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Gilman Paper Corporation – White Oak – ΗΠΑ, 1976–1980
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AP144.S2.D100 Αρχείο 100: Generator, Ημερομηνία(ες) δημιουργίας: 1959–1995, κυρίως μεταξύ 1976–1980, Price, Cedric. Δημιουργός Price, Cedric architect, Felix J. Samuely & Partners σύμβουλος δομοστατικός μηχανικός, 361 φωτοτυπίες, 260 σχέδια, 10 αντικείμενα, 6 μακέτες, 3
ντοσιέ, 0.65 μέτρα αρχεία κειμένου, 0.03 μέτρα φωτογραφικό υλικό.

Εύα Σοπέογλου

Το αρχείο περιλαμβάνει σκίτσα ιδεών, σχέδια, μελέτες υλοποίησης, σχέδια
παρουσίασης, φωτογραφικό υλικό, κουτιά, ένα αντικείμενο, μακέτες, και υλικό κειμένου.
περίληψη του έργου – σκοπόσ και περιεχόμενο

Το αρχείο καταγράφει το Generator, ένα μη υλοποιημένο έργο για την εταιρεία Gilman Paper, στο White Oak Plantation, στη θέση Yulee, Florida. Μετά
από την αρχική διερεύνηση, ο Cedric Price πρότεινε ένα σύμπλεγμα που θα
στεγάσει δράσεις της εταιρείας, πολιτιστικά δρώμενα και φιλοξενία καλλιτεχνών και θα παρέχει «έναν κατάλογο επιλογών για μεμονωμένες ή συλλο160
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γικές ανάγκες χώρου, έλεγχο του περιβάλλοντος, προστασία και απόλαυση.
Ένας τόπος για εργασία, δημιουργία, σκέψη και αναπόληση». (Architectural
Review, Ιαν. 1980, σελ.16)1

Ο Cedric Price (1934–2003) ήταν θρυλική, cult μορφή, στην αρχιτεκτονική
σκηνή του Λονδίνου και παγκοσμίως. Στα γνωστότερα έργα του συμπεριλαμβάνεται η πρόταση The Fun Palace [To Μέγαρο Διασκέδασης](1960–
1964) για ένα κτήριο πολιτιστικών χρήσεων που μεταλλάσσεται στον χρόνο
και σε ανταπόκριση προς τις ανάγκες των χρηστών. Στο Potteries Thinkbelt
[Ζώνη Σκέψης στις Kεραμουργίες] (1963–1967) προτείνει ένα δίκτυο χώρων
εκπαίδευσης που αναπτύσσεται σε διαφορετικές πόλεις κυριολεκτικά πάνω
σε ένα εγκαταλελειμμένο σιδηροδρομικό δίκτυο. Χρονολογικά, ακολουθεί
το υλοποιημένο Interaction Centre [Κέντρο Διάδρασης] (1970–1981) στο κεντρικό Λονδίνο, ένα κτήριο δημόσιων χρήσεων που δεν ενέχει πραγματική
κίνηση όπως το προηγούμενο, αλλά είναι σχεδιασμένο να έχει μικρή διάρκεια
ζωής. Το Generator (1976–1994) είναι ένα ώριμο έργο, από τα τελευταία του
αρχιτέκτονα, που συμπυκνώνει πολλές πτυχές προηγούμενων ιδεών του.
Ο Cedric Price είχε εμμονή με τον χρόνο και την καταγραφή του. Σε όλα τα
έργα υπάρχει πάντα ο χρόνος, ως τέταρτη διάσταση του χώρου, που λειτουργεί σε πολλά επίπεδα: στην καθημερινότητα των χρηστών, στη διάρκεια της
ημέρας, στην εναλλαγή των εποχών, του χρόνου που κυλά και μεταβάλλει τα
κτήρια ή τα εξαφανίζει εντελώς. Ο ίδιος περιγράφει το Generator ως μια «χορογραφία δράσεων, που εκτυλίσσονται στον χρόνο». Στην ουσία, πρόκειται
για μια σειρά από κύβους–περίπτερα που τοποθετούνται στο τεμάχιο βάσει
προκαθορισμένου καννάβου και με δυνατότητα μετακίνησης. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει ένα συγκρότημα για καλλιτέχνες. Για να καθορίσει τον προτεινόμενο κατάλογο δράσεων, ο αρχιτέκτων ζητά από τον πελάτη, στην αρχή
της συνεργασίας τους, να συμπληρώσει ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο.
Οι δράσεις που προκύπτουν (activity patterning) και το κτηριολογικό πρόγραμμα (menu of items) ορίζουν τον ρυθμό της ζωής στο συγκρότημα και την
πραγματική μορφή που αυτό παίρνει ανά διαστήματα.

