρχιτεκτονικής με
τίτλο: «Le lois harmonique
de la composition en accord
avec instinct».

[σειρά 07]

Λεπτομέρεια
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Έντυπο

44 εκ. x 90,4 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφικό

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Gustave Umbdenstock
αρχιτέκτων

Ο αρμονικός νόμος της δομής Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1866 - 1940

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

ALTERNANCE DES
RYTHMES
HOMME (STATIQUE)
CHEVAL (DYNAMIQUE)
(CYNEMATIQUE)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στη ζωφόρο των
ιππέων του Παρθενώνα

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Η μελέτη του Umbdenstock
με θέμα την εφαρμογή των
αρμονικών χαράξεων και
των ψυχολογικών της
προϋποθέσεων
παρουσιάστηκε το 1928 σε
συνέδριο αρχιτεκτονικής με
τίτλο: «Le lois harmonique
de la composition en accord
avec instinct».

[σειρά 07]

Λεπτομέρεια
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Έντυπο

43 εκ. x 89,3 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφικό

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Gustave Umbdenstock
αρχιτέκτων

Ο αρμονικός νόμος της δομής Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1866 - 1940

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στη ζωφόρο των
ιππέων του Παρθενώνα

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Η μελέτη του Umbdenstock
με θέμα την εφαρμογή των
αρμονικών χαράξεων και
των ψυχολογικών της
προϋποθέσεων
παρουσιάστηκε το 1928 σε
συνέδριο αρχιτεκτονικής με
τίτλο: «Le lois harmonique
de la composition en accord
avec instinct».

[σειρά 07]

Λεπτομέρεια
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Έντυπο

43,1 εκ. x 89,6 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφικό

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Gustave Umbdenstock
αρχιτέκτων

Ο αρμονικός νόμος της δομής Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1866 - 1940

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στη ζωφόρο των
ιππέων του Παρθενώνα

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Η μελέτη του Umbdenstock
με θέμα την εφαρμογή των
αρμονικών χαράξεων και
των ψυχολογικών της
προϋποθέσεων
παρουσιάστηκε το 1928 σε
συνέδριο αρχιτεκτονικής με
τίτλο: «Le lois harmonique
de la composition en accord
avec instinct».

[σειρά 07]

Λεπτομέρεια
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Έντυπο

49 εκ. x 89,8 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφικό

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Gustave Umbdenstock
αρχιτέκτων

Ο αρμονικός νόμος της δομής Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1866 - 1940

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Διάφορες
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στη ζωφόρο των
ιππέων του Παρθενώνα

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Η μελέτη του Umbdenstock
με θέμα την εφαρμογή των
αρμονικών χαράξεων και
των ψυχολογικών της
προϋποθέσεων
παρουσιάστηκε το 1928 σε
συνέδριο αρχιτεκτονικής με
τίτλο: «Le lois harmonique
de la composition en accord
avec instinct».

[σειρά 07]

Λεπτομέρεια
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Έντυπο

46 εκ. x 92 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφικό

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Gustave Umbdenstock
αρχιτέκτων

Ο αρμονικός νόμος της δομής Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1866 - 1940

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στη ζωφόρο των
ιππέων του Παρθενώνα.

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Η μελέτη του Umbdenstock
με θέμα την εφαρμογή των
αρμονικών χαράξεων και
των ψυχολογικών της
προϋποθέσεων
παρουσιάστηκε το 1928 σε
συνέδριο αρχιτεκτονικής με
τίτλο: «Le lois harmonique
de la composition en accord
avec instinct».

[σειρά 07]

Λεπτομέρεια
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Έντυπο

43εκ. x 90 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφικό

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Gustave Umbdenstock
αρχιτέκτων

Ο αρμονικός νόμος της δομής Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1866 - 1940

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στη ζωφόρο των
ιππέων του Παρθενώνα.

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Η μελέτη του Umbdenstock
με θέμα την εφαρμογή των
αρμονικών χαράξεων και
των ψυχολογικών της
προϋποθέσεων
παρουσιάστηκε το 1928 σε
συνέδριο αρχιτεκτονικής με
τίτλο: «Le lois harmonique
de la composition en accord
avec instinct».

[σειρά 07]

Λεπτομέρεια
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Έντυπο

42,6 εκ. x 89,3 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφικό

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Gustave Umbdenstock
αρχιτέκτων

Ο αρμονικός νόμος της δομής Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1866 - 1940

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1928

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στη ζωφόρο των
ιππέων του Παρθενώνα.

Ανυπόγραφο σχέδιο.
Η μελέτη του Umbdenstock
με θέμα την εφαρμογή των
αρμονικών χαράξεων και
των ψυχολογικών της
προϋποθέσεων
παρουσιάστηκε το 1928 σε
συνέδριο αρχιτεκτονικής με
τίτλο: «Le lois harmonique
de la composition en accord
avec instinct».

[σειρά 07]

Λεπτομέρεια
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Έντυπο

30,5 εκ. x 20,1 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Άγνωστος

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ανυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

EGLISE STE SOPHIE A
CONSTANTINOPLE
LA TRAME LOSANGÉE 1/1

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Αρμονικές χαράξεις

[σειρά 07]

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στην κάτοψη του
ναού της Αγ. Σοφίας στην
Κωνσταντινούπολη
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Έντυπο

34 εκ. x 20 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Άγνωστος

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ανυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

[σειρά 07]

EGLISE STE SOPHIE A
CONSTANTINOPLE
LA TRAME D' ANALOGIE
HERTZIENNE

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Αρμονικές χαράξεις

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στην κάτοψη του
ναού της Αγ. Σοφίας στην
Κωνσταντινούπολη
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Έντυπο

30,6 εκ. x 20 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Άγνωστος

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ανυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

[σειρά 07]

EGLISE STE SOPHIE A
CONSTANTINOPLE
LES CADRES LOSANGÉS
2/1 ET 1/2

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Αρμονικές χαράξεις

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στην κάτοψη του
ναού της Αγ. Σοφίας στην
Κωνσταντινούπολη
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Έντυπο

30,5 εκ. x 20 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Άγνωστος

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ανυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

[σειρά 07]

EGLISE STE SOPHIE A
CONSTANTINOPLE
LA TRAME D' ANALOGIE
HERTZIENNE A 1/2 ET 2/1

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Αρμονικές χαράξεις

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στην κάτοψη του
ναού της Αγ. Σοφίας στην
Κωνσταντινούπολη
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Έντυπο

31 εκ. x 20 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Άγνωστος

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ανυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

[σειρά 07]

EGLISE STE SOPHIE A
CONSTANTINOPLE
LA TRAME QUADRILLÉE

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Αρμονικές χαράξεις

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στην κάτοψη του
ναού της Αγ. Σοφίας στην
Κωνσταντινούπολη
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Έντυπο

30,6 εκ. x 20 εκ.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Άγνωστος

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Άγνωστη
Δήμος Ιωαννιτών

Ανυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

[σειρά 07]

EGLISE STE SOPHIE A
CONSTANTINOPLE
LA TRAME LOSANGÉE

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Αρμονικές χαράξεις

Εφαρμογή αρμονικών
χαράξεων στην κάτοψη του
ναού της Αγ. Σοφίας στην
Κωνσταντινούπολη
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

151

Έντυπο

84,5 εκ. x 61 εκ.

Αφίσα

Ορθογώνιο
Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Διαφημιστικό αρχιτεκτονικού
γραφείου στο Παρίσι και στις
Βρυξέλλες

[σειρά 07]

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

BERNHARD & CO. ARCHS

ETUDE DE PROJETS COMP
DE TOUS STYLES ET
POUR TOUS LES PAYS.
DEVI ..  CAHIERS. DES
CHARGES. DETAILS.
E.T.C.
TOUTES LES CONSTRUCT.
SONT TRAITEES A
FORFAIT.
LES CLEFS EN MAINS
POUR TOUS LES PAYS
ENTERPRISE GLE

TELEPHONE PARIS
318-20
TELEPHONE BRUXELLES
32-55
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

Έντυπο

34 εκ. x 51 εκ.

