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Archigram - Living Pod

Architect: David Greene (Archigram) 1966

Archigram ήταν το όνομα μιας εξέχουσας πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής ομάδας η οποία σχηματίστηκε τη δεκαετία του 1960 στο

Λονδίνο. Αντλώντας έμπνευση από την τεχνολογία με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας, επί μια περίπου δεκαετία

οι Archigram παρουσίαζαν σταθερά και επίμονα, ακραίες φαντασιακές ιδέες και εικόνες μιας αχαλίνωτης νεωτερικότητας, υπό την

μορφή υποθετικών έργων. Αφοσιωμένοι σε μια προσέγγιση τεχνολογικά εξελιγμένων δομών και υποδομών εστιασμένων στην

τεχνολογία επιβίωσης, η ομάδα πειραματιζόταν με θέματα όπως οι σπονδυλωτές δομές, η κινητικότητα μέσα στο περιβάλλον, οι

χώρο-κάψουλες και οι εικόνες μαζικής κατανάλωσης.



Archigram - Living Pod

Αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε από τη ριζοσπαστική

συλλογική Archigram (από την ARCHItecture και teleGRAM)

και χρησιμοποιεί κολλάζ για να παρουσιάσει τρία

πειραματικά βρετανικά αρχιτεκτονικά σχέδια της δεκαετίας

του 1960. Περιλαμβάνουν το Walking City, ένα περιπατητικό

γιγαντιαίο ερπετοειδές σχήμα, το Living Pod, ένα

μικροσκοπικό σπίτι με κάψουλες και το Instant City, ένα

αεροσκάφος που περιέχει όλους τους πολιτιστικούς και

εκπαιδευτικούς πόρους μιας μητρόπολης που θα μπορούσε

να προσγειωθεί σε απομακρυσμένες περιοχές δίνοντας

στους κατοίκους μια γεύση της ζωής στην πόλη.



Archigram - Living Pod

Οι αρχιτέκτονες που δημιούργησαν το Archigram ήταν ο

Warren Chalk, ο Peter Cook, ο Dennis Crompton, ο David

Greene, ο Ron Herron και ο Michael Webb. Όλοι μοιράστηκαν

το στόχο της αμφισβήτησης μιας αρχιτεκτονικής εγκατάστασης

που θεωρούσαν ότι είχε γίνει αντιδραστική και

αυτοεξυπηρετούμενη. Η συλλογική ξεκίνησε την κριτική της

και τις προτάσεις της για ένα καλύτερο μέλλον με μια

επώνυμη δημοσίευση το 1961.



Χαρακτηριστικά

Λευκό χρώμα, με 4 ανοίγματα και ένα άνοιγμα πρόσβασης. Στο εσωτερικό σάντουιτς
μόνωση και πολλαπλών χρήσεων δάπεδο. Παρόλο που σχεδιάστηκε μόνο για εφαρμογές
γης, εντούτοις υιοθέτησε ένα στυλ διαστημικής εποχής, με την αρχή των προσαρμόσιμων
ποδιών του υδραυλικού κυλίνδρου που του επέτρεψαν να εγκατασταθεί σε
ανεξερεύνητο έδαφος. Δύο καψούλες πλύσης και αυτόματο εξοπλισμό καθαρισμού.
Κλιματιστικά με συνδέσεις με φουσκωτά στρώματα ύπνου και ζεστό τμήμα φουσκωτού
δαπέδου. Food dispenser- διανομέας τροφίμων με αυτόματες τροποποιήσεις.
Φουσκωτές οθόνες ώς υπνόσακοι.

Architect: David Greene (Archigram) 1966







Μια καψούλα που μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στο αστικό περιβάλλον αλλά και

σε ανοιχτό τοπίο. Καταργεί την μονιμότητα και την ασφάλεια μιας κατοικίας,

οδηγώντας το σε ένα κινητό κόσμο (κάτι σαν νομαδικές κοινωνίες). Με βάση

τους Archigram είναι πιθανόν η ανάγκη για την τυπική και μόνιμα στατική

κατοικία να εξαφανιστεί από μέρος της ψυχολογικής συνθέσεως του ανθρώπου.

