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Η πρώτη μου επαφή με το Μουσείο Κirchner έγινε κατά τη διάρ-
κεια των σπουδών μου, στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου εμβάθυνσης 
της Έδρας Δημοσίων Κτηρίων του Πολυτεχνείου της Δρέσδης με 

θέμα τα μουσεία. Η Εδρα Δημοσίων Κτηρίων είχε στραφεί, εκείνη την περίοδο, 
προς την έρευνα της σύγχρονης ελβετικής αρχιτεκτονικής. Κατά τα δυο εξά-
μηνα που διήρκεσε η μελέτη του κτηρίου και η σύγκρισή του με άλλα κτήρια 
μουσείων, η αρχικά μάλλον ουδέτερη εντύπωσή μου γι’ αυτό αναθεωρήθηκε 
σταδιακά, σε βαθμό που το συγκεκριμένο έργο έφθασε να αποτελεί σημα-
ντική αφετηρία της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Αν και πρωτοπόρο, 
είναι και αυτό επηρεασμένο από την αρχιτεκτονική πραγματικότητα της επο-
χής του. Είχε, δηλαδή, και αυτό τις δικές του αφετηρίες, είτε ενσυνείδητες, είτε 
ανεπίγνωστες εκ μέρους των δημιουργών του, των Ελβετών αρχιτεκτόνων 
Annette Gigon και Mike Guyer.1

Το μουσείο είναι αφιερωμένο στον Γερμανό εξπρεσιονιστή ζωγράφο Ernst 
Ludwig Kirchner, ο οποίος τα τελευταία είκοσι ένα χρόνια της ζωής του έζησε και 
δημιούργησε στο Davos,2 στο καντόνι Graubünden της νοτιοανατολικής Ελβε-
τίας. Ακριβώς στο Davos και, συγκεκριμένα, στη διάσημη Promenadenstrasse 
βρίσκεται και το μουσείο. Η κατασκευή του ήταν η κατάληξη ενός διαγωνι-
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σμού του 1989, στον οποίο το Ίδρυμα Κirchner προσκάλεσε τέσσερα αρχιτε-
κτονικά γραφεία.3 Με την πρότασή τους οι νέοι τότε αρχιτέκτονες, απόφοιτοι 
του ΕΤΗ το 1984, κέρδισαν την ομόφωνη προτίμηση της επιτροπής. Τρία χρό-
νια αργότερα, το νέο μουσείο άνοιξε τις θύρες του στο κοινό.4

Χαρακτηριστικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του Davos είναι η επίπεδη στέγη. 
Αυτή εμφανίζεται στην Ελβετία περί τα μέσα του 19ου αιώνα, και στο Davos 
υιοθετείται ταχύτερα σε σχέση με άλλες ορεινές περιοχές, όπου διατηρείται 
η δίρριχτη στέγη. Εδώ και πενήντα χρόνια, η επίπεδη στέγη είναι πλέον υπο-
χρεωτική στον πυρήνα της πόλης.5 Το νέο μουσείο αφομοιώνει υπάκουα αυτό 
το επιβεβλημένο πλέον χαρακτηριστικό. Διαφοροποιείται, ωστόσο, από την 
περιβάλλουσα δόμηση με τη διάσπαση του όγκου του σε τέσσερα επί μέρους 
παραλληλεπίπεδα, που οργανώνονται γύρω από ένα χαμηλότερο χώρο.

Η βιωματική εντύπωση, που αφήνει η περιήγηση στο Μουσείο, είναι προϊ-
όν της σταδιακής αντίληψης μιας οργανωμένης διαδοχής ερεθισμάτων που 
συγκροτούν το θεματικό του φορτίο. Πλησιάζοντας το κτήριο εξωτερικά, ο 
επισκέπτης αντικρίζει το γυάλινο κέλυφος, το οποίο περικλείει το σύνολο 
του συγκροτήματος. Όπως επισημαίνουν οι αρχιτέκτονες, το κέλυφος βρί-
σκεται σε οργανικό διάλογο με το φως των Άλπεων,6 το οποίο είτε αντανα-
κλάται είτε απορροφάται, ανάλογα με την φωτοδιαπερατότητα των γυά-
λινων επιφανειών. 

Ήδη, στην πρώτη αυτή συνιστώσα του κτηρίου, το γυάλινο κέλυφος, διασταυ-
ρώνονται τρεις ετερογενείς αντιλήψεις που διασυνδέονται απροσδόκητα με-
ταξύ τους σε μια άρρηκτη αρχιτεκτονική ενότητα.

