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O Σ Ο  Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Ο  Κ Α Ι  Α Ν  Φ Α Ν Τ Α Ζ Ε Ι , ακόµη 
και σήµερα ο 100χρονος Oscar Niemeyer είναι ερ-
γασιοµανής. Κάθε µέρα, στις 9.30 το πρωί κατα-
φθάνει στο γραφείο του, το χώρο που τα τελευταία 
67 χρόνια στεγάζει το δηµιουργικό του οίστρο. Σε 
αυτό το ηλιόλουστο studio, που βρίσκεται στην κο-
ρυφή ενός δεκαόροφου art deco κτιρίου στην Κόπα 
Καµπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, οι τοίχοι είναι δι-
ακοσµηµένοι µε απλοϊκά σκίτσα γυµνών γυναικών, 
εκκεντρικά γκραφίτι που εκφράζουν µε τον πιο εύ-
γλωττο τρόπο το εκρηκτικό του ταµπεραµέντο αλ-
λά και αυτό που όλοι γνωρίζουν: πως υπέρτατη και 
απόλυτη πηγή έµπνευσης για το Βραζιλιάνο αρχι-
τέκτονα είναι οι γυναίκες. Η δύναµη της γυναικεί-
ας καµπύλης δίνει το έναυσµα για τη δηµιουργία 
κτιρίων που συνδυάζουν το βραζιλιάνικο αισθησι-
ασµό µε τους επιβλητικούς όγκους από oπλισµένο 
σκυρόδεµα. «Κάθε µου σχέδιο ξεκινά από τη γραµ-
µή µιας γυναικείας σιλουέτας και µετά φαντάζο-

OSCAR NIEMEYER
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΕΝ ΖΩΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, Ο ΑΙΩΝΟΒΙΟΣ 
ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΕΝΟΣ 30ΧΡΟΝΟΥ.

Το «Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης», στο Niterói του 
Ρίο ντε Τζανέιρο (πάνω), 
και το Υπουργείο 
Εξωτερικών, στην Μπραζίλια 
(κάτω), αποτελούν δύο από 
τις πολλές πρωτοποριακές 
κατασκευές του Niemeyer.

µαι ένα κτίριο να την περιβάλλει», εξηγεί ο σηµα-
ντικότερος εν ζωή εκπρόσωπος του κινήµατος του 
Μοντερνισµού. «∆εν µου αρέσουν οι ευθείες γραµ-
µές. Είναι σκληρές και χωρίς ευελιξία. Με ελκύουν 
η ελευθερία και η χαλαρότητα που αποπνέουν οι 
καµπύλες, αυτές που κυριαρχούν στα βουνά της 
πατρίδας µου, στα ελικοειδή ποτάµια της, στο χυ-
µώδες σώµα µιας γυναίκας». 

Τον έχουν χαρακτηρίσει ως «τον άνθρωπο που 
γυρίζει την πλάτη του στις ορθές γωνίες» και τον 
έχουν επαινέσει για τη µοναδική του ικανότητα 
να µετατρέπει το ψυχρό µπετόν σε µια µορφή τέ-

χνης. Πολυσχιδής προσωπικότητα, ο Niemeyer 
δεν περιορίζεται στην αρχιτεκτονική: έχει σχεδι-
άσει έπιπλα και έχει διδάξει φιλοσοφία. Επίσης 
έχει ταξιδέψει ανά τον κόσµο, αφήνοντας στο πέ-
ρασµά του µια σειρά από εκπληκτικά κτίρια, ανά-
µεσά τους και η έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. 
Φουτουριστική, δυναµική και απόκοσµη, η αρχι-
τεκτονική του έχει χαρακτηριστεί από κάποιους 
µνηµειακή γλυπτική. 

«Κοιτάξτε σήµερα τα κτίρια του Oscar και ανα-
λογιστείτε την εποχή που έχουν κτιστεί», λέει ο 
David Adjaye, ο διάσηµος Τανζανός αρχιτέκτο-

Αριστερά: Πορτρέτο 
του 100χρονου σήµερα 
Oscar Niemeyer.  
 Πάνω: Άποψη του 
εσωτερικού χώρου του 
Μητροπολιτικού Καθεδρικού 
Ναού της Μπραζίλια.  
 ∆εξιά: Ο Oscar Niemeyer 
µε τον Fidel Castro και τον 
Κουβανό πρέσβη το 1977. 
 Αριστερά: Μνηµείο στην 
Μπραζίλια προς τιµήν του 
Juscelino Kubitschek, πρώην 
Προέδρου της Βραζιλίας. 
 Κάτω: H γέφυρα των 
φωτογράφων στη διάσηµη 
λεωφόρο Sambodromo, στο 
Ρίο ντε Τζανέιρο. 
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νας, που εδρεύει στο Λονδίνο. «Ανατρέχοντας στις 
κυρίαρχες εικόνες εκείνης της περιόδου, θα δείτε 
ότι ο Oscar προώθησε ιδέες που θα υιοθετούνταν 
30 χρόνια µετά. Όταν τα δηµιούργησε, ήταν όλα 
καινούργια… Είναι ειρωνικό, αλλά τώρα φαντά-
ζουν πιο επίκαιρα παρά ποτέ». 

