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FACE

JEAN NOUVEL

ΟΣΤΑΡ
Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, 

Ο ΜΥΘΟΣ
Τελειομανία. Με εμμονή om 

λεπιομέρεια. Εργασιομανής. Δεν 
σιαμαία ποιέ να δουΑεύει, σιο σπίπ, σιο 

αυιοκίνηιο, σιο αεροπλάνο. Φοράει 
πάνια μαύρα, έχει ιο κεφάλι πάντα 

ξυρισμένο και ιαχείλη ιου σφιγμένα 
σε εναμυσιηριώδεςχαμόγελο. Ο Jean 

Nouvcl, έναs από ions ζωνιανούς μύθους 
ms παγκόσμιας αρχηεκιονικής, βρέθηκε 

σιην Κύπρο με δυο εμβλημαιικά 
έργα: ιον λευκό πύργο με ιδιωη κά 

διαμερίο μαία που βρίσκειαι επί ms 
Σιασίνου και πιο πρόσφαια με ιη 

βιβλιοθήκη ιου Πανεπισιημίου Κύπρου. 
Ποιος είναι, όμως, ο άνθρωπος πίσω από 

ιην εικόνα και ιον μύθο;
ΑΠΟΤΗΝΤΩΝΙΑΣΤΑΥΡΙΝΟΥ

Η εντυπωσιακή βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
ιτοίχισε 33 εκατομμύρια και 
:ίγαι αναμφίβολα ένα από τα 
flo σημαντικά και ξεχωριστά 

κτίρί&που έγιναν 
στην Κύπρο.
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Μουσείο Λούβρου, Αμπού Ντάμπι
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ΤΟ ΣΉΛ TOY, AN ΚΑΙ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟ, ΔΕΝ 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΑΝΙΕΡΕΣ. «ΤΟ 
ΣΉΛ ΠΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΔΙΑΠΕΡΝΑΣ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ», 

ΛΕΕΙ 0 ΙΔΙΟΣ.

δεκαετία του 1970 στο Παρίσι, 
υπερασπιζόμενος τη διαφορετικό
τητα στην αρχιτεκτονική, ωστόσο, 
η διεθνής φήμη του άρχισε να 
χτίζεται στη δεκαετία του 1980. Το 
Αραβικό Ινστιτούτο που ολοκλη- 
ρώθηκετο 1987 και το όνομά του 
έγινε συνώνυμο της αρχιτεκτονι
κής πρωτοπορίας. Το στιλ του, αν 
και αναγνωρίσιμο, δεν ακολουθεί 
μανιέρες. «Υπάρχει παρανόηση 
όσον αφορά το στιλ», λέει ο ίδιος.
«Η αρχιτεκτονική δεν είναι το ίδιο 

με τη ζωγραφική, όπου έχεις έναν λευκό 
καμβά και μπορείς να ζωγραφίσεις ό,τι 
θέλεις. Αν είσαι αρχιτέκτονας, δεν πρέπει 
να επαναλαμβάνεις το λεξιλόγιό σου.
Το στιλ για μένα είναι να διαπερνάς μια 
στάση. Στην αρχιτεκτονική κάνεις έναν 
διάλογο με το τι υπήρχε πριν στον τόπο 
και τι υπάρχει τώρα. Συχνά λέω ότι ψάχνω 
για το χαμένο κομμάτι ενός παζλ. Γενι
κώς, μια τοποθεσία είναι συνδεδεμένη με 
πολλή πληροφορία: οι άνθρωποι, το είδος 
της φύσης, η ιστορία.Ένας αρχιτέκτονας 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις 
παραμέτρους, δεν μπορεί να δημιουργεί 
κάτι αφηρημένο, ασύνδετο μετοντόπο». 
Παρόλα αυτά παραδέχεται πως έχει κά
ποιες δημιουργικές εμμονές, όπως οι κρε
μαστοί κήποι, οι διάτρητες προσόψεις που 
μοιάζουν με κεντήματα, το ύψος και το 
παιχνίδι με το φως. «Ο αρχιτέκτονας είναι 
σαν ένας σεφ σε ένα εστιατόριο - πρέπει να 
προσφέρει ικανοποίηση στον πελάτη και 
όχι να ικανοποιεί ένα δικό του αφηρημένο 
όραμα. Η αρχιτεκτονική είναι ένα δώρο». EJ

Τ
Το'Ιδρυμα Σύγχρονης 
Τέχνης Καρτιέ στο 
Παρίσι. Ο Πύργος 
Agbar στη Βαρκελώνη. 
Το θέατρο Guthrie 
στη Μινεάπολη. Το 
Μουσείο του Λούβρου 
στο Αμπου Ντάμπι.