Έντυπο

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
IN DEI DO DOMINE AMEN

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Θρησκευτικό σύγγραμμα (;)

[σειρά 07]152
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

` 153

Έντυπο

49,9 εκ. x 65 εκ.

Μετάλλιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφία & μελάνι

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών

SOCIÉTÉ DES ARTISTES
FRANCAIS

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1929

Το μετάλλιο απονεμήθηκε
στο Β. Κουρεμένο για τη
μελέτη του Σταθμού
Θεσσαλονίκης, η οποία
παρουσιάστηκε στο Salon
του Παρισιού το 1929.

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Salon Γάλλων Καλλιτεχνών
Αργυρό μετάλλιο

[σειρά 07]

ΜÉDAILLE D’ ARGENT

Section D’ ARCHITECTURE
SALON DE 1929
MÉDAILLE D’ ARGENT
A Monsieur COUREMENOS
(Basile)
LE SECRÉTAIRE
LE PRESIDENT DE LA
SOCIÉTÉ
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

` 154

Έντυπο

34 εκ. x 51 εκ.

Πτυχίο αρχιτεκτονικής

Ορθογώνιο

Τυπογραφία & μελάνι

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
DIPLÓME D’ ARCHITECTE

École des Beaux-Arts
Paris

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1904

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Το πτυχίο αρχιτεκτονικής
του Β. Κουρεμένου από την
École des Beaux-Arts

[σειρά 07]
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

155

Έντυπο

26 εκ. x 34 εκ.

Μετάλλιο

Ορθογώνιο

Τυπογραφία & μελάνι

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών

Société des Artistes Français

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1950

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Μετάλλιο για τη γλυπτική
σύνθεση «Στήλη της Κρήτης»

[σειρά 07]

Un Medaille de Permeil

Το μετάλλιο απονεμήθηκε
στο Β. Κουρεμένο για το
πρόπλασμα της «Στήλης
της Κρήτης», η οποία
εκτέθηκε στο Grand Palais
του Παρισιού το 1950.
Βλ. δελτίο καταγραφής
162 - 165

SOCIÉTÉ CENTRALE DES
ARCHITECTES
La Société Centrale des
Architectes
décerne Une Méle de Vermeil à
Monsieur Basile Couremenos
architecte à Athenes pour …
exposition au Salon des Artistes
Français. Paris 24 Juin 1950
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

156

Έντυπο

7,5 εκ. x 6,5 εκ.

Κτητορική προμετωπίδα

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Ex-Libris

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Το Ex-Libris του Βασιλείου
Κουρεμένου

[σειρά 07]
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

157

Έντυπο

52,2 εκ. x 38 εκ..

Έντυπο

Ορθογώνιο
Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Το Δημαρχείο της γαλλικής
πόλης Levallois-Perret

[σειρά 07]

HOTEL-DE-VILLE DE
LEVALLOIS-PERRET

HOTEL-DE-VILLE DE
LEVALLOIS-PERRET
Inaguré le 27 mars 1898, sous
l’ Administration de
Mr. GILBERT, Maire
Mr. JAMIN, Architecte
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

158

Έντυπο

52,2 εκ. x 38 εκ..

Σύγγραμμα

Ορθογώνιο
Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Δήμος Ιωαννιτών

Γλώσσα γραφής: τουρκική

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δεν εντοπίζεται. Τελευταία
θέση: Δημαρχείο
Ιωαννίνων

Όχι

Θρησκευτικό σύγγραμμα  (;)

[σειρά 07]
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Γλυπτική σύνθεση

60 εκ. x 43,5 εκ.

Πρόπλασμα

Ορθογώνιο

Γύψος

Όχι
Γύψος

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

c. 1927

ΙΩΑΚΕΙΜ Γ΄
Β. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Πορτραίτο του Πατριάρχη
Ιωακείμ Γ΄

Γύψινο πρόπλασμα για τη
δημιουργία ορειχάλκινου
αποτυπώματος

Ενυπόγραφο πρόπλασμα.
Ο Β. Κουρεμένος
προσέφερε το ορειχάλκινο
αποτύπωμα του Πατριάρχη
στην Ακαδημία Αθηνών το
1927.

[σειρά 08]
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Γλυπτική σύνθεση

(;)

Πρόπλασμα

Ορθογώνιο

Γύψος

Όχι
Ξύλο

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ζωδιακός κύκλος Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1934

Ανυπόγραφο πρόπλασμα.
Το πρόπλασμα
χρησιμοποιήθηκε ως
πρότυπο για την εκτέλεση
των αστερισμών σε
μάρμαρο στις όψεις του
ταφικού μνημείου του
αστρονόμου και
ακαδημαϊκού Δ. Αιγινίτη
(1862 – 1934)

Δεν εντοπίζεται. Τελευταία
θέση: Δημοτικό Μουσείο

Όχι

[σειρά 08]
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Γλυπτική σύνθεση

65 εκ. x 110 εκ. x 13 εκ.

Πρόπλασμα

Ορθογώνιο

Γύψος και χρώμα λαδιού

Ναι
Ξύλο (για το ζωγραφικό τμήμα)

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

28 Οκτωβρίου 1940
ΟΧΙ

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα

Θεότητες της Πίνδου
Πόλεμος 40-41 «ΟΧΙ»

Β. Κουρεμένος
Louis Aimé Lejeune
Charles Henri Nicod

1875 – 1957
1878 – 1967
1884 - 1969

Ανυπόγραφο πρόπλασμα.
Η πατρότητα της σύνθεσης
ανήκει στο Β. Κουρεμένο.
Το γλυπτό μέρος
φιλοτέχνησε ο Louis Aimé
Lejeune και το ζωγραφικό
ο Charles Henri Nicod σε
συνεργασία με τον
Κουρεμένο.

[σειρά 08]

Γλυπτική σύνθεση που
περιλαμβάνει επιτύμβια στήλη
πλαισιωμένη από δύο
επινίκιους κίονες. Ζωγραφικό
έργο λειτουργεί ως φόντο της
σύνθεσης.
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Γλυπτική σύνθεση

115 εκ. x 70 εκ. x 70 εκ.

Πρόπλασμα

Γύψος

Γύψος και μεταλλικός
σκελετός

Τελικό                                              Δήμος Ιωαννιτών

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1945 - 1950

Άγαλμα φτερωτής νίκης, το
οποίο αποτελούσε τη στέψη
επινίκιου κίονα

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Έγιναν από το φορέα
(2013)

Στήλη της Κρήτης
Βωμός ελευθερίας

Ανυπόγραφο πρόπλασμα.
Τμήμα γλυπτικής σύνθεσης η
οποία είναι αφιερωμένη στη
διαχρονική ιστορία του νησιού
της Κρήτης. Το πρόπλασμα
παρουσιάστηκε στο Σαλόνι
των Γάλλων Καλλιτεχνών, το
1950, όπου τιμήθηκε με
μετάλλιο. Στη συνέχεια
εκτέθηκε στο Δημοτικό
Μουσείο Ιωαννίνων. Σήμερα
σώζεται ένα μέρος.*. Βλ. Δελτίο Καταγραφής αρ. 155

[σειρά 08]
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Γλυπτική σύνθεση
(δύο τεμάχια)

16,1 εκ. x 9,3 εκ.

Πρόπλασμα

Γύψος

Γύψος και μεταλλικός
σκελετός

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Δημοτικό Μουσείο
Ιωαννίνων

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1945 – 1950

Δημοτικό Μουσείο
Ιωαννίνων

Όχι

Στήλη της Κρήτης
Βωμός Ελευθερίας

Ανυπόγραφο πρόπλασμα.
Τμήμα γλυπτικής σύνθεσης η
οποία είναι αφιερωμένη στη
διαχρονική ιστορία του νησιού
της Κρήτης. Το πρόπλασμα
παρουσιάστηκε στο Σαλόνι
των Γάλλων Καλλιτεχνών, το
1950, όπου τιμήθηκε με
μετάλλιο. Στη συνέχεια
εκτέθηκε στο Δημοτικό
Μουσείο Ιωαννίνων. Σήμερα
σώζεται ένα μέρος.

