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Η Σημασία της απ-υλικοποίησης και της επι-υλικοποίησης του έργου 
τέχνης. Το πρόβλημα της σύγχρονης τέχνης.  

Δρ. Γιούλη Ράπτη 

Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 

youlirapti@yahoo.com 

 

Περίληψη         

Με την παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσω την ερευνά μου στη σύγχρονη καλλιτεχνική σφαίρα  που είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την γνώση, την επιστήμη αλλά και την ηθική και την πολιτική. Πρόκειται για την 
τέχνη που κυρίως κινείται ελεύθερα  μέσα στις μορφές της υψηλής τεχνολογίας του παρόντος και του 
μέλλοντος. Είναι η τέχνη που συναντάμε μετά την δεκαετία του ‘70 , όταν  πλέον είχε γίνει γνωστό ότι το 
νόημα της νεωτερικότητας είχε απαξιωθεί. 

Το πρόβλημα θα εντοπιστεί στον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας στην παραγωγή και στην διακίνηση των 
έργων τέχνης που μεταβάλλουν το καθεστώς το οποίο διέπει την καλλιτεχνική δημιουργία στην σύγχρονη 
κοινωνία. Έτσι ο κόσμος της τέχνης δεν μένει αλώβητος από την κρίση. Η αναφορά μου  αφ’ ενός στην έννοια 
της απ-υλικοποίησης που αφορά τόσο την μορφή του  έργου τέχνης όσο και το ίδιο το αντικείμενο της τέχνης 
και αφ’ ετέρου στην επι-υλικοποίηση του αντικείμενου της τέχνης, θα βοηθήσει στο να τονιστεί  ο  κυρίαρχος  
ρόλος των ΜΜΕ και των επικοινωνιακών στρατηγικών που σκοπό έχουν  να μεταβάλλουν σημαντικά την σχέση 
που έχουμε με την τέχνη και τα έργα τέχνης. Ο W.Benjamin το έχει ήδη επισημάνει.  

Τα ερωτήματα που θα τεθούν θα αφορούν κυρίως, πρώτον, στον ρόλο των καλλιτεχνών που εμπλέκονται στην 
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και της επιστημονικής προόδου και δεύτερον στην προσπάθεια ερμηνείας της 
νέας αυτής τέχνης και της σχέσης της με την πολιτική και την κοινωνία μέσα από την φιλοσοφική σκέψη των , 
Jean-Francois Lyotard, Walter Benjamin και Jürgen Habermas. 

 Λέξεις κλειδιά 

Απ-υλικοποίηση και επι-υλικοποίηση του έργου τέχνης ,μινιμαλισμός, εννοιολογική τέχνη, ψηφιακή τέχνη, Δια-
δραστική τέχνη,Jean-Francois  Lyotard, Walter Benjamin, Jürgen Ηabermas 

 

1. H  Απ-υλικοποίηση του αντικείμενου της τέχνης 

Είναι πλέον γεγονός ότι η Τέχνη και η Αισθητική έχουν  υποστεί  ιδιαίτερες αλλαγές κατά το δεύτερο ήμισυ 
του 20ου αιώνα. Αυτό συνέβη όταν το εννοιολογικό πλαίσιο  της αισθητικής απώλεσε  την επιστημολογική 
ισχύ του μπροστά  στις ραγδαίες αλλαγές  του οντολογικού καθεστώτος της τέχνης. Σύμφωνα με τον  Marc 
Jimenez   η πορεία της σύγχρονης τέχνης, από το 1970 και μετά «φαίνεται να αντιτάσσεται στις θέσεις του 
Τheodor Adorno, διότι το νόημα της νεωτερικότητας έχει απαξιωθεί. Σε αυτές τις δεκαετίες η τέχνη είναι θύμα 
της ψευδαίσθησης. Έχουμε εισέλθει , λέει ο φιλόσοφος «σε μια εποχή μεταμοντέρνα που χαρακτηρίζεται από 
το τέλος των μεγάλων ιδεολογιών και από το τέλος του ιστορικού ρήγματος ανάμεσα στις αξίες του 
παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος» (Jimenez,2014: 277).   

Εξετάζοντας  καταρχήν , στην παρούσα μελέτη ,  την έννοια της απo-υλικοποίησης του αντικείμενου της 
τέχνης που αφορά τόσο την μορφή του έργου τέχνης όσο και το ίδιο το  αντικείμενο της τέχνης, 
διαπιστώνουμε ότι αυτή πρωτοεμφανίστηκε στην δεκαετία του ‘60,εποχή , όπου κυριάρχησαν κινήματα όπως 
ο μινιμαλισμός, η εννοιολογική τέχνη , η arte povera, τα happenings κλπ. και συνδέεται άμεσα με μια  έντονη 
αμφισβήτηση των σχέσεων μεταξύ τέχνης και κοινωνίας. Επίσης, όπως  θα διαπιστώσουμε,  η από-
υλικοποίηση του αντικειμένου της τέχνης θα σηματοδοτήσει μια νέα σχέση με το μουσείο και το σύστημα της 
τέχνης. 

mailto:youlirapti@yahoo.com
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1.1 Ο αμερικάνικος μινιμαλισμός θα συστηματοποιήσει γενικά ένα μορφικό αναγώγιμο τόσο σε βασικές 
μορφές όσο και σε μερικά βασικά χρώματα. Ο γλύπτης Donald Judd στο έργο του «Χωρίς τιτλο»(1967), 
«Εικόνα 1» ,χρησιμοποιεί πράγματι ως  υλικά , βιομηχανικά αντικείμενα με απλές γεωμετρικές  μορφές, 
τοποθετημένα αδιάφορα στο πλαίσιο του έργου.  Θα μπορούσε να ειπωθεί  ότι ο καλλιτέχνης ικανοποιείται 
με το να τοποθετεί σ’ ένα οποιαδήποτε χώρο μια πλάκα ή ένα κύβο από μέταλλο. Πρόκειται για ένα 
αντικείμενο το οποίο είναι διφορούμενο καθώς αφενός, έχει μια ορισμένη απόλυτη μορφή χωρίς αισθητική 
πρόθεση και αφετέρου γίνεται αφηρημένο μέσα από την τοποθέτηση του στο χώρο, ως μονάδα ή σε 
επανάληψη . Σε μια πρώτη προσέγγιση αυτό το έργο του Donald Judd θα μπορούσε  να μας παραπέμψει στο ν 
Marcel Duchamps, ο οποίος πρώτος εξέθεσε το 1914, το γνωστό έργο του, Bottlerack, μια ραφιέρα για 
μπουκάλια. Υπάρχει όμως μια τεράστια διαφορά. Στο έργο αυτό, ο Duchamps χρησιμοποίησε ένα μαζικά 
παραγόμενο αντικείμενο σαν «εργαλείο παραγωγής» (Marx,1970:195-6).Ετσι με τον τρόπο αυτόν εισήγαγε 
ένα μέρος της καπιταλιστικής διαδικασίας στην σφαίρα της τέχνης. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην περίπτωση 
του Judd διότι το υλικό αυτό δουλεύεται με βιομηχανικό τρόπο, ο δε καλλιτέχνης δεν έχει επέμβει καθόλου σε 
αυτό. Στο σημείο αυτό μπορούμε να διατυπώσουμε δυο διαφορετικές φιλοσοφικές απόψεις που σχετίζονται 
με την χρήση του υλικού από τον καλλιτέχνη:  Η πρώτη  αφορά στις θέσεις του  Theodor  Adorno, o οποίος 
ισχυρίζεται ότι “η επιλογή του υλικού, η χρήση του και οι περιορισμοί στην χρήση του είναι ένα ουσιώδες 
στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας”   (Adorno,2000: 255).  Αντίθετα, η δεύτερη  άποψη θα στηριχθεί στον 
τρόπο  που οι καλλιτέχνες επιλέγουν τα προϊόντα  που θα χρησιμοποιήσουν, και αυτό είναι  που τους 
διαφοροποιεί. Αυτό  επίσης που διαφέρει στην χρήση του προϊόντος είναι ότι ο καλλιτέχνης δεν φτιάχνει από 
την αρχή ένα αντικείμενο προς έκθεση, αλλά διαλέγει ένα ήδη υπάρχον, νοηματοδώντας το με την δική του 
πρόθεση .Όπως ισχυρίζεται ο Nicolas Bourriaud “το να δημιουργείς είναι να  βάζεις  ένα αντικείμενο σε ένα 
καινούργιο σενάριο, να το θεωρείς ως έναν καινούργιο χαρακτήρα σε μια αφήγηση»(Bourriaud,2007: 25).  

 

Εικόνα 1. 

Ερχόμενοι στην συνέχεια στον ρόλο του θεατή, διαπιστώνουμε ότι ο Donald Judd όπως και οι περισσότεροι 
καλλιτέχνες της μινιμαλιστικής τέχνης, μας παρουσιάζουν μια τμηματική εικόνα του χώρου, την  οποία θα 
πρέπει  να ολοκληρώσουν με την φαντασία τους οι θεατές. 

Είναι πλέον εμφανές ότι ο μινιμαλισμός αφαιρεί -αν μπορούμε να το πούμε- το στοιχείο αυτό που 
χαρακτηρίζει ένα αντικείμενο ως αντικείμενο τέχνης. Του αφαιρεί το μεγαλύτερο ποσοστό των παραδοσιακών 
του  χαρακτηριστικών, τα οποία το όριζαν ως έργο τέχνης. Αυτό που παράγεται μετά το 1960, σύμφωνα με τον 
Thierry De Duve, είναι «μια τέχνη που περιορίζει τους δεσμούς της με τις συγκεκριμένες χειροτεχνίες και 
παραδόσεις της ζωγραφικής ή της γλυπτικής», δηλαδή πρόκειται για  μια τέχνη που δεν κατατάσσεται σε 
συγκεκριμένα γένη και κατηγορήματα  (Duve,1996:205). 

1.2 Στόχος των καλλιτεχνών αυτής της περιόδου ,είναι πράγματι η απόλυτη κατάργηση του ίδιου του έργου 
τέχνης: από αυτήν την τέχνη και από αυτό το έργο δεν υφίσταται λοιπόν πάρα μόνο η ιδέα της τέχνης. 
Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί το έργο του  Joseph Kossuth, εκπροσώπου της Εννοιολογικής Τέχνης. Στο 
κείμενο του Art After Philosophy  αναφέρει: «Ένα έργο τέχνης είναι μια ταυτολογία καθώς είναι η παρουσίαση 
της πρόθεσης του καλλιτέχνη, ότι αυτό το συγκεκριμένο έργο τέχνης είναι τέχνη, που σημαίνει ότι είναι ένας 
ορισμός για την τέχνη. Έτσι το ότι είναι τέχνη είναι αληθές  a priori»( Kossuth, , 1973:81). Σύμφωνα επίσης με 
την  Lucy Lippard  η Εννοιολογική τέχνη πηγάζει από δυο κατευθύνσεις: την τέχνη ως ιδέα και την τέχνη ως 
δράση. Κοινή προέλευση αυτών των εκφράσεων είναι το έργο του Duchamps, οι δράσεις του ντανταϊσμού 



Β΄Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

8 

 

αλλά και οι θεωρητικές προσεγγίσεις των πρώτων μινιμαλιστών. Στην τέχνη που επικεντρώνεται στην ιδέα, η 
φυσική παρουσία του έργου υποβιβάζεται. Ο καλλιτέχνης, με την σειρά του, απαρνείται το ίδιο του το έργο 
και προσπαθεί –μέσα από διαφορετικά μέσα (κείμενα, φωτογραφίες, σημεία)- να μεταφέρει στον θεατή την 
εγκεφαλική διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο Kossuth μέσα από το έργο του «One and Three 
Saws»(1965), εκθέτει ένα πριόνι, την φωτογραφία του αντικειμένου, καθώς επίσης και την ερμηνεία της λέξης 
«πριόνι», «Εικόνα 2».Ο καλλιτέχνης βασικά επιθυμεί να  εξηγήσει ότι η εξέλιξη της δυτικής τέχνης υποχρεώνει 
την ίδια την τέχνη να διερωτηθεί  σχετικά με την ίδια της την φύση. Όπως ισχυρίζεται ο De Duve, ο Kossuth 
«προτείνει την ακύρωση του αισθητικού ζητήματος και την αντικατάσταση του με το γλωσσολογικό». 
(Duve,1996: 376). Είναι εμφανές ότι στους αντίποδες   κάθε φορμαλισμού, ο  Kossuth προχώρησε 
περισσότερο, προσπαθώντας να αποσυνδέσει την τέχνη, ως σύλληψη μιας ιδέας, από την κατασκευή υλικών 
αντικειμένων, με σκοπό να «αφ ΄ υλοποιήσει  την τέχνη» (Lippard, 1997). 

 

Εικόνα 2. 

 1.3 Σε αυτό το πλαίσιο της απ-υλικοποίησης της τέχνης εμφανίζεται  επίσης και η έννοια της Arte Povera, η 
οποία επιμένει στην φυσική παρουσία τόσο του θέματος του καλλιτέχνη  όσο και του αντικειμένου. 
Χαρακτηριστικό  είναι το παράδειγμα της έκθεσης του Γιάννη Κουνέλη, το 1969, στην Galleria de l’Attico στην 
Ρώμη. Πρόκειται για δώδεκα άλογα δεμένα με τα χαλινάρια τους στον τοίχο της αίθουσας, σε κανονικά 
διαστήματα , και τα οποία αποτελούσαν το «έργο» του καλλιτέχνη, με την ονομασία «Χωρίς Τίτλο» (1969), 
«Εικόνα 3»,Εχουμενα κάνουμε μια σημαντική παρατήρηση. Μετά το τέλος της έκθεσης έχουμε και την 
εξαφάνιση του αντικειμένου της τέχνης, δηλαδή του έργου τέχνης. Στο σημείο αυτό μπορούμε να 
ισχυριστούμε ότι αυτή η νέα τέχνη ωθώντας στις ακραίες του συνέπειες τον μινιμαλίστικο αναγωγισμό, 
χρησιμοποίησε πτωχά μέσα από τα πρότυπα της Arte Povera με σκοπό να ξαναφέρει στην επικαιρότητα την 
αδιαφορία για το αισθητικό αποτέλεσμα. Η τέχνη αυτή προσπαθεί να αναχθεί σε ένα διάλογο με την ίδια την 
ζωή, την φύση και την καθημερινότητα. Αυτό το γεγονός  καταδεικνύει ότι η τέχνη προσπαθεί να κάνει ένα 
σημαντικό βήμα μέσα από την σύνθεση και την δημιουργία μερικών τουλάχιστον νέων μορφοποιήσεων στο 
επίπεδο της  καθαρής της φόρμας. 

 

Εικόνα 3. 

1.4 Αναφερθήκαμε ήδη σε αυτές τις καλλιτεχνικές τάσεις της δεκαετίας του ’60,οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
μια τάση απ-υλικοποίησης του αντικειμένου της τέχνης» και οι οποίες καταλήγουν σταδιακά στην εξαφάνιση 
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του έργου για χάρη της έννοιας. Θα πρέπει να προσθέσουμε όμως ότι το φαινόμενο της απ-υλικοποίησης του 
αντικειμένου της τέχνης θα είναι παρόν σε όλες τις δεκαετίες που ακολουθούν την  δεκαετία του ΄60 με 
κορύφωση την δεκαετία του΄90.Χαρακτηριστικο είναι το έργο της διεθνούς φήμης εικαστικού  Orlan (1998) , 
«Εικόνα 4». Από το 1990 έως το 1993 η Orlan  είχε διευθύνει μα σειρά από εννέα χειρουργικές επεμβάσεις, με 
τις οποίες μεταμόρφωσε το πρόσωπο της και δημιούργησε σε αυτό χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται σε 
μη δυτικούς πολιτισμούς. Έχει γράψει το «Σαρκικό Μανιφέστο» και η καλλιτεχνική της δράση κινήθηκε  στα 
όρια της Φεμινιστικής Τέχνης (Εμμανουήλ, 2013:171). 

 

Εικόνα 4. 

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η απ-υλικοποίηση του αντικειμένου της τέχνης σηματοδότησε μια νέα 
σχέση με το μουσείο και το σύστημα της τέχνης καθώς τα έργα αυτά είναι εμφανές ότι  αποκτούν έναν 
εφήμερο και αναλώσιμο χαρακτήρα. Έτσι το καθεστώς του απαραβίαστου μουσειακού εκθέματος και η 
εμπορευματική αξία ανατρέπονται. Η άυλη  μορφή των έργων θα επιτρέψει νέες στρατηγικές διακίνησης της  
τέχνης μέσα από τα δίκτυα κινητικότητας και επικοινωνίας μεταξύ καλλιτεχνών, θεατών και εναλλακτικών 
εκθεσιακών χώρων. 

 

2. Η  Επι-υλικοποίηση του αντικείμενου της τέχνης.  

Ο Jürgen Ηabermas στο έργο του La technique et la science come idéologie, αναφερόμενος γενικά  στα 
καινοφανή σημάδια της σύγχρονης τεχνολογίας που έχουν εισχωρήσει και έχουν ριζώσει ως βαθιά ίχνη στο 
σώμα της πολιτιστικής παραγωγής, πιστεύει ότι θα επηρεάσουν ακόμη και τις θεωρητικές μας προσεγγίσεις. 
Θα δημιουργήσουν μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στις τεχνολογικές  και τις ανθρωπιστικές επιστήμες σε 
βαθμό που θα μιλάμε πλέον  για διεπιστημονικές προσεγγίσεις στα πράγματα. 

Ποιο θα είναι άραγε το μέλλον της σύγχρονης τέχνης ; Άραγε, θα επηρεαστεί η πορεία της εξέλιξής της  μέσα 
από αυτές τις νέες  τεχνολογικές πρακτικές; Ποια θα είναι η σχέση των σύγχρονων έργων τέχνης με το κοινό; 

Τα ανωτέρω ερωτήματα μας οδηγούν σε μια και μόνη σκέψη: το πρόβλημα θα πρέπει να εντοπιστεί στον 
αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας  στους τομείς παραγωγής και  διακίνησης των έργων τέχνης,  
μεταβάλλοντας  ολοένα και περισσότερο το καθεστώς το οποίο διέπει την καλλιτεχνική δημιουργία στην 
σύγχρονη κοινωνία. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι η χρήση του όρου της  επι-υλικοποιήσης του 
αντικείμενου της τέχνης, όπως αναφέρεται στον τίτλο αυτής της ενότητας, έχει σκοπό να βοηθήσει στο να 
τονιστεί  ο  κυρίαρχος  ρόλος των ΜΜΕ και των επικοινωνιακών στρατηγικών που σκοπό έχουν  να 
μεταβάλλουν σημαντικά την σχέση που έχουμε μ4ε την τέχνη και τα έργα τέχνης. Ο Walter Benjamin το έχει 
ήδη επισημάνει, λέγοντας ότι « μαζί με τον τρόπο ύπαρξης των ανθρώπινων κοινωνιών αλλάζει{.. } και ο 
τρόπος με τον οποίο οι αισθήσεις των ανθρώπων αντιλαμβάνονται τον κόσμο» (Benjamin ,1978:16). Το 
γνωστό κείμενο του Benjamin,με τίτλο « Το έργο τέχνης την εποχή της τεχνικής  αναπαραγωγιμότητας του»  
φαίνεται σήμερα προφητικό.   
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Πράγματι, βρίσκουμε πολλές αντιστοιχίες  αυτού του  κειμένου σε σχέση με την μορφή που έχει πάρει η 
σύγχρονη τέχνη. Αυτό γίνεται εμφανές, όταν αναφερθούμε στα τρία σημεία  που εισήγαγε ο Βenjamin στην 
κριτική του και τα οποία είναι: α) Η αλλαγή του τρόπου πρόσληψης του έργου τέχνης, β) η αλλαγή της 
αισθητηριακής αντίληψης του ανθρώπου και γ) ο μετασχηματισμός του έργου τέχνης όσον αφορά την 
λειτουργία και το  νόημα. Είμαστε πλέον  βέβαιοι ότι αυτές οι επισημάνσεις βρίσκουν εφαρμογή στις ημέρες 
μας καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται συγχρόνως με την παραγωγή. Δεν θα πρέπει όμως να παραλείψουμε το 
γεγονός ότι η κριτική  αυτή του Benjamin  επικεντρώνεται  περισσότερο  στην ηθική του αναπαραγόμενου 
έργου, καθώς το ενδιαφέρον του είχε στραφεί στην σχέση κοινωνίας – παραγωγής του έργου τέχνης, όντας 
επηρεασμένος από τις μαρξιστικές θεωρίες που είχε υιοθετήσει. 

2.1 Αναλύοντας στην συνέχεια τον όρο επι-υλικοποίηση του αντικειμένου της τέχνης, διαπιστώνουμε ότι 
αυτή διαφαίνεται ήδη από την δεκαετία του ‘80 και αποτελεί σύμφωνα με τον Jean-  Francois Lyotard  ένα 
από τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταμοντέρνας εποχής. Είναι γνωστό ότι αυτή μας παραπέμπει σε 
εργαλεία της πληροφορικής, στην εικονική πραγματικότητα, στις γενετικές δοκιμές αλλά και στις τεχνικές των 
πολυμέσων. Είναι γνωστό ότι η  λέξη «μεταμοντέρνο» χρησιμοποιήθηκε την δεκαετία του ’70, από 
αμερικανούς κριτικούς και κοινωνιολόγους για να χαρακτηρίσει  την κατάσταση του πολιτισμού μετά τις 
διαφοροποιήσεις που επιτελέστηκαν στην επιστήμη, την τέχνη και την ηθική από τα τέλη του 19ου αιώνα 
μέχρι εκείνη την εποχή. Η λέξη «μεταμοντέρνο» θα χαρακτηρίσει οτιδήποτε μέσα στην σύγχρονη κουλτούρα 
της βιομηχανοποίησης έρχεται σε ρήξη με τις προηγούμενες συνήθειες και άξιες. 

Όσον αφορά την μεταμοντέρνα αισθητική, σύμφωνα με τον  Lyotard, έχουμε μια πρόσμιξη των δυο 
στοιχείων,δηλαδή, της μοντέρνας αναπαράστασης και της φιλοσοφικής έννοιας του ηδονισμού η οποία 
ενυπάρχει μέσα στο μη αναπαραστάσιμο. Η ίδια η αναπαράσταση αποζητά με αυτόν τον τρόπο νέες 
διεξόδους για να οξύνει το συναίσθημα ότι υπάρχει κάτι ικανό να προκαλέσει ηδονή. Έτσι, όπως υποστηρίζει 
ο Lyotard « το κείμενο το οποίο γράφει ο συγγραφέας , το έργο το οποίο συναρμόζει ο καλλιτέχνης, δεν 
κατευθύνεται από ήδη σταθερούς κανόνες και δεν μπορούν να κριθούν κατά το μέτρο μιας κανονικής αρχής, 
δηλαδή σύμφωνα με την εφαρμογή γνωστών κατηγοριών σε ένα κείμενο ή ένα έργο (Lyotard,1988:19). 

Eδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η έκθεση με την επωνυμία “  Les Ιmmateriaux “, το 1988, κάτω από την 
εποπτεία του  J.-F. Lyotard (Jimenez, 2005:272).Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα ξεχωρίσουμε είναι ο Piotr 
Kowalski- αρχιτέκτονας και γλύπτης- στην  Biennale του 1995, ο οποίος παρουσίασε έναν αριθμό έργων τα 
οποία κατέδειξαν ότι οι καλλιτέχνες έχουν οικειοποιηθεί πλέον αυτά τα νέα μέσα του 20ου αιώνα. Για τον 
καλλιτέχνη, η πληροφορική είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται στην επεξεργασία του πραγματικού. 
Χαρακτηριστικό είναι το δια-δραστικό, ολογραφικό  έργο του , με τίτλο «Pixel Mountain”,1987, «Εικόνα 5». Οι 
νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν μια νέα  γραφή, μια νέα σύνταξη. Επιτρέπουν την εκ νέου 
εισαγωγή και την σύνθεση όλων των προηγουμένων , την δημιουργία νέων και την προβολή αυτών σε μια 
πράξη συνταύτισης. Η πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Piotr Kowalski, δεν είναι  παρά μια σειρά ενώσεων ή 
σχέσεων μεταξύ του πραγματικού και του μη πραγματικού, Τίποτα δεν είναι αφηρημένο σε σχέση με αυτό τον 
κόσμο και τίποτα δεν μπορεί να είναι αυθύπαρκτο. Για τον καλλιτέχνη,  ίσως η σύγχρονη τέχνη να μην είναι 
κομιστής νέων κριτικών στάσεων. 

 

Εικόνα 5. 
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Στη συνέχεια,  το έργο του Εrnst Breleur «Χωρίς τίτλο»,1998, «Εικόνα 6»,καλλιτέχνη από την Μαρτινίκα, 
πραγματοποιείται με ακτινογραφίες του ανθρώπινου σώματος. Τα αποσπασματικά κλισέ συγκεντρώνονται, 
καλούνται, βάφονται, με τέτοιο τρόπο ώστε  να σχηματίζουν μεγάλες μορφές.To έργο του καλλιτέχνη είναι 
μοναδικό, όπως μας εξηγεί και o Dominique Berthet. Υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι « η επιλογή  που 
έκανε ο καλλιτέχνης να εγκαταλείψει την ζωγραφική προς όφελος της ακτινογραφίας ως μέσον, δημιουργεί 
ένα άνοιγμα προ το ανθρώπινο σώμα, ένα σώμα το οποίο εξετάζεται με τρόπο ασυνήθιστο, ένα σώμα 
αινιγματικό, ανώνυμο, ανασυγκροτημένο. ‘Ένα σώμα το οποίο δεν σταματά να μας προκαλεί» (Berthet,2001).   
Είναι σαφές ότι o Ernest Breleur αντιλαμβάνεται αυτήν την ιδιοποίηση των νέων τεχνολογιών με την 
προοπτική να ξεπεραστούν οι ιδιαιτερότητες που αφορούν  την ταυτότητα και να γεφυρωθούν οι πολιτισμικές 
αποστάσεις. Είναι απόλυτα πεπεισμένος ότι η σύγχρονη τέχνη- όντας πάντα απρόβλεπτη , θα μας οδηγεί σε 
μια ανανέωση της αντίληψης μας όσον αφορά τον κόσμο καθώς επίσης και τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ 
τους. 

 

Εικόνα 6. 

Συνεχίζουμε  την παρουσίαση των νέων καλλιτεχνών με δυο ακόμα εκπροσώπους της Δια-δραστικής τέχνης. 
Στο έργο του καλλιτέχνη  Jeffrey Shaw, «The Legible City», 1988 , «Εικονα 7», η δι-επαφή αποτελείται από ένα 
ποδήλατο. Κάνοντας ποδήλατο, μια δραστηριότητα γνωστή και αγαπημένη, ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα 
να κινείται σε μια προβαλλόμενη  πόλη  κατασκευασμένη από γράμματα.  

 

Εικόνα 7. 

Στη συνέχεια έχουμε  ένα έργο του καναδού καλλιτέχνη David Rokeby , γνωστό ως “Silicon remembers 
Carbon”1993 , όπου ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να αλλάξει με τις κινήσεις του την εικόνα που 
προβάλλεται στο πάτωμα. Υπέρυθροι αισθητήρες και κάμερες χρησιμοποιούνται σαν δι-επαφή, «Εικόνα 8». 



Β΄Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

12 

 

 

Εικόνα 8. 

Αναλύοντας, στη συνέχεια, τον ρόλο του θεατή, διαπιστώνουμε ότι, στις  συγκεκριμένες καλλιτεχνικές 
εγκαταστάσεις, το κοινό είναι αυτό που ολοκληρώνει το έργο. Είναι ήδη γνωστό ότι αυτή η αλλαγή του θεατή  
από μια παθητική σε μια ενεργητική κατάσταση αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη κοινωνική αλλαγή που 
πρωτοεμφανίστηκε στην διάρκεια της δεκαετίας του ’60.Ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίον κάθε άτομο θα 
διαλέξει να κινηθεί μέσα στο έργο, θα του δώσει και άλλη αίσθηση,  ένα άλλο βίωμα που θα είναι μοναδικό 
για τον καθένα.  Μετά την δεκαετία του ΄90, όπως ήδη έχουμε  διαπιστώσει,  το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών  
εστιάζεται κυρίως  στις αλληλεπιδράσεις του κοινού. Αυτή η γενικευμένη στροφή του ρόλου του κοινού μας 
δίνει την δυνατότητα να ισχυριστούμε ότι  εκφράζει  ταυτόχρονα και μια πολιτική θέση. 

2.2 Είναι δύσκολο μέσα από αυτή την μελέτη να γίνει μια επισταμένη αναφορά των  έργων της δεκαετίας του  
’90, τα οποία παρουσιάζουν έναν υβριδικό χαρακτήρα, όντας ταυτόχρονα έργα τέχνης, μέρος τεχνολογικών 
ερευνών και επιστημονικών πειραμάτων. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια με την πρόοδο της βιολογίας 
και της ιατρικής αναπτύχτηκε ένα καινοφανές είδος τέχνης. Πρόκειται για την εμφάνιση της Βιοκυβερνητικής 
Τέχνης (Bio-Art). Από το 2000 και μετά δόθηκε η ευκαιρία  στην τέχνη αυτή να εκφραστεί, χρησιμοποιώντας τα 
τελευταία επιτεύγματα της βιοτεχνολογίας και δημιουργώντας ριζικά διαφοροποιημένα και προκλητικά έργα, 
ενώ πολλοί από τους καλλιτέχνες είναι οι ίδιοι βιοτεχνολόγοι. Ο Eduardo Kac, κατόρθωσε να δώσει στην  Bio-
art την μεγαλύτερη δημοσιότητα με το έργο του «GFP Bunny»,2000, «Εικόνα 9».  Η ψηφιακή αυτή εικόνα του 
πράσινου κουνελιού κυριαρχεί στο κέντρο ενός  λευκού φόντου που αναγράφει τον τίτλο «Alba  φθορίζον 
κουνέλι” και βάσει αυτής της εικόνας ο καλλιτέχνης   πραγματοποίησε μια σειρά δημοσίων παρεμβάσεων, 
όπως είναι GFP Bunny Paris Intervention”. Αποτέλεσμα αυτών των επεμβάσεων ήταν να αναδειχθεί  αυτό το 
έργο, σε ένα από τα δημοφιλέστερα σύγχρονα έργα. Αποτελεί , επίσης, ένα σύγχρονο φαινόμενο, το γεγονός 
ότι προτάθηκε ως έργο της Bio Art.. Ο Eduardo Kac κατάφερε αναμφισβήτητα να αναδείξει την  Bio Art, να την 
προβάλλει και να την καθιερώσει ως ένα είδος σύγχρονης  τέχνης (Κac,2005). 

 

Εικόνας 9. 
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Ανακεφαλαιώνοντας, οφείλουμε να αναφερθούμε στην  χρήση του όρου επι-υλικοποίηση. Είναι γεγονός ότι , 
αντίθετα με  ό, τι διατυπώσαμε ως θέση σχετικά με την χρήση  του όρου  απ’υλικοποιηση, διαπιστώνουμε ότι 
η έννοια της  επι-υλικοποισης δεν μπορεί να θεωρηθεί συνώνυμη του πρόσκαιρου, ούτε της απομάκρυνσης 
από την απτή πραγματικότητα της καθημερινότητας. Μέσα δε από την ανάλυση των έργων τέχνης που ήδη 
έχουμε παραθέσει στην δεύτερη ενότητα, διαπιστώνουμε, επίσης, ότι η  τέχνη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς 
την τεχνολογία. Οι δε καλλιτέχνες, στους  οποίους έχουμε ήδη αναφερθεί , εμπλέκονται με την σειρά τους  
στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και της επιστημονικής προόδου, οικειοποιούμενοι τα νέα μέσα με 
σκοπό να μας παρουσιάσουν   έναν κόσμο τελείως διαφορετικό. Στο σημείο αυτό, θα συμφωνήσω με την 
άποψη του J.F.Lyotard, ότι «η μη ανατρέψιμη πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας συνεπάγονται μια 
πολυπλοκότητα, η οποία θα επηρεάζει όχι μόνο τον τρόπο ζωής μας αλλά επίσης και την ευαισθησία μας σε 
γλωσσικό, ακουστικό οπτικό και κινητικό επίπεδο (Lyotard,1988:128). 

 

3. Επίλογος 

Είναι πλέον εμφανές ότι  η σύγχρονη τέχνη προκαλεί με την σειρά της, πρώτον, διαφορετικές πρακτικές και 
αλληλοπαρεμβολές με την καθημερινότητα και  δεύτερον, εκφράζει με πρωτότυπο τρόπο τον κόσμο, την 
κοινωνία και το περιβάλλον μέσα στο οποίο  ζούμε. Τρίτο και κυριότερο, η τέχνη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς 
την τεχνολογία. Οι δε καλλιτέχνες, στους  οποίους έχουμε ήδη αναφερθεί , εμπλέκονται στην ανάπτυξη των 
νέων τεχνολογιών και της επιστημονικής προόδου , αποκαλύπτοντας συνεχώς την απόλυτη διαπερατότητά 
τους όσον αφορά τα σύγχρονα προβλήματα. 

Καταλήγουμε στο γεγονός ότι η σύγχρονη τέχνη μπορεί να μαρτυρεί πλέον μια νέα πολιτική και ιδεολογική 
στάση μέσα από τις νέες αυτές τεχνολογικές πρακτικές, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτόν μια νέα 
«γλώσσα». Τα  νέα αυτά τεχνολογικά μέσα ,στα οποία επισταμένα αναφερθήκαμε, θα συνεχίσουν, όπως 
ισχυρίζεται o Jürgen Habermas, να  ευνοούν την μετάδοση των αισθητικών εμπειριών σε ένα διευρυμένο 
κοινό( (Habermas,1988:96). Ως εκ τούτου ελπίζουμε ότι  θα διατηρηθεί η  «υπόσχεση ευτυχίας» που 
εμπεριέχεται στα έργα τέχνης  και η οποία ήταν τόσο αγαπητή στον Theodor Αdorno.  
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Εικόνα 1. “Zone* Interdite” 

 

Περίληψη 

Αντιπαραθέτοντας την τεχνολογία στην κουλτούρα, ο Herbert Marcuse επιμένει ότι οι τεχνολογικές συσκευές 
είναι καθ΄εαυτές φορείς σκοπών και συμφερόντων κυριαρχίας. Σε αντίθεση με τον Marcuse, ο Walter 
Benjamin διακρίνει ένα δυναμικό για κοινωνική κριτική εγγενές στην τεχνολογία. Στη δεκαετία του πενήντα, ο 
γάλλος φιλόσοφος Gilbert Simondon, στο θεμελειώδες έργο του “Du mode d’existence des objects techniques”  

διαπιστώνει ότι η λογική της τεχνολογίας είναι στην ουσία της μη προβλέψιμη, με αποτέλεσμα το έργο να 
υπερβαίνει διαρκώς τον αρχικό σκοπό δημιουργίας του και να επαναπροσδιορίζεται ακατάπαυστα. Αυτό το 
δυναμικό επαναοικειοποίησης, που εγκαθεδρεύει στον πυρήνα της τεχνολογίας, δίνει στην τεχνολογία τον 
πολιτικό της χαρακτήρα. Η θέση αυτής της ανακοίνωσης είναι ότι ο ρόλος της σύγχρονης τέχνης είναι να 
καταδεικνύει την οντολογική ανοιχτότητα της τεχνολογίας, ενώ συγχρόνως να θέτει υπό αμφισβήτηση την 
οικειοποίησή της από την πολιτική, μέσα από μια συνεχή διαδικασία διαρκών διαφοροποιήσεων. Σημείο 
αναφοράς της συζήτησης θα είναι έργα των καλλιτεχνών Christoph Wachter και Mathias Jud, όπως η 
εγκατάσταση ψηφιακού δικτύου σε οικισμό Ρομά στη Γαλλίa ή η οπτική ανακατασκευή του Γκουατάναμο. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Πολιτική, τεχνολογία, τέχνη, επαναοικειοποίηση, διαδίκτυο, συμμετοχική δράση  

 
Μέσα από το έργο τους, οι καλλιτέχνες Christoph Wachter και Mathias Jud στοχεύουν να διερευνήσουν τα 
όρια του διαδικτύου, το τεχνολογικό «έξω», που αφορά ομάδες ανθρώπων οι οποίοι για πολιτικούς λόγους 
είναι αποκλισμένοι από την ψηφιακή επικοινωνία (Εικόνες 1-5). Στη Γαλλία για παράδειγμα, για να αποκτήσει 
κάποιος πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρέπει σύμφωνα με το νόμο να έχει μόνιμη κατοικία. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τον αποκλισμό των Ρομά από το διαδίκτυο. Οι δυο καλλιτέχνες ανέλαβαν να δημιουργήσουν 
σύνδεση, επωφελούμενοι από ένα δημόσιο ενεργό σημείο. Χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία και 

mailto:lenatatla@yahoo.gr
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αυξάνοντας την ισχύ των κεραιών με τενεκεδένια κουτάκια, οι Wachter και Jud επέκτειναν τα όρια του 
διαδικτύου (Εικόνα 2). Μέσα από τη διαδικασία γίνεται σαφές ότι ενώ η τεχνολογία είναι  τόπος άσκησης 
εξουσίας, την ίδια στιγμή αυτή μπορεί να καταστεί και πηγή αντίδρασης. 

 

 

Εικόνα 2. “Hotel Gelem”, “Embedded Tourism”: συμμετέχοντας σε αβέβαιες συνθήκες κατοίκησης 

  
Είναι γεγονός ότι στην εποχή μας, την ψηφιακή εποχή, ζούμε μέσα σε μια τεχνολογική πραγματικότητα η 
οποία διαπερνά όλους τους τρόπους σκέψης και δράσης μας περισσότερο από ποτέ. Η σύνδεση της 
ανάπτυξης του τεχνικού πολιτισμού με την υποχώρηση του πνευματικού, της κουλτούρας, έχει αποτελέσει 
ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου  αντικείμενο σκληρής κριτικής 
από πολλούς διανοούμενους, με έμφαση στα μέλη της Σχολής της Φρανκφούρτης. Το 1947 οι Max 
Horkheimer και Theodor Adorno στο κείμενό τους «Η βιομηχανία της κουλτούρας: Ο διαφωτισμός ως 
εξαπάτηση των μαζών»  επιμένουν ότι η τεχνολογία αποκτά δύναμη πάνω στην κοινωνία βασίζοντας την 
ανάπτυξή της στο κεφάλαιο, στη δύναμη των οικονομικά ισχυρών. Έτσι η ορθολογικότητα της τεχνολογίας 
είναι στην ουσία της η ορθολογικότητα της οικονομικής εξουσίας, η οποία επιβάλλει στην κοινωνία την 
αποξένωση από τον εαυτό της μέσα από την τυποποίηση και τη μαζική παραγωγή. Όχι η τεχνολογία 
καθ΄εαυτή, διασαφηνίζουν οι Horkheimer και Adorno, αλλά η λειτουργία της μέσα στην σημερινή οικονομία 
είναι αυτή που δεν επιτρέπει την απόσταση και τη διάκριση ανάμεσα στο έργο και τη λειτουργία της 
κοινωνίας. Έτσι όχι μόνο η φύση, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος μετατρέπεται σε αντικείμενο χειραγώγησης και 
εκμετάλλευσης μέσω της τεχνολογίας. Μέσα από τη βιομηχανία της κουλτούρας, επιμένουν οι δυο διανοητές, 
όλες οι μορφές τέχνης από το σινεμά έως τη μουσική, έχουν εκπέσει σε διασκέδαση (Χορκχάιμερ – Αντόρνο, 
1986: 141-193). 

Ο τεχνολογικός πολιτισμός ως το αντίθετο της κουλτούρας δηλαδή της πνευματικής καλλιέργειας και της 
αναζήτησης της ελευθερίας διαμορφώνει τον «μονοδιάστατο» άνθρωπο όπως τον περιγράφει ο Herbert 
Marcuse το 1964 σε μια πολεμική κατά του καπιταλισμού όπου μιλάει για παράλυση της κοινωνικής κριτικής 
και περιγράφει τη διαδικασία μέσα από την οποία ο λόγος έχασε τη διαλεκτική του δύναμη της 
αντιπαράθεσης στον κόσμο της εμπειρίας που παραδοσιακά απολάμβανε στη Δυτική σκέψη και έγινε λόγος 
κυριαρχικός, κατασκευάζοντας ένα ολιστικό σύμπαν τεχνολογικής ορθολογικότητας (Marcuse, 2007).  

 

Σε αντίθεση με τον Marcuse, ο Walter Benjamin διακρίνει ένα επαναστατικό δυναμικό για κοινωνική κριτική 
εγγενές στην τεχνολογία, καθώς και την ικανότητα για ρήξη με την παράδοση(Benjamin, 1985). Προς το τέλος 
της δεκαετίας του πενήντα, ο γάλλος φιλόσοφος Gilbert Simondon, στο θεμελειώδες έργο του Du mode 
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d’existence des objects techniques (Simondon, 1989), διερευνά φιλοσοφικά την οντολογία των τεχνικών 
αντικειμένων, με σκοπό να ανασκευάσει την κρατούσα άποψη ότι η τεχνολογία είναι εχθρός της κουλτούρας. 
Όπως διαπιστώνει ο Simondon, η τεχνολογική εξέλιξη διαφέρει ριζικά από τη βιολογική εξέλιξη, καθ’ όσον ένα 
άτομο είναι αναπόσπαστο μέρος του είδους του, ενώ μια τεχνολογία που εφευρέθηκε για συγκεκριμένο 
σκοπό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ένα εντελώς διαφορετικό σκοπό. Επίσης ενώ από ένα άτομο δεν 
μπορούν να αποσπασθούν όργανα, από ένα έργο της τεχνολογίας μπορούν. Υπάρχει επομένως ένας 
ενδιάμεσος χώρος στο έργο της τεχνολογίας που μπορεί να καταληφθεί από δυνάμεις αλλότριες, όπως αυτές 
της πολιτικής. Αυτή η παρατήρηση του Gilbert Simondon αφήνει ανοιχτό το έδαφος στην κριτική που άσκησε 
στην τεχνολογία η Σχολής της Φραγκφούρτης, σχετικά με την ταύτιση της ορθολογικότητας της πολιτικής 
εξουσίας με την ορθολογικότητα της τεχνολογίας. Από την άλλη μεριά όμως, ενώ τα συμφέροντα της 
πολιτικής εξουσίας εισχωρούν στη βασική κατασκευή του έργου της τεχνολογίας, αυτά δεν είναι σε θέση να 
το καθορίσουν απόλυτα. Η λογική της τεχνολογίας δεν επιτρέπει τον απόλυτο προσδιορισμό ενός έργου, αυτό 
επαναπροσδιορίζεται ακατάπαυστα. Η διαδικασία επαναπροσδιορισμού του έργου είναι μια ανοικτή 
διαδικασία την οποία ο Simondon περιγράφει ως είσοδο πληροφορίας(Simondon, 2012: 7). Περιλαμβάνει 
πολλές χρονικές στιγμές και πολλά επίπεδα: Ξεκινά με την ανακάλυψη της μηχανής, που μπορεί να συνδυάζει 
πολλά πεδία γνώσης και πολλούς ειδικούς. Συμβαίνει για δεύτερη φορά κατά την κατασκευή και τη ρύθμιση 
της μηχανής. Επαναλαμβάνεται μια τρίτη φορά κατά τη διαδικασία εκμάθησης της λειτουργίας της και για 
τέταρτη φορά κατά τη χρήση της μηχανής. Τα τέσσερα αυτά στάδια εισόδου πληροφορίας δεν συνδέονται 
οργανικά μεταξύ τους. Λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές από διαφορετικά άτομα. Ο 
καταμερισμός αυτός στη βιομηχανική παραγωγή της μηχανής διαφοροποιεί τον βιομηχανικό εφευρέτη, 
μηχανικό ή εργάτη από τον παραδοσιακό τεχνίτη που ήταν συγχρόνως εφευρέτης, κατασκευαστής και αυτός 
που έθετε σε λειτουργία τη μηχανή.  

Έτσι η λογική της τεχνολογίας είναι στην ουσία της μη προβλέψιμη, με αποτέλεσμα το έργο να μπορεί να 
υπερβαίνει διαρκώς τον αρχικό σκοπό δημιουργίας του και να επαναπροσδιορίζεται ακατάπαυστα. Αυτό το 
δυναμικό επαναοικειοποίησης, που εγκαθεδρεύει στον πυρήνα της τεχνολογίας, δίνει στην τεχνολογία τον 
πολιτικό της χαρακτήρα. Η θέση αυτής της ανακοίνωσης είναι ότι ο ρόλος της σύγχρονης τέχνης είναι να 
καταδεικνύει την οντολογική ανοιχτότητα της τεχνολογίας, ενώ συγχρόνως να θέτει υπό αμφισβήτηση την 
οικειοποίησή της από την πολιτική, μέσα από μια συνεχή διαδικασία διαρκών διαφοροποιήσεων. Η 
αποστασιοποιημένη κριτική θεώρηση της κοινωνικής κατάστασης που προτείνει ο Adorno, με τη βοήθεια του 
διαδικτύου μπορεί να αντικατασταθεί από συμμετοχική δράση, όπως φαίνεται στο έργο των Wachter και Jud 
(Bunz, 2014).  

 
 

Εικόνα 3. “Zone* Interdite”. Ανακατασκευή της περίφραξης του Guantanamo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4. “Zone* Interdite”. Ανακατασκευή της περίφραξης του Guantanamo (λεπτομέρεια)  
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Οι Christoph Wachter και Mathias Jud στο έργο τους – ήτε αυτό εστιάζεται σε κοινότητες των Ρομά όπως το 
«HOTEL GELEM», ήτε σε τόπους φυλάκισης πολιτικών κρατουμένων όπως το «Zone* Interdite» 
(απαγορευμένη ζώνη), ανασκευάζουν με τη χρήση του διαδικτύου τα όρια του κοινωνικού μας χώρου και 
αμφισβητούν μορφές άσκησης εξουσίας που θεωρούνται δεδομένες. Η πολιτική επέμβαση και αντίδραση 
είναι τοποθετημένες στο κοινωνικό κενό που ανοίγεται μέσω της τεχνολογίας.Ο πολιτικός χαρακτήρας των 
έργων συνίσταται στο γεγονός ότι αυτά πολιτικοποιούν περιθωριοποιημένες πλευρές της σύγχρονης ζωής, 
μέσα από την τεχνολογία του διαδικτύου. Τα έργα αυτά συνιστούν τέχνη με την έννοια ότι ο θεατής, σε ένα 
πρώτο επίπεδο, προσκαλείται να βιώσει την εμπειρία της αντίληψης χώρων που ο Michel Foucault θα 
χαρακτήριζε ως ετεροτοπίες – να ζήσει για λίγο σε μια κοινότητα Ρομά, ή να συγκεντρώσει συλλογικά 
δημοσιευμένο οπτικό  υλικό χώρων που απαγορεύεται η φωτογράφιση όπως το Guantanamo. Συγχρόνως, σε 
ένα  δεύτερο επίπεδο, μέσω αυτής της εμπειρίας συμμετέχει στην  αναθεώρηση αρχετύπων και ηθικών αξιών 
που θεωρούνται δεδομένα στην σύγχρονη κοινωνία (Magrini, 2014: 141-151). Τελειώνοντας, θα ήθελα να 
τονίσω ότι η ενότητα της αισθητικής με την πολιτική και την ηθική που υπονοείται εδώ, γίνεται αντιληπτή ως 
μια ανοικτή διαδικασία που υπόκειται συνεχώς σε μετατόπιση και αλλαγή. Αυτό καθίσταται δυνατό μέσα από 
το δυναμικό επαναοικειοποίησης της τεχνολογίας του διαδικτύου. 

 

    

             
 

Εικόνα 5. Σχέδιο «Νέα Έθνη» 
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Η αισθητική απέναντι στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα στο πλαίσιο των 
θεωρήσεων των Jacques Derrida και Jacques Rancière. 

Θωμάς Συμεωνίδης 

Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών  

thomas.symeonidis@yahoo.gr  

 

Περίληψη 

Σκοπός της εισήγησή μας είναι να παρουσιαστούν και να αναλυθούν τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τη 
συνάντηση της αισθητικής και της ψηφιακής πραγματικότητας. Βασικές αναφορές αυτής της πραγμάτευσης 
αποτελούν η σκέψη του Jacques Derrida για τα νέα μέσα καθώς και οι σχετικές θέσεις του Jacques Rancière. 
Με έμφαση σε κάποιες έννοιες όπως η ορατότητα, η τυφλότητα, το φασματικό και τα προβλήματα με τα οποία 
τίθεται αντιμέτωπη η αναπαραστατική λειτουργία στο πλαίσιο της νέας ψηφιακής πραγματικότητας, θα 
επιχειρεί μία προσέγγιση της αισθητικής και της καλλιτεχνικής πράξης με σκοπό να διαφανούν τα νέα σημεία 
ισορροπίας κάποιων βασικών εννοιών και λειτουργιών της αισθητικής, όπως η ένταση ανάμεσα στο αισθητό 
και το μη αισθητό, το ορατό και το αόρατο, το αναπαραστάσιμο και το μη αναπαραστάσιμο. 

 

Λέξεις Κλειδιά 

Derrida, Rancière, Φασματικό, Αναπαράστατικό καθεστώς, Αισθητική 

 

Ι. 

Η εμπλοκή του Derrida με τη ψηφιακή πραγματικότητα, ήταν μία αφορμή προκειμένου ο Γάλλος φιλόσοφος 
να αναπτύξει περαιτέρω τον στοχασμό του για το φάσμα [φάντασμα] και το φασματικό με έμφαση κυρίως 
στο αισθητικό, και όχι στο πολιτικό, όπως συμβαίνει κατά κύριο λόγο στο έργο του, Φαντάσματα του Μαρξ 
(Ντερριντά, 2000). Η σκέψη του Derrida για το φάσμα και την αισθητική, έχει τον χαρακτήρα μίας παράδοξης 
αισθητικής η οποία έχει αποδοθεί και με τον όρο «φασματική αισθητική» (Steinmetz, 2000: 48). Ο ίδιος ο 
Derrida θα πει: «Η εμπειρία των φαντασμάτων δεν είναι συνδεμένη με μία περασμένη εποχή της ιστορίας […] 
αλλά αντίθετα εντατικοποιήθηκε και επιταχύνθηκε από τεχνικές που διαθέτουμε σήμερα όπως ο 
κινηματογράφος, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο». Και προσθέτει: «Αυτές οι τεχνικές απέκτησαν υπόσταση χάρη 
κατά κάποιο τρόπο σε μία φασματική δομή. Ο κινηματογράφος είναι μία τέχνη του φάσματος, δηλαδή δεν 
είναι ούτε εικόνα ούτε αντίληψη. Δεν είναι όπως η φωτογραφία ή η ζωγραφική. Η φωνή στο τηλέφωνο έχει 
επίσης μία φασματική εμφάνιση. Είναι κάτι που δεν είναι ούτε πραγματικό ούτε μη πραγματικό: επανέρχεται, 
αναπαράγεται, τελικά, είναι το ζήτημα αναπαραγωγής. Από τη στιγμή που η πρώτη αντίληψη μίας εικόνας 
είναι συνδεδεμένη με μία δομή αναπαραγωγής, είμαστε αντιμέτωποι με μία φασματική κατάσταση» (Derrida, 
2013: 308).  

Με την έννοια του φάσματος, ο Derrida θέλει να δηλώσει την αμφισημία που υπάρχει τόσο στο πραγματικό 
όσο και στο φανταστικό, θέλει να δηλώσει αυτό που δεν είναι ούτε πραγματικό ούτε φανταστικό. Το 
φάντασμα είναι κάτι που βρίσκεται ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, είναι το όριο ανάμεσα στο ζωντανό και 
το νεκρό, όπου και αν τίθεται αυτό. Από αυτή την άποψη, η έννοια του φάσματος, είναι αναπόδραστα 
πολιτική ακόμα και στο πεδίο της αισθητικής: «Η τέχνη του αναχρονισμού είναι επίσης μία τέχνη της 
πολιτικής … η τέχνη του να δίνεις τον λόγο ενάντια στη ροή του χρόνου, εξαιτίας της ροής του χρόνου, σε 
αυτούς που δεν έχουν δικαίωμα στο λόγο» (Derrida, 2013: 363).  

Στην προέκταση αυτών των συλλογισμών, βρίσκεται η έννοια της ορατότητας και πιο συγκεκριμένα η έννοια 
της φασματικής ορατότητας. Ο Derrida συνδέει την έννοια του φάσματος με την έννοια του υψηλού 
θεωρώντας ότι ο κινηματογράφος, αλλά και γενικότερα η ψηφιακή αναπαραγωγή, είναι «μία διαδικασία 
μετατροπής σε υψηλό» (Derrida, 2000: 120). Με αυτήν την έννοια, αν θεωρήσουμε το υψηλό ως 
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συγκεκριμενοποίηση της απροσδιοριστίας, ο Derrida συνδέει στην ουσία το μη επιλύσιμο, την 
απροσδιοριστία δηλαδή, με τη φασματικότητα και την οπτικότητα. Με άλλα λόγια, στο πλαίσιο του 
κινηματογράφου και της ψηφιακής αναπαραγωγής πλέον σήμερα, η ένταση ανάμεσα στο βλέπειν από τη μία 
και το μη επιλύσιμο από την άλλη, καταδεικνύεται πιο έντονα. Το βλέπειν, δεν μπορεί να εξαντλήσει την 
πραγματικότητα με αποτέλεσμα ο Derrida να ορίζει ως αρχή του βλέπειν την κατάσταση τυφλότητας. Με αυτή 
την αντιστροφή, ο Derrida μετατοπίζει την έμφαση σε ό,τι δεν μπορεί να δει κάποιος παρά σε αυτά που 
μπορεί.  

Γενικότερα, το φασματικό βρίσκεται στον πυρήνα της σκέψης του Derrida και της αποδόμησης και αυτό γιατί 
υπερβαίνει τις συμβατικές αντιθέσεις ανάμεσα στο ορατό και στο μη ορατό, στο αισθητό και το μη αισθητό: 
«Ένα φάσμα είναι συνάμα ορατό και αόρατο συνάμα φαινόμενο και μη φαινόμενο: ένα ίχνος, που, 
προκαταβολικά σημαδεύει, το παρόν με την απουσία του. Η φασματική λογική είναι de facto μια 
αποδομητική λογική» (Ντερριντά & Στίγκλερ, 1998: 147). Πολύ συνοπτικά, και σε αυτά τα συμφραζόμενα, 
μπορεί να ειπωθεί ότι η αποδόμηση είναι η διερεύνηση της φασματικής λογικής, του τρόπου δηλαδή με τον 
οποίο η πραγματικότητα στοιχειώνεται από το άλλο, το οποίο στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Derrida, είναι 
συνώνυμο του ίχνους και της διαφωράς. Ο Derrida, αποδίδει μία ηθική, και κατά προέκταση πολιτική, 
λειτουργία στο φάσμα: «Το φάσμα δεν είναι απλώς κάποιος που βλέπουμε να έρχεται και να επανέρχεται, 
είναι κάποιος που αισθανόμαστε ότι μας κοιτάζει, μας παρατηρεί, μας επιτηρεί, όπως ο νόμος […] Το φάσμα 
δεν είναι απλώς αυτό το ορατό αόρατο που μπορώ να δω, είναι κάποιος που με κοιτάζει χωρίς αμοιβαιότητα, 
που δημιουργεί, επομένως, τον νόμο εκεί όπου είμαι τυφλός, τυφλός λόγω θέσεως» (Ντερριντά & Στίγκλερ, 
1998: 151). Συνοψίζοντας, ο Derrida εξομοιώνει το φάσμα με ένα βλέμμα, το βλέμμα ενός άλλου, μία όραση 
μέσα από την οπτική γωνία του άλλου, μία όραση που συνεπάγεται την πρόσβαση σε μία άλλη αρχή από την 
οποία το πραγματικό μπορεί να γίνει αισθητό. Αυτό ακριβώς το αισθητό σχετίζεται με «τη μη αναγώγιμη 
ετερότητα μιας άλλης απαρχής του κόσμου», αλλά και με αυτό που ο Derrida αποκαλεί βλέμμα του άλλου: 
«δεν είναι απλώς μια άλλη μηχανή αντίληψης των εικόνων, είναι ένας άλλος κόσμος, ένα άλλο σημείο μηδέν 
του φαίνεσθαι» (Ντερριντά & Στίγκλερ, 1998: 153). 

 

ΙΙ. 

Ας μεταβούμε τώρα στον Rancière, ο οποίος, αρχικά γνωστός για τις συνεισφορές του στην πολιτική θεωρία, 
από το 2000 και μετά, γράφει αποκλειστικά σχεδόν για θέματα αισθητικής. Ξεκινώντας από τη λογοτεχνία, η 
οποία τον απασχόλησε από πολύ νωρίς, μετατοπίστηκε σε άλλες μορφές τέχνης όπως η φωτογραφία, ο 
κινηματογράφος, η video art. Βασικός στόχος του Rancière, είναι να προσεγγίσει την έννοια της αισθητικής όχι 
με την κλασική της μορφή, δηλαδή ως μία θεωρία της τέχνης, αλλά ως «ένα συγκεκριμένο καθεστώς 
ταυτοποίησης και σκέψης για τις τέχνες» (Rancière, 2000: 10). Ένα τέτοιο «καθεστώς των τεχνών» ορίζει τους 
συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους μία δεδομένη εποχή συλλαμβάνει τη φύση και τη λογική της 
καλλιτεχνικής αναπαράστασης. Ένα βασικό στοιχείο λοιπόν που εισάγει ο Rancière, είναι η έμφαση στην 
ιστορική διάσταση των καλλιτεχνικών πρακτικών. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι στο πλαίσιο της αισθητικής 
θεώρησης του Rancière υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία, των οποίων η συνάρθρωση ορίζει κάθε φορά το 
ιδιαίτερο αναπαραστατικό καθεστώς των τεχνών σε μία δεδομένη εποχή: (α) μία ορισμένη άποψη της 
πραγματικότητας, (β) τι είναι σημαντικό σε αυτή την άποψη της πραγματικότητας ώστε να αποτελέσει 
αντικείμενο αναπαράστασης, (γ) οι τρόποι άρθρωσης του νοήματος στο συγκεκριμένο έργο τέχνης κάθε φορά, 
δηλαδή γλώσσα, ομιλία, κείμενο, (δ) το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται κάθε φορά για να εκφραστεί το νόημα 
– φωτογραφία, κινηματογράφος, video, σώμα κτλ, (ε) η κοινότητα στην οποία ο καλλιτέχνης απευθύνεται.  

Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν, ότι ο Rancière ορίζει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εννοιών προκειμένου να 
προσεγγισθούν οι εκδηλώσεις της τέχνης και να υπάρξει μία συνέχεια της αισθητικής, ανεξάρτητα από τις 
επιμέρους αλλαγές που συντελούνται στο εσωτερικό των δομικών της συστατικών, όπως συμβαίνει για 
παράδειγμα με τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και τις ψηφιακές μορφές τέχνης. Επίσης, αυτή η θεώρηση 
και η εστίαση στον τρόπο με τον οποίο συζευγνύονται τα πέντε αυτά δομικά στοιχεία, οδηγεί στην ανάλυση 
των αντιφάσεων/συγκρούσεων που προκύπτουν από τη σύζευξή τους και κατά προέκταση των τρόπων με 
τους οποίους μπορούν να επιλυθούν, τη διερεύνηση δηλαδή νέων δυνατοτήτων κάθε φορά που υπάρχει η 
μετάβαση σε ένα καινούριο αναπαραστατικό καθεστώς.  
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Έτσι, σε αυτό το σημείο, μπορούμε να αισθανθούμε ίσως την αντίθεση του Rancière στις θέσεις που 
υποστηρίζουν το μη επιλύσιμο και την απροσδιοριστία όπως αυτές εγγράφονται στις τέχνες μέσα από τις 
έννοιες του μη αναπαραστήσιμου και του υψηλού, και σε σύνδεση πλέον με τον Derrida, και την έννοια του 
φασματικού. Καταρχήν, ο Rancière  με αφορμή τον λόγο για το «μη αναπαραστήσιμο κάποιων γεγονότων» 
υπενθυμίζει ότι θεωρεί την «αναπαράσταση ως ένα καθεστώς σκέψης για την τέχνη» (Rancière, 2003: 125). Σε 
αυτό το πλαίσιο, η μη αναπαραστασιμότητα είναι περισσότερο μία ειδική περίπτωση αναπαράστασης, μία 
μορφή μεταξύ άλλων αναπαραστατικών μορφών. Ο Rancière αναφέρεται για παράδειγμα, στη σύνθεση του 
Οιδίποδα από τον Κορνέιγ, καθώς ο Οιδίποδας του Σοφοκλή δεν μπορούσε να αναπαρασταθεί, να αποτελέσει 
το αντικείμενο μίας αναπαράστασης στη γαλλική σκηνή της εποχής για τρεις βασικούς λόγους: Πρώτον, την 
απόδοση του φυσικού πόνου της τύφλωσης του Οιδίποδα. Δεύτερον, την προβλεψιμότητα της πλοκής λόγω 
των χρησμών και, τρίτον, την απουσία μίας ιστορίας αγάπης. Ο Rancière υποστηρίζει ότι αυτό δεν αφορούσε 
μόνο το κοινό και μία ειδική ευαισθησία απέναντι στα ήθη της εποχής, αλλά έχει να κάνει κυρίως με την 
οικονομία των αισθήσεων και κυρίως την απουσία ενός ενδιαφέροντος, μίας αγωνίας που θα μπορούσε να 
υποστηρίξει μία επαρκή σχέση ανάμεσα σε αυτό που είναι ορατό και αυτό που δεν είναι, ανάμεσα σε αυτό 
που λέγεται και αυτό που δεν λέγεται, ανάμεσα στο αναμενόμενο και το αναπόφευκτο, και κατά προέκταση 
μία επαρκή σχέση ανάμεσα στο κοινό και το θέαμα επί σκηνής με την έννοια της σωστής απόστασής ανάμεσά 
τους.   

Ας περάσουμε τώρα, πιο εστιασμένα, στην κριτική του Rancière στον Derrida. Ο Rancière λέει καταρχήν ότι για 
αυτόν «η διαφορά είναι πάντα μία συγκεκριμένη σχέση, ένα συγκεκριμένο μέτρο αυτού που δεν μπορεί να 
μετρηθεί» (Rancière, 2011: 12). Και για αυτό ακριβώς τον λόγο κρατάει αποστάσεις από την έννοια της 
φασματικότητας στον Derrida, παρά το γεγονός ότι, όπως άλλωστε το επισημαίνει και ο ίδιος, είναι 
αντιμέτωπος με τα ίδια θέματα που απασχόλησαν και τον Derrida, δηλαδή τη σκέψη για την «ύπαρξη του μη 
υπαρκτού» και τη σχέση ανάμεσα στο υπεραισθητό και το αισθητό. Αυτό που καταλογίζει ο Rancière στον 
Derrida είναι ότι δίνει υπερβολικά μεγάλη έμφαση στο μη υπαρκτό. Έτσι, ενώ για παράδειγμα ο Derrida 
αποδομεί την ταυτότητα, την επαναφέρει τελικά μέσα από την έμφασή του στην ετερότητα (την παρουσία της 
απουσίας δηλαδή). Επαναφέρει δηλαδή την ταυτότητα ως μία ταυτότητα της ετερότητας αυτή τη φορά. Όπως 
αναφέρει και στα Φαντάσματα του Μαρξ, δεν γνωρίζουμε τίποτα για την πραγματικότητα των φαντασμάτων. 
Και όμως, ο Derrida αποδίδει στην ετερότητα μία υπόσταση, δηλαδή ένα βλέμμα που είναι στραμμένο προς 
εμάς και  μία φωνή που απευθύνεται σε εμάς. Χωρίς να αρνείται ο Rancière την ετερότητα που ορίζει την 
απόσταση ανάμεσα σε εμάς και τον εαυτό μας, αυτό που αρνείται είναι η απόδοση στην ετερότητα μίας 
συγκεκριμένης υπόστασης (φωνή, βλέμμα) και κυρίως μίας ηθικής λειτουργίας. Με άλλα λόγια, ο Rancière 
θέλει να διατηρήσει την πολλαπλότητα των μορφών της ετερότητας, αρνούμενος τη μετατροπής τους σε ένα 
Άλλο που έχει φωνή και βλέμμα, αρνείται δηλαδή την ετερότητα ως υπερβατικότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με 
τη χρονική διάσταση και την πολλαπλότητα των μορφών με την οποία εμφανίζεται ο χρόνος ως ετερότητα. 
Ενώ για παράδειγμα ο Derrida, με αφορμή μία φράση του Άμλετ – («ο χρόνος εξαρθρώθηκε») στον διάλογό 
του με το φάντασμα του πατέρα του –,  επιχειρεί να δώσει μία οντολογική βάση στην εξάρθρωση του χρόνου, 
δηλαδή να δώσει υπόσταση στην ετερότητα που σχετίζεται με τον αναχρονισμό, ο Rancière κινείται προς την 
αντίθετη κατεύθυνση βλέποντας μέσα στην «εξάρθρωση» του χρόνου, μία ακόμα μορφή άρθρωσης του 
χρόνου – δεν υπάρχει δηλαδή μία βασική χρονική κίνηση και μια διαφορά ως προς αυτή, αλλά μία 
πολλαπλότητα χρόνων, χρονικών μορφών. Για τον Rancière λοιπόν, το μη υπαρκτό είναι περισσότερο, «μία 
ποιητική πλαισίωση συγκεκριμένων εμφανίσεων παρά μία φαινομενολογία της μη εμφάνισης». Και 
προσθέτει: «όταν ο Derrida προτείνει ένα πλαίσιο φαντασματολογίας [hauntology] που θα ήταν πιο 
διευρυμένο και πιο ισχυρό από μία οντολογία, προσωπικά, προτιμώ να μιλώ με όρους ποιητικής» (Rancière, 
2011: 13).  

Σε αυτό το σημείο, γίνεται εμφανής και η διαφορά στην πολιτική διάσταση του ζητήματος: ο Rancière δίνει 
προτεραιότητα στην ουσία της πολιτικής όπως αυτή υπάρχει και θέλει να εξαντλήσει τις δυνατότητές της, ενώ 
ο Derrida επενδύει στην ετερότητα της πολιτικής, στο άλλο της πολιτικής και κατά προέκταση της αισθητικής. 
Η φαντασματολογία του Derrida ισχυρίζεται ότι αποδομεί την οντολογία ως θεμελίωση. Με αυτόν τον τρόπο 
όμως, υπάρχει ένα βασικό τίμημα καθώς θεμελιώνεται, οντολογικοποιείται αυτή τη φορά η ετερότητα, 
δημιουργώντας και πάλι ένα συγκεκριμένο σύστημα ορίων και διαχωρισμών. Ο Rancière, όπως και άλλοι 
φιλόσοφοι της διαφοράς, αποδέχεται την απορία, δηλαδή την απροσδιοριστία, το μη επιλύσιμο, ως κάτι το 
οποίο αντιβαίνει κάθε κίνηση θεμελίωσης. Ωστόσο, εκεί που διαφοροποιείται ίσως ο Rancière είναι ότι 
αρνείται να θεμελιώσει, να οντολογικοποιήσει την απορία. Στον Rancière, ονομαστικά τουλάχιστον, δεν 
υπάρχει μη αναγώγιμη ετερότητα· αντί να βλέπει μία απροσδιοριστία, η οποία αποβαίνει παραλυτική πολλές 
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φορές, στις αντιφάσεις ανάμεσα στα δομικά στοιχεία που συνθέτουν ένα συγκεκριμένο αναπαραστατικό 
καθεστώς κάθε φορά, εστιάζει στη δυνατότητα μίας παραγωγικής διεξόδου-υπέρβασης με την έννοια ότι 
κάθε καλλιτέχνης δουλεύει πάνω σε καινούριους δρόμους επίλυσης αυτών των αντιφάσεων και σε τελική 
ανάλυση, το πόσο μακριά θα φτάσει σε αυτούς τους δρόμους, είναι αυτό που ορίζει την αυθεντικότητα και 
την ενσωματωμένη ευφυΐα των έργων που καταθέτει.   

   

 

Βιβλιογραφία 

 

Ντερριντά Ζ. & Στιγκλέρ Μ. (1998). Υπερηχογραφήματα της τηλεόρασης. Μαγνητοσκοπημένες συνομιλίες, 
Μτφρ. Μαγδαληνή Α. Αθήνα: Εκδόσεις Εκρεμμές. 

Ντερριντά, Ζ. (2000). Φαντάσματα του Μαρξ. Μτφρ. Παπαγιώργης, Κ. Αθήνα: Εκδόσεις Εκρεμμές. 

Derrida, J. (2000). Tourner les mots, au bord d’un film. Editions Galilée/Arte. 

Derrida, J. (2013). Penser à ne pas voir, écrits sur les arts du visible, 1979-2004. Paris: Editions de la Différence. 

Rancière, j. (2000). Le partage du sensible. Paris: La fabrique éditions. 

Rancière, j. (2003). Le destin des images. Paris: La fabrique éditions. 

Rancière, J. (2011). The thinking of dissensus: Politics and aesthetics. Στο Bowman, P. και Richard, S. (επ).  
Reading Rancière, New York: Continuum, σσ: 1-17.  

Steinmetz, R. (2000). Spectres de l’esthétique. Στο Roelens, Ν.,(επ). Jacques Derrida et l’esthétique. Paris- 
Montréal: L'Harmattan. 

 



Β΄Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

24 

 

Φιλοσοφία του ωραίου  
( ή περί του καλού ) Εξέταση της αισθητικής θεωρίας των αρχαίων 

Ελλήνων 

Δήμητρα Μπαρμπούνη 

Διδάσκουσα Καθηγήτρια /Αρχαιολόγος – Ιστορικός Τέχνης /Δρ. Αισθητικής Φιλοσοφίας (ΕΚΠΑ) 

dbarmpounis@ppp.uoa.rg 

 

Περίληψη 

Στην καλλιτεχνική δημιουργία, όπως και σε κάθε άλλη πνευματική εκδήλωση των Ελλήνων, παρατηρείται η 
τάση προς εξέλιξη δια μέσου του ευγενούς και διαρκούς πνευματικού αγώνα προς τον αρμονικό σχηματισμό 
του νέου έχοντας σαν αρχή το «μέτρον άριστον» του εκ των επτά σοφών Κλεόβουλου, αντίστοιχο προς το του 
Σόλωνος «Μηδέν άγαν». Αν και μεταξύ των διασωθέντων Πυθαγορείων αποσπασμάτων δεν μπορούμε να 
βρούμε άμεση διατύπωση αισθητικών διδαγμάτων, είναι ωστόσο αδιαμφισβήτητο ότι εμμέσως το όλο 
Πυθαγόρειο σύστημα άσκησε μεγάλη επίδραση στον σχηματισμό των αισθητικών θεωριών ολόκληρης της 
αρχαιότητος1. Η Πυθαγόρεια αρμονία2 επέδρασε και στον Ηράκλειτο και στον Εμπεδοκλή. Ο Δημόκριτος, ο 
κορυφαίος ατομικός φιλόσοφος, ο πρώτος από τους φιλοσόφους, που ασχολήθηκε με τα αισθητικά θέματα 
και δη περί την ποιητική, την μουσική, την ρητορική και την ζωγραφική, αλλά περισσότερο προσείλκυσε την 
προσοχή του το τεχνικό μέρος, χωρίς να ανάγεται η έρευνα σε γενικές αισθητικές θεωρίες και σε καθορισμό 
γενικών εννοιών περί του καλού. Αυτή λοιπόν περί του καλού φιλοσοφική υποτύπωση βρήκε ως κληρονομιά ο 
Σωκράτης, ο οποίος αφήνοντας την πρακτική άσκηση της τέχνης στράφηκε προς την καθ΄ όλου φιλοσοφία και 
δη στην θεωρητική ερμηνεία του καλού ως και την θέση αυτού στον συναισθηματικό βίο του ανθρώπου . 
Παρά τον Σωκράτη και οι Σοφιστές ασχολήθηκαν περί της έννοιας του καλού ως κάτι δεδομένο και αυτονόητο, 
επιμένοντας περισσότερο στην τεχνική σύνθεση της ποιήσεως και της ρητορικής. Ανάλογη πιθανόν θα ήταν η 
βιβλιογραφία και περί αρχιτεκτονικής και γλυπτικής και ζωγραφικής και μουσικής . Μεταξύ αυτών και το 
περίφημο σύγγραμμα «Κανών» του γλύπτη Πολύκλειτου. Και το σύγγραμμα του Ρωμαίου αρχιτέκτονα 
Βιτρούβιου «Περί της αρχιτεκτονικής» εξαρτημένο από το Ελληνικό πρότυπο μη διασωθέντων, μαρτυρεί την 
ύπαρξη μακράς σειράς τεχνικών ή πρακτικών αισθητικών συγγραμμάτων, τα οποία δεν εισέρχονταν σε 
λεπτομερείς αισθητικές αναλύσεις αυτής της ουσίας της έννοιας της ωραιότητας , τις οποίες έχουμε στα 
φιλοσοφικά συστήματα στους νεότερους χρόνους3. 

 

Εάν αναλογιστεί κανείς το πλήθος των νεότερων φιλοσοφικών συγγραμμάτων, των αναφερόμενων στην 
συστηματική μελέτη της έννοιας του καλού ή του ωραίου και την ψυχολογική θεμελίωση του καλλιτεχνικού 
συναισθήματος , αναζητήσει δε ανάλογο συγγραφικό πλούτο και στην αρχαία Ελληνική φιλοσοφία , θα 
υποστεί κάποια απογοήτευση από τον απολογισμό των διασωθέντων σχετικών έργων , εν συγκρίσει προς τον 
εκτεταμένο και θαυμαστό κόσμο των καλλιτεχνικών μνημείων των αρχαίων Ελλήνων , εξαιτίας των οποίων 
απέβησαν δάσκαλοι της ανθρωπότητας , δημιουργώντας πρότυπα της εμπράγματης εκδήλωσης της ιδέας του 

                                                                 

1 Walter,J. (1893) Die Geschichte der Aesthetik im Altertum (Leipzig) 

2 Zeller–Nestle (2000 )Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας. Μτφρ. Θεοδωρίδη,Χ Αθήνα : Εστία  ).Πρβ. Diels,H.–Kranz,W. 
(2011).Οι προσωκρατικοί : οι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα. Απόδοση στα νέα ελληνικά, επιμέλεια Κύρκος,Α.Β. 
Συνεργασία Γεωργοβασίλης,Γ.Δ. Φιλολογική εποπτεία Γ. Α. Χριστοδούλου,Α.Γ. Αθήνα : Παπαδήμας 

3  Jaeger, W. Paideia , (1947) στην αγγλ. μετ. του G . Highet ,Oxford.  Jaeger ,W. Παιδεία (1968-1974) Η μόρφωσις του 
Έλληνος ανθρώπου, Μτφρ. Βέρροιου Π.Γ.πρόλογος Ι.Ν.Θεοδωρακόπουλου Ν.Ι Αθήναι:Παιδεία  
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καλού στην τέχνη . Η καλλιτεχνική ευαισθησία των προνομιούχων εκείνων Ελλήνων υπήρξε έμφυτη και η 
καλλιτεχνική δημιουργία επίπονη στη διαρκή αναζήτηση και διάπλαση των καλλιτεχνικών μορφών από 
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι την εκπνοή του ιστορικού βίου της Ελλάδος .  

 

Στην καλλιτεχνική δημιουργία , όπως και σε κάθε άλλη πνευματική εκδήλωση των Ελλήνων , παρατηρείται η 
τάση προς εξέλιξη και η σύμμετρη διέλευση διαμέσου όλων των σταθμών του ευγενούς και διαρκούς 
πνευματικού αγώνα προς τον αρμονικό σχηματισμό του νέου . Η δε ουσία του Ελληνικού θαύματος έγκειται 
ακριβώς στον αέναο αυτόν αγώνα μέχρι της ακμής των κατ΄ εξοχήν κλασσικών χρόνων , από τους οποίους και 
πάλι ξεκίνησαν οι Έλληνες προς νέες διαμορφώσεις έχοντας σαν αρχή το «μέτρον άριστον» απαύγασμα και 
αυτό της θαυμαστής τους νοοτροπίας , το οποίο διασώθηκε ως έμβλημα του εκ των επτά σοφών Κλεόβουλου 
, αντίστοιχο προς το του Σόλωνος « Μηδέν άγαν » . Αμφότερα τα αποφθέγματα , τα οποία είναι χρησιμότατα 
για όλους τους λαούς και για κάθε περίοδο , αξιώνουν να είναι δημιουργική η καλλιτεχνία και όχι έρμαιο 
έξαλλων κατευθύνσεων , εχθρών της πραγματικής δημιουργίας .     

 

Και όμως παρά την τεράστια καλλιτεχνική παραγωγή δεν ασχολήθηκαν, όπως φαίνεται , σε ανάλογο βαθμό με 
την θεωρία του καλού οι Έλληνες , ή ορθότερα , δεν κατέγραψαν όλα όσα αναμφισβήτητα σκέφτηκαν 
φιλοσοφούντες περί του ζητήματος .  

 

Αν και μεταξύ των διασωθέντων Πυθαγορείων αποσπασμάτων δεν μπορούμε να βρούμε άμεση διατύπωση 
αισθητικών διδαγμάτων , είναι ωστόσο αδιαμφισβήτητο ότι εμμέσως το όλο Πυθαγόρειο σύστημα άσκησε 
μεγάλη επίδραση στον σχηματισμό των αισθητικών θεωριών ολόκληρης της αρχαιότητος . Αλλά και αυτοί οι 
Πυθαγόρειοι φιλοσοφώντας  , περί της μουσικής και θεωρώντας αυτήν ως μέσω αγωγής των ανθρώπων , δεν 
περιορίστηκαν , φαίνεται , μόνο στην περί της τέχνης θεωρία , αλλά επεκτάθηκαν και στην καθολικότερη περί 
του καλού αντίληψη , την οποία έθεσαν υπό την θεωρία του αγαθού , όπως μαρτυρεί ο Αριστοτέλης  Ηθικ. Ι, 
4. 1096 Β . 6 :   πιθανώτερον δε εοίκασιν οι Πυθαγόρειοι λέγειν περί αυτού , τιθέντες εν τη τω αγαθών 
συστοιχία το έν · οις δη και Σπεύσιππος επακολουθήσαι δοκεί 1 

 

Αλλά σπουδαιότατη είναι η Πυθαγόρεια διατύπωση της έννοιας της αρμονίας : Έστι γαρ αρμονία πολυμιγέων 
ένωσις και δίχα φρονεόντων σύμφρασις ή σομφρόνησις  δηλαδή Η Αρμονία αποτελεί μίξιν και συγκερασμόν 
αντιθέτων, αντιρρόπων και διαφορετικών πραγμάτων 2 
O Νικόμαχος ο Γερασηνός ήταν φιλόσοφος του Πυθαγορισμού από την Γέρασα, μια σπουδαία αρχαία 
ελληνική πόλη στην Δεκάπολη της Νοτίου Συρίας .  

 

Η μικρή αυτή πρόταση είναι ο υπογραμμός των μετέπειτα Ελληνικών φιλοσοφημάτων, αλλά και φωτεινός 
πρόδρομος της νεότερης επικρατούσας θεωρίας περί του καλού ως ενότητας στην ποικιλία 3 

 

Ο ορισμός της αρμονίας από τους Πυθαγόρειους είναι θεμελιώδης για το όλο φιλοσοφικό τους σύστημα , 
διότι η αρμονία είναι το κοσμοθεωρητικό τους θεμέλιο . Αλλά παρά τo καθολικό αυτό νόημα , το οποίο η 
αρμονία προσέλαβε , δεν παύει να έχει και αισθητικό , από την μουσικής της προέλευση , έτσι είναι δυνατόν 
να εφαρμοστεί σε κάθε αισθητικό δημιούργημα των υπολοίπων τεχνών κατά τον προσιδιάζοντα σε κάθε μια 
τρόπο .   

Δεύτερη στενά συνδεόμενη με την αρχή της αρμονίας είναι η αρχή της τελειότητας των Πυθαγορείων , την 
οποία αποδίδουν στους περιττούς αριθμούς , ενώ ατελείς θεωρούν τους άρτιους, οι οποίοι μάλιστα φέρνουν 
και μικρότεροι ευτυχία στον άνθρωπο από τους περιττούς . Η αρχή της τελειότητας αφού ανυψωθεί παρά την 
αρμονία αποτελεί και αισθητικό νόημα .  
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Ότι οι Πυθαγόρειοι είχαν υπ΄ όψη τους και τα καλλιτεχνικά έργα φαίνεται εξ ΄άλλου από τα διδάγματα του 
Πυθαγορείου Φιλολάου : « Ίδοις δε κα ου μόνον εν τοις δαιμονίοις και θείοις πράγμασι ταν τω αριθμώ φύσιν 
και ταν δύναμιν ισχύουσαν , αλλά και εν τοις ανθρωπικοίς έργοις και λόγοις πάσι πάντα και κατά τας 
δημιουργίας τας πάσας και κατά ταν μουσικάν » 4  

 

Στις «τεχνικάς δημιουργίας πάσας» του Πυθαγορείου Φιλολάου ασφαλώς περιλαμβάνονται και τα έργα των 
εικαστικών τεχνών , τα οποία και αποτελούν την εμπράγματη ιδέα του καλού . Είναι δε προφανές ότι οι 
Πυθαγόρειοι είναι οι θεωρητικοί θεμελιωτές των συμμετριών , των οποίων η υπόσταση στηρίζεται στις 
αριθμητικές σχέσεις και αναλογίες . « ψεύδος δε ουδαμώς ες αριθμόν επιπνεί· πολέμιον γαρ και εχθρόν τα 
φύσει το ψεύδος , α δ΄ αλήθεια οικείον και σύμφυτον τα τω αριθμώ γενεά » .  5  

 

Από τα λίγα σωζόμενα αποσπάσματα του Φιλολάου και άλλων Πυθαγορείων καταφαίνεται η σημασία , την 
οποία τα φιλοσοφήματα αυτά άσκησαν όχι μόνο στην θεωρητική φιλοσοφία των Ελλήνων αλλά και στην 
άσκηση της καλλιτεχνίας .  

 

Από τους Πυθαγόρειους αποβαίνει κοινό κτήμα των Ελλήνων φιλοσόφων ότι αφ ΄ ενός μεν η τάξη του 
σύμπαντος , ο κόσμος , αφ΄ ετέρου δε οι γεωμετρικές μορφές που απορρέουν από την αρμονία είναι 
αναμφίλεκτα παραδείγματα της ωραιότητας .   

 

Η Πυθαγόρεια αρμονία επέδρασε και στον Ηράκλειτο και στον Εμπεδοκλή , αλλά με διαφορετικό τρόπο ,  έτσι 
λοιπόν ο Εμπεδοκλής πλησιάζει περισσότερο προς την «πολυμιγέων ένωση» δηλαδή στην ενότητα στην 
ποικιλία , ο δε Ηράκλειτος πρόσκειται περισσότερο προς την «των δίχα φρονεόντων συμφρόνησιν» κατά την 
οποία όχι απλώς οι διαφορές αλλά οι αντιθέσεις λαμβάνονται υπ΄ όψιν , στηριζόμενες όχι στους αριθμούς 
αλλά στο  λ ό γ ο . Η αρχή του αρτίου και του περιττού αριθμού δεν αποτελεί πλέον την θεμελιώδη αφετηρία , 
υπό την οποία τάσσονται και μαθηματικώς ερμηνεύονται οι αντιθέσεις , αλλά οι αντιθέσεις ,  οι 
συγκεκριμένες και ποικίλες , είναι πρώτον , η σημαντική ύλη η υποβαλλόμενη στην λογική έρευνα. Έτσι δε η 
αρμονία χρησιμοποιούμενη προς ερμηνεία των συγκεκριμένων σχέσεων και μη αναγόμενη στην αφηρημένη 
μαθηματική αρχή , διχάζεται και αυτή στην ορατή και αόρατη , στην εξωτερική και εσωτερική , αμφότερες 
όμως στηρίζονται στο νόμο του ότι από αμφότερες συνέχεται ο κόσμος . Η αόρατος αρμονία του κόσμου ( η 
αφανής ) δηλ. ο Θεός είναι η άριστη : « Αρμονίη γαρ αφανής φανερής κρέσσων εν η τας διαφοράς και τας 
ετερότητας ο μίσγων θεός έκρυψε και κατέδυσε » 6  

 

 Και ο Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος γνώριζε την περί αρμονίας θεωρία των Πυθαγορείων . Ο ποιητής 
φιλόσοφος προσωποποιεί τις φιλοσοφικές του σκέψεις και σε πρόσωπα προβάλει το σύστημά του σε 
ποιήματα και Καθαρμούς  .  

« ώ πόποι , ώ δειλόν θνητών γένος , ώ δυσάνολβον , 
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τοίων έκ τ΄ ερίδων έκ τε στοναχών εγένεσθε » 7 

 

Η Κύπρη είναι το κάλλος , η αγάπη , η κατά τον Εμπεδοκλή θεμελιώδης αρχή της γεννήσεως των όντων , η 
φιλία που παράγει την αρμονία του κόσμου η τελειότητα . 

 

Εδώ θα πρέπει να μνημονεύσουμε και του από ανάλογες σκέψεις αποσπάσιμα των Δαναΐδων Αισχύλου , το 
οποίο αναφέρεται στην Αφροδίτη , ως αιτία της γενέσεως των όντων 8 .   

 

ερά μεν αγνός ουρανός τρώσαι χθόνα , 

έρως δε γαίαν λαμβάνει γάμου τυχείν · 

όμβρος δ΄απ΄ευνατήρος ουρανού πεσών 

έδευσε γαίαν · ή δε τίκτεται βροτοίς 

μήλων τε βοσκάς και βίον Δημήτριου · 

δένδρων οπώρα δ΄εκ νοτίζοντος γάνους 

τέλειός εστι . Των δ΄ εγώ παραίτιος . 

Αυτά τα λέει η Αφροδίτη . 

 

Ο Δημόκριτος, ο κορυφαίος ατομικός φιλόσοφος , είναι φαίνεται , ο πρώτος από τους φιλοσόφους , που 
ασχολήθηκε με τα αισθητικά θέματα και δη περί την ποιητική , την μουσική , την ρητορική και την ζωγραφική , 
αλλά περισσότερο προσείλκυσε την προσοχή του το τεχνικό μέρος , χωρίς να ανάγεται η έρευνα σε γενικές 
αισθητικές θεωρίες και σε καθορισμό γενικών εννοιών περί του καλού 9 . 

 

Και στο Δημόκριτο διαπιστώνουμε την επίδραση της περί τέχνης θεωρίας των Πυθαγορείων, μάλιστα δε στην 
μουσική .  

 

Αλλά από της ατομικής του θεωρίας αφορμώμενος ο φιλόσοφος και στα άτομα ανάγοντας τα πάντα , ήταν 
επόμενο ότι και στα αισθητικά φαινόμενα , όπως και στα ηθικά , θα εφάρμοζε μέθοδο σύμφωνη προς το 
ατομικό του σύστημα , σύμφωνα με αυτό οι αισθητικές ιδιότητες των πραγμάτων , οι τόνοι και τα χρώματα , 
είναι υποκείμενα – υποβαλλόμενα κατά κάποιο τρόπο στα πράγματα , ενώ κατ΄ ουσία υπάρχουν μόνο άτομα 
και τέλος ο περίφημος διάλογος μεταξύ της νόησης και των αισθήσεων. Είναι γνωστό το πολυθρύλητο: 
Νόηση:  
νόμω χροιή , νόμω γλυκύ , νόμω πικρόν , ετεή δ΄άτομα και κενόν  δηλαδή Έχουμε την εντύπωση μόνον ότι 

                                                                 

 

 

11. 12. 13. Diels,H.–Kranz,W. (2011).Οι προσωκρατικοί : οι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα. Απόδοση στα νέα ελληνικά, 
επιμέλεια Κύρκος,Α.Β. Συνεργασία Γεωργοβασίλης,Γ.Δ. Φιλολογική εποπτεία Γ. Α. Χριστοδούλου,Α.Γ. Αθήνα : Παπαδήμας 
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υπάρχει γλυκύ, πικρό, ζεστό, κρύο, έγχρωμο, στην πραγματικότητα υπάρχουν μόνον άτομα και κενό) καθώς 
και ο λόγος των αισθήσεων προς την διάνοια : Αισθήσεις: Τάλαινα φρήν , παρ’ ημέων λαβούσα τας πίστεις 
ημέας καταβάλλεις ; πτώμά τοι το κατάβλημα, δηλαδή Καημένη νόηση , παίρνεις τα στοιχεία σου από εμάς 
και περιμένεις να μας νικήσεις με αυτά ; Η νίκη σου είναι η ήττα σου 10.   

 

Αλλά πόσο ευαίσθητος προς το ωραίο ήταν ο Δημόκριτος το αποδεικνύει το απόφθεγμά του: Αι μεγάλαι 
τέρψεις από του θεάσθαι τα καλά των έργων γίνονται 11. Αλλά και : σώματος κάλλος ζώωδες , ην μη νους υπή 
Όταν λείπει ο νους ,το κάλλος του σώματος είναι ζωώδες. 12. Άξιο δε σημειώσεως είναι και ότι λέει περί 
μουσικής κατά την μαρτυρία του Φιλοδήμου Περί μουσικής : Δημόκριτος μεν τοίνυν , ανήρ ου 
φυσιολογώτατος μόνον των αρχαίων , αλλά και των ιστορουμένων ουδενός ήττον πολυπράγμων , μουσικήν 
φησι νεωτέραν είναι και την αιτίαν αποδίδωσι λέγων μη αποκρίναι ταναγκαίον αλλά εκ του περιεύντος ήδη 
γενέσθαι  ( διότι δεν την παρήγαγε η ανάγκη , αλλ ΄ γεννήθηκε από την ήδη αναπτυγμένη πολυτέλεια ) 13 .  

 

Του Δημόκριτου την άκρα προς το κάλλος ευαισθησία και παρά την φιλοσοφική εμβρίθεια την εξαίρετη 
κομψότητα της εκφράσεως δείχνουν οι θαυμαστές στην διατύπωσή τους γνώμες , οι οποίες εξαίρουν αυτόν 
σε απαράμιλλο λογοθέτη , ισάξιο προς τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και τον επιγραμματικότατο 
Μαίναδρο.  

 

Αυτή λοιπόν περί του καλού φιλοσοφική υποτύπωση βρήκε ως κληρονομιά ο Σωκράτης, ο οποίος αφήνοντας 
την πρακτική άσκηση της τέχνης στράφηκε προς την καθ΄ όλου φιλοσοφία και δη στην θεωρητική ερμηνεία 
του καλού ως και την θέση αυτού στον συναισθηματικό βίο του ανθρώπου .  

Παρά τον Σωκράτη και οι Σοφιστές ασχολήθηκαν περί της έννοιας του καλού ως κάτι δεδομένο και αυτονόητο, 
επιμένοντας περισσότερο στην τεχνική σύνθεση της ποιήσεως και της ρητορικής δηλ. στην πρακτική αυτών 
άσκηση .  

 

Ανάλογη πιθανόν θα ήταν η βιβλιογραφία και περί αρχιτεκτονικής και γλυπτικής και ζωγραφικής και μουσικής 
και φυσιογνωμικής . Μεταξύ δε τούτων αναφέρω το περίφημο σύγγραμμα «Κανών» του γλύπτη Πολύκλειτου 
. Και το σύγγραμμα του Ρωμαίου αρχιτέκτονα Βιτρούβιου «Περί της αρχιτεκτονικής» εξαρτημένο από το 
Ελληνικό πρότυπο μη διασωθέντων , μαρτυρεί την ύπαρξη μακράς σειράς τεχνικών ή πρακτικών αισθητικών 
συγγραμμάτων , τα οποία δεν εισέρχονταν σε λεπτομερείς αισθητικές αναλύσεις αυτής της ουσίας της έννοιας 
της ωραιότητας, τις οποίες έχουμε στα φιλοσοφικά συστήματα στους νεότερους χρόνους . Παρά το 
περιορισμένο όμως των αισθητικών ζητήσεων και θεωριών των χρόνων εκείνων έχουμε πλούσια και 
θαυμαστή καλλιτεχνική δημιουργία των Ελλήνων σε πολλές πόλεις και κυρίως στην Αθήνα που αποτέλεσε το 
κέντρο του περιβόητου εκείνου πολιτισμού που ενσάρκωσε τον άρτιο ανθρωπισμό . Η έμπρακτη αυτή λατρεία 
του ωραίου και η αέναος καλλιτεχνική δημιουργία έφεραν την φιλοσοφική σκέψη προς την έρευνα του 
αγαθού , της ηθικής ωραιότητας , η οποία απαιτείται προς αρτίωση του ανθρώπου ως καλός καγαθός .    
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Περίληψη  

Για να τεκμηριωθεί και να αξιοποιηθεί η λεγόμενη ψηφιακή πραγματικότητα θα πρέπει να καταγραφεί, να 
αποσαφηνιστούν τα διακριτά όριά της και να μελετηθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά της. Η διαδικασία  αυτή 
δεν είναι τόσο εύκολη, γιατί η ψηφιακή τεχνολογία σε πολλές περιπτώσεις αντικατέστησε τη μηχανική ή 
ηλεκτρονική τεχνολογία με έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο, συνεχίζοντας την ίδια παράδοση και 
αφήνοντας ανεκμετάλλευτες τις ιδιαίτερες ιδιότητές της. Ουσιαστικά, δημιουργούνται τρεις διαφορετικές 
πραγματικότητες που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία: η κοινωνική πραγματικότητα, η οποία απορρέει 
από τις έρευνες της επίδρασης  της ψηφιακής τεχνολογίας στην κοινωνία, η εργασιακή πραγματικότητα, η 
οποία εξελίσσεται λόγω των νέων εργαλείων και νέων επαγγελμάτων και τέλος η νέα ψηφιακή 
πραγματικότητα, η οποία κατά την άποψη μας, βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της και η 
οποία αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο χώρο προς εξερεύνηση. Μέχρι τώρα κυρίως έχει δημιουργηθεί το 
περιβάλλον μέσα στο οποίο πρόκειται να  εδραιωθεί  η νέα πραγματικότητα, καθώς και τα νέα εργαλεία, 
θεωρητικά και πρακτικά, τα οποία θα την ερμηνεύσουν. Το εργαστήριο πολυμέσων της ΑΣΚΤ και στη συνέχεια 
το Ελληνογαλλικό Μάστερ από την αρχή της ύπαρξής τους,  ερευνούν  και πειραματίζονται προς την 
κατεύθυνση καθορισμού και αξιοποίησης της νέας ψηφιακής πραγματικότητας. Το παρόν κείμενο αποτελεί 
μια σύνοψη αυτών των προσπαθειών.    

Λέξεις Κλειδιά 

Εικονική πραγματικότητα ,ψηφιακός πολιτισμός, ψηφιακή τέχνη, τέχνη και εικονική   πραγματικότητα  

 

1. Εισαγωγή: η ήρεμη επανάσταση και η διασκόρπιση των αξιών της 

Για να τεκμηριωθεί και να αξιοποιηθεί ουσιαστικά η λεγόμενη κατά το συνέδριο «νέα ψηφιακή 
πραγματικότητα» θα πρέπει να καταγραφεί, να αποσαφηνιστούν τα διακριτά όριά της και να μελετηθούν τα 
ειδικά χαρακτηριστικά της. Η διαδικασία  αυτή δεν είναι τόσο εύκολη, γιατί από την μια πλευρά η ψηφιακή 
τεχνολογία, σε πολλές περιπτώσεις, αντικατέστησε τη μηχανική ή ηλεκτρονική τεχνολογία,  με έναν ιδιαίτερα 
αποτελεσματικό τρόπο, συνεχίζοντας την ίδια παράδοση και αφήνοντας ανεκμετάλλευτες τις ιδιαίτερες 
ιδιότητές της, ενώ από την άλλη πλευρά, εργαλεία, μηχανισμοί, δομές ή δράσεις αθόρυβα έχουν 
διαμορφώσει ένα νέο πολύπλοκο περιβάλλον το οποίο επανατοποθετεί πολλές βασικές έννοιες, όπως την 
έννοια της κοινής ιδιοκτησίας, με την ανάπτυξη των αδειών Creative Commons, την έννοια της γεωγραφίας με 
την ανάπτυξη του Google Earth, τη νέα υπόσταση της ακίνητης και κινούμενης εικόνας με την ανάπτυξη των 
τρισδιάστατων γραφικών, των βίντεο καμερών τύπου GoPro, των Drones, και της πλατφόρμας  YouTube, την 
έννοια του χρόνου,  του χώρου, της φιλίας, της συνεύρεσης  μέσω  του Facebook και του Twitter, την 
αποτύπωση δύσκολων μαθηματικών εννοιών, την αρχειοθέτηση και πολλές  άλλες διαδικασίες  και δράσεις.    

Τα παραπάνω δεν είναι απολύτως κατανοητά στο ευρύ κοινό.  Ουσιαστικά,  η  αλλαγή στην κοινωνική 
συνείδηση έγινε αντιληπτή, κυρίως, δια μέσω του κινητού τηλεφώνου, μιας υβριδικής διασυνδεδεμένης 

mailto:msantori@otenet.gr
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συσκευής που σταδιακά, ενέταξε στο κύριο σώμα της φωτογραφική μηχανή, βίντεο κάμερα, GPS δέκτη και 
ραδιόφωνο, για να καταλήξει σε μία μικρογραφία υπολογιστή με δυνατότητα εκτέλεσης άπειρων εφαρμογών.  

Σχεδόν ο καθένας, κάθε ηλικίας,  διαθέτει πλέον ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο είναι η βασική διασύνδεσή 
του με την ψηφιακή πραγματικότητα. (Σαντοριναίος, Μ., Ζώη, Σ., Δημητριάδη, Ν., Διαμαντόπουλος, Τ., 
Μπαρδάκος, Γ., 2015: 3).  Όμως αυτές οι διαπιστώσεις δεν σημαίνουν τίποτα. Δεν ολοκληρώνεται μια 
καταγραφή η οποία θα ήταν σε θέση να συμβάλει στην διατύπωση μιας ερμηνείας. Βρισκόμαστε σε μια 
κατάσταση σύγχυσης. 

 

1.1. Οι συνθήκες οι οποίες συντελούν στη σύγχυση της καταγραφής του χώρου της ψηφιακής 
πραγματικότητας.  

Ο υπολογιστής εντάχθηκε αθόρυβα στην κοινωνία αλλάζοντας διαδοχικά όλα τα χαρακτηριστικά της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με διάφορα φυσικά φαινόμενα. Οι αλλαγές 
αυτές δεν φάνηκαν καθαρά, και αυτό γιατί οι τεχνολογικές επιστήμες, στην  πλειοψηφία τους,  αγνόησαν την 
πολιτισμική του διάσταση, ενώ οι ανθρωπιστικές επιστήμες περιφρόνησαν τη νέα τεχνολογική δομή 
επεξεργασίας της σκέψης.  Αντίθετα η οπτικοακουστική βιομηχανία, όπως το σύνολο της παραδοσιακής 
βιομηχανίας, αξιοποίησε στο έπακρο τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, επαύξησε  τις  οποιεσδήποτε 
δυνατότητες επέμβασης στην υπόστασή της, στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει,  της εικόνας και του ήχου, 
ενώ  το ευρύ κοινό χωρίστηκε σε φανατικούς υποστηρικτές και σε φανατικούς επικριτές.  (Santorineos M, 
2007: 241).  

Όμως, σταδιακά η συγκεκριμένη αντιμετώπιση αλλάζει. Ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής και 
ακαδημαϊκής κοινότητας, μέσα από διεπιστημονικές ομάδες,  ερευνά  τον χώρο  με αποτέλεσμα την τελευταία 
δεκαετία να αναδύονται μεταπτυχιακά τμήματα, και σχολές οι οποίες μελετούν κάθε διάσταση της ψηφιακής 
κουλτούρας, ενώ οι πολύπλοκοι ψηφιακοί μηχανισμοί της «Τέχνης της Μνήμης» όπως την είχαν ονομάσει οι 
Αρχαίοι ‘Έλληνες, διαμόρφωσαν ένα σύγχρονο οικοδόμημα επεξεργασίας της γνώσης, απόγονο του θεάτρου 
της μνήμης του Καμίλο, των κινητών μηχανισμών μνήμης του Τζιορντάνο Μπρούνο και της Εγκυκλοπαίδειας 
του Ντιντερό και του Νταλαμπέρ. (Yates F. A., 1966: 129) Παρόλη αυτήν τη μεγάλη ανάπτυξη των εργασιών 
για την ερμηνεία της ψηφιακής πραγματικότητας, η σύγχυση παραμένει. Το πρόβλημα συνοψίζεται ακριβώς 
στο δεύτερο σκέλος του τίτλου  του συνεδρίου : Ποια είναι εν τέλει  η Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα;  Αν δεν 
χαρακτηρισθεί η συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχει περίπτωση να αναλυθεί το φαινόμενο σε βάθος. 

 

2. Οι τρεις πραγματικότητες  του ψηφιακού περιβάλλοντος 

Ουσιαστικά δημιουργούνται τουλάχιστον τρεις διαφορετικές πραγματικότητες οι οποίες σχετίζονται με την 
ψηφιακή τεχνολογία:  2.1. η κοινωνική πραγματικότητα, 2.2.  η εργασιακή πραγματικότητα και τέλος 2.3. η 
νέα ψηφιακή πραγματικότητα.  Συνοπτικά θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε τις βασικές διαφορές.   

 

2.1. Κοινωνική ψηφιακή πραγματικότητα  

 Από νωρίς το ψηφιακό περιβάλλον μελετήθηκε  κυρίως μέσω των επιπτώσεων της ψηφιακής τεχνολογίας  
στην κοινωνία. Οι βασικοί τομείς  έρευνας ήταν η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η ανθρωπολογία, η 
φυσιολογία και μελετήθηκαν θέματα όπως η εργασία, η εκπαίδευση, η ιδιωτικότητα, η  νοοτροπία μάθησης, 
οι ψυχολογικές παρεμβολές κ.ά. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη κατάσταση ήταν ότι το 
αντικείμενο της μελέτης, η τεχνολογία, βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη.  Σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ψηφιακή 
πραγματικότητα έπαιξε ο χώρος των ψηφιακών παιχνιδιών ο οποίος στην αρχή της ύπαρξής  του ήταν 
κατακριτέος, στη συνέχεια θεωρήθηκε σημαντικός για την εκπαίδευση, αναπτύχθηκε ένας ειδικός κλάδος για 
αυτό, τα «σοβαρά παιχνίδια», ενώ την τελευταία πενταετία η συγκεκριμένη τεχνολογία αξιοποιείται από 
πολλούς κλάδους, όπως π.χ. της ψυχιατρικής  για ιατρικά πειράματα και  για την υποστήριξη ασθενών.   
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2.2. Η εργασιακή πραγματικότητα    

Με τον νεολογισμό «εργασιακή πραγματικότητα» εννοούμε τη μεγάλη αλλαγή που υπέστη ο εργασιακός 
χώρος με την είσοδο της ψηφιακής τεχνολογίας. Είναι το φαινόμενο που περιέγραψε ο οικονομολόγος 
Clayton M. Christensen με τους όρους «αποδιαρθρωτική τεχνολογία» (Disruptive Technology) και   
αποδιαρθρωτική καινοτομία  (disruptive innovation) το 1995. Μια αποδιαρθρωτική καινοτομία είναι μια 
καινοτομία που δημιουργεί ένα νέο δίκτυο αγοράς και καταστρέφει το ήδη υπάρχον δίκτυο. Είναι μια 
διαδικασία που δίνει μεγαλύτερη σημασία στην  καινοτομία παρά σε αυτό  που ζητάει ο χρήστης, αλλάζοντας 
τελικά με αυτόν  τον τρόπο τις συνήθειές του  (Christensen, C. M., 1995).  

Σε σχέση με την  περίπτωση που μελετάμε, εντάχθηκαν στον  τομέα της δημιουργίας  της τέχνης μια σειρά 
νέες τεχνολογίες τόσο ισχυρές οι οποίες κυριάρχησαν πλήρως σε αρκετά είδη της  καλλιτεχνικής δημιουργίας.   
Σταδιακά, η ψηφιακή τεχνολογία, κυρίως στις οπτικοακουστικές τέχνες, επεκράτησε σε όλα τα επίπεδα 
καταργώντας τις παλιές τεχνολογίες σε όλη τη διαδικασία της δημιουργίας (γύρισμα, μοντάζ, ειδική 
επεξεργασία και διάθεση). Δημιούργησε νέες δομές καλλιτεχνικών διαδικασιών με τα ειδικά εφέ φωτισμού, 
την τρισδιάστατη σκηνογραφία και τις προσομοιώσεις φυσικών καταστροφών και δημιούργησε νέα 
επαγγέλματα (π.χ. ειδικός στα τρισδιάστατα γραφικά,) αλλά και εντελώς καινούργιες μορφές τέχνης όπως το  
τρισδιάστατο κινούμενο σχέδιο, τα ψηφιακά παιχνίδια ή τα διαδραστικά έργα και την εικονική 
πραγματικότητα.   

Πολλοί θεώρησαν την κατάσταση αυτή σαν μια νέα πραγματικότητα, άλλα όπως αναφέρει ο Manovich, στο 
βιβλίο του «Η γλώσσα των Νέων Μέσων»  (The Language of New Media) , πρόκειται για έναν συνδυασμό 
παλιάς και νέας τεχνολογίας μιας δομής που υπήρχε από την αρχή του κινηματογράφου, με τα σπέσιαλ 
χειροποίητα εφέ που πραγματοποιούνταν  κατά τη διάρκεια των λήψεων.  Πρόκειται για μια ενδιάμεση 
πραγματικότητα με μεγάλη εμβέλεια λόγω των εντυπωσιακών εφέ και της οικονομικής δύναμης που έχει, 
αλλά δεν αποτελεί αμιγώς την νέα ψηφιακή πραγματικότητα. (Manovich, L.,  2001).  

 

2.2.1.  Τα ειδικά χαρακτηριστικά της Τέχνης που παράγεται με ψηφιακά εργαλεία   

Θα μπορούσαμε με βάση τα παραπάνω να ορίσουμε  τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής της ψηφιακής 
τέχνης. Αν αφαιρέσουμε τα έργα τα οποία έχουν μεν δημιουργηθεί με ψηφιακό τρόπο, αλλά παρουσιάζουν 
μια μη ψηφιακή μορφή, θα μπορούσαμε να ορίσουμε τις εξής ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα ψηφιακά έργα:    

2.2.1.1. Η δυνατότητα της διάδρασης εκ μέρους του μηχανικού συστήματος του έργου και η δυνατότητα 
συμμετοχής του θεατή στο έργο.  

2.2.1.2. Οι ιδιότητες της τρισδιάστατης εικόνας οι οποίες δεν υπάρχουν σε καμιά άλλη μορφή εικονικής 
αναπαράστασης της πραγματικότητας, αφού ουσιαστικά η τρισδιάστατη εικόνα εντάσσει εντός της (στη 
μνήμη του υπολογιστή) ολόκληρο το δημιουργημένο οικοδόμημα με όλες τις ιδιότητές του, και τέλος    

2.2.1.3.  Η τρισδιάστατη εικόνα και ο ήχος  πραγματικού χρόνου (3D, sound real time). Ειδικότερα το 3D real 
time είναι το χαρακτηριστικό, που χάρη σ’ αυτό δημιουργήθηκαν μια σειρά νέες μορφές τέχνης όπως η 
εικονική πραγματικότητα, τα παιχνίδια στον υπολογιστή, η επαυξημένη πραγματικότητα, η  προσομοίωση και 
μία από τις μορφές της διαδραστικής αφήγησης.  

 

 2.3. Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα 

Τελικά η νέα ψηφιακή πραγματικότητα είναι ένας νέος χώρος, του οποίου το βασικό χαρακτηριστικό είναι 
ιδιαίτερα απλό: πρόκειται για έναν χώρο ο οποίος δεν υπήρχε πριν την ψηφιακή τεχνολογία.  Η συγκεκριμένη 
πραγματικότητα αποτελεί όντως μια νέα συνθήκη η οποία κατά την άποψή μας, βρίσκεται ακόμα στα πρώτα 
στάδια της ανάπτυξης της. Μέχρι τώρα κυρίως έχει δημιουργηθεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο πρόκειται να 
εδραιωθεί η νέα πραγματικότητα, καθώς και τα νέα εργαλεία, θεωρητικά και πρακτικά τα οποία θα την 
ερμηνεύσουν. Αυτό οφείλεται στο ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελείται από μια ιδιάζουσα σύνθετη μορφή, 
έναν συνδυασμό κωδικοποιημένης σκέψης, μαθηματικής λογικής και μιας τεχνολογικής ανάπτυξης νέων 
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εργαλείων των οποίων τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν είναι η αντοχή ή η δύναμη, ιδιότητες της προ 
ψηφιακής εποχής, αλλά η συμπύκνωση, η πολυπλοκότητα, η ακρίβεια και η ταχύτητα λειτουργίας. Για να γίνει 
κατανοητή η σκέψη μας, θα πρέπει να αναφέρουμε κάποιες υποθέσεις στις οποίες  βασίζεται η έρευνα μας. 

