


TRADITIONAL CHINESE HOUSE

The Chinese architecture refers to a style of
architecture that has taken shape in East
Asia over many centuries. The structural
principles of Chinese architecture have
remained largely unchanged, the main
changes being only the decorative details.
Since the Tang Dynasty, Chinese
architecture has had a major influence on
the architectural styles of Korea, Vietnam,
and Japan. The way of laying out a house
was similar among the rich and poor, both
in earlier and later times. Certain materials
and techniques, such as timber framing,
and use of bricks and tile were present
throughout the country. Nevertheless, houses
were by no means identical in all parts of
China. If we look at houses in different regions
we can see much that differed from place to
place. One of the most striking aspects of
Chinese domestic architecture is the practice



of making houses face south. Archaeologists
have found that many Neolithic-period houses
were rectangular with a south-facing door.
Zhou period settlements were also organized
on a north-south axis.

These early dwellings no longer exist, but houses in China, the earliest of which date from the Ming
dynasty, also show a tendency to face south. Houses built today are also built facing south, if space
allows. Throughout the 20th Century, Western-trained Chinese architects have attempted to combine
traditional Chinese designs into modern architecture, with only limited success. Moreover, the pressure
for urban development throughout contemporary China required higher speed of construction and
higher floor area ratio, which means that in the great cities the demand for traditional Chinese buildings,
which are normally less than 3 levels, has declined in favor of modern architecture. However, the
traditional skills of Chinese architecture, including major and minor carpentry, masonry, and
stonemasonry, are still applied to the construction of vernacular architecture in the vast rural area in

China.



Canal house

A canal house is a (usually old) house overseeing a canal. These houses are often slim, high
and deep. Because of the danger of flooding the front door is sometimes higher up and only
reachable via stairs. The floor of the main storey lies about seven to nine steps above street
level. Many stoops disappeared in the 19th century when entrances were moved to the
basement. Canal houses usually had a basement and a loft and attic where trade goods could
be stored. A special beam or pulley installation would be located in the attic to hoist up
valuable goods, like spices, cotton, or heavier stuff like cocoa. The pulleys are still used for
moving furniture. At the back of a canal house there will usually be a back garden that runs
either halfway or all the way to the house behind. The garden would be laid out to the taste
of the time and the financial position of the owner. At the bottom of the garden there was
sometimes a summerhouse where family and visitors could relax .





ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ  ΚΙΝΕΖΙΚΑ  ΣΠΙΤΙΑ

Η Κινεζική αρχιτεκτονική αναφέρεται σε ένα ύφος της αρχιτεκτονικής που έχει διαμορφωθεί στην
Ανατολική Ασία για πολλούς αιώνες. Οι δομικές αρχές της κινεζικής αρχιτεκτονικής παρέμειναν
κατά πολύ  αμετάβλητες με αποτέλεσμα, οι κυριότερες αλλαγές να είναι μόνο σε  διακοσμητικές
λεπτομέρειες. Από τη δυναστεία των Τανγκ ,  η κινέζικη  αρχιτεκτονική είχε σημαντική  επίδραση
στο αρχιτεκτονικό  στυλ της Κορέας , του Βιετνάμ και της Ιαπωνία . Ο τρόπος διάταξης ενός
σπιτιού ήταν παρόμοιος μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών, τόσο κατά τους  προηγούμενους
όσο  και  τους μεταγενέστερους χρόνους. Ορισμένα υλικά και
τεχνικές, όπως η διαμόρφωση  της ξυλείας , και η χρήση
τούβλων και κεραμιδιών ήταν παρόντες σε όλη τη χώρα. Παρ
'όλα αυτά, τα σπίτια δεν ήταν  όμοια σε όλα τα μέρη της
Κίνας. Αν κοιτάξουμε τα σπίτια σε διάφορες περιοχές
μπορούμε να δούμε πολλά που διέφεραν  από τόπο σε τόπο.
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της κινεζικής εγχώριας
αρχιτεκτονικής είναι τα σπίτια να βλέπουν νότια. Οι
αρχαιολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι πολλά σπίτια της
Νεολιθικής περιόδου ήταν ορθογώνια με μια πόρτα με νότιο
προσανατολισμό.  Στη περίοδο των  Zhou  οι οικισμοί
οργανώθηκαν επίσης στον άξονα βορρά-νότου. Αυτές οι
πρώιμες κατοικίες δεν υπάρχουν πια, αλλά τα σπίτια στην



