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Την πολυχρωµία θα την συναντήσουµε αρκετές φορές 
µέσα στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Όπως στη 
γνώριµη πολυχρωµία των αρχαίων ελληνικών ναών 
αλλά και πολύ αργότερα, σε αυτή της λαϊκής 
αρχιτεκτονικής. 

Σε αρκετούς και διαφορετικούς πολιτισµούς η χρήση 
του χρώµατος θα είναι σύµφωνη µε θρησκευτικούς και 
πολιτιστικούς κανόνες.

Μέσα στο πέρασµα των χρόνων, το χρώµα στην 
αρχιτεκτονική κυρίως στον δυτικό κόσµο θα 
περιοριστεί, ακόµα και το Μοντέρνο κίνηµα θα το 
χρησιµοποιήσει µε µεγάλη φειδώ.

Ç  
óôçí Óýã÷ñïíç Áñ÷éôåêôïíéêÞ
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Ç ðåñßðôùóç ôïõ Âruno Taut
Ο Γερµανός αρχιτέκτονας Bruno Taut (1889-1938) θα γίνει γνωστός 
για το γυάλινο περίπτερο το 1914 στην έκθεση της Werkbund στην 
Κολωνία που παρουσίαζε ένα νέο πνεύµα στην κατασκευή µε υλικά 
όπως το µέταλλο και το γυαλί. Ο Taut θα συµµετάσχει µαζί µε άλλους 
καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες στην οµάδα Arbeitsrat fur Kunst 
αναζητώντας τη νέα Αρχιτεκτονική της διαφάνειας. Τελικά θα 
συµβιβαστεί µε τη σκληρή πραγµατικότητα της ∆ηµοκρατίας της 
Βαϊµάρης και µαζί µε τον αδελφό του Max Taut θα σχεδιάσει τα πρώτα 
συγκροτήµατα κατοικιών χαµηλού κόστους στο Βερολίνο. 

Το ενδιαφέρον στοιχείο στα κτίσµατά του θα  είναι η χρήση του 
χρώµατος και ειδικά η µεγάλη πολυχρωµία. Ο Taut θα 
χρησιµοποιήσει το χρώµα σαν ένα στοιχείο που δίνει έναν τόνο 
χαράς στη µονοτονία της µαζικής στέγασης. 

Η χρωµατική παλέτα του περιλαµβάνει έντονους τόνους 
χρωµάτων όπως το µπλε, το κόκκινο, το πράσινο και το κίτρινο. Σε 
αρκετά έργα ο χρωµατισµός του κτιρίου ακoλουθεί µια διακοσµητική 
και κυρίως µια folk λογική, όπου το χρώµα περιγράφει τα πλαίσια των 
ανοιγµάτων ή ακολουθεί παραδοσιακά διακοσµητικά µοτίβα.

Ç ÷ñÞóç ôïõ ÷ñþìáôïò 

áðü ôïõò áñ÷éôÝêôïíåò 

Sauerbruch &  Hutton
Όπως έχουµε αναφέρει οι περίοδοι του 
DeStijl, του Μοντέρνου κινήµατος και ειδικά το 
έργο του Le Corbusier, πρόβαλαν ένα 
σηµαντικό προβληµατισµό σχετικό µε το 
χρώµα. Σήµερα µετά από µια ήπια χρωµατικά 
περίοδο, εµφανίζονται έργα αρχιτεκτόνων 
που το χρώµα και ειδικά η επιλογή της 
πολυχρωµίας, είναι το βασικό στοιχείο της 
δουλειάς τους. Οι κύριοι εκπρόσωποι της νέας 
τάσης του πολυχρωµατικού κτιρίου µέσα στην 
ουδέτερη χρωµατικά σύγχρονη πόλη, είναι οι 
αρχιτέκτονες που είχαµε αναφέρει και σε 
προηγούµενο κείµενό µας, οι Sauerbruch 
and Hutton.  

