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Βιο-Αρχιτεκτονική

 

Στη Γη,  κάθε ζωντανός οργανισμός αντιπροσωπεύει ένα τέλειo λειτουργικό σύστημα, του οποίου η προσαρμογή στο περιβάλλον είναι αποτέλεσμα των εκατομμυρίων ετών εξέλιξης. Η
γνώση που αφορά στη δομή και στον τρόπο κατασκευής των βιολογικών συστημάτων, είτε αυτά είναι μελίσσια, είτε φωλιές τερμιτών, είτε κυτταρικές μεμβράνες,  είναι διαθέσιμη και
προσιτή στον άνθρωπο.  Η αποκάλυψη του μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου μπορεί  να προσφέρει νέες διαστάσεις στα αρχιτεκτονικά πρότυπα και το σχεδιασμό των πόλεων. Μπορούμε
να θεωρήσουμε τη φύση τόσο ως πρότυπο έμπνευσης όσο και ως προοπτική προόδου στον τομέα των βιο-υλικών. Αυτός είναι ένας τρόπος να ξεφύγουμε από στάσιμα πρότυπα και να

συνειδητοποιήσουμε τις ολοένα αυξανόμενες δυνατό-τητες που μας προσφέρει η τεχνολογία, σε συνδυασμό με την αναζήτηση βιοκε-ντρικών προτύπων.1

Βιολογικά Σχήματα ως Πρότυπα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Αν εξετάσουμε τα ζωντανά όντα από τη σκοπιά της αρχιτεκτονικής, θα δούμε ότι ο βίος μπορεί  να χρησιμοποιηθεί ως έμπνευση σε μία σειρά αρχιτεκτονικών προγραμμάτων.1,2 Ιδιαίτερη
σημασία έχουν τα κατασκευαστικά πρότυπα που απα-ντώνται σε ζωντανούς οργανισμούς. Ορισμένες από τις βιολογικές κατασκευές που μπορούν να έχουν εφαρμογή στην αρχιτεκτονική
είναι:

ο ιστός της αράχνης, o οποίoς είναι μία πολύ οικονομική, ελαφριά, δικτυωτή κατασκευή,

το μελίσσι,  όπου το σχέδιο της κηρύθρας, αποτελούμενο από εξάγωνα και πεντάγωνα,  έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από αρχιτέκτονες,  σχεδιαστές και ζωγράφους,

η μυρμηγκοφωλιά  που προσομοιάζει στην εσωτερική διαρρύθμιση ενός κτιρίου. Η  μυρμηγκοφωλιά  αποτελείται  από υπόγεια δωμάτια, καθένα από τα οποία έχει τη δική του
λειτουργικότητα,

το μαλακό σώμα ενός σπόγγου. Το περίπλοκο σχέδιο του σπόγγου, το οποίο διαμορφώνουν δίοδοι που διασταυρώνονται, μας δίνει μια δυνατή και κομψή κατασκευή, που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για  το σχεδιασμό τεράστιων δοχείων μεταφοράς νερού ή λαδιού,

η μεμβράνη ενός κυττάρου.1- 3 Ενα διπλό στρώμα από λιπιδικά μόρια που περικλείουν ένα ζωντανό κύτταρο, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε έναν τομέα που θα μπορούσαμε να
ονομάσουμε μικρο-αρχιτεκτονική. Η  βιοτεχνολογία σήμερα ασχολείται  με τους βιοαισθητήρες, τις μικροσκοπικές συσκευές μέτρησης που περιέχουν ένζυμα και βιολογικούς
καταλύτες χημικών αντιδράσεων.

Τα βιο-αρχιτεκτονικά πρότυπα και σχέδια προσλαμβάνουν πλέον ιδιαίτερη σημασία. Ετσι, ενώ βρισκόμαστε σε ένα νέο επιστημονικό και πολιτιστικό επίπεδο, επιστρέφουμε τελικά στην
παλαιά τακτική χρησιμοποίησης εικόνων της φύσης σε κατασκευές τέχνης, κτιρίων, πλοίων κ.λ.π. Στην αρχαιότητα οι τέχνες είχαν ενσωματώσει πολλές ανθρωπομορφικές ή ζωομορφικές
εικόνες, ανάλογα με τον πολιτισμό.  Η  τεχνοτροπία της Ελληνικής αρχιτεκτονικής επηρεάστηκε από την εξιδανικευμένη εικόνα του ανθρώπινου σώματος. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τα
βιολογικά πρότυπα χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς τύπους κατασκευών, π.χ. οροφές εμπορικών κέντρων σχεδιάστηκαν στα πρότυπα ενός φυτικού φύλλου με τις φλέβες του. Αυτή η
τάση στην αρχιτεκτονική ονομάστηκε βιονική.

