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Δύο μνημεία και μια ολόκληρη ζωή στο design

Peter Walker: Όλοι οι επαγγελματίες designers είμαστε καρπός
πολλών ιστοριών: της ιστορίας του πολιτισμού, της τέχνης και
του design, αλλά και της οικολογικής ιστορίας. Και βέβαια, μας
διαμορφώνει και μας αλλάζει διαρκώς η ιστορία του επαγγέλματός μας. Στις σελίδες που ακολουθούν θα καταγράψω μερικούς σταθμούς της δικής μου καλλιτεχνικής διαδρομής, που με
οδήγησε σε δύο πολύ διαφορετικά μεταξύ τους μνημεία, σε δύο
διαφορετικά σημεία του πλανήτη: το Εθνικό Μνημείο της 11ης
Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και το Ακρωτήριο Μπαρανγκαρού
στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
Θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα στο Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου και στις διάφορες φάσεις και ιδιομορφίες του σχεδιασμού
του. Ο κόσμος όλος είχε παρακολουθήσει τις επιθέσεις στους
Δίδυμους Πύργους στο σημείο που ονομάστηκε έκτοτε Ground
Zero, οι οποίες διήρκεσαν 102 λεπτά. Οι δύο λάκκοι που έμειναν
ανοιχτοί μετά την καταστροφή έγιναν για πολύ καιρό σύμβολο
και θέαμα όχι μόνο για τους Αμερικανούς, αλλά και για ένα παγκόσμιο κοινό.
Για εμάς αυτό σήμαινε ότι από μια άποψη το μνημείο αυτό ήταν
μια μοναδική ανάθεση, γιατί καθένας γνώριζε τη σημασία του. Ταυτόχρονα όμως σήμαινε ότι το έργο θα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό,
κάτι που μας μούδιαζε, γιατί το μνημείο απευθύνεται σε ένα σύνθετο κοινό, με διαφορετικά ενδιαφέροντα, που έπρεπε να τα κατανοή-
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σουμε. Ξεκινώντας από την επίγνωση των δυσκολιών, θα ήθελα να
πω την ιστορία από την αρχή, να μιλήσω για το μνημείο, αλλά και
για τις αφετηρίες που διαμόρφωσαν την καλλιτεχνική μου αντίληψη, η οποία αποτυπώνεται στο μνημείο.
Άκουσα για πρώτη φορά το όνομα του Michael Arad όταν μου
τηλεφώνησε κάποια μέρα το 2003. Μου συστήθηκε και μου είπε:
«Είμαι ένας από τους οκτώ υποψήφιους για το Μνημείο 9/11 και
θα ήθελα να δουλέψεις μαζί μου και με την ομάδα μου». Ήταν ένας
νέος αρχιτέκτονας, όπως και οι υπόλοιποι που είχαν πάρει μέρος
στον διαγωνισμό και δεν ήξερα κανέναν τους. Και βέβαια, δεν ήξερα τι είχε σχεδιάσει ο Michael. «Κοίτα, πρέπει να μιλήσω με τους
συνεταίρους μου. Θα σου τηλεφωνήσω αύριο το πρωί», απάντησα.
Μετά το τηλεφώνημα κάναμε ό,τι κάνει ο καθένας σε τέτοιες περιπτώσεις: καταφύγαμε στο διαδίκτυο. Με έκπληξη και ευχαρίστηση
αισθανθήκαμε ότι το σχέδιο του Michael ήταν το μόνο από τα οκτώ
υποψήφια, που θα μπορούσαμε πραγματικά να πλαισιώσουμε. Σκέφτηκα αργότερα ότι ένας από τους λόγους που ο Michael μας διάλεξε ήταν γιατί είχε κάπως αντιληφθεί τον τρόπο που δουλεύαμε
επί πολλά χρόνια.
Όταν ο Michael μου τηλεφώνησε, το σχέδιό του προέβλεπε δύο
κενούς, τετράγωνους χώρους, που αντιστοιχούσαν στις θέσεις των
Δίδυμων Πύργων. Είχε αγνοήσει κάποιους από τους όρους του διαγωνισμού και είχε ανυψώσει την πλατεία στο επίπεδο του δρόμου.
Μου εξήγησε ότι η επιτροπή τού είχε ζητήσει να βρει έναν αρχιτέκτονα τοπίου, γιατί ενώ τους άρεσε η ιδέα των δύο κενών χώρων,
δεν τους άρεσε καθόλου η ιδέα της γυμνής, λιθόστρωτης πλατείας
και η σχέση της με το περιβάλλον της.
Η περιοχή του μνημείου είναι ίσως η πιο πυκνοδομημένη της
Νέας Υόρκης και ο τότε δήμαρχος και επικεφαλής του ιδρύματος που προσέφερε το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, ο Michael
Bloomberg, είχε την άποψη ότι ο χώρος έπρεπε να είναι ταυτόχρονα και δημόσιο πάρκο και μνημείο, για να δημιουργηθεί μια όαση
μέσα στο δάσος των ουρανοξυστών. Η επιτροπή δεν ήθελε οι δύο
λειτουργίες να συγκρούονται, γι’ αυτό και ο συνδυασμός τους ήταν
μια πολύ σύνθετη πρόκληση για τον συνολικό σχεδιασμό.
Όταν είδα το σχέδιο του Michael, μου θύμισε αμέσως τη δουλειά του Michael Heizer, στο DIA Beacon. Το έργο αυτό είναι
μόνο δύο τετράγωνες τρύπες στο έδαφος. Με μια απλή έμπνευ-
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ση, ο καλλιτέχνης προσπάθησε να κάνει το τίποτα να φαίνεται
κάτι. Αυτό απαιτούσε ένα πλαίσιο, ένα περιβάλλον, μια επίπεδη
επιφάνεια που θα έδινε εικαστικό νόημα στην ασημαντότητα των
κενών. Είναι ένα παιχνίδι αντιθέσεων, και σε κάποιο βαθμό, ένα
στοίχημα έκπληξης, αιφνιδιασμού.
Ήμουν πολύ εξοικειωμένος με μια ιδέα σαν κι αυτήν, αφού
για περίπου σαράντα χρόνια υπήρξα συλλέκτης μινιμαλιστικής τέχνης. Ο Michael Heizer μού ήταν πολύ οικείος, όπως και η σύλληψη στην καρδιά του έργου του «Βορράς, Ανατολή, Νότος, Δύση»
(1967). Όταν άρχισα τη συλλογή μου, με είχε συναρπάσει ένα έργο
του Carl Andre, το «Secant» (Τέμνουσα) (1977), που δεν ήταν τίποτε άλλο από μια σειρά από συνηθισμένες σιδηροδρομικές ράγες
που διέσχιζαν ένα λιβάδι. Δεν είχε κάτι το εξαιρετικό, αλλά αν
το έβλεπες μια φορά, δεν το ξεχνούσες (εικόνα του Secant). Ένα
από τα πράγματα που οι αρχιτέκτονες και οι αρχιτέκτονες τοπίου
προσπαθούν να κάνουν, είναι να δημιουργήσουν κάτι έντονο, για
να αποτυπώνεται στη μνήμη.