 

3. Βασικές αρχές της ψηφιακή πραγματικότητας. Διατύπωση μιας υπόθεσης πάνω στην οποία 
στηρίχτηκε η έρευνα 

3.1. Η ύπαρξη του χώρου μέσα από τις ερμηνείες του     

Το σύνολο της φιλοσοφικής σκέψης έχει ερμηνεύσει το θέμα του χώρου, ενώ της τέχνης και της επιστήμης 
προσπαθεί να τον καταγράψει. Από  τις θεολογικές δοξασίες που δημιουργούν έναν ιερό παρόντα χώρο, έως 
τις αναγωγές του υπαρκτού χώρου σε μετρήσιμες δομές, από τις φυσικές και μαθηματικές επιστήμες ή τις 
σύγχρονες φιλοσοφικές ερμηνείες του Heidegger, του Deleuze, του Foucault, του Derrida, του Bachelard και 
άλλων, δημιουργείται ένας νοητός  χώρος του οποίου η ερμηνεία επηρεάζει την ίδια τη φιλοσοφική σκέψη 
που τον έχει δημιουργήσει.  Αυτό συμβαίνει όταν, εκτός από τις αισθήσεις, κυρίως όραση και ακοή 
παρεμβαίνουν νοητικές διεργασίες, ένα είδος φίλτρου, το υπερβατικό όπως αναφέρει ο Michel Serres (Serres, 
M., Crahay, A, 1988). 

 

3.2. Ο χώρος που διαμορφώνεται για πρώτη φορά μέσω του υπολογιστή      

Η ψηφιακή τεχνολογία για πρώτη φορά αλλάζει όχι μόνο νοητικά, αλλά και πρακτικά την υπόσταση του 
χώρου δημιουργώντας έναν νέο καθημερινό χώρο, μέσα στον οποίο αναπτύσσεται η σκέψη. Το βασικό 
χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου χώρου είναι ότι μεταφέρεται ένα μέρος του φαντασιακού Υπερβατικού 
(Serres, M., Crahay, A, 1988) σε μια τεχνο-πραγματική διάσταση, έναν συνδυασμό πραγματικού και εικονικού 
– δυνητικού χώρου, ένα εξελιγμένο στάδιο του τεχνικού περιβάλλοντος.     

 

4. Βασικές υποθέσεις για τον νέο χώρο 

Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα παραπάνω κάνουμε τις εξής υποθέσεις: 

4.1. Υπόθεση  

Ο υπολογιστής και όλες οι συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα ταμπλέτες κ.λπ. δεν είναι μέσα επικοινωνίας, 
αλλά το νέο υπόστρωμα που σταδιακά αντικαθιστά το χαρτί. Αφήνουμε το στάδιο της χαρτοκεντρικής 
κοινωνίας και μπαίνουμε στο στάδιο της ψηφιακής κοινωνίας.       

4.2. Υπόθεση 

Ο υπολογιστής μιμείται ένα μεγάλο αριθμό εργαλείων της βιομηχανικής εποχής με πιο αποτελεσματικό και 
φθηνό τρόπο με αποτέλεσμα να μην έχουν αναδειχτεί αρκετά και μελετηθούν οι ιδιαίτερες ιδιότητές του.    

4.3. Υπόθεση 

Πραγματικός χώρος ουσιαστικά δεν υπάρχει. Χαρακτηρίζεται συμβατικά από τον εν δυνάμει αντιληπτό χώρο 
κάθε εποχής και τεχνολογίας ή τις περιγραφές για αυτόν. Είναι ο χώρος που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις 
μας και ζούμε μέσα σε αυτόν. Ο χώρος αλλάζει σε συνδυασμό με την τεχνική επέκταση των αισθήσεων και την 
επιρροή τους στη σκέψη. 

4.4. Υπόθεση 

Η μεγάλη διαφορά του ψηφιακού υπερβατικού χώρου (νέα ψηφιακή πραγματικότητα) σε αντίθεση με τον 
ιδεολογικό, θεολογικό, γεωμετρικό, φιλοσοφικό χώρο είναι ότι ο ψηφιακός χώρος είναι υπαρκτός: έχει την 
δυνατότητα να δράσει μέσα στον πραγματικό χώρο, να συνδιαλέγεται μαζί του, να αναγνωρίσει στοιχεία 
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ακόμα και το ίδιο το σώμα του ανθρώπου που ερευνά το φαινόμενο. Έχει ακόμα τη δυνατότητα όταν 
αναπαριστά τον κόσμο εκτός από την εικόνα του και τον ήχο να προσθέσει επί πλέον και φυσικές ιδιότητες 
όπως βαρύτητα, αντανακλάσεις του φωτός, ιδιότητες υλικών (3D games, ρομποτικά εργαλεία κ.ά.)  

4.5. Υπόθεση  

Αυτός ο χώρος δεν μπορούσε να υπάρξει πριν το συγκεκριμένο υπόστρωμα. Άρα είναι ένα νέο δημιούργημα 
του ψηφιακού υποστρώματος. Υπάρχει για πρώτη φορά στο ανθρώπινο περιβάλλον. Άρα, θα παράγει 
καταστάσεις που θα συμβαίνουν για πρώτη φορά. Είναι μια αθόρυβη επανάσταση που τα αποτελέσματα των 
αλλαγών της δεν φαίνονται καθαρά, γιατί έως τώρα η ψηφιακή τεχνολογία μιμείται τεχνολογίες του 
παρελθόντος και δεν επικεντρώνεται στις δικές της καθαρές ιδιαιτερότητες. 

 

 

 

Εικόνα 1.  

χώρος κάθε εποχής με βάση την τεχνολογία της εποχής. Μ. Σαντοριναίος    

 

5. Αναζητώντας τον χώρο της ψηφιακής πραγματικότητας: τα πειράματα και οι εμπειρίες του 
εργαστηρίου πολυμέσων και του Ελληνογαλλικού Μάστερ «Τέχνη και Εικονική 
Πραγματικότητα» 

Το εργαστήριο πολυμέσων της ΑΣΚΤ (ίδρυση 2000), το μάθημα υβριδικές μορφές τέχνης στο μεταπτυχιακό 
Ψηφιακές μορφές Τέχνης (2000) και στη συνέχεια το Ελληνογαλλικό Μάστερ (2013) ήταν οι χώροι που 
φιλοξένησαν τους πειραματισμούς  και την αναζήτηση για τον καθορισμό και  την αξιοποίηση της νέας 
ψηφιακής πραγματικότητας, σε σχέση με την ψηφιακή τέχνη. Το παρόν κείμενο αποτελεί μια σύνοψη των 
αρχών και ιδεών που προέκυψαν από τις θεωρητικές μελέτες και  στήριξαν τις περισσότερες καλλιτεχνικές 
αναζητήσεις του ελληνογαλλικού μεταπτυχιακού. Παρακάτω παρουσιάζεται μια επιλογή πειραματισμών και 
έργων που βασιστήκαν στις παραπάνω ιδέες:      
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5.1. Εννοιολογική ψυχογραφική μεταφορά του πραγματικού χώρου στο διαδίκτυο.                            

         In-between project 1999 – 2011, http://www.medialab.asfa.gr/inbetween/    

Πειράματα για μια μετάπλαση της γεωγραφικής χαρτογράφησης σε μια ψυχογραφική χαρτογράφηση 
δικτύου. Δημιουργία μιας διαδικτυακής γειτονιάς, χωρίς όρια, με σπίτια απ’ όλον τον κόσμο. Αξιοποιώντας τη 
συγκεκριμένη πλατφόρμα ο καθένας θα μπορούσε να εντάξει  την εικόνα του σπιτιού του, τους αγαπημένους 
του χώρους, να δείξει το αγαπημένο του φαγητό, να διηγηθεί μια ιστορία κ.λπ. Το συγκεκριμένο πείραμα  
ξεκίνησε από ένα σεμινάριο στο Κέντρο ΦΟΥΡΝΟΣ και αναπτύχθηκε στο Μάθημα Πολυμέσα και στο 
μεταπτυχιακό ΨΜΤ στην ΑΣΚΤ. Να επισημάνουμε ότι οι η δημιουργία της πλατφόρμας και οι περισσότερες 
δράσεις έγιναν τις χρονολογίες 2001-3, μια εποχή που η τεχνολογία δεν παρείχε πολλές ευκολίες. Επίσης να 
επισημάνουμε ότι το Facebook που έχει κάποια κοινά σημεία αναπτύχθηκε αμέσως μετά (2004). Μέσα από 
οργανωμένα σεμινάρια και εκδηλώσεις εντάχθηκαν η οδός Μαυρομιχάλη σε συνεργασία με την Καλών 
Τεχνών Ιωαννίνων (2006), μια γειτονιά της Ελευσίνας, σε συνεργασία με το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 
Αρχιτεκτονικών Σχολών (Εasa 2007), η  γειτονιά Cabanyal της Βαλένθια (2008), ενώ αναπτύχθηκε η πίστα 
CellUtopia με βάση το διδακτορικό της Νεφέλης Δημητριάδη με θέμα «Από την Ουτοπία στην eτοπια. 
Ανάδυση νέων μορφών καλλιτεχνικής - παιγνιώδους και αυτοεξελικτικής δημιουργίας στο διαδίκτυο» 
(Dimitriadi, N., 2008). 

 

 

 

Εικόνα 2. 

In-between project, 2003:  Τα πρώτα πειράματα στο Διαδίκτυο. 

5.2. Ποια είναι η πραγματικότητα του ψηφιακού χώρου;  

Με τον γενικό τίτλο Delphus project αναπτύσσεται έρευνα για την μορφή ενός χώρου στο διαδίκτυο ο οποίος 
δεν θα αποτελεί μια μίμηση του υπάρχοντος πραγματικού χώρου. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο 
καλλιτεχνικό παράρτημα της ΑΣΚΤ στους Δελφούς. Τα Delphus projects, I (2004), II (2006), και ΙΙΙ (2009) 
τάχτηκαν ενάντια στον εύκολο τρόπο αξιοποίησης του τρισδιάστατου διαδικτυακού χώρου με την απομίμηση 
του πραγματικού χώρου (Second Life, Sims, MMORPG, τα περισσότερα ψηφιακά παιχνίδια) και 
πειραματίστηκαν για την δημιουργία ενός μη χώρου (non space) ο οποίος θα ακολουθεί μια χαρτογράφηση 
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σημασιολογικών και όχι τοπογραφικών διαδικασιών (semantic – space). Συμμετείχαν το Τμήμα Τέχνης και 
Τεχνολογίας της Εικόνας, του Πανεπιστημίου Paris-8 , η Καλών Τεχνών  του Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου της 
Βαλένθια, η Σχολή Καλών Τεχνών της Tourcoing, το Digital Studios του Πανεπιστημίου Goldsmiths, και η Σχολή 
Τέχνης και Νέων Μέσων του Πανεπιστημίου του Hull. Σαν παρατηρητής συμμετείχε για μια φορά η Σχολή 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Σαγκάη. 

   

              

Εικόνα 3. Delphus projects  ΙΙΙ (2009). 

5.3. Καταγραφή των διαδρομών της σκέψης μέσα σε μια τρισδιάστατη απεικόνιση διαδρομών.  

Με το έργο εικονικής πραγματικότητας Επιλογή in crisis, ένα καλλιτεχνικό παιχνίδι και ερευνητικό εργαλείο 
που αναπτύχθηκε από φοιτητές και καθηγητές του Ελληνογαλλικού Μάστερ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-
2014 (σε συνεργασία με 1 ψυχολόγο και μία δικηγόρο), διερευνάται ο αφηρημένος χώρος των επιλογών με 
ένα τρισδιάστατο περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. Η έννοια της «κρίσης», αντιμετωπίζεται ως μια 
δομή από επιλογές, που μπορούν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να απειλήσουν την ισορροπία ενός 
συστήματος. (Santorineos, M., Zoi, S., Dimitriadi, N., Bardakos, I., Papathanasiou, A., Velaora,M., 2014) 

 

Εικόνα 4. 

Επιλογή in Crisis. Έργο Εικονικής πραγματικότητας    (2013). 
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Εικόνα 5. 

Επιλογή in Crisis. Ο γράφος που χρησιμοποιήθηκε. 

 

5. Αντί συμπεράσματος: Κατευθύνσεις της αισθητικής στην νέα ψηφιακή πραγματικότητα    

Τόσο η περιγραφή του νέου χώρου, όσο και τα εργαλεία ερμηνείας του, που μέσα σε αυτά συγκαταλέγεται 
και η αισθητική, παρά την πολύχρονη μελέτη της ομάδας βρίσκονται ακόμα σε ένα στάδιο πειραματισμών και 
αμφιβολίας. Η περιοχή στην οποία αναπτύσσεται αυτό το νέο περιβάλλον  είναι οι αλγοριθμικές διατυπώσεις 
του χώρου, της δράσης και της σύνθεσης, η οπτικοποίηση των δεδομένων και της πληροφορίας, η αξιοποίηση 
της διαδραστικής αφήγησης στα ψηφιακά μέσα, η σύνθετη διάδραση, η τρισδιάστατη εικόνα σε πραγματικό 
χρόνο, αλλά όχι σε πραγματικό χώρο, οι αλγοριθμικές αυτοαναπτυσσόμενες δομές και η εφαρμοσμένη 
τεχνητή νοημοσύνη. 

Οι παραπάνω τομείς παράγουν συνεχώς νέα στοιχεία, σε παράλληλη εξέλιξη με τους μηχανισμούς οι οποίοι 
φιλοξενούν και επεξεργάζονται τις αφηγήσεις τους. Δημιουργείται δηλαδή ένα περιβάλλον σε συνεχή εξέλιξη 
το οποίο στην ουσία τώρα διαμορφώνεται.   

Άραγε ποια θα είναι η κατεύθυνση ως προς την αισθητική ερμηνεία; σε σχέση με τις καθολικές  έννοιες του 
ωραίου; του υψηλού; της δομής; της φόρμας; της έννοιας, της γλώσσας ή πιθανόν κάποιου νεολογισμού που 
δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί; Εάν η συγκεκριμένη αναπαράσταση - τέχνη βρίσκεται στα πρώτα της βήματα, τα 
οποία αναλογούν σε λιγότερο από μισό αιώνα, πιθανόν η ουσιαστική αισθητική ερμηνεία της να μην έχει 
ξεκινήσει ακόμα.  
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Η αισθητική της ψηφιακής πραγματικότητας  
ως ψυχοπαθολογία και πολιτική επίπτωση 

Φώτης Καγγελάρης 

Διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας Univ. de Paris, Συγγραφέας 

 

Σε ποια ανάγκη του ανθρώπου βασίζεται η ψηφιακή πραγματικότητα;  

Από τις παλαιότερες δραστηριότητες του ανθρώπου ήταν να δημιουργεί εικόνες ισοδύναμα πραγματικότητας 
είτε με την τέχνη (από τα σπήλαια της Αλταμίρα στους Αctionnists της Βιέννης) είτε στα όνειρά του και τις 
φαντασιώσεις που υπαγορεύονται από την επιθυμία ή τον φόβο. 

Οι θρησκείες, επίσης, πρόσφεραν εικόνες πραγματικότητας και μάλιστα όχι μόνο επίγειες, θα τις 
χαρακτηρίζαμε fiction. 

Απ’ την άλλη μεριά, η προσφυγή του ανθρώπου στις ουσίες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, από τα 
Ελευσίνια μυστήρια στην καθημερινότητα των Άνδεων, από τα rave party στο lexotanil και από το LSD του ’60 
έως το ecstasy του ’80, είναι αναμφισβήτητη.  

Μα, κι αν ερωτευτεί ο άνθρωπος ή αν πάει ένα ταξίδι, αν διαβάσει ένα βιβλίο ή εντρυφεί στην τέχνη, πάλι, « 
κάτι άλλο» αναζητά. Σαν αυτό το «κάτι άλλο» να μην είναι η ίδια η ζωή, αλλά ένα «κάτι» που χρειάζεται η ζωή 
για να βρεθεί σε μία άλλη διάσταση της πραγματικότητας, καθ’ υπέρβαση της πραγματικότητας.  

Τελικά, μήπως η ζωή είναι υποφερτή επειδή υπάρχει έξοδος από την πραγματικότητα, υπάρχει η υπέρβαση 
της πραγματικότητας; 

Σαν από μόνο του το γεγονός της ζωής (και τι σημαίνει «από μόνο του», ποιο είναι το γεγονός της ζωής επί 
του οποίου χρειάζεται υπέρβαση;) να μην είναι υποφερτό, να, ας πούμε, να χρειάζεται ένα ποτό, μια ταινία, 
ένα βιβλίο το βράδυ, σεξ ή ότι θέλετε εσείς, για να πάει κάτω η μέρα. 

Εδώ, ακριβώς, παρεμβαίνει η τεχνολογία της ψηφιακής πραγματικότητας. Η ψηφιακή πραγματικότητα 
υπόσχεται τον άλλο κόσμο, εκείνο της υπέρβασης ή εκείνο που δεν χρειάζεται την υπέρβαση γιατί η 
τεχνολογία όντας κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της άμεσης επιθυμίας αποτελεί αφ’ εαυτής μία υπέρβαση 
προσφέροντας άμεση ικανοποίηση. Σαν ένα αγχολυτικό χάπι. 

Κυρίως, όμως, η τεχνολογία μέσω της ψηφιακής πραγματικότητας υπόσχεται το άλλο, το διαφορετικό, ίσως 
την φυγή, από το γεγονός και μόνο ότι ασχολούμαστε  με αυτή, πλήρως προσηλωμένοι και εκτός 
πραγματικότητας, σε σημείο να χάνουμε τον έλεγχο της οδήγησης ή την αίσθηση του φυσικού χώρου όταν 
στέλνουμε μήνυμα από το κινητό μας. Όταν στέλνουμε μήνυμα με το κινητό μας δεν μας απορροφά τόσο το 
ίδιο το μήνυμα αλλά ο σχηματισμός της εικόνας του μηνύματος, όπως και όταν μιλάμε στο κινητό και δεν 
μπορούμε ν’ αντισταθούμε στο να μιλήσουμε ενώ οδηγούμε: η έλλειψη της εικόνας του μηνύματος ή η 
ανολοκλήρωτη κλήση παραπέμπουν ευθέως στην έλλειψη εικόνας του εαυτού μας. 

Η τεχνολογία της ψηφιακής πραγματικότητας προσπαθεί να αντικαταστήσει την φυσική ζωή με το να είναι 
παντού ως φυσική ζωή η ίδια, όπως πχ συμβαίνει με τις βλάβες του σώματος ή με το να είναι φυσικότερη και 
τελειότερη της φυσικής ζωής η οποία έχει πάντα ψεγάδια ή να αντικαταστήσει ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή 
με τον γονιδιακό άνθρωπο, έτσι όπως αποφασίστηκε, κεκλεισμένων των θυρών, στις 10 Μαΐου, στη Βοστόνη. 
Στις πιο απλές μορφές της αντικαθιστά μέρη του σώματος όπως συμβαίνει με την καρδιά, τα δόντια, φακούς 
επαφής κ.λπ.  

Η ψηφιακή πραγματικότητα κάποιες φορές διεκδικεί ολόκληρη τη θέση της ζωής όπως συμβαίνει με κάποιους 
εφήβους, και όχι μόνο, που υποκαθιστούν τον φυσικό κόσμο με το PC ή τα video games. Η τεχνητή 
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νοημοσύνη, γιατί περί αυτού πρόκειται όταν μιλάμε για αισθητική στην νέα ψηφιακή πραγματικότητα, είναι 
πια παντού όπως επίσης και η παράδοση μας σ’ αυτήν αλλά και του υποθηκευμένου σε αυτήν μέλλοντος μας. 

 

Η ψηφιακή πραγματικότητα δημιουργεί, επίσης, μία στέρηση που βασίζεται στο «κενό» του ανθρώπου και το 
οποίο υπόσχεται να καλύψει. Αλλά, αν το καλύψει, η εξάρτηση που προκύπτει δεν μπορεί παρά να ζητά 
περισσότερη εξάρτηση, περισσότερη τεχνολογία. Βλέπουμε, λοιπόν, τον σύγχρονο άνθρωπο να πηγαίνει από 
την τηλεόραση στο PC κι από εκεί στο κινητό, απ’ το κινητό στο εικονικό παιχνίδι, από εκεί στο DVD και ξανά 
από την αρχή. Ο σύγχρονος άνθρωπος κάνει χρήση του κινητού του κάθε τέσσερα λεπτά, το χρησιμοποιεί 253 
φορές την ημέρα επί 2 ώρες και 10 λεπτά. Κι ενώ, στα εξαρτημένα από ουσίες άτομα η επανάληψη αποσκοπεί 
στην επανεύρεση της πληρότητας της πρώτης φοράς, στην περίπτωση της εξάρτησης από την ψηφιακή 
πραγματικότητα, η εξάρτηση επέρχεται μέσω της τελειοποίησης της επόμενης φοράς, δηλαδή μέσω του 
επόμενου τελειότερου προϊόντος.   

Το «κενό» δεν είναι πια το «κενό του νοήματος», είναι το κενό της τεχνολογίας το οποίο πρέπει να καλυφθεί 
όταν υπάρχει κενό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το «κενό του νοήματος» έχει καλυφθεί. Αντίθετα, το «κενό του 
νοήματος» συμπιεσμένο από την κάλυψή του από την προσφυγή στην τεχνολογία, κάποιες φορές παίρνει 
παραληρηματικές διαστάσεις, το λεγόμενο «παραλήρημα της ψηφιακής τεχνολογίας». Η εξάρτηση από την 
ψηφιακή πραγματικότητα, ουσιαστικά, δεν είναι παρά η απεγνωσμένη προσπάθεια του ατόμου να μην 
αφήσει να φανεί το «κενό του νοήματος» εντός του, και,  ίσως, το τέρας της ψυχοπαθολογίας. 

Ο άνθρωπος σήμερα είναι πλήρης, ίσως ευτυχισμένος αν μόλις ξυπνήσει τρέξει στο PC του και κοιτάξει το 
κινητό του. Περιστοιχίζεται, δηλαδή, από μία ασφάλεια ιδιωτικότητας που του παρέχουν οι συσκευές, οι 
οποίες ως σταθεροί και αναλλοίωτοι καθρέφτες του παρέχουν μέσω της εικόνας την υπαρκτικότητα της δικής 
του εικόνας και εξ αυτού μία αίσθηση πληρότητας, μία αίσθηση ύπαρξης. Η απώλεια του κινητού ή η βλάβη 
του PC ισοδυναμεί με ένα βαθύ τραύμα της αίσθησης της υπαρκτότητας του εαυτού, η οποία χάνεται μέσω 
της απώλειας των συσκευών, ενώ ταυτόχρονα το άτομο απειλείται από το τέρας του προσωπικού του 
νοήματος που δεν έχει τον φραγμό της συσκευής για να εμποδιστεί η ανάδυση του. 

Όμως, η ψηφιακή πραγματικότητα έχει και μία άλλη επίπτωση. Από την Αναγέννηση και μετά ο άνθρωπος 
είναι μπροστά από την εικόνα. Σήμερα, με την νέα τεχνολογία είναι παντού. Όχι από απώλεια προσδιορισμού 
του ορατού της πραγματικότητας, αλλά από απώλεια της θέσης του. Δεν κατέχει κεντρική θέση, δεν μπορεί να 
ορίσει τον εαυτό του, είναι μέσα στην εικόνα ως εικόνα ο ίδιος. Πριν, ήταν από μία σταθερή θέση που 
μπορούσε να κοιτάζει τον κόσμο και τον εαυτό του είτε στον καθρέφτη του είτε στο βλέμμα του άλλου είτε 
στο έργο του. Σήμερα, δεν έχει θέση. Η εικόνα τού διαφεύγει, δεν υπόκειται στον έλεγχό του και κατά 
συνέπεια τού διαφεύγει και το ορίζειν του εαυτού του. Θα λέγαμε, ότι σημειώνεται μία ανθρωπολογική 
μεταβολή όπου μεταβάλλεται από ο ως «άνω θρώσκων», αυτός που κοιτάζει ψηλά, ο άνθρωπος, σε αυτόν 
που κοιτάζει παντού και πουθενά έχοντας χάσει τον έλεγχο του ίδιου του του βλέμματος.  

Αλλά, η ψηφιακή πραγματικότητα δεν τον κάνει μόνο να βιώνει μία αγωνία ως προς τη θέση του: του 
προσφέρει και την διέξοδο από την αγωνία που εκείνη έχει προκαλέσει αλλοτριώνοντας πλήρως το άτομο που 
νομίζει ότι έχει την εξουσία του κόσμου-ποιού κόσμου;-στα χέρια του ή μάλλον στο βλέμμα του. Η διέξοδος, 
απλά, είναι να βρίσκεται εκεί και να του προσφέρεται η επόμενη κίνηση, η οποία ως επόμενη τον αποσπά από 
την αγωνία της προηγούμενης κίνησης, της προηγούμενης στιγμής… 

Η ίδια η σκέψη του ανθρώπου γίνεται ψηφιακή όπως, ήδη, το είχε επισημάνει η Σχολή του Palo Alto και ο 
Watzlawick και ψηφιακή σημαίνει να συμβαδίζει, να ταυτίζεται, να μιλάει, να βρίσκεται στον χρόνο με τον 
τρόπο της συσκευής του. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ένα copy-paste της ίδιας του της συσκευής. 

Μήπως πρόκειται για ένα καθοδηγούμενο κόσμο; Μήπως πρόκειται για το «Πανοπτικό» με τη μορφή της 
ψηφιακής σκέψης που απολύτως προγραμματισμένη όπως η συσκευή αναφέρεται ανά πάσα στιγμή στη 
συσκευή και κατ’ επέκταση στον κατασκευαστή της; 

Μ’ άλλα λόγια, μήπως, η βιοπολιτική  ως πολιτική επί του σώματος είναι  βιοπολιτική επί του σκέπτεσθαι; 
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Στον πολιτισμό Google, όπως τον αποκαλεί η Carrin, μήπως ασκείται με το πάτημα του πλήκτρου μία πολιτική 
η οποία δια του σώματος καθοδηγεί στην επόμενη κίνηση της σκέψης και με ποιο τρόπο; Ποιος καθοδηγεί; 

Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να βγει από τη μέση η έννοια του Θεού, όπως την ξέραμε. Όπως έλεγε ο E. Renan, αν ο 
Θεός προγραμματίζει τις ζωές των ανθρώπων και την κίνηση του σύμπαντος, τότε προφανώς στην σημερινή 
εποχή το κάνει έχοντας στα χέρια του ένα PC. Πώς αλλιώς μπορεί να εκπληρώνει το «θείο σχέδιο»; είτε βάσει 
προγράμματος είτε ο ίδιος ο Θεός να είναι ένα τεράστιο PC.  

Όμως, μήπως είναι προτιμότερο να αφήσουμε  ακόμα λίγο Θεό στη θέση του, έστω ως κομπιουτερά, γιατί τον 
χρειαζόμαστε ακόμα, για τους λόγους που θα εκθέσουμε παρακάτω, αλλά και γιατί δεν θα φαίνεται έτσι 
ποιος καθοδηγεί πραγματικά τον κόσμο; 

Δικτάτορας, λέει ο Marin, είναι αυτός που διοικεί και εξουσιάζει με εικόνες. Το πορτραίτο του δικτάτορα 
οφείλει να είναι παντού για να ασκείται η εξουσία μέσω της εικόνας π.χ. Β. Κορέα ή στα καθ’ ημάς 
Παπαδόπουλος και Βασιλιάς. Η εικόνα είναι πιο πραγματική από την πραγματικότητα που είναι διαφεύγουσα 
και επιπλέον ως εικόνα είναι συμπαγής, αναλλοίωτη και μη αμφισβητήσιμη έναντι του πραγματικού 
δικτάτορα που μπορεί να είναι ένα αστείο ανθρωπάκι.  

Μήπως, λοιπόν, το πορτραίτο του δικτάτορα στην περίπτωσή μας είναι η ίδια η εικόνα που δημιουργούμε και 
καλούμε στο σπίτι μας, στο PC, στο κινητό, στην TV; Μήπως η εικόνα μας εξουσιάζει, μας υποδεικνύει την 
επόμενη «σωστή» κίνηση στη ζωή μας; 

Αλλά, δεν μας εξουσιάζει μόνο, έτσι. Το πορτραίτο του δικτάτορα φτιάχνεται όχι μόνο από την εξουσία που 
ασκεί πάνω μας η εικόνα αλλά κάθε φορά που πατάμε ένα πλήκτρο, προσθέτουμε μία γραμμή στο απρόσωπο 
πρόσωπο του δικτάτορα που είναι η βιομηχανία που παράγει τις συσκευές, η πολιτική και στρατιωτική 
εξουσία για την προώθηση των συσκευών στον κόσμο, το τραπεζικό σύστημα ως οικονομικός υποστηρικτής 
της βιομηχανίας της συσκευής και τα media ως εικονική εντολή του εαυτού τους που είναι η εικόνα.  

Κάθε κίνηση στο πληκτρολόγιο σχηματίζει το πορτραίτο της εξουσίας, σχηματίζει έναν καθοδηγούμενο κόσμο, 
χωρίς επιβολή, χωρίς άμεση βία. Είμαστε εμείς πια αυτοί που σχηματίζουμε το πορτραίτο του δικτάτορα και 
τον καλούμε να μας επισκεφτεί. Θα έλεγα, ότι είναι το πληκτρολόγιο που μας δημιουργεί ως αυτό που 
νομίζουμε ότι είμαστε,  χρήστης είναι το πληκτρολόγιο και όχι εμείς, το οποίο εγγράφει επί του ατόμου τα 
όρια του – μέχρι που μπορεί να πάει, μέχρι που του επιτρέπει η συσκευή να πάει-. Το κείμενο το  γράφει η 
συσκευή κι’ αυτό το κείμενο είμαστε εμείς. Το πιο απλό παράδειγμα είναι αυτό της τηλεόρασης: δεν την 
βλέπουμε, μας βλέπει. Η εικόνα στον υπολογιστή μας είναι το βλέμμα του Θεού στον τρούλο της εξουσίας. Το 
σύστημα πια δεν χρειάζεται να ασκεί εξουσία: το υποκείμενο την ασκεί μόνο του επί του εαυτού του. 

Θέλω στο σημείο αυτό να ανοίξω μία παρένθεση και να δώσω τον λόγο στον Agamben και στο έργο του «Che 
cos’ e un dispositivo» που θα μεταφράζαμε στα ελληνικά «τι είναι μια συσκευή» και εξ αυτού τι είναι 
ψηφιακή τεχνολογία. Παραθέτει, κατ’ αρχήν τον Foucault όταν λέει, ότι όλες αυτές οι συσκευές στοχεύουν στη 
δημιουργία ατόμων ενδοτικών αλλά ελεύθερων μέσα στη φυλακή τους. Γιατί, πράγματι, λέει ο Agamben, ο 
έλεγχος μέσω των συσκευών- ουσιαστικά, λέω εγώ, η αναφορά που δίνει το άτομο για το που είναι, τι κάνει, 
τι σκέφτεται, δηλαδή, για το ποιος είναι- δημιουργεί τις συνθήκες στην οποία το άτομο θεληματικά ανήκει. 

Έτσι, λοιπόν, έχει δίκιο ο δικτάτορας να θεωρεί στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες ως κατ’ εξοχήν ύποπτο 
εκείνον που δεν ενδίδει στις συσκευές (μη χρήση κινητού, όχι πιστωτικές κάρτες, όχι TV  κ.λπ.). Δεν θεωρεί 
ύποπτο εμένα, παρ’ ότι ενδεχομένως στρέφομαι εναντίον του. Εμένα με ξέρει από τη χρήση που κάνω στις 
συσκευές μου και με έχει κατατάξει. Έχει έλεγχο πάνω μου όπως και σε κάθε διανοούμενο, κυρίως σ’ εκείνους 
που αντιστέκονται, αφού έτσι φαίνονται περισσότερο. 

Οι συσκευές (dispositivo: αυτό που τίθεται στη διάθεση, από το λατινικό dispositio, μετάφραση από τους 
λατίνους πατέρες της Εκκλησίας της λέξης ‘οικονομία’) λέει ο Agamben, έχουν θεολογική προέλευση και μας 
θυμίζει ότι η έκφραση «κατά θεία οικονομία», κατά λέξη «ο νόμος επί του οίκου» εννοούσε κατ’ αρχήν την 
διαχείριση του επίγειου οίκου του Θεού από τον Υιό του.  Αυτή, ακριβώς, η διαχείριση, σταδιακά, μετά το 
«άρα» του Descartes πέρασε στα χέρια της κοσμικής εξουσίας που την ασκεί στη σύγχρονη εποχή, μέσω της 
τεχνολογίας της ψηφιακής πραγματικότητας, στα του οίκου της που είναι η κοινωνία ολόκληρη. 
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Βλέπετε, ο Διαφωτισμός και το «άρα» του Descartes δεν επέφεραν μόνο ρήξη με τον κόσμο του Θεού αλλά 
μας παρέδωσε επίσης στα χέρια της κοσμικής εξουσίας που ασκεί το έργο της με αυτό που είναι σύμφυτο 
μαζί της: την επιστήμη, ως πρωτοπόρου της οικονομίας και της τεχνολογίας. Αλλά, όπως είπαμε, η εξουσία 
σήμερα, ο δικτάτορας αφήνει ακόμα να υπάρχει λίγος Θεός για να έχουμε την εντύπωση ότι τα σχέδια και το 
κανόνισμα της ζωής μας είναι στα χέρια του και όχι στα χέρια του δικτάτορα που μέσω των δικών μας χεριών, 
στα πλήκτρα του PC, καθορίζει τις ζωές μας.  

Καθένας το PC του, καθένας τον δεσμοφύλακα του. 

Ο Kant, αλλά και άλλοι μετά από αυτόν, έλεγε ότι η τέχνη είναι το μη αναπαραστήσιμο. Ωστόσο, ο Rancier 
επισημαίνει ότι στην ανάλυση του Lyotard για την καντιανή αισθητική υπάρχει ένα εννοιολογικό εγχείρημα. 
Με σημερινούς όρους, το πώς η χρήση της τεχνολογίας θα μας επιτρέψει να δούμε αυτό που μέχρι τώρα ήταν 
αόρατο αλλά που ως αόρατο υπαγορεύει την παρουσία του ορατού. Το έργο τέχνης εμφανίζεται πια μπροστά 
στο βλέμμα του θεατή και με εκείνο το μέρος που παρέμενε εκτός βλέμματος. Δηλαδή, εκείνο το μέρος που 
ασκούσε έλξη στον θεατή του οποίου, ωστόσο, το βλέμμα σταματούσε στο φανερό μέρος.  

Όπως έλεγε ο Lacan, το έργο τέχνης αρχίζει όταν μας δείχνει αυτό που δεν βλέπουμε αλλά που ωστόσο μας 
κοιτάζει. 

Δηλαδή, όταν υπάρχει διαχείριση του «κενού», παρ’ ότι το «κενό» ως βλέμμα εξακολουθεί να είναι εκεί: «Το 
βάζο είναι πλήρες στον βαθμό που στην ουσία του παραμένει κενό».  

Σήμερα, την εποχή της ψηφιακής πραγματικότητας, τι μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης το οποίο δεν μας 
κοιτάζει με το δικό του βλέμμα, δεν είναι σε διάλογο με το δικό μας βλέμμα, αφού η τεχνολογία έχει φέρει επί 
σκηνής μόνο το βλέμμα του θεατή, δεν υπάρχει άλλο βλέμμα πλην, εκείνου, του θεατή. Σαν το έργο τέχνης να 
είναι κλεισμένο στον εαυτό του, να μην έχει δυνατότητα ερμηνείας, να μην φτιάχνεται στο βλέμμα το θεατή, 
αφού ο θεατής το βλέπει απ’ όλες τις μεριές ή μάλλον, δεν το βλέπει, πια, καθόλου. Αυτό που βλέπει είναι η 
υλική του υπόσταση και όχι η ερμηνεία που θα πρόβαλλε επ’ αυτού. 

Υπενθυμίζω τον Danto, ότι αν βλέπουμε το έργο τέχνης στην υλικότητά του σημαίνει ότι δεν το βλέπουμε 
καθόλου. Δεν θα επεκταθώ στον Arnheim ή τον Gombrich γιατί τους γνωρίζετε. 

Μ’ άλλα λόγια, μήπως το έργο τέχνης χάνεται με την νέα τεχνολογία και αυτό που βλέπει ο θεατής είναι ένα 
προϊόν τη νέας τεχνολογίας αλλά όχι ένα έργο τέχνης; Το ψηφιακό έργο τέχνης μέσα στον ναρκισσικό 
κομπασμό του δεν έχει ανάγκη κανενός βλέμματος. Ουσιαστικά, το ψηφιακό έργο αποκλείει την ετερότητα 
του βλέμματος, δεν φτιάχνεται αλλού, στο βλέμμα του θεατή. Φτιάχνεται εδώ και τώρα, ή μάλλον είχε ήδη 
φτιαχτεί, ήταν ήδη προκάτ. Το ψηφιακό έργο τέχνης είναι γέννημα θρέμμα μιας μετανεωτερικής εποχής, εκεί 
που ο θεατής δεν συναντά ποτέ το έργο τέχνης και το έργο τέχνης δεν συναντά ποτέ τον θεατή. Ο άλλος δεν 
χρειάζεται πια. Αρκεί μια κάρτα γραφικών. Το έργο τέχνης μας κοιτάζει με το κενό βλέμμα του τυφλού. 

Η ψηφιακή πραγματικότητα υπόσχεται συν τοις άλλοις το «τέλειο». Μα, το «τέλειο» τι είναι παρά η 
τελειότητα του ανθρώπου να μην είναι τέλειος, άρα, ανοιχτός στο ερώτημα, στο όνειρο, στη ζωή; Αυτό το 
«τέλειο» το οποίο είναι η προσφορά τελειότητας του κατασκευαστή, ουσιαστικά του συστήματος, μήπως 
είναι άραγε συνώνυμο της τέλειας μάρκας παπουτσιών, της τέλειας τσάντας, του τέλειου ταξιδιού, του 
τέλειου ονείρου, της τέλειας ζωής, της τέλειας κανονικότητας; «Να χαθούμε παλιοτόμαρα, της ευτυχίας του 
5ου και 6ου ορόφου», θα έλεγε ο Ελύτης. (Αλήθεια, πως η γλώσσα μας, τελευταία, έχει γλιστρήσει στην τόσο 
εύκολη χρήση της λέξης «τέλειο!»;). 

Επί πλέον, μήπως το «τέλειο» ταυτίζεται με το ομοιόμορφο; Δηλαδή, η σύγκριση, πια, θα αφορά το «όμοιο» 
και όχι το «άλλο»; Και, στο κάτω κάτω, ποιος ζητά το τέλειο παρά εκείνος που δεν σκέφτεται, παρά εκείνος 
που ζητά να του πουν : μην αγωνιάς, έχω εγώ τη λύση που θα είναι μεν «ίδια» με του καθενός αλλά θα κάνεις 
και συ μια υποχώρηση αφού δεν θα είναι «όμοια». Μια προσφορά, λοιπόν, απαντήσεων «όμοιου» νοήματος 
για να κλείσει το ερώτημα, να αντιστρατευτεί με ετοιματζίδικες απαντήσεις η ίδια η φύση του ανθρώπου που 
είναι ερώτημα. Η συσκευή δεν σε ρωτάει «τι θέλεις;» αλλά μπορείς να θέλεις μέσα σε αυτό που σου 
προτείνω. Και τι παραπάνω μπορείς να θέλεις από μια τέλεια κάρτα γραφικών; Μια τέλεια κάρτα γραφικών 
σχεδιάζει τον κόσμο καλύτερα από τον Θεό και επί πλέον χωρίς τις αναποδιές του. Φτάνει να βυθιστείς στον 
εικονικό κόσμο για ν’ απαλλαγείς από τα δεινά του πραγματικού αλλά και τον ίδιο τον κόσμο.  
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Ο σύγχρονος καλλιτέχνης δεν χρειάζεται ν’ αγωνιά πια. Έχει έτοιμο το υλικό, την τεχνολογία, τις οδηγίες 
χρήσεως. Αρκεί να τα βάλει σε σειρά. Δεν θα μπορεί, πια, να φτιάξει ότι είχε ονειρευτεί, επιθυμήσει, φοβηθεί. 
Τα όρια του είναι τα έτοιμα όρια της τεχνολογίας. Αλλά τι σημασία έχει; Μήπως όλα πια δεν είναι 
ετοιματζίδικα, το φαγητό, οι σχέσεις, ο θάνατος, το σεξ, τα ρούχα; Γιατί όχι και το έργο τέχνης; Ο δημιουργός 
δεν είναι πια αυτός που ξέραμε. Είναι τεχνικός της Sony ή μάλλον του συστήματος και των ορίων του. Στο 
βάθος, ένα έργο τέχνης, έτσι όπως προκύπτει από τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα είναι τα κυβάκια και τα  
κουβαδάκια των παιδιών που παίζουν με τα ακριβά τους παιχνίδια στην άμμο και που το σύστημα επιτρέπει 
επειδή, ακριβώς, το έργο τέχνης δεν είναι παρά η εικόνα που επιτρέπει η εικόνα του συστήματος. Μόλις, στις 
7 Μαΐου διάβασα: «Θα δούμε υπολογιστές να γράφουν ποιήματα». Θυμίζω, ωστόσο, τον Baudrillard : «Η 
σημερινή τέχνη είναι μηδέν, ο καλλιτέχνης παριστάνει ότι κάνει τέχνη και ο θεατής ότι κατανοεί. Η 
πρωτοπορία στην τέχνη δεν λειτουργεί αφού το σύστημα είναι ήδη δύο επαναστάσεις μπροστά από την 
πρωτοπορία. Η σημερινή γλώσσα είναι η μεταγλώσσα της κοινοτοπίας». 

Δεν έχω χρόνο ν’ αναπτύξω την άποψη των Adorno-Horkheimer για τη μαζική κουλτούρα… Γιατί περί αυτού 
πρόκειται: κουλτούρα που βασίζεται σε οδηγίες χρήσης, υπό το πρόσχημα του πως να φτιάξεις ένα έργο 
τέχνης, το πως να φτιάξεις ένα πολίτη, ένα άτομο δεδομένο όπως τα δεδομένα ενός  video game το οποίο 
ακόμα κι αν έχει απρόβλεπτη εξέλιξη είναι πάντα προβλέψιμο. 

Το έργο τέχνης την εποχή της ψηφιακής πραγματικότητας είναι, απλά, η συναρμολόγηση ενός διατεταγμένου 
παζλ το οποίο όσο και να κοπιάσεις να είναι αυθεντικό είναι πάντα το έργο ενός άλλου, ενός συστήματος που 
θέλει να ελέγχει τη φαντασία, την ενόρμηση, την κανονικότητα. Πρόκειται για κανονικότητα αλλά όχι για 
νομιμότητα.  Αλλά, ποιος νοιάζεται; Αρκεί να είμαστε στη μεγάλη παρέα του συστήματος, αρκεί να λεγόμαστε 
καλλιτέχνες. Το έργο τέχνης την εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας γίνεται το «Πανοπτικόν» του συστήματος 
«Bentham» το οποίο σε βλέπει ανά πάσα στιγμή, βλέπει αν βλέπεσαι σ’ αυτό που βλέπεις, αν παρεκκλίνεις, 
αν αγωνιάς, αν είσαι ικανοποιημένος με την εικόνα του συστήματος που ως έργο τέχνης σού προσφέρεται για 
να καθρεφτιστείς. Η συσκευή μάς φτιάχνει το πορτραίτο, δηλαδή την φαντασιωτική εικόνα που έχουμε για 
εμάς και η οποία εκπροσωπεί το «ιδεώδες του εγώ». Τώρα, το πορτραίτο μας οφείλει να είναι 
προσαρμοσμένο στο πορτραίτο που φτιάχνει η συσκευή. Η συσκευή μάς λέει για το «πως» της εικόνας μας 
και ποια εικόνα πρέπει ν’ αποδεχθούμε ως δική μας. 

Μερικοί θα πουν, ότι σκέφτομαι παλιομοδίτικα, ότι αντιμετωπίζω την τεχνολογία και τον πολιτισμό με τον 
τρόπο των πρώτων αναρχικών ή των εργατών του Ford που ήθελαν να σπάσουν τις μηχανές επειδή θα τους 
έπαιρναν τη δουλειά. Όχι. Το θέμα δεν είναι να μην υπάρχει η τεχνολογία και η πρόοδος αλλά ποια σχέση θα 
έχουμε μ’ αυτήν και κατά συνέπεια με την πολιτική. 

Παράδειγμα: Η συσκευή, σήμερα, υποδεικνύει στον άνθρωπο το τι «πρέπει» να κάνει. Ένας άνθρωπος, που 
είναι συνδεδεμένος με την συσκευή του σε 24ωρη βάση, βομβαρδίζεται μ’ ένα διαρκές «πρέπει», το οποίο 
δεν αντιλαμβάνεται ως «πρέπει» αλλά, ως επιθυμία δική του. Κάποτε, όμως, αν ήθελε ν’ ανάψει το φως, 
δηλαδή, να μεταμορφώσει την πραγματικότητα σύμφωνα με την επιθυμία του, «έπρεπε» να γυρίσει τον 
διακόπτη. Υπήρχε, λοιπόν,  και τότε ένα «πρέπει», αν ήθελε να έχει πρόσβαση στην πραγματικότητα- του 
πολιτισμού. Μόνο που, τώρα, δεν μπορεί να θέλει ή να μην θέλει ν’ ανάψει το φως: «πρέπει» να το ανάψει, 
«πρέπει» να κάνει χρήση της συσκευής, αλλιώς είναι εκτός του κόσμου, δεν ανήκει στην μεγάλη παρέα της 
συσκευής, η ενοχή θα είναι όλη δική του και φυσικά, είναι εκ των πραγμάτων ύποπτος. Στη σύγχρονη σχέση 
με την συσκευή δεν υπάρχει «όχι», δεν υπάρχει εναντίωση, αλλά ένα διαρκές «ναι», μια διαρκής υπακοή που 
υποστασιοποιείται μέσω των οδηγιών χρήσης σε υποταγή. Δεν κατέχω την συσκευή, με κατέχει. Ο ηγεμόνας 
είναι η συσκευή που με κάνει ευτυχισμένο με τις άπειρες δυνατότητες που μου παρέχει για να εξουσιάζει τη 
ζωή μου. Κυρίως, με το να μου επιτρέπει να μην σκέφτομαι «τι θέλω», αφού εκείνη ξέρει για μένα. 

Το μετανεωτερικό υποκείμενο, κουρασμένο, μπαφιασμένο, ψευτοειρωνικό έχοντας χάσει την κριτική του 
ικανότητα, είναι έτοιμο ν’ αφεθεί ή να παραδοθεί. Μα, μήπως αυτό ήταν το ζητούμενο; Να μην βλέπουμε; Να 
μην σκεφτόμαστε; Θυμίζω την τραγικότητα του λόγου του Carrera για την φωτογραφία: «Η φωτογραφία δεν 
βασίζεται στην αγάπη για το πράγμα ούτε στη διατήρηση της ανάμνησης, αλλά στην επιθυμία διαμόρφωσης 
της ανθρώπινης συνθήκης να ζει χωρίς βλέμμα, χωρίς σκέψη: μια ύστατη προσπάθεια άμυνας έναντι του 
ανυπόφορου της ζωής». Η οποία γίνεται υποφερτή ως ψηφιακή. 

Το συνέδριο μας έχει θέμα την «Αισθητική στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα» και παρότι αναφέρεται στην 
τέχνη, ίσως από παραδρομή, ίσως ως εννοούμενο, δεν υπάρχει διευκρινιστική αναφορά επ’ αυτού. Θα έλεγα, 
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όμως, ότι καλώς δεν υπάρχει αυτή η διευκρινιστική αναφορά γιατί, πως να διαχωρίσεις την αισθητική στην 
τέχνη από την αισθητική στη ζωή; Η αισθητική στην τέχνη δεν μπορεί παρά να είναι η εμπράγματη αναφορά 
στην ηθική του βίου, στη σχέση με τον εαυτό και τον άλλο, στη θεώρηση του κόσμου ως εννοιολογικού 
εγχειρήματος, έστω χωρίς νόημα. Τα συμπεράσματα,  λοιπόν, επαφίενται στον καθένα.  

Θυμίζω, μόνο, τα λόγια του Klee, ότι όσο πιο φρικτός γίνεται ο κόσμος τόσο πιο αφηρημένη γίνεται η τέχνη. 

Η αϋλότητα της τέχνης φαίνεται να συμβαδίζει με την αϋλότητα του χρήματος την εποχή της  
χρηματοπιστωτικής παγκοσμιοποίησης.  

Ως αντίδοτο, προτείνω μια επιστροφή στην πρόταση «2.06» του Wittgenstein, μια περιδιάβαση στα όρια της 
τέχνης με τον λόγο έτσι όπως μας την δίνει ο Heidegger με τον Hailderlin, προτείνω μια περιήγηση στο 
Άουσβιτς του Adorno  και βέβαια στην άποψη του Gadamer. 

Μα, κυρίως προτείνω μια επιστροφή στον Kant, στις έννοιες του «sublime» και του «ωραίου» κι’ ένα 
αναστοχασμό πάνω στην «Art brut», αυτή την τέχνη που μπόλιασε όλη την τέχνη από το ’49 και μετά και που 
ποτέ δεν θα μπει στο καλούπι της νέας ψηφιακής πραγματικότητας. Η Αloise, η μεγάλη τρελή καλλιτέχνης του 
20ου αιώνα, ο Artaud, o Van Gogh, ο Χαλεπάς, η Γώγου, η Claudel μας λένε, ότι δεν θα πάψει να υπάρχει το 
ασυνείδητο, η ιστορικότητα του υποκειμένου το οποίο θα μπορεί να ονειρεύεται, να επιθυμεί, να φοβάται και 
να δημιουργεί. Nα παρεκκλίνει, να τρελαίνεται, να ξεπερνάει τα όρια. Να ακούει το κινητό του να χτυπάει 
ακόμα κι όταν αυτό δεν χτυπάει. 

Να επιθυμεί την πολιτική αλλαγή όχι ως διαδοχή εικόνων προσώπων μιας ψηφιακής πραγματικότητας, αλλά 
ως εκείνη την πραγματικότητα που δεν υπαγορεύει τη ζωή, δεν υπαγορεύει την επιθυμία.   
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Ο άνθρωπος βρέθηκε να ζει στη Γή,  με θεμελιώδες υπαρξιακό χαρακτηριστικό του την επιδίωξη επιβίωσης 
και τον εξοπλισμό του με «νόηση» – με τη   νόηση ως εγγενές του επίσης χαρακτηριστικό το οποίον αυτο-
προσδιορίζεται. Σε αυτήν την επιδίωξη επιβίωσης συμπεριλαμβάνεται, ως πρωταρχική, η επιδίωξη  ηδονής, 
προερχόμενης όμως από τον τρόπο θεώρησης, δηλαδή νόησης,  της επιβίωσης αυτής.  

Ας δούμε λοιπόν αρχικώς σε τι συνίσταται η επιδίωξη επιβίωσης. Με όρους φυσικής θα λέγαμε πως 
συνίσταται σε μια προσπάθεια υπερνίκησης της υψηλής εντροπίας του, σε μια προσπάθεια αντιεντροπικής,  
δηλαδή διαρκούς αυτοδύναμης παρουσίας του.   Βασικός στόχος   η επικερδής γι’ αυτόν χρήση του κόσμου   
μέσα στον οποίον βρέθηκε να ζεί, του Κόσμου ως ορατή και αμέσως αισθητή αλλά και κυρίως ως αόρατη και 
άγνωστη πραγματικότητα, δηλαδή την αόρατη και άγνωστη πραγματικότητα που καταδήλως είναι αυτή που 
ορίζει τα φαινόμενα. Με τον όρο πραγματικότητα είναι που χαρακτηρίζουμε το   πλαίσιο της ύπαρξής μας, το 
σύστημα δηλαδή εντός του οποίου υπάρχουμε, σύστημα από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και από 
το οποίο εξαρτάται η ύπαρξή μας. Γιατί προφανώς περί συστήματος πρόκειται, με στοιχεία που το συνιστούν 
αλλά και που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Στοιχείο αυτού του συστήματος είμαστε και μείς, που 
προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την ύπαρξή μας.  Επιδιώκουμε   τον   μετασχηματισμό   του, κυρίως   προς 
κατίσχυσή μας επί των επιβλαβών   για μας στοιχείων του, στα οποία επιβλαβή στοιχεία συμπεριλαμβάνεται, 
ως ο μεγαλύτερος εχθρός μας,  ο θάνατος.  

Είναι προφανές πως σε όλη αυτήν την αντιεντροπική   δράση του ανθρώπου, προτάσσεται η ερμηνεία αυτής 
της πραγματικότητας, της αμέσως αισθητής αλλά και κυρίως της κάθε φορά νοητής ως τέτοιας. Αυτή μάλιστα 
η ερμηνεία της φαίνεται πως γινόταν –  συνειδητώς ή ασυνειδήτως- με τέτοιον τρόπο ώστε ο άνθρωπος να 
αποκτά έλεγχο και πρόσβαση σε αυτήν, μέχρι σημείου κυριαρχίας, αναγόμενος σε  καθοριστική συνιστώσα 
της. Η οποία βέβαια πραγματικότητα – όπως είπαμε η ορατή αλλά και κυρίως η νοητή ως τέτοια, με το 
αόρατο στοιχείο της είναι το κύριο στοιχείο της, ως καθοριστικό του ορατού- δεν ήταν πάντοτε η ίδια.  Όμως, 
καίτοι πλανώμενη και περιπλανώμενη, στην εκάστοτε ερμηνεία της στηρίζονταν οι προσπάθειες  του 
ανθρώπου στην εξασφάλιση  της ίδιας του της ύπαρξης και αυτή η πλάνη και περιπλάνηση δημιουργούσε και 
δημιουργεί την Ιστορία.      

Έτσι λοιπόν, η πραγματικότητα των (λεγόμενων) προϊστορικών εποχών γινόταν αντιληπτή ως χάος, χάος εντός 
του οποίου ο άνθρωπος προσπαθούσε να ζήσει. Για το έλεγχό του επιφόρτιζε αυτούς που μπορούσαν να δούν 
πέραν του ορατού και αισθητού, να δούν εκεί που ρυθμίζεται και ελέγχεται το χάος αυτό, αλλά και η ίδια η 
ζωή. Ο Σαμάν έπαιρνε τη δύναμη αυτή όταν έφτανε σε κατάσταση έκ-στασης, εκ-στασης εκ του αισθητού από 
τους υπολοίπους, προδικάζοντας το αίσιο πέραν του κυνηγιού αλλά και μεταφέροντας στην άμεση αίσθηση 
των υπολοίπων   ανώτερες αλήθειες. Άλλωστε αυτή η έκ-σταση πέραν του ορατού στοιχείου, ήταν επιδίωξη 
όσων ήθελαν να συνδιαλλαγούν προς το αόρατο και θεωρούμενου ως κύριου στοιχείου της πραγματικότητας, 
σε όλες τις εποχές.  

Στην μετέπειτα Αίγυπτο η πραγματικότητα ερμηνευμένη ως προαιώνια συμπαντική τάξη, καθόριζε τους όρους  
και τις προτεραιότητες της καθημερινότητας των Αιγυπτίων, άλλωστε έδειχνε πως αυτή η συμπαντική τάξη 
είναι που καθορίζει τα στη Γή συμβαίνοντα. Διερευνάτο έτσι από τους αστρονόμους, που πάσχιζαν να 
κατανοήσουν τους νόμους της, ενώ οι Φαραώ,  ως εκπρόσωποι των Θεών, όριζαν τις καθημερινές τελετές, 
που θα έφερναν τους Αιγυπτίους σε συνδιαλλαγή με την ανώτατη αυτή τάξη. Οι οποίοι Θεοί - και όλοι οι 
μελλοντικοί  Θεοί - δεν ήταν παρά τα σχήματα προς κατανόηση αυτής  της   πραγματικότητας    – και της 
εκάστοτε πραγματικότητας- δεν ήταν παρά η σχηματοποίησή της θα λέγαμε, με στόχο την    συνδιαλλαγή του 
ανθρώπου με αυτήν, με στόχο την εγκαθίδρυση μιας επικερδούς για τον άνθρωπο σχέσης με αυτήν.       
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Οι Έλληνες, προχώρησαν περισσότερο προς τον έλεγχό της, δίνοντας ανθρώπινη μορφή στους Θεούς και 
ψυχολογική διάσταση στους μύθους, δηλαδή στα προσβάσιμα  από τον επινοηθέντα Λόγο οντολογικά 
αφηγήματα. Στην ερμηνεία της νέας αυτής πραγματικότητας και στη δημιουργία αρθρώσεων επικερδούς 
σχέσης   με αυτήν, είναι που στόχευαν οι κύριες Τέχνες των Ελλήνων,  που ήταν  η Γραμματική, η Διαλεκτική, η 
Ρητορική, η Αριθμητική, η Γεωμετρία, η Αστρονομία και η Μουσική. Με βασική την  επιδίωξη του ανθρώπου 
να αποτελέσει οργανικό  μέρος της πραγματικότητας αυτής, αλλά και οργανικό μέρος της Ιστορίας, Ιστορίας 
που οριοθέτησε και περιέγραψε με επίκεντρο αυτόν.   

Στην μετέπειτα πρώτη περίοδο της Ρωμαϊκής εποχής, η πραγματικότητα δείχνει να συρρικνώθηκε στο ορατό 
παρόν, με ανάλογη διαφοροποίηση των προτεραιοτήτων της ζωής. Αυτή η στροφή της έννοιας της 
πραγματικότητας είναι που οδήγησε σε αλαζονικό ατομικισμό, που με τη σειρά του επέφερε κοινωνικά 
αδιέξοδα και πολλαπλά προβλήματα στον τρόπο οργάνωσής των κοινωνιών αυτών. Έτσι μια νέα 
πραγματικότητα εγκαθιδρύθηκε,  αυτή της χριστιανικής  διδασκαλίας, η οποία και   οδήγησε τη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία σε νέα ακμή. Διήρκησε για πάνω από χίλια χρόνια, αλλά  στήριξε και εξακολουθεί να στηρίζει 
τη δράση και  εξέλιξη πολλών   λαών και κρατών.  

Έκτοτε, ενώ στην Ανατολή οι λαοί εξακολουθούσαν να αναφέρονται σε υπερβατικές της ανθρώπινης ζωής 
πραγματικότητες, στη Δύση ξεκίνησε μια σταδιακή αποϊεροποίηση του Κόσμου, που επέφερε περιορισμό της 
έννοιας της πραγματικότητας στο ορατό και αισθητό. Σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα περιορίστηκε βέβαια 
και ο άνθρωπος, χάνοντας τις παλιές του υπαρξιακές εμβέλειες. Η κατακλυσμιαία ανάπτυξη των Τεχνών, 
δηλαδή των  γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπου προς μετασχηματισμό και έλεγχο του περιβάλλοντός 
του, επ’ ωφελεία του, οδήγησε σε αποκλεισμό οπωσδήποτε   προσπάθειας επέκτασης της εμβέλειάς του προς 
ανώτερες Αλήθειες : κάτι τέτοιο δεν τον ενδιέφερε, τουλάχιστον σε επίπεδο «επίσημης» διανόησης,   αυτής 
δηλαδή που έχει επιλεγεί για την καταχώρησή της στα εγχειρίδια της ιστορίας.  Το νέο πλαίσιο της ύπαρξης 
του ανθρώπου και η νέα αντίληψη περί της ίδιας της εννοίας της ύπαρξης, προερχόμενο από τις απόψεις της 
νευτώνειας φυσικής, καταγράφεται ως η επικρατούσα έννοια περί πραγματικότητας μέχρι τον 19ο 
τουλάχιστον αιώνα. Γιατί από τον αιώνα αυτό άρχισε και «επισήμως» η αμφισβήτησή της : αρχικά με το 
φιλοσοφικό κίνημα του ρομαντισμού, στη συνέχεια με τη νεώτερη φυσική. Ο ρομαντισμός πρώτος άρχισε να 
επικαλείται παλαιότερες οντολογίες, λέμε άρχισε, γιατί αυτό συνεχίστηκε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μέχρι 
τις μέρες μας. Στη συνέχεια η φυσική, με πρώτον τον Einstein, αμφισβήτησε την νευτώνεια κοσμοεικόνα. Στον 
τρισδιάστατο χώρο εισήχθη η διάσταση του χρόνου, εισήχθη η έννοια του «καμπύλου χωροχρόνου», 
αμφισβητήθηκε και η ύπαρξη αντικειμενικών πραγματικοτήτων. Στη κβαντική φυσική ο παρατηρητής συνιστά 
μέρος του παρατηρουμένου. Δεν υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά υφίστανται πολλές μορφές 
πραγματικότητας εξαρτημένες από το πρόσωπο που τις μετρά και τις λογίζεται. Κοντά σε αυτά το περίφημο 
«έτσι είναι αν έτσι νομίζετε», του Pirandello και η διαπίστωση πως το πριν αντικειμενικό «σημείο» υπόκειται 
σε διαδικασία «άπειρης σημείωσης», από τον Umberto Eco.   

Είναι εμφανέστατη η σύγχυση που προέκυψε από αυτήν τη διάλυση των βεβαιοτήτων. Ενώ καταδήλως η 
νεωτερική ερμηνεία της πραγματικότητας, ως πεδίο αναφοράς της ζωής, δεν έγινε αποδεκτή από τους λαούς, 
ούτε οι προσπάθειες, σε όλον τον 20ο αιώνα, αναζήτησης πραγματικοτήτων πέραν του ορατού, έγιναν 
αποδεκτές από αυτούς.  Επισημαίνουμε πως όλες οι τέχνες που  προέτασσαν τους εαυτούς τους σαν 
φιλοσοφικές προτάσεις, από την Art Nouveau και τον Κυβισμό, το Bauhaus, τον εξπρεσιονισμό, την 
αφηρημένη τέχνη, τον σουρεαλισμό που αναζητούσε μια «παρα-νοϊκή κριτική», κ.λ.π., έως την μέχρι   
πρότινος επικρατούσα στην αρχιτεκτονική αποδόμηση, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν τα παλαιότερα 
υπαρξιακά πεδία αναφοράς  των λαών, λαών που δείχνουν να βρίσκονται σε οντολογικό κενό. «Απογοήτευση 
του κόσμου», ονόμαζε ο Καστοριάδης αυτό το οντολογικό κενό, που μάλιστα έλεγε πως δείχνει να είναι 
οριστικό.  

Η πλάνη όμως και η περιπλάνηση της πραγματικότητας εξακολουθεί. Έχουμε εισέλθει σε μια νέα   
πραγματικότητα, που έχει αναδιαμορφώσει ανεπιστρεπτί τον τρόπο ζωής του ανθρώπου, σε όλες του τις 
εκφάνσεις. Η ολοένα και εξελισσόμενη ψηφιακή τεχνολογία, έχει άρδην διαφοροποιήσει τον   τρόπο  
αντίληψης  του χώρου και του χρόνου, αλλά και οσονούπω, αν όχι ήδη,  τον τρόπο  αντίληψης των σχέσεών 
μας με τον Κόσμο, τον ίδιο τον Κόσμο, τον τρόπο αντίληψης των σχέσεών μας με τον άλλον, μέχρι και της ίδιας 
της σωματικής μας υπόστασης. Διαμορφώνεται μια ολωσδιόλου νέα πραγματικότητα, μια   πραγματικότητα η 
οποία ίσως γρηγορότερα από τις μέχρι τώρα αλλαγές της, θα αλλάξει και αυτή : θα αμφισβητηθεί από την 
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επόμενη, η οποία με τη σειρά της θα αμφισβητηθεί από τη δική της επόμενη, κ.ο.κ., στην αέναη πλάνη και 
περιπλάνηση του ανθρώπου,  αλλά και ζωτική γι’αυτόν και εγγενή ανάγκη του, προς αναζήτηση της Αλήθειας
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Οι γκρίζες ζώνες ανάμεσα στο πραγματικό και το εικονικό 

Νόρα Λέφα, MA, MSc 

 

Περίληψη 

Ως ενδιάμεση ζωνη μεταξύ της πραγματικότητας και της εικονικης πραγματικοτητας θεωρείται γενικώς η 
λεγόμενη «μεικτή πραγματικότητα». Όμως η γκρίζα αυτή ζώνη πρέπει να νοηθεί πολύ ευρύτερα. Εμφανίζονται 
όταν «κάτι δεν κουμπώνει καλά», όταν δηλαδή αρχίσουμε να αμφιβάλουμε για το ποιός είναι ο κόσμος στον 
οον οποίο βρισκόμαστε.  

Αυτό συμβαίνει πρώτα απ' όλα όταν χάνουμε τη συνείδηση του πού είμαστε: στον πραγματικό ή σε έναν 
εικονικό κόσμο;  

Συχνά, στοιχεία του πραγματικού κόσμου μπορούν να περάσουν στην γκρίζα ζώνη, δηλαδή να πάρουν έναν 
χαρακτήρα ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εικονική πραγματικότητα. Κάποιες φορές η εικονική 
πραγματικότητα γίνεται μοντέλο για την διαμόρφωση της πραγματικότητας. Μια συρρικνωμενη 
πραγματικότητα προκύπτει, που έχει μόνο μερικά από τα πολλά χαρακτηριστικά που διακρίνουν την 
πραγματικότητα. 

Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες δημιουργίας γκρίζων ζωνών μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές 
κατηγορίες:  

 1. Εμβύθιση του επισκέπτη στην εικονική πραγματικότητα, αλλά και την ίδια την πραγματικότητα  

 2. Αποσταθεροποίηση των σημασιών που έχουν τα πραγματα, δηλαδή με τη δημιουργία κενών 
σημαινόντων  

 3. Αλλαγή του περιβάλλοντος (context) στο οποίο βρίσκεται κάποιος ή οικεία του πραγματα. 

 Το ερώτημα το οποίο έχουν να απαντήσουν οι δημιουργοί σήμερα ειναι το πόσο «πραγματικό» και πόσο 
«ελεύθερο – φανταστικό» θα έπρεπε να υπάρχει στον σχεδιασμό, αφού οι μηχανισμοί παραγωγής γκρίζων 
ζωνών λειτουργούν ως τέτοιοι όταν ξεπεραστεί ένα όριο. Ο εύστοχος καθορισμός της αναλογίας ανάμεσα στο 
πραγματικό και το φανταστικό είναι απαραίτητος ώστε να μην διακόπτεται η ροή του συνεχούς γίγνεσθαι, 
ώστε να δημιουργούνται περιβάλλοντα στα οποία «τα πράγματα να πηγαίνουν μόνα τους», διατηρώντας, έτσι, 
τις αιθητικές ποιότητές τους. 

 

Η φύση της ενδιάμεσης ζώνης ανάμεσα στο πραγματικό και το εικονικό.  

Ο Franz Kafka ξεκινά το διήγημά του Μεταμόρφωση με την φράση: «Ένα πρωί, όταν ο Gregor Samsa ξύπνησε 
από τα ταραγμένα όνειρά του στο κρεβάτι του, βρήκε ότι είχε μεταμορφωθεί σε ένα τεράστιο ζωύφιο... Τι μου 
συνέβη, αναρωτήθηκε. Δεν ήταν όνειρο» (Kafka 2002 [1915], 1)1. 

Το θέμα της ανακοίνωσης είναι η ενδιάμεση ζώνη αναμεσά στο πραγματικο και το εικονικο. Ως τέτοια 
θεωρείται γενικώς η λεγόμενη «μεικτή πραγματικότητα» (Sherman& Craig 2003). Αυτή προκύπτει από την 
χρήση εφαρμογών της ψηφιακης τεχνολογίας, και περιλαμβάνει την περιοχή ανάμεσα στην «επαυξημένη 
πραγματικότητα» και την «επαυξημενη εικονική πραγματικότητα» (Milgram et al. 1994, Barfield 2016). 

                                                                 

1 “One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible 
vermin…. "What's happened to me?" he thought. It wasn't a dream.” 
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Σήμερα, τα χαρακτηριστικά αυτά τα έχουν και οι περιοχές εκείνες που μπορουν να ονομαστούν «γκρίζες 
ζώνες» ανάμεσα στην εικονική πραγματικότητα και την πραγματικότητα.  

Ως γκρίζα ζωνη μεταξύ πραγματικότητας και εικονικής πραγματικότητας πρέπει να εννοήσουμε την 
πραγματικότητα εκείνη για την οποία αμφιβάλλουμε αν είναι πραγματική, την πραγματικότητα εκείνη που 
μας δίνει την αίσθηση ότι είμαστε σε μια εικονική πραγματικότητα. Και αντίστροφα: μια εικονική 
πραγματικότητα για την οποία αμφιβάλλουμε αν είναι εικονική, την εικονική πραγματικότητα εκείνη που μας 
δίνει την αίσθηση ότι είναι πραγματικότητα.  

Οι  γκρίζες ζώνες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως συγχρονίες ετεροτοπιες. 

Τον όρο ετεροτοπία τον είχε εισαγάγει ο Michel Foucault. Ως ετεροτοπίες  χαρακτήριζε εκείνους τους 
«πραγματικούς χώρους, που υπάρχουν σε όλους τους πολιτισμούς, και σε όλες τις κοινωνιες, και που είναι 
κάτι σαν «αντι-χώροι», κάτι σαν πραγματωμένες ουτοπίες στις οποίες αναπαριστώνται, τίθενται σε 
αμφισβήτηση και αντιστρέφονται όλοι οι άλλοι πραγματικοί τόποι της κοινωνίας» (Foucault 1984, 3). 

Τέτοιες γκρίζες ζώνες παράγονται από τον σημερινό οπτικό πολιτισμό μας και αποτελούν συστατικό στοιχείο 
του. Ως τέτοιες αποτελούν πολιτιστικό, κοινωνικό και χωρικό φαινόμενο μεγάλης σημασίας. Επηρεάζουν το 
πως βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας και τα όρια της φαντασίας μας, και, σε δεύτερο χρόνο τον ίδιο τον κόσμο. 

Κύριος παραγωγός γκρίζων ζωνών ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εικονική πραγματικότητα είναι η 
ψηφιακή τεχνολογία και οι δυνατότητες που αυτή προσφέρει, όπως η απεριόριστη ανάκτηση πληροφοριών 
κάθε είδους, και η κοινωνική δικτυωση (Hulme 2009).  Η παρούσα ανακοίνωση, όμως, υποστηρίζει ότι η 
ψηφιακή τεχνολογία δεν είναι αυτή που αποκλειστικά παράγει τις γκρίζες ζώνες, οι οποίες δεν περιορίζονται 
μόνον σε περιβάλλοντα ελεγχόμενα από τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα.  

Την γκρίζα ζωνη δεν είναι εύκολο να την εντοπίσουμε και να την ερευνήσουμε. Εκείνη είναι ένα πέρασμα από 
τον ένα κόσμο στον άλλο, ένα πέρασμα ομαλό, όπως η μέρας χάνεται στη νύχτα.  

Συχνά, απλά πράγματα για τα οποία δεν αμφιβάλλουμε ότι είναι πραγματικά, μπορούν να περάσουν στην 
γκρίζα ζώνη, δηλαδή να πάρουν έναν χαρακτήρα ανάμεσα στην πραγματικότητα και εικονική πραγματικότητα 
( όπως θα δούμε στην ανάπτυξη του θέματος). 

 

Από την εικονική πραγματικότητα σε μια νέα πραγματικότητα  

Μερικές φορές η εικονική πραγματικότητα γίνεται πρότυπο για την δημιουργία μιας νεας πραγματικότητας.  

Εδώ είναι χρήσιμος ένας διαχωρισμός σε δυο μεγάλες κατηγορίες, τα όρια μεταξύ των οποίων, όμως, δεν 
είναι πάντοτε απόλυτα καθαρά. 

Η πρώτη κατηγορία: 

Α) Η πραγματικότητα που έχει ως πρότυπο μια εικονική πραγματικότητα μπορεί να γίνει απόλυτα αποδεκτή 
από το κοινό, να γίνει, στη συνείδησή του, μέρος της υφισταμένης πραγματικότητας και να συναποτελέσει το 
νέο πλαίσιο της ζωής του. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν πρωτοποριακές σκέψεις δεν έχουν τη δυνατότητα 
υλοποίησης τους και οι δημιουργοί τους προτιμούν να τις εκφράσουν με μεγάλη καθαρότητα, εν γνώσει τους 
ότι είναι προορισμένες να μείνουν στο «χαρτί» και να επηρεάσουν εμμέσως, σε δεύτερο χρόνο την 
πραγματικότητα. Στην αρχιτεκτονική οι διάφορες «ουτοπίες» έχουν αυτόν τον χαρακτήρα. 

Ορισμένα παραδείγματα: 

Α1) Η ουτοπική αρχιτεκτονική. Αρχιτέκτονες όπως ο Boullee, ο Μαρινέττι, ο Πιρανέζι, ακόμη και ο Δεινοκρατης 
κάνουν ουτοπική αρχιτεκτονική (αρχιτεκτονική προορισμένη να μην υλοποιηθεί, να μην γίνει 
πραγματικότητα) δημιουργώντας μια εικονική πραγματικότητα, συναρπαστική, ικανή να μας εμβυθίσει στον 
κόσμο της.  



Β΄Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

50 

 

Α2) Το σύγχρονο design (με παράδειγμα τα πιλοτήρια αεροπλάνων ή την σύγχρονη αρχιτεκτονική) 

Η καμπίνα του Απόλλωνα 11 (που η πλοήγησή του υποβοηθήθηκε από έναν, για τα σημερινά δεδομένα 
πρωτόγονο, ηλεκτρονικό υπολογιστή) είναι γεμάτη με μηχανικά κουμπιά και μηχανικά «ρολόγια». Την ίδιας 
σύλληψης ήταν και το πιλοτήριο και τα όργανα ένδειξης στο Concord(e), το φουτουριστικής εμφάνισης 
υπερηχητικό επιβατηγό αεροπλάνο, προϊόν γαλλοβρετανικής συνεργασίας που πρωτοπέταξε και αυτό το 
1969. Το πιλοτήριο του διαστημικού λεωφορείου του 2001, αντίθετα, μοιάζει με αυτό ενός σημερινού 
αεροπλάνου, δηλαδή ακολουθεί –ή, καλύτερα, προλέγει το μοντέλο που επικράτησε αφού το fly by wire έγινε 
η νόρμα στην αεροναυπηγική βιομηχανία: μόνιτορς και οθόνες τηλεόρασης, φωτεινές ενδείξεις και προβολή 
αριθμητικών τιμών –οι touch screens δεν συνηθίζονταν ακόμη ούτε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. 

Η δευτερη κατηγορία: 

Β) Η πραγματικότητα που έχει ως πρότυπο μια εικονική πραγματικότητα μπορεί να μην μπορεί να γίνει, στη 
συνείδηση του κοινού μερος της υφισταμενης πραγματικότητας και να θεωρείται πάντα κάτι ξενο προς αυτήν 
-αυτό θα το εξετάσουμε σε ένα επόμενο κεφαλαιο. 

Ορισμενα παραγείγματα: 

Β1) Η συμπεριφορά σαν να επροκειτο για video game (πχ οδήγηση στους δρόμους της πόλης σαν σε εικονική 
πίστα). 

Κάποια video games προσομοιώνουν την οδηγηση σε αγωνιστικές πίστες αυτοκινήτου. Ορισμένοι θερμόαιμοι 
αποφασίζουν να οδηγήσουν τα πραγματικά τους αυτοκίνητα με τον τρόπο που οδηγούν τα εικονικά. Σε 
περίπτωση ατυχύματος, βεβαια, οι επιπτώσεις ειναι διαφορετικές: Στο video game χάνεις ένα κέρμα, στην 
άσφαλτο χάνεις τη ζωή σου –συχνά όχι μόνο τη δική σου 

Β2) Η περίπτωση της Β. Λουκιάνοβα. Η κ. Λουκιανοβα αποφασισε να μοιασει με την κουκλα Barbie. 
Υποβληθηκε σε δεκαδες πλαστικες εγχειρησεις, εκανε εξαντλητικη διαιτα, και με το καταλληλο μακιγιαζ 
καταφερε να επιτυχει εντυπωσιακη ομοιοτητα με τη διασημη κουκλα. Το παραδειγμα της το ακολουθησαν και 
άλλες κοπελες, καθως και ανδρες που κατφεραν να μοιασουν με τον «συντροφο» της Barbie, Ken. 

 

Η πραγματικοτητα ως γκριζα ζωνη 

Η εικονική πραγματικότητα μπορεί όχι μονο να αποτελέσει προτυπο για τη δημιουργία μιας νεας 
πραγματικότητας, αλλά και να μεταλλάξει την πραγματικότητα και να την καταστήσει «γκρίζα ζώνη», δηλαδή 
να μας κάνει να αμφιβάλλουμε για το αν είναι όντως πραγματικότητα ή αν είναι εικονική πραγματικότητα, και 
αν η εικονική πραγματικότητα είναι όντως εικονική πραγματικότητα ή αν είναι πραγματικότητα.  

Στην αρχιτεκτονική και τον χώρο αυτό επιτυγχάνεται όταν ο επισκέπτης δεν μπορεί να ξεχωρίσει το 
πραγματικό από το φανταστικό. Αν δημιουργούσαμε μια κλίμακα με το ένα άκρο της τα «στοιχειώδη», 
«πεζά», «χρηστικά» κτήρια, και το άλλο άκρο της τα πιο μεγαλειώδη, εντυπωσιακά κτήρια (από ναούς ως 
στάδια και ως μεσαιωνικά χωριά», τότε όσο θα απομακρυνόμασταν από τα στοιχειώδη, χρηστικά κτήρια, τόσο 
θα μεταφερόμασταν σε ονειρικούς κόσμους, δηλαδή σε μία γκρίζα ζώνη. 

Τέτοια παραδείγματα : 

1. Μεγάλοι εσωτερικοί χώροι (από την εποχή του Πανθέου της Ρώμης). Ο ιστορικός του 5ου μΧ αιωνα 
Προκόπιος περιέγραφε με θαυμασμό την Αγιά Σοφιά, τη μεγαλη εκκλησία που έχτισε ο Αυτοκρατορας 
Ιουστινιανός στην πρωτευουσα του: η αίσθηση του ανάλαφρου παρ’ όλες τις τεραστιες διαστασεις του 
κτηριου τον οδηγησε στο συμπερασμα ότι ο μεγαλος τρούλος δεν στηριζόταν από κατω, αλλά κρεμόταν με 
μια χρυση αλυσιδα από τον ουρανό (Ousterhout 1998, 90). Σε μια κοινωνια που η θρησκεια επαιζε μεγαλο 
ρόλο, οι ανθρωποι ηταν προδιαθετιμενοι να βλεπουν την εκκλησια ως ένα πολυ ιδιατερο χωρο. Η 
καταπληκτικη αρχιτεκτονικη του κτηριου αυτού, σε συνδυασμό με την προδιαθεση των ανθρωπων τους εκανε 
να το βλεπουν ως ένα κτηριο που δεν ανηκε στην πραγματικοτητα, αλλα σε εναν άλλο κόσμο. 
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2. Ινδουιστικοί ναοί με πλουσια διακόσμηση. Στο Angkor Wat, το μεγαλο ινδουστικό ναό του 11ου μΧ αιωνα 
που κατασκευασαν οι Χμερ διπλα στην πρωτευουσα τους, “οι απεικονιζόμενες στην πέτρα μορφές είναι 
δουλεμένες με μεγάλη λεπτομέρεια και ακρίβεια που αρμόζει μάλλον σε μικρής κλίμακας χειροτέχνημα... 
παραίτητη προσήλωση στη λεπτομέρεια επί τόσο χρόνο όσο χρειαζόταν κανείς για να περιτρέξει, με 
τελετουργικό τρόπο, τη βάση του ναού μετέθετε, χωρίς αμφιβολία, τους πιστούς εκτός τόπου και χρόνου, και 
επέτεινε στο μυαλό τους τη συμπλοκή των εικονιζόμενων μυθολογικών παραδόσεων και τῶν ιστορικών 
γεγονότων”  

3. Ο Παρθενώνας, γινεται συχνα αντιληπτος ως μυθικό κτηριο: τοσο η εκτιμηση των ιστορικων της τεχνης και 
των αρχιτεκτονων, όσο και η προβολή του από την τουριστική βιομηχανία μας κάνουν, όταν στεκομαστε 
μπροστα στον Παρθενωνα να μεταφερόμαστε  σε μια  γκριζα ζωνη, αφού με το ενα πόδι στεκομαστε στις 
πέτρες και με το άλλο στον μύθο. 

4. Τα σύγχρονα τουριστικά χωριά που έχουν πάρει τη θεση παλιών, παραδοσιακων ή μεσαιωνικών οικσιμών. 
Στην Οια της Σαντορίνης, για παραδειγμα, δεν υπάρχουν πια κατοικοι, οι οποιοι έχουν παραχωρησει τα σπιτια 
τους σε τουριστικους επιχειρηματιες και εχουν εγκατασταθει σε κοντινά, λιγοτερο εντυπωσιακα χωριά. Οι 
επισκεπτες Εχοντας προδιαθεση να ζησουν μερικες μαγικες μερες, σε εναν απολυτως μοναδικο τοπο, 
μεταφερονται σε εναν κοσμο που βρισκεται μεταξυ του χθες και του σημερα, μεταξύ κινδύνου και 
απολαυσης, μεταξύ πραγματικοτητας και ονειρου. 

5. Τα shopping malls. Δημιουργώντας την εντυπωση ότι είναι μια πραγματική πόλη, τα shopping malls, ενω 
στην πραγματικότητα είναι μερικές δεκαδες εμπορικα καταστηματα σε ένα αποστειρωμενο και απόλυτα 
ελεγχομενο περιβαλλον, μεταφερουν τους επισκεπτες τους σε μια γκριζα ζωνη. Η απεριοριστη αφθονια, 
παρουσιασμενη με επιστημονικο τρόπο ωστε να προκαλεσει τη μεγαλυτερη δυνατη καταναλωση, 
συνδυασμενο με την αυταπατη της κανονικης “πόλης” μεταφερει τους επισκεπτες σε μια κατασταση μεταξυ 
ονειρου και πραγματικοτητας. 

 

Οι γκρίζες ζώνες, το υψηλό και το ανοικείο 

Η γκρίζα ζώνη μεταξύ εικονικής πραγματικότητας και πραγματικότητας μπορεί να μας δημιουργήσει τα 
αισθήματα εκείνα της που ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία του ανοίκειου, ένα αίσθημα που είχε αναλύσει 
ο Freud. 

Αν τα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας έχουν άλλο νόημα από αυτό που έχουμε συνηθίσει, τότε δεν 
συγκροτούν ένα γνώριμο σύνολο, αλλά επιφυλάσσουν εκπλήξεις, κρύβουν μυστήρια. 

Ο Masahiro Μοri, καθηγητής της ρομποτικής στο Ινστιτούτο τις Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, μας 
βοήθησε να κατανοήσουμε αυτό το μηχανισμό όπως αυτός εκδηλώνεται με το περίεργο κενό, την περίεργη 
εντύπωση που μας προκαλούν τα παραδείγματα όπως εκείνα της Valeria Lukyanova (Mori 1970).  

Ο Mori παρατήρησε τις αντιδράσεις ανθρώπων όταν αυτοί βρισκόταν αντιμέτωποι με ρομπότ με ανθρώπινη 
εμφάνιση. Όσο πιο πολύ πλησίαζε η εμφάνιση των ρομπότ αυτή των ανθρώπων, τόσο η αντίδραση των 
ανθρώπων ήταν θετική. Από κάποιο σημείο και μετά, όταν τα ρομπότ έχουν μοιάσει πάρα πολύ με 
ανθρώπους αλλά όχι εντελώς –με μάτια που έχουν παράξενα χρώματα, με κινήσεις που έχουν κάτι το 
αφύσικο- τη θέση της αποδοχής παίρνει μια έντονη απώθηση. Όταν ξεπεραστεί αυτό το σημείο και το ρομπότ 
γίνει απαράλλακτο με άνθρωπο, τότε η θετική αντίδραση επανέρχεται και στη συνέχεια κορυφώνεται. Η 
απότομη μεταλλαγή από θετική σε αρνητική αποδοχή και πάλι σε θετική ονομάστηκε από τον Mori uncanny 
valley όπως έγινε γνωστή στην αγγλική της μετάφραση.  

Το ανοίκειο συνδεεται με το αίσθημα του υψηλού.  

Την έννοια του ύψους –sublime- την είχε εισάγει στη γραμματεία ένα κείμενο του 1ου μΧ αιώνα, το Περί 
Ύψους. Την έννοια του υψηλού είχε διερευνήσει συστηματικά ο Immanuel Kant που, μαζί με τον E. Burke την 
είχε επανεισάγει στη σκέψη. Τη δεκαετία του 1980, η μετανεωτερική σκέψη στράφηκε στην έννοια του 
υψηλού. Η τέχνη του εικοστού αιώνα δεν ευνοεί πλέον την καλλιέργεια μιας αισθητικής προσανατολισμένης 
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στην επίτευξη του ωραίου, αλλά μάλλον χρησιμοποιεί και αναφέρεται στην αισθητική του «υψηλού» (Lyotard 
1994).  

Αν όμως το υψηλό ειναι χαρακτηριστικό της τεχνης της εποχής μας, τότε το ανοίκειο που συνδεεται με τις 
γκρίζες ζώνες μεταξύ πραγματικότητας και εικονικής πραγματικότητας θα είναι όλο και πιο πολύ μέρος της 
πραγματικότητάς μας.  

 

Διαδικασίες δημιουργίας γκρίζων ζωνών 

Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες δημιουργίας γκρίζων ζωνών μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές 
κατηγορίες: 

 1. Εμβύθιση του επισκέπτη στην εικονική πραγματικότητα, αλλά και την ίδια την πραγματικότητα 

 2. Αποσταθεροποίηση των σημασιών που έχουν τα πραγματα, δηλαδή με τη δημιουργία κενών 
σημαινόντων 

 3. Αλλαγή του περιβάλλοντος (context) στο οποίο βρίσκεται κάποιος ή οικεία του πραγματα. 

 

Η εμβύθιση συμβαίνει όταν υπάρχει: η διεπαφή του αληθινού και του μη αληθινού, η ασφάλεια του μύθου, 
αισθητική απόλαυση, απόκρυψη και αποκάλυψη, δυνατότητα προβολής του επιθυμητού, πλοήγηση μέσω 
avatar, πολλαπλότητα, απόδραση στο όνειρο, κίνηση, κατάλληλη κλίμακα, όριο, αφήγηση, προοπτική, η 
κατάλληλη θέση της του παρατηρητή, Suspense, ερωτισμός, φόβος, κενό (η παύση), μετασχηματισμός, 
απόσπασματικότητα. 

Η αποσταθεροποίηση των σημασιών και η δημιουργία κενών σημαινόντων συμβαίνει όταν υπάρχει: 
πολυσημία, μεταφορά, αντιγραφή και αναπαραγωγή, διαφορετική χρήση του σημαίνοντος, δημιουργία 
υβριδικών πραγμάτων, ασάφεια στο χρόνο και έλλειψη μνήμης, ετερότητα, και αλλαγή πορείας. 

Η αλλαγή του περιβάλλοντος συμβαίνει όταν υπάρχει: αλλαγή περίγυρου αντικειμένου, απατηλοί 
συσχετισμοί, μη τόποι –απώλεια της αίσθησης του τόπου, χρονική απροσδιοριστία.  
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Ο πίνακας αυτός σχηματοποιεί τον τρόπο με τον οποίο δρουν οι τρεις βασικές κατηγορίες μηχανισμών και 
διαδικασιων δημιουργίας γκριζων ζωνών.  

 

Συμπέρασμα 

Υπάρχουν δυο κατηγορίες γκρίζων ζωνών: η παραγωγική, εκεινη που παραγει συνέχειες, και η ασθενής, η 
λιγότερο παραγωγική που διακοπτει το συνεχες γίγνεσθαι. Το πόσο «πραγματικό» και πόσο «ελεύθερο – 
φανταστικό» θα πρέπει να υπάρχει στον σχεδιασμό, ώστε να μην διακόπτεται η ροή του συνεχούς γίγνεσθαι, 
ώστε να δημιουργούνται περιβάλλοντα στα οποία «τα πράγματα να πηγαίνουν μόνα τους» μπορεί κατα 
κάποιο τρόπο να καταστεί «μετρήσιμο». Η «μέτρηση» αυτή μπορεί να οπτικοποιηθεί στα διαγράμματα που 
αναλύουν την επίδραση κάθε ενός από τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που αναλύονται από την 
παρούσα εργασία στη δημιουργία γκρίζων ζωνών. 
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Περίληψη 

H εικονοποίηση των δεδομένων και γενικότερα της πληροφορίας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο ως 
διαδικασία ανάδειξης αισθητικών στοιχείων μέσα από τις δομές της όσο και ως τρόπος μετασχηματισμού ενός 
κειμένου από μια μορφή σε μια άλλη. Ειδικά με τη χρήση ψηφιακών μέσων, αυτές οι διαδικασίες αποκτούν 
πολυπλοκότητα και το αποτελέσμά που προκύπτει θέτει πολλά ερωτήματα τόσο για την καλλιτεχνική όσο και 
για τη λειτουργική του αξία. H ειδική κατηγορία στην οποία επικεντρώνεται αυτή η μελέτη αφορά την 
απεικόνιση μη μετρήσιμων δεδομένων που προκύπτουν από κείμενα περιγραφής αφηρημένων εννοιών στα 
μαθηματικά. 

Πρόκειται για μια πρώτου επιπέδου προσέγγιση μιας ευρύτερης έρευνας γύρω από τη δημιουργία ψηφιακού, 
περιεχομένου έχοντας ως αφετηρία ένα μαθηματικό κείμενο. Το κύριο ερώτημα που τίθεται και γίνεται 
προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί, είναι το κατά πόσον ένα τέτοιο συμπαγές και αυστηρά δομημένο κείμενο, 
όπως ένα λογικό αξίωμα, ένας κανόνας ή μια απόδειξη, μπορεί να αποδώσει μια αισθητική αναπαράσταση 

των αντίστοιχων αφηρημένων εννοιών σε επίπεδο παραγόμενης εικόνας.    

Για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα σε ένα πιο συγκεκριμένο πεδίο, επιλέγουμε τη μαθηματική γραμματική της 
θεωρίας συνόλων που θεωρείται συχνά ως γεννήτορας για ποικίλα σύγχρονα μαθηματικά εργαλεία. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο, αυτή η γραμματική χρησιμοποιείται ως σενάριο για την ανάπτυξη μιας αφήγησης με 
ψηφιακά παραγόμενες εικόνες.  

 

Λέξεις Κλειδιά 

Μαθηματικά, αφαίρεση, έννοιες, εικονοποίηση, ψηφιακό, δεδομένα, αισθητική. 

 

1. Εισαγωγή 

H εικονοποίηση της πληροφορίας είναι ένας τομέας που τελευταία γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Νέα 
εργαλεία αποθήκευσης και εκμετάλλευσης τεράστιων όγκων δεδομένων (big data) και καινοτόμες ψηφιακές 
τεχνικές προεπισκόπισης σχηματίζουν ένα νέο μοντέλο οπτικοακουστικής καθημερινότητας. Αυτό 
εφαρμόζεται τόσο στα στάδια της επιστημονικής έρευνα όσο και στην προσπάθεια επικοινωνίας των 
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αποτελεσμάτων της. Σε αυτό το πλάισιο, χρήση της εκάστοτε οπτικής γλώσσας αποτελεί μια σημαντική 
μέθοδο ανάλυσης παρουσίασης και ερμηνείας των δεδομένων που εικονοποιούνται. 

Η διαδικασία εικονοποίησης της πληροφορίας θα μπορούσε να αναλυθεί σε δύο βασικές κατηγορίες που 
έχουν να κάνουν με το είδος των αντικειμένων-δεδομένων που τίθενται προς απεικόνιση.  

Στην πρώτη κατηγορία έχουμε δεδομένα που είναι μετρήσιμα (ποσοτικά ή ποιοτικά) οπότε και η διαδικασία 
της εικονοποίησης ανάγεται σε μετατροπή αριθμητικών στοιχείων, δομών σε εικόνες.  

Στη δεύτερη κατηγορία, που είναι και αυτή που μας ενδιαφέρει βρίσκουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με 
αφηρημένες έννοιες. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόβλημα της εικονοποίησης μετατρέπεται σε αναζητηση ή 
κατασκευή νέων συσχετίσεων με ήδη γνωστές και πιο συγκεκριμένες έννοιες. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς 
για να επιτευχθεί μια απεικόνιση που να έχει νόημα στον αναγνώστη προυποτίθεται η συσχέτιση με ήδη 
γνώριμα αντικείμενα.  

 

1.1 Απεικονίζοντας το αφηρημένο μέσα από τη γλωσσική μετατροπή του σε συγκεκριμένο. 

Για να συμβεί η συσχέτιση που περιγράφουμε με τις αφηρημένες έννοιες που μελετούμε ως προς την 
εικονοποίηση είναι απαραίτητος ένας αρχικός τρόπος περιγραφής τους. Αναφερόμαστε σε έναν τρόπο με τον 
οποίο θα οριστούν και θα γίνουν κατανοητές χρησιμοποιώντας ένα γνώριμο πλαίσιο στο οποίες γίνονται 
προσωρινά συγκεκριμένες και αποκτούν νόημα. Εφόσον ο τελικός σκοπός μας είναι η παραγωγή εικόνας, ο 
βέλτιστος τρόπος για αυτή την περιγραφή είναι η χρήση μιας γλώσσας που θα λειτουργήσει ώς πλαίσιο 
αναφοράς και γέννησης των παραγόμWhatsενων εικόνων «Εικόνα 1.». Ένα τυπικό παράδειγμα πρότυπο για 
μια τέτοια διαδικασία ειναι η Γεωμετρία ως διαδικασία εικονοποίησης Αλγεβρικών αφηρημένων εννοιών 
(Gaines, 2010). 

Εικόνα 1 

H μελέτη της αισθητικής που προκύπτει μέσα από μια τέτοια εικονοποίηση εννοιών, ανάγεται στη μελέτη των 
δυο βασικών σταδίων αυτής της διαδικασίας. Το πρώτο στάδιο σχετίζεται με την επιλογή της γλώσσας που 
όπως αναφέραμε τις περιγράφει αρχικά. Το δεύτερο έχει να κάνει με την επιλογή εργαλείων ανάλυσης 
ερμηνείας και τελικά απεικόνισης της γλώσσας και του νοηματός της ως ένα εικαστικό αποτέλεσμα. Οπως 
είναι εμφανές το πρώτο στάδιο ακολουθεί το δεύτερο και το επηρεάζει καθώς δίνει τη γλωσσική δομή  πάνω 
στην οποία το αφηρημένο γίνεται προσωρινά συγκεκριμένο με σκοπό την εικονοποίηση. 

Οι αφηρημένες μαθηματικές έννοιες που μας ενδιαφέρουν δε σχετίζονται με τα μαθηματικά που είναι άμεσα 
αντιληπτά ως μοντέλο περιγραφής του φυσικού μας περιβάλλοντος όπως η Γεωμετρία σε τρεις διαστάσεις, η 
Τοπολογία και η Ανάλυση. Μελετούμε έννοιες που συνδέονται με μη μετρήσιμα μεγέθη όπως έννοιες που 
συναντώνται στην Αφηρημένη Άλγεβρα, στη Λογική, στη Θεωρία Κατηγοριών και στη Θεωρία Συνόλων. Αυτού 
του είδους τα μαθηματικά, αποκτούν νόημα ως εργαλεία μετα-ανάλυσης και συχνά μέτα-μαθηματικής 
περιγραφής. Αποτελούν, δηλαδή, εργαλεία για να περιγράψουν και να εξηγήσουν, δηλαδή, τον τρόπο 
λειτουργίας εντός διαφόρων συστημάτων (π.χ Θεωρία Ομάδων στην Κβαντομηχανική) μα και ακόμη εντός των 
ίδιων των μαθηματικών1.  

                                                                 

1 Η θεωρίες συνόλων για παράδειγμα είναι εργαλεία Μεταμαθηματικής ανάλυσης. 
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1.2. Μαθηματική γραμματική 

Στα μαθηματικά  οι συνήθεις γλώσσες που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε τα αξιώματα τις θεωρίες και 
τις αποδείξεις καλούνται τυπικές γλώσσες. Μια τυπική γλώσσα, παράγεται από ένα αλφάβητο, ένα σύνολο 
δηλαδή που αποτελείται από πεπερασμένο αριθμό στοιχείων από τα οποία προκύπτουν μέσω μιας 
γεννεσιουργού διαδικασίας όλα τα στοιχεία της γλώσσας. Παράλληλα υπάρχει ένα σύνολο κανονων που 
ορίζουν αυτή τη διαδικασία. Η μαθηματική γραμματική, λοιπόν, είναι ο μηχανισμός παραγωγής της 
μαθηματικής γλώσσας.  

Οι τυπικές γλώσσες, σε αντίθεση με τις φυσικές γλώσσες δηλαδές σε αυτές που αναπτύχθηκαν και 
χρησιμοποιούνται στην άμεση ανθρώπινη επικοινωνία, σχετιζονται με τα μαθηματικά, τη λογική και την 
πληροφορική. Σε αυτό το πλαίσιο επαληθεύονται2 και γίνονται κατανοητές με έναν αλγοριθμικό τρόπο. Αυτό 
γίνεται ακολουθώντας τις σαφείς οδηγίες (αξιώματα - συντακτικό) γέννησης λέξεων και τους κανόνες 
εμπλοκής τους δηλαδή τον τρόπο κατασκευής προτάσεων.  

 

2. Μια συνοπτική ιστορία της εικονοποίησης αφηρημένων εννοιών  

Η διαδικασία εικονοποίησης του αφηρημένου σχετίζεται άμεσα με την γραπτή γλώσσα. Το επίπεδο εικαστικής 
αναπαράστασης αφηρημένων εννοιών που αναζητούμε φαίνεται να κάνει την εμφάνισή του με την παρουσία 
των πρώτα ιδεογράμματων. Μέσα από αυτη τη διαδικασία συμβαίνει μια συμπτυξη εννοιών και περίπλοκες 
ιδέες αναπαρίστανται από σύμβολα παράλληλα με την ανάπτυξη των πρώτων μορφών των ανθρώπινων 
πρωτογλωσσών. 

2.1. Σύμβολα και εικόνες 

Στο σημιτικό αλφάβητο, το σύμβολο-γράμμα Beyt (μπέτ), που αντιστοιχεί στην έννοια του σπιτιού/τέντας 
αλλά και στην αφηρημένη έννοια του «εντός», συμβολίζεται και με τα παρακάτω σύμβολα στην πρωτο-
Σημιτική (Χαναανιτική) γραφή «Εικόνα 2.». Θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε άτυπα ως μια συσχέτιση του 
μαθηματικού συμβόλου «ανήκει» καθώς ένα στοιχείο α που ανήκει σε ένα σύνολο Α συχνά λέμε οτι το α 
βρίσκεται «εντός» του Α. 

Εικόνα 2 

Η απεικόνιση αφηρημένων εννοιών έχει έντονη παρουσία τόσο σε ένα πλαίσιο γραφής με τη χρήση 
περιγραφικών συμβόλων όσο και σε ένα πλαίσιο ζωγραφικής με τη χρήση συγκεκριμένων και συμβολικών 
εικόνων. 

                                                                 

2 Εδώ αναφερόμαστε στα συστήματα μαθηματικής απόδειξης και επαλήθευσης που τα τελευταία 50 χρόνια αλλάζουν τον 
τρόπο της μαθηματικής μελέτης και κατανόησης. Η παρουσία και η χρήση των λογισμικών όπως το σύστημα Mizar, το Coq 
του εργαστηρίου INRIA, το Wolfram Mathematica (και η επέκτασή του ως Wolfram Language) και άλλα υποδεικνύουν 
αυτή την έντονη σχέση φορμαλισμού, μαθηματικών και προγραμματισμού. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απεικόνιση της αφηρημένης έννοιας του «εαυτού», εντάσσοντας στοιχεία 
μελαγχολίας και άγνοιας κατα τη καλλιτεχνική δημιουργία στο αυτοβιογραφικό (Panofsky, 1945, p. 121) 
χαρακτικό του Albrecht Durer Melencolia I. 

 

2.2. Μεταφυσική και επιστημονική εικονοποίηση 

Η ιδέα της απεικόνισης αφηρημένων εννοιών στη ζωγραφική αρχίζει και περιπλέκεται καθώς ο συμβολισμός 
και τα μεταφυσικά θέματα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στη νοηματοδότηση αφηρημένων έννοιών δίνοντας 
φυσικά μια αυθαίρετη και προσωπική εμπειρία του καλλιτέχνη για το εκάστοτε ζήτημα. 

Η προσθήκη επιστημονικής μεθοδολογίας και γραφής σε αυτή την προσπάθεια αγγίζει τα όρια της 
εικονογράφησης και συχνά το αποτέλεσμα βρίσκεται εκτός ορίων τέχνης. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει 
στα διαγράμματα του B.W.Betts (Cook, 1887). Στην προσπάθεια αυτής της έκδοσης ο Betts επιχειρεί να 
απεικονίσει με γεωμετρικό τρόπο σε χαρτί, δύο, τρείς και περισσότερες διαστάσεις στην εξέλιξη της 
ανθρώπινης συνείδησης ξεκινώντας από το αρχικό, μηδενικό ή ζωώδες  σημείο και φτάνοντας στο 
αποκορύφωμα των ανθρωπίνων δυνατοτήτων στο υπερφυσικό σημείο. 

Η προσπάθεια αυτή παρόλο που σήμερα φαντάζει αρκετά αφελής καθώς απουσιάζει τελείως η χρήση 
οποιασδήποτε επιστημονικής μεθοδολογίας, είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην εικονοποίηση 
περίπλοκων και αφηρημένων εννοιών.  

Στο χώρο τον μαθηματικών τα πρώτα δείγματα πιο οργανωμένης εικονοποίησης αφηρημένων εννοιών 
σχετίζονται με ένα δύσκολο ταξίδι γύρω από τον φορμαλισμό που κράτησε μέχρι την οριοθέτηση των ορίων 
στα συστήματα γλώσσας και μαθηματικών από τον Kurt Gödel. Αυτή η διαδρομή, όσον αφορά τις εικόνες και 
τα σύμβολα σχετίζεται με την προσπάθεια δημιουργίας ενός εννιαίου συστήματος συμβόλων από την οποία 
παράγεται ολόκληρη η ανθρώπινη γνώση. Ο Descartes αναφέρεται σε αυτό το σύστημα ως το λεξικό της 
παγκόσμιας γλώσσας.  

Μια τέτοια προσπάθεια, λοιπόν, συναντούμε και από τον φραγκισκανό λογικιστή, θεόσοφιστή και  φιλόσοφο 
Ramon Llull το 14ο αιώνα μ.χ. με μεταφυσικές απεικονίσεις και διαγράμματα που παραμπέμπουν σε χάρτες 
και αναπραστάσεις αλχημιστών. Ο Gottfried Leibniz στα τέλη του 16ου αιώνα, επηρεασμένος από το έργο Ars 
Magna του Ramon Llull (Bonner, 2007) και από τις ιδέες του Descartes  προτείνει το αλφάβητο της 
ανθρώπινης σκέψης και αναπτύσει το δικό του σύστημα απεικόνισης διαγραμμάτων και λογικής 
παραθέτοντάς τα στοιχεία της φύσης και εντάσσοντάς τα στα διαγράμματα λογικής καθώς και 
κατασκευάζοντας απλούστερα διαγράμματα έυκολα στην ανάγνωση.  

 

2.3. Από τα μαθηματικά της θεωρίας συνόλων στους σύγχρονους υπολογιστές 

O Leonhard Euler, λίγα χρόνια αργότερα, στα μέσα του 18ου αιώνα, αναπτύσει μια σειρά από συστήματα 
διαγραμματικής απεικόνισης. Πέρα από τη θεωρία γράφων, πρόκειται για ένα από τα βασικά εργαλεία για 
τέτοια μετατροπή της γλώσσας σε εικόνα. Η συμβολή του Leonhard Euler σχετίζεται και με τη δημιουργία των 
ονομαζόμενων και «κύκλων του Euler »  όπου απεικονίζονται τρόποι διάδρασης μεταξύ στοιχείων και 
συνόλων (Gaines, 2010, p. 7). 

Ο John Venn στα τέλη του 19ου αιώνα, δημοσιεύει το άρθρο On the Diagrammatic and Mechanical 
Representation of Propositions and Reasonings (Venn, 1880) όπου για πρώτη φορά διακρίνεται η σαφήνεια και 
η καθαρότητα στην ανάγνωση σε στοιχεία της θεωρίας συνόλων (τομή, ένωση, συμπλήρωμα κλπ.) με την 
εμφάνιση των διαγραμμάτων Venn.  

Η πορεία της απεικόνισης αφηρημένων μαθηματικών εννοιών συνεχίζεται σε πολλά επίπεδα με τα υπαρξιακά 
και λογικά διαγράμματα του Charles Sanders Peirce που αποτελούν μια εξέλιξη του έργου του John Venn και 
εμπλουτίζουν θεωρητικά λογικά εργαλεία για την επανάσταση των υπολογιστών που πλησίαζε με γρήγορους 
ρυθμούς.  
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3. Η ψηφιακή απεικόνιση αφηρημένων εννοιών 

Με την επιλογή της κατάλληλης γλώσσας για την περιγραφή μιας  αφηρημένης έννοιας καλύπτουμε το πρώτο 
στάδιο για την προσέγγιση μιας μετατροπής μιας αφηρημένης έννοιας σε εικόνες. 

Για τις αφηρημένες μαθηματικές έννοιες της θεωρίας συνόλων χρησιμοποιούμε μια τυπική γλώσσα πρώτου 
βαθμού3. Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη γλώσσα στα μαθηματικά, την κατηγορηματική λογική.  

 

3.1. Από τη μαθηματική στη φυσική γλώσσα 

Το συντακτικό της κατηγορηματικής λογικής συνοπτικά, αποτελείται από το αλφάβητο και από τους κανόνες 
εμπλοκής. Το αλφάβητο αποτελείται από λογικά σύμβολα όπως οι μεταβλητές, οι ποσοδείκτες «για κάθε», Ɐ 
και «υπάρχει», ⱻ, οι λογικοί σύνδεσμοι σύζευξης, διάζευξης, ισοδυναμίας, συνεπαγωγής και άρνησης καθώς 
και η δεξιά και η αριστερή παρένθεση. Επίσης υπάρχουν τα μη λογικά σύμβολα όπως τα κατηγορήματα ή 
προτάσεις που συνήθως συμβολίζονται με P, Q, και ένα σύμβολο συνάρτηση f που εφαρμόζεται στις 
μεταβλητές τύπου x ως f(x). Οι κανόνες εμπλοκής στη συνέχεια ορίζουν το αυστηρό πλαίσιο με το οποίο 
υπολογίζονται τα λογικά σύμβολα και τους κανόνες με τους οποίους το αλφάβητο σχηματίζει λέξεις και 
προτάσεις.  

Για τις αφηρημένες έννοιες των μαθηματικών, όμως, και η χρήση της φυσικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. Η σημασία της δεν σχετίζεται με την αδυναμία μας να είμαστε σαφείς με τα μαθηματικά σύμβολα 
της κατηγορηματικής λογικής αλλά με την δυνατότητα να έχουμε περισσότερα επίπεδα ελέγχου των 
ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών δεδομένων ενός μαθηματικού κειμένου. 

Για παράδειγμα το απλό κείμενο ««∀ X ∃ Y»» μετατρέπεται με τη χρήση φυσικής γλώσσας στην πρόταση «Για 
κάθε σύνολο X υπάρχει (μπορώ να βρώ) ένα συνολο Y». Με αυτόν τον τρόπο ένα μαθηματικό κείμενο έυκολα 
μετατρέπεται σε ένα συνηθισμένο κείμενο εμπλουτισμένο με κάποια επιπλέον σύμβολα η εικονοποίηση του 
οποίου μπορεί να γίνει με πιο παραδοσιακές τεχνικές. 

