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Abstract
Following the international framework for the
protection of geotopes, as a special type of
protected landscapes, and focusing on the
Basque geopark of Flysch, this paper discusses
how architecture and new technologies can be
used to promote geological heritage. By
identifying the importance and specificities of
the site, and assessing the current management
measures, this paper concludes on additional
suggestions for sustainable development. The
creation of an onsite Geological Center would
help procure maximal benefits for eco-tourism,
education, and research. The proposal is an
example for alternative lightweight non-invasive
architecture in natural environments and is
based on research on nature-inspired forms,
contemporary manufacturing techniques, and
new-material experimentations, aiming to
initiate an interdisciplinary dialogue between
geology, architecture, and engineering, in a
sustainable landmark museum and research
facility, that illustrates the history of Earth’s
orogenesis of over 100 Ma.
Keywords: landscape preservation,
sustainability, geotope promotion, architectural
design inspired by nature, advanced design.
Geotopes: Preservation and Planning
By the signing of the European Landscape
Convention (Florence, 2000), the Council of
Europe made a remarkable contribution towards
the recognition of the importance of landscape.
As such is perceived any natural or
anthropogenic territory, cohesively with its
natural, cultural, and artificial elements, and
without distinction between outstanding parts
(‘assets’), the everyday and the degraded.
Following a series of previous European and
global conventions and protocols regarding the
protection and management of the natural and
cultural heritage, regional and spatial planning,
local self-government and transfrontier cooperation [1], this convention is a decisive step
towards a holistic understanding of Earth
heritage through the recognition of the
importance of the natural abiotic factor in itself.
Much more than an economic asset, or a
secondary part of cultural heritage or natural
habitats, etc, this convention acknowledges the
landscape as an essential component of the
European natural and cultural heritage,
contributing to the human well-being, the
formation of local cultures and the consolidation
of the European identity [2].
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Fig.1 - Photomontage on an original ©
photograph Oier Araolaza and plaster model
showing the proposal for the Geological Center
of Flysch.

The landscape is recognized as a common good
and the right to landscape as a human necessity.
Τhe EU States were called upon to organise
European co-operations and implement
institutional, legal and economic measures for
landscape protection, management, and planning
[3]. At the same time, UNESCO associated with a
special committee, European Geoparks Network
(Greece, 2000) for the nomination, protection
and promotion of geotopes, a special type of
quality landscapes and geological territories,
highlighting, therefore, the great importance of
the inorganic matter formations and geological
processes[4]. According to UNESCO, geoparks
are protected Earth-heritage territories of
significant geological importance, rarity, and
aesthetic appeal, with a trifold commitment:
for protection and up-keeping of its
characteristic features from abrupt changes in
the social, economic or environmental context;
for education through interactive
multidisciplinary training programs and
awareness-raising experiences;
and for sustainable development and
promotion through transnational collaborations
and special-interest ecotourism that can
strengthen regional economies.
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Geopark of Basque Flysch
The Flysch geotope is a protected natural
environment overlooking the Gulf of Biscay, on a
territory spreading over the 20km of coastline,
uniting the municipalities of Zumaia, Deba, and
Mutriku in the Basque Country. It has been
declared as UNESCO Global Geopark in 2002,
holding unparalleled knowledge on landscape
evolution, earth transformation and even
cultural origin of the region; as a protected
biotope by the Basque Government, with
numerous NATURA 2000 areas, due to the
concentration of an exceptional variety of flora
and fauna inhabiting this complex terrain among
the severe extrema of that site, from oceanscape
to mountainscape (marine areas, shores,
meadows, and forests); and a place of important
prehistoric cultural evolution, with some of the
oldest palaeolithic cave-paintings found, in the
Ekain cave[5].
Focusing on the abiotic matrix, the flysch
geomorphology consists of exposed geological
strata, once horizontal, now fragmented and
turned vertical due to orogenic shiftings, a
phenomenon that renders visible to the visitor
the history of Earth’s major events, catastrophes,
extinctions, plate movement, etc. An extensive
part of the geological history of over 100 million
years is displayed there, layer by layer, stratum
over stratum, forming a magnificent geologic
landscape of coastal outcrops [fig.1]. Its unique
character qualifies it as a world heritage site
worth promoting.
Moreover, this geological site provides
unparalleled educational opportunities for
school children and university students: the
abiotic parameters, processes that created the
sedimentary and the volcanic rock, etc.; the
natural forces that are causing the physical
weathering of the coastal scarp and the abrasion
platform; the interesting coastal wildlife and
aquatic fauna; the dynamic nature of the marine
landscape due to extreme tidal phenomena
(seashore habitat studies), etc. [6][7]. Since
2002, several educational activities and
workshops have been successfully developed,
including hiking and boat tours[8], as well as two
small interpretation centers in Zumaia and
Mutriku, making use of innovative technologies
in education [9], receiving a heterogenous
mixture of visitors ranging from specialised
professionals and amateurs; to families and
individual visitors like, hikers, professional
photographers or Game of Thrones fans looking
for the series locations, or others enjoying the
eco-touristic opportunities —local-products fine
dining and spa facilities [10].

