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1  Ανάλυση



Ξωκλήσι στην Σαντορίνη
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Ένταξη 
Συνύπαρξη νέου και παλιού      

Eξ’ αρχής ήταν συνειδητή η πρόθεση , η πρόταση για τη σχολή και για τους ξενώνες, να ενταχθεί στον τόπο 
αξιοποιώντας το φως, τον άνεμο, το νερό και τη φύτευση, στοιχεία που συνθέτουν άλλωστε τη Μεσογειακή 
αρχιτεκτονική έκφραση. Μια πρόταση που εμπεριέχει  χωρικές διατάξεις θεμελιωδών αρχιτεκτονικών αρχετύπων, 
προάγει τον υπαίθριο βίο, την κοινωνική όσμωση και τη ζωτική σχέση με τη φύση, ως καταστάσεις αναγκαίες 
στην καλλιτεχνική δημιουργία. 

Η ύφανση παλαιού και νέου και η ένταξη σε αυτόν τον πολυδύναμο τόπο, επιχειρείται μέσω της πρωτογενούς 
απλότητας που χαρακτηρίζει την πρόταση. Χωρίς διάθεση μιμητισμού και τάσεις ενοποίησης με τα πέτρινα 
κτίσματα, οι μορφές των προτεινόμενων κτιρίων έχουν διακριτό αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο σε σχέση με τα 
υπάρχοντα. Οι χαράξεις υπακούουν αυτές του τόπου. Τα ραδινά δομικά στοιχεία “ακουμπούν” το έδαφος χωρίς 
να το ισοπεδώνουν. Επίλυση των λειτουργικών αναγκών και εξαιρετικές ποιότητες χώρων επιτυγχάνονται με την 
ελάχιστη δυνατή επέμβαση. Σε αυτήν την πρόταση, παλαιό και νέο συνομιλεί μέσω της εγγενούς απλότητας.

αίθριο θέατρο στάδιο
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                                 Αναπαράσταση προϊστορικού οικισμού
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Κάθε αρχιτεκτονική δημιουργία χαρακτηρίζεται από την άρρηκτη σχέση 
με τον τόπο στον οποίο καλείται να ενταχθεί, καθώς σχηματίζει με αυτόν 
σχέσεις αλληλεπίδρασης. Ήταν λοιπόν, συνειδητή η απόφαση για 
συστηματική ανάγνωση και μελέτη του τόπου πριν από οποιαδήποτε 
συνθετική επιλογή.

Αφού μελετήθηκαν τα κλιματολογικά και τοπολογικά χαρακτηριστικά 
της Κύπρου, αλλά και του συνόλου του χωριού της Λέμπας, η μελέτη 
επικεντρώθηκε στην τοπογραφία της περιοχής, στα όρια που την 
περιβάλλουν καθώς και στον αντίκτυπο που έχει η λειτουργία της στον 
τόπο.

Ο τόπος
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Φωτογραφία Κυπριακού τοπίου,(καλλιτέχνης Νίκος Φιλίππου)
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Η σημασία του Κυπριακού Κολλεγίου Τέχνης 

Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις της σχολής Καλών τεχνών του Κυπριακού 
κολλεγίου τέχνης θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην εξέλιξη και ανάπτυξη του 
χωριού της Λέμπας. Και αυτό γιατί η επιρροή που ασκεί μακροπρόθεσμα 
κάθε δημόσιο κτίριο στον κοινωνικό του περίγυρο υπερβαίνει κατά 
πολύ τον ειδικό λειτουργικό του προορισμό. Το δημόσιο κτίριο γίνεται 
αφορμή και μέσο για μια σημαντική διασύνδεση και αλληλεπίδραση των 
παραγόντων και παραμέτρων που συνθέτουν την κοινωνία στην οποία 
αυτό απευθύνεται. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που αυτή 
εξελίσσεται και διαμορφώνεται.
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Χώρος εργαστηρίου Στας Παράσχου



2  Κυπριακό Κολλέγιο Τεχνης



Ακρυλικό σε καμβά
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Εισαγωγή

Αρχή όλων των συνθετικών αναζητήσεων, όσον αφορά τη σχολή καλών 
τεχνών, ήταν ο σχεδιασμός ενός κτιριακού συγκροτήματος, αρμονικά 
ενταγμένου στον τόπο (φυσικό και δομημένο περιβάλλον του χωριού της 
Λέμπας), που να  λειτουργεί ως κοινωνικός πυκνωτής ,απαντώντας στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις των χρηστών του. 