Αργότερα είδα ένα άλλο έργο του Andre σε μια γκαλερί στο
Πόρτλαντ του Όρεγκον, το «144 Blocks & Stones» (1973). Είναι μια
σειρά από κομμάτια τσιμέντου που στην κορυφή τους ο Andre είχε
τοποθετήσει βότσαλα διαφορετικού μεγέθους. Δεν υπήρχε τίποτα
στους τοίχους. Δεν υπήρχε τίποτα εντυπωσιακό. Γιατί όμως είχε τόση
δύναμη το έργο αυτό; Μου φάνηκε και αυτό σαν μια μεταφορά για
το τοπίο, όπως και ένα άλλο του έργο, το «Steel Magnesium Plane»
(1969) που είχε ύψος μόλις 1/8 της ίντσας, αλλά καθόριζε τον χώρο,
όπως θα το έκανε ένα ωραίο χαλί. Είχε μια εικαστική δύναμη που
προερχόταν από την απουσία των τριών διαστάσεων. Παρόλο όμως
ότι διέκρινα τη μεταφορική του σχέση με το τοπίο, δεν έβλεπα με
ποιόν τρόπο θα το μετέγραφα για να γίνει κήπος.
Η αποκάλυψη ήρθε το καλοκαίρι του 1978, όταν ο Bill Johnson,
που ήταν ο κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτονικής Τοπίου στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, και εγώ κάναμε με μια ομάδα φοιτητών
από το Μίσιγκαν και από το Χάρβαρντ μια περιοδεία στην όμορφη
κοιλάδα του Λίγηρα, από την Τουρ μέχρι το Παρίσι, και επισκεφθήκαμε τους περιβόητους πύργους της περιοχής.
Όταν σταματήσαμε στον πύργο Vaux-le-Vicomte, κάθισα στα
σκαλιά του και κοίταζα την εξαιρετική δουλειά του Le Nôtre και
ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι ο Le Nôtre είχε βρει τον τρόπο να φτιά-
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ξει έναν μινιμαλιστικό κήπο πριν από 300 χρόνια. Τρεις αιώνες πριν
είχε ανακαλύψει πώς να δημιουργήσει έναν χώρο τόσο δυναμικό και
τόσο άδειο, που μπορούσε να αναδεικνύει ό,τι και αν περιείχε.
Όταν γύρισα στη Βοστόνη αποφάσισα να κάνω μερικά πειράματα. Με τη Martha Schwartz βαλθήκαμε να φτιάξουμε έναν
γαλλικό κήπο, με σύγχρονους όρους, στην ταράτσα ενός παραδοσιακού σπιτιού στο Back Bay, στη Marlborough Street. Ακολουθώντας τα βήματα του Le Nôtre, θα αξιοποιούσαμε αυτή την επίπεδη
επιφάνεια και θα κάναμε καθετί που θα τοποθετούσαμε επάνω της
να αναδεικνύεται πολλαπλασιαστικά. Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε καθρέφτες και γλάστρες. Δημιουργήσαμε γούρνες (σαν τις
μικρές λίμνες στους γαλλικούς κήπους) με τους καθρέφτες και καθώς έπεφταν οι σκιές στη στέγη, οι καθρέφτες (όπως το νερό στις
λιμνούλες του Le Nôtre) αντανακλούσαν τον ήλιο. Οι γλάστρες
είχαν μεταξύ τους διαφορά διαμέτρου μιας ίντσας. Αυτό σημαίνει
ότι όταν βάλεις στη σειρά γλάστρες, που η διάμετρός τους μειώνεται γεωμετρικά, μπορείς να δημιουργήσεις ένα είδος τεχνητής
προοπτικής. Βάψαμε το εσωτερικό τους γαλάζιο, έτσι ώστε, όπως
οι καθρέφτες, να αντανακλούν τον ουρανό. Με το πείραμα αυτό
ανακαλύψαμε ότι υπήρχε ένα τεράστιο λεξιλόγιο που είχαν δημιουργήσει οι ποπ και οι μινιμαλιστές καλλιτέχνες, το οποίο μπορούσαμε να εξερευνήσουμε για τον σχεδιασμό τοπίων, με αφετηρία,
βέβαια, τις βασικές αρχές του Le Nôtre.
Επιχειρήσαμε το δεύτερο πείραμα το 1980 στην πανεπιστημιούπολη του ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology). Εκεί
φτιάξαμε έναν κήπο για μία μέρα, με λάστιχα αυτοκινήτων και
Necco Waters, τις μικρές πολύχρωμες καραμέλες που ήταν καλυμμένες με άχνη ζάχαρη. Βάψαμε τα λάστιχα, που είχαμε βρει εδώ κι
εκεί, στα χρώματα που είχαν οι καραμέλες και παρατάξαμε τα λάστιχα και τις καραμέλες σε διπλή σειρά. Το έργο μας ήταν έτοιμο
να υποδεχτεί τους φοιτητές, όταν θα έφταναν για μάθημα, στις 9
το πρωί. Πολλοί εξοργίστηκαν. Θυμάμαι ότι το έλεγα στον Frank
Gehry, «ξέρεις, δεν το θεωρούν αυτό τοπίο. Θα προσκρούσουμε
πάνω σε κάποια στερεότυπα και θα έχουμε μπελάδες». Εκείνος
μου απάντησε, «δεν θα έχεις μπελάδες. Άρχισες κάτι. Συνέχισε.»
Και συνεχίσαμε.
Με τον καιρό, η ιδέα να αξιοποιείς το κενό και το επίπεδο άρχισε να διεισδύει στη δουλειά μας στο PWP (το γραφείο μας στο
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Σαν Φρανσίσκο). Τα τρία ακόλουθα έργα εκφράζουν τρεις διαφορετικές εκδοχές αυτής της ιδέας.