Το 1907, τη γενέθλια χρονιά του Niemeyer, η 
ψηλότερη κατασκευή στον κόσµο ήταν ακόµη ο 
Πύργος του Άιφελ. Tο 1934 αποφοίτησε από τη 
Σχολή Καλών Τεχνών του Ρίο ντε Τζανέιρο και 
επέλεξε να δουλέψει δωρεάν µε τον Lúcio Costa, 
έναν βετεράνο της βραζιλιάνικης αρχιτεκτονικής, 
που είχε πρόσβαση στους VIPs, στους επιχειρηµα-
τίες και στους πολιτικούς της χώρας. Η µαθητεία 
αυτή θα σηµάδευε τις ζωές και των δύο αντρών. 
«Ο Niemeyer ήταν σαν τον Μαραντόνα της οµά-
δας», λέει ο Adjaye. «Συχνά µέναµε στο σχεδια-
στήριο µέχρι νωρίς το πρωί», γράφει ο Niemeyer 
στην αυτοβιογραφία του The Curves Of Time, 
στην οποία αναφέρεται συχνά στους βραζιλιάνι-
κους οίκους ανοχής. 

Όταν το 1939, στην Παγκόσµια Έκθεση της 

Νέας Υόρκης, βοήθησε στο σχεδιασµό του βρα-
βευµένου βραζιλιάνικου περιπτέρου, οι «µετοχές» 
του άγγιξαν δυσθεώρητα ύψη. Ωστόσο, θα περνού-
σαν 15 χρόνια πριν το µεγάλο θρίαµβο του Oscar 
Niemeyer. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ο 
Βραζιλιάνος Πρόεδρος Juscelino Kubitschek υλο-
ποίησε µια εθνική φαντασίωση ενός αιώνα: τη µε-
ταφορά της κυβέρνησης από το Ρίο ντε Τζανέιρο 
σε µια ανεξάρτητη πρωτεύουσα, την Μπραζίλια. Ο 
Costa επιλέχθηκε να οργανώσει το συνολικό σχε-
διασµό της και ο Niemeyer ανέλαβε να σχεδιάσει 
πολλά από τα κτίριά της. Από το 1955 έως το 1958 
σχεδίασε το Προεδρικό Μέγαρο, το Κογκρέσο, το 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, το Μητροπολιτικό Καθε-
δρικό Ναό (που µοιάζει σαν ηφαίστειο έτοιµο να 
εκραγεί). Η Μπραζίλια, ακόµη και στις µέρες µας,  
είναι υπόδειγµα ριζοσπαστικής αρχιτεκτονικής και 
τολµηρού πολεοδοµικού σχεδιασµού. 

Μετά το στρατιωτικό πραξικόπηµα του 1964 
και δεδοµένου ότι ήταν –και παραµένει– κοµµου-
νιστής, ο Niemeyer αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι, 
από όπου το έργο του εξαπλώθηκε από την Αλγε-
ρία µέχρι το Μιλάνο. Το 1965 σχεδίασε το κτίριο 
του Γαλλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος στο Πα-
ρίσι, που εξακολουθεί να θεωρείται ένας ναός του 
στυλ. Το σχέδιό του για τα γραφεία του εκδοτι-
κού οργανισµού Mondadori στο Μιλάνο περιλάµ-
βανε πατώµατα που κρέµονταν από τη στέγη, µε 
κολόνες σκορπισµένες σαν νότες κατά µήκος της 

Ο NIEMEYER, «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ 
ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΟΡΘΕΣ ΓΩΝΙΕΣ», ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ Ε∆Ω ΚΑΙ  
70 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ  
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ.

Πάνω: To Κογκρέσο της 
Μπραζίλια.  Αριστερά: Ο 

Niemeyer µπροστά από 
το κτίριο του εκδοτικού 

οργανισµού Mondadori, 
στο Μιλάνο.  Κάτω: Το 

στάδιο «Μαρακανά» στο 
Ρίο ντε Τζανέιρο, που είναι 

το µεγαλύτερο γήπεδο 
ποδοσφαίρου στον κόσµο.

πρόσοψης. Πολλοί έσπευσαν να ισχυριστούν πως 
ήταν κατασκευαστικά ανέφικτο, αλλά η επιτυχία 
του Βραζιλιάνου αρχιτέκτονα τους διέψευσε. Το 
1991, σχεδίασε το «Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης» 
στο Niterói του Ρίο, που θυµίζει ιπτάµενο δίσκο και 
χαρακτηρίστηκε ως ο θρίαµβος της καµπύλης. 

Ακόµη και σήµερα σχεδιάζει διαρκώς. Τα τε-
λευταία χρόνια δηµιούργησε ένα Κέντρο Τεχνών 
στην Αστούρια της Ισπανίας, ένα σύµπλεγµα µου-
σείων στο Ρίο και µια σειρά µυστικών σχεδίων για 
το φίλο του Fidel Castro. Επίσης, ενδέχεται να 
αναλάβει το σχεδιασµό µιας νέας πρωτεύουσας 
στην Αγκόλα.

Πάνω: Το Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης, στην 

Μπραζίλια.  Αριστερά:  
Το Προεδρικό Μέγαρο, 

στην Μπραζίλια.

Πάνω δεξιά: Σκίτσο σε τοίχο 
του διάσηµου «Μουσείου 
Μοντέρνας Τέχνης», στο 
Niterói του Ρίο ντε Τζανέιρο.
 Στο κέντρο: Το µνηµείο 
Niemeyer, στο Santos του 
Sa~o Paulo.  Κάτω: Το 
µνηµείο Pantea~o da Pátria, 
στην Μπραζίλια.