Μιας σχολής τοπόσημο για την περιοχή και το πολιτιστικό χωριό Λέμπας, 
στην οποία λαμβάνει χώρα το πρόγραμμα σπουδών του Κυπριακού 
Κολλεγίου Τέχνης, φιλοξενούνται επισκέπτες καλλιτέχνες και παράλληλα 
λειτουργεί ως χώρος πολιτισμού και εκθέσεων για τους κατοίκους του 
χωριού και τους επισκέπτες. Πρόκειται  επομένως, για ένα δημόσιο κτιριακό 
συγκρότημα που ενώ λειτουργεί ως χώρος εκπαίδευσης και ανεξάρτητος 
χώρος τέχνης και δημιουργίας, παράλληλα  αποτελεί ζωτικό κομμάτι 
του χωριού και σχηματίζει  με την πλατεία έναν ενιαίο πυρήνα-πυκνωτή 
ζωής. Ένα κτιριακό συγκρότημα που εξασφαλίζει στους σπουδαστές και 
καλλιτέχνες κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους, να κοινωνικοποιούνται, να προσλαμβάνουν  από το περιβάλλον τα 
κατάλληλα ερεθίσματα, να εξελίσσονται και να δημιουργούν.
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Για να είναι όμως όλες αυτές οι προσλαμβάνουσες εποικοδομητικές και 
γόνιμες για τον καλλιτέχνη, οφείλει να έχει και τον κατάλληλο χώρο και 
χρόνο να τις ερευνά, να τις αφομοιώνει και να τις εκφράζει μέσα από το 
έργο του. Αυτό το δίπολο της εξωστρέφειας και της εσωστρέφειας στο 
οποίο δραστηριοποιείται  ο κάθε καλλιτέχνης,  χαρακτηρίζει και σε μεγάλο 
βαθμό το έργο του.

Ο χώρος μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται, σπουδάζει και κατοικεί, πρέπει 
να του παρέχει τη δυνατότητα, ενώ κοινωνικοποιείται και  αλληλεπιδρά με 
τους άλλους καλλιτέχνες-επισκέπτες, ταυτόχρονα να του εξασφαλίζει  και 
τις κατάλληλες συνθήκες για εσωτερική αναζήτηση, συγκέντρωση και 
δημιουργία.

Η οργάνωση της σχολής γύρω από αίθρια-κοινωνικούς πυκνωτές με 
διαφορετικό και ευμετάβλητο βαθμό εσωστρέφειας, εκφρασμένη  με 
εγγενή απλότητα σχημάτων και μορφών, περιγράφουν την αρχιτεκτονική 
μας πρόταση για τη σχολή Καλών τεχνών του Κυπριακού κολλεγίου Τέχνης.

Δομή



17

Άποψη πρότασης ενταγμένη στον οικισμό
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Τρίπτυχο Πλατεία - Σχολή - Ξενώνας

Ένα από τα στοιχεία που συνθέτουν 
την πρόταση για τις εγκαταστάσεις 
του Κυπριακού κολλεγίου Τέχνης 
είναι ο διαχωρισμός των λειτουργιών 
της Σχολής και των χώρων διαμονής 
(ξενώνες) στα δύο οικόπεδα προς 
μελέτη. Όλοι οι χώροι που σχετίζονται 
με την προτεινόμενη σχολή 
καλών τεχνών (διοίκηση- κέντρο 
εικαστικής εκπαίδευσης- εργαστήρια 
επισκεπτών καλλιτεχνών-χώροι 
έκθεσης)  χωροθετούνται στο 
ανατολικό οικόπεδο το οποίο στεγάζει 
μέχρι σήμερα τις εγκαταστάσεις της 
σχολής και έχει ιδιαίτερο δημόσιο 
χαρακτήρα καθώς συνορεύει νότια 
με την πλατεία.

Παράλληλα στο γήπεδο δυτικά, 
όπου ήδη λειτουργούν τα υπάρχοντα 
κτήρια σαν ξενώνες, προτείνεται και 
η δημιουργία των νέων κτιριακών 
εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν 
και τους νέους ξενώνες που 
απαιτούνται για τη λειτουργία της 
σχολής. 

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε κατά 
το σχεδιασμό της πρότασης στη 
σχέση σχολής-πλατείας, αφού η νέα 
σχολή θα αποτελεί και έναν πυρήνα 
πολιτισμού για την κοινότητα της 
Λέμπας, καθώς και στη σύνδεση 
μεταξύ των ξενώνων με τη σχολή και 
το ευρύτερο χωριό.

Διαχωρισμός σχολής ξενώνας

Τοπογραφικό σχέδιο πρότασης
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2α Σχολή



Φωτορεαλιστική απεικόνιση εισόδου σχολής
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Ανάλυση οικοπέδου σχολής 

Περιμετρικά του οικοπέδου, όπου χωροθετείται  η σχολή καλών τεχνών, 
διακρίνονται διαφορετικές καταστάσεις. Στη νότια πλευρά του, εκεί όπου 
βρίσκονται τα γλυπτά της σχολής σήμερα, συνορεύει με το δημόσιο 
δρόμο του χωριού και την κεντρική πλατεία στην οποία πρόκειται να 
γίνει ανάπλαση. Στο ανατολικό του όριο γειτνιάζει με άλλες ιδιοκτησίες 
σε μεσοτοιχία, στις οποίες διακρίνονται πληθώρα κτισμάτων με ιδιαίτερη 
ογκοπλαστική ετερογένεια. Βορειοανατολικά, συνορεύει με τμήμα του 
αρχαιολογικού χώρου, ενώ στο στο μεγαλύτερο τμήμα ανατολική πλευρά 
του γειτνιάζει με δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. 



23

Αφαιρετική άποψη της πρότασης 
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Τρεις απλές και γεωμετρικά διαυγείς χειρονομίες διαμορφώνουν την 
κεντρική ιδέα και συγκροτούν την πρόταση.