Στο Κέντρο Γλυπτικής Nasher στο Ντάλας του Τέξας, που
ολοκληρώθηκε το 2003 (αρχιτέκτονας: Renzo Piano) φτιάξαμε
έναν κήπο που φαίνεται απόλυτα επίπεδος. Ας σκεφτούμε και πάλι
τη μεταφορά του χαλιού. Τα περισσότερα γλυπτά που εκτίθενται
εκεί αμφισβητούν την ιδέα της ισορροπίας. Ακόμα και όταν έχουν
κάποια κλίση, όπως τα έργα του Richard Serra, η κλίση δεν έχει
σχέση με τον κανονικό άξονα. Η ισορροπία απορρέει από το επίπεδο επάνω στο οποίο είναι τοποθετημένα τα γλυπτά. Γι’ αυτό τα
αισθάνεσαι, γι’ αυτό σε κατακτούν με τέτοια ένταση και γι’ αυτό
τον λόγο οι περισσότεροι γλύπτες προτιμούν να τοποθετούν τα
έργα τους σε επίπεδες επιφάνειες.
Αν έχεις μια απόλυτα επίπεδη πελούζα στο ύπαιθρο, πρέπει να
προβλέψεις ώστε το νερό της βροχής να στραγγίζει μέσα από το
έδαφος και όχι σε δεξαμενές ή υδρορροές, όπως στις επιφάνειες με
κλίση. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα επινοήσαμε ένα μίγμα
χώματος που θα έκανε το νερό να ρέει ελεύθερα, κατευθείαν προς
τον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό το μίγμα έπρεπε να είναι ανθεκτικό.
Το Κέντρο Γλυπτικής Νasher είναι γκαλερί, δεν είναι μουσείο. Είναι
μια σκηνή με πρωταγωνιστές τα γλυπτά και φιλοξενεί συγκεκριμένο
αριθμό πρωταγωνιστών, περιοδικά. Από τα 600 έργα της συλλογής,
συνήθως εκτίθενται 20-25 κάθε φορά. Αυτό σημαίνει ότι το έδαφος
πρέπει να αντέχει τα οχήματα που μετακινούν τα έργα και τους επισκέπτες που κυκλοφορούν και τα περιεργάζονται.
Προσθέσαμε μια δενδροστοιχία στον επίπεδο κήπο. Τα δέντρα
βοηθούν στην αίσθηση της κλίμακας, οι επισκέπτες αντιλαμβάνονται το μέγεθος ενός δέντρου πιο αντανακλαστικά από ό,τι το
μέγεθος ενός γλυπτού. Τα δέντρα, επίσης, προσδίδουν σημασία,
γιατί το ζωντανό τοπίο βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς μεταμόρφωσης με τις αλλαγές των εποχών. Είναι σημαντικό να κάνεις
τους ανθρώπους να βλέπουν αυτές τις αλλαγές και επειδή η φύση
είναι συχνά αόρατη στους κατοίκους των πόλεων, με την επίπεδη επιφάνεια χόρτου υπογραμμίζεις την παρουσία των δέντρων.
Δημιουργείται έτσι μια πολύ πιο σύνθετη εμπειρία που κάνει τη
φύση και τα γλυπτά πιο ορατά στους επισκέπτες.
Στην έδρα της Sony στην Potsdamer Platz του Βερολίνου (2000,
αρχιτέκτονας: Helmut Jahn) η ιδέα ήταν και πάλι να κάνουμε την
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πλατεία επίπεδη, με ελάχιστα υλικά, και εκτεταμένη. Αν εντάξεις
κάποιο διακοσμητικό σχέδιο στο έδαφος, η επιφάνεια αποκτάει
ένταση. Γίνεται ένα parterre de broderie, σαν χαλί. Στη Sony διευρύναμε τους αποστραγκικτήρες (σχάρες) και οι επιφάνειές τους
έγιναν ένα είδος μεταλλικών πεζοδρομίων που διακόπτονται από
λιθόστρωτα τμήματα. Και για να κάνουμε την επίπεδη επιφάνεια
ορατή τη νύχτα, προσθέσαμε φώτα στα λιθόστρωτα.
Η πλατεία έχει μήκος 105 μέτρα περίπου και περιλαμβάνει την
είσοδο των κινηματογράφων που βρίσκονται ένα επίπεδο χαμηλότερα. Δημιουργήσαμε ένα άνοιγμα στην πλατεία για να δείξουμε
ό,τι υπάρχει στο χαμηλότερο επίπεδο και όταν κανείς βρίσκεται
στον χώρο εισόδου των κινηματογράφων μπορεί να κοιτάξει προς
τα επάνω, μέσα από το άνοιγμα, του οποίου ένα τμήμα καλύπτεται
από μια γυάλινη οροφή, και να δει την τεράστια τέντα που σκεπάζει την πλατεία.
Η πλατεία Saitama, στα βόρεια του Τόκιο, δημιουργήθηκε το
2000 για να διευκολύνει την κίνηση προς και από τα παλιά κέντρα
της πόλης. Το βασικό στοιχείο του σχεδίου μας ήταν μια απλή δενδροστοιχία από δέντρα zelkova, ένα είδος ορχιδέας, που υψώνονται δύο μέτρα από το έδαφος προς την κορυφή ενός εμπορικού
κέντρου, το οποίο έχει μια ανοικτή πλατεία με διάφορα εστιατόρια.
Η πλατεία είναι απολύτως επίπεδη, δεν έχει καμία κλίση. Η μισή
της επιφάνεια είναι λιθόστρωτη και η υπόλοιπη μισή ένας συνεχής
μεταλλικός αποστραγκικτήρας, ένα είδος σχάρας. Το νερό πέφτει
στην επιφάνεια και στραγγίζει στο έδαφος από κάτω. Δεν υπάρχουν
δεξαμενές για τη συλλογή του νερού άρα ούτε ανάγκη για κλίση.
Όπως ίσως διαπιστώνετε, οι επίπεδες επιφάνειες έχουν γίνει με τον
καιρό ένας από τους επίμονους στόχους μας.
Σε συνεργασία με τους ΝΝΤ Αrchitects στο Τόκιο, μπορέσαμε να
τοποθετήσουμε έναν στύλο κάτω από κάθε δέντρο και ένα διαφανές
παραπέτασμα, το οποίο αφήνει να φανεί το κομμάτι του εδάφους που
περιβάλλει τα δέντρα. Όταν ανεβαίνει κανείς και κατεβαίνει με τις
σκάλες ή με τα ασανσέρ, μπορεί να δει αυτό το κομμάτι χώματος,
που μοιάζει με φάρμα μυρμηγκιών. Την ημέρα, το φως του ήλιου
εισχωρεί μέσα από γυάλινους κυλίνδρους στον χώρο των εστιατορίων. Τη νύχτα το ηλεκτρικό φως από τον ίδιο χώρο φωτίζει το τοπίο
της πλατείας. Κάτι πολύ απλό, που χρειάστηκε όμως πολύ μεγάλη
προσπάθεια για να το καταφέρουμε.