The creation of an on-site geological Center of
Flysch would act constructively in all three of the
main directions for protection, education, and
promotion, suggested by the European guidelines
for the enhancement and development of
geotopes and landscapes:
1) It would be a much-needed shelter for the big
collection of fossils and other findings now
dispersed amongst the three towns. The local
Geological Interpretation Center of Algori has
more than doubled its visitors in the last
quinquennium counting up 20k visitors in
2019[11]. However, the limited infrastructure
of the existing two centers restricts the
possibilities for a larger opening and
promotional initiatives, consecutively
restricting the possibilities for raising
awareness. in both local and larger scales.
Furthermore, the existence of a minimal
footprint localised centre would help to
closely monitor any abrupt changes or
violations.
2) Its ideal location would be very beneficial for
different academic and educational programs
with hands-on workshops associated with
primary and secondary school field-trips on
the geotope, or other recreational events and
educational activities, such as high-tech
‘treasure hunting’ for the exploration and
interpretation of the different elements found
on site, etc. Besides the use of architecture
itself could function as an auxiliary means that
would facilitate an expressive narration of
Earth’s history and understanding of land
transformations.
3) To further promote alternative mild-tourism
for sustainable economic growth in the
region, while highlighting the significance of
the site, the Geopark should employ the
already developed networks of cultural
tourism thriving in the area, to emerge as a
high-quality ecotourism destination. The site's
immediate vicinity to the city of San Sebastian
and Bilbao, both world-known thriving
destinations for architects, art-lovers, and
other special-interest tourists, supports the
idea of an onsite architectural-landmark
museum. A hyperlocal marketing plan
concurrent with the creation of the proposed
exhibition and research centre could help
reach out to more visitors, by channeling into
the existing tourist networks.
The proposed structure is located in Sakoneta
Area in the most impressive and concealed area.
In this impressive location with striking views of
the Atlantic coastline, the geological Center of
Flysch is designed as a light structure
overlooking the rocks and strata formations.
The centre houses two distinct functions: an
exhibition area and administration:
The exhibition proposal aims to render legible
and appealing the scientifically accurate and
complex geological information to a broadspectrum non-specialist target audience. The
main concept of the exhibition space is to
produce a holistic sensorial experience of
submerging underground or undersea, inside the
precious geological layers that need to be
understood. Through the use of rough materials
and natural dim light penetrating in the interior,
the proposal aims to a minimalist experience of
tactile engagement, with built-in showcases
presenting excerpts of original rock formations,
unique fossils and other geological exhibits, and

Fig. 2 - Flysch rocks and strata deformities: a. the human scale photograph; b. close up 21x21 photoexcerpt; c. mapping of b.

digital interaction, through information boards
and interactive monitors utilizing learning
software and explanatory video visualizations.
A complementary administration building can
function as a small research facility, designed for
the visiting professional researchers, geologists,
engineers, in addition to a small scientific library
and a cafeteria. Τhis multi-functional facility
would allow space for on-site geological
investigations and research, small conferences,
lectures and teaching sessions for specific
Geology courses from the University of Bilbao,
and other educational activities engaging
students and adults of all ages.
The geological Center of Flysch has a
rectilinear structure (fig.7) resembling a vertical
geological stratum that continues upward, as an
artificial (human-made) boundary, similarly to a
geological boundary between epochs, signaling
the significant anthropogenic impact on Earth's
geology and the indubitable passage to the epoch
of the Anthropocene.
The museum is created as a stratum, boundary,
or an artificial wall. But “what are the possibilities
of a wall?”, Enric Miralles wonders [12]. This is a
crucial question here as well, not only for
comprehension of the suggested architectural
form but for interpreting the geological ground
on which it stands. What are the possibilities of a
stratum? What are the processes that have
created them? As a geological stratum, the
museum is a product of a rather deranged
stratification process between nature and
culture. It is reproduced through a series of
multiple variations, and processes of
difiguration, alterations in scale, rhythm, size,
opacity, and depth, destratifying it, expanding
the concept of the wall to a multiplicity of
readings. ‘One cannot think of a wall without
thinking of the possibility of a niche, which
reveals the depth of the wall space’ [12]. The
wall is a malleable surface rather than a plane,
there is no normal periodisation; the linearity of
the structure in one scale is disrupted by the
undulating non-linear geometries of another
scale; ruptures in the continuity of the surface,
differentiations in volume, materiality and
texture signal the differences of interior
functions: an administration and research
facility; and the main exhibition area.
For the administrative and research spaces
(research facilities, reception, cafe, conference
room, storage) generic precast vertically-striated
concrete elements are used, that are inspired by
the edges of the strata and the general scarp
morphology of the geotope [fig.3a and 8c].
Formal and opaque, sometimes they curve
towards the interior or the exterior, revealing
niches, and creating bow-windows and benches.
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For the exhibition area custom-made curved
translucent lightweight concrete slabs are used,
exposed raw. On the outside, the wall is intensely
embossed, reminiscent of natural rocks. The
surface deformity initiates by the stone defects
and erosion of the actual flysch morphology:
each substratum consists of micro-layers of rock
forming irregular deformities on the surface
(fig.2). The artificial stratum reclaims this effect.
First, the natural stone deformities were
mapped. Then they were recreated digitally.
Finally, the difigurations are multiplied in
variation through every recurring repetition in
different scales (fig.3). Through a series of
experimentations, this process results to the
form of the exterior wall, aiming to be
manufactured (fig.4a,5) with CNC-milled
plywood molds [13].In the interior (fig.6), these
undulations produce niches and built-in displays
for the exhibits.
