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PROJECT FIX
Αναβιώνοντας το Μέλλον

«Ένα ακρωτηριασμένο κτίριο», «ένας θαμμένος ποταμός», «ένας τοίχος που δακρύζει» 
και ένα «κρυμμένο μυστικό». Αλλά και ένα «άσυλο του σύγχρονου στις τέχνες» και 
ένας πρωτοποριακός «αρχιτεκτονικός μετασχηματισμός»...

Και τα πρόσωπα της ιστορίας, ο Κάρολος Φιξ, ο Τάκης Ζενέτος και ο… αρχιτέ-
κτων-ντετέκτιβ.

Τι μπορεί να συνδέουν όλα αυτά, στην σύγχρονη Αθήνα;
Τον γρίφο λύνει η Καλλιόπη Κοντόζογλου, αρχιτέκτων, υπεύθυνη έργου1 της ομά-

δας που κέρδισε τον διαγωνισμό για την μετατροπή του εγκαταλελειμμένου κτιρίου 
της ζυθοποιίας Φιξ, σε Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, σε ένα βιβλίο λυτρωτιό, 
λέει η ίδια, μετά από 12 χρόνια γεμάτα όνειρα, αλλά και εφιάλτες.

Το Project Fix: Αναβιώνοντας το Μέλλον εισηγείται ο αρχιτέκτονας και δάσκαλος Ηλίας 
Ζέγγελης και τον επίλογο γράφει ο Βρετανός αρχιτέκτονας Tim Ronalds.

Ο Ζενέτος, μια ηγετική φυσιογνωμία και ο πιο διεθνής αρχιτέκτων από τους Έλληνες 
Μοντερνιστές, σχεδίασε μιαν όψη που τύλιξε μια ομάδα ασύνδετων κτιρίων. Τους 
έδωσε έτσι μια δημόσια παρουσία και ταυτόχρονα ενίσχυσε τον άξονα της Συγγρού, 
που ενώνει την Αθήνα με την θάλασσα. Το κτίριο εδραίωσε το Μοντέρνο Κίνημα στην 
Ελληνική αρχιτεκτονική σκηνή και το αποδεκατισμένο κουφάρι του στοίχειωνε για 
δεκαετίες την κοινωνία.

«…Αντιδρώντας στην αρχιτεκτονική του Ζενέτου και συνεισφέροντας σ’ αυτήν όταν είναι 
απαραίτητο, η Καλλιόπη Κοντόζογλου και η ομάδα της έπρεπε να βασισθούν σε μιαν 
αφήγηση, η οποία ανασταίνει πηγές ενέργειας της Αθηναϊκής τοπογραφίας που βρί-
σκονταν σε νάρκη: στην νέα όψη επί της οδού Καλλιρόης ο Ιλισός, ο νυν θαμμένος και 
εν πολλοίς ξεχασμένος ποταμός, ‘ανασύρεται’, μέσω της παρουσίας του νερού που κα-
λύπτει ολόκληρο το σώμα του κτιρίου στο επίπεδο του ισογείου, ενώ ένας αιωρούμενος 
τοίχος από πέτρα αναμιμνήσκει την κοίτη του. Στοιχεία σύνθεσης που εδραιώνουν μια 
ήρεμη και στέρεα όψη, που έλειπε, στην κλίμακα του αρχικού κτιρίου: ένα δεξιοτεχνικό 
κατόρθωμα.»2

Το βιβλίο είναι σύνθετο όπως κάθε αρχιτεκτονικό πρότζεκτ, μια αθηναϊκή ιστορία, ένα 
αφήγημα της ελληνικής διοίκησης των ημερών μας, ένα εγχειρίδιο για τους νέους 
αρχιτέκτονες και κυρίως μια αυθεντική αρχιτεκτονική μαρτυρία για ένα πολυσυζη-
τημένο και πολύ-ταλαιπωρημένο έργο (που επιτέλους ολοκληρώθηκε), στη σχετικά 
ακόμη νέα χιλιετία μας.