1. Δύο τοιχεία από πεπιεσμένη γη (rammed earth) σε σχήμα Γ, που 
ακολουθούν το όριο του οικοπέδου, αποκόπτουν τη σχολή  από την 
“πολυφωνία” των  γειτονικών κτισμάτων και συγκροτούν δύο διακριτές 
ενότητες. Στο ανατολικό όριο με τον αρχαιολογικό χώρο χωροθετείται 
τοιχείο ίδιας υλικότητας, μικρότερου πάχους, διάτρητο, που σημαίνει την 
κύρια και δευτερεύουσα (βοηθητική) είσοδο και διαμορφώνει το όριο-
φίλτρο προς τον αρχαιολογικό χώρο.

2. Δύο πλάκες τοποθετούνται σε απόσταση από τα δύο τοιχεία, 
συνδιαλέγονται  με αυτά και  στεγάζουν κλειστούς και ημιυπαίθριους 
χώρους. Σε αυτούς χωροθετούνται τα εργαστήρια και οι χώροι εκθέσεων 
για να έχουν τη δυνατότητα ενοποίησης με τον υπαίθριο χώρο.

3. Δυο ορθογωνικά πρίσματα που υπερυψώνονται σε σχέση με τις δύο 
πλάκες και τα τοιχεία, φιλοξενούν χρήσεις διοίκησης και διδασκαλίας, 
διαμορφώνουν τις όψεις προς το δημόσιο χώρο και   συγκροτούν τα δυο 
αίθρια-πυκνωτές δημιουργίας, ολοκληρώνοντας έτσι τη σύνθεση .

Κεντρική ιδέα σχολής
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Αξονομετρικό  ΄΄explode΄΄ κεντρικής ιδέας σχολής 
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Φωτορεαλιστική άποψη σχολής
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Λειτουργική διάρθρωση σχολής

Αναλυτικότερα στην  προτεινόμενη σχολή διακρίνονται 3 είσοδοι. 

Η κύρια είσοδος της σχολής χωροθετείται στη δυτική πλευρά του 
οικοπέδου, στη γωνία του δρόμου ήπιας κυκλοφορίας. Τμήμα του 
οικοπέδου παραχωρείται στη δημόσιο χώρο, σημαίνοντας την είσοδο 
στον κόμβο κινήσεων της σχολής. Στο σημείο αυτό ο χρήστης συναντά 
το κτήριο 2 (γραφείο Στας Παράσχου) που λειτουργεί ως info point και 
μικρό εκθετήριο για το έργο και τη συνεισφορά του Στας Παράσχου στη 
σύγχρονη  κυπριακή τέχνη. Κατά την είσοδο του ο χρήστης βρίσκεται στο 
μέσο του οικοπέδου. Oι δύο ενότητες της σχολής βρίσκονται εκατέρωθεν 
του. 

Παράλληλα η δεύτερη είσοδος διατηρείται στην νότια πλευρά προς 
την πλατεία, ορίζεται από τα γλυπτά όπου υπάρχουν και προσφέρει 
άμεση πρόσβαση από την πλατεία στους χώρους έκθεσης-εργαστήρια 
επισκεπτών καλλιτεχνών. Η τρίτη είσοδος είναι βοηθητική, στη δυτική επίσης 
πλευρά  και προσφέρει πρόσβαση απευθείας στη διδακτική ενότητα για 
να γίνονται οι απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις με όχημα όποτε αυτό 
είναι αναγκαίο.

Η σχολή καλών τεχνών συγκροτείται και αναπτύσσεται γύρω από τα δύο 
αίθρια-κοινωνικούς πυκνωτές, ένα στο νότιο τμήμα του οικοπέδου και ένα, 
περισσότερο εσωστρεφές στο βορεινό. Η είσοδος και ο κόμβος κινήσεων 
που δημιουργείται, ενοποιεί τις δυο διακριτές ενότητες.

Στο νότιο τμήμα του γηπέδου, προς την πλευρά της πλατείας χωροθετούνται 
οι πιο δημόσιες λειτουργίες. Η ενότητα των εκθέσεων-εργαστηρίων των 
επισκεπτών καλλιτεχνών τοποθετείται στο επίπεδο του εδάφους(+105,80) και 
η ενότητα της διοίκησης στην πρώτη στάθμη(+109,40). Πιο συγκεκριμένα  
κάτω από την πλάκα στεγάζονται 3 εργαστήρια καλλιτεχνών-χώροι 
έκθεσης, οι απαιτούμενοι βοηθητικοί τους χώροι  και ένας μεγάλος 
ημιυπαίθριος προς την πλευρά του δρόμου και της πλατείας. Στο κτίριο 
6-εργαστήρι Στας Παράσχου διατηρούνται  οι χρήσεις εκθετηρίου και 
χώρου εργασίας  καθώς το κτίσμα αυτό σε συνδυασμό με τα γλυπτά 
στη νότια πλευρά του, αποτελεί  το κύριο τοπόσημο του χωριού και της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας, που αντιπροσωπεύει το Κυπριακό Κολλέγιο 
Τέχνης
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Διάγραμμα λειτουργικής διάρθρωσης σχολής 

Εργαστήρια Ζωγραφικής
Διοίκηση

Εργαστήρια κεραμικής
Εργαστήριο καλλιτεχνών 

Βοηθητικοί χώροι
Info point
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Όλοι οι χώροι των εργαστηρίων κάτω από τη ραδινή πλάκα έχουν 
ανοιγόμενα υαλοστάσια, σε υποχώρηση για δημιουργία περιμετρικής στο 
αίθριο στοάς και κατάλληλο σκιασμό. Οι εσωτερικοί χώροι διαχωρίζονται 
μεταξύ τους με μεταβαλλόμενα ξύλινα πανέλα και επιτρέπουν την ενοποίηση 
τους. Δίνεται επομένως η δυνατότητα οι χώροι των εργαστηρίων  να είναι 
ευμετάβλητοι και να ενοποιούνται με τους ημιυπαίθριους και το αίθριο σε 
έναν μεγάλο ενιαίο χώρο εργασίας ή έκθεσης από τον οποίο ο χρήστης 
θα βιώνει το αίθριο ως προέκταση του χώρου στον οποίο κινείται και 
δημιουργεί.