The artificial stratum is deterritorialized,
elevated from the ground on a concrete
understructure, it is
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Fig.3a - Precast striated concrete wall. b,c,d:
Difigurations of linear wall elements with non linear
geometries. Experimentation with different
parametric tools and physical models.
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suspension, occasionally leaning outward, in an
extension over the cliff on a long cantilever
(fig.8).
Τhis cantilever is achieved through the use of a
non-standard steel truss structure (fig. 4b). The
use of lightweight
reversible interventions on that particular site
was imperative. Proposing a viable alternative to
the deep-footprint construction was
indispensable in order to leave undisturbed the
precious underlining bed of rock for the
construction of the museum.
The whole building is founded in a shallow
ground upon this aforementioned concrete
understructure, contrary to the usually
implemented foundations. A single longitudinal
superficial beam is used. To counterbalance the
long cantilever, the beam is anchored by two sixmeter-deep piles [14]. For that reason, intact
geological core samples are extracted from the
two locations. Obtaining cores would facilitate
the scientists for retrieving additional data of the
dynamic geological phenomena of the region.
Moreover, this cylindrical geological cores could
later be used as a museum exhibit to visualise
that information [15].
On the inside, the linear exhibition space is like a
dig in the soil, like a tunnel, an active linear
museological promenade, similar to Zumthor’s
Steilneset Memorial. The creation of a certain
atmosphere of being underground was deemed
important for the immersion in the narration of
the geological history. Filtered natural lighting
was necessary for that reason. This mystagogic
under-lit space makes use of contemporary
museology concepts of multi-sensorial tactile
spaces, where the visitor can interact and
immerse in a unique sensing experience and be
transformed from a passive consumer to an
active participant. This approach, according to
Philip Ursprung [16], of multi-sensorial in
architecture and exhibitions that engages the
visitor, can be witnessed with greater frequency
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in recent years, e.g. in the art installations of O.
Eliasson or the buildings of P. Zumthor.
Different materials and methods of indirect or
refracted light were researched, ranging from
different skylight openings to different types of
glasses from early type glassblowing, e.g. crown
glass, to contemporary double curvature glasses
like Eric Owen Moss glass Umbrella (1999), or
the Zaha Hadid Alpenzoo Station (2007), or the
piled-up-glass sculptures of Costas Varotsos,
such as the Horizon (1990). But what if instead
of windows the opaque walls were made
translucent? By incorporating natural glass
stones [17], and optical fibers [18], dim light was
emitted directly through the raw concrete walls.
Several prototypes have been constructed,
experimenting with this translucent concrete
ranging in scale and materials to explore the
differences in texture, light permeability,
translucency, and color, etc. (fig. 5). Besides the
aesthetic criteria in reference to the actual rock,
matters of construction and assembling (fig. 4),
thermal insulation and weight were taken into
consideration, but more research is needed in
that regard.
At the very end of this sensorial exploration of
underground geologic history, there is a large
hatchway balcony, hanging over the cliff, that
opens up to the breathtaking views of the terrain
geomorphology underneath. There the visitor
can witness in real-time the severe tidal
alterations that have created the spectacular
abrasion platform underneath or to experience
major events of the Earth’s history with the aid
of Augmented-Reality technologies, illustrating
important geological shiftings and orogenic
processes. More specifically, through thecapacity
of AR to incorporate virtual three-dimensional
objects upon the actual world, this technology
can help highlight important features of the
geotope: such as the Cretaceous/Tertiary
boundary (signifying the mass extinction of the
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Fig. 5 - For the construction of a prototype
with dimensions 100x60cm and a thickness
ranging from 15 to 30cm, foam concrete was
used to meet the weight restrictions and the
appropriate thermal conductivity level,
optical fibers d=1mm and six natural glass
stones with variations in size and colour.

b

Fig. 4 - a: CNC-milling of the mold for the irregularly curved
wall: i.Plywood 350x120x18 cm; ii.Creating the designed
curvature with a CNC milling machine; iii.Placing the Oprical
Fibers 1mm Length d=40 cm; iv.Creating a wooden frame;
pouring foam concrete with a minimum thickness of 30 cm
(for a reduced thermal factor);v.Removing the frame;
vi.Trimming the optical fibers Coating with insulating resin.
b: Exploded axonometric of the exhibition area construction
elements.
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Fig. 6 - Representation of the west wall: light
penetrating the interior through the glass stones and
optical fibers. The linear space is left empty, all
exhibits and technological equipment are
incorporated in built-in display cases.
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dinosaurs), the black Flysch with the high
concentration of fossils or the dating of each
stratum ranging from the upper Triassic Period
(215 million years old) to the Middle Eocene
Epoch (45 million years old); or help visualise in
schematic ways the processes that have created
the sedimentary flysch rocks: the tectonic plates
movement and continental drift associated with
the opening and closure of the Bay of the Biscay
and the different forces that have caused the
vertical dislocation of the geological strata [5].
This experiential, illustrative and interactive way
of learning by immersion in the real-action
narration of natural history can help to engage
the non-specialist visitor, the families, the
students, and the amateur geologists, by the
multiplicity of approaches, the use of physical
and digital media, and the intertwining of the
tactile architectural atmospheres of the actual
designed space, its extensions toward an
augmented/virtual space and the experience of
the Sublime of the scarp of the Flysch geotope.
