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Biennale Βενετίας 
Κολακευτικές κριτικές για τις 

ελληνικές παρουσίες 
 
 
H Biennale της Βενετίας είναι αναµφισβήτητα µία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις πολιτισµού και 
καλλιτεχνικού κύρους σε διεθνές επίπεδο. Κάθε χρόνο εναλλάσσεται η Biennale της Τέχνης µε τη 
Biennale της Αρχιτεκτονικής, της οποίας ήταν φέτος η σειρά. 
 

Η φετινή Biennale, όπως –άλλωστε– και οι προηγούµενες, χωρίστηκε σε 2 ενότητες.      
Η πρώτη φιλοξενήθηκε στους κήπους της Βενετίας (Giardini), στην περιοχή του ανατολικού 
Castello και εκθέτες ήταν κράτη, τα οποία κάθε χρόνο προβάλλουν νεωτερισµούς και νέους 
επιστήµονες από την εγχώρια αρχιτεκτονική παραγωγή.  

Η δεύτερη ενότητα αναπτύχθηκε στην περιοχή του ναύσταθµου της Βενετίας, το γνωστό 
Arsenale. Πολύ γνωστά ονόµατα της αρχιτεκτονικής ήταν παρόντα µε τα έργα τους, µεταξύ δε 
αυτών οι Ρέντζο Πιάνο, Αράτα Ιζοζάκι και Μάσιµο Σκολάρι. Το θέµα αυτής της ενότητας της 
Biennale ήταν «Μεταµορφώσεις » και στο πλαίσιο αυτό το αφιέρωµα που προκάλεσε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον ήταν η για πρώτη φορά διοργανούµενη έκθεση µε θέµα: «Οι πόλεις του νερού» (Citta 
d’Aqua). Για το σκοπό αυτό, στο χώρο των παλαιών επισκευαστηρίων των πλοίων, 
κατασκευάστηκε µία επιµήκης πλωτή εξέδρα µε µεταλλικά περιµετρικά τοιχώµατα και ηµιδιαφανή 
γαλακτερά τοιχώµατα και οροφή από πλέξιγκλας που άφηνε το φυσικό φως να εισβάλλει στο 
εσωτερικό, προσδίδοντας µια µοναδική φυσική διάσταση στα εκθέµατα και µε το στοιχείο του 
νερού παρόν σε όλες τις αισθήσεις του επισκέπτη.  

Οι εκθέτες στην ενότητα αυτή ήταν φορείς, δηλαδή πόλεις, χώρες, δήµοι, οργανισµοί ή 
υπουργεία, που ασχολήθηκαν µε τη µεταµόρφωση του θαλάσσιου µετώπου σε µικρή ή µεγάλη 
κλίµακα. Η χώρα µας εκπροσωπήθηκε από την προϊσταµένη υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τα 
Ολυµπιακά Έργα (ΕΥ∆Ε 2004) και έλαβε µέρος εκθέτοντας δύο από τα µεγάλα και ήδη 
καταξιωµένα Ολυµπιακά Έργα της Αθήνας, που εξεπόνησαν µέλη του ΣΕΓΜ. Πρόκειται για: Το 
«Ολυµπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσµά » (Αρχιτέκτονες: «ΜΕΑΣ ΕΠΕ - Σ. Βώκος - Π. 
Πετρακόπουλος - Ε. ∆ιγώνης» και «ΜΕΤΡΟΝ Ο.Ε. Η. Σκρουµπέλος - Ι. Βικέλας - Κ. 
Σκρουµπέλος», µε συνεργάτη την αρχιτέκτονα Λία Κουφοδήµου και συνεργάτη εξωτερικού την 
SASAKI ASS. - Λιµενικοί: ΜΑΡΝΕΤ ΑΤΕ - Στατικοί: Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕΜ - 
Ηλεκτροµηχανολόγοι: Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ - Μελέτες 
υποδοµών & περιβ/ντικές: ΝΑΜΑ Α.Ε. κ.λπ.). Η «Ανάπλαση του Φαληρικού Όρµου» 
(Αρχιτέκτονες: «Θ. ΠΑΠΑΓΙAΝΝΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕΜ» και «Reichen & Robert» - Λιµενικοί: 
DENCO Σ.Μ. ΕΠΕ - Στατικοί: «DENCO Σ.Μ. ΕΠΕ» - «∆.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ» - 
«Θ. ΠΑΠΑΓΙAΝΝΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕΜ» - Ηλεκτροµηχανολόγοι: ΤΕΚΕΜ ΕΠΕ - Υδραυλικοί: «ΕΝΒ 
ΕΠΕ» - Συγκοινωνιολόγοι: ∆ΡΟΜΟΣ ΑΕΜ κ.λπ.).  