Οι Sauerbruch & Hutton θα γίνουν αρχικά 
γνωστοί µέσα στη δεκαετία του 90 µε τη 
σχεδίαση τριών κατοικιών (εικ.2) όπου στο 
εσωτερικό τους κυριαρχεί µια ιδιαίτερη 
πολυχρωµατική παλέτα και αυτή είναι η αρχή 
του προβληµατισµού τους σχετικά µε το 
χρώµα. Αυτή η αναζήτηση θα τους οδηγήσει  
σε µια νέα θεωρία για το χρώµα που θα 
εµφανιστεί στις µεταγενέστερες δουλειές 
τους. 
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Το λεξιλόγιο των αρχιτεκτόνων είναι κυρίως η ιδιαίτερη χρήση του 
χρώµατος επάνω σε κτίρια δοµηµένα σε απλούς όγκους. Το χρώµα 
είναι για τους µελετητές ένα δοµικό στοιχείο όπως για τον Alvar Aalto 
το συµπαγές τούβλο. Οι πολύχρωµες όψεις είναι συνήθως µια 
πρωτότυπη επικάλυψη επιδερµίδα όπως στο Μουσείο Brandhorst 
στο Βερολίνο µε τις πολύχρωµες κεραµικές ράβδους, αλλά µερικές 
φορές το χρώµα µπορεί να εµφανιστεί και από πιο δευτερεύοντα 
δοµικά στοιχεία, όπως οι πολύχρωµες κατακόρυφες περσίδες στο 
κτίριο γραφείων GSW στο Βερολίνο. Το αποτέλεσµα είναι αρκετά 
εντυπωσιακό και το κτίριο ουσιαστικά µετατρέπεται σε ένα σηµείο 
αναφοράς µέσα στη σύγχρονη πόλη.Ένα από τα πρώτα τους µεγάλα 
έργα είναι η επανάχρηση και η προσθήκη στο κτιρίου GSW στο 
Βερολίνο το 1999 (εικ.3). 

Ο κατακόρυφος πύργος ύψους 81 µ. µε το µικρό του πλάτος 
αποτελείται από ποιοτικούς εργασιακούς χώρους, µε αρκετό φως 
αλλά και µε σηµαντική µέριµνα των µελετητών για τον ενεργειακό 
σχεδιασµό του κτιρίου. Στις όψεις του κτιρίου υπάρχουν δύο 
επιφάνειες υαλοπετασµάτων µε κενό ενδιάµεσα, σε αυτό το κενό 
υπάρχουν οι κατακόρυφες περσίδες ηλιοπροστασίας και ρύθµισης 
της ποσότητας φυσικού φωτισµού στον εργασιακό χώρο. Η 
χειρονοµία των µελετητών να χρησιµοποιήσουν χρωµατιστές 
κατακόρυφες περσίδες που θα ακολουθούν µια καθορισµένη 
χρωµατική µελέτη σύµφωνη µε τα Natural Colors Systems σε 
θερµές τονικότητες χρωµάτων στην περιοχή του κόκκινου και του 
πορτοκαλί, θα δηµιουργήσει µια πολύχρωµη όψη σήµα η οποία 
διαρκώς µεταβάλλεται ανάλογα µε τις φωτιστικές ανάγκες. 

Η γενική αρχιτεκτονική σύνθεση συµπληρώνεται 
µε ένα χαµηλό κυκλικό χρωµατιστό όγκο που 
είναι επενδεδυµένος µε κυµατοειδή λαµαρίνα σε 
πιο ψυχρά χρώµατα όπως το πράσινο και 
διάφοροι τόνοι του µπλε (εικ.4). 

Τα δύο κτίρια του Photonic Centre (εικ.5) στο 
Βερολίνο είναι σχεδιασµένα µε κάτοψη σε 
καµπύλο σχήµα, που παράγει µια ιδιαίτερη 
οργανική µορφή και στην κατασκευή τους έχουν 
χρησιµοποιηθεί προκατασκευασµένα στοιχεία 
για τη µείωση του κόστους.             
Η φαινοµενικά απλή όψη των υαλοπετασµάτων 
µετατρέπεται σε µια αρκετά ενδιαφέρουσα, µε τη 
χρήση εσωτερικών οριζόντιων περσίδων 
σκίασης σε διάφορα χρώµατα. Όπως και στο 
προηγούµενο παράδειγµα ένα απλό µορφο-
λογικά κτίσµα µε την κατάλληλη χρωµατική 
παρέµβαση των αρχιτεκτόνων θα αποκτήσει ένα 
ιδιαίτερο ύφος . 