 

3.2. Επιλογή μεθόδου εικονοποίησης δεδομένων 

Το δεύτερο στάδιο που μας ενδιαφέρει είναι η επιλογή του τρόπου εικονοποίησης. Όταν αναφερόμαστε σε 
τρόπο, δε μας ενδιαφέρει ακριβώς η τεχνική διαδικασία δηλαδή η επιλογή του λογισμικού αλλά η επιλογή 
των κανόνων μετατροπής των στοιχείων σε εικόνες. 

Για παράδειγμα, το μαθηματικό κείμενο «∀ X ∃ Y» έχει ένα μήκος «4» σε χαρακτήρες και επειδή ο κάθε 

ποσοδείκτης φi (∀, ∃) έχει μια μεταβλητή x συνδεδεμένη μαζί του,  

π.χ φ1(x)  = ∃ (Υ) πάντα υπάρχει και το πλήθος «2» ως μήκος κάθε ζευγαριού στο κείμενο. 

Δηλαδή παρατηρούμε μιαν ανάλυση :  

∀ X ∃ Y : ΑΒ,  Α = «∀ X» και Β = «∃ Y». 

Αυτό το «2» μπορεί να μας δώσει τις διαστάσεις του χώρου στον οποίο εικονοποιούμε το μαθηματικό 
κείμενο. 

                                                                 

3 Η λογική πρώτου βαθμού, είναι μια τυπική γλώσσα και αποτελεί επέκταση της προτασιακής λογικής με τη 
χρήση ποσοτικών τελεστών. Δηλαδή είναι επέκταση της τυπικής γλώσσας που μελετά τις λογικές προτάσεις 
και τις κατατάσσει σε αληθείς η ψευδείς. (Hinman, 2005). 
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Αντίστοιχα, για το συγκεκριμένο παράδειγμα μπορούμε να διαλέξουμε για κάθε ένα από σύμβολα δύο τιμές 
χαρακτηριστικές για τη θέση του στο κείμενο και την θέση του στο αλφάβητο της γραμματικής.  

Αν Σ = {α1, α2, α3, αν} το αλφάβητο, τότε η εκάστοτε τιμή ν στο γραμμα αν μας δινει τη θέση του στο Σ. 

Αν το κείμενο μας είναι Κ = κ1κ2κ3κ4κ5κμ και υπάρχει η αντιστοιχία  : κ1 = αμ, κ2 = αλ, κ3=αj κλπ βρίσκουμε τη 
θέση του κάθε γράμματος στο κείμενο από την τιμή λ στο εκάστοτε κλ 

Επιπλέον έτσι, μια τιμή για το συνολικό μήκος της σειράς χαρακτήρων πχ για το κείμενο Κ έχουμε μ μήκος. 

Καταλήγουμε σταδιακά με μια σειρά από σχετικές επιλογές σε ένα βαθμό ελευθερίας Β για το κάθε κειμενό 
μας. 

Για παράδειγμα, η εφαρμογή της μεθοδολογίας με βαθμό ελευθερίας Β=11, δηλαδή 11 ζεύγη από σημεία στο 
επίπεδο μας δίνει μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική απεικόνιση. 

Τα ποιοτικά δεδομένα έχουν μετατραπεί σε αριθμητικά χρησιμοποιώντας γραμμές καμπύλες και σημεία στο 
επίπεδο για να αποδοθεί αυτή η αισθητική προσέγγιση. 

Κατα αυτό τον τρόπο κατασκευάζονται μια σειρά από 5 (για να έχουμε μια ποικιλία δομής) σύνολα 11 
στοιχείων της μορφής : 

 

Α = {{1,3},{1,2},{3,1},{1,3},{1,1},{3,1},{1,2},{3,2},{2,2},{1,1},{4,3}} 

Η ψηφιακή αισθητική που προκύπτει μετά απο μια σειρά απεικονίσεων των σημείων στις 2 διαστάσεις και  
των σχηματισμών κυβικών καμπύλων (Splines) στις αντίστοιχες συντεταγμένες φαίνεται στην Εικόνα 3 

Το σύστημα αυτό προγραμματίστηκε στη γλώσσα προγραμματισμού Wolfram Language (Mathematica) για να 
κατασκευαστούν 5 σύνολα από 11 ζεύγη στοιχείων. (με τυχαίες ακέραιες τιμές). 

H επιλογή των σημείων που εικονοποιούνται δηλαδή των ποιοτικών η χαρακτηριστικών στοιχείων που 
επιλέγουμε να αντιστοιχίσουμε σε κάθε λογική η μή σύμβολο αλλάζει τη δομή του αισθητικού αποτελέσματος 
της κάθε λογικής πρότασης. 

Εικόνα 4 

Ο περιορισμός που υπάρχει στην μέχρι τώρα συνήθη ψηφιακή απεικόνιση δεδομένων είναι η κυριαρχία των 2 
διαστάσεων στα εργαλεία απεικόνισης. Επιπλέον υπάρχει απουσία διάδρασης τόσο ως ελευθερία περιήγησης 
μα και ώς άλλης μορφή επεξεργασία και προεπισκόπιση των δεδομένων που σχεδιάζονται εντός του 
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ψηφιακού εικονικού χώρου. Τα περισσότερα μοντέλα εικονοποίησης δεδομένων περιορίζονται σε απλές 
δισδιάστατες φόρμες και γραφήματα όχι πολύ διαφορετικά από αυτά που ιστορικά έχουμε δεί μέχρι τώρα 
στην παραδοσιακή και αναλογική τεχνική εικονοποίησης.  

Εικόνα 5 

Αν στο τελευταίο παράδειγμα δώσουμε μια επιπλέον χωρική διάσταση στα στοιχεία μας, τότε προκύπτει το 
παραπάνω «Εικόνα 5.» τρισδιάστατο γράφημα μαζί με μια σειρά από πιθανές διαφοροποιήσεις. 

3.3.Προβλήματα και ασάφειες 

Το κεντρικό πρόβλημα που προκύπτει με μια τέτοιας μορφής εικονοποίηση είναι η έλλειψη σαφηνειας. Η 
αδυναμία να εφαρμοστεί ένα τέτοιο χαρακτηριστικό είναι δυστυχώς αναμενόμενη καθώς η κατανόηση μιας 
ήδη αρκετά αφηρημένης μαθηματικής έννοιας ενός συστήματος κατηγορηματικού λογισμού προυποθέτει 
εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες. Πρέπει δηλαδή να παρουσιαστεί σε ένα πιο σαφές και συγκεκριμένο 
πλαίσιο (γλώσσα, σύμβολα) για να μπορεί να αποκτήσει υπόσταση νοήματος. 

Πέρα από τις δυσκολίες και τις ασάφειες, η αναζήτησή μας για τη μετατροπής της μαθηματικής γραμματικής 
σε ψηφιακή αισθητική ενώ είναι σε αρχικό στάδιο έχει να προσφέρει πολλά τόσο θεωηρητικά όσο και 
πρακτικά. Κυρίως, δε, εντός ενός πλαισίου ψηφιακής τεχνολογίας η εξέλιξη των μαθηματικών περνάει μέσα 
από την ψηφιακή εικονοποίηση. Η κατανόηση των νέων μαθηματικών ευδοκιμεί μέσα από τη διάδραση. Το 
ίδιο το ζήτημα των αφηρημένων εννοιών των μαθηματικών όταν αντιμετωπίζεται όχι απλά εννοιολογικά αλλά 
με βάση μια δομή και μια προσπάθεια επιστημονικής διαδικασίας παρουσιάζει νέα στοιχεία τόσο σε επίπεδο 
αισθητικής όσο και σε επίπεδο αφήγησης και κατανόησης. 

 

4. Συμπέρασμα 

Η παρούσα μελέτη βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο μα εκείνο που φαίνεται να είναι σημαντικό, ειναι ο 
εμπλουτισμός της ανάλυσης της μαθηματικής πρότασης με στοιχεία φυσικής γλώσσας ωστε να έχουμε ένα 
αρχικό στάδιο όπου οι λέξεις έχουν ήδη νόημα. Αυτή η αναβάθμιση θα συνεχιστεί εφόσον αυτά το σύνολο 
μαθηματικών και φυσικής γλώσσας μεταφράστούν εντός ενός εικονικού τρισδιάστατου χώρου σε φόρμα και 
ήχο με στοιχεία κίνησης και διάδρασης. 

Η κίνηση των εικόνων που σχηματίζονται καθώς και η παρακολούθηση της εξέλιξης μιας τέτοιας διαδικασίας 
οδηγεί στην πιο προσεκτική παρακολούθηση της ίδιας της δράσης. Δηλαδή σε μια πιο κατανοητή ερμηνεία 
και νοηματοδότηση της κάθε μαθηματικής φράσης. 

 Επιπλέον η χρήση στοιχείων διάδρασης σε εικονικό περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο θα δώσει τη 
δυνατότητα να υπάρξουν παράλληλα στοιχεία αφήγησης που λειτουργούν επεξηγηματικά με έννοιες και 
σύμβολα που ήδη έχουμε αναλύσει. Δίνοντας κατα αυτόν τον τρόπο μια αυτονομία στον αναγνώστη, του 
παρέχεται η ικανότητα να επιλέξει το δικό του ρυθμό κατανόησης περίπλοκων αφηρημένων εννοιών.  
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Περίληψη 

Ο διάκοσμος βρίσκεται εντός πολιτιστικών και τεχνολογικών πρωτοποριών, μέσα από τη διαλεκτική του με τις 
τέχνες και την αρχιτεκτονική. Οι εννοιολογικές μεταμορφώσεις του συναφείς με τις σχετικές αναθεωρήσεις 
των αισθητικών κατηγοριών κατά καιρούς τον παρουσιάζουν ως ρυθμιστή μορφογενετικών τρόπων και 
διαδικασιών. Στη σύγχρονη εποχή οι απεριόριστες προοπτικές για χωρο - μορφογενέσεις προβάλλουν έναν 
εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ αισθητικής και υψηλής τεχνολογίας αιχμής θέτοντας στο προσκήνιο το 
διάκοσμο ως πρό-σχημα για την αισθητική επικαιροποίηση του ψηφιακού κόσμου. Οι εκδοχές ενός  
παραμετρικού (parametric), αλγοριθμικού (algorithmic) ή  γεννεσιουργού σχεδιασμού (generic design) με 
εφαρμογή σε αρχιτεκτονικά στερεότυπα προβάλλουν τις ασταθείς γεωμετρίες τους και μετατοπίζουν το 
ενδιαφέρον από το αντικείμενο στις σχέσεις που διαμορφώνει αυτό. Ο συνδυασμός των τεχνολογικών, 
επιστημονικών, φιλοσοφικών διαπιστώσεων καλλιεργεί δυνητικά περιβάλλοντα με περιρρέουσες αισθητικές 
προεκτάσεις. Η ανακοίνωση παρουσιάζει μία γενική θεώρηση γύρω από τη σύγχρονη σχέση Τεχνολογία 
Αιχμής - Αισθητική μέσα από το ψηφιακό παράδειγμα του διακόσμου. Ο διάκοσμος μεταμορφώνεται από 
απτό ή δυνητικό  αντικείμενο σε μεταβαλλόμενο digital – διαμεσολαβητή διαδικασιών και σχέσεων 
παραγωγής της νέας Αισθητικής ΄΄έξυπνων΄΄ περιβαλλόντων.  

Λέξεις Κλειδιά 

Αισθητική, διάκοσμος, ψηφιακός, παραμετρικός,  

 

1. Εισαγωγή  

Ο διάκοσμος ως μέρος των τεχνών και της αρχιτεκτονικής συνδιαλέγεται κοινότοπα με αισθητικά θέματα. Η 
διαλεκτική αυτή εντείνεται σε περιόδους φιλοσοφικών και επιστημονικών αναζητήσεων με στη μορφή και τον 
χώρο. Toυς δύο τελευταίους αιώνες το τρίπτυχο “διάκοσμος - μορφή - χώρος” βρίσκεται υπό την επιρροή των 
μοντερνιστικών και μεταμοντερνιστικών θέσεων που σχετίζονται κυρίως με τον προσδιορισμό του 
γνωσιολογικού υποβάθρου της δομής. Ενδεικτικά αναφέρονται: η απόρριψή του διακόσμου από τους 
αρχιτέκτονες αυτοαποκαλούμενους μοντερνιστές L. Sullivan και Α. Loos, η ιδέα της αυτονόμησής του μέσα 
από μία μεταμοντέρνα ανάγνωση από τον C. Jencks1 ή η κοινωνική διαπλοκή του με το υποκείμενο που 
οριοθετείται από την Σχολή της Φραγκφούρτης με τον γενικό όρο  “μαζική κουλτούρα” και ειδικότερα ως  
“μαζικός διάκοσμος” από τον S. Kracauer (Kracauer, 1927, 1995).  Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή οι 
απεριόριστες προοπτικές για χωρο - μορφογενέσεις προβάλλουν έναν εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ 
Αισθητικής και Τεχνολογίας Αιχμής θέτοντας στο προσκήνιο το διάκοσμο ως αφορμή για την αισθητική 
επικαιροποίηση του ψηφιακού κόσμου μέσα από τον γενικευμένο όρο  “παραμετρισμός”.  Τα 

                                                                 

1 Η εξέλιξη του πολιτισμού συμβαδίζει με την απόρριψη των διακοσμήσεων από τα χρήσιμα αντικείμενα στο 
μοντερνισμό ή μπαίνει αδιάκριτα ως αυτόνομο συμβολικό στοιχείο μνήμης στη μεταμοντέρνα κατάσταση 
(Jencks, 1977).  
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προαναφερθέντα δίνουν στο διάκοσμο τη δυνατότητα να βρίσκεται στον κυκλώνα των πολιτιστικών και 
τεχνολογικών πρωτοποριών  με τον αντίστοιχο όρο “παραμετρικός διάκοσμος”.  

Με αφορμή τον διάκοσμο στην ψηφιακή εποχή παρουσιάζεται μια συνοπτική θεώρηση για τα παραμετρικά 
περιβάλλοντα της αρχιτεκτονικής και της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από αναφορές σχετιζόμενες με το 
θέμα και τις προεκτάσεις του  για ευφυείς παραμέτρους στον χώρο της Αισθητικής.  

2. Η μεγάλη επιστροφή του διακόσμου. 

2.1. Η νέα ψηφιακή εποχή και ο παραμετρισμός στο πεδίο των Τεχνών και του διακόσμου. 

Με βάση τον προαναφερθέντα όρο “παραμετρισμός” θεωρούμε ότι ο παραμετρικός σχεδιασμός είναι μία 
γνωστή τακτική ως λογική εισαγωγής παραμέτρων και μεταβλητών στην αρχιτεκτονική διαδικασία. Πρακτικά ο 
παραμετρικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός εντός ψηφιακού περιβάλλοντος αφορά στην εκτέλεση πολύπλοκων 
αλγορίθμων και στοχεύει στη δημιουργία μορφών και χώρων που είναι στενά συνυφασμένοι με την 
αρχιτεκτονική γλώσσα (αρχιτεκτονικά προγράμματα, τυπολογίες, κτιριακό πρόγραμμα) (Terzidis, 2006, p. xii). 
Τα ψηφιακά παραμετρικά προκύπτοντα που θα τα αποκαλούμε παραμετρικές μορφές ή μορφώματα 
προσδιορίζονται από μια μη-γραμμική δυναμική ελεγχόμενη διαδικασία μέσω κανόνων με εισαγωγή 
παραμέτρων και μεταβλητών. (Stavric & Marina, 2011:9-10).  

Σε επίπεδο σχεδιασμού η παραμετρική λογική υπερθεωρεί όλα τα μέχρι τώρα ιεραρχημένα σχεδόν 
πεπερασμένα και μη αναστρέψιμα στάδια του: την γένεση (generation), την αναπαράσταση (representation), 
την προσομοίωση (simulation), την βελτιστοποίηση (optimization), την υλοποίηση (materialization), την 
κατασκευή (fabrication). Η διαφορά προβάλλεται ιδιαίτερα στην διακριτή εισαγωγή και διαχείριση τιμών, 
παραμέτρων και μεταβλητών σε αντιδιαστολή με το αναλογικό συνεχές φαινόμενο. Διαμορφώνεται έτσι μια 
ολιστική εποπτεία κάτω από μη γραμμικές διαδρομές. Η παραπάνω διαφορά καλλιεργεί μια νέα προσέγγιση 
στη σχέση της κλίμακας και της κλιμάκωσης στη δημιουργία. Η χρήση του παραδοσιακού τρόπου των τιμών 
διαμορφώνει το γνωστό αισθητικό τοπίο της υπό κλίμακας: Η αναλογική σχέση του έργου και των 
σχεδιαστικών αρχών οργανώνουν μια σύστοιχη συνέχεια με την ανθρωπομετρία με αντίστοιχα πεπερασμένα 
στάδια ολοκλήρωσης πραγματικά συχνά μη αναστρέψιμα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει με όλα τα είδη 
ψηφιακού σχεδιασμού καθώς γίνεται υπέρβαση της έννοιας της κλίμακας. 

Στον ψηφιακό χώρο, ο σχεδιασμός μετατοπίζεται στη δυνατότητα διάκρισης μέσω των προσδιορισμένων 
αριθμητικών τιμών και σχέσεων. Στις τέχνες που συνεπικουρεί a priori η επιστήμη όπως είναι η μουσική ή η 
αρχιτεκτονική ή σύγχρονες υβριδικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις τους εμφανίζονται συνδυαστικά θέματα 
όπως η συνέχεια, η αποσπασματικότητα ή η αναστρεψιμότητα. Στις τέχνες που δεν σχετίζονται με την 
επιστημονική τεκμηρίωση εντάσσεται η έννοια της υπολογιστικής παραμέτρου. Η γεωμετρία – που 
αναγνωρίζεται μέσα από το συνεχές των τιμών – αντικαθίσταται με την εισαγωγή διακριτών τιμών – δηλαδή 
με ένα μαθηματικό discretum στο continuum της ψηφιακής εποπτείας.  

Στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα οι κοινωνικές - αισθητικές αναγνώσεις του διακόσμου βρίσκονται στη 
συγκυρία της γενικευμένης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών. Ο διάκοσμος επανεντάσσεται δυναμικά σε 
ένα αρχιτεκτονικό και καλλιτεχνικό οργασμό: Γίνεται δείκτης και αποδέκτης θεωρήσεων για μορφογενετικούς 
τρόπους και διαδικασίες διαπλεκόμενες με φιλοσοφικά και επιστημονικά κριτήρια στα πλαίσια του 
υποκειμενισμού. Οι απεριόριστες φαινόμενες προοπτικές των παραμετρικών μορφωμάτων φέρουν μια 
προβληματική προβάλλοντας ένα συνεχή διάλογο στη διανόηση. Ο διάκοσμος πλέον αφορά σημαντικά την 
αρχιτεκτονική και τα υβριδικά μορφώματα τέχνης: κάτω από τις εκδοχές  του computational σχεδιασμού 
γίνεται εφαρμογή σε αρχιτεκτονικά στερεότυπα ή φυσικά φαινόμενα, όλα, δυνητικά μεταμορφώσιμα. 
Ορισμοί αρχιτεκτονικού σχεδιασμού όπως: αλγοριθμικός (Algorithmic Design), παραμετρικός (Parametric 
Design), γεννεσιουργός σχεδιασμός (Generic Design) μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από το αντικείμενο στις 
σχέσεις που αναπτύσσονται με επίκεντρο αυτό. Ο όρος “ψηφιακή μορφογένεση”(digital morphogenesis), από 
τον ομώνυμο όρο της βιολογίας, περιγράφει μια αλγοριθμική προσομοίωση της εξελικτικής ανάπτυξης 
οργανισμών και πολυμορφικών συστημάτων. Η ψηφιακή μορφογένεση στην αρχιτεκτονική σχετίζεται με την 
αναζήτηση της μορφής (form-finding) αντικαθιστώντας την προγενέστερη διαδικασία του σχηματισμού 
μορφής(form-making). 
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2.2. Η “digital avant garde” και το μανιφέστο του παραμετρικού διακόσμου. 

Ο όρος σύγχρονη “digital avant garde”  θα μπορούσε να περιγράφει το δυναμικό αυτό τοπίο που στέκεται 
μετέωρο μεταξύ των τεχνολογιών αιχμής, των πρωτοποριακών ευρημάτων και του εννοιολογικού υποβάθρου 
μιας νέας avant garde Αισθητικής.  Είναι προφανές επομένως ότι η σύγχρονη σχέση Τεχνολογίας και 
Αισθητικής  διαπλέκεται ομιχλωδώς με πρωτόγνωρα πρότυπα ανάγνωσης των όποιων αισθητικών 
κατηγοριών. Σημείο αναφοράς της αυτοαποκαλούμενης πρωτοποριακής αυτής στάσης αποτελεί το κείμενο 
του Patrick Schumacher: “Parametricism as style – Parametricist manifesto” (Schumacher, 2008: 14-23) όπου 
προτάσσει το τεχνολογικό μανιφέστο του παραμετρισμού ως πρωτοπορία και ως απάντηση στο Μοντερνισμό 
και τους επιγόνούς του (Αποδόμηση και άλλα). Εδώ προαναγγέλλεται μια νέα παραμετρική αρχιτεκτονική, 
όπου διαμορφώνεται από ψηφιακά αυτό-αναφερόμενα patterns σύνομμα με ένα δυναμικό, ολιστικής 
παραγωγής και διασποράς, διάκοσμο (Schumacher, 2009). Πρόκειται για μια από τις μεγάλες προσδοκίες στην 
αφήγηση του διακόσμου με στόχο ένα καθολικό μορφογενετικό σύστημα μια  υπερ - μορφή στο  χώρο. Αυτή η 
διακοσμητική αφήγηση που στηρίχθηκε στις μηχανιστικές τεχνολογικές εξελίξεις διασπείροντας παντού τις 
διακοσμητικές εφαρμοσμένες τέχνες του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού υπερβαίνει τα πλαίσια  
που μέχρι τώρα υπήρχαν εγείροντας πολλά θέματα2. Σε συνάφεια με τα παραπάνω εγείρονται ένα σύνολο 
ερωτημάτων, ειδικότερα σε συνδυασμό με τις δύο  βασικές κατηγορίες των διαφόρων προσεγγίσεων του 
παραμετρικού σχεδιασμού:  αυτής, όπου δεν ορίζονται οι μορφές, αλλά οι διάφορες παράμετροι εκ των 
οποίων προκύπτουν οι μορφές αυτές, και αυτής σε όπου οι παράμετροι αφορούν σε προκαθορισμένο 
τριδιάστατο αντικείμενο. Ποιοι είναι οι αισθητικοί κανόνες ώστε να ορίσουμε μια διαδικασία και ένα 
ψηφιακό αποτέλεσμα ως μορφογένεση; Αρκεί η αισθητηριακή προσέγγιση για να αναγνωρίσει κανείς το 
ψηφιακό αποτέλεσμα ως μορφή; Συγκροτούν οι ατελείς ή οι μη γνωστοί σχηματισμοί συγκροτημένη μορφή; 
Ποια είναι η θέση της παραμέτρου και της μεταβλητής στο τελικό αίτιο που είναι ο στόχος δηλαδή η τελική 
μορφή; Κάτω από ποιές τελικά συνθήκες μετασχηματίζεται ή αναθεωρείται το πλαίσιο των αισθητικών 
κατηγοριών ή διερευνούνται εκδοχές τους υπό την προοπτική μιας έστω ατελούς μορφογένεσης;  

 

2.3. Οι πρώτες αναθεωρήσεις για τον διάκοσμο. Το τρίπτυχο διάκοσμος – μορφή –  χώρος σε διαλεκτική με 
τη δομή. 

Η επικαιροποίηση του διακόσμου σήμερα γίνεται επιτακτική υπό την επιρροή των σύγχρονων ψηφιακών 
δρώμενων και διακοσμητικών performance προϊόντων, θέτοντας όλα τα προαναφερθέντα ερωτήματα από 
ένα μέρος της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και φιλοσοφικής διανόησης. Ειδικότερα στις ακραίες θέσεις του 
Patrick Schumacher που δεν φέρουν ιδιαίτερο εννοιολογικό πλαίσιο πέρα από το ψηφιακής προέλευσης 
υπερθέαμα, ενδιαφέρον παρουσιάζει μία προσπάθεια προγενέστερη στην αναθεώρηση του διακόσμου σε 
σχέση με τις αντίστοιχες σύγχρονες αναθεωρήσεις των αισθητικών κατηγοριών. Με πρόσχημα τον σύγχρονο 
διάκοσμο ο ιστορικός Charles Jencks (Guirk, 2009:67 και71) και οι αρχιτεκτόνες Marjan Colletti και Farshid 
Moussavi (2006) προσπαθούν να διαμορφώσουν το νέο αισθητικό πλαίσιο της σύγχρονης δημιουργίας με 
επίκεντρο την αρχιτεκτονική, σε μία προσπάθεια να αναγνωριστούν οι νέες σχέσεις Τεχνολογίας – Αισθητικής. 
Ο ιεραρχικός, στρουκτουραλιστικός διαχωρισμός της συνολικής αρχιτεκτονικής μορφής σε φέροντα – 
κυρίαρχα έναντι των φερόμενων δευτερευόντων διακοσμητικών μερών θεωρείται παρωχημένος. Ο διάκοσμος 
διαμορφώνεται μέσα από αισθητικά πρότυπα ανεξάρτητα του μέχρι τώρα παραπάνω διαχωρισμού. Αποτελεί 
μέρος της λειτουργίας  του αρχιτεκτονήματος μέσα από την δημιουργία αισθήσεων. Ο αισθητηριακός 
διάκοσμος συμπεριφοράς εγκολπώνεται στη λειτουργικότητα για την Farshid Mussavi. Ένα ομοιότροπο 
σύμπλεγμα αισθητηριακού - αισθησιακού διακόσμου εμπεριέχεται και στον γενικό όρο “exuberance” (Coletti, 
2010). Δανεισμένος από την σύγχρονη επίπλαστη οικονομική ευμάρεια υποστηρίζεται ότι αποτυπώνει μια 
ψηφιακή baroque εκδοχή από τις πολλές baroque εκδοχές που επαναλαμβάνονται στο χρόνο. Στο τελευταίο 
συνεπικουρεί και ο φιλόσοφος G. Deleuze καθώς υποστηρίζει ότι το έργο του μαθηματικού Leibniz επηρέασε 
την ιστορική περίοδο Baroque και θεωρίες για τη σύγχρονη τέχνη και επιστήμη με baroque οπτική (Deleuze, 
2006:253-259). Ο C. Jencks θεωρητικός πρωταγωνιστής του μεταμοντερνισμού προσδιορίζει ένα τετράπτυχο 
του σύγχρονου διακόσμου που διαμορφώνεται μάλλον σε διακριτούς κλάδους μέσα στο κυρίαρχο το 
ψηφιακό περιβάλλον: τον κατασκευαστικό, τον σημειολογικό – συμβολικό, τον δυνητικά μεταμορφώσιμο και 
τον επικοινωνιακό διάκοσμο. Μέσα από τις μεταμοντέρνες καταβολές και θέσεις του ισχυροποιεί την 
συμβολική - επικοινωνιακή δυνατότητα του διακόσμου. Τονίζει το παράδειγμα του σημειολογικού διακόσμου 
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που έμμεσα διαπλέκεται με την ψηφιακή εποχή με αναφορά στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας που 
αναβίωσε για χάρη της νέας ψηφιακής υπερσύνδεσης της γνώσης. 

 

3. Οι μεταμορφώσεις στη Μεγάλη Αφήγηση του διακόσμου. Το παράδειγμα του παραμετρικού 
διακόσμου. Μια συνοπτική θεώρηση μεταξύ Τεχνολογίας Αιχμής και Αισθητικής.  

Οι προαναφερθείσες προσπάθειες προσδιορισμού μιας νέας εκδοχής διακόσμου, συνδυαστικά με τη 
σωρευμένη υποκειμενικότητα των δύο προηγούμενων αιώνων, διαμορφώνουν ένα πρωτόγνωρο αισθητικό 
τοπίο σε όλα τα επίπεδα της δημιουργικής, βιωματικής και επικοινωνιακής διαδικασίας. Πρόκειται κατά 
πολλούς για μια νέα εποχή όπου το νέο Παράδειγμα ψηφιακού ενδιαφέροντος θα μπορούσε να επικεντρωθεί 
στο αρχιτεκτονικό διακοσμητικό πρότυπο με όρους όπως είναι η δυνητικότητα, η αυτοαναφορά και η 
υπερκειμενικότητα. Οι όροι αυτοί βρίσκονται σε διάδραση με το τεχνολογικό continuum του επανέλεγχου και 
της επαλήθευσης της πληροφορίας μέσα από τα διακριτά εισαγόμενα στοιχεία. Τα παραπάνω 
διαμορφώνονται σε συνθήκες υπερ – συνδεσιμότητας καθώς ο William J. Mitchell υποστηρίζει ότι η διαρκής 
μετατόπιση σε δικτυακά συστήματα διαμορφώνει μια υπέρβαση από τις χωρο - χρονικές συνθήκες του 
μοντερνισμού σε μια υβριδική παγκόσμια δυνατότητα υπερσύνδεσης (Mitchell, 1996). 

Στην υπέρβαση αυτή εκκολάπτεται και η αέναη Μεγάλη Αφήγηση του διακόσμου, που θα περίμενε κανείς να 
τελειώσει άδοξα κάτω από την επήρεια της μηχανιστικής Αισθητικής της Modernité. Οι διάκοσμοι επιβιώνουν 
μέσα από το αυτό - αναφερόμενο, χωρίς νοηματική ιθαγένεια, μαθηματικό pattern σε αντιδιαστολή με το 
εννοιολογικό νομοτελειακό continuum του διακοσμητικού μοτίβου  που  ήταν τα πάντα στις προβιομηχανικές 
κοινωνίες και το περίπου, το περιττό, το επίθετο ή το καθόλου μέχρι την ψηφιακή εποχή. Η επιβίωση του 
διακόσμου μέχρι σήμερα έγκειται στις συνεχείς εννοιολογικές και γενικά πολιτιστικές μεταμορφώσεις του σε 
μία προέκταση των προαναφερθέντων ισχυρισμών του  Jencks.  

Ειδικότερα από τον 20ο αιώνα και μετά η εξέλιξη των εφαρμοσμένων μαθηματικών επαναφέρει τον διάκοσμο 
μέσα από αντίστοιχες σχέσεις ή διαδικασίες στην επιστήμη και την επιστημονική τεκμηρίωση 
εγκαταλείποντας οριστικά την υλική και αισθητική συμμετοχή του στο τέχνημα – αντικείμενο. Μαθηματικές 
θεωρίες (του 20ου αιώνα), διαχειρίζονται θέματα γύρω από τη συμμετρία στους διακόσμους2. Πρόσφατες 
μελέτες των συμμετριών χωρίς επαναληπτικό σταθερό μοτίβο που παρατηρούνται στη δομή των 
ημικρυστάλλων αντιστοιχούν με τους σχηματισμούς κάποιων αραβουργημάτων. Η αρωγή του ψηφιακού 
κόσμου στις επιστημονικές αναζητήσεις όπως οι προαναφερθείσες καθιερώνει το διάκοσμο ως κυρίαρχο 
σύμπλεγμα σχέσεων για να περιγράψει το απεριόριστο ή το ακαθόριστο των διαδρομών εντός συστημάτων.  

Μέσα από την εφαρμογή παραμετρικών – αλγοριθμικών εξισώσεων και μοντελοποιήσεων φυσικών 
φαινομένων (όπως είναι η περίπτωση των fractals) δημιουργούνται πραγματικοί χώροι από virtual 
δικτυακούς. Σε ένα παράλληλο επίπεδο ο διάκοσμος ως “στολισμός εν τάξει” αλλά και ως “όψη” ή εντύπωση 
του χαρακτήρα μιας priori μορφής (Μερμίγκη 2015) διαμορφώνει ένα αισθητικό χαλί – υπόδειγμα μιας 
πολυδιάστατης αμφίδρομης αυτo-εγκόλπωσης μεταξύ πραγματικότητας και ψηφιακού κόσμου μέσα από τα 
μαθηματικά. Υπό αυτή την οπτική ο σύγχρονος διάκοσμος αναθεωρείται και μεταμορφώνεται σε 
διαμεσολαβητή που προσδιορίζει τις σχέσεις των δυνητικών όψεων μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης, ασταθούς 
παραστασιολογίας της μορφής. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η θεατρικότητα του παραμετρικού διακόσμου 
θα εντοπιστεί κατά κύριο λόγο μέσα από το υπερθέαμα και την super - performance δυνητικότητα του αλλά 
και μέσα από γενικότητες όπως αυτής του Patrick Schumacher που υποστηρίζει ότι ο παραμετρικός διάκοσμος 
έχει τη δυνατότητα απόδοσης του χαρακτήρα και τη έκφρασης του σκοπού του κτιρίου.  

                                                                 

2 Η πιο σημαντική για τη μελέτη της τέχνης του διακόσμου προήλθε από μαθηματικούς στον 20ο αιώνα όπως 
οι:  Α. Speiser 1927, E. Müller 1944, A. Shepard 1948,  J. Garrido 1952,  NV Belov 1956,  L. Fejes Toth 1964, DW 
Crowe 1971, 1975, D. Washburn 1977, κα. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dornament%2Btheory%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D865%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.emis.de/monographs/jablan/refer.htm&usg=ALkJrhiqIyp8qYPX5EFbdvASZnYYC2Xv3g#mu44
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dornament%2Btheory%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D865%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.emis.de/monographs/jablan/refer.htm&usg=ALkJrhiqIyp8qYPX5EFbdvASZnYYC2Xv3g#sh48
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dornament%2Btheory%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D865%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.emis.de/monographs/jablan/refer.htm&usg=ALkJrhiqIyp8qYPX5EFbdvASZnYYC2Xv3g#ga52
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dornament%2Btheory%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D865%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.emis.de/monographs/jablan/refer.htm&usg=ALkJrhiqIyp8qYPX5EFbdvASZnYYC2Xv3g#be56
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dornament%2Btheory%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D865%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.emis.de/monographs/jablan/refer.htm&usg=ALkJrhiqIyp8qYPX5EFbdvASZnYYC2Xv3g#to64
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dornament%2Btheory%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D865%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.emis.de/monographs/jablan/refer.htm&usg=ALkJrhiqIyp8qYPX5EFbdvASZnYYC2Xv3g#cr71
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dornament%2Btheory%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D865%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.emis.de/monographs/jablan/refer.htm&usg=ALkJrhiqIyp8qYPX5EFbdvASZnYYC2Xv3g#cr71
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dornament%2Btheory%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D865%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.emis.de/monographs/jablan/refer.htm&usg=ALkJrhiqIyp8qYPX5EFbdvASZnYYC2Xv3g#wa77
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Υπό την επιρροή της υποκειμενικότητας και των αναθεωρήσεων των σύγχρονων αισθητικών κατηγοριών – 
όπως αυτής του υψηλού3 – τα παραμετρικά μορφώματα προτάσσουν το διάκοσμο μέσα από το δρών 
υποκείμενο, ως διάκοσμο μέσα σε ένα άλλο διάκοσμο σε μία αντιστροφή ρολών μεταξύ διακόσμου και 
υποκειμένου.  Αυτή η σχέση που εμφορεί την αυτό- ομοιότητα προβάλλει ένα διάλογο ανοιχτό σε 
διαφορετικές διατυπώσεις και αναγνώσεις. Εγγράφεται έτσι ένα τεχνολογικό υπερκείμενο4 (hypertext) 
πρόσληψης και διαχείρισης εντυπώσεων (artificial impressions) της μορφής που οριοθετεί το εννοιολογικό 
υπόβαθρο του σύγχρονου διακόσμου. 

 

4. Εν κατακλείδι 

Θα πρέπει να επισημανθεί η σύγχυση μεταξύ του στόχου που είναι το δημιουργικό αποτέλεσμα της μορφής 
και του μέσου που είναι η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ως δηλαδή παράμετρος στην δημιουργία.  Αυτή η 
σύγχυση επιδεινώνεται και από τη διαφορά της παραμέτρου από τη μεταβλητή. Η μεταβλητή είναι ο στόχος 
ενώ η παράμετρος  έχει δευτερεύοντα ρόλο. Πολλές φορές στην επίλυση προβλημάτων περιπλέκεται αυτή η 
εποικοδομητική σχέση ιεραρχίας πρωτεύοντος – δευτερεύοντος,  στην οποία η έννοια του διακόσμου 
εμφορείται, με αντιστροφή ρόλων. Αυτό συνεπάγεται αντίστοιχη σύγχυση μεταξύ των υφιστάμενων a priori -  
και a posteriori. Το υποκείμενο - δημιουργός δεν θεωρεί ότι δεσμεύεται από τα όρια των νόμων, όπως για 
παράδειγμα από την φυσική νομοτέλεια,  και από αυτό που ήταν στόχος. Η περιπλάνηση του υποκείμενου ως 
δημιουργού ή και χρήστη δια – των κόσμων  όπως η πλάνη μέσα στην αβεβαιότητα των ψηφιακών 
μορφωμάτων, ανάμεσα στο είναι και το φαίνεσθαι, διαμορφώνει μια ανατρεπτική στάση απέναντι στην 
αιτιότητα. Επαγωγικοί ή γενετικοί αλγόριθμοι αποτελούν μοντέλα εξέλιξης ή τυχαιότητας που αφήνουν 
μετέωρο το όποιο υποκείμενο μπροστά στις δυνητικές οπτικές της μορφής που φαίνονται αδιάκριτες, 
απρόβλεπτες και ανοίκειες συμπαρασύροντας με δημιουργική αβεβαιότητα τις αισθητικές κατηγορίες.  
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Η ψηφιακή γεωμετρική απεικόνιση ανάμεσα στον πραγματικό και 
προσωπικό χώρο 

Σπυρίδων Στέλιος 

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 

Περίληψη 

Η διάκριση ανάμεσα στο φαινομενικό και το πραγματικό αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήματα της 
φιλοσοφικής έρευνας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Bertrand Russell διακρίνει τον πραγματικό από τον προσωπικό 
χώρο, όπου ο τελευταίος παρουσιάζει μια ποικιλία ως προς την πρόσληψη καθώς και μια χαρακτηριστική 
μεταβλητότητα. Σήμερα η ψηφιακή απεικόνιση αποτελεί τόσο ένα εξειδικευμένο επαγγελματικό εργαλείο όσο 
και ένα χαρακτηριστικό της πιο απλής καθημερινότητας. Ιδιαίτερα η γεωμετρική απεικόνιση, μέσω της 
τεχνολογικής εξέλιξης της, επιτρέπει την πληρέστατη αποτύπωση και ανάλυση σχημάτων σε δύο και τρεις 
διαστάσεις.  Σε αυτή την εργασία θα αναζητήσω τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζεται αυτός ο ψηφιακός χώρος 
με το πλαίσιο που θέτει ο Russell. Πρόκειται για ένα είδος αμιγούς  προσωπικού τόπου ή θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί μια μεγαλύτερη εγγύτητα του σε αυτό που αποκαλούμε φυσικό ή πραγματικό χώρο; Εφόσον 
απαντηθεί το εν λόγω ερώτημα, θα διερευνηθεί ο ρόλος που αναλαμβάνει το ψηφιακό στοιχείο σε αυτή τη 
διαδικασία. 

 

Πραγματικός και φαινομενικός χώρος 

Η θεωρία αντίληψης του Απλοϊκού Ρεαλισμού (βλ. Warburton, 2015, σελ. 150) μας προτρέπει να είμαστε 
ρεαλιστές! Μπορούμε να γνωρίσουμε άμεσα με τις πέντε αισθήσεις μας τον κόσμο των φυσικών 
αντικειμένων. Όλα αυτά τα αντικείμενα υπάρχουν ακόμα κι αν εμείς δεν τα βλέπουμε. Και είναι λίγο πολύ 
όπως φαίνονται, καθώς οι αισθήσεις που διαθέτουμε είναι γενικά αξιόπιστες και μας δίνουν μια ρεαλιστική 
εικόνα του τι υπάρχει πραγματικά στον εξωτερικό κόσμο. 

Βέβαια, αν επιχειρηθεί μια πιο ακριβής προσέγγιση, τα πράγματα δεν είναι (και ίσως δεν πρέπει να είναι) 
αυτά που φαίνονται. Οι αισθήσεις δηλαδή μπορούν να μας εξαπατήσουν. Έτσι απέναντι στον Απλοϊκό 
Ρεαλισμό έχουν προταθεί σκεπτικιστικά επιχειρήματα1 που μπορούν να προκαλέσουν την εν λόγω θεωρία. Η 
βασική θέση των σκεπτικιστών συμπυκνώνεται σε αυτό που ονομάζεται «Το επιχείρημα από πλάνης». Εφόσον 
οι αισθήσεις μας παραπλανούν, όταν π.χ. μια ράβδος φαίνεται να λυγίζει κάτω από την επιφάνεια του, είναι 
αρκετά πιθανό ο εξωτερικός κόσμος να μην είναι αυτό που φαίνεται. Εφόσον δηλαδή κάποιες φορές μας 
παραπλανούν δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν μας παραπλανούν πάντα. Τίθεται έτσι εν αμφιβόλω η 
δυνατότητα γνώσης για τον κόσμο (βλ. Warburton, 2015, σελ. 151). 

Επομένως, αυτό που αναδεικνύει ως ένα πρώτο συμπέρασμα η συζήτηση για τα όρια και τη δυνατότητα 
γνώσης του εξωτερικού κόσμου, είναι μια διάκριση μεταξύ πραγματικού και φαινομενικού αντικειμένου (π.χ. 
φαινομενική λυγισμένη ράβδος – πραγματική ευθεία ράβδος). Το πραγματικό αντικείμενο δεν ταυτίζεται με 
το φαινομενικό. Ο Russell (2008) συζητώντας με αριστουργηματικό τρόπο αυτή τη διάκριση, αναφέρει ως 
παραδείγματα ένα στρογγυλό νόμισμα, το οποίο θεωρούμε σταθερά ως στρογγυλό, και θα μας φαινόταν 
ελλειψοειδές αν δεν το κοιτούσαμε από κάθετη γωνία καθώς και τις ράγες ενός τρένου που δεν φαίνονται 
παράλληλες καθώς τις κοιτάμε να εκτείνονται στον ορίζοντα, αν και είναι. Άρα, υπάρχουν οι πραγματικές 

                                                                 

1 Η κοινή συνισταμένη του συνόλου των σκεπτικιστικών επιχειρημάτων είναι ότι δεν μπορούμε να 
γνωρίζουμε τίποτε με βεβαιότητα. 
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σταθερές – εγγενείς ιδιότητες του πραγματικού-φυσικού αντικειμένου και οι φαινομενικές-προσωπικές που 
εξαρτώνται από τον θεατή, το υποκείμενο καθώς και τις επικρατούσες συνθήκες. Σε αυτό το σημείο μπορεί να 
διατυπωθεί ένας πρώτος συλλογισμός: 

Οι αισθήσεις μας είναι προσωπικές. (1η Προκείμενη) 

Οι φαινομενικές ιδιότητες γίνονται αντιληπτές από τις αισθήσεις μας. (2η προκείμενη) 

Οι φαινομενικές ιδιότητες (π.χ. σχήμα, χρώμα κτλ.) είναι προσωπικές. 

Οι μη προσωπικές και πραγματικές ιδιότητες των αντικειμένων είναι εκείνες που (πρέπει να) ενδιαφέρουν την 
επιστήμη. Οι συγκεκριμένες ιδιότητες θα πρέπει επίσης να καταλαμβάνουν κάποιο χώρο – έναν πραγματικό ή 
φυσικό χώρο κι όχι ασφαλώς τον φαινομενικό χώρο του εκάστοτε θεατή. Αυτός ο πραγματικός-επιστημονικός 
χώρος είναι κοινός για όλους και όλα, ενώ ο φαινομενικός είναι αμιγώς υποκειμενικός και ατομικός. Οι δύο 
χώροι αν και συνδέονται, δεν ταυτίζονται. Ο δε τρόπος διασύνδεσής τους αποτελεί αντικείμενο μελέτης. Μια 
αναπαράσταση των δύο χώρων δίνεται παρακάτω από το Σχήμα 1. 

 

 

Τα φυσικά αντικείμενα δεν ταυτίζονται με τα φαινομενικά αντικείμενα που λαμβάνουμε ως δεδομένα  

 

Τα φυσικά αντικείμενα δεν ταυτίζονται με τα φαινομενικά αντικείμενα που λαμβάνουμε ως δεδομένα των 
αισθήσεων. Θα μπορούσαν όμως να αποτελούν το αίτιο των αισθήσεών μας2. Να υπάρχει μια αιτιακή σχέση 
μεταξύ των δύο αντικειμένων. Ως αιτιότητα ορίζεται η σχέση μεταξύ αιτίου και αιτιατού. Η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας μεταξύ δύο καταστάσεων (στις οποίες βρίσκεται π.χ. ένα αντικείμενο), υφίσταται όταν είναι 
βέβαιο ότι η δεύτερη κατάσταση προέκυψε εξ αιτίας της πρώτης. Τόσο το αίτιο, όσο και το αιτιατό μπορούν 
να είναι γεγονότα, δηλαδή μεταβολές που επήλθαν στον εξωτερικό κόσμο3. Το αίτιο και/ή το αιτιατό εκτός 
από γεγονότα, μπορούν να αποτελέσουν και μη-γεγονότα στον αντικειμενικό κόσμο. Για παράδειγμα η 
διατήρηση του ψύχους σε ένα δωμάτιο με παράθυρα οφείλεται στο ότι δεν ξεπρόβαλλε ο Ήλιος πίσω από τα 
σύννεφα ή στο ότι δεν πραγματοποιήθηκε η ανθρώπινη πράξη του πατήματος του διακόπτη της θέρμανσης ο 
οποίος βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο. Εδώ υφίσταται αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στη ύπαρξη και στη 

                                                                 

2 Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι η έννοια της αιτιότητας παρείσφρησε και στις θεωρίες αντίληψης με τη μορφή του Αιτιακού 
Ρεαλισμού. Η θεωρία του Αιτιακού Ρεαλισμού δέχεται ότι τα φυσικά αντικείμενα στον εξωτερικό κόσμο είναι οι αιτίες των 
αισθητηριακών εμπειριών μας. Όπως αναφέρει ο Warburton (2015, σελ. 172) η συγκεκριμένη θεωρία «εκκινεί από την 
παρατήρηση ότι η κύρια βιολογική λειτουργία των αισθήσεων μας είναι να μας βοηθήσουν να βρούμε το δρόμο μας στο 
περιβάλλον». 

3 Η αιτιώδης συνάφεια δεν αναφέρεται αποκλειστικά στη σχέση μεταξύ δύο και μόνον καταστάσεων ή γεγονότων. 
Δύναται να αποτελεί μια συνεχής διαδοχή αιτίων και αιτιατών. 

ΦΔ 

ΦΓ 

ΦΑ 

Φν 

ΦΒ 

Σχήμα 1. Αναπαράσταση των φαινομενικών (Φ) χώρων των παρατηρητών Α,Β…ν εντός του πραγματικού (Π) χώρου. 

Π 
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διατήρηση μιας κατάστασης και στην έλλειψη ή στην παράλειψη ενός γεγονότος. Είναι εμφανές ότι βασικό 
συστατικό της αιτιότητας (της αιτιώδους συνάφειας) είναι η έννοια του χρόνου, δηλαδή της διαδοχής αιτίου 
και αιτιατού. Αλλά βέβαια και του χώρου… 

Παραδείγματος χάρη , ο συγκεκριμένος γραπτός λόγος (μου) που διαβάζετε αυτή τη στιγμή είναι το αίτιο και 
το ότι το διαβάζετε και λαμβάνετε τις πληροφορίες είναι το αιτιατό4. Η σχέση ή συνάφεια συνίσταται στο ότι η 
αλλαγή στις πληροφορίες που διαθέτετε, συγκριτικά με πριν κάποια δευτερόλεπτα ή λεπτά (και βέβαια δεν 
εξετάζω το είδος και την ποιότητα αυτών) επήλθε διότι το εν λόγω κείμενο βρέθηκε στο οπτικό σας πεδίο και 
βεβαίως δεν θα είχε επέλθει αν δεν εμφανιζόταν. Και βέβαια, εκτός από το αίτιο (το συγκεκριμένο γραπτό 
μου λόγο) και το αιτιατό (εσάς) υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες που επιτρέπουν αυτή τη σύνδεση και 
συνάφεια, το ότι δηλαδή βρίσκεστε στον ίδιο χώρο με το κείμενο, σε ένα χώρο όπου έχετε τη δυνατότητα να 
το διαβάζετε. Επομένως, για να υπάρξει η σύνδεση του αιτίου με το αιτιατό, μιας φυσικής ιδιότητας με την 
αίσθηση που αποκομίζουμε, θα πρέπει να υπάρχει ένας και ένας κοινός χώρος. Ένας χώρος που περιέχει τόσο 
το αντικείμενο όσο και τα αισθητηριακά όργανα μας. Θα πρέπει να μπορούμε να αγγίξουμε κάτι για να 
αποκτήσουμε την αίσθηση της αφής με αυτό. Θα πρέπει να έχω μια κοντινή θέση σε αυτό το αντικείμενο. 

Το σώμα μας και το φυσικό αντικείμενο βρίσκονται έτσι στον ίδιο φυσικό χώρο. Και αν και τα δεδομένα των 
αισθήσεων μας δεν προσφέρουν απολυτή βεβαιότητα ως προς την αντικειμενικότητα τους, μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι στον κοινό φυσικό χώρο (για τον οποίο ενδιαφέρεται και μιλά η επιστήμη) οι σχετικές θέσεις 
μεταξύ των αντικειμένων θα αντιστοιχούν στις σχετικές θέσεις των δεδομένων των αισθήσεων (βλ. Russell, 
2008). Παράδειγμα, όταν βλέπω ότι ένας άνθρωπος είναι κοντύτερα σε εμένα από έναν άλλον, οι υπόλοιπες 
αισθήσεις μου είναι έτοιμες να συμφωνήσουν με αυτή την παραδοχή. Αυτός ο άνθρωπος θα είναι ο πρώτος 
που θα αγγίξω αν αρχίσω να περπατάω προς αυτόν. Επίσης και όσοι άλλοι άνθρωποι είναι παρόντες θα 
συμφωνήσουν για το ποιος άνθρωπος είναι πιο κοντά σε εμένα. Ακόμη και μια φωτογραφία ή ακόμα μία 
απεικόνιση από ένα drone από ψηλά θα περιγράφει την εν λόγω χωρική σχέση. Άρα, υπάρχει αντιστοιχία 
μεταξύ της πραγματικής χωρικής σχέσης (που συνδέει τον κοντινό προς εμένα άνθρωπο με έναν άλλο) και της 
σχέσης που συνδέει τα δεδομένα των αισθήσεων μου (ότι δηλαδή θα αγγίξω πρώτα τον πιο κοντινό σε εμένα 
άνθρωπο και μετά τον πιο μακρινό).  

Επομένως, γνωρίζουμε πολύ περισσότερα σχετικά με τις σχέσεις των αποστάσεων εντός του φυσικού κόσμου, 
από όσα γνωρίζουμε για αυτές καθαυτές τις αποστάσεις. Γνωρίζουμε ότι μια απόσταση είναι μεγαλύτερη από 
μια άλλη, δεν μπορούμε όμως να έχουμε την ίδια άμεση αντίληψη για αυτές, τουλάχιστον όπως συμβαίνει 
στην περίπτωση των αποστάσεων εντός του προσωπικού μας χώρου. Και ασφαλώς το ίδιο αφορά και τις 
άλλες αισθήσεις.  

Αυτή η έλλειψη βεβαιότητας των καθαυτών χωρικών μεγεθών ίσως να αποτέλεσε και ένα κίνητρο ανάπτυξης 
της Γεωμετρίας. Στην επόμενη ενότητα θα φανεί το πώς. 

 

Ψηφιακή γεωμετρική απεικόνιση 

Όταν βλέπω ένα τρένο δεν το βλέπω άμεσα όπως προτείνει ο απλοϊκός ρεαλισμός. Δεν έχω άμεση 
αισθητηριακή επαφή με το τρένο, αλλά επίγνωση της νοητικής αναπαράστασης, ως εσωτερικής εικόνας του 
τρένου5. Η οπτική εμπειρία μου δεν εξαρτάται άμεσα από το τρένο (βλ. Warburton, 2015, σελ. 160).  Έτσι, το 
πώς γίνεται αντιληπτό το οτιδήποτε εξαρτάται από τον θεατή και από τις επικρατούσες συνθήκες. Δηλαδή, το 
χρώμα (π.χ. η κοκκινότητα ) ενός λουλουδιού δεν είναι ανεξάρτητη του εκάστοτε οπτικού νεύρου και 
φωτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο προτάθηκε από τον Locke (1690) ένας διαχωρισμός των αντιληπτών ιδιοτήτων 
κάθε αντικειμένου σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες. 

                                                                 

4 Εντός του πλαισίου αυτού, ο Αριστοτέλης μας πρόσφερε το ‘Κινούν’ και το ‘Κινούμενο’ με το τελευταίο να αποτελεί το 
υποκείμενο της κίνησης. Σύμφωνη με τη κοσμοθεωρία του Φιλοσόφου και η έννοια του ‘Κινοῦν ἀκίνητον’. Υπάρχουν 
αναφορές στα Φυσικά και στο Περί ουρανού, αλλά ο κύριος σχολιασμός της έννοιας περιλαμβάνεται στο βιβλίο A' των 
Μετά τα φυσικά. 

5 Η εν λόγω θεωρία έχει ονομαστεί Αναπαραστασιακός Ρεαλισμός. 
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Οι πρωτεύουσες ιδιότητες αναφέρονται στο μέγεθός, το σχήμα και την κίνηση. Αποτελούν τις πραγματικές 
ιδιότητες ενός αντικειμένου ανεξάρτητα από τις συνθήκες κατά τις οποίες γίνεται αντιληπτό. Μοιάζουν με τις 
πραγματικές. Κι αυτό διότι μπορούν (μπορούσαν μάλλον εκείνη την εποχή) να μαθηματικοποιηθούν πιο 
εύκολα. Σήμερα η μαθηματικοποίηση έχει επεκταθεί σε όλες τις αισθήσεις  δηλ. και στις δευτερεύουσες 
ιδιότητες, όπως το χρώμα, την οσμή και τη γεύση. Οι δευτερεύουσες γεννώνται από τις πρωτεύουσες 
ιδιότητες, βρίσκονται μέσα στο αισθητηριακό μας σύστημα και είναι, εν μέρει, προϊόντα του.  

Η σχέση της Γεωμετρίας με τις πρωτεύουσες ιδιότητες είναι εμφανής. Οι πρωτεύουσες ιδιότητες 
αναπαριστώνται και μαθηματικοποιούνται πιο εύκολα στο χώρο. Η ανάπτυξη της Γεωμετρίας αποτελεί το 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εξέλιξης αυτής της προσπάθειας του ανθρώπου. Ο χώρος είναι 
συνυφασμένος με την γεωμετρία. Στον Ευκλείδειο χώρο ισχύει η ευκλείδεια γεωμετρία. Ο δισδιάστατος 
χώρος είναι ένα γεωμετρικό μοντέλο επίπεδης προβολής του φυσικού κόσμου στον οποίο ζούμε. Ο 
τρισδιάστατος χώρος είναι ένα γεωμετρικό μοντέλο τριών παραμέτρων του φυσικού υλικού Σύμπαντος 
(εξαιρώντας τον χρόνο). Σήμερα, η Ψηφιακή Γεωμετρία ασχολείται με διακριτά σύνολα σημείων τα οποία 
συνιστούν ψηφιοποιημένα μοντέλα ή εικόνες αντικειμένων του δισδιάστατου ή τρισδιάστατου Ευκλείδειου 
χώρου. Η ψηφιοποίηση αντικαθιστά ένα αντικείμενο με ένα διακριτό σύνολο των σημείων του. Οι εικόνες που 
βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή ή σε ένα βιβλίο είναι στην πραγματικότητα ψηφιακές εικόνες. 

Τα γεωμετρικά δεδομένα αποτελούν τη βάση για την τρισδιάστατη μοντελοποίηση. Στην τρισδιάστατη 
μοντελοποίηση αναπτύσσεται μια μαθηματική απεικόνιση τρισδιάστατων επιφανειών άψυχων ή έμψυχων 
αντικειμένων, με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Τα παραγόμενα μοντέλα αντιπροσωπεύουν 
αντικείμενα χρησιμοποιώντας μια συλλογή σημείων και άλλων πληροφοριών στο χώρο, τα οποία συνδέονται 
μεταξύ τους με διάφορες γεωμετρικές οντότητες όπως τρίγωνα, ευθύγραμμα τμήματα, καμπύλες, κλπ. Η 
τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα αυτό έχει οδηγήσει σε  διάφορες τεχνικές (βλ.  Κατασκευαστική Στερεά 
Γεωμετρία - Constructive Solid Geometry – CSG) οι οποίες επιτρέπουν την δημιουργία και απεικόνιση κάθε 
σύνθετης επιφάνειας ή αντικειμένου. Τα τρισδιάστατα μοντέλα μπορούν να χωριστούν σε Στερεά (Solid), τα 
οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για μη γραφικές προσομοιώσεις όπως για παράδειγμα ιατρικές ή μηχανικές 
εφαρμογές, όπου εφαρμόζεται κυρίως η CSG. Τα μοντέλα αυτά καθορίζουν τον όγκο του αντικειμένου που 
αντιπροσωπεύουν. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα Όρια (Shell/Boundary) που αναπαριστούν την επιφάνεια (το 
όριο του) και όχι τον όγκο του. Είναι ευκολότερα στη χρήση και χρησιμοποιούνται κυρίως σε βίντεο-παιχνίδια 
και ταινίες.  

Η ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστών οδήγησε και στην περαιτέρω ψηφιακή ενσωμάτωση της Γεωμετρίας. 
Σήμερα, τα προγράμματα Δυναμικής Γεωμετρίας (DG) είναι λογισμικά διαδραστικής δημιουργίας και 
χειρισμού γεωμετρικών κατασκευών. Σύμφωνα με τον Bantchev (2010, σ. 1),  ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα 
τους είναι ότι μπορούν να οικοδομούν γεωμετρικά μοντέλα αντικειμένων, όπως σημεία, γραμμές, κύκλους, 
κλπ, μαζί με τις εξαρτήσεις που μπορούν να έχουν με άλλα αντικείμενα. Ο χρήστης μπορεί να χειριστεί άμεσα 
το μοντελοποιημένο αντικείμενο μετακινώντας μέρη του, και το πρόγραμμα ανάλογα - και αμέσως - 
μεταβάλλει τα άλλα μέρη, ώστε να συνεχίζουν να ισχύουν οι όποιοι περιορισμοί. Έτσι, σε σχέση με τη 
ψηφιακή Γεωμετρία που απλώς δημιουργεί τις εικόνες, ένα σχέδιο σε ένα πρόγραμμα Δυναμικής Γεωμετρίας 
είναι μια απεικόνιση ενός αφηρημένου γεωμετρικού μοντέλου το οποίο παρέχει μια οπτική διασύνδεση για 
το χειρισμό του. Γενικώς, τα προγράμματα Δυναμικής Γεωμετρίας αν και ποικίλλουν σημαντικά στις 
δυνατότητες σχεδίασης τους, είναι όλα επικεντρωμένα  στη γεωμετρική δομή. 

Σε αυτό το δυναμικό πλαίσιο αναπτύχθηκε και ο τομέας της Δυνητικής ή Εικονικής Πραγματικότητας. Η 
Εικονική ή Δυνητική Πραγματικότητα αναφέρεται σε μοντέλα τρισδιάστατων εικονικών κόσμων. 
Προσομοιώνει και αναπαράγει ένα περιβάλλον, πραγματικό ή φανταστικό μαζί με τη φυσική παρουσία του 
χρήστη έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αλληλεπίδραση του με αυτό. Οι εν λόγω προσομοιώσεις δημιουργούν 
τεχνητές αισθητηριακές εμπειρίες, η οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την όραση, αφή, ακοή ακόμα και την  
όσφρηση. Μέσω της χρήσης γυαλιών δυνητικής πραγματικότητας δημιουργείται μια έντονη αίσθηση ότι 
βρισκόμαστε σε ένα προσομοιωμένο κόσμο. Αυτή η αυταπάτη της αντίληψης έχει ονομαστεί Παρουσία 
(Presence) του χρήστη και ορίζεται ως η υποκειμενική αίσθηση του ατόμου ότι είναι εκεί σε μια εικονική 
σκηνή που απεικονίζεται από ένα μέσο (βλ. Barfield et al., 1995). Οι σχεδιαστές των μοντέλων 
επικεντρώνονται στην δημιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος υψηλής πιστότητας. Ωστόσο, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και οι ανθρώπινοι παράγοντες που εμπλέκονται στην επίτευξη μιας Παρουσίας. Η 
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υποκειμενική αντίληψη, αν και φιλτράρεται μέσα από την τεχνολογία, είναι αυτή που καθορίζει τελικά την 
επίτευξη μιας επιτυχημένης παρουσίας (βλ. Thornson, Goldiez & Le, 2009). 

 

Συμπεράσματα 

Μετά από αυτή την ανασκόπηση μπορούμε τώρα να διατυπώσουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά τον τρόπο 
με τον οποίο συσχετίζεται ο ψηφιακός χώρος με το πλαίσιο που θέτει ο Russell. Πρόκειται για ένα είδος 
αμιγούς  προσωπικού τόπου ή θα μπορούσε να υποστηριχθεί μια μεγαλύτερη εγγύτητα του σε αυτό που 
αποκαλούμε φυσικό ή πραγματικό χώρο;  

Στην περίπτωση της ψηφιακής γεωμετρικής πραγματικότητας η φαινομενικότητα του χώρου δεν είναι τόσο 
ξεκάθαρη. Η παρεμβολή ενός μέσου προβολής περιορίζει το εύρος της αισθητηριακής πλάνης, εφόσον 
δημιουργεί ένα κοινό μικρό-περιβάλλον. Προβάλλονται δηλαδή οι ίδιες ακριβώς συνθήκες για όλους. Κι αυτό 
είναι κάτι που μπορούμε να το γνωρίζουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα. Πρόκειται για προκαθορισμένη 
τεχνητή δημιουργία αντί της πιο απρόβλεπτης και «μυστήριας» φυσικής δημιουργίας. Βέβαια, η αντίληψη δεν 
είναι ποτέ κοινή καθώς αλλάζει και το υποκείμενο, ο χρήστης κάθε φορά. Παρόλα αυτά, η διάκριση μεταξύ 
φαινομενικού και πραγματικού χώρου φαίνεται να καθίσταται λιγότερο εμφανής. Επίσης, δεν μπορεί να 
υποστηριχθεί μία ξεκάθαρη παράκαμψη του φαινομενικού στον τρόπο αντίληψης του πραγματικού. Αν και η 
πραγματικότητα αντικαθίσταται από μία δυνητική πραγματικότητα, και ένας εικονικός χώρος αντικαθιστά τον 
πραγματικό, παραμένει η αντιστοιχία των χωρικών σχέσεων με τα δεδομένα των αισθήσεων. 

Όσον αφορά το ρόλο που αναλαμβάνει το ψηφιακό στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία, πολλά θα μπορούσαν να 
ειπωθούν. Καταρχήν η πραγματικότητα αντικαθίσταται από μια γεωμετρική κατασκευή της πραγματικότητας. 
Εμπνεόμενοι από τον Πλάτωνα θα μπορούσαμε να πούμε από ένα ωραίο-γεωμετρικό κόσμο (βλ. Τίμαιος). Ο 
κόσμος του Πλάτωνα είναι ένα ωραίο δημιούργημα ενός καλλιτέχνη Θεού. Η τέλεια τάξη και ομορφιά του δεν 
μπορεί παρά να δημιουργήθηκε από την αιώνια δύναμη και τη σοφία ενός τέλειου δημιουργού, ενός 
μαθηματικού και γεωμέτρη ο οποίος χρησιμοποίησε ένα σταθερό πρότυπο, αιώνιο σαν τον εαυτό του. Έτσι, 
αν το πρότυπο του κόσμου είναι μαθηματικό και γεωμετρικό, τότε μόνο με τη συνδρομή των μαθηματικών 
εργαλείων μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει την αληθινή πραγματικότητα. Υπό αυτή την οπτική, η ψηφιακή 
προσομοίωση πλησιάζει περισσότερο τον φυσικό χώρο.  

Εντός ενός περισσότερο πεσιμιστικού πλαισίου, η τεχνολογία δυνητικής πραγματικότητας θα μπορούσε π.χ. 
να οδηγήσει στην πραγμάτωση του πιο ακραίου σκεπτικιστικού επιχειρήματος, του λεγόμενου ‘εγκέφαλου σε 
βάζο’ ( ή Matrix); Σε αυτή τη συζήτηση κύριο ρόλο διαδραματίζει η στελέχωση τέτοιων εγχειρημάτων: ποιος 
θα είναι ο χρήστης, ποιος ο χειριστής και ποιος ο σχεδιαστής. Οι ποικίλες ανάγκες και επιθυμίες των 
ανθρώπων μπροστά στις δυνατότητες που ξεδιπλώνει η εν λόγω τεχνολογία κάνουν επιτακτική την ρύθμιση 
της λειτουργίας της.    

Ερχόμενοι, τέλος, πάλι στην έννοια του χώρου, στον πραγματικό χώρο δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια 
άμεση αντίληψη (βλ. π.χ. αποστάσεις μεταξύ των πλανητών), όπως συμβαίνει στην περίπτωση των 
αποστάσεων εντός του προσωπικού μας χώρου. Άραγε, στον ψηφιακό δυνητικό κόσμο ισχύει το ίδιο ή το 
γεγονός ότι υπάρχουν προκαθορισμένες ψηφιακές και μαθηματικές/γεωμετρικές δομές αλλάζει την ισχύ της 
παραπάνω παραδοχής; Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για δύο διαφορετικούς κόσμους και η όποια σύγκλιση 
τους είναι κάτι που θα φανεί στο μέλλον. 
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Περίληψη 

Στην αισθητική κατηγορία του υψηλού, όπου το ανθρώπινο πνεύμα αυτοαναιρείται ως φύση ικανή να 
προσδιορίζει, καθώς η φαντασία του αδυνατεί να σχηματοποιήσει την παράσταση αυτών που συλλαμβάνει η 
λογική του. Εντούτοις, την ίδια στιγμή που θρηνεί για την κατάρρευση της παραστατικής του ικανότητας, ριγεί 
μπροστά στη διαπίστωση της ικανότητάς του να σκέφτεται χωρίς όρια. Άραγε, στην αισθητική κατηγορία του 

υψηλού μπορούμε να μιλάμε για διακριτούς όρους στη σχέση υποκείμενο / αντικείμενο 

Η παρουσίαση προτίθεται να διερευνήσει το ερώτημα αν το αίσθημα του υψηλού, όπως αναδεικνύεται μέσα 
από το καντιανό σύστημα, συνιστά το προ-αίσθημα της μοντέρνας κατάστασης, μπροστά στην έλευση μιας 
νέας συνθήκης, όπου το ερώτημα για την πραγματικότητα δεν θα ανάγεται πλέον στη σχέση μεταξύ 
υποκειμένου/αντικειμένου. Πιθανόν στη νέα κατάσταση, το επίπεδο άρθρωσης του αντικειμένου να 
συμπλέκεται με το επίπεδο της αισθητικής πρόσληψής του. 

Σήμερα, το ανθρώπινο πνεύμα τεμαχίζει σε bits την πραγματικότητα με σκοπό να την ανασυνθέσει στη νέα 

ψηφιακή της μορφή (επειδή το ίδιο αδυνατεί να την παραστήσει ως σύνολο). Στο ερώτημα αν είναι ο 
μηχανικός ή ένα από τα μέρη της «μηχανής», θα ακολουθήσουμε το νήμα που μας δίνει ο Deleuze. 

Λέξεις Κλειδιά 

Αισθητική, Υψηλό, Υποκείμενο/Αντικείμενο, Σύνθεση, Εικονικό/Πραγματικό, Deleuze 

 

Εισαγωγή 

Only as an aesthetic phenomenon are existence and the world justified   (Nietzsche, 1999:8) 

Πολύ περισσότερο από έναν αφορισμό που εδραιώνει την τέχνη σαν πρωτεύουσα δημιουργική 
δραστηριότητα του ανθρώπου, εκλαμβάνουμε τη ρήση του Nietzsche σαν μια διαπίστωση ότι ο άνθρωπος 
αντιλαμβάνεται τον κόσμο και εντοπίζει τον εαυτό του μέσα σε αυτόν, μόνο μέσω αισθητηριακών 
διαδικασιών των αισθήσεων, ως αισθητικό γεγονός.  

 

Η μετάβαση από τις κοινωνίες της αφηγηματικής γνώσης στη μοντέρνα εποχή. 

O J.F. Lyotard χαρακτηρίζει τον κατακερματισμό της ενότητας του κόσμου, κατά την έλευση της μοντέρνας 
εποχής, με τον όρο «ελάττωση» της πραγματικότητας.  Αν στις προ-νεωτερικές κοινωνίες οι μυθικές 
αφηγήσεις αποτελούσαν ικανοποιητικές περιγραφές της κοσμικής ενότητας, με την έλευση της μοντέρνας 
εποχής η ενότητα αυτή διαρρήχθηκε αναπόφευκτα και κατακερματίστηκε σε θραύσματα. Μέσα στο μύθο, 
κάθε ασυμμετρία σταθμίζεται και ρυθμίζεται με τη θεική παρεμβολή για να εγκαθιδρυθεί μια τελική 
ισορροπία. Αντίθετα, κατά τη μοντέρνα περίοδο, η μοναδική μυθική α-λήθεια διαλύεται σε επιμέρους 
απόψεις-αποφάνσεις για ό,τι αφορά την πραγματικότητα: τη γνώση, τη δικαιοσύνη και το ωραίο. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η επιστήμη, η ηθική και η τέχνη αυτονομούνται ως διακριτές σφαίρες αξιών. Την ίδια στιγμή, 
αναλαμβάνουν το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση, να διερευνούν με αυτόνομο τρόπο τα όριά τους - να 
αυτοπροσδιορίζονται, να θέτουν τα κριτήρια ελέγχου τους και να διατυπώνουν τις θέσεις τους.  

mailto:eleni.theotokatou@gmail.com
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Το πρόβλημα υποκείμενο/αντικείμενο στη νεωτερικότητα 

Η διάρρηξη της ωραίας ενότητας εντοπίζεται σε κάθε επίπεδο και συστατικό στοιχείο της πραγματικότητας. Η 
ιστορία της νεωτερικότητας φαίνεται να είναι μια ιστορία ρήξεων, αποσχίσεων, διαφοροποιήσεων και 
αγωνίας να προσδιοριστούν τα όρια μεταξύ υποκειμένου / αντικειμένου, κοινωνικού / ατομικού, βούλησης / 
λόγου. Ο Derrida θεωρεί ότι αυτά τα δίπολα ρυθμίζουν απόλυτα τη δυτική σκέψη (Μπαλτάς, 1999: 20). Υπό 
αυτή τη συνθήκη, στις δυτικές κοινωνίες αναπτύχθηκε ένας τρόπος σκέψης και αντιμετώπισης της 
πραγματικότητας, ο οποίος πλέον είναι ενσωματωμένος σε κάθε ανθρώπινη εκδήλωση και διακρίνει τη λογική 
από την αισθητικότητα, απομονώνει το εγώ από το περιβάλλον του, μέσα σε μια ατέρμονη διαδικασία 
αποσχίσεων. Πολύ περισσότερο, μεταξύ των όρων κάθε διπόλου δεν υπάρχει ισότιμη σχέση: η προτεραιότητα 
του ενός εγκαθιδρύεται σε βάρος του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο ‘πριμοδοτείται’ η ταυτότητα έναντι της 
διαφοράς, η ενότητα έναντι της διασποράς, ο λόγος έναντι της επιθυμίας, το αντικειμενικό έναντι του 
υποκειμενικού, η παρουσία έναντι του μη παρόντος ((Μπαλτάς, 1999: 20) και (Derrida, 1990: 46).  

Αυτή η ασυμμετρία έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη έντασης, την οποία εύκολα εντοπίζει κανείς στη σχέση 
(αντιληπτικού) υποκειμένου και αντικειμένου (των αισθήσεων). Η ενότητα του πραγματικού ανθρώπου που 
πάσχει, επιθυμεί και διακατέχεται από ορμές τεμαχίζεται χάριν της ανάλυσης και οι ικανότητές του 
απομονώνονται προς εξέταση. Στο βαθμό που η σχέση υποκειμένου/αντικειμένου περιγράφει τη σχέση του 
ανθρώπου με τον κόσμο και έχοντας απομονώσει τη νόηση από την αισθητικότητα, η γνωστική σχέση του 
ανθρώπου με το κόσμο εξετάζεται πλέον σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο αυτοσυνείδησης του υποκειμένου, το 
οποίο αποτελεί τη δυνατότητα του υποκειμένου να έχει συνείδηση της γνωστικής του δραστηριότητας και στο 
επίπεδο της αντιληπτικής διαδικασίας, η οποία ορίζεται ως η πράξη σύλληψης του αντικειμένου. 

Σύμφωνα με τον Kant, δε μπορούμε παρά να δεχτούμε το αναπόδραστο γεγονός ότι “κάθε γνώση μας αρχίζει 
με την εμπειρία, αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφιβολία” (Κant, 1979:71 και 105-134).  Η αντίληψη ‘δεσμεύεται’ 
από τις υποκειμενικές αισθητηριακές λειτουργίες του παρατηρητή, η μεσολάβηση των οποίων όμως, σπιλώνει 
την αντικειμενικότητα της γνώσης. Για τους εμπειριστές, το πρόβλημα της γνώσης τέθηκε ως ζήτημα αρμονίας 
μεταξύ του υποκειμένου και του αντικειμένου: με ποιό τρόπο είναι δυνατή η αλήθεια κάθε πρότασης που 
αφορά στη γνώση, ηθική ιδέα ή αισθητική κρίση, όταν για εξαρτά την εγκυρότητά της από την ατελή 

αισθητικότητα του αντιληπτικού υποκειμένου 

 

Η υπερβατική σκέψη  

Την ασυνέχεια μεταξύ (αντιληπτικού) υποκειμένου και φύσης (των αντικειμένων) επιχειρεί να επιλύσει το 
καντιανό σύστημα, διερευνώντας τους όρους υπό τους οποίους το αντικείμενο υπάγεται στο υποκείμενο.  

Μέχρι να αποκοπεί από τον λώρο της μητέρας-φύσης, ο άνθρωπος δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα επίπεδο, το 
οποίο διέτρεχε η συνέχεια των κοσμικού σχήματος. Στις μυθικές κοινωνίες το σχέδιο δράσης υπαγορευόταν 
πάντα από τις επιθυμίες και της επιταγές του θεικού στοιχείου. Ο λόγος για την αντιληπτική ικανότητα του 
ανθρώπου αρχίζει την ίδια στιγμή που ο άνθρωπος τίθεται στη θέση του αντικειμένου των επιστημών: όταν 
τίθεται υπό εξέταση ως φύση. Καθώς, κατά τον Διαφωτισμό, η τέχνη αυτονομείται από την επιστήμη και η 
αισθητική ανάγεται σε διακριτή φιλοσοφική κατηγορία, το ωραίο παύει να είναι και καλό, ή να έχει γνωσιακή 
αξία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αισθητική κατέφυγε συχνά σε ‘ψυχολογικές’ προσεγγίσεις (Βurke,1998), 
(Kant,2001), οι οποίες επιχειρούν να απομονώσουν χαρακτηριστικά του αισθητικού αντικειμένου, τα οποία 
προκαλούν στο θεατή το αίσθημα του ωραίου ή του υψηλού. Όμως, δεν μπορεί να θεμελιωθεί αντικειμενική 
αισθητική αξία στο εντοπισμένο υποκείμενο: η απουσία της αιγίδας του κυρίαρχου μύθου συνοδεύεται από 
τον κίνδυνο μιας Βαβέλ. 

Το καντιανό σύστημα επιχείρησε να αποκαταστήσει το χαμένο κοινό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι “από τα 
πράγματα νοούμε a priori μονάχα εκείνο που εμείς οι ίδιοι θέτουμε μέσα σε αυτά”. Τo «a priori» δεν έχει 
χρονικό νόημα, αλλά αναφέρεται στις «προδιαθέσεις» του υποκειμένου, πριν από κάθε εμπειρία. Με την 
προυπόθεση ότι η νόηση και η αισθητικότητα υφίστανται προκαθορισμένες, κάθε πρόταση που αφορά στη 
γνώση, στην ηθική και το γούστο, αποδεσμεύεται από το εντοπισμένο αντιληπτικό υποκείμενο και μπορεί να 
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αξιώνει την καθολική αποδοχή. Εξαιτίας αυτών των προδιαθέσεων του νού, οι οποίες είναι κοινές για όλους, 

είναι δυνατό να έχουμε κοινές απόψεις για τα πράγματα να συμφωνούμε. 

Η σημαντικότερη διαπίστωση όμως από τα παραπάνω είναι ότι, για τη σκέψη της νεωτερικότητας ο νους, 
πολύ περισσότερο από το να εξερευνά τα φαινόμενα με σκοπό να ανακαλύψει τους αντικειμενικούς κανόνες 
που τα διέπουν, συνιστά την κατ΄εξοχήν λειτουργία, η οποία νομοθετεί, καθώς το αντιληπτικό υποκείμενο 
προβάλει στα πράγματα προ-συγκροτημένες δομές (Κant , 1979:106-149). 

 

Το ωραίο – H μορφή 

Η Κριτική της Κριτικής Ικανότητας έχει σαν σκοπό να εγκαταστήσει ένα στέρεο έδαφος για την Αισθητική, 
αποδεσμεύοντας τις αισθητικές κρίσεις από τις (υποκειμενικές) λειτουργίες των αισθητήριων οργάνων, με 
σκοπό να προσδώσει στις αισθητικές κρίσεις αντικειμενική αξία.  

Οι καλαισθητικές κρίσεις ορίζονται από τα αισθήματα της ευαρέστησης και της δυσαρέστησης. Ευχαρίστηση 
νοιώθουμε όταν η νόηση και η φαντασία εναρμονίζονται με την αφορμή της μορφής του αντικειμένου (Kant 
1979:80-81 και 117-118) (Lyotard 1991:21). Μπροστά στο ωραίο, αντιλαμβανόμαστε αυθόρμητα τη μορφή ως 
σκόπιμη, σε σχέση με το περιεχόμενό της, χωρίς να χρειάζεται η μεσολάβηση λογικών διεργασιών του 
πνεύματος (Kant 2000:45). Το αίσθημα του ωραίου προκύπτει όταν μέσα στο ελεύθερο παιχνίδι τους η 
φαντασία και η νόηση φτάνουν να συμφωνούν ελεύθερα μπροστά στην παράσταση του αντικειμένου, χωρίς 
να έχουν κανένα όφελος από αυτό (Kant 2000:94-95) – χωρίς να θέλουν να το αποκτήσουν ή να κερδίσουν 
κάτι από αυτό.  Με την αφορμή της μορφής, η φαντασία και η νόηση παίζουν· δεν ενδιαφέρονται να μάθουν - 
να σχηματίσουν γνώση. Το γούστο προκύπτει από την πολυτέλεια της ενατένισης του κόσμου χωρίς σοβαρό 
σκοπό.  

Είναι προφανές ότι το ωραίο συνδέεται με τη μορφή.  Αλλά η μορφή μας δίνεται εμπειρικά, υλοποιημένη. 
Εντούτοις, δεν είναι της ίδιας τάξης με την ύλη: σύμφωνα με τον Kant, η καθαρή μορφή είναι ο περιορισμός 
που εφαρμόζεται στα φαινόμενα, για να γίνουν αντιληπτά και στη συνέχεια και μετά από επεξεργασία, 
καταληπτά ως ενότητες (Lyotard 1991:12).  

 

Τα όρια της φαντασίας και το Υπέροχο 

Η παράσταση της μορφής – όπως και η παραγωγή του σχήματος – οφείλεται στην δημιουργική φαντασία 
(Kant 1979:119-120). Χάρη στη φαντασία, είναι δυνατό να σχηματίζουμε την παράσταση ενός αντικειμένου 
στην εποπτεία μας χωρίς να είναι το ίδιο παρόν, ως μια ενότητα (Kant 1979:118). Πολύ περισσότερο όμως 
από έναν απλό αναπαραστατικό μηχανισμό, η φαντασία λειτουργεί συνθετικά (Kant 1979:46), προσπαθώντας 
να υποβάλει σε νοητικά σχήματα τις έννοιες, για να τις καταλάβει. Σχηματοποιώντας τις έννοιες, η φαντασία 
επιχειρεί να τις περιορίσει σε συγκεκριμένη έκταση (Kant 1979:160).  

Το σχήμα και η μορφή είναι ομοειδή, καθώς επιχειρούν να περιορίσουν, να μορφοποιήσουν το α-σχημο. 
Ορθότερα, θα λέγαμε ότι το σχήμα λειτουργεί προσδιοριστικά, με σκοπό τον περιορισμό της έκτασης της 
έννοιας, ενώ η μορφή είναι οριστική. Η σχηματοποίηση έχει σκοπό τη δημιουργία γνώσης, ενώ η μορφή 
αποτελεί τον περιορισμό στον οποίο υποβάλουν η φαντασία και η αισθητικότητα στη νόηση, όταν οι 
διεργασίες αυτές του πνεύματος τείνουν προς την αισθητική ικανοποίηση.  

Με αυτά ακριβώς τα όρια της φαντασίας παίζει το αίσθημα του υψηλού στον Kant: Υπέροχη δικαιούμαστε να 
ονομάσουμε τη διάθεση του πνεύματος απέναντι σε φαινόμενα που ενέχουν την ιδέα της απειρίας “στην 
αισθητική κρίση μιας (τέτοιας) άμετρης ολότητας το υπέροχο δεν έγκειται τόσο στο μέγεθος του αριθμού, όσο 
στο γεγονός ότι βαίνουμε συνεχώς σε όλο και μεγαλύτερες μονάδες (μέτρησης)… αλλά πάνω απ’ όλα επειδή 
παριστά τη φαντασία, μέσα στην απόλυτη απουσία των ορίων της, να καταρρέει μαζί με τη φύση μπροστά στις 
Ιδέες του Λόγου, στην προσπάθειά της να προσφέρει σ’ αυτές την προσήκουσα παρουσίαση” (Kant 2000:154). 
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Το υπέροχο εμφανίζεται σχετικά με το αντικείμενο, το οποίο εμφανίζεται να μην έχει όρια, άρα και 
προσδιορισμένη μορφή, αλλά που είναι δυνατό να το συλλάβουμε ως Ιδέα στο σύνολό του: εξαιτίας του 
τερατώδους μεγέθους του αντικειμένου της εποπτείας (Kant 2000:148), όσο προχωρεί η διαδικασία της 
πρόσληψης, τα αρχικά δεδομένα ξεθωριάζουν μέσα στη φαντασία, ώστε να είναι αδύνατη η ανάκλησή τους. 
Καθώς οι αρχικές παραστάσεις φαίνεται να ‘ξεχνιούνται’, αισθανόμαστε ανίκανοι να συνθέσουμε όλα τα 
δεδομένα, προκειμένου να ανασυσταθεί η παράσταση του αντικειμένου μέσω της φαντασίας.  

Αλλά, η φαντασία δεν έχει άλλο τρόπο, παρά την ικανότητα για αναπαράσταση των φαινομένων σε μια 
καθορισμένη ενότητα. Η δυσαρέστηση που συνδέεται με το αίσθημα του υψηλού, οφείλεται στην αδυναμία 
της φαντασίας να ανα-παραστήσει τη μορφή του αντικειμένου της εποπτείας ως ένα όλο - μια συγκροτημένη 
ενότητα. Η ανεπάρκεια αυτή δυσαρεστεί το πνεύμα, καθώς χάνει τα ηνία μπροστά στη φύση. Εντούτοις, παρά 
την αποδυνάμωσή της, η φαντασία αισθάνεται απεριόριστη ακριβώς εξαιτίας της απελευθέρωσής της από τα 
όρια που θέτει η καθορισμένη μορφή. Γι’ αυτό το λόγο, το αίσθημα του υπέροχου συντίθεται από τα 
αντιφατικά συναισθήματα της ικανοποίησης από την απόλυτη ελευθερία, αλλά και από τον τρόμο μπροστά 
στο άπειρο μέγεθος ή την άπειρη δύναμη.  

 

Η αισθητική της ψηφιακής πραγματικότητας 

Με την ψηφιακή τεχνολογία, επαναπροσδιορίζονται τα όρια της αντίληψης. Ερχόμαστε σε θέση να 
αποκτήσουμε εποπτεία πάνω στα μεγάλα φυσικά μεγέθη, τα απειροελάχιστα μικρά μεγέθη, τον ατέρμονο 
τρόπο με τον οποίο η φύση επαναλαμβάνει τον εαυτό της, να σχεδιάσουμε σε έναν άπειρο χώρο, 
μεταθέτοντας και διευρύνοντας τα όρια της αισθητής αντίληψης. Εντούτοις, η συγκλονιστική ευκαιρία που 
δίνεται με την ψηφιακή πραγματικότητα δεν είναι η δυνατότηττα εστίασης σε ασυνήθιστες κλίμακες, αλλά να 
επαναπροσδιοριστεί η θέση του ανθρώπου μέσα στα πράγματα.  

Υποστηρίζουμε ότι με την αισθητική κατηγορία του υψηλού, εισερχόμαστε σε μια ζώνη αβεβαιότητας σε 
σχέση με την κυριαρχία της ανθρώπινης νόησης πάνω στη φύση. Στην αισθητική κατηγορία του ωραίου, η 
ευαρέστηση προκύπτει όταν ικανοποιείται η απαίτηση για έλεγχο της ανθρώπινης νόησης. Η μορφή είναι ο 
τρόπος της νόησης να επιβάλεται στο αντικείμενο: το καταλαμβάνει και έχοντας συλλάβει τη μορφή του, είναι 
δυνατό να το ανασυνθέσει στη φαντασία του. Με την αυθόρμητη κατανόηση της μορφής, αναδεικνύεται η 
ανωτερότητα του αντιληπτικού υποκειμένου και ικανοποιείται η ανάγκη του να έχει τον έλεγχο, θέτοντας 
περιορισμούς στο περιβάλλον του, βάζοντας όρια.  

Αντίστοιχα, το αίσθημα του υψηλού συνίσταται ακριβώς στην ταλάντευση του πνεύματος πάνω στην 
αναζήτηση του ορίου, χωρίς ποτέ να μπορεί να συλλάβει τη μορφή του. Το όριο δεν είναι δυνατό να γίνει 
κατανοητό από τη νόηση σαν αντικείμενο. Διαφεύγει διαρκώς από την αντίληψή μας, ακριβώς επειδή 
υπόκειται στα πράγματα, υπονοείται από την ύπαρξη ενός εσωτερικού και ενός εξωτερικού, θετικού και 
αρνητικού, πλήρους και κενού. Πολύ περισσότερο από αντικείμενο της νόησης, το όριο πιθανότατα συνιστά 
τον τρόπο που ακολουθεί η νόηση όταν σκέφτεται (Lyotard 1991:59). 

Αυτή η ταλάντευση αναδεικνύεται από το ιστορικό του διπόλου τεχνητό-κατασκευασμένο/φυσικό. Μέχρι 
πρότινος, θεωρούσαμε δυνατή τη διάκριση μεταξύ της ανθρώπινης κατασκευής από το φυσικό και την μεταξύ 
τους σχέση άνιση και μονόδρομη, με τη φύση να υφίσταται την επέλαση των κατασκευών του ανθρώπου. 
Σήμερα, διαπιστώνουμε τους τρόπους με τους οποίους το «αθώο» φυσικό περιβάλλον μεταλλάσσεται σε 
απειλητικό εφιάλτη, σαν αντίδραση στην επιθετική ανθρώπινη κατοίκηση. Στην πραγματικότητα, η διάκριση 
μεταξύ ανθρώπινης κατασκευής και φύσης, τεχνητού και φυσικού ήταν πάντα μια πλάνη: η σχέση του 
ανθρώπου με τη φύση είναι η συνθήκη συνύπαρξης σε ένα ανοιχτό σύστημα, που ο ένας όρος επηρεάζει τον 
άλλο διαχρονικά, ως μέρη μιας ευρύτερης διαδραστικής διαδικασίας.  

Είναι ενδεικτικό ότι η διάδραση ως όρος επικράτησε μιλώντας για την σχέση του ανθρώπου-χρήστη και της 
(ψηφιακής) μηχανής. Ο νεολογισμός προέκυψε ως αποτέλεσμα της εκ νέου ανακάλυψης/διαπίστωσης ότι 
είναι αδύνατη η διάκριση μεταξύ δημιουργού-κατασκευαστή και της κοσμικής μηχανής. Ο όρος περιγράφει 
μια αμφίδρομη σχέση στην οποία ο άνθρωπος αποκαθαίρεται από την έδρα του δημιουργού-νομοθέτη και 
την ίδια στιγμή κινητοποιείται από την αδρανή θέση του παθητικού θεατή. Είναι μέρος μιας διαδικασίας, που 
ακολουθεί άξονες δράσης, προθέσεις, προγράμματα με απροσδιόριστη εξέλιξη. Στην διαδραστική τέχνη αυτή 
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η συνθήκη είναι οικεία: από τα δρώμενα τα οποία προυποθέτουν τη συμμετοχή «καλλιτέχνη» και «θεατή», 
στα έργα ψηφιακού κώδικα όπου η ανθρώπινη κίνηση «παγιδεύεται» από ψηφιακούς αισθητήρες για να 
μεταφραστεί σε παραγωγική, μορφοπλαστική δύναμη, είναι ανιχνεύσιμη η αμφίδρομη δημιουργική 
διαδικασία.  

 

Το ψηφιακό και η αρχιτεκτονική 

Στην αρχιτεκτονική, η οποία είναι τόσο στενά δεμένη με την υλική της έκφραση, ώστε δύσκολα να μπορεί 
κανείς να θεωρητικολογήσει έχοντας αποδεσμευτεί από το βάρος της ύλης, ο σκεπτικισμός για την σχέση της 
με το ψηφιακό απλώνεται σε πολλά πεδία. Από την επιφύλαξη μπροστά σε άλλον έναν «ενδιάμεσο», που 
καθυστερεί τη μεταφορά της Ιδέας από τη νόηση του δημιουργού στο κατασκεύασμά του, στην ενσωμάτωση 
ψηφιακών τεχνολογιών στο σώμα του αρχιτεκτονικού έργου, οι συζητήσεις ποικίλουν.  Στην παρούσα 
συζήτηση, δεν ενδιαφέρει το ψηφιακό ως μέσο, ούτε ως εφαρμογή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η ψηφιακή 
πραγματικότητα ενδεχομένως επηρεάζει ή/και τροφοδοτεί τον τρόπο που σκέφτεται η αρχιτεκτονική: τη 
συνθετική διαδικασία. 

Είτε το αρχιτεκτονικό έργο προκύπτει ως γέννημα της αυτόβουλης βούλησης του αρχιτέκτονα-δημιουργού, 
είτε ο σχεδιασμός επικαλείται τη δυναμική προσχηματισμένων δομών, ή ακόμα και όταν ο σχεδιασμός 
εκπίπτει στην – απλούστερη από την άποψη της παραγωγικής διαδικασίας – στην εφαρμογή 

προκαθορισμένης μορφής, πίσω από όλες τις παραπάνω συνθετικές() μεθόδους, κρύβεται η ίδια πίστη στην 
υπεροχή της ανθρώπινης νόησης πάνω στα πράγματα.  

Εντούτοις γνωρίζουμε από την πρακτική ότι η σύνθεση δεν είναι απλώς μια διαδικασία επιβολής κανόνων 
οργάνωσης. Στο πεδίο στο οποίο αναπτύσσεται ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, οι ρόλοι δεν είναι απολύτως 
προδιαγεγραμμένοι. Το συμ-πλέγμα των δράσεων των αλληλεπιδρώντων στοιχείων, εγκυμονεί κάθε δυνατή 
τάξη και παραμένει απροσδιόριστο, έως ότου κάποιος όρος υπερισχύσει έναντι των άλλων και επιβάλει το 
χαρακτήρα του πάνω στο άμορφο πεδίο δράσης των δυνάμεων. Πλέον, σχετικά με αυτόν τον όρο είναι 
δυνατή η διαφοροποίηση των υπόλοιπων στοιχείων και η ανάδυση της, μεταξύ τους, διάταξης .  

Με αυτήν την έννοια, το αρχιτεκτονικό έργο συνιστά το σημείο εφαρμογής δυναμικών τάσεων, σε ένα πεδίο 
δυνητικό. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός αποτελεί τη διαδικασία, κατά την οποία προσδιορίζεται η μορφή που 
λαμβάνουν οι εν λόγω σχέσεις, μέσα από την εξισορρόπηση των συνθετικών όρων, που αλληλεπιδρούν σε 
κάθε σχεδιαστικό πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς η ισορροπία εγκαθίσταται στιγμιαία, διότι η μορφοποιητική- 
παραγωγική διαδικασία συνεχίζεται και κατά τη φάση της κατασκευής και στη συνέχεια, αφού δοθεί στη ζωή, 
όπου και κρίνεται σκληρά. 

Τι θα γινόταν αν σταματούσαμε να σκεφτόμαστε με όρους κατακτητή και υποταγμένου (αντικειμένου), 
νομοθέτη και νομοθετούμενου? Τι θα γινόταν αν στο παιχνίδι της δημουργίας ή της παραγωγής πραγμάτων, 
οι κανόνες δεν επιβάλονται μονόπλευρα, αλλά συμφωνούνται και συνομολογούνται από όλα τα 
συμβαλόμενα μέρη? Ποια θα είναι η έκβαση του παιχνιδιού αν η κάθε πλευρά παίρνει μέρος σε αυτό, με τις 
δικές της προδιαθέσεις και οργάνωση και όλο το παιχνίδι παίζεται στη διάδραση μεταξύ των παικτών? Αν 
εντοπίσουμε τη θέση μας μέσα στο μηχανισμό της πραγματικότητας, τότε θα δούμε ότι θα μεταπηδάμε 
διαρκώς από τη θέση του μηχανικού-κατασκευαστή στην θέση ενός απλού τμήματος της μηχανής.  

Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι δυνατό να προκαθοριστεί το αποτέλεσμα, αλλά αυτό δεν είναι άλλωστε και 
το τελικό ζητούμενο. Στην φιλοσοφία των Deleuze-Guattari προκρίνεται η διαδικασία έναντι του 
αποτελέσματος, καθώς τα αποτελέσματα δεν είναι οριστικά, παρά μόνο στιγμιαίες αποκρυσταλλώσεις της 
δυναμικής συνύπαρξης των πραγμάτων.  Η μορφή δεν παγιώνεται παρά μόνο στιγμιαία, για να ξαναμπεί στο 
παιχνίδι των αλληλεπιδράσεων της ζωής.  

Υπό αυτή τη θεώρηση, θα πρέπει να σκεφτούμε την αισθητική ως ένα δημιουργικό πεδίο και όχι ως νομοθέτη 
που αποφαίνεται για την εγκυρότητα των αισθητικών κρίσεων που ασχολείται με το στυλ, το ρυθμό, το μέσο ή 
τη μορφολογία. Για τον Dεleuze, κάθε δυνατή πραγματικότητα υπάρχει εδώ και τα πράγματα βρίσκονται 
διαρκώς υπό κατασκευή. Επιπλέον, η πραγματικότητα εγκυμονεί την διάδοχη κατάστασή της, με τον τρόπο 
που ο σπόρος περιέχει την πληροφορία του δέντρου, αλλά δεν είναι προδιαγεγραμμένη η μορφή που θα 
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πάρει το δέντρο μεγαλώνοντας, γιατί θα εξαρτάται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του από τις διαθέσιμες 
συνθήκες και θα προσαρμόζεται αναλόγως. 

Διαβάζουμε τη σκέψη του Deleuze ως μια διαρκή και κυκλική αναφορά στη δημιουργική διαδικασία. Ως 
τέτοια, συνδέεται με τη συνθετική-σχεδιαστική διαδικασία.  Αντίστροφα, η σχεδιαστική πρακτική πολύ 
περισσότερο από μια τεχνική εφαρμογής προκαθορισμένων κανόνων αποτελεί έναν πολυδιάσταστο τρόπο 
σκέψης, που δεν περιορίζεται μόνο στην κοινότητα των σχεδιαστών, αλλά ως τρόπος σκέψης αφορά 
διαφορετικές περιοχές της ανθρώπινης πρακτικής. Το σημαντικό είναι να τεθεί το (σχεδιαστικό) πρόβλημα με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να αναδειχθούν οι πιθανές λύσεις. Ο σχεδιαστής σε αυτήν την κατάσταση 
κατά την οποία γεννιέται η μορφή ως προσωρινή τακτοποίηση των πραγμάτων, παίζει μάλλον το ρόλο του 
μεσάζοντα, παρά του αλάθητου δημιουργού. Μεσολαβεί για να βρεθεί μια λύση, η οποία –ευτυχώς - δεν 
είναι ποτέ η οριστική. 
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Περίληψη 

Οι νέες, περισσότερο κυρίαρχες, αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν και εντατικοποιούν τις 
εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες, σηματοδοτούν μια ορισμένη στροφή στους τρόπους που η αρχιτεκτονική 
συλλαμβάνεται, υλοποιείται αλλά και περιγράφεται: η αρχιτεκτονική χαρακτηρίζεται πλέον ως «έμψυχη», 
«ανιμαλιστική» «εξελικτική» και –μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκών μεταλλαγών–, της ζητείται να είναι 
διαρκώς καινοτόμα. Η εισήγηση διερευνά την αισθητική που απορρέει από αυτές τις περιγραφές και επιταγές, 
την αισθητική τελικά των νέων αρχιτεκτονικών προσεγγίσεων που, από τουλάχιστον τη δεκαετία του 1990 και 
μετά, διεκδικούν το κάπως ακαθόριστο στυλ μιας «Ψηφιακής αρχιτεκτονικής». 

Συγκεκριμένα, η εισήγηση αναλύει κριτικά το πως η σταδιακή απορρόφηση των νέων τεχνολογιών από την 
αρχιτεκτονική οδήγησε σε μια αισθητική πρόσληψη του «ριζικά καινοτόμου», ανάγοντας το σχεδόν σε 
αισθητική κατηγορία. Και, εκθέτει την αίσθηση, που καλλιεργείται σήμερα, ότι το ψηφιακό αρχιτεκτονικό 
παράδειγμα μπορεί να οδηγήσει στη διάλυση του αρχιτεκτονήματος, ως μοναδικού προϊόντος και, ακόμα 
περισσότερο, στην εξαφάνιση του δημιουργού. Μια αίσθηση απατηλή: γιατί, το ίδιο το γεγονός ότι η νέα 
ψηφιακή αρχιτεκτονική παρουσιάζει τα τελικά προϊόντα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού αλλά και τις ίδιες τις 
τεχνολογίες παραγωγής τους ως  εξελισσόμενα και αναπτυσσόμενα, εν κινήσει, αυθόρμητα, αυτό-
αναπαραγόμενα, ως ζωντανά, οριακά σχηματοποιεί μια αισθητικοποιημένη (απογυμνωμένη από το 
περιεχόμενο) εκδοχή της ίδιας της σύλληψης της ζωής.  

 

Λέξεις Κλειδιά 

ψηφιακή αρχιτεκτονική, Greg Lynn, έμψυχη μορφή, εμψύχωση, καινοτομία, γοητεία 

 

1. Η ριζική καινοτομία ως αισθητική κατηγορία 

Με την ευκαιρία της επανέκδοσης του Animate Form του βιβλίου-portfolio του αμερικανού αρχιτέκτονα Greg 
Lynn, ο εκδοτικός του οίκος, Princeton Architectural Press, το χαρακτήρισε «ως ένα από τα βιβλία της 
τριαντάχρονης ιστορίας του που άλλαξε τον κόσμο της αρχιτεκτονικής». Όταν πρωτό-τυπώθηκε, το 1999, 
σημειώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του οίκου, το βιβλίο «κυριολεκτικά μετέθεσε τα όρια της 
αρχιτεκτονικής μορφής» και ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά σχεδιαστών να σκεφτούν την αρχιτεκτονική 
διαφορετικά (Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1. 

Η εντύπωση ότι το βιβλίο επέφερε ένα είδος κοσμοϊστορικής αλλαγής για την αρχιτεκτονική, που 
καλλιεργείται εδώ (και ως ένα βαθμό εξυπηρετεί την εμπορική προώθηση του βιβλίου), υποστηρίχθηκε από 
τον ίδιο τον Lynn μέσα στο βιβλίο. Δευτερογενώς, από μια σειρά σημαντικούς θεωρητικούς της αρχιτεκτονικής 
οι οποίοι έκαναν λόγο για την θεωρητική δύναμη του βιβλίου, αλλά και του συνολικού έργου του Lynn, στην 
εδραίωση μιας πραγματικά νέας αρχιτεκτονικής (βλ., για παράδειγμα: Hays, Ingraham και Kennedy, 1995˙ 
Oosterhuis, 2002˙ Kolarevic, 2004:6, 17 και 28˙ Ingraham, 2005˙ Schumacher, 2011:41˙ Steadman, 2008:259˙ 
Mallgrave και Contandriopoulos, 2008˙ Hendrix, 2012). 

Φυσικά ο Lynn ανήκει στη γενιά εκείνη των αρχιτεκτόνων, που έχοντας φοιτήσει στα μεγαλύτερα 
πανεπιστήμια κυρίως της Αμερικής και δρώντας κυρίως σε αμερικανικό έδαφος, ξεκίνησαν, από τη δεκαετία 
του 1990 και έπειτα να εντατικοποιούν και να θεωρητικοποιούν τη χρήση του Η/Υ ως εργαλείου στον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, και μάλιστα να αξιοποιούν μέσα από αυτόν ορισμένα υπολογιστικά λογισμικά με τα 
οποία ποτέ πριν δεν είχαν πειραματιστεί οι αρχιτέκτονες.  

Ο ίδιος ο Lynn μας μίλησε μέσα στο Animate Form για δυο από τους αρχιτέκτονες της γενιάς του που 
υποστήριξαν, όπως χαρακτηριστικά παρατηρούσε, «τη δημιουργική δυνατότητα των υπολογιστών» (Lynn, 
1999:19), τους Karl Chu και John Frazer. Αυτοί, επίσης περιέγραψαν την αρχιτεκτονική προσέγγιση τους με 
τους όρους έλευσης μιας νέας αρχιτεκτονικής. Ο John Frazer, μέσα στο σημαντικότερο βιβλίο του, An 
Evolutionary Architecture, δημοσιευμένο το 1995, υπόσχονταν «μια σύντομη γεύση ενός μέλλοντος μέχρι 
στιγμής εξελισσόμενου μόνο στη φαντασία ενός υπολογιστή» (Frazer, 1995:10). Το κείμενο του Karl Chu που 
αναμφισβήτητα άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή, το Metaphysics of Genetic Architecture and Computation, 
δημοσιευμένο δύο φορές, το 2004 και το 2006, ανοίγει με την θριαμβευτική, επική περιγραφή μιας νέας 
(αρχιτεκτονικής) εποχής: η ανθρωπότητα, μας προειδοποιούσε ο Chu, «βιώνει τα σκιρτήματα μιας 
Προμηθεακής φωτιάς», σκιρτήματα που έχουν ήδη καταφέρει το «αδιανόητο»: «το ξεσκέπασμα του 
αρχέγονου πέπλου της πραγματικότητας» (Chu, 2004:76). Συνολικά, ο Chu περιγράφει μια κατάσταση όπου η 
ανθρωπότητα έρχεται αντιμέτωπη όχι απλώς με μια νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση αλλά με έναν επερχόμενο 
κόσμο, μια νέα υπολογιστική εποχή, στην οποία αποδίδεται το μυθικό όνομα «Μετά-Ανθρώπινη Εποχή» (Chu, 
2004:78). 

Αλλά, μέσα σε αυτήν την υπολογιστική εποχή, εντός της οποίας βρισκόμαστε ήδη, η καινοτομία που 
πραγματικά χαρακτήριζε τις αρχιτεκτονικές προτάσεις του Greg Lynn και του Karl Chu, καινοτομία που 
ουσιαστικά απέρρεε από τον πειραματισμό με τις σύγχρονες τους ψηφιακές τεχνολογίες, έχει σήμερα, 
δηλαδή μόλις δέκα χρόνια και κάτι αργότερα, ξεπεραστεί και οι προτάσεις είναι όπως και οι ψηφιακές 
τεχνολογίες που χρησιμοποίησαν, απαρχαιωμένες. Και οι δύο προτάσεις είναι τώρα εκθέματα μιας μάλλον 
αρχαϊκής εποχής του ψηφιακού, στην έκθεση που επιμελήθηκε ο ίδιος ο Lynn, στο Canadian Centre of 
Architecture με τίτλο Archaeology of the Digital (Εικόνα 2).  
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Εικόνα 2. 

Σήμερα η καινοτομία δεν έγκειται απλά στην ίδια την επιλογή να σκεφτεί και να σχεδιάσει κανείς την 
αρχιτεκτονική ψηφιακά. Αντίθετα, η χρήση ψηφιακών μέσων έχει γίνει κοινός τόπος για την αρχιτεκτονική 
πρακτική. Και όμως αυτό που εξακολουθεί να καθορίζει τη σημαντικότητα και την αξία μιας αρχιτεκτονικής 
πρότασης, αυτό που καθιστά αρχαιολογικό έκθεμα κάθε προηγούμενο ψηφιακό αρχιτεκτονικό πειραματισμό, 
είναι η ριζοσπαστικότητα της η οποία συνδέεται πάντοτε με τη αξιοποίηση των ολοένα και περισσότερο νέων 
τεχνολογιών, των νέων ψηφιακών σχεδιαστικών εργαλείων, των νέων αυτοματοποιημένων μεθόδων 
παραγωγής, των νέων τεχνητών υλικών. Αυτό που κάνει τόσο ελκυστική την παρουσίαση μιας συνεχώς 
μεταλλασσόμενης επιφάνειας εργασίας (σχεδιασμένης από το MIT Media LAB, το 2015) ή μιας ομάδας drones 
που χτίζουν έναν τοίχο ύψους μέχρι έξι μέτρων (από τους Gramazio Kohler and Raffaello d’Andrea, το 2011), 
είναι στην πραγματικότητα –παρά την προφανή προσπάθεια να είναι αισθητικά ενδιαφέροντα–, η 
δυνατότητα τους να αξιοποιούν την τεχνολογική καινοτομία (Εικόνες 3 και 4). 

 

Εικόνα 3. 
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Εικόνα 4. Η ριζική καινοτομία νοείται με αισθητικούς όρους και το νέο ανάγεται σε αισθητική κατηγορία. 

 

2. Η μαγεία της εμψύχωσης  

Η γοητεία όμως αυτών των προτάσεων, όπως και των προτάσεων του Lynn και της γενιάς του, σχετίζεται και 
με κάτι ακόμα: με τη μαγική ψευδαίσθηση [ο Raffaello d’Andrea, επικεφαλής της ομάδας που προγραμμάτισε 
τα drones-κτίστες επεσήμανε ότι όλη η επίδειξη «θα πρέπει να μοιάζει με μαγεία» (Cooper, 2011)] ότι 
υλοποιείται η υπόσχεση μιας «Μετά-Ανθρώπινης» εποχής [η υπόσχεση του Chu o οποίος μίλησε μεταξύ 
άλλων, για μια «ποιητική επαναμάγευση του κόσμου» (Chu, 2004: 76)], ότι όλα συμβαίνουν από μόνα τους, 
ότι οι προτάσεις αυτές σχεδόν έχουν τη δική τους ζωή.  