8

Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις κάτι τέτοιο στην Ιαπωνία από
ό,τι στη Δύση. Οι Ιάπωνες έχουν εποχιακά φεστιβάλ, είναι συναισθηματικά και πολιτισμικά συνδεδεμένοι με το τοπίο και τη φύση.
Την εποχή που ανθίζουν οι κερασιές, όλοι γιορτάζουν κάτω από τα
ολάνθιστα δέντρα. Είναι επίσης πολιτισμικά ευαίσθητοι στις διαφορετικές εποχές του χρόνου και όταν πεις σε μια ομάδα Ιαπώνων ότι
ένας κήπος θα παρακολουθεί τις εποχές, το αντιλαμβάνονται αμέσως, γιατί η ποίηση των εποχικών αλλαγών είναι βαθιά ριζωμένη
στον πολιτισμό τους.
Όλα τα παραδείγματα αυτά παίζουν με μερικές απλές ιδέες. Τις
σκεπτόμαστε προσεκτικά και μετά τις αναπτύσσουμε για να τις
δούμε στην εφαρμογή τους. Κάθε μια, με τον τρόπο της, υπήρξε
ένας πρόδρομος του Εθνικού Μνημείου 9/11.
Η επιτροπή που θα επέλεγε τον νικητή για το Μνημείο 9/11,
και ιδιαίτερα η Maya Lin, είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα των κενών
τετραγώνων. Αισθάνθηκε ότι ήταν ένας ποιητικός τρόπος υπόμνησης των κατεστραμμένων κτιρίων. Η κλίμακα και η παρουσία των
κενών δημιουργούσαν σημασία, όπως στο έργο του Heizer. Σχεδόν
τίποτα, μόνο δύο τεράστια άδεια τετράγωνα, με βάθος εννέα μέτρων από το επίπεδο της πλατείας. Έτσι λοιπόν, στην πρόταση του
Michael απαντήσαμε θετικά: «Ναι, βέβαια, θα συνεργαστούμε μαζί
σας με μεγάλη ευχαρίστηση.»
Από την ημέρα των Ευχαριστιών μέχρι τα Χριστούγεννα (2003),
ο Michael κι εγώ δουλεύαμε και ξαναδουλεύαμε ιδέες και σχέδια
για τον δεύτερο γύρο του έργου. Η βασική ιδέα του Michael ήταν
πολύ δυναμική. Αυτό που απέμενε ήταν να πείσουμε την επιτροπή
ότι μπορούσαμε να συνδυάσουμε σε ένα σχέδιο το μνημείο και το
πάρκο και ότι αυτές οι φαινομενικά αντιφατικές λειτουργίες μπορούσαν να συλλειτουργούν.
Βρισκόμουν στην Ελβετία για ένα άλλο έργο, όταν μου τηλεφώνησαν ότι η επιτροπή μάς καλούσε σε συνάντηση. Επέστρεψα στη
Νέα Υόρκη και τηλεφώνησα στον Michael: «Πρέπει οπωσδήποτε να
μιλήσουμε πριν πάμε σε αυτή την προφανώς σημαντική συνάντηση.»
Ο Michael εμφανίστηκε στις 6.30 το πρωί στο ξενοδοχείο Millenium
στην 44η οδό, όπου έμενα, με τα σχέδιά του, καθίσαμε στο καφέ και
αυτή ήταν η πρώτη φορά που συναντιόμασταν πρόσωπο με πρόσωπο.
Ανοίξαμε τα σχέδια στο πάτωμα, ανταλλάξαμε απόψεις και προσπαθήσαμε να συντονιστούμε για τη συνάντησή μας με την επιτροπή.
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Όταν πήγαμε στη συνάντηση η επιτροπή είχε μόνο μία ερώτηση. Στην πραγματικότητα, μια ερώτηση προς εμένα. «Είδαμε τα
σχέδια και τις μακέτες, αλλά δεν είναι απόλυτα πειστικά. Η αρχική ιδέα είναι πολύ πειστική. Αυτό που σας ρωτάμε είναι αν μπορείτε να καταφέρετε το πάρκο και το μνημείο να συλλειτουργούν
χωρίς να ακυρώνει το ένα το άλλο». Και απαντήσαμε, «είμαστε
σίγουροι ότι μπορούμε».
Τη Δευτέρα πήρα το αεροπλάνο για την πόλη μου, το Σαν
Φρανσίσκο. Την Τρίτη μας τηλεφώνησαν από την επιτροπή.
«Μάλλον κερδίσατε, αλλά με μια προϋπόθεση. Κανένας από τους
δύο σας δεν μπορεί να εγκαταλείψει το έργο, ούτε μπορείτε να
απολύσετε ο ένας τον άλλον. Θα πρέπει να μείνετε μαζί μέχρι το
τέλος.» Είπαμε ναι, μας έστειλαν ένα συμφωνητικό, το υπογράψαμε και ήμασταν πια οι νικητές.
Και τότε άρχισαν τα δύσκολα. Η δημόσια παρουσίαση του
σχεδίου ορίστηκε για την επόμενη εβδομάδα. Στην ουσία ήταν
μια τεράστια συνέντευξη τύπου. Έπρεπε να είμαστε έτοιμοι σε
πέντε ημέρες και σας υπενθυμίζω ότι δεν είχαμε ακόμα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
Να λοιπόν τι κάναμε: είχαμε ένα πρόχειρο, χειρόγραφο σχέδιο,
στην ίδια κλίμακα με τη μακέτα που ετοιμάζαμε. Το ενσωματώσαμε στη μακέτα και ο κατασκευαστής της μακέτας τοποθέτησε
δέντρα στα σημεία που υπήρχαν κουκίδες. Για κακή μας τύχη δεν
είχε αρκετά δέντρα και άρχισε να φτιάχνει καινούργια από τις 10 το
βράδυ μέχρι το επόμενο πρωί, για να καλύψουμε όλες τις κουκίδες
του σχεδίου. Πήγαμε στην παρουσίαση με τη μακέτα και με δύο
προοπτικές του έργου. Στη συνέχεια το παρουσιάσαμε στο εθνικό
τηλεοπτικό δίκτυο και αρχίσαμε να δίνουμε αμέτρητες συνεντεύξεις. Δεν είχα κάνει κάτι παρόμοιο ποτέ.
