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MODERN CLINICS

Η αρχιτεκτονική και το ντιζάιν τίθενται στην υπηρεσία της υγείας για να θεραπεύσουν
ανάγκες, αισθήσεις, ακόμη και παθήσεις. Το αποτέλεσμα ξεπερνάει τις προσδοκίες.

ROLAND HALBE, iwan baan,

Του Θοδωρή Αντωνόπουλου
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Νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα
δεν είναι δα το πλέον ευχάριστο περιβάλλον. Ερευνες απέδειξαν ότι η «αισθητική
της μελαγχολίας» που συχνά επικρατεί
στον σχεδιασμό, στην αρχιτεκτονική και
στη διακόσμηση τέτοιων χώρων δρα επιβαρυντικά στην ψυχολογία και στο ανοσοποιητικό σύστημα ασθενών, επισκεπτών
και εργαζομένων. Οι διαπιστώσεις αυτές
ώθησαν αρχιτέκτονες και σχεδιαστές
στη δημιουργία νέων υποδομών και στην
ανακαίνιση ήδη υπαρχόντων χώρων, έτσι
ώστε η εργασία, η αναμονή και η νοσηλεία
να γίνουν πιο ευχάριστες – και σίγουρα πιο
αποτελεσματικές για τους ασθενείς.
Ενα σχετικό παράδειγμα είναι η αρτιστίκ
προσθήκη που έγινε από τον αρχιτέκτονα
και ντιζάινερ Thomas Heatherwick στην
είσοδο του ιστορικού νοσοκομείου του
Λονδίνου Guy’s Hospital (1644). Η εντυπωσιακή γωνιακή πρόσοψη Boiler Suit ή αλλιώς «πανωφόρι», βάρους 90 τόνων, είναι
μια επιβλητική πλην ανάλαφρη μορφή που
επικαλύπτει το λεβητοστάσιο και θυμίζει
άγγελο με ανοιχτά φτερά. Το νέο «σήμα
κατατεθέν» του κτιρίου απαρτίζουν 108
πλάκες από ανοξείδωτο ατσάλι σε σχήμα
ζιγκ-ζαγκ. Στο ίδιο πνεύμα αναβαθμίστηκαν πεζόδρομοι, φωτισμός, κατάστημα
και πάρκινγκ. «Οι επισκέπτες πρέπει να
αισθάνονται σαν στο σπίτι τους και όχι σαν
σε φυλακή» λέει ο Heatherwick.
Στο Σόρντορφ της Βαυαρίας, επίσης, οι
αρχιτέκτονες Gunter Fleitz και Peter

Η ογκώδης και όμως
ανάλαφρη νέα πρόσοψη
του Guy’s Hospital στο
Λονδίνο διά χειρός
Thomas Heatherwick
μοιάζει με άγγελο που
ανοίγει τα φτερά του
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Αίθουσα αναμονής του
κέντρου ακτινοθεραπείας
Wittlinger Hahn Stern
Radiologie, στη Βαυαρία.
Κυκλικοί σοφάδες
περιστοιχίζουν τις
κολόνες, ενώ ο τοίχος στο
βάθος θυμίζει τοπίο στην
ομίχλη. Δημιουργία του
αρχιτεκτονικού στούντιο
Ippolito Fleitz Group
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COURTESY OF EISENMAN ARCH, ROGER STIRK HARBOUR & PART

Κλινική Skin στη
Φλωρεντία (επάνω)
και Dr James Cosmetic
Surgery στην Ταϊπέι
(δεξιά), δύο χώροι
που υπογράφει ο
βρετανός σχεδιαστής
Michael Young

Ippolito του στούντιο Ippolito Fleitz Group
επιδίωξαν να δώσουν μια ψευδαίσθηση
φυσικού φωτός στην αίθουσα αναμονής
του κέντρου ακτινοθεραπείας Wittlinger
Hahn Stern Radiologie. Ετσι, σκάρωσαν
ένα ονειρικό σποτ από ψεύτικα σύννεφα
και το πρόβαλαν επάνω στην οροφή που
έβαψαν γαλάζια. Η άλλοτε περίκλειστη,
άχαρη αίθουσα δίνει τώρα την εντύπωση
ολόφωτου αιθρίου. Ολόκληρο το κτίριο,
από τις κλινικές ως τα βεστιάρια, αναδιοργανώθηκε έτσι ώστε η υψηλή τεχνολογία
να συνδυάζεται με μια θετικά φορτισμένη
ατμόσφαιρα. Για τα ιατρεία επελέγησαν
ζωηροί φωτισμοί (πορτοκαλί, πράσινο,
μπεζ), ενώ στη ρεσεψιόν και στους δια-

δρόμους ο φωτισμός είναι διακριτικός.
Το σκηνικό συμπληρώνουν ταπετσαρίες
από δερματίνη και μαύρα καναβάτσα με
λευκά στίγματα στους τοίχους, ασβεστολιθικά πλακάκια δαπέδου στα χρώματα της
καραμέλας και του λεμονιού και η στυλάτη
επίπλωση στις αίθουσες αναμονής.
Ξεχωρίζουν οι κυκλικοί σοφάδες και
οι μαυρόασπρες καρέκλες από πολυπροπυλένιο της εταιρείας Lievore Altherr
Molina. «Οι μεγαλύτεροι εχθροί ενός
ασθενούς είναι ο φόβος και το άγχος»
σημειώνει ο Peter Ippolito. «Εμείς
προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε να αποβάλει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα».
Ο περιώνυμος βρετανός σχεδιαστής
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Οι αισθητικές ομοιότητες
της κλινικής Skin της
Φλωρεντίας (δεξιά)
με την κλινική
Dr James Cosmetic
στην Ταϊπέι (κάτω) είναι
εμφανείς. Ξεχωρίζουν
τα γραφιστικά μοτίβα
στα δάπεδα από corian,
της εταιρείας DuPont,
που διακόσμησε
η Katrin Olina
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Michael Young, τέλος, αναδιαμόρφωσε ριζικά ένα αναγεννησιακό κτίριο στη Φλωρεντία,
το οποίο μετέτρεψε στην πρωτοποριακή κλινική αισθητικών επεμβάσεων Skin (ιδιοκτησίας του «γκουρού» της πλαστικής χειρουργικής Γιώργου Φούκη). Επίσης υπογράφει
και τον σχεδιασμό της κλινικής αισθητικής
χειρουργικής Dr James Cosmetic Surgery
που εδρεύει στην Ταϊπέι, πρωτεύουσα της
Ταϊβάν. Στην πρώτη περίπτωση συνδύασε
εξαιρετικά πέτρα, γυαλί και μέταλλο, παράδοση και μοντερνισμό, τεχνολογία και ερωτισμό. Στη δεύτερη αξιοποίησε τη σύγχρονη
τεχνολογία, ώστε ο χώρος να θυμίζει περισσότερο chill out εντευκτήριο. Συνεργάτιδά
του σε αυτές τις φιλόδοξες παραγωγές ήταν
η διακεκριμένη ισλανδή σχεδιάστρια Katrin
Olina. Εκείνος επιμελήθηκε την αρχιτεκτονική, το ντιζάιν και την εργονομία. Στην Ελλάδα
ανάλογες προσπάθειες βρίσκονται ακόμη
στα σπάργανα. Οι ιδέες πάντως πολλές.