Στις ιδρυτικές αρχιτεκτονικές θεωρητικές διατυπώσεις που, σαν το Animate Form, εδραίωσαν στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 μια ψηφιακή αρχιτεκτονική, η επιθυμία ζωντανέματος του τεχνουργήματος είναι 
ξεκάθαρη (χαρακτηριστικά: το animate, παραπέμπει στο λατινικό anima, την εμφύσηση ζωής-το έμψυχο, ο 
τίτλος του βιβλίου του Fraser παραπέμπει στην φυσική εξέλιξη και ο τίτλος του Chu κάνει αναφορά σε μια 
γενετική αρχιτεκτονική). Παντού, στα κείμενα, τις εικόνες, τις λεζάντες αυτών των εικόνων οι αναγνώστες 
βρίσκονται αντιμέτωποι με τη φαντασμαγορία της συνάρθροισης υποστάσεων κινούμενων-αυτοποιητικών, 
πρωτόγονων ή περισσότερο ανεπτυγμένων μορφών ζωής; ή ‘ανόργανης ζωής’, αυτόματων, αύρων, δυνάμεων. 
Υπάρχουν σαφείς, εκτεταμένες βιολογικές αναφορές στη «μορφογένεση», στην επιγένεση, στη «δημιουργική 
ισχύ της φυσικής επιλογής», στην «τεχνητή ζωή», τη «γενετική κωδικοποίηση, αναπαραγωγή και επιλογή», 
στη «συμβιωτική συμπεριφορά και μεταβολική ισορροπία» (Frazer, 1995:9), στη «βιογενετική» (Chu, 2004:76) 
και στη δυνατότητα της να μετασχηματίσει τη γενετική σύσταση των βιολογικών ειδών. Οι επιστημονικές 
εικόνες που περιλαμβάνονται στα ιδρυτικά κείμενα της νέας αρχιτεκτονικής (και δεν είναι λίγες) όταν 
τοποθετούνται πλάι στις εικόνες των παραγόμενων αρχιτεκτονικών μορφών, αποκτούν μιαν άλλη διάσταση: 
γίνονται αντικείμενα αισθητικής.  

Τα ίδια τα εργαλεία σχεδιασμού, ο υπολογιστής, δεν παρουσιάζεται απλώς ως «ένα βοήθημα στο σχεδιασμό 
με τη συνήθη έννοια, άλλα σαν ένας  εξελικτικός επιταχυντής και μια γενεσιουργός δύναμη» (Fraser, 1995:10), 
η μεταφορική περιγραφή που χρησιμοποιείται είναι αυτή ενός υπολογιστή-κατοικίδιου (Lynn, 1999:19-20) 
και, ο ενστικτώδης, διαισθητικός (παρόλα αυτά πειθαρχημένος και εκπαιδευμένος) ανιμαλισμός 
παρουσιάζεται ως η ιδανική πνευματική κατάσταση κατά τον ψηφιακό, υπολογιστικό σχεδιασμό (Lynn, 
1999:24-25).  

Τελικά, το ίδιο το ψηφιακό περιβάλλον παρουσιάζεται ως έμψυχο. Η ψηφιακή εποχή είναι «Μετά-
ανθρώπινη» γιατί παρουσιάζεται να έχει μια εσωτερική θέληση για ύπαρξη. 

Η απόδοση ζωτικών λειτουργιών και μιας ορισμένης μορφής ευφυΐας (τεχνητή νοημοσύνη) στη διαδικασία 
και στα τελικά προϊόντα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού προσαρτάται ιδανικά στο επιχείρημα της 
καινοτομίας: η καινοτομία είναι ο υπέρτατος εγγυητής για τη συνέχιση της ύπαρξης των βιολογικών ειδών. Η 
ίδια η ζωή είναι το αντίθετο της στάσης [την οποία, στάση, καταδικάζει ο Lynn μέσα στο Animate Form (Lynn, 
1999:13)] –είναι κίνηση, αλλαγή, ευελιξία– καινοτομία. 

Ο αρχιτέκτονας, όπως κάποιος που κάνει διασταυρώσεις σκύλων ή αλόγων κούρσας [αυτή είναι η μεταφορά 
που χρησιμοποίησε ο θεωρητικός Manuel De Landa, στο άρθρο του Deleuze and the Use of Genetic Algorithm 
in Architecture (2002:118)], παρουσιάζεται σαν να διαχειρίζεται απλώς μορφές που γεννώνται αυτόματα μέσα 
στα περιβάλλοντα των νέων υπολογιστικών προγραμμάτων και που παράγονται μόνες τους μέσα από 
μηχανήματα ταχείας προτυποποίησης και τα ρομποτικά εξαρτήματα.  

Αυτό που προτρέπουν οι αρχιτεκτονικοί λόγοι σήμερα είναι ο περιορισμός της ανθρώπινης παρέμβασης. Η 
ίδια η κριτική της νέας ψηφιακής αρχιτεκτονικής συνίσταται στο αν έχει καταφέρει αυτόν τον περιορισμό (βλ., 
ως περισσότερο πρόσφατες και σημαντικές, τις κριτικές των Mario Carpo και Peter Eisenman στα Digital 
Darwinism: Mass Collaboration, Form-Finding, and the Dissolution of Authorship και The Foundations of Digital 
Architecture, αντίστοιχα). Κάτι, που αν συνέβαινε, θα την έφερνε μακριά από το «Αισθητικό Παράδειγμα», 
όπως ονόμασε ο Peter Eisenman το, ακόμα κυρίαρχο κατά τη γνώμη του, αρχιτεκτονικό παράδειγμα ενός 
αρχιτέκτονα-δημιουργού ενός μοναδικού αντικειμένου (Eisenman, 2013). 
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Αυτή είναι τελικά η ουτοπία της ψηφιακής αρχιτεκτονικής: στο σχεδιασμό, διαλύει τον ρόλο του αρχιτέκτονα-
αποκλειστικού δημιουργού, στην παραγωγή, οδηγεί στην πλάνη ότι οι νέες, εμφανιζόμενες ως έμψυχες, 
παραγωγικές μηχανές (τα ρομπότ, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές κλπ.) θα μπορούσαν και να αντικαταστήσουν 
την ανθρώπινη εργασία και, ως υποκατάστατα της στην καπιταλιστική παραγωγική διαδικασία, να 
δημιουργήσουν υπεραξία. 

Είναι ακριβώς σε αυτήν την ουτοπία, σε αυτήν την υπόσχεση μιας «Μετα-Ανθρώπινης Εποχής», που 
βρίσκεται, νομίζουμε, η βάση της ψηφιακής αισθητικής: αποδίδοντας σημάδια ζωής τόσο στις διαδικασίες 
όσο και στα προϊόντα της αρχιτεκτονικής πρακτικής, η ψηφιακή αρχιτεκτονική προτείνει μια ευκολότερη 
ομορφιά, όπως χαρακτηριστικά σχολίασε η Ann Bergren για τα έργα του Lynn, Embryological House και 
Korean-American Presbyterian Church.  

 

Εικόνα 5. 

Μια ομορφιά που δε σχετίζεται με τις κλασικές κατηγορίες, το ωραίο, το καλό, το αληθές, αλλά με κάτι 
διαβολικά αμφίσημο που βασίζεται στη σεξουαλικότητα, στο ζωώδες, το παρασιτικό, το άσχημο (ο Lynn έχει 
εξάλλου δηλώσει πως θέλει τα κτίρια του να είναι άσχημα). «Προκαλώντας την πλήρη δύναμη του έρωτα», 
λέει η Bergren, «η ομορφιά αναζωογονεί τη θέληση για ζωή» (επιστρέφοντας, έτσι, στη μεταφορά της 
εμψύχωσης!). Με το να υπόσχεται την πλήρη γκάμα της ερωτικής τέρψης, από τη σεξουαλική ικανοποίηση ως 
την πολιτισμική δημιουργία, η ομορφιά παράγει μια σχεδόν ακαταμάχητη ανάγκη για κτήση (έτσι 
εξουδετερώνοντας την αντιδραστική θέση φιλοσόφων όπως ο Καντ ότι η «αληθινή» ομορφιά είναι 
οικουμενική και «αμερόληπτη») (Bergren, 2000:79).  

 

3. Η ευκολότερη ομορφιά της εμψυχωμένης μορφής 

Αυτή η αύρα μαγικού ερωτισμού που περιβάλλει τα τελικά προϊόντα μιας ψηφιακής αρχιτεκτονικής, 
περιβάλλει, και στο επίπεδο των αρχιτεκτονικών λόγων, και τις μηχανές που τα παράγουν: «[...] Μια 
πολύπλοκη μηχανή» δήλωνε ο Lynn στην επανέκδοση του τεύχους που επιμελήθηκε το 1993 για το 
Architectural Design, με τίτλο Folding in Architecture μπορεί να μοιάζει περισσότερο με «μια ζωτική παρά 
μηχανική κατασκευή» (Lynn, 2004:12). Ή με τα λόγια του Carpo, στο ίδιο: μπορεί να «ήρθε η χρυσή εποχή των 
νέων μηχανών, η «νεοτεχνική» εποχή, όπου οι διαβολικές μηχανές του παρελθόντος θα αντικατασταθούν από 
νέες και καλύτερες, όχι σκληρές αλλά μαλακές μηχανές –οργανικά όργανα μιας νέας βιοτεχνικής οικονομίας, 
όπου ο άνθρωπος δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένος να προσαρμόζεται στον μηχανικό ρυθμό της μηχανής, 
αλλά οι μηχανές θα μαθαίνουν να προσαρμόζονται στη δυναμική ροή της οργανικής ζωής» (Carpo, στο Lynn, 
2004:18). «Η πολυπλοκότητα προκαλεί έναν ερωτισμό για τη μηχανή και μια επιθυμία να αναπαραχθεί 
οργανικά» παρατηρούσε ο Lynn (Lynn, 2004:12).  

Αυτή φαίνεται να είναι λοιπόν η κυρίαρχη αισθητική της νέας ψηφιακής αρχιτεκτονικής. Μια αισθητική που 
αντιμετωπίζει τη ζωή στη βιολογική της γυμνότητα, την αντιμετωπίζει απλώς ως εμφάνιση,  αποδίδοντας μια 
ερωτική διάσταση τόσο στα παραγόμενα έργα όσο και στις μηχανές παραγωγής τους –αισθητοποιώντας 
τελικά το ίδιο το φαινόμενο της ζωής. Εξάλλου, στην ενστικτώδη, παράλογη, αισθησιακή αποπλάνηση –στον 
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φετιχισμό, είναι που βασίζεται η αξία κάθε εμπορεύματος και, τελικά, με αυτά εκλεπτύνεται η διαρκώς 
επανερχόμενη, από την εποχή της ατμομηχανής και έπειτα, φαντασίωση πως μια κοινωνία απελευθερωμένη 
από την εργασία σε όλα τα πεδία μπορεί να είναι εφικτή εντός του καπιταλισμού (για μια ανάπτυξη επ' 
αυτού, βλ.: Κάλφα, 2015) 
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Το «σκεπτόμενο χέρι» και ο «ψηφιακός κέρσορας»: Αλληλοσυμπληρούμενα 
ή αντιθετικά αναπαραστατικά εργαλεία στη διαμόρφωση της Ιδέας, 

κατά τη διδασκαλία της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης στη σύγχρονη ψηφιακή 
εποχή.  

Σοφία Τσιράκη 

Επικ. Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, Τομέα Ι, Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ 

Δημ. Σούτσου 10, 11521, Αθήνα 

sofia.architect@gmail.com 

 

Περίληψη 

 

Η φύση της διδασκαλίας της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, ο εργαστηριακός και κατ’ επέκταση συλλογικός της 
χαρακτήρας διαμορφώνουν το/την σπουδαστή (στρια), τόσο σε ιδεολογικό επίπεδο, όσο και σε αυτό της 
τεχνικής κατάρτισης και δεξιότητας, καθώς η σκέψη και η πράξη βρίσκονται σε συνεχή διαλεκτική σχέση. 

Είναι προφανές πως δεν μπορεί να αγνοηθεί η πλέον ευρύτατη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
ψηφιακών αναπαραστατικών μέσων, στη διαδικασία της σύνθεσης, με την τεράστια δυνατότητα και εξέλιξη 
της ψηφιακής τεχνολογίας να εισάγει συνεχώς νέα μορφογενετικά και χωρικά μοντέλα. Ωστόσο, θεωρώ οτι, 
στην αρχική και ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση της αναζήτησης της συνθετικής Ιδέας, το «χέρι» παραμένει ο 
βασικός ρυθμιστής της, καθώς αναπτύσσει άμεση απτική σύνδεση με το αντικείμενο σχεδιασμού, την 
συνθετική διαδικασία, και την νόηση του συνθέτη. Αντίθετα, θεωρώ οτι η ψηφιακή αναπαράσταση στη φάση 
αυτή, αποδομεί την παραπάνω πολυεπίπεδη αντιστικτική σχέση και δυναμική επικοινωνία, καθώς η ακρίβεια 
και συχνά φαινομενική τελειότητα του μέσου, διαμορφώνουν μια κλειστή, αυτοαναφορική, περιορισμένη 
γραμμική διαδικασία. 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, η εισήγηση επιχειρεί να διατυπώσει ερωτήματα και 
να διερευνήσει, τη φύση της σχέσης «σκεπτόμενου χεριού» - «ψηφιακού κέρσορα» και τον ιδιόμορφο ρόλο 
τους ως -αλληλοσυμπληρούμενα (;)- αναπαραστατικά εργαλεία στη συνθετική διαδικασία.  

 

Λέξεις κλειδιά 

Ιδέα, Σκέψη- πράξη, σκεπτόμενο χέρι- ψηφιακός κέρσορας, ασάφεια- ακρίβεια, αφαίρεση- λεπτομέρεια 
συλλογικότητα- ατομικότητα, διδασκαλία Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης. 

 

Εισαγωγή 

....[the student:] “I couldn’t use it [the Idea] because it wasn’t mine.” I said [the tutor], “Whose was it?” And he 
said “Yours”. I said “ It wasn’t mine either. It was an Idea, which has the capability of fluttering around free; so 
you can use it if you want” 

Fred Koetter, taped interview with Stuart Cohen, 1988 (Caragonne, 1995: 262) 

 

Αν τα ψηφιακά μέσα αναπαράστασης και ο εργαλειακός τους ρόλος είναι πλέον αυτονόητος στο χώρο της 
αρχιτεκτονικής εφαρμογής, και η συζήτηση έχει εξαντλήσει τις ποικίλες θετικές ή αρνητικές τους 

mailto:sofia.architect@gmail.com


Β΄Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

90 

 

συμπαραδηλώσεις, στο πεδίο της διδασκαλίας της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, δηλαδή στο κεντρικό μάθημα 
των αρχιτεκτονικών σπουδών, προκύπτουν συνεχώς σημαντικά ερωτήματα όχι μόνο για την επιρροή τους 
στην ίδια τη διαδικασία και στο παραγόμενο αποτέλεσμα, αλλά κύρια σε σχέση με τη διαμόρφωση του 
ιδεολογικού, κοινωνικού, επιστημονικού, αισθητικού προσήμου της σκέψης και πράξης του δημιουργού.  

Το ερώτημα για το είδος του (της) σπουδαστή (στριας) που εκπαιδεύεται, αλλά και η επιλογή των 
συνθετικών - αναπαραστατικών εργαλείων μέσω των οποίων εκφράζεται, οφείλει νομίζω να βρίσκεται στην 
ουσία της θεωρίας κάθε διδασκαλίας. 

 

Αναφέρομαι ωστόσο, ειδικά στη διδασκαλία εκείνη, που κύρια σκόπευση της αποτελεί η έρευνα και 
υλοποίηση του αρχιτεκτονικού χώρου. Εκείνου του χώρου, που ο άνθρωπος ενδιαιτεί μέσα του πραγματικά, 
με τη φυσική και μεταφυσική του παρουσία (αλλά και απουσία) και όχι εικονικά. Ενός «δοχείου ζωής» κατά 
τον γνωστό όρο του Α. Κωνσταντινίδη, και όχι ενός ψηφιακού μορφογενετικού χωρικού μοντέλου. Ενός 
περιεκτικού χώρου δηλαδή, που χωρίς να παραβλέπεται η αισθητική και τεχνολογική του διάσταση, 
προσδιορίζεται κύρια από την ανθρωποκεντρική αντίληψη της αρχιτεκτονικής.  

 

Σε αναφορά λοιπόν με τη διδασκαλία της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, στη σύντομη αυτή εισήγηση, θα επιμείνω 
στο κρίσιμο εκείνο στάδιο της αποσαφήνισης της αρχής, της ιδιαίτερα δηλαδή ευαίσθητης φάσης 
αναζήτησης της Ιδέας.  Θεωρώ οτι οι Ιδέες δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τα εργαλεία αναπαράστασης, 
υπάρχουν μέσα μας, ή όπως ανέφερε σε μια συνέντευξη ο καθηγητής του Cornel, Fred Koetter, 
«φτερουγίζουν γύρω μας». Συχνά όμως, εκφράζονται μέσω της αμεσότητας των κάθε φορά διατιθέμενων 
εργαλείων, καθώς η διαλεκτική σχέση νόησης και συνθετικής πρακτικής επηρεάζεται από την επιλογή και τις 
ιδιότητες του μέσου.  

 

 

 

 

1.‘Οι ιδέες φτερουγίζουν γύρω μας’. Γεράκια στην Πάρο. Πηγή: φωτογραφία Σοφία Τσιράκη (2007) 

 

2. Εργαλεία αναπαράστασης | η αλληλουχία σκέψης- πράξης 

 

Each tool must be used with the experience that created it  

Leonardo da Vinci, Codex Arundel,191R (Ganshirt,  
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Ο Richard Sennett στο βιβλίο του The Craftsman, περιγράφοντας τον σύγχρονο «τεχνίτη», επιχειρεί να 
αναιρέσει το διαχωρισμό της Hannah Arendt ανάμεσα στη νόηση και την πρακτική, ανάμεσα στον animal 
laborans, σε εκείνον δηλαδή που πράττει χωρίς να κρίνει, επικεντρώνοντας αποκλειστικά στην τεχνική 
(how, πως) και στον homo faber, που πράττει κρίνοντας και θέτει το κεφαλαιώδες ερώτημα γιατί (why). 
(Sennett, 2008: 7). 

Για τον Sennett, η σύνδεση ανάμεσα στο πως και το γιατί, στην τεχνική και το ιδεολογικό περιεχόμενο, ή 
αλλιώς στην τεχνική δεξιότητα, την αφοσίωση και την κρίση, την σκέψη και την πράξη, διαμορφώνει τον 
τεχνίτη σε δημιουργό. Ο δημιουργός ως σύνθετη έννοια σχετίζεται αφενός με τον δήμο, την κοινωνική και 
ηθική διάσταση της ατομικής πράξης, και αφετέρου με την ίδια την ενέργεια του πράττειν, δηλαδή το έργο, 
που αποτελεί και το δεύτερο συστατικό της λέξης δημιου-(ε)ργός. Κοινωνική διάσταση, 
(ιδεολογικό/πολιτισμικό πλαίσιο) και έργο, (τεχνική) συγκροτούν αδιάσπαστη ενότητα. 

Το έργο, αποτελεί τη διαδικασία εκείνη όπου προσεγγίζεται κάποιος σκοπός, με την καταβολή σωματικής και 
πνευματικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την κατάλληλη χρήση του εργαλείου -δηλαδή του  τεχνητού 
εκείνου αντικειμένου που χρησιμοποιείται και διαμεσολαβεί για την εκτέλεση ορισμένης εργασίας-. Ανάλογα, 
το εργαλείο παράγει έργο –μέσω της διαδικασίας μετασχηματισμού της πρώτης ύλης - με την παραδοσιακή 
του μορφή να ορίζεται ως ένα αντικείμενο που το χειρίζεται απολύτως ο δημιουργός ακολουθώντας κανόνες 
και αρχές. Εργαλείο –έργο και τεχνίτης, μέσο- σκοπός και δημιουργός, εμφανίζονται αδιαχώριστοι και 
αλληλένδετοι. 

 

Στην αρχιτεκτονική, τα εργαλεία τελούν μια ιδιόμορφη εργασία, καθώς χρησιμοποιούνται για την μεταγραφή 
της πρώτης ύλης (που εδώ είναι κατά κάποιο τρόπο «άυλη», αφού αναφέρομαι στην Ιδέα) στην 
(ανα)παράσταση της, η οποία όμως δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή ο υλοποιημένος χώρος, αλλά 
η διαμεσολάβηση του. Ετυμολογικά η πρόθεση «ανά» και το ουσιαστικό «παράσταση» δηλώνει τη βούληση 
της απόδοσης -με συγκεκριμένο τρόπο- εκείνων των εννοιών που προϋπάρχουν στη νόηση του δημιουργού 
και πλέον αποκτούν υπόσταση, παρ-ιστάνονται. Η επιθυμία, η σκέψη, η Ιδέα του δημιουργού, αποσπάται 
από τον άρρητο, άυλο κόσμο των εννοιών (που όπως ανέφερα «φτερουγίζουν γύρω μας») και εγγράφεται 
στην υλική πραγματικότητα, που ανα-παριστάνει την υλοποίηση του αρχιτεκτονικού χώρου. Κάθε είδους ανα-
παράσταση αναλογική ή ψηφιακή,  αποτελεί την έρευνα, διαμόρφωση, επεξεργασία και έκφραση του 
δημιουργού, που ακολουθεί τον μετασχηματισμό της Ιδέας στη συνθετική δομή, στη μορφή, το σχήμα, αλλά 
και σε όλα εκείνα τα επιμέρους χαρακτηριστικά που περιγράφουν αυτό που θα (ήθελε να) είναι το 
αρχιτεκτόνημα.  

 

 

2. ‘Ο Le Corbusier και η αναπαραστατική μακέτα’. Πηγή:https://www. 
tumblr_mq3ej8BPvq1qmwcxto1_1280&btnG 
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Αδιαχώριστα τα εργαλεία από την διαδικασία και το δημιουργικό υποκείμενο, κινούνται παράλληλα και 
ανάμεσα στο προσδιοριστικό «συνθετικά» και «αναπαραστατικά» καθώς θεωρώ οτι στην αρχιτεκτονική δεν 
μπορεί να απομονωθεί η σύνθεση από την αναπαράσταση της. 

Για τον Christian Ganshirt, τα συνθετικά- αναπαραστατικά εργαλεία, είτε ως οπτικά (visual), συνδέονται με το 
χώρο, τη μορφή, την εικόνα, και ενδεικτικά εκφράζονται με χειρονομίες, σκίτσα, μοντέλα, σχέδια, 
φωτογραφίες, είτε ως λεκτικά (verbal), εκδηλώνονται μέσω της επικοινωνίας, του προφορικού και γραπτού 
λόγου, ή του ηλεκτρονικού προγράμματος, σχετίζονται με δύο συμπληρωματικούς και αλληλένδετους 
τρόπους σκέψης, που αντιστοιχούν στα δύο ημισφαίρια του ανθρώπινου εγκεφάλου: Του οπτικού- χωρικού, 
συνθετικού τρόπου αντίληψης, συσχετισμένου με την αναλογική σκέψη (analogous thinking) και εκείνου 
του λεκτικού- έλλογου, αναλυτικού, που συναντάται και στην ψηφιακή νόηση (digital thinking).  (Ganshirt, 
2007: 63,101).  

 

 

3. ‘The two groups of visual and verbal design tools’. Πηγή: Ganshirt Ch. (2007). Tools for Ideas. An introduction 
to architectural design, Birkhauser 

Κατά τη συνθετική διαδικασία, ο συνδυασμός και η ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων των εργαλείων, (οπτικών, 
λεκτικών, αναλογικών, ψηφιακών) μοιάζει να εξασφαλίζει στο συνθέτη τον απόλυτο έλεγχο του κύκλου της 
δημιουργίας: της αλληλεξάρτησης σκέψης -εργαλείου, αντίληψης- εργαλείου, έκφρασης- εργαλείου, κρίσης –
δεξιότητας, ιδεολογίας και τεχνικής, όπως ανάλογα προσδιόρισε τον σύγχρονο «Tεχνίτη» ο Sennett. 

Είναι όμως έτσι; Και αφορά όλα τα στάδια της διαδικασίας, πολύ περισσότερο όταν αναφερόμαστε στην 
αναπαράσταση του αρχιτεκτονικού χώρου;  

 

3. Η χρήση των εργαλείων και η αποσαφήνιση της Ιδέας | Ζητήματα στη διδασκαλία της 
Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης 

 

I have a real purpose in making each drawing, either to remember something or to study something. Each one 
is part of a process and not an end in itself. 

Michel Graves, 2012 
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Η συζήτηση  για την επίδραση των αναλογικών ή των ψηφιακών μέσων στη συνθετική διαδικασία έχει 
επανειλημμένα θέσει σημαντικά διλήμματα, που ξεπερνούν κατά πολύ την αρχιτεκτονική. Από τη μια μεριά 
είναι ολοφάνερο οτι η επιστήμη προχωρά σε απίστευτες νέες κατακτήσεις στην τεχνολογία, στην έρευνα του 
διαστήματος, στην ιατρική.  

Από την άλλη, στην αρχιτεκτονική, η πρόοδος της ψηφιακής τεχνολογίας, προσφέρει εργαλεία σύλληψης, 
αναπαράστασης, έρευνας και υλοποίησης χώρων, συχνά όμως με υπερβολική συνθετότητα ή απαίτηση να 
ανατραπεί το συντακτικό της ευκλείδειας γεωμετρίας.  Για παράδειγμα, η εισαγωγή ερμηνειών του χώρου και 
της μορφής, μέσω προγραμμάτων που βασίζονται είτε στην «υπερβολική» γεωμετρία του Lobatchevsky ή 
στην «σφαιρική» - «ελλειπτική» γεωμετρία του Riemann, είτε σε μεταβλητές και αλγοριθμικά προγράμματα 
παραμετρικού σχεδιασμού, οδηγούν συνήθως όχι μόνο στην αναπαραστατική χρήση του ψηφιακού μέσου, 
αλλά ουσιαστικά στη συνθετική του κυριαρχία. Ο χώρος δεν συλλαμβάνεται, δεν δημιουργείται, αλλά 
παράγεται, επιλέγεται προς επεξεργασία μέσω σειράς χειρισμών, επιλογής εντολών και προγραμμάτων, ενώ η 
παράλληλη υποβάθμιση της αξίας της αρχικής Ιδέας του συνθέτη (με την πολυδιάστατη έννοια της Ιδέας να 
συρρικνώνεται σε εύρημα) απομακρύνει το αποτέλεσμα όλο και περισσότερο από το να ενσωματώσει 
συλλογικά νοήματα σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Εδώ πιστεύω, πως η αλληλένδετη σχέση 
εργαλείου- δημιουργού ανατρέπεται στην ουσία της, με το εργαλείο να αυτονομείται, καθώς το ίδιο γίνεται 
η αρχή, το μέσο και εντέλει και ο σκοπός, με τον Vilem Flusser να δηλώνει πως τα «εργαλεία αλλάζουν τη 
συμπεριφορά μας, τη σκέψη μας, την αίσθηση, ακόμα και τη βούληση μας» (Flusser, 1999:2), καθώς ο 
δημιουργός εκχωρεί την πρωτογενή δημιουργική του δύναμη στους προγραμματιστές και τους εκδότες 
μορφοποιητικών προγραμμάτων (Αμερικάνου, 2006: 271).  

 

Η αλλοίωση της κυριαρχίας της σκέψης του υποκειμένου συνδεδεμένης με τη φυσική του ικανότητα και η 
συνακόλουθη αναγωγή της τεχνικής δεξιότητας σε πρωτεύουσα συνθετική συνιστώσα, αποτελεί -πιστεύω- 
ένα σημαντικό πρόβλημα όχι μόνο στο χώρο της αρχιτεκτονικής εφαρμογής, αλλά κύρια και σε αυτόν της 
εκπαίδευσης.  

  

Πάνω σε αυτό, ο αρχιτέκτονας και καθηγητής του Princeton, Michael Graves, στο άρθρο του «Αρχιτεκτονική 
και η χαμένη τέχνη του σχεδίου» (Architecture and the Lost art of drawing), αναφέρεται σε τρία στάδια σε 
σχέση με τη χρήση αναπαραστατικών εργαλείων στη συνθετική διαδικασία: τα αρχικά σκίτσα (referential 
sketch),  την ίδια τη διαδικασία ως προπαρασκευαστική μελέτη- έρευνα (preparatory study) και τα τελικά, 
οριστικά -ή κατασκευαστικά- σχέδια (definitive drawing), επισημαίνοντας πως παρά τα όποια σύγχρονα 
ψηφιακά λογισμικά, τα δύο πρώτα στάδια οφείλουν να γίνονται με τα αναλογικά εργαλεία, και να εκφράζεται 
ο συνθέτης με το προσωπικό του σκίτσο, τον ιδιόμορφο τρόπο σχεδίασης, την δική του χειροποίητη γραφή. 
Για να καταλήξει πως, «αυτή η εσωτερική σύνδεση, η διαδικασία της σκέψης» δεν μπορεί να αντικατασταθεί 
από κανένα ψηφιακό μέσο. (Graves, 2012) 

 

4. Το σκεπτόμενο χέρι | ο ψηφιακός κέρσορας 

“The hand is the window on to the mind” 

Immanuel Kant (Sennett, 2008:149) 

Ως μέρος αυτής της εσωτερικής σύνδεσης , αυτής της βαθύτατα προσωπικής διαδικασίας, κατά την οποία, η 
Ιδέα αποκτά υλική υπόσταση και μεταφέρεται από τη σφαίρα του νοητού στην πραγματικότητα, το χέρι, 
εκφράζει άμεσα και αποτυπώνει τη σκέψη του συνθέτη. Το «σκεπτόμενο χέρι» ως κεντρικό εργαλείο (the 
thinking hand, όπως αναφέρεται από τον Φιλανδό αρχιτέκτονα και δάσκαλο J. Pallasmaa), δηλαδή η πράξη 
μετά σκέψεως που θέτει τον δημιουργό με τις πρωτογενείς ικανότητες του, κύριο των αποφάσεων και των 
πράξεων του, ως ευθεία απτική και νοητική σχέση, είναι αυτό που αναπτύσσει συνολική, άμεση, δυναμική 
σύνδεση με το αντικείμενο του σχεδιασμού.  
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4. ‘The thinking hand’. Πηγή: Pallasmaa J. (2009). The thinking hand: Existential and embodied wisdom in 
architecture, Wiley (αριστερά) και (δεξιά) ‘χέρι και εργαλείο’, Πηγή: Bell Ch. (1834) The Hand. It’s mechanism 
and vital endowments as evincing design, William Pickering (ηλεκτρονική έκδοση) 

Το χέρι έχει συνδεθεί με τη νόηση ήδη από το 1833, όπου ο Charles Bell με το βιβλίο του «The Hand. It’s 
mechanism and vital endowments as evincing design», περιγράφει την σύνδεση και εξέλιξη του ανθρώπινου 
εγκεφάλου συσχετισμένη με την αλλαγή στον τρόπο που ο άνθρωπος χρησιμοποίησε το χέρι και τις 
χειρονομίες του: πως ακουμπάω, πως κρατάω, πως πιάνω αλλά και αφήνω, πως δείχνω, πως περικλείω κ.α. 
Οι χειρονομίες και η σχέση τους με την εξέλιξη του εγκεφάλου και τη γλωσσική λειτουργία αναφέρονται και 
πολύ αργότερα από τον Wilson (Wilson,1998), στο βιβλίο του «The Hand: How its use Shapes the Brain, 
Language, and Human Culture». 

 

 

5. ‘Χειρονομίες’. Πηγή: https://www.google.gr/search?hl=en-GR&q=hands+leonardo+da+vinci&tbm 

Έτσι, οι δεξιότητες των χεριών επηρεάζουν την χωρική αντίληψη και αυτοσυνειδησία του υποκειμένου: Σε 
σχέση με την πρόθεση, (καθώς το χέρι παίρνει το σχήμα του αντικειμένου που θέλει να πιάσει),την επαφή- 
σύνδεση (όταν ο εγκέφαλος δέχεται τις πληροφορίες από την ενέργεια της αφής), τη γλωσσική συνείδηση 
(όταν ονομάζω αυτό που κρατώ), και τέλος, το στοχασμό (καθώς σκέφτομαι πάνω σε αυτό που έχω κάνει). 
(Sennett, 2008:155). 

Έτσι, κατά τον Σ. Κονταράτο, ο τρόπος που εντέλει το υποκείμενο κατανοεί το χώρο (βασικός στόχος της 
εκπαίδευσης ) και πως τον αναπαριστά, σχετίζεται απολύτως με τη σχέση της νόησης με το ίδιο μας το σώμα, 
την ενεργητική αφή, την οπτική αντίληψη, τη βιωμένη εμπειρία, αλλά και τη νόηση, για να καταλήξει πως 
«είναι το σώμα μας που μας τοποθετεί τελικά σαν υποκείμενα μέσα στον κόσμο» (Κονταράτος, 1983: 34).  
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6. ‘Το σώμα μας, μας τοποθετεί μέσα στον κόσμο’ (σχέδιο Leonardo da Vinci). Πηγή: https://www.google.gr/ 
leonardo+da+vinci+proportions&oq 

Κατά τη συνθετική διαδικασία, ειδικά στη φάση της αρχικής διατύπωσης της επιθυμίας του δημιουργού -όταν 
αυτός χειρίζεται τα αναλογικά εργαλεία-, η αυτόματη, χαλαρή, ασαφής σχέση του χεριού και των άλλων 
αισθήσεων με την ύλη, επιτρέπει την αφαιρετική, ατελή διατύπωση της Ιδέας, συχνά μέσα από την 
ασυνείδητη διαίσθηση. (Pallasmaa, 2009:96) Επιτρέπει επίσης, τη συνολική εποπτεία, συντελώντας στη 
ολιστική, συνθετική αντίληψη των στοιχείων που συγκροτούν εντέλει το χώρο. Μέσω ασαφών 
αναπαραστάσεων και συνεχών δοκιμών, φτάνει κανείς σταδιακά στη διατύπωση μιας δυναμικής, διαλεκτικής 
σχέσης σκέψης, πράξης, επαφής με το αντικείμενο και το χώρο, με τον τελευταίο, να γίνεται μέρος, προ-
έκταση του ίδιου του σώματος του δημιουργού. Έτσι η σκέψη εκτείνεται στο χώρο, γίνεται τρισδιάστατη, 
χωρική και χρονική εμπειρία. 

 

 

7. ‘Το σκεπτόμενο χέρι: προοπτικό σκίτσο ’ . Πηγή: Φωτογραφία Σοφία Τσιράκη (2016) 

   

8. ‘Ο ψηφιακός κέρσορας: Προοπτικό εσωτερικού χώρου, 3d studio max.: Η αναπαράσταση και μελέτη 
εσωτερικού χώρου, πρότασης για το Νέο Μουσείο της Αργούς στον Βόλο’ (Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός, Τιμητική διάκριση, 2014). Ομάδα Μελέτης: Σοφία Τσιράκη, Σταύρος Κουμούτσος, Ζωή 
Αλεξανδροπούλου. Συνεργάτης αρχιτέκτων: Μάγδα Χαμπάλογλου. Σύμβουλος μελέτης: Τάσος Μπίρης. 
(Σχέδιο Σταύρος Κουμούτσος). 
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Αντίθετα, πιστεύω οτι η χρήση ψηφιακών μέσων στη φάση αυτή, αποδομεί την παραπάνω πολυεπίπεδη 
αντιστικτική σχέση και διαλεκτική επικοινωνία. Η ανάγκη εκτέλεσης ορισμένων οδηγιών, ακρίβειας, 
τελειότητας με τον «ψηφιακό κέρσορα» να περιγράφει την αναπαράσταση του χώρου, οδηγεί σε μια 
συνειδητή- συγκεκριμένη νοητική διαδικασία, και κατ’ ανάγκην (λόγω της οθόνης του υπολογιστή) σε 
αποσπασματική εικόνα. 

Εικόνα και όχι τρισδιάστατο μοντέλο, ακόμα και αν ως εικόνα περιγράφει τρισδιάστατα το χώρο. Έτσι, η Ιδέα 
δεν μπορεί να αναπαρασταθεί με τις ποικίλες, ιδιόμορφες, πολυεπίπεδες, αμφίσημες εκφράσεις και 
ερμηνείες της και κυρίως δεν μπορεί να καταγραφεί γρήγορα και άμεσα.  

Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η παρουσίαση από τον Otto Aicher (Ganshirt, 2010:213/4) της διαφοράς της 
αναλογικής σκέψης που είναι οπτική και συγκριτική με την ψηφιακή που είναι λεκτική, έλλογη, 
αποσπασματική και βασίζεται στην ακρίβεια, όταν περιγράφει τον τρόπο που κατανοούμε την ώρα 
βλέποντας ένα αναλογικό και ένα ψηφιακό ρολόι. Στο πρώτο, άμεσα, γρήγορα και αυτόματα κατανοούμε 
αμέσως την ώρα, ενώ στο δεύτερο μετά το διάβασμα των στοιχείων, μεταφράζουμε την ώρα.  

 

 

9. ‘Analogous and digital thinking’. Πηγή: Ganshirt Ch. (2007). Tools for Ideas. An introduction to architectural 
design, Birkhauser 

Ανάλογα στην αρχιτεκτονική, η χρήση του ψηφιακού κέρσορα, χρειάζεται αυτή τη διαμεσολάβηση, τη 
μετάφραση, και έτσι το μέσο λειτουργεί αυτοαναφορικά, γραμμικά, συντελώντας στην καλλιέργεια 
αναλυτικής σκέψης, που δεν εκτείνεται στο χώρο, αλλά πλαισιώνει κλειστά μια εικόνα.  

 

Δεν πιστεύω λοιπόν οτι στη φάση της αναζήτησης της Ιδέας το σκεπτόμενο χέρι και ο ψηφιακός κέρσορας 
μπορούν να λειτουργήσουν ως αλληλοσυμπληρούμενα εργαλεία (για να απαντήσω και στο ερωτηματικό του 
τίτλου της εισήγησης) . Δεν είναι τυχαίο, πως το ουσιαστικό digit (προερχόμενο από τη λατινική λέξη digitus) 
σημαίνει δάκτυλο (finger) και κατ’ επέκταση συνδέεται με το χέρι και τη αυθόρμητη λειτουργία του, ενώ το 
επίθετο digital, συνδεδεμένο με την πληροφορία (data) έχει ανάγκη από τις συνειδητές εντολές. Τέτοιες που 
στη φάση της συγκεχυμένης, ασαφούς διατύπωσης της επιθυμίας, της Ιδέας, είναι αδύνατο να διατυπωθούν 
και να εκτελεστούν μέσα από μια ασυνείδητη αυθόρμητη εσωτερική σχέση. 

 

Εντούτοις, ας σημειωθεί πως η πληροφορία ή πιο σωστά η ακριβής αναπαράσταση που περιέχει 
συγκεκριμένη πληροφορία, είναι προφανώς απολύτως απαραίτητη για μια επόμενη φάση της συνθετικής 
διαδικασίας, όπου η Ιδέα έχοντας μετασχηματιστεί στην υλική της έκφανση, χρειάζεται να αποκτήσει 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αναλογίες, διαστάσεις. Εδώ η χρήση της τεχνολογίας –υπό την προϋπόθεση 
πάντα του ελέγχου της από αυτόν που την χειρίζεται- μπορεί να είναι σημαντική, απαραίτητη και ουσιώδης. 
Αναφέρω ενδεικτικά, την χωρική έρευνα με τη βοήθεια σειράς ψηφιακών προγραμμάτων μέσω 
τρισδιάστατων μοντέλων, τη δομική ή στατική μελέτη τόσο του φορέα όσο και του χώρου, την σημασία της 
ακρίβειας στα τελικά σχέδια, την αναλυτική σχεδιαστική προσέγγιση στη φάση που ο Graves ονόμασε 
«οριστική» ή στην τυποποίηση του σχεδιασμού και των στοιχείων της χωρικής συγκρότησης στα  διαφορετικά 
είδη σχεδίων, αλλά και πολλά άλλα. 
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6. Ο ρόλος της εκπαίδευσης  στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή  

 

Ο χώρος της σύγχρονης διανόησης και εκπαίδευσης «έχει το βάρος της ευθύνης και της υποχρέωσης να δώσει 
πνευματικό νόημα στο νέο κόσμο που πρωτοαντικρύζουμε σήμερα, συσχετίζοντας τον με τη φυσική και 
μεταφυσική υπόσταση του σύγχρονου ανθρώπου. Να εξηγήσει το «γιατί» και «πως» αυτού του νέου κόσμου. 
Να εμβαθύνει και στο «μετά» και στο «επέκεινα» που ξεπερνά κατά πολύ αυτή την πρώτη μαγική εικόνα. 

Τάσος Μπίρης, 2008:78 

 

Στο γνωστό φωτομοντάζ του Εl Lissitzky απεικονίζονται η νόηση, η όραση, το χέρι, το εργαλείο, ο κάναβος, το 
ίχνος του χώρου, να συνυφαίνονται σε ένα ενιαίο, αδιάσπαστο όλον, με κέντρο τον άνθρωπο- κατασκευαστή 
(από όπου και ο τίτλος του έργου , the Constructor, 1924), να είναι κυρίαρχος του εργαλείου, και το νου να 
ελέγχει τόσο το μέσο, όσο και το σκοπό.  

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, θα μπορούσε να προστεθεί στην κατάλληλη φάση και ο ψηφιακός κέρσορας 
και άλλα σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία, ως ένα ακόμα απαραίτητο μέσο για την πραγματοποίηση του 
τελικού στόχου. Ενός στόχου όμως, που προσβλέπει –όπως έχω ήδη τονίσει- στην αρχιτεκτονική δημιουργία, 
δηλαδή στον υλοποιημένο χώρο, μέσα στον οποίο ενδιαιτεί ο άνθρωπος και όχι στην εικόνα του ή το 
υποκατάστατο του. 

 

 

10.‘TheConstructor,1924.Πηγή:https://www.google.gr/Futopiadystopiawwi.wordpress.com%2Fconstructivism
%2Fel-lissitzky%2Fthe-constructor%2F&psig 

Το διακύβευμα αυτό θεωρώ οτι είναι εξαιρετικά σημαντικό ειδικά για το χώρο της εκπαίδευσης, καθώς τα 
εικονικά αποτελέσματα (αλλά και η ανάλογη αρχιτεκτονική εφαρμογή) των μορφοποιητικών διεργασιών 
φαίνεται να είναι εντυπωσιακά και να προβάλλονται από ορισμένες διδακτικές, ως ακόμη και η μοναδική 
έκφραση ενός σύγχρονου zeitgeist, πνεύματος της εποχής. Με τη συζήτηση συχνά να εστιάζεται 
αποκλειστικά στο πλαίσιο της ανάπτυξης της τεχνικής δεξιότητας και της αναπαραστατικής αισθητικής, 
αναβάλλοντας συνεχώς τη διερώτηση του ιδεολογικού, κοινωνικού, ηθικού πλαισίου που συνακόλουθα 
διαμορφώνουν.  

Γι’ αυτό και θεωρώ αναγκαία τη κριτική στάση ως μέρος της διδακτικής, σε σχέση με την αποδοχή αυτού που 
γενικά θεωρείται «νέο», καινοτόμο ή επιβεβλημένο, τοποθετώντας το κάθε φορά στο πλαίσιο μιας συνολικής 
αντίληψης, μιας θεωρίας για τον κόσμο.  Ο χώρος της σύγχρονης διανόησης και εκπαίδευσης, γράφει ο Τάσος 
Μπίρης,.... «έχει το βάρος της ευθύνης και της υποχρέωσης να δώσει πνευματικό νόημα στο νέο κόσμο που 
πρωτοαντικρύζουμε, (ή που τείνουμε συχνά να αποδεχτούμε εύκολα ως καινοτόμο –αναφέρω εγώ-),..., 
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συσχετίζοντας τον με τη φυσική και μεταφυσική υπόσταση του σύγχρονου ανθρώπου. Να εξηγήσει το «γιατί» 
και «πως» αυτού του νέου κόσμου. Να εμβαθύνει και στο «μετά» και στο «επέκεινα» που ξεπερνά κατά πολύ 
αυτή την πρώτη μαγική εικόνα». (Μπίρης, 2008:78) 

 

Σκέφτομαι οτι ίσως η αλληλοσυμπλήρωση και διαλεκτική σχέση όλων των αναπαραστατικών εργαλείων 
ανάλογα με τα συνθετικά στάδια, απαραίτητα ενταγμένη σε ένα ιδεολογικό και ηθικό πλαίσιο, να αποτελεί 
και τον τρόπο να προσεγγίσει ο δημιουργός την ολοένα διαφεύγουσα επιθυμία του για μια πληρέστερη 
μετάβαση από τον άρρητο κόσμο των Ιδεών σε μια ουσιαστικά νεωτερική, απτή, καινοτόμο 
πραγματικότητα, που θα  προσβλέπει σε ένα επίσης καινοτόμο, νεωτερικό, πνευματικό περιεχόμενο και 
ηθικό νόημα.  
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Περίληψη 

Ο αλγοριθμικός σχεδιασμός, ως μέθοδος εύρεσης μορφής και διαχείρισης πολύπλοκης γεωμετρίας στον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αναδεικνύει την μετατόπιση της αρχιτεκτονικής σκέψης από την ψηφιακή 
αναπαράσταση της μορφής, την κατ’ εξοχήν πράξη του σχεδιασμού, στη συστηματική αναπαράσταση της σε 
παραμετρικό μοντέλο υπό τη μορφή κώδικα. Το μοντέλο αυτό ενσωματώνει την εσωτερική λογική οργάνωσης 
της μορφής, τις τοπολογικές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις των επιμέρους στοιχείων της, έτσι ώστε μια αλλαγή 
στις παραμέτρους που την περιγράφουν, να προκαλεί συντονισμένη ενημέρωση συνολικά. Δίνεται έτσι η 
δυνατότητα παραγωγής μιας σειράς παραλλαγών, οι οποίες εκφράζουν τις αρχικές σχεδιαστικές προθέσεις. Η 
κατανόηση αυτή του αλγοριθμικού σχεδιασμού ως ένα πρόβλημα καθορισμού του κώδικα που οργανώνει το 
παραμετρικό μοντέλο από τη φάση της αρχικής ιδέας μέχρι την τελική κατασκευή, αποτελεί το βασικό 
αντικείμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος «Προηγμένα Ψηφιακά Εργαλεία στο Σχεδιασμό και την 
Κατασκευή» που γίνεται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης από το 2015. 
Αναλύοντας τη θεωρία, εμπειρία και παραγωγή του συγκεκριμένου μαθήματος, η εισήγησή παρουσιάζει τις 
ιδιαιτερότητες και μετατοπίσεις του αλγοριθμικού σχεδιασμού με παραμετρικό μοντέλο σε σχέση με άλλες 
μεθόδους ψηφιακού σχεδιασμού. Η μέθοδος αυτή δίνει δυνατότητες αλληλεπίδρασης και ελέγχου του 
μοντέλου, παραγωγής διακριτών παραλλαγών σε ένα μεγάλο εύρος (αν και πεπερασμένο) δυνητικών 
αποτελεσμάτων. Αυτό είναι τελικά ένα αναδυόμενο χαρακτηριστικό φαινόμενο του ψηφιακού σχεδιασμού. 

 

Λέξεις Κλειδιά 

Παραμετρικό μοντέλο, αλγοριθμικός σχεδιασμός, κώδικας, πρωτοτυποποίηση, οικογένεια μορφών 

 

1. Παραμετρικός Σχεδιασμός 

Παρόλο που ο όρος «παραμετρικός σχεδιασμός» συναντάται σε πολλές σχετικές δημοσιεύσεις πάνω σε 
ζητήματα ψηφιακού σχεδιασμού τα τελευταία χρόνια (Woodbury, 2010; Jabi, 2013), ο όρος «παραμετρική 
αρχιτεκτονική» διατυπώθηκε πολύ νωρίτερα, τη δεκαετία του 1940, στα γραπτά του Luigi Moretti (Bucci & 
Mulazzani, 2000: 21), ο οποίος αναφερόταν στη δυνατότητα μελέτης αρχιτεκτονικών συστημάτων με στόχο να 
«οριστούν οι σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων που εξαρτώνται από τις διάφορες παραμέτρους». Για 
παράδειγμα, οι παραλλαγές της μορφής ενός σταδίου που παρουσίασε στην έκθεσή του με τίτλο 
Παραμετρική Αρχιτεκτονική στη δωδέκατη Τριενάλε του Μιλάνου το 1960, προέκυπταν από δεκαεννιά 
παραμέτρους σχετικές με δεδομένα όπως η γωνία θέασης, το κόστος του μπετόν κ.α. (Bucci & Mulazzani, 
2000: 114). Θα μπορούσαμε έτσι να θεωρήσουμε ότι η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός ήταν και είναι 
παραμετρικά ούτως ή άλλως, αφού τα κτήρια και οι πόλεις πάντοτε διαμορφώνονταν σύμφωνα με 
μεταβαλλόμενα δεδομένα όπως το κλίμα, το περιβάλλον, οι πολιτισμικές και βιολογικές ανάγκες, η στατική 
και βιοκλιματική λειτουργία (Aish and Woodbury, 2005: 152; Gerber, 2007: 54; Hudson, 2010: 18). Για 
παράδειγμα, είναι χαρακτηριστική η μελέτη του Besim Hakim, ο οποίος επιχείρησε να προσδιορίσει τους 
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κανόνες και κώδικες οι οποίοι (λειτουργώντας κυρίως τοπικά, και στη βάση ιδιοκτησιακών σχέσεων και 
σχέσεων γειτονίας στην κοινότητα) καθοδήγησαν τον σχηματισμό και την εξέλιξη της πολύπλοκης μορφής (της 
οργανωμένης πολυπλοκότητας) πολλών μεσογειακών πόλεων και οικισμών (Hakim, 2014).  

Στο αντιδιαμετρικό άκρο αυτής της διαπίστωσης θα λέγαμε ότι βρίσκεται η πιο πρόσφατη θέση του Patrik 
Schumacher, ο οποίος θα εισάγει τον όρο «Παραμετρικισμός» (Parametricism) για να αναφερθεί σε ένα νέο 
αρχιτεκτονικό στυλ, που έχει τα χαρακτηριστικά ενός παραδείγματος ή καλύτερα ενός ερευνητικού 
προγράμματος όπως ορίζεται από τον Lakatos στην φιλοσοφία της επιστήμης, με συγκεκριμένους 
μεθοδολογικούς κανόνες (όπως μεταξύ άλλων η αποφυγή κλειστών γεωμετρικών σχημάτων, οικείων 
τυπολογιών, και η απλή επανάληψη στοιχείων, καθώς και η έμφαση στον προγραμματισμό έναντι του 
σχεδιασμού, στη χρήση NURBS και splines αντί ευθειών). O Schumacher, φτάνει στο σημείο να δηλώσει ότι ο 
μεταμοντερνισμός και η αποδόμηση στην αρχιτεκτονική αποτέλεσαν μεταβατικές φάσεις πριν την έκβαση του 
Παραμετρικισμού, που για τον Schumacher είναι «το νέο μεγάλο στυλ μετά τον μοντερνισμό» (Schumacher, 
2008; Schumacher, 2010). Θα υποθέσει ότι: «Όπως τα φυσικά συστήματα, οι παραμετριστικές συνθέσεις είναι 
τόσο πολύ συνεκτικές που δεν μπορούν εύκολα να αποσυντεθούν σε ανεξάρτητα υποσυστήματα – μια 
σημαντική διαφορά σε σύγκριση με το μοντέρνο σχεδιαστικό παράδειγμα του ξεκάθαρου διαχωρισμού των 
λειτουργικών υποσυστημάτων» (Schumacher, 2008). Θα στηρίξει έτσι τη διαπίστωσή του για ένα νέο 
αρχιτεκτονικό στυλ/παράδειγμα μετά το μοντερνισμό. Φυσικά, αυτή η θέση του Schumacher, ο οποίος κατά 
τη γνώμη μας επιχειρεί περισσότερο να αναδείξει το αρχιτεκτονικό στυλ που προωθεί το γραφείο του Zaha 
Hadid Architects,  είναι πολύ επιρρεπής σε κριτική, από τη στιγμή που εμβληματικά κτήρια του μοντερνισμού 
όπως η Villa Savoye, μπορούν και έχουν αποτελέσει αντικείμενα παραμετρικής μοντελοποίησης. Όπως όμως 
θα δείξουμε, η παραμετρική αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός αφορούν τη διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των 
παραμέτρων που προσδιορίζουν μια γεωμετρική κατασκευή στη σχεδιαστική διαδικασία και όχι ένα 
αρχιτεκτονικό στυλ. 

 

1.1. Το Παραμετρικό μοντέλο 

Σε πλήρη διαφωνία με τον Schumacher, o Daniel Davis στη διδακτορική διατριβή του που επέβλεψε ο Mark 
Burry, θα μιλήσει για παραμετρικό μοντέλο -όχι παραμετρικισμό, ή παραμετρικό σχεδιασμό- εκκινώντας από 
τον ορισμό της παραμετρικής εξίσωσης στα μαθηματικά. Θα εξηγήσει ότι «Ένα παραμετρικό μοντέλο είναι 
ένα σετ εξισώσεων που εκφράζουν ένα γεωμετρικό μοντέλο ως σαφείς συναρτήσεις (explicit function) ενός 
αριθμού παραμέτρων» (Davis, 2013: 9). Παραμετρικό, στα μαθηματικά είναι ένα σετ ποσοτήτων εκφρασμένο 
ως σαφής συνάρτηση ενός αριθμού παραμέτρων, όπως για παράδειγμα οι φόρμουλες που περιγράφουν την 
αλυσοειδή καμπύλη: x(a,t)=t y(a,t)=a cosh(t/a). Η εξίσωση αυτή εκφράζει ένα σετ ποσοτήτων (x και y) σε σαφή 
συνάρτηση με έναν αριθμό παραμέτρων (α, που ελέγχει το σχήμα της καμπύλης, και t που ελέγχει που 
εμφανίζεται το σημείο κατά μήκος της καμπύλης). Όπως εξηγεί ο Davis αυτή είναι η αφετηρία του όρου 
παραμετρικός. Αυτός ο μαθηματικός ορισμός του παραμετρικού μοντέλου, με παράδειγμα την αλυσοειδή 
καμπύλη, χαρακτηρίζει τα αναλογικά μοντέλα αναρτημένων καλωδίων με βαρίδια που χρησιμοποίησε ο 
Antoni Gaudí για την προσομοίωση της διαδρομής των δυνάμεων, και την εύρεση της μορφής του Colònia 
Güell chapel. Τροποποιώντας τις ανεξάρτητες παραμέτρους του υπό κλίμακα φυσικού μοντέλου του Colònia 
Güell (θέση αγκύρωσης, βάρος βαριδίων, και μήκη καλωδίων), ο Gaudí μπορούσε να υπολογίσει αναλογικά, 
αλλά κυρίως αυτόματα -χωρίς δηλαδή να μεσολαβεί η επίλυση της εξίσωσης και η κατόπιν εφαρμογή της στο 
μοντέλο- το σχήμα των αλυσοειδών καμπύλων των καλωδίων, σύμφωνα με το σετ αποτελεσμάτων που 
προέκυπταν από τις παραμέτρους (τις θέσεις των κορυφών των σημείων στα καλώδια). Μπορούσε έτσι να 
δημιουργήσει πολλαπλές εκδοχές της μορφής για τις οποίες ήταν σε κάθε περίπτωση σίγουρος ότι θα άντεχαν 
σε θλίψη. Αυτή η μέθοδος αναλογικού υπολογισμού για την εύρεση μορφής, επεκτάθηκε αργότερα από τον 
Frei Otto στο Institute for Lightweight Structures (ILS), όταν μελετούσε, μεταξύ άλλων, τις ελάχιστες 
επιφάνειες σε μεμβράνες σαπουνιού ή τις ελάχιστες διαδρομές όπως προκύπταν σε μάλλινες ίνες βυθισμένες 
μέσα σε υγρό. Στοιχεία των σχεδιαστικών αρχών και πειραματικών τεχνικών εύρεσης και βελτιστοποίησης 
μορφής που μεθόδευσε ο Otto (και έχουν καταγραφεί στις δημοσιεύσεις του ILS), συνεχίζουν να ανιχνεύονται 
σε πιο σύγχρονες πρακτικές παραμετρικού και αλγοριθμικού σχεδιασμού, ενώ αυτή η συσχέτιση έχει 
αποτελέσει πρόσφατα σημαντικό πεδίο επιστημονικής και θεωρητικής έρευνας (Πετειναρέλης, 2015; 
Φιοράκης, 2016).  
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Ο Davis θα φέρει το παράδειγμα του Sketchpad (aka Robot Draftsman, 1963), της πρώτης εφαρμογής 
διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, στο οποίο ο κατασκευαστής του, Ivan Sutherland, μπορούσε με ένα “light 
pen” και μερικά κουμπιά να σχεδιάσει σχήματα και να διερευνήσει διαφορετικές εκδοχές της γεωμετρίας 
τους, αλλάζοντας τις παραμέτρους που την καθόριζαν. Το πρόγραμμα υπολόγιζε συνεχώς τη νέα γεωμετρία 
που προέκυπτε, σύμφωνα με επιβεβλημένους περιορισμούς (constraints). Η εφαρμογή επέτρεπε τελικά στον 
σχεδιαστή-χρήστη να τροποποιήσει, όχι μόνο τις παραμέτρους του μοντέλου, αλλά και τις σχέσεις μέσα στο 
ίδιο το μοντέλο. Σε αντίθεση με τα συνήθη πακέτα λογισμικού, στα οποία τα στοιχεία που διαρθρώνουν το 
μοντέλο είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, το Sketchpad και τα περισσότερα πλέον πακέτα/λογισμικά 
παραμετρικής μοντελοποίησης σήμερα όπως το Revit, συνδέουν διαστάσεις και παραμέτρους με τη 
γεωμετρία, έτσι ώστε η μεταβολή ενός επιμέρους στοιχείου του μοντέλου να ενημερώνει το συνολικό 
μοντέλο.  

Αντί λοιπόν να μιλάμε για στυλ, ή για είδος σχεδιασμού μπορούμε να μιλάμε για παραμετρικό μοντέλο, στον 
ψηφιακό σχεδιασμό. Ο Davis λοιπόν θα καταλήξει ότι «…ένα παραμετρικό μοντέλο είναι μοναδικό, όχι διότι 
έχει παραμέτρους (ο σχεδιασμός, εξ’ ορισμού, πάντα έχει παραμέτρους), όχι επειδή αλλάζει (αλλαγή υπάρχει 
και σε άλλες μορφές αναπαράστασης), ούτε διότι είναι ένα εργαλείο ή στυλ αρχιτεκτονικής, ένα παραμετρικό 
μοντέλο είναι μοναδικό όχι για αυτό που κάνει αλλά μάλλον για τον τρόπο που δημιουργήθηκε. Ένα 
παραμετρικό μοντέλο δημιουργείται από έναν σχεδιαστή ο οποίος δηλώνει σαφώς πώς τα αποτελέσματα 
προκύπτουν από μια σειρά παραμέτρων» (Davis, 2013: 31). Κατά συνέπεια, η χρήση παραμετρικής λογικής 
είναι ένα καλός τρόπος ο σχεδιαστής να περιγράψει τη γεωμετρία του μοντέλου με ευελιξία, να δημιουργήσει 
εξαρτήσεις μεταξύ των σχέσεων των στοιχείων του, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ένα στυλ  - όπως στο 
παραμετρικό μοντέλο μιας ορθοκανονικής μορφής κτηρίου (Janssen, 2006). Το παραμετρικό μοντέλο ορίζεται 
από κανόνες και περιορισμούς: αν αλλάξουμε έναν κανόνα ή περιορισμό, ή αν τροποποιήσουμε ένα στοιχείο 
του μοντέλου, αυτό θα επηρεάσει ολόκληρο το μοντέλο. Τελικά, στο παραμετρικό μοντέλο ο σχεδιαστής 
μπορεί να διαμορφώσει σε μορφή κώδικα τις σχέσεις/εξαρτήσεις (associations) των επιμέρους στοιχείων, έτσι 
ώστε μια αλλαγή στις παραμέτρους που την περιγράφουν να προκαλεί συντονισμένη ενημέρωση σε όλο το 
μοντέλο - παρατηρώντας έτσι τις παραλλαγές αποτελεσμάτων που παράγονται.  

Για τον δημιουργία παραμετρικών μοντέλων οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν αλγοριθμικούς επεξεργαστές που 
συχνά ενσωματώνουν γλώσσες οπτικού προγραμματισμού (που οπτικοποιούν τον κώδικα), ώστε να μπορούν 
να ξεπεράσουν τους περιορισμούς της διεπαφής, και να σχεδιάσουν άμεσα διαχειριζόμενοι όχι τη μορφή (με 
τα σχεδιαστικά εργαλεία που του παρέχουν τα συνήθη πακέτα λογισμικού), αλλά τον κώδικα που την 
παράγει. Αυτό δίνει στους σχεδιαστές την ελευθερία και ευελιξία να αποδομήσουν το πρόβλημα έτσι ώστε να 
μπορούν να το αναπαραστήσουν με ακρίβεια και έλεγχο, σε κώδικα (Burry, 2011: 9, 30). Η κατανόηση αυτή 
του παραμετρικού μοντέλου με τη μορφή κώδικα στο πλαίσιο του αλγοριθμικού σχεδιασμού, αποτελεί και το 
σκεπτικό με το οποίο δουλέψαμε στο μεταπτυχιακό μάθημα που παρουσιάζεται στην συνέχεια. 

 

2. Από τον κώδικα στην κατασκευή 

Το μεταπτυχιακό μάθημα «Προηγμένα Ψηφιακά Εργαλεία στο Σχεδιασμό και την Κατασκευή» γίνεται στη 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο της α’ κατεύθυνσης του μεταπτυχιακού 
προγράμματος «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον». Κεντρικής σημασίας στο μάθημα είναι η 
έννοια του κώδικα και η αναπαράστασή του για την δημιουργία παραμετρικών γεωμετρικών μοντέλων. Την 
άνοιξη του 2015, όταν υπεύθυνος μαθήματος ήταν ο Σωκράτης Γιαννούδης και επικουρικός διδάσκοντας ο 
Αλέξανδρος Πετειναρέλης, εξετάστηκαν θεωρητικά και εφαρμοσμένα τεχνικές εύρεσης μορφής (form-finding) 
με αλγοριθμική σκέψη, ενώ δόθηκε έμφαση στην ενιαία χρήση του ψηφιακού μοντέλου, από το αρχικό 
αφηρημένο διάγραμμα (body-plan) μέχρι την κατασκευή, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των υλικών και των 
ψηφιακών εργαλείων πρωτοτυποποίησης. 

Έχοντας υπόψη τις μετατοπίσεις που έφεραν οι επιστήμες της πολυπλοκότητας, της πληροφορίας και τις 
γενετικής στην κατανόηση των φυσικών μορφών σε συνάρτηση με τον γενετικό τους κώδικα, ζητήσαμε από 
τους φοιτητές να αναλύσουν και να μετασχηματίσουν διαγραμματικά μια φυσική μορφή της επιλογής τους 
(από τον κόσμο των ορυκτών, των φυτών ή των ζώων). Αποφεύγοντας την κατά γράμμα αναπαραγωγή του 
γενετικού κώδικα της μορφής με χρήση εξελικτικών μοντέλων μορφογένεσης, οι φοιτητές κλήθηκαν να 
προσδιορίσουν τα γεωμετρικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της, και να περιγράψουν διαγραμματικά τους 
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κανόνες που εκφράζουν την εσωτερική της δομή. Στόχος ήταν τελικά να μετασχηματίσουν αυτά τα 
διαγράμματα σε ένα νέο κώδικα, που θα ενσωμάτωνε τις βασικές συνθετικές επιλογές ως γενότυπος εύρεσης 
νέας μορφής, για το σχεδιασμό ενός χρηστικού αντικειμένου -συγκεκριμένα ενός φωτιστικού σώματος. 
Επιλέγοντας ποια χαρακτηριστικά της δομής του θα παραμετροποιήσουν, κλήθηκαν να μεταφέρουν αυτόν το 
νέο κώδικα στο περιβάλλον του αλγοριθμικού επεξεργαστή Grasshopper3D for Rhino, διαμορφώνοντας έτσι 
ένα παραμετρικό μοντέλο του αντικειμένου που θα σχεδίαζαν και στη συνέχεια θα κατασκεύαζαν. Επιλέξαμε 
να μελετήσουμε 2 μεθόδους πρωτοτυποποίησης με ποιοτικές διαφορές που επηρέασαν τόσο τη μορφή όσο 
και τις οδηγίες κατασκευής οι οποίες ενσωματώθηκαν στο παραμετρικό μοντέλο. Η πρώτη μέθοδος ήταν η 
τρισδιάστατη εκτύπωση, η οποία "χτίζει" αντικείμενα σε διαδοχικές στρώσεις πλαστικού (additive 
manufacturing), επιτρέποντας έτσι την κατασκευή αρκετά πολύπλοκων γεωμετρικά μορφών. Η δεύτερη 
αφορούσε τεχνικές αφαίρεσης υλικού (subtractive manufacturing) χρησιμοποιώντας εργαλειομηχανές CNC 
και Laser, και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  των 
υλικών και μηχανημάτων. Αφού ολοκληρώθηκε ο κώδικας, οι φοιτητές εκτύπωσαν σε 3D printer κάποια από 
τα αποτελέσματα της οικογένειας μορφών που προέκυψαν από το παραμετρικό μοντέλο τους, και κατόπιν 
επέλεξαν κάποιο από αυτά για περεταίρω ψηφιακή επεξεργασία και κατασκευή σε κλίμακα 1:1 
πειραματιζόμενοι με διαφορετικά υλικά (σημύδα και κόντρα-πλακέ, γύψος, μπετόν με υφασμάτινο καλούπι, 
πολυεστέρας με καλούπι από πολυουρεθάνη κλπ.)  

Στο έργο “Pinecone” της Ηρώς Σκουλούδη, αφετηρία του οποίου ήταν ένα κουκουνάρι, μελετήθηκαν οι 
μαθηματικοί κανόνες που επηρεάζουν την γεωμετρία και δομή του, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη 
μετασχηματισμένη σε παραμετρικό μοντέλο εκδοχή του (εικ. 1). Από την έρευνα βρέθηκε ότι η θέση των 
πετάλων καθορίζεται από τα σημεία τομής δεξιόστροφων και αριστερόστροφων σπειρών, ο αριθμός των 
οποίων αντιστοιχεί σε δυο διαδοχικούς αριθμούς της ακολουθίας Fibonacci (Fibonacci Sequence), ενώ 
βελτιστοποιείται ο ηλιασμός του κουκουναριού και το πλήθος των πετάλων. Επιπλέον το άνοιγμα/κλείσιμο 
των πετάλων (η γωνία τους ως προς τον κεντρικό άξονα) εξαρτάται από την υγρασία. Αυτά μεταφέρθηκαν και 
στη μετασχηματισμένη σε παραμετρικό μοντέλο εκδοχή του (εικ. 2). 

 

Εικόνα 1. 

 

Εικόνα 2. 
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Συγκεκριμένα, πάνω σε μια μεταβαλλόμενης γεωμετρίας επιφάνεια, ορίστηκαν οι αλληλοτεμνόμενες σπείρες, 
με τις τομές τους να αποτελούν τη θέση των στηριγμάτων των πετάλων, ρυθμισμένα να είναι πάντα κάθετα 
στο επίπεδο που εφάπτεται στη δεξιόστροφη σπείρα στο σημείο τομής. Το μέγεθος των πετάλων 
συσχετίστηκε με το z, που ορίστηκε από τους κάθετους μεταξύ των σημείων τομής άξονες. Το παραμετρικό 
μοντέλο έδωσε τη δυνατότητα στη σχεδιάστρια να δημιουργήσει και να εκτυπώσει μια οικογένεια μορφών, 
καθώς μπορούσε να μεταβάλλει ελεγχόμενα την αρχική συνολική μορφή, και τη θέση, τον προσανατολισμό 
και το σχήμα των πετάλων (εικ. 3, 4). Στη συνέχεια, το παραμετρικό μοντέλο τροποποιήθηκε προκειμένου να 
ενσωματώσει τις παραμέτρους κατασκευής δύο εκδοχών του αντικειμένου όπως υλοποιήθηκε σε 1:1 κλίμακα 
από κόντρα πλακέ (εικ. 5). 

 

 

Εικόνα 3. 

 

Εικόνα 4. 

 

Εικόνα 5. 
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Εικόνα 6. 

Στην εργασία της Αλίσιας Μαρκιανάκη μελετήθηκαν οι νευρώσεις των πτερυγίων εντόμων και εντοπίστηκαν οι 
κοινοί κανόνες που διέπουν τις διακλαδώσεις τους. Η ακμή που ενώνεται με το σώμα του εντόμου είναι πάντα 
μικρότερη από την εξωτερική, υπάρχει διαδοχική διχοτόμηση των νευρώσεων κατά μήκος του πτερυγίου, και 
οι διατομές των νευρώσεων μεγαλώνουν προς τη βάση του. Με αφετηρία αυτούς τους κανόνες 
δημιουργήθηκε το παραμετρικό μοντέλο σε μορφή κώδικα, που προσδιόριζε το γενικό σχήμα, τη διαδικασία 
διχοτόμησης, και τις μεταβαλλόμενες διατομές του δικτύου των νευρώσεων (εικ. 6). Μετά την δημιουργία 
οικογένειας μορφών και την επιλογή ενός για τρισδιάστατη εκτύπωση σε μικρή κλίμακα, μελετήθηκαν τρόποι 
κατασκευής με τη χρήση καλουπιού και είδους πηλού (εικ. 7, 8). 

 

 

Εικόνα 7. 
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Εικόνα 8. 

Στην περίπτωση της εργασίας του Γιώργου Σπυριδάκη, αφετηρία αποτέλεσαν οι κουρτίνες των σπηλαίων και η 
λογική δημιουργίας τους με στρώσεις νερού και ασβεστίτη. Χρησιμοποιώντας το Kangaroo plugin for 
Grasshopper ο σχεδιαστής μπόρεσε να προσομοιώσει αυτή τη διαδικασία δυναμικά, και να παγώσει την 
μορφή που προέκυπτε σε στιγμή που ο ίδιος προτίμησε. Το μοντέλο στη συνέχεια μελετήθηκε ως προς την 
κατασκευή του με πιθανές τεχνικές (contouring και ξύλινες τάβλες, χυτό με rammed earth) ενώ τελικά 
προτιμήθηκε η κατασκευή του με πολυεστέρα και καλούπι από πολυουρεθάνη (εικ. 9, 10).  

 

Εικόνα 9. 
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Εικόνα 10. 

Η διαδικασία του μαθήματος, κατά τη γνώμη μας, συνέβαλλε στην κατανόηση των δυνατοτήτων των 
ψηφιακών εργαλείων και προώθησε την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης πολύπλοκων μορφών και 
γεωμετριών από τη φάση της αρχικής ιδέας μέχρι την τελική κατασκευή. 

 

2.1. Το παραμετρικό μοντέλο στο πλαίσιο του ψηφιακού σχεδιασμού 

Γεγονός είναι ότι ο ψηφιακός σχεδιασμός δεν είναι μια ενιαία σχεδιαστική προσέγγιση, ούτε μπορεί να 
περιγραφεί από μια και μόνη θεωρία (με εξαίρεση ίσως το μανιφέστο του Schumacher το οποίο ωστόσο δεν 
φαίνεται να περιλαμβάνει την ψηφιακή αρχιτεκτονική που δεν ακολουθεί τις σχεδιαστικές αρχές του). 
Βέβαια, η χρήση του υπολογιστή με πειραματική διάθεση τα τελευταία 20-25 χρόνια και οι δυνατότητες 
διαχείρισης, ελέγχου και κατασκευής πολύπλοκων γεωμετριών που επέφερε, οδήγησαν το αρχιτεκτονικό 
λεξιλόγιο συχνά σε καμπυλόμορφες αναδιπλούμενες επιφάνειες, και σε μορφοκρατικές προσεγγίσεις ενός 
«νέο-εξπρεσιονιστικού» ή «μετα-οργανικού» παραδείγματος. Αυτή η τοπολογική τάση στην αρχιτεκτονική, 
όπως θα την αποκαλέσει η Giuseppa Di Christina (Di Christina, 2001: 7), μπορεί να αναζητηθεί στις πρακτικές 
και το θεωρητικό λόγο αρχιτεκτόνων, όπως οι Peter Eisenman, Frank Gehry, Greg Lynn, Foreign Office 
Architects (FOA), UNStudio, Sanford Kwinter, Stan Allen, και Peter Saunders, και σε πλήθος δημοσιεύσεων, 
όπως τα τεύχη του Architectural Design (AD) “Folding in Architecture” (1993), “New Science=New 
Architecture?” (1997), “Architecture and Science” (2001), και “Techniques and Technologies In Morphogenetic 
Design” (2006). Ενδιαφέρον στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζει η προσπάθεια της Rivka Oxman να προσδιορίσει 
κατηγορίες ψηφιακού σχεδιασμού – σχεδιαστικά μοντέλα όπως τα ονομάζει  (digital models)  – με αφετηρία 
τη θεωρία σχεδιασμού του Donald Schon που ανέδειξε την έννοια “reflection in action”, εξετάζοντας κάθε 
φορά τη σχέση μεταξύ του σχεδιαστή με αυτό που σχεδιάζεται (Oxman, 2006). Τα ψηφιακά μοντέλα 
σχεδιασμού προϋποθέτουν ένα δυναμικό περιβάλλον στο οποίο επιτελούνται τοπολογικές παραμορφώσεις, 
επενεργούν μορφογενετικά πεδία δυνάμεων και γενεσιουργές διαδικασίες εύρεσης μορφής. Φαίνονται να 
αναδεικνύουν μια μετατόπιση από την έννοια της μορφής και της αναπαράστασής της, στην έννοια της 
μορφοποίησης, δηλαδή το μηχανισμό, την επιτελεστική διαδικασία παραγωγής -ή καλύτερα ανάδυσης - της 
μορφής. Η μετατόπιση αυτή, από μια αναπαραστατική σε μια επιτελεστική (performative) προσέγγιση στον 
ψηφιακό σχεδιασμό, είναι τελικά ένα αναδυόμενο χαρακτηριστικό φαινόμενο του ψηφιακού σχεδιασμού, και 
αναδεικνύει τη μορφοποίηση ως ροή γεγονότων, ανοιχτών ενδεχομένων, στο πλαίσιο των οποίων η τελική 
μορφή είναι μια στιγμή ενεργοποίησης του δυνητικού (κατά Deleuze), της διαγραμματικής μηχανής που την 
παράγει. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός με παραμετρικά μοντέλα, όπως μελετήθηκε στο μάθημα, παρουσιάζει 
σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με άλλα ψηφιακά μοντέλα μορφοποίησης. Κατ’ αρχήν έρχεται να 
αναδείξει την συστηματική αναπαράσταση, όχι της μορφής, αλλά του κώδικα που την περιγράφει. Επιπλέον, 
σε αντίθεση με μοντέλα αλγοριθμικού σχεδιασμού που αυτοματοποιούν την εύρεση μορφής, όπως τα 
εξελικτικά μοντέλα μορφογέννεσης (evolutionary design models) που χρησιμοποιούν γενετικούς αλγόριθμους, 
και τα μοντέλα γραμματικής σχημάτων (grammatical transformative models), που χρησιμοποιούν 
μαθηματικές εκφράσεις για την παραγωγή σχημάτων μέσω μεταμορφωτικών (transformational) κανόνων, το 
παραμετρικό μοντέλο δίνει τη δυνατότητα στον σχεδιαστή να αλληλεπιδρά συνεχώς με αυτό (ρυθμίζοντας 
παραμέτρους ή ακόμα και τις τοπολογικές σχέσεις που το ορίζουν μέσω του οπτικοποιημένου κώδικα). Του 
επιτρέπει να ελέγχει παραμετρικά τις αρχικές σχεδιαστικές προθέσεις, για την παραγωγή διακριτών 



Β΄Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

107 

 

παραλλαγών του μοντέλου (οικογένεια μορφών), «ψάχνοντας» σε ένα μεγάλο εύρος (αν και πεπερασμένο) 
δυνητικών αποτελεσμάτων. 

Τελικά οι ψηφιακές τεχνικές φέρνουν στο προσκήνιο μια νέα βάση σχεδιαστικής σκέψης. To σύγχρονο 
πειραματικό έργο του Archim Menges  στο πλαίσιο του Institute for Computational Design στη Στουτγάρδη, 
των Lisa Iwamoto και Craig Scott, του Tom Wiscombe, και των γραφείων Foster & Partners, NOX, NBBJ, και Ball 
Nogues Studio μεταξύ άλλων, επιχειρεί να μεταμορφώσει θεμελιώδεις έννοιες του σχεδιασμού ριζωμένες σε 
πολιτισμικά πρότυπα, αντικαθιστώντας το κανονιστικό, στατικό της «πρώτης μηχανικής εποχής» που 
χαρακτηρίζεται από τυποποίηση και επανάληψη, με τις εναλλακτικές του διακεκριμένου, του ευέλικτου και 
του διαφοροποιούμενου, που έχουν ρίζες στην Ντελεζιανή φιλοσοφία, στις επιστήμες της πολυπλοκότητας, 
και στο γενικότερο σχήμα σκέψης που χαρακτηρίζει τον λεγόμενο «ψηφιακό πολιτισμό» (Gere, 2008). 
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Περίληψη 

Σύμφωνα με τον V. Flusser, δυο εφευρέσεις ορίζουν τα σημεία καμπής στην εξέλιξη της ανθρωπότητας:  

α. Γραμμική γραφή  

β. Ψηφιακές εικόνες - τεχνολογία.  

Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια συσχετισμού των τεχνολογιών κάθε εποχής, με την αντίληψη 
του χρόνου και τα χωρικά μοντέλα που τον προσδιορίζουν.   

Στην αρχή της μελέτης διερευνάται η σχέση γραφής και χρονικής αντίληψης.  Έτσι συσχετίζονται οι «τρείς 
μορφές του στοχασμού», όπως παρουσιάζονται στα κείμενα του V. Flusser, με τα τρία επικρατέστερα μοντέλα 
χρονικής αντίληψης. Η κυκλική μορφή στοχασμού (μύθος), η γραμμική (λόγος) και η ψηφιακή, σχετίζονται με 
τις αντίστοιχες θεωρίες που αφορούν τη θεώρηση του χρόνου βάσει κυκλικής, γραμμικής και σχεσιακής 
οργάνωσης. Οι δύο τελευταίες θεωρήσεις αφορούν τη βασική κατάταξη των σύγχρονων «θεωριών του 
Χρόνου» (Α και Β θεωρίες του χρόνου) όπως παρουσιάζονται στο κείμενο του Ellis McTaggart The Unreality of 
Time. 

Στην Ψηφιακή εποχή, τα νέα μοντέλα προσομοίωσης γίνονται ακόμα πιο αφηρημένα, έτσι ώστε να 
συμπεριλάβουν νέες παραμέτρους.  

Ως κατάληξη η έρευνα παρουσιάζει μια συσχέτιση ανάμεσα στο δυαδικό σύστημα της ψηφιακής τεχνολογίας, 
τις σύγχρονες θεωρίες του Χρόνου και εν τέλει τη «διαφορά». 

 

Λέξεις Κλειδιά 

Χωρικά μοντέλα, Χρόνος, Χρονική αντίληψη, θεωρίες του Χρόνου, Τεχνολογία, Ψηφιακή τεχνολογία, γραφή, 
«διαφορά» 

 

Εισαγωγή 

 

 «Ο ανθρώπινος πολιτισμός γνώρισε, από τη γέννησή του, δύο θεμελιακά σημεία καμπής. Το πρώτο 
εκδηλώθηκε στη διάρκεια του δεύτερου μισού περίπου της δεύτερης προ χριστού χιλιετίας και μπορεί να 
οριστεί σαν η εφεύρεση της γραμμικής γραφής. Το δεύτερο του οποίου γινόμαστε μάρτυρες σήμερα μπορεί 
να ονομαστεί η εφεύρεση των τεχνικών εικόνων»               

(Flusser, 1998) 

 

Στον κείμενο που ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια συσχέτισης της γραφής με την χρονική αντίληψη. Μια 
προσπάθεια δηλαδή παρουσίασης των ομοιοτήτων που χαρακτηρίζουν το σύστημα καταγραφής κάθε εποχής, 
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σε σχέση με τα αντίστοιχα επικρατέστερα μοντέλα αναπαράστασης του Χρόνου.  Έτσι συσχετίζονται οι «τρείς 
μορφές του στοχασμού» όπως παρουσιάζονται στα κείμενα του V. Flusser (Flusser, 1998, 2002), με τα τρία 
επικρατέστερα μοντέλα χρονικής αντίληψης: Η κυκλική μορφή στοχασμού (μύθος), η γραμμική (λόγος) και η 
ψηφιακή σχετίζονται με τις αντίστοιχες θεωρίες που αφορούν τη θεώρηση του Χρόνου βάσει κυκλικής, 
γραμμικής και σχεσιακής οργάνωσης. Οι δύο τελευταίες θεωρήσεις -η  γραμμική και η σχεσιακή- αφορούν τις 
Α και Β θεωρίες του Χρόνου όπως παρουσιάζονται από τον Ellis McTaggart (McTaggart, 1908) (Le Poidevin, 
2007).  

 

Επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στον απτό κόσμο, είχε πάντα ανάγκη από ένα 
μέσο καταγραφής και επεξεργασίας των πληροφοριών που συνέλλεγε από αυτόν.  Μέσω της εγγραφής ο 
κόσμος μπορούσε να γίνει κατανοητός.  

 

1. Προ-Ιστορία 

1.1. Αφαίρεση της μιας διάστασης  

Στην Προ-ιστορική εποχή, ο απτός κόσμος ήταν προσβάσιμος μέσω των «παραδοσιακών» εικόνων. Οι εικόνες, 
επανέρχονταν συνεχώς με σκοπό να αντικαταστήσουν τα συμβάντα με καταστάσεις. Ο κόσμος ήταν 
δομημένος βάσει της μαγείας, της τελετουργίας, της αέναης επιστροφής στο ίδιο. Ο προφορικός λόγος 
σχετιζόταν με τη μνήμη και την επαναφορά. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο πρωτόγονος λόγος ήταν 
«μεταφορικά καταγωγικός». 

1.2. Μνήμη και επαναφορά 

Κατ΄ επέκταση το μοντέλο περιγραφής του χρόνου εμπεριείχε την συνέχεια, την επανάληψη και την κίνηση. Ο 
άνθρωπος ζούσε μέσα στον κόσμο και τον ακολουθούσε. Η καθημερινή του ζωή (αγροτική) επηρεάζονταν 
καταρχάς από την κυκλική κίνηση των ουράνιων σωμάτων (ημέρα- νύχτα και εποχές). Η κοινωνική του ζωή 
καθορίζονταν από τον κύκλο της ζωής, δηλαδή τη γέννηση, τη ωρίμανση, τον θάνατο και την αναγέννηση. 

Η λογική αυτή εντείνονταν μέσω της προσήλωσης της κοινωνίας σε αντίστοιχους μύθους που αναπαρήγαγαν 
το κυκλικό –μαγικό μοντέλο.  

Το χωρικό μοντέλο που απεικόνιζε τον χρόνο υποδήλωνε και αυτό με τη σειρά του τα φαινόμενα και άρα ήταν 
κυκλοτερές ως προς τη δομή του. Η κυκλική κίνηση των ουρανίων σωμάτων αφορούσε το οριζόντιο επίπεδο, 
ενώ ένας κύκλος κάθετα τοποθετημένος ως προς τον ορίζοντα συνέθετε το χωρικό μοντέλο του χρόνου που 
συσχετίζονταν με την ζωή. Ο χρόνος όντας κυκλικός, δεν είχε διεύθυνση, ούτε αρχή και τέλος,  ή καλύτερα τα 
είχε, μονάχα στο μέτρο όπου κυκλικά κινούμενος επέστρεφε ακατάπαυστα στον εαυτό του. Έτσι, λόγω της 
συνεχόμενης και επαναλαμβανόμενης κυκλικής κίνησης, δεν ορίζονταν με σαφήνεια ποια γεγονότα είναι εν 
τέλει προγενέστερα και ποια επόμενα. Μέσω της επαναληπτικότητας, ουσιαστικά ο χρόνος δεν ήταν μονής 
κατεύθυνσης- φοράς. Υπήρχε η αίσθηση της επαναφοράς. Τα γεγονότα δεν παγιώνονταν καθώς περνούσαν 
στο παρελθόν, αλλά επαναπροσδιορίζονταν ανά τακτά διαστήματα… ακόμα και οι νεκροί είχαν την 
δυνατότητα να «επανέλθουν» για λίγο.  

 

2. Ιστορία 

2.1. Αφαίρεση της δεύτερης διάστασης 

Οι εικόνες της προ –ιστορικής εποχής αποτελούσαν αφαιρετικά μοντέλα του κόσμου. Ο τρισδιάστατος κόσμος 
περιγράφονταν από δισδιάστατες απεικονίσεις. Στη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας προ Χριστού αφαιρείται 
ακόμα μια διάσταση στο μοντέλο αναπαράστασης και καταγραφής του κόσμου. Η δυσδιάστατη επιφάνεια της 
εικόνας αντικαθίσταται από τη μονοδιάστατη γραμμική γραφή.  
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«Ο αγώνας της γραφής ενάντια στις εικόνες, της ιστορικής συνείδησης ενάντια στη μαγεία, σημαδεύει 
ολόκληρη στην ιστορία. Με την εφεύρεση της γραφής γεννήθηκε μια νέα δυνατότητα, η εννοιολογική σκέψη. 
Η ικανότητα δηλαδή να αφαιρεί κανείς γραμμές από τις επιφάνειες, να παράγει και να ερμηνεύει κείμενα. Η 
εννοιολογική σκέψη είναι πιο αφηρημένη από την αντίληψη μέσω εικόνων αφού η πρώτη αφαιρεί από τα 
φαινόμενα όλες τις διαστάσεις αφήνοντας μόνο αυτήν της ευθείας» (Flusser, 1998)1. 

Κατ’ επέκταση η δυσδιάστατη απεικόνιση του κυκλικού χρόνου, αντικαθίσταται από μια μονοδιάστατη 
γραμμική. Ο χρόνος παρίσταται ως μια ευθεία που σηματοδοτείται από ένα «τώρα»  (όπως είναι στη γραφή 
το κάθε γράμμα που γράφεται), τον χρόνο που έχουμε διανύσει (γράψει) και τον χρόνο που θα διανύσουμε 
(γράψουμε).  

2.2. A-Theories 

Τα «τώρα» ρέουν πάνω σε έναν νοητό άξονα, τακτοποιούμενα, όπως ρέει το μελάνι της γραφής, 
δημιουργώντας Σειρές. Ο John Ellis McTaggart (McTaggart, 1908)2 ,ονομάζει τις Σειρές των Θέσεων που 
κατέχουν τα γεγονότα και κινούνται, από το μακρινό Παρελθόν διαμέσου του κοντινού Παρελθόντος στο 
Παρόν και μετά από το Παρόν στο άμεσο Μέλλον και απώτερο Μέλλον, A- Series.  

2.3. Το κυκλικό έλασμα τεντώνεται 

Η γραμμική απεικόνιση του χρόνου δεν αποτελεί ένα νέο διαφορετικό μοντέλο από το κυκλικό, αλλά τη 
μετεξέλιξή του. Η γραμμή σχηματίζεται από το ανάπτυγμα των προηγούμενων κύκλων. Τα γεγονότα 
εκτυλίσσονται. Το ίδιο το κυκλικό έλασμα τεντώνεται. Ο γραμμικός χρόνος είναι η αφαιρετική μεταγραφή του 
κυκλικού χρόνου όπως «Τα κείμενα δεν υποδηλώνουν τον κόσμο αλλά τις εικόνες που κομματιάζουν. 
Ερμηνεύοντας τα κείμενα ανακαλύπτεις τις εικόνες που εννοούν… Τα κείμενα είναι ένας μετα-κώδικας των 
εικόνων» (Flusser, 1998). Ο γραμμικός χρόνος υποδηλώνει τον κυκλικό χρόνο. Μέσα από αυτό το ακόμα πιο 
αφαιρετικό χρονικό μοντέλο, ό άνθρωπος αποκτά συνείδηση, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνεται ακόμα 
περισσότερο από το περιβάλλον (από τον «έξω κόσμο») και από τα φυσικά (κυκλικά) φαινόμενα. Στην 
προϊστορική εποχή ο άνθρωπος ζούσε μέσα στον κύκλο των φυσικών φαινομένων. Στην ιστορική περίοδο ο 
άνθρωπος αποκτά τη συμβατική χρονική συνείδηση της κίνησης πάνω σε ένα διάνυσμα.  

2.4. Το Μέτρο ως ίχνος του κύκλου 

Πάνω στο διάνυσμα του χρόνου υπάρχουν ακόμα τα ίχνη του κύκλου. Λόγω όμως της εκτύλιξης -εκδίπλωσης 
τα ίχνη του κύκλου δεν εμφανίζονται με την λογική της επαναφοράς, αλλά του Μέτρου (βλ. μέτρο στη 
μουσικολογία). Το Μέτρο επαναλαμβανόμενο δίνει τις σταθερές μονάδες μέτρησης (24 ώρες, 360 ημέρες, 
αξιομνημόνευτα γεγονότα κλπ.). Το νέο χρονικό μοντέλο, υπακούοντας στο γραμμικό μοντέλο της γραφής, 
ταξινομεί τα γεγονότα. Το κομβικό σημείο της γραφής χωρίζει το παρελθόν από το μέλλον. Τα μελλούμενα δεν 
έχουν ακόμα αποτυπωθεί, ενώ τα παρελθόντα έχουν εν-γραφεί ή επί-γραφεί, αφημένα πια στην εντροπία. Οι 
διαφορές στη γραφή (εν-γραφή και επί-γραφή) αφορούν τον τρόπο που αποτυπώθηκαν τα γεγονότα («σμίλη 
ή πινέλο», βία –ένταση ή ομαλότητα κλπ)(Flusser, 2002). Κατ΄ επέκταση οι Τονισμοί (αντιληπτικές χρονικές 
διαφοροποιήσεις) που προκύπτουν από τη «γραφή», παρουσιάζουν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά 
που μεταβάλλονται λόγω της εντροπίας με διαφορετικό τρόπο.  

2.5. Διαφορές στα γραμμικά μοντέλα 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορές στην εφαρμογή του γραμμικού μοντέλου για τον ορισμό του 
χρόνου.  

                                                                 

1 σελ. 13 

2 Σύμφωνα με την άποψη του Ellis McTaggart, υπάρχουν τρείς Θεωρίες που μπορούν να ορίσουν μια Θέση στο Χρόνο (A- 
theory, B- theory και C- theory). Από τη στιγμή της δημοσίευσης αυτών των απόψεων (1908), ξεκινάει ουσιαστικά μια 
τεράστια διαμάχη μεταξύ των επιστημόνων και υποστηρικτών κάθε μιας εκ των θεωριών. 
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Ο Χριστιανισμός ορίζει τον άξονα του χρόνου ως πεπερασμένο. Κεντρική θέση στον άξονα κατέχει ένα γεγονός 
(η γέννηση του Χριστού) από την οποία δύο διανύσματα ξεκινούν. Ένα προς το παρελθόν και ένα προς το 
μέλλον. Και τα δύο έχουν όρια. Την αρχή και το τέλος. Το μέτρο επαναλαμβανόμενο βοηθάει στην συντήρηση 
της μνήμης των γεγονότων που συντελέστηκαν στο πρώτο κυρίως διάνυσμα (αναβίωση) ενώ ταυτόχρονα δίνει 
το στίγμα της μελλοντικής πορείας.  

Ίσως εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η συνείδηση του χρόνου από μια κοινωνική ομάδα σχετίζεται άμεσα 
με την παραγωγική διαδικασία. Έτσι είναι λογικό στις προ-καπιταλιστικές κοινωνίες, τις κοινωνίες δηλαδή 
πριν την βιομηχανική επανάσταση, το μοντέλο του χρόνου που κυριαρχούσε στη καθημερινότητα να είναι το 
κυκλικό (ως κύκλος ή ως μέτρο). Αντιστοίχως στις καπιταλιστικές κοινωνίες όπου κυριαρχεί το μοντέλο της 
γραμμικής παραγωγής, η αντίστοιχη συνείδηση του χρόνου είναι γραμμική. 

2.6. Ο μετασχηματισμός του ακίνητου σημείου αναφοράς, σε κινούμενο 

Έτσι, στη νεώτερη εποχή υιοθετήθηκε κυρίως η λογική του ομοιογενούς, ευθύγραμμου και μη αναστρέψιμου 
χριστιανικού χρόνου. Αφαιρείται όμως η θεμελιώδης έννοια του Τέλους και αποκόβεται η εμπειρία από την 
Πίστη. Αντί αυτών, γίνεται μια προσπάθεια «αντικειμενικοποίησης» των εμπειριών μέσα από μια 
επιστημονική τοποθέτηση που αφορά στην «εξελικτική διαδικασία». Στα πλαίσια αυτής της 
«αντικειμενικοποίησης» και του ορισμού μιας τάξης, τα γεγονότα μπαίνουν και παγιώνονται σε μια 
χρονολογική σειρά. Το Χριστιανικό γραμμικό μοντέλο δεν μετασχηματίζεται μόνο ως προς τα άκρα του όπου 
το Τέλος και η Αρχή μετατοπίζονται στο άπειρο. Η μεγαλύτερη αλλαγή σχετίζεται με το «σημείο μηδέν» το 
οποίο αρχίζει να κινείται. Το κέντρο που αφορά το Θείο, γίνεται «τώρα» και αφορά πια το Υποκείμενο. Οι 
σημασίες μετατοπίζονται.  

2.7. Οι χρόνοι στη Γλώσσα. Ο τόπος και ο τρόπος 

Οι Α –θεωρίες ονομάζονται και Tensed Theories (Χρονικές). Η ονομασία αυτή προέρχεται από τους χρόνους 
της γλώσσας. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτών των θεωριών, για να περιγράψει (αφηγηθεί) κανείς ένα 
χρονικό γεγονός οφείλει να κάνει χρήση των γραμματικών χρόνων. Οι Παρελθολοντικές, Παροντολογικές και 
Μελλοντολογικές έννοιες, που συνδέονται με τον «Χρονικό» τρόπο σκέψης, δεν θα μπορούσαν να 
εξαλειφθούν από το Λόγο μας χωρίς να χάσουμε κάποια χαρακτηριστικά των γεγονότων. Σύμφωνα με τους 
γραμματικούς χρόνους μπορεί να οριστεί ο Τόπος του γεγονότος πάνω στον άξονα του χρόνου σε σχέση με το 
παρόν του υποκειμένου ή με κάποιο άλλο γεγονός: παρελθόν (αόριστος και παρατατικός), παρόν (ενεστώτας) 
και μέλλον (τέλειος και ατελής μέλλοντας), καθώς και η σχέση του πρότερου χρόνου στο παρελθόν 
(υπερσυντέλικος) και στο μέλλον (συντελεσμένος μέλλοντας).  Έτσι παράγεται ένας φαινομενικά 
«αντικειμενικός» ορισμός των χρονικών χαρακτηριστικών του γεγονότος.  

Η απόδοση του Τρόπου με τον οποίο το υποκείμενο επιλέγει να δει και να παρουσιάσει ένα γεγονός σε σχέση 
με την εσωτερική χρονική του σύσταση (όψη ή άποψη) αποτυπώνεται επίσης μέσω της γλώσσας. Εάν βλέπει 
το γεγονός συνοπτικά ως σύνολο, χωρίς να ενδιαφέρεται για την εσωτερική του διάρθρωση τότε η θεώρηση 
είναι συνοπτική (ή τέλεια) και η θέαση είναι έξω από το γεγονός. Εάν βλέπει το γεγονός στην εξέλιξή του και 
επιλέγει να μας δώσει σχετικές πληροφορίες τότε είναι μη συνοπτική (ή ατελής) και το σημείο θέασης είναι 
μέσα στο γεγονός. Έτσι λοιπόν το γεγονός προσδιορίζεται ως προς το αν είναι στιγμιαίο ή έχει διάρκεια 
(μεγάλη ή μικρή) και ως προς το αν είναι συνεχές ή διακεκομμένο. Σε αυτή την περίπτωση παράγεται ένας 
υποκειμενικός ορισμός των χρονικών χαρακτηριστικών του γεγονότος. 

3. Μετα-ιστορία 

«Κάθε αντίληψη της ιστορίας εκφέρεται πάντοτε μαζί με μια συγκεκριμένη εμπειρία του χρόνου, εμπειρία 
που διαπλέκεται μαζί της, που την ορίζει καταστατικά και που προορίζεται ακριβώς να την ανεβάσει στο φως. 
Παρόμοια και κάθε κουλτούρα είναι πάνω απ' όλα μια συγκεκριμένη εμπειρία του χρόνου, και καμιά νέα 
κουλτούρα δεν είναι δυνατή χωρίς κάποια μεταβολή αυτής της εμπειρίας. Το πρωταρχικό καθήκον μιας 



Β΄Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

113 

 

αυθεντικής επανάστασης δεν είναι ποτέ ως εκ τούτου απλά και μόνο «να αλλάξει τον κόσμο», παρά και 
προπάντος «να αλλάξει το χρόνο» »(Agamben, 2003)3. 

 

3.1. Η ισχύς των μοντέλων 

Τα μοντέλα αναπαράστασης έχουν δημιουργική ισχύ όσο ακόμα μπορούν αν λειτουργούν μεταφορικά. Όταν 
φτάσουν να κυριολεκτούν και άρα να δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι ταυτίζονται με αυτό που 
αναπαριστούν, όχι μόνο δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν κάτι νέο, αλλά υποβιβάζουν και αυτό στο 
οποίο αναφέρονται. Όταν μια μεταφορά υποπέσει στην κυριολεξία, τότε οποιαδήποτε εμμονή για συνέχιση 
της μεταφορικής διαδικασίας, οδηγεί σε παρανόηση του νοήματος της.  

«Η κειμενολατρεία έφτασε σε κρίσιμο σημείο τον 19ο αιώνα. Για την ακρίβεια επρόκειτο για το τέλος της 
Ιστορίας. Η Ιστορία, με την ακριβέστερη έννοια, είναι ο προοδευτικός μετασχηματισμός των εικόνων σε 
έννοιες, η προοδευτική εξήγηση των νοερών παραστάσεων, η προοδευτική απομαγικοποιήση, η προοδευτική 
κατανόηση των εννοιών. Όταν τα κείμενα δεν είναι πια κατανοητά, δεν υπάρχει πλέον τίποτε να εξηγηθεί και 
η ιστορία παύει. Ήταν ακριβώς σ΄ αυτό το κρίσιμο σημείο, τον 19ο αιώνα, που εφευρέθηκαν οι τεχνικές 
εικόνες, με σκοπό να καταστήσουν τα κείμενα και πάλι κατανοητά, να τα φορτίσουν με μαγεία, ξεπερνώντας 
έτσι την κρίση της ιστορίας»(Flusser, 1998)4 . 

Αντίστοιχα, προέκυψε η ανάγκη ορισμού μιας νέας θεωρίας που θα προσπαθούσε να λύσει το μυστήριο του 
χρόνου και θα βοηθούσε στην εξέλιξη της σκέψης. Αρκετά ερωτήματα που είχαν τεθεί σε σχέση με τη φύση 
του χρόνου συσσωρεύονταν αναπάντητα. Σύμφωνα με τις Α-θεωρίες υπάρχουν κενά στον ορισμό των θέσεων. 
Η θέση των γεγονότων στο χρόνο δεν είναι σταθερή αλλά προσωρινή. Κατ ‘επέκταση, οι προτάσεις που 
περιγράφουν τις θέσεις είναι ψευδείς, λόγω του «περάσματος» των γεγονότων από το μέλλον στο παρόν και 
από το παρόν στο παρελθόν (η πρόταση «χτες έβρεξε» αν διαβαστεί αύριο θα είναι ψευδής). Τα μόνα 
γεγονότα που μπορούν να θεωρηθούν πραγματικά (υπαρκτά) είναι αυτά που ανήκουν στο παρόν, που όμως 
μέχρι να καταγραφούν στο παρόν, έχουν ήδη «κυλήσει» στο παρελθόν. Το κυριότερο όμως ζήτημα που 
τίθεται αφορά στην κατεύθυνση του χρόνου: Είναι ο χρόνος μονής κατεύθυνσης; 

 

3.2. B-Theories 

Τα παραπάνω κενά ήρθε να καλύψει μια καινούρια θεωρία που δεν βασίζεται στην γραμμική θεώρηση των 
γεγονότων αλλά την σχετική τους θέση. Προτεραιότητα δηλαδή δίνεται στις σχέσεις μεταξύ των γεγονότων. 
Τα γεγονότα ορίζονται βάση του «πριν από», «ταυτόχρονα με» και «μετά από». Η διάκριση του πριν και μετά 
περιορίζεται σε γεγονότα που συνδέονται με αιτιώδη σχέση. Οι Σειρές των Θέσεων που κινούνται από το 
«Πριν» στο «Μετά», ονομάζονται B-Series (McTaggart, 1908). 

Δεν υπάρχει μία μόνο Σειρά με την οποία ορίζονται τα γεγονότα, κάθε Σειρά όμως ορίζεται βάση των 
προσδιορισμών πριν από, ταυτόχρονα με και μετά από. 

 

3.3. Αφαίρεση και της τρίτης διάστασης 

Τα νέα μοντέλα προσομοίωσης γίνονται ακόμα πιο αφηρημένα έτσι ώστε να συμπεριλάβουν νέες 
παραμέτρους. «Οι τεχνικές εικόνες παριστάνουν πολύ πιο αφηρημένα συμπλέγματα συμβόλων από τις 
παραδοσιακές εικόνες. Είναι μετακώδικες των κειμένων και υποδηλώνουν κείμενα και αρκετά περισσότερο 

                                                                 

3 Ο.π.  σελ.13 

4Ο.π. σελ. 14-15 
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έμμεσα τον κόσμο «εκεί έξω». Το είδος της φαντασίας που παράγει τις τεχνικές εικόνες είναι η ικανότητα 
μετασχηματισμού εννοιών από κείμενα σε εικόνες. Παρατηρώντας τις βλέπουμε καινούριους τρόπους 
κωδικοποίησης των εννοιών του κόσμου «εκεί έξω»»(Flusser, 2002).  

Σε αντίθεση με τις «Χρονικές» (tensed) σειρές των Α-θεωριών οι Β-θεωρίες αναφέρονται σε «Α-Χρονικές» 
(tenseless) σειρές. Μόνο οι σχέσεις νωρίτερα από, ταυτόχρονα με, αργότερα από, αποτελούν χρονικά 
χαρακτηριστικά των γεγονότων. Έτσι, τα γεγονότα ορίζονται βάση διαφορικών σχέσεων. Κατά συνέπεια όλα 
τα γεγονότα είναι εξίσου πραγματικά αφού δεν μεταβάλλονται οι σχετικές τους θέσεις. Έτσι είναι 
διεσπαρμένα και υπάρχουν ταυτόχρονα και συνεχώς (Williams, 1996). Η «πορεία του παρόντος» έχει 
μεταβληθεί σε συνεχή ταυτοχρονία των γεγονότων. Τα γεγονότα διεσπαρμένα κατά σμήνη συνθέτουν ένα 
ατελείωτο ψηφιδωτό που καλούμαστε να μορφοποιήσουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας.  

3.4. Αναλογική και ψηφιακή πληροφορία 

Σύμφωνα με τις παραπάνω θεωρίες έχουμε δύο τρόπους για να αναπαραστήσουμε την πληροφορία. Όταν η 
πληροφορία είναι συνεχόμενη, όπως κάθε κομμάτι πληροφορίας που μπορεί να αποκτηθεί από ένα 
απεριόριστο σύνολο τιμών, είναι αναλογική και αντιστοιχεί στις Α- θεωρίες, διότι όλα αφορούν μία 
συνεχόμενη περιοχή τιμών. Η ψηφιακή πληροφορία, περιορίζεται σε ένα πεπερασμένο σύνολο τιμών που 
αφορούν στην περιγραφή σχέσεων. Όπως οι υπολογιστές χρησιμοποιούν μία μορφή ψηφιακής πληροφορίας, 
τη δυαδική πληροφορία, που περιορίζεται μόνο στις δύο τιμές: ένα ή μηδέν, οι Β-θεωρίες αφορούν δυαδικές 
πληροφορίες συσχετισμένες με το «πριν από», «ταυτόχρονα με» και «μετά από».  Η δομή του χρόνου 
προσομοιάζει με το νευρικό μας σύστημα και βασίζεται στη διαφορά: «1-0». Οι συσκευές απαντούν σε ένα 
ερώτημα: να αφήσουν ή όχι τα ηλεκτρόνια να διέλθουν («1» αφήνουν, «0» δεν αφήνουν). Έτσι ως προς το 
χρόνο, το δυαδικό ως θεσιακό σύστημα με βάση το δύο, απαντά και στα ερωτήματα που αφορούν το «πριν 
από», «ταυτόχρονα με» και «μετά από». Ήδη οι παραπάνω απαντήσεις μας εισάγουν τις έννοιες της 
«μετάβασης», της «διαδοχής» και άρα της «κίνησης». 

Το μοντέλο αυτό δεν θα μπορούσε να λειτουργεί αν τα γεγονότα δεν θεωρούνταν διεσπαρμένα ταυτόχρονα 
και συνεχώς ενεργά. Οι Β –δηλώσεις εκφράζουν μόνιμα, σταθερά γεγονότα. Τα γεγονότα είναι μοναδικά μέσα 
από την εν δυνάμει ύπαρξή τους σε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Έτσι σε κάθε ερώτηση σχετική με τη θέση 
των γεγονότων, η απάντηση μπορεί να είναι μόνο μια. Κάθε δήλωση είναι ή αληθής ή ψευδής.  

Όλα τα προηγούμενα μας οδηγούν αναπόφευκτα στην έννοια της «Διαφοράς» (διαφωράς). Ο χρόνος 
«κατοικεί» μέσα στις διπολικές οργανώσεις των Δομών. Είναι εν τέλει αυτό που διαφεύγει και οργανώνει…  
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Περίληψη 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χώρος της προβολής επεκτείνεται πέρα από τα όρια της προβαλλόμενης 
εικόνας; Πώς θα μπορούσε να σχεδιασθεί και να λειτουργήσει σε συνεργασία με το δομημένο περιβάλλον; 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που προσδίδει στο χώρο μια τέτοια επέμβαση; O σύγχρονος θεατής είναι 
εξοικειωμένος με τον κινηματογράφο, όπου παρακολουθεί παθητικά το έργο σε μια σκοτεινή αίθουσα.  Στην 
περίπτωση αυτή, ο περιβάλλων χώρος υποβαθμίζεται και η οθόνη λειτουργεί σαν ένα παράθυρο που 
παραπέμπει στον αναπαριστώμενο χώρο της εικόνας. Όμως, οι σύγχρονες οπτικοακουστικές τεχνολογίες, 
παράγουν έναν νέο τύπο θέασης πέρα από την κλασική κινηματογραφική συνθήκη. Ο θεατής κινείται 
ελεύθερα και αλληλεπιδρά με την προβαλλόμενη εικόνα, που συναντά σε πολλά σημεία της καθημερινότητας 
του. Θα εντοπίσουμε τα βασικά σημεία εξέλιξης του συστήματος προβολής της εικόνας παρουσιάζοντας 
χωρικές στρατηγικές σε σύγχρονες πολυμεσικές εγκαταστάσεις, παράλληλα με παλαιότερα έργα που 
υλοποιούνται με αναλογικά μέσα, στα πλαίσια της Βιντεοτέχνης, του Διευρυμένου Κινηματογράφου 
(Expanded Cinema) του 1960 αλλά και προ-κινηματογραφικές κατασκευές. 

 

Λέξεις Κλειδιά 

Αρχιτεκτονικός Χώρος της Προβολής της Εικόνας, Οθόνη, Πειραματικός Κινηματογράφος, Διευρυμένος 
Κινηματογράφος, Πολυμεσικές Εγκαταστάσεις, Ψηφιακά Διευρυμένος Κινηματογράφος 

 

1. Εισαγωγή 

Η οθόνη έχει διττή υπόσταση καθώς συνδυάζει το υλικό μέρος της κατασκευής της, με το άυλο της 
προβαλλόμενης εικόνας. Υποστηρίζουμε ότι η οθόνη διαμορφώνει δύο είδη χώρου: τον εικονογραφικό χώρο 
που απεικονίζεται στη δισδιάστατη επιφάνεια της, και τον  αρχιτεκτονικό χώρο που ορίζεται από το σύστημα 
προβολής της εικόνας (μηχανισμός προβολής, δέσμη φωτός, επιφάνεια προβολής) και τον θεατή. Θεωρούμε 
δηλαδή ότι το σύστημα προβολής της εικόνας λειτουργεί σαν ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο, αφού ορίζει ένα 
νοηματοδοτημένο χώρο κατ’ αντιστοιχία με τις δομικές κατασκευές.  