Μετά την παρουσίαση επέστρεψα στο Σαν Φρανσίσκο και άρχισα να φτιάχνω μεγαλύτερες μακέτες για να φανεί πιο καθαρά αυτό
που σχεδιάζαμε. Το αρχικό πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαμε καμιά ιδέα
της κλίμακας. Τα δύο κενά είχαν έκταση τεσσάρων στρεμμάτων το
καθένα, αλλά δεν υπήρχαν πολλοί χώροι ανάλογου μεγέθους γύρω
από τα κενά. Έτσι οι μακέτες μάς βοήθησαν πολύ να αντιληφθούμε
τις διαθέσιμες επιφάνειες και τη σχέση τους με τα κενά τετράγωνα.
Στη συνέχεια εμφανίστηκε ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας, που απαιτούσε αλλαγές στο σχέδιο: ο πελάτης μας, η Lower
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Manhattan Development Corporation, είχε σοβαρές ανησυχίες για
την ασφάλεια του μνημείου. Μια ενδεχόμενη έκρηξη, με θύματα
200 ή 300 ανθρώπους, θα ήταν μια εφιαλτική ηχώ της μεγάλης καταστροφής. Για να αποτραπεί μια τέτοια πιθανότητα, ο επισκέπτης
θα κατέβαινε μέχρι τη μέση της ράμπας κάθε τετραγώνου και θα
περνούσε από ελέγχους παρόμοιους με εκείνους των αεροδρομίων.
Μας φάνηκε ότι τέτοιου είδους μέτρα θα κατέστρεφαν την εμπειρία
της επίσκεψης στο μνημείο.
Η PWP, η ομάδα μας, δούλευε ήδη στην πλατεία και στα θεμέλια και ο Michael είχε ήδη δουλέψει επί δύο χρόνια για να
λύσει τα αρχιτεκτονικά προβλήματα κάτω από την επιφάνεια της
πλατείας. Κάποια μέρα, ο πελάτης μας ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά στις εφημερίδες ότι θα μετακινούσε τα ονόματα των θυμάτων
από το εσωτερικό των κενών τετραγώνων και θα τα εγχάραζαν
στο στηθαίο που πλαισίωνε τα τετράγωνα. Η αλλαγή ήταν τεράστια. Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, ο επισκέπτης θα ερχόταν
στο πάρκο, θα κατέβαινε τη ράμπα, θα έβλεπε τα ονόματα στο
εσωτερικό των τετραγώνων και θα ανέβαινε πάλι στην επιφάνεια.
Στη μέση της ράμπας, ανεβαίνοντας, θα αντίκριζε τον ουρανό και
θα ένιωθε κάτι σαν ανακούφιση. Το τελετουργικό αυτό αντιστοιχούσε στον κλασικό τρόπο που οι άνθρωποι βιώνουν τη θλίψη, το
πένθος και την αποδοχή του.
Στο νέο σχέδιο τα δέντρα ήταν εξαιρετικά σημαντικά, γιατί ο
επισκέπτης θα έμπαινε στο πάρκο για να βιώσει την εμπειρία του
πένθους, θα αποκοβόταν από τον καθημερινό κόσμο της πόλης·
διασχίζοντας την πλατεία, κάτω από τα δέντρα, θα έβλεπε τα δύο
κενά και τα ονόματα και θα έφευγε μέσα από το μικρό δάσος. Τα
δέντρα θα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα με τη θέα του ουρανού. Θα
πρόσφεραν την αίσθηση της ανακούφισης, της αποδοχής της θλίψης. Όλη η διαδικασία για την οποία δουλεύαμε επί δύο χρόνια
είχε αλλάξει ριζικά. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να αλλάξουμε ριζικά
και το σχέδιο· ήταν σαν να ξαναρχίζαμε.
Ο Michael ήταν απελπισμένος. Η δουλειά που είχε κάνει ήταν
το μισό από το όνειρό του και τουλάχιστον το μισό από το σχέδιό
του. Και ανεξάρτητα από το τι θα κάναμε στη συνέχεια, νιώσαμε
σαν να μας έκοβαν ένα χέρι. Ήταν σε κακή κατάσταση. Ο Δήμαρχος,
Michael Bloomberg, του είπε ότι «θέλουμε να δώσεις όλη σου την
προσοχή στο στηθαίο όπου θα χαραχθούν τα ονόματα». Υπήρχαν βέ-
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βαια πολλά προβλήματα με τα ονόματα: ποιο πάει πού, πώς βρίσκεις
τους ανθρώπους και άλλα παρόμοια. Ο Michael δούλεψε σχεδόν τρία
χρόνια για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα και νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Η υπόλοιπη πλατεία δεν άλλαξε και τόσο.
Ένα από τα πρώτα πράγματα που συζητήσαμε με τον Michael
ήταν η διάταξη των δέντρων. Αρχίσαμε με μια δενδροστοιχία και
μετά σκεφτήκαμε κάτι που παρέπεμπε στους βόλους του άβακα.
Τα δέντρα θα ήταν ομοιόμορφα παραταγμένα προς τη μία κατεύθυνση και άτακτα προς την άλλη. Ήταν μια προκλητική ιδέα,
αλλά δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα είχε αποτέλεσμα. Αν έμπαινε
κανείς στην πλατεία από τη βόρεια και τη νότια πλευρά θα έβλεπε
το πάρκο σαν φυσικό δάσος, και αν έκανε στροφή 90 μοιρών, τα
δέντρα θα μετατρέπονταν αυτόματα σε δενδροστοιχία. Μας άρεσε
ο συνδυασμός φυσικού και αρχιτεκτονημένου δάσους, και για να
δοκιμάσουμε την ιδέα φτιάξαμε μια τεράστια μακέτα σε κλίμακα
1/4. Και έτσι διαπιστώσαμε ότι μπορούσε να εφαρμοστεί.
Όταν κερδίσαμε την ανάθεση του έργου, ανακαλύψαμε ότι
υπήρχε ένα επταώροφο κτίριο κάτω από την πλατεία. Ο Daniel
Libeskind, που είχε υπογράψει το αρχικό συνολικό σχέδιο του έργου στο Ground Zero, ήρθε στα γραφεία μας στο Μπέρκλεϊ και
σε μια συζήτηση με την ομάδα μας και τον Michael μας είπε ότι
αυτοί οι υπόγειοι χώροι ήταν πολύ σημαντικοί. Θα περιελάμβαναν
σταθμούς του μετρό, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, μονάδες
ψύξης, καθώς και ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, και ότι θα έπρεπε
να υπολογίσουμε στα δικά μας σχέδια όλους τους αεραγωγούς,
που είναι πάντα το μεγάλο πρόβλημα με τα υπόγεια έργα. Για λόγους ασφαλείας οι αεραγωγοί έπρεπε να έχουν 12 μέτρα ύψος.