Το σπίτι είναι μια “συσκευή” που μπόρεις να μεταφέρεις μαζί σου και η πόλη μια

μηχανή για να την ¨συνδέσεις”.

Με άλλα λόγια, η δυνατότητα σχεδιασμού ενός αντικειμένου που θα μπορούσε

να χρησιμεύσει τόσο ως όχημα όσο και ως βιότοπος, ικανό να αντισταθεί σε

σκληρά ή άγνωστα περιβάλλοντα.

Το κτίριο χωρίζεται σε σταθερά τμήματα. Τα έργα των Archigram

επικεντρώνονται περισσότερο στην πολυπλοκότητα των μεγαλύτερων πόλεων

και δομών, τα συστατικά στοιχεία του Archigram αφήνουν στο προσκήνιο

προτάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού. Εκείνη την εποχή το ενδιαφέρον τους

ήταν στραμμένο προς την μέγιστη ευελιξία, προσαρμοστικότητα και

πρακτικότητα. Tο Living pod προτείνθηκε για την μελέτη σπιτιού-κάψουλας όπου

θα μετατρεπόταν σε τροχόσπιτο.



Αυτή η κάψουλα θα εισαγόταν μέσα σε μια αστική κατασκευή όπως

ένα plug-in και θα μπορούσε να μεταφερθεί και να αναπτυχθεί σε

ένα ανοικτό τοπίο επιδεικνύοντας την ελευθερία και την ευελιξία στην

ανάπτυξή του. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα άνετο,

αεροστεγές, μικρό καπέλο, με το εσωτερικό του να είναι

σχεδιασμένο από ντουλάπια για διάφορες χρήσεις.



Dymaxion House - Fuller



Ο Αμερικάνος Richard Buckminster Fuller θεωρούσε τον εαυτό του

εφευρέτη, παρόλο που δεν έχει σπουδάσει αρχιτέκτονας έγινε πολύ

σημαντικός στους κύκλους των αρχιτεκτόνων μέσω των ιδεών του και

τις ανησυχίες του για το μέλλον της αρχιτεκτονικής. Δηλώνει τις ιδέες του

για μία οικουμενική αρχιτεκτονική η οποία στηρίζεται σε μια ιδιόρρυθμη

ερμηνεία της ζωής. Σύμφωνα με τον ίδιο είναι μια ακραία έκφραση της

βούλησης της ανθρωπότητας για την επιβίωση (επιστημονικό αντίδοτο

στον πόλεμο).

Έχει ως γνώμονα τον έλεγχο του χρόνου που είναι ίσος με την

διάσταση του χρόνου, που δηλώνει την “απόσταση” από το κέντρο (

βασικό για το σχέδιο= έλεγχος του χρόνου). Η οικουμενική αρχιτεκτονική

είναι αντίθετη με του παρελθόντος, εφόσον στηρίζει πως πρέπει η

πνευματική πρόοδος να μην μένει στάσιμη και να συμπορεύεται την

επιστημονική πρόοδο (Δρ. Pupin). Επισημάνει την ανάγκη για

ανάπτυξη της πνευματικής ζωής του ανθρώπου για να απολαύσει και

τους καρπούς της υλικής προόδου.

Είναι εμφανείς η προσέγγιση του προς την τεχνολογία και την εξέλιξη

της κατοικίας Dymanxion, ένα σπίτι που λειτουργούσε σαν μηχανή,

δυναμική με ανώτατη δύναμη. Ένα βασικό στοιχείο αυτής της ιδέας ήταν

να απευθυνθεί σε ένα κοινωνικό του όραμα, να ανταποκριθεί δηλαδή

στις ανάγκες των μαζών.