Στη μελέτη αυτή θα αναπτύξουμε την έννοια του αρχιτεκτονικού χώρου της προβολής της εικόνας. Το βασικό 
ερώτημα είναι πως θα μπορούσε ο αρχιτεκτονικός χώρος της προβολής να σχεδιασθεί και να λειτουργήσει σε 
συνεργασία με το δομημένο περιβάλλον και ποια είναι τα χαρακτηριστικά που προσδίδει στο χώρο μια τέτοια 
επέμβαση. Πειραματισμοί σχετικά με το χώρο αυτό έγιναν στα πλαίσια του κινήματος του Διευρυμένου 
Κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960, αλλά και του Ψηφιακά Διευρυμένου Κινηματογράφου που 
εντάσσεται στο πεδίο των πολυμεσικών εγκαταστάσεων. Το ζητούμενο στα κινήματα αυτά είναι η υπέρβαση 
της κλασικής κινηματογραφικής θέασης - όπου ο θεατής παρακολουθεί παθητικά το έργο σε μια σκοτεινή 
αίθουσα – με τη δημιουργία μια νέας συνθήκης όπου ο θεατής κινείται ελεύθερα και αλληλεπιδρά με την 
προβαλλόμενη εικόνα.  
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2. Η εξέλιξη του Αρχιτεκτονικού Χώρου της Προβολής της Εικόνας 

2.1. Προ-κινηματογραφικές κατασκευές 

Η σταδιακή επικράτηση του εμπορικού κινηματογράφου οδήγησε στην τυποποίηση μιας σειράς παραμέτρων 
που αφορούν τη χωρική λειτουργία του συστήματος προβολής της εικόνας: η προβολή της εικόνας και η 
σχέση της με την προβαλλόμενη εικόνα, η εμπειρία του θεατή και ο τρόπος θέασης αλλά και η οργάνωση του 
χώρου του θεάματος είναι σε μεγάλο βαθμό καθορισμένες. Στη σύγχρονη εποχή, πολλοί δημιουργοί που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των διαδραστικών πολυμεσικών εγκαταστάσεων ανατρέχουν στη μελέτη και 
επανάχρηση στοιχείων των προ-κινηματογραφικών κατασκευών, αναζητώντας εναλλακτικές εκφραστικές 
μορφές. 

 

Αναλύοντας τις προ-κινηματογραφικές κατασκευές, εντοπίζουμε διαφορετικές εκφραστικές μορφές (σε σχέση 
με τον μεταγενέστερο εμπορικό κινηματογράφο) ως προς την την εμπειρία του θεατή, τον τρόπο θέασης αλλά 
και την οργάνωση του χώρου του θεάματος. Παρατηρούμε ότι ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, η 
παραγωγή της κινούμενης εικόνας εξαρτάται από κάποιας μορφής δράση του θεατή που θέτει σε κίνηση έναν 
περιστρεφόμενο μηχανισμό (Φαινακιστοσκόπιο, Ζωοτρόπιο, Πραξινοσκόπιο). Χρησιμοποιούνται ειδικές 
διατάξεις που είτε κατευθύνουν το βλέμμα του θεατή (Στερεοσκόπιο, οπτικά κουτιά) είτε τον διευκολύνουν να 
επιλέξει ελεύθερα τον τρόπο που θα δει την εικόνα (Πανόραμα, Αναμορφικές προβολές). Στις προβολές με 
Μαγικό Φανό, ο θεατής καταλαμβάνει μια σταθερή θέση σε σκοτεινή αίθουσα (Φαντασμαγορία), κατά 
αντιστοιχία με τη μεταγενέστερη κινηματογραφική θέαση, ενώ στο Διόραμα ο θεατής κάθεται σε μια 
κινούμενη πλατφόρμα. Ο θεατής χρησιμοποιεί τη συσκευή για ψυχαγωγικούς λόγους στο περιβάλλον της 
καθημερινότητάς του (Φυλλοσκόπιο, Θαυματρόπιο), ή μεταβαίνει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Πανόραμα, παραστάσεις Φαντασμαγορίας).  

 

Βλέπουμε λοιπόν οτι ανεξάρτητα από το αν η εικόνα είναι προβαλλόμενη ή όχι, ένα σημαντικό στοιχείο που 
διαμορφώνει τη χωρική διάταξη των προ-κινηματογραφικών κατασκευών είναι ο ρόλος του θεατή. Συμμετέχει 
ή όχι στην παραγωγή της κινούμενης εικόνας; Είναι ένας ή ένα σύνολο ανθρώπων; Θα μεταβεί σε κάποια 
ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα; Θα συμμετέχει με κάποιον τρόπο στην αφηγηματική εξέλιξη του έργου; Οι 
διαφορετικοί τύποι προ-κινηματογραφικών κατασκευών εισάγουν μια διαφορετική οπτική θεώρηση και 
αντίληψη. Ταυτόχρονα, διαμορφώνονται διαφορετικές προσεγγίσεις που λειτουργούν συσσωρευτικά, 
μεταβάλλοντας τη σχέση του θεατή με την εικόνα. 

 

Εικόνα 1: Flip book / Θαυματρόπιο / Ζωοτρόπιο 

 

2.2. Κινηματογραφική Προβολή – Πειραματικός Κινηματογράφος του Μεσοπολέμου 

Στα πλαίσια των πρωτοποριακών καλλιτεχνικών κινημάτων του μεσοπολέμου εισάγεται μια νέα χωρική 
αντίληψη, που οδηγεί σε εναλλακτικές εκφραστικές μορφές. Η έμφαση που δίνεται στη διαφάνεια και τη 
σύνδεση του μέσα με τον έξω χώρο στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής του μοντέρνου κινήματος, αλλά και το 
αίτημα για ενεργοποίηση του θεατή, οδηγεί σε απόπειρες σύνδεσης του χώρου της προβολής με το χώρο των 
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θεατών στον κινηματογράφο, και επέκτασης της σκηνής στο θέατρο, με την εξάπλωση των στοιχείων της 
παράστασης (φωτισμός, άκουστικά εφέ) προς το χώρο του κοινού. Παράλληλα, προκύπτουν αναφορές στην 
ανάγκη διεύρυνσης και υπέρβασης του βιομηχανικά τυποποιημένου κινηματογραφικού κάδρου. Ο Αϊζενστάιν 
καταθέτει σκέψεις για την κατάργηση του ορθογώνιου κάδρου, υπερβαίνοντας τους βιομηχανικά 
τυποποιημένους μηχανισμούς προβολής (Friedberg, 2006: 129). 

 

Την ίδια εποχή ο Μπένγιαμιν αναδεικνύει τη σημασία του θεατή-παρατηρητή στην ολοκλήρωση του 
καλλιτεχνικού έργου, ενώ στα πλαίσια του ντανταϊσμού και της ειρωνίας που εκφράζει προς την ακαδημαϊκή 
τέχνη, ο θεατής καλείται ακόμα και να εισέλθει στο χώρο του έργου [Κουρτ Σβίττερς (Kurt Schwitters), 
Merzbau (1923)]. Εδώ έχει σημασία να τονίσουμε τις γλυπτικές/χωρικές ιδιότητες της φωτεινής δέσμης, όπως 
εκφράζονται μέσα από το έργο του Λάζλο Μοχόλυ – Νάγκυ (Laszlo Moholy – Nagy). Στο Light Space Modulator 
(1922-1930), η φωτεινή δέσμη είναι το ενοποιητικό στοιχείο ανάμεσα στην κινητική κατασκευή, τον 
περιβάλλοντα χώρο και τον θεατή.  

 

Εικόνα 2, 3: Κουρτ Σβίττερς, Merzbau (1923) / Λάζλο Μοχόλυ – Νάγκυ, Light Space Modulator (1930)  

2.3. Διευρυμένος Κινηματογράφος, Τηλεόραση και Βίντεο 

Κατά τη δεκαετία του 1960, διαμορφώνεται το κίνημα του Διευρυμένου Κινηματογράφου, μιας ομάδας έργων 
που εντάσσονται στον πειραματικό κινηματογράφο της εποχής. Οι δημιουργοί μελετούν τις δυνατότητες του 
κινηματογραφικού μέσου, κάνοντας πειραματισμούς πάνω στην κινηματογραφική μηχανή, το φιλμ αλλά και 
την επιφάνεια προβολής. Πηγή έμπνευσης για τα έργα αυτά αποτελεί ο πειραματικός κινηματογράφος του 
μεσοπολέμου και ιδιαίτερα τα αφηρημένα φιλμ που πειραματίζονται με τις σχέσεις ρυθμού, χρώματος και 
σχημάτων. Με βάση την κωδικοποίηση της Αν Μαρί Ντυγκέ, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας 
έργων συνοψίζονται σε πέντε σημεία (Abel, 1997:26): 

- Την πεποίθηση ότι η παραδοσιακή οθόνη είναι ανεπαρκής και ότι ο χώρος της οθόνης θα πρέπει με κάποιον 
τρόπο να διευρυνθεί και να πολλαπλασιασθεί. 

- Τη φουτουριστική ιδέα της χρήσης διαφορετικών εκφραστικών μέσων, υλικών και τεχνικών, καταργώντας τα 
όρια ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές τέχνης [poliespressivita] που βασίζεται στην προγενέστερη έννοια 
του «ολοκληρωμένου έργου τέχνης» [Gesamtkunstwerk]. 

- Τη σύγκλιση του κινηματογράφου με το θέατρο με στόχο την ανάδειξη της σημασίας του θεατή ή γενικότερα 
των οργανικών στοιχείων (σε αντίθεση με τα μηχανικά στοιχεία) και την ενθάρρυνση της άμεσης επαφής του 
θεατή με το έργο. 

- Την αποδόμηση της διαδικασίας της προβολής. Σε αντίθεση με την έμφαση στην προβαλλόμενη εικόνα, στις 
συγκεκριμένες καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, η φωτεινή δέσμη, η επιφάνεια προβολής, η κίνηση του φιλμ 
μέσα στη μηχανή προβολής και η διαδικασία της θέασης ενός κινηματογραφικού έργου, αποτελούν πεδίο 
πειραματισμού. 
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- Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φωτεινή δέσμη της κινηματογραφικής προβολής. Οι δημιουργοί εστιάζουν 
στο γεγονός ότι ο κινηματογράφος είναι «η τέχνη του φωτός». 

 

Η αμερικανίδα θεωρητικός του κινηματογράφου Μαίρη Αν Ντόαν (Mary Ann Doane), στο κείμενό της «The 
Location of the Image: Cinematic Projection and Scale in Modernity» (Douglas & Eamon, 2009) αναφέρει πως 
τα έργα του Διευρυμένου Κινηματογράφου είναι κατά μια έννοια αντί-προβολή, καθώς η διαδικασία της 
προβολής αφορά στην αποτύπωση μιας τρισδιάστατης μορφής σε δυσδιάστατη επιφάνεια. Αντίθετα, τα έργα 
αυτά ενεργοποιούν τον χώρο ανάμεσα στην μηχανή προβολής, τον θεατή και την επιφάνεια προβολής.  

 

Στο MovieMovie (1967) των Τζέφρυ Σω (Jeffrey Shaw), Θέο Μποτσίβερ (Theo Botschuijver) και Σιν Γουέσλεϋ 
Μίλλερ (Sean Wellesley-Miller) και Τίμπε φαν Τίχεν (Tjebbe van Tijen), ο χώρος της οθόνης επεκτείνεται με την 
ταυτόχρονη προβολή εικόνων σε διαφορετικές επιφάνειες, ακόμα και στο σώμα των θεατών. Με τον τρόπο 
αυτό δίνεται βάθος στην προβαλλόμενη εικόνα. Η ευέλικτη επιφάνεια προβολής, καθώς και το περίκλειστο 
οπτικοακουστικό περιβάλλον, ενθαρρύνει τους θεατές να αλληλεπιδράσουν με το έργο, τροποποιώντας την 
προβαλλόμενη εικόνα, αλλά και το ηχητικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με την μετωπική διάταξη, που τοποθετεί 
τον θεατή απέναντι από την επιφάνεια προβολής, η κυκλική χωρική διάταξη του MovieMovie διαμορφώνει 
πολλαπλές σχέσεις θέασης: ο θεατής μπορεί να δει το έργο από απόσταση, να επέμβει με κάποιο τρόπο στη 
μορφή του, ακόμα και να εισέλθει σε αυτό. 

 

 

 

Εικόνα 3: Τζέφρυ Σω, Θέο Μποτσίβερ και Σιν Γουέσλεϋ Μίλλερ και Τίμπε φαν Τίχεν, Movie Movie (1969) 

 

Στη μελέτη αυτή, η τηλεοπτική οθόνη εξετάζεται παράλληλα με την κινηματογραφική οθόνη, όπως 
χρησιμοποιείται στα πλαίσια του κινήματος του Διευρυμένου Κινηματογράφου, καθώς παρατηρούμε 
αντίστοιχες προσεγγίσεις στην χωρική της λειτουργία. Στα πλαίσια της βιντεοτέχνης πραγματοποιούνται 
διαδραστικές προσεγγίσεις με την εισαγωγή διαφορετικών τρόπων συμμετοχής του θεατή στην υλοποίηση 
της προβαλλόμενης εικόνας με την παρεμβολή στο τηλεοπτικό σήμα ή στη μορφοποίηση της εικόνας με 
μαγνητικά ή άλλα μέσα.  

 

Είναι σημαντικό να αναδειχθούν ορισμένα χαρακτηριστικά στην τεχνολογία της τηλεόρασης και του βίντεο 
που διαφοροποιούν τα έργα αυτά σε σχέση με την κινηματογραφική προβολή. Από την άποψη της 
καταγραφής των εικόνων, η ηλεκτρονική εικόνα της τηλεόρασης μοιάζει με την οπτικο-χημική εικόνα του 
κινηματογράφου, καθώς και στις δυο περιπτώσεις αποτυπώνεται η κινούμενη εικόνα. Ωστόσο, η διαδικασία 
προβολής διαφέρει ριζικά. Στον κινηματογράφο, η εικόνα αποτυπώνεται στο φιλμ και παρουσιάζεται στο 
κοινό με τη μηχανή προβολής. Αντίθετα, στην τηλεόραση, η εικόνα μετατρέπεται σε ροή ηλεκτρικών παλμών, 
που μεταδίδονται μέσω ειδικής καλωδίωσης. Επίσης, με την τεχνολογία του βίντεο η φωτο-χημική μετατροπή 
της φωτεινής δέσμης σε εικόνα εγγεγραμμένη στο υπόβαθρο (φιλμ) γίνεται φωτο-ηλεκτρομαγνητική 
μετατροπή. Δηλαδή, το καρέ του βίντεο δεν είναι μια φωτογραφία. Στη σημερινή εποχή χρησιμοποιούνται 
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διαφορετικές τεχνολογίες υλοποίησης της εικόνας στην οθόνη, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει 
ηλεκτρομαγνητικό σήμα που μετατρέπεται σε φωτεινή δέσμη. 

 

Η τηλεοπτική εικόνα διαχέεται στο χώρο με πολυκάναλες βιντεοεγκαταστάσεις, καθώς ο θεατής αναγκάζεται 
να μετακινηθεί για να διαμορφώσει μια συνολική εικόνα του έργου. Παρόμοιες τεχνικές εφαρμόζονται και με 
κινηματογραφικές προβολές. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται η  έξοδος του καλλιτεχνικού έργου στον ιστό της 
πόλης. Επίσης, στα πλαίσια του κινήματος των καταστασιακών αναδύονται έννοιες όπως η ψυχογεωγραφία, 
που δίνει έμφαση στην προσωπική εμπειρία του αστικού χώρου αλλά και σκέψεις για ένα δομημένο 
περιβάλλον που μπορεί να προσαρμόζεται στις επιθυμίες του χρήστη. Προτείνονται κατασκευές που 
«ζωντανεύουν» τον αστικό χώρο (Τζέφρυ Σω, Waterwalk,1969) ή προβολές εικόνων που λειτουργούν σαν ένα 
επιπλέον επίπεδο πληροφορίας [Βολφ Βοστέλ (Wolf Vostel), Notstandbordstein, 1969].  

 

Παράλληλα, κατά τη δεκαετία του 1960, διατυπώνονται αρχιτεκτονικές προτάσεις που χαρακτηρίζονται από 
την ανάδειξη της σημασίας του χρήστη και την προσπαθεια προσαρμογής του δομημένου χώρου στην 
τυχαιότητα και την απροσδιοριστία. Οι προτάσεις αυτές παραμένουν σε ένα θεωρητικό επίπεδο, καθώς οι 
πρακτική εφαρμογή τους παρουσιάζει λειτουργικές δυσκολίες. Τα καλλιτεχνικά έργα όμως δεν 
αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Προτείνονται κατασκευές από ευμετάβλητα υλικά, που βοηθούν τους 
ανθρώπους να δούν το καθημερινό περιβάλλον μέσα από μια νέα οπτική. Οι απόπειρες σύνθεσης του 
απτικού χώρου με τον αναπαριστώμενο χώρο της εικόνας που γίνονται στα πλαίσια του Διευρυμένου 
Κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960 προετοιμάζουν το έδαφος για τα μεταγενέστερα ψηφιακά 
περιβάλλοντα.  

 

2.4. Ψηφιακά Διευρυμένος Κινηματογράφος 

Ο αυστραλός καλλιτέχνης και ερευνητής Τζέφρυ Σω υποστηρίζει ότι η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει την 
κατάλληλη πλατφόρμα για την εξέλιξη των αναζητήσεων του διευρυμένου κινηματογράφου της δεκαετίας του 
1960 (Shaw & Weibel, 2003). Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού μέσου που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για τη διεύρυνση της κινηματογραφικής εμπειρίας; Ο Λεβ Μάνοβιτς, στο βιβλίο του The 
Language of New Media, ξεχωρίζει τέσσερις βασικές ιδιότητες:, τη μαθηματική αναπαράσταση [numerical 
representation], τη σπονδυλωτή δομή [modularity], τον αυτοματισμό [automation] και τη μεταβλητότητα 
[variability]. Λόγω των χαρακτηριστικών που αναφέρουμε παραπάνω, το ψηφιακό έργο δύναται να 
τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες  και τις επιθυμίες του χρήστη, μεταβάλλοντας έτσι την παραδοσιακή 
σχέση έργου-θεατή.  Ο θεατής αποκτά πλέον τη δυνατότητα συν-διαμόρφωσης του έργου. 

 

H χωρική λειτουργία του συστήματος προβολής της εικόνας στις διαδραστικές πολυμεσικές εγκαταστάσεις, 
διαφοροποιείται σε σχέση με την τηλεοπτική μετάδοση και την κινηματογραφική προβολή. Καθώς η ανάπτυξη 
στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των οπτικοακουστικών μέσων υποβαθμίζει τη σημασία της φυσικής 
απόστασης, ο χώρος δεν γίνεται αντιληπτός σαν μια συνέχεια, αλλά σαν μια σειρά από τμηματικά πλάνα. Στο 
ψηφιακό περιβάλλον, ο θεατής συνδιαμορφώνει την αφηγηματική εξέλιξη του έργου. Ο νέος ρόλος του θεατή 
αναδεικνύεται μέσα από τη διαδικασία της προβολής, καθώς το βλέμμα του ταυτίζεται με τον φακό της 
κάμερας (Doane, Manovich). Ειδικά στο έργο του Τζέφρυ Σω, η κίνηση της φωτεινής δέσμης της μηχανής 
προβολής ενσωματώνεται στο σύστημα διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (HCI) και ελέγχεται από τον θεατή 
(EVE, Place, T-Visionarium). Όπως δηλώνει και ο ίδιος ο Σω, η κίνηση του βλέμματος του θεατή είναι το έργο. 
Σε αντίθεση με την κινηματογραφική ή την τηλεοπτική οθόνη όπου η θέαση είναι ομαδική, στις διαδραστικές 
πολυμεσικές εγκαταστάσεις όπου γίνεται προβολή εικόνας, ο θεατής - χειριστής βρίσκεται σε διαφορετικό 
καθεστώς θέασης από τα υπόλοιπα μέλη του κοινού που παρακολουθούν με παθητικό τρόπο.  
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Ωστόσο, καθώς η οθόνη εντάσσεται στο δομημένο περιβάλλον, η προβαλλόμενη εικόνα προσλαμβάνεται από 
τον θεατή σε κίνηση. Λόγω της διάχυσης της υπολογιστικής δύναμης [ubiquity] και της ανάπτυξης των 
τεχνολογιών επικοινωνιών στα πλαίσια του ψηφιακού περιβάλλοντος, ο θεατής δεν χρειάζεται να μεταβεί σε 
ειδικούς χώρους θεαμάτων. Η οπτικοακουστική πληροφορία υλοποιείται σε οθόνες που βρίσκονται παντού 
και σε διαφορετικά μεγέθη, στο δημόσιο χώρο, στον χώρο εργασίας, στο χώρο κατοικίας. Παρατηρούμε 
λοιπόν, πως ενώ στο Διευρυμένο Κινηματογράφο της δεκαετίας του 1960, η υλικότητα της οθόνης τονίζεται, 
καθώς κατασκευάζεται από διαφορετικά υλικά και ο θεατής καλείται να την αγγίξει, στο ψηφιακό περιβάλλον 
η οθόνη εξαϋλώνεται, αφού δυνητικά υπάρχει σε κάθε επιφάνεια.      

 

Ο σύγχρονος θεατής δέχεται ένα μεγάλο όγκο πληροφορίας, την οποία όμως μπορεί να οργανώσει σύμφωνα 
με κριτήρια που ορίζει ο ίδιος. Η θέση του παρατηρητή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η οργάνωση της 
πληροφορίας προκύπτει από την κίνηση του, είτε στον φυσικό είτε στον δυνητικό χώρο. Αυτό είναι ένα πεδίο 
πειραματισμού του Ψηφιακά Διευρυμένου Κινηματογράφου, καθώς η οργάνωση της πληροφορίας, σαν 
κάποιου τύπου πλοήγηση στο χώρο, είναι μια κινηματογραφική επιρροή. Το κινηματογραφικό κάδρο 
αντιστοιχεί στην κίνηση της κάμερας στο χώρο και λειτουργεί σαν μηχανισμός επιλογής, αφού εστιάζει σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή. Ο κινούμενος θεατής επιλέγει ένα διαφορετικό σημείο κάθε φορά, δημιουργώντας μια 
προσωπική και μοναδική αφηγηματική πορεία. Η κατάσταση αυτή διαφοροποιείται από την αλλαγή καναλιών 
στην τηλεόραση, ή την επιλογή στοιχείων από το μενού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου η σχέση θέασης 
είναι μετωπική και ο θεατής παραμένει σε ένα σταθερό σημείο.  

 

Αναλύοντας το έργο του Σω, παρατηρούμε μια σειρά από παραδείγματα όπου το κάδρο της προβαλλόμενης 
εικόνας χρησιμοποιείται σαν μηχανισμός επιλογής ενός μέρους από μια μεγαλύτερη πανοραμική εικόνα 
(Place, EVE, T_Visionarium). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η προσέγγιση επεκτείνεται και σε έργα με 
πολλές ταυτόχρονες προβολές, καθώς το βλέμμα του θεατή μετακινείται ή ο ίδιος ο θεατής μετακινείται. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρχιτεκτονική διαμόρφωση ορισμένων έργων του, που προκύπτει από 
την κίνηση της κάμερας (Place, EVE). Η μορφή της επιφάνειας προβολής αποτυπώνει την περιστροφική κίνηση 
της κάμερας που βρίσκεται στο κέντρο. Η τοποθέτηση του θεατή-χειριστή του έργου σε αυτή τη θέση 
υποδηλώνει την αντικατάσταση του βλέμματός του με το πεδίο καταγραφής της κινηματογραφικής κάμερας. 
Με την τοποθέτηση του θεατή σε προνομιακή θέση, στο κέντρο δηλαδή της κυλινδρικής επιφάνειας 
προβολής, ο ρόλος του αναβαθμίζεται και από απλός παρατηρητής μετατρέπεται σε οργανικό στοιχείο του 
έργου.  

 

Εικόνα 4: Τζέφρυ Σω, Place Ruhr (2002), Διάγραμμα του συστήματος προβολής της εικόνας / Στιγμιότυπο 
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3. Ο Διευρυμένος Κινηματογράφος ως μεθοδολογικό εργαλείο στο σχεδιασμό 

Είδαμε πως ο Διευρυμένος Κινηματογράφος αφορά στη διεύρυνση της κινηματογραφικής γλώσσας και τελικά 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή του θεατή στο έργο. Εστιάσαμε σε παραδείγματα που η συμμετοχή του θεατή 
επιτυγχάνεται μέσω του σχεδιασμού του συστήματος προβολής της εικόνας. Είδαμε κατασκευές που ορίζουν 
ένα συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό περιβάλλον, όπου η προβαλλόμενη εικόνα διαφοροποιείται ανάλογα με την 
οπτική του θεατή ή την κίνησή του μέσα σε αυτό. Έτσι, ο θεατής διαμορφώνει την αφηγηματική εξέλιξη του 
έργου. Αντιστρέφοντας αυτή την προσέγγιση, θα μπορούσαμε να πούμε πως ο αρχιτεκτονικός χώρος γίνεται 
αντιληπτός από τον θεατή σε κίνηση, σαν μια σειρά από πλάνα. Εντοπίζονται επίσης στάσεις σε σημεία με μια 
ιδιαίτερη οπτική. Θα μπορούσαν λοιπόν να χρησιμοποιηθούν στη συνθετική διαδικασία αρχές σχεδιασμού 
που βασίζονται στον διευρυμένο κινηματογράφο. 

Στη δράση «Επανακατοικήσεις»1 που οργανώθηκε από τον σύνδεσμο υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση 
επιλέχθηκαν, μετά από ανοιχτή πρόσκληση, εννέα χαρακτηριστικά διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας τα 
οποία ανασχεδιάστηκαν από μια ομάδα από αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και κοινωνικούς ανθρωπολόγους. Τα 
μέλη της κάθε ομάδας επισκέφτηκαν τα επιλεγμένα σπίτια, συνομίλησαν με τους κατοίκους και εκπόνησαν 
παραδειγματικές μελέτες αναμόρφωσης των επιλεγμένων κατοικιών. 

Η υπογράφουσα, μαζί με την εικαστικό και φωτογράφο, επίσης υπότροφο του Ωνασείου, Αγγελική Σβορώνου, 
ανέλαβε να μελετήσει ένα διαμέρισμα του Α΄ορόφου στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί ζει η φωτογράφος Ηώ 
Πάσχου με τον σύζυγο της και την κόρη τους. Μέσα από την συζήτησή μας, διαπιστώσαμε το ζευγάρι είναι 
ευχαριστημένο από τη διαρρύθμιση του σπιτιού με εξαίρεση το γραφείο που είναι πολύ μικρό και στενό. 
Επίσης προέκυψε μια ακόμα χρήση του σπιτιού πέρα από κατοικία και χώρο εργασίας, καθώς το σπίτι 
χρησιμοποιείται συχνά για επαγγελματικά ραντεβού. Έτσι προτάθηκαν δύο κατηγορίες επέμβασης: Η πρώτη 
αφορά στη μετατροπή της κατοικίας σε εφήμερο εκθεσιακό χώρο. Η δεύτερη αφορά στη βελτίωση του χώρου 
του γραφείου. 

Για την επέμβαση, χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές υλοποίησης της εικόνας όπως καθρέπτες, 
φωτοτράπεζες (light box) και προβολικά μηχανήματα διαφορετικών τύπων. Το ζητούμενο είναι να 
διαπιστώσουμε τη διαφορετική ποιότητα που δίνει η κάθε τεχνική.  Η θέση της κάθε προβολής καθώς και η 
επιλογή της τεχνικής προκύπτει από τη διαρρύθμιση του χώρου. Ενεργοποιούνται και περιοχές που δεν 
χρησιμοποιούνται, όπως ο φωταγωγός. Στο γραφείο δημιουργείται ένα νέο έπιπλο γραφείου και βιβλιοθήκης, 
ενώ δυο απέναντι τοίχοι επενδύονται με καθρέπτες, έτσι ώστε ο χώρος να φαίνεται μεγαλύτερος. Με βάση 
την αρχιτεκτονική σύνθεση των προβολών που έγινε από την υπογράφουσα, η Αγγελική Σβορώνου 
δημιούργησε ένα έργο που βασίζεται στις κινήσεις των κατοίκων μέσα στο σπίτι. Επίσης έγινε και μια 
πρόταση με προβολές έργων της Ηούς Πάσχου. 

 

Μέσα από αυτό το ενδεικτικό έργο βλέπουμε πώς μια επέμβαση με διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης της 
εικόνας, μετασχηματίζει τον χώρο της κατοικίας. Πρόκειται για μια άυλη επέμβαση, με ελάχιστες και 
εφήμερες αλλάγές στο χώρο, που μεταβάλλει δραστικά την ατμόσφαιρα της κατοικίας2.   

 

                                                                 

1 http://www.onassis-scholars.gr/events/epanakatikisis 

2 Παρουσίαση του έργου στη διεύθυνση http://www.olgavenetsianou.info/here/?p=429 
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Εικόνες 5,6: Προβολή στο φωταγωγό. Αρχιτεκτονική σύνθεση προβολών: Όλγα Βενετσιάνου, Δρ. Αρχιτέκτων 

Εικαστική επιμέλεια προβολών: Αγγελική Σβορώνου, Φωτογράφος - Εικαστικός 

 

Εικόνα 6: Προβολές στο σαλόνι. Τα προβαλλόμενα έργα είναι της Ηούς Πάσχου. 

 

4. Συμπέρασμα 

Είδαμε λοιπόν πως η προβολή της εικόνας δημιουργεί μια περιοχή, ένα χώρο. Όταν συνδυάζεται ο χώρος της 
προβολής με το αρχιτεκτονικό περιβάλλον, δημιουργείται μια νέα ατμόσφαιρα, καθώς και αφηγηματικές 
πορείες που εξαρτώνται από τη θέση και την κίνηση του θεατή. Οι νέες οπτικοακουστικές τεχνολογίες, 
παράγουν έναν νέο τύπο θέασης πέρα από την κλασική κινηματογραφική συνθήκη, όπου ο θεατής 
παρακολουθεί παθητικά το έργο σε μια σκοτεινή αίθουσα. Εντοπίζεται επίσης η ιστορική συνέχεια της 
αλληλεπίδρασης του θεατή με το σύστημα προβολής της εικόνας. Όταν η αλληλεπίδραση αυτή βασίζεται στη 
θέση του παρατηρητή, ο βαθμός συμμετοχής του αυξάνεται σταδιακά με τη μετάβαση από την αναλογική 
στην ψηφιακή τεχνολογία. Σε ότι αφορά την χωρική οργάνωση του συστήματος προβολής της εικόνας, τα 
πεδία όπου εντοπίζονται αλλαγές είναι η μορφή, ο βαθμός διαφάνειας της επιφάνειας προβολής, η οργάνωση 
της κίνησης του θεατή και οι τρόποι σύνδεσης φυσικού και δυνητικού χώρου. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 
διαφορετικές σχέσεις θέασης που διαμορφώνονται στο ψηφιακό περιβάλλον αντιστοιχούν σε προ-
κινηματογραφικές οπτικές μηχανές. Όταν η αρχιτεκτονική εγκατάσταση λειτουργεί σαν οπτική μηχανή, ο 
θεατής αναβαθμίζεται σε συμμετέχοντα του έργου καθώς του παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθεί το 
έργο με τον δικό του μοναδικό τρόπο. 
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Ο καθρέφτης μέσα στον καθρέφτη: η αφήγηση της ταυτότητας του τόπου 
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Ανδαλουσία. 

 

Ευφροσύνη Τσακίρη,  

Αρχιτέκτων, Urban Designer (ΕΜΠ, UCL), Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πολυτεχνείου Κρήτης, Υπ. Διδάκτωρ 
Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ 

eftsakiri@gmail.com 

 

 

Περίληψη 

Φράκταλ ή μορφόκλασμα ορίζεται το μαθηματικό σύνολο, του οποίου η γραφική αναπαράσταση είναι αυτό-
όμοια –παρουσιάζει δηλαδή ένα επαναλαμβανόμενο μορφολογικό πρότυπο σε κάθε κλίμακα ανάλυσης. Μια 
έννοια παρόμοια με το φράκταλ μελετήθηκε από τον Leibniz τον 17ο αιώνα, ενώ ήδη από τον 19ο αιώνα 
αρκετές επιστημονικές εργασίες περιγράφουν μαθηματικά τέτοια αντικείμενα. Ο όρος φράκταλ μελετάται 
συστηματικά και εφαρμόζεται σε άλλα γνωστικά πεδία από την δεκαετία του ‘60 με πρωτοπόρο τον 
μαθηματικό Mandelbrot. Στην ανακοίνωση περιγράφω μέσω παραδειγμάτων τα φράκταλ ως μαθηματική 
έννοια και ως φαινόμενο παρατηρήσιμο στη φύση και τις αναπαραστάσεις στις ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στην διακοσμητική, αρχιτεκτονική, πολεοδομία, ζωγραφική, 
λογοτεχνία και σε περιγραφές αυτό-όμοιων χωρικών φαινομένων που χρησιμοποιούν την αναλογία των 
φράκταλ (Christaller, Alexander, Σαλίγκαρος, Batty, κ.ά.), σε υλικά και σε άυλα φαινόμενα, αλλά και στον 
χρόνο. 

Στη συνέχεια επιχειρώ την σκιαγράφηση της τοπικής ταυτότητας μιας γεωγραφικής περιοχής της Ισπανίας με 
βάση τον φρακταλικό χαρακτήρα ορισμένων αλληλοσυνδεόμενων φαινομένων. Η διερεύνηση συλλέγει 
δεδομένα από τον χώρο και την ιστορία του τόπου και τεκμηριώνει μια υπόθεση τριγωνικής ταυτότητας. Τί 
σηματοδοτεί το τρίγωνο από φιλοσοφική, μαθηματική, γεωμετρική, χωρική, κατασκευαστική άποψη; Με 
ψήγματα ιδεών, διαμορφώνεται ακροθιγώς ένα πλαίσιο ερωτημάτων και ανίχνευσης πιθανών πορειών 
διερεύνησης, προκειμένου να αξιολογηθεί η δυναμική της υπόθεσης της τριγωνικής φρακταλικής ταυτότητας. 

 

Λέξεις Κλειδιά 

Φράκταλ, αυτο-ομοιότητα, ταυτότητα τόπου, φαινομενολογία, τρίγωνο, χωρικές επιστήμες, Ανδαλουσία 

 

1. Τα φράκταλ εντός και εκτός των μαθηματικών  

"Μεγάλοι ψύλλοι έχουν μικρότερους ψύλλους στην πλάτη τους και τους τσιμπάνε. Μικρότεροι ψύλλοι έχουν 
ακόμη μικρότερους ψύλλους. Και αυτό επαναλαμβάνεται επ’ άπειρον..." (Alexander, A city is ont a tree, 1965). 

 

1.1. Μαθηματικός ορισμός και ιστορική τοποθέτηση 

Η λέξη φράκταλ προέρχεται από το λατινικό fractus που σημαίνει σπασμένος, κατακερματισμένος. Φράκταλ 
ονομάζεται το μορφολογικό γεωμετρικό πρότυπο που επαναλαμβάνεται αυτο-όμοιο σε κάθε κλίμακα και έτσι 
συχνά αναφέρεται σαν ''απείρως περίπλοκο''. Η έννοια της αυτο-ομοιότητας ήταν γνωστή από την 
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αρχαιότητα. Σε πολλά παρατηρήσιμα φαινόμενα γίνονταν αντιληπτά χαρακτηριστικά περιοδικότητας και 
επαναληπτικότητας και υπήρχαν ανθρώπινες εφαρμογές γεωμετρίας φράκταλ, όπως το κινέζικο παιχνίδι Go 
από το 2200 π.Χ., ή το ιδανικό πρότυπο φύτευσης του οπωρώνα που ανέπτυξαν γάλλοι μοναχοί τον 
μεσαίωνα. Τον 17ο αιώνα, ο μαθηματικός και φιλόσοφος G. Leibniz μελέτησε συστηματικά την αναδρομική 
αυτο-ομοιότητα. Η διερεύνησή του δεν είχε όμως τότε συνέχεια, καθώς για πολλούς μελετητές της εποχής 
εκείνης, αυτού του είδους τα πολύπλοκα ζητήματα, αντιμετωπίζονταν ως μαθηματικά ''τέρατα'' (Gerald, 
2004). Το 1872 ο μαθηματικός K. Weierstrass παρουσίασε την πρώτη αυτο-όμοια γραφική παράσταση που 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως φράκταλ. Λίγο μετά, το 1883 ο G. Cantor δημοσίευσε το σύνολο Cantor που 
προκύπτει από την διαδοχική τριχοτόμηση ενός ευθύγραμμου τμήματος. Σε μια τρισδιάστατη εφαρμογή της 
εξίσωσης του Cantor το σύνολο ''εξαϋλώνεται'' καταλήγοντας στην λεγόμενη ''άμμο'' (Cantor dust). Το σύνολο 
του Cantor πρέπει να ήταν ήδη γνωστό από την αρχαιότητα. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται στην μορφολογική 
ομοιότητα που παρατηρείται μεταξύ του συνόλου cantor και του διακοσμητικού μοτίβου σε ένα αιγυπτιακό 
κιονόκρανο από τη νήσο του Φίλαι. Επίσης  στους πυθαγόρειους και τον Πλάτωνα (Τίμαιος), η περιγραφή της 
δημιουργίας του κόσμου σχετίζεται με την τριχοτόμηση της μονάδας και την επανάληψη της διαδικασίας 
αυτής. 

 

Εικόνα 1: Cantor dust, αναπαράσταση αρχαίου αιγυπτιακού κιονόκρανου, J-P P. Jollois & E. Devilliers (1809) 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα αναπτύχθηκαν τα μαθηματικά γύρω από τα φράκταλ και ανακαλύφθηκαν πολλά 
από αυτά, όπως η νιφάδα του Koch, το σύνολο Julia, κ.ά. Σημαντική τομή στην ιστορία των φράκταλ υπήρξε το 
εγχείρημα του μαθηματικού B. Mandelbrot στη δεκαετία του '50 να εξερευνήσει την φυσική σημασία των 
φράκταλ, να εντρυφήσει στην γεωμετρία τους και να βρει παραδείγματα φράκταλ στην φύση. Το βιβλίο του 
The fractal geometry of nature είχε μεγάλη απήχηση και επηρέασε αρκετούς ερευνητές (Mandelbrot, 1983). 

 

1.2. Μαθηματικά και γεωμετρικά φράκταλ 

Τα φράκταλ περιγράφονται ως μαθηματικά ή γεωμετρικά αντικείμενα. Υπάρχουν πολλά φράκταλ που 
χωρίζονται σε οικογένειες, ανάλογα με τον τρόπο που παράγονται και το είδος της αυτο-ομοιότητας που 
παρουσιάζουν. Στα γνωστότερα οι γεννήτορές τους είναι είτε μαθηματικές εξισώσεις, είτε γεωμετρικές 
οντότητες, όπως το τρίγωνο και το τετράγωνο. Το πρώτο μαθηματικό φράκταλ ανακαλύφθηκε από τους 
μαθηματικούς P. Fatou, G. Julia στις αρχές του 20ου αιώνα και σχεδιάστηκε από τους B. Mandelbrot, R. W. 
Brooks και P. Matelski στα τέλη της δεκαετίας του '80. Αν και πολλοί μαθηματικοί συμμετείχαν στις έρευνες 
για τα φράκταλ, το συγκεκριμένο έχει πάρει το όνομα του μαθηματικού –''πατέρα των φράκταλ''. Το 
Mandelbrot set σχηματίζεται από την απεικόνιση μιας μαθηματικής εξίσωσης, συγκεκριμένα με μαύρο 
χρωματίζονται τα σημεία του επιπέδου που ανήκουν στο σύνολο των λύσεων1. Το δεύτερο μαθηματικό 

                                                                 

1 http://mathworld.wolfram.com/Fractal.html 
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φράκταλ ονομάζεται Barnsley fern (φτέρη του Barnsley), από τον άγγλο μαθηματικό που το περιέγραψε. Η 
φτέρη του Barnsley δημιουργήθηκε με το σκεπτικό της χρήσης φράκταλ για την προσομοίωση μορφών της 
φύσης (Barnsley, 1988). Τα υπόλοιπα τέσσερα φράκταλ είναι γεωμετρικά, τα τρία έχουν βάση του τρίγωνο και 
ένα το τετράγωνο (anti-cross-stitch curve). Τα φράκταλ Sierpinski Sieve, Koch snowflake και Gosper island 
έχουν ως γεννήτορα το τρίγωνο, βασίζονται σε γωνίες 30ο, 60ο και 120ο μοίρες και περιγράφουν την σε στάδια 
πλήρωση ενός σχήματος με τρίγωνα, εξάγωνα σχήματα, ή τεθλασμένες ευθείες σε αυτές τις γωνίες: Στη νήσο 
του Gosper, για παράδειγμα, στο πρώτο στάδιο ένα εξάγωνο δημιουργείται από 7 μικρότερα εξάγωνα, στο 
δεύτερο στάδιο εμφανίζονται τα 7 ακόμη πιο μικρά εξάγωνα που σχηματίζουν τα προηγούμενα, κ.ο.κ. Καθώς 
η νήσος αναπτύσσεται, η περιφέρειά της γίνεται ολοένα και πιο λεπτομερής. Με μια μεγέθυνση του σχήματος 
όμως προκύπτει πάντα το ίδιο, εξαγωνικό γεωμετρικό σχήμα.  

 

Εικόνα 2: Mandelbrot set, Barnsley fern, Sierpinski Sieve, Koch snowflake, Gosper island, anti-cross-stitch curve  

 

1.3. Η φυσική σημασία των φράκταλ 

Τα φράκταλ είναι σχήματα με τις παρακάτω βασικές ιδιότητες:  

Α) Λεπτομέρεια και πολυπλοκότητα σε πολλές κλίμακες παρατήρησης. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι 
στην Ευκλείδεια γεωμετρία ένα αντικείμενο έπειτα από αλλεπάλληλες μεγεθύνσεις εμφανίζεται ως 
ευθύγραμμο τμήμα, ενώ στο φράκταλ σε κάθε μεγέθυνση εξακολουθεί να εμφανίζεται η αρχική μορφή.  

Β) Υπερβολική ανωμαλία για να περιγραφούν με τους νόμους της κλασικής Ευκλείδειας γεωμετρίας. Για το 
λόγο αυτό τα φράκταλ αναφέρονται και ως γεωμετρία του Χάους.   

Γ) Αυτο-ομοιότητα ή αυτο-μορφή. Να αναφέρουμε εδώ ότι για τον περισσότερο κόσμο η ιδιότητα της αυτο-
ομοιότητας συχνά συγχέεται με το ίδιο το φράκταλ, ενώ αυτό δεν ισχύει. Η αυτο-ομοιότητα από μόνη της 
χωρίς την περιπλοκότητα και τις άλλες ιδιότητες δεν συνιστά φράκταλ, ούτε είναι όλα τα φράκταλ αυτο-
όμοια. Η φυσική σημασία της αυτο-ομοιότητας, η με απλά λόγια ιδιότητα κάποιων προτύπων να 
επαναλαμβάνονται με όμοιο τρόπο από τον μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο, συναντάται πολύ συχνά στη φύση. 
Μακρόκοσμος και μικρόκοσμος κατοπτρίζονται ο ένας μέσα στον άλλο, κάτι που διαπιστώνεται κατά την 
παρατήρηση και τον πειραματισμό, αλλά προτείνεται και σε μοντέλα περιγραφής σύνθετων φαινομένων. 
Φαίνεται ότι αυτός ο τρόπος σκέψης είναι ιδιαίτερα συμβατός με την ανθρώπινη λογική και διαίσθηση.  

Δ) Διάσταση μεγαλύτερη από την τοπολογική. Ας φανταστούμε το φράκταλ σαν μια γραμμή με άπειρο μήκος 
που τρέχει σε ένα επίπεδο και ''διπλώνεται'' γύρω από την εαυτό της, αλλά ποτέ δεν τέμνεται –όπως στην 
καμπύλη του Siepinski. Με τον τρόπο αυτό προοδευτικά καταλαμβάνει το επίπεδο. Ενώ η τοπολογική 
διάσταση είναι ακέραιος αριθμός, στη γεωμετρία των φράκταλ η μορφοκλασματική διάσταση D  είναι μη 
ακέραιος αριθμός που βρίσκεται πάντα μεταξύ 1 (γραμμή) και 2 (επίπεδο) στα επίπεδα γεωμετρικά 
αντικείμενα. Όσο πιο περίπλοκο είναι το φράκταλ, τόσο μεγαλύτερη η μορφοκλασματική του διάσταση 
(Μπακόπουλος Γ. , 2000).  

Ε) Αναπαράσταση ενός αναδρομικού αλγόριθμου. Για να αποδοθεί φρακταλικός χαρακτήρας σε ένα 
φαινόμενο θα πρέπει να εντοπίζεται αναδρομή, δηλαδή η με αυτο-όμοιο τρόπο επανάληψη ενός προτύπου, 
μιας λειτουργίας, ενός αλγόριθμου, κ.ά. σε διαφορετικά στάδια μιας διαδικασίας, ή μιας σειράς. Στις 
μαθηματικές συναρτήσεις η αναδρομή περιγράφει την επανεμφάνιση της συνάρτησης στην λύση της. 
Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό και σαν ένα γονίδιο που κληρονομεί κάθε νέα γενιά.  
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Αν και τα φράκταλ χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερη γεωμετρία τους, δεν είναι γεωμετρικά σχήματα με τη 
στενή έννοια του όρου, αλλά μαθηματικές οντότητες που μπορούν να αναπαρίστανται στη φυσική, τη 
γεωλογία, την αστρονομία, τη φυτολογία, τη βιολογία, τη χημεία, κ.ά. ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζονται και σε 
πιο αφηρημένες αναπαραστάσεις, στην κοινωνική συμπεριφορά των έμβιων όντων, στην κοινωνία, πολιτική, 
οικονομία, ιστορία, κ.λπ. όπου σχετίζονται με άλλες συγγενικές έννοιες, όπως το χάος, η πολυπλοκότητα, κ.ά. 
"Έτσι η εφαρμογή του φράκταλ και της αυτο-ομοιότητας θα μπορούσε να αποτελεί μια από τις πιο 
επιτυχημένες συνταγές δομής του κόσμου και η παρουσία της να γίνεται αισθητή σε κάθε κλίμακα υλοποίησης 
των συστατικών του"2. Η θεωρία των φράκταλ δέχεται ότι "ο κόσμος είναι χαοτικός και ασυνεχής, όσον αφορά 
την επιφανειακή του μορφή. Αλλά πίσω από την αρχικά αντιλαμβανόμενη αυτή αταξία κρύβεται μία τάξη, 
απόλυτα κανονική και με άπειρη πολυπλοκότητα" (Mandelbrot, 1983). Η τάξη αυτή προκύπτει από την 
δυνατότητα περιγραφής του κόσμου μέσα από την γεωμετρία των φράκταλ.  Αυτό συμβαίνει εξ ορισμού στο 
φυσικό κόσμο αλλά τείνει να συμβαίνει και στον ανθρωπογενή κόσμο. 

 

1.4. Εφαρμογές των φράκταλ 

Για τον περισσότερο κόσμο η αντίληψη του φράκταλ δεν προέρχεται απευθείας από τη γνώση των 
μαθηματικών τους, αλλά από κάποιες απλοποιημένες καταστάσεις –συνήθως από τη φύση– οι οποίες 
παρουσιάζουν "φρακταλικό" γεωμετρικό χαρακτήρα. Έτσι μια σειρά φαινομένων χαρακτηρίζονται στην 
καθομιλουμένη ως φράκταλ, χωρίς όμως να είναι τέτοια με την αυστηρή μαθηματική έννοια του όρου. Όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μπακόπουλος, "Η ευκολία πρόσβασης στην εικόνα, η γοητεία που ασκούν αυτές 
οι παράξενες γεωμετρικές δομές και η συνήθης ψευτοφιλοσοφική διαπλοκή που συχνά συνοδεύει κάποιες 
μαθηματικές επινοήσεις –όπως π.χ. η θεωρία καταστροφών, το χάος, η γεωμετρία των φράκταλ– αποτελούν 
τις αιτίες πολλών παρανοήσεων σχετικά με τις δυνατότητες αλλά και τα πεδία εφαρμογής αυτών των νέων 
επιστημονικών θεωριών" (Μπακόπουλος Α. , 2009). Η χρήση του όρου είναι ευρεία, καθώς αγκαλιάζει ένα 
πλήθος φαινομένων. Θα δούμε περιληπτικά κάποια από αυτά και θα επικεντρωθούμε στα φράκταλ που 
μελετούνται στα πλαίσια των επιστημών του χώρου και του σχεδιασμού, από την κλίμακα του διακοσμητικού 
αντικειμένου, μέχρι την κλίμακα της πόλης. 

Α) Επιστημονική έρευνα με στόχους την εξεύρεση ιδιοτήτων, την ταξινόμηση σε οικογένειες φράκταλ, τη 
συσχέτιση με φυσικά φαινόμενα, ζωντανούς οργανισμούς, όργανα όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά, το νευρικό 
σύστημα, το νεφρό, κ.ά. για τη μελέτη μέσω αναλογιών και τη βαθύτερη κατανόηση των πολύπλοκων 
γεωμετρικών ιδιοτήτων των φράκταλ. 

Β) Μορφολογική προσομοίωση: η φύση είναι ''φρακταλική'' –ή σωστότερα, σχεδόν φρακταλική, καθώς δεν 
υπάρχει απόλυτο φυσικό φράκταλ, αλλά φαινόμενα που περιγράφονται επαρκώς μέσω της γεωμετρίας 
φράκταλ. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι το παράδοξο της ακτογραμμής (coastline paradox) που παρουσιάζει 
αναλογίες με τα φράκταλ Koch snowflake και Gosper island, όπου καθώς μεγαλώνει η κλίμακα παρατήρησης η 
απόσταση μεταξύ δύο σημείων αυξάνεται. Στο παράδοξο της ακτογραμμής αν το μήκος μιας ακτογραμμής 
μετρηθεί με κανόνες διαφορετικών μεγεθών, αλλάζει η τιμή του μήκους του –όσο κοντύτερος ο κανόνας, τόσο 
αυξάνεται το μήκος3. Διάφορα είδη φράκταλ παρατηρούνται σε ποικίλες διαμορφώσεις του εδάφους. 
Επισημαίνονται φρακταλικές μορφές στην επιδερμίδα της γης μέσω του Google Earth, όπως οροσειρές, 
ποτάμια συστήματα, φιόρδ, βράχοι, περιοχές βλάστησης (Bourke, 2012). Στη φύση φρακταλική μορφή έχουν 
πολλά άλλα αντικείμενα, όπως τα δέντρα, τα φύλλα, τα όστρακα, οι καρποί, και οι ζωντανοί οργανισμοί, τα 
όργανα του ανθρώπου, όπως ο εγκέφαλος, οι νευρώνες, η καρδιά, το νευρικό σύστημα, το νεφρό, κ.ά. Πολλοί 
ερευνητές επιχειρούν να επινοήσουν εξισώσεις, των οποίων οι γραφικές παραστάσεις θα προσομοιάζουν 
μορφές της φύσης, υπάρχουν μάλιστα σήμερα πολλά προγράμματα που διευκολύνουν τον μη ειδικευμένο 
χρήστη. Τα φράκταλ εφαρμόζονται στη ρεαλιστική αναπαράσταση του περιβάλλοντος –φυσικού και 
ανθρωπογενούς– μέσω Η/Υ, δημιουργούνται φανταστικά τοπία, εξωπραγματικά ανάγλυφα εδάφους, 
ουρανοί, αλλά και κτίρια, πόλεις, διάφορες κατασκευές, προσομοιώσεις έμβιων οργανισμών, κ.ά. που έχουν 

                                                                 

2 http://www.physics4u.gr/articles/2008/fractal_universe.html 

3 http://fractalfoundation.org/OFC/OFC-10-4.html 
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ευρεία χρήση στις εικαστικές αναπαραστάσεις, στην αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο σε 
ταινίες animation, κ.ά. 

 

Εικόνα 3: παράδοξο της ακτογραμμής, φρακταλικά ποτάμια συστήματα, φυσικά φράκταλ, προσομοιώσεις  

Γ) Τεχνολογία, αισθητική και οι αντίστοιχες αναπαραστάσεις: Λόγω του ότι τα φράκταλ έχουν ιδιότητες που 
αντανακλούνται σε πολλά παρατηρήσιμα φυσικά φαινόμενα, ο άνθρωπος τα έχει ασυνείδητα ενσωματώσει 
στον πολιτισμό του, στην φιλοσοφία, την τεχνολογία και τις αισθητικές αναπαραστάσεις, πολύ πριν ξεκινήσει 
να ερευνά τα μαθηματικά που τα περιγράφουν. Στην διακοσμητική τα φράκταλ παραπέμπουν συνήθως  στα 
ψηφιδωτά διακοσμητικά μοτίβα, γνωστά και ως αραβουργήματα. Η ψηφοθέτηση είναι παραδοσιακή τεχνική 
κατασκευής διακοσμητικών μοτίβων ρωμαϊκής και ισλαμικής προέλευσης με την παράθεση πολυγωνικών  
γεωμετρικών σχημάτων που ενώνονται μεταξύ τους χωρίς κενά. Το τρίγωνο, το τετράγωνο και το κανονικό 
εξάγωνο είναι τα βασικά σχήματα της ψηφοθέτησης, το εξάγωνο ενδεχομένως προήλθε από την παρατήρηση 
της δομής της κυψέλης. Ο ζωγράφος Escher στην κανονική διαίρεση του επιπέδου (regular division of the 
plane) διδάσκεται από την ψηφοθέτηση και δημιουργεί μοτίβα που περιέχουν μορφές που εγγράφονται σε 
εξάγωνο και καταλαμβάνουν τον χώρο χωρίς να αφήνουν κενά. Η διαφορά όλων των παραπάνω με τα 
φράκταλ είναι ότι τα πρώτα αναπτύσσονται στον γύρω χώρο μέσω της επανάληψης του ίδιου σχήματος, ενώ 
τα δεύτερα αναπτύσσονται στον ίδιο χώρο, καταλαμβάνοντας ολοένα και μικρότερες κλίμακες. Υπάρχουν 
όμως και εφαρμογές παραγωγής μοτίβων που συνδυάζουν και τα δύο.  

 

Εικόνα 5: Koch snowflake, Gosper island, ψηφιδωτά, Escher κανονική διαίρεση επιπέδου, εξαγωνική, φράκταλ 
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Στην αρχιτεκτονική πολλών αρχαίων πολιτισμών σε διαφορετικές ιστορικές εποχές υπάρχουν κατασκευές που 
μοιάζουν με φράκταλ, βαθμιδωτές πυραμίδες, ινδουιστικοί, ισλαμικοί, γοτθικοί, μπαρόκ ναοί, παγόδες, κ.ά. 
Στη μοντέρνα αρχιτεκτονική, η Sagrada Familia του Gaudi (1852-1926) που ήταν εμπνευσμένη από φυσικά 
μοτίβα και άλλα έργα Art Nouveau που υιοθετούν στον σχεδιασμό πρότυπα από την φύση  (Md Rian & 
Sassone, 2014). Στην κλίμακα της πόλης κάποιες ουτοπίες παρουσιάζουν φρακταλικά και αυτο-όμοια 
χαρακτηριστικά. Η Ατλαντίδα του Πλάτωνα αποτελείται από επτά ομόκεντρους δακτυλίους, στις μεσαιωνικές 
αναπαραστάσεις της Ουράνιας Ιερουσαλήμ, η πόλη αντιγράφει το μορφολογικό πρότυπο του ναού στο κέντρο 
της, την ενύλωση ενός ιδεατού μορφολογικού προτύπου που περιγράφει την πόλη –τόπο της επαγγελίας, με 
αυτο-όμοιο τρόπο. Η αναγεννησιακή πόλη–οχυρό τύπου άστρο και οι διάφορες ενσαρκώσεις της μοιάζουν με 
νιφάδες Koch. Ο παραδοσιακός οικισμός Labbezanga στο Mali έχει χαρακτηριστεί φράκταλ.  

Στην ζωγραφική ο όρος mise en abyme χρησιμοποιείται για να περιγράψει το οπτικό φαινόμενο της 
αναδρομής που δημιουργείται από την παράθεση αντικειμένων ανάμεσα σε καθρέφτες, ή το φαινόμενο της 
αναδρομική αναπαράσταση σε μικρότερη κλίμακα (ο καθρέφτης μέσα στον καθρέφτη, καθρέφτης του 
απείρου, infinity mirror ή droste effect και το έργο μέσα στο έργο αντίστοιχα) όπως φαίνεται στους δίδυμους 
νεοκλασικούς ζωγραφικούς πίνακες του Giovanni Paolo Panini (1757) –ancient & modern Rome, στο έργο του 
Escher, στην σύγχρονη ισραηλινή καλλιτέχνιδα Neri Oxman που δημιουργεί ζωγραφικά έργα εμπνευσμένη 
από τα φράκταλ, κ.ά. Στην λογοτεχνία επίσης υπάρχουν αναδρομικές περιγραφές: Στη μεσαιωνικής εποχής 
συλλογή διηγημάτων Χίλιες και μια νύχτες, κάθε ιστορία προκύπτει από την προηγούμενη σαν τις ρώσικες 
κούκλες Matryoshka. Το μυθιστόρημα Ο κήπος των διακλαδούμενων μονοπατιών (1941) του Jorge Luis Borges 
περιγράφει τη δομή του χρόνου σαν δέντρο με τον κορμό, τα κεντρικά κλαδιά, τα κλωνάρια, τα κλαδάκια 
κ.ο.κ., όπου επαναλαμβάνεται επ' άπειρον η ίδια δομή. Τα μυθιστορήματα του Italo Calvino Αόρατες Πόλεις 
(1972) και Αν μια νύχτα του χειμώνα ένας ταξιδιώτης (1979) ακολουθούν παρόμοια λογική, στην δομή και την 
πλοκή αντίστοιχα.  

 

Εικόνα 6: Πυραμίδα Chichen Itza, ναοί Kandariya Mahadeva, Virupaksha, Παγόδα, Πάνθεον, Sheikh Lotfollah 
Mosque –τα υπόλοιπα στο κείμενο 
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Δ) Περιγραφή του οικιστικού φαινομένου μέσω φράκταλ: Την ανάπτυξη της επιστήμης των φράκταλ και την 
διαπίστωση αναλογιών με φυσικά φαινόμενα, ακολούθησε η περιγραφή και ερμηνεία του ανθρωποποίητου 
χώρου μέσω φράκταλ. Η ανίχνευση αυτo-όμοιων και φρακταλικών ιδιοτήτων σε σχεδία πόλης είναι πολύ 
παλαιότερη. Η συσχέτιση όμως της πόλης με τα φράκταλ στον 20ο αιώνα εγκαινιάζει μια νέα επιστήμη που 
απλώνεται σε εξειδικευμένα ερευνητικά αντικείμενα, όπως η περιγραφή και ερμηνεία της πόλης με όρους 
συστημάτων, πολυπλοκότητας και αλληλεπίδρασης, η δομή της πόλης ως ζωντανός οργανισμός και δίκτυο με 
δυναμικές διαδικασίες ή τμήματα που ιεραρχούνται σε διαφορετικές βαθμίδες εμπεριέχοντας την μικροδομή 
και φτάνοντας μέχρι την μεγαδομή, η αντιστοίχιση της δομής ενός οικισμού και της ανάπτυξής του με 
φράκταλ, κ.ά. Ας δούμε αναλυτικά κάποια παραδείγματα:  

Η θεωρία των κεντρικών τόπων (central place theory) που διατύπωσε ο W. Christaller το 1933 επιχειρεί να 
ερμηνεύσει και να προβλέψει τον αριθμό, μέγεθος και θέση των οικισμών σε έναν ευρύτερο γεωγραφικό 
χώρο. Ο Christaller βάσισε την θεωρία του στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των οικισμών και την αρχή της 
ελάχιστης απόστασης που ισούται με την μέγιστη οικονομία. Πρότεινε το μοντέλο της κυψέλης σε διάφορες 
βαθμίδες οργάνωσης. Για να περιγράψει το μοντέλο έθεσε περιορισμούς όπως τοποθέτηση των οικισμών σε 
ένα επίπεδο γεωφυσικό ανάγλυφο, ίση κατανομή του πληθυσμού, ίση απόσταση μεταξύ των οικισμών, 
τέλειος ανταγωνισμός, ίση δυνατότητα κατανάλωσης για κάθε κάτοικο. Σε πραγματικές συνθήκες το μοντέλο 
θα πρέπει να διαφοροποιηθεί αρκετά, ώστε να περιγράψει ικανά την κατανομή των οικισμών (Openshaw & 
Veneris, 2003). Ο Christaller είχε σίγουρα υπόψη του παλαιότερες πολεοδομικές μελέτες που διερευνούσαν 
προτάσεις ισομερούς κατανομής λειτουργιών, οικισμών και αυτο-όμοια μοντέλα ανάπτυξης σε εξαγωνικές 
δομές, όπως την κηπούπολη του Ebenezer Howard.  

Ο C. Alexander περιέγραψε την παραδοσιακή πόλη –που αντιπαρέβαλε με την μοντέρνα εξολοκλήρου 
σχεδιασμένη– ως ένα οργανικό σύστημα αποτελούμενο από συνεργαζόμενες υποενότητες σε διάφορες 
κλίμακες, με λειτουργίες που δημιουργούν πολύπλοκες σχέσεις που δεν γίνεται να περιγραφούν σε ένα 
επίπεδο, ή κλίμακα, αλλά μόνο μέσα από την διαδοχική ανάλυση του όλου σε ολοένα και μικρότερα μέρη. 
Περιγράφει την πολυπλοκότητα της οργανικής πόλης στις διάφορες κλίμακες μέσω της δομής ημιπλέγματος 
(semilattice) που την αντιπαραβάλει με την απλούστερη δομή του δέντρου των σχεδιασμένων πόλεων που  
αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς χώρους –τμήματα που διακλαδίζονται. Η οργανική είναι φρακταλική 
πόλη που απαρτίζεται από διαπλεκόμενους, αλληλεξαρτώμενους χώρους (overlapping) που ο ένας μπαίνει 
μέσα στον άλλο και αλληλεπιδρούν μορφολογικά και λειτουργικά. Η δομές του δέντρου και των επικάλυψης 
(overlap) εφαρμόζονται όχι μόνο στο φυσικό χώρο, αλλά χαρακτηρίζουν και τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των 
ανθρώπων και άλλα φαινόμενα του κόσμου μας με αντανάκλαση στον χώρο (Alexander, 1965).  

Η οικιστική, επιστήμη των ανθρώπινων οικισμών, που διατύπωσε το 1967 ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης 
περιγράφει την πόλη ως οργανισμό με αναφορά την βιολογία και συζητά την αναπόφευκτη εξέλιξη της προς 
έναν τύπο που ονομάζει οικουμενόπολη. Η οικουμενόπολη διαρθρώνεται σε οικιστικές μονάδες που 
αναπτύσσονται σε 12 διαφορετικές βαθμίδες ή κλίμακες (δωματίου, σπιτιού, γειτονιάς, διάφορες κλίμακες 
οικισμών, μητροπόλεις μέχρι η Γη στο σύνολό της) (Ιωαννίδης, 2012). Η παράθεση σε κάναβο πολλών τέτοιων 
οικιστικών κυψελών οδηγεί στην δημιουργία ενός μεγαλύτερου οικιστικού συγκροτήματος μεγαλύτερης 
βαθμίδας. Ο δυναμικός οικισμός που εξελίσσεται από δυνάπολη σε δυναμητρόπολη και δυναμεγαλούπολη σε 
τρεις αύξουσες κλίμακες είναι η πόλη του μέλλοντος που συγκροτείται από κυψέλες που διαρθρώνονται σε 
ένα δίκτυο με κόμβους τα κέντρα τους και με διαδρομές τα κανάλια κίνησης των οχημάτων (Ιωαννίδης, 2012).  

Ο Σαλίγκαρος διερευνά την πόλη με εργαλεία τα μαθηματικά της πολυπλοκότητας. Στη θεωρία του η πόλη 
αναπαρίσταται ως δίκτυο αποτελούμενο από κανάλια κίνησης και κόμβους σε πολλές κλίμακες. Διαπιστώνει 
ότι οι πόλεις μοιάζουν με ζώντες οργανισμούς και έχουν χαρακτηριστικά φράκταλ. Όμως ενώ οι ιστορικές 
πόλεις είναι φράκταλ, οι πόλεις του 20ου αιώνα έχουν χάσει αυτόν τον χαρακτήρα και αυτό αποτελεί βασικό 
πρόβλημα για την εξέλιξή τους, καθώς επέφερε πλήθος προβλημάτων. Ως πόλη-φράκταλ προσδιορίζεται αυτή 
που έχει αλληλένδετες δομές και υψηλή συνδεσιμότητα (connectivity) σε όλες τις κλίμακες. H πόλη 
αναπαρίσταται ως ένα φρακταλικό δίκτυο που αποτελείται από κόμβους διαφορετικών τάξεων μεγέθους και 
κανάλια κίνησης με διαφορετική χωρητικότητα, ανάλογη με τους κόμβους. Έτσι αποτελείται από δομές σε 
πολλές κλίμακες, μικροδομές, μεσαίες δομές και μεγαδομές. Ο Σαλίγκαρος εξηγεί ότι η πόλη που προτείνεται 
στο μοντέρνο κίνημα καταργεί τις μικροδομές προκειμένου να λειτουργούν καλύτερα οι μεγαλύτερες. 
Αντίστροφα το Παρίσι του Haussmann προτείνει την πρόσθεση δικτύων μεγαλύτερης κλίμακας στα υπάρχοντα 
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δίκτυα ενεργοποιώντας περισσότερες κλίμακες δομών και άρα ιδιότητες των φράκταλ. Το ίδιο συμβαίνει και 
στην πρόταση ανάπλασης της Ρώμης την αναγέννηση από τον Πάπα Sixtus V (Salingaros, 2003).  

Ο Michael Batty στο βιβλίο του Fractal Cities χαρακτηρίζει την σύγχρονη πόλη φράκταλ. Εξηγεί ότι η πόλη δεν 
μπορεί πλέον να περιγραφεί ως στατική, απλή συνεχής, αλλά ως χαοτική και ασυνεχής. Όπως όμως συμβαίνει 
με το χάος, διαπιστώνεται ότι πέρα από την πρώτη εντύπωση, η πόλη διακατέχεται από μια κανονικότητα, η 
οποία είναι απείρως περίπλοκη. Με αυτή την έννοια, η πόλη σήμερα μπορεί να περιγραφεί με τις ιδιότητες 
των φράκταλ. Ο Batty περιγράφει ως παράδειγμα αυτο-όμοιες πολεοδομικές δομές στο χώρο, όπως για 
παράδειγμα τη δομή της γειτονιάς που επαναλαμβάνεται σε διαφορετικές κλίμακες, στις συνοικίες, τα 
διαμερίσματα και τους τομείς της πόλης. Το ίδιο ισχύει και για τα οδικά δίκτυα, και το εμπόριο. Η δομή του 
εμπορικού κέντρου ακολουθεί τη δομή του σούπερ μάρκετ που ακολουθεί τη δομή του παλαιότερου 
μπακάλικου και αυτή ακολουθεί τη δομή του περίπτερου (Batty, 1994). Με βάση τη συγκεκριμένη διαπίστωση 
ο Batty σε συνεργασία με το κέντρο CASA (Centre for Advanced Spatial Analysis) της σχολής The Bartlett του 
UCL, ανέπτυξε ορισμένα μοντέλα προσομοίωσης της εξέλιξης της πόλης.  

 

Εικόνα 4: Garden-city, central place theory, semilattice, ecumenopolis, protein & London networks 

Ε) Χρόνος, περιοδικά φαινόμενα με ‘’αυτο-όμοιο’’ χαρακτήρα: Ως ‘’φράκταλ’’ περιγράφεται συχνά και ο 
χρόνος λόγω της περιοδικότητάς του, καθώς και η ιστορία. Στην περιοδικότητα του χρόνου το ζεύγος ημέρα – 
νύχτα (αύξηση – μείωση φωτός) επαναλαμβάνεται σε διάφορες κλίμακες, στον σεληνιακό ή συνοδικό μήνα, 
στο έτος (ηλιοστάσια), ίσως ενδεχομένως και σε μεγαλύτερα διαστήματα, όπως οι πλατωνικοί μήνες και το 
Μεγάλο Έτος –που περιέγραψε ο αρχαίος γεωγράφος και αστρονόμος Ίππαρχος ο Ρόδιος. Οι μήνες διαρκούν 
2.166 χρόνια έκαστος και σχετίζονται με την μετάπτωση των ισημεριών (Σιμόπουλος, 2000). Στη σύγχρονη 
εποχή έχει διατυπωθεί η άποψη για την ύπαρξη ενός κλασματικού ή ‘’φρακταλικού’’ χωρόχρονου στην 
θεωρία του αυστροφυσικού L. Nottale για την σχετικότητα της κλίμακας (scale relativity), όπου υποστηρίζει 
ότι μόνο οι σχετικές και όχι οι απόλυτες κλίμακες έχουν φυσική σημασία (Nottale, 1993). Όσον αφορά την 
ιστορία, έχουν διατυπωθεί δύο μοντέλα για τον χρόνο και την ιστορία, το γραμμικό και το κυκλικό. Το 
γραμμικό μοντέλο, η θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου και σε αυτό το πλαίσιο το δόγμα της αέναης προόδου, 
υποστηρίζει ότι ο πολιτισμός προοδεύει συνεχώς. Το κυκλικό μοντέλο της ιστορίας υποστηρίζει ότι η ιστορία 
επαναλαμβάνεται όχι ακριβώς η ίδια, αλλά διαγράφοντας μια σπειροειδή πορεία, η οποία ενσωματώνει δύο 
κινήσεις, την εξέλιξη και την περιοδική κυκλική. Φιλόσοφοι & ιστορικοί, λ.χ. Spengler (The Decline of the West, 
1918), Toynbee (A Study of History, 1934-61), Nikolai Danilewski, διατυπώνουν την θεωρία των 
επαναλαμβανόμενων ιστορικών κύκλων σύμφωνα με την οποία η ιστορία ερμηνεύεται ως διαδοχή κύκλων 
ακμής και παρακμής με μεσοδιαστήματα ανακατατάξεων σε διαφορετικές κλίμακες. Η θεωρία της 
κυκλικότητας έχει διατυπωθεί στην πολιτική (Schlesinger, Tides of National Politics, 1939), την οικονομία, την 
κοινωνιολογία (Social cycle theory), όπου υποστηρίζεται η επαναληπτικότητα της ιστορίας και των κοινωνικών 
ανακατατάξεων. Η ιδέα της κυκλικότητας προέρχεται από θεωρίες διατυπωμένες στην αρχαιότητα, στην 
αρχαιοελληνική φιλοσοφία, στους Στωικούς, Πυθαγόρειους, στο Μεγάλο Έτος του Πλάτωνα ή Αιών των 
αρχαίων ελλήνων, στα Έργα και Ημέρες του Ησίοδου, κ.ά. στην Ασία στην Ινδία και την Κίνα, στις Βέδες και τις 
διδαχές του Sima Quian, ή και πιο πρόσφατα. Οι κύκλοι που έχουν διατυπωθεί διαφέρουν. Υπάρχουν λ.χ. οι 4 
κύκλοι των επαναστάσεων (παλαιολιθική, αγροτική, πολεοδομική, βιομηχανική), οι μεγάλες ακμές 
(αρχαιότητα, αναγέννηση, μοντέρνο), κ.ά. (Landon, 1945). Έχουν εντοπιστεί πάνω από 200 μύθοι 30 αρχαίων 
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πολιτισμών που αναφέρουν την κυκλικότητα του χρόνου και της ιστορίας (de Santillana & von Dechend, 
1977)4. Να σημειωθεί ωστόσο ότι η περιοδικότητα ενώ παρουσιάζει κάποιες αδρές αναλογίες με την αυτό-
ομοιότητα και τα φράκταλ, είναι διαφορετική έννοια και η περιγραφή περιοδικών φαινομένων ως φράκταλ, 
θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και επιφυλακτικότητα. 

 

2. Η φρακταλική ταυτότητα της νοτιοδυτικής Ανδαλουσίας 

Ακουλουθεί μία μελέτη περίπτωσης φράκταλ5 που μοιάζει με το κόσκινο του Sierpinski (τρίγωνο). Πριν 
ξεκινήσω την περιγραφή είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστεί, ότι όταν μιλάμε για φράκταλ και αυτο-ομοιότητα 
σε μη ιδεατά, αλλά πραγματικά περιβάλλοντα και συμβάντα, η ομοιότητα δεν μπορεί να είναι απόλυτη, αλλά 
προσεγγιστική. Έτσι, είναι επακόλουθο ότι προηγείται μια διαδικασία αφαίρεσης και σχηματοποίησης των 
στοιχείων που συλλέγονται και ενσωματώνονται στο μοντέλο της αναλογίας..  

Στην Νότια Ισπανία βρίσκεται η Ανδαλουσία. Στο δυτικό άκρο της βρίσκεται ο ποταμός Guadalquivir, που η 
κοιλάδα και οι εκβολές του σχηματίζουν ένα ισόπλευρο τρίγωνο με γωνίες τρεις πόλεις, τη Sevilla, τη Huelva 
και το Cadiz. Η κοιλάδα είναι παγκόσμια γνωστή ως La Donana Park και είναι προστατευόμενη οικολογικά 
περιοχή σπάνιου φυσικού κάλους. Πέρα από αυτό, η ευρύτερη τριγωνική περιοχή αναγνωρίζεται ως 
ιδιαίτερος τόπος που συνδέεται ποικιλοτρόπως με την ανακάλυψη της Αμερικής και το υπερατλαντικό 
ισπανικό εμπόριο. Συγκεκριμένα, το πρώτο ταξίδι του Κολόμβου ξεκίνησε από το λιμάνι ενός μικρού οικισμού 
δίπλα στην Huelva, αλλά και άλλα συνδεόμενα με την ανακάλυψη της Αμερικής γεγονότα έλαβαν χώρα στους 
οικισμούς κοντά στην Huelva, που για τον λόγο αυτό ονομάστηκαν lugares colombinos (τόποι του Κολόμβου). 
Όταν η Αμερική έγινε ισπανική αποικία, τα πλοία των ισπανών κατέληγαν στο λιμάνι της Sevilla, μέχρι κάποια 
εποχή, που το επίσημο λιμάνι μεταφέρθηκε στο Cadiz. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τρεις πόλεις για δύο λόγους –
πρώτον γιατί αποτελούν τα όρια της κοιλάδας και δεύτερον γιατί σχετίζονται και οι τρείς και μόνο αυτές με τα 
ιστορικά γεγονότα της ανακάλυψης της Αμερικής από τον Κολόμβο– αποτελούν μια ενότητα, που έχει μορφή 
τριγωνική. Εστιάζοντας τώρα στον χάρτη, σε μεγαλύτερη κλίμακα παρατηρούμε ότι η περιοχή γύρω από την 
Huelva εκτείνεται μεταξύ δύο ποταμών (Rio Odiel δυτικά και Rio Tinto ανατολικά), που εκβάλουν μαζί στον 
Ατλαντικό και σχηματίζουν μία χερσόνησο με μορφή τριγωνική. Αν παρατηρήσουμε τον χάρτη της πόλης θα 
διαπιστώσουμε ότι η πόλη εκτείνεται στο κέντρο της τριγωνικής χερσονήσου, αφήνοντας μια μεγάλη χέρσα 
και αδόμητη επιφάνεια στα δυτικά και διατρέχεται από δύο μεγάλες λεωφόρους (Avenida Italia & Avenida 
Alemania) που συναντιούνται κάθετα κοντά στον ποταμό Rio Odiel. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο πρώτος 
πυρήνας της πόλης που οικοδομήθηκε σύμφωνα με σχέδιο της σιδηροδρομικής εταιρίας στα τέλη του 19ου 
αιώνα και αναπτύσσεται ανατολικά προς το κέντρο της χερσονήσου με μορφή τριγωνική. Το τρίγωνο σχήμα 
επιβλήθηκε και από την λοφώδη γεωμορφολογία του τόπου. Στην συμβολή των λεωφόρων και προς το λιμάνι 
του ποταμού έχει υλοποιηθεί αργότερα μια τριγωνική πλατεία που οριοθετείται από δύο δρόμους.  

Τα τέσσερα διαδοχικά τρίγωνα που περιγράψαμε χωροθετούνται το ένα μέσα στο άλλο. Τα πρώτα δύο είναι 
φυσικά και άρα η ομοιότητα είναι συμπτωματική. Τα άλλα δύο όμως είναι ανθρωποποίητα. Συνδέονται μεν 
μεταξύ τους (είναι κατακορυφήν τρίγωνα), αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι το τρίγωνο που καταλαμβάνει ο 
αρχικός οικισμός της Huelva, δεν βρίσκεται στην κορυφή της τριγωνικής χερσονήσου, όπως θα ήταν ίσως 
αναμενόμενο. Αντιθέτως αποτελεί ένα καινούργιο τριγωνικό σχήμα που έγινε με ανθρώπινη επιλογή και 
παρέμβαση και εγκαινιάζει μια νέα αυτο-όμοια γεωμετρία. Ούτε το τρίγωνο του οικισμού ευθυγραμμίζεται με 
την κοίτη του ποταμού, όπως θα περίμενε κανείς, ώστε να εκμεταλλευτεί η πόλη το ποτάμιο μέτωπο, 
αντιθέτως βρίσκεται εγγύτερα στο ποτάμι η κορυφή του τριγώνου, πράγμα που αντιβαίνει στο σύνηθες. Εδώ 
βέβαια υπάρχουν λόγοι που τεκμηριώνουν αυτήν την ιστορική απόφαση, που σχετίζονται με την χωροθέτηση 
της βιομηχανίας στην παραποτάμια περιοχή. Πάντως η αυτο-ομοιότητα είναι τόσο συγκλονιστικά εμφανής και 
τέλεια, που χωρίς τα κατάλληλα αποδεικτικά –χάρτες και ιστορικά στοιχεία– φαίνεται απίστευτη. Η 
ομοιότητες όμως δεν σταματούν εδώ. Μία συνδυασμένη ανάλυση της ιστορίας και της γεωγραφίας της 
κοιλάδας φέρει στο φως στοιχεία περισσότερων αυτο-όμοιων καταστάσεων στον χρόνο που συνδέονται με 

                                                                 

4 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Philosophy_of_history 

5 E. Tsakiri, 1999-2002, MPhil in Town Planning, the Bartlett, UCL 
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τον χώρο. Η δομή της τριγωνικής κοιλάδας αν συνδυαστεί με τα ιστορικά στοιχεία αποκτά συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις και σχέσεις ιεραρχίας. Οι ίδιες ακριβώς κατευθύνσεις και σχέσεις ιεραρχίας φαίνεται να 
επαναλαμβάνονται και σε τοπικό επίπεδο: Το πρώτο μεγάλο τρίγωνο του Guadalquivir υλοποιείται και από 
τους μεγάλους κυκλοφοριακούς άξονες που συνδέουν τις τρεις πόλεις. Η παραλιακή όμως σύνδεση 
διακόπτεται λόγω του πάρκου La Donana. Η διάσπαση της μιας πλευράς του τριγώνου παρατηρείται και σε 
μικρότερη κλίμακα, καθώς η Huelva που αναπτύχθηκε δυτικά της χερσονήσου προς το μέτωπο του ποταμού 
Rio Odiel, απομονώνεται και δεν συνδέεται με το μέτωπο του ποταμού Rio Tinto, στον οποίο βρίσκονται οι 
οικισμοί του Κολόμβου.  

 

Εικόνα 7: Η φρακταλική ταυτότητα της νοτιοδυτικής Ανδαλουσίας (Efrossyni Tsakiri, 1999-2002) 

Η υπόθεση της φρακταλικής γεωμετρίας που διατυπώθηκε στην παραπάνω μελέτη περίπτωσης το χρονικό 
διάστημα 1999-2002, αποτέλεσε το έναυσμα για την παρούσα ανακοίνωση. Οι ερευνητικές προοπτικές που 
διαγράφονται σήμερα –μετά από 15 χρόνια– από τα τότε ευρήματα είναι μεγάλες, καθώς οι εφαρμογές των 
μαθηματικών φράκταλ στις επιστήμες του χώρου έχουν πληθύνει και φτάσει σε αξιόλογα συμπεράσματα. 
Στην συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης το επόμενο βήμα σχεδιάζεται να είναι η λεπτομερέστερη περιγραφή 
του τριγώνου και της διάσπασής του και η εξεύρεση / εμπλουτισμός του μοντέλου με άλλα φαινόμενα που 
σχετίζονται χωρικά και ιστορικά με την μελέτη περίπτωσης με απώτερο σκοπό την διερεύνηση του τρόπου 
επίδρασης του φρακταλικού χαρακτήρας ενός τόπου –αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει τέτοιος, στην ενδυνάμωση 
της ταυτότητας του τόπου. 

 

5. Επίλογος 

Το φράκταλ, η αυτο-ομοιότητα η αναδρομή, περιγράφουν σε προσωπικό επίπεδο την επανεμφάνιση ενός 
μοτίβου στη ζωή του ανθρώπου. Όμως το μοτίβο δεν επαναλαμβάνεται ποτέ ακριβώς όμοιο ή με την ίδια 
ένταση, αλλά διέρχεται ποικίλες ενσαρκώσεις. Η ψυχανάλυση έχει περιγράψει και ερμηνεύσει την 
επανεμφάνιση του προσωπικού μοτίβου με τις εμμονές και τις καθηλώσεις. Η λαϊκή σοφία πότε διδακτικά, 
πότε χλευαστικά ή και τραγικά υπενθυμίζει ότι ''επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως". Ο συγγραφέας Μίλαν 
Κούντερα στη νουβέλα του Αθανασία (1988) μιλά για την περιοδικότητα των βιωμάτων στη ζωή του 
ανθρώπου. Υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος γεννιέται φέροντας μαζί του ένα συγκεκριμένο μοτίβο εμπειρίας. Το 
μοτίβο αυτό δεν είναι απλά η συμπεριφορά του ατόμου, αν και την περιέχει σαν έκφραση, αλλά μια 
περίπλοκη εξίσωση αιτιών και αποτελεσμάτων που δίνει πάντα την ίδια λύση, ξανά και ξανά, με 
διαφορετικούς πρωταγωνιστές, μέσα από φαινομενικά διαφορετικές καταστάσεις, σε διαφορετικά επίπεδα, 
με διαφορετική ένταση και σπουδαιότητα... Περιγράφει αυτή την λειτουργία σαν μια σπείρα που ξεκινά με 
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μεγάλη διάμετρο που αναλογεί σε βιώματα στα οποία το προσωπικό μοτίβο είναι απλό και δυσδιάκριτο και 
προοδευτικά καταλήγει σε πιο περίπλοκες και συγκεκριμένες εκφράσεις του, όπου το άτομο φαίνεται σαν να 
συναντά τη μοίρα του. Ή μήπως όχι; 

 

"Όντας μια γλώσσα, τα Μαθηματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνον για να πληροφορήσουν αλλά, 
μεταξύ άλλων πραγμάτων, για να σαγηνεύσουν" (Mandelbrot, 1983). 
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Περίληψη 

Μια σειρά από πολιτισμικά φαινόμενα και ανακαλύψεις στις νεότερες δυτικές κοινωνίες κατέστησαν στην 
αντίληψη του χώρου κυρίαρχη και ηγεμονεύουσα αίσθηση την όραση έναντι των υπολοίπων αισθήσεων, μέσα 
από τον έλεγχο που ασκεί το βλέμμα. Η ανάπτυξη των ψηφιακών αισθητήρων που εμφανίζεται τα τελευταία 
χρόνια και οι δυνατότητες διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), δείχνει ότι ο τεχνολογικός 
έλεγχος επεκτείνεται πλέον πέρα από την όραση, προς μια συνολικότερη κατανόηση και καταγραφή του 
περιβάλλοντος. 

 

Η εισήγηση θα παρουσιάσει μια έρευνα που αφορά τη χρήση φορετής ηλεκτρονικής συσκευής (Arduino 
platform) η οποία καταγράφει κατά την περιήγηση στην πόλη σειρά τιμών από ψηφιακούς αισθητήρες και τα 
προβάλλει σε ψηφιακές χαρτογραφήσεις τύπου openstreet/google maps. Η καταγραφή, ιεράρχηση, οργάνωση 
και η οπτικοποίηση των δεδομένων σε χάρτες αισθητηριακών διαφορών αποτελεί το αντικείμενο της έρευνας 
που παράγει με πρωτότυπο τρόπο απομονωμένες αλλά και συνθετικές ερμηνείες μεταξύ των αισθήσεων. Η 
έρευνα έχει ως πρόθεση να αποκαλύψει νέες συνθήκες αντίληψης του χώρου της πόλης που εξαρτώνται από 
τα επίπεδα θορύβου, την ηλιακή πρόσπτωση και τη θερμική άνεση, την ποιότητα του αέρα, τις μεταβολές του 
σώματος πάνω στο ανάγλυφο της πόλης και άλλες αισθητηριακές διαφορές που αφορούν την οσμητική, την 
απτική και την ακουστική σχέση των χρηστών με τον αστικό χώρο και την ταυτότητα του. 

 

Λέξεις Κλειδιά 

Αστικός χώρος, πολυαισθητηριακή αντίληψη, Arduino, φορετή συσκευή 

 

1. Η χαρτογράφηση ως εικαστική και αντιληπτική συνθήκη του ανθρώπινου πολιτισμού 

 

Η χαρτογράφηση του χώρου αποτελεί μια σχεδόν ενστικτώδη συνθήκη που ακολουθεί τον ανθρώπινο 
πολιτισμό από τις πρώτες στιγμές της ύπαρξης του. Αν και ο ορισμός της εδαφικής περιοχής ελέγχου 
εφαρμόζεται κατά κόρον στο ζωικό βασίλειο, ως γνωστική χαρτογράφηση του περιβάλλοντος χώρου για 
λόγους επικοινωνίας και ασφάλειας (Hall,1988:9) μόνο το ανθρώπινο είδος έχει επιτύχει το άλμα από την 
επίγνωση μιας περιοχής στην δημιουργία ενός αντικειμένου που να την περιγράφει, στη δημιουργία δηλαδή 
ενός χάρτη. Ο χάρτης αποτελεί ταυτόχρονα ένα φυσικό αντικείμενο αλλά και ένα οπτικό αντικείμενο 
προσανατολισμού, καταγραφής, κατανόησης, περιγραφής μιας περιοχής και κυρίως ένα αντικείμενο που 
αναφέρεται στην γενικότερη αντίληψη που έχει συγκροτηθεί για αυτήν περιοχή μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο (Brotton,2013). 

mailto:info@petras-architecture.com
http://www.petras-architecture.com/
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Με αυτούς τους όρους αποτελεί ένα πολιτιστικό προϊόν και ένα μέσο έκφρασης και θα μπορούσε να αναλυθεί 
και ως τέτοιο, ως δηλαδή μια εικαστική αναπαράσταση του κόσμου και των πραγμάτων. Πράγματι, ακόμα και 
η ίδια η λέξη «χάρτης» όπως περιγράφεται σε διάφορες γλώσσες, στα λατινικά mappa (map) - πανί ή πετσέτα- 
ή στα Γαλλικά carte - από το ελληνικό κάρτα, επίσημο έγγραφο - ή στα αρχαία ελληνικά pinax - πίνακας με 
χαραγμένα σχήματα -, ή στα αραβικά naqshah και στα κινέζικα tu - που σημαίνουν ζωγραφιά, σχέδιο -  έχουν 
ένα κοινό παρονομαστή: Σε όλες αυτές τις γλωσσικές εκδοχές ενυπάρχει η έννοια του καμβά. Ένα δημιουργικό 
πεδίο πάνω στο οποίο εκφράζεται κάθε πολιτισμός. 

 

Ο κινέζικος χάρτης της δυναστείας των Ming απεικονίζει την Κίνα διογκωμένη στο επίκεντρο αυτού που 
θεωρούσαν τότε ως γνωστό κόσμο στην Ανατολή, περιγράφει χρηστικές γεωγραφικές πληροφορίες, αλλά 
ταυτόχρονα και πλήθος άλλων πληροφοριών γύρω από την γενικότερη πολιτιστική συγκρότησή της περιόδου, 
που μπορεί να φτάσει ειδικότερα μέχρι και την τεχνοτροπία με σινική μελάνι που αναφέρεται στην 
παραδοσιακή κινέζικη ζωγραφική. Στόχος εδώ δεν είναι να αναφερθούμε στα αναρίθμητα και εξαιρετικά 
ενδιαφέροντα παραδείγματα χαρτών ιστορικά, αλλά να γίνει σαφές ότι οι χαρτογραφήσεις ανά τους αιώνες 
πέραν από την χρηστική τους σημασία αποτέλεσαν και ένα εικαστικό μέσο έκφρασης και κατασκευής του 
κόσμου. Η συνολική αντίληψη ενός χάρτη δεν  περιορίζεται μόνο στην χρηστική πληροφορία που φέρει ως 
μέσο επικοινωνίας, αλλά πολύ περισσότερο διευρύνεται σε όλο το πολιτιστικό φάσμα ως μέσο έκφρασης με 
αισθητικές ποιότητες. 

 

Από την περίοδο της Αναγέννησης και μετά και ιδιαίτερα στις Δυτικές κοινωνίες που ανθίζουν οι επιστήμες 
και ταυτόχρονα έρχεται στο επίκεντρο ο οπτικός έλεγχος, η οπτική ταξινόμηση, η κατασκευή της τεχνικής της 
προοπτικής κ.α. οι χάρτες ως οπτικές συσκευές εξελίσσονται ραγδαία και εμπεριέχουν όλο και περισσότερες 
πληροφορίες μέχρι που η χαρτογραφία ως πρακτική αυτονομείται πλέον ως επιστήμη. Το μερκατορικό 
σύστημα χαρτογράφησης του 1569 αποτελεί μέχρι και σήμερα βάση αναφοράς για τη χαρτογράφηση του 
κόσμου, που εξυπηρετεί με ακρίβεια την πλοήγηση μέσα από εξαιρετικά ακριβείς γραμμές πλεύσεις ανά τον 
κόσμο. Στα μέσα του 20ου αιώνα η διαστημική αποστολή Apollo φωτογραφίζει για πρώτη φορά τη Γη από το 
διάστημα και της αποδίδει το όνομα The blue Marble (“The blue marble,” 2016), που θα αποτελέσει την πιο 
διαδεδομένη φωτογραφία στην ιστορία της ανθρωπότητας και θα γίνει σύμβολο του ακτιβισμού γύρω από 
την περιβαλλοντική προστασία, προβάλλοντας την αντίληψη ότι ο πλανήτης είναι εύθραυστος και ευπαθής. 

 

2. Η ψηφιακή χαρτογράφηση κατά τον 21ο αιώνα μέσω συστημάτων GIS - Satellite imaging 

Η ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας και των δορυφορικών εικόνων αλλάζει τα δεδομένα της 
χαρτογράφησης. To 2005 εμφανίζεται η ψηφιακή πλατφορμα Google Earth που δίδει τη δυνατότητα στους 
χρήστες να περιηγηθούν τρισδιάστατα στην πλανητική σφαίρα δίδοντας τους πρόσβαση σε ένα όγκο 10 
petabytes (10 mil gigabytes) γεωγραφικών δεδομένων και δορυφορικών εικόνων (Brotton,2013:375). Σήμερα 
η πλατφόρμα google maps είναι συνώνυμη με την έννοια του geo-mapping παγκοσμίως. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει, πέραν της ελεύθερης πρόσβασης που δίδεται στους χρήστες και η δυνατότητα προβολής 
πληροφορίων δομημένων σε layers, δυνατότητα που δεν υπήρχε εκ των πραγμάτων στις προγενέστερες 
χαρτογραφήσεις που γίνονταν σε φυσικά υλικά όπως ο πάπυρος, ή το χαρτί. Ο ψηφιακός καμβάς δίδει πλέον 
τη δυνατότητα συνδυασμού των δεδομένων και την κατανόηση νέων σχέσεων μεταξύ τους, που δεν 
μπορούσαν στο παρελθόν να παρατηρηθούν.  

 

Επιπρόσθετα, η νεότερη πλατφόρμα open street maps δίδει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να χαρτογραφήσει 
ο ίδιος τις πληροφορίες που επιθυμεί (με τη λογική του ανοιχτού λογισμικού) όπως τις χρήσεις μέσα στις 
πόλεις, τα μονοπάτια και ειδικές διαδρομές, αξιοθέατα, υποδομές κ.α. προάγοντας την χαρτογράφηση σε 
πολλαπλά επίπεδα προς μια πληρέστερη διανυσματική καταγραφή πληροφοριών που προστίθενται και 
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ενημερώνονται συνεχώς. Η χαρτογράφηση των πόλεων εμπλουτίζεται με ραγδαίους ρυθμούς ακόμα και με τη 
τρισδιάστατη μοντελοποίηση τόσο της κτηριακής μάζας και του πρασίνου των αστικών περιοχών αλλά και την 
δημιουργία του φυσικού ανάγλυφου.  

 

3. Η εξέλιξη από την οπτική προς την ολιστική χαρτογράφηση του χώρου 

 

Τα τελευταία χρόνια ειδικότερα, με την παράλληλη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αισθητήρων  
(digital sensors) και της δικτύωσης των πραγμάτων (internet of things) προάγεται μια πιο διεισδυτική 
προσέγγιση του χώρου: επιχειρείται μια ανάγνωση πέρα από το ορατό φάσμα που κάλυπτε μέχρι στιγμής  η 
φωτογραφική αποτύπωση, προς μια καταγραφή και στοιχείων που δεν είναι άμεσα ορατά και αφορούν τη 
λειτουργία των πόλεων, την ανθρώπινη συμπεριφορά στο χώρο και το χρόνο, τη ροή της ενέργειας, κ.α. και 
των μεταξύ τους σχέσεων, μια προσπάθεια δηλαδή να καταγραφεί η αίσθηση της πόλης (environment 
sensing) σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (real time city). Σε παράλληλη και αναγκαία ανάπτυξη βρίσκονται 
επομένως και νέες επιστήμες όπως της διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data analysis) και της 
εξόρυξης και οπτικοποίησης δεδομένων (data mining & visualization). Αν προσθέσουμε σε αυτά και την 
ανάπτυξη των έξυπνων τηλεφώνων (smartphones) που πλέον η πλειοψηφία των χρηστών διαθέτει, γίνεται 
εύκολα αντιληπτή η νέα δυνατότητα που δίδεται για τη συνεχή παροχή πληροφορίας σε κάθε σημείο της 
πόλης. Στα πλαίσια αυτά τόσο σε ακαδημαϊκό-ερευνητικό, όσο και σε κυβερνητικό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί 
τα τελευταία χρόνια νέου τύπου χαρτογραφήσεις, που βοηθούν στην αντίληψη αλλά και τον σχεδιασμό των 
πόλεων με νέο τρόπο (RIBA & ARUP, 2013). 

 

Στο Project Real Time Rome (“Real time Rome,” 2006), χαρτογραφείται ο ρυθμός και η ένταση της πόλης κατά 
τη διάρκεια μιας μεγάλη συναυλίας μέσα από το συνδυασμό GIS, cell phone και satellite imaging δεδομένων 
από ημέρα σε νύχτα. Η πλατφόρμα London HeatMap (Rade, 2015) καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τη ροή 
ενέργειας στην πόλη του Λονδίνου σε μια πρόθεση χαρτογράφησης της διανομής ενέργειας και την τάση 
αποκέντρωσης για την οποία έχει δεσμευτεί η δημοτική αρχή. Στο Project Locals and tourists (Fischer, 2016) 
γίνεται μια χαρτογράφηση των πόλεων σχετικά με την κυκλοφορία των τουριστών και των ντόπιων μέσα από 
τις φωτογραφίες που «ανεβαίνουν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ, η εφαρμογή cities Human 
(Humanco, 2016) για smartphones καταγράφει τη φυσική δραστηριότητα του χρήστη όταν περπατάει, 
αθλείται ή κινείται με κάποιο μηχανικό μέσο στην πόλη, χαρτογραφώντας την ένταση της κυκλοφορίας στους 
δρόμους και τους πεζόδρομους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

 

Η παρουσίαση των παραπάνω χαρτογραφήσεων είναι ενδεικτική και αποτελεί πολύ μικρό κομμάτι της 
έρευνας που γίνεται γύρω από το θέμα, υποδεικνύοντας ότι οι νέες χαρτογραφήσεις του χώρου δεν 
αρκούνται πλέον στην οπτική καταγραφή του, αλλά πολύ περισσότερο προσπαθούν να διεισδύσουν σε 
βαθύτερες ερμηνείες του και κυρίως σε νέους τρόπους αντίληψης του χώρου και του χρόνου μέσα από 
πρωτότυπους τρόπους απεικόνισης. 

 

4. Χαρτογράφηση των αισθήσεων στο αστικό τοπίο μέσω ψηφιακών αισθητήρων 

Σε συνέχεια των παραπάνω παρατηρήσεων επιχειρείται από τον υποφαινόμενο τα τελευταία χρόνια μια 
έρευνα χαρτογράφησης της αισθητηριακής πληροφορίας στον αστικό χώρο (Petras,2013) μέσα από 
ψηφιακούς αισθητήρες. Αφορμή αυτής της αναζήτησης αποτελεί η άποψη ότι η σχέση με το χώρο της πόλης 
είναι μια σχέση της συνολικής λειτουργίας των αισθήσεων και όχι αποκλειστικά μια οπτική σχέση. Πως θα 
μπορούσε να περιγράφει πλήρως η ταυτότητα μιας πόλης χωρίς να γίνει αναφορά στις γευστικές, οσφρητικές 
και ακουστικές τις προσλαμβάνουσες ή χωρίς να γίνει αναφορά στο εδαφικό ανάγλυφο που επηρεάζει τη 
συνολική σωματική εμπειρία;  Ήδη τις τελευταίες δεκαετίες η επιστήμη της περιβαλλοντικής ψυχολογίας αλλά 
και η σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη προάγει μια πιο ολιστική συνθήκη αντίληψης του χώρου, μέσα από τη 
συνολική λειτουργία των αισθήσεων κατά την κίνηση (Pallasmaa, 2012). Η έρευνα χρησιμοποιεί την 
διαδεδομένη ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Arduino, και πληθώρα των ηλεκτρονικών αισθητήρων 
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που αναπτύσσονται πλέον, για τη δημιουργία μιας φορετής συσκευής (Εικόνα 1) με στόχο την καταγραφή και 
χαρτογράφηση της αισθητηριακής πληροφορίας στο χώρο της πόλης. 

 

Εικόνα 7 

Ο ερευνητής περιηγείται στο χώρο της πόλης με τη φορετή συσκευή, η οποία σε πραγματικό χρόνο μεταδίδει 
πληροφορίες σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων, που αφορούν τη γεωγραφική του θέση, τη διάχυτη και την 
προσπίπτουσα θερμοκρασία, την υγρασία, τα σωματίδια σκόνης στην ατμόσφαιρα και τα επίπεδα 
μονοξειδίου του άνθρακα, της μεταβολές στην κίνηση του σώματος κατά τους άξονες XYZ, την ταχύτητα του 
χρήστη, τα επίπεδα θορύβου κ.α. (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 8 

 Όλα τα δεδομένα καταγράφονται στις βασικές μονάδες μέτρησης και απεικονίζονται με βάση τη σχετική τους 
μεταβολή και την ομαδοποίηση τους στα αντιληπτικά συστήματα της ακοής, της όσφρησης και της αφής σε 
ένα ενιαίο δίκτυο ιδιοτήτων, που περιγράφεται από την χρωματική ένταση των τριών βασικών χρωμάτων του 
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κίτρινου, του κόκκινου και του μπλε. Η μετατροπή των τιμών γίνεται με ανάλογη μεταφορά των μονάδων σε 
κλίμακα 0 -255 (RGB).  Η πρωτοτυπία της έρευνας δεν έγκειται τόσο στον τρόπο λήψης της πληροφορίας μέσω 
του συστήματος Arduino όσο στον τρόπο χαρτογράφησης, που ως μέθοδος που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και να τροφοδοτηθεί από πολλαπλές πηγές και νέους αισθητήρες (που πλέον 
αυξάνονται ραγδαία)και υπάρχουν στους αστικούς χώρους αλλά και στους ίδιους τους χρήστες μέσω των 
κινητών τους τηλεφώνων. 

 

4.1 Χάρτες αισθητηριακών διαφορών 

 

Η πληροφορία χαρτογραφείται μέσω της πλατφόρμας open street maps σε ένα χρωματικό φάσμα που 
περιγράφει τα όρια της πόλης κατά την κίνηση. Καθώς οι αισθητήρες δεν έχουν προς το παρόν την 
δυνατότητα να καταγράψουν ποιότητες, στην πραγματικότητα η καταγραφή αποτελεί καταγραφή ποσοτικών 
εντάσεων. Πρώτο παράδειγμα αυτής της καταγραφής (beta testing) για την λειτουργία της εφαρμογής 
αποτέλεσε η περιοχή γύρω από την Πλατεία Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας. Η καταγραφή έγινε πρωινή 
ώρα του Μαΐου μήνα και διήρκεσε περίπου δύο ώρες μέσα από περίπατο γύρω από κάθε οικοδομικό 
τετράγωνο, από αυτά που φαίνονται παρακάτω. Η πληροφορία παραλήφθηκε από την ανωτέρω συσκευή και 
οπτικοποιήθηκε στη πλατφόρμα open street maps. Η οπτικοποίηση δεν έγινε πάνω στη γραμμή κίνησης αλλά 
στα όρια αυτής (όρια των οικοδομικών τετραγώνων). Το μπλε χρώμα αντιστοιχίζεται στο αντιληπτικό σύστημα 
της ακοής (Εικόνα 3), το κόκκινο στο αντιληπτικό σύστημα της αφής και το κίτρινο στο αντιληπτικό σύστημα 
γεύσης-όσφρησης.  

 

Εικόνα 9 

Η πληροφορία δομείται σε layers και δίδεται η δυνατότητα τόσο συνδυαστικής όσο και απομονωμένης 
ανάγνωσής της, σε μια μορφή απεικόνισης που δεν είναι απόλυτης μετρικής τάξης αλλά αναφέρεται σε μια 
παγκόσμια γλώσσα διαφορικών χρωματικών σχέσεων. Μπορεί να απεικονιστεί κάθε αίσθηση ξεχωριστά ή οι 
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μεταξύ τους σχέσεις, όπως η σχέση ακοής και γεύσης-όσφρησης, ως χρωματική σύνθεση του μπλε και του 
κόκκινου (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 10 

Μπορεί ακόμα να απεικονιστεί και η σύνθεση όλων των συστημάτων μαζί ως σύνθεση των τριών βασικών 
χρωμάτων. Η χαρτογράφηση επικοινωνεί μια πρωτότυπη ανάγνωση της πόλης με όρους επιστημονικούς αλλά 
και αισθητικούς: Μπορούν να αναγνωστούν με αμεσότητα μοτίβα επαναλήψεων, χρωματικές συνθέσεις και 
παραθέσεις προάγοντας μια νέα αντίληψη για το χώρο αλλά και προωθώντας και μια πρόθεση κατανόησής 
του με νέους όρους, που πραγματεύονται σε παρόντα χρόνο από την επιστημονική και φιλοσοφική κοινότητα 
(Εικόνα 5).  
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Εικόνα 11 

 

5. Συμπεράσματα 

Η δυνατότητα χαρτογράφησης των αισθητηριακών εντάσεων στον αστικό χώρο αποτελεί ένα πρόσθετο 
εργαλείο μετρήσεων. Αυτές οι μετρήσεις μπορούν να αναλυθούν αυτόνομα, να συσχετιστούν με άλλα 
χαρακτηριστικά των πόλεων και να αποτελέσουν αφορμή για την ανάγνωση της πόλης με νέους όρους που 
δεν αναφέρονται αποκλειστικά στην οπτική της πραγματικότητα, αλλά στην θερμική άνεση, την ένταση του 
θορύβου, την ποιότητα του αέρα, την σωματική κόπωση του χρήστη ή και των μεταξύ τους σχέσεων. Μια 
σειρά τέτοιων μετρήσεων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανάγνωση παθολογιών στο χώρο της 
πόλης, για ορισμό στρατηγικών ανάπτυξης κ.α. 
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Περίληψη 

Η μετάβαση από τη αναπαράσταση των δύο κόσμων, από τη μια του φυσικού κόσμου και από την άλλη του 
ψηφιακού σε μία αναπαράσταση  “διπλού” κόσμου με την έννοια της αδιαίρετης διασύνδεσης του φυσικού 
και του ψηφιακού, μας οδηγεί σε μια αλλαγή παραδείγματος αφαίρεσης και αναπαράστασης. Δεχόμενοι αυτή 
την αρχή του αδιαίρετου του υλικού κόσμου και του κυβερνο-εδάφους, με την έννοια της ψηφιακής χωρικής 
ενότητας (cyber territory) και όχι γενικά του κυβερνοχώρου, oδηγούμαστε στη διαπίστωση οτι το αστικό 
ζήτημα  μεταλλάσσεται.  

Αν, μέχρι πρότινος, οι σκέψεις μας και οι μελέτες μας στόχευαν στην αναζήτηση ενός κοινού κόσμου που θα 
πρέπει να διατηρήσουμε και να εφεύρουμε, ο σύγχρονος κόσμος δεν ανήκει κατά τεκμήριο αποκλειστικά στην 
υλική πραγματικότητα. Το αντικείμενο, κατά συνέπεια, του πολεοδόμου θα πρέπει να λάβει οπωσδήποτε 
υπόψη του αυτή τη διασύνδεση, την ασυνεχή, αποσπασματική εμπλοκή, θα λέγαμε, της ύλης και της 
πληροφορίας. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούριο : Η συμβολική διάσταση των πόλεων, της 
αρχιτεκτονικής, του χώρου γενικότερα έχει ήδη εξαρχής υφάνει στενούς δεσμούς μεταξύ αναπαράστασης και 
πραγματικού κόσμου. Η διαφορά έγκειται στο ότι τότε υπήρχε σύνδεση με μιά συγκεκριμένη χώρα ( χωρική 
ενότητα) ή με μία «σημαία» (εθνική ταυτότητα).  Σήμερα, αυτή η αναγκαστική εδαφική αναφορά εξασθενεί, 
αν και διαφαίνονται τάσεις επαναφοράς σε αυτήν. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις η εισήγηση θα συζητήσει 
την εξέλιξη του αστικού ζητήματος υπό την παραδοχή του αδιαίρετου «διπλού κόσμου» και των επαυξημένων 
χωρικών ενοτήτων.  

 

Λέξεις Κλειδιά 

Ψηφιακή χωρική ενότητα, φυσικός κόσμος, ψηφιακός κόσμος, επαυξημένες χωρικές ενότητες, διπλός κόσμος.   

 

1. Εισαγωγή 

Η μετάβαση από τη αναπαράσταση των δυό κόσμων, από τη μιά του φυσικού κόσμου και από την άλλη του 
ψηφιακού σε μιά αναπαράσταση «διπλού κόσμου» με την έννοια της αδιαίρετης διασύνδεσης του φυσικού 
και του ψηφιακού, μας οδηγεί σε μιά αλλαγή παραδείγματος αφαίρεσης και αναπαράστασης. Στην 
επαυξημένη πόλη, «εικονικοί» και φυσικοί χώροι δεν αποτελούν πλέον δύο διακριτές διαστάσεις αλλά μέρη 
ενός όλου, μιάς χωρικής συνέχειας. (Αurigi και De Cindio, 2016)  

 

Δεχόμενοι αυτή την αρχή του αδιαίρετου του υλικού κόσμου και του κυβερνο-εδάφους, με την έννοια της 
ψηφιακής χωρικής ενότητας (cyber territory) και όχι γενικά του κυβερνοχώρου, το αστικό ζήτημα 
μεταλλάσσεται. Δεν πρέπει φυσικά να λησμονούμε οτι η “χωρική ενότητα”  δεν είναι απλώς ένα κομμάτι του 
έθνους ή  μιά διοικητική περιφέρεια, αλλά μια μορφή οργάνωσης και συντονισμού που εγγράφεται 
γεωγραφικά και δομείται κοινωνικά. Μία “χωρική ενότητα” είναι μια γεωγραφική ζώνη την οποία οι 
άνθρωποι οικειοποιούνται, στην οποία προσδιορίζουν την ταυτότητά τους,  πάνω στην  οποία έχουν επιλέξει 
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να ζουν και να μοιράζονται κοινές αξίες, κοινές συνήθειες ζωής, για  την οποία χτίζουν από κοινού ένα 
αναπτυξιακό σχέδιο. 