Τα Βιολογικά Θεμέλια της Αισθητικής:  Νέες Διαστάσεις στην Αρχιτεκτονική

Σήμερα, η βιο-αρχιτεκτονική ανέρχεται  σε ένα νέο επίπεδο, καθώς επωφελεί-ται από τις πρόσφατες εξελίξεις στη βιολογία. Αυτές οι εξελίξεις προσφέρουν βαθύτερη γνώση για  τη
λειτουργία  του εγκεφάλου, ο οποίος επεξεργάζεται πληροφορίες  που λαμβάνει  από τα αισθητήρια όργανα. Απ'  ό,τι φαίνεται, ο εγκέφαλος έχει τις δικές του συμπάθειες ή αντιπάθειες, που
στηρίζονται σε βιολογική βάση. Αυτό εξαρτάται από το αν η εικόνα που δίνεται συμπίπτει με τα εγγενή αισθητικά πρότυπα του μυαλού μας ή όχι. Αυτές οι εγγενείς εικόνες, έμφυτες ή
αναπτυσσόμενες σε νεαρή παιδική ηλικία,  έχουν διαμορφωθεί από τη βιολογική εξέλιξη.

Το βιο-περιβάλλον ευρύνει  το φάσμα της έμπνευσης και προσφέρει αισθη-τικές εμπειρίες  που αγγίζουν τα βαθύτερα όρια της ανθρώπινης κατανόησης. Η  ανθρώπινη ψυχή δονείται από
εκδηλώσεις του βιο-περιβάλλοντος. Η  μουσική,  τα κύματα της θάλασσας, τα χρώματα της ίριδας και τα κύματα φωτός αποτελούν αισθητικά πρότυπα για  κάθε άνθρωπο.  Στις μέρες μας
έρχονται να προστεθούν νέα πρότυπα που προσφέρει η τεχνολογία, όπως π.χ. η οπτική αισθητική των ακτίνων laser.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι έγχρωμες εικόνες. Κάθε χρώμα, κάθε συνδυασμός χρωμάτων δίνει ένα συγκεκριμένο μήνυμα στον εγκέφαλό μας. Υποσυνείδητα συνδέουμε το πράσινο χρώμα
με την πανίδα. Η  κυανή περιοχή του οπτικού φάσματος περιλαμβάνει  και το πράσινο χρώμα, που είναι ευεργετικό για  τα μάτια. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης  συνηθίσαμε αυτό το χρώμα.
Αναμφίβολα, ασκεί μία ευεργετική επίδραση επάνω μας. Η  επιρροή άλλων χρωμάτων μπορεί  να είναι ευνοϊκή ή όχι. Μπορούν να προκαλέσουν απροσδόκητα ψυχολογικά αποτελέ-σματα,
να αλλάξουν την αντίληψη μας για  το χρόνο κάνοντας τους ανθρώπους να υπερεκτιμούν (γκρίζο) ή να υποτιμούν (καφέ) τη διάρκεια των χρονικών διακοπών, να προκαλούν το αίσθημα
της ζεστασιάς (κόκκινο) ή του κρύου (μπλέ).  Η  προώθηση της βιο-αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει  την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή των νόμων της αντιλήψεως που βασίζονται στη
βιολογία.

Με αυτό τον τρόπο, ένα σημαντικό έργο για  τους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές είναι να επιτύχουν τη συμβατότητα των σχεδίων που χρησιμοποιούν με τις βιολογικές απαιτήσεις και τις
ψυχολογικές ανάγκες των ανθρώπων. Τα βιο-συμβατά σχέδια έχουν ήδη προ πολλού χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή και διακόσμηση εκκλησιών και ναών.  Επιπλέον μία σειρά από
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θρησκευτικά σύμβολα ταιριάζουν με τα σχέδια, τόσο της δομής του βίου,  όσο και της ανθρώπινης αντίληψης.

