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Η µορφολογία του σύγχρονου βιοµηχανικού κτιρίου είναι 
αρκετά επηρεασµένη από την τεχνολογική εξέλιξη και την 
παρουσία νέων υλικών που αφορούν κυρίως την επικάλυψη 
των κτιρίων. Η βιοµηχανική αρχιτεκτονική έχει εξελιχθεί, σε 
µια αρχιτεκτονική επικαλύψεων συνήθως αλουµινίου αλλά 
και άλλων υλικών που δίνουν πολλές χρωµατικές 
δυνατότητες.

Σηµαντικό στοιχείο είναι ότι η βιοµηχανική αισθητική έχει 
επηρεάσει αρκετά την αρχιτεκτονική και έχει δηµιουργηθεί 
ένας industrial σχεδιασµός που αφορά διάφορες χρήσεις 
κτιρίων.
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Ç ÷ñùìáôéêÞ êõñéáñ÷ßá 
ôùí õëéêþí.  

Σ τ α  π α ρ ά  κ ά τω  π α ρ α δ ε ί γ µ α τ α  
βιοµηχανικών κτιρίων, τα υλικά όπως το 
εµφανές µπετόν, τα εµφανή τούβλα, το 
ξύλο ή τα µεταλλικά πανέλα πτυχωτών 
φύλλων αλουµινίου είναι αυτά που δίνουν 
το χρώµα στις όψεις τους. Η φυσική 
χρωµατ ι κή  γκάµα  των  υλ ι κών ,  
σηµατοδοτεί µια πιο οικολογική άποψη 
και συχνά συνοδεύεται µε τον κατάλληλο 
βιοκλιµατικό σχεδιασµό του κτιρίου. 

Είναι γεγονός ότι η βιοµηχανία κρασιού 
έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια 
αρκετά ενδιαφέροντα κτίρια. Ένα 
σύγχρονο οινοποιείο, είναι το Navarro 
Correas στην Mendoza της Αργεντινής, 
έργο των αρχιτεκτόνων aft Arquitectos. 
Στην ενδιαφέρουσα µορφολογικά αυτή 
περίπτωση, κυριαρχεί η λιτή επιλογή των 
υλικών, το εµφανές µπετό και η µεταλλική 
επένδυση cor- ten steel  µε  το  
χαρακτηριστικό καφέ σκούρο χρώµα της 
σκουριάς. Η επιλογή των υλικών και των 
χρωµάτων συµβάλλει στην ένταξη του 
κτιρίου στο τοπίο. (εικ.3)   

Ôï ðÝñáóìá óôçí ÌïíôÝñíá áéóèçôéêÞ.
Έχοντας ένα πολύ πλούσιο παρελθόν µιας βιοµηχανικής 
αρχιτεκτονικής σηµαντικών κτιρίων, µε συµβατικά υλικά όπως 
η πέτρα, το εµφανές τούβλο, τα µεταλλικά στοιχεία κυρίως στη 

ου 
στέγη, το πρώιµο Μοντέρνο κίνηµα στις αρχές του 19 αιώνα 
θα παρουσιάσει τη δικιά του πρόταση. 

Γεωµετρικοί όγκοι, µεγάλα µεταλλικά υαλοστάσια και δοµικά 
υλικά όµοια µε αυτά του παρελθόντος, θα χαρακτηρίσουν τα 
βιοµηχανικά κτίρια της περιόδου αυτής. Χαρακτηριστικό 
δείγµα είναι το εργοστάσιο Fagus Work στην Γερµανία έργο 
του W.Gropius (1911). (Εικ.1 )