 

Είναι λοιπόν ευνόητο οτι αν οι ιδέες  και οι μελέτες μας στόχευαν μέχρι πρότινος στην αναζήτηση ενός κοινού 
κόσμου που θα πρέπει να διατηρήσουμε και να εφεύρουμε, ο σύγχρονος κοινός κόσμος δεν ανήκει κατά 
τεκμήριο αποκλειστικά στην υλική πραγματικότητα. Kατά συνέπεια, το αντικείμενο του πολεοδόμου και του 
οποιουδήποτε χωρικού επιστήμονα,  θα πρέπει να λάβει οπωσδήποτε υπόψη του αυτή τη διασύνδεση, την 
ασυνεχή, αποσπασματική εμπλοκή, θα λέγαμε, της ύλης και της πληροφορίας.  

 

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούριο : Η συμβολική διάσταση των πόλεων, της αρχιτεκτονικής, του χώρου 
γενικότερα έχει υφάνει, ιστορικά, στενούς δεσμούς μεταξύ αναπαράστασης και πραγματικού κόσμου. Η 
διαφορά είναι οτι στην περίπτωση αυτή υπήρχε σύνδεση με ένα συγκεκριμένο έδαφος (χωρική ενότητα, 
χώρα) ή με μιά «σημαία» (εθνική ταυτότητα).  Σήμερα αυτή η αναγκαστική εδαφική αναφορά εξασθενεί, αν 
και διαφαίνονται τάσεις επαναφοράς σε αυτήν.   

 

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις θα επιχειρήσουμε να θέσουμε ορισμένα ζητήματα και προβληματισμούς ως 
προς την εξέλιξη του αστικού ζητήματος υπό την παραδοχή του αδιαίρετου «διπλού κόσμου».  

 

1.1  Η αίγλη της σύνδεσης 

Το κράτος αντιμετωπίζει, συχνά, κάποιες γεωγραφικές περιοχές που χρειάζονται στήριξη, επειδή είναι 
αδρανείς και έχουν παρασυρθεί  σε ένα σπιράλ υπανάπτυξης.  Μήπως λοιπόν για τους κατοίκους αυτών των 
περιοχών   μια σύνδεση « υψηλής ταχύτητας » με τον  κυβερνοχώρο,                  μη- εδαφικό από τη φύση του 
μπορεί να παρέχει επαρκή ενέργεια ώστε να μπορέσουν αυτές οι περιοχές  να ανακάμψουν ; 

 

Φαίνεται, ωστόσο, ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν πλέον , για διάφορους λόγους, τα μέσα για να 
οικειοποιηθούν τη φυσική « χωρική ενότητά » τους δεν είναι  ούτε στην πλεονεκτική θέση να 
πραγματοποιήσουν αυτό το είδος της ωφέλιμης μεταστοιχείωσης, να συμμετέχουν δηλαδή στην                       
επαν-εδαφικοποίηση θα λέγαμε, επιχειρώντας να μεταφράσουμε την έννοια του  re-territorialisation (Deleuze 
και Guatari, 1991) που συντελείται στον κυβερνοχώρο που θα μπορούσε να είναι καταλύτης για ένα νέο 
ξεκίνημα. 

 

Φαίνεται δηλαδή οτι εδώ επίσης, μέσα στον κυβερνοχώρο, δεν επωφελούνται παρά μόνον οι πλούσιοι που 
εκτός των άλλων έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες.                          Το α-χωρικό (μη-
γεωγραφικό) χαρακτηριστικό  του « κυβερνο-εδάφους » του επιτρέπει να επεκτείνει κατά βούληση τα σημεία 
εισόδου στον ψηφιακό χώρο υπό την προϋπόθεση οτι το Κράτος ή οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επενδύουν : αλλά 
ποιά είναι η εγγύηση οτι αυτά τα σημεία θα ενεργήσουν μάλλον ως ένα εργαλείο ανάπτυξης  μιάς 
συγκεκριμένης « χωρικής ενότητας »  παρά ως  ένα μέσο  υπαγωγής  σε μιά άλλη, περισσότερο ισχυρή και 
περισσότερο οργανωμένη, « χωρική ενότητα » ( φυσική, ψηφιακή, ή φυσική και ψηφιακή μαζί) ;  Δεν 
υπερτερούν, για παράδειγμα, σε ανταγωνιστικότητα οι χώρες  και οι «χωρικές ενότητες» γενικότερα που είναι 
προικισμένες με υψηλές ταχύτητες και χαμηλές τιμές πρόσβασης στο ίντερνετ ή στην κινητή τηλεφωνία, 
έναντι αυτών που επιβάλλουν υψηλούς φόρους και διαθέτουν χαμηλές ταχύτητες ;   
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2. Η πολεοδομία των επαυξημένων «χωρικών ενοτήτων»  

Η περιγραφή του σύγχρονου κόσμου ως αποτελούμενου από δύο  διαχωρισμένους κόσμους, το φυσικό και 
τον ψηφιακό (cyber), που έχουν μεταξύ  τους ένα σύνορο που  μπορούμε να διασχίσουμε  ανάλογα με τις  
δραστηριότητές μας φαίνεται να υστερεί ως προς ένα διπλό κόσμο όπου  χρησιμοποιούμε εξίσου τις 
καλύτερες φυσικές δυνατότητες του ψηφιακού (cyber), χωρίς άλλη ενσυνείδητη επιλογή από αυτήν της 
καλύτερης (οικονομικής) αποτελεσματικότητας. Όπως γίνεται κατανοητό, αυτή η νέα μορφή κόσμου αλλάζει 
ριζικά τις έννοιες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους  χωροταξικούς δρώντες. Εδώ θα 
μπορούσαμε φυσικά να  παραπέμψουμε την έννοια της εδαφικής συνοχής. ( Κυβέλου, 2010) 

 

Ο χώρος άλλωστε του διπλού κόσμου εμπεριέχει συγχρόνως τον παραδοσιακό και τον πραγματικό χρόνο (real 
time). Ως κεντρικές έννοιες αναδεινύονται εδώ η αβεβαιότητα και η κινητικότητα σε αντικατάσταση των 
ντετερμινιστικών και  στατικών αστικών λύσεων.  Αυτές οι τελευταίες μπορούν γρήγορα να αλλάξουν υπό την 
προυπόθεση οτι οι αστικοί κανονισμοί  συμβάλουν στο να διαρραγούν  οι παλαιοί περιορισμοί και να 
επιτραπεί η υποδοχή νέων ευκαιριών.  

 

Έτσι μια πρώτη σύσταση γι αυτούς που διαμορφώνουν το χώρο θα ήταν  να συνοδεύεται η εγκατάσταση των 
“υψηλών ταχυτήτων”  από μια νέα ανάγνωση του φυσικού χώρου. Αυτή η νέα γνώση θα οδηγούσε σε ένα 
αστικό πρόγραμμα που θα παρουσίαζε δυνατότητες παρέμβασης από πλευράς των ιδιωτικών δρώντων, πολύ 
περισσότερο από ένα  προκαθορισμένο αστικό σχέδιο.  

 

2.1 Η κατοίκηση στο σύγχρονο κόσμο  

Εάν οι « χωρικές ενότητες » με την κλασική έννοια του όρου, τοπικές και παγκόσμιες, έχουν κυριολεκτικά 
« ρευστοποιηθεί » μέσα στην « παγκοσμιούπολη » (global city, megacity), οι επιπτώσεις αυτής της νέας 
πραγματικότητας δεν είναι ακόμη ορατές.                                                       

 

Η « παγκοσμιούπολη » μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη εντροπία, σε ομοιογένεια, σε ισοπέδωση των 
διαφορών με ένα αποτέλεσμα-καθρέφτη μεταξύ ενός φυσικού κόσμου που αποτελείται από  
μουσειοποιημένες ιστορικές πόλεις, φτωχοποιημένα προάστια και περίκλειστες « πλούσιες περιοχές », και 
ενός ψηφιακού κόσμου που μονοπωλείται από κάποια μεγάλη εταιρεία που ευνοεί βεβαίως περισσότερο 
τους καταναλωτές παρά τους πολίτες.  

 

Αυτή η παγκοσμιούπολη μπορεί όμως να παράγει μιά νέα δυναμική και να συμβάλει στην εμφάνιση νέων 
ταυτοτήτων που προκύπτουν από τη βίωση των πολλαπλών τόπων, ταυτοχρόνως φυσικών και ψηφιακών. 
Αυτή η  πολυδιάστατη παγκοσμιούπολη  θα μπορούσε επίσης να παράγει νέες μεθόδους « συμβίωσης », τόσο 
από κοντά όσο και εξ αποστάσεως – το ζούμε σήμερα όλοι μας με τα κοινωνικά δίκτυα-, μεθόδους που 
μπορούν ενδεχομένως να επιτρέψουν νέες δημιουργικές προσεγγίσεις, που μπορούν να προσδώσουν  νέες  
δυνατότητες σε « χωρικές ενότητες » που φαίνεται να έχουν περιέλθει σε μαρασμό ή σε αδιέξοδο.  

 

Δεύτερη λοιπόν διαπίστωση ( και συνάμα σύσταση), θα μπορούσε να είναι  οτι το να αναπτυχθούν 
επαυξημένες « χωρικές ενότητες » δεν έχει κανένα νόημα εάν δεν  μπορούμε να στηριχθούμε ταυτόχρονα  
στο ανθρώπινο κεφάλαιο προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες ανάπτυξης.   
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3. Ο άνθρωπος στο κέντρο της αρχιτεκτονικής των επαυξημένων « χωρικών ενοτήτων »   

Από πρώτη άποψη μπορούμε να φανταστούμε οτι η διόγκωση μιάς χωρικής ενότητας έχει να κάνει 
περισσότερο τητα, ﷽     ﷽     ﷽     ﷽     μι de confiance et une           nant.  contrerairement a l's, guerres etc. Est venu se 
tisser un autre territoire qui με  με μιά εμφύτευση, με ένα μπόλιασμα  με νέα  ψηφιακά εργαλεία πάνω σε 
ένα φυσικό υπόστρωμα  παρά με μιά βαθειά αμφισβήτηση και επανασχεδιασμό των δομών μιάς χωρικής 
ενότητας. 

  

Αυτός ο τρόπος μινιμαλιστικής θεώρησης θα ήταν πιθανώς ο καλύτερος τρόπος για να μετασχηματίσουμε την 
έννοια των διογκούμενων « χωρικών ενοτήτων » σε « συσκευή » (gadget) για να μην αναγκαστούμε να 
προβούμε σε μια βαθειά αλλαγή παραδείγματος.  Ο μετασχηματισμός μιάς χωρικής συλλογικής ενότητας          
σε κρίση  σε μιά « επαυξημένη χωρική ενότητα »,  σημαίνει πρώτα απ΄όλα  μια αλλαγή νοοτροπίας : θα 
πρέπει να αντιμετωπισθεί η έλλειψη εμπιστοσύνης και να  δημιουργηθεί ένα κοινωνικό και αστικό 
οικοσύστημα ευνοϊκό ως προς  την εμφάνιση νέων ειδών δημιουργικότητας. 

 

Αυτό το σχέδιο  αλλαγής των νοοτροπιών θα μπορούσε για παράδειγμα να εκφραστεί και να επεκταθεί μέσα 
στην αρχιτεκτονική της χωρικής ενότητας, με νέους τύπους δημόσιων χώρων  που θα φιλοξενήσουν 
συλλογικές δραστηριότητες, που θα αναμιγνύουν δραστηριότητες εργασίας και  δραστηριότητες ελεύθερου 
χρόνου και που θα προορίζονται για γόνιμες ανταλλαγές και διασταυρώσεις φυσικού και ψηφιακού…… 

 

Θα προκύψουν πιθανά χώροι και κτήρια που θα προορίζονται για πειραματισμό ακόμη και ως προς νέους 
τρόπους ζωής,  ως συνέπεια του μετασχηματισμού    της ταυτότητας του τοπίου ώστε αυτό να προσαρμοστεί 
σε μιά μια νέα εποχή. Και ασφαλώς ο φυσικός μετασχηματισμός μιά χωρικής ενότητας σε « διπλή » χωρική 
ενότητα δεν μπορεί να έχει ένα νόημα παρά  μόνο αν εμπλακούν σ’αυτόν η κοινωνία των πολιτών και οι 
δημόσιες συλλογικότητες  ( συμπεριλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης) προκειμένου να εφεύρουν 
νέους  δημιουργικούς και ενεργούς τρόπους οικειοποίησης του δυναμικού του νέου αυτού κόσμου. 

 

4.  Συζήτηση- Συμπέρασμα 

Καταλήγοντας σε αυτήν την προσπάθειά μου « περιήγησης » ή/και « πλοήγησης » στο διπλό κόσμο, θα έλεγα 
οτι αυτό που είναι καινούριο με το  σύγχρονο « διπλό » κόσμο, είναι ότι η φυσική  « χωρική ενότητα »  
παραπέμπει στην αδράνεια, στο μακρύ χρόνο : είναι  δηλαδή μιά χωρική ενότητα που έχει την τάση να 
εξελίσσεται μέσα από  ιστορικά  συμβάντα, κρίσεις, πολέμους  και άλλες κοινωνικές μεταλλαγές. Από την 
άλλη πλευρά, έχει όμως  αρχίσει να υφαίνεται μιά άλλη χωρική ενότητα,  που σε αντίθεση με τον  κλασσικό  
κόσμο είναι ένας κόσμος αστάθειας, και σχεδόν μηδενικής αδράνειας. Αυτό δε που μπορεί να είναι τελικώς 
συναρπαστικό είναι  αυτή η διαρκής μετάβαση από τον ένα κόσμο στον άλλο  δηλαδή  από τον κόσμο της 
αδράνειας στο κόσμο του πραγματικού χρόνου και αντίστροφα.    

 

Τολμώντας να επεκτείνω αυτή τη νέα πραγματικότητα, έχω την άποψη οτι αυτή η μετάβαση θα οδηγήσει σε 
μιά νέα φιλοσοφική θεώρηση του κόσμου…..Οι Gilles Deleuze και Felix Guattari αναφέρονται στο «γίγνεσθαι» 
με τους  όρους «εδαφικοποίηση» (territorialisation), «απεδαφικοποίηση» (déterritolisation) και 
«επανεδαφικοποίηση» (reterritorialisation). Αυτοί ακριβώς οι όροι αντιστοιχούν στην διάλυση της 
κλειστότητας (περιχαράκωσης)  των εδαφικών ενοτήτων,  στο άνοιγμά τους σε έναν άλλο χώρο ( πχ. στη 
θάλασσα αλλά γιατί όχι στον ψηφιακό χώρο ;) και στην επανασύστασή τους υπό το πρίσμα των νέων γνώσεων 
αλλά και της φύσης αυτού του ίδιου του ανοίγματός τους.  
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Υποστηρίζουν, για παράδειγμα, οτι η φιλοσοφία γεννήθηκε στην Ελλάδα γιατί η χώρα είναι μια χερσόνησος, 
από όλα τα σημεία της οποίας είναι εύκολα προσεγγίσιμη η θάλασσα. Αυτό επιτρέπει την 
«απεδαφικοποίηση» στη θάλασσα. Η οργάνωσή της σε δημοκρατικές πόλεις επέτρεπε αυτήν την 
απεδαφικοποίηση και την επανεδαφικοποίηση που ακολουθούσε, σε μια μάλιστα «οριζόντια κίνηση», (σε 
αντίθεση με τις ανατολικές χώρες που η επανεδαφικοποίηση ήταν κάθετη στο σώμα του αυτοκράτορα που 
ταυτιζόταν με το χώρα και το έδαφος.)  

 

Αυτή η οριζόντια κίνηση επέτρεψε την ανάδυση της φιλοσοφίας στην Ελλάδα,  ως δυνατότητα σύνθεσης 
γνώσεων, σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό. «…..για να υπάρξει Σκέψη και a fortiori δημιουργία, 
πρέπει να υπάρχει «έξω» και συνάντηση με το ξένο…..» (Deleuze και Guatari, 1991)  

 

Αυτό λοιπόν το « έξω » και η συνάντηση με το « ξένο » δεν είναι σήμερα αυτός ο ανεξερεύνητος 
« κυβερνοχώρος » και η συνάντηση μεταξύ των δυό κόσμων του κόσμου της αδράνειας και του κόσμου του 
πραγματικού χρόνου ; Αυτό, όμως, θα πρότεινα να το αφήσουμε ως ερώτημα και για την καταληκτική μας 
στρογγυλή τράπεζα στην οποία συμμτέχω. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται εικαστικές απεικονίσεις της πόλης πριν και μετά τη νέα ψηφιακή 
πραγματικότητα με στόχο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία στους 
καλλιτέχνες και οι αλλαγές που έχει επιφέρει στην αντίληψή μας για την πόλη. Οι απεικονίσεις της πόλης 
στους προηγούμενους αιώνες συνίσταται σε αστικά τοπία με αναπαράσταση σημείων της πόλης από κάποια 
συγκεκριμένη οπτική γωνία. Στις αρχές του 20ού αιώνα η ανάπτυξη των μητροπόλεων καθώς και η εμφάνιση 
της θεωρίας του χωροχρόνου δημιούργησαν νέες τάσεις στα αστικά τοπία με την άνθηση καλλιτεχνικών 
κινημάτων όπως ο γερμανικός εξπρεσιονισμός, ο κυβισμός και ο φουτουρισμός. Ταυτόχρονα η πορεία προς 
την αφαίρεση και η αναγωγή του ορατού κόσμου σε γεωμετρικά σχήματα οδήγησε σε άλλες πιο αφηρημένες 
απεικονίσεις της πόλης. Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα εντοπίζουμε αστικά τοπία στα οποία η πόλη 
απεικονίζεται από κάποιο ύψος και πολλές φορές με τη χρήση της αεροφωτογραφίας. Έπειτα, στην πρώτη 
δεκαετία του 21ου αιώνα, όταν η νέα ψηφιακή πραγματικότητα είναι πλέον γεγονός, το διαδίκτυο και 
ιδιαίτερα οι τεχνολογίες γεωπληροφορικής (Google Maps, Google Street View, Google Earth, Webcams που 
επισυνάπτονται σε χάρτες πόλεων, GPS) πυροδοτούν τη δημιουργία μίας πληθώρας καλλιτεχνικών τάσεων 
που περιλαμβάνουν απεικονίσεις της πόλης με τη βοήθεια αυτών των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. 
Καλλιτέχνες εμπνέονται και δημιουργούν αστικά τοπία μέσα από το Google Street View και από το Google 
Earth, ενώ άλλοι σχεδιάζουν χρησιμοποιώντας το GPS. Πέρα από τις τεχνολογίες γεωπληροφορικής, η νέα 
ψηφιακή πραγματικότητα επιτρέπει το σχεδιασμό (φανταστικών) πόλεων σε δύο ή τρεις διαστάσεις δίνοντας 
νέα δυναμική και νέες προοπτικές στην αστική αισθητική. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο δημιουργίας 
και τη φύση του εικαστικού έργου (υλική ή ψηφιακή) μπορούμε να εντάξουμε έργα της Internet Art και της 
Post-Internet Art στην προβληματική της παρούσας έρευνας. Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα μέσα από τα 
συστήματα γεωπληροφορικής και την υψηλής ακρίβειας οπτικοποίηση των πόλεων καθιστά πιο χειροπιαστή 
και πιο προσιτή την πολυπλοκότητα των δικτύων και των υπόλοιπων δομών της πόλης. Παράλληλα η θέση της 
(κάθε) πόλης στον παγκόσμιο χάρτη γίνεται πιο εμφανής από διάφορα ύψη και μάλιστα το επίπεδο Street 
View επιτρέπει την άμεση αστική ψηφιακή εμπειρία μέσα από τη cyber-flânerie (διαδικτυακή περιπλάνηση) 
στην οποία επιδίδονται καλλιτέχνες και χρήστες.  Τέλος, χάρη στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα 
δημιουργούνται πολλαπλές δυνατότητες για τον αστικό σχεδιασμό και νέες τάσεις στη σύγχρονη τέχνη. 

 

Λέξεις Κλειδιά 

πόλη, εικαστικές τέχνες, τεχνολογίες γεωπληροφορικής, second life, GPS, flanerie 
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1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται εικαστικές απεικονίσεις της πόλης πριν και μετά τη νέα ψηφιακή 
πραγματικότητα με στόχο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία στους 
καλλιτέχνες και οι αλλαγές που έχει επιφέρει στην αντίληψή μας για την πόλη. Στις ενότητες που ακολουθούν 
θα παρουσιαστούν αστικά τοπία που δείχνουν την εξέλιξη στην απόδοση της πόλης μέσα από τις εικαστικές 
τέχνες πριν και μετά τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης αστικών 
τοπίων είναι περισσότερο η δημιουργία ενός σκελετού σκέψης σχετικά με το θέμα, παρά η εξαντλητική 
παράθεση όλων των εικαστικών απεικονίσεων των πόλεων.  

 

   

2. Αστικά Τοπία Πριν τη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα (από το Μεσαίωνα έως τον 20ο αιώνα) 

Το Χρονικό της Νυρεμβέργης, το οποίο δημοσιεύθηκε στα λατινικά και στα γερμανικά το 1493, περιέχει 1809 
εικονογραφήσεις ανάμεσα στις οποίες εντοπίζονται απεικονίσεις από διάφορες βιβλικές (Ιερουσαλήμ, Ιεριχώ) 
ή ευρωπαϊκές πόλεις (Ρώμη, Βενετία, Φλωρεντία, Νυρεμβέργη, Κωνσταντινούπολη, Τουλούζη, Μόναχο, 
Κολωνία, Πράγα, Βασιλεία).  Στις εικονογραφήσεις αυτές η απεικόνιση της πόλης γίνεται από ένα υποθετικό 
φανταστικό σημείο χωρίς τη χρήση προοπτικής. Ενδεικτικά παρατίθεται η Εικόνα 1 με την εικονογράφηση της 
Κωνσταντινούπολης.  

 

Εικόνα 1. Κωνσταντινούπολη το 1453, ξυλογραφία των Michael Wohlgemuth και Wilhelm Plevdenwurff, 
εκτύπωση από τον Anton Koberger, 1493, ξυλογραφία, πηγή: Hartmann Schedel, Το Χρονικό της Νυρεμβέργης, 
Νυρεμβέργη1493 

Από την εποχή της Αναγέννησης και έπειτα οι ζωγράφοι χρησιμοποιούν την προοπτική στους πίνακές τους και 
ακολουθούν τους κανόνες της προοπτικής και στα αστικά τοπία. Ενδεικτικά στην Εικόνα 2 παρατίθεται ο 
πίνακας του Canaletto Είσοδος στο Μεγάλο Κανάλι που δημιουργήθηκε με τη χρήση προοπτικής.  
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Εικόνα 2. Canaletto, Είσοδος στο Μεγάλο Κανάλι, Βενετία, 1730, ελαιογραφία σε καμβά, 49,6 εκ Χ 73,6 εκ, The 
Museum of Fine Arts, Houston 

Στο τέλος του 19ου αιώνα εντοπίζονται αστικά τοπία τα οποία είναι ζωγραφισμένα από ένα σχετικά 
υπερυψωμένο σημείο της πόλης και όχι απαραίτητα από το επίπεδο του εδάφους. Για παράδειγμα ο 
Ιμπρεσιονιστής ζωγράφος Camille Pissarro δημιουργεί μία σειρά πινάκων με θέμα την Avenue de l’Opéra στο 
Παρίσι, την οποία ζωγραφίζει μέσα από το δωμάτιο στο οποίο έμενε στο Hôtel du Louvre από το 1897 έως το 
1899. Το αστικό τοπίο της Εικόνας 3 θεωρείται το πιο ολοκληρωμένο και το πιο επιτυχημένο.  

 

Εικόνα 3. Camille Pissarro, Avenue de l’Opéra: ηλιόλουστο χειμωνιάτικο πρωινό, Παρίσι 1898, ελαιογραφία σε 
καμβά, 91,44 Χ 71,12 εκ, Musée des Beaux-arts, Reims, Γαλλία, πηγή: http://www.camille-pissarro.org/ 

Στις αρχές του 20ού αιώνα εμφανίζονται πολλά νέα κινήματα στη ζωγραφική, τα οποία εισάγουν νέους 
τρόπους απεικόνισης της πόλης χρησιμοποιώντας, μεταλλάσσοντας και ανατρέποντας τα μορφικά, χωρικά και 
χωροχρονικά στοιχεία της. Ο κυβισμός αποτυπώνει την πόλη από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες 
χρησιμοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις προοπτική με πολλά σημεία φυγής (Εικόνα 4). Ο φουτουρισμός 
τονίζει τη δύναμη της τεχνολογίας αποτυπώνοντας την κίνηση και την ταχύτητα που αναπτύσσεται στις 
πόλεις. Ενδεικτικά παρατίθεται ο φουτουριστικός πίνακας Ταυτόχρονες εικόνες του Umberto Boccioni (Εικόνα 
5). Ο γερμανικός εξπρεσιονισμός συμπίπτει με τη μετατροπή των πόλεων σε μητροπόλεις και αποτυπώνει 
μέσα από τα αστικά τοπία το συνωστισμό και την επιθετικότητα που χαρακτήριζαν τις μητροπόλεις 
παραμορφώνοντας τα περιγράμματα και χρησιμοποιώντας έντονες χρωματικές αντιθέσεις, όπως φαίνεται για 
παράδειγμα στην Εικόνα 6. 

http://www.camille-pissarro.org/
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Εικόνα 4. Georges Braque, Οδογέγυρα στο Εστάκ, 1908, ελαιογραφία σε καμβά, 72,5 X 59 εκ, πηγή: 
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cubisme/Cubisme.htm 

 

 

 

Εικόνα 5. Umberto Boccioni, Ταυτόχρονες εικόνες, 1912, ελαιογραφία, 60,5 εκ Χ 60,5 εκ, Von der Heydt 
Museum, Wuppertal, Γερμανία 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cubisme/Cubisme.htm
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Εικόνα 6. Ernst Ludwig Kirchner, Nollendorfplatz , ελαιογραφία σε καμβά,  69 Χ 60 εκ,1912, Stiftung 
Stadtmuseum Berlin 

Από τις αρχές του 20ού αιώνα έχουν κάνει την εμφάνισή τους διάφορα κινήματα αφηρημένης τέχνης.  

Μέσα στο πνεύμα της αφηρημένης τέχνης και του κυβισμού, ο Paul Klee δημιουργεί την Ονειρεμένη Πόλη 
(1921) που είναι προϊόν της φαντασίας του.  

Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Piet Mondrian ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της αφηρημένης τέχνης και 
συγκεκριμένα του κινήματος του νεοπλαστικισμού (De Stijl). Πίστευε ότι απώτερος σκοπός της Τέχνης είναι να 
αποκαλύψει και να τονίσει τη συμπαντική ομορφιά που βρίσκεται στη δυναμική σχέση που αναπτύσσεται 
ανάμεσα στις φόρμες και τις σχέσεις. Στην Εικόνα 7 ο πίνακας Broadway Boogie Woogie του Μόντριαν έχει ως 
πηγή έμπνευσης το πολεοδομικό σχέδιο της Νέας Υόρκης και το ρυθμό της πόλης που εντοπίζεται στα 
νυχτερινά της φώτα, στην κίνηση στους δρόμους και στη μουσική Boogie Woogie, ένα είδος αμερικάνικης τζαζ 
που ακούγεται συχνά στην πόλη. Πολύ μικρά χρωματιστά τετράγωνα αντανακλούν το ρυθμό της πόλης και 
σχηματίζουν δρόμους, οι οποίοι με τη σειρά τους συνθέτουν το πλεγματικό σχέδιο που χαρακτηρίζει την 
πολεοδομία της Νέας Υόρκης.  

 

 
Εικόνα 7. Piet Mondrian, Broadway Boogie Woogie, 1942-1943, ελαιογραφία σε καμβά, 127 X 127 εκ, Συλλογή 
MOMA, Νέα Υόρκη 
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Ο Ψυχογεωφραφικός χάρτης του Παρισιού του Guy Debord αποτελεί σταθμό στην απεικόνιση των πόλεων 
στις εικαστικές τέχνες. Ο Debord είναι ιδρυτής της θεωρίας της Ψυχογεωγραφίας και στο συγκεκριμένο χάρτη 
της Εικόνας 8 χωρίζει το Παρίσι σε περιοχές ανάλογα με τα συναισθήματα (passions) που νιώθει από την 
περιπλάνησή του (flânerie) σε κάθε περιοχή μεταβαίνοντας κάθε φορά σε διαφορετική ατμόσφαιρα 
(ambiance).   

 

Εικόνα 8. Guy Debord, Ψυχογεωφραφικός χάρτης του Παρισιού, 1957, πηγή: http://www.frac-centre.fr/  

 

Εικόνα 9. Gerhard Richter, Αστικό τοπίο Μαδρίτης, από τη σειρά Αστικά τοπία,1968, ελαιογραφία σε καμβά, 
277 x 292 εκ,  The Doris and Donald Fisher Collection, Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ, πηγή: www.gerhard-richter.com 

Από το 1968 έως το 1970 ο Gerhard Richter ζωγραφίζει από αεροφωτογραφίες τη σειρά Αστικά Τοπία. Η πόλη 
πλέον απεικονίζεται από ψηλά. Στην Εικόνα 9 παρουσιάζεται η Μαδρίτη.  

Χρησιμοποιώντας, επίσης, την αεροφωτογραφία, ο Sol le Witt δημιουργεί κομμένες φωτογραφίες από αστικά 
τοπία που είτε παρουσιάζονται μέσα σε γεωμετρικά σχήματα, είτε τους αφαιρούνται τμήματα που είναι 
κομμένα γεωμετρικά. Στην Εικόνα 10 παρουσιάζεται μία κομμένη αεροφωτογραφία της Φλωρεντίας.  

http://www.frac-centre.fr/
http://www.gerhard-richter.com/
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Εικόνα 10. Sol le Witt, Φωτογραφία περιοχής της Φλωρεντίας (R726), κομμένη φωτογραφία, 1976, Συλλογή 
LeWitt, Chester, Connecticut, πηγή: SOL LEWITT STRUCTURES 1965-2006, Yale University Press, New Haven & 
London, 2011 

 

3. Αστικά Τοπία Μετά τη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα (21ος αιώνας) 

 

Τα αστικά τοπία που εμφανίζονται στις εικαστικές τέχνες μετά τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα 
χρησιμοποιούν τις νέες δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι εύκολα 
προσβάσιμες σε κάθε χρήστη των Νέων Μέσων. Εκτός από τη ζωγραφική και τη φωτογραφία –που ήταν τα 
κυρίαρχα μέσα πριν τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα– κάνουν την εμφάνισή τους τα ψηφιακά λογισμικά 
τρισδιάστατου σχεδιασμού, το second life, οι οπτικοποιήσεις δικτύων της πόλης, οι τεχνολογίες 
γεωπληροφορικής (Google Earth, Google Maps, Google Street View), τα μέσα επικοινωνίας με εντοπισμό 
θέσης, το Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης (GPS) και οδηγούν στη δημιουργία ποικίλων εικαστικών 
απεικονίσεων της πόλης.    

Η Κινέζα καλλιτέχνιδα Cao Fei δημιουργεί την πόλη RMB City στο second life. Πρόκειται για μία σύγχρονη 
υβριδική κινέζικη πόλη που αποδίδεται σε όλη της την πολυπλοκότητα: πυκνή δόμηση, φανταστικά στοιχεία, 
κινέζικα σύμβολα, άνθρωποι και ζώα μέσα σε έναν ψηφιακό ωκεανό.  

 

Εικόνα 11. Cao Fei, RMB City, 2008, πηγή: http://rmbcity.com/ 

Χρησιμοποιώντας τις οπτικοποιήσεις των οδικών δικτύων διάφορων πόλεων, η Jung Sub Lee δημιουργεί 
εικόνες πόλεων που μοιάζουν με άνθη στη σειρά έργων της με τίτλο ComplexCity. Ενδεικτικά παρατίθεται η 
Εικόνα 12 που παρουσιάζει το Παρίσι.  

http://rmbcity.com/
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Εικόνα 12. Jang Sub Lee, ComplexCity Paris, διανυσματικό γραφικό, 2008 

Ο Jon Rafman «περιπλανιέται» στις δυνητικές πόλεις του Google Street View και αποτυπώνει στιγμιότυπα με 
ενδιαφέρουσες σκηνές της ζωής στην κάθε πόλη. Το έργο του IMG MGMT: The Nine Eyes of Google Street 
View είναι σε εξέλιξη από το 2009 και χαρακτηριστικά παραδείγματα από στιγμιότυπα αποτελούν οι Εικόνες 
13α και 13β.  

  

Εικόνα 13α και 13β. Jon Rafman, στιγμιότυπα από το IMG MGMT: The Nine Eyes of Google Street View, project 
σε εξέλιξη από το 2009, πηγή: http://9-eyes.com/ 

Η Αναστασία Ζωή Σουλιώτου δημιουργεί βίντεο διαδικτυακής περιπλάνησης (cyber-flanerie) στο Google Maps 
Street View τονίζοντας τη δυνατότητα που μας προσφέρει το Street View να «ταξιδεύουμε» σε κάθε μέρος της  

 

Εικόνα 14. Αναστασία Ζωή Σουλιώτου, «επίσκεψη» στη Windhoek, στιγμιότυπο από το βίντεο Flânerie 
Globale / Global Flanerie, 2012, πηγή: https://vimeo.com/84868697  

http://9-eyes.com/
https://vimeo.com/84868697
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Γης, χωρίς απαραίτητα να πηγαίνουμε εκεί. Το βίντεο Flânerie Globale / Global Flanerie είναι ένα «ταξίδι» σε 
10 πρωτεύουσες του κόσμου. Κάθε φορά που «φτάνουμε» σε μία πρωτεύουσα ακούγεται μία φωνή που λέει 
στη γλώσσα της πόλης όπου βρίσκεται ότι ποτέ δεν έχει πάει εκεί. Για παράδειγμα, όταν «φτάνουμε» στο 
Τόκυο, η φωνή λέει στα γιαπωνέζικα «Δεν έχω πάει ποτέ στο Τόκυο». Στην Εικόνα 14 παρουσιάζεται 
στιγμιότυπο από την «επίσκεψη» στη Windhoek της Ναμίμπια.  

Εξερευνώντας το Google Earth ο Nikolas Schiller δημιουργεί καλειδοσκοπικές εικόνες (όπως η Εικόνα 15) από 
διάφορα σημεία των πόλεων που έχουν φωτογραφηθεί από τους δορυφόρους.  

 

 
Εικόνα 15. Nikolas Schiller, Metro Crash Quilt, 2009, πηγή : http://www.nikolasschiller.com 

Ο Clement Valla στο έργο του Postcards from Google Earth εκμεταλλεύεται ένα τεχνικό ελάττωμα του 
συστήματος απεικόνισης υφής ‘The Universal Texture’ που χρησιμοποιεί το Google Earth, το οποίο δημιουργεί 
οπτική αναντιστοιχία κατά την υπέρθεση της φωτογραφίας του δορυφόρου στην τρισδιάστατη τοπογραφία 
της Γης. Το αποτέλεσμα είναι να προκύπτουν στιγμιότυπα όπως αυτό της Εικόνας 16, όπου δρόμοι, 
αυτοκίνητα, φυσικό τοπίο, κτήρια και άνθρωποι εμφανίζουν έντονες και αλλόκοτες οπτικές παραμορφώσεις.  

 

Εικόνα 16. Clement Valla, Postcards from Google Earth, Pittsburgh, 2013, πηγή: http://www.postcards-from-
google-earth.com/ 

http://www.nikolasschiller.com/
http://www.nikolasschiller.com/
http://www.postcards-from-google-earth.com/
http://www.postcards-from-google-earth.com/
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Ο Jeremy Wood δημιουργεί σχέδια με GPS καθώς περιπλανιέται μέσα στην πόλη. Στην Εικόνα 17 
παρουσιάζεται το σχέδιο του campus του Πανεπιστημίου του Warwick που έγινε με GPS.  

 

Εικόνα 17. Jeremy Wood, Traverse me, σχέδιο με GPS που σχηματίζει το χάρτη του campus του Πανεπιστημίου 
του Warwick, 2010, πηγή: http://www.jeremywood.net/  

Η Αναστασία Ζωή Σουλιώτου δημιουργεί πίνακες ζωγραφικής με αστικά τοπία εμπνευσμένα από τις δυνητικές 
πόλεις του Google Street View. Στην Εικόνα 18 παρουσιάζεται το λιμάνι της πόλης του Βόλου όπως 
αποτυπώθηκε από το φακό του Street View τον Αύγουστο του 2014 στο αριστερό μέρος του πίνακα και όπως 
αντίστοιχα αποτυπώθηκε το Νοέμβριο του 2011 στο δεξί μέρος του πίνακα. Με τον τρόπο αυτό 
καταδεικνύεται η ασυνέχεια της «περιπλάνησης» στη μετα-πόλη του Google Street View που στην προκειμένη 
περίπτωση οφείλεται στη λήψη φωτογραφικού υλικού σε διαφορετικό έτος και εποχή από το αμάξι της 
Google. Μέσα από πίνακες εμπνευσμένους από το Google Street View η Σουλιώτου θέλει, επίσης, να δείξει τη 
δυνατότητα που έχει ένας σύγχρονος ζωγράφος να αναζητά τα μοντέλα και τα τοπία του στο διαδίκτυο και 
ιδιαίτερα στο Street View, αντικαθιστώντας έτσι: 

την παραδοσιακή σχέση ζωγράφου-μοντέλου σε φυσικό χώρο με την αναζήτηση μοντέλων στο δυνητικό χώρο 
του Street View και 

την παραδοσιακή τάση του υπαιθρισμού ως φυσικής εμπειρίας στη ζωγραφική με την αναζήτηση τοπίων στο 
δυνητικό κόσμο του Street View.  

 

Εικόνα 18.  Αναστασία Ζωή Σουλιώτου, Παραλία του Βόλου (Αύγουστος 2014 – Νοέμβριος 2011), 
ελαιογραφία, 60 εκ Χ 48 εκ, 2016 

http://www.jeremywood.net/
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Στο project WeareData της εταιρίας Ubisoft οι πόλεις του Λονδίνου, του Παρισιού και του Βερολίνου έχουν 
μοντελοποιηθεί σε τρεις διαστάσεις. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του WeareData ο χρήστης μπορεί να βρει 
πληροφορίες σε κάθε σημείο από αυτές τις τρεις πρωτεύουσες για το πρόγραμμα της συγκοινωνίας, για τα 
δίκτυα επικοινωνίας (μέρη στα οποία υπάρχει wi-fi, κεραίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα για 
διαφημίσεις), για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (tweets), καθώς και άλλα δεδομένα για το μέσο 
μισθό των κατοίκων της περιοχής, για την ανεργία, για την εγκληματικότητα…. Το WeareData αποτελεί μία par 
excellence εμπειρία της καθημερινής ροής πληθώρας δεδομένων στην υπερ-συνδεδεμένη πόλη. Η Εικόνα 19 
είναι στιγμιότυπο με πληροφορίες για το 4ο διαμέρισμα του Παρισιού.  

 

Εικόνα 19. Ubisoft, WeareData : Paris, 2013, πηγή: http://wearedata.watchdogs.com/ 

 

4. Συμπεράσματα  

 

Από τα έργα που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 2, γίνεται κατανοητό ότι οι εικαστικοί καλλιτέχνες πριν τη 
νέα ψηφιακή πραγματικότητα:  

κατέκτησαν την προοπτική 

κατάφεραν να απεικονίσουν τον τετραδιάστατο χωροχρόνο σε δύο διαστάσεις μέσα από τον κυβισμό 

αποδόμησαν και αναδόμησαν την πόλη μέσα από τον κυβισμό, τον φουτουρισμό, τον ορφισμό 

απέδωσαν την κίνηση, την ταχύτητα και το ρυθμό της πόλης μέσα από τον φουτουρισμό, τον 
κυβοφουτουρισμό, τον ορφισμό 

απέδωσαν την πόλη μέσα από την αφαίρεση  

επιστράτευαν πολλές φορές τη φαντασία τους (πχ. Ονειρική Πόλη του Paul Klee) 

απέδωσαν την πόλη από ψηλά μέσα από την αεροφωτογραφία  

απέδωσαν την εμπειρία της πόλης μέσα από τη θεωρία της ψυχογεωγραφίας και τη φιγούρα του flâneur  

δημιουργούσαν εικαστικά έργα που έδειχναν την πόλη μέσα από τους χάρτες  

 

Στις αρχές του 21ου αιώνα, όταν η νέα ψηφιακή πραγματικότητα είναι πλέον γεγονός, τα νέα ψηφιακά μέσα 
που προσφέρονται στους καλλιτέχνες τους επιτρέπουν να:  

http://wearedata.watchdogs.com/
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συνεχίζουν να επιστρατεύουν τη φαντασία τους, όπως στην περίπτωση της RMB City της Cao Fei 

οπτικοποιούν τα δίκτυα των πόλεων και την κίνηση μέσα σε αυτά, όπως η Jung Sub Lee στο έργο ComplexCity 

«ταξιδεύουν» σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνουν εκεί και έπειτα να 
αποτυπώνουν τη (δυνητική) τους εμπειρία, όπως στο IMG MGMT: The Nine Eyes of Google Street View του Jon 
Rafman και στο Flânerie Globale / Global Flanerie της Αναστασίας Ζωής Σουλιώτου 

εντοπίζουν και να παρουσιάζουν ψηφιακά «ατυχήματα», ελαττώματα, ελλείψεις, προβλήματα και να τα 
εντάσσουν στο καλλιτεχνικό τους έργο, όπως στα Postcards from Google Earth του Clement Valla 

δημιουργούν νέες γεωγραφίες και νέες χαρτογραφήσεις, όπως η προσωπική ή κοινωνική χαρτογραφία μέσα 
από τη χρήση του GPS, όπως ο Jeremy Wood 

αποτυπώνουν την πολυπλοκότητα της εμπειρίας της πόλης (αποτύπωση ήχων, συναισθημάτων, 
πληροφοριών), πράγμα που ακολουθεί το credo της θεωρίας της Ψυχογεωγραφίας και επεκτείνει την 
ψυχογεωγραφική εμπειρία των πόλεων, όπως η εμπειρία WeareData.  

πραγματοποιούν συμμετοχικά projects σε διεθνές επίπεδο, στα οποία συμμετέχοντας μπορεί να είναι 
οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου 

επεκτείνονται και σε άλλες αισθήσεις, πέραν της όρασης, όπως στα βίντεο RMB City της Cao Fei και Flânerie 
Globale / Global Flanerie της Αναστασίας Ζωής Σουλιώτου, καθώς και στην εμπειρία WeareData, όπου 
υπάρχει και ήχος 

αλληλεπιδρούν με το δημόσιο χώρο αυξάνοντας την τάση ανάμεσα στο φυσικό χώρο και το δυνητικό χώρο 
που δημιουργείται με ψηφιακά μέσα 

προσδιορίζουν τη σχέση της νέας ψηφιακής πραγματικότητας με την Ιστορία της Τέχνης, όπως στην 
περίπτωση των πινάκων ζωγραφικής της Αναστασίας Ζωής Σουλιώτου. 

Από την παραπάνω εξέλιξη γίνεται αντιληπτό ότι με τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα πραγματοποιείται μία 
πολυεπίπεδη επέκταση των καλλιτεχνικών έργων και πρακτικών αναφορικά με τα μέσα, τον τόπο και το χρόνο 
του έργου τέχνης, το πεδίο δράσης του καλλιτέχνη, τη flânerie, τις αισθήσεις, τη διάδραση με το θεατή ή το 
χρήστη που σε πολλές περιπτώσεις γίνεται και συνδημιουργός του έργου. Ταυτόχρονα, τα ψηφιακά μέσα 
τροφοδοτούν τους εικαστικούς καλλιτέχνες με νέα οπτικά στοιχεία τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις έχουν 
ενδιαφέρον απλά και μόνο χάρη στην ψηφιακή τους φύση, ακόμα και όταν πρόκειται για οπτικά 
«ατυχήματα».  

Επίσης, χάρη στις τεχνολογίες γεωπληροφορικής, αλλά και χάρη στην αυξανόμενη χρήση των drones, η τάση 
για την απόδοση της πόλης από ψηλά έχει ενισχυθεί και μάλιστα με μία χωρίς προηγούμενο αμεσότητα και 
εξοικείωση του χρήστη τόσο με τη θέα της πόλης από ψηλά, όσο και με τη θέα ολόκληρης της Γης και τη 
δυνητική της εξερεύνηση. Παράλληλα, τα δεδομένα που παρέχουν τα ψηφιακά μέσα για την πόλη δίνουν 
πληροφορίες υψηλής ακρίβειας και μπορούν, έτσι, μέσα από τα αντίστοιχα καλλιτεχνικά έργα να οξύνουν την 
(χωρική) αντίληψή μας για την πόλη, να εμπλουτίσουν την αστική εμπειρία και να συμβάλλουν ακόμα και 
στην καλύτερη φυσική εμπειρία της πόλης.  

Τέλος, μέσα από τη διαδεδομένη πλέον εικόνα της πόλης από ψηλά γίνονται περισσότερο εμφανή τα δίκτυα 
των πόλεων, πράγμα που σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα για (καλλιτεχνικές 
ή επιστημονικές) οπτικοποιήσεις δικτύων, καθιστά πιο γοητευτική και ταυτόχρονα πιο κατανοητή και ελέγξιμη 
τη λειτουργία της πόλης.  
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Περίληψη 

Στην εποχή μας ο χώρος και ο χρόνος υφίστανται μια συνεχή συμπύκνωση. Η λογοτεχνία, μέσω πρότυπων 
λεκτικών χωρικών αναπαραστάσεων και εναλλακτικών χαρτογραφήσεων, επαναπροσδιορίζει τις 
φυσιογνωμικές συνιστώσες του αστικού τόπου, ως σημείου συνάντησης πολλαπλών ταυτοτήτων και 
σύγκλισης διαφορετικών ιστορικών στιγμών. Η μυθιστορηματική αφήγηση, διασπείροντας σινιάλα μέσα στον 
αστικό ιστό και χαρτογραφώντας εναλλακτικές πορείες, συνδέει το ορατό με το αόρατο, το απτό με το αφανές, 
το παροντικό με το παρελθοντικό, αναδεικνύοντας τις παλίμψηστες εγγραφές της κοινωνικής συνθήκης στην 
υλική επιφάνεια του πραγματικού. Οι ραγδαίες εξελίξεις των ψηφιακών τεχνολογιών εισάγοντας νέους 
τρόπους διαχείρισης της πληροφορίας μεταβάλλουν καταλυτικά την ανθρώπινη αντιληπτική-ενσώματη-
αισθητηριακή εμπειρία. Η επαυξημένη πραγματικότητα επιτρέπει την ανάδυση παραγνωρισμένων ή αοράτων 
μικρόκοσμων και μακρόκοσμων και τον πολλαπλασιασμό των αναδραστικών και εποπτικών δυνατοτήτων του 
κατοίκου-επισκέπτη-περιηγητή της πόλης. Σε συνδυασμό με τη λογοτεχνία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μια 
νέα αντιληπτική πρόταση αισθητικής πρόσληψης του αστικού χωροχρόνου, καθόσον διευκολύνει την εις 
βάθος παρακολούθηση των πολιτισμικών επισημάνσεων, τη συγκρότηση ενός δικτύου πληροφοριών και 
εικόνων, την επανεμφάνιση με την ψηφιακή αποκατάστασή τους σημαινόντων υλικών στοιχείων του 
παρελθόντος και τέλος την ταυτόχρονη εποπτεία όλων αυτών με την συγχρονική παραβολή πολυειδών 
δεδομένων και στοιχείων. 

 

Λέξεις Κλειδιά 

Λογοτεχνία, επαυξημένη πραγματικότητα, πόλη, πολιτιστική μνήμη 

 

 

1. Εισαγωγή 

«Το παρελθόν δεν το γνωρίζουμε, το αναγνωρίζουμε» 

P. Ricoeur (Ricoeu, 1998:165) 

 «…η πόλη η ίδια είναι η συλλογική μνήμη των λαών. Και όπως η μνήμη είναι συνδεδεμένη με τα γεγονότα και 
τους τόπους, η πόλη είναι ο locus της συλλογικής μνήμης»  

A. Rossi (Rossi, 1987:190) 

 

Σε μια εποχή που η έννοια του χώρου και του χρόνου συμπυκνώνεται διαρκώς αναδεικνύοντας νέους 
συσχετισμούς, ανάμεσα στο τοπικό και το παγκόσμιο, το εφήμερο και το ακατάλυτο, ο κάτοικος-επισκέπτης-
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περιηγητής του αστικού χώρου του 21ου αιώνα μπορεί να μεταβληθεί σ’ έναν σύγχρονο ιχνηλάτη της 
πολιτισμικής μνήμης και της φυσιογνωμίας των ιστορικών πόλεων. Με την καθοδήγηση της λογοτεχνικής 
αφήγησης, της πλοκής, του μύθου και την ενεργό παρέμβαση της ψηφιακής τεχνολογίας, μπορεί να 
αναζητήσει μέσα στην χαώδη πολυμορφία της πόλης καθοδηγητικά σημάδια, ώστε να αποκτήσει μια, 
διαφορετικής αντίληψης και αισθητικής, εποπτεία της αστικής συνθήκης. Η λογοτεχνία, μέσα από πρότυπες 
λεκτικές χωρικές αναπαραστάσεις και εναλλακτικές χαρτογραφήσεις, επαναπροσδιορίζει τις φυσιογνωμικές 
συνιστώσες του αστικού τόπου, ως σημείου συνάντησης πολλαπλών ταυτοτήτων και σύγκλισης διαφορετικών 
ιστορικών στιγμών. Διασπείροντας σινιάλα μέσα στον αστικό ιστό και χαρτογραφώντας εναλλακτικές πορείες, 
συνδέει το ορατό με το αόρατο, το απτό με το αφανές, το παροντικό με το παρελθοντικό, τις παρουσίες με τις 
απουσίες, αναδεικνύοντας, όχι τη «συνεκτική ταυτότητα» ή τη «μοναδικότητα» ενός τόπου, αλλά τις 
παλίμψηστες εγγραφές των κοινωνικών σχέσεων στην υλική επιφάνεια του πραγματικού. Παράλληλα οι 
αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες αποκαλύπτουν νέες όψεις του κόσμου μεταβάλλοντας καταλυτικά την 
ανθρώπινη αντιληπτική-ενσώματη- αισθητηριακή εμπειρία, εισάγοντας νέους τρόπους διαχείρισης της 
πληροφορίας. 

Η ραγδαία αυτή αναπτυσσόμενη διαμεσολάβηση στην πρόσληψη ενός αστικού περιβάλλοντος δεν 
συνεπάγεται αναγκαστικά τον αυτοπεριορισμό του χρήστη σ’ έναν εικονικό-φανταστικό κόσμο ερμητισμού 
και απομόνωσης από την πραγματικότητα. Δεν είναι μόνον οι επισκέψεις-πλοηγήσεις σ’ έναν μη-τόπο 
απειράριθμων δυνητικών εκδοχών. Αλλά ταυτόχρονα και κατά κύριο λόγο, η ανάδυση παραγνωρισμένων, 
αοράτων μικρόκοσμων και μακρόκοσμων, η δυνατότητα αναστοχασμού της ανθρώπινης αυτοερμηνείας και 
των πολιτισμικών της διαφοροποιήσεων και ο πολλαπλασιασμός, η επαύξηση ορθότερα, των αντιληπτικών-
εποπτικών και αναδραστικών δυνατοτήτων του μέσα στον δαιδαλώδη αστικό χωροχρόνο. Σύμφωνα με τον 
Benjamin (Benjamin, 1978) η φωτογραφία και η αναλογική αναπαράσταση ανέλαβε να αποτυπώσει στην 
αυγή του 20ου αιώνα τη ραγδαία μεταμόρφωση του αστικού χώρου και τη νέα μοντέρνα κοινωνία που 
ανέτειλε δυναμικά, λειτουργώντας ως το οπτικό ασυνείδητο του κατοίκου της. Σήμερα στην μετανεωτερική  
συνθήκη οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις στο χώρο των κοινωνικών σπουδών και των σπουδών σχεδιασμού 
του χώρου αναζητούν νέες διεξόδους καθώς έχουν χάσει τις ακλόνητες βεβαιότητες αναφορικά με την πόλη 
και τον χαρακτήρα της κατοίκησής της. Μέσα σ’ ένα διευρυμένο και πολυσυλλεκτικό, οπτικοποιημένο και 
διαδραστικό πολιτισμικό πλαίσιο, είναι απαραίτητος ένας νέος μηχανισμός πλοήγησης, νοηματοδότησης και 
επανοικειοποίησης του αστικού χώρου.  

Στο παρόν κείμενο προτείνουμε μια ταχύτατα εξελισσόμενη περιοχή των ψηφιακών μέσων, αυτή της 
επαυξημένης πραγματικότητας, ως ένα πλαίσιο διαδραστικής αναγνώρισης της πόλης με βάση τα λογοτεχνικά 
κείμενα. Η επαυξημένη πραγματικότητα (ΕΠ) σε συνεργασία με τις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις μπορεί να 
ικανοποιήσει δύο στόχους: καταρχήν να ενθαρρύνει τη κατανόηση και γνώση του πραγματικού κόσμου 
προσφέροντας μια επαυξημένη αντίληψη της πραγματικότητας. Κατά δεύτερον να προτείνει ένα νέο 
περιβάλλον, το οποίο δεν εξυπηρετεί πρακτικές απαιτήσεις. Η ΕΠ, μέσω της συσχέτισης πραγματικού και 
ψηφιακού περιβάλλοντος, έχει στόχο την επίτευξη αισθητηριακών-κινητικών και γνωσιακών δραστηριοτήτων 
μέσα σε ένα νέο χώρο. Είναι δυνατόν να συνθέσει μια μεγάλη ποικιλία συνδυαζόμενων ψηφιακών μοντέλων 
περιβαλλόντων, είτε στον πραγματικό κόσμο, είτε σε ένα φανταστικό περιβάλλον που δεν αντιστοιχεί με 
κανένα πραγματικά υπαρκτό. Τέλος προσφέρει τη δυνατότητα, όχι μόνο, να υπάρξει μια απελευθέρωση από 
τη διάζευξη των χρονικών κατηγοριών της πραγματικότητας (παρελθόν, παρόν, μέλλον), αλλά και από τη 
χωρική ενότητα που την χαρακτηρίζει. 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό ενός πλαισίου ΕΠ ικανού να ανασυγκροτήσει, τόπους, 
αστικά αντικείμενα, κοινωνικές δράσεις και ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή της πόλης, υπό το πρίσμα της πλοκής ενός μυθιστορήματος. Το πλαίσιο που προτείνεται συμφωνεί με 
τον ορισμό του Azuma (Azuma, 2001) διότι:  

1. Σε μια τοποθεσία επαύξησης πραγματικό και ψηφιακό συμπλέκονται στο αστικό περιβάλλον καθόσον ο 
περιβάλλον τόπος συνδυάζεται με την τρισδιάστατη ανακατασκευή ιστορικών αντικειμένων και γεγονότων. 2. 
Η εφαρμογή της ΕΠ εκτελείται διαδραστικά σε πραγματικό χρόνο δεδομένου ότι οι αλλαγές προοπτικής 
συμβαίνουν συγχρονικά. Καθώς οι χρήστες κινούνται στα χωροχρονικά πλαίσια αναφοράς παράλληλα 
ενεργοποιούνται ποικίλες ανατροφοδοτήσεις μέσα στο επαυξημένο περιβάλλον. 3. Το πραγματικό και το 
ψηφιακό περιεχόμενο συμπίπτουν πλήρως μεταξύ τους, καθόσον η πρόσληψη του χρήστη στον πραγματικό 
κόσμο ταυτίζεται με τη προοπτική του χρήστη μέσα στο επαυξημένο περιβάλλον. 
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Αν  ο μετασχηματισμός της ανθρώπινης εμπειρίας, όπως διατείνεται η φιλοσοφία της τεχνολογίας, οδηγεί σε 
μια σύνθετη όραση που εδράζεται στην πολυθέαση και στην έκθεση σε πολλαπλές οθόνες (Ihde, 2004:139), οι 
λογοτεχνικές αφηγήσεις εισάγοντας αισθητικά κριτήρια και ποιοτικές παραμέτρους, μπορούν να αποτελέσουν 
τον πλοηγό μας στον λαβύρινθο των πολυσυλλεκτικών αστικών ερεθισμάτων. Η δημιουργική συσσωμάτωση 
δε των δύο διαφορετικών πεδίων μπορεί να διαμορφώσει μια νέα ποιητική ανάγνωση της πολιτισμικής-
ιστορικής-συλλογικής και αισθητικής φυσιογνωμίας της σύγχρονης πόλης. 

2. Εξερευνώντας την πόλη-«Απτικές» διαδρομές 

Οι αστικοί τόποι για τον σύγχρονο κάτοικο, μόνιμο ή περιστασιακό, αποτελούν ένα γοητευτικό πεδίο 
αναζήτησης εμπειριών, βιωμάτων και γνώσεων. Οι σημερινοί ιχνηλάτες των πόλεων του 21ου αιώνα έρχονται 
αντιμέτωποι με ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο χαρακτήρα, γεγονός που καθιστά δυσχερή την αναγνώριση 
και την ιδιοποίηση του. Η έλλειψη χρόνου και πρότερων εμπειριών είναι το ανυπέρβλητο εμπόδιο για την 
ουσιαστική ανάγνωση του παλίμψηστου της πόλης καθόσον η πρόσληψη του εδράζεται στη θέαση και 
μάλιστα βεβιασμένη και ανολοκλήρωτη και όχι στο βίωμα. Στην μαζική κατανάλωση ενός πλήθους εικόνων 
και όχι στην εξ’ επαφής επικοινωνία με την ύλη και το πνεύμα του τόπου. Οι συνήθεις πρακτικές και η χρήση 
των κάθε λογής ψηφιακών εφαρμογών περιορίζονται στην απόκτηση μιας ηδονοβλεπτικής, εργαλειακής ή 
φευγαλέας και ανολοκλήρωτης χωρικής εντύπωσης της πόλης μέσα από την αναπόφευκτη αδυναμία 
διαχείρισης, καταχώρισης και διασύνδεσης ενός πλήθους οπτικών ερεθισμάτων και στερεοτυπικών 
πληροφοριών παντός είδους. 

Η έννοια του «απτικού» αναφέρεται στην αίσθηση της αφής. Σύμφωνα με την ελληνική ετυμολογία, απτικός 
σημαίνει «ο ικανός να έρθει κανείς σε επαφή μαζί του». Επομένως το απτικό – η αίσθηση της αφής – συνιστά 
την αμοιβαία επαφή ανάμεσα στο περιβάλλον κι εμάς. Δια της αφής αντιλαμβανόμαστε το χώρο 
μετουσιώνοντας την επαφή σε επικοινωνιακό πεδίο διασύνδεσης. Ως αλληλεπίδραση των αισθήσεων το 
απτικό σχετίζεται με την κιναισθησία ή αλλιώς την ικανότητα του σώματός μας να αντιλαμβάνεται τη δική του 
κίνηση στο χώρο αλλά και την κινητικότητα του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος (Bruno, 2011:42). Αυτή η 
μετακίνηση από το οπτικό στο απτικό με οδηγό την λογοτεχνική πλοκή εισάγει τη δυνατότητα απόκτησης μιας 
χειροπιαστής αίσθησης του άστεως μέσα από την κίνηση των βιώσιμων χώρων και την ιδιότητα τους να 
«συγκινούν».  

Η πόλη, σύμβολο και φορέας πολιτισμού, περιβάλλον της ανθρώπινης ιστορίας, δομή κοινωνικών σχέσεων, 
πεδίο εμπειριών και βιωμάτων, αρχιτεκτονική τάξη, αισθητικό φαινόμενο και όλα αυτά μαζί ταυτόχρονα, 
διαλανθάνει μέσα στις εξειδικευμένες, μονοδιάστατες και επιμεριστικές προσεγγίσεις της φυσιογνωμίας της. 
Ο De Certeau (De Certeau, 2010:289) επισημαίνει ότι η μυθοπλασία είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος 
για να διεισδύσεις στην πραγματικότητα της πόλης καθώς η αφήγηση κατασκευάζει εναλλακτικές και 
δυνητικές εκδοχές του αστικού εδάφους, συνδυάζοντας ουσιώδεις πληροφορίες δομής και συντακτικού 
σχήματος με τη διαχρονική συνέχεια της κατοίκησης. Η λογοτεχνία εστιάζει σε τόπους-χωροσύμβολα οι 
οποίοι λειτουργούν ως όροι επιβεβαίωσης, ένταξης, διαχείρισης και δικαίωσης της εμπειρίας της κατοίκησης 
και επεξεργάζεται τη χωρική έκφραση των προσωπικών και συλλογικών δράσεων στα επίκεντρα της πόλης. Ο 
δημόσιος χώρος παρουσιάζεται ως η κοιτίδα της σύντηξης και συσσωμάτωσης πολλών διαφορετικοτήτων και 
ετερογενειών σε ένα χωροχρονικό αμάλγαμα που διαρκώς εξελίσσεται, όπως υποδεικνύει η Ντορίν Μάσσεϋ 
(Massey, 2005:9). Στη διατύπωση αυτή, η φυσιογνωμία της πόλης αναδύεται, όχι με την απολυτότητα ενός 
πολεοδομικού γεγονότος, όχι με την σαφήνεια ενός χάρτη ή ενός πραγματολογικού ιστορικού πλαισίου, αλλά 
ως ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο σημασιών και νοημάτων, που επιδέχεται πολλές ερμηνείες και 
αναγνώσεις.  

3. Μονοπάτια του μύθου και ψηφιακά σινιάλα 

Η σύζευξη των μυθιστορηματικών κειμένων για την πόλη και της επαυξημένης πραγματικότητας έρχεται να 
συμβάλλει στην τέχνη της θέασης και κατοίκησης της πόλης (Moira, Makris, 2015). Να προσφέρει στον 
σύγχρονο περιηγητή την δυνατότητα να αποκτήσει το δικό του βίωμα του τόπου μέσα από τη διαμεσολάβηση 
της αφήγησης και να επιχειρήσει τις δικές του πραγματικές και ψηφιακές πλοηγήσεις στον αστικό χώρο με 
γνώμονα τις επιλογές και τα ενδιαφέροντα του. Να αποκτήσει δηλαδή την δική του εμπειρική πρόσληψη του 
τόπου καθοδηγούμενος από τις προβολές, την μετάφραση και την ερμηνεία που επιτελεί η λογοτεχνία στον 
αστικό ορίζοντα. Να μοντάρει τη δική του αφήγηση της πόλης αλλά με την μυθοπλαστική αφήγηση να δίνει 
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τον ρυθμό, τον ειρμό και την «συν-κίνηση» σ’ αυτό το δυσανάγνωστο υλικό ετερόκλητων θραυσματικών 
εντυπώσεων και κατακερματισμένων, διαδοχικών και εναλλασσόμενων όψεων του αστικού σκηνικού χώρου. 

Η ΕΠ είναι απόρροια ενός ορίζοντα τεχνολογικών καινοτομιών, ωστόσο, ο πλούτος και οι λειτουργίες της δεν 
περιορίζονται από αυτόν. Η ΕΠ ως ένα τεχνολογικό εργαλείο προσφέρει μέσω των διεπαφών που συνιστά, 
είτε ένα σύνολο στοχευμένων πληροφοριών είτε μια καλύτερη γνώση των δράσεων των χρηστών σε σχέση με 
πραγματικά γεγονότα. Είναι γεγονός ότι μέσω του νέου αυτού τεχνολογικού μέσου τροποποιείται η 
αισθητηριακή-κινητική σχέση μας με το περιβάλλον, και κατά συνέπεια τροποποιείται και η αντίληψή μας γι’ 
αυτό με  αποτέλεσμα να μεταμορφώνεται ο αντιληπτικός μας χώρος, (Ihde, 2004:137).   

Ο ορισμός Azuma του ΕΠ είναι αρκετά απλός: "Τι είναι η επαυξημένη πραγματικότητα; Ένα σύστημα ΕΠ 
συμπληρώνει τον πραγματικό κόσμο με το εικονικά αντικείμενα (υπολογιστικά παραγόμενα) που φαίνεται να 
συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, όπως στον πραγματικό κόσμο». Ειδικότερα, ο ορισμός του είναι τριπλός: η 
επαυξημένη πραγματικότητας, α) συνδυάζει πραγματικά και εικονικά αντικείμενα σε ένα πραγματικό 
περιβάλλον, β) λειτουργεί διαδραστικά, και σε πραγματικό χρόνο, και τέλος, γ) ευθυγραμμίζει πραγματικά και 
εικονικά αντικείμενα μεταξύ τους, (Azuma, 2001). Οι τρέχουσες προσεγγίσεις αναφέρουν ότι η ΕΠ μπορεί να 
περιλαμβάνει κάθε τεχνολογία ως μίξη πραγματικής και εικονικής πληροφορίας μέσω τρόπων και 
διαδικασιών που έχουν κάποια σημασία. Ένας ευρύτερος ορισμός για την ΕΠ αποδίδεται ως «μια κατάσταση 
κατά την οποία ένα περιβάλλον-πλαίσιο του πραγματικού κόσμου επικαλύπτεται δυναμικά με συνεπή 
εικονική πληροφορία ευαίσθητη σε τοποθεσία ή πλαίσιο αναφοράς», (Klopfer & Squire 2008:205). Μέσω της 
σύντηξης των ψηφιακών πληροφοριών σε ένα πραγματικό περιβάλλον, η ΕΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
πρωταρχική πηγή χωρικών πληροφοριών: Αόρατες πληροφορίες γίνονται ορατές με την επίθεση τους σε 
φυσικές οντότητες του αστικού τόπου. 

Σύμφωνα με τα επιλεγμένα μυθιστορήματα, στο προτεινόμενο πλαίσιο επαυξημένης πραγματικότητας, η 
παλινδρομική κίνηση στον χρόνο (οι αναδρομές στο παρελθόν αποτελούν στοιχείο της αφηγηματικής πλοκής) 
συμβαίνει και αναπαρίσταται στην κίνηση στο χώρο. Καθώς οι χρήστες προσεγγίζουν τον μυθιστορηματικό 
χρόνο, αναδεικνύονται η ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική διαστρωμάτωση του αστικού παλίμψηστου. Ένας 
τέτοιος χώρο-χρονικός παραλληλισμός αποδίδεται από το πλαίσιο ΕΠ, μέσω δυο κατευθύνσεων ανάπτυξης. 
Τη χρονική και τη χωρική. Στη χωρική ανάπτυξη έχουν ενσωματωθεί συγκεκριμένα σύνολα αστικών 
συντελεστών, όπως ανασύρονται από τη μυθιστορηματική αφήγηση με βάση την προτεινόμενη από τον  
Lynch (Lynch, 1960:47-48) συντακτική ανάλυση, που λειτουργούν ως υπόβαθρο ανάδειξης των σημαντικών 
γεγονότων (ιστορικών, συλλογικών, κοινωνικών, πολιτιστικών) που οδήγησαν στην διαμόρφωση του αστικού 
ιστού. Ο χρήστης μπορεί να ακολουθήσει συγκεκριμένες διαδρομές επαυξημένης πραγματικότητας οι οποίες 
υποδεικνύονται από την μυθιστορηματική πλοκή. Σε κάθε βασικό αστικό στοιχείο (κτίριο, μνημείο, 
τοποθεσία) των διακριτών διαδρομών, μπορεί να παρακολουθήσει περιστατικά και χωρικούς 
μετασχηματισμούς που συνέβησαν στο παρελθόν, να μεταβάλλουν το αστικό τοπίο. 

Ως χρονική ακολουθία, επιλέγεται η χρονικότητα της εξέλιξης των γεγονότων του μυθιστορήματος με 
επικέντρωση στο γεγονός ότι η κίνηση στο χρόνο συμβαίνει κατ’ αντιστοιχία με την κίνηση στον αστικό ιστό. 
Οι χρήστες ακολουθώντας τη μυθιστορηματική παλινδρομική κίνηση στο χρόνο (εμπρός ή πίσω) καλούνται να 
κινηθούν αντιστοίχως στο χώρο καθόσον σε κάθε αφήγηση κάθε χρονική στιγμή έχει το αντίστοιχο χωρικό 
αποτύπωμα της. 

4. Επίλογος  

Η μυθοπλασία καταστρώνει έναν συγκινησιακό χάρτη της πόλης εμφυτεύοντας σινιάλα μέσα στον αστικό 
ιστό. Με μια ποικιλία οδοιπορικών συνδέεται ο χώρος με την επιθυμία, η φαντασία με τη φυσική παρουσία, 
οι αστικοί συντελεστές με τις κοινωνικές, ιστορικές και πολιτισμικές επισημασιοδοτήσεις τους. Η επαυξημένη 
πραγματικότητα σε συνδυασμό με τη λογοτεχνική πλοκή χαρτογραφώντας εναλλακτικές πορείες στο χώρο και 
στο χρόνο επιτυγχάνουν την πληρέστερη ανάγνωση και ερμηνεία του αφηγήματος της πόλης. Πόλεις της 
Μεσογείου: Ηράκλειο, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, με πυκνό ιστορικό χρόνο και πολλαπλά πολιτισμικά 
αποτυπώματα αποτελούν διαχρονικά το ερέθισμα λογοτεχνικών αναπαραστάσεων και είναι δυνατόν να 
αποτελέσουν το αντικείμενο ψηφιοποιημένων αναγνώσεων και ερμηνειών μέσω ενός πλαισίου επαυξημένης 
πραγματικότητας. Η δημιουργική όσμωση των δύο αυτών συνιστωσών, (λογοτεχνικών αναπαραστάσεων και 
τεχνολογικών εφαρμογών αιχμής), εμπλουτίζει το λόγο με την εικόνα, το βίωμα με τη θέαση 
μετασχηματίζοντας την ανθρώπινη νοητική και ενσώματη εμπειρία. Η επαυξημένη πραγματικότητα σε 
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συνδυασμό με τη λογοτεχνία έρχεται να λειτουργήσει ως μια νέα αντιληπτική πρόταση αισθητικής 
πρόσληψης του αστικού χώρου, επιτρέποντας την εις βάθος παρακολούθηση των πολιτισμικών 
επισημάνσεων, τη συγκρότηση ενός δικτύου πληροφοριών και εικόνων, την ανάδυση από τη λήθη και την 
επανεμφάνιση με την ψηφιακή αποκατάστασή τους σημαινόντων υλικών στοιχείων του παρελθόντος και 
τέλος την ενδελεχή εποπτεία τους με την συγχρονική παραβολή πολυειδών εικόνων, δεδομένων και 
πληροφοριών. 

Στο Ηράκλειο, την έγκλειστη στα ενετικά τείχη της πόλη που αποστρέφει το βλέμμα από την θάλασσα, έχει 
γίνει μια συγκριτική μελέτη των μονοπατιών που χαράσσουν στον λαβύρινθο των σοκακιών της έξι γηγενείς 
συγγραφείς, Έ. Αλεξίου (Αλεξίου, 1978), Ρ. Γαλανάκη (Γαλανάκη,2002), Λ. Ζωγράφου (Ζωγράφου, 1987), Κ. 
Μιτσοτάκη (Μιτσοτάκη, 1993), Γ. Καζαντζάκη (Καζαντζάκη, 2007), Ν. Καζαντζάκης (Καζαντζάκης, 1964), (Μοίρα 
2011:91). Στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη των δύο ηπείρων με τις γέφυρες, ορατά νήματα που συρράπτουν 
σφιχτά τα δύο της μέρη, να αιωρούνται πάνω από το Βόσπορο, θα συναντηθεί το βλέμμα της οικειότητας του 
αυτόχθονα συγγραφέα Παμούκ (Παμούκ, 2005) με αυτό της εκστατικής ανοικειότητας του Ξανθούλη 
(Ξανθούλης, 2013). Στην Αλεξάνδρεια, την πόλη των αισθήσεων και των ηδονών που την κατοικούν πέντε 
φυλές, πέντε γλώσσες και μια ντουζίνα θρησκείες, θα διασταυρωθούν στους σκονισμένους δρόμους της με τις 
νιφάδες του μπαμπακιού, οι διαδρομές του Ντάρελ (Ντάρελ, 2009) και του Τσίρκα (Τσίρκας, 2011). 

Η περιπλάνηση του σύγχρονου κατοίκου-περιηγητή στο αστικό τοπίο, σ’ αυτόν τον κήπο των συγκινήσεων με 
οδηγό τη νοηματική χαρτογράφηση της μυθοπλασίας όπως ενσωματώνεται σε ένα περιβάλλον επαυξημένης 
πραγματικότητας, τον προφυλάσσει από τη μιμητική προσχώρηση σε μια στερεοτυπική εικόνα της πόλης, 
δίνοντας του τα δικά του αισθητικά ερείσματα και εργαλεία για να ανακαλύψει την ταυτότητα του τόπου. 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της έρευνας είναι οι προβολές στο δημόσιο χώρο, δηλαδή, η σχετικά πρόσφατη τάση της 
μετατροπής των κτηρίων (από καλλιτέχνες, διαφημιστές, αρχιτέκτονες), και κατ' επέκταση του αστικού χώρου, 
σε καμβάδες προβολής, τόσο στο πλαίσιο φεστιβάλ φωτισμού, νέων τεχνολογιών και πολυμέσων όσο και σε 
επίπεδο καθημερινής εφαρμογής. Οι όψεις δεν διαμορφώνουν απλώς το κέλυφος ενός κτηρίου αλλά 
διαμορφώνουν την ταυτότητά του, μεταδίδοντας πληροφορίες σχετικά με το εξωτερικό ή το εσωτερικό του. Η 
αρχιτεκτονική των προσόψεων αντικατόπτριζε πάντοτε την πρόοδο της τεχνολογίας και αποτελούσε σημαντικό 
κεφάλαιο για την αρχιτεκτονική. Παρά την ιδιοφυΐα κάποιων αρχιτεκτόνων, όπως Frank Gehry που έχουν 
δημιουργήσει εντυπώσεις 'χορευτικών δομών', και των σύγχρονων κατασκευών που ανήκουν στην κινητική 
αρχιτεκτονική, τα κτίρια παραμένουν στατικά. Μέσω των φωτεινών μοτίβων, η αρχιτεκτονική μπορεί να 
εξελιχθεί σε έναν καμβά και να διηγηθεί ιστορίες. Τα κτήρια δίνουν εντύπωση ότι τυλίγονται με έξυπνα 
φωτεινά υφάσματα. Οι όψεις μετατρέπονται σε φωτεινές οθόνες εκπέμποντας κάθε είδους μηνύματα για 
διαφημιστικούς και μη λόγους και εξαιτίας της διαθέσιμης τεχνολογίας φθάνουν στο σημείο να 
αλληλεπιδρούν και να 'συνομιλούν' με τους πολίτες. 

 

Λέξεις Κλειδιά 

διαδραστικότητα, media-facades, video-mapping, urban screens, χωρική εμπειρία, δυναμικός φωτισμός, 
αρχιτεκτονική των ΜΜΕ 

 

1. Εισαγωγή 

Αντικείμενο της έρευνας είναι η καταγραφή των διαφορετικών μεθόδων προβολών στο δημόσιο χώρο. 
Διερευνώνται τα χαρακτηριστικά τους, οι παράγοντες σχεδιασμού και οι επιπτώσεις τους ενώ στο τέλος 
διατυπώνονται καίρια ερωτήματα που εγείρονται με την εφαρμογή αυτής της νέας τεχνολογίας στην πόλη. 
Ερευνάται δηλαδή, η σχετικά πρόσφατη τάση της μετατροπής επιφανειών του αστικού χώρου, από 
καλλιτέχνες, διαφημιστές και αρχιτέκτονες, σε οθόνες προβολής, τόσο στο πλαίσιο φεστιβάλ φωτισμού, νέων 
τεχνολογιών και πολυμέσων, όσο και σε επίπεδο καθημερινής εφαρμογής. Παρά την ιδιοφυΐα κάποιων 
αρχιτεκτόνων, όπως ο Frank Gehry που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν εντυπώσεις 'χορευτικών δομών', 
τα κτίρια παραμένουν στατικά. Με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων, κάθε επιφάνεια 
μέσα στην πόλη μπορεί να μετατραπεί σε φωτεινή οθόνη εκπέμποντας μηνύματα για διαφημιστικούς και μη 

mailto:katerinaskalkos@yahoo.gr
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λόγους, να γίνει δημιουργικός καμβάς, να διηγηθεί ιστορίες και να φθάσει στο σημείο της αλληλεπίδρασης 
και της 'συνομιλίας' με τους πολίτες. 

 

1.1. Ιστορικά 

Η ιστορία των προβολών στο δημόσιο χώρο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1840 με τον πειραματισμό του 
φωτισμού μνημείων στο Παρίσι, από τη δεκαετία του 1860 με τις προβολές σε εξωτερικούς κενούς τοίχους 
στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ το 1866 χρησιμοποιήθηκαν προβολές για την δημοσίευση εκλογικών 
αποτελεσμάτων. Σήμερα, οι προβολές στο δημόσιο χώρο συνήθως εμφανίζονται υπό τη μορφή εφήμερων 
εγκαταστάσεων αφιερωμένες κατά κύριο λόγο στη διαφήμιση και λιγότερο στη τέχνη. Μερικές από τις 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον τομέα που ονομάζεται «Augmented Reality» (επαυξημένη 
πραγματικότητα) είναι οι αστικές οθόνες, οι media προσόψεις, το δισδιάστατο και τρισδιάστατο και 2,5 D 
video-mapping και οι performance Vj. Πρόκειται για την τεχνική που κάνει την πραγματικότητα και την 
ψηφιακή αναπαραγωγή να αλληλεπιδρούν και να επικαλύπτονται, συνδυάζοντας το υλικό με το άϋλο, 
τροποποιώντας την οπτική αντίληψη.  

 

2. Μέθοδοι προβολών  

Διακρίνουμε τρεις βασικούς τύπους προβολών: τις αστικές οθόνες, το video-mapping και τις 'επικοινωνιακές 
προσόψεις' (media facades).  

 

2.1. Αστικές οθόνες 

Οι αστικές οθόνες εμφανίστηκαν πριν 40 χρόνια, αλλά αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας μόλις κατά την 
τελευταία δεκαετία, όταν θεωρήθηκαν αντικείμενο του αστικού χώρου και της δημόσιας κουλτούρας (Εικ. 1). 
Σύμφωνα με την Monteverdi, οι οθόνες δεν έχουν εξαλειφθεί, αλλά έχουν διευρυνθεί/γιγαντωθεί με 
αποτέλεσμα να γίνεται πλέον λόγος για 'υπερ-επιφάνειες'. Τεράστιες προβολές με εικόνες και κείμενα 
αποτελούν τμήμα του μητροπολιτικού τοπίου. Ένα παράδειγμα είναι η διαφημιστική οθόνη 24μ που 
τοποθετήθηκε σε αεροσκάφος και ήταν ορατή από 4 χιλιόμετρα. Ο Manovich πιστεύει ότι εάν όλες οι 
ενέργειες λαμβάνουν χώρα στο εγγύς μέλλον εντός της εικονικής πραγματικής και της προσομοίωση του 
χώρου, η οθόνη, η οποία γίνεται αντιληπτή ως διαιρεμένος φυσικός χώρος εμποδίζοντας την κίνηση του 
παρατηρητή, θα εξαφανιστεί εντελώς.  
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Εικόνα 1. Δρόμος με αστικές οθόνες στο Τόκιο 

 

 

2.2. Video-mapping 

Το projection mapping ή video mapping (βίντεο χαρτογράφιση) είναι η τεχνολογία προβολής που 

χρησιμοποιείται για να μετατραπούν επιφάνειες και αντικείμενα διαφόρων σχημάτων σε επιφάνειες 
προβολής (Εικ. 2). Πρωτοεμφανίστηκε το 1969 όταν η Disneyland πρόβαλε φιλμ σε ψεύτικα κεφάλια 
προκειμένου να μοιάζουν με αληθινά. Από το 2001 όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν αυτό το 
σύγχρονο μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Η διαδικασία είναι η εξής: αρχικά, ο δημιουργός επιλέγει και 
σχεδιάζει τις εικόνες ή το βίντεο που επιθυμεί να προβάλει, δηλαδή το αντικείμενο προβολής. Στη συνέχεια, 
μέσω ειδικευμένων λογισμικών, σχεδιάζεται το εικονικό μοντέλο του φυσικού σκηνικού προβολής, δηλαδή η 
επιφάνεια προβολής. Έπειτα, ακολουθεί το λεγόμενο 'masking'. Ουσιαστικά πρόκειται για το 'περιτύλιγμα' του 
αντικειμένου προβολής με αδιαφανή περιγράμματα. Είναι απαραίτητος ο καθορισμός συντεταγμένων για την 
ακριβή τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα ως προς την επιφάνεια προβολής. Το λογισμικό αλληλεπιδρά με τον 
βιντεοπροβολέα και μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων και προσαρμογών επιτυγχάνεται τελικά η προβολή του 
βίντεο ή της εικόνας στην γεωμετρία του αντικειμένου προβολής. Για μεγάλης κλίμακας προβολες (π.χ. 
προβολές σε ουρανοξύστες) απαιτούνται ισχυροί βιντεοπροβολείς της τάξης των 20,000 lumens, 
τρισδιάστατοι σαρωτές (scaners) και λογισμικά όπως τα MadMapper, VPT 6.0 και MPM. 
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Εικόνα 2. Bacardi Together Mapping Projection, Vienna 

 

2.3. Media-facades 

Οι media facades (πρόσοψη ως μέσο επικοινωνίας ή επικοινωνιακές όψεις) είναι μόνιμες 
εγκαταστάσεις/κατασκευές που αντικαθιστούν το παραδοσιακό στατικό χαρακτήρα των όψεων δεδομένης 
γεωμετρίας και μορφολογίας με δυναμικές επιφάνειες, οι οποίες καθορίζονται από τις εικόνες ή τα βίντεο 
που προβάλουν. Οι media όψεις μπορούν να λειτουργήσουν ως οθόνες χαμηλής ή υψηλής ανάλυσης και να 
μετατραπούν σε έξυπνες πλατφόρμες για την παρουσίαση πολυσύνθετου οπτικού περιεχομένου (Εικ. 3). 
Τεχνολογικά είναι εφικτή τόσο η προσαρμογή τους σε κάθε τύπο αρχιτεκτονικής ως επένδυση (π.χ. με την 
ενσωμάτωση LED λαμπτήρων σε ημιδιαφανή, μόνιμα εγκατεστημένα συστήματα, όπως πλέγματα από 
ανοξείδωτο χάλυβα) όσο και η προβολή υψηλής ποιότητας εικόνων ακόμα και σε συνθήκες ημέρας. 
Καθοριστικοί παράγοντες για το σχεδιασμό των media facades είναι, η μορφή και ο προσανατολισμός της 
όψης, η ελάχιστη απόσταση θέασης από την πρόσοψη, το περιεχόμενο της οπτικής παρουσίασης, η 
αυθόρμητη διάρκεια παρατήρησης, η ώρα προβολής και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.  

 

 

Εικόνα 3. Galleria Centercity, Cheonan, South Korea  
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Κατά τον Hauesler, στη περίπτωση του video-mapping, ο φωτισμός ενσωματώνεται καλύτερα στο κτήριο και 
παράγει ατμόσφαιρα ενώ στη περίπτωση των media facades  ο φωτισμός διαχωρίζεται από το κτήριο, παρέχει 
εικόνες καλύτερης ανάλυσης και ευκρίνειας και προσφέρεται περισσότερο για εννοιολογική επικοινωνία (π.χ. 
προβάλει διαφημιστικά μηνύματα). 

Διαπιστώνουμε ότι η αρχιτεκτονική των πολυμέσων (media αρχιτεκτονική) αναπτύσσεται στη 
διασταύρωση/τομή του φυσικού με τον ψηφιακό χώρο εδραιώνοντας έναν ισχυρό διάλογο μεταξύ της 
αρχιτεκτονικής και της τέχνης των πολυμέσων και παράγοντας μια νέα οπτική γλώσσα δημόσιας αφήγησης, 
εφόσον οι απεικονίσεις αλληλεπιδρούν με την υφή των προσόψεων, των επιφανειών και την ιστορία της 
πόλης. Η συνεργασία αυτή παράγει μια σειρά νέων αντικειμένων: media όψεις, κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές 
στα κινητά τηλέφωνα, αστικές οθόνες συνδυάζονται με τον δομημένο αρχιτεκτονικό χώρο, μετατρέποντας 
συνηθισμένες όψεις σε αστικά συμβάντα και οδηγώντας στη δημιουργία 'κινηματογραφικών' τοπίων. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διοργάνωση της Media Architecture Biennnale (http://mab16.org) η οποία 
υποδηλώνει τη δυναμική του εν λόγω πεδίου στη διαμόρφωση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Φέτος θα λάβει 
χώρα στο Σίδνεϋ τον Ιούνιο, με θέμα ''Digital Placemaking''. 

 

3. Μέθοδοι προβολών 

Η διαθέσιμη τεχνολογία καθιστά δυνατή τη μετατροπή κάθε πιθανής τοποθεσίας και επιφάνειας σε 
καλλιτεχνικό καμβά. Η απελευθέρωση από την 'δέσμευση του καμβά' που προσφέρουν οι προβολές στο 
δημόσιο χώρο σε όποια μορφή (video mapping, media facades) δημιουργεί άπειρες δυνατότητες απεικόνισης 
και δημιουργίας. Προβολές μπορούν να ξεπηδήσουν οπουδήποτε μέσα στην πόλη ως διαφημίσεις, ως 
ψυχαγωγία ακόμα και ως διαμαρτυρία. Ας δούμε τις λειτουργίες - ρόλο των προβολών που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με το περιεχόμενό τους. 

 

3.1. Διαφήμιση 

Βασικό περιεχόμενο των προβολών είναι η διαφήμιση. Τα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα κοινοποιήθηκαν 
από φωτεινές πινακίδες, κάποιες αρκετά ενοχλητικές, που συχνά απεικόνιζαν τα λογότυπα εταιρειών, πιο 
κραυγαλέα γύρω από την πλατεία Times Square της Νέας Υόρκης από την δεκαετία του 1910. Σήμερα οι 
διαφημιστικές προβολές στην πόλη μπορεί να φθάσουν στο επίπεδο της video-art συνδυάζοντας ήχο, εικόνα, 
σενάριο. Αξίζουν να αναφερθούν οι περιπτώσεις του Ralph Lauren Experience όπου μια επίδειξη μόδας 
γίνεται αποκλειστικά μέσω αυτής της τεχνολογίας και μάλιστα σε τέσσερις διαστάσεις 4d όπου συμμετέχει και 
η όσφρηση αφού κατά τη διάρκεια της επίδειξης απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα άρωμα του οίκου μόδας 
(Εικ. 4). 

http://mab16.org/
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Εικόνα 4. Το Ralph Lauren Experience 

 

3.2. Τέχνη 

Δεύτερη κατηγορία είναι η τέχνη που εκφράζεται κυρίως μέσω των φεστιβάλ Φωτισμού, Ψηφιακών Τεχνών 
και Νέων Μέσων, τα οποία περιλαμβάνουν computer animation, visual art, computer graphics, interactive art, 
video games και άλλα, και διοργανώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα: Electrofringe (Αυστραλία), Screen φεστιβάλ (Βαρκελώνη), Glow Light Art 
(Eindhoven Ολλανδίας), Athens Video Art (Αθήνα), Signal Festival (Πράγα), Fetes des Lumieres (Λυών), 
Amsterdam Light Festival (Άμστερνταμ). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η φωτεινή αφήγηση έχει καταλυτικό ρόλο. 
Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το video-mapping το 2010, στο πλαίσιο του φεστιβάλ φωτισμού της Λυών, όπου 
παρακολουθούμε την πρόσοψη του θεάτρου Celestines να διαλύεται, αν παραμορφώνεται, να στρέφεται και 
τελικά να μεταμορφώνεται σε πρόσωπο. (https://www.youtube.com/watch?v=Myr0xiODN7A). 

 

3.3. Παιχνίδια στο δημόσιο χώρο 

Ως τρίτη κατηγορία μπορεί αν οριστούν οι προβολές – παιχνίδια στο δημόσιο χώρο, τις οποίες επίσης 
συναντάμε συχνά στα φεστιβάλ. Ο Javier Lloret, μετέτρεψε ένα κτίριο σε ένα τεράστιο επιλύσιμο Κύβο του 
Rubik. Χρησιμοποίησε το κτίριο της Ars Electronica στο Linz της Αυστρίας, το οποίο διαθέτει media facades 
εφοδιασμένες με LED για να προβάλει το διασημότερο παζλ χειρός του κόσμου σε αστική κλίμακα καλώντας 
τους περαστικούς να λύσουν το γρίφο. Η μέχρι πρότινος σχετικά ιδιωτική δραστηριότητα μετατρέπεται σε ένα 
δημόσιο παιχνίδι. Κατά τη διαδικασία του παιχνιδιού, ο περαστικός είναι σε θέση να ‘χειριστεί’/διαμορφώσει   
ένα ολόκληρο κτήριο με τα χέρια του σε πραγματικό χρόνο (Εικ. 5). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Myr0xiODN7A
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Εικόνα 5. Αλλά και η πρόσοψη του θεάτρου Celestines στη Λυών, μετατράπηκε σε γιγαντιαίο 'αστικό' 
φλιπεράκι, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Fetes des Lumieres, το 2011 (http://www.archdaily.com/tag/media-
facades/, https://vimeo.com/79616059). 

3.4. Μέσο διαμαρτυρίας 

Τέταρτη περίπτωση είναι οι προβολές ως μέσο διαμαρτυρίας1. Έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν καταστρέφουν 
το δημόσιο χώρο καθώς το μέσο που χρησιμοποιούν, το φως, αφήνει τα κτήρια ανέπαφα. Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγμα του 'The Illuminator' (http://theilluminator.org), μια ομάδας ακτιβιστών στη Νέα Υόρκη, 
που σχηματίστηκε το 2012 και δρα Yihyun Lim μέσω προβολών στο δημόσιο χώρο. Ένα φορτηγάκι/όχημα 
προπαγάνδας εξοπλισμένο με βιντεοπροβολέα και ηχοσύστημα συμμετείχε σε διαδηλώσεις ή παρενέβαινε 
ξαφνικά για να προκαλέσει πολιτικό διάλογο στον δημόσιο χώρο (Εικ. 6). Όπως λέει μέλος της ομάδας, 
'χρειαζόμαστε έναν κριτικό διάλογο, και η πιθανή χρήση του δημόσιου χώρου ως σημείο συνάντησης της 
τέχνης και της πολιτικής είναι απαραίτητη’ 

Εικόνα 6. Το φορτηγάκι των 'The Illuminator' 

                                                                 

1Ανακτήθηκε 5 Δεκεμβρίου από http://www.theblaze.com/stories/2012/03/05/check-out-occupy-wall-streets-
new-illuminator-tactical-propaganda-vehicle/ 

http://www.archdaily.com/tag/media-facades/
http://www.archdaily.com/tag/media-facades/
https://vimeo.com/79616059
http://theilluminator.org/
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Εικόνα 7. Οι ψηφιακές τέντες της Yihyun Lim 

 

3.5. Βήμα για τους πολίτες 

Τέλος, μπορεί να λειτουργήσουν και ως βήμα για τους πολίτες. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του εργαστηρίου 
SENSEable City Lab του MIT, το 2011 στη Θεσσαλονίκη, η Yihyun Lim παρουσίασε τις Ψηφιακές τέντες, 
προτείνοντας τη μετατροπή των τεντών των πολυκατοικιών σε οθόνες προβολής μέσω της ενσωμάτωσης LED 
στοιχείων στις ίνες των υφασμάτων. Οι ‘έξυπνες’ τέντες θα είναι ψηφιακά ανταποκρινόμενες και 
συγκεκριμένες ώρες της ημέρας θα τίθενται στη διάθεση του κοινού, το οποίο μέσω μιας online εφαρμογής 
θα μπορεί να στέλνει μηνύματα (π.χ. 'χρόνια πολλά') που θα προβάλλονται στις τέντες. Επίσης, σε επίπεδο 
ισογείων, θα ανταποκρίνονται στις κινήσεις των περαστικών φωτίζοντας τις διαδρομές τους και παρέχοντας 
ένα ασφαλές, φωτεινό μονοπάτι το βράδυ. 

 

4. Χαρακτηριστικά προβολών 

Ποιά είναι όμως τα χαρακτηριστικά των προβολών στον δημόσιο χώρο;  

4.1. Διαδραστικότητα 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η διαδραστικότητα. Με τη χρήση συσκευών ανίχνευσης και κατάλληλων 
λογισμικών δίνεται συχνά η δυνατότητα στον θεατή να συμμετάσχει ενεργά στην διαμόρφωση του οπτικού 
αποτελέσματος, να αλληλεπιδράσει με την εικονική προσομοίωση και να καθορίσει την προβολή με ποικίλους 
τρόπους: 1. μέσα από την κίνηση του σώματος, 2. με τη χρήση εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, 3. μέσω του 
ήχου κτλ. Για παράδειγμα, οι κινήσεις των χεριών μεταφράζονται σε χρωματιστές προβολές στη πρόσοψη του 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης MCA, από τους Spinifex Group, στο Vivid Festival 2011 του Σίδνεϋ. Το μέγεθος, η 
ταχύτητα, η μορφή των κινήσεων, επιδρούν στο αποτέλεσμα της άϋλης ζωγραφικής δημιουργώντας πιτσιλιές, 
σπείρες, μουτζούρες (Εικ. 8).  

 

4.2. Διασύνδεση τους με κοινωνικές πλατφόρμες δικτύωση 

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η διασύνδεση τους με κοινωνικές πλατφόρμες δικτύωσης που δρουν ως 
κανάλια μέσω των οποίων μοιράζονται οι 'φωτεινές εμπειρίες' με όσους δεν είχαν φυσική παρουσία στο χώρο 
της προβολής. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα η αρχιτεκτονική εφήμερη εγκατάσταση In the air στο Τορόντο, 
με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα των αστέγων όπου υπάρχουν πάνω από 5.000 άστεγοι 
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και βοηθώντας παράλληλα τη συγκέντρωση χρημάτων. Για ένα μήνα η LED πρόσοψη της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Ryerson μετατράπηκε σε ένα λαμπερό φάρο. Μπλε κύματα προβάλλονταν αντιδρώντας στο 
ψυχρό χειμωνιάτικο άνεμο εντείνοντας την εμπειρία της έκθεσης στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ 
κόκκινοι φωτεινοί παλμοί που προκαλούνταν από tweets με το hashtag #homelessness απεικόνιζαν την online 
συνομιλία για το θέμα αυτό (Εικ. 8).  

 

 

 

Εικόνα 8. Η πρόσοψη του Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης MCA, από τους 
Spinifex Group, στο Vivid Festival 2011 
του Σίδνευ 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Η LED πρόσοψη της Σχολής Καλών Τεχνών του Ryerson 

 

 

5. Παράγοντες σχεδιασμού 

Όπως διαφάνηκε από τα προαναφερθέντα παραδείγματα επιφάνειες και αντικείμενα κάθε διάστασης, 
γεωμετρίας και μορφής μπορούν εν δυνάμει να μετατραπούν σε 'οθόνες'. Κρίσιμοι παράγοντες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό μιας προβολής είναι: η θέση της προβολής στο ευρύτερο 
περιβάλλον, η επιφάνεια προβολής, ο στόχος  της προβολής ο οποίος συνδέεται με το περιεχόμενο της και 
καθορίζει το ύφος της, ο τρόπος θέασης και η διάρκεια της. 

Υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω υπερφόρτωσης σε πληροφορία του ήδη βεβαρημένου αστικού τοπίου από την 
ενσωμάτωση των πολυμέσων στην αρχιτεκτονική για αυτό και η επίδρασή κάθε είδους προβολής στο αστικό 
νυχτερινό τοπίο πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά πριν υλοποιηθεί. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος περιοχές με 
καθαρά εμπορικό χαρακτήρα, όπως η Times Square στη Νέα Υόρκη,  στις οποίες δεσπόζουν οι τεράστιες 
διαφημιστικές φωτεινές επιφάνειες.  

Το N Building (Terada Design Architects, Qosmo και Izumi Okayasu Lighting Design) είναι ένα πενταώροφο 
κτήριο  εμπορικής χρήσης στο Τόκιο (2009), το οποίο φέρει μια μοναδική διαδραστική πρόσοψη, η 
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διαδραστικότητά της οποίας δεν είναι έκδηλη με γυμνό μάτι. Απαιτείται ένα κινητό τηλέφωνο και η χρήση 
κατάλληλης εφαρμογής για να χάσει η πρόσοψη την υλικότητά της και να μεταμορφωθεί σε μια διακριτική 
ενημερωτική επιφάνεια.  Η πρόσοψη του κτηρίου είναι καλυμμένη από υαλοπέτασμα, στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένοι ώδικες QR (δισδιάστατο barcode, δηλαδή μια ετικέτα που συνδέεται με ένα αντικείμενο και 
φέρει πληροφορίες σχετικά με αυτό ). Κάθε κινητή συσκευή που μπορεί να διαβάσει τους κωδικούς QR (π.χ. 
ένα κινητό τηλέφωνο) με την κατάλληλη εφαρμογή μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τη 
λειτουργία του κτηρίου (ωράριο, προσφορές καταστημάτων, ενημερώσεις του Twitter από τους χρήστες του 
κτηρίου) (Εικ. 9). Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική πρόταση παρουσιάζει ένα καινοτόμο και διακριτικό τρόπο 
προβολής των διαφημίσεων για το ήδη υπερφορτωμένο περιβάλλον. Εδώ το εικονικό ενισχύει το φυσικό.   

 

Εικόνα 9. Το N Building (Terada Design Architects, Qosmo και Izumi Okayasu Lighting Design) στο Τόκιο 

 

Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας σχεδιασμού είναι η φωτορύπανση και η θάμβωση. Η χρήση προβολών στο 
δημόσιο χώρο μπορεί να προκαλέσει σε μικρή κλίμακα προβλήματα θάμβωσης (π.χ. όταν πραγματοποιείται 
προβολή σε κέλυφος κτηρίου που κατοικείται, τότε μπορεί να δημιουργηθεί όχληση στο εσωτερικό του) και 
σε μεγάλη κλίμακα να ενισχύσει το ζήτημα της φωτορύπανσης (Εικ. 10). Ο φωτισμός του νυχτερινού τοπίου 
αυξάνεται περίπου 6% κάθε χρόνο παγκοσμίως, διαταράσσοντας τα οικοσυστήματα και έχοντας δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία. Στα μεγάλα αστικά κέντρα παρατηρείται το φαινόμενο της ουράνιας λάμψης 
('Skyglow'). Ως αντίδραση σε αυτό ομάδες όπως το LoNNe (Loss of the Night Network) δραστηριοπούνται 
προάγοντας την ελαχιστοποίηση της εκπομπής φωτός και το σχεδιασμό περιβαλλοντικά και οικονομικά 
βιώσιμου φωτισμού. 
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Εικόνα 10.  Φωτορύπανση  Εικόνα 11. πρόσοψης του GreenPix: Zero 
Energy Media Wall στο Πεκίνο 

 

Τέλος με αυξημένη την κοινωνική ευαισθησία για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η media αρχιτεκτονική μπαίνει 
στο στόχαστρο των δημόσιων συζητήσεων σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ηθική της 
αειφορίας. Η μείωση της κατανάλωσης στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης είναι μια πρόκληση για το 
μέλλον. Αναφέρουμε το παράδειγμα της media πρόσοψης του GreenPix: Zero Energy Media Wall (Εικ. 11). Το 
ψυχαγωγικό συγκρότημα στο Πεκίνο φέρει τη μεγαλύτερη παγκοσμίως LED οθόνη, που τροφοδοτείται από 
σύστημα φωτοβολταϊκών πανέλων ενσωματωμένο στο υαλοπέτασμα. 

 

6. Καίρια ερωτήματα – Συμπεράσματα 

Προβολές ξεπηδούν στα αστικά κέντρα ανά τον κόσμο εκπέμποντας φωτεινά μηνύματα στο νυχτερινό αστικό 
τοπίο. Τα κτήρια μετατρέπονται σε διαδραστικά κελύφη που συγχωνεύουν το υλικό (δομημένο) με το άϋλο 
(φως, ήχος) και αποκτούν χιούμορ, εκπέμπουν πληροφορίες, μετατρέπονται σε οθόνες προβολής και γίνονται 
οπτικοακουστικό θέαμα.   

Συμπερασματικά θα θέσουμε κάποια καίρια ερωτήματα που προκύπτουν από την μελέτη των σύγχρονων 
διαδραστικών όψεων:  

1. μπορεί να υπάρξει εμπλουτισμός τελικά του δομημένου αστικού περιβάλλοντος? Και αν ναι, πως πρέπει να  
χρησιμοποιηθούν τα ψηφιακά μέσα ώστε με αντιληπτικά-καινοτόμο τρόπο να παραχθεί νέο όραμα στη 
σύγχρονη αρχιτεκτονική. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενο των εν λόγω προβολών και 
δημιουργεί ένα διάλογο σχετικά με το εαν πρέπει να υπάρξει έλεγχος ώστε να αποφευχθεί η μετατροπή του 
αστικού δημόσιο χώρου σε μια διαφημιστική 'κοιλάδα'. Δεδομένου της ευρείας χρήσης των επικοινωνιακών 
προσόψεων, το στοίχημα έγκειται σε μεγάλο βαθμό, στο κατά πόσο οι εμπορικές οθόνες θα διατεθούν και θα 
μοιραστούν τον πολιτιστικό τους χώρο για τη μετάδοση μηνυμάτων διαφορετικού περιεχομένου. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η συνεργασία της Creative Time με την Time Square το διάστημα 
2000-2006, με την εγκατάσταση '59th minute', η οποία αφορούσε τη διάθεση της οθόνης Astrovision στην 
πλατεία προκειμένου να φιλοξενηθούν έργα της βίντεο-τέχνης.  

2. κατά πόσο οι σύγχρονες επικοινωνιακές προσόψεις παράγουν σύγχρονη αρχιτεκτονική δημιουργώντας νέο 
αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο και δε δρουν απλώς ως επιφανειακές ωραιοποιήσεις στις περιπτώσεις της 
αδιάφορης/πληκτικής αρχιτεκτονικής; 
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Η αρχιτεκτονική πραγματεύεται τις χωρικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαφορές, δημιουργώντας 
μοναδικές συνθήκες που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Τα κτήρια δρουν ως μεσολαβητές μεταξύ 
των ανθρώπων και των κλιματικών συνθηκών ή του κοινωνικού περιβάλλοντος τους (π.χ. ένας καθεδρικός 
ναός μεσολαβεί ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο). Στην εποχή των  media facades, η αρχιτεκτονική γίνεται 
όλο και περισσότερο αντιληπτή ως εργαλείο των διαφημιστών και των εταιρειών. Θα καταφέρει η νέα 
τεχνολογία να καταστεί κάτι περισσότερο από υπερμεγέθης τηλεοπτικές οθόνες και να ξεφύγει από τον 
σχεδόν αποκλειστικά εμπορικό της χαρακτήρα σεβόμενη το κοινωνικό περιεχόμενο του αστικού χώρου; 
Απαραίτητη κρίνεται η διεπιστημονική συνεργασία ποικίλων πολιτιστικών/επιστημονικών πεδίων 
(αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων, σχεδιαστών των μέσων επικοινωνίας, εμπειρογνωμόνων των τηλεπικοινωνιών, 
επιστήμονων, πολιτικών). 

Ο Lev Manovich στο The Language of the new media (2001) τονίζει πως: ''H βαθιά αλλαγή που επηρεάζει τον 
πολιτισμό στην εποχή της επανάστασης των ηλεκτρονικών ΜΜΕ (in the era of computerized media revolution) 
αφορά τον χώρο: τα συστήματα αναπαράστασης και την οργάνωσή του. Ο χώρος γίνεται ο ίδιος μέσο 
ενημέρωσης αφού ακριβώς όπως και όλα τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης - ήχος, βίντεο, εικόνες και 
κείμενο – μπορεί να μεταδοθεί, να αποθηκευτεί και να ανακτηθεί σε ένα στιγμιότυπο. Ο χώρος μπορεί να 
συμπιεστεί, να αναδιαμορφωθεί, να προγραμματιστεί και να διαχειριστεί διαδραστικά'' (L. Manovich, "Il 
linguaggio dei nuovi media"). 

Ενώ στο δοκίμιο του με τον τίτλο «Η ποιητική των αστικών media επιφανειών, όνειρα από την ένωση μεταξύ 
υλικής και άυλης αρχιτεκτονικής'' λέει: Οι αρχιτέκτονες μαζί με άλλους καλλιτέχνες θα μπορούσαν να 
προχωρήσουν και να εξετάσουν τον αόρατο χώρο των ηλεκτρονικών ροών ως ζήτημα/ουσία και όχι ως κενό. 
Ως κάτι το οποίο χρειάζεται μια δομή, μια πολιτική, μια ποιητική. 
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Περίληψη  

Το άτομο αξιολογεί τον τόπο με βάση τον αισθητικό του χαρακτηρ-ισμό, που είναι προϊόν αντίληψης. Τα 
αισθητηριακά δεδομένα συμμετέχουν σε σημαντικό ποσοστό. Όχι μόνο οπτικά, αλλά και ακουστικά, οσμητικά, 
γευστικά, απτικά ερεθίσματα συμμετέχουν στην διατύπωση αισθητικής κρίσης. Μέσω των αισθήσεων το 
άτομο συλλέγει φανερά και άδηλα στοιχεία άμεσης και έμμεσης αντίληψης από το περιβάλλον του. 
Συνδυάζοντας προσωπικό γνωσιολογικό υπόβαθρο, συναίσθημα, ιδεολογία, μνήμη, συνειρμό και φαντασία, 
μια ημι-συνειδητή νοητική διαδικασία οργανώνει τα στοιχεία και οδηγεί στον σχηματισμό της εσωτερικής 
εικόνας. Ο αισθητικός χαρακτηρ-ισμός του τόπου είναι η εξωτερική διατύπωση της εικόνας που εκφράζεται με 
επίθετα όπως όμορφο – άσχημο, ευχάριστο – δυσάρεστο, ενδιαφέρον – αδιάφορο, κ.λπ.  

Η ανακοίνωση διερευνά το ερώτημα, πώς διαφωτίζουν διαφορετικά είδη περιγραφής τον αισθητικό 
χαρακτηρ-ισμό του τόπου. Θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή σε καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις –
λογοτεχνία και ζωγραφική– που θα ακολουθηθεί από μια επισκόπηση των φαινομενολογικών – αντιληπτικών 
μεθόδων περιγραφής της ταυτότητας του τόπου στα τέλη του 20ου αιώνα. Τελικά η ανακοίνωση θα εστιαστεί 
σε πρόσφατες εξελίξεις σχετικών ερευνών που ενσωματώνουν στοιχεία ψηφιακής τεχνολογίας, όπως GIS, GPS, 
QR codes, locative media, με ιδιαίτερη αναφορά στο εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης, τομέα Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. Το εργαστήριο συμμετέχει ενεργά στην διεθνή 
επιστημονική πρωτοπορία με ποικίλες διδακτορικές έρευνες και μαθήματα. 

 

Λέξεις Κλειδιά 

Αισθητική ποιότητα Τόπου, αντίληψη, πολυ-αισθητηριακή χαρτογράφηση, GPS, GIS, locative media, εικαστικά 

 

1. Ο τόπος υπό την φαινομενολογική θεώρηση 

Ο τόπος συζητείται έντονα από το 1950 στο πλαίσιο διερευνήσεων στην φιλοσοφία (φαινομενολογία, 
υπαρξισμός) και την επιστήμη (ανθρωπογεωγραφία, αρχιτεκτονική, πολεοδομία). Σκοπός είναι η περιγραφή 
από διάφορες οπτικές των ποιοτικών στοιχείων που συγκροτούν την μοναδικότητα και ιδιαιτερότητά του. Στη 
φιλοσοφία ο Heidegger αποδίδει στον τόπο έμψυχες ιδιότητες και τον περιγράφει ως τετραμερές, ενιαίο όλον 
αποτελούμενο από Γη, ουρανό, θεότητες, θνητούς (Heidegger, 1951). Ο Schulz συνδέει το θεϊκό στοιχείο με 
την αρχαία ρωμαϊκή θεότητα genius loci –πνεύμα του τόπου. Εξηγεί ότι είναι η προσωποποίηση όλων των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν την μοναδικότητά του (Norberg - Schulz, 1979). Στην ποίηση 
η λέξη τοποφιλία προτείνεται από τον John Betjeman για την περιγραφή του συναισθήματος της αγάπης προς 
παράξενους τόπους, ενώ στην ανθρωπο-γεωγραφία ορίζεται ως έντονη αίσθηση του να ανήκεις σε κάποιον 
τόπο. Η τοποφιλία χρησιμοποιείται από τον Bachelard στην Ποιητική του Χώρου για να προσδιορίσει τον 
υπαρξιακό χαρακτήρα της σχέσης ατόμου – τόπου (Bachelard, 1992). Ο Yi-Fu Tuan προτείνει την αίσθηση 
τόπου (sense of place) και εξηγεί ότι διακρίνεται από την ένταση και τον χαρακτήρα της που δεν είναι πάντα 
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θετικός, ελκυστικός, αλλά και αρνητικός, απωθητικός (Tuan, 1974). Τετραμερές, πνεύμα του τόπου, 
τοποφιλία, αίσθηση τόπου περιγράφουν την συναισθηματική σύνδεση του ατόμου με τον τόπο, αιτία και 
αποτέλεσμα του αισθητικού χαρακτηρ-ισμού του. 