Οι δύο φτερωτοί δράκοι
κοσμούσαν τη βάση της
σύνθεσης

*. Βλ. Δελτίο Καταγραφής αρ. 155

[σειρά 08]
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Γλυπτική σύνθεση

Διάμετρος: 55 εκ.

Πρόπλασμα

Κυκλικό

Γύψος, σκυρόδεμα, πέτρα
και ξύλο

Σκυρόδεμα, πέτρα και ξύλο

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Δημοτικό Μουσείο
Ιωαννίνων

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1945 – 1950

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Ανυπόγραφο πρόπλασμα.
Τμήμα γλυπτικής σύνθεσης η
οποία είναι αφιερωμένη στη
διαχρονική ιστορία του νησιού
της Κρήτης. Το πρόπλασμα
παρουσιάστηκε στο Σαλόνι
των Γάλλων Καλλιτεχνών, το
1950, όπου τιμήθηκε με
μετάλλιο. Στη συνέχεια
εκτέθηκε στο Δημοτικό
Μουσείο Ιωαννίνων. Σήμερα
σώζεται ένα μέρος.

Στήλη της Κρήτης
Βωμός Ελευθερίας

Τμήμα του επινίκιου κίονα

*. Βλ. Δελτίο Καταγραφής αρ. 155

[σειρά 08]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

655

` 165

Γλυπτική σύνθεση

37,5 εκ. x 96 εκ.

Πρόπλασμα

Ορθογώνιο

Μάρμαρο και μπογιά

Ναι
Μάρμαρο

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Δημοτικό Μουσείο
Ιωαννίνων

Χωρίς κλίμακα
Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1945 – 1950

Η επιγραφή βρισκόταν στη
βάση της σύνθεσης

Δημοτικό Μουσείο
Ιωαννίνων

Όχι

Ανυπόγραφο πρόπλασμα.
Τμήμα γλυπτικής σύνθεσης η
οποία είναι αφιερωμένη στη
διαχρονική ιστορία του νησιού
της Κρήτης. Το πρόπλασμα
παρουσιάστηκε στο Σαλόνι
των Γάλλων Καλλιτεχνών, το
1950, όπου τιμήθηκε με
μετάλλιο. Στη συνέχεια
εκτέθηκε στο Δημοτικό
Μουσείο Ιωαννίνων. Σήμερα
σώζεται ένα μέρος.

Στήλη της Κρήτης
Βωμός Ελευθερίας

*. Βλ. Δελτίο Καταγραφής αρ. 155

[σειρά 08]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

656

` 166

Φωτογραφία

40,2 εκ. x 72 εκ.

Φωτογραφία

Ορθογώνιο

Φωτογραφία

Ναι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Πινακοθήκη Δήμου
Ιωαννιτών

Δήμος Ιωαννιτών

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΩΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

(Για το κείμενο: βλ.
Παράρτημα σ. 90)

Δημοτική Πινακοθήκη
Ιωαννίνων

Όχι

Στήλη της Κρήτης
Βωμός ελευθερίας

Ενυπόγραφη φωτογραφία.
Το πρόπλασμα
παρουσιάστηκε στο
Σαλόνι των Γάλλων
Καλλιτεχνών το 1950. Η
έκθεση έλαβε χώρα στο
Grand Palais του
Παρισιού.

[σειρά 09]
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Κατάλογος βιβλίων του Β. Κουρεμένου

1. Jean Rondelet. (1847). Traité théorique et pratique de l’ art de batir. Tomes 1 - 5. Paris:

Chez Firmin Didot Frères

2. J.N.L. Durand. (1819). Précis des leçons d’ architecture données à l’ école royale
polytechnique. Volumes 1 - 2. Paris: Chez l’ Auteur

3. Vignole. (1865). Traité élémentaire pratique d’ architecture ou étude des cinq orders d’
après Jacques Barozzio de Vignole. Ouvrage divisé en soixante-douze planches :

Comprenant les cinq ordes. Avec l’ indication des ombres nécessaires an lavis, le tracé
des fonction, etc., et des exemples relatifs aux orders. Composé, desinné et mis en ordre.

Paris: Garnier Frères

4. Charles Chipiez. (1876). Histoire Critique des origines et de la formation des ordres

Grecs. Paris: Ve A. Morel & Cie

5. Charles Blanc. (1881). Grammaire des arts du dessin, architecture, sculpture, peinture;

jardins – gravure en pierres fines – gravure en médailles – gravure en taille-douce – eau-

forte – maniére noire, aqua-tinte – gravure en bois – camaieu – gravure en couleurs –
lithographie. Paris: Libraire Renouard, H. Loones

6. Julien Guadet. (1901). Éléments et Théorie de l’ architecture. Cours professé a l’ Ecole
Nationale et Spéciale des Beaux-Arts. Tomes 1 – 3. Paris: Libraire de la Construction

Moderne

7. P. Decharme. (1925). Μυθολογία της αρχαίας Ελάδας. (μετάφραση Ι. Οικονομίδου).
Αθήνα: Ζηκάκη

8. Ραδ. Γ. Ραδόπουλος. (1930). Ο Βασιλεύς Φουάτ ο Αος και η αναγεννωμένη Αίγυπτος.
Μετά συνοπτικής ιστορίας του Μωχάμετ Άλη και του Χεδίβου Ισμαήλ. Αλεξάνδρεια:
Τυπογραφείο Κασιμάτη

9. Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. (1925). Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, από των
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της Βασιλείας του Γεωργίου του Α΄. Τόμος 1 - 6. Αθήνα:
Ελευθερουδάκης

10. Γεώργιος Σωτηρίου. (1935). Τα Βυζαντινά Μνημεία της Κύπρου. Αθήνα: Εστία
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ΕΙΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ Προσωπικό αρχείο

ΤΙΤΛΟΣ/ΦΟΡΕΑΣ Αρχείο Βασίλειου Κουρεμένου/Δεν υπάρχει

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1896 - 1954

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Τζούλια Φίλιου - Rounds

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Οικία Φίλιου – Rounds, Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Αριθμός Σχεδίων: 4
Αριθμός Εντύπων: 5
Αριθμός Δημόσιων & Ιδιωτικών Εγγράφων: 11
Αριθμός Φωτογραφιών: 3
Αριθμός Αντικειμένων: 6
Αριθμός Βιβλίων: 11

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Βασίλειος Κουρεμένος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Βασίλειος Κουρεμένος, γεννήθηκε στο χωριό
Βουλιαράτες της Β. Ηπείρου στις 25 Δεκεμβρίου
του 1875. Το 1893 εισήχθη στη Σχολή Καλών
Τεχνών του Παρισιού, από την οποία
αποφοίτησε το 1904, λαμβάνοντας το δίπλωμα
του αρχιτέκτονα. Μετά το πέρας των σπουδών
του εργάστηκε στο Παρίσι και στην
Κωνσταντινούπολη, ενώ τη δεκαετία του 1920
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Το 1924 εκλέχθηκε
καθηγητής στη νεοσύστατη Σχολή Αρχιτεκτόνων
του Ε.Μ.Π., θέση από την οποία παραιτήθηκε το
1927, λόγω διαφωνίας με τους υπόλοιπους
καθηγητές αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής
των μαθημάτων. Το 1926 διορίστηκε μέλος της
νεοϊδρυθείσας Ακαδημίας Αθηνών, στην έδρα
της αρχιτεκτονικής, θέση την οποία διατήρησε
μέχρι το θάνατό του, το 1957. Στο έργο του
συγκαταλέγεται πληθώρα ιδιωτικών έργων,
ταφικά και ιστορικά μνημεία και συμμετοχές σε
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το αρχείο αποτελείται από μία τεκμήρια, τα
οποία σχετίζονται με την προσωπική ζωή του
Κουρεμένου, την επαγγελματική σταδιοδρομία
του, τη φοιτητική πορεία του στη Σχολή Καλών
Τεχνών του Παρισιού και τη σχέση του με το
ίδρυμα μετά το πέρας των σπουδών.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ

Πιθανώς να προκύψουν περαιτέρω προσθήκες
υλικού στο μέλλον.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Το αρχείο είναι ταξινομημένο στις σειρές:

Σειρά 01: Σχέδια αρ. 1-4
(σχέδια 4)

Σειρά 02: Έντυπα αρ. 5-9
(τεκμήρια 5)

Σειρά 03: Δημόσια & ιδιωτικά
έγγραφα αρ. 10-19
(τεκμήρια 10)

Σειρά 04: Φωτογραφίες αρ. 20-22
(τεκμήρια 3)

Σειρά 05: Αντικείμενα αρ. 23-26
(τεκμήρια 6)

Σειρά 06: Βιβλιοθήκη
(βιβλία 11)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Φεβρουάριος 2014

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ιουλία Παπασταύρου
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`                                                       1

Σχέδιο

(;)

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Μελάνι

Όχι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Προσωπογραφία του παππού           Οικογενειακή συλλογή
του Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Οικία Φίλιου - Rounds,
Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

Χωρίς κλίμακα
Δεν υπάρχει

Όχι
Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1911

Mon grand père Constantine
(Λύτου?)
Constantinos à ... 1911
(Μονόγραμμα Β. Κουρεμένου)

[σειρά 01]
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` 2

Σχέδιο

(;)

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Μολύβι

Όχι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Προσωπογραφία της γιαγιάς            Οικογενειακή συλλογή
του Β. Κουρεμένου

1875 - 1957

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Οικία Φίλιου - Rounds,
Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

Χωρίς κλίμακα
Δεν υπάρχει

Όχι
Ενυπόγραφο σχέδιο (κάτω
δεξιό άκρο).

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1893

Ma grand mère á Paris 1893
(Μονόγραμμα Β. Κουρεμένου)

[σειρά 01]
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` 3

Σχέδιο

(;)

Σκίτσο

Ορθογώνιο

Μολύβι

Όχι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Προσωπογραφία Οικογενειακή συλλογή

1875 - 1957

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Οικία Φίλιου - Rounds,
Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

Χωρίς κλίμακα
Δεν υπάρχει

Όχι
Aνυπόγραφο σχέδιο

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

[σειρά 01]
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` 4

Πίνακας ζωγραφικής

(;)

Πίνακας ζωγραφικής

Ορθογώνιο

Ελαιογραφία

Ναι
Ξύλο

Τζούλια Φίλιου - Rounds
Τελικό

Βασίλειος Κουρεμένος (;)
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Τοπίο                                                Οικογενειακή συλλογή

1875 - 1957

1957

Δήμος Ιωαννιτών

Οικία Φίλιου - Rounds,
Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

Χωρίς κλίμακα
Δεν υπάρχει

Όχι

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ανυπόγραφο έργο

[σειρά 01]
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` 5

Έντυπο

(;)

Έντυπο

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds
Τελικό

Michelangelo
ζωγράφος

Ζωγραφικό τμήμα στην Οικογενειακή συλλογή
Cappella Sistina

1475 - 1564

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Χωρίς κλίμακα
Δεν υπάρχει

Όχι
970 Roma – Figura decorativa
(Michelangelo)
Capella Sistina
Ripr. Int Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Αναπαράσταση γυμνού
άνδρα (Ignudo)στην οροφή
της Cappella Sistina

Οικία Φίλιου – Rounds
Άγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

[σειρά 02]
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` 6

Έντυπο

(;)

Έντυπο

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Ναι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds
Τελικό

Michelangelo
ζωγράφος

Ζωγραφικό τμήμα στην Οικογενειακή συλλογή
Cappella Sistina

1475 - 1564

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Χωρίς κλίμακα
Δεν υπάρχει

ΗΙΕREMIAS Όχι

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014
Το έργο του Michelangelo
ολοκληρώθηκε το 1512

Ο προφήτης Ιερεμίας θρηνεί
για την καταστροφή της
Ιερουσαλήμ

Οικία Φίλιου – Rounds
Άγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

[σειρά 02]
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

7

Έντυπο

7,5 εκ. x 6,5 εκ.

Κτητορική προμετωπίδα

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Ναι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds
Ex-Libris

Βασίλειος Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Ex-Libris, Β. Κουρεμένος Οικογενειακή συλλογή

1875 - 1957
EX LIBRIS
B. COUREMENOS                        1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Δεν υπάρχει

Όχι

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Οικία Φίλιου – Rounds
Άγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

[σειρά 02]
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

8

Έντυπο

(;)

Τιμητικός τίτλος

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Ordre National de la Légion Δήμος Ιωαννιτών
d' honneur

Le Président de la
République Français

Τιμητικός τίτλος Οικογενειακή συλλογή

1875 - 1957

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Δεν υπάρχει

Όχι

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1926

Γλώσσα: γαλλική

ORDRE NATIONAL DE
LA LEGION D'
HONNEUR
HONNEUR PATRIE
Le Grand Chancelier de l'
Ordre National de la Légion
d' honneur

Οικία Φίλιου – Rounds
Άγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

[σειρά 02]

Το μετάλλιο του Εθνικού
Τάγματος της Λεγεώνας
της Τιμής απονεμήθηκε
στο Β. Κουρεμένο
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Ο τίτλος απονεμήθηκε στο
Β. Κουρεμένο από το
βασιλιά των Ελλήνων

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

9

Έντυπο

(;)

Τιμητικός τίτλος

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Σταυρός των Ταξιαρχών

Παύλος Βασιλεύς των
Ελλήνων

Τιμητικός τίτλος Οικογενειακή συλλογή

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Δεν υπάρχει

Όχι

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1949

Γλώσσα: ελληνική

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Σταυρός των Ταξιαρχών του
Ημετέρου Τάγματος του
Φοίνικα

Οικία Φίλιου – Rounds
Άγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

[σειρά 02]
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

10

Δημόσιο έγγραφο

(;)

Εκλογικό βιβλιάριο

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds
Εκλογικό βιβλιάριο

Ελληνικό κράτος

Το εκλογικό βιβλιάριο του              Οικογενειακή συλλογή
Β. Κουρεμένου

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Δεν υπάρχει

Όχι

Γλώσσα γραφής: ελληνική

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Οικία Φίλιου - Rounds,
Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

[σειρά 03]
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

11

Δημόσιο έγγραφο

(;)

Δελτίο ταυτότητας

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds
Δελτίο ταυτότητας

Ελληνικό κράτος

Το δελτίο ταυτότητας του               Οικογενειακή συλλογή
Β. Κουρεμένου

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Δεν υπάρχει

Όχι

Γλώσσα γραφής: ελληνική

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Οικία Φίλιου - Rounds,
Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

[σειρά 03]
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

12

Έντυπο

(;)

Έγγραφο

Ορθογώνιο

Μελάνι (χειρόγραφο)

Όχι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds
Τελικό

Βεβαίωση ημερομηνίας & Οικογενειακή συλλογή
τόπου γέννησης του Κουρεμένου

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Δεν υπάρχει

Όχι

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1892

Γλώσσα γραφής: γαλλική.
Επιστολή του εφημέριου
της ενορίας Βουλιαρατών
(1892). Πιθανώς να
χρησιμοποιήθηκε για την
εισαγωγή του Β.
Κουρεμένου στη Σχολή
Καλών Τεχνών του
Παρισιού

Οικία Φίλιου - Rounds,
Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

Εφημέριος της ενορίας
Βουλιαρατών

[σειρά 03]
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

13

Έντυπο

(;)

Κάρτα

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Γαλλικό κράτος
Υπουργείο Εμπορίου

Η κάρτα συμμετοχής του Οικογενειακή συλλογή
Β. Κουρεμένου

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Δεν υπάρχει

Όχι

1892

Γλώσσα γραφής: γαλλική.
Η συμμετοχή του Β.
Κουρεμένου στην έκθεση
τιμήθηκε με το αργυρό
μετάλλιο.