Η πρώτη εικαζόμενη αφετηρία σχεδιασμού του κελύφους αφορά τη δημιουρ-
γική μεταποίηση της φύσης. Η εκτεταμένη χρήση του γυαλιού προσδίδει στο 
κτήριο μια «κρυστάλλινη εμφάνιση»,7 η οποία παραπέμπει σε οικείες στην 
περιοχή εκφάνσεις του φυσικού περιβάλλοντος, όπως οι κρυσταλλικές μορ-
φές των ορεινών σχηματισμών και των πετρωμάτων των Άλπεων. Ταυτοχρό-
νως, η δομή της όψης υιοθετεί χαρακτηριστικά βιομηχανικής αρχιτεκτονι-
κής, όπως αυτά ενυπάρχουν, ήδη από το 1903, στα κτήρια του εργοστασίου 
Steiff στο Giengen της Γερμανίας, με επίσης γυάλινα κελύφη. Αυτά συνιστούν 
μια ακόμη εικαζόμενη αφετηρία σχεδιασμού του κτηρίου. Τέλος, οι αναλογί-
ες του μουσείου αφομοιώνουν αρχές της κλασσικής αρχιτεκτονικής, όπως ο 
καταμερισμός της όψης σε βάση, κορµό και στέψη, και υπακούουν σε σχέσεις 
χρυσής τομής.

Ο επισκέπτης, εισερχόμενος στο μουσείο, βρίσκεται στον χώρο υποδοχής, 
γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται οι τέσσερις ανεξάρτητες μεταξύ τους αί-
θουσες έκθεσης και οι δευτερεύοντες χώροι. Η προβλεπόμενη διαρρύθμιση, 
με τους αυτοτελείς χώρους έκθεσης, σκοπίμως αφήνει την επιλογή της δια-
δρομής στον επισκέπτη, χωρίς να του επιβάλλει τη σειρά με την οποία θα δει 
τα έργα τέχνης.8 Η διαρρύθμιση ακολουθεί τις προτάσεις του Ελβετού καλ-
λιτέχνη Remy Zaugg, που θεωρεί ότι η καλύτερη τυπολογία μουσείων είναι 
αυτή που δεν καθορίζει μια ιεραρχική ή χρονολογική σειρά στην ταξινόμηση 
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των έργων και έτσι εξασφαλίζει την ελευθερία της αυθόρμητης και απρόβλε-
πτης, προ πάντων όμως ανοικτής σε εκπλήξεις, συνάντησης του ανθρώπου 
με την τέχνη.9

Η σταδιακή αποκάλυψη των επί μέρους τμημάτων του μουσείου συνεχίζεται 
με τον χώρο υποδοχής του και διασύνδεσης των χώρων του, ο οποίος είναι 
δομημένος εξ ολοκλήρου από εμφανές σκυρόδεμα. Πρόκειται, υπό μία έννοια, 
για ένα κλειστό, σκοτεινό και εσωστρεφή «προ– και μετα–θάλαμο», από τον 
οποίο ο επισκέπτης ξεκινά και στον οποίο επιστρέφει ξανά και ξανά βγαίνο-
ντας από κάθε αίθουσα για να πάρει, εκ νέου, απόσταση από τη θεώρηση των 
έργων τέχνης που περιέχονται σε αυτήν. Παράλληλα, όμως, αυτός ο ενδιάμε-
σος θάλαμος μεταβάλλεται σε έναν εξωστρεφή χώρο, καθώς κανείς πλησιά-
ζει προς το περίγραμμα του κτηρίου, όπου έρχεται σε οπτική επαφή με την 
πόλη και τα βουνά, αυτά που απεικόνιζε ο Ernst Ludwig Kirchner στα έργα 
του. Πρόκειται για έναν ενδιάμεσο «κοινό» τόπο πνευματικής συνάντησης 
του επισκέπτη με τον καλλιτέχνη.

Η βαθμιαία αποκάλυψη των χώρων του μουσείου κορυφώνεται στους τέσσε-
ρις εσωστρεφείς χώρους έκθεσης, τους οποίους συγκροτεί η απέριττη σύνθε-
ση των λευκών τοίχων, του δρύινου δαπέδου και της γυάλινης οροφής. Αυτό 
το λιτότατο περίβλημα υπηρετεί ως ήπιο υπόβαθρο των εκτεθειμένων έργων 
τέχνης χωρίς να τα ανταγωνίζεται. Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι αρχιτέκτο-
νες, οι χώροι του Μουσείου Κirchner αφομοιώνουν χαρακτηριστικά στοι-
χεία των χώρων έκθεσης μουσείων από τις αρχές του 20ού αιώνα. Πράγματι, 
αν προσέξει κανείς, όντως εντοπίζονται κοινές αρχές στην διαμόρφωση των 
εκθεσιακών χώρων του Μουσείου Kirchner και αυτών, για παράδειγμα, του 
Μουσείου της Περγάμου στο Βερολίνο, και κοινά στοιχεία, όπως η γυάλινη 
οροφή και οι λευκοί τοίχοι. 

