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JAvier BArBA: 
       “Green architecture 
           is common sense”

Impressive family 
house in Athens 
On the right page 
from L: Mr Barba at 
his estate - The Monjo 
House in Menorca, 
Spain | Εντυπωσιακή 
μονοκατοικία στην 
Αθήνα Στη δεξιά σελίδα 
από αριστερά: Ο Javier 
Barba στο αγρόκτημα 
που περιβάλλει το 
σπίτι του - Η οικία της 
οικογένειας Monjo στη 
Μινόρκα της Ισπανίας

Oct-Dec | 11 Latitudes Focus
JAVIER BARBA 
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I 
met Javier Barba at the Theoxenia Palace 
on a Saturday afternoon, about a month af-
ter the official launch of his latest book and 
less than a week after we first spoke over 
the phone. Our conversations always end-

ed with him happily saying goodbye in Greek and I 
soon realized it was no coincidence that he has de-
signed more than 15 astonishing houses in Greece. 
When I saw him, he kissed me on the cheek as if we 
were old acquaintances meeting again after a long 
time. At first slightly perplexed by his Spanish-ac-
cented English, I couldn’t help but notice a power-
ful mixture of confidence and enthusiasm. The usu-
al few minutes to break the ice just didn’t exist with 
Javier Barba. I can’t decide whether it is the result of 
his vivid temperament or his tenacity about his work. 
He is proud both of his heritage (“I am the fourth 
generation of great architects”) and his legacy (“the 
fifth generation”, represented by his sons – Gabriel, 
an architect himself and Jordi, a landscape design 
expert). It is obvious that he is also grateful for his 
good fortune. Thanks to his father, famous architect 
Francisco Juan Barba Corsini, he enjoyed the unique 

privilege of meeting several legendary architects from 
an early age, such as Alvar Aalto, Kenzo Tange and 
Louis Kant to mention just a few. This reminds me 
of Woody Allen’s latest movie, “Midnight in Paris”, 
where a young author meets his greatest idols all in 
one night. With the exception that Javier Barba met 
them in real life. 
While I contemplate this, his interest is diverted to a 
copy of the book he brought with him and he spon-
taneously opens it to show me his projects. They are 
indeed the most eloquent way to summarize his vi-
sion. From his first bioclimatic house back in the 80s 
to his current development project in Qatar near 
Doha (not included in the book), there is one com-
mon denominator: “the green philosophy”. What 
drove him to this path, I ask. He seems surprised 
by the question: “It is just common sense. People 
use terms such as green or bioclimatic to make it 
sound more sophisticated, but in fact what I do is 
dictated by the location, the landscape, the nature 
and the climate. It is, after all, much better to work 
with nature, than against it. The historic, traditional 
buildings in the area are consistent with this princi-

ple. Therefore, the vernacular architecture is a clev-
er guide for the creation of harmonic, emotionally 
satisfying and comfortable buildings which link their 
occupants with the natural environment inspiring a 
feeling of wellbeing”.
It sounds simple and yet it must be extremely compli-
cated to take into consideration all these parameters, 
especially for an architect with a versatile portfolio 
around the world. How does he cope? “I travel a lot”, 
he says. Javier Barba is a restless hunter of perfection 
exploiting all that nature has to offer, starting with 
the inspiration offered by a particular landscape to 
the materials found in abundance in the area, while 
taming its natural forces through careful orientation 
and exploitation of solar and geothermic energy. He 
is a dedicated supporter of encouraging respect to-
wards the environment. That is why he says: “When 
you see a rock, don’t remove it”. In fact, one of his 
most impressive houses in Mykonos (page 50) in-
tegrates a big rock that was found on the property 
into the living room, thus creating a wonderful am-
bience while also bringing its residents in close con-
tact with nature.
However the most impressive example of complete 
self sufficiency is manifested in the architect’s private 
house (page 51), thanks to the use of materials found 
in the area, the correct orientation of the building 
and careful bioclimatic design, as well as the use of 
photovoltaic panels. Now he is up for the challenge 
to build a mansion in Doha with zero carbon emis-
sions. “Even the materials we use must not come 
from more than 80 km away, while we also need to 
work with the bioclimatic conditions and use re-
newable energy resources”, he says, his eyes radiat-
ing at the mere thought of the challenging task that 
awaits. If anyone can do it, that person is Javier Bar-
ba. The first and most dedicated herald of architec-
ture’s greenest era.