Στην τελευταία φάση του σχεδιασμού, με τη συμβολή του John και της Julia
Frazer, προτείνεται τα κινούμενα κτήρια–κύβοι να συνδεθούν με έναν κεντρικό υπολογιστή. 2 Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να αλλάζουν τη
θέση και διαρρύθμιση ανάλογα με τις ανάγκες τους ή τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον υπολογιστή να προβλέπει αυτές τις
ανάγκες, καθώς και να υποδεικνύει εναλλακτικά σενάρια για την ικανοποίησή τους. Ως αποτέλεσμα, το προτεινόμενο «κτήριο» δεν έχει συγκεκριμένη
μορφή και ακριβώς προκαθορισμένο κτηριολογικό πρόγραμμα, αφού αποτελείται από ένα σύμπλεγμα ελεύθερα οργανωμένων χώρων και δράσεων.
Το Generator έχει θεωρηθεί μια πρωτοποριακή έρευνα, σχετική με την
ιδέα του «έξυπνου κτηρίου», που αποτελεί αντικείμενο της κυβερνητικής
(cybernetics). Ο Cedric Price δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον στην ένταξη τεχνολογιών αιχμής στα περισσότερα έργα του. Σε πολλές προτάσεις, όπως στην
περίπτωση των κτηρίων–κύβων, που ελέγχονται από έναν κεντρικό υπολοΤΟ Μ ΟΣ 2
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γιστή, η τεχνολογία, στην οποία βασίζεται, δεν έχει ακόμα εφευρεθεί. Ωστόσο, η χρήση της τεχνολογίας δεν είναι αυτοσκοπός αλλά, όπως ο ίδιος δηλώνει, η λύση ενός προβλήματος το οποίο πρέπει κατ’ αρχήν να ορισθεί. 3 Για
παράδειγμα, η μεταβλητότητα είναι αναγκαία για να προσδίδει στην αρχιτεκτονική ιδιότητες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου: «Η Αρχιτεκτονική
πρέπει να απασχολείται συνεχώς με τη μετάλλαξη του περιβάλλοντος προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η αρχιτεκτονική δεν πρέπει να σχετίζεται
με την επίλυση προβλημάτων αλλά με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών
και ευκαιριών, που δεν θα μπορούσε κανείς να φαντασθεί ότι είναι δυνατόν
να υπάρξουν».4

Το Generator θα ενίσχυε μιαν αίσθηση δημιουργικής απομόνωσης μέσα στη
φύση. Εκτός από την εμμονή με τον χρόνο και την υψηλή τεχνολογία, μέσα
από το αρχείο του Cedric Price διαφαίνεται και η βαθιά του ευαισθησία για
το τοπίο, τον τόπο και την ιστορία του, καθώς και άλλα στοιχεία που σήμερα
χαρακτηρίζουν την οικολογική προσέγγιση στον σχεδιασμό. Σημαντικό ρόλο
παίζουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι συναφείς παράγοντες, όπως οι
σκιάσεις, ο ήλιος, η βροχή, ο αέρας, η βλάστηση και τα έντομα. Είναι ενδεικτικό ότι η πρόταση λαμβάνει σε μεγάλο βαθμό υπ’ όψιν της τις σκιάσεις,
καθώς δεκάδες σκαριφήματα και σχέδια στο αρχείο περιγράφουν με λεπτο-
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μερή τρόπο τις σκιές που προκύπτουν από την τοποθέτηση των κύβων, οι
οποίοι ορίζουν τις «καθοριστικές σκιές» (definitive shadows), αλλά και των
ειδικών περιστρεφόμενων κάθετων πανέλλων–σκιάστρων, που ορίζουν τις
«προαιρετικές σκιές» (optional shadows). 5 Η τροχιά του ήλιου μεταβάλλει τις
πρώτες και οι χρήστες, κατά βούληση, μεταβάλλουν τις δεύτερες.

Την εποχή που ο Cedric Price σχεδιάζει το Generator, o Bernard Tschumi,
μετά από σπουδές στην Ελβετία, φθάνει στο Λονδίνο. Οι δυο αρχιτέκτονες
διδάσκουν παράλληλα στη σχολή της Architectural Association. Ο Bernard
Tschumi έχει κατά καιρούς αναφερθεί στη βαθιά επίδραση που άσκησαν
στον ίδιο και τη δουλειά του το έργο και οι συζητήσεις με τον Cedric Price
.6 Όταν ο Tschumi κέρδισε τον διαγωνισμό για το Πάρκο της Villette, κάλεσε
τον Price να σχεδιάσει ένα από τα κτήρια του πάρκου και εκείνος πρότεινε
ένα γυάλινο θερμοκήπιο–βοτανικό κήπο, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε
για οικονομικούς λόγους. Παρ' όλα αυτά, μια μεταγενέστερη «εκδοχή» του

3. Follie, Parc de la Villette, Bernard Tschumi, Παρίσι, 1982–1998
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υλοποιήθηκε πολλά χρόνια αργότερα (2014), όταν ο Bernard Tschumi ενέταξε ένα παρόμοιο θερμοκήπιο στο Parc Zoologique de Paris –Vincennes7 [Ζωολογικό πάρκο του Παρισιού στη Vincennes].

