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WaterCube, NatioNal 
SWimmiNg CeNtre 
PtW architects 
Ενας κατάφωτος κύβος με 
ατσάλινο σκελετό από διάφανες 
συνθετικές μπουρμπουλήθρες 
– εύπλαστο πλαστικό – προσγει-
ώθηκε στην καρδιά του ολυμπια-
κού συμπλέγματος της πόλης. Το 
υπογράφει το φημισμένο αρχιτε-
κτονικό γραφείο της Αυστραλίας 
Peddle Thorpe & Walker. Το 
χωρητικότητας 17.000 θεατών 
κτίσμα θα φιλοξενήσει τα αγωνί-
σματα της κολύμβησης,των κατα-
δύσεων και της συγχρονισμένης 
κολύμβησης. 

 www.ptw.com.au 

αρχιτεκτονική

Η ανάθεση της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 στην κινεζική πρωτεύουσα 
υπήρξε η αφορμή για μια αρχιτεκτονική ανανέωση με θεαματικά αποτελέσματα. 

Της ΚαΤερίνας Κολίού

Λίφτινγκ  ολυμπιακών  διαστάσεων
ΠεκίνΟ
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baNk of ChiNa headquarterS 
li Chung & Chien Chung Pei 
Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Γιοι 
του διάσημου αρχιτέκτονος Ieoh Ming Pei, 
ο Li Chung και ο Chien Chung υιοθέτησαν 
το ρητό ακολουθώντας τα βήματα του 
πατέρα τους. Από το 1992 ίδρυσαν δικό 
τους αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα τη 
Νέα Υόρκη. Αφού υπέγραψαν σειρά από 
διάσημα κτίρια διεθνώς, όπως το Martha 
Stewart Center for Living στη Νέα Υόρκη, 
στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην πατρί-
δα. Το νέο αρχηγείο του οικονομικού κο-
λοσσού που ακούει στο όνομα Τράπεζα της 
Κίνας έχει τη σφραγίδα τους. Το επιβλητι-
κό κτίσμα στεγάζει αίθρια, κήπους, καφέ 
και αίθουσα συνεδρίων, χωρητικότητας 
2.000 ατόμων.  

 www.ppa-ny.com 

beijiNg NatioNal Stadium 
herzog & de meuron 
Δύο ελβετοί φίλοι εμπνεύστηκαν τη χωρη-
τικότητας 100.000 θεατών ατσάλινη «φω-
λιά» που θα στεγάσει την τελετή έναρξης, 
την τελετή λήξης και τα αγωνίσματα 
στίβου των Ολυμπιακών Αγώνων. Επειτα 
από τη μεταμόρφωση της Tate Gallery του 
Λονδίνου, οι 58χρονοι Jacques Herzog και 
Pierre de Meuron επιστρατεύουν 36 χλμ. 
ατσάλινων ράβδων και βάζουν τη σφραγί-
δα τους στο πιο αναγνωρίσιμο κτίσμα της 
πόλης. Το κόστος του, 325 εκατ. ευρώ. 

 www.archinform.net/arch/291.htm 

beijiNg airPort termiNal 3 
Norman foster
Το πιο σύγχρονο διεθνές αεροδρόμιο 
του πλανήτη φέρει την υπογραφή ενός 
ιππότη. «Είναι το μεγαλύτερο στεγασμέ-
νο οικοδόμημα που κατασκευάστηκε 
ποτέ» αναφέρει ο σερ Norman Foster, 
το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με 
φημισμένες κατασκευές, από το ανα-
καινισμένο κτίριο του Ράιχσταγκ ως το 
αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ. Το μεγα-
θήριο από ατσάλι και γυαλί έχει μήκος 
3,25 χλμ. και πλάτος 785 μ. Διαθέτει 175 
κυλιόμενες κλίμακες, 173 ανελκυστή-
ρες και οι καμπύλες του θυμίζουν τη 
φολιδωτή ράχη του κινέζικου δράκου. 

 www.fosterandpartners.com
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Soho City 
Zaha hadid 
Σόχο στο Λονδίνο, Σόχο στη Νέα Υόρκη, προσεχώς 
Σόχο και στο Πεκίνο. Ηθικός αυτουργός η Zaha 
Hadid, που έχει τιμηθεί με το αρχιτεκτονικό βρα-
βείο Pritzker. H 58χρονη Iρακινή και οι συνεργάτες 
της οραματίστηκαν μια διαφορετική γειτονιά στον 
αστικό ιστό της κινεζικής πρωτεύουσας. Το Soho 
City, με τα ατάκτως ερριμμένα «ρευστά» κτίρια 
γραφείων και κατοικιών, φιλοδοξεί να κλέψει λίγη 
από τη λάμψη του ομολόγου του στο Μανχάταν. Για 
να αποφευχθεί η μονοτονία, κανένα από τα κτίσματα 
δεν μοιάζει με το διπλανό του. 