Ο μεγάλος ημιυπαίθριος χώρος στο νότιο τμήμα της γραμμικής πλάκας 
έχει διπλή λειτουργεία. Σαν χώρος εργασίας και εκτόνωσης όταν στα 
εργαστήρια φιλοξενούνται καλλιτέχνες και σαν ημιυπαίθριο φουαγιέ-
κόμβος μεταξύ παλαιού και νέου κτίσματος- το διάστημα που στους 
χώρους αυτούς γίνονται εκθέσεις ανοιχτές προς το κοινό. Ανατολικά 
του κτιρίου 6 εκεί όπου σήμερα υπάρχει στεγασμένος χώρος με ελαφριά 
κατασκευή, μετά την καθαίρεση της προτείνεται η αναπλήρωση της  με μία 
εφελκυόμενη κατασκευή σκίασης που αποτελείται από συρματόσχοινα 
και πανί. Τέλος στο χώρο κάτω από το υπερυψωμένο κυβικό στερεό 
προβλέπεται επίσης ημιυπαίθριος χώρος ο οποίος βρίσκεται σε διαλεκτική 
σχέση με το αίθριο καθώς και η κατακόρυφη κίνηση  για την πρόσβαση 
στην ανώτερη στάθμη.

Στη στάθμη του ορόφου, στο ορθογωνικό πρίσμα που  υπερυψώνεται σε 
σχέση με την πλάκα, οργανώνεται η ενότητα της διοίκησης. Η απόσταση 
πλάκας-πρίσματος καθιστά διακριτές τις 2 γεωμετρίες και διατηρεί 
την καθαρότητα και απλότητα τους. Η κατακόρυφη κίνηση γίνεται σε 
ημιυπαίθριο χώρο. Στο κέντρο του όγκου τοποθετούνται οι βοηθητικοί 
χώροι, ενώ τα υπόλοιπα γραφεία(γραμματεία, χώρος υποδοχής, γραφείο 
διευθυντή) είναι διαμπερή, με απεριόριστη θέα στους χώρους της σχολής 
και μεταβαλλόμενες ποιότητες φωτός εξασφαλίζεοναι τη  χρήση ξύλινων 
περσιδοτών.

Στο βόρειο τμήμα της σχολής, οργανώνεται και το πιο εσωστρεφές τμήμα 
της, αυτό της εικαστικής εκπαίδευσης. Η γραμμική πλάκα σε διαλεκτική 
σχέση με το τοιχείο  (από πεπιεσμένη γη) και το αίθριο, στεγάζει τις 2 
μεγάλες αίθουσες κεραμικής (και αποθηκευτικούς χώρους) για να έχουν 
άμεση εκτόνωση σε ημιυπαίθριους και υπαίθριους χώρους. Τα εργαστήρια 
ζωγραφικής έχουν τοποθετηθεί στην ανώτερη στάθμη (+109.40) με στόχο 
τη μέγιστη ποιότητα χώρου και φωτός για τους καλλιτέχνες. Επίσης  ξύλινο 
περσιδοτό εξασφαλίζει το φιλτράρισμα του φυσικού φωτός. 
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Φωτορεαλιστική απεικόνιση εργαστηρίου κεραμικής
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Ειδικότερα, η γραμμική, βατή στο δώμα πλάκα, επιτελεί την ίδια λειτουργία 
όπως στα εργαστήρια επισκεπτών καλλιτεχνών. Κύριο χαρακτηριστικό 
των εργαστηρίων κεραμικής είναι η αμεσότητα που έχουν με το αίθριο 
και η δυνατότητα για φυσική και οπτική εκτόνωση. Τοποθετώντας τα 
ανοιγόμενα υαλοστάσια σε υποχώρηση, δημιουργείται η στοά περιμετρικά 
του αιθρίου, παρέχεται η δυνατότητα ενοποίησης των εργαστηρίων με 
το αίθριο και τους ημιυπαίθριους αλλά και εξασφαλίζεται στις αίθουσες 
ο κατάλληλος σκιασμός . Παράλληλα το κενό που αφήνει η πλάκα σε 
σχέση με το τοιχείο, έχει τόσο συνθετική όσο και  βιοκλιματική λειτουργία. 
Γεφυρώνεται με ανοιγόμενα υαλοστάσια και επιτρέπει τον διαμπερή 
αερισμό των αιθουσών, ενισχύει τον έμμεσο φυσικό φωτισμό τους, 
δημιουργώντας έτσι τις ιδανικές συνθήκες διδασκαλίας και δημιουργίας. 
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Άποψη αιθρίου-ενότητα εκθέσεων
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Στο σημείο της εισόδου, η πλάκα που στεγάζει ημιυπαίθριο χώρο ,διατηρεί 
την απόστασή της από το τεθλασμένο τοιχείο έχοντας τριγωνική απόληξη. 
Σε αυτόν το ημιυπαίθριο χώρο συναντάται και η ραμπόσκαλα που οδηγεί 
τον επισκέπτη στο δώμα. Το δώμα λαμβάνει χρήσεις υπαίθριας έκθεσης 
αλλά και εκτόνωσης για τους φοιτητές των εργαστηρίων ζωγραφικής 
διευρύνοντας την έννοια του αιθρίου ως πυκνωτή και δοχείο ζωής και στις 
2 στάθμες της σχολής.