The 2030 European goals for sustainable
development and re-qualification, enhancement,
promotion and planning of landscape, suggest an
understanding through interconnected networks
of geotopes, protected natural and cultural
environments, linked by alternative mild ways of
tourism, trans-frontier cooperations, and
interdisciplinary collaborations. The project
utilises the guidelines of the aforementioned
European schemas while embracing a
multidisciplinary approach linking hands-on
experiential education with “new” museological
practices and natural sciences, with architecture
and engineering, in the light of contemporary
technologies. The unique character of this
geotope was inspirational for the exploration of
technological possibilities and the development
of innovative design but simultaneously deemed
crucial the employment of interdisciplinary,
sustainable and interscalar approaches for a
design that is appropriate for a paradigm switch
for architecture that will be inevitable during the
next decade, in the very way architecture is
conceived, constructed and experienced, in built
and natural environments.
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΕΩΝ.
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Περίληψη
Ακολουθώντας το διεθνές πλαίσιο για την προστασία
των γεωτόπων, ενός ειδικού τύπου προστατευόμενων
τοπίων, και εστιάζοντας στο γεοπάρκο του Flysch, αυτό
το άρθρο περιγράφει το τρόπο με τον οποίο η
αρχιτεκτονική και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της γεωλογικής
κληρονομιάς. Αναγνωρίζοντας αρχικά τη σημασία και
τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και αξιολογώντας τα
τρέχοντα μέτρα διαχείρισης, αυτό το άρθρο καταλήγει
σε πρόσθετες προτάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη μέσα
από τη δημιουργία ενός in situ κέντρου γεωλογίας που
θα ενεργοποιεί πρόσθετες δυνατότητες για έρευνα,
εκπαίδευση και οικοτουρισμό. Η πρόταση αποτελεί ένα
παράδειγμα ελαφριάς αναστρέψιμης κατασκευής σε
φυσικά περιβάλλοντα και στηρίζεται σε έρευνα σχετικά
με μορφές εμπνευσμένες από τη φύση, σύγχρονες
τεχνικές κατασκευής και πειραματισμούς νέων υλικών,
με στόχο την εκκίνηση ενός διεπιστημονικού διαλόγου
μεταξύ γεωλογίας, αρχιτεκτονικής και μηχανικής, για τη
δημιουργία ενός βιώσιμου ερευνητικού-γεωλογικού
κέντρου με χαρακτήρα τοποσήμου, που θα
εικονογραφεί την ιστορία της γεωλογικής ορογένεσης
άνω των 100 εκατομμυρίων χρόνων.
Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντική προστασία·
βιωσιμότητα· γεώτοπος· αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
εμπνευσμένος από τη φύση· ψηφιακός σχεδιασμός.
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Fig. 7 - Plan
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το ένα στρώμα πάνω στο άλλο, σχηματίζοντας ένα
υπέροχο γεωλογικό τοπίο παράκτιων διαμορφώσεων
που μπορούν να παρέχουν μοναδικές εκπαιδευτικές
ευκαιρίες για μαθητές όλων των τάξεων και φοιτητές
πανεπιστημίου [6,7]. Από το 2002, έχουν αναπτυχθεί
επιτυχώς ορισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και
εργαστήρια, σε συνδυασμό με οργανωμένες πεζοπορίες
και θαλάσσιες ξεναγήσεις [8], καθώς και δύο μικρά
κέντρα γεωλογικής ‘διερμηνείας’ στη Zumaia και στο
Mutriku, που κάνουν χρήση καινοτόμων τεχνολογιών
στην εκπαίδευση [9]. Τα κέντρα δέχονται ένα τελείως
ετερογενές μείγμα επισκεπτών που κυμαίνεται από
εξειδικευμένους επαγγελματίες και ερασιτέχνες, σε
οικογένειες και μεμονωμένους επισκέπτες, όπως
πεζοπόρους, επαγγελματίες φωτογράφους ή οπαδούς
του Game of Thrones που αναζητούν τις τοποθεσίες της
σειράς ή σε άλλους που απολαμβάνουν τις
οικοτουριστικές ευκαιρίες - τοπικά προϊόντα
εξαιρετικής κουζίνας και εγκαταστάσεις σπα [10].
Ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενίσχυση
και ανάπτυξη γεωτόπων και τοπίων, η δημιουργία ενός
γεωλογικού κέντρου στο Flysch που να βρίσκεται μέσα
στο πάρκο θα ενεργούσε εποικοδομητικά και στις τρεις
βασικές κατευθύνσεις για την προστασία, την
εκπαίδευση και την προώθηση της γεωλογικής
κληρονομιάς του πάρκου:

c
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Fig. 8 - above: Axonometric and section of the building (shallow foundation with 2 anchorage points &
long cantilever. Below a,b:The museum walls are detached from the ground, lifted on an elevated
understructure; and placement of walls. c: The texture of concrete wall of the administration buildings.
Γεωτόποι: Διατήρηση και σχεδιασμός
Με την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου
(Φλωρεντία, 2000), το Συμβούλιο της Ευρώπης
συνέβαλε σημαντικά στην ανάδειξη της έννοιας του
τοπίου αναγνωρίζοντας ως τέτοιο οποιοδήποτε φυσικό
ή ανθρωπογενές περιβάλλον, σε συνοχή με όλα τα
φυσικά, πολιτιστικά και τεχνητά επιμέρους στοιχεία
του, και χωρίς αξιολογική διάκριση μεταξύ των
εξαιρετικών, των καθημερινών ή των υποβαθμισμένων.
