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Το παρόν βιβλίο είναι η πρώτη Ιστορία της διεθνούς μεταπολε-
μικής αρχιτεκτονικής μετά την περίοδο του μεταμοντερνισμού. 
Γραμμένο το 1993 και αναθεωρημένο το 1999, εξετάζει τη μορ-
φολογία, την τεχνική και την πολιτική των αρχιτεκτονικών κατα-
σκευών στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Αποτελεί παράλληλα 
μια σύνθεση ιστορικής αφήγησης, κριτικής ανάλυσης και θεωρη-
τικής διερεύνησης, παραδειγματική ως μεθοδολογία ενός συγ-
γραφέα που είναι καθηγητής αρχιτεκτονικών συνθέσεων. 

Το βιβλίο επιδιώκει κατ’ αρχάς την κατανόηση των φαινομέ-
νων της περιόδου 1945-1965, που είναι περίοδος ανοικοδόμη-
σης αλλά και κριτικής αναθεώρησης του Μοντέρνου στην Ευρώ-
πη, και παράλληλα αποθέωσης της κατασκευαστικής τεχνολο-
γίας και κωδικοποίησης του λεξιλογίου του Διεθνούς Στυλ στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Εξετάζει στη συνέχεια τα φαινόμενα των 
πρωτοποριών της ριζοσπαστικής δεκαετίας του 1960 και αναλύει  
τις προσεγγίσεις που στη συνέχεια κυριαρχούν, όπως η μετα-
μοντέρνα αρχιτεκτονική, η αποδόμηση και η αρχιτεκτονική της 
υψηλής τεχνολογίας του τέλους του 20ού αιώνα. Αρχιτέκτονες 
όπως οι Mies, Le Corbusier, Aalto, Ε.Ν. Rogers, Utzon, Venturi, 
Moneo, Rossi, Tange, Eisenman, Stirling, Gehry και Piano πρωτα-
γωνιστούν στις σελίδες του βιβλίου. 

Αυτή η «λατινική» Ιστορία του Montaner έχει επίσης το χα-
ρακτηριστικό να μην αποτελεί προϊόν του αγγλοσαξονικού περι-
βάλλοντος από το οποίο προέρχονται, τις τελευταίες δεκαετίες, 
ευάριθμες και κατά τα άλλα έγκυρες Ιστορίες της νεότερης αρχι-
τεκτονικής, να είναι επηρεασμένη από τη διεθνώς αναγνωρισμένη 
ιταλική ιστοριογραφία του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα και 
να συμβάλλει στην ανάδειξη λιγότερο γνωστών αρχιτεκτονικών 
φαινομένων, που βρίσκονται έξω από τα κυρίαρχα διεθνή κέντρα 
επιρροής, όπως για παράδειγμα εκείνα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Josep Maria Montaner (Βαρκελώνη, 1954) είναι αρχιτέκτων και 
καθηγητής αρχιτεκτονικών συνθέσεων στη Σχολή Αρχιτεκτονικής 
της Βαρκελώνης (ΕΤSAB), από την οποία αποφοίτησε το 1977. 
Έχει διδάξει σε ευρωπαϊκά, αμερικανικά και ασιατικά πανεπιστήμια. 
Είναι συγγραφέας πολλών δοκιμίων και περίπου 35 βιβλίων, όπως 
τα Museos para el nuevo siglo/Museums for the New Century (1995), 
Mendes da Rocha (1996), La modernidad superada. Arquitectura, arte 
y pensamiento del siglo XX (1997), Arquitectura y crίtica (1999), Las 
formas del siglo XX (2002), Museos para el siglo XXI (2003), Repen-
sar Barcelona (2003), Teorίas de la arquitectura. Memorial Ignasi de 
Solà-Morales (2003), Arquitectura contemporània a Catalunya (2005), 
Carlos Ferrater. Obra reciente/Carlos Ferrater. Recent work (2005), Sis-
temas arquitectόnicos contemporάneos (2008), Arquitectura y polίtica 
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ca (2011). Έχει αποσπάσει, επίσης, το Pre-
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Ο Ανδρέας Γιακουμακάτος είναι αρχιτέ-
κτων, καθηγητής ιστορίας, κριτικής ανάλυ-
σης και θεωρίας της αρχιτεκτονικής στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
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