Το ορθογωνικό πρίσμα που στεγάζει τα εργαστήρια ζωγραφικής(στάθμη 
+109,40), υπερυψώνεται σε σχέση με την πλάκα για τη διατήρηση της 
εγγενούς απλότητας του. Στον ημιυπαίθριο χώρο που δημιουργείται στη 
στάθμη του εδάφους, προβλέπεται χώρος εργασίας, βοηθητικές χρήσεις 
και η  ημιυπαίθρια κατακόρυφη κίνηση. Στην ίδια λογική με τη διοίκηση, οι 
βοηθητικοί χώροι των αιθουσών τοποθετούνται στο κέντρο του πρίσματος, 
ενώ για τα δύο εργαστήρια ζωγραφικής εξασφαλίζεται η διαμπερότητα 
και το άπλετο ελεγχόμενο(μέσω ξύλινων περσιδοτών) φως. Κυκλικές 
οπές στην πλάκα οροφής, εξασφαλίζουν φως στο κλιμακοστάσιο και 
βελτιώνουν τον έμμεσο φωτισμό των αιθουσών
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Άποψη βατού δώματος





Δυτική Όψη



Τομή



Τομή Τομή



Κάτοψη στάθμης +105,80



Κάτοψη στάθμης +109,40



Τομή



Τομή Τομή





Τομή



2β  Ξενώνας 



Φωτορεαλιστική απεικόνιση εισόδου ξενώνα
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Ανάλυση οικοπέδου ξενώνα

Στο δυτικό οικόπεδο προτείνονται οι ξενώνες του Κυπριακού κολλεγίου 
τέχνης. Ένα οικόπεδο γραμμικό με έντονη κατωφέρεια προς την νοτιοδυτική 
πλευρά του. Στο βορειοανατολικό τμήμα του συνορεύει με το δημόσιο 
δρόμο, δυτικά με μεσοτοιχία διαφορετικής ιδιοκτησίας, ενώ στο νότιο 
τμήμα του διακρίνεται πρανές χώματος με ιδιαίτερη κλίση.

Προσεγγίζοντας συνθετικά το οικόπεδο, τέθηκαν 3 στόχοι.

- Η εξισορρόπηση μεταξύ της εξωστρέφειας, που οφείλουν να έχουν οι 
δημόσιοι (καθιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία) και υπαίθριοι χώροι ενός 
τέτοιου συγκροτήματος, με την ιδιωτικότητα που απαιτείται να έχει κάθε 
χώρος κατοίκησης ξεχωριστά.

- Η διάκριση των 2 ενοτήτων φιλοξενίας (καθηγητές\ μαθητές – επισκέπτες 
καλλιτέχνες) και η οργάνωση τους σε 2 εν δυνάμει αυτόνομες ενότητες.

- Η επίτευξη των παραπάνω στόχων εκφρασμένη με την εγγενή απλότητα 
που χαρακτηρίζει και τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις της σχολής, 
όχι μόνο σε επίπεδο μορφής αλλά στην ίδια λογική της επίλυσης των 
κτηριολογικών αναγκών με την ελάχιστη δυνατή επέμβαση στον τόπο.
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Άποψη ξενώνα 
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Τέσσερις απλές και γεωμετρικά διαυγείς χειρονομίες διαμορφώνουν την 
κεντρική ιδέα και συγκροτούν την πρόταση για τους ξενώνες φιλοξενίας.

1. Δεδομένης της υψομετρικής διαφοράς 4 μέτρων μεταξύ ανατολικού 
και δυτικού ορίου, δημιουργούνται δύο επίπεδα-στάθμες (+99,60 και 96,80) 
στα οποία αναπτύσσονται και τα δύο είδη ξενώνων. (καθηγητές\ μαθητές 
– επισκέπτες καλλιτέχνες)

2. Στα όρια του οικοπέδου με το δημόσιο δρόμο και την μεσοτοιχία, 
τοποθετείται τοιχείο από οπλισμένη πεπιεσμένη γη (rammed earth),το 
οποίο αποκόπτει τη σχέση με το δρόμο,  φιλτράρει την όχληση και ορίζει 
τις οπτικές φυγές προς τη μεσημβρία και τη θέα

3. Δύο πλάκες τοποθετούνται σε απόσταση από το περιμετρικό 
τοιχείο, στεγάζοντας δωμάτια φιλοξενίας και ημιυπαίθριους χώρους. 
Ένα γραμμικό πρίσμα ¨συνδέει¨ τις δύο στάθμες και σε συνδυασμό 
με τα υπάρχοντα κτίρια που επαναχρησιμοποιούνται, οργανώνονται 
οι αιθριακοί χώροι. Γύρω από αυτούς χαράσσονται οι κινήσεις και 
προσβάσεις σε κλειστούς και ημιυπαίθριους χώρους.  