Σε συνέχεια μιας σειράς προηγούμενων ευρωπαϊκών και
παγκόσμιων συμβάσεων σχετικά με την προστασία και
τη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς [1], αυτή η σύμβαση αποτελεί ένα
σημαντικό βήμα προς μια ολιστική κατανόηση της
γεωλογικής κληρονομιάς μέσω της ανάδειξης της
σημασίας του φυσικού αβιοτικού παράγοντα.
Πολύ περισσότερο από έναν οικονομικό πόρο, ή από
δευτερεύον παράγοντα της πολιτιστικής κληρονομιάς
και των φυσικών βιοτόπων, αυτή η σύμβαση
αναγνωρίζει το τοπίο ως ένα απαραίτητο στοιχείο της
ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς που
συνεισφέρει στην ανθρώπινη ευημερία, τον σχηματισμό
τοπικών πολιτισμών και την εδραίωση της ευρωπαϊκής
ταυτότητας [2]. Σύμφωνα με την UNESCO [3, 4] τα
γεωπάρκα είναι προστατευόμενες περιοχές γεωλογικής
κληρονομιάς σημαντικής σπανιότητας, γεωλογικής και
αισθητικής, με τριπλό ρόλο στην προστασία και
διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου από
απότομες κοινωνικό-οικονομικές ή κλιματικές αλλαγές·
την εκπαίδευση μέσα από διαδραστικά
διεπιστημονικά εκπαιδευτικά προγράμματα· και
βιώσιμη ανάπτυξη και προώθηση μέσω διεθνικών
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συνεργασιών και οικοτουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος
που μπορούν να ενισχύσουν τις περιφερειακές
οικονομίες.
Το Γεωπάρκο του Flysch στη χώρα των Βάσκων
Ο γεώτοπος του Flysch είναι ένα προστατευμένο φυσικό
περιβάλλον στον Βισκαϊκό Κόλπο, σε μια περιοχή που
εκτείνεται πάνω 20 χιλιόμετρα στην ακτογραμμή που
ενώνει τους δήμους Zumaia, Deba και Mutriku στη
Χώρα των Βάσκων. Έχει ανακηρυχθεί σε Παγκόσμιο
Γεωπάρκο της UNESCO το 2002, προσφέροντας
απαράμιλλη γνώση σχετικά με την εξέλιξη του τοπίου,
το μετασχηματισμό της Γης και ακόμη και την
πολιτιστική προέλευση της περιοχής [6]· σε
προστατευόμενο -από τη Βάσκικη κυβέρνηση- βιότοπο,
με πολλές περιοχές NATURA 2000, λόγω της μεγάλης
βιοποικιλότητας της χλωρίδας και πανίδας αυτής της
σύνθετης γεωμορφολογικά περιοχής, που περιλαμβάνει
διαφορετικά θαλάσσια και ορεινά τοπία (υποθαλάσσια,
ακτές, λιβάδια και δάση)· και σε περιοχή σημαντικής
προϊστορικής πολιτιστικής εξέλιξης, με μερικούς από
τους παλαιότερους παλαιολιθικές σπηλαιογραφίες στο
σπήλαιο Ekain[5].
Εστιάζοντας στο αβιοτικό υπόβαθρο, η γεωμορφολογία
του φλύσχη αποτελείται από εκτεθειμένα γεωλογικά
στρώματα, που έχουν περιστραφεί σε κατακόρυφη
θέση λόγω ορογενετικών μετατοπίσεων και της κίνησης
των πλακών, ένα φαινόμενο που καθιστά ορατή στον
επισκέπτη την ιστορία των μεγάλων γεγονότων της
ιστορίας της Γης άνω των 100 εκατομυρίων χρόνων,
αποτυπωμένη στα εκτεθειμένα γεωλογικά στρώματα,
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1) Θα ήταν ένα απαραίτητο καταφύγιο για τη μεγάλη
συλλογή απολιθωμάτων και άλλων ευρημάτων που
βρίσκονται διασκορπισμένα μεταξύ των Deba,
Zumaia και Mutriku. Το τοπικό Κέντρο Γεωλογικής
Ερμηνείας του Αλγκόρι έχει υπερδιπλασιάσει τους
επισκέπτες του το τελευταίο δεκαπενθήμερο,
μετρώντας πάνω από 20 χιλιάδες επισκέπτες το
2019 [11]. Ωστόσο, η περιορισμένη υποδομή των δυο
κέντρων περιορίζει τις δυνατότητες για μεγαλύτερη
εξωστρέφεια, περιορίζοντας ως εκ τούτου και τις
δυνατότητες ευαισθητοποίησης σε τοπική και
υπερτοπική κλίμακα. Επιπλέον, η ύπαρξη ενός
ελάχιστου τοπικού κέντρου ίχνους θα βοηθούσε
στην παρακολούθηση τυχόν απότομων αλλαγών ή
παραβιάσεων των προστατευτικών μέτρων.
2) Η ιδανική του τοποθεσία θα ήταν ιδιαίτερα
επωφελής για διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα
με βιωματικά εργαστήρια που σχετίζονται με
εκδρομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στο γεώτοπο ή άλλες ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως
το «κυνήγι θησαυρού» υψηλής τεχνολογίας για
εξερεύνηση και ερμηνεία των διαφόρων στοιχείων
που βρίσκονται στον πάρκο κ.λπ. Επιπρόσθετα η ίδια
η χρήση της αρχιτεκτονικής θα μπορούσε να
λειτουργήσει ως βοηθητικό μέσο που θα διευκόλυνε
μια εκφραστική αφήγηση της ιστορίας της Γης και
την κατανόηση των μετασχηματισμών της.
3) Προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω ο
εναλλακτικός ήπιος τουρισμός για βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, μέσα από την
ανάδειξη του γεωτόπου, το πάρκο θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει τα ήδη αναπτυγμένα δίκτυα
πολιτιστικού τουρισμού που ευδοκιμούν στην
περιοχή, για να αναδειχθεί σε υψηλής ποιότητας
προορισμός οικοτουρισμού. Η άμεση γειτνίαση του
με την πόλη του Σαν Σεμπαστιάν και το Μπιλμπάο,
που είναι και οι δύο παγκοσμίως γνωστοί
ακμάζοντες προορισμοί για αρχιτέκτονες, λάτρεις
της τέχνης και άλλους τουρίστες ειδικού
ενδιαφέροντος, υποστηρίζει την ιδέα ενός in situ
αρχιτεκτονικού μουσείου-τοποσήμoυ. Ένα
υπερτοπικό σχέδιο προώθησης ταυτόχρονα με τη
δημιουργία του προτεινόμενου εκθεσιακού και
ερευνητικού κέντρου θα μπορούσε να βοηθήσει στην
προσέγγιση περισσότερων επισκεπτών, μέσα από τα
υπάρχοντα τουριστικά δίκτυα.
Το γεωλογικό κέντρο του Flysch χωροθετείται στην
περιοχή Sakoneta, μια προστατευμένη και άκρως
εντυπωσιακή τοποθεσία. Έχει σχεδιαστεί ως μια
ελαφριά δομή με θέα στους βραχώδεις γεωλογικούς
σχηματισμούς. Το κέντρο φιλοξενεί δύο ξεχωριστές
χρήσεις: έναν εκθεσιακό μουσειακό χώρο και τις
διοικητικές-ερευνητικές λειτουργίες.
Ο σχεδιασμός του εκθεσιακού χώρου στοχεύει στο να
καταστήσει αναγνώσιμες τις δύσκολες επιστημονικές

γεωλογικές πληροφορίες σε ένα ευρύ φάσμα μη
ειδικευμένου κοινού. Η κεντρική ιδέα είναι η δημιουργία
μιας ολιστικής αισθητηριακής αρχιτεκτονικής που
δημιουργεί την αίσθηση μιας υπόγειας καταβύθισης
ανάμεσα στο επίπεδο των βράχων, μέσω της χρήσης
αδρών υλικών και της αμυδρής διείσδυσης φυσικού
φωτός στο εσωτερικό, προσφέροντας μια εμπειρία
απτικής εμπλοκής με τα γεωλογικά εκθέματα και
μοναδικά απολιθώματα, και ψηφιακής αλληλεπίδρασης
με οθόνες που χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό
διαδραστικό λογισμικό και παιχνίδια, καθώς και
επεξηγηματικές οπτικοποιήσεις βίντεο .
Ένα συμπληρωματικό κτίριο διοίκησης το οποίο μπορεί
να λειτουργήσει ως μικρό ερευνητικό κέντρο,
σχεδιασμένο για επαγγελματίες ερευνητές, γεωλόγους,
μηχανικούς. Αυτή η πολυλειτουργική εγκατάσταση (με
βιβλιοθήκη και καφετέρια) θα διευκολύνει in situ
γεωλογικές έρευνες, και θα μπορεί να στεγάσει μικρά
συνέδρια, διαλέξεις κ.λπ, με συνεργασίες των τοπικών
φορέων, σχολικών μονάδων, με το τμήμα Γεωλογίας του
Πανεπιστήμιου του Μπιλμπάο.

Το γεωλογικό κέντρο του Flysch έχει μια ευθύγραμμη
δομή που μοιάζει με ένα κατακόρυφο γεωλογικό
στρώμα που συνεχίζει προς τα πάνω, ως τεχνητό
(ανθρωπογενές) όριο, παρόμοιο με ένα γεωλογικό όριο
μεταξύ εποχών, σηματοδοτώντας τη σημαντική
ανθρωπογενή επίδραση στη γεωλογία της Γης και το
αδιαμφισβήτητο πέρασμα στην Ανθρωπόκαινο εποχή.