Χρήση Βιο-Υλικών

Η εισαγωγή νέων βιο-αρχιτεκτονικών σχεδίων μπορεί  να συνοδευτεί και από εκτεταμένη χρήση βιολογικών υλικών. Πρόσφατα παρουσιάστηκαν νέες δυνατό-τητες για  τη βιο-
αρχιτεκτονική, καθώς υπήρξε μία εξέλιξη στα εξής:

μικροβιακή βιοτεχνολογία. Οι μικροοργανισμοί παράγουν με οικονομικό τρόπο σημαντικές ποσότητες χρήσιμων ουσιών. Η  χυτίνη, η ουσία που συν-δυάζει δύναμη, ελαστικότητα
και προσαρμοστικότητα μπορεί  να χρησιμο-ποιηθεί για  διαφορετικούς σκοπούς, που κυμαίνονται από την τεχνητή υποκατάσταση οργάνων του σώματος  μέχρι την παραγωγή
υψηλής ποιότητας χαρτιού. Μέχρι πρόσφατα, η χυτίνη παραγόταν μόνο από ποταμίσιους αστακούς και καβούρια. Η  εκτενής κατανάλωση τους όμως θα μπορούσε να αποτελέσει
περιβαλλοντική απειλή. Ομως, μικροσκοπικοί μύκητες μπορούν επαρκώς να παράγουν χυτίνη μέσα σε συνθήκες ζύμωσης. Μία άλλη πολύτιμη ουσία, που μπορεί  επίσης να
χρησιμοποιηθεί ως κατασκευαστικό υλικό είναι το παράγωγο των μυκήτων pullulan. Τέτοιες ουσίες που προέρχονται από βιολογικά αντικείμενα έχουν ένα σημαντικό
πλεονέκτημα σε σχέση με τα συμβατικά συνθετικά υλικά.

γενετική μηχανική. Εισάγοντας κατάλληλα γονίδια μπορούμε να κάνουμε τα κύτταρα να συνθέσουν ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν στη βιο-αρχιτεκτο-νική. Τα μαλάκια
περιέχουν ένα πολύτιμο κατασκευαστικό υλικό με συγκολλητικές και αντι-οξειδωτικές ιδιότητες. Αυτή η ουσία μπορεί  να χρησιμοποιηθεί στις επισκευές πλοίων, στη χειρουργική

και την οδοντιατρική. 1- 3 Ωστόσο, ένα κιλό από αυτήν,  προς το παρόν, παράγεται από 3.000.000 μαλάκια. Το γονίδιο όμως που ευθύνεται  για  την παραγωγή αυτού του υλικού,
έχει ήδη απομονωθεί και έχει εισαχθεί σε ένα βακτήριο. Αναμένεται λοιπόν, ότι η μικροβιολογική σύνθεση αυτού του προϊόντος θα είναι σύντομα μία διαδικασία πολύ πιο
αποτελεσματική και με χαμηλό τεχνολογικό κόστος. Η  παραγωγή τεχνητής μεμβράνης μέσω της γενετικής μηχανικής θα συμβάλει αναμφίβολα στο σχεδιασμό νέων μοντέλων
πλοίων και οικοδομών.  Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πρόσφατες εφαρμογές της γενετικής μηχανικής σε φυτά μας δίνουν ελπίδες ότι ιδιότητες φυτών, όπως το
λινάρι, μπορούν να βελτιωθούν.

συνθετικά βιο-υλικά χρησιμεύουν για  την παραγωγή προϊόντων ευρείας  κατανάλωσης. Η  παρασκευή συνθετικής κυτταρίνης θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο για  την παραγωγή
μεγάλων ποσοτήτων χαρτιού, προστα-τεύοντας τα δάση από τη μαζική κοπή δένδρων

Πολεοδομία και Παγκόσμιος Σχεδιασμός

Η έννοια της βιο-αρχιτεκτονικής μπορεί  επίσης να εξεταστεί σε μία διεθνή προοπτική. Πόλεις ολόκληρες και συμπλέγματα πόλεων, καθώς και ο περιφερειακός και παγκόσμιος σκελετός,
μπορούν να σχεδιαστούν σύμφωνα με τις ανάγκες του βίου που περιλαμβάνει  τόσο το βιο-περιβάλλον όσο και τα ανθρώπινα όντα. Η  βιο-αισθητική είναι επίσης μία προϋπόθεση για  την
ανάπτυξη μίας νέας αντίληψης όσον αφορά στα εξοχικά τοπία. Περιλαμβάνουν τόσο το βίο, όσο και τα άψυχα αντικείμενα, όπως οι βράχοι. Με στόχο τη συνετή χρήση της γης στις πόλεις
και στις αγροτικές  περιοχές,  είναι αναγκαίο να εκτιμήσουμε τις δυνατότητες ενός τοπίου και τα χαρακτηριστικά του στοιχεία.  "Η διατήρηση της αισθητικής των εξοχικών τοπίων βοηθά

