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Η νέα πλατεία Piazza del Cinema της Βενετίας, διά χειρός του αρχιτεκτονικού γραφείου C+S, είναι
ένας εντυπωσιακός δηµόσιος χώρος, ανοιχτός σε κατοίκους και επισκέπτες.

Στο Lido, το µακρόστενο νησί µήκους 11 χιλιοµέτρων της λιµνοθάλασσας της

Βενετίας, βρίσκεται το περίφηµο Palazzo del Cinema που φιλοξενεί το Διεθνές

Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και την Μπιενάλε. Φέτος, όµως, η πλατεία µπροστά από το

παλάτσο, που υποδέχτηκε στο κόκκινο χαλί τους διεθνείς κινηµατογραφικούς αστέρες

στις αρχές του φθινοπώρου, προσέφερε µια νέα εµπειρία στους επισκέπτες του

θεσµού. 

Έπειτα από σκάνδαλα δωροδοκίας και κακοδιαχείρισης που σταµάτησαν την

κατασκευή αφήνοντας τους πολίτες εξοργισµένους και την Μπιενάλε µε µια… µεγάλη

τρύπα στο έδαφος, το αρχιτεκτονικό γραφείο C+S των Carlo Cappai και Maria

Alessandra Segantini κατάφερε να ολοκληρώσει τις εργασίες, παραδίδοντας έναν

ποιοτικά σχεδιασµένο δηµόσιο χώρο – αντάξιο της λάµψης του θεσµού που φιλοξενεί. 

Τα όρια του πάρκου επαναπροσδιορίστηκαν, ώστε να δηµιουργηθεί ένα όµορφο και

λειτουργικό πάρκο που θα απολαµβάνουν οι κάτοικοι της πόλης. Ο σχεδιασµός

ανέδειξε επίσης κοµµάτια της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Βενετίας, όπως τα

ιστορικά κτίρια που περιβάλλουν την πλατεία, και προσέθεσε νέους χώρους πρασίνου.

Η ενοποίηση έγινε στρώνοντας όλη την επιφάνεια της Piazza del Cinema µε λευκή

πέτρα Apricena, που παραπέµπει στο µεγαλείο της Μπελ Επόκ, ενώ η ανύψωση της

πλατείας επιτρέπει τη θέα στη θάλασσα – που είναι πλήρως προσβάσιµη και σε ΑΜΕΑ. 

Εκτός από µαµάδες µε καροτσάκια, σκέιτερ, παιδιά που παίζουν µε το σιντριβάνι και

ηλικιωµένους που χαλαρώνουν στη σκιά των δέντρων αγναντεύοντας το νερό, ο

αναβαθµισµένος χώρος διαθέτει πλέον εγκαταστάσεις µε σύγχρονες υποδοµές ώστε να

µπορεί να στεγάζει ποικίλες εκδηλώσεις όλο τον χρόνο. «Ένας καλά σχεδιασµένος

δηµόσιος χώρος ενεργοποιείται από τους ανθρώπους του, οι οποίοι φτιάχνουν

αναµνήσεις και εµπειρίες εκεί», εξηγούν οι C+S.

Η χρήση ανθεκτικών υλικών ήταν ένα ακόµα από τα βασικά ζητούµενα του

σχεδιασµού: κιγκλιδώµατα από ορείχαλκο, πάγκοι από πέτρα και µάρµαρο, αυτόχθονα

πεύκα για τις φυτεύσεις, ένα «έξυπνο» σύστηµα ανακύκλωσης του νερού του

σιντριβανιού, όλα έχουν επιλεγεί µε στόχο το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα και τη

µεγαλύτερη αντοχή τους στον χρόνο. 

web.cipiuesse.it/en
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Βενετία: Η Piazza del Cinema
µεταµορφώθηκε σε δηµόσιο χώρο για όλους
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Βενετία: Ένα city break γεµάτο
Μπιενάλε, γοτθικά palazzi και
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