Το χρώµα στη βιοµηχανική αρχιτεκτονική δεν είναι ακόµα 
φανερό και συνήθως περιορίζεται στο χρώµα των µεταλλικών 
στοιχείων. Πολύ αργότερα το 1951 ο Le Corbusier θα 
σχεδιάσει ένα εργοστάσιο υφασµάτων το Claude & Duval 
factory µε αρκετό χρωµατικό ενδιαφέρον εσωτερικά. Το 
εργοστάσιο που λειτουργεί και σήµερα, έχει συντηρηθεί, 
διατηρώντας τις χρωµατικές επεµβάσεις του Le Corbusier. 
Έντονα χρώµατα στις οροφές αλλά και σε σωλήνες 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων που γειτνιάζουν µε το εµφανές 
µπετό και την πέτρα, αποτελούν την εικόνα στο εσωτερικό του 
εργοστασίου. (εικ.2)    
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http://www.dailyicon.net/magazine/wp-content/uploads/2008/09/fagus07dailyicon.jpg
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http://www.archdaily.com/67962/navarro-correas-winery-aft-arquitectos/
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Σε µια διαφορετική λογική είναι, το κτίριο 
για µια µικρή φαρµακευτική εταιρεία στην 
Osaka  της  Ιαπων ίας  έργο  του  
αρχιτεκτονικού γραφείου Takashi 
Yamaguchi & Associates. Η επένδυση 
µε περσίδες από ανοξείδωτο ατσάλι 
έχουν µια ιδιαιτερότητα, η τοποθέτησή 
τους έχει γίνει σε τετράγωνα πανέλα µε 
οριζόντια και κατακόρυφη κατεύθυνση µε 
µια λογική που θυµίζει το παιχνίδι tetris.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι χρωµατικές 
διακυµάνσεις προέρχονται αποκλειστικά 
από τις διαφορετικές αντανακλάσεις του 
περιβάλλοντος πάνω στις µεταλλικές 
περσίδες. (εικ.6)

Ένα παλιότερο έργο των Van Berkel & 
Bos (Un Studio) µε ανάλογα υλικά στην 
όψη στο Amersfoort της Ολλανδίας. 
Πρόκειται για µια δυναµική σύνθεση που 
αποτελείται από έναν τετραγωνισµένο 
ισόγειο όγκο ενώ στον όροφο τα 
καµπυλωµένα  µε ταλλ ι κά  πάνελ  
επένδυσης, προσδίδουν µια ιδιαίτερη 
ένταση στο κτίριο. Σηµαντικό στοιχείο 
στην όλη σύνθεση είναι η χρήση του 
κόκκινου αλλά και του µαύρου τούβλου 
επένδυσης. Με τη σκουρόχρωµη 
οριζόντια λωρίδα στη βάση να δίνει την 
αίσθηση του αιωρούµενου κτιρίου από το 
έδαφος. (εικ.7)

Το πρόσφατο έργο του γραφείου Rogers+Partners αφορά ένα 
οινοποιείο, το Faustino Winery, στην περιοχή Ribera del 
Duero της Ισπανίας. Οι ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες, 
όπως ο πολύ κρύος χειµώνας και το πολύ ζεστό καλοκαίρι, 
οδήγησαν τους µελετητές σε επιλύσεις σύµφωνες µε τις 
βιοκλιµατικές αρχές, έτσι ώστε η θερµοκρασία στον εσωτερικό 
χώρο να είναι ελεγχόµενη. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο στο 
σχεδιασµό είναι η στέγη που είναι επενδεδυµένη µε µέταλλο 
στο χρώµα του χαλκού. Και σ' αυτή την περίπτωση το καφέ 
σκούρο χρώµα της στέγης µαζί µε την πέτρα και το ξύλο 
λειτουργούν αρµονικά µε το γυµνό τοπίο της περιοχής. (εικ.4)  

Το έργο του Χιλιανού αρχιτέκτονα Guillermo Hevia 
περιλαµβάνει µια σειρά από βιοµηχανικούς χώρους που 
ακολουθούν το βιοκλιµατικό σχεδιασµό. Στην περίπτωση του 
εργοστασίου παραγωγής λαδιού Olisur Factor στην Χιλή, η 
ξύλινη επένδυση αν και ασυνήθιστη για βιοµηχανικό κτίριο 
συµβάλλει στη φιλική εικόνα της εταιρείας για το περιβάλλον 
και έχει άµεση σχέση µε το παραγόµενο προϊόν. Η χρήση 
διαφορετικών χρωµατισµών στα ξύλινα πανέλα δηµιουργεί µια 
ιδιαίτερη κλίµακα στο κτίριο. (εικ.5)  
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http://www.archdaily.com/93538/faustino-winery-foster-partners/

Photographs: Nigel Young
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Ç óõììåôï÷Þ ôïõ ÷ñþìáôïò óôï óýã÷ñïíï 
âéïìç÷áíéêü êôßñéï.
Μια σηµαντική περίοδος στην αρχιτεκτονική ήταν αυτή που 
χαρακτηρίστηκε σαν Hi tech µε στοιχεία την έντονη 
πολυχρωµατική βιοµηχανική µορφολογία. Οι αρχιτέκτονες 
Renzo Piano και Richard Rogers θα παρουσιάσουν το 
πρωτοποριακό έργο τους, το κέντρο τέχνης Georges 
Pompidou στο Παρίσι (1977).