επίσης στη διατήρηση ενός υγιεινού και λειτουργικού περιβάλλοντος."4 Οταν πρόκειται να θεμελιωθεί μία νέα πόλη, ο αρχιτεκτονικός της τύπος  και το χωροταξικό της σχέδιο θα πρέπει να
συμφωνεί με το τοπίο και τη συγκριμένη βιο-ποικιλότητα που ευδοκιμεί εκεί.  Οι πόλεις αντιπροσωπεύουν την "πιό υλιστική μορφή της αλληλεξάρτησης κοινωνίας και φυσικού

περιβάλλοντος".5 Ετσι, μία αστική πολιτική φιλική προς το περιβάλλον θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της περιβαλλοντικής καταστροφής και στη διατήρηση και
προώθηση του βίου.  Η  διάρθρωση των ζωντανών οργανισμών, οι κατασκευές και η οργάνωση των κοινοτήτων τους, μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες ιδέες για  τη δημιουργία μίας

βιοπόλης που θα ενσωματώνει πρότυπα του βίου και ισορροπημένα πολεοδομικά προγράμματα.3

Το πρόγραμμα Οικολογικής Αστικής Αναμόρφωσης, που δημιουργήθηκε για  να αντιμετωπίσει την περιβαλλοντική κρίση,5 προτείνει τη λήψη μίας σειράς μέτρων που θα συμβάλουν στην
οικονομία θερμικής ενέργειας και κατανάλωσης νερού,  στην ανακύκλωση των αποριμμάτων και στην πιο αποτελεσματική μείωση των καυσαερίων των αυτοκινήτων. Πιο συγκεκριμένα,
προτείνει να καλυφθούν οι αχρησιμοποίητες επιφάνειες στις αυλές,  στις προσόψεις και στις σκεπές με βλάστηση. Αυτό θα έχει τα εξής ευεργετικά αποτελέσματα:

δεκαπλάσια αύξηση της πράσινης επιφάνειας των πόλεων,

απορρόφηση σκόνης και ρύπανσης,

συγκέντρωση οξυγόνου και αύξηση της υγρασίας,

απορρόφηση του θορύβου,

μερική τοπική επάρκεια - καλλιέργεια χόρτων,  λαχανικών.

Η αναμόρφωση των πόλεων σε οικολογικούς όρους, περιλαμβάνει  μία σειρά αξιών και εννοιών όπως:5- 10

εστίαση της προσοχής στην ανθρώπινη προσωπικότητα, με έμφαση τόσο στην ατομικότητα όσο και στην επικοινωνία,

ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, δημοκρατική συμμετοχή των ενοίκων σε κάθε ομάδα σπιτιών, σε κάθε Οικολογική Γειτονιά, για  την αντιμετώπιση προβλημάτων που
σχετίζονται με το βίο-περιβάλλον,

μίμηση του βίου,  της λειτουργίας των φυσικών οικοσυστημάτων μέσω των κύκλων παραγωγής εφαρμόζοντας το σύστημα αλυσίδας ή διακλάδωσης, για  τη συνολική εξέταση της
μεταλλαγής της ύλης στην παραγωγή και την κατανάλωση,
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επιλογή της τοποθεσίας μιας πόλης ή περιοχής πόλης, με βάση την αξία  του εξοχικού τοπίου,4,7 για  να διατηρηθούν τα αισθητικά ωραία εξοχικά τοπία στη φυσική τους
κατάσταση. Επιθυμητή είναι η εναρμόνιση ανάμεσα στο βίο και το σχεδιασμό της πόλης,

συνδυασμένη ταξινόμηση ιδιωτικών διαμερισμάτων και δημοσίων ιδρυμάτων, ώστε να αποκτήσουμε ένα δημιουργικό συνδυασμό οικιστικών, επαγγελμα-τικών και ψυχαγωγικών