Γενικές πληροφορίες

Dymaxion 
House

Ο Fuller είχε υιοθετήσει μια αναγνωρίσιμη «αντικειμενική»

στάση ήδη από το 1927, όταν σχεδίασε μια πρώτη εκδοχή

της κατοικίας Dymaxion, το όνομα της είναι ένα νεολογισμός

που σημαίνει δυναμισμός και αποτελεσματικότητα. Σχεδίασε

το σπίτι σαν να επρόκειτο για ένα πρότυπο προορισμένο για

βιομηχανική παραγωγή. Το σπίτι είχε κάτοψη εξαγωνική,

περικλειόταν πάνω και κάτω από δύο κοίλες επιφάνειες και

ήταν αναρτημένο και τριχοτομημένο (στη λογική του

συρμάτινου τροχού) από ένα κεντρικό ιστό.



“Πόσο ζυγίζει το σπίτι σας; “

Αυτή η τυπική πρόκληση από τον Buckminster Fuller απευθύνθηκε στους κριτικούς του Dymaxion

House, ένα ριζικά νέο περιβάλλον για κατοικία που εισήχθη το 1927 και ονομάστηκε για το "μέγιστο

όφελος από την ελάχιστη εισροή ενέργειας". Αυτό το σπίτι των 1.600 τετραγωνικών ποδιών, ζύγιζε

μόνο τρεις τόνους και το κόστος του ήταν περίπου το ίδιο με την αξία ενός αυτοκινήτου. Το όνειρο ενός

χαμηλού κόστους εργοστασιακού σπιτιού κατέλαβε την προσοχή πολλών κοινωνικά συνειδητών

αρχιτεκτόνων τον εικοστό αιώνα, ‘εάν η αυτοκινητοβιομηχανία μπορούσε να παράγει μαζικά γρήγορα

προϊόντα, αποτελεσματικά και φθηνά, θα μπορούσε ένα παρόμοιο σύστημα να εφαρμοστεί και στη

στέγαση;’

Architect: Buckmister Fuller



Ο κεντρικός πυρήνας αλουμινίου, στον οποίο υπήρχε όλος ο

μηχανικός εξοπλισμός και ολόκληρη η δομή στήριξης για τη στέγη

και το δάπεδο. Χάρη στο δομικό του σύστημα, αποφεύχθηκαν τα

βαριά και μεγάλα οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται συχνά

για τη στήριξη με αποτέλεσμα το σπίτι να είναι πολύ ελαφρύ,

οικονομικό, φιλικό προς το περιβάλλον και κατασκευαστικά εύκολο.

Ο σχεδιασμός της κατοικίας ήταν οργανωμένος με βάση τριγωνικά

σχήματα με πλωτά δάπεδα από τριγωνικά διογκωμένα πάνελ,

προαιρετικούς τριγωνικούς ανελκυστήρες, τριγωνικές κουρτίνες

(τραβηγμένες από το δάπεδο και κάτω από την οροφή), τριγωνικά

παράθυρα παραθύρων και ένα τριγωνικό σύστημα διασποράς

τάσης.





–Buckmister Fuller

Ανέπτυξε δηλαδή, ένα πλέγμα που κυμαίνεται από τον κεντρικό ιστό, το οποίο θα διασκορπίζει την τάση της

δομής που κρατούσε όσο το δυνατόν καλύτερα, διασφαλίζοντας έτσι ένα σταθερό κτίριο που ήταν επίσης ελαφρύ

και δεν απαιτούσε άλλα υποστηρίγματα. Όπως εξήγησε ο Fuller:

“That is the Dymaxion principle of doing ever more with ever less weight, time, and ergs per each given level of functional

performance. With an average recycling rate for all metals of 22 years, and with comparable design improvements in performance

per pound, ephemeralization means that ever more people are being served at ever higher standards with the same old materials”



Ιστορικό Περιβάλλον

Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω της πυρηνικής
βόμβας άρχισαν οι ανησυχίες για την μόλυνση του
περιβάλλοντος, το μέλλον της ανθρωπότητας, αλλά
και της κατοίκησης (καταστροφή κατοικιών). Ένας
από αυτούς με έντονες ανησυχίες για την επιβίωση
του ανθρώπου ήταν ο Φούλερ, ο οποίος
προσπάθησε να βρεί λύσεις μέσα από την
αρχιτεκτονική για να προσφέρει ένα καλύτερο
περιβάλλον κατοίκησης. Σχεδιάσε κατοικίες που θα
μπορούν να προσαρμόζονται στο τοπίο αλλά και να
μεταβάλονται με το πέρασμα του χρόνο.