Το 2004 θα κατασκευαστεί ο σταθµός της 
Πυροσβεστικής και της Αστυνοµίας στο 
Βερολίνο, πρόκειται για µία προσθήκη σε παλιό 

ουκτίριο του 19  αιώνα (εικ.6). Η πολύχρωµη 
προσθήκη µε τα µεγάλα χρωµατιστά γυαλιά που 
έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να θυµίζουν την 
δοµή ενός τοίχου έρχεται σε αντίθεση µε το 
υπάρχον κτίσµα από τούβλο. Τα χρωµατιστά 
γυαλιά έχουν χρησιµοποιηθεί έτσι ώστε να 
υπάρχει ένα σταδιακό πέρασµα από την ψυχρή 
ζώνη του πράσινου στη θερµή περιοχή µε τις 
τονικότητες του κόκκινου.
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Και στο πιο πρόσφατο έργο τους, το Oval Office στην Κολωνία (εικ.7) 
που αποτελείται από δύο κτίρια σε οργανική µορφή, είναι φανερός ο 
προβληµατισµός των µελετητών σχετικά µε την ηλιοπροστασία του 
κτιρίου αλλά και το χρώµα. Στο έργο αυτό έχει χρησιµοποιηθεί ένα  
σύστηµα κατακόρυφων εξωτερικών περσίδων από χρωµατιστό 
γυαλί που ακολουθούν ολόκληρη την περίµετρο του κτιρίου. Οι 
χρωµατικές τονικότητες των χρωµατιστών τζαµιών είναι σε πράσινο 
και κόκκινο και έρχονται σε συµφωνία µε το πράσινο του 
περιβάλλοντος χώρου.

Ç áñ÷éôåêôïíéêÞ ôçò ðïëõ÷ñùìßáò 

Η αρχιτεκτονική των Ισπανών αρχιτεκτόνων Mansilla & Tunon δεν 
ήταν πάντα συνδεδεµένη µε τη χρήση του χρώµατος. Στο έργο τους 
Musac Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Leon της Ισπανίας η 
πολυχρωµία είναι το βασικό στοιχείο στη δοµή της όψης του κτιρίου. 
Τα κατακόρυφα πάνελς χρωµατιστών τζαµιών περικλείουν ένα χώρο 
αφιερωµένο στη σύγχρονη τέχνη δηµιουργώντας µια αίσθηση ενός 
σύγχρονου βιτρώ (εικ.8).
 

Είναι φανερή η αναφορά στο έργο των 
Sauerbruch & Hutton των Ολλανδών 
αρχιτεκτόνων  Αrons en Gelauff στο έργο τους 
Animal centre στο Άµστερνταµ. Τα χρωµατιστά 
πανέλα αλουµινίου είναι σε χρώµατα κίτρινο και 
πράσινο, συµβάλλουν σηµαντικά στην ένταξη 
του κτιρίου στο φυσικό τοπίο (εικ.9).

Οι Ισπανοί αρχιτέκτονες Amann Canovas 
Maruri παρουσιάζουν ένα συγκρότηµα 
κατοικιών στην Μαδρίτη που πέρα από την 
ιδιαίτερη µορφολογία του, η πολυχρωµία δίνει µια 
έντονη δυναµική. Οι αρχιτέκτονες έχουν 
καθορίσει ότι κάθε κατοικία θα είναι µια 
χρωµατική µονάδα η οποία έχει τη βιοµηχανική 
αισθητική των containers, ενώ οι οριζόντιες 
πλάκες ορίζουν ζώνες και δίνουν την εντύπωση 
ότι στηρίζονται σε αυτές (εικ.10). 
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Επιµέλεια κειµένου:

     Σωτήρης Κολυδάς 
 Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π

     Σύµβουλος Αρχιτέκτων, VITEX

Ένα νέο έργο του διάσηµου αρχιτέκτονα Renzo Piano που βρίσκεται 
υπό κατασκευή (εικ.11),  σε περιοχή του Λονδίνου, πρόκειται για ένα 
συγκρότηµα κτιρίων µε µεικτή χρήση που βρίσκεται ανάµεσα σε 
µοντέρνα και παλιά κτίρια. Η απόφαση της χρωµατιστής όψης κάθε 
κτιρίου δηµιουργεί ένα ενδιαφέρον παιχνίδι µε το φυσικό φωτισµό. Οι 
όµοιες κατασκευαστικά όψεις που δίνουν την εικόνα ενός 
αιωρούµενου πανέλου είναι κατασκευασµένες από µέταλλο και 
κεραµικά στοιχεία και τα χρώµατα που έχουν επιλεγεί είναι το 
πορτοκαλί, το ανοικτό πράσινo, το κίτρινο και το γκρι .