Οικία Φίλιου - Rounds,
Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

Salon de 1896
SIGNATURE DU
TITLULAIRE
(υπογραφή Β. Κουρεμένου)
2,362
SOCIĒTĒ DES ARTISTES
FRANCAIS
Reconnue d’ ulitité publique
CARTE D’ EXPOSANT
M. B. Courémenos
48 … 1o ….
LE PRESIDENT DE LA
SOCIÉTE
MEMBRE DE L’ INSTITUTE

Ιουλία Παπασταύρου

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

1896

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Φεβρουάριος 2014

[σειρά 03]

Κάρτα συμμετοχής στο Salon
των Γάλλων Καλλιτεχνών
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

14

Έντυπο

(;)

Κάρτα

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Γαλλικό κράτος
Υπουργείο Εμπορίου

Η κάρτα συμμετοχής του Οικογενειακή συλλογή
Β. Κουρεμένου

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Δεν υπάρχει

Όχι

1892

Γλώσσα γραφής: γαλλική

Οικία Φίλιου - Rounds,
Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

CARTE EXPOSANT 1900
(υπογραφή Β. Κουρεμένου)
MINISTERE DU
COMMERCE
DE L’ INDUSTRIE, DES
POSTES ET DES
TÉLÉGRAPHES.
EXPOSITION
UNIVERSELLE
INTERNATIONALE DE
1900
M. Couremenos Jn 13 el 10

Ιουλία Παπασταύρου

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

1900

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Φεβρουάριος 2014

[σειρά 03]

Κάρτα συμμετοχής στη Διεθνή
Έκθεση του Παρισιού
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

15

Έντυπο

29,7 εκ. x 21 εκ.

Έγγραφο

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Chardon
συμβολαιογράφος, Παρίσι

Συμβολαιογραφική πράξη                Οικογενειακή συλλογή

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Δεν υπάρχει

Όχι

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1950

Γλώσσα: γαλλική
Αντίγραφο της επιστολής
που έστειλε ο
συμφβολαιογράφος
Chardon στο διευθυντή
του γαλλικού Γραφείου
Ανταλλαγής

Οικία Φίλιου – Rounds
Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

Δωρεά του Βασιλείου και
του Ιωάννη Κουρεμένου
προς τη Γαλλική  Ένωση
Αρχιτεκτόνων.

[σειρά 03]



καταγραφή αρχείου Β.  Κουρεμένου

678

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

16

Έντυπο

29,7 εκ. x 21 εκ.

Έγγραφο

Ορθογώνιο

Τυπογραφία

Όχι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Φίλιος (;)
συμβολαιογράφος

Συμβολαιογραφική πράξη                Οικογενειακή συλλογή
Πληρεξούσιο (αρ. 5.476/1950)

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Δεν υπάρχει

Όχι

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1950

Γλώσσα: ελληνική

Οικία Φίλιου – Rounds
Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

[σειρά 03]
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

17

Έντυπο

29,7 εκ. x 21 εκ.

Έγγραφο

Ορθογώνιο

Μελάνι (χειρόγραφο)

Όχι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Β. Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Οικογενειακή συλλογή

1875 - 1957

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Δεν υπάρχει

Όχι

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Γλώσσα: ελληνική
Για τη σύνταξη του
κειμένου χρησιμοποιήθηκε
χαρτί τηλεγραφήματος από
την Κωνσταντινούπολη.
Στο πίσω μέρος υπάρχει η
σφραγίδα (via Costantza)

Οικία Φίλιου – Rounds
Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

[σειρά 03]

Σκέψεις για την αρχιτεκτονική
& το επάγγελμα του
αρχιτέκτονα
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

18

Τετράδιο

29,7 εκ. x 21 εκ.

Έγγραφο

Ορθογώνιο

Μελάνι (χειρόγραφο)

Όχι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Β. Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Λίστα προσωπικών αντικειμένων Οικογενειακή συλλογή
προς αποστολή

1875 - 1957

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Δεν υπάρχει

Όχι

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014
(;)

Γλώσσα: ελληνική
Στο εξώφυλλο του τετραδίου
και στην εσωτερική σελίδα
υπάρχει η σφραγίδα
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ.
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ»

Οικία Φίλιου – Rounds
Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

[σειρά 03]

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

Ενγ...λαλογικόν Λεξικόν
Ελευθερουδάκης 12 Τόμοι
Παπαρηγοπούλου Ιστορία
του Ελλ. Έθνους
Μάρμαρο (Στύλη της
Κρήτης)
Βάζο Βυζαντινό …
Ηστορία της Βυζαντινής
Τέχνης   Γ. Σωρηρίου
Les Merveilles dy Monde
Αντιδικεία των τόνων
... Plan des Villes
L' hygiène de la Maison
Expediés le 19 ... 1954
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ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

19

Έντυπο

29,7 εκ. x 21 εκ.

Έγγραφο

Ορθογώνιο

Μελάνι (χειρόγραφο)

Όχι
Χαρτί

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Β. Κουρεμένος
αρχιτέκτων - ακαδημαϊκός

Οικογενειακή συλλογή

1875 - 1957

1957

Τζούλια Φίλιου - Rounds

Δεν υπάρχει

Όχι

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Ενυπόγραφο κείμενο (κάτω
αριστερό άκρο). Γλώσσα:
τουρκική

Οικία Φίλιου – Rounds
Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

Χειρόγραφο κείμενο που
φέρει την υπογραφή του Β.
Κουρεμένου

[σειρά 03]
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20

Φωτογραφία

(;)

Έντυπο

Ορθογώνιο

Carte postale

Όχι
Χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Κτίριο στην Κων/πολη (;)                Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Δήμος Ιωαννιτών

Δημοτική Πινακοθήκη
Χωρίς κλίμακα

Δήμος Ιωαννιτών

Όχι

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

Δυσανάγνωστο κείμενο
στην πίσω όψη της κάρτας

[σειρά 04]
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` 21

Φωτογραφία

(;)

Φωτογραφία

Ορθογώνιο

Φωτογραφία

Όχι
Φωτογραφικό χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Γυναικείο πορτραίτο Διαθήκη Β. Κουρεμένου

1957

Δήμος Ιωαννιτών

Δημοτική Πινακοθήκη
Άγνωστη

Δήμος Ιωαννιτών

A mon héro (;) Bebla (;) ami Έγιναν από το φορέα
Naples 12-4-03

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

1903

[σειρά 04]
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` 22

Φωτογραφία

(;)

Φωτογραφία

Ορθογώνιο

Φωτογραφία

Όχι
Φωτογραφικό χαρτί

Δήμος Ιωαννιτών
Τελικό

Πορτραίτο του Βασιλείου Διαθήκη Β. Κουρεμένου
Κουρεμένου

1957

Δήμος Ιωαννιτών

Δημοτική Πινακοθήκη

Δήμος Ιωαννιτών

Έγιναν από το φορέα

Ιουλία Παπασταύρου

Φεβρουάριος 2014

(;)

[σειρά 04]
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23

Έπιπλο

Άγ. Κοσμάς Ιωαννίνων
.