Στο Μουσείο Kirchner δίδεται μια πρωτοποριακή λύση στη γυάλινη οροφή. Το 
γυαλί εκτείνεται από τοίχο σε τοίχο, καταλαμβάνει όλη την έκταση της οροφής, 
χωρίς να αφήνει περιμετρικά αδιαφανείς και αφώτιστες επιφάνειες. Εξασφα-
λίζει, έτσι, έναν εντελώς ομοιογενή φυσικό φωτισμό. Η καινοτομία δεν αφορά 

2. ό χώρος υποδοχής και διασύνδεσης με τις αίθουσες, φωτ. Timothy Brown
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3. Όψη
4. Τομές
5. κάτοψη

6. όι τρεις συνιστώσες του μουσείου: το κέλυφος, οι αίθουσες έκθεσης, και 
ο ενδιάμεσος χώρος υποδοχής, μακέτα – φωτ. iva Vassileva
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μόνον τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες της οροφής αλλά τη συνολική λύση του 
φυσικού φωτισμού, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις κλιματικές συνθήκες 
του Davos. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα χιόνια, τα οποία παραμένουν στις επίπε-
δες στέγες των κτηρίων για τέσσερις μήνες ετησίως και άρα αποκλείουν των 
εκ των άνω εξωτερικό φωτισμό, οι αρχιτέκτονες προβλέπουν περιμετρικούς 
κατακόρυφους φεγγίτες ύψους 3 μέτρων. Στην εσωτερική πλευρά των φεγγι-
τών έχουν εγκατασταθεί ηλεκτρικώς κινούμενα υφασμάτινα διαφράγματα, τα 
οποία ρυθμίζουν ευέλικτα τη διείσδυση του φωτός στον χώρο σύμφωνα με τη 
θέση του ηλίου και τα επίπεδα της ηλιοφάνειας.10

Η αναζήτηση επιρροών που ενδεχομένως δέχθηκαν οι αρχιτέκτονες, με οδή-
γησε στην ανακάλυψη στην πόλη Glarus, 100 km δυτικά του Davos, ενός μου-
σείου του 1952, σχεδιασμένου από τον Hans Leuzinger.11 Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, το κτήριο αφομοιώνει τη χαρακτηριστική για την πόλη δίρριχτη 
στέγη και την προσαρμόζει στις ανάγκες φυσικού φωτισμού της έκθεσης με 
μια εξ ίσου πρωτοποριακή χρήση του γυαλιού. Όπως ακριβώς και στο Μουσείο 
Κirchner, δημιουργούνται απομονωμένοι και λιτοί χώροι έκθεσης, οι οποίοι ορ-
γανώνονται γύρω από ένα χαμηλότερο χώρο υποδοχής. Και στις δύο περιπτώ-
σεις συναντάμε μια τάση αφομοίωσης χαρακτηριστικών τοπικών στοιχείων 
και, παράλληλα, μια αναζήτηση των εξελιγμένων μορφών τους. 

Προφανώς, μπορεί κανείς να διανοηθεί συγκρίσεις με πολλά άλλα έργα που 
είτε προηγούνται είτε έπονται χρονολογικά της περιόδου της δημιουργίας των 
δυο μουσείων. Η αρχιτεκτονική, όσο πρωτοποριακή ή συμβατική και αν είναι, 
είναι σχεδόν πάντοτε το αποκύημα της μεταποίησης προσωπικών βιωμάτων 
και εντυπώσεων και αντλεί ερείσματα στοχασμού από το γνώριμο περιβάλ-
λον μας, αξιοποιώντας τα εξελικτικά.

μόυςειό KiRCHnER
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εκτυΠωση κΑι βιβλιοδεσιΑ
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χορηγοσ εκδοσησ

Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική,
μερική ή περιληπτική, καθώς και η απόδοση κατά παράφραση
ή διασκευή του περιεχομένου του βιβλίου με οποιονδήποτε τρόπο,
μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του επιμελητή και του εκδότη,
σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993 και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου
που ισχύουν στην Ελλάδα.
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