Τί σημαίνει ένταξη και επανάχρηση ενός ήδη
χαρακτηρισμένου από τη χρήση και τα βιώματά του
χώρου, ή αλλιώς ενός τόπου (βιωμένος χώρος); Κάθε
γεγονός, όντας μοναδικό, όπως και η χρονική στιγμή την
οποία συμβαίνει, έχει το δικό του διάνυσμα, το οποίο
και μετασχηματίζεται στο πέρασμα του χρόνου. Ο χρόνος
διανυσματοποείται και μαζί του και η αρχιτεκτονική.
Η αρχιτεκτονική και η ύλη της κείται απέναντί μας
(αντικείμενο) και σημαίνει. Το κτηριακό απόθεμα αφορά
στο δυνητικό, αναμένοντας την ενεργοποίησή του (εν
ενεργεία υπαρκτό). Τα βιομηχανικά κελύφοι μάλλον δεν
έπαψαν ποτέ να σημαίνουν (βιομηχανική κληρονομιά συλλογική μνήμη), αλλά ούτε και να χάνουν την ελπίδα
τους πως κάποια μέρα κάτι νέο και πάλι θα σημάνουν.
Κάποια από τα κελύφοι αυτά κρίνονται διαχρονικά και
άλλα λανθάνοντος δυναμικού, χαρακτηρισμός ο οποίος
δηλώνει την σημερινή τους κατάσταση (λανθάνων), αλλά

παράλληλα και την δυνατότητά τους αυτή η κατάσταση να ανατραπεί
(δυναμικό). Ορισμένα από αυτά βρίσκονται ήδη υπό ανέγερση, ενώ
άλλα συνεχίζουν να προβάλλουν έντονα τον λανθάνοντα δυναμισμό
τους, χωρίς κανένα δυναμικό σημάδι ενεργοποίησης. Για μένα
επανάχρηση και επανασχεδιασμός σημαίνει μια μορφή αναγέννησης,
και μου φέρνει στο μυαλό την έννοια της antifragility. Η έννοια αυτή
υποδηλώνει την ελπίδα για δημιουργία νέας ζωής μετά από ένα τέλος,
από μία αποξήλωση, όμοια με αυτή του πάππου ή κλέφτη (φυτό). Ο
πάππος, μετά την ωρίμανσή του, αρχίζει να σκορπά τους καρπούς του
στον αέρα με την ελπίδα κάποιοι από αυτούς να βρουν εύφορο έδαφος
και να ριζώσουν, δημιουργώντας νέα ζωή. Ένα πρώτο τέλος προβάλει
ως «αναγκαίο κακό», το οποίο όμως στο μέλλον μπορεί να οδηγήσει
σε μία νέα αρχή, συμβάλλοντας έτσι στη διαιώνισή του. Η βιομηχανική
κληρονομιά μπορεί να συντηρηθεί, να αφηγηθεί ή να αποτελέσει πεδίο
πειραματισμού με τις σχέσεις που της έχουν «απομείνει», με σκοπό
αυτές να δημιουργήσουν, εκ νέου, τους όρους τους.
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Πρόθεσή μας είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού πυκνωτή (αστική αυλή), ανάμεσα
σε δύο κόσμους, τον κόσμο των εργαστηρίων (διαδικασία παραγωγής) και τον
κόσμο της αγοράς (παροχή προϊόντων). Μέσω της χειρωνακτικής εργασίας
(εργαστήρια) διαφορετικά άτομα (κοινωνικο-οικονομικές αντιθέσεις
Μεταξουργείου) μπορούν να συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο, είτε
δημιουργώντας κάτι σε συνεργασία, είτε αναπτύσσοντας μια
σχέση πωλητή - αγοραστή. Έτσι άνθρωποι, που άλλοτε
συνυπήρχαν, αδιαφορώντας ο ένας για τον άλλον, έρχονται
κοντά και συνομιλούν, θυμίζοντάς μας κάτι από την
“αφήγηση” του πάππου.
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Αναγέννηση - Antifragility: Ελπίδα για δημιουργία νέας ζωής μετά από ένα τέλος, από
μία αποξήλωση, όμοια με αυτή του πάππου ή κλέφτη (φυτό). Ο πάππος, μετά την
ωρίμανσή του αρχίζει να σκορπά τους καρπούς του
στον αέρα με την ελπίδα κάποιοι απ’ αυτούς
να βρουν εύφορο έδαφος και να ριζώσουν,
δημιουργώντας νέα ζωή .
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