The father of contemporary integrated architecture and 
bioclimatic design, Barcelona-born Javier Barba, speaks 
exclusively to 2board on the occasion of the launch 
of his greenarchitecture.com book. | Ο «πατέρας» της 
σύγχρονης πράσινης αρχιτεκτονικής και του βιοκλιματικού 
σχεδιασμού, ο Ισπανός αρχιτέκτονας Javier Barba, μιλάει 
στο 2board με αφορμή την κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου 
με έργα του, που τιτλοφορείται greenarchitecture.com
Interview by Elena Siampou
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Oct-Dec | 11 Latitudes Focus
JAVIER BARBA

Τhe imposing rock in the living room of 
this Mykonian house links the people 
living here with nature.
Ο βράχος που δεσπόζει στο καθιστικό 
αυτού του σπιτιού της Μυκόνου συνδέει 
τους ενοίκους με τη φύση.
Top | Επάνω: The earth-sheltered Riera 
House in Spain | H οικία Riera στην 
Ισπανία με την πράσινη ταράτσα
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From top clockwise: 
The  extraordinary 
Barbas family 
home in Spain - 
The Tusquet family 
home in Barcelona 
- Natural light bath 
in the Mykonos 
house (shown on left 
bottom page) | Από 
πάνω, δεξιόστροφα: Η 
«πράσινη» οικία της 
οικογένειας Barba στην 
Ισπανία - Μονοκατοικία 
στη Βαρκελώνη - Το 
μπάνιο με φυσικό 
φως από την οικία 
που εμφανίζεται στην 
αριστερή σελίδα (κάτω)

“harmonioUS, 
bUildingS link 

their occUpantS 
with the natUral 

environment 
inSpiring a feeling 

of wellbeing”



52  

GREENARCHITECTURE. COM is a tribute to Javier 

Barba’s 67 most significant green works in more 

than 12 countries around the world, including 

family detached homes, residential complexes, 

hotels, sports and leisure facilities, wineries and 

other projects. (Loft Publications)

Το GREENARCHITECTURE.COM είναι μια 

αναδρομή στα πιο σημαντικά έργα του 

«πατέρα» της σύγχρονης βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής. Συνολικά 67 projects σε 12 

χώρες του κόσμου, μεταξύ αυτών μονοκατοι-

κίες, συγκροτήματα κατοικιών και οικισμοί, 

ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις αθλητισμού και 

αναψυχής, οινοποιεία, για να αναφέρουμε 

μόνο μερικά από αυτά. (Eκδόσεις Loft)

Κ 
άθε φορά που μιλούσαμε στο 
τηλέφωνο με τον Javier Barba, με 
αποχαιρετούσε στα Ελληνικά, με 
ενθουσιασμό που δείχνει την αγάπη 
του για την Ελλάδα, όπου άλλωστε, 

έχει σχεδιάσει πάνω από 15 υπέροχα σπίτια. Όταν 
τελικά συναντηθήκαμε για πρώτη φορά ένα μεσημέρι 
στο Theoxenia Palace, με υποδέχτηκε με θέρμη σαν 
να ήμασταν παλιοί φίλοι. Μου πήρε λίγη ώρα για 
να καταλάβω τα διανθισμένα με ισπανικές λέξεις 
Αγγλικά του, αλλά πολύ γρήγορα με συνεπήρε 
με τον ενθουσιασμό και την αυτοπεποίθησή του. 
Ίσως είναι το μεσογειακό ταμπεραμπέντο του ή 
το πάθος για τη δουλειά του. Είναι περήφανος και 
για την κληρονομιά του («Είμαι τέταρτης γενιάς 
αρχιτέκτονας») και για την παρακαταθήκη του 
(«την πέμπτη γενιά», που εκπροσωπείται από 
τους δύο γιους του, τον επίσης αρχιτέκτονα Ga-
briel και τον ειδικό στο landscape design, Jordi). 
Δηλώνει ευγνώμων και για την εύνοια της τύχης: 
χάρη στον πατέρα του, τον διάσημο αρχιτέκτονα 
Francisco Juan Barba Corsini, είχε το προνόμιο να 
γνωρίσει από κοντά θρυλικούς αρχιτέκτονες, όπως 
οι Alvar Aalto, Kenzo Tange και Louis Kant. Καθώς 
μου μιλάει για αυτούς στο μυαλό μου έρχεται η 
ταινία του Woody Allen  Midnight in Paris όπου 
ο ήρωας, ένας νεαρός συγγραφέας, συναντά τα 
μεγάλα του είδωλα ταξιδεύοντας στο παρελθόν. 
Με τη διαφορά ότι ο Javier Barba τους συνάντησε 
σε πραγματικό χρόνο. 
Οι σκέψεις μου διακόπτονται απότομα καθώς ο 
Javier ανοίγει ξαφνικά το βιβλίο που έχει φέρει μαζί 
του για να μου δείξει κάποιο project του.  Πράγματι, 
αυτό το βιβλίο συνοψίζει με τον πιο σαφή τρόπο 
το όραμά του. Από το πρώτο βιοκλιματικό σπίτι τη 
δεκαετία του ‘80 μέχρι μια εντυπωσιακή οικία στο 
Qatar που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή 
(το τελευταίο δεν έχει προλάβει να περιληφθεί στο 
βιβλίο), υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής: «η 
πράσινη φιλοσοφία του». Γιατί; ρωτάω. «Μα, είναι 