4. Μία  ενιαία κίνηση ορίζεται, με αφετηρία την κύρια είσοδο 
(ανατολικά) και κατάληξη ένα μικρό προτεινόμενο αμφιθέατρο νοτιοδυτικά, 
ενοποιεί τις δύο στάθμες, οργανώνει τις κινήσεις- προσβάσεις σε όλη τη 
σύνθεση. Γίνεται έτσι η ραχοκολιά για τη συνθετική πρόταση του ξενώνα 
ενώ η προέκταση της καταλήγει στην κύρια είσοσο της σχολής κάλων 
τεχνών.

Κεντρική ιδέα ξενώνα
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Διάγραμμα κεντρικής ιδέας ξενώνα
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Λειτουργική διάρθρωση ξενώνα 

Οι ξενώνες του Κυπριακού κολλεγίου τέχνης αναπτύσσονται σε δύο 
στάθμες. Σε κάθε μια διακρίνεται η οργάνωση των κινήσεων, των 
προσβάσεων στους  εσωτερικούς  και ημιυπαίθριους χώρους γύρω 
από  αίθρια. Στη ψηλότερη στάθμη (+99.60)και ανατολικά προτείνεται η 
κύρια είσοδος του συγκροτήματος. Τμήμα του οικοπέδου, παραχωρείται 
στο δημόσιο χώρο ως ένα σημείο στάσης. Τοιχείο και προυπάρχον 
κτίριο (κτίριο 3) σημαίνουν την είσοδο και νοηματοδοτουν την αρχή της 
πορείας ¨ραχοκοκαλιάς¨ που διατρέχει τη σύνθεση. Παράλληλα, είσοδος 
από το δρόμο έχει προβλεφθεί  και στη χαμηλότερη στάθμη(+96,80) για 
λειτουργικούς λόγους.

Συγκεκριμένα, καθώς ο χρήστης εισέρχεται από την κύρια είσοδο στην 
ανατολική πλευρά του οικοπέδου, βρίσκεται στη στάθμη (+99.60) όπου 
και χωροθετείται η ενότητα των επισκεπτών καλλιτεχνών (3.5). Πέντε 
δωμάτια των 35τ.μ. για τους επισκέπτες καλλιτέχνες, στεγάζονται από την 
πλάκα στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου. Τα δωμάτια είναι διαμπερή, 
και έχουν δύο επίπεδα. Η είσοδος σε αυτά γίνεται στο άνω επίπεδο τους 
όπου έχουν τοποτετηθεί οι δημόσιοι χώροι τους (καθιστικό, κουζίνα) και 
έχουν εκτόνωση σε εξώστη. Στην κατώτερη στάθμη τους(+96,80) έχουν 
χωροθετηθεί οι βοηθητικοί χώροι, το υπνοδωμάτιο, το γραφείο, που έχουν 
εκτόνωση στην ύπαιθρο.

Στο μέσο του οικοπέδου, και στο  άνω τμήμα του γραμμικό ορθογωνικού 
στερεού που εδράζεται στην ανώτερη στάθμη της πρότασης, προτείνονται 
τα 10 δωμάτια 13 τ.μ. για τους επισκέπτες καλλιτέχνες (3.5.2.1). Η διάταξη 
των δωματίων είναι τυπική, η πρόσβαση γίνεται από τη βορεινή πλευρά 
τους, και όλα είναι διαμπερή, με ιδωτική εκτόνωση σε ημιυπαίθριο χώρο ο 
οποίος προστατεύεται από το νότο με οριζόντιες   ξύλινες περσίδες που 
μετατρέπονται σε στηθαίο.

Οι δημόσιοι και βοηθητικοί χώροι της ενότητας επισκεπτών καλλιτεχνών, 
τοποθετούνται στο κτίριο 3, στο οποίο έχει προβλεφθεί αποκατάσταση και 
επανάχρηση. (βλ. σχετικό διάγραμμα).

Μία ραμπάσκαλα ενοποιεί τα 2 επίπεδα και οδηγεί το χρήστη στην κατώτερη 
στάθμη της πρότασης (+96,80). Σε αυτήν αναπτύσσεται και η δεύτερη 
ενότητα των ξενώνων καθηγητών και μαθητών μέσης εκπαίδευσης(4.1).
Νότια του κτηρίου 4 συναντάται το κύριο αίθριο αυτής της στάθμης, που 
επεκτείνεται ως και τον ημιυπαίθριο χώρο που σχηματίζει το ορθογωνικό 
πρίσμα.  Οι δημόσιοι χώροι χωροθετούνται  με υαλοστάσια  κάτω από το 
πρίσμα και επιτρέπουν την ενοποίηση τους τον ημιυπαίθριο χώρο. Τυπικά 
δωμάτια 13 τ.μ. διατάσσονται ι  περιμετρικά του αιθρίου-αποδίδοντας στην 
πρόταση ευδιάκριτο προστατευτικό σχήμα. Τα κτήρια 4,5 αποκαθίστανται 
με ελάχιστες επεμβάσεις στα ανοίγματα τους. Στην πλάκα που στεγάζει 6 
τυπικά δωμάτια στο δυτικό όριο του οικοπέδου – δίπλα στη δευτερεύουσα 
από το δρόμο είσοδο- έχει προβλεφθεί και ένα δωμάτιο κατάλληλο να 
να φιλοξενήσει ΑΜΕΑ. Τέλος η πορεία – ραχοκοκαλιά- οδηγεί  σε ένα 
μικρό αμφιθέατρο προσανατολισμένο στη μεσημβρία, ιδανικό για τη 
συνάθροιση  των φοιτητών.
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Χώροι διαμονής καλλιτεχνών (13τ.μ.)