 www.zaha-hadid.com 

NatioNal graNd  
theater of ChiNa 
Paul andreu 
Προφανώς το ακριβότερο «αβγό» του πλα-
νήτη. Στόχος του γάλλου αρχιτέκτονος, που 
έχει υπογράψει το διεθνές αεροδρόμιο 
Σαρλ ντε Γκολ, ήταν να δημιουργήσει μια 
νησίδα πολιτισμού λίγα βήματα από την 
ιστορική πλατεία Τιεν Aν Mεν. Με προϋ-
πολογισμό 300 εκατ. ευρώ, το νεότευκτο 
Εθνικό Θέατρο της Κίνας στεγάζεται κάτω 
από ένα εντυπωσιακό κέλυφος από τιτάνιο 
και γυαλί. Η αίθουσα της όπερας είναι χω-
ρητικότητας 2.416 θέσεων, ο συναυλιακός 
χώρος 2.017 θέσεων και οι δύο θεατρικές 
σκηνές 1.040 θέσεων έκαστη.  

 www.paul-andreu.com 

World trade CeNter toWer 3 
Skidmore, owings & merrill 
Εντός του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί το «πετράδι του 
στέμματος» του κινεζικού World Trade Center. Ο Tower 3 στην 
καρδιά της επιχειρηματικής συνοικίας του Πεκίνου είναι το 
υψηλότερο οικοδόμημα της πόλης (330 μ.) όπου θα στεγαστούν 
γραφεία, πολυτελές ξενοδοχείο 270 δωματίων, εστιατόριο και 
παρατηρητήριο. Η ίδια πολυεθνική αρχιτεκτονική κολεκτίβα, που 
διατηρεί γραφεία σε εννέα πόλεις του πλανήτη, υπέγραψε εν έτει 
1999 τον ογκόλιθο της Βιομηχανικής και Εμπορικής Τράπεζας της 
Κίνας, στη λεωφόρο Chang’an του Πεκίνου. 

 www.som.com 
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liNked hybrid 
Steven holl 
Μια πόλη μέσα στην πόλη υπο-
γράφει το αρχιτεκτονικό γραφείο 
του Αμερικανού Steven Holl. Στα 
210.000 τ.μ. του «Διασυνδεδεμένου 
Υβριδίου» στριμώχνονται περισ-
σότερα από 700 διαμερίσματα, 
ένα ξενοδοχείο, κινηματογράφος, 
παιδικός σταθμός, καταστήματα και 
χώροι άθλησης και διαλογισμού. 
Οι οχτώ πύργοι διαθέτουν ένα από 
τα πιο σύγχρονα γεωθερμικά συ-
στήματα θέρμανσης και ψύξης στον 
κόσμο. Στον 20ό όροφο συνδέονται 
μεταξύ τους με εναέριες γέφυρες. 

 www.stevenholl.com 

Zero eNergy media Wall 
Simone giostra 
Η μεγαλύτερη οθόνη LCD επί Γης ορθώ-
νεται στην καρδιά του Πεκίνου. Βρίσκεται 
μερικά μόλις βήματα από το ολυμπιακό σύ-
μπλεγμα της πόλης, στο αχανές συγκρότη-
μα αναψυχής Xicui. Εκτός από επιβλητικό, 
το γυάλινο τείχος είναι και φιλικό προς το 
περιβάλλον. Τα προηγμένα φωτοβολταϊ-
κά συστήματά του αποθηκεύουν ηλιακή 
ενέργεια στη διάρκεια της ημέρας και 
φεγγοβολούν στο σκοτάδι συνθέτοντας τη 
μεγαλύτερη ψηφιακή εγκατάσταση πολυ-
μέσων του πλανήτη. 

 www.sgp-architects.com, www.greenpix.org 

ChiNa CeNtral televiSioN 
headquarterS 
rem koolhaas 
Γνωστός από τη μακρόχρονη συνεργασία του 
με τον ιταλικό οίκο Prada, ο ολλανδός αρχι-
τέκτων βάζει τη σφραγίδα του με ένα κτίσμα 
που αποκλείεται να περάσει απαρατήρητο. 
Είτε αρέσει είτε όχι. Το «στριφτό ντόνατ», 
όπως είναι το παρατσούκλι του, ορθώνεται 
σε ύψος 234 μ. και 51 ορόφων και η σύνθετη 
κατασκευή του αποτέλεσε πρόκληση για μη-
χανικούς και αρχιτέκτονες. Σε μικρή απόστα-
ση κατασκευάζεται το πολιτιστικό κέντρο της 
τηλεόρασης και το παρακείμενο Μedia Park, 
επίσης εμπνεύσεως Koolhaas. 

 www.oma.eu 