Και τα δύο projects προτείνουν πρωτοπόρες λύσεις για την εποχή τους, χωρίς όμως να παραμένουν φανταστικές ιδέες με
απίθανη την πραγματοποίηση τους.

Στη περίπτωση της Αγγλικής ομάδας Archigram,
ξεκίνησε προβάλλοντας νέο- φουτουριστικές
απόψεις, με τη στάση της να συνδέεται με την
ιδεολογία του Φούλερ. Η άποψη της ομάδας για
μια υποδομή με τη χρήση της υψηλής
τεχνολογίας και ελαφρών κατασκευών
σχεδιάζοντας σαγηνευτικές εικόνες μιας
διαστημικής εποχής, ακολουθώντας τον Φούλερ
για μια τεχνολογία επιβίωσης. Συγκεντρώνονται
στο τρόπο ζωής και την κοινωνικοποίηση του
ανθρώπου, έτσι προκύπτει ο σχεδιασμος του
Living Pod που προσαρμόζεται στο τοπίο.



Archigram - Living Pod

Αυτή η χωροταξικότητα ήταν σαν μια υβριδική αρχιτεκτονική που ένωνε τον χώρο αυτοτελές και είχε τις μηχανές συνδεδεμένες μαζί του. Στην

πρόταση του αυτή ο Greene πίστευε πως τα μηχανήματα θα συνδέονταν με την κύρια του κατασκευή που θα ήταν εξοπλισμένη με υπερσύγχρονες

συσκευές και έτσι θα μετέτρεπε το περιβάλλον σε μια τέλεια ζωντανή μηχανή που ήταν σχεδιασμένη να αναπτυχθεί στον πυθμένα της θάλασσας.

Στο project του ο Greene επαναξιολογεί το πως θα ήταν να ζει ένα άτομο, με ένα κάλυμμα, τα ρούχα του, τα living pods του και την τσάντα του.

"Το σπίτι έχει σχεδιαστεί ως μια συσκευή που μεταφέρεται γύρω από τον ιδιοκτήτη, η πόλη γίνεται μια μηχανή που συνδέεται με τους ανθρώπους", έγραψε ο
David Greene. Το Living Pod μειώνει την κατοικία σε ένα διαμέρισμα εξοπλισμένο με ελάχιστες αλλά επαρκείς ανέσεις.



Το ελαφρό αυτό μεταλλικό σπίτι σαν μια σύνθεση που βρισκόταν

ανάμεσα στον αμερικάνικο ουρανοξύστη και την παγόδα της

Ανατολής. το σπίτι αυτό , ευφυέστατα εξοπλισμένο όπως το

περιγράφει ο Φράμπτον, δεδομένου ότι όλες οι απαραίτητες

εγκαταστάσεις βρισκόταν μέσα στο κοίλο του εξαγωνικού ιστού,

ήταν η πρώτη από μια σειρά περίκεντρες κατασκευές, που

αποκορυφώθηκαν με τον πολύ απλούστερο γαιοδετικό θόλο του

Fuller. Η εμμονή του για την τεχνολογία τον οδήγησαν στην

ανακάλυψη ενός σωλήνα-μηχανισμού για επεξεργασία των

γκρίζων νερών. Ανακάλυψη αρκετά πρωτοπόρα για την εποχή

του. Μεγάλο ρόλο έδωσε και η θερμότητα, εφόσον ήταν σημαντικό

να διατηρεί την θερμοκρασία στο εσωτερικό για οικονομία. Έτσι

εφηύρε και το διπλό γυαλί σε τρίγωνα, ένας τρόπος

θερμομόνωσης του διπλού γυαλιού.