Φτιάξαμε μια καινούργια μακέτα και βάψαμε τους αεραγωγούς πορτοκαλί. Τη δείξαμε στον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης,
τον George Pataki, που ήταν επικεφαλής των Λιμενικών Αρχών,
το κοίταξε και είπε, «είναι χάλια». Γι αυτό και η μακέτα αυτή,
που την κρατάμε στο γραφείο μας, έχει το όνομα «Χάλια». Μετά
στράφηκε προς τους μηχανικούς του. «Είναι τρομακτικό. Δεν
μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο.» Κι αυτοί όρθιοι, αμήχανοι,
είπαν: «ξέρετε, κύριε, είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να απαλλαγούμε από μερικούς και ίσως αναθέσουμε σε καλλιτέχνες να
ζωγραφίσουν τους υπόλοιπους. Δεν θα έχουμε πρόβλημα.» Εμείς,
οι αρχιτέκτονες, ήμασταν σε κατάσταση πανικού. Ο Pataki τους
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είπε: «όχι, όχι, εξαφανίστε τους όλους». Και έτσι δημιουργήθηκε
στο δυτικό τμήμα της πλατείας μια εγκατάσταση εξαερισμού για
να αποφευχθούν οι αεραγωγοί του «Χάλια». Δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αν είχαν επιμείνει.
Ο κυβερνήτης Pataki ήθελε τα δέντρα του πάρκου να προέρχονται από τις πέντε πολιτείες –της Νέας Υόρκης και των γειτονικών
πολιτειών– όπου ζούσαν τα περισσότερα θύματα. Όταν όμως αρχίσαμε την έρευνα, ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν ελάχιστα δέντρα στα
εμπορικά φυτώρια. Χρειαζόμασταν 500 δέντρα. Η ομάδα μας, με
την καθοδήγηση του δασοπόνου Paul Cowie, έψαξε και βρήκε όλα
τα δέντρα σε μερικούς μήνες, κυρίως από αγροκτήματα, ενώ μερικά
μας προσφέρθηκαν από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων του Μέριλαντ. Τα δέντρα εκριζώθηκαν, συσκευάστηκαν και συγκεντρώθηκαν σε μια περιοχή του Νιού Τζέρσι που έμοιαζε με τον χώρο του
μνημείου 9/11. Όταν κοιτάξαμε αυτά τα 500 δέντρα διαπιστώσαμε
ότι είχαμε καταφέρει να βρούμε δέντρα που είχαν το ίδιο σχήμα
μεταξύ τους, αλλά ήταν διαφορετικού μεγέθους και μερικά είχαν
διαφορά ύψους μέχρι και τρία μέτρα από άλλα. Το πρόβλημα λύθηκε από την Bartlett Tree Experts, που συνέδεσε κάθε δέντρο με
διαφορετικό σύστημα συντήρησης. Αφήσαμε τα υψηλά δέντρα να
πεινάσουν και τροφοδοτούσαμε συστηματικά τα μικρά. Έτσι, μέσα
σε τρία χρόνια είχαμε ένα άψογο αποτέλεσμα, ανεπανάληπτο στη
δική μου εμπειρία, στις ΗΠΑ.
Τα δένδρα φυτεύτηκαν σε χώμα βάθους σχεδόν δύο μέτρων από
την επιφάνεια της πλατείας. Η βιολογική τους υποστήριξη γίνεται με
ένα διπλό σύστημα σωλήνων. Οι φαρδείς σωλήνες τα τροφοδοτούν
με χώμα και οι στενοί είναι κανάλια από τσιμέντο που ορίζουν τα
σημεία κάτω από τα οποία μπορούν να δουλεύουν και να κινούνται
οι φροντιστές τους. Ένα σύστημα από αποστραγκικτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα διατρέχει όλη την επιφάνεια. Το νερό της βροχής ή
του χιονιού κυλάει προς αυτό το σύστημα και διοχετεύεται σε μεγάλες δεξαμενές, χωρητικότητας 250.000 γαλονιών, σε βάθος επτά
ορόφων κάτω από την επιφάνεια της πλατείας, όπου ανακυκλώνεται
στο τέλος του καλοκαιριού και το φθινόπωρο. Τα δέντρα χρειάζονται βέβαια και αέρα, ο οποίος διοχετεύεται από το ίδιο σύστημα. Τα
τσιμεντένια κανάλια διευκολύνουν επίσης και το κλάδεμα των ριζών
και την υπόγεια τροφοδοσία των δέντρων. Αυτό είναι ίσως το πιο
υπερ-μηχανοποιημένο σύστημα το οποίο χειριστήκαμε ποτέ. Είναι

13

επίσης το πιο φυσικό, γιατί παράγει έναν κύκλο νερού παρόμοιο με
αυτόν που παράγει η γη. Και είναι σίγουρα το πιο βιώσιμο σύστημα
του είδους του στη Νέα Υόρκη και ίσως και στις ΗΠΑ.
Οι διατάξεις των δέντρων μοιάζουν με σκίτσο του M.C. Escher.
Σε ορισμένα σημεία έχεις την αίσθηση ότι κυριαρχεί το λιθόστρωτο. Σε άλλα σημεία το πράσινο. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί
στον επισκέπτη μια διαρκώς μεταβαλλόμενη εμπειρία καθώς κινείται μέσα στον χώρο του μνημείου.
Υπήρξαν και κάποια άλλα στοιχεία του έργου, που δημιούργησαν σχεδιαστικά προβλήματα, όπως οι καταρράκτες μέσα στα
τετράγωνα κενά. Το γραφείο μας είχε κάνει αρκετούς καταρράκτες, αλλά ποτέ κάποιον με πλάτος 480 μέτρων. Το πρόβλημα
είναι ότι η ποσότητα του νερού που περνάει από τον ρυθμιστή
ροής δημιουργεί την ομοιόμορφη ροή του νερού, χωρίς κενά, και
με το βάρος της πτώσης το νερό δεν μπορεί να διαφύγει και να
εκτοξευθεί. Τα τρία τέταρτα της ίντσας του νερού που θα έπεφτε
πάνω στον ρυθμιστή ροής των 480 μέτρων είχε τόσο μεγάλο όγκο,
που θα χρειαζόταν μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για να
το ωθήσει προς τα επάνω, ώστε να αρχίσει να ξαναρρέει. Ηλεκτρική ενέργεια που θα κόστιζε 5 έως 10 εκατομμύρια δολάρια
το χρόνο. Ευτυχώς η PWP συνεργάζεται πάντα με τον σχεδιαστή
σιντριβανιών Dan Euser, ο οποίος επινόησε έναν ρυθμιστή ροής
με μικρές ίνες, που μοιάζει με χτένα. Το αποτέλεσμα είναι ότι αντί
να βλέπεις μια κουρτίνα νερού, βλέπεις μια κουρτίνα από μικρούς
ανεξάρτητους καταρράκτες, που μοιάζουν με κουρτίνα, αλλά είναι
λεπτεπίλεπτοι και χρειάζονται το ένα δέκατο του νερού και συνεπώς και της ενέργειας ενός συνηθισμένου καταρράκτη. Χωρίς
αυτή την επινόηση το σχέδιο θα ήταν τελείως διαφορετικό.