κοινή λογική», απαντά με φυσικότητα.  «Οι όροι 
πράσινο ή βιοκλιματικό design υπάρχουν απλώς 
για να το κάνουν να ακούγεται πιο εξεζητημένο. 
Στην πραγματικότητα αυτό που κάνω υπαγορεύεται 
από την τοποθεσία, το τοπίο, τη φύση και το κλίμα. 
Εξάλλου, καλύτερα να δουλεύεις με σύμμαχο τη 
φύση, παρά εναντίον της. Τα παλιά, παραδοσιακά 
κτίρια σε κάθε περιοχή υπακούουν σε αυτήν την 
αρχή. Έτσι, το τοπικό ιδίωμα είναι μπούσουλας για 
κτίσματα που αποπνέουν αρμονία, αισθητική και 
άνεση, συνδέοντας τους κατοίκους τους με τη φύση».
Ακούγεται απλό, αλλά με τόσες παραμέτρους 
που πρέπει να συνυπολογίσει πώς καταφέρνει 
να δουλεύει σε τόσες χώρες; «Ταξιδεύω πολύ» 
απαντά. Ο Javier Barba αξιοποιεί στο έπακρο 
ό,τι έχει να προσφέρει η φύση: από έμπνευση 
μέχρι ενέργεια!  Ο σωστός προσανατολισμός και 
η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ηλιακή, γεωθερμική) απλώς υπογραμμίζουν την 
πεποίθησή του πως πρέπει να υπάρχει σεβασμός 
προς το περιβάλλον. Είναι χαρακτηριστική η φράση 
του: «Όταν βλέπεις έναν βράχο, μην τον πειράζεις». 
Κάπως έτσι έγινε και ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
σπίτια του στη Μύκονο, όπου ενσωματώθηκε ένας 
τεράστιος βράχος που προϋπήρχε στο οικόπεδο. 
Βέβαια, το πιο εντυπωσιακό δείγμα απόλυτης 
ενεργειακής αυτονομίας είναι το δικό του σπίτι, για 
το οποίο χρησιμοποίησε αποκλειστικά υλικά της 
περιοχής, αξιοποίησε στο έπακρο τον βιοκλιματικό 
σχεδιασμό, και έκανε εκτεταμένη χρήση των 
φωτοβολταϊκών πάνελ. 
Τώρα το μυαλό του είναι σε ένα νέο  project με το 
οποίο καλείται να φτιάξει μια εντυπωσιακή έπαυλη 
στο Qatar με μηδενική εκπομπή άνθρακα. Τα μάτια 
του αλλάζουν τελείως έκφραση καθώς μιλάει γι’ 
αυτό το φιλόδοξο project. Πρόκειται για μια νέα 
μεγάλη πρόκληση, αλλά, αν υπάρχει κάποιος που 
μπορεί να τα καταφέρει, αυτός είναι ο Javier Barba. 
Ο πρώτος και πιο αφοσιωμένος κύρηκας της πιο 
πράσινης εποχής της αρχιτεκτονικής.

Oct-Dec | 11 Latitudes Focus
JAVIER BARBA

«Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ 
υΠΑγΟΡΕυΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ, ΤΗΝ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΤΗ φυΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΚλΙμΑ»
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Stag’s Leap Wine Cellars in 
Napa Valley Top: The pool 
at the Waultraud Cellar 
for Bodegas Torres in 
Spain | Δύο οινοποιεία που 
σχεδίασε ο Javier Barba. 
Το εντυπωσιακό κελάρι 
στη Napa Valley και πάνω 
η πισίνα από το Waltraud 
Cellar στην Ισπανία