Το σπίτι θα κατασκευαζόταν από αλουμίνιο λόγω της μεγάλης

αντοχής του υλικού, του χαμηλού βάρους και της ελάχιστης

συντήρησης.



Σύγκριση

Στην περίπτωση του Dymaxion House χρησιμοποιεί την μηχανή και την εξέλιξη της
τεχνολογίας ως τρόπο για να προσφέρει λύσεις που πραγματοποιούνται. Στην
περίπτωση του Living Pod χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως μέσο για να
προβληματίσουν τον κόσμο και να τον αφυπνήσουν για διάφορα προβλήματα, έχει
γενικά ένα επαναστατικό ύφος με σκοπό να επηρεάσουν τον κόσμο. Αντιθέτως όμως
με τον Φούλερ, δεν έδειχναν να ασχολούνται με τις οικολογικές συνέπειες των
διαφόρων προτάσεων τους για μεγακατασκευές.

Επίσης και στα δύο projects παρατηρούμε ότι είναι εμφανής η γύμνια στα υλικά,
δηλαδή ειλικρίνεια στην τεχνολογία. Συγκεκριμένα στο Dymaxion βρίσκεται στο κέντρο
ένας σωλήνας για καθαρισμό των νερών και γύρω από αυτό οργανώνονται τα
υπόλοιπα μέρη της κατοικίας. Ενώ στο Living Pod οι όλοι οι μηχανισμοί είναι
εκτεθημένοι και προς τα έξω (π.χ τα τα ανηψομένα πόδια απο υδραυλικούς σωλήνες).


	Dymaxion & Living Pod
	Archigram - Living Pod��
	Archigram - Living Pod
	Archigram - Living Pod
	Archigram - Living Pod
	Λευκό χρώμα, με 4 ανοίγματα και ένα άνοιγμα πρόσβασης. Στο εσωτερικό σάντουιτς μόνωση και πολλαπλών χρήσεων δάπεδο. Παρόλο που σχεδιάστηκε μόνο για εφαρμογές γης, εντούτοις υιοθέτησε ένα στυλ διαστημικής εποχής, με την αρχή των προσαρμόσιμων ποδιών του υδραυλικού κυλίνδρου που του επέτρεψαν να εγκατασταθεί σε ανεξερεύνητο έδαφος. Δύο καψούλες πλύσης και αυτόματο εξοπλισμό καθαρισμού.  Κλιματιστικά με συνδέσεις με φουσκωτά στρώματα ύπνου και ζεστό τμήμα φουσκωτού δαπέδου. Food dispenser- διανομέας τροφίμων με αυτόματες τροποποιήσεις. Φουσκωτές οθόνες ώς υπνόσακοι.
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Dymaxion House - Fuller
	Slide Number 12
	Dymaxion House
	Αυτή η τυπική πρόκληση από τον Buckminster Fuller απευθύνθηκε στους κριτικούς του Dymaxion House, ένα ριζικά νέο περιβάλλον για κατοικία που εισήχθη το 1927 και ονομάστηκε για το "μέγιστο όφελος από την ελάχιστη εισροή ενέργειας". Αυτό το σπίτι των 1.600 τετραγωνικών ποδιών, ζύγιζε μόνο τρεις τόνους και το κόστος του ήταν περίπου το ίδιο με την αξία ενός αυτοκινήτου. Το όνειρο ενός χαμηλού κόστους εργοστασιακού σπιτιού κατέλαβε την προσοχή πολλών κοινωνικά συνειδητών αρχιτεκτόνων τον εικοστό αιώνα, ‘εάν η αυτοκινητοβιομηχανία μπορούσε να παράγει μαζικά γρήγορα προϊόντα, αποτελεσματικά και φθηνά, θα μπορούσε ένα παρόμοιο σύστημα να εφαρμοστεί και στη στέγαση;’
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Ιστορικό Περιβάλλον
	Archigram - Living Pod
	Slide Number 20
	Σύγκριση