 

1.1. Αισθητική ποιότητα του τόπου 

Ο χώρος από αφηρημένη μαθηματική έννοια και κενό σκηνικό, αποκτά με την παρουσία του ανθρώπου 
οντότητα. Μορφές, συναισθήματα, ήχοι, οσμές, γεύσεις, σημασίες, δραστηριότητες διαμορφώνουν το 
περιεχόμενο του και του προσδίδουν ποιοτική αξία. Ο χώρος γίνεται τότε Τόπος με συγκεκριμένη ταυτότητα 
(Στεφάνου & Στεφάνου, 1999). Ο άνθρωπος κατά την πρώτη επαφή του με έναν τόπο τον χαρακτηρίζει 
αισθητικά: όμορφος – άσχημος, καλός – κακός, ενδιαφέρον – αδιάφορος, μελαγχολικός – χαρούμενος, κ.ά. Η 
αισθητική κρίση πρώτιστα συνδέεται με το κατηγόρημα του ωραίου που εκφράζει την βασική στάση του 
ανθρώπου απέναντι στον τόπο και αποτελεί πρωταρχικό και σημαντικό παράγοντα αξιολόγησής του. Έπειτα η 
πρώτη εικόνα εμπλουτίζεται με άλλους, πιο λεπτομερείς αισθητικούς χαρακτηρισμούς και ακολουθείται από 
την απόδοση αισθητικών ιδιοτήτων ή ποιοτήτων. Η αισθητική κρίση είναι υποκειμενική, αυθαίρετη, 
αξιολογική, συχνά υποσυνείδητη και διαφέρουσα από άτομο σε άτομο (Cometti, Morizot, & Poivet, 2005). Ο 
Gabriele D' Annunzio γράφει σχετικά: "Οι πλουσιότερες εμπειρίες λαμβάνουν χώρα πριν τις καταγράψει η 
ψυχή. Και όταν ανοίγουμε τα μάτια στο ορατό, ήδη έχουμε αποτελέσει υποστηριχτές του αόρατου για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα (Pallasmaa, 2014). Ωστόσο συχνά οι κρίσεις συμπίπτουν και υποδεικνύουν 
συγκεκριμένες ιδιότητες, αναγνωρίσιμες για την πλειονότητα των ανθρώπων. Σε αυτή την περίπτωση, ο από 
τη φύση του υποκειμενικός αισθητικός χαρακτηρ-ισμός αποδίδει τον αισθητικό χαρακτήρα ή αισθητική 
ποιότητα του τόπου που είναι ο συλλογικά νοούμενος απόηχος της ατμόσφαιρας, φυσιογνωμίας και 
ταυτότητάς του. 

 

1.2. Πολυαισθητηριακό τοπίο 

Το μέσο επαφής ανθρώπου και τόπου είναι το τοπίο, η συνολική και ταυτόχρονη αντίληψη, η πραγματική, 
συναισθηματική, ιδεολογική εικόνα που ο τόπος προσφέρει (εξωτερικό τοπίο) και που αντιλαμβάνεται ο 
άνθρωπος (εσωτερικό τοπίο) μέσω των πέντε βασικών αισθήσεων, νοητικών διεργασιών, όπως διαίσθηση, 
δημιουργική φαντασία και σύνθετων αισθήσεων, όπως προσανατολισμός, ισορροπία, σταθερότητα, διάρκεια, 
κ.ά (Merleau-Ponty, 1964). Υπό αυτή την έννοια κάθε μια διάσταση της αντίληψης, αναφερόμενη σε μια από 
τις αισθήσεις, συνδέεται με το αντίστοιχο ''υπο-τοπίο'', δηλαδή οπτικό (ή απλώς τοπίο, landscape), οσμητικό 
(smellscape), απτικό, ηχητικό (ή ηχοτοπίο, soundscape), γευστικό, κ.ά. ενός τόπου. Το οπτικό τοπίο αφορά τις 
μορφές και είναι αυτό που σήμερα έχει αναλυθεί και ερευνηθεί περισσότερο. Αν και το σημαντικότερο, από 
μόνο του δεν μπορεί να αποδώσει την αισθητική ποιότητα ενός τόπου. Το οσμητικό τοπίο διεγείρει 
συνειρμούς και μνήμες, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό συναισθηματικής ταύτισης του ατόμου με τον χώρο 
που έχει ως αποτέλεσμα την τοποφιλία, ή αίσθηση τόπου. Το απτικό τοπίο περιγράφει τη σχέση επαφής του 
σώματος και των οργάνων του ανθρώπου με τον χώρο, τα υλικά στοιχεία του και την ατμόσφαιρα. Όχι μόνο 
τα χέρια (αφή), αλλά και τα πόδια (βάδιση) και η πίεση ή η θερμοκρασία στις οποίες εκτίθεται το δέρμα 
αποτελούν στοιχεία επαφής (και όχι μόνο αυτά). Συνεπώς η υφές των υλικών, το ανάγλυφο εδάφους, το 
κλίμα, κ.ά. αποτελούν στοιχεία που διαμορφώνουν το απτικό τοπίο. Το ηχοτοπίο περιλαμβάνει πολυποίκιλους 
ήχους, όπως ακατέργαστους (φυσικούς ή παραγόμενους από την ανθρώπινη δραστηριότητα), πολιτιστικά 
οργανωμένους (μουσική), θορύβους, ομιλίες, ήχους που γίνονται αισθητοί και άλλοι που επηρεάζουν πέρα 
από τη συχνότητα που ακούει ο άνθρωπος. Οι ήχοι συγκροτούν σημαντικό παράγοντα αξιολόγησης της 
ταυτότητας και του πολιτισμού ενός τόπου. Το γευστικό τοπίο σχετίζεται επίσης με τον πολιτισμό του τόπου 
και αποτελεί σημαντικό παράγοντα αξιολόγησής του από τον άνθρωπο (ο τουρισμός, για παράδειγμα, έχει 
στηριχθεί πολύ στην προβολή και διαχείρισή του). Η χαρτογράφηση –(καταγραφή, αναπαράσταση, ερμηνεία) 
του τοπίου, α) οπτικού, β) πολυαισθητηριακού, εξω-οπτικού, είναι σημαντική για την διατύπωση αισθητικού 
χαρακτηρ-ισμού για τον τόπο. Στην περίπτωση του δεύτερου είναι μάλιστα εξαιρετικά δύσκολη και 
περίπλοκη, καθώς η υποκειμενικότητα εδώ είναι μεγαλύτερη, οι έρευνες πρόσφατες και τα συστήματα 
σημείωσης (σύνολα οργανικά συνδεδεμένων συμβόλων για την επίτευξη της επικοινωνίας), δύσκολα στην 
διατύπωσή τους. 
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2. Προσεγγίσεις περιγραφής (ανάγνωσης – αναπαράστασης) της αισθητικής ποιότητας του τόπου 

2.1. Καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις του τόπου 

Στο πλαίσιο μελέτης της τοποφιλίας, της αίσθησης του τόπου, του ποιοτικού του χαρακτηρ-ισμού, της εν γένει 
σχέσης που αναπτύσσει ο άνθρωπος με τον τόπο στην φαινομενολογία, ο ανθρωπογεωγράφος E. Relph 
προτείνει ένα διπολικό μοντέλο περιγραφής στη βάση της αντίθεσης εσωτερικότητα–εξωτερικότητα. Στο 
μοντέλο διακρίνονται 7 διαβαθμίσεις συσχέτισης (εσωτερικότητα υπαρξιακή, έμμεση, ταυτιστική, 
συμπεριφορική, εξωτερικότητα συμπτωματική, αντικειμενική, υπαρξιακή) (Relph, 1976). Πολύ κοντά στην 
υπαρξιακή εσωτερικότητα, την ανώτερη βαθμίδα σύνδεσης με τον τόπο, τοποθετείται η έμμεση 
εσωτερικότητα (vicarious insideness), κατάσταση βαθιάς συνταύτισης που επιτυγχάνεται όταν το άτομο 
μεταφέρεται εκεί μέσω φαντασίας και τέχνης. Μέσα από τη ζωγραφική, τη λογοτεχνία, το θέατρο, κ.ά. ο 
άνθρωπος έρχεται σε επαφή με τον Μύθο του τόπου –το άδηλο, υπαρξιακό, ολιστικό, συναισθηματικό 
αποτύπωμα της ταυτότητας (Στεφάνου, 1996). Και είναι σύνηθες να αποδίδουμε αισθητικές ιδιότητες στους 
τόπους μέσω τέτοιων περιγραφών, καθώς η τέχνη είναι το κατεξοχήν αντικείμενο της έκφρασης αξιολογικής 
ποιοτικής κρίσης (Cometti, Morizot, & Poivet, 2005). Οι τέχνες έχουν περιγράψει πολυποίκιλα τον τόπο. Η 
φαινομενολογική ποιητική εικόνα του τόπου δεν στέκεται στην αναλυτική και λεπτομερή έκθεση γεωμετρικών 
ιδιοτήτων, αλλά ξεπερνώντας την επιφανειακή καταγραφή, προχωρά στην αποκάλυψη των πρωτογενών 
αρετών, αναζητώντας το σπέρμα του υπαρξιακού δεσμού ανθρώπου και χώρου που στηρίζεται σε αρχέτυπα 
(Bachelard, 1992, σ. 31). Να ένα παράδειγμα από τη λογοτεχνία:  

«Αγνοώ το χρόνο που πέρασα βαδίζοντας κάτω από τη γη, ξέρω πως μου συνέβη να μπερδέψω, μες στην ίδια 
νοσταλγία, το βδελυρό βαρβαρικό χωριό με τη γενέθλια πόλη μου, πνιγμένη στα κλήματα. Στο βάθος ενός 
διαδρόμου, με σταμάτησε ένας αναπάντεχος τοίχος, κι έπεσε πάνω μου ένα φως από μακριά. Σήκωσα τα 
σαστισμένα μάτια μου, ψηλά, σε ιλιγγιώδη ύψη, ένας κύκλος ουρανού ήταν τόσο γαλάζιος, που μου φάνηκε 
πορφυρός. [...] Σε λίγο, άρχισα να διακρίνω αστραγάλους και κιονόκρανα, τριγωνικά αετώματα και θόλους, 
συγκεχυμένες φαντασμαγορίες από γρανίτη και μάρμαρο. Με τον τρόπο αυτόν μου δόθηκε η χάρις να 
αναδυθώ, απ’ την τυφλή χώρα των ζοφερών, διαπλεκόμενων λαβυρίνθων, στην εκθαμβωτική Πολιτεία» Ο 
Αθάνατος (Borges, 2005, σσ. 233-5). 

Οι ζωγραφικές αναπαραστάσεις του τόπου δεν αποτυπώνουν μόνο τα οπτικά, υλικά του στοιχεία, αλλά όλον 
τον πλούτο των άυλων στοιχείων άμεσης και έμμεσης αντίληψης, δηλαδή το συνολικό του αποτύπωμα που 
ονομάζουμε φυσιογνωμία, ποιότητα, ταυτότητα. Μεταφέρουν επίσης την ατμόσφαιρα του τόπου, η οποία 
αποτελεί το συναισθηματικό αποτύπωμα της ταυτότητάς του. Γράφει σχετικά ο ρομαντικός Oscar Wilde: «Σε 
ποιον άραγε οφείλουμε, αν όχι στους ιμπρεσιονιστές, τούτες τις αξιοθαύμαστες φωβ ομίχλες που γλιστρούν 
στους δρόμους μας, μισοκρύβουν τα φανάρι και μεταμορφώνουν τα σπίτια σε τερατώδεις σκιές; […] Στις μέρες 
μας, οι άνθρωποι βλέπουν τις ομίχλες όχι επειδή υπάρχουν, αλλά επειδή οι ζωγράφοι και οι ποιητές τους 
μύησαν την αινιγματική γοητεία τέτοιων επιδράσεων»(Cometti, Morizot, & Poivet, 2005, σσ. 77-8). 

     

Εικόνα 1:  Houses of Parliament, Monet (1902), Evening on Karl Johan Street, Munch (1892) 
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2.2. Διεπιστημονική αντιληπτική χαρτογράφηση του τόπου 

Η ανθρωπογεωγραφία, η φαινομενολογία, ο υπαρξισμός, η ψυχανάλυση, η οικολογία, η Gestalt, η γνωσιακή 
επιστήμη, η ψυχογεωγραφία, η κοινωνιολογία, η γλωσσολογία, η ανθρωπολογία συνδυάζονται από την 
δεκαετία του '50 και συγκροτούν το σύγχρονο πλαίσιο διεπιστημονικής περιγραφής της αισθητικής ποιότητας 
του τόπου –διαρρηγνύοντας τα μέχρι τότε αδιάσταλτα όρια της φυσιοκρατικής πραγμάτευσης του 
αφηρημένου μαθηματικο-γεωμετρικού χώρου. Οι αναπαραστάσεις υιοθετούν την αντιληπτική προσέγγιση, 
την αποτύπωση, δηλαδή, του τρόπου που ο άνθρωπος βιώνει τον τόπο. Κύριος πρωταγωνιστής γίνεται ο 
flâneur –αγαπημένος των Baudelaire, Freud και Benjamin– περιπατητής και πλάνητας στην πόλη. Οι δύο 
κύριες προσεγγίσεις ανάγνωσης του τόπου αναπτύσσονται σχεδόν ταυτόχρονα σε Ευρώπη και Αμερική 
(Wood, 2010): Στη Γαλλία ο Debord και τα μέλη του κινήματος International Situationniste περιγράφουν την 
πόλη με όρους ατμόσφαιρας και συναισθηματικού βιώματος και τοποθετούν την βάση για την 
ψυχογεωγραφία, "σπουδή των συγκεκριμένων νόμων και επιδράσεων του γεωγραφικού περιβάλλοντος, που 
είναι οργανωμένα συνειδητά ή όχι, στα συναισθήματα και την συμπεριφορά των ατόμων" (Debord, 1955). Στη 
Βοστόνη και το Los Angeles ο Lynch πειραματίζεται με την νοητική χαρτογράφηση και δημιουργεί το σύστημα 
των πέντε μορφημάτων (διαδρομή, όριο, περιοχή, κόμβος, τοπόσημο) που παρουσιάζει στο βιβλίο του The 
Image of the City (Lynch, 1960). Από τον συνδυασμό των δύο προσεγγίσεων προκύπτουν επιστημονικές 
έρευνες που εστιάζονται σε διάφορες όψεις της αντιληπτικής χαρτογράφησης, όπως η πολυ-αισθητηριακή, η 
συναισθηματική και καλλιτεχνικές εργασίες που διαμορφώνονται μέσα από κινήματα όπως το art & language, 
conceptual art, κ.ά.  

  

Εικόνα 2: Map of Paris, G. Debord (1957), The City Image, K. Lynch (1960), Power of Maps, D. Wood (1992) 

2.3. Σύγχρονη εποχή και ψηφιακά μέσα 

Σύντομα η αντιληπτική χαρτογράφηση συνδέεται ποικιλοτρόπως με τα ψηφιακά μέσα. Αρχικά η ανάπτυξη των 
GIS επιτρέπει την χαρτογράφηση πλήθους δεδομένων και οδηγεί σε πρωτότυπους και πολύπλοκους 
συνδυασμούς. Παράλληλα η ανάπτυξη του διαδικτύου και η δυνατότητα κοινής πρόσβασης σε πλατφόρμες 
αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων επιταχύνει και αυξάνει τη συμμετοχή του κοινού στην 
χαρτογράφηση και τον εμπλουτισμό του χώρου με δεδομένα, την επανάσταση στην πληροφορία που 
ονομάστηκε big data. Η ανάπτυξη τεχνολογιών όπως GPS tracking, locative media, geotagging, QR Codes, κ.ά. 
σε συνδυασμό με τα κοινωνικά δίκτυα περιγράφουν αδρομερώς το σύγχρονο τοπίο ψηφιακών μέσων. Σε 
αυτό εντάσσονται πολλές διεθνείς έρευνες σχετικά με τον ποιοτικό χαρακτηρ-ισμό του τόπου. Αναφέρουμε 
ενδεικτικά: χρήση του δημόσιου χώρου και αναπαράστασή του ως δίκτυο με κόμβους και κανάλια κίνησης 
space syntax, Bill Hillier (1984), μοντέλα προσομοίωσης χωρικών λειτουργιών με fractals και cellular automata, 
Michael Batty, Couclelis & Eichen (1997), πληροφοριακός φόρτος των τοποσήμων Portugali & Haken, (2003), 
χαρτογράφηση συναισθημάτων biomapping, Christian Nold (2004), χαρτογράφηση τοποσήμων που 
επιλέγονται για φωτογράφηση στο Παρίσι, Eric Fisher (2010), χάρτης με πρόσβαση σε hyper-text μέσω QR-
codes, Carmen Briers, Lisa De Vos, Bieke Cattoor, Jeroen Stevens, Bruno De Meulder, Research Group on 
Urbanism and Architecture, University of Leuven (2015), πολυ-αισθητηριακή χαρτογράφηση διαδρομών στην 
πόλη, L.M. Aiello, R. Schifanella, D. Quercia, F. Aletta (2016), κ.λπ. 



Β΄Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη Δήμου 
Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

186 

 

 

Εικόνα 3: Bill Hillier (1984), Eric Fisher (2010), Christian Nold (2004) 

 

3. Η ερευνητική εμπειρία από το εργαστήριο αστικού σχεδιασμού του τομέα Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας στη σχολή αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ 

3.1. Η ίδρυση, η δράση και η έρευνα του εργαστηρίου 

Το εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης θεσμοθετήθηκε το 1995 με ιδρυτή τον Ιωσήφ Στεφάνου. Εστιάζεται 
στην έρευνα του χώρου μέσα από διεπιστημονικές, ανθρωπολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, αντιληπτικές 
οπτικές. Επιδιώκει την διαχείριση πολεοδομικών θεμάτων μέσα από διεπιστημονική προσέγγιση θεωριών, 
μεθόδων και τεχνικών. Το αντικείμενο της έρευνας είναι ο οργανωμένος χώρος, η μορφολογία, αισθητική, 
βίωσή και αναπαράστασή του στα διάφορα συστήματα απεικόνισης (παραδοσιακά και σύγχρονα) και η 
αξιολόγησή του με τεχνικές που ελέγχουν την αντιληπτική και αισθητική του απόδοση. Οι έρευνες που έχουν 
γίνει στο εργαστήριο περιλαμβάνουν τον εντοπισμό νέων δεδομένων, εκσυγχρονισμένων μεθόδων, διεθνών 
κατευθύνσεων ανάλυσης και σχεδιασμού του αστικού χώρου για τον εμπλουτισμό του γνωσιολογικού 
υπόβαθρου σχετικά με τις έννοιες – δίπολα χώρος, τόπος, τοπίο, τη φυσιογνωμία του τόπου και πιο ειδικά τον 
χαρακτήρα της ελληνικής πόλης στον 21ο αιώνα. Το εργαστήριο έχει οργανώσει Διεθνές Συνέδριο 
Ανθρωπολογίας του χώρου (Σύρος, 1995) και συνεργάζεται με τον Ινστιτούτο Σύρου –έρευνας, βιώσιμης 
ανάπτυξης, πολιτισμού και παράδοσης, συνδιοργανώνοντας σεμινάρια και εποπτεύοντας σχετικές με τα 
αντικείμενα δράσεις και εκδόσεις. Παρακάτω παρουσιάζουμε ενδεικτικά διδακτορικές έρευνες και μαθήματα 
που εντάσσονται στο εργαστήριο με αντικείμενο την ανάλυση και αναπαράσταση της αισθητικής ποιότητας 
του τόπου με χρήση ψηφιακών μέσων και γενικότερα σύγχρονες διεθνείς μεθοδολογίες.       

3.2. Ηχοτοπίο  

Η έρευνα της Δανάης Στεφάνου εστιάζεται στην ανάγνωση του ηχητικού περιβάλλοντος, σε διασυνδέσεις και 
αμοιβαίους μετασχηματισμούς μεταξύ μουσικής και χώρου. Στο πλαίσιο της πολιτισμικής γεωγραφίας 
ανιχνεύει και καταγράφει στοιχεία ακουστικής οικολογίας με αναφορά σε συγκεκριμένους τόπους. Εξηγεί ότι 
ο ήχος –ο πρωτογενής ακατέργαστος και ο σύνθετος οργανωμένος, δηλαδή η μουσική– συμμετέχουν και 
αναλογούν στην ανάγνωση ενός περιβάλλοντος, την απόδοση αισθητικού χαρακτηρισμού και την αναγνώρισή 
του ως τοπίο. To ''μουσικό τοπίο'' είναι όρος που η ερευνήτρια αποδίδει στη συγκεκριμένη σύνθετη 
οικολογική θεώρηση, την οποία ερμηνεύει και τοποθετεί στη βάση αισθητικών, πολιτισμικών, ιστορικών 
ερεισμάτων που διαφοροποιούν το μουσικό τοπίο από το ηχοτοπίο (Stefanou, 2004), (Stefanou, 2007)  
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         Εικόνα 4: Herewith, 2014 (solo piano release) music album by Danae Stefanou 

 

3.3. Οσμητικό τοπίο 

Η Αρχοντούλα Βασιλαρά διερευνά θεωρητικά και πειραματικά τα οσμητικά χαρακτηριστικά ενός τόπου και 
τοποθετεί σε ιστορική και μεθοδολογική προοπτική τα συστήματα σημείωσης του οσμητικού τοπίου 
(smellscape). Εξηγεί ότι στην αντίληψη, αισθητικό χαρακτηρ-ισμό και απόδοση ταυτότητας σε έναν τόπο η 
όσφρηση συμμετέχει σημαντικά λόγω ιδιαιτεροτήτων της, όπως ότι: α) διακρίνεται από εσωτερικότητα και 
θεωρείται περισσότερο προσωπική από τις άλλες αισθήσεις, β) ως ''αιθέρας'' διεγείρει τον ψυχισμό, τη σκέψη 
και τον συνειρμό, γ) εκδηλώνεται στο υποσυνείδητο συμπαρασύροντας συναισθήματα και μνήμες –όπως το 
φαινόμενο ''Προυστ''– και δ) συνδέεται με το συλλογικό, ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο του τόπου. Για τους 
λόγους αυτούς η μελέτη της, αν και ιδιαίτερα δύσκολη, είναι σημαντική. Για την αντικειμενική καταγραφή των 
οσμών έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένες μεθοδολογίες καθώς και καλλιτεχνικές εργασίες οι οποίες συλλέγουν 
δεδομένα τα οποία επεξεργάζονται στατιστικά και αναπαραστατικά στην προσπάθεια να δημιουργήσουν μια 
το δυνατόν περισσότερο αντικειμενική, εύληπτη και εύχρηστη ‘’οσμητική γλώσσα’’ συγκροτούμενη από 
κωδικοποιημένα προσωπικά βιώματα (Βασιλαρά, 2011) (Βασιλαρά, 2012). 

        

Εικόνα 5: Χάρτες οσμών. Αιόλου (Βασιλαρά), Άμστερνταμ από τη διεθνή βιβλιογραφία 

3.4. HER.M.e.S. (Heritage Management e-System) –ψηφιακή ταυτότητα ιστορικών κτιρίων 

Η έρευνα του Παύλου Χατζηγρηγορίου έχει ως κίνητρο και απώτερο σκοπό την μελέτη, διάσωση και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου. Το αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη από τον ερευνητή του 
προγράμματος ψηφιοποίησης δεδομένων HER.M.e.S. που εστιάζεται στην τυπολόγηση και βαθμολόγηση των 
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ιστορικών κτιρίων ενός τόπου. Το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί στην Ερμούπολη της Σύρου σε συνεργασία με 
το Ινστιτούτο Σύρου και το εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης και έχει βραβευτεί (Digital Heritage 2013, 
Europa Nostra 2015). Χρησιμοποιεί πολυμεταβλητό μοντέλο αξιολόγησης, παρακολούθησης εντοπισμού της 
παθολογίας ιστορικών κτιρίων μέσω καταγραφής και συνδυασμού δεδομένων σε 192 πεδία για κάθε κτίριο, 
δημιουργώντας βάσεις για την μελέτη, κατανόηση και ερμηνεία της ιστορίας, της λειτουργίας, της αισθητικής, 
της παθολογίας. Συνοδεύεται από τη δημιουργία μιας δωρεάν, ανοιχτού κώδικα ιστοσελίδας για την προβολή 
στρατηγικών αποκατάστασης του παραδοσιακού οικισμού (Chatzigrigoriou, 2012), (Χατζηγρηγορίου, 2015). 

 

Εικόνα 6:  HER.M.e.S. –ιστορικά κτίρια που κινδυνεύουν 

 

3.5. Εικαστική Πόλις 

Η έρευνα της Ευφροσύνης Τσακίρη έχει ως αντικείμενο την εικαστική* αποτύπωση της αισθητικής ποιότητας 
και ταυτότητας ενός τόπου με εφαρμογή στην πόλη. Η ερευνήτρια τοποθετεί σε ιστορική προοπτική την 
εικαστική αναπαράσταση της πόλης στα περιβάλλοντα της αρχιτεκτονικής, της χαρτογραφίας και της 
ζωγραφικής με σκοπό την σύνταξη ενός λεξικού μέσων οπτικής σημείωσης της πόλης (σχήμα, χρώμα, 
ρυθμιστικοί κανόνες σε διάφορους βαθμού αφαίρεσης). Η έρευνα στη συνέχεια προτείνει έναν μηχανισμό 
που καθοδηγεί τη διαδικασία κατασκευής της εικαστικής αναπαράστασης της πόλης σε στάδια που 
περιλαμβάνουν α) καταγραφή δεδομένων ταυτότητας για την πόλη, β) ανάλυση και σημειωτική ανάπτυξη 
δεδομένων σε στιβάδες υποδήλωσης, γ) κατανομή της πληροφορίας σε μέσα οπτικής σημείωσης και 
αναπαράσταση με την τεχνική layer superimposition. *Η κατασκευής της αναπαράστασης υποστηρίζεται από 
προγράμματα ψηφιακού σχεδιασμού (CAD, mapping και επεξεργασίας εικόνας). Το εικαστικό ορίζεται ως 
έκφραση που τοποθετείται σε διάφορες ενδιάμεσες θέσεις σε διπολικά φάσματα όπως λειτουργικότητα / 
αισθητική, αλήθεια / ωραίο, επιστήμη / τέχνη, νόηση / συναίσθημα, κ.ά. (Tsakiri, 2015), (Tsakiri, 2016). 

    

Εικόνα 7: Εικαστική Πόλις (αφίσα παρουσίασης, Researchers Night 2015) 
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3.6. Πολυ-αισθητηριακό τοπίο 

Η έρευνα του Τσαμπίκου Πετρά εστιάζεται στην ανάγνωση του περιβάλλοντος με αναφορά στο τοπίο και την 
αντίληψη (landscape branding) μέσω αισθητηριακής αντίληψης α) σε επίπεδο χωροταξικό (intercity 
environment) με ανάλυση δεδομένων από GPS και β) σε επίπεδο πόλης (urban environment) με επεξεργασία 
δεδομένων που έχουν συλλεχθεί με τεχνολογία arduino sensors & GPS. Πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο, 
πειραματίζεται με την αντικειμενική καταγραφή αισθητηριακών δεδομένων από το περιβάλλον μέσω 
μεταβλητών (όπως ηχητική ένταση, θερμοκρασία, υγρασία, κατεύθυνση κίνησης, γεωγραφικές 
συντεταγμένες, κ.ά.), οι τιμές των οποίων συλλέγονται από ηλεκτρονικούς αισθητήρες (arduino open 
electronic platform) και mobile GPS, με σκοπό την ποσοτικοποίηση της αισθητηριακής πρόσληψης και την 
αποτύπωσή της σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Η χαρτογράφηση γίνεται μέσω ενός πρωτότυπου 
εργαλείου χρωματικής σύνθεσης. Τα δεδομένα που καταγράφονται μπορούν να οδηγήσουν σε αναγνώσεις 
του τοπίου της πόλης απομονωμένων μεταβλητών, ή σε συνδυασμούς τους (Petras, 2015) (Petras, 2013). 

 

Εικόνα 8: Πολυαισθητηριακά δεδομένα με αναπαράσταση χρωματικής σύνθεσης σε μέτωπα δρόμων. 

 

3.7. Μάθημα Πολεοδομία 1 

Στο μάθημα Πολεοδομία 1 (5ο εξάμηνο) στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την επιστημονική 
μεθοδολογία πολεοδομικής ανάλυσης και χαρτογράφησης. Ως πεδίο εφαρμογής επιλέγεται μια συνοικία της 
Αθήνας και οι φοιτητές καλούνται να συλλέξουν δεδομένα για μια σειρά από φαινόμενα του χώρου (χρήσεις 
γης, κατάσταση κτιρίων, κυκλοφορία, πράσινο, ανθρωπολογικά, ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, κ.ά.), να τα 
περιγράψουν σε κείμενο και να τα αναπαραστήσουν σε χάρτες. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκαν οι 
αντιληπτικές προσεγγίσεις νοητικής χαρτογράφησης των Lynch &Στεφάνου και ενθαρρύνθηκε ο συνδυασμός 
ποικίλων μέσων σημείωσης για την δημιουργία πολυ-αισθητηριακών χαρτών. Παρήχθησαν αντιληπτικοί – 
εικαστικοί χάρτες που αποτυπώνουν την πρώτη επαφή του περιπλανητή –flaneur– με τη συνοικία και χάρτες 
που αποτυπώνουν με περισσότερη λεπτομέρεια: α) τον προσανατολισμό με αναφορά σε κόμβους, τοπόσημα, 
μονοπάτια, όρια περιοχές, κλίμακες, κλίσεις σε 3 βαθμίδες ιεράρχησης έντασης και β) την πολυ-αισθητηριακή 
ποιότητα για τις αισθήσεις όραση, όσφρηση, αφή, ακοή 3 επίπεδα: ευχάριστη, αδιάφορη, δυσάρεστη.  
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Εικόνα 9: Πολεοδομία 1, χειμ. εξ. 2015. Γκαζοχώρι (φροντιστήριο Βασιλαρά – Τσακίρη)  

Γκαζοχώρι: α) πολυ-αισθητηριακός (Παπάζογλου, Γάκης, Δρακονταειδής), β) αντιληπτικός αισθήσεων – 
συναισθημάτων (Αλεξοπούλου, Γούναρη, Σελίν), γ) αντιληπτικός εικαστικός (Δρόσου, Λεβέτσιου, Μαλτέζου) 

3.8. Ειδικά θέματα πολεοδομίας Χ 

Το μάθημα Ειδικά Θέματα Περιβάλλοντος (7ο εξάμηνο),  διερευνά τους ελευθέρους υπαίθριους χώρους και 
τα στοιχεία της φύσης μέσα στην πόλη. Κύριοι σκοποί του μαθήματος αποτελούν η εμβάθυνση σε ζητήματα 
μεθόδων, τεχνικών, κριτηρίων διερεύνησης, αποτίμησης και αξιολόγησης της παρουσίας φυσικών στοιχείων 
στον αστικό ιστό και η συστηματική προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν το σχεδιασμό ή/και ανασχεδιασμό 
ενοτήτων φυσικών στοιχείων, ειδικότερα δικτύων αστικών υπαιθρίων χώρων στον ιστό των πόλεων, σε 
συνάρτηση με το ρόλο τους στο περιβάλλον, το τοπίο και την καθημερινή ζωή των πολιτών. Στα παραδείγματα 
φαίνεται η διερεύνηση της οδού Αιόλου. Μέσα από την ανάδειξη πολλαπλών και διαφορετικών τρόπων 
ανάλυσης και μέσω μεθόδων αντιληπτικής χαρτογράφησης αναγνωρίζεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η 
φυσιογνωμία της Αιόλου. Σκοπός είναι η εξοικείωση με το εργαλείο της χαρτογράφησης για την καταγραφή 
και αναπαράσταση αντικειμενικών και υποκειμενικών πραγματικοτήτων, υλικών και άυλων, κρυφών και 
αόρατων, ποιοτικών στοιχείων του τόπου. Η χαρτογραφική ανάλυση της οδού Αιόλου, εκτός από τα χωρικά 
δεδομένα επικεντρώθηκε στις ποιοτικές μη μετρίσιμες ιδιότητές της, σε συνδυασμό  με την ψυχολογική, 
συναισθηματική και ιδεολογική απόδοσή της (Vasilara, Konstantinidou, Karvoutzi, & Papavasileiou, 2014). 

 

Εικόνα 10: Αντιληπτική φωτοσκίαση (Φραγκιαδάκης, Παπαβασίλης), χάρτης θορύβου (Τριμαγένη) 
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Περίληψη 

Η χαρτογραφική προβολή (projection mapping) είναι μια εφαρμογή με βιντεοπροβολείς μέσω της οποίας 
προβάλλεται ψηφιακό περιεχόμενο με τη μορφή κινούμενης εικόνας πάνω σε επιφάνειες. Στην χαρτογραφική 
προβολή όψεις κτιρίων, αντικείμενα, άνθρωποι και κάθε επιφάνεια μπορούν να λειτουργήσουν ως επιφάνειες 
προβολής. Οι επιφάνειες προβολής ανάλογα αν είναι σταθερές ή κινούμενες, διαφοροποιούν το χαρακτήρα 
της εφαρμογής. Ο πραγματικός κόσμος συνδυάζεται με τον εικονικό παράγοντας μια ποικιλία 
πραγματικοτήτων που κινούνται ανάμεσα στο συνεχές από την πραγματική πραγματικότητα (real reality) έως 
την εικονική πραγματικότητα (virtual reality). Βασική λειτουργία προσδιορισμού του είδους της 
πραγματικότητας, είναι η ύπαρξη διάδρασης μεταξύ χρήστη και εφαρμογής σε πραγματικό χρόνο με την 
παράλληλη αναγνώριση του περιβάλλοντος μέσω αισθητήρων. Όταν αυτό συνδυάζεται με την προσαρμογή 
του περιεχομένου, τότε αναφερόμαστε σε επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality). 

Ο σκοπός της δημοσίευσης είναι η εξέταση των κυριότερων μεθόδων προβολής ανάλογα τη χρήση, με 
αντίστοιχη παρουσίαση των προβλημάτων που προκύπτουν και η επισκόπηση των τεχνολογικών καινοτομιών 
που χρησιμοποιούνται για την επίλυσή τους. Οι χρήσεις που να αναλυθούν θα αφορούν την αρχιτεκτονική. Οι 
εφαρμογές που προκύπτουν από τις χρήσεις θα προσδιοριστούν στο συνεχές μεταξύ πραγματικής και 
εικονικής πραγματικότητας. Παράλληλα το περιεχόμενο της προβολής ποικίλει από εικαστικό, ψυχαγωγικό, 
πληροφοριακό, έως διαφημιστικό. Ανάλογα τη χρήση θα εξεταστεί η αισθητική βάση των αρχιτεκτονικών και 
εικαστικών εφαρμογών με βίντεο προβολείς. 

 

Λέξεις Κλειδιά 

Χαρτογραφική προβολή, projection mapping, augmented reality 

 

1. Εισαγωγή 

Οι χαρτογραφικές προβολές (projection mapping) είναι μια καινοτομία στην προβολή πολυμεσικού 
περιεχομένου. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μετατρέπουν και χρησιμοποιούν οποιαδήποτε 
επιφάνεια ως οθόνη προβολής. Σε αντίθεση με τις οθόνες που η θέση τους χαρακτηρίζεται από μονιμότητα, 
επιπεδότητα και οριοθέτηση, οι εφαρμογές των χαρτογραφικών προβολών έχουν εφήμερο χαρακτήρα και η 
διάρκειά τους είναι περιορισμένη, τόσο ως περιεχόμενο, όσο και ως διάρκεια ολόκληρου του συμβάντος, της 
εκδήλωσης. Λόγω της ιδιότητας του περιορισμένου χρόνου τους, το μήνυμα θα πρέπει να είναι πιο ισχυρό, 
πυκνό και να στηρίζεται σε ευφάνταστη δημιουργικότητα. Αυτός ο στόχος ενισχύεται από την τρισδιάστατη 
εφαρμογή τους σε πολλαπλά επίπεδα ή και σε κοίλες και κυρτές επιφάνειες.  

Παράλληλα το συμβάν οφείλει να γοητεύει το κοινό του χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αισθητικά στοιχεία ως 
περιεχόμενο σε συνδυασμό με την τεχνολογική καινοτομία στα γραφικά υπολογιστών. Η προβαλλόμενη 
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εικόνα συνομιλεί με τα γλυπτικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων, χρησιμοποιεί αυτά τα χαρακτηριστικά για 
την ενίσχυση του μηνύματος της. Ο διάλογος δεν είναι στατικός όπως στις οθόνες που πραγματοποιείται 
μεταξύ θεατή και του περιεχομένου της οθόνης. Αντίθετα είναι ένας διάλογος δυναμικός μεταξύ του θεατή 
και του περιεχομένου, των επιπέδων προβολής και του περιεχομένου μεταξύ τους. Ο διάλογος αυτός δεν 
πραγματοποιείται μόνο μέσω της εικόνας. Μπορεί να ενεργοποιείται μέσω της διάδρασης, της ανάδρασης 
μεταξύ εκτελεστή και περιεχομένου, θεατή και περιεχομένου, περιβάλλοντος και περιεχομένου ή 
οποιασδήποτε άλλης μορφής. Η πληθώρα των διαλογικών οδών, αυξάνει την πολυπλοκότητα του συστήματος 
και συμβάλει στη γοητεία του θεατή που αποτελεί έναν από τους σκοπούς αυτής της δράσης.  

Συγγενείς εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγχρόνως και σε συνεργασία, αν και εμπίπτουν σε 
άλλο γνωστικό αντικείμενο, είναι το physical computing όπου τα δεδομένα από αισθητήρες μπορούν να 
ενεργοποιούν μηχανικές κινήσεις με σερβομηχανισμούς και να αλλάζουν τη θέση των αντικειμένων που 
χρησιμοποιούνται ως επιφάνειες προβολής. Με έναν τέτοιο μηχανισμό και συνδυασμό θα μπορούσε να 
μετακινούνται ή να περιστρέφονται αντικείμενα της σκηνής που λειτουργούν ως επιφάνειες προβολής 
σύμφωνα με τα δεδομένα που λαμβάνονται από αισθητήρες και παράλληλα η προβολή να προσαρμόζεται 
αυτόματα στη νέα θέση των αντικειμένων. Τέτοιες δυνατότητες αυξάνουν κατά πολύ τα εκφραστικά εργαλεία 
ενός σκηνοθέτη και είναι στη διακριτική του ευχέρεια να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 
επιλογές του. 

Παράλληλα χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κίνηση, όπως χορογραφίες 
που σε αυτή την περίπτωση οι κινήσεις του χορευτή παράγουν δεδομένα που εναλλάσσονται με γρήγορο 
ρυθμό, δίνοντας τη δυνατότητα αντίστοιχων προσεγγίσεων από τον προγραμματιστή της εφαρμογής. Σε αυτή 
την περίπτωση είναι απαραίτητη η χρήση παράλληλα μηχανισμών physical computing για προσανατολισμό 
των βιντεοπροβολέων, καθώς με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα της μετατροπής των σωμάτων των 
χορευτών σε επιφάνειες προβολής. Αν και έχουν αναπτυχθεί τέτοιες μέθοδοι, η δυνατότητα υλοποίησής τους 
είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, καθώς απαιτεί ειδικό εξοπλισμό υψηλής λειτουργικότητας και δυνατοτήτων. 
Τέτοιος εξοπλισμός διατίθεται με ιδιαίτερα αυξημένο κόστος και προϋποθέτει τον προγραμματισμό και τη 
χρήση του από ιδιαίτερα εκπαιδευμένους χρήστες. 

Στην ίδια κατηγορία μεγέθους mapping projection υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας περιεχομένου για 
εμπορικούς σκοπούς, όπως η προβολή ρούχων σε μορφή βίντεο, πάνω σε κούκλες καταστημάτων. Με αυτό 
τον τρόπο μπορεί να παρουσιαστεί το σύνολο των ρούχων ενός καταστήματος, χωρίς απαραίτητα αυτά να 
έχει γίνει φυσική εφαρμογή τους. 

 

2. Αρχιτεκτονική και projection mapping 

  Η έλευση του ηλεκτροφωτισμού στις πόλεις καθόρισε τον τρόπο που βλέπει και βλέπεται ο άνθρωπος, 
καθώς όλα έγιναν πιο φωτεινά και πιο ορατά. Οδηγηθήκαμε στην “κοινωνία του ελέγχου” που ο φωτισμός 
συγχωνεύεται με την πληροφορία. Η αρχιτεκτονική του φωτός στην εξέλιξή της ενσωμάτωσε οθόνες στο 
αστικό περιβάλλον ελεγχόμενες από υπολογιστές. Με τη συγχώνευση φωτός, υπολογιστών και οθονών οι 
επιφάνειες των κτιρίων τονίστηκαν. Η δυναμικές του αστικού χώρου άλλαξαν, οι όψεις των κτιρίων δε 
μετατράπηκαν απλά σε ένα νέο θέαμα, αλλά δημιούργησαν ένα νέο αστικό πολιτισμό υποβαθμίζοντας το 
ρόλο του αστικού χώρου που πραγματοποιούταν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής επικοινωνίας (McQuire, 
2011). 

2.1. To projection mapping ως μέσο επικοινωνίας 

Μια βασική χρήση του projection mapping είναι η δυνατότητα επικοινωνίας που παρέχει. Οι όψεις των 
κτιρίων αλλάζουν ρόλο. Ενώ στο παρελθόν τα κτίρια ήταν συστατικό στοιχείο του αστικού περιβάλλοντος, 
συνομιλώντας με αυτό, η προβολή του περιεχομένου θέτει τα κτίρια σε δευτερεύοντα ρόλο, μετατρέποντας 
τα στοιχεία τους σε επίπεδα προβολής. Η επικοινωνία κυριαρχεί του χώρου ως στοιχείο της αρχιτεκτονικής σε 
αντίθεση με το παρελθόν. Οι πόλεις επικοινωνούν μεταδίδοντας λειτουργικά και συμβολικά μηνύματα και 
όλα αυτά σχετίζονται μεταξύ τους. Τα κτίρια επικοινωνούν αντίστοιχα μέσω της οπτικής γλώσσας. Για την 
ενσωμάτωση των εφαρμογών σε αστικό επίπεδο θα πρέπει οι σύγχρονες τεχνολογίες να προσαρμοστούν στην 
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αρχιτεκτονική, ή καλύτερα ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός να ενσωματώνει τις σύγχρονες τεχνολογίες ως 
συστατικό του στοιχείο έτσι να καθορίζουν το μήνυμα τόσο σε λειτουργικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο. 
Παρόλα αυτά οι εφαρμογές projection mapping έχουν προσωρινό χαρακτήρα, συνεπώς δεν παρεμβαίνουν 
σημαντικά στην αρχιτεκτονική του περιβάλλοντος στο βαθμό που χρησιμοποιούνται μόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις και δεν έχουν κυριεύσει το αστικό τοπίο (Schieck, 2006).  

Εφαρμογές projection mapping πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και εορταστικών 
γεγονότων. Έχουν χαρακτήρα ψυχαγωγικό και πληροφοριακό. Συνήθως αυτά τα δύο αλληλοσυμπληρώνονται. 
Τα φεστιβάλ μιας πόλης είναι ένα από τα προϊόντα που στόχο έχουν να επικοινωνήσουν με το κοινό την ίδια 
την πόλη ως τουριστικό προϊόν με σκοπό την αύξηση των επισκεπτών. Η σύγχρονη πόλη, η επιχειρηματική 
πόλη, επιδιώκει την ορατότητά της έναντι του τουριστικού ανταγωνισμού των άλλων πόλεων, αξιοποιώντας 
επιχειρηματικές τεχνικές προώθησης (Λεοντίδου, 2011). Ένα χαρακτηριστικό του projection mapping είναι η 
μικρή διάρκεια της παρουσίασής τους. Αυτό ταυτίζεται σε μια από τις τάσεις του τουρισμού της εποχής μας τη 
Gazinta philosophy για τη διαχείριση του χρόνου από τον τουρίστα (Yeoman, Brass, & McMahon-Beattie, 
2007) 1. Με βάση τον τουριστικό ανταγωνισμό για projection mapping χρησιμοποιούνται ως επιφάνειες 
προβολής, όψεις κτιρίων με ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά και το περιεχόμενο άλλοτε συνδυάζεται με την 
ιστορία της πόλης και του κτιρίου, άλλοτε είναι εντελώς ανεξάρτητο. Η επικοινωνία σε αυτή την περίπτωση 
είναι μονομερής καθώς το μήνυμα μεταφέρεται από το μέσο προς το κοινό, ενώ αντίστοιχη περίπτωση είναι 
όταν το projection mapping χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς λόγους εμπορικού προϊόντος που και πάλι με 
κανόνες διαφημιστικής προώθησης η προβολή εστιάζεται ως στοιχείο της διαφημιστικής στρατηγικής της 
εκάστοτε εταιρίας. 

Αντίθετα με την μονομερή επικοινωνία παρουσιάζονται οι εφαρμογές που ενισχύουν την κοινωνική 
συμπεριφορά με την ένταξη στις εφαρμογές διαδραστικών χαρακτηριστικών. Οι καλλιτέχνες αντί να 
χρησιμοποιούν προεπιλεγμένο περιεχόμενο, εφαρμόζουν τεχνικές όπου το περιεχόμενο προκύπτει δυναμικά 
από τη συμμετοχή των θεατών, κάθε φορά καινούριο και απαλλαγμένο από τους κανόνες που θέτουν τα 
παραδοσιακά μοντέλα. Η διάδραση ενισχύει παράλληλα την επικοινωνία και μεταξύ των θεατών καθώς 
εφαρμογές μπορεί να δέχονται ως εισερχόμενα δεδομένα το αποτέλεσμα της επικοινωνίας τους (Schieck, 
2006). Η χρήση των εφαρμογών projection mapping προβλέπεται να διευρύνεται καθώς διακρίνονται από την 
ευελιξία της φορητότητάς τους και της πληθώρας των επιλογών. Τεχνικά ζητήματα ρυθμίσεων που τις 
καθιστούν δυσκίνητες τείνουν να εξαλειφθούν καθώς αναπτύσσονται αυτοματοποιημένες μέθοδοι 
ρυθμίσεών τους. 

Είτε πρόκειται για μονομερή επικοινωνία, είτε για διαδραστική, μέσω της προβολής η αρχιτεκτονική 
επιφάνεια γίνεται μεταβλητή σε λειτουργικό επίπεδο, και η επικοινωνία υπερβαίνει σε συμβολικό επίπεδο 
τον τρόπο που προσλαμβάνει κανείς την αρχιτεκτονική. Τα κτίρια μετατρέπονται σε “ομιλούντα”, 
ακολουθώντας μια τάση των κτιρίων που καθοδηγείται από την προσωρινότητα και τη μεταβλητότητα. Αυτή η 
τάση έχει ενεργοποιήσει τη συζήτηση σχετικά με την εξάπλωση των προβαλλόμενων πολυμέσων στην πόλη. 
Βέβαια η κριτική δεν ασκείται μόνο στη χρήση των εφαρμογών projection mapping, αλλά στο σύνολο των 
εφαρμογών που παρέχουν ψηφιακό περιεχόμενο όπως media facades, projection mapping, urban media. 
Κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και επίδραση στην εικόνα και τη λειτουργία της πόλης, 
τον τρόπο πρόσληψής τους από τον χρήστη, αλλά διαθέτουν ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχει εισέλθει στον 
αστικό χώρο στην εποχή μας. Την χρήση των media για διάφορους σκοπούς όπως διαφήμιση, ενημέρωση, 
ψυχαγωγία και τέχνη. 

Η κριτική που ασκείται σχετίζεται με την ανησυχία για την αλματώδη αύξηση των μέσων ειδικά στις μεγάλες 
πόλεις και επιθυμούν τον περιορισμό ή και την απαγόρευση της χρήσης τους, ενώ η αντίθετη πλευρά 
επιδιώκει την αύξηση της χρήσης των μέσων στο αστικό περιβάλλον καθώς ανοίγει νέες δυνατότητες 
επικοινωνίας με τους πολίτες, ενισχύει την ανάπτυξη, ενώ συμβαδίζει με την εξέλιξη και τη διάχυση της 

                                                                 

1 Η “Gazinta philosophy” ορίζεται ως η βέλτιστη απόδοση της χρήσης του χρόνου, που ένας τουρίστας στην 
εποχή μας επιζητεί να συμμετέχει σε όσο το δυνατό περισσότερες και ποικίλες δραστηριότητες μικρής 
διάρκειας, παρά να ξοδέψει το χρόνο τους σε λιγότερες και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας. Εξαιρέσεις 
υπάρχουν, αλλά δεν αφορούν τον αστικό τουρισμό 
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πληροφορικής και των πολυμέσων στη σύγχρονη εποχή. Οι δύο προσεγγίσεις δε βοηθούν στην κατανόηση 
του ζητήματος καθώς στέκονται στα δύο αντίθετα άκρα μιας συζήτησης που είναι πιο πολύπλοκη. Συνεπώς 
χρειάζεται μια διεπιστημονική συζήτηση που να εξετάσει τα αισθητικά και τεχνικά ζητήματα από 
αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, επιστήμονες αλλά και τις εκάστοτε τοπικές αρχές για να προκύψει μια 
εποικοδομητική προσέγγιση του ζητήματος (Krautsack, 2011).  

 

2.2. Διάδραση και αρχιτεκτονικό projection mapping 

Ο σύγχρονος πολιτισμός χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη διείσδυση της πληροφορικής. Κατά συνέπεια οι 
σύγχρονες πόλεις χαρακτηρίζονται από την ίδια διείσδυση της πληροφορικής, των κινητών τηλεφώνων, της 
αύξησης της παρακολούθησης και της καταγραφής, αλλά και της αυτοματοποίησης πολλών διεργασιών που 
σχετίζονται με τη λειτουργία των ανθρώπων στις πόλεις. Στο μέλλον προβλέπεται να κορεστεί ο κόσμος με 
αισθητήρες και μικροϋπολογιστές γεγονός που θα επηρεάσει τον τρόπο που θα σκέφτονται και θα 
λειτουργούν τόσο οι άνθρωποι, όσο και οι σχεδιαστές. Καθώς η παρεχόμενη πληροφορία θα γιγαντώνεται, θα 
υποβαθμίζονται οι καθαρές όψεις του κόσμου, λόγω της πληροφοριακής μόλυνσης. 

Ο αυτοματοποιημένος κόσμος που βλέπουμε να δημιουργείται είναι ένας κόσμος μονοδιάστατος. Η 
απάντηση σε αυτόν είναι ένα διαδραστικός κόσμος και είναι γεγονός πως όσο η διάδραση εξαπλώνεται, τόσο 
οι προσδοκίες μας από την αυτοματοποίηση μειώνονται. Η διάδραση προϋποθέτει τη συμμετοχή. Το 
πέρασμα από τον αυτοματοποιημένο κόσμο στον διαδραστικό κόσμο είναι το ζητούμενο ενός νέου 
πολιτισμού που κάνει την εμφάνισή του. Ένα πολιτισμό που στηρίζεται στις ανθρώπινες συμπεριφορές, αντί 
στην καινοτομία, στους ανθρώπους αντί των μηχανών, στην αξία του υπάρχοντος χώρου (McCullough, 2004). 
Οι σχεδιαστές διαδραστικών εφαρμογών οφείλουν στο μέλλον μέσω του σχεδιασμού τους να 
ανταποκρίνονται σε ένα κοινωνικό νόημα. Ο πολιτισμός αλλάζει με τις  νέες τεχνολογίες και αυτοί πρέπει να 
ανταποκριθούν προς τις νέες εμπειρίες του πολιτισμού που αναδύεται. Η διάδραση θα πρέπει να είναι πιο 
διαφανής, εύχρηστη και πλούσια νοήματος.  

Κύριο στοιχείο της διάδρασης είναι οι αισθητήρες. Με το πέρασμα του χρόνου αυξάνονται και οι συσκευές 
στο περιβάλλον που μπορούν να συλλάβουν περιεχόμενο. Στο παρελθόν ήταν αναγκαία η σύνδεση και η 
ρύθμιση ενός συστήματος. Στην εποχή μας και στο μέλλον οι συσκευές θα αυτορρυθμίζονται, δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα να  δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαδικασία και την κεντρική ιδέα μιας διάδρασης. Μεγάλη 
μερίδα καλλιτεχνών εκμεταλλεύεται αυτή την εξέλιξη, παράγοντας νέες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη 
διάδραση ως χαρακτηριστικό, διευρύνοντας το πεδίο δυνατοτήτων τους. 

  Ένας αισθητήρας ανταποκρίνεται σε αλλαγές κάποιας υπάρχουσας κατάστασης. Οι αλλαγές μπορούν να 
είναι τριών διαφορετικών ειδών.  

Διακριτές όπως η ύπαρξη ή όχι ενός αντικειμένου ή το πλήθος των αντικειμένων.  

Βαθμιαίες αλλαγές, όπως για παράδειγμα μια μεταβαλλόμενη απόσταση, η μεταβαλλόμενη πίεση, ή η 
πυκνότητα ενός πλήθους. 

Αλλαγές που ανταποκρίνεται σε κάποιο πρότυπο. 

Οι τελευταίες αποτελούν ένα δυναμικό πεδίο στον τρόπο που θα λειτουργούν οι διαδραστικές εφαρμογές στο 
μέλλον. Οι τιμές των αισθητήρων ενδέχεται να είναι συνδυασμός τιμών από διαφορετικού τύπου 
συνδεδεμένων αισθητήρων. Το σύνολο των τιμών υπόκεινται σε επεξεργασία, στατιστική ανάλυση ή ακόμα 
και πρόβλεψη με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που αυξάνει με μεγάλο ρυθμό όλες 
δυνητικές καταστάσεις μιας διάδρασης. Ο ρόλος του προγραμματισμού του λογισμικού επεξεργασίας 
αποτελεί το κύριο συστατικό μιας διαδραστικής εφαρμογής (McCullough, 2004, σ 75). Περιβαλλοντικά 
δεδομένα όπως θερμοκρασία, κίνηση του ήλιου, κατεύθυνση και ταχύτητα του ανέμου μπορούν να 
συνδυαστούν με δεδομένα προερχόμενα από τις λειτουργίες της πόλης όπως πυκνότητα και κίνηση 
ανθρώπων ή αυτοκινήτων, και με τη αλληλεπίδραση μεμονωμένων ανθρώπων τοπικά ή και απομακρυσμένα. 
Κριτήρια καθορισμένα από το χρήστη ή από το σύστημα μπορούν να καθορίσουν το βάρος συμμετοχής κάθε 
διαφορετικής προέλευσης δεδομένων και να προσαρμόζονται δυναμικά.  
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Η διάχυση και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και των αισθητήρων μας δίνει τη δυνατότητα να 
ανατρέψουμε τον τρόπο που προσδιορίζουμε μια εφαρμογή σε σχέση με το χώρο, ακόμα και τον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε το χώρο. Αντί δηλαδή να αναφερόμαστε για την αίσθηση ενός τόπου, θα μιλάμε για 
τόπους με αισθήσεις και αντί για έξυπνες συσκευές, θα έχουμε έξυπνους χώρους (smart spaces) που θα 
αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει σε αυτούς και ανάλογα θα ανταποκρίνονται (McCullough, 2004, σ 93).  

Στην αναζήτηση διαδραστικών πόλεων εντάσσονται και οι εφαρμογές σε αστικό περιβάλλον που σχετίζονται 
με το projection mapping. Ένα βασικό τους χαρακτηριστικό είναι το μεγάλο μέγεθος προβολής τους. Ο χώρος 
μέσα στον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί μια διάδραση είναι πολύ περιορισμένος και πρέπει να έχει 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σχέση με το χώρο προβολής (Fischer & Hornecker, 2012).  

Η διάδραση καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της προβολής καθώς διαφορετικά μεγέθη 
καθορίζουν διαφορετική πρόσβαση, επηρεάζουν κατά πόσο ο χρήστης θα αναμειχθεί με την εφαρμογή. Λόγω 
αυτού του γεγονότος προκύπτουν διάφορα ζητήματα ως προς την πρόθεση των χρηστών προς τη διάδραση. 
Σε μια μικρή προβολή σε μέγεθος ανάλογο του ανθρώπινου μεγέθους, το κοινό είναι συνήθως λιγότερο σε 
πλήθος, συνεπώς ο χρήστης είναι πολύ πιο πρόθυμος να εμπλακεί στη διαδικασία. Μεγάλης προβολής 
επιφάνειες έχουν οπτική επίδραση σε πολυπληθέστερο κοινό και άρα ο χρήστης διστάζει περισσότερο να 
συμμετέχει. Ο χρήστης που θα συμμετέχει στη διάδραση θα πρέπει να έχει μια απόσταση από τις επιφάνειες 
προβολής, έτσι ώστε να μπορεί να βλέπει το σύνολο του έργου. Παράλληλα για την καλύτερη κατανόηση της 
εφαρμογής, ένας θεατής θα πρέπει να βλέπει παράλληλα με την οθόνη το χρήστη που διαδρά με την 
εφαρμογή και οι δράση του να είναι εμφανής και ξεκάθαρη. Αυτό είναι ένα μεγάλο εμπόδιο που ο σχεδιαστής 
της εφαρμογής πρέπει να ξεπεράσει δίνοντας μερικές πληροφορίες της διαδικασίας διάδρασης στη ίδια την 
παρουσίαση με τέτοιο τρόπο που να μην είναι άμεσα εμφανές και να μην επηρεάζει το εικαστικό αποτέλεσμα 
(Gehring & Wiethoff, 2014).  

Ο χώρος και οι επιφάνειες δεν είναι οι μόνες συνιστώσες μιας διάδρασης. Οι άνθρωποι και τα μοντέλα 
συμπεριφοράς τους παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς υπάρχουν προκαθορισμένα πρότυπα χωρικής 
συμπεριφοράς. Πρέπει να τονιστεί πως η προσέλκυση του κοινού να συμμετέχει σε μια δημόσια δράση είναι 
μια πολύπλοκη υπόθεση που συχνά συναντάει άρνηση έως και φόβο από μέρους του κοινού. Οι λόγοι είναι 
πολύπλοκοι και πρέπει να αναζητηθούν σε μοντέλα συμπεριφοράς, περιβαλλοντικής ψυχολογίας, όπως 
επίσης πολιτισμικά κριτήρια είναι πιθανόν να επιδράσουν στη συμπεριφορά του κοινού. Ο άνθρωπος 
διαφορετικά θα κινηθεί, θα σταθεί και θα συμπεριφερθεί όταν βρίσκεται σε ένα χώρο μόνος του και 
διαφορετικά με πολλούς ανθρώπους μαζί. Για παράδειγμα όταν πολλοί άνθρωποι βρεθούν σε ένα χώρο μαζί, 
θα κινηθούν αυτόματα και θα οργανωθούν προς συγκεκριμένες χωρικές κατανομές.  

Παράγοντες όπως η διαπροσωπική απόσταση και η κοινωνική απόσταση που υιοθετεί ο κάθε άνθρωπος, 
καθορίζει και τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο άνθρωπος σε ένα περιβάλλον. Το δομημένο περιβάλλον 
επηρεάζει την κοινωνική συμπεριφορά. Για παράδειγμα μια τεράστια πλατεία οδηγεί σε διαφορετικές 
συμπεριφορές του ίδιου πλήθους, εάν όλοι αυτοί συναντιόταν αντίστοιχα σε ένα στενό σοκάκι. Σε ευρύτερο 
πλαίσιο, η αρχιτεκτονική αποτελείται από προκαθορισμένες κοινωνικές σχέσεις που επηρεάζουν το πλαίσιο 
συμπεριφοράς, πως συμπεριφέρεται ο καθένας και βάσει ποιων κανόνων. Ο τρόπος που θα συμπεριφερθούν 
δημόσια οι άνθρωποι καθορίζεται και από το πως λειτουργούν, τι ακριβώς κάνουν εκείνη τη στιγμή. Για 
παράδειγμα σε μια διαδραστική εφαρμογή είναι πολύ πιο πιθανό να συμμετέχει ένας που πάει να 
παρακολουθήσει ένα θέαμα, αντί για αυτόν που είναι περαστικός ή εργάζεται στο χώρο (McCullough, 2004, σ 
39). 

Τέλος το πολιτιστικό πλαίσιο παίζει σημαντικό ρόλο ως προς τη δημόσια συμπεριφορά. Άνθρωποι με 
διαφορετικές προσλαμβάνουσες θα προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο μια διαδραστική δημόσια 
εφαρμογή. Επίσης η εξοικείωση του κοινού με τις νέες τεχνολογίες είναι παράγοντας που θα αυξήσει τις 
πιθανότητες συμμετοχής. 

Κάθε χώρος έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως και οι άνθρωποι που αλληλεπιδρούν με αυτόν. 
Διαφορετικοί τύποι επιφανειών πρέπει να επαυξηθούν με ότι οι άνθρωποι ήδη κάνουν στο χώρο αυτό. Η 
αλληλεπίδραση του κοινού με διαδραστικές επιφάνειες προβολής εξαρτάται από το κοινωνικό πλαίσιο που 
αυτή πραγματοποιείται, από τα χαρακτηριστικά του κοινού και το πολιτιστικό υπόβαθρό τους, την 
πολυπλοκότητα της εφαρμογής, αλλά και την τοποθεσία  (Wipfli & Schneider, 2009). 
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2.3. Τύποι διαδραστικών συστημάτων 

Η πιο απλή μορφή διάδρασης είναι η ανταπόκριση του συστήματος σε ένα ερέθισμα, με μια εκ των προτέρων 
καταγεγραμμένη αντίδραση (scripted systems). Το σύστημα ανταποκρίνεται σε μια ενέργεια που παράγεται 
μέσα από μια διεπαφή όπως για παράδειγμα το πάτημα ενός πλήκτρου και δίνει εντολή στο σύστημα να 
αλλάξει το περιεχόμενο, επιλέγοντας μια διαφορετική προβολή. Αυτή η προσέγγιση χρειάζεται μεγάλη 
προεργασία για τη δημιουργία πλήθους περιεχομένου και διακρίνεται από μεγάλη πολυπλοκότητα καθώς 
απαιτείται η δημιουργία μιας διεπαφής και η αντιστοίχιση περιεχομένου, σε κάθε διαφορετική δράση. Το 
σύνολο της διάδρασης πραγματοποιείται σε ένα κλειστό σύστημα που κάθε περιεχόμενο είναι 
προκαθορισμένο και αποθηκευμένο στο σύστημα, όσο μέσω της διαδικασίας επιλογής του, που και αυτή 
είναι ενσωματωμένη στο σύστημα (Sparacino, Davenport, & Pentland, 2000).  

Πιο εξελιγμένη διαδικασία διάδρασης είναι τα ανταποκριτικά συστήματα (responsive systems) που και αυτά 
με τη σειρά τους είναι κλειστά συστήματα. Η διάδραση δεν περιορίζεται σε κάποια σχεδιασμένη διεπαφή. Το 
σύστημα ανταποκρίνεται μέσω αισθητήρων. Σε αυτή την περίπτωση ο σχεδιασμός είναι λιγότερο πολύπλοκος 
από την προηγούμενη περίπτωση, αλλά και εδώ υπάρχει μια αντιστοίχιση ένα προς ένα διέγερσης με το 
αποτέλεσμα. Το θετικό αυτών των συστημάτων είναι ότι το σύστημα μπορεί να δεχθεί πληροφορίες από 
μεγάλο πλήθος διαφορετικών πηγών και να ανταποκριθεί ανάλογα, όπως επίσης ο χρόνος εκμάθησης της 
λειτουργίας του από τον χρήστη, είναι σύντομος καθώς συγκεκριμένες συμπεριφορές παράγουν αντίστοιχα 
αποτελέσματα. Η επανάληψη των όμοιων αντιδράσεων του συστήματος, συνήθως οδηγεί στη μείωση του 
ενδιαφέροντος από πλευράς του χρήστη για διάδραση με το σύστημα.  (Sparacino κ.ά., 2000).  

Η επανάληψη των ανταποκριτικών συστημάτων δεν ακολουθείται στα συμπεριφορικά συστήματα (behavioral 
systems) καθώς ακολουθεί τον τρόπο λειτουργίας έμβιων όντων. Το παραγόμενο αποτέλεσμα ενός 
συμπεριφορικού συστήματος καθορίζεται τόσο από τα δεδομένα που δέχεται από το περιβάλλον, όσο και 
από την κατάσταση του ίδιου του συστήματος. Συνεπώς ένα τέτοιο σύστημα πιθανόν να έχει διαφορετικές 
αντιδράσεις στην περίπτωση του ίδιου ερεθίσματος και αυτό καθορίζεται από τη διαφοροποιημένη 
κατάσταση που βρίσκεται κάθε φορά το σύστημα. Είναι εύκολα αντιληπτό πως τα συμπεριφορικά συστήματα 
είναι πιο οικεία στους χρήστες, αρκεί το σύστημα να παρέχει σε αυτούς τις πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση που βρίσκονται και τη συσχέτιση μεταξύ των δεδομένων που δίνονται στο σύστημα, για 
παράδειγμα κίνηση, χειρονομίες, ήχοι και τις πιθανές αντιδράσεις από το σύστημα. Μια επέκταση των 
συμπεριφορικών συστημάτων είναι αυτά που προσθέτουν πρόθεση στη συμπεριφορά του συστήματος ως μια 
νέα παράμετρος που συνυπολογίζεται (intentional systems). Τα συστήματα που υπολογίζουν την παράμετρο 
της πρόθεσης σκοπό έχουν να προσεγγίσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά.  (Sparacino κ.ά., 2000). 

Τέλος υπάρχει η κατηγορία συστημάτων που έχουν την ικανότητα μάθησης μέσω της διάδρασή τους με το 
περιβάλλον και να αλλάζουν κανόνες συμπεριφορά και στόχους (learning systems). Τα δεδομένα που 
συμμετέχουν προέρχονται από τους χρήστες, από την κατάσταση του συστήματος, αλλά και από δεδομένα 
αποθηκευμένα από προηγούμενες ανταποκρίσεις του συστήματος. Πρόκειται δηλαδή για ανοιχτά συστήματα 
που η ανταπόκρισή τους καθορίζεται από πάρα πολλούς παράγοντες που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από 
τη συγκεκριμένη διαδικασία διάδρασης χρήστη συστήματος (Sparacino κ.ά., 2000).  

 

3. Τεχνικά ζητήματα προβολών  

 

3.1. Ένταση φωτισμού προβολών 

Στα αστικά περιβάλλοντα τις νυχτερινές ώρες που πραγματοποιούνται οι εφαρμογές projection mapping, 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δημόσια κτίρια σε κεντρικά σημεία της πόλης, υπάρχει έντονος περιβάλλοντας 
φωτισμός. Αυτός προκύπτει από τον δημόσιο οδοφωτισμό, αλλά και από το φωτισμό των εμπορικών χώρων, 
αλλά και τον ειδικό φωτισμό για τις όψεις των ίδιων των κτιρίων. 
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Για την επίλυση αυτού του προβλήματος χρησιμοποιούνται βιντεοπροβολείς πολύ υψηλής φωτεινής έντασης 
ή επιλέγονται λύσεις με συνδυασμό προβολέων. Πιο συγκεκριμένα μπορούν δύο βιντεοπροβολείς που είναι 
τοποθετημένοι σε επαφή μεταξύ τους, μικρότερης φωτεινής έντασης και προβάλουν στην ίδια επιφάνεια, να 
επιτύχουν παρόμοιο αποτέλεσμα. Απαιτείται η σύμπτωση της εικόνας των δύο προβολέων να είναι απόλυτη, 
έτσι ώστε να μην υπάρχουν σημεία προβολής με διπλό είδωλο. 

 

3.2. Προσαρμογή προβολών 

Τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για projection mapping είναι συνήθως δημόσια κτίρια, με μεγάλες 
επιφάνειες όψεων. Η προβολή από ένα προβολέα δεν φτάνει να καλύψει τα όρια της όψης. Σε αυτή την 
περίπτωση χρησιμοποιούνται περισσότεροι βιντεοπροβολείς που προβάλλουν στο σύνολό τους μια ενιαία 
εικόνα η οποία έχει τεμαχιστεί από ειδικά λογισμικά σε κάθε ένα προβολέα. Σε κάθε περίπτωση, για την 
αποφυγή κενών από προβολή επιφανειών, χρησιμοποιείται αλληλεπικάλυψη της προβολής στα άκρα «Εικόνα 
1». Η φωτεινή ένταση κάθε βιντεοπροβολέα στα σημεία της αλληλεπικάλυψης ελαττώνεται σταδιακά από το 
όριο της αλληλεπικάλυψης έως το άκρο της προβολής όπου και εκμηδενίζεται (cross-fading). Εφαρμόζοντας 
την αντίστοιχη διαδικασία στον άλλο προβολέα της αλληλεπικάλυψης επιτυγχάνεται ομαλή τελική εικόνα 
προβολής. Ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί είναι η μη ισορροπία της θερμοκρασίας χρώματος μεταξύ των 
προβολέων, λόγω φθοράς τους. Επίσης σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να επιτευχθεί σύμπτωση της εικόνας 

του συνόλου των προβολέων. 

 

3.3. Επιπεδότητα επιφανειών προβολής 

Οι επιφάνειες προβολής μπορούν να έχουν μια από τις παρακάτω ιδιότητες ή και συνδυασμό τους. 

Επίπεδη επιφάνεια προβολής: Οι επίπεδες επιφάνειες προβολής είναι οι πιο απλές στην εφαρμογή τους. Η 
βιντεοπροβολή γίνεται κάθετα στην επιφάνεια και δεν απαιτείται καμία προσαρμογή τοπικά για διόρθωση 
προοπτικής, καθώς δε γίνεται καμία παραμόρφωση του ειδώλου. Το μασκάρισμα των ορίων της προβολής 
προσαρμόζεται εύκολα, λόγω της καθετότητας της προβολής. Στις περιπτώσεις που η επιφάνεια προβολής 
είναι μεν επίπεδη, αλλά η προβολή γίνεται με κλίση υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστούν προβλήματα 
ακρίβειας ορίων ή εστίασης προβολής «Εικόνα 2». 

Εικόνα 12: Κατανομή εικόνας βιντεοπροβολέων σε μεγάλης έκτασης 
προβολή 

 
Εικόνα 13: Τύποι επιφανειών προβολής 

 
Εικόνα 14: Πολλαπλοί 
βιντεοπροβολείς 
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Μη επίπεδες επιφάνειες προβολής: Οι μη επίπεδες επιφάνειες προβολής είναι μεν συνεχείς επιφάνειες, αλλά 
διαθέτουν κοίλες και κυρτές επιφάνειες. Η προβολή σε αυτή την περίπτωση υπόκειται σε τοπικές 
παραμορφώσεις και χρειάζεται προσαρμογή. Ένα ζήτημα που μπορεί να προκύψει είναι προβλήματα 
εστίασης προβολής σε επιφάνειες με μεγάλες διαφορές στις αποστάσεις προβολής. Τα περισσότερα από τα 
παραπάνω ζητήματα αντιμετωπίζονται με προβολές από διαφορετικούς βιντεοπροβολείς που προβάλουν από 
διαφορετικές γωνίες «Εικόνα 3». 

Σε κτίρια με εξώστες ή αρχιτεκτονικά στοιχεία που εξέχουν, οι επιφάνειες προβολής δεν είναι συνεπίπεδες, με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται η πολυπλοκότητα της διαχείρισης των ορίων της προβολής. Παράλληλα σε 
περιπτώσεις κάλυψης επιφανειών από άλλα στοιχεία της όψης μπορεί να οδηγήσει σε κενά σημεία προβολής. 
Αλλά και στοιχεία εκτός της όψης, για παράδειγμα φύτευση είναι δυνατόν να αποκρύψουν σημεία της 
προβολής. Και σε αυτή την περίπτωση η χρήση πολλαπλών βιντεοπροβολέων από διαφορετικές γωνίες 
προβολής μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα «Εικόνα 3» (Bimber & Raskar, 2005). 

 

3.4. Διαφοροποιήσεις τονικότητας και χρώματος επιφανειών προβολής 

Οι επιφάνειες του projection mapping δεν είναι ποτέ τονικά και χρωματικά ενιαίες. Κατά τη βιντεοπροβολή το 
περιεχόμενο αναμειγνύεται με το υπόβαθρο παράγοντας εικόνες που προκαλούν σύγχυση. Για τη διόρθωση 
αυτού του φαινομένου και τη δημιουργία μιας ενιαίας εικόνας, χρειάζεται να γίνει επεξεργασία του βίντεο σε 
συνδυασμό με την εικόνα του υποβάθρου. Είναι δυνατόν να επιτευχθεί ενιαία εικόνα, ειδικά στις περιπτώσεις 

που οι διαφοροποιήσεις στην επιφάνεια του υποβάθρου είναι κυρίως τονικές «Εικόνα 4».  

 

Οι χρωματικές διαφοροποιήσεις των επιφανειών είναι ένα 
πιο πολύπλοκο ζήτημα όταν προβάλλεται εικόνα μέσω ενός 
βιντεοπροβολέα. Τότε επιχειρείται η διαδικασία της 
ραδιομετρικής αντιστάθμισης (radiometric compenstation) 
στην προβαλλόμενη εικόνα σύμφωνα με το υπόβαθρο και 
το τελικό αποτέλεσμα της προβολής τείνει να δείχνει 
ικανοποιητικό «Εικόνα 5» (Grundhofer & Bimber, 2008). 
Υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται 
αλληλοεπικαλυπτόμενοι προβολείς που προβάλουν 
περιεχόμενο πάνω σε επιφάνειες με χρωματικές 
διαφοροποιήσεις. Έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι ραδιομετρικής αντιστάθμισης που υπολογίζουν τη διόρθωση 
της εικόνας κάθε βιντεοπροβολέα (Park, Lee, Seo, Shin, & Park, 2006). 

 

 
Εικόνα 15: Ραδιομετρική 
αντιστάθμιση φωτεινότητας 

 
Εικόνα 16: Ραδιομετρική αντιστάθμιση σε 
προβολή πάνω σε κορεσμένα χρώματα 
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4. Συμπέρασμα 

Το projection mapping είναι μια σχετικά νέα εφαρμογή με ευρύ πεδίο χρήσης. Λόγω των χαρακτηριστικών της 
όπως η μικρή διάρκεια προβολής περιεχομένου, η φορητότητα του συστήματος και η προβολή πάνω σε κάθε 
είδους επιφάνεια, το καθιστά μία από τις πιο δυναμικά εξελίξιμες εφαρμογές για το μέλλον. Η εξέλιξη της 
τεχνολογίας έχει δώσει τη δυνατότητα να επιλυθούν τεχνικά ζητήματα προβολής. Τέτοια ζητήματα αφορούν 
την προβολή σε μεγάλης έκτασης επιφάνειες μη επίπεδες και ασυνεχείς, όπως επίσης και την προβολή σε 
επιφάνειες μη τονικά και χρωματικά ομοιογενείς, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των επιφανειών του αστικού 
δομημένου τοπίου.  

Οι εφαρμογές που έχουν ως επί το πλείστον παρουσιαστεί, χρησιμοποιούν στατικό και προσχεδιασμένο 
περιεχόμενο. Μια καινοτομική εξέλιξη είναι η χρήση τεχνικών διάδρασης με τη χρήση αισθητήρων. Στο 
μέλλον προβλέπεται στο αστικό περιβάλλον να ενσωματωθούν αισθητήρες διαφόρων τύπων για τη 
βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των πόλεων. Οι άνθρωποι από τη μεριά τους θα εξοικειωθούν 
περισσότερο με την ύπαρξη αισθητήρων στο περιβάλλον τους. Αυτό θα συνεισφέρει στην εξέλιξη των 
εφαρμογών projection mapping με τη χρήση διάδρασης, μεταξύ των ανθρώπων και των συστημάτων όπως 
επίσης και με παράλληλη λήψη δεδομένων από το περιβάλλον. Θα δίνεται η δυνατότητα να παράγεται 
δυναμικό περιεχόμενο που θα ανταποκρίνεται περισσότερο στην ανθρώπινη συμπεριφορά καθώς θα μπορεί 
να αξιοποιεί τόσο τα εισερχόμενα δεδομένα και να συνυπολογίζει εναλλακτικές καταστάσεις του συστήματος, 
εναλλακτικές προθέσεις, όπως επίσης και διαδικασίες εκμάθησης και προσαρμογής. 
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Περίληψη 

Ο βιομηχανικός σχεδιασμός από τα τέλη του 20ου αιώνα, στράφηκε προς τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας 
και άλλαξε τα σχεδιαστικά του εργαλεία. Τα ψηφιακά εργαλεία σχεδιασμού διεύρυναν το φάσμα 
μορφολογιών που μπορούν να σχεδιαστούν αλλά και να κατασκευαστούν, δίνοντας ταυτόχρονα με πολύ 
μεγάλη πιστότητα περισσότερες  επιλογές στους τρόπους αναπαράστασης των μελλοντικών αντικειμένων. 

Οι ψηφιακές τεχνικές αναπαράστασης κλήθηκαν να υποστηρίξουν τη δημιουργία νέων μορφολογιών πολύ πιο 
πολύπλοκων από αυτών που αναπαράγονται με τις γραφικές παραστάσεις και που συχνά ξεπερνούν την 
ανθρώπινη φαντασία.  Με τη βοήθεια διαφορετικών ειδικών λογισμικών σχεδιασμού οι σχεδιαστές 
βιομηχανικών αντικειμένων ήταν πλέον σε θέση να ορίζουν διαφορετικού τύπου μεταβολές  όπως: μετάλλαξη, 
παραμόρφωση, μετασχηματισμό για τις μορφές που δημιουργούν και παρακολουθούν διαδραστικά για την 
εξέλιξη και ανταπόκριση τους σε κάθε νέα εντολή που αυτοί ορίζουν. 

Ο σχεδιασμός λοιπόν των βιομηχανικών αντικειμένων μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας  οδηγεί τελικά στη 
μοντελοποίηση των αντικειμένων αυτών. Όμως, η απόδοση της μορφής σε κάθε χρηστικό αντικείμενο, μαζί με 
τον ορισμό των υλικών και των μορφολογικών ιδιοτήτων, δεν γίνεται  απευθείας στο ίδιο το προϊόν, αλλά σε 
πρόπλασμα (μοντέλο) του προϊόντος. Σκοπός του μοντέλου είναι να προσομοιώσει με ακρίβεια τις ουσιαστικές 
πτυχές ενός συγκεκριμένου χώρου της πραγματικότητας. 

Λέξεις κλειδιά 

Βιομηχανικός σχεδιασμός, σχεδιασμός προϊόντος, μοντελοποίηση, μοντέλο, ψηφιακή τεχνολογία 

 

1. Εισαγωγή 

Βιομηχανικός σχεδιασμός είναι η λειτουργία και εξέλιξη ιδεών και χαρακτηριστικών που βελτιώνουν τον 
τρόπο λειτουργίας, την αξία και την αισθητική εμφάνιση των προϊόντων, με σκοπό την εξίσου μέγιστη 
ωφέλεια τόσο του χρήστη όσο και του κατασκευαστή. 

Ο βιομηχανικός σχεδιασμός από τα τέλη του 20ου αιώνα, στράφηκε προς τις νέες τεχνολογίες της 
πληροφορίας και άλλαξε τα σχεδιαστικά του εργαλεία. Αρχικά, τα σχέδια εργασίας είναι τα σχέδια με τα 
οποία προχωρά ο γενικά σχεδιασμός και ειδικά ο βιομηχανικός σχεδιασμός αντικειμένων, από τη στιγμή της 
πρώτης  ιδέας μέχρι και την οριστική διαμόρφωση της πρότασης. Διακρίνονται για την ασάφεια, τη 
συγκεχυμένη πληροφορία, και τον άτυπο χαρακτήρα, έτσι ώστε να είναι μηχανισμοί επικοινωνίας, παρά 
περιγραφικά ή παραστατικά εργαλεία. Το σκίτσο, από τον 20ο αι. μια εποχή που προσδιορίζεται με βάση την 
τεχνολογία, αποκτά ιδιαίτερο κύρος ως το κατεξοχήν εργαλείο για το ξεκίνημα του σχεδιασμού. Από την άλλη, 
το αξονομετρικό, που δημιουργείται στις κατασκευές από τον 17ο αι., επιτρέπει την αναπαράσταση 
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αντικειμένων στο χώρο με ακριβείς μετρήσεις, ενώ παράλληλα εκφράζει ένα δυναμισμό του αντικειμένου 
στον χώρο. 

 

2. Ψηφιακές τεχνικές αναπαράστασης και μορφογένεσης 

2.1. Η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας 

Η συμβολή των τεχνολογιών της εικονικής πραγματικότητας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την υιοθέτηση της 
ψηφιακής τεχνολογίας στο βιομηχανικό σχεδιασμό. Ο όρος “εικονική πραγματικότητα” (virtual reality) 
ορίζεται αρχικά το 1989 από τον Jaron Lanier, ως «ένα διαδραστικό, τρισδιάστατο περιβάλλον, 
κατασκευασμένο στον υπολογιστή στο οποίο μπορεί κανείς να εμβυθιστεί». Εναλλακτικά, η εικονική 
πραγματικότητα μπορεί να οριστεί και «ως εξομοίωση ενός πραγματικού ή φανταστικού περιβάλλοντος μέσα 
στο οποίο δίνεται η δυνατότητα οπτικής, ηχητικής και απτικής αλληλεπίδρασης με το χρήστη». Με άλλα 
λόγια, ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός εικονικού κόσμου. Καθώς 
ο χρήστης τον «βιώνει» μπορεί να αισθανθεί και να δράσει, προκαλώντας αντιδράσεις του εικονικού αυτού 
κόσμου σαν αυτός να ήταν πραγματικός. 

 

Η εικονική πραγματικότητα έγινε γνωστή και ως δυνητική πραγματικότητα: αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 
διαχωρισμό ανάμεσα στο δυνητικό και στο πραγματικό. Ο όρος «δυνητικό» (ή «εν δυνάμει») για τον Pierre 
Levy έχει τρεις σημασίες: μια τεχνική, που αφορά την ψηφιακή τεχνολογία, μια φιλοσοφική και μια 
«σύγχρονη». Κατά τη χρήση του όρου συχνά υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στις τρεις. Η φιλοσοφική, αφορά τη 
δυνατότητα ύπαρξης, μια «εν δυνάμει» κατάσταση. Το δυνητικό προηγείται της υλοποίησής του: είναι μια 
εκδοχή της πραγματικότητας. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος όρος συχνά χρησιμοποιείται για την απόδοση της «μη 
πραγματικότητας». (Levy: 1999,29)  

 

2.2. Ψηφιακά εργαλεία σχεδιασμού 

2.2.1. Ο υπολογιστής ως «εργαλείο» και ως «μέσο» 

Η ψηφιακή τεχνολογία απεικόνισης έδωσε τη δυνατότητα να επιτευχθούν στόχοι που δεν μπορούσαν να 
επιτευχθούν  με τα προηγούμενα σχεδιαστικά μέσα. Αυτό είναι σύμφωνα με τον Manovich ο πρώτος ρόλος 
του κάθε νέου μέσου που δημιουργείται. Η καθιέρωση του υπολογιστή ως μέσου, ξεκίνησε με τη δυνατότητα 
για άμεση διαχείριση των δεδομένων, των διαδικασιών και των αναπαραστάσεών του και εξαρτάται από τη 
φύση των συνεχών διαδράσεων (Manovich: 2001,217). Σύμφωνα με τον McCullough, το «εργαλείο» είναι 
μηχανισμός ή μέθοδος που οδηγεί στην επίτευξη ενός σκοπού και κατά συνέπεια στην επεξεργασία ενός 
μέσου. (McCullough: 1998,62). Η λέξη «μέσο» στη συνέχεια υποδηλώνει τη διαμεσολαβητική δράση των 
εργαλείων. Τα μέσα έχουν στόχο την επικοινωνία και τη μεταφορά πληροφορίας. Ο όρος «εργαλείο» 
παραπέμπει σαφώς στην ύπαρξη τεχνολογίας, ωστόσο η τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα συνάθροισμα από 
τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά περιλαμβάνει και τις αρχές με τις οποίες τον χρησιμοποιεί. Ο υπολογιστής όμως, 
δεν μπορεί να δράσει από μόνος του, αλλά μαζί με το χρήστη συστήνουν ένα υπολογιστικό σύστημα. Ο 
χρήστης καθορίζει με σαφήνεια τις λειτουργίες που θα εκτελέσει ο υπολογιστής, ενώ ο υπολογιστής χειρίζεται 
δεδομένα και ορίζει να γίνουν με αυτά πολύπλοκες διεργασίες, των οποίων οι εντολές δίνονται συνήθως από 
το χρήστη. 

 

2.2.2. Αναπαράσταση και προσομοίωση  

Ο τρόπος με τον οποίο οπτικοποιείται μια σκέψη συχνά είναι το κλειδί για το ξεδίπλωμα όλων των 
συνιστωσών για την ανάλυσή τους. «Τα σχέδια θεωρούνται εικόνες της σκέψης, εικόνες διαφορετικών 
φάσεων του σχεδιασμού, εικόνες φάσεων κατασκευής, εικόνες υλοποιημένων κατασκευών» (Frascari: 
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2007,26). Για παράδειγμα, οι τεχνικές αναπαράστασης, εκτός από μηχανισμοί προ-απεικόνισης του χώρου, 
λειτουργούν ως μέσα διαμόρφωσης της αρχιτεκτονικής σκέψης κατά τη διαδικασία σχεδιασμού. Η 
αναπαράσταση αποτελεί βασικό εργαλείο σκέψης για τον αρχιτέκτονα καθώς προσφέρει το περιβάλλον μέσα 
στο οποίο αναπτύσσεται ο συλλογισμός και οι αποφάσεις και οι αποφάσεις που παίρνει για το σχεδιασμό. Οι 
αρχιτέκτονες εκπαιδεύονται να «βλέπουν» μέσα από τα σχέδια. (Leatherbarrow:1998,54). Το σχέδιο δεν είναι 
μόνο εργαλείο, μίμηση ενός αντικειμένου ή αναπαράσταση μιας διαδικασίας σχεδιασμού αλλά ένα «όχημα 
που μεταφέρει στον κόσμο της σκέψης και αντίστροφα». (Milani:2007). 

Κάθε πράξη σχεδίασης περιλαμβάνει τη χρήση τεχνικών, μια σειρά από διαδοχικά βήματα και εργαλείων, με 
τα οποία στήνεται ένα οπτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μελετηθεί ο μελλοντικός χώρος. «Οι σχεδιαστές 
συχνά εδραιώνουν περιβάλλοντα σχεδιασμού (design words) έμμεσα, μέσα από τις επιλογές των μέσων 
σχεδιασμού και των εργαλείων. Ένα σχεδιαστήριο με παραδοσιακά εργαλεία σχεδίασης, για παράδειγμα, 
εδραιώνουν ένα Ευκλείδειο περιβάλλον σχεδιασμού που απαρτίζεται από δύο είδη γραφικών τεκμηρίων: 
ευθείες γραμμές και κυκλικά τόξα, που μπορεί να ποικίλουν σε μέγεθος και θέση και να συσχετίζονται μεταξύ 
τους κάθετα, παράλληλα, κ.λ.π. Όταν χρησιμοποιείται ένα ψηφιακό σύστημα σχεδιασμού, η δομή των 
δεδομένων και οι συσχετισμένες λειτουργίες είναι αυτά που καθορίζουν το περιβάλλον 
σχεδιασμού».(McCullough, Mitchell, Purcell: 1990,38) Η τεχνολογία του χαρτιού δεν είναι αδρανής. Το χαρτί 
θεωρείται η «βάση» του σχεδίου, πάνω στο οποίο προστίθεται το «μέσο». Η σύσταση του χαρτιού είναι 
εντελώς ιδιαίτερη και συγκεκριμένη. Έχει χρώμα, υφή, πάχος, αδιαφάνεια, χαρακτηριστικά  που συχνά 
περνούν απαρατήρητα σε αυτούς που σχεδιάζουν πάνω σε αυτά. (Wigley: 2001, 28) 

 

Προσομοίωση είναι η τεχνική μίμησης ενός πραγματικού συστήματος, που εξελίσσεται στο χρόνο. Με τις 
προσομοιώσεις επιδιώκεται η μίμηση και αναπαραγωγή ή όχι μόνο ενός φαινομένου του πραγματικού 
κόσμου αλλά και ενός φανταστικού περιβάλλοντος. Προϋπόθεση για την προσομοίωση είναι η κατασκευή 
ενός ψηφιακού μοντέλου, το οποίο αντιπροσωπεύει το αντικείμενο του σχεδιασμού.  

 

2.2.3. Ψηφιακή αναπαράσταση 

Ψηφιακή αναπαράσταση αποτελεί η προβολή στην οθόνη των παραγόμενων αποτελεσμάτων των 
διαδικασιών που εκτελεί ο υπολογιστής.  Η οθόνη είναι το τμήμα του υπολογιστή όπου παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα μιας εκτελούμενης διαδικασίας. 

Οι ψηφιακές τεχνικές αναπαράστασης διευκολύνουν πολύ τη συνολική αντίληψη του αντικειμένου, καθώς 
κατασκευάζεται ένα μοντέλο, από το οποίο μπορούν να προκύψουν πολλές και διαφορετικού είδους 
απεικονίσεις: εικόνες, κινηματογραφικές αλληλουχίες, προσομοιώσεις, φυσικά προπλάσματα.  Οι ψηφιακές 
αναπαραστάσεις είναι διαδραστικές με το χρήστη. Συχνά δημιουργείται η εντύπωση ότι το αντικείμενο μπορεί 
να μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό που να προσομοιάζει σε συμπεριφορά έμβιου όντος. Η άμεση ανταπόκριση 
στις αλλαγές που ορίζει ο δημιουργός-χρήστης, τις κάνει ιδανικά εργαλεία για τη μελέτη μεταβολών σε 
αντικείμενα σχεδιασμού. Ταυτόχρονα,  του δίνουν τη δυνατότητα να μελετήσει πλήθη από εναλλακτικά 
σενάρια και εκδοχές, να διαχειριστεί τη μεταβολή τους, την εξέλιξή τους και την κατασκευή τους, συνδέοντάς 
τα με διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής, συναρμολόγησης και παραγωγής πρωτοτύπων (και όχι 
προτύπων).  Στις προσεγγίσεις αυτές, κυρίαρχες αξίες στο σχεδιασμό στο χώρο είναι η εφεύρεση και η 
καινοτομία, οι οποίες θα πρέπει να είναι ανοιχτές σε μεταβολές και αναπροσαρμογές, στο στάδιο του 
σχεδιασμού. 

2.2.4. Ψηφιακά μοντέλα  

Κομβική για τα ψηφιακά συστήματα σχεδιασμού είναι η έννοια του μοντέλου: ο όρος «ψηφιακό μοντέλο» 
έχει αντικαταστήσει το «σχέδιο σε Ευκλείδειο περιβάλλον», αφού ο σχεδιασμός αφορά την κατασκευή του 
πρώτου, με τα σχέδια να έπονται και να είναι απλώς στιγμιαίες αποτυπώσεις του. Η λέξη «μοντέλο» 
προέρχεται από τη λατινική λέξη modus (τρόπος μέτρο). Σημαίνει κάτι που αντιπροσωπεύει κάτι άλλο, όχι 
απολύτως αλλά στα κύρια χαρακτηριστικά του. Αν και η έννοια του μοντέλου φαίνεται απλή και κατανοητή, 
υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για τον ορισμό τους και τον τρόπο λειτουργίας τους («Εικόνες 1,2»). 
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Τα ψηφιακά μοντέλα αποτελούν τη βάση του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού. Μπορούν να 
κατασκευαστούν με τη βοήθεια συγκεκριμένων λογισμικών ή να προκύψουν από φυσικά μοντέλα με 
μεθόδους σάρωσης. Το ψηφιακό μοντέλο συγκεντρώνει το σύνολο της πληροφορίας για το μελλοντικό 
αντικείμενο. Ουσιαστικά το αντικείμενο είναι το ίδιο το μοντέλο: οι αναπαραστάσεις του ή και η υλοποίησή 
του μπορεί να είναι απλώς στιγμές μέσα στη συνολική διαδικασία της συνεχούς μεταβολής του. Σύγχρονα 
λογισμικά σχεδιασμού δίνουν τη δυνατότητα κατασκευής δυναμικών τρισδιάστατων μοντέλων. Τον 
δημιουργό-σχεδιαστή  βιομηχανικών προϊόντων τον ενδιαφέρει ο τρόπος διαχείρισης της πληροφορίας και 
των εργαλείων που του προσφέρει το λογισμικό. Ειδικά λογισμικά εξειδικεύονται στην σχεδίαση με 
τρισδιάστατα γεωμετρικά μοντέλα, τα οποία περιλαμβάνουν βασικά γεωμετρικά στερεά, πολύπλοκες 
καμπύλες επιφάνειες και σύνθετα συστήματα. Η κατασκευή του ψηφιακού μοντέλου αντικαθιστά τη λογική 
του σχεδιασμού μιας μοναδικής μορφής. Ο σχεδιασμός με υπολογιστές δίνει τη δυνατότητα  για ένα 
πληρέστερο γεωμετρικό έλεγχο του αντικειμένου, καθώς και της κατασκευής του. Το ψηφιακό μοντέλο είναι 
πλέον τετραδιάστατο, συμπεριλαμβάνοντας το χρόνο, την πληροφορία σχεδιασμού, της παραγωγής 
βιομηχανικών δομικών προϊόντων, της συναρμολόγησής του και της κατασκευής. (Παπαλεξόπουλος:2005,98) 

Τα ψηφιακά μοντέλα επιφέρουν μιαν εναλλακτική αντιμετώπιση των φυσικών μοντέλων, αφού τα πρώτα 
φέρουν το σύνολο της πληροφορίας για το αντικείμενο, το φυσικό μοντέλο ακολουθεί το ψηφιακό. Το φυσικό 
μοντέλο αποτελεί μια εκδοχή του ψηφιακού, προσδίδοντάς του υλικότητα και σαφήνεια, παραλείποντας 
πληροφορία και επιλέγοντας μόνο αυτή που είναι απαραίτητη. Η εναλλαγή του βαθμού της πληροφορίας, 
ανάμεσα στα ψηφιακά μοντέλα μπορεί να επιφέρει σύγχυση, όμως, το φυσικό μοντέλο είναι πάντα πιο σαφές 
και κατανοητό. 

 

 

 

 

 

 

 

                            Εικόνα 1.                                                               Εικόνα 2. 

 

3. Η διαδικασία σχεδιασμού του προϊόντος 

Ο σχεδιασμός προϊόντων συνήθως απαιτεί σημαντική έρευνα, σκέψη και ανάλυση δεδομένων, δημιουργία 
πιθανών λύσεων, δημιουργία μοντέλου (prototype) και διαδραστική ανάλυση αυτού, επανασχεδιασμό και  
επανεξέταση του συνόλου ή των λεπτομερειών του αντικειμένου, και στο τέλος, τεχνική καταγραφή και 
προετοιμασία για παραγωγή. 

 

3.1. Παραγωγή ιδεών 

Χρησιμοποιώντας την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος, ο σχεδιαστής ξεκινάει  να δημιουργήσει γενικές 
ιδέες-λύσεις με τη μορφή σκίτσων («Εικόνες 3, 4») και μοντέλων σε κλίμακα ή τρισδιάστατων μοντέλων σε 
Η/Υ. Αυτές οι ιδέες λύσεις δεν χρειάζεται να περιέχουν όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες του προϊόντος, ούτε 
γίνονται με απόλυτη ακρίβεια. Περιέχουν μόνο αυτά τα χαρακτηριστικά που «μεταφέρουν» οπτικά τη γενική 
εικόνα της κάθε ιδέας. Το στάδιο παραγωγής ιδεών (concept stage), παρόλο που δεν είναι το ακριβότερο 
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οικονομικά στάδιο της διαδικασίας, καταναλώνει μέχρι και το 50% του χρόνου ανάπτυξης ενός καινούργιου 
προϊόντος. Σε αυτό το στάδιο παίρνονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του προϊόντος. 

 

3.2. Δημιουργία μοντέλου σε πραγματική κλίμακα 

Οι ιδέες που θεωρήθηκαν «υποσχόμενες» πρέπει να ελεγχθούν σε πραγματική κλίμακα σχετικά με την 
εξωτερική εμφάνιση, την εργονομία, την επιλογή χρωμάτων κλ.π. Για το λόγο αυτό δημιουργούνται 
τρισδιάστατα «μοντέλα», ή «πρωτότυπα» ή «μακέτες» της κάθε ιδέας, από υλικά που είναι είτε πραγματικά 
είτε πολύ κοντά στα πραγματικά, με σχετική ακρίβεια στις διαστάσεις και στα σημεία που είναι σημαντικά για 
το στάδιο αυτό. Για παράδειγμα, ένα μοντέλο τηλεφώνου δε χρειάζεται να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, 
με ηλεκτρικό ρεύμα, ήχο, αλλά ίσως είναι σημαντικό να λειτουργούν τα κουμπιά του τα οποία θα έχουν τη 
θέση, το μέγεθος και το χρώμα που σκέφτηκε ο σχεδιαστής. Είναι πολύ συνήθης η δημιουργία τρισδιάστατου 
μοντέλου του προϊόντος σε Η/Υ (CAD) και με τη χρήση αυτόματων εργαλειομηχανών (CNC) ή Rapid 
Prototyping. Το τρισδιάστατο σχέδιο μεταφέρεται από την οθόνη του υπολογιστή σε κάποιο υλικό με 
τρισδιάστατη φόρμα είτε ολόκληρο είτε σε μέρη που συναρμολογούνται και τις περισσότερες φορές, πλέον, 
στο χρώμα που το σχεδίασε ο σχεδιαστής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Εικόνα  3.                                                              Εικόνα 4. 

 

3.3. Η μεταφορά της ιδέας / σκίτσου σε τρεις διαστάσεις (σε Η/Υ) 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία σκιτσαρίσματος και έχουν παρθεί ορισμένες αποφάσεις σχετικά με τη 
φόρμα κλπ. της ιδέας, τότε γίνεται ο τρισδιάσταστος σχεδιασμός αυτής σε Η/Υ, και με χρήση λογισμικού 
σχεδιασμού («Εικόνα. 5»). Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιούμε ένα λογισμικό CAD. Στο στάδιο αυτό δεν 
κάνουμε λεπτομερή σχέδια παραγωγής αλλά «τρισδιάστατα σκίτσα» για να προχωρήσουμε και να 
εξετάσουμε την ιδέα που είχαμε. 

Με αυτόν τον τρόπο: 
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εξετάζουμε αν η ιδέα-φόρμα είναι υλοποιήσιμη όπως τη σκεφτήκαμε, 

πειραματιζόμαστε με γεωμετρίες και φόρμες που δεν μπορούμε να αποδώσουμε εύκολα με τα σκίτσα, και 
συχνά λύνουμε προβλήματα φόρμας και γεωμετρίας, 

κάνουμε σχεδιασμό της ιδέας με «πραγματικά» υλικά και διαστάσεις και 

δημιουργούμε φωτορεαλιστικές απεικονίσεις της ιδέας. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                   Εικόνα 5. 

 

4. Βιομηχανικός σχεδιασμός επίπλου 

Όπως ήταν φυσικό οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες οδήγησαν και στην αλλαγή της αισθητικής στο χώρο του 
βιομηχανικού σχεδιασμού αντικειμένων.  Ειδικότερα, η χρήση της τρισδιάστατης φωτορεαλιστικής 
παρουσίασης και του 3d printer (εκτυπωτή) έδωσαν άλλη διάσταση στο βιομηχανικό σχεδιασμό. Το γεγονός 
ότι μπορεί να δημιουργηθεί το μοντέλο ενός τρισδιάστατου αντικειμένου σε κλίμακα 1:1, μεγέθους από μία 
βίδα μέχρι ένα αυτοκίνητο, αποτελεί το μεγαλύτερο επίτευγμα στο χώρο του βιομηχανικού σχεδιασμού. Ως 
γνωστό, το στάδιο πριν την τελική παραγωγή ενός προϊόντος, είναι η μοντελοποίηση, δηλαδή το πρόπλασμα 
(μοντέλο) του προϊόντος. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ZAHA HADID. Η διάσημη αρχιτέκτονας  θα δοκιμάσει να μεταφέρει 
τις ιδέες που εφάρμοσε στην αρχιτεκτονική και στο χώρο των επίπλων, χρησιμοποιώντας βέβαια σύγχρονα 
υλικά και κυρίως με πλήρη διαφάνεια. Γεγονός είναι ότι, τα έργα της σε όλους τους τομείς, προσπαθούν να 
δημιουργήσουν μια εξελισσόμενη κίνηση. Σε όλες τις δημιουργίες υπάρχει μια ατέρμονη κυκλική πορεία που 
κάνει την αρχιτεκτονική της να μοιάζει με ένα ποτάμι επιφανειών που η μια εισρέει στην άλλη. «Πάντα με 
ενδιέφερε η έννοια της ρευστότητας», αναφέρει η Zaha Hadid, «Χρησιμοποιώντας όλες τις εξελίξεις στο 
σχεδιασμό (design), στα υλικά και στις τεχνολογίες κατασκευής, μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα 
πράγματα στο έργο μας».  

Στις δύο συλλογές που ακολουθούν είναι προφανής η ρευστότητα που δημιουργεί τόσο το ίδιο το υλικό που 
χρησιμοποιείται, με τη βοήθεια της διαφάνειας όσο και της δυναμικής που απορρέει από τις συνεχόμενες  
καμπύλες επιφάνειες των επίπλων. 
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                                                        Εικόνα 6.                                                               Εικόνα 7. 

 

-Dune Formations 

Αυτή η μοναδική συλλογή από έπιπλα, είναι εμπνευσμένη από τις μορφές των φυσικών δυνάμεων που 
δημιουργούν τους αμμόλοφους. Η τοποθέτησή τους σε εσωτερικό χώρο δίνουν την αίσθηση  του τοπίου, είτε 
τοποθετημένα μεμονωμένα, είτε πολλά μαζί. Κάθε κομμάτι αυτής της σύνθεσης έρχεται σε αντιπαραβολή με 
τις παραδοσιακές καρτεσιανές γεωμετρίες, εξελίσσοντας τις κάθετες και οριζόντιες γραμμές σε συνεχείς 
τρισδιάστατες επιφάνειες. Προηγμένες τεχνικές μοντελοποίησης 3D, ψηφιακές διαδικασίες παραγωγής και 
καινοτόμα υλικά έχουν συνδυαστεί για την επίτευξη αυτών των μοναδικών αντικειμένων, με  τα λαμπρά 
διχροϊκά χρώματα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες τονίζουν τη ροή των τριών διαστάσεων των αντικειμένων και 
όπως τα τραπέζια της σειράς Liquid Glacial, δημιουργούν την αίσθηση της συνεχούς αλλαγής καθώς κινείσαι 
γύρω τους ( «Εικόνα 6»). 

 

-Liquid Glacial 

Ο σχεδιασμός της Hadid, διαθέτει το σχήμα του ρευστού, ενσωματωμένο στις φόρμες του ακρυλικού και του 
plexiglass, το οποίο εμφανίζεται σαν κυματισμός που διαφεύγει προς το έδαφος. Στα έπιπλα της σειράς 
«Liquid Glacial», ο σχεδιασμός ενσωματώνεται με την πολυπλοκότητα της επιφάνειας και της διάθλασης στη  
δυναμική  του υγρού στοιχείου («Εικόνα 7»). Η στοιχειώδης γεωμετρία της επιφάνειας εμφανίζεται να 
μετατρέπεται από στατική σε ρευστή, από τους λεπτούς κυματισμούς που φαίνονται κάτω από τη γυάλινη 
επιφάνεια, σε μια έντονη δίνη του νερού που πάγωσε στο χρόνο. Η τελική μορφή αυτών των επίπλων ανήκει 
στο δημιουργό της, η οποία ανάγεται σε ένα  σχεδιασμό (design), που δεν θέτει σε κίνδυνο τη 
λειτουργικότητα ή τις εργονομικές απαιτήσεις του αντικειμένου. 

Τα έργα και των δύο σειρών Liquid Glacial και Dune Formations, αντιπροσωπεύουν την εφαρμογή του 
αρχιτεκτονικού έργου της Hadid στο σχεδιασμό επίπλου. Γνωστή ότι πιέζει τα όρια της αρχιτεκτονικής και του 
σχεδιασμού/design, οι ρευστές μορφές της Hadid είναι εμπεριστατωμένες από πολλαπλές οπτικές ή 
προοπτικές και έρχονται σε αντίθεση με τους αποδεκτούς τρόπους σχεδιασμού στο χώρο αυτό. 
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                                   Εικόνα 8.                                                                          Εικόνα 9. 

 

5. Βιομηχανικός σχεδιασμός αντικειμένου και Γραφιστική 

Όταν όμως το αντικείμενο του βιομηχανικού σχεδιασμού έχει και γραφιστικές απαιτήσεις, οι τεχνικές 
αναπαράστασης του αντικειμένου, που προσφέρονται απλόχερα από την ψηφιακή τεχνολογία, κάνουν το 
σχεδιασμό του να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα («Εικόνες 8,9»). Η δημιουργία του ψηφιακού 
μοντέλου, και μάλιστα σε πραγματική κλίμακα, είναι απαραίτητη στην περίπτωση αυτή, γιατί με αυτόν τον 
τρόπο θα γίνει ο έλεγχος του «εν δυνάμει» αντικειμένου σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση, την εργονομία, 
τη χρηστικότητα, την επιλογή των χρωμάτων, κ.ά. Επίσης στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο σχεδιασμός των 
γραμμάτων πάνω στο αντικείμενο, για να μπορεί να ακολουθεί την τρισδιάστατη απεικόνισή του μέσω του 
υπολογιστή, και ως «εργαλείο» και ως «μέσο», πρέπει να γίνεται με τη συμβολή των ψηφιακών τεχνικών. Έτσι 
δημιουργείται ταυτόχρονα μια εικονική πραγματικότητα, η οποία μπορεί να οριστεί και «ως εξομοίωση ενός 
πραγματικού ή φανταστικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δίνεται η δυνατότητα οπτικής αλληλεπίδρασης 
με το χρήστη». 

 

6. Συμπεράσματα 

Ενώ οι τεχνικές αναπαράστασης προσεγγίζονται ως εργαλεία καταγραφής πληροφορίας των αντικειμένων και 
ως εργαλεία σκέψης για αυτόν, οι ψηφιακές τεχνικές αναπαράστασης κλήθηκαν να υποστηρίξουν τη 
δημιουργία νέων μορφολογιών, πολύ πιο πολύπλοκων από αυτών που αναπαράγονται με τις γραφικές 
παραστάσεις και που συχνά ξεπερνούν την ανθρώπινη φαντασία.  

Με τη βοήθεια διαφορετικών ειδικών λογισμικών σχεδιασμού οι σχεδιαστές βιομηχανικών αντικειμένων ήταν 
πλέον σε θέση να ορίζουν διαφορετικού τύπου μεταβολές  όπως: μετάλλαξη, παραμόρφωση, μετασχηματισμό 
για τις μορφές που δημιουργούν και παρακολουθούν διαδραστικά για την εξέλιξη και ανταπόκριση τους σε 
κάθε νέα εντολή που αυτοί ορίζουν. 