Θεωρώ ότι το Πάρκο της Villette αποτελεί την κτισμένη εκδοχή του
Generator. Ξεκινώντας από τα κτήρια–κύβους τα δυο έργα μοιράζονται αρκετές ομοιότητες. Ο Cedric Price με το Generator και ο Bernard Tschumi με
το Πάρκο της Villette σχεδίασαν το κτήριο–πάρκο, που περιελάμβανε μια
σειρά από κτήρια–follies, διασκορπισμένα σε μια μεγάλη υπαίθρια έκταση.
Οι χώροι, που προκύπτουν, είναι ταυτόχρονα εσωτερικοί, εξωτερικοί αλλά
και ενδιάμεσοι. Και οι δυο αρχιτέκτονες αναφέρονται στην επιρροή που δέχθηκαν από την αγγλική σχολή σχεδιασμού τοπίου (the picturesque garden).
Ο θεατής οδηγείται μέσα από μια σειρά μονοπατιών και διαδρόμων σε ελεύθερη διάταξη, προκειμένου να ανακαλύψει τη θέα της φύσης, καθώς και μια
σειρά από αρχιτεκτονικά αξιοθέατα, τα περίπτερα–follies. Σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι, εξ άλλου, και η έκθεση του θεατή στα στοιχεία
της φύσης. Στην περίπτωση του Generator οι διαδρομές ενισχύονται από τις
σκιάσεις και το σύστημα μετατόπισης των κτηρίων. Στο πάρκο της Villette
οι διαδρομές ενισχύονται από την αντιπαράθεση του τρίπτυχου «στοιχείο–
γραμμή–επιφάνεια». Οι follies του Tschumi, όπως και οι μετακινούμενοι και
μεταβαλλόμενοι κύβοι του Price, αποτελούν έργα βασισμένα στην ιδέα του
μικρού κτηρίου– περίπτερου–follie στη φύση. 8 Ο Bernard Tschumi δηλώνει
πως δεν γνωρίζει το Generator,9 o Cedric Price όμως γνωρίζει το πάρκο της
Villette: «Η follie μεταβάλλει τον χρόνο, τον τόπο και τον χώρο και με αυτόν
τον τρόπο εναλλάσσει τη μαγεία με το μυστήριο, το κέφι με τη φαντασία, το
‘πριν’ με το ‘μετά’. […] H απόλαυση της θέασής τους αποτελεί, κατά το αγγλικό πρότυπο, μάλλον μια σειρά από επεισόδια, παρά μια ακολουθία εικόνων. Για να γίνει αυτό αντιληπτό αρκεί κανείς να συγκρίνει τις περισσότερες
από σαράντα follies των τεράστιων κήπων και των πάρκων του Stowe στο
Buckinghamshire με τις κόκκινες κυβοειδείς follies του Tschumi στο Πάρκο
της Villette στο Παρίσι».10

O Rem Koolhaas αναφερόμενος στον Cedric Price δήλωσε πως κανένας άλλος
αρχιτέκτονας δεν έχει καταφέρει να επηρεάσει τόσο πολύ την αρχιτεκτονική
με τόσο λιγοστά μέσα.11 Ο Cedric Price δεν υλοποίησε πολλά κτήρια, αλλά
επηρέασε βαθιά αρχιτέκτονες της επόμενης γενιάς, οι οποίοι βρέθηκαν κοντά του, όπως ο Bernard Tschumi, ο Arata Isozaki, ο Rem Koolhaas, ο Richard
Rogers και ο Renzo Piano. Στο πραγματοποιημένο έργο τους βρίσκουμε πολλές αναφορές στις ιδέες, με συνειδητό ή υποσυνείδητο τρόπο, από τα ανεκτέλεστα έργα του. Το πραγματοποιημένο έργο του Cedric Price είναι, έτσι,
πολύ πιο μεγάλο.
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επίλογοσ12

Η πρόσβαση στα αρχεία του Cedric Price έδωσε νέα υφή σε έργα που νόμιζα
ότι ήδη γνώριζα. Είχα την ευκαιρία να ανακαλύψω αδημοσίευτα σχέδια, σκίτσα και ιδέες. Προσέγγισα τα αρχεία όχι με τη ματιά του αρχιτέκτονα–ιστορικού αλλά με αυτή του αρχιτέκτονα–σχεδιαστή, επέτρεψα, δηλαδή, στην
ανάγνωση του έργου συνειρμικές συνδέσεις και λογικά παιχνίδια χωρίς να
ενδιαφερθώ ιδιαίτερα για τα γεγονότα και τις ιστορικές λεπτομέρειες. Θέλω
να παροτρύνω τους αρχιτέκτονες να επισκεφθούν τα αρχεία ως αφετηρία
προσωπικής ανάγνωσης του έργου των παλαιοτέρων. Όταν συναντάμε το
έργο τους στα βιβλία, κατά συνθήκη, στην ερμηνεία τους έχει μεσολαβήσει
η υποκειμενική ματιά άλλων, συνήθως είναι αυτή των αρχιτεκτόνων–ιστορικών.
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