Το κτίριο του Richard Rogers, Inmos Microprocessor 
Factory στο Newport της Ουαλίας διατηρεί αρκετά στοιχεία 
από τη βιοµηχανική ποιητική του Παρισινού έργου. Πρόκειται 
για µονάδα κατασκευής µικροεπεξεργαστών σχεδιασµένη µε 
τη λογική του κτιρίου-µηχανή όπου είναι φανερές οι 
µηχανολογικές εγκαταστάσεις και ουσιαστικά γίνονται µέρος 
της µορφολογίας του. Τα χρώµατα που χρησιµοποιεί ο Rogers 
είναι κυρίως το µπλε ,το κόκκινο και το κίτρινο η το πορτοκαλί. 
Στο συγκεκριµένο κτίριο κυριαρχεί η µπλε µεταλλική 
κατασκευή, αλλά και το χρώµα του αλουµίνιου που εµφανίζεται 
σε τµήµατα των όψεων. (εικ.8)

Μια πιο σύγχρονη εκδοχή παρουσιάζουν 
οι Ισπανοί Vaillo+Irigaray σε ένα τυφλό 
βιοµηχανικό κτίριο. Πρόκειται για ένα 
κέντρο συλλογής και διαλογής αστικών 
απορριµµάτων που λειτουργεί σαν ένα 
“urban stomach” µέσα στην πόλη, όπως 
αναφέρουν οι µελετητές. 

Το κτίσµα είναι τυλιγµένο µε µεγάλα φύλλα 
λακαρισµένου αλουµινίου διαστάσεων 
2,50 m x1,50 m σε πράσινες αποχρώσεις 
που έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να 
δίνουν µια εικόνα ενός ιδιόµορφου 
patchwork. (εικ.9)  
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πολύχρωµο τοίχο από αλουµίνιο και 
χρωµατιστά κρύσταλλα που δηµιουργεί 
ένα διάδροµο από τον οποίο γίνεται η 
είσοδος των επισκεπτών. (εικ.11)

Ï åðçñåáóìüò ôçò 
óýã÷ñïíçò áñ÷éôåêôïíéêÞò 
áðü ôç âéïìç÷áíéêÞ 
áéóèçôéêÞ.
Μια σηµαντική παρατήρηση είναι ότι η 
industrial αισθητική, ειδικά τα τελευταία 
χρόνια έχει κυριαρχήσει σε πολλά είδη 
αρχιτεκτονικής, είτε πρόκειται για κατοικία 
είτε για ένα δηµόσιο κτίριο. Από την εποχή 
που οι Roger και Piano σχεδιάζουν το 
τολµηρό Κέντρο τέχνης G. Pompidou 
στο Παρίσι αρχίζει να γίνεται φανερό αυτό 
τ ο  π έ ρ α σ µ α  τ η ς  β ι ο µ η χ α ν ι κ ή ς  
µ ο ρ φ ο λ ο γ ί α ς  σ τ η  σ ύ γ χ ρ ο ν η  
αρχιτεκτονική. (εικ.12)

Ένα γεωµετρικό παιχνίδι και µια ιδιαίτερη αίσθηση 
καθαρότητας προτείνουν οι Rojkind Arquitectos για τα 
εργαστήρια της Nestle στο Μεξικό. 

Το βασικό κτίριο αποτελείται από κύβους ενωµένους µεταξύ 
τους, ενώ στον ισόγειο χώρο εµφανίζονται σφαιρικές κίτρινες 
εσοχές. Οι εξωτερικές επιφάνειες είναι πανέλα αλουµινίου, που 
δηµιουργούν µια έντονη αντίθεση µε το κίτρινο χρώµα. 
Εσωτερικά υπάρχουν εκτός από το κίτρινο, χρώµατα που δεν 
είναι άµεσα ορατά προς τα έξω, όπως το πράσινο και το 
θαλασσί. (εικ.10) 

Στην Τουρκία ο αρχιτέκτονας Nevzat Sayin θα µετατρέψει ένα 
τυπικό ηµιτελές κτίσµα της Κωνσταντινούπολης που 
προοριζόταν για άλλη χρήση, σε ένα σύγχρονο τυπογραφείο. Η 
ιδέα του πολύχρωµου γυάλινου τοίχου αλλά και η προσθήκη 
ενός ορόφου επιπλέον µε µεταλλική κατασκευή, είναι 
καθοριστικά στοιχεία της νέας επίλυσης. Πρόκειται για ένα 
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Σήµερα υπάρχει πληθώρα κτιρίων, που χρησιµοποιούν υλικά 
και µορφές και µε τολµηρές χρωµατικές προτάσεις που 
αναφέρονται στη βιοµηχανική αισθητική. 