Η αναπαράσταση όμως, δεν αποδίδει την πραγματικότητα αλλά μια παραδοχή για την απεικόνισή της. 
Επομένως, η επιλογή των τεχνικών αναπαράστασης για το σχεδιασμό βιομηχανικών αντικειμένων, βρίσκεται 
στη συνισταμένη των αξιών του βιομηχανικού σχεδιασμού και των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνικές 
αυτές για την ανάπτυξη της σκέψης κατά το σχεδιασμό. 

Ο σχεδιασμός λοιπόν των βιομηχανικών αντικειμένων μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας  οδηγεί τελικά στη 
μοντελοποίηση των αντικειμένων αυτών. Όμως, η απόδοση της μορφής σε κάθε χρηστικό αντικείμενο, μαζί με 
τον ορισμό των υλικών και των μορφολογικών ιδιοτήτων, δεν γίνεται  απευθείας στο ίδιο το προϊόν, αλλά σε 
πρόπλασμα (μοντέλο) του προϊόντος. Διότι, σκοπός του μοντέλου είναι να προσομοιώσει με ακρίβεια τις 
ουσιαστικές πτυχές ενός συγκεκριμένου χώρου της πραγματικότητας. 

 



Β΄Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη Δήμου 
Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

210 

 

Βιβλιογραφία 

Frascari, M., Hale, J., Starkey, B., (eds), (2007), From Models to Drawing: Imagination and Representation in 
Architecture, London: Routledge. 

Leatherbarrow, D., (1998), “Showing What Otherwise Hides Itself”, Harvard Design Magazine, No9, Fall, σς.51-
52 

Levy, P., (1999), Δυνητική Πραγματικότητα (Realite Virtuelle), μτφρ. Μ. Καραχάλιος, Αθήνα: εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ 

Manovich, L., (2001), The language of New Media, Cambrigde, Mass.: MIT Press. 

McCullagh, M., (1998), Abstracted Craft: The Practiced digital Hand, Cambridge Mass: MIT Press. 

McCullagh, M., Mitchell, W.J., Purcell, P., (1990), The Electronic Design Studio, Cambridge Mass: MIT Press. 

Milani, S., (2007), “Theoretical Bases Regarding the Relationship Between Drawings and Architectural Form”, 
International Conference, EMMETEC, “ The Role of Humanities in Design Creativity”, University of Lincoln, 15 th 
-16 th November, 2007. 

Wigley, M., (2001), The Activist Drawing: Retracing Situationist Architecture from Contant’s New Babylon and 
Beyond, Drawing Center, Cambridge Mass: MIT Press. 

Κουζέλης, Ν., (1998), Βιομηχανική Μορφοδοσία. Η πράξη απόδοσης μορφής στα χρηστικά προϊόντα, 
Διαθέσιμο διαδικτυακά  στο: <http://eumorfia.eu/docs/bm/1-120>.Ανακτήθηκε  28/04/2016. 

Παπαλεξόπουλος, Δ., (2005), «Η αναπαράσταση του συνεχούς. Σχεδιασμός-Κατασκευή-Χρήση», Πρακτικά 
συνεδρίου: Η αναπαράσταση ως όχημα αρχιτεκτονικής σκέψης, Βόλος 21-23 Οκτωβρίου 2005, σελ.95-102. 

http://worldarchitecture.org/architecture-news/ccpgp/zaha-hadids-liquid-glacial-collection-for-david-gill-
gallery.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eumorfia.eu/docs/bm/1-120
http://worldarchitecture.org/architecture-news/ccpgp/zaha-hadids-liquid-glacial-collection-for-david-gill-gallery.html
http://worldarchitecture.org/architecture-news/ccpgp/zaha-hadids-liquid-glacial-collection-for-david-gill-gallery.html


Β΄Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη Δήμου 
Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

211 

 

 

 

Πέρα από το όριο της αρχιτεκτονικής | η αλλαγή της ταυτότητάς της 
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Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. | Διακοσμήτρια ΠΑΔΑ | μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΠΜΣ Σχεδιασμός  
Χώρος Πολιτισμός, κατεύθυνση Α1: “Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής”, 

sofia.rizopoulou@gmail.com 

 

Περίληψη 

Από τη μία ο σύγχρονος χώρος αποτελεί συνισταμένη δύο συνιστωσών -της υλικής [δομημένο περιβάλλον] και 
της άυλης [ψηφιακό περιβάλλον]- και από την άλλη η δικτύωση των τοπικοτήτων καθιστά τη γειτνίαση άμεση 
και ταυτοχρόνως άπειρη, εξαρτώμενη πάντοτε από την δράση του υποκειμένου επ’ αυτού, παύοντας με αυτό 
τον τρόπο η γεωγραφική εγγύτητα να είναι καθοριστικός παράγοντας της αλληλόδρασης του κοινωνικού 
συνόλου ταυτοχρονικά.   

Η αρχιτεκτονική παρείχε πάντοτε το χώρο που το κοινωνικό σύνολο δρούσε, σήμερα όμως, αυτή η άυλη 
συνιστώσα δείχνει να κλονίζει την ‘υπόσταση’ της και να γεννά ερωτήματα σχετικά με την ‘ταυτότητα’ της. 

Ο Pierre Levy, σύγχρονος φιλόσοφος “προτείνει να αδράξουμε αυτή τη σπάνια στιγμή, όπου αναγγέλλεται 
ένας νέος πολιτισμός, προκειμένου να δώσουμε επιθυμητή κατεύθυνση στην εξέλιξη που συντελείται 
μπροστά μας”. Ο νέος πολιτισμός σχετίζεται με τις εξελίξεις που φέρει η ψηφιακή τεχνολογία στο κοινωνικό 
‘γίγνεσθαι’ και κατ’ επέκταση στην αρχιτεκτονική 

Το δυνητικό ως ‘ανοιχτό σύστημα’ θα αποτελέσει το νοητικό εκείνο εργαλείο μέσω του οποίου θα εξεταστεί 
τόσο το θεωρητικό, όσο και ένα υλοποιημένο έργο, του Έλληνα οραματιστή του ’60, το όνομα του οποίου έχει 
ταυτιστεί με την ψηφιακή πραγματικότητα. Ο αρχιτέκτονας Τάκης Ζενέτος δε θα μπορούσε να λείψει από το 
τραπέζι της συζήτησης με θέμα αρχιτεκτονική και ψηφιακές τεχνολογίες. 

 

Λέξεις Κλειδιά 

αρχιτεκτονική, ψηφιακές τεχνολογίες, δυνητικό, Pierre Levy, αρχιτέκτονας Τάκης Ζενέτος, ‘ηλεκτρονική 
πολεοδομία’, ‘το στρογγυλό’ [σχολείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής] 

 

1. η συνθήκη του ‘εδώ και τώρα’ ή τη αποφαίνεται η επιστημονική κοινότητα 

Σύμφωνα με τον  Manuel Castells, “ο χώρος δεν αντανακλά απλώς την κοινωνία αλλά και την εκφράζει, καθώς 
αποτελεί μια θεμελιώδη διάσταση της, αδιαχώριστη από την όλη διαδικασία, του κοινωνικού οργανισμού και 
της κοινωνικής μεταβολής”. (Braham, 2007:419)  

Από τη μία ο σύγχρονος χώρος αποτελεί συνισταμένη δύο συνιστωσών -της υλικής [δομημένο περιβάλλον] 
και της άυλης [ψηφιακό περιβάλλον]- και από την άλλη η δικτύωση των τοπικοτήτων καθιστά τη γειτνίαση 
άμεση και ταυτοχρόνως άπειρη, εξαρτώμενη πάντοτε από την δράση του υποκειμένου επ’ αυτού, παύοντας 
με αυτό τον τρόπο η γεωγραφική εγγύτητα να είναι καθοριστικός παράγοντας της αλληλόδρασης του 
κοινωνικού συνόλου ταυτοχρονικά.   
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Η αρχιτεκτονική παρείχε πάντοτε το χώρο που το κοινωνικό σύνολο δρούσε, σήμερα όμως, αυτή η άυλη 
συνιστώσα δείχνει να κλονίζει την ‘υπόσταση’ της και να γεννά ερωτήματα σχετικά με την ‘ταυτότητα’ της. 

Ο Pierre Levy, σύγχρονος φιλόσοφος “προτείνει να αδράξουμε αυτή τη σπάνια στιγμή, όπου αναγγέλλεται 
ένας νέος πολιτισμός, προκειμένου να δώσουμε επιθυμητή κατεύθυνση στην εξέλιξη που συντελείται 
μπροστά μας” (Levy, 1999:151) Ο νέος πολιτισμός σχετίζεται με τις εξελίξεις που φέρει η ψηφιακή τεχνολογία 
στο κοινωνικό ‘γίγνεσθαι’ και κατ’ επέκταση στην αρχιτεκτονική 

Το δυνητικό ως ‘ανοιχτό σύστημα’ θα αποτελέσει το νοητικό εκείνο εργαλείο μέσω του οποίου θα εξεταστεί 
τόσο το θεωρητικό, όσο και ένα υλοποιημένο έργο, του Έλληνα οραματιστή του ’60, το όνομα του οποίο έχει 
ταυτιστεί με την ψηφιακή πραγματικότητα. Ο αρχιτέκτονας Τάκης Ζενέτος δε θα μπορούσε να λείψει από το 
τραπέζι της συζήτησης με θέμα αρχιτεκτονική και ψηφιακές τεχνολογίες. 

 

2. η ‘δυνητικοποίηση’ θεωρημένη ως ‘ανοιχτό σύστημα’ ή η κατασκευή του νοητικού εργαλείου 

2.1. ορισμοί 

Αρχικά θα προσεγγίσουμε την έννοια του δυνητικού, όπως παρουσιάζεται εκτενέστατα στο βιβλίο του Pierre 
Levy, δυνητική πραγματικότητα. Και έπειτα θα δούμε τι είναι ‘σύστημα’ στηριζόμενοι στη ‘συστημική θεωρία’ 
του Αυστριακού βιολόγου Ludwig von Bertalanffy.  

Το ‘είναι’ στη φιλοσοφία του Levy παρουσιάζεται σε τέσσερις εκφάνσεις, το ‘πραγματικό’, το ‘δυνατό’, το ‘εν 
ενεργεία υπαρκτό’ και το ‘δυνητικό’.  

Το ‘δυνατό’ και το ‘δυνητικό’ βρίσκονται σε λανθάνουσα μορφή, είναι μια ‘ανοιχτή επιταγή’ για το μέλλον. Το 
‘πραγματικό’ και το ‘εν ενεργεία υπαρκτό’ είναι στο εδώ και τώρα, είναι απτά, υπαρκτά εφόσον έχουν 
αποκτήσει ύλη [‘πραγματικό’] ή έχουν αποτελέσει απάντηση σε ένα πρόβλημα [‘εν ενεργεία υπαρκτό’], 
σχετίζονται με το παρόν.  

Το ‘δυνατό’ αποτελεί ένα φάσμα επιλογών ή ‘δυνατοτήτων’, που έρχεται η ύλη σε μια από τις επιλογές του 
και το μετατρέπει σε ‘πραγματικό’. Κατανοούμε πως το ‘δυνατό’ που εμμένει, μέσω της ‘πραγματοποίησης’ 
μίας ‘δυνατότητας’, μετασχηματίζεται σε ‘πραγματικό’ που υφίσταται. Το ‘δυνατό’ μοιάζει στο ‘πραγματικό’, 
ενώ το ‘εν ενεργεία υπαρκτό’ ανταποκρίνεται στο ‘δυνητικό’. 

Όταν αναφερόμαστε στο ‘δυνατό’ - ‘πραγματικό’ βρισκόμαστε στον άξονα της ‘υπόστασης’, σε αντιδιαστολή 
με τον άξονα του ‘συμβάντος’ που βρίσκεται το άλλο δίδυμο, του ‘δυνητικού’ και ‘εν ενεργεία υπαρκτού’. 
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτή τη διαφοροποίηση των ‘τεσσάρων υποστάσεων’, καθώς είναι αυτό 
που θέτει το ‘ενεργό υποκείμενο’ σε ρόλο ‘επιλογέα - εκτελεστή’ στην περίπτωση του ‘δυνατού’ - 
‘πραγματικού’ ή σε ρόλο ‘δημιουργού’ στην περίπτωση του ‘δυνητικού’ - ‘εν ενεργεία υπαρκτού’. "Η 
εναλλακτική του υλικού και του άυλου ισχύει μόνο για τις υποστάσεις, για τα πράγματα, ενώ η πληροφορία 
και η γνώση ανήκουν στην τάξη του συμβάντος ή της διαδικασίας"(Levy, 1999:74) συμπληρώνει ο Pierre Levy. 

2.1.1 ‘πραγματοποίηση’ [από το ‘δυνατό’ στο ‘πραγματικό’] 

Πρόκειται για την εκδήλωση μιας καθορισμένης ‘δυνατότητας’, για μία μη αντιστρεπτή ενέργεια που παρέχει 
ύπαρξη σε ορισμένες ‘δυνατότητες’, σε βάρος των άλλων ‘δυνατοτήτων’. Ταυτίζεται με το ‘υλικό αίτιο’, στο  
παράδειγμα του Αριστοτέλη. 

2.1.2 ‘δυνατοποίηση’ [από το ‘πραγματικό’ στο ‘δυνατό’] 

Πρόκειται για την εκδήλωση μιας καθορισμένης ‘δυνατότητας’, για μία μη αντιστρεπτή ενέργεια που παρέχει 
ύπαρξη σε ορισμένες ‘δυνατότητες’, σε βάρος των άλλων ‘δυνατοτήτων’. Ταυτίζεται με το ‘υλικό αίτιο’, στο 
παράδειγμα του Αριστοτέλη. 
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2.1.3 ‘ενεργοποίηση’ [από το ‘δυνητικό’ στο ‘εν ενεργεία υπαρκτό’] 

Πρόκειται για την εκδήλωση μιας καθορισμένης ‘δυνατότητας’, για μία μη αντιστρεπτή ενέργεια που παρέχει 
ύπαρξη σε ορισμένες ‘δυνατότητες’, σε βάρος των άλλων ‘δυνατοτήτων’. Ταυτίζεται με το ‘υλικό αίτιο’, στο 
παράδειγμα του Αριστοτέλη. Προσφέρει προς ανάγνωση μια περιπέτεια του νοήματος, που συνεχώς 
διακυβεύεται Είναι η επίλυση προβλημάτων, μια διαδικασία που εκτείνεται στο χρόνο. 

2.1.4 ‘δυνητικοποίηση’ [από το ‘εν ενεργεία υπαρκτό’ στο ‘δυνητικό’] 

Εφευρίσκει ταχύτητες ποιοτικά νέες και μεταλλασσόμενες, περιγράφει την εκθετική ανύψωση της οντότητας 
για την οποία πρόκειται. Ταυτίζεται με το ‘τελικό αίτιο’, στο παράδειγμα του Αριστοτέλη. Περνά από το 
ενέργημα στους κόμβους καταναγκασμών και σκοπών οι οποίοι εμπνέουν τα ενεργήματα, επινοεί ερωτήματα, 
προβλήματα, μηχανισμούς, που γεννούν ενεργήματα, ακολουθίες διαδικασιών, ‘μηχανές του γίγνεσθαι’. Είναι 
η επινόηση προβλημάτων, μια κίνηση που μπορεί να συμβεί τώρα και πάντα, πέρα από τα χρονικά όρια 
[αιωνιότητα]. Αν την εμποδίσουμε εμφανίζεται η αλλοτρίωση, οι σκοποί δεν μπορούν πλέον να 
επαναθεσμοποιηθούν, ούτε να εκπληρωθεί η ετερογενοποίηση. 

2.2. το νοητικό εργαλείο 

Η σύνθεση των εννοιών που  δόθηκαν προηγούμενα θα αποτελέσει ένα νοητικό εργαλείο μέσω του οποίου 
θα εξετάσουμε το θεωρητικό έργο του αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’ και ένα 
υλοποιημένο του έργο ‘το στρογγυλό’ [σχολείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής]. 

2.2.1 ‘δυνατό’ –  ‘πραγματικό’ |’κλειστό σύστημα’ VS  ‘δυνητικό’ – ‘εν ενεργεία  

υπαρκτό’ | ‘ανοιχτό σύστημα’ 

“Το άνοιγμα αρχίζει με την απλή αίσθηση, περνά από τη μάθηση και το διάλογο και κορυφώνεται με το 
γίγνεσθαι.” (Levy, 1999:74)  

Η υπόθεση εργασίας που κάνουμε είναι : Το ‘δυνατό’ – ‘πραγματικό’ αποτελεί ‘κλειστό σύστημα’ σε αντίθεση 
με το ‘δυνητικό’ – ‘εν ενεργεία υπαρκτό’, που είναι ‘ανοιχτό σύστημα’. Παρακάτω αναπτύσσεται η 
επιχειρηματολογία που υποστηρίζει την υπόθεση αυτή. 

Βρισκόμενοι στον ‘υποστασιακό άξονα’ του ‘δυνατού’ – ‘πραγματικού’, διαπιστώνουμε πως το πέρασμα από 
τη μία κατάσταση στην άλλη τοποθετεί το ‘ενεργό υποκείμενο’ σε ρόλο ‘εκτελεστή’ ή ‘επιλογέα’. Ένας ρόλος 
μακριά από τη δημιουργία, την καινοτόμο παραγωγή μιας ιδέας  και την επινόηση νέων ‘αντικειμένων’, όπως 
συμβαίνει στον ‘συμβαντολογικό’ άξονα ‘δυνητικού’ – ‘εν ενεργεία υπαρκτού’. Προσπαθώντας να 
διαφοροποιήσουμε τους δύο άξονες ή καλύτερα να υπογραμμίσουμε τη διαφορά μεταξύ ‘υπόστασης’ και 
‘συμβάντος’ περιγράφουμε ως ‘κλειστό σύστημα’ την πρώτη κατάσταση, ενώ την δεύτερη ως ‘ανοιχτό 
σύστημα’.  

Θεωρούμε τους δύο πόλους και τον συνδετήριο άξονα ως ένα σύστημα, δηλαδή ένα όλον που απαρτίζεται 
από στοιχεία μέσω δοσμένων σχέσεων, τα οποία αποδίδουν ‘ταυτότητα’ σ’ αυτό, περιγράφοντας τις ιδιότητες 
του συστήματος. Βασική ιδιότητα του πρώτου είναι πως η μετάβαση από τον ένα πόλο στον άλλον δεν 
περιλαμβάνει το απρόβλεπτο, σε αντίθεση με το δεύτερο σύστημα, που η μετάβαση εξαρτάται από των ‘δρών 
υποκείμενο και το απρόβλεπτο μέσω αυτού, αποτελεί συνιστώσα του συστήματος.  

Η μεταβλητότητα του πρώτου πέραν του καθορισμένου, έχει αποκλειστεί εξ αρχής, δεν διαντιδρά με το 
περιβάλλον του και αυτό το καθιστά προβλέψιμο, άκαμπτο και αντίθετο στην εξελικτική διαδικασία του 
‘είναι’. Ο ‘εκτελεστής’ απλά συμμετέχει σε διαδικασίες προδιαγεγραμμένες, δεν παρεμβαίνει. Σε αντίθεση με 
τον δεύτερο άξονα που εμπεριέχεται η μεταβολή στις ιδιότητες του συστήματος. Αυτό που συνιστά ‘άνοιγμα’ 
εντοπίζεται ακριβώς στο κάλεσμα του ‘συλλογικού υποκειμένου’ [είναι αυτό που αποφασίζει] να αποτελέσει 
μέρος του μηχανισμού, που θα προκαλέσει την ετερογένεση και δεν είναι άλλο από το κάλεσμα του 
δημιουργού. Το ‘συλλογικό υποκείμενο’ δεν αποτελεί απλά ένα μέρος του συστήματος αλλά ένα στοιχείο που 
μέσω αυτού επέρχεται η αλλαγή.  Το κοινό ‘αντικείμενο’ υποκινεί διαλεκτικά το ‘συλλογικό υποκείμενο’ σε 
υβριδικούς χώρους που συνυπάρχουν ‘αντικείμενα’ και ‘υποκείμενα’ μαζί. 
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2.2.2 η ‘δυνητικοποίηση’ ιδωμένη ως όχημα μετάβασης από το ‘κλειστό’ στο ‘ανοικτό’  

σύστημα +  ο προσδιορισμός των σημείων μετάβασης  

Η αρχιτεκτονική, που κάθε άλλο παρά σταθερή δείχνει να είναι στις μέρες μας, είναι το ‘πρόβλημα'. 
Καλούμαστε να ‘ενεργοποιήσουμε’ τη ‘δυνητικότητα’ της ‘υπόστασης’ της και να την επαναπροσδιορίσουμε 
στο πλαίσιο του σύγχρονου κόσμου. Δίνοντας έμφαση  στην αρχιτεκτονική – συμβάν και όχι στην 
αρχιτεκτονική – υπόσταση. Η έννοια του δυνητικού βοηθά στο να συλλάβουμε το ήδη παραδομένο και 
επεξεργασμένο με άλλους μηχανισμούς , αποδεκτό ή μη, ως φορέα νέων ερμηνειών και απρόβλεπτων 
καταστάσεων – συμβάντων.  

Η ‘δυνητικοποίηση’, μιας οποιασδήποτε οντότητας –στη δική μας περίπτωση της αρχιτεκτονικής– “συνίσταται 
στην ανακάλυψη ενός γενικότερου προβλήματος που αυτή αναφέρεται, στην μεταβολή της οντότητας προς 
την κατεύθυνση αυτής της προβληματοθεσίας, και στον επανακαθορισμό της αφετηριακής ‘εν ενεργεία 
ύπαρξης’, ως απάντηση σε μια επιμέρους εκδοχή αυτού του γενικού προβλήματος.”   

Δημιουργώντας ‘νέους τόπους’ και άλλες ‘ταχύτητες’ ορμώμενοι από την ‘εν ενεργά ύπαρξη’, που βρίσκεται 
εδώ μπροστά μας, στο ‘ανοιχτό πρόβλημα’, προκαλώντας την ετερογένεση ως μέγιστη έκφραση δημιουργίας.  

Ποια είναι όμως εκείνα τα σημεία στα οποία παρατηρείται το πέρασμα ή καλύτερα το ‘άνοιγμα’ στο 
γίγνεσθαι; Οι δυναμικές διαδικασίες εμφανίζονται στα σημεία της έντασης, στα σημεία εκείνα που “οι 
εντατικές διαφορές ενεργοποιούν και κατευθύνουν την εξελικτική διαδικασία, σε αντίθεση με τις εκτατικές 
διαφορές, οι οποίες παράγουν στατικά και τετελεσμένα αποτελέσματα.”  (Σταυρίδου, Παπαδόπουλος, 
2007:44)  

Ο De Landa ορίζει αυτά τα σημεία ‘ως κρίσιμα σημεία’, πρόκειται για τα σημεία εκείνα που ‘το σύστημα 
αλλάζει μακροσκοπικά κατάσταση’. 

Το ‘κρίσιμο σημείο’ σε ένα σύστημα θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η ‘αχίλλειος πτέρνα’ του, είναι η 
‘ρωγμή’ μέσω της οποίας εισέρχεται η τροποποιητική αλλαγή  σε αυτό και το μεταμορφώνει σε άλλο εαυτό. 
Το σημείο εκείνο που επιτρέπει την ετερογένεση, προσοχή δεν την προκαλεί, παρά μόνο την επιτρέπει, για να 
έρθει το ‘νοήμον υποκείμενο’ να τοποθετήσει το σπόρο της μεταμόρφωσης και να επέλθει η αλλαγή στην 
αρχική κατάσταση, πέρα από κάθε προδιαγεγραμμένη πορεία. 

3. στο ‘αύριο’ και  στο ‘τότε’ ή  η εμβάπτιση στους ‘δυνητικοποιητικούς’ μηχανισμούς 

3.1. ένας οραματιστής του 60 στο ‘εδώ’ και ΄τώρα’ 

Το νοητικό εργαλείο θα ελέχθη στο θεωρητικό έργο ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’ και στο υλοποιημένο έργο ‘το 
στρογγυλό’ [σχολείο στον Άγιο Δημήτριο] και θα υπογραμμιστεί η μεταξύ τους σχέση. 

Ας δούμε όμως αρχικά ποια είναι εκείνη η συνθήκη που μας κάνει να κοιτούμε στο μακρινό 1960 όταν 
σκεφτόμαστε την επανάσταση που φέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στο τώρα και στο απώτερο μέλλον.  

“Η έμμονη ιδέα της αστικής πύκνωσης, ο παροξυσμός της προωθημένης τεχνολογίας και η ‘αποσύνθεση’ του 
κτηριακού οργανισμού συνθέτουν τις βασικές σταθερές της επανάστασης που σημειώνεται στις αρχές του 
1960.” (Καλαφάτη, Παπαλεξόπουλος, 2006:10) Ο Ζενέτος ανήκει στον στενό κύκλο των ‘οραματιστών του ’60’ 
που συμβάλλουν στην επανάσταση αυτή. Βασική επιδίωξη η αύξηση της οικοδομήσιμης επιφάνειας για την 
ικανοποίηση οικιστικών αναγκών λόγω της δημογραφικής έκρηξης που καταγράφεται την εποχή εκείνη.  

Ο Τάκης Ζενέτος θέλοντας να δώσει την δική του απάντηση στο ‘πρόβλημα’ υπερπληθυσμός κάνει λόγο για 
μετοίκηση στους αιθέρες. “Επεξεργάζεται κατά φάσεις ένα σχέδιο δημιουργίας ευέλικτων μεγαπόλεων – 
οικιστικών συγκροτημάτων που φτάνουν ως τα όρια της βιώσιμης ατμόσφαιρας και οργανώνονται σε 
επάλληλα επίπεδα αναρτημένα από καλώδια πάνω από τις υπάρχουσες ‘ιστορικές’ πόλεις και το φυσικό 
περιβάλλον.” (Καλαφάτη, Παπαλεξόπουλος, 2006:11) 
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“Η διαρκής προβολή προς το μέλλον και η αποδέσμευση από το παρόν” (Καλαφάτη, Παπαλεξόπουλος, 
2006:125) είναι κυρίαρχα στοιχεία της προβληματικής του. Φροντίζει να δίνει λύσεις, τόσο στο υλοποιημένο 
του έργο όσο και στη ερευνητική [θεωρητική] του ενασχόληση [ ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’], που αποτελούν 
‘ανύσματα φυγής από αυτό που συμβαίνει γύρω του’, δηλώνοντας την πρόθεση μετάβασης στο ‘δυνητικό’. 

Η αρχιτεκτονική του δίκαια κατέχει μια θέση στο σύγχρονο ‘κοινωνικό γίγνεσθαι’, καθώς ήταν εκείνος που 
κατανόησε τον ανατρεπτικό χαρακτήρα της ψηφιακής τεχνολογίας και τις αλλαγές  που φέρνει στην 
αρχιτεκτονική, έτσι ώστε να την συμπεριλάβει  στο έργο του με αυτή ακριβώς την ιδιότητα. Ο θεωρητικός 
προβληματισμός της εποχής του, εντοπίζεται στη σχέση τεχνολογίας και αρχιτεκτονικής. Εκείνος διερευνά τη 
σχέση αυτή δίνοντας στην πρώτη ηγετικό ρόλο, έναν ρόλο καθοδηγητή και όχι αρωγού. “Το δίδαγμα του 
αεροπλάνου έγκειται στη λογική που καθόρισε τη διατύπωση του προβλήματος και οδήγησε στην επιτυχία 
της επίλυσης του.”(Τουρνικιώτης, 2006: 182) Σε αντιστοιχία με αυτό το δίδαγμα, θα μπορούσαμε να πούμε 
πως  είναι ένας διορατικός ενεργός αρχιτέκτονας, που θέτει από τους πρώτους, ακριβώς αυτόν τον 
προβληματισμό. Πώς η τεχνολογική εξέλιξη επιδρά στο κοινωνικό σύνολο και πώς η αρχιτεκτονική που είναι ο 
χώρος που στεγάζει τις δράσεις αυτού του συνόλου μεταβάλλει τον αρχικό στατικό της χαρακτήρα 
προκαλώντας την αλλαγή της ‘ταυτότητας’ της; 

3.2. η ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’ μέσα από τη νοητική κατασκευή ‘δυνητικό’ – ‘ανοιχτό  σύστημα’ 

Στην ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’ εντοπίζονται τα στοιχεία εκείνα, που συνιστούν   “ … ανύσματα φυγής από 
αυτό που συμβαίνει γύρω του.” (Καλαφάτη, Παπαλεξόπουλος, 2006:125)  

Θεωρεί ότι το ισχύον σύστημα [του τότε] υποδουλώνει τον άνθρωπο με πράξεις τις οποίες οφείλουν να 
αναλάβουν τα νέα επιτεύγματα της ψηφιακής τεχνολογίας, έτσι ώστε ο άνθρωπος να εξελίξει  το πνεύμα του 
αποδεσμευμένος από την εργασία και τις αναγκαστικές διεκπεραιωτικές μετακινήσεις. Θα πρέπει να βάλουμε 
την τεχνολογία να κάνει τις εργασίες που μέχρι τώρα κάνει ο άνθρωπος διακηρύσσει, μιλά για : τηλε-εργασία 
| τηλε-διεκπεραίωση | τηλε-επαφές | τηλε-εξυπηρέτηση | τηλε-διαχείριση | τηλε-υπηρεσίες | τηλε-ιατρική | 
τηλε-εκπαίδευση | αυτοματοποίηση του τριτογενούς τομέα | δίκτυα κυκλοφορίας. Τα ανθρώπινο σώμα 
δυνητικοποιήται όλο και περισσότερο, δραστηριότητες που απαιτούσαν την παρουσία του σώματος 
καταργούνται. Παρατηρώντας σχολαστικά τα προβλήματα της εποχής του εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους και 
δίνει τις λύσεις σ’ αυτές και όχι στο πρόβλημα που τίθεται από την κάθε αρμόδια αρχή ή εργοδότη – πελάτη. 
Κατασκευάζει έτσι ένα νέο ‘πρόβλημα’ που στα δεδομένα του υπάρχουν οι λύσεις των αιτιών του πρώτου. 
Αυτή η διαδικασία δεν περιγράφει κάτι άλλο, παρά την ίδια την διαδικασία της δημιουργίας, την διαδικασία 
της ετερογένεσης. Ο Τάκης Ζενέτος λοιπόν επαναπροσδιορίζει το ρόλο της αρχιτεκτονικής, λέγοντας πως η 
επιστήμη οφείλει να προλαμβάνει τις μελλοντικές απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου δίδοντας ‘εργαλεία’ 
για τη συνεχή μετάβαση στο αύριο. Ο χρόνος ως το στοιχείο εκείνο που ορίζει το ‘τώρα’, άρα και την 
κατάλληλη λύση της δεδομένης κατάστασης, αποτελεί δεδομένο, του ‘εργαλείου’ και ο κάθε ‘χρήστης’ 
‘ενεργοποιεί’ τη λύση που χρειάζεται, όποτε τη χρειάζεται. Περιγράφουμε έτσι μια διαδικασία μετατόπισης 
από ένα ‘πρόβλημα’ στο ‘εν ενενεργά υπαρκτό’, αλλά και μετάβαση από το ‘εσωτερικό’ στο ‘δημόσιο’, αφού ο 
‘δημιουργός’ επιτρέπει την είσοδο του ‘χρήστη’ στη διαδικασία παραγωγής της λύσης, κάνοντας λόγω για 
‘συνδημιουργία’. Η οδός του ‘δυνητικού’ διανοίγεται μέσω του καλέσματος του ‘χρήστη’, για ‘ενεργή 
συμμετοχή’ στη διαμόρφωση της επιθυμητής κατάστασης.  

Θα μπορούσαμε να δούμε την ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’ ως ‘υπόσταση’, ως μια θεωρία που ορίζει τα 
‘εργαλεία’, τους ‘κανόνες’ του ‘παιχνιδιού’ και τους ‘παίκτες’, υποδηλώνοντας έτσι ένα απόλυτα ‘κλειστό 
σύστημα’. Μια λύση που παρέχει ένα φάσμα ‘δυνατοτήτων’ και ο κάθε ‘χρήστης’ καλείται να 
πραγματοποιήσει τη δεδομένη στιγμή εκπληρώνοντας  μια επιθυμία του. Ίσως στις πρώτες δημοσιεύσεις 
ξεγελάτε κανείς εύκολα, δεν παίρνει όμως υπόψη του τον αποσταθεροποιητικό παράγοντα του ‘ενεργού 
χρήστη’, είναι εκείνος που επιδρά στο σύστημα και το ανοίγει, μιλώντας έτσι για ‘συμβάν’ και όχι για 
‘υπόσταση’. Μεταφερθήκαμε ήδη στον ‘συμβαντολογικό’ άξονα του ‘δυνητικού’ και του ‘εν ενεργά 
υπαρκτού’.  Είμαστε έτσι σε θέση να υπονοήσουμε μια σταδιακή μετάβαση από την αρχιτεκτονική ‘υπόσταση’ 
– ‘κλειστού συστήματος’ [ ‘δυνατό’ - ‘πραγματικό’ η πρόταση και οι δυνατότητες εφαρμογής της ] σε μια 
αρχιτεκτονική του ‘γεγονότος’ – ‘ανοιχτού συστήματος’.  [ δίδει ένα ‘εργαλείο’ και όχι τη λύση - ‘δυνητικό’ ].  

Η τεχνολογία είναι το μέσο που επιτρέπει την αποτοπικοποίηση, την συνδημιουργία, την ταυτοχρονικότητα, 
την απελευθέρωση του ατόμου και τελικά την δημιουργία νέων ταχυτήτων έχοντας ως απώτερο στόχο την 
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παραγωγή νέων ‘αντικειμένων’. Ενώ οραματίζεται συγκεκριμένες λύσεις δεν αποτελούν οι ίδιες οντότητες, 
που μπορούν να κατανοηθούν αμέσως,  καθώς η αλλαγή εμπεριέχεται στις βασικές ιδιότητες αυτών, 
κάνοντας τες να μην έχουν σαφή ‘υπόσταση’ . 

Σε μια προσπάθεια αποκωδικοποίησης των οραμάτων του Τάκη Ζενέτου, θα λέγαμε, πως φαίνεται να 
προτείνει διαδικασίες ‘δυνητικοποίησης’ της αρχιτεκτονικής.  

“H δυνητικοποίηση απολήγει στην επινόηση νέων ιδεών και μορφών, στη σύνθεση και ανασύνθεση αυτών 
των ιδεών, στην ανάδυση πρωτότυπων  ‘τρόπων’, στη δημιουργία μηχανών με μνήμη, στην ανάπτυξη 
συστημάτων δράσης”(Levy, 1999:174) αναφέρει ο Levy. Ο χρήστης παραλαμβάνει και υλοποιεί το σχέδιο που 
του ταιριάζει προσθέτοντας νέες παραμέτρους, να πως ορίζει το ρόλο του ‘ενεργού υποκειμένου’ ο Τάκης 
Ζενέτος στα τελευταία σενάρια της ‘ηλεκτρονικής πολεοδομίας’.  

Ο Τάκης Ζενέτος αντιλαμβάνεται την “…αρχιτεκτονική μορφή όχι ως οριοθέτηση ενός αντικειμένου αλλά ως 
στιγμές έντασης, εκεί όπου εφήμερα πυκνώνει η δραστηριότητα και διαμορφώνεται προσωρινά το 
κέντρο,”(Καλαφάτη, Παπαλεξόπουλος, 2006:15) προβλέποντας την αποσταθεροποιητική δύναμη των 
τεχνολογικών επιτευγμάτων του απώτερου μέλλοντος, που δρα στην ‘ταυτότητα’ του αρχιτεκτονικού χώρου.  
Καλεί τον χρήστη, να συνδιαλλαγεί μέσου του εργαλείου. “Δεν κατασκευάζεται μία μορφή, αλλά 
ενεργοποιείται ένας κανόνας και η τεχνολογία που τον υποστηρίζουν” (Καλαφάτη, Παπαλεξόπουλος, 2006:75) 
που εκείνος [ο ‘δημιουργός’] σχεδιάζει, να αποτελέσει έναν καλό συνομιλητή [‘χρήστης’], που στέκει στο πλάι 
του ‘δημιουργού’ και ταυτόχρονα μπροστά του, μια κίνηση που δείχνει την απόδοση της σκυτάλης στον 
επόμενο που θα εκτοξευτεί προς τα μπρος. 

Με όλες του τις πράξεις δηλώνει το ‘άνοιγμα’ στο άγνωστο και τονίζει τις ‘διαδικασίες’, που αποτελούν 
‘συμβάντα’, και όχι τις στατικές μορφές, που είναι ‘υποστάσεις’ και περιγράφουν ένα ‘κλειστό’ - παγιωμένο 
σύστημα. 

3.3. ‘το στρογγυλό’ ως το πέρασμα από τον προβληματισμό της πόλης του ‘αύριο’, στο σχεδιασμό του 
σχολείου, του ‘τώρα’ και του ‘αύριο’ 

“Αν η ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’ είναι, για τον Τάκη Ζενέτο, ένα εργαστήριο ιδεών, το σχολείο του Αγίου 
Δημητρίου είναι η υλοποίηση ενός εργαλείου μετάβασης στο μέλλον.” 

Ο Ζενέτος δεν απαντά στο ‘πρόβλημα’ του σχεδιασμού ενός σχολείο στηριζόμενος στα δεδομένα που αυτό 
δίνει, αλλά απομακρύνεται από αυτό και ‘δυνητικοποιεί’ την οντότητα ‘πρόβλημα’, θέτοντας ένα ‘πρόβλημα’ 
εκ νέου, με δικά του δεδομένα, που σχετίζονται άμεσα με το ερευνητικό του έργο [‘ηλεκτρονική πολεοδομία’]. 
Γνωρίζει πως ‘η αρχιτεκτονική θεωρείται η τέχνη του εφικτού, χωρίς όμως να ακυρώνεται η εξέλιξη’ έτσι  το 
κτήριο αντιμετωπίζεται ως “πεδίο δυνάμεων που η στιγμιαία κάθε φορά ισορροπία τους προσδιορίζει τη 
μορφή του.”(Καλαφάτη, Παπαλεξόπουλος, 2006:105) Η λύση στο ‘πρόβλημα’ που εκείνος κατασκευάζει 
αποτελεί την ‘εν ενεργά ύπαρξη’. Είναι η λύση, και όχι η υλοποίηση του σχολείου με τη μορφή που 
κατασκευάζεται, το ‘εν ενεργά υπαρκτό’. Ξεκινώντας από το ‘πρόβλημα’ που θέτει ο ΟΣΚ θέτει ένα δικό του 
‘πρόβλημα’. Πως σχεδιάζεται ένα σχολείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ‘τώρα’ [1969] και στις 
ανάγκες του ‘αύριο’ που συνεχώς τροποποιούνται λαμβάνοντας υπόψη την παράμετρο ψηφιακές τεχνολογίες 
που μεταμορφώνουν οτιδήποτε έως τώρα δεδομένο; ‘Εν ενεργά υπαρκτό’ είναι το σχολείο με το διπλό του 
ρόλο. Η ‘υλοποίηση στο τώρα με φέροντα οργανισμό και στοιχεία μεταφερόμενα και αντικαταστάσιμα 
[‘δυνατό’] και μετακίνηση των μεταφερόμενων στοιχείων σε δεδομένη στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες αυτής 
[‘πραγματικό’] είναι ο ένας ρόλος. Ο άλλος ρόλος περιγράφεται σαν το μέσο για τη μετάβαση στο ‘αύριο’, το 
οποίο προσδιορίζεται ως  το ‘δυνητικό’, γιατί το σχολείο δεν είναι ο κτισμένος χώρος που στεγάζει τις 
λειτουργικές ανάγκες της μαθητικής κοινότητας, αλλά ένας χώρος που επικοινωνεί με την παγκόσμια σφαίρα, 
αποτελώντας ένα συνεχές πέρασμα από το τοπικό στο δημόσιο, μια ‘διαδικασία’ παραγωγής νέας 
‘ταυτότητας’ προσαρμοσμένης στις μεταβλητές αναγκαιότητες της κάθε εποχής.  

Με την πρόταση αυτή του Τάκη Ζενέτου “προσφέρεται ταυτόχρονα ένα εργαλείο για τον συνεχή σχεδιασμό 
της45,”(Παπαλεξόπουλος,2008:97) μια ‘εν ενεργεία οντότητα’ που προκαλεί μέσω ‘δυνητικοποιητικών’ 
μοχλεύσεων, νέες δημιουργίες, ορίζοντας έτσι το σχολείο ως  ‘μια αφηρημένη μηχανή’. 
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Ο κενός χώρος στο γεωμετρικό κέντρο του κυκλικού σχήματος αποτελεί τον υποδοχέα της κοινότητας, στο 
σχολείο του ‘τώρα’, και τον υποδοχέα των ‘νοημόνων συλλογικοτήτων’, στο απώτερο μέλλον. Μια 
σχεδιαστική κίνηση απόλυτα πολιτικοποιημένη, που επιζητά την ελάχιστη -συγκρίσιμη με την παγκόσμια- 
τοπική παρουσία της κοινότητας και την παγκόσμια διασύνδεση με όλα τα σχολεία του κόσμου και όχι μόνο, 
προκαλώντας ώσμωση διαφορετικών ιδεών – γνώσεων, ιδεολογικών θέσεων και θεσμών συμβάλλοντας στο 
‘άνοιγμα’ και την εξέλιξη της παραγόμενης γνώσης. Προκαλεί  κατ’ αυτόν τον τρόπο τη μετατόπιση των ορίων 
της μαθητικής κοινότητας στο άπειρο, στο πέρα από το ‘εδώ’ και το ‘τώρα’ προσφέροντας  νέες ταχύτητες σε 
χρόνους ίδιους. Η διαρκής επανατροφοδότηση του σχολείου προς την κοινότητα και αντίστροφα περιγράφει 
την κορδέλα moebius που εντοπίσαμε στο Levy ως χαρακτηριστικό του ‘δυνητικού’ και το ‘άνοιγμα’ επέρχεται 
ακριβώς, από την αλληλεπίδραση που παρατηρείται στους μηχανισμούς οι οποίοι διενεργούνται με την 
έλευση των ψηφιακών τεχνολογιών.  

Το μεγαλείο της σκέψης του έγκειται στην αφετηρία του κάθε προβληματισμού του, δε θεωρεί τίποτα 
δεδομένο, όλα βρίσκονται εδώ μπροστά του για να αμφισβητηθούν και να ιδωθούν από μια άλλη οπτική 
γωνία, που θα συμπεριλαμβάνει πάντα τον αποσταθεροποιητικό παράγοντα της εξέλιξης. Έτσι “… δεν 
αντιμετωπίζει τα κτήρια που σχεδιάζει ως – τελειωμένα – κλειστά – έργα, αλλά θεωρεί την υλοποίηση τους 
στιγμή μιας διαδικασίας που εξελίσσεται στον χρόνο και ότι, στο μέλλον, το ίδιο αρχιτεκτονικό πρόβλημα θα 
μπορούσε να απαντηθεί με διαφορετικό τρόπο49”(Καλαφάτη, Παπαλεξόπουλος, 2006:17) προσδιορίζοντας 
την ρευστότητα που χαρακτηρίζει τη ζωή και τις εκφάνσεις που την πλαισιώνουν.   Η ρωγμή έχει ήδη 
διανοιχθεί με το επεμβατικό κάλεσμα του ‘συλλογικού υποκειμένου’ για συμμετοχή στην υπάρχουσα 
κατάσταση, αποσταθεροποιώντας την και παράγοντας ένα ‘αλλού’ μια ετερότητα, το μέσο έχει δοθεί, η 
κατεύθυνση της εξέλιξης επαφίεται στο ‘δημιουργό’ του ‘τότε’, στο ‘εκεί’ . Το σύστημα παραμένει ‘ανοιχτό’.  

4. ο Τάκης Ζενέτος |η ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’ + το στρογγυλό ή το συμβάν – η νέα 
αρχιτεκτονική ‘ταυτότητα’ 

Κλείνοντας δεν θα επιχειρηθεί μία σύνοψη των προηγουμένων αλλά μια διαπίστωση που υπογραμμίζει την 
αρχική μας θέση [‘δυνητικό’ – ‘ανοιχτό σύστημα’]. 

Αν  η αρχιτεκτονική [‘αντικείμενο”] θεωρούνταν έως τώρα ‘υπόσταση’, σίγουρα τώρα δίνεται η  ευκαιρία να 
αναθεωρήσουμε αυτή τη θέση και να υποστηρίξουμε, πως βρισκόμαστε πλησιέστερα στον ‘συμβαντολογικό’ 
πόλο, παρά στον ‘υποστασιακό’. [Δυικότητα της ‘υπόστασης’ και του ‘συμβάντος’].  

Η ψηφιακή τεχνολογία είναι το μέσο που φέρει στην επιφάνεια άμεσα το ‘δυνητικό’ και υπενθυμίζει πως το 
‘συλλογικό υποκείμενο’ είναι εκείνο που θα φανερώσει μηχανισμούς καλά κρυμμένους στο παρελθόν, 
ανοίγοντας μια διέξοδο προς το διαφορετικό και την ετερογένεση. Καθώς το ‘τεχνικό αντικείμενο’ εμπεριέχει 
τη ‘συλλογική νοημοσύνη’, αλλά και αποτελεί το μέσω με το οποίο το ‘συλλογικό υποκείμενο’ κατανοεί τον 
κόσμο που το περιβάλλει, βυθιζόμαστε περισσότερο από ποτέ στον κόσμο των ‘δυνητικοποιητικών 
μηχανισμών’.  

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική καλείται να διαχειριστεί την πολυπλοκότητα ενός ‘ανοικτού συστήματος’,  
συσχετισμένου και διασυνδεδεμένου με το περιβάλλον του. Η πολυπλοκότητα αυτή εντοπίζεται στον φυσικό 
κόσμο, εξαιτίας της ροής της πληροφορίας και των ψηφιακών δεδομένων, που περιπλέκουν τις σχέσεις και 
καθιστούν αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό των ορίων και τον ρόλων των συμμετεχόντων, ‘αντικειμένων’ 
και ‘υποκειμένων’. 

Ο αρχιτέκτονας καλείται να σχεδιάσει την μεταβολή, για μια ευμετάβλητη χωρική συνθήκη στην όποια δεν 
δύναται να ανταποκριθεί μια παγιωμένη αρχιτεκτονική μορφή, καλείται να σχεδιάσει ‘μηχανές του γίγνεσθαι’, 
‘περίπου αντικείμενα’ –συνδεδεμένα με την εξέλιξη εξ ορισμού– παρακολουθώντας την και προκαλώντας την, 
ταυτόχρονα.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο να διερευνήσει την ψηφιακή παρουσίαση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων των Μουσείων Εικαστικών Τεχνών. Εισαγωγικά γίνεται μία σύντομη εννοιολογική 
διασαφήνιση των όρων μουσείο, μουσειακή αγωγή, εκπαιδευτικά προγράμματα. Στη συνέχεια 
χρησιμοποιώντας ως μέθοδο την ανάλυση περιεχομένου και ως μονάδα μέτρησης το θέμα αξιολογούμε την 
ψηφιακή παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Μουσείων Εικαστικών Τεχνών, αρχικά μέσα από 
την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και τις διαθέσιμες πληροφορίες που μας παρέχει και στη συνέχεια 
μέσα από τις ιστοσελίδες των ίδιων των μουσείων. Τέλος, γίνεται ποσοτική και ποιοτική παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων και κατατίθεται ένα πλαίσιο συζήτησης για την περαιτέρω αξιοποίηση των ψηφιακών 
δυνατοτήτων που παρέχονται στον χώρο της μουσειακής αγωγής.  

Λέξεις Κλειδιά 

Μουσειακή αγωγή, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαδίκτυο 

 

1. Εισαγωγή 

Με τον όρο  μουσείο ορίζεται ο θεσμός ή ο οργανισμός ή ο χώρος που έχει ως προορισμό  τη συλλογή,τη 
μελέτη και την  έκθεση των υλικών και των άυλων τεκμηρίων του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του. 
Σύμφωνα με το Διεθνές  Συμβούλιο  Μουσείων (ICOM): «Το Μουσείο είναι ένας μη κερδοσκοπικός μόνιμος 
θεσμός/οργανισμός  στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοιχτός στο κοινό, ο οποίος 
αποκτά, συντηρεί, ερευνά, προβάλλει και εκθέτει την υλική και άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας και του 
περιβάλλοντός της, με στόχο την εκπαίδευση, μελέτη και ψυχαγωγία».(Desvallées &Mairesse, 2010). 

Όπως οι περισσότερες χώρες έχουν καθιερώσει ορισμούς του μουσείου μέσω νομοθετικών κειμένων, έτσι και 
στη χώρα μας με τον Νόμο 3028/2002 και συγκεκριμένα στο άρθρο 45 παρ.1 δίνεται ο ακόλουθος ορισμός 
του μουσείου: «Ως μουσείο νοείται η υπηρεσία ή ο οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς ίδια 
νομική προσωπικότητα, που αποκτά ,δέχεται ,φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, 
ερμηνεύει και κυρίως εκθέτει και προβάλλει στο κοινό συλλογές αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, εθνολογικών 
ή άλλων υλικών μαρτυριών του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση 
και την ψυχαγωγία. Ως μουσεία μπορούν να θεωρηθούν επίσης υπηρεσίες ή οργανισμοί που έχουν 
παρεμφερείς σκοπούς και λειτουργίες, όπως τα μουσεία ανοικτού χώρου». (Φ.Ε.Κ. 153, 28 Ιουνίου 2002). 

Γίνεται σαφές από τις παραπάνω προσεγγίσεις ότι ένας από τους ρόλους του μουσείου είναι ο εκπαιδευτικός, 
αν και θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα μουσεία είναι ευρύτεροι κοινωνικοί και πολιτιστικοί θεσμοί και, ως 
εκ τούτου, επιτελούν και αντίστοιχα ευρύτερο εκπαιδευτικό ρόλο, από εκείνον της τυπικής εκπαίδευσης 
(Νάκου,2015). 

mailto:nikolaospolyzos@gmail.com
mailto:thomasmalamos@yahoo.gr
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Στις μέρες μας οι διαδικτυακοί  κόμβοι ως περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών ενός πολιτιστικού οργανισμού 
θεωρούνται μέσο επικοινωνίας του με το κοινό και μπορούν να παρέχουν ενημέρωση για τις δραστηριότητές 
του, να διευκολύνουν την αναζήτηση και την πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό, να υποστηρίζουν  την επικοινωνία 
με τον οργανισμό, να οργανώνουν  δραστηριότητες μορφωτικού/εκπαιδευτικού περιεχομένου, και να 
παρέχουν γενικότερα πολλαπλές υπηρεσίες (Ζυγουρίτσας, 2007). 

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού τα Μουσεία παρουσιάζονται με δύο τρόπους: Με έναν κατάλογο 
θεματικό και έναν κατάλογο αλφαβητικό. Ο θεματικός κατάλογος χωρίζει τα μουσεία στις ακόλουθες έντεκα 
κατηγορίες: 1) Στα Αρχαιολογικά Μουσεία και Συλλογές, 2)στα Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μουσεία και 
συλλογές, 3)στα Διαχρονικά Μουσεία, 4)στα Ιστορικά και Λαογραφικά Μουσεία, 5)στα Μουσεία Εικαστικών 
Τεχνών, 6)στα Μουσεία Θεάτρου, 7) στα Μουσεία Κινηματογράφου, 8)στα Μουσεία Μουσικής, 9)στα 
Μουσεία Φωτογραφίας, 10)στα Ναυτικά Μουσεία και 11) στα Μουσεία Ειδικού Ενδιαφέροντος. 

 
Στη θεματική κατηγορία των Μουσείων Εικαστικών Τεχνών, που είναι και το αντικείμενο αυτής της έρευνας 
παρουσιάζονται συνολικά 18 μουσεία και συγκεκριμένα με αλφαβητική σειρά τα ακόλουθα: 1)Αβέρωφ 
Πινακοθήκη,2)Γεώργιος Ιακωβίδης Ψηφιακό Μουσείο, 3)Γουλανδρή Βασιλείου και Ελίζας Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης Άνδρου, 4)Γουναρόπουλου Μουσείο, 5)Δήμου Αθηναίων Πινακοθήκη, 6)Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτζου, 7)Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 8)Θεόφιλου Έργων Μουσείο, 9) Κερκύρας 
Δημοτική Πινακοθήκη, 10)Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,11) Πειραιά Δημοτική Πινακοθήκη, 
12)Πιερίδη Πινακοθήκη,13)Ρόδου Δημοτική Πινακοθήκη, 14)Σκίτσου Μουσείο, 15)Τεριάντ Μουσείο - 
Βιβλιοθήκη, 16)Φιλοτελικό Μουσείο, 17) Φλώρινας Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και 18)Χαρακτικής και 
Γραφικών Τεχνών Μουσείο. 

Η παρουσίαση των συγκεκριμένων μουσείων, όπως και των μουσείων των άλλων θεματικών κατηγοριών, 
επιλέγεται από τους υπεύθυνους της δημιουργίας και του σχεδιασμού της ιστοσελίδας να γίνει μέσα από την 
ανάπτυξη πέντε ενοτήτων: α) Περιγραφή, β) Ιστορικό, γ) Εκθέσεις, δ) Πληροφορίες και ε) Φωτοθήκη. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανώνυμο κείμενο στην ίδια την ιστοσελίδα στόχος είναι η ολοκληρωμένη 
παρουσίαση των μουσείων στο ευρύ κοινό παρέχοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συλλέξουν όλων 
των ειδών τις πληροφορίες που θα χρειαστούν. (http://odysseus.culture.gr/h/1/gh10.jsp). 

 

2. Ερωτήματα της έρευνας 

Μέσα από την παρούσα έρευνα προσπαθούμε να διερευνήσουμε κατά πόσον αξιοποιούνται οι δυνατότητες 
των Νέων Τεχνολογιών στην παρουσίαση των μουσείων και ειδικότερα στον τρόπο παρουσίασης των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ακολουθώντας τις βασικές αρχές της μεθόδου της ανάλυσης περιεχομένου 
(Cohen &Manion,1994). 

Η πορεία της έρευνας ακολούθησε τα παρακάτω στάδια: α) Επίσκεψη στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού,  μελέτη και αξιολόγηση των πληροφοριών που δίνονται σύμφωνα με τις ενότητες 
που η ίδια η ιστοσελίδα προσφέρει. β) Αναζήτηση των ιστοσελίδων των Μουσείων Εικαστικών Τεχνών , 
μελέτη και αξιολόγηση των πληροφοριών που παρέχονται για τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα. 

 

3. Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Α. Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 

Στην πρώτη ενότητα  με τίτλο Περιγραφή,  όπως γίνεται περιέχονται κείμενα τα οποία παρέχουν πληροφορίες 
για το περιεχόμενο  καθενός από τα 18 μουσεία. Άλλα από τα κείμενα είναι εκτενή, όπως για παράδειγμα τα 
αναφερόμενα στην Εθνική Πινακοθήκη και στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και άλλα πολύ 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh10.jsp
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περιεκτικά και σύντομα, όπως για παράδειγμα το κείμενο για το Μουσείο Γουναρόπουλου, το οποίο 
αποτελείται από δύο μόλις σειρές. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όλα τα κείμενα είναι ανυπόγραφα, σε 
αντίθεση με τις Πληροφορίες που παρέχονται για τα μουσεία άλλων θεματικών ενοτήτων. Εξαίρεση αποτελεί 
το ενυπόγραφο κείμενο για τη Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας. 

Στη δεύτερη ενότητα “Ιστορικό”. περιέχονται συνοπτικές πληροφορίες για το ιστορικό ίδρυσης για τα 11 από 
τα 18 μουσεία. Και εδώ, όπως και στην πρώτη ενότητα τα κείμενα είναι ανυπόγραφα με εξαίρεση και πάλι το 
κείμενο που αφορά τη Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας. Τα 7 μουσεία για τα οποία δεν αναφέρονται 
πληροφορίες για το ιστορικό ίδρυσής τους είναι: το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου,  το Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Θεόφιλου, η Πινακοθήκη Πιερίδη, το Μουσείο Σκίτσου, το Φιλοτελικό 
Μουσείο και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας. 

Στην τρίτη ενότητα με τίτλο Εκθέσεις παρέχονται πληροφορίες μόνο για τρία μουσεία και συγκεκριμένα για 
την Πινακοθήκη Αβέρωφ, την Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου και το Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης. 

 

Την τέταρτη ενότητα και με τίτλο Πληροφορίες  τη συναντάμε και στα 18 υπό εξέταση μουσεία. Εδώ 
παρουσιάζονται πολύ βασικές και χρηστικές πληροφορίες για τον επισκέπτη. Και για τα 18 μουσεία δίνονται 
πληροφορίες για τη διεύθυνση στην οποία βρίσκονται, για τρία όμως από αυτά τα στοιχεία δεν έχουν 
επικαιροποιηθεί.  Έτσι ο επισκέπτης διαβάζει πως η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται στην οδό 
Πειραιώς 51, το Μουσείο Χαρακτικής και Γραφικών Τεχνών στην Πλατεία Μητροπόλεως, ενώ στην οδό 
Λιοσίων 22 συναντάμε και το χαρακτηριζόμενο πια ως μουσείο-φάντασμα, το Μουσείο Σκίτσου. Για τη 
Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, καθώς και για τη Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου δεν δίνεται κανένα τηλέφωνο 
επικοινωνίας, ενώ μόνο για δύο μουσεία, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και η Πινακοθήκη Πιερίδη 
παρέχεται και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση για επικοινωνία. Αναλυτικές πληροφορίες για το ωράριο 
λειτουργίας δίνονται μόνο για τέσσερα μουσεία (Ιακωβίδη, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Εθνική Πινακοθήκη 
και Μουσείο Θεόφιλου), ενώ για τα υπόλοιπα ο χρόνος έχει σταματήσει στο χειμώνα του  2010, αφού ως 
πληροφορία διαβάζουμε “Ώρες λειτουργίας: Χειμερινό από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 2010, 8.30-15.00). 
Τέλος, η δυνατότητα να συνδεθούμε με τις ιστοσελίδες των μουσείων,μας παρέχεται μόνο για 5 από αυτά 
(Ιακωβίδη, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου, Εθνική Πινακοθήκη, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 
Μουσείο Μακεδονικής Τέχνης). 

Στην τελευταία ενότητα με τίτλο Φωτοθήκη παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό των μουσείων. Η ενότητα 
αυτή είναι πάρα πολύ φτωχή σε περιεχόμενο αφού από το σύνολο των 18 μουσείων,υπάρχει μόνο στα δέκα 
και συγκεκριμένα στα:  Μουσείο Τεριάντ με πέντε φωτογραφίες, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με 
τέσσερις φωτογραφίες  Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Μουσείο Χαρακτικών και Γραφικής με τρεις 
φωτογραφίες, Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Θεόφιλου , Μουσείο Σκίτσου, Φιλοτελικό Μουσείο  με δύο 
φωτογραφίες και Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου ,Πινακοθήκη Πιερίδη με μία φωτογραφία. 

 

Β΄ Από τις ιστοσελίδες των Μουσείων 

 

Πινακοθήκη Αβέρωφ: Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω από τον τίτλο Εκπαίδευση παρέχονται συνοπτικές 
πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται. 

Μουσείο Ιακωβίδη: Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω από τον τίτλο Εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσιάζονται 
οι εκδηλώσεις του μουσείου για παιδιά και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων. 

Μουσείο Σύχρονης Τέχνης Άνδρου: Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω από τον τίτλο Εκπαίδευση παρέχονται 
πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις ξεναγήσεις για παιδιά, τον τρόπο δανεισμού 
μουσειοσκευών , καθώς και πέντε ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια. 
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Μουσείο Γουναρόπουλου: Στην αρχική σελίδα απλώς πληροφορούμαστε για τη δυνατότητα ξεναγήσεων 
μαθητών. 

Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων: Μέσα από την ιστοσελίδα του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών 
Φορέων Αθηνών, ενημερωνόμαστε πως υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία δεν πραγματοποιούνται κατά τη θερινή 
περίοδο. 

Εθνική Πινακοθήκη: Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω από τον τίτλο Εκπαίδευση παρέχονται πληροφορίες για τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται. 

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης:  Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω από τον τίτλο Εκπαίδευση υπάρχουν 
πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και χρήσιμα φυλλάδια σε μορφή pdf ταξινομημένα 
ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία απευθύνονται και τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και 
στη σχολική τάξη. 

Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας: Παρά την αξιόλογη ιστοσελίδα με εικονικές περιηγήσεις και άλλα ψηφιακά 
τεκμήρια, τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσιάζονται επικαιροποιημένα μεν κατά το χρόνο υλοποίησής 
τους κάτω από την ενότητα Δελτία Τύπου- Ανακοινώσεις. 

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω από τον τίτλο Εκπαίδευση 
παρουσιάζονται πολύ αναλυτικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης χωριστά, 
επιπλέον προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές εκτός σχολικού ωραρίου, καθώς και κύκλοι 
μαθημάτων για εκπαιδευτικούς, αλλά και ενήλικες. 

Πινακοθήκη Δήμου Πειραιά: Στην ιστοσελίδα του Δήμου ενημερωνόμαστε απλώς ότι υλοποιούνται 
εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και ξεναγήσεις. 

Πινακοθήκη Δήμου Ρόδου: (Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων). Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω 
από τον τίτλο Εκπαιδευτικά Προγράμματα ενημερωνόμαστε για τη φιλοσοφία και τους στόχους των 
προγραμμάτων, το περιεχόμενό τους που βασίζεται στη μόνιμη συλλογή και μας δίνεται η δυνατότητα να 
μελετήσουμε θέματα τέχνης ανάλογα με την ηλιακή ομάδα των μαθητών μέσα από μικρά βιβλιαράκια που 
παρουσιάζονται σε μορφή pdf. 

Μουσείο Τεριάντ: Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω από τον τίτλο Εκπαιδευτικά Προγράμματα αναφέρεται η 
προτεραιότητα του μουσείου στην εκπόνηση σχετικών προγραμμάτων, αλλά και οι δυσκολίες που υπάρχουν 
στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και εξειδικευμένου προσωπικού, δυσκολίες που περιορίζουν τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο μίας απλής ξενάγησης. 

 

4.Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω παρατηρούμε πως η γενική παρουσίαση των Μουσείων Εικαστικών Τεχνών μέσα 
από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και δεν 
αξιοποιούνται δυναμικά οι δυνατότητες που παρέχονται μέσα από την επιστήμη της Πληροφορικής, καθώς 
είναι περιορισμένης λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας. (Πυρπύλη, 2006). 

Επιπλέον η παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις περισσότερες περιπτώσεις των Μουσείων 
 γίνεται επιφανειακά, στην ουσία πρόκειται για μία αλλαγή από την έντυπη πληροφόρηση με τη μορφή 
φυλλαδίων στην ηλεκτρονική παρουσίαση των φυλλαδίων αυτών. 

Θεωρούμε πως δεν έχει επιτευχθεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες και 
πως το πεδίο αυτό είναι ακόμα ανοικτό προς διερεύνηση, περαιτέρω αναζήτηση και μελέτη. 
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http://www.heritage-museums.com/gr/attachments/article/359/praktika.pdf
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-greece/Ekdoseis/Museology_WEB.pdf
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-greece/Ekdoseis/Museology_WEB.pdf
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh10.jsp
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Οι μουσειακές εκθέσεις ως περιβάλλον επικοινωνίας: από το παραστατικό 
στο ψηφιακό μουσείο. 

Σόνια Χαραλαμπίδου – Διβάνη,  

ομότιμος καθηγήτρια Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

scharalambides@arch.ntua.gr 

Παρασκευή Κερτεμελίδου  

δρ. αρχιτέκτων_MA μουσειολόγος, K. Μάτση 45, 54636 Θεσ/νίκη  

vickykert@gmail.com 

 

 

Περίληψη 

Η μουσειακή έκθεση είναι η πρωταρχική μορφή επικοινωνίας του μουσείου. Οι εκθέσεις είναι διαμορφωμένα 
περιβάλλοντα όπου το νόημα δημιουργείται με τη σύνταξη των αντικειμένων εντός ορισμένων πλαισίων και 
ορίων. Η διαδικασία νοηματοδότησης του συνόλου σχετίζεται με τη διευθέτηση και την τοποθέτηση των 
αντικειμένων, πραγματικών ή εικονικών, των κατασκευών και των κειμένων στον εκθεσιακό χώρο. 
Χρησιμοποιώντας παραδείγματα από το διεθνή αλλά και τον ελληνικό χώρο, όπως το Ψηφιακό Μουσείο 
Γεωργίου Ιακωβίδη στα Χύδηρα της Λέσβου, η ανακοίνωση θα εστιάσει  στον τρόπο με τον οποίο οι 
μουσειακές εκθέσεις δημιουργούν και μεταφέρουν νοήματα χρησιμοποιώντας, παράλληλα με τα αντικείμενα, 
ψηφιακές αναπαραστάσεις. Η χρήση νέων μορφών πολιτιστικής αναπαράστασης που συνδέονται με τη χρήση 
των σύγχρονων τεχνολογιών και των εφαρμογών πληροφορικής στο χώρο του μουσείου έχει διαμορφώσει μια 
νέα πραγματικότητα, η οποία θέτει νέες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις των σύγχρονων μουσειακών 
εκθέσεων. Οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν τις δυνατότητες επικοινωνίας του επισκέπτη με τα εκθέματα, 
υποστηρίζουν την έννοια της “ζωντανής ερμηνείας”, την κοινωνική διάσταση της επίσκεψης και τέλος τη 
λειτουργία του μουσείου ως χώρου συνάντησης και εμπειρίας, μετάδοσης νοήματος, μηνύματος και γνώσης. 

 

Λέξεις Κλειδιά 

Πολιτιστική αναπαράσταση, μουσείο τέχνης, ψηφιακό μουσείο,  Γεώργιος Ιακωβίδης. 

 

1. Εισαγωγή 

Ο κατεξοχήν χώρος της Αισθητικής είναι η Τέχνη. Με το έργο που δημιουργεί ο καλλιτέχνης αποκτούν μορφή 
ποιότητες και αξίες, αυτές που συγκινούν το θεατή, αυτές που ψάχνει να ορίσει, να ταξινομήσει, να 
ερμηνεύσει ο ερευνητής για να κατανοήσει το φαινόμενο της Τέχνης και του Ωραίου στα ανθρώπινα 
δημιουργήματα. Ο κύριος θεσμός προβολής και αξιοποίησης της Τέχνης είναι το Μουσείο. Σύμφωνα, με το 
καταστατικό του ICOM  “Το Μουσείο είναι ένα ίδρυμα μόνιμο, μη κερδοσκοπικό, στην υπηρεσία της κοινωνίας 
και της ανάπτυξής της, ανοιχτό στο κοινό. το μουσείο κάνει έρευνες σχετικές με τα υλικά τεκμήρια του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, τα συλλέγει, τα διατηρεί, τα κοινοποιεί, και, ιδίως, τα εκθέτει για 
μελέτη, παιδεία, ψυχαγωγία”. Το Μουσείο, επομένως, είναι ένας οργανισμός με σύνθετη λειτουργία,  η δε 
εικόνα του μουσείου, όπως συμβαίνει με όλους τους θεσμούς, παίρνει την ιδιαίτερη χροιά της κάθε 
κοινωνίας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της και στις αξίες της. 

2. Τα μουσεία τέχνης και οι εκθεσιακές πρακτικές 

Τα μουσεία τέχνης, σύμφωνα με τις ρομαντικές αντιλήψεις του 19ου αιώνα για την τέχνη, κατέχουν την 
κορυφαία θέση μεταξύ των άλλων ειδών μουσείων. Οι απαρχές του μουσείου τέχνης ανιχνεύονται στη 
συλλεκτική δραστηριότητα των προηγούμενων εποχών.  Οι συλλέκτες συνήθως πλούσιοι έμποροι και 
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πρίγκιπες εκθέτανε στα studioli, cabinets of curiosities, kunstkammern ή wunderkammern, αποκλειστικά για 
δική τους ευχαρίστηση. Κυριαρχούσε ο διακοσμητικός τρόπος έκθεσης με τα έργα ζωγραφικής να εκτίθενται 
μαζί με άλλα αξιοπερίεργα αντικείμενα. 

Η αρχή της ιστορίας του θεσμού ξεκινά με τις αναγεννησιακές συλλογές έργων τέχνης και η μεταφορά του 
studiolo του Francesco των Μεδίκων του 1ου το 1581 στη Φλωρεντία από το παλάτι του, στο μεγάλο και 
φωτεινό χώρο της tribuna του Παλάτσο Uffici, αντιπροσώπευσε μια σημαντική αλλαγή στην εκθεσιακή 
πρακτική, καθώς η μοναχική, στοχαστική θέαση των έργων τέχνης έδωσε την θέση της σε μια πιο κοινωνική 
παρατήρηση (Hooper-Greenhill, 2006). Με τη Γαλλική Επανάσταση, στα τέλη του 18ου αι., το μουσείο 
ολοκλήρωσε τη μετάβαση της θέασης της τέχνης από την ιδιωτική σφαίρα στη δημόσια. Η βασιλική συλλογή 
του Λούβρου αποδίδεται στους πολίτες και το μουσείο αυτό είναι το πρώτο δημόσιο μουσείο τέχνης που 
ανοίγει για το ευρύ κοινό το 1793. Η έκθεση του 1803 είναι βασισμένη αποκλειστικά στη χρονολογία των 
έργων, στην καλλιτεχνική εξέλιξη και στις εθνικές σχολές. Τοποθετήθηκαν επεξηγηματικές λεζάντες στα έργα 
και τυπώθηκαν κατάλογοι, αρκετά φθηνοί ώστε να μπορούν να αγοραστούν από τον απλό πολίτη παράλληλα 
με τους πιο ολοκληρωμένους που απευθύνονταν στους ειδικούς (Seling, 1967, σ.109). 

Όλα τα μεγάλα μουσεία που ιδρύονται τον 18ο και 19ο αιώνα συμμετέχουν με τις συλλογές και τις εκθέσεις 
τους στη διαμόρφωση των “μεγάλων αφηγήσεων”, τόσο των εθνικών όσο και των αισθητικών. Οι ιδέες του 
Διαφωτισμού σχετικά με την πρόοδο του ανθρώπου, η αντίληψη ότι οι πιο χαμηλές τάξεις μπορούν να 
ανυψωθούν πνευματικά και ηθικά μέσα από την τέχνη και τα μουσεία, δίνει σ’ αυτά έναν εκπαιδευτικό 
προορισμό. Οι εκθέσεις των μουσείων τέχνης αρχίζουν να έχουν εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα και 
οργανώνονται σύμφωνα με τις αρχές και την επιστημονική δομή της Ιστορίας της Τέχνης. Η εκπαιδευτική τους 
λειτουργία εξυπακούεται και μόνο από την έκθεση των αριστουργημάτων τους στο κοινό. Στην πορεία, με την 
επιρροή των ιστορικών, κοινωνικών, αλλά και τεχνοτροπικών αλλαγών στην ίδια την τέχνη, θα αλλάξει πάνω 
από μια φορά ο τρόπος έκθεσης των έργων τέχνης, η μορφή του κτιρίου- κελύφους αλλά και η αντίληψη για 
τον εκπαιδευτικό τους ρόλο.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα στα μουσεία τέχνης επικράτησε η ιδέα του αισθητικού (aesthetic) μουσείου 
σύμφωνα με την οποία, η πρωταρχική υποχρέωση του μουσείου είναι να  παρουσιάσει τα έργα ως 
αντικείμενα κάλλους και αισθητικής ενατένισης. Σημαντική τομή αποτελούν τα μουσεία μοντέρνας τέχνης που 
στέγασαν τη μεταπολεμική τέχνη στις Η.Π.Α . Για παράδειγμα το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης 
(ΜοΜΑ) είναι το μουσείο που καθιέρωσε την αισθητική του λευκού κύβου ως διεθνές πρότυπο του πλαισίου 
παρουσίασης της μοντέρνας τέχνης και αποτέλεσε το ίδιο πηγή έμπνευσης και μίμησης για πολλά μουσεία σε 
ολόκληρο τον κόσμο (O’Doherty, 1999, σ.24) (εικ.1). Η εισαγωγή άμεσων εκπαιδευτικών πρακτικών που 
αποσκοπούν στην ερμηνεία της τέχνης στις πινακοθήκες και στα μουσεία τέχνης αντιμετώπισε αρχικά 
αντιστάσεις. Ωστόσο και στα μουσεία αυτά όπως και στα άλλα μουσεία, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την 
συλλογή του μουσείου στον επισκέπτη. 

    

Εικόνα 1. MοMA, Νέα Υόρκη 1936-37 (Newhouse, 2005, σ. 22), Pinakothek der Moderne, Μόναχο 

 

3. Θέσεις της σύγχρονης μουσειολογίας 

Το αίτημα για συμμετοχή ολοένα και περισσότερων ανθρώπων στο πολιτιστικό προϊόν, στο οποίο 
ανταποκρίνονται θεσμοί και μέσα μαζικής ενημέρωσης (δείγμα του οποίου είναι και η δημοσιοποίηση 
πολιτιστικών γεγονότων που παλιά δε θα ενδιέφεραν το κοινό), είναι χαρακτηριστικό των σύγχρονων 
κοινωνιών. Το αίτημα αυτό ενίσχυσε σημαντικά τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο των μουσείων τέχνης 
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και επηρέασε όλες τις λειτουργίες τους. Τις τελευταίες δεκαετίες οι μουσειακές εκθέσεις έχουν πάρει 
σημαντική θέση στη ζωή των ανθρώπων, καθώς μπορούν να συμβάλουν στην αναψυχή, στην έμπνευση, στη 
διαμόρφωση πολιτιστικών αξιών και στην προσφορά δυνατοτήτων μάθησης. 

Οι σύγχρονες μουσειολογικές θέσεις τοποθετούν το μουσείο στη θέση του πομπού ποικίλων μηνυμάτων που 
αφορούν τα πολιτιστικά φαινόμενα άλλων εποχών. Στη θέση του δέκτη τοποθετούν όχι ένα απρόσωπο κοινό, 
ομοιογενές και ενιαίο, όπως νοείτο μέχρι πρόσφατα, αλλά μεμονωμένα άτομα και ομάδες ατόμων 
διαφοροποιημένων μεταξύ τους, που αντιλαμβάνονται διαφορετικά το εκπεμπόμενο μήνυμα. Σκοπός έτσι της 
μουσειακής έκθεσης γίνεται το να μετασχηματίσει ει δυνατόν τα ενδιαφέροντα, τις θέσεις και τις αξίες των 
επισκεπτών, παρέχοντάς τους μια έντονη διανοητική και συναισθηματική εμπειρία, κατά την οποία οι 
επισκέπτες θα ανακαλύψουν τα μηνύματα των εκτιθέμενων αντικειμένων ο καθένας με τον τρόπο του. 
Εξάλλου η κατανόηση εννοιών αποτελεί κυρίως συναισθηματική παρά γνωστική εμπειρία. Η μετάδοση του 
νοήματος στον επισκέπτη, ο οποίος προσλαμβάνει και τροποποιεί με προσωπικό τρόπο τα νοήματα, τον 
αναδεικνύει τελικά, σε ερμηνευτικό συμμέτοχο των εκθέσεων (Μούλιου, 2005, σ. 12).  

Τα μουσεία συνδιαλέγονται με τους επισκέπτες βασικά μέσω των εκθέσεών τους. Στις εκθέσεις 
χρησιμοποιούνται διάφορα ερμηνευτικά μέσα τα οποία έχουν διαφορετικό στόχο και λειτουργία. Ήδη ο 
τρόπος με τον οποίο τα αντικείμενα που εκτίθενται μπορούν να συσχετισθούν ώστε να αποτελέσουν μια 
νοηματική ενότητα είναι ένα τέτοιο μέσο. Τα αυθεντικά αντικείμενα συνοδεύονται από πληροφόρηση, όπου 
το τυπωμένο κείμενο με τη μορφή λεζάντας, καταλόγου, ή πινακίδας αποτελεί για περισσότερα από 150 
χρόνια το κυρίαρχο μέσο που διέθεταν τα μουσεία. Πρόσφατα το κείμενο συμπληρώνεται με εικόνες, 
μακέτες, οπτικοακουστικό και άλλο συνοδευτικό υλικό, που νοούνται και αυτά ως εκθέματα αλληλένδετα με 
τα αντικείμενα της μουσειακής συλλογής. Σε συνδυασμό με το χωρικό σχεδιασμό παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην επικοινωνία και στη συγκρότηση της μουσειακής εμπειρίας. 

4. Ψηφιακή τεχνολογία και μουσειακή έκθεση 

Την επανάσταση όμως στον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία διαχειρίζονται και παρουσιάζουν τις συλλογές 
τους έχουν επιφέρει οι νέες τεχνολογίες. Η χρήση τους έχει επηρεάσει όχι μόνο τη συλλεκτική τους 
δραστηριότητα όσο και τις λοιπές λειτουργίες τους, τη συντήρηση, την έρευνα, την εκπαιδευτική διάσταση 
της έκθεσης. Είναι γεγονός ότι η ψηφιακή τεχνολογία έχει ενσωματωθεί περισσότερο σε μουσεία που δεν 
είναι τέχνης. Διαδραστικά εκθέματα έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως στα μουσεία επιστημών και τεχνολογίας, 
όπως το Science Museum στο Λονδίνο (εικ.2). Σε μουσεία όπως το Εβραϊκό Μουσείο στο Βερολίνο τα 
ψηφιακά μέσα χρησιμοποιούνται με σκοπό να προσκαλέσουν τον επισκέπτη να συμμετέχει ενεργά στην 
έκθεση ή σε άλλα μουσεία χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν πληροφορίες κατανόησης της έκθεσης όπως 
στο Haus der Musik, στη Βιέννη.  

          

Εικόνα 2. Science Museum, Λονδίνο, Haus der Musik, Βιέννη 

 

Στα μουσεία τέχνης οι νέες τεχνολογίες περιορίζονται στο περιθώριο και όχι μέσα στους κύριους εκθεσιακούς 
χώρους. Αυτό ίσως να οφείλεται στην “αύρα” που εξακολουθεί να περιβάλλει το έργο τέχνης με τη φυσική 
του παρουσία και τη μοναδικότητά του. Το έργο τέχνης κυριαρχεί στο χώρο και η ψηφιακή τεχνολογία έχει 
βοηθητικό ρόλο. Τα μουσεία τέχνης άλλωστε έχουν συγκροτηθεί γύρω από τις συλλογές έργων τις οποίες 
εκθέτουν.  
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Θα μπορούσε η ψηφιακή τεχνολογία να αντικαταστήσει εν μέρει ή και εξ ολοκλήρου τη φυσική παρουσία του 
έργου τέχνης και με ποιο τρόπο και για ποιο σκοπό θα μπορούσε να γίνει αυτό; Ήδη σε αρκετά μουσεία 
τέχνης έχουν γίνει προσπάθειες ώστε οι νέες τεχνολογίες να μην αποτελούν μόνο ένα βοηθητικό, 
συμπληρωματικό εργαλείο στη διοργάνωση των εκθέσεων αλλά να αποτελούν οργανικό μέρος της έκθεσης 
και με τον τρόπο αυτό να βοηθούν στη κατανόηση του θέματος και την ερμηνεία του από τον επισκέπτη.  

5. Ψηφιακό μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης» 

Στην Ελλάδα υπάρχουν ψηφιακά μουσεία, όπως το Γαία (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας), το Ίδρυμα 
Μείζονος Ελληνισμού και πιο πρόσφατο η Ακαδημία Πλάτωνος τα οποία δεν έχουν αντικείμενα.  

Το 2008 λειτούργησε το μοναδικό ψηφιακό μουσείο τέχνης «Γεώργιος Ιακωβίδης» το οποίο βρίσκεται στην 
γενέτειρά του στα Χύδηρα της Λέσβου. Εμπνευστής του μουσείου είναι ο Ν. Παπαδημητρίου ιδρυτής του 
ομώνυμου ιδρύματος με καταγωγή επίσης από τα Χύδηρα. Σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας του ήταν 
να τιμήσει τον γενέθλιο τόπο του καλλιτέχνη, να προσφέρει στην τοπική κοινωνία ένα χώρο πολιτιστικού και 
εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος  και παράλληλα να συμβάλλει στην τουριστική της ανάπτυξη. Η κ. Όλγα 
Μεντζαφού Πολύζου επιμελήθηκε τον νοηματικό σχεδιασμό και τα κείμενα.  Η Σόνια Χαραλαμπίδου-Διβάνη 
Αρχιτέκτων Καθηγήτρια ΕΜΠ, ο Μισέλ Ροσιέ, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Κριστιάν Λασκαρίδης ανέλαβαν τη 
μουσειολογική μελέτη,  τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την επίβλεψη του έργου. Η  εταιρεία Post Scriptum 
υλοποίησε τις ψηφιακές εφαρμογές. 

Με δεδομένη την απουσία αυθεντικών έργων του ζωγράφου, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθούν 
καθώς βρίσκονται σε συλλογές μουσείων ή ιδιωτών και όταν πωλούνται σε δημοπρασίες κυρίως του 
εξωτερικού οι τιμές τους είναι απαγορευτικές, το ψηφιακό μουσείο αποτελεί προσομοίωση ενός πραγματικού 
μουσείου αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Οι επισκέπτες του έρχονται σε επαφή με τη 
ζωή και το έργο του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου μέσα από τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών 
προβολής και διάδρασης, με τρόπο διεξοδικό και πολυεπίπεδο όπου η απλή επίσκεψη μετατρέπεται σε 
εικαστική εμπειρία με σκοπό την απόλαυση και τη γνώση. Βασικές έννοιες παρουσιάζονται και αναλύονται 
διεξοδικά με τη βοήθεια των ψηφιακών εφαρμογών. Μέσα από θεματικές ενότητες και με τη χρήση της 
τεχνολογίας τα έργα ζωντανεύουν, αναλύονται, γίνονται πιο οικεία. Η επισήμανση σημαντικών στοιχείων 
πάνω στα έργα, ο συνδυασμός αφήγησης και γραφικών, ο διάλογος, η ενθάρρυνση της παρατηρητικότητας 
προάγουν την εκπαιδευτική διάσταση του μουσείου.  

Στο ισόγειο (εικ. 3) παρουσιάζεται η προσωπικότητα του ζωγράφου μέσα από τους κυριότερους σταθμούς στη 
ζωή του, με ψηφιακές εφαρμογές που αξιοποιούν φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές,  φωτογραφίες 
των εργαστηρίων του στο Μόναχο και στην Αθήνα, αλλά και αρχειακό υλικό από τα  επαγγελματικά του 
επιτεύγματα και τον κοινωνικό του περίγυρο. Επίσης στις οθόνες του ισογείου, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία 
να δει τις εικονογραφήσεις του Ιακωβίδη που συμπλήρωσαν σημαντικές εκδόσεις της εποχής και να 
ενημερωθεί για τα μετάλλια και τα νομίσματα που σχεδίασε ο καλλιτέχνης. Στον ίδιο χώρο, ο επισκέπτης 
μπορεί να εμβαθύνει σε θέματα του ενδιαφέροντός του, μέσα από την πλοήγησή του στο cd-rom Γεώργιος 
Ιακωβίδης, η ζωή και το έργο του, όπου το έργο του Ιακωβίδη παρουσιάζεται γραμμικά αλλά και οργανωμένο 
σε θεματικές ενότητες, με ερμηνευτικά για όλα σχεδόν τα έργα που παρουσιάζονται στο μουσείο. Την 
εφαρμογή συμπληρώνει διαδραστικό χρονολόγιο που εστιάζει σε σημαντικά γεγονότα της προσωπικής ζωής 
και της δημιουργικής πορείας του ζωγράφου. 

     

Εικόνα 3. Ψηφιακό μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης»,  ισόγειο  



Β΄Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη Δήμου 
Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

229 

 

Ο πρώτος όροφος (εικ. 4) είναι αφιερωμένος στην εργογραφία του Γεωργίου Ιακωβίδη. Από τα πρώτα χρόνια 
της μαθητείας του κοντά στον δάσκαλό του Νικηφόρο Λύτρα και τα έργα του Μονάχου, μέχρι τα πορτρέτα 
των εγγονών του που φιλοτέχνησε στο τέλος της ζωής του, χρώματα, πρόσωπα, στιγμές της καθημερινής ζωής 
ζωντανεύουν μέσα από μία ποικιλία ψηφιακών εφαρμογών. Μυθολογικά θέματα, σκηνές από την παιδική και 
οικογενειακή ζωή, τοπία, ανθρώπινες μορφές στη φύση, προσωπογραφίες, νεκρές φύσεις και ανθογραφίες, 
αναλύονται και ζωντανεύουν μέσα από μια ποικιλία ηλεκτρονικών συστημάτων ψηφιακής προβολής όπως 
οθόνες TFT, οθόνες αφής (touch screens), δίγλωσσα πάνελ με ενσωματωμένες έγχρωμες φωτιζόμενες 
διαφάνειες (duratrance), ολογραφικές παραστάσεις (holoscreen). Τεχνάσματα όπως η απομόνωση 
λεπτομερειών του πίνακα και η επισήμανση σημαντικών στοιχείων, ο μεγεθυντικός φακός, η ψηφιακή δηλαδή 
μεγέθυνση τμήματος του έργου επιτρέπει στον επισκέπτη να κατανοήσει την τεχνική του καλλιτέχνη, 
συγκρίνοντας την με άλλων καλλιτεχνών αλλά και με άλλα έργα του Ιακωβίδη και του δασκάλου του 
Νικηφόρου Λύτρα είναι μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους το ψηφιακό μουσείο προάγει την 
εκπαιδευτική διάσταση της τέχνης.  

Στη ενότητα του ορόφου «Τα χρόνια της ωριμότητας» βρισκόμαστε στη δεκαετία 1891 με 1900.  Είναι η  
εποχή  που διαφοροποιεί τον  ζωγράφο  ως προς την απόδοση των θεμάτων του. Δέχεται επιρροές από τις 
νέες τάσεις που εμφανίζονται στην ζωγραφική και κυρίως από τον Ιμπρεσιονισμό. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αυτής  της περιόδου είναι ο πίνακας «Η παιδική συναυλία». Με το έργο αυτό, ο Ιακωβίδης 
συμμετέχει, το 1900, στην Παγκόσμια Έκθεση Ζωγραφικής στο Παρίσι,  όπου τιμάται με το χρυσό μετάλλιο. 

      

Εικόνα 4. Ψηφιακό μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης»,  όροφος 

Κάτω από την  “Παιδική συναυλία” υπάρχουν 2 διαδραστικές εφαρμογές (εικ.5). Στην πρώτη μπορεί ο 
επισκέπτης, φορώντας τα ακουστικά, να ακούσει την ανάλυση τριών έργων του Ιακωβίδη. Τα έργα αυτά είναι 
η “Παιδική συναυλία”, η “Ψυχρολουσία” και τα “Πρώτα βήματα”. Στην δεύτερη εφαρμογή υπάρχουν 
αναλυτικότατα κείμενα για την “Παιδική συναυλία” λόγω της σπουδαιότητας του έργου. Στην οθόνη που 
βρίσκεται αριστερά από την «Παιδική συναυλία», υπάρχουν έργα Γερμανών ζωγράφων , όπως του Λίμπερμαν 
και του Ούντε που έζησαν την ίδια περίοδο με τον Ιακωβίδη και συνδέθηκαν με τις νέες τάσεις στη 
ζωγραφική. Έτσι, μπορεί ο επισκέπτης να συγκρίνει έργα που έχουν παρόμοια θεματογραφία με αυτά του 
Ιακωβίδη, δηλαδή απλές οικογενειακές στιγμές ή απεικόνιση παιδιών. Στο υπόγειο, προβάλλεται ένα σύντομο 
βίντεο για την καλλιτεχνική πορεία του Ιακωβίδη ενώ ο ίδιος χώρος χρησιμεύει και για τη διεξαγωγή 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  

   

Εικόνα 5. “Παιδική συναυλία” 
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Το Ψηφιακό Μουσείο Γ. Ιακωβίδης  έχει δεχθεί, από τον Αύγουστο του 2008 που λειτουργεί έως σήμερα, 
πάνω από 15.000  επισκέπτες εκ των οποίων, 700 ξένοι επισκέπτες, 3000 μαθητές της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, 3000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 500 φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 
επισκέψεις των σχολικών μονάδων στο Ψηφιακό Μουσείο «Γ. Ιακωβίδης», έχουν συμπεριληφθεί για τρίτη 
συνεχή χρονιά  στις προτάσεις των πολιτιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης έχουν 
σχεδιαστεί  εκπαιδευτικοί οδηγοί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ειδικά διαμορφωμένοι για την κάθε 
βαθμίδα που  δίνουν την δυνατότητα στους δασκάλους και καθηγητές να ενημερώνονται με το αντικείμενο 
ακόμη και πριν την επίσκεψη τους. 

6. Συμπέρασμα 

Συμπερασματικά το ψηφιακό μουσείο το οποίο δημιουργείται από τράπεζες δεδομένων το μοιάζει με το 
Φανταστικό Μουσείο που περιγράφει ο André Malraux, ως μια χωρίς όρια συλλογή έργων τέχνης όλων των 
εποχών και πολιτισμών απελευθερωμένη από κάθε τοπικό και χωρικό περιορισμό. Το πραγματικό μουσείο 
διαφέρει όχι μόνο με τη μοναδικότητα της συλλογής του αλλά και επί πλέον με το ότι έχει να κάνει με 
αυθεντικά έργα και αντικείμενα: ζούμε σήμερα σε αντίθεση με τους φόβους που εξέφρασε ο Walter Benjamin 
στα 1936, ότι η δυνατότητα αναπαραγωγής θα αφαιρούσε από το έργο τέχνης την ειδική «αύρα» του, το 
ακριβώς αντίθετο, ότι δηλαδή η ευρεία αναπαραγωγή τονίζει τη μοναδικότητα του πρωτότυπου και αυξάνει 
την αισθητική και πολιτιστική του αξία. 

Το Ψηφιακό Μουσείο Ιακωβίδη μπορεί να μη διαθέτει πρωτότυπους πίνακες αλλά εμβαθύνοντας στο έργο 
του καλλιτέχνη, προσφέροντας παράλληλα πολλαπλές ερμηνείες ενισχύει την εκπαιδευτική διάσταση της 
μουσειακής έκθεσης και παράλληλα αυξάνει την επιθυμία του επισκέπτη να δει έναν πίνακα του Ιακωβίδη 
από κοντά και τον προτρέπει σε μια επιτόπου επίσκεψη σε κάποιο άλλο μουσείο το οποίο έχει έργα του 
καλλιτέχνη στη συλλογή του. Και αν είναι όντως έτσι, τότε η ψηφιακή τεχνολογία θα κάνει τα μουσεία έναν 
ακόμη πιο δημοφιλή προορισμό. Καθώς όλο και περισσότερες πτυχές της ζωής μας γίνονται εικονικές, τότε η 
φετιχιστική μας εμμονή με το μουσειακό αντικείμενο ίσως αυξηθεί ανάλογα.     
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Αναζητώντας την ψηφιακή Αφροδίτη Το αίτημα για Ομορφιά ως σημείο 
διαλόγου ανάμεσα στην "internet art" και την Αισθητική 

Μαρία Καραΐσκου Θεωρητικός τέχνης, mariaaspkaraiskou@yahoo.gr 

 

 

Περίληψη 

Περισσότερο από το να ορίζει ένα συγκεκριμένο είδος τέχνης, ο όρος "internet art" λειτουργεί δηλωτικά ενός 
δραματικά διογκούμενου και ταυτόχρονα σχεδόν αχαρτογράφητου πεδίου ποικιλόμορφων καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές που ανθούν -και περιορίζονται αποκλειστικά- στον διαδικτυακό 
κόσμο συνηθίζουν να φλερτάρουν με νεοπαγείς αλλά απελπιστικά οικείες λέξεις (έτσι μιλάμε μεταξύ άλλων 
για "email art", "web art", "net. art") και εκ πρώτης όψεως δείχνουν να συγκροτούν ένα χαοτικό μωσαικό που 
μεταλλάσσεται διαρκώς ακολουθώντας την τεχνολογική εξέλιξη. 

Ωστόσο, μετά από σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα διαδικτυακής καλλιτεχνικής παραγωγής είναι δυνατόν να 
εντοπίσουμε κάποιες από τις βασικές της ορίζουσες. Πέρα από την προφανή εξαρτησή της από τα τεχνολογικά 
επιτεύγματα, την "internet art" χαρακτηρίζει εξίσου η αποκέντρωση ( καλλιτεχνικό της κέντρο είναι στην 
πραγματικότητα το "παγκόσμιο χωριό") όπως και το εφήμερο (όχι πια ως διακηρυγμένη επιδίωξη όπως στην 
contemporary art αλλά ως αναπόφευκτη συνέπεια των χρησιμοποιούμενων μέσων). Επιπλέον, καθώς το 
διαδίκτυο μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε έναν δημόσιο χώρο που όσο νεόκοπος και ιδιότυπος κι αν 
είναι έχει παρόλα αυτά καταφέρει να επανορίσει τις μέχρι τώρα συντενταγμένες, η "internet art", ως τέχνη 
του διαδικτύου- άρα ως τέχνη που παρεμβαίνει ενεργά στον δημόσιο χώρο- δείχνει να διεκδικεί όλο και 
περισσότερο για τον εαυτό της τις ιδιότητες εκείνες που ως τώρα "χρεώνονται" στην Σύγχρονη Τέχνη. 

Πράγματι, η "internet art" φαίνεται να πιστεύει ειλικρινά πως συνεχώς πραγματοποιεί όλα όσα η τέχνη από 
την δεκαετία του '60 και μετά (και ως έναν βαθμό και ο προηγηθείς Μοντερνισμός) μονάχα ευαγγελίστηκαν: 
την διαρκή φυγή προς τα εμπρος (λόγω της όντως άρρηκτης σχέσης με την τεχνολογία) την κριτική στάση (η 
σχετικά μικρή σύνδεση της "internet art" με τους θεσμούς της Τέχνης κάνει ακόμα πιο εύκολα πιστευτή αυτήν 
την διαπίστωση) και τέλος, την σχεδόν πλήρη κατάργηση των ορίων ανάμεσα στην τέχνη και την ζωή. 

Καθώς οι καλλιτέχνες της "internet art" στοιχίζονται ή έστω επιδιώκουν να στοιχίζονται στις παραπάνω 
παραδοχές σπάνια υποβάλλουν εαυτούς στους "περιορισμούς" που χαρακτηρίζουν την μη διαδικτυακή 
Σύγχρονη Τέχνη με προσφορότερο ίσως παράδειγμα την στάση που κρατούν απέναντι στο ζήτημα του Ωραίου. 
Η διαδικτυακή καλλιτεχνική δημιουργία κάθε άλλο παρά μοιράζεται την δηλωμένη αποστροφή του συνόλου 
σχεδόν της μεταπολεμικής τέχνης προς την εν λόγω αισθητική κατηγορία. Δεν θεωρεί έγκλημα καθοσιώσεως 
το να αποτελεί αντικείμενο της αισθητικής απόλαυσης και επομένως, συχνά αποπειράται να γίνεται- με τον 
δικό της ιδιαίτερο τρόπο- ελκυστική στο μάτι. Οι διαδικτυακοί καλλιτέχνες νιώθουν de facto απελευθερωμένοι 
(λόγω της ιδιαίτερης φύσης της internet art) από την υποχρέωση να έρθουν σε ρήξη με το οποιοδήποτε 
κατεστημένο οπότε δεν διστάζουν να διαλέγονται ακόμα και με παραδοσιακές αντιλήψεις περί Ωραίου. Έτσι, 
με τρόπο αποσπασματικό και ανάλαφρο επαναφέρουν στο καλλιτεχνικό προσκήνιο το επι δεκαετίες 
απαγορεύμενο αίτημα για Ομορφιά. Στην παρακάτω εισήγηση επιχειρείται κυρίως μια περιγραφή σε αδρές 
γραμμές της σχέσης ανάμεσα στην internet art και το Ωραίο μέσω της επισκόπησης του πρόσφατου 
επιστημονικού διαλόγου. Η διευρεύνηση της σχέσης αυτής αποτελεί κατα εδραία πεποίθηση sine qua non 
αφετηρία για την κατανόηση και ερμηνεία εκ μέρους της αισθητικής φιλοσοφικής σκέψης του προκλητικού, 
διαδικτυακού γίγνεσθαι (internet aesthetics). 

 

λεξεις κλειδια: internet art, Ομορφιά, internet aesthetics, Αισθητική 
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Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης αποτελεί -στο μέτρο φυσικά που της αναλογεί- να διερευνήσει τους τρόπους 
με τους οποίους η internet art ή αλλιώς "τέχνη του διαδικτύου" επαναφέρει το αίτημα για Ομορφιά στην 
Τέχνη. Η εως τώρα σχετική βιβλιογραφία αντιμετωπίζει την internet art ως ένα ιδιάζον πεδίο καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια της Συγχρονης Τέχνης. Συνεπώς, κρίθηκε απαραίτητη μία σύντομη 
αναφορά στις ηθικές καταβολές της μοντερνιστικής απόρριψης της Ομορφιάς στην Contemporary Art. Εν 
συνεχεία, επισκοπούνται με εξαιρετική συντομία ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της internet art και 
τέλος, γίνεται μνεία στον ιδιαίτερο τρόπο επαναφοράς της Ομορφιάς ως συνέπεια κάποιων από αυτά τα 
χαρακτηριστικά. Πρέπει από την αρχή να επισημανθεί πως λόγω της εγγενούς αεικηνησίας που χαρακτηρίζει 
τον διαδικτυακό κόσμο οι περισσότεροι καθιερωμένοι βιβλιογραφικά όροι όπως blog art, e-mail art κα που θα 
αναφερθούν παρακάτω, λειτουργούν μάλλον δηλωτικά μιας δεσμίδας ομοειδών καλλιτεχνικών εκφράσεων 
παρά προσδιοριστικά μιας σαφούς καλλιτεχνικής δραστηριότητας. 

H εκ μέρους της Τέχνης αποποίηση της Ομορφιάς. 'Ενα ζήτημα ηθικής τάξης.  

Από την επανασύλληψή της υπό τη έννοια της ιδανικής αρμονίας εκ μέρους της φλωρεντινής Αναγέννησης 
εως και τις αρχές του εικοστού αιώνα η Ομορφιά συνιστούσε τον αξιωματικά ανώτατο στόχο της τέχνης. Σε 
επίπεδο φιλοσοφικού λόγου, η πραγμάτευση του Ωραίου περιλαμβάνει ποικίλες προσεγγίσεις συχνά 
εξαιρετικά αντιφατικές κυμαινόμενες επί παραδείγματι, από την καντιανή αποστασιοποιημένη, ανιδιοτελή 
απόλαυση ως τη σχεδόν “ηδονιστική” θέαση των Hume και Hutcheson. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Ομορφιά 
προσμετράται αναμφίβολα στις υπέρτατες αξίες μαζι με την Δικαιοσύνη, την Αλήθεια, το Αγαθό. Η ταύτισή 
της μάλιστα με αυτό το τελευταίο εξελίχθηκε όπως πετυχημένα παρατηρεί ο Arthur Dando σε μεταφυσικό 
θεμέλιο ολόκληρης της δυτικής φιλοσοφικής σκέψης (Danto, 1981:92). 

Οι πρώτοι τριγμοί αυτού του οικοδομήματος διαπιστώνονται στα μέσα του 19ου αιώνα στα πλαίσια μιας 
αναδυόμενης αντι-ηθικής. Αρκεί η αναφορά στον Baudelaire ο οποίος απορρίπτοντας το "εξιδανικευμένο 

μονοπώλιο" της Ομορφιάς στην στόχευση των καλλιετεχνών γράφει πως δεν γνωρίζει κανένα είδος Ομορφιάς 
που να μην κλείνει μέσα του δυστυχία. 

Η χαριστική βολή στην προϊούσα πτώση της Ομορφιάς ως καλλιτεχνική προτεραιότητα θα δοθεί βέβαια από 
τον Μοντερνισμό. Αν και στήριξε την νομιμοποίησή του σε απολύτως ορθολογικά κριτήρια, ο Μοντερνισμος 
θα σπεύσει να απορρίψει την Ομορφιά ως αφόρητα συνδεδεμένη με το αξιακό σύστημα που κόμισε ο 
Διαφωτισμός και θα υποβιβάσει την αισθητική απόλαυση στο επίπεδο της bourgeoise πλάνης. Πάντως, αυτή 
η διακηρυκτική λύση των σχέσεων με την Ομορφιά, εφ' εξής θεμελιώδης αφήγηση της modernite προκύπτει 
λογι κά ως ασύμβατη με την εποχή του “make it new” οράματος. Εστιάζοντας κυρίως σε ζητήματα 
θεματολογίας και περιεχομένου οι μοντερνιστές καλλιτέχνες, διάτοροι προασπιστές της vita nuova, 
αποκυρήσσουν όλα τα έργα που θεωρούν ότι διεκδικούν τα εύσημα της Ομορφιάς ενώ απλώς αποτελούν την 
“διακόσμηση της ανάλαφρης ζωής των αστών" όπως διατυπώνεται χαρακτηριστικά, από την ρωσική avant-garde. 
Για τον Marinetti και τους Φουτουριστές, η Ομορφιά είναι μια αναχρονιστική αξία συνώνυμη με την Italietta 
των cartes- postales, καταδικασμένη να σβήσει στην σχεδόν δαρβινιστική πάλη της με την μοντέρνα εποχή. 

Η αποποίηση της Ομορφιάς ως η μόνη δυνατή, ηθική απάντηση από πλευράς καλλιτεχνικής δημιουργίας 
πιστώνεται οπωσδήποτε στο Dada. Επιχειρώντας την αναμέτρηση με τον εχθρό - δηλαδή την αστική κοινωνία- 
μέσω της αυτο-καταλυσης, του αυτοεμπαιγμού και της αυτοκαταστροφης, το Dada θα αναλάβει επιπλέον να 
καταστρέψει σε συμβολικό επίπεδο την Ομορφιά στην τέχνη, εις απάντησιν της καταστροφής στην 
πραγματικότητα της ζωής εκατοντάδων χιλιάδων ζωών στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Σύμφωνα με τον Max Ernst: “Για μας το Dada ήταν πάνω από όλα ζήτημα ηθικό. Είχαμε βιώσει την πλήρη γελοιοποίηση 

και τον εξευτελισμό οτιδήποτε μας παρουσιαζόταν ως τότε, ως δίκαιο, αληθινό, ωραίο. Τα έργα μας εκείνη την περίοδο δεν 

είχαν σκοπό να προσελκύσουν αλλά να κάνουν τους ανθρώπους να ουρλιάζουν" (Λοϊζίδη, 1992:63). Από εδώ και στο 
εξής, η τέχνη θα έχει το καθήκον να καταδεικνύει την ηθική κατάπτωση της κοινωνίας που την γεννά. Δεν της 
επιτρέπεται να επιδιώκει κανενός είδους πραγμάτωση του Ωραίου, γιατί η πραγματικότητα δεν κλείνει μέσα 
της καμμία ομορφιά. Πρόκειται για ένα ηθικής φύσης καθήκον τόσο από την πλευρά του καλλιτέχνη όσο και 
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από την πλευρά του θεατή. Με το Dada η εως τώρα σχέση ανάμεσα στο Ωραίο και το Καλό για πρώτη φορά 
μετετρέπεται πλήρως στο αρνητικό της εκτύπωμα. 

Επιπρόσθετα, το Dada λειτούργησε ως μοντέλο ανυπακοής για τους καλλιτέχνες τόσο την επαύριο του 
Β'Παγκοσμίου Πολέμου, όσο και εν μέσω τελείως διαφορετικών συνθηκών την δεκαετία του '60. Σχετικά με 
την πρώτη περίπτωση, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως η λυτρωτική επαναβεβαίωση της ανθρωπιάς της 
ανθρωπότητας, κύρια απαίτηση από την τέχνη εκείνη την εποχή, δεν μπορούσε να περάσει μέσω καμμιάς 
προπολεμικής αισθητικής προσέγγισης. Μέσα σ'ένα πολιτικά και ηθικά φορτισμένο κλίμα, που 
συμπυκνώνεται στο γνωστό ερώτημα του Αdorno για το εαν πράγματι μπορεί να υπάρξει τέχνη μετά το 
Auswitzch, ο Jean Dubuffet, θα τολμήσει το νέο ξεκίνημα από το μοναδικό στοιχείο που είχε απομείνει εν 
αφθονία στην κοινωνία εκείνης της εποχής: άμορφη, ακατέργαστη ύλη, λάσπη. Αν υπάρχει κάποια μικρή πηγή 
αισιοδοξίας εντοπίζεται πλεόν στην ακανόνιστη, λασπερή haute pate που με κανέναν τρόπο δεν διεκδικεί να 
χαρακτηριστεί ωραία. Με την Art Informel η Ομορφιά θα αποστερηθεί και την τελευταία ιδιότητα που της είχε 
απομείνει: την παραμυθητική της δύναμη. 

Η δεκαετία του '60 θα αφομοιώσει τα μεσοπολεμικά μηνύματα με τελείως ιδιαίτερο τρόπο. “Το αίτημα της 

κοινωνικής επανάστασης” για παράδειγμα που χαρακτήριζε λιγότερο ή περισσότερο φανερά το Dada “καταλήγει 

στη νέα θεωρία της τέχνης να αποτελεί ζήτημα αντιληπτικών ιδιοτήτων" (Foste, Krauss, Bois, Buchloh, Joselit, 
2012:75). Το έργο τέχνης επιδιώκει όλο και περισσότερο να κωδικοποιεί νοητικές διεργασίες, τις οποίες ο 
θεατής καλείται στη συνέχεια να επεξεργαστεί αντί απλώς να απολαμβάνει αισθητικά. Όπως έχει εύστοχα 
ειπωθεί: “Η Τέχνη δεν παράγει πια Ομορφιά. Παράγει μόνο νόημα” (Foste, Krauss, Bois, Buchloh, Joselit, 2012:76). 
Είναι εξ άλλου η εποχή όπου για πρώτη φορά αρχίζουν να κυριαρχούν στην καλλιτεχνική σκηνή, δημιουργοί 
που έχουν προηγουμένως έρθει σε επαφή σε ακαδημαικό επίπεδο με τις ανθρωπιστικές επίστημες όπως για 
παράδειγμα ο Donald Judt, κάτοχος διαδακτορικού στη φιλοσοφία. Ο νοησιαρχικός χαρακτήρας της 
Σύγχρονης Τέχνης έχει σχεδόν εξοβελίσει τις αισθήσεις ως τρόπο κοινωνίας με την τέχνη. Εδώ υπεισέρχεται 
μία ακόμα πολύ σημαντική παράμετρος: Αν ένα έργο τέχνης είναι ωραίο τότε σίγουρα δεν είναι καλό, θα 
μπορούσε να λέει το Dada καταλύοντας το θέσφατο της ταύτισης μεταξύ Ωραίου κι Αγαθού. Αντ' αυτού, η 
Σύγχρονη Τέχνη, μοιάζει να λέει: αν ένα έργο τέχνης είναι ωραίο, δηλαδή αν σαγηνεύει τις αισθήσεις, αν τις 
επιστρατεύει για την δικαιωσή του ως έργο τέχνης, αν επιδιώκει τέλος, την απόλαυσή του, κατα πάσα 
πιθανότητα δεν είναι έργο τέχνης. Μπορεί να είναι διαφήμιση, μπορεί να είναι προιόν της υποκουλτούρας 
αλλά μάλλον δεν είναι τέχνη, καθώς η τέχνη σήμερα αναλύεται από τον Νου, δεν βιώνεται με τις αισθήσεις. 
Με άλλα λόγια, η άρνηση της Ομορφιάς και συνακόλουθα της αισθητικής απόλαυσης μετατράπηκε τελικά, 
από ηθική επιταγή σε ζήτημα οντολογίας της τέχνης. 

"What the f**k is Internet Art’? 

Προτού περάσουμε στο σχολιασμό της σχέσης ανάμεσα στην internet art και την Ομορφιά πρέπει να 
δώσουμε -έστω σε αδρές γραμμές- μια απάντηση στο ερώτημα που θέτει με μπόλικη δόση αυτοσαρκασμού 
με το ομώνυμο έργο του ο internet artist Daniel Kanetti (εικ. 1.). Τι είναι επιτέλους η internet art; 
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WHAT THE 

F**K 
IS INTERNET ART 

Εικόνα 1. 

Περισσότερο από το να ορίζει ένα συγκεκριμένο είδος τέχνης, ο όρος "internet art" λειτουργεί δηλωτικά ενός 
δραματικά