RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP – ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΑ
Ο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνο αξρηηέθηνλαο Ρέληδν Πηάλν μεθίλεζε κία ζεκαληηθή πνξεία
δεκηνπξγίαο αξρηηεθηνληθώλ νξόζεκσλ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ από ηε ρνιή
Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μηιάλνπ ην 1964. Έθηνηε, έρεη θαηαζθεπάζεη
πξσηνπνξηαθά έξγα ζε όινλ ηνλ θόζκν.
Σν πξώην έξγν ηνπ Πηάλν ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ Centre Georges Pompidou (1977) ζην
Παξίζη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Richard Rogers. Λίγν αξγόηεξα, ην 1981, ν Πηάλν
εγθαηλίαζε ην “Δξγαζηήξην Καηαζθεπώλ Ρέληδν Πηάλν” (Renzo Piano Building
Workshop – www.rpbw.com), κε έδξα ηε Γέλνβα, ηε Νέα Τόξθε θαη ην Παξίζη θαη κε
πξνζσπηθό πνπ ππεξβαίλεη ηνπο 100 εηδηθνύο ζε ζέκαηα αξρηηεθηνληθήο θαη
κεραλνινγίαο. Από ηελ ίδξπζή ηνπ, ην RPBW έρεη απνηειέζεη ην όρεκα γηα ηελ
αλάπηπμε νξηζκέλσλ εθ ησλ πιένλ αλαγλσξίζηκσλ θαη ζεκαληηθώλ έξγσλ ηνπ Ρέληδν
Πηάλν, όπσο:
o Ο Σεξκαηηθόο ηαζκόο ηνπ Γηεζλνύο Αεξνδξνκίνπ Kansai (1994), κία
εληππσζηαθή πξνβιήηα πξνζγείσζεο θαη απνγείσζεο, θπκαηνεηδνύο ζρεδηαζκνύ,
πνπ εθηείλεηαη κέζα ζηε ζάιαζζα.
o Σν επήιην Μνπζείν ηνπ Ιδξύκαηνο Beyeler (1997), ζην Riehen ηεο Διβεηίαο, πνπ
εκπλέεη ηνλ επηζθέπηε κε ηηο απιέο, θαζαξέο γξακκέο ηνπ, ηελ πιήξε
ελζσκάησζή ηνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν θαη ηελ θαιαίζζεηε απιόηεηά ηνπ, θαη
o Σν Πνιηηηζηηθό Κέληξν Jean-Marie Tjibaou (1998), ζηε Νέα Καιεδνλία, έλα
ζύκπιεγκα δέθα θαηαζθεπώλ, εκπλεπζκέλν, κεηαμύ άιισλ, από ηελ ηνπηθή
αξρηηεθηνληθή παξάδνζε ησλ Kanak.
Σα έξγα ηνπ έρνπλ απνθέξεη ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο, όπσο ην Βαζηιηθό Μεηάιιην
Αξρηηεθηνληθήο (1989), ην Βξαβείν Kyoto (1990), ηελ αλαθήξπμή ηνπ σο Πξεζβεπηή
Καιήο Θειήζεσο ηεο UNESCO γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή (1994), ην Αξρηηεθηνληθό
Βξαβείν Pritzker (1998), ην Υξπζό Μεηάιιην ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο Αξρηηεθηόλσλ
(2002) θαη ηνπ Ακεξηθαληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Αξρηηεθηόλσλ (2008).
Ο Ρέληδν Πηάλν απνηειεί αλακθίβνια ηελ «αθξόθξεκα» ηεο αξρηηεθηνληθήο, ζπγρξόλσο
όκσο είλαη θαη έλαο «ιατθόο» αξρηηέθηνλαο, πξννξηζκέλνο γηα λα ζρεδηάδεη θηίξηα πνπ
αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο όισλ.
DEBORAH NEVINS & ASSOCIATES – ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ
Σν γξαθείν αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ Deborah Nevins & Associates ηδξύζεθε πξηλ από
είθνζη ρξόληα ζηε Νέα Τόξθε. ηα ρξόληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην γξαθείν έρεη αλαιάβεη
έξγα κεγάιεο θαη κηθξήο θιίκαθαο, από αγξνθηήκαηα έσο ηνλ θήπν ηεο νηθίαο ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Columbia, θαη έρεη ζπλεξγαζηεί κε δηαθεθξηκέλα
αξρηηεθηνληθά γξαθεία. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ηα: Δξγαζηήξην Καηαζθεπώλ Ρέληδν
Πηάλν, Cooper Robertson and Partners, Allen Greenberg Architect, Platt Bayard Dovell
White Architects, Anabelle Selldorf Architects θαη Rose Tarlow, κεηαμύ άιισλ.

Σν γξαθείν απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ρώξσλ κε ηδηαίηεξε ηαπηόηεηα, πνπ κνηάδνπλ λα
εμειίζζνληαη απξόζθνπηα από ην πνιηηηζηηθό θαη θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ. Μέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο ηέηνησλ τόπων, ην δηακνξθσκέλν ηνπίν απνδίδεη έληνλα ηελ αίζζεζε ελόο
θνηλσληθνύ θαη ςπρνινγηθνύ ζθνπνύ πνπ εθηείλεηαη πέξαλ ηεο δεκηνπξγίαο, απιά θαη
κόλν, ελόο θαιαίζζεηνπ πεξηβάιινληνο.