Τα δύο έργα απέσπασαν άκρως κολακευτικές κριτικές για τον τρόπο µε τον οποίο 
άλλαξαν την µορφή της ακτογραµµής του Σαρωνικού. Πάντως, θα ήταν σαφώς πιο 
ολοκληρωµένη η πρόταση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, αν στην παρουσίαση συµπεριλαµβανόταν η µεταξύ 
των δύο έργων σύνδεση, που βρίσκεται ακόµη στη φάση της προµελέτης (ΥΠΕΧΩ∆Ε – ∆ΕΕ - 
ΑΠ), καθώς και η διαµόρφωση του αεροδροµίου του Ελληνικού σε Μητροπολιτικό Πάρκο, τα 
οποία θα ολοκλήρωναν την εικόνα της αναστροφής του ως τώρα εσωστρεφούς µετώπου προς τη 
θάλασσα.  

Άλλες εντυπωσιακές παρουσίες ήταν η πόλη Qufu της Κίνας, το project της οποίας 
απέσπασε το πρώτο βραβείο της Biennale, το Μπιλµπάο που πήρε το βραβείο της επαρχίας του 
Veneto, στο οποίο ανήκει και η Βενετία για τη παραποτάµια διαµόρφωση, στη περιοχή που 
βρίσκεται και το Μουσείο Guggenheim, το Μπουένος-Άϋρες, µε ένα νησί στον Rio de la Plata και 
η Σεούλ, µε την ανακατασκευή της κοίτης του ποταµού που την διέσχιζε και προς 40ετίας 
καλύφθηκε, που διακρίθηκαν αµφότερες τιµητικά, η Γιοκοχάµα, η Σαγκάη, η Τεργέστη µε τη 
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διαµόρφωση του λιµανιού, όπου προτείνεται να φιλοξενηθεί η EXPO 2008, η Αλεξάνδρεια µε τη 
νέα µελέτη του λιµανιού της, το Βερολίνο µε µία µελέτη οικιστικής ανάπτυξης πάνω στο ποτάµι, 
το Αµβούργο, το Delft και άλλες.  

Στα εγκαίνια παρευρέθησαν ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
Γιώργος Τρυφωνίδης, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, η διευθύντρια της ΕΥ∆Ε 2004 
Τίλντα Κυριακού, η διευθύντρια Μελετών Α. Τσιρούλη, ο πρόεδρος κι ο γενικός γραµµατέας του 
ΣΕΓΜ Π. Αντωναρόπουλος και Π. Ζαννής, το µέλος του Σώµατος Κοσµητόρων του ΣΕΓΜ Αλ. 
Τοµπάζης, συνάδελφοι αρχιτέκτονες από τις µελετητικές οµάδες των δύο έργων, Ήβη 
Νανοπούλου (Θ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕΜ), Κ. Σκρουµπέλος (ΜΕΤΡΟΝ Ο.Ε.), Π. 
Πετρακόπουλος, Ε. ∆ιγώνης και Λ. Κουφοδήµου (ΜΕΑΣ ΕΠΕ), στελέχη της ΕΥ∆Ε 2004 κ.ά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tα µέλη της ελληνικής αποστολής Ν. Θεοδόσης, Η. Νανοπούλου, Λ. Κουφοδήµου, 
Ε. ∆ιγώνης και Μ. Ιακωβίδου στη φάση στησίµατος του ελληνικού περιπτέρου 
 