Το μουσείο δημιουργείται ως γεωλογικό στρώμα, όριο ή
τεχνητός τοίχος. Αλλά «ποιες είναι οι δυνατότητες ενός
τοίχου;», αναρωτιέται ο Enric Miralles [12]. Αυτό είναι
ένα κρίσιμο ερώτημα και εδώ, όχι μόνο για την
κατανόηση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής μορφής,
αλλά και για την ερμηνεία του γεωλογικού υπεδάφους
στο οποίο χωροθετείται. Ποιες είναι οι δυνατότητες
ενός στρώματος (stratum); Ποιες είναι οι διαδικασίες
που τo έχουν δημιουργήσει; Ως γεωλογικό στρώμα, το
μουσείο είναι προϊόν μιας μάλλον διαταραγμένης
διαδικασίας διαστρωμάτωσης μεταξύ φύσης και
πολιτισμού. Αναπαράγεται μέσω μιας σειράς
πολλαπλών παραλλαγών και διαδικασιών
διαμόρφωσης, αλλαγών στην κλίμακα, τον ρυθμό, το
μέγεθος, την διαφάνεια και του βάθος,
αποστρωματοποιείται, διανοίγοντας την έννοια του
στρώματος και του τοίχου σε μια πληθώρα
αναγνώσεων. «Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί έναν τοίχο
χωρίς να σκεφτεί την πιθανότητα μιας κόγχης, η οποία
αποκαλύπτει το βάθος του» [12]. Ο τοίχος δεν είναι
επίπεδος αλλά είναι μια εύπλαστη επιφάνεια. Η
γραμμικότητα της δομής σε μία κλίμακα διαταράσσεται
από τις με γραμμικές γεωμετρίες μιας άλλης κλίμακας·
διακοπές της συνέχειας, διαφοροποιήσεις στον όγκο,
την υλικότητα και την υφή σηματοδοτούν τις διαφορές
των εσωτερικών λειτουργιών.
Για τους διοικητικούς και ερευνητικούς χώρους
(ερευνητικές εγκαταστάσεις, υποδοχή, καφετέρια,
αίθουσα συνεδριάσεων, αποθήκη) χρησιμοποιούνται
τυποποιημένα κατακόρυφα στοιχεία από σκυρόδεμα, τα
οποία εμπνέονται από τις άκρες των στρωμάτων και τη
γενική γεωμορφολογία [εικ.8γ ]καμπυλώνοντας
ορισμένες φορές προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό,
αποκαλύπτοντας κόγχες και δημιουργούν καμπύλα
παράθυρα και παγκάκια.
Για τον εκθεσιακό χώρο χρησιμοποιούνται custommade κυρτές ημιδιαφανείς ελαφριές πλάκες από
σκυρόδεμα.

Εξωτερικά, η επιφανειακή παραμόρφωση και το έντονο
ανάγλυφο του τοίχου, αναφέρεται στις ατέλειες του
φυσικού βράχου και τη διάβρωση των λιθολογικού
σχηματισμού του φλύσχη: κάθε στρώμα αποτελείται
από μικροστρώματα (εικ. 2) σχηματίζοντας
ακανόνιστες παραμορφώσεις στην επιφάνεια. Το
τεχνητό stratum που αναδημιουργείται για τον τοίχο
του μουσείου χρησιμοποιεί αυτό το εφέ. Αρχικά
χαρτογραφήθηκαν οι παραμορφώσεις και ατέλειες της
φυσικής πέτρας. Στη συνέχεια αναδημιουργήθηκαν
ψηφιακά. Τέλος, οι παραμορφώσεις
πολλαπλασιάστηκαν διαφοροποιήσιμες, μέσα από κάθε
επόμενη επανάληψη σε διαφορετική κάθε φορά
κλίμακα (εικ.3). Μέσα από μια σειρά πειραματισμών,
αυτή η διαδικασία οδήγησε στη μορφή του εξωτερικού
τοιχώματος, με στόχο την ψηφιακή κατασκευή (εικ. 4α)
με καλούπια κοντραπλακέ με CNC-miling [13].
Στο εσωτερικό, αυτές οι καμπυλώσεις παράγουν κόγχες
για τα εκθέματα. Το τεχνητό στρώμα
απεδαφικοποιείται, ανυψώνεται από το έδαφος και
προεκτείνεται πέρα από το βράχο σε μακρύ πρόβολο. ο
οποίος επιτυγχάνεται με τη χρήση μη τυποποιημένου
μεταλλικού χωροδικτυώματος (εικ. 4α). Η χρήση
ελαφρών αναστρέψιμων πρακτικών είναι απαραίτητη
για μια τέτοια κατασκευή εντός του πάρκου. Ολόκληρο
το κτίριο θεμελιώνεται σε αβαθές έδαφος, πάνω σε μια
κεντρικά τοποθετημένη επιμήκη επιφανειακή δοκό,
ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διατάραξη του υπεδάφους.
Για να αντισταθμιστούν τα φορτία του μακρύ
προβόλους, η δοκός αγκυρώνεται στο έδαφος με δύο
πασσάλους βάθους έξι μέτρων [14]. Αρχικά από τις
θέσεις των αγκυρώσεων, εξάγονται με γεώτρηση
άθικτοι γεωλογικοί πυρήνες. Η ανάλυση των πυρήνων
αυτών θα επιτρέψει στους επιστήμονες την απόκτηση
πρόσθετων δεδομένων για τα δυναμικά γεωλογικά
φαινόμενα της περιοχής. Στην συνέχεια, αυτοί οι
κυλινδρικοί γεωλογικοί πυρήνες θα μπορούσαν
αργότερα να χρησιμοποιηθούν ως εκθέματα του
μουσείου για την οπτικοποίηση αυτών των
πληροφοριών [15].