Δημιουργήσαμε επίσης ένα ξέφωτο δέκα στρεμμάτων στο κέντρο της πλατείας. Είναι ένα από τα στοιχεία που θα κρατήσει το
μνημείο ζωντανό, αφού σε κάθε επέτειο, στις 11 Σεπτεμβρίου, οι
οικογένειες συγκεντρώνονται στο ξέφωτο και διαβάζουν τα ονόματα των θυμάτων.
Τελικά συγκεντρώσαμε όλες αυτές τις σχεδιαστικές επιλογές
στον πιο σύνθετο και λεπτομερή φάκελο σχεδίων εργασίας που είχε
κάνει ποτέ το γραφείο μας. Εξηγήσαμε και αναλύσαμε τα σχέδιά
μας σε 27 διαφορετικές ομοσπονδιακές, πολιτειακές και δημοτικές
υπηρεσίες. Μια διαδικασία που κράτησε σχεδόν τρία χρόνια.
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Ο πελάτης μας αποφάσισε ότι ήθελε να εγκαινιάσει το μνημείο
στη δέκατη επέτειο από τις επιθέσεις, στις 11 Σεπτεμβρίου του
2011. Υπενθυμίζω ότι το μνημείο βρίσκεται επάνω από υπόγειες κατασκευές που δεν είχαν ολοκληρωθεί, άρα και το ίδιο δεν μπορούσε
να ολοκληρωθεί. Πιστεύαμε ότι ένα τέτοιο μνημείο έπρεπε να δημιουργεί στον επισκέπτη μια αίσθηση ηρεμίας, και από τη στιγμή που
η γύρω περιοχή ήταν υπό κατασκευή, φοβόμασταν ότι οι θόρυβοι
θα κατέστρεφαν τη στοχαστική ατμόσφαιρα, που ήταν απαραίτητη για τη συνολική εμπειρία. Μερικά πράγματα είχαν πάει καλά.
Ο εργολάβος είχε κάνει πολύ καλή δουλειά με τις λεπτομέρειες,
ορισμένα τμήματα ήταν πραγματικά καλαίσθητα, εναρμονισμένα·
είχαν αποτέλεσμα. Μία ημέρα πριν από τα εγκαίνια, στις 10 Σεπτεμβρίου, υπήρχαν ελάχιστες εκκρεμότητες, σκούπισμα και καθάρισμα.
Ήμουν όμως ακόμα ανήσυχος, γιατί το έργο ήταν τεράστιο και δεν
φαινόταν ζωντανό, τα δέντρα δεν έδειχναν όσο έπρεπε μεγάλα.
Στις 11 Σεπτεμβρίου ήταν όλοι εκεί – πρόεδροι, πρώην πρόεδροι, γερουσιαστές, δήμαρχοι και αμέτρητοι επώνυμοι. Δεν ήταν
όμως μια μέρα για τους επίσημους, ήταν μια μέρα για τις οικογένειες. Δεν υπήρχαν ομιλίες. Ο πρόεδρος διάβασε μόνο ένα ποίημα
και επισκέφθηκε το μνημείο πρώτος, μόνος. Περπάτησε κάτω από
τα δέντρα, κοίταξε τα κενά και τα ονόματα. Ήταν μια πραγματικά
μεγάλη στιγμή για όλους μας.
Ακολούθησαν οι οικογένειες και οι φίλοι τους. Εκείνη την
πρώτη ημέρα ήταν εκεί 20.000 άνθρωποι, αλλά όλα έμειναν στη
θέση τους. Ήταν όλοι πολύ προσεκτικοί καθώς περπατούσαν και
αναζητούσαν τα ονόματα των δικών τους. Έμειναν εκεί μισή
μέρα. Από τους πολλούς επισκέπτες οι οικογένειες ήταν οι πιο
εκδηλωτικοί και οι πιο συγκινημένοι. Το μνημείο έκλεινε για
αυτούς ένα κεφάλαιο. Μας έλεγαν διαρκώς: «Ευχαριστώ. Είναι
πραγματικά ωραίο. Και θα είναι ωραίο για πάντα.» Έλεγαν όλα
όσα ένας designer θα ήθελε να ακούσει. Και ξαφνικά αισθάνθηκα
πολύ καλύτερα.
Την επόμενη ημέρα είχαμε 1500 επισκέπτες. Το μνημείο έδειχνε πραγματικά ωραίο. Οι επισκέπτες περιφέρονταν και το μάτι
τους στεκόταν σε διάφορα πράγματα. Έμεναν για πολύ ώρα και
αν και ακόμα υπήρχαν συρματοπλέγματα γύρω από το μνημείο, ο
κόσμος συνέρρεε συνεχώς και τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί για
τους επόμενους τέσσερις μήνες. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να
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έρχονται, περισσότεροι από 18 εκατομμύρια μέχρι σήμερα, από
τη Νέα Υόρκη, από όλη τη χώρα, από όλο τον κόσμο.
Το μνημείο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί πια. Χρειάζονται ίσως
5-6 μήνες ακόμα. Τα δέντρα μεγαλώνουν και σιγά-σιγά μετατρέπονται σε ψηλές δενδροστοιχίες που δίνουν μια γοτθική αίσθηση και αρχίζουν να θυμίζουν τα τόξα των Δίδυμων Πύργων του
Minoru Yamasaki. Με τον καιρό θα αλλάξουν πολλά. Έχουμε
εγκαταστήσει το καλύτερο σύστημα υποστήριξης των δέντρων.
Στη Νέα Υόρκη τα δέντρα έχουν μέσο όρο ζωής επτά με οκτώ
χρόνια, γιατί υποφέρουν τόσο πολύ, που παθαίνουν όλων των ειδών τις αρρώστιες. Τα δέντρα στο μνημείο υπολογίζουμε ότι θα
ζήσουν 80 με 100 χρόνια: η μακροζωία τους εξασφαλίζεται από
την ποιότητα της συνολικής κατασκευής.