Το Εθνικό Μουσείο της Κίνας. Και τώρα, η 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
ένα κτίριο που «συνομιλεί» με το φυσικό 
φως που έρχεται από την οροφή του θόλου 
και αντανακλάται σε όλο το εσωτερικό του. 
Σαν τη γνώση που ρέει στο εσωτερικό του 
ανθρώπινου μυαλού και του προσφέρει 
άπλετο φως, θα μπορούσε να πει κανείς 
παραλληλίζοντας. Το εντυπωσιακό κτίριο 
έχει το σχήμα ενός λευκού θόλου, με 
διάμετρο 40 μέτρα και είναι επενδυμένο 
με εξαγωνικές κυψέλες από λευκό χυτό 
αλουμίνιο πουφιλτράρουντο φως και το 
διαχέουν στο εσωτερικό. Στην κορυφή του, 
ένας ηλιοστάτης διαμέτρου 5 μέτρων κα
τευθύνει κατακόρυφα 
μία δέσμη φωτός 
μέχρι το χαμηλότερο 
επίπεδο του κτιρίου.
Ο ηλιοστάτης είναι 
μία εξειδικευμένη κα
τασκευή με περιστρε
φόμενες περσίδες και 
φωταγωγό οροφής. Ο 
Γάλλος αρχιτέκτονας, 
βραβευμένος το 2008 
με το Pritzker (το λε-

παιδεία και οι γονείς του τον αποθάρρυ
ναν έντονα όταν εξέφρασε την επιθυμία 
να γίνει καλλιτέχνης. Η αρχιτεκτονική 
ήταν ένας αμοιβαίος συμβιβασμός. «'Οταν 
ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι ήθελα να 
μπω στη Σχολή Καλών Τεχνών εκείνοι μου 
το απέκλεισαν», λέει σήμερα ο ίδιος εξη
γώντας ότι ήθελαν να βρει μια «κανονική» 
δουλειά ωθώντας τον στα μαθηματικά. 
«Παρόλα αυτά, γράφτηκα στη Σχολή Κα
λών Τεχνών, ακολουθώντας ωστόσο την 
κατεύθυνση της αρχιτεκτονικής. Εξήγησα 
στον πατέρα μου ότι η ανέγερση κτιρίων 
είναι μια σοβαρή απασχόληση. Εκείνος, 
τότε, πήγε και βρήκε τους καθηγητές 
μου και κάπως τον έπεισαν. Συνέχισα τις 
σπουδές, αλλά με την ελπίδα να επιστρέ
φω στις καλές τέχνες». Αυτό δεν έγινε 
βέβαια ποτέ. Απλά, συνειδητοποίησε ότι 
η αρχιτεκτονική είναι τέχνη. «Μια τέχνη 
που προσφέρει ευκαιρίες υψηλότερες από 
ό,τι είχα φανταστεί», όπως λέει. Ξεκίνησε 
να εργάζεται το 1967 και πρωτοστάτησε


	CYPRUS-MAIL.COM201812030000
	UCY web
	 A ‘hill’ of learning opens at the University of Cyprus


	DTO201812020000
	UCY, UCY ONLY
	 Ο ΣΤΑΡ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, Ο ΜΥΘΟΣ


	FIL201812050000
	UCY, UCY ONLY
	 Ξεναγήσεις στη Βιβλιοθήκη


	HAR201812050001
	UCY, UCY ONLY
	 Κοροϊδίας το ανάγνωσμα για τη Λάρνακα


	INBUSINESSNEWS.REPORTER.COM.CY201812030001
	UCY web
	 Μνημόνιο Συνεργασίας NetU και Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου


	PARATHYRO.POLITIS.COM.CY201812030000
	UCY web
	 Από σήμερα λειτουργεί επίσημα η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου «Στέλιος Ιωάννου»



