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Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
στο &όλο, το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με το αστικό τοπίο της περιοχής. Η επιλογή του 
οικοπέδου έγινε με βάση την παρουσία χαρακτηριστικών αρχιτεκτονικών παραδειγμάτων της 
σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής στο Βόλο, ούτως ώστε να δημιουργηθεί συνέχεια. 
Ξεκινώντας από το Αρχαιολογικό Μουσείο (1931), τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου 
Κωνσταντίνου την οποία σχέδιασε ο Αριστοτέλης Ζάχος το 1933, το Ξενία (1963) σχεδιάστηκε 
από τον αρχιτέκτονα Κ. Σταμάτη, ακόμη και η κατοικία του Κουτσίνα, η σημερινή Λέσχη 
Πολεμκών Αεροπόρων σχεδιασμένη από το Νίκο Μητσάκη το 1934, αλλά και το νοσοκομείο 
δηλώνουν μια ένταση στην περιοχή. Ουσιαστικά είναι σαν να γίνεται μ*α αφήγηση της 
αρχιτεκτονικής ιστορίας σε αυτά το τμήμα της πόλης. Το οικόπεδο που προτείνεται για 
σχεδίασμά λοιπόν ενός Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο το 
οποίο περιβάλλεται από πς οδούς Τσοττότου, Στρατηγού Σαράφη, Φιλίππου Ιωάννου και Ν. 
Πλαστήρα. Βοσκός στόχος ήταν η αρμονική σύνδεση του κτιριακού συνόλου με το ήδη 
υφιστάμενο κτίριακό τοπίο με σκοπό να αναδείξει την χρήση του κτηρίου. Με την δημιουργία 
δημόσιου χώρου "πλατείας-αυλής" κατά μήκος του οικοπέδου επιχειρείται να προσδοθεί η 
αίσθηση εσωτερικής κοινότητας που διοργανώνεται γύρω από ένα courtyard. Έτσι αρχίζει και 
δημιουργείται μια σχέση των «εκθεμάτων» με τον επισκέπτη, το μουσείο δηλαδή γίνεται μια 
ακούσια χωρική εμπειρία ακόμα και για τον απλό περαστικό. Το κτήριο προσδίδει συνεχώς 
αφορμές για να σε δεχθεί μέσα του. Αυτό πετυχαίνετε με το courtyard, πς εσωτερικές αυλές που 
χρησιμοποιούνται σαν χώροι έκθεσης γλυπτών αλλά και με το εγκάρσιο πέρασμα δυο “μέσα" 
από το κτήριο. Τα ίδια τα εκθέματα γίνονται αναπόσπαστο μέρος της αστικής εμπειρίας του 
Βόλου.
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