δραστηριοτήτων σε μικρή κλίμακα - η έννοια της επιτρεπόμενης πυκνότητας,5

κάθε πόλη πρέπει να διατηρήσει την ταυτότητα και την προσωπικότητά της, την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της.9

Η διεθνής θεώρηση της βιο-αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει  την πρόβλεψη των μελλοντικών σχεδίων των ανθρώπινων εγκαταστάσεων. Η χρήση κάθε κατοική-σιμης περιοχής του πλανήτη
από τον ολοένα αυξανόμενο ανθρώπινο πληθυσμό, είναι αναπόφευκτη. Καθώς θα γίνεται εφαρμογή αυτών των εννοιών, η ανθρωπότητα θα αποδεχτεί τελικά ένα σχέδιο διεθνούς

εγκατάστασης  που ορίζεται ως Οικουμενούπολη.8 Εμείς και οι απόγονοί μας θα πρέπει να διαλέ-ξουμε ανάμεσα σε διάφορες πιθανές μορφές οικουμενούπολης.  Μία στρατηγική για  την
εδραίωση της οικουμενούπολης βασίζεται στην συμπλήρωση με τον παγκόσμιο κήπο, τον οικουμενόκηπο. Ο οικουμενόκηπος καθορίζεται ως η συστηματική σύνδεση όλων των χώρων
ανάμεσα στις κτισμένες περιοχές,  χώρων που χρησιμοποιούνται πρωταρχικά για  τη διατήρηση και προώθηση του βίου.  Αυτοί οι ανοιχτοί χώροι θα πρέπει να οριοθετηθούν ιεραρχικά,

"ξεκινώτας από τους μικρότερους ατομικούς κήπους (ή ακόμα και μία γλάστρα με λουλούδια) και τελειώνοντας με τις μεγαλύτερες ακατοίκητες περιοχές (άγρια φύση) του πλανήτη.8 Με
αυτόν τον τρόπο, ο οικουμενικός  κήπος αντιπροσωπεύει ένα συνεχές, παγκόσμιο άσυλο που θα έχει συνοχή, ενώ η ακολουθία της οικουμε-νικής πόλης παρατάσσεται με διακεκομμένη
σειρά.

"Η φύση είναι ο πιο οικονομικός και ο πιο οικολογικός αρχιτέκτονας.  Τα προϊόντα της τοποθετούνται  αρμονικά σε κύκλους ενέργειας και ύλης,  που προσαρμόζονται θαυμάσια στις τοπικές

συνθήκες. Οι χτίστες, οι αρχιτέκτονες και οι πολεοδόμοι θα πρέπει να μάθουν από "την ευφυία  της φύσης."5 Δεδομένου ότι άλλες σφαίρες της βιοπολιτικής στοχεύουν πρωταρχικά στην
επίτευξη λειτουρ-γικής αρμονίας με το βιοπεριβάλλον, η βιο-αρχιτεκτονική στοχεύει  στην επίτευξη δομικής και οπτικής αρμονίας.

Στόχοι:

να αναπτυχθεί η βιο-αισθητική, ως αποκάλυψη της αισθητικής αξίας  και αρμονίας του βιο-περιβάλλοντος,

να καλλιεργηθούν διαστάσεις του βίου σε κάθε μορφή τέχνης, μουσικής ή εικαστικής

να τονιστεί η σημασία των βιολογικών σχεδίων και των βιο-υλικών για  την αρχιτεκτονική σε διαφορετικές κλίμακες και επίπεδα σχεδίου,

να εξεταστεί η βιολογική βάση της ανθρώπινης αντίληψης και συμπεριφοράς, οι τρόποι να ικανοποιηθούν οι ανάγκες  και οι επιταγές που συνδέονται με αυτές,

να παρουσιαστούν νέες δυνατότητες και νέες ακτίνες δράσης στην αναδιάρ-θρωση των αστικών και των αγροτικών περιοχών, καθώς και των ανθρώπινων εγκαταστάσεων στο
σύνολό τους, σε συμφωνία με τις αρχές της βιοπολιτικής

να εισαχθεί η έννοια της Βιόπολης,  ως η στρατηγική που θα οδηγήσει στην πραγματοποίηση των βιο-αρχιτεκτονικών σχεδίων.
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