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Παρουσίαση του βιβλίου της

Ελένης Φεσσά-Εμμανουήλ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΖΑΧΟΣ & JOSEF DURM
Η αλληλογραφία ενός πρωτοπόρου αρχιτέκτονα με τον μέντορά του,
1905-1914

Εκδόσεις Ποταμός 2013

Την Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013, στις 19.00, στο Αμφιθέατρο του
Ινστιτούτου Γκαίτε (Ομήρου 14-16)
Την Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19.00, παρουσιάζεται στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου
Γκαίτε (Ομήρου 14-16) το βιβλίο της ιστορικού της αρχιτεκτονικής και ομότιμης καθηγήτριας του
Πανεπιστημίου Αθηνών Ελένης Φεσσά-Εμμανουήλ με τίτλο Αριστοτέλης Ζάχος & Josef Durm.
Η αλληλογραφία ενός πρωτοπόρου αρχιτέκτονα με τον μέντορά του, 1905-1914. Για το βιβλίο,
το οποίο μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ποταμός, θα μιλήσουν οι: Γεώργιος Πανέτσος,
καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Reinhard Senff,
Δρ αρχαιολόγος – αναπληρωτής διευθυντής Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και
Μαριλένα Κασιμάτη, Δρ ιστορικός της τέχνης – επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης.
Στο βιβλίο αυτό προσεγγίζεται η αρχιτεκτονική των ετών 1890-1914, η οποία δεν έχει
επαρκώς μελετηθεί, παρά τη σημασία της, καθώς πρόκειται για το λυκόφως του ιστορισμού και
εκλεκτικισμού του 19ου αιώνα και τη χαραυγή της αντιακαδημαϊκής νεωτερικότητας. Η
προσέγγιση γίνεται κυρίως μέσα από τη συνεργασία και την ανέκδοτη αλληλογραφία του
πρωτοπόρου αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου (Καστοριά 1871-Αθήνα 1939) με τον φιλέλληνα
καθηγητή του Josef Durm (Καρλσρούη 1837-1919), η οποία αρχίζει το 1901 και διαρκεί έως την
έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το περιεχόμενο των επιστολών Durm-Ζάχου θίγει
σημαντικά αρχιτεκτονικά, πολεοδομικά, πολιτισμικά και πολιτικά γεγονότα αυτής της εποχής των
μεγάλων ζυμώσεων και αλλαγών για τις χώρες των επιστολογράφων. Επιπλέον, το έργο και ο
διάλογος genτων δύο αρχιτεκτόνων άπτονται θεμάτων διαχρονικής αξίας, όπως είναι η

πολιτισμική αλληλεπίδραση, το πνεύμα του τόπου (genius loci), η σχέση παράδοσης και
νεωτερικότητας, η στερέωση και αναστήλωση ιστορικών μνημείων, τα κριτήρια αξιολόγησης του
αρχιτεκτονικού έργου και ο θεσμός των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
Διακεκριμένος αρχιτέκτων του ιστορισμού, εξέχων ιστορικός της αρχιτεκτονικής, ακάματος
μελετητής της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας και της ιταλικής Αναγέννησης και καθηγητής στη
φημισμένη Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου της Καρλσρούης επί μισόν αιώνα (18681918), ο Durm ανήκει στους τελευταίους ουμανιστές αρχιτέκτονες της Νότιας Γερμανίας.
Αντίθετα, η προσωπικότητα και το έργο του Αριστοτέλη Ζάχου εκφράζουν το νέο πνεύμα των
αρχών του 20ού αιώνα. Πρωτοπόρος κήρυκας της «επιστροφής στις ρίζες», άοκνος μελετητής
της λαϊκής παράδοσης και συλλέκτης έργων της, δεινός σχεδιαστής και φωτογράφος, ο μαθητής
του Durm αναδείχτηκε σε μεταρρυθμιστή της ελληνικής αρχιτεκτονικής από τις παραμονές του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τον θάνατό του στα 1939.
Καρπός πολυετούς έρευνας της συγγραφέως, το βιβλίο αυτό διαρθρώνεται σε τρία μέρη:
στο πρωτο σκιαγραφειται το κλιμα της εποχης των δυο αρχιτεκτονων και γινεται αναφορα στα
αρχιτεκτονικα της ρευματα και στα ελληνικα αρχαιολογικα θεματα που απασχολουν τον Durm.
Προσεγγιζεται, επισης, η προσωπικοτητα, η σταδιοδρομια και η σχεση των δυο αρχιτεκτονων,
ωστε οι διαδρομες τους να συνδυαστουν με τη μεγαλη ιστορια. Στο δευτερο μερος
παρουσιαζονται, με χρονολογικη σειρα, τα εγγραφα και οι επιστολες των δυο ανδρων σε
μεταγραφη των δυσαναγνωστων γερμανικων χειρογραφων και σε ελληνικη μεταφραση με
πλουσιο υπομνηματισμο. Το μερος αυτο εμπλουτιζεται με χαρακτηριστικες απεικονισεις των
χειρογραφων, με σχεδια –αρχιτεκτονικα και αρχαιολογικα– και φωτογραφιες που εχουν σχεση
με το περιεχομενο της αλληλογραφιας. Το τριτο μερος περιλαμβανει χρονολογικο πινακα των
γεγονοτων –ιστορικων, αρχιτεκτονικων και αρχαιολογικων– που αφορουν τα γραμματα και τους
επιστολογραφους, και ευρετηρια ονοματων και κτηριων.
Η έκδοση αυτή, με το πλήθος των πρωτογενών στοιχείων και τις 377 εικόνες της, δεν
απευθύνεται μόνο στους ειδικούς επιστήμονες, αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό που
ενδιαφέρεται για τη νεότερη ιστορία της αρχιτεκτονικής, της τέχνης, των ιδεών και του
πολιτισμού.
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