Οι αρχιτέκτονες Koz architects από τη Γαλλία έχουν σχεδιάσει ένα 
αθλητικό κέντρο για νέους στο Saint-Gould µε αρκετό ογκοπλαστικό 
ενδιαφέρον αλλά και  χρωµατικές επιλογές (εικ.12) . Είναι σηµαντικό 
ότι το χρώµα δε µένει µόνο στην εξωτερική όψη αλλά κυκλοφορεί και 
µέσα στο κτίριο, µε αποτέλεσµα ένα νεανικό και δυναµικό χώρο. 
Εξωτερικά υπάρχουν κατακόρυφες ζώνες χρωµατιστών γυαλιών που 
ακόµα και το βράδυ αποκτούν µεγάλο ενδιαφέρον. Στον εσωτερικό 
χώρο δυνατά χρώµατα που έχουν σχέση µε τα χρωµατιστά 
κρύσταλλα της όψης ,όπως το κόκκινο το κίτρινο αλλά και το πράσινο,  
αποδίδουν ενέργεια στο χώρο. 

ÐçãÝò áðü ôï äéáäßêôõï 
http://www.sauerbruchhutton.de/images/oval_offices_en.pdf
http://www.mimoa.eu/projects/Germany/Berlin/Photonic%20Centre
http://www.bilderbuch-koeln.de/Fotos/107223
http://www.exinteriordesign.com/madrid-colourful-modernisms-
apartment-building-in-carabanchel/
http://www.amann-canovas-maruri.es/proyectos.html
http://www.mimoa.eu/browse/designers/Arons%20%2526%20Gelauff
http://rpbw.r.ui-pro.com/
http://www.mansilla-tunon.com/proyectos/musac/musac. html
http://www.biofarben.de/oxid.php/sid/bf4dc37f375f8a2fd644ad5094d
8cae9//cl/content/tpl/pld4852856cbacf21.18825253
http://www.koz.fr/indexhibit/project/le-ruban/

Âéâëéïãñáößá 
Kenneth Frampton. Μοντέρνα Αρχιτεκτονική 
Θεµέλιο, Αθήνα, 1987
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around the world

SelgasCano Architecture 
Office, Ìáäñßôç,

Ένα δείγµα σύγχρονης Ισπανικής 
αρχιτεκτονικής είναι το γραφείο των 
αρχ ι τεκτόνων selgas cano ,  
πρόκειται για ένα απλό κύλινδρο, 
κατασκευασµένο σε υποβάθµιση 
µέσα στο δάσος. Χαρακτηριστικό του 
χώρου είναι η επιλογή του κίτρινου 
χρώµατος σε τµήµα του δαπέδου και 
στον τοίχο, που εντείνουν ακόµα 
περισσότερο την γραµµικότητα.   
 
http://www.archdaily.com/21049/selgas-
cano-architecture-office-by-iwan-baan/
http://www.selgascano.com/

Éóðáíßá

   

Simmons Hall at MIT, 
Ìáóá÷ïõóÝôç, 
ÇÐÁ
Η φοιτητική εστία του MIT είναι ένα 
από τα πρόσφατα έργα του 
διάσηµου αρχιτέκτονα Steven Holl, 
πρόκειται για ένα µέγα-συγκρότηµα 
σε ρασιοναλιστική µορφή.
Ενδιαφέρον στοιχείο ε ίναι  ο 
χρωµατισµός µε έντονα χρώµατα 
στα πλαϊνά των ανοιγµάτων 
θυµίζοντας αρκετά την πολυκατοικία 
της Μασσαλίας του Le Corbusier.  

http://www.archdaily.com/65172/simmons-
hall-at-mit-steven-holl/
www.stevenholl.com

Madison Square Park, 
ÍÕ,

Πρόκε ι τα ι  γ ια  µ ια  ε ικαστ ική 
εγκατάσταση της Αµερικανίδας 
Jessica Stockholder  στο Madison 
Square Park. Η εικαστικός που 
χρησιµοποιεί αρκετά το χρώµα στη 
δουλειά της, στην συγκεκριµένη 
εγκατάσταση κατασκευάζει µια πολύ-
χρωµη πλατφόρµα που αποκτά 
άµεσα, χρηστικότητα µέσα στο 
πάρκο. Η βασική κατασκευή είναι 
από µεταλλικές σχάρες, βαµµένες σε 
διάφορα χρώµατα που υπακούουν 
σε γεωµετρικές χαράξεις .

http://www.nytimes.com/2009/06/14/arts/desi
gn/14kino.html
https://www.madisonsquarepark.org/Program
s/JessicaStockholder.aspx

ÇÐÁ