1. Ως εταίρος της 3SK Στυλιανίδης ΑΕ (10-2003)
2. Από τον Πρόλογο του Ηλία Ζέγγελη
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Η Καλλιόπη Κοντόζογλου σπούδασε στο Λονδί-
νο στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και συνεργά-
σθηκε με τον Tim Ronalds επι σειρά ετών ενώ 
δίδασκε στο ΑΑ. Από το 1990 διατηρεί αρχι-
τεκτονικό γραφειο στην Αθήνα όπου κατά και-
ρούς συνεργάζεται και με άλλους. Έχει διδάξει 
σε έναν αριθμό γνωστών διεθνών πανεπιστημί-
ων, όπως το GSD Harvard, ως επισκέπτης καθη-
γητής και από το 2014 είναι Adjunct Professor 
of Architecture στο UWA, Αυστραλία. Επίσης 
διδάσκει κάθε καλοκαίρι στο EU Programme 
του Κινέζικου πανεπιστημίου του Huazhong. 
Έργα της έχουν επιλεγεί για τα Βραβεία Mies 
van der Rohe και ΕΙΑ και μελέτες της έχουν 
δημοσιευθεί και εκτεθεί πολλές φορές στην 
Ελλάδα και διεθνώς.
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KALLIOPE KONTOZOGLOU

PROJECT FIX
Reviving the Future

“A severed building”, “a buried river”, “a wall of tears” and “a well-kept secret” …
Also, “a refuge for the contemporary in the arts” as well as a pioneering 

architectural transformation”.
And the characters of the story: Herr Fix, Takis Zenetos and the… architect – 

detective… 
What is the connecting tissue for these in contemporary Athens? The riddle 

is solved by Kalliope Kontozoglou, the project architect1 of the team that won the 
competition for the transformation of the abandoned Fix Brewery Building into the 
National Museum of Contemporary Art, in a book, that was “‘cathartic” for her, after 
12 years of disappointments and aspirations. 

“Project Fix: Reviving the Future” features a foreword by Greek architect Elias 
Zenghelis and an epilogue by British architect Tim Ronalds.

Zenetos, a leading character and the most international architect among the Greek 
Modernists, designed a facade that enveloped a group of disparate buildings; this gave 
them a stately presence and simultaneously reinforced the axis of Syngrou Avenue 
that connected Athens with the sea. The building embedded the Modern Movement 
in the Greek Architectural scene and as a severed half it has haunted Greek society 
for decades.

“…In responding to Zenetos’ architecture and contributing to it, wherever such 
contribution becomes necessary, Kalliope Kontozoglou and her team had to rely on 
a narrative which recuperates energies of the Athenian cityscape that lay dormant: 
on the new Kallirois street façade, Ilissos, the now buried and long forgotten river 
is dredged up, by the presence of the water that takes over the entire length of the 
building’s ground level, while the suspended stone wall above evokes the river bed; 
compositional elements that establish a serene and composed missing façade, at the 
scale of the original building: a skillful accomplishment…”2

The book is complex like any architectural project; it is an Athenian story, a narrative 
set in the contemporary Greek state, a manual for young architects, but above all 
it is an authentic testimony about a much-discussed and “tortured” project (finally 
completed) in our still young millennium.

1. As a partner of 3SK Stylianidis SA (2003-10)
2. From the Foreword by Elias Zenghelis
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Kalliope Kontozoglou studied architecture 
in London in the 70’s and collaborated with 
Tim Ronalds for many years, while teaching 
at the AA. Since 1990, she has been practicing 
architecture in Athens either by running her 
own practice or by collaborating with others.
She has taught at a number of renowned 
universities, like the GSD Harvard, as a 
visiting professor and since 2014 she has 
been Adjunct Professor of Architecture at 
UWA, Australia. She also teaches the EU 
Programme of the Chinese University of 
Huazhong every summer in Europe. Projects 
of hers have been shortlisted for the Mies van 
der Rohe Award and the EIA Award, as well as 
been exhibited and published both in Greece 
and abroad.



I www.potamos.com.gr

ΝΕΕΣ ΕΚΔΌΣΕΙΣ