Κίνα, τα  παλαιότερα τα  οποία χρονολογούνται  από τη δυναστεία των Μινγκ, δείχνουν επίσης
μια τάση να βλέπουν νότια. Τα σπίτια που  χτίζονται σήμερα είναι επίσης ενσωματωμένα  με
νότιο προσανατολισμό, αν ο χώρος το επιτρέπει. Σε όλο τον 20ο αιώνα, Κινέζοι αρχιτέκτονες με
δυτικές επιρροές προσπάθησαν να συνδυάσουν τα  παραδοσιακά  κινέζικα  σχέδια στη μοντέρνα
αρχιτεκτονική , όμως με  περιορισμένη επιτυχία. Επιπλέον, η πίεση της  αστικής  ανάπτυξης  σε
όλη την σύγχρονη Κίνα απαίτησε  υψηλότερη ταχύτητα στον χρόνο κατασκευής και υψηλότερο
συντελεστή δόμησης, που σημαίνει ότι στις μεγάλες πόλεις η ζήτηση για παραδοσιακά κινέζικα
κτίρια, τα οποία είναι συνήθως λιγότερο από 3 επίπεδα, μειώθηκε υπέρ της σύγχρονης
αρχιτεκτονικής . Ωστόσο, οι παραδοσιακές δεξιότητες της κινεζικής αρχιτεκτονικής,

συμπεριλαμβανομένης της μείζονος και ελάσσονος
ξυλουργικής, τοιχοποιίας και λιθοδομής , εξακολουθούν να
εφαρμόζονται για την
κατασκευή της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής στη αχανή
αγροτική περιοχή της Κινάς .

ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Ένα σπίτι στο κανάλι είναι ένα
(συνήθως παλιό) σπίτι που έχει



πρόσοψη σε ένα κανάλι . Αυτά τα σπίτια είναι συχνά λεπτά ,
υψηλά  και βαθιά . Λόγω του κινδύνου των πλημμυρών η
μπροστινή πόρτα είναι μερικές φορές υψηλότερη  και η  μόνη
πρόσβαση είναι  μέσω σκάλας. Το δάπεδο του κυρίως ορόφου
βρίσκεται περίπου επτά έως εννέα μέτρα πάνω από το επίπεδο
του δρόμου. Πολλά σκεύη   εξαφανίστηκαν τον 19ο αιώνα, όταν
οι είσοδοι μεταφέρθηκαν στο υπόγειο. Τα  σπίτια στα κανάλια
είχαν συνήθως ένα υπόγειο ,  μια σοφίτα και ένα πατάρι, όπου
αποθηκεύονταν αγαθά. Μια ειδική δέσμη ή τροχαλία
εγκατάσταση θα βρίσκεται στη σοφίτα για να μεταφέρει από το
υπόγειο πολύτιμα αγαθά, όπως τα μπαχαρικά , το βαμβάκι , ή
βαρύτερα πράγματα, όπως το κακάο . Οι τροχαλίες
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση επίπλων.
Στο πίσω μέρος του σπιτιού σε κανάλι θα υπάρχει συνήθως ένας
κήπος . Ο κήπος θα έχει διάταξη είτε με το πότε φτιάχτηκε ή
σύμφωνα με την  οικονομική θέση του ιδιοκτήτη. Στο κάτω
μέρος του κήπου υπήρχε μερικές φορές ένα εξοχικό περίπτερο
όπου η οικογένεια και οι επισκέπτες θα μπορούσαν  να
χαλαρώσουν .
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