Στο εσωτερικό, ο γραμμικός εκθεσιακός χώρος
προσφέρει την εμπειρία μιας σήραγγας, ένας γραμμικός
μουσειολογικός περίπατος παρόμοιος με το Μνημείο
Steilneset του Zumthor. Η δημιουργία μιας τέτοιου
είδους ατμόσφαιρας υπόγειου είναι σημαντική για τη
καταβύθιση στην αφήγηση της γεωλογικής ιστορίας,
και ο φιλτραρισμένος φυσικός φωτισμός συντελεί σε
αυτό. Ένας μυσταγωγικός υπό-φωτισμένος χώρος που
χρησιμοποιεί σύγχρονες έννοιες μουσειολογίας πολυαισθητηριακών εμπειρίας χώρων, όπου ο επισκέπτης
μπορεί να αλληλεπιδράσει και να βυθιστεί σε μια
μοναδική εμπειρία αίσθησης και να μετατραπεί από
έναν παθητικό επισκέπτη σε έναν ενεργό
συμμετέχοντα. Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον
Philip Ursprung [16], της πολυαισθητηριακής
αρχιτεκτονικής και των εκθέσεων που προκαλούν τον
επισκέπτη για ενεργή παρουσία, μπορεί να
παρατηρηθεί με μεγαλύτερη συχνότητα τα τελευταία
χρόνια, π.χ. στις καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις του O.
Eliasson ή στα κτίρια του P. Zumthor.
Για το σκοπό αυτό ερευνήθηκαν διάφορα υλικά και
μέθοδοι έμμεσου ή διαθλώμενου φωτισμού, από
διαφορετικά ανοίγματα οροφής έως διαφορετικούς
τύπους γυαλιών από εμφύσηση γυαλιού πρώιμου
τύπου, π.χ. crown glass, σε σύγχρονα γυαλιά διπλής
καμπυλότητας, όπως η γυάλινη ομπρέλα του Eric Owen
Moss (1999), ή ο σταθμός Alpenzoo της Zaha Hadid
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(2007), ή η επιφάνεια των στοιβαγμένων γυαλιών στα
γλυπτά του Κώστα Βαρώτσου, όπως o Ορίζοντας
(1990). Τι γίνεται όμως αν, αντί για παράθυρα, οι
αδιαφανείς τοίχοι γίνονταν φωτοδιαπερατοί; Με την
ενσωμάτωση φυσικών υαλόπετρων [17] και οπτικών
ινών [18] το αμυδρό φως διαπερνάει την κατασκευή
απευθείας μέσα από τις ακατέργαστες τοιχοποιίες.
Έγιναν μια σειρά πειραματισμών με αυτό το
ημιδιαφανές ελαφροσκυρόδεμα, προκειμένου να
διερευνηθούν οι διαφορές στην υφή, τη
φωτοδιαπερατότητα, τη διαφάνεια και το χρώμα κ.λπ.
(εικ. 5). Εκτός από τα αισθητικά κριτήρια, ελήφθησαν
υπόψιν ζητήματα κατασκευής και συναρμολόγησης,
θερμομόνωσης και βάρους κ.λπ. Ωστόσο απαιτείται
πολύ περισσότερη έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Στο τέλος αυτής της αισθητηριοκινητικής
περιπλάνησης στον εκθεσιακό χώρο, υπάρχει ένας
μεγάλος κινητός εξώστης που κατεβαίνει σαν
μπουκαπόρτα, πάνω από τα βράχια, για να αποκαλύψει
την εκπληκτική θέα της γεωμορφολογίας του εδάφους
από κάτω. Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να δει σε
πραγματικό χρόνο τις ακραίες παλιρροιακές μεταβολές
που έχουν δημιουργήσει το τοπίο αυτό ή να βιώσει
σημαντικά γεγονότα της ιστορίας της Γης με τη βοήθεια
τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας, που
μπορούν να προσομοιώσουν τις σημαντικές γεωλογικές
μετατοπίσεις και ορογενετικές διεργασίες. Αυτή η
βιωματική και διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία
μπορεί να βοηθήσει στην εμπλοκή του μη
εξειδικευμένου επισκέπτη με της φυσικής ιστορίας
και να τον ευαισθητοποιήσει για ζητήματα της
γεωλογικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς.
Οι ευρωπαϊκοί στόχοι για αειφόρο ανάπτυξη και
βελτίωση, προώθηση και σχεδιασμό του τοπίου,
προτείνουν μια κατανόηση μέσω διασυνδεδεμένων
δικτύων γεωτόπων, προστατευμένων φυσικών και
πολιτιστικών περιβαλλόντων, που συνδέονται με
εναλλακτικούς ήπιους τρόπους τουρισμού, διακρατικές
συνεργασίες και διεπιστημονικές συσχετίσεις. Το έργο
χρησιμοποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές των
προαναφερθέντων ευρωπαϊκών σχημάτων, ενώ
υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση που συνδέει
την βιωματική εκπαίδευση με «νέες» μουσειολογικές
πρακτικές γύρω από τις φυσικές επιστήμες, με την
αρχιτεκτονική και τη μηχανική, υπό το φως των
σύγχρονων τεχνολογιών. Ο μοναδικός χαρακτήρας
αυτού του γεωτόπου αποτέλεσε έμπνευση για την
εξερεύνηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και
την ανάπτυξη καινοτόμου σχεδιασμού, αλλά
ταυτόχρονα απαίτησε και την χρήση διεπιστημονικών
προσεγγίσεων με στόχο τη βιωσιμότητα που συνάδει με
την γενικότερη αλλαγή παραδείγματος για το τρόπο με
το οποίο αρχιτεκτονική σχεδιάζεται, κατασκευάζεται
και βιώνεται, σε χτισμένα και φυσικά περιβάλλοντα και
η οποία προβλέπεται να καταστεί αναγκαία κατά τη
διάρκεια της επόμενης δεκαετίας.
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