Χώροι διαμονής καλλιτεχνών (35τ.μ.)

Ξενώνες φοιτητών - καθηγητών 

Βοηθητικοί χώροι

Δημόσιοι χώροι κουζίνα/καθιστικό

Χώροι εκτόνωσης

Διάγραμμα λειτουργικής διάρθρωσης ξενώνα



Κάτοψη στάθμης + 96,80



Κάτοψη στάθμης +99,60Κάτοψη στάθμης + 96,80



Τομή



Τομή Τομή



Τομή



ΤομήΤομή





Τομή



3 Σημεία της Πρότασης
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Αίθριο

Δεδομένων των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο 
και ευνοούν την υπαίθρια εκτόνωση και τον ημιυπαίθριο βίο, στην  
πρόταση για τις εγκαταστάσεις του Κυπριακού κολλεγίου τέχνης,   έχει 
δοθεί  ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό των  αιθριακών χώρων  γύρω 
από τους οποίους οργανώνονται  οι λειτουργικές ενότητες αλλά και στον 
τρόπο που συνδέονται οι χώροι αυτοί με τους εσωτερικούς. Οι άξονες 
κίνησης χωροθετούνται περιμετρικά των  αιθρίων  σε ημιυπαίθριους 
χώρους (στοές) προσδίδοντας  σε αυτούς θεατρικότητα και ενισχύοντας 
τη λειτουργία τους ως  πυκνωτές κοινωνικοποίησης και δημιουργίας.
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Φωτορεαλιστική απεικόνηση αιθρίου
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Σχέση κλειστού-ημιυπαίθριου-υπαίθριου χώρου

Κύριο χαρακτηριστικό της σχολής καλών τεχνών είναι οι χώροι των 
εργαστηριών –εκθέσεων (εργαστήρια κεραμικής-εργαστήρια επισκεπτών 
καλλιτεχνών) που στεγάζονται από τις δύο γραμμικές ραδινές μεταλλικές 
πλάκες και η σχέση τους με τον υπαίθριου χώρο. Οι μεταβατικοί χώροι, 
η προεξέχουσα πλάκα, η οπή σε σχέση με το τοιχείο και  η χρήση της 
φύτευσης ως συνθετικό στοιχείο, αναδεικνύουν  στους χώρους του 
ισογείου, τις εναλλαγές φωτός-σκιάς. Με τον τρόπο αυτό το φυσικό 
φως  ανάγεται ως αναπόσπαστο μέρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας. 
Εξαιρετικές χωρικές ποιότητες δημιουργούνται, συνθέτοντας ένα όλον  
που δεν αντιμάχεται την ανθρώπινη κλίμακα.
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Φωτορεαλιστική απεικόνιση εργαστηρίου γλυπτικής
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Όσον αφορά τα υλικά κατασκευής του κτίρίου, είχε γίνει κάθε δυνατή 
προσπάθεια να διατηρηθεί η σαφήνεια και η καθαρότητα της συνθετικής 
ιδέας και στην υλική της έκφρασή. 

Τα περιμετρικά τοιχεία – βασικό τμήμα της σύνθεσης- κατασκευάζονται 
από πεπιεσμένη γη(rammed earth). Ένα υλικό, που  επειδή δομείται 
αξιοποιώντας το χώμα της περιοχής ενισχύει την ομαλή ένταξη του κτίρίου 
στον τόπο. Με τα κατάλληλα πρόσμικτα (άργιλος ,τέφρα, τσιμέντο) 
αποκτά εξαιρετική αντοχή ενώ έχει πολύ σημαντική βιοκλιματική λειτουργιά 
καθώς δε συσσωρεύει σχεδόν καθόλου θερμότητα.

Όλα τα προτεινόμενα κτίρια έχουν μεταλλικό φορέα-κυρίως λόγω της 
ζητούμενης ανστρεψιμότητας- αλλά και για λόγους κόστους. Έχει δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στη θερμομόνωση τους  λόγω του θερμού κλίματος της 
Κύπρου, καθώς και στα υλικά πλήρωσης (πυράντοχη τσιμεντοσανίδα) 
για λόγους πυροπροστασίας.

Τέλος σε όλα τα σκίαστρα έχει προβλεφθεί η χρήση ξύλινων περσιδών. 
Το πάχος τους, η μορφή και η πυκνότητα τους  ποικίλει ανάλογα  με 
διαγράμματα ηλιασμού του τόπου που έχουν μελετηθεί. Η επιλογή και ο 
χειρισμός των υλικών αυτών, σχετίζεται άμεσα με την συνθετική διαδικασία, 
με την βιοκλιματική λειτουργία της σχολής και με τη διαμόρφωση των 
κατάλληλων χωρικών ποιοτήτων στο εσωτερικό της. 