Μια σύγχρονη εκδοχή θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε το έργο 
των UN studio σε συνεργασία µε τους B + M, Den Haag, το 
Agora Theatres στο Lelystad της Ολλανδίας. Πρόκειται για ένα 
πολυχρωµατικό έργο και ειδικά στο εσωτερικό του, 
σχεδιασµένο µε µια ακραία folding λογική που περισσότερο σε 
οδηγεί σε µια αίσθηση καλειδοσκοπίου. Σ' αυτό το έργο η 
βιοµηχανική αισθητική της εξωτερικής επένδυσης έχει 
εµπλουτισθεί µε µια νέα µορφολογική γλώσσα της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής. (εικ.13)

åéê.14

Επιµέλεια κειµένου:

     Σωτήρης Κολυδάς 
 Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π

     Σύµβουλος Αρχιτέκτων, VITEX

Ç óýã÷ñïíç åñãïóôáóéáêÞ 
ìïíÜäá ôçò Vitex. 
To εργοστάσιο της Vitex βρίσκεται στον 
Ασπρόπυργο της Αττικής και είναι µια 
σύγχρονη µονάδα παραγωγής χρωµάτων 
µε ενσωµατωµένη την σύγχρονη 
τεχνολογία παραγωγής.

Η περιοχή των γραφειακών χώρων είναι 
διακριτή στην µορφή του κτιρίου και 
χαρακτηρίζεται από µεγάλα υαλοστάσια µε 
θεά προς την θάλασσα.
Το κτίριο έχει χρωµατιστεί µε βασικά 
χρώµατα και επηρεασµούς από τον De 
Stijl σχεδιασµό, ενώ οι όγκοι της διοίκησης 
π ο υ  ε ξ έ χ ο υ ν  σ ε  π ρ ό β ο λ ο ,  
διαφοροποιούνται και χρωµατικά (εικ.14). 

åéê.13
åéê.14
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around the world

Galeria Solar. S.Roque 
Vila do Conde,

 
Πρόκειται για ένα δηµόσιο πέρασµα 
και γκαλερί που ειδικεύεται στο art 
video, σχεδιασµένο από τον 
Πορτογάλο αρχιτέκτονα Manuel 
Maia Gomes. Η κατασκευή είναι από 
µπετόν που περιέχει κόκκινο χρώµα 
ενώ το έγχρωµο υαλοστάσιο σαν ένα 
µοντέρνο βιτρό, δίνει µια ιδιαίτερη 
ατµόσφαιρα στον χώρο.

Seen on Dezeen
http://www.dezeen.com/2011/02/17/galeria-
solar-s-roque-by-manuel-maia-gomes/

Photographs are by Fernando Guerra 
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Niyang River Visitor 
Center,    

Ο ι  Κ ι ν έ ζ ο ι  α ρ χ ι τ έ κ τ ο ν ε ς  
Standardarchitecture - Zhaoyang 
Studio έχουν υλοποιήσει ένα λιτό 
πέτρινο κτίσµα σε ένα ποταµό του 
Θιβέτ. Το κτίσµα λειτουργεί σαν 
εκδοτήριο εισιτηρίων και αποδυτήρια 
προετοιµασίας για rafting.

Εσωτερικά οι πέτρινοι τοίχοι είναι 
χρωµατισµένοι σε έντονα χρώµατα 
που τονίζουν την αυστηρή γεωµετρία 
του χώρου.

Seen on Dezeen
http://www.dezeen.com/2010/03/19/niyang-
river-visitor-center-by-standardarchitecture-
zhaoyang-studio/

Photographs are by Chen Su.

            
ÈéâÝô 

ÊÜèéóìá Pylon,     
Nola,               

 
Οι Σουηδοί designers Marcus 
Abrahamsson and Kristoffer 
Fagerstrφm σχεδίασαν το κάθισµα 
µε τον τίτλο pylon για την εταιρεία 
No la  εµπνευσµένο από µ ια  
παλιότερη παραδοσιακή µορφή. 
Πρόκειται για κάθισµα δηµοσίου 
χώρου που αποτελείται από ξύλα, 
χρωµατισµένα σε διάφορα χρώµατα, 
που στηρίζονται σε µεταλλική βάση. 

Seen on Dezeen
http://www.dezeen.com/2011/03/14/pylon-by-
marcus-abrahamsson-and-kristoffer-
fagerstrom-for-nola/
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