Την ημέρα των εγκαινίων διαπιστώσαμε ότι τα περισσότερα από
τα σοβαρά σχεδιαστικά προβλήματα είχαν λυθεί με επιτυχία. Υπήρξαν πολύ μεγάλες διαμάχες γύρω από τα ονόματα. Ο Michael μιλούσε
με ανθρώπους για πολύ καιρό. Τα ονόματα για εκείνον ήταν όπως τα
δέντρα για εμάς. Είχε δουλέψει πάνω από δύο χρόνια για το στηθαίο
και τελικά τα είχε καταφέρει. Κι αυτό που πραγματικά μας κατέπληξε
ήταν ότι οι άνθρωποι απέκτησαν σχέση με το στηθαίο από την πρώτη
μέρα. Εναπόθεταν σημαίες, λουλούδια και διάφορα πράγματα, κινήσεις που έμοιαζαν με επικοινωνία ανάμεσα στα θύματα, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους. Μια υπέροχη, συγκινητική αίσθηση.
Τη νύχτα όλο το μνημείο αναδύει μια αίσθηση γαλήνης, χάρις
στην τέχνη του Paul Marantz, του συμβούλου μας στους φωτισμούς.
Το νερό πέφτει ανάλαφρα και χάνεται στις σκοτεινές βάσεις των
καταρρακτών, είναι τόσο όμορφο! Όταν τα ονόματα μεταφέρθηκαν
στην επιφάνεια, η περιοχή από κάτω έγινε μουσείο σχεδιασμένο
από τον Davis Brody Bond, ενώ η είσοδός του έχει την υπογραφή
της νορβηγικής εταιρίας Snohetta.
Στα επίσημα εγκαίνια ήρθαν δημοσιογράφοι από όλον τον
κόσμο. Δεν έχουμε τελειώσει οριστικά, αλλά προχωρούμε ικανοποιητικά, αντιμετωπίζουμε ακόμα τα θέματα συντήρησης και
χειριζόμαστε διάφορα απρόβλεπτα που συμβαίνουν πάντα.
Μετά από το Μνημείο 9/11, αισθάνθηκα ότι δεν θα ξαναβρεθώ μπροστά σε έργο αυτού του μεγέθους και αυτής της σημασίας.
Και όμως συνέβη. Μου ανατέθηκε ένα έργο τελείως διαφορετικού χαρακτήρα με τελείως διαφορετικά προβλήματα.
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Το 2010 το γραφείο μας κέρδισε έναν διαγωνισμό για ένα πάρκο στην παραλία του κέντρου του Σίντνεϊ, στην Αυστραλία. Θα
γινόταν στη θέση μιας παλιάς τσιμεντένιας προκυμαίας που κάποτε τη χρησιμοποιούσαν για εναπόθεση εμπορευματοκιβωτίων και
ήταν σε αχρηστία πάνω από εξήντα χρόνια. Ο πελάτης μας, ο Paul
Keating, ο πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ήθελε να δημιουργήσουμε ένα μνημείο για τους ιθαγενείς Αβορίγινες και δεν ήθελε αυτό το μνημείο να είναι ένα κτίριο, αλλά ένα μνημειώδες έργο
αρχιτεκτονικής τοπίου.
Το Μπαρανγκαρού εκτίνεται από τον βορρά προς τον νότο,
με τρία τμήματα που έχουν διαφορετικές λειτουργίες, και άρα και
διαφορετικές απόψεις για το τοπίο. Στον βορρά είναι το Ακρωτήριο Μπαρανγκαρού, διαμορφωμένο από την εποχή της άφιξης των
Ευρωπαίων. Σχεδιάσαμε το τμήμα αυτό σαν νατουραλιστικό τοπίο
με πέτρινη παρυφή προς την πλευρά του νερού και φτιάξαμε έναν
λόφο 20 μέτρων, που συνδέει τη θάλασσα με την παλιά πόλη. Στην
ανατολική, νότια και δυτική πλευρά του δημιουργήσαμε ένα δάσος, που μοιάζει με τις θαμνώδεις εκτάσεις της Αυστραλίας. Στο
κέντρο αυτής της έκτασης τοποθετήσαμε ένα τεράστιο πολιτιστικό
κέντρο, μήκους 150 μέτρων, πλάτους 50 μέτρων και ύψους 16 μέτρων. Το φως εισχωρεί από τον φυσικό βράχο, ο οποίος αποτελεί τη
μία πλευρά της μεγάλης αίθουσας του κέντρου.
Στο Μπαρανγκαρού Σέντραλ, το πάρκο αλλάζει χαρακτήρα,
γίνεται ένα οργανωμένο αστικό τοπίο, όπως το Μπράιαντ Παρκ
της Νέας Υόρκης. Εκεί δημιουργήσαμε έναν πεζόδρομο κατά μήκος του νερού, έναν ανοιχτό πράσινο χώρο δραστηριοτήτων και
έναν ακόμα πεζόδρομο, που χωρίζει το πάρκο από το εμπορικό
κέντρο, προς τα ανατολικά. Σε ένα σημείο του παραθαλάσσιου
πεζόδρομου διαμορφώσαμε τα Σκαλιά του Σίντνεϊ και το αμφιθέατρο, που συνδέουν το Miller’s Point και την πόλη με την έκταση
του πάρκου και την προκυμαία.
Το Νότιο Μπαρανγκαρού μεταμορφώθηκε σε μια πυκνοδομημένη εμπορική περιοχή. Σχεδιάσαμε ένα υπαίθριο γήπεδο στην
Hickson Road ανάμεσα στο Crown Casino, το Συνεδριακό Κέντρο
και σε τρία οικοδομικά τετράγωνα με ουρανοξύστες. Ο παραθαλάσσιος πεζόδρομος συνεχίζει από το Σέντραλ κατά μήκος της ακτής,
μέχρι την Προκυμαία του Βασιλιά, στο νότιο όριο του Μπαρανγκαρού. Ο πεζόδρομος αυτός στην ανατολική του πλευρά έχει μια σει-
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ρά από καταστήματα διαφόρων χρήσεων. Προς την πλευρά της θάλασσας θα δημιουργηθεί ένας σταθμός για φεριμπόουτ καθώς και
μια προκυμαία. Στην εμπορική περιοχή διαμορφώσαμε αρκετούς
πεζόδρομους, μια μικρή πλατεία και μια γέφυρα που συνδέει προς
τα ανατολικά το πάρκο με την Sydney Central Business District.
Όλα αυτά τα χρόνια το γραφείο μας είχε την τύχη να αναλάβει
πολύ προκλητικά έργα, που κάθε αρχιτέκτονας τοπίου ονειρεύεται.
Οι ευκαιρίες αυτές υπήρξαν ένα καταπληκτικό προνόμιο.
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