Υλικότητα 
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Φωτορεαλιστική απεικόνιση περσιδωτού
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Αποκατάσταση υπαρχόντων κτιρίων - Επανάχρηση

Μέσω της απλότητας των μορφών, της διακριτής υλικότητας  και της 
επίλυσης των λειτουργικών  αναγκών, η προτεινόμενη σύνθεση εντάσσεται 
στον τόπο και συνδιαλέγεται με τα υπάρχοντα κτίσματα που υπάρχουν 
σε αυτόν. Οι χρήσεις σε αυτά παραμένουν ως έχουν αλλά έχει μελετηθεί 
ιδιαιτέρως  η διαδικασία αποκατάστασης και επανάχρησης τους. Η 
διαδικασία αποκατάστασης προβλέπει τα εξής στάδια:

1. Καθαίρεση του σοβά εξωτερικά  και αρμολόγημα στη λιθοδομή με 
εφαρμογή ειδικής υγρομόνωσης.

2. Καθαίρεση εσωτερικού σοβά, τοποθέτηση πλέγματος και ενίσχυση 
υπάρχουσας λιθοδομής  εσωτερικά με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite). 
Ως τελική επίστρωση προτείνεται οικολογικός σοβάς.

3. Αλλαγή και αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων  και των 
δαπέδων. Σε περιπτώσεις διαμόρφωσης ξενώνων δημιουργούνται 
ανοίγματα για το φυσικό αερισμό-φωτισμό. (κτήριο 5)

4. Συντήρηση της στέγης και αντικατάσταση αποσαρθρωμένων 
τμημάτων της, προσθήκη υγρομόνωσης και θερμομόνωσης  για τον 
περιορισμό των θερμικών απωλειών και εξάλειψη υγρασίας.
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Αρμολόγημα λιθοδομής

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 
(gunite)

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Συντήρηση στέγης
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Για την βιοκλιματική αναβάθμιση του χώρου,  η χωροθέτηση των δέντρων 
έχει βασιστεί στον ακριβή υπολογισμό της υφιστάμενης σκίασης/
ηλιασμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πέραν της βελτίωσης των συνθηκών 
θερμικής άνεσης, την αύξηση της χρηστικότητας του χώρου αλλά και τη 
βελτίωση της οπτικής άνεσης.

Τα υπάρχοντα δέντρα διατηρούνται στο χώρο, αποτελούν μέρος της 
συνθετικής πρότασης και ενiσχύονται με την προσθήκη δέντρων από το 
παραμεσογειακό φυσικό τοπίο.
 
Προτείνονται επίσης μορφοποιημένοι θάμνοι στον υπόροφο των δένδρων 
που σκοπεύουν σε ένα ενιαίο αισθητικό αποτέλεσμα, με χρωματικό 
ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ύψος που δεν εμποδίζει 
το οπτικό πεδίο του περιπατητή.

Σε κάθε περίπτωση το φυσικό υλικό που προστίθενται προέρχεται από 
περιοχές ανάλογων κλιματικών συνθηκών και είναι δοκιμασμένης αντοχής 
με περιορισμένο κόστος συντήρησης και αυξημένο ποσοστό επιτυχίας. 

Η Φύτευση ως συνθετικό εργαλείο

cypress prunus-serrulatamorus rubra

miscanthus sinensis berberis thund. ayrea carex_bronzeperovskia

populus
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Βιοκλιματικός χαρακτήρας κτιρίου

Η κεντρική ιδέα του σχεδιασμού ενσωματώνει στοιχεία που εξασφαλίζουν 
την βιοκλιματική λειτουργία των κτιρίων, με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
ενεργειακών αναγκών και τη δημιουργία χώρων υψηλής ποιότητας και 
άνεσης.

Το αίθριο  και η σχέση του με τη στοά, δημιουργεί υπαίθριους και 
ημιυπαίθριους σκιερούς χώρους που προστατεύουν τους εσωτερικούς 
από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία τουσ θερινούς μήνες. Η διάταξη των 
λειτουργιών γύρω από αυτό εξασφαλίζει το φυσικό φωτισμό και διαμπερή 
αερισμό σε όλους σχεδόν τους εσωτερικούς χώρους. Ο φυσικός 
αερισμός που αποτελεί βασικό στοιχείο της μελέτης, ευνοείται από τη 
σχέση πλακών-τοιχείου και επιτρέπει τη συνεχή ροη και απομάκρυνση 
των θερμών στρωμάτων αέρα. Παράλληλα η φύτευση στο αίθριο και τον 
περιβάλλοντα χώρο, επιτυγχάνει τη μείωση των οριζόντιων επιφανειακών
θερμοκρασιών, συμβάλλει στο φυσικό αερισμό και βελτιώνει την ποιότητα 
του μικροκλίματος γύρω από το κτίριο.

Παράλληλα, λαμβάνονται και μία σειρά μέτρων με σκοπό το ελάχιστο 
αποτύπωμα του κτιρίου στο περιβάλλον και τη βελτίωση του μικροκλίματος 
στο οποίο εντάσσεται. Τέτοια είναι  η επιλογή των κατάλληλων φυλλοβόλων 
δέντρων που προστατεύουν το θερινό ηλιοστάσιο, και η πρόταση 
σύμφωνα με την Η\Μ μελέτη για τοποθέτηση φωτοβολταικής μονάδας 
και ηλιακών συλλεκτών.
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