Γραφείο Β. Κουρεμένου
Τζούλια Φίλιου - Rounds

Έπιπλο

Άγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

Σχεδιαστήριο Β. Κουρεμένου
Τζούλια Φίλιου – Rounds

Έπιπλο

Άγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

Καθρέφτης και τραπέζι

Β. Κουρεμένου Τζούλια Φίλιου - Rounds

Προσωπικά αντικείμενα
Β. Κουρεμένου Αγ. Κοσμάς Ιωαννίνων

Γυαλιά, σφραγίδα, καπέλο
Τζούλια Φίλιου - Rounds

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΤΟ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΤΟ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

24

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΤΟ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

25

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΤΟ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

26

[σειρά 05]

[σειρά 05]

[σειρά 05]

[σειρά 05]
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

Αρχείο Δήμου Ιωαννιτών

Σχέδια

Μνημείο βασίλισσας Βικτωρίας Αρ. Τεκμηρίων: 4

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη Αρ. Τεκμηρίων: 3

Αστική κατοικία Αρ. Τεκμηρίων: 2

Σιδηροδρομικός Σταθμός, Θεσσαλονίκη Αρ. Τεκμηρίων: 1

Συγκρότημα εργοστασίου / κατοικιών Αρ. Τεκμηρίων: 3

Ι.Ν. Αγ. Τριάδας, Πειραιάς Αρ. Τεκμηρίων: 9

Ι.Ν. Παναγίας Παρηγορήτισσας Αρ. Τεκμηρίων: 6

Ιστορικά Μνημεία Αρ. Τεκμηρίων: 2

Μνημείο Robert Burns Αρ. Τεκμηρίων: 1

Διαμόρφωση κήπου Ακαδημίας Αθηνών Αρ. Τεκμηρίων: 2

Ταφικά μνημεία Αρ. Τεκμηρίων: 2

Ναΐσκος Αρ. Τεκμηρίων: 1

Ξενοδοχείο – Καζίνο Αρ. Τεκμηρίων: 1

Τράπεζα Αθηνών, Κωνσταντινούπολη Αρ. Τεκμηρίων: 1

Σχέδια ταπητουργίας Αρ. Τεκμηρίων: 34

Διακοσμητικά μοτίβα Αρ. Τεκμηρίων: 3

Προοπτικά σχέδια Αρ. Τεκμηρίων: 2

Φοιτητικές εργασίες Αρ. Τεκμηρίων: 33

Σκίτσα Αρ. Τεκμηρίων: 22

Συνολικός αριθμός τεκμηρίων: 132
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Έντυπα

Αρμονικές χαράξεις Αρ. Τεκμηρίων: 19

Μετάλλια Αρ. Τεκμηρίων: 2

Κτητορική προμετωπίδα Αρ. Τεκμηρίων: 1

Δίπλωμα αρχιτεκτονικής Αρ. Τεκμηρίων: 1

Διαφημιστική αφίσα Αρ. Τεκμηρίων: 1

Διάφορα έντυπα Αρ. Τεκμηρίων: 3

Συνολικός αριθμός τεκμηρίων: 27

Προπλάσματα

Μνημείο «Στήλη της Κρήτης» Αρ. Τεκμηρίων: 5

Μνημείο «Θεότητες της Πίνδου» Αρ. Τεκμηρίων: 1

Ανάγλυφο πορτραίτο Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ Αρ. Τεκμηρίων: 1

Ζωδιακός κύκλος Αρ. Τεκμηρίων: 1

Συνολικός αριθμός τεκμηρίων: 8

Φωτογραφίες

Μνημείο «Στήλη της Κρήτης» Αρ. Τεκμηρίων: 1

Συνολικός αριθμός τεκμηρίων: 1

Βιβλία Αρ. Τεκμηρίων: 10

Συνολικός αριθμός τεκμηρίων: 10
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Αρχείο Τζούλιας Φίλιου - Rounds

Σχέδια

Σκίτσα Αρ. Τεκμηρίων: 3

Ελαιογραφία Αρ. Τεκμηρίων: 1

Συνολικός αριθμός τεκμηρίων: 4

Έντυπα

Τιμητικοί τίτλοι Αρ. Τεκμηρίων: 2

Κτητορική προμετωπίδα Αρ. Τεκμηρίων: 1

Διάφορα Αρ. Τεκμηρίων: 2

Συνολικός αριθμός τεκμηρίων: 5

Έγγραφα

Δημόσια έγγραφα Αρ. Τεκμηρίων: 3

Ιδιωτικά έγγραφα Αρ. Τεκμηρίων: 5

Κάρτες συμμετοχής σε εκθέσεις Αρ. Τεκμηρίων: 2

Συνολικός αριθμός τεκμηρίων: 10

Φωτογραφίες

Διάφορες Αρ. Τεκμηρίων: 3

Συνολικός αριθμός τεκμηρίων: 3

Αντικείμενα

Έπιπλα Αρ. Τεκμηρίων 3

Προσωπικά αντικείμενα Αρ. Τεκμηρίων 3

Συνολικός αριθμός τεκμηρίων: 6

Βιβλία Αρ. Τεκμηρίων: 11

Συνολικός αριθμός τεκμηρίων: 11
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6

αρχείο Β. Κουρεμένου
ανάλυση φοιτητικών σχεδίων

3

Βασίλειος Κουρεμένος
εργογραφία

πα
ρά
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ημ

α



αρχείο Β. Κουρεμένου
αρχιτεκτονικό έργο

10

αρχιτεκτονική εκπαίδευση
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Αστική Αρχιτεκτονική

 Ξενοδοχείο Alhambra, Νίκαια (1900) [συμμετοχή στην κατασκευή (;)]

 Τράπεζα Αθηνών, Κωνσταντινούπολη (1911-1913)

 Αναγνωστοπούλειος Σχολή, Κόνιτσα (1916)

 Αποθήκη καπνού, Αγρίνιο (1923)

 Υποκατάστημα Τράπεζας Χίου, οδός Αριστείδου, Αθήνα (1923)

 Οικία Βοϊνβόδα, Γ΄Σεπτεμβρίου, Αθήνα, (1926)

 Πολυκατοικία Κουρεμένου, οδός Καλλισπέρη, Αθήνα (1929)

 Αστική πολυκατοικία, οδός Δ. Αρεοπαγίτου 37, Αθήνα (1929)

 Κτίριο γραφείων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (επέκταση καθ’

ύψος), οδός Αθηνάς & Λυκούργου, Αθήνα (c. 1930)

 Αστική πολυκατοικία, οδός Δ. Αρεοπαγίτου 17, Αθήνα (1933)

 Δημοτική αγορά, Αγρίνιο, (1933)

 Πολυκατοικία Σκλαβούνου, οδός Σπευσίππου & Λουκιανού, Αθήνα (1934)

 Αστική πολυκατοικία, οδός Καρυάτιδων, Αθήνα

 Αστική πολυκατοικία, οδός Ρομπέρτου Γκάλλι, Αθήνα

 Αστική πολυκατοικία, οδός Πατησίων Αθήνα

 Στοά Πραξιτέλους, οδός Κολοκοτρώνη, Αθήνα

 Κατοικία, Αγ. Σοφίας, Ψυχικό, Αθήνα

 Βιβλιοθήκη Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, Κωνσταντινούπολη

 Τράπεζα Καβάρναν Ρουμανίας, Κωνσταντινούπολη
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 Βιομηχανική Τράπεζα, Γαλατάς, Κωνσταντινούπολη

 Αστική πολυκατοικία (3), Κωνσταντινούπολη

 Ιδιωτική έπαυλη (4), Κωνσταντινούπολη

 Μεταρρύθμιση εκκλησίας, Καδίκιοι

 Οικία Λιβανού, Χίος

 Οικίες αφών Πετρίδη, οδός Ηροδότου, Αθήνα

 Οικία Στάλιου, οδός Χανίων, Αθήνα

 Οικία Μπενάκη, οδός Ρηγίλλης, Αθήνα

 Οικία Παύλου Κουντουριώτη, οδός Ηρώδου Αττικού, Αθήνα

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

 Καζίνο, Κέρκυρα (1907-1908)

 Σιδηροδρομικός Σταθμός, Θεσσαλονίκη (1925)

 Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη, Αθήνα (1926)

 Αστική κατοικία, Αθήνα (1926)

 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, Πειραιάς (1928)

 Ι.Ν. Παναγίας Παρηγορήτισσας, Άρτα (αποτύπωση)

 Εθνικό Τυπογραφείο (προέκταση), Αθήνα

 Τηλεφωνικό Μέγαρο, Αθήνα

 Νέοι Βασιλικοί Στάβλοι (κτιριακές εγκαταστάσεις), Αθήνα

 Ξενοδοχείο
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 Μέγαρο του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χιλή

 Κτίριο φυλακών, Χιλή

 Μουσείο, Χιλή

 Δημαρχείο, Levallois – Perret (3ο βραβείο)

 Λουτρόπολη, Barbotan

 Μητροπολιτικός Ναός

 Πολυτεχνείο, Κωνσταντινούπολη

 Νοσοκομείο

 Θέατρο (2)

Μνημειακές συνθέσεις

 Robert Burns, (1898) (συμμετοχή σε διαγωνισμό)

 Βασίλισσας Βικτωρίας, Δουβλίνο (1905), Συνεργάτης: John Huges, γλύπτης

 Παλαιών Πατρών Γερμανού, Δημητσάνα (1910), Συνεργάτης: Paul Gabriel

Capellaro, γλύπης

 Ανάγλυφο πορτραίτο του Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ (1927)

 Μνημείο Πεσόντων Ελληνοϊταλικού πολέμου, Τρίκαλα (1932)

 Η Στήλη της Κρήτης (1950) (πρόπλασμα)

 Θεότητες της Πίνδου. Πόλεμος 40-41 ΟΧΙ (1953) (πρόπλασμα) Συνεργάτης:

Louis Aimé Lejeune, γλύπτης & Charles Henri Nicod, ζωγράφος
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Ταφικά Μνημεία

 Οικογενειακός τάφος Λ. Γαλίτση, Σισλί, Κωνσταντινούπολη (1910-1911)

Συνεργάτης: Jules Déchin, γλύπτης

 Ταφικό μνημείο Κωνσταντίνου Σταθάτου, Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών (1917)

 Ταφικό μνημείο Όθωνα & Αθηνάς Σταθάτου, Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών (1922)

Συνεργάτες: Paul Gabriel Capellaro, γλύπτης

 Ταφικό μνημείο Δημήτρη Αιγινήτη, Α΄ Νεκροταφείο, Αθήνα (1934)

 Ταφικό μνημείο οικογενειών Γεωργίου Νομικού και Θεοτοκά, Α΄ Νεκροταφείο

Αθηνών (1938-c1940)

 Ταφικό μνημείο Ιωάννη Απάζογλου, Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών (1941)

Συνεργάτης: Louis Aimé Lejeune, γλύπτης

 Αρμένικο ταφικό μνημείο, Κωνσταντινούπολη

 Ελληνικό ταφικό μνημείο, Κωνσταντινούπολη

 Ταφικά μνημεία αφών Μαυρογένη, Κωνσταντινούπολη
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1. Συνέντευξη με την Τζούλια Φίλιου - Rounds

Η συνέντευξη έλαβε χώρα στην πατρική οικία της Τζούλια Φίλιου - Rounds στον οικισμό του

Αγίου Κοσμά Ιωαννίνων τον Αύγουστο του 2009.

Ιουλία Παπασταύρου (Ι.Π.): Ποια ήταν η συγγένειά σας με το Βασίλειο Κουρεμένο;

Τζούλια Φίλιου (Τ.Φ.): Ο Β. Κουρεμένος ήταν αδερφός του παππού μου, από την πλευρά

της μαμάς μου. Η γιαγιά μου, Βασιλική Κιτσώνα, παντρεύτηκε τον αδερφό του Βασίλη

Κουρεμένου, Νικόλαο.

Ι.Π.: Ποια ήταν η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του;

Τ.Φ.: Οι γονείς του δεν είχαν χρήματα. Έκαναν κάποιο είδος εμπορίου.

Ι.Π.: Πως ανταπεξερχόταν οικονομικά κατά τη διάρκεια των σπουδών του;

Τ.Φ.: Στο Παρίσι τον ενίσχυε οικονομικά ο θείος του. Όταν όμως άρχισε να σπουδάζει

αρχιτεκτονική ο θείος του διέκοψε την οικονομική βοήθεια. Από τότε ζούσε για μεγάλο

διάστημα με κεφάλια από αρνιά που έπαιρνε από σφαγεία. Έλεγε πως είχε μάθει και τους

Γάλλους να τρώνε τα κεφάλια από τα αρνιά. Έκανε δουλειές με άλλους καλλιτέχνες για

να ζήσει.

Ι.Π.: Ποιος ήταν ο κύκλος του στο Παρίσι;

Τ.Φ.: Αν και πιο νέος από τον Picasso, έκανε παρέα μαζί του. Ζούσε όπως όλοι οι άλλοι

καλλιτέχνες και έκανε μποέμικη και εκκεντρική ζωή.

Ι.Π.: Νοσταλγούσε την ιδιαίτερη πατρίδα του, τους Βουλιαράτες;

Τ.Φ.: Του έλειπε πολύ το χωριό του. Το 1950 που είχε σταματήσει να δουλεύει πήγαινε

στα σύνορα να το δει. .

Ι.Π. Πού έμενε;



συνεντεύξεις

700

Τ.Φ. Το χειμώνα έμενε στη Νίκαια, στη Νότιο Γαλλία. Στην Αθήνα έμενε στον πρώτο

όροφο της πολυκατοικίας της Δ. Αρεοπαγίτου. Το διαμέρισμα είχε τρία δωμάτια, κουζίνα

και μπάνιο.

Ι.Π.: Ποια ήταν η σχέση του με τη ζωγραφική;

Τ.Φ.: Στο διαμέρισμά του είχε μισοτελειωμένα σχέδια για μέρη γύρω από την Ακρόπολη.

Το Λουτρό των Αέρηδων, τους στύλους του Ολυμπίου Διός. Ό,τι καλά σχέδια και πίνακες

είχε ο Κουρεμένος τους είχε χαρίσει. Είχε δώσει ένα πίνακα του Monet στη Φρειδερίκη.

Είχε έναν πίνακα ενός ζωγράφου Lacoste και έλεγε ότι «αυτός ο πίνακας αξίζει κάτι».

[Σημείωση της γράφουσας: Πρόκειται για το Γάλλο ζωγράφο Charles Lacoste (1870-1959)]

Ι.Π.: Ποια ήταν η σχέση του με τη θρησκεία;

Τ.Φ.: Δεν ήταν της θρησκείας. Έλεγε για το Σπυρίδωνα ότι «την πατερίτσα την έχει

τουφέκι».

Ι.Π.: Θυμάστε κάτι από την αρχιτεκτονική του Κουρεμένου;

Τ.Φ. Θυμάμαι ότι έκανε την ανακαίνιση της Καισαριανής. Τον θυμάμαι στην κατοχή να

σχεδιάζει στο σπίτι του ανατολίτικα χαλιά. Είχε αποκτήσει κάλο στο στομάχι από το

σχεδιαστήριό του.

Ι.Π.: Τι γνωρίζετε για τα κληροδοτήματά του;

Τ.Φ.: Η σύνταξη που του έδωσε η Ακαδημία Αθηνών, τον συγκίνησε πολύ. Τα υπόλοιπα

εισοδήματα δεν του έφταναν και έτσι αισθάνθηκε ευγνωμοσύνη για το μισθό της

Ακαδημίας, που του επέτρεπε να κάνει όλα αυτά που ήθελε. Έτσι αποφάσισε να δωρίσει

την πολυκατοικία της οδού Δ. Αρεοπαγίτου στην Ακαδημία.

Ι.Π. Τι θεωρούσε σημαντικό σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των νέων;

Τ.Φ.: Τις ξένες γλώσσες. Έλεγε πως οι γυναίκες, οι οποίες δεν χρειάζεται να εργάζονται,

θα πρέπει να μάθουν όσες περισσότερες ξένες γλώσσες μπορούν.
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2.  Συνέντευξη με τον αρχιτέκτονα Γεώργιο Ζέρβα

Η συνέντευξη έλαβε χώρα στην οικία του Γεώργιου Ζέρβα, στην Αθήνα, το Δεκέμβριο του

2009.

Ιουλία Παπασταύρου (Ι.Π.): Πότε γνωρίσατε το Βασίλειο Κουρεμένο;

Γεώργιος Ζέρβας (Γ.Ζ.): Τον γνώρισα όταν ήμουν φοιτητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του

Ε.Μ.Π. Αυτός είχε ήδη παραιτηθεί τότε, αλλά συνέχιζε να συναντιέται με παλιούς

μαθητές του.

Ι.Π.: Με ποιο τρόπο εκφραζόταν ο Βασίλειος Κουρεμένος για την αρχιτεκτονική;

Γ.Ζ.: Ο Κουρεμένος ήταν ένας αρχιτέκτονας που μίλαγε για την αρχιτεκτονική μέσα από

ανέκδοτα και χιουμοριστικές ιστορίες. Φιλοσοφούσε με χιούμορ, το οποίο εξελισσόταν σε

ύβρη αν έβλεπε κάτι άσχημο.

Ι.Π.: Ποια ήταν η άποψή του για τη Μοντέρνα Αρχιτεκτονική;

Γ.Ζ.: Ήταν εναντίον του Μοντερνισμού. Έλεγε: «βάζουν μπαλκόνια από γυαλί. Μα το

μπαλκόνι είναι προστατευτικό υλικό. Δεν μπορείς να του βάζεις τζάμι». Θεωρούσε πως το

κτίριο πρέπει να κρύβει το σκελετό του , όπως ο άνθρωπος κρύβει τα κόκκαλά του.Ήταν

νεοκλασικιστής έως ένα σημείο. Δεν εφάρμοζε απόλυτα τις αρχές του νεοκλασικισμού.

Έπαιζε με αυτές, συνδύαζε rococo, art-deco.

Ι.Π.: Ποια ήταν η σχέση του με τους συναδέλφους του;

Γ.Ζ.: Δεν ήθελε κανέναν αρχιτέκτονα στην παρέα του παρά μόνο τον Αντώνιο Μάλλιο, ο

οποίος υπήρξε μαθητής του. Επίσης εκτιμούσε πολύ τον Μιχαλέα, τον οποίο είχε φοιτητή

στο πολυτεχνείο. Κατηγορούσε τον Ορλάνδο για τις εργασίες του στην Ακρόπολη.

Ι.Π.: Μπορείτε να μου αναφέρετε κάποιους από τους μαθητές του στην αρχιτεκτονική σχολή

του Ε.Μ.Π. που διακρίθηκαν στην αρχιτεκτονική;
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Γ.Ζ.: Ίσως τον είχε δάσκαλο ο Σπύρος Φιλίππου. Υπήρξε καθηγητής του Ζουμπουλίδη, ο

οποίος είπε για την παραίτηση του Κουρεμένου: «Στεναχωρηθήκαμε όλοι οι μαθητές του

που τον ανάγκασαν οι υπόλοιποι καθηγητές να παραιτηθεί».

Ι.Π.: Ποια ήταν η άποψη των καθηγητών του Ε.Μ.Π. για τον Κουρεμένο;

Γ.Ζ.: Ο Πικιώνης και οι υπόλοιποι καθηγητές του Ε.Μ.Π. έλεγαν πως «ο Κουρεμένος δε

διδάσκει από έδρας αλλά καφενειακώς». Ο Πικιώνης έβρισκε τον Κουρεμένο σκληρό

αλλά παραδεχόταν την άποψή του πως «ο αρχιτέκτων πρέπει να χτίζει ένα σπίτι το χρόνο,

για να έχει όλο τον καιρό να το δουλέψει, να το επεξεργαστεί και να αποκαλυφθεί όλη η

οντότητα του θέματος».

Ι.Π.: Ποια ήταν η άποψη του Κουρεμένου για τον Πικιώνη;

Γ.Ζ.: Ο Κουρεμένος έλεγε: «ποιός Πικιώνης; Αυτός έχει διαβάσει ένα βιβλίο για το Rodin

και απλά τον αντιγράφει».

Ι.Π.: Μπορείτε να αναφέρετε κάποια από τα έργα του;

Γ.Ζ.: Την περίφραξη Εθνικού Κήπου, η οποία ήταν το μόνο έργο του Κουρεμένου που

παραδέχθηκε ο Πικιώνης. «Έκανε και κάτι καλό έλεγε». Την Τράπεζα Αθηνών. Ο

Κουρεμένος έλεγε ότι δεν υιοθέτησε το στυλ των υπολοίπων, οι οποίο σχεδίαζαν βάση με

σκαλοπάτια για να δώσουν αίσθηση μεγαλοπρέπειας στα κτίρια τραπεζών. Το «κόκκινο

σπίτι» στο Μαρούσι: Το σχεδίασε και το κατασκεύασε ο ίδιος. Διέμενε σ’ αυτό. Το

αγόρασε ένας Ηπειρώτης, Τζάλλας, πριν το 1950. Στην οδό Καλλισπέρη σχεδίασε μια

πολυκατοικία με ψηφιδωτά που αφαιρέθηκαν.

Ι.Π.: Γνωρίζετε εάν έκανε κάποιο έργο στα Ιωάννινα;

Το Μέγαρο Τζώρτζη. Σχεδόν φθηνοκατασκευή. Ψηλές και λεπτές εμφανείς κολώνες.

Απλά και φθηνά μωσαϊκά στο εσωτερικό. Στα Γιάννενα του άρεσε η οδός Δεσποτάτου

Ηπείρου, η οποία τη δεκαετία του 1950 ήταν γκαλντερίμι. Τον εντυπωσίαζε η κλίμακα

του δρόμου. Καθόταν σε ένα πεζούλι και κοιτούσε το δρόμο. Έλεγε: «δεν πάει ευθεία,

αλλά κάνει στροφή και επάνω στη στροφή προβάλλονται τα διώροφα σπίτια με τα σαχνισιά,
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τις προεξοχές, τα χρώματα και τις καμπυλωτές πόρτες. Εικόνα που μπορεί να αποτυπώσει

μόνο ένας ζωγράφος».

Ι.Π.: Τί γνωρίζετε για την επαγγελματική του δραστηριότητα στη Γαλλία;

Γ.Ζ.: Στη Γαλλία είχε βρει χρηματοδότη και έκαναν μαζί οικοδομικές επιχειρήσεις.

Συνεργαζόταν περισσότερο με Γάλλους.

Ι.Π.: Εκτός από τα κτίρια γνωρίζετε κάποια άλλη κατηγορία έργων του;

Γ.Ζ: Σχεδίασε 80 προσκυνητάρια στο δρόμο προς τα Αλβανικά σύνορα. Υποστήριζε πως

«αν μπορείς να βρεις 80 λύσεις για ένα προσκυνητάρι, σκέψου πόσες λύσεις μπορείς να

βρεις για δύο δωμάτια και κουζίνα». Πίστευε ότι οι λύσεις για ένα θέμα μπορεί να είναι

άπειρες.

Ι.Π.: Ποια ήταν η σχέση του με την αρχιτεκτονική μετά τη συνταξιοδότησή του;

Γ.Ζ.: Ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή του είχε επιθυμία να εργάζεται. Ήθελε να χτίσει

πολυκατοικίες με κάποιους από τους παλιούς μαθητές του. Οργάνωνε τον τρόπο που θα

το έκαναν.

Ι.Π.: Ποια ήταν η σχέση του με την πολιτική;

Γ.Ζ.: Δεν εκδηλωνόταν πολιτικά και δεν τα πήγαινε καλά με τους πολιτικούς.

Ι.Π.: Σύμφωνα με τη μαρτυρία συγγενή του, διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Picasso. Σας

το είχε αναφέρει;

Γ.Ζ.: Έλεγε πως «τρελοί ζωγράφοι σαν τον Picasso υπήρχαν πολλοί στο Παρίσι, αυτόν

όμως τον προέβαλλαν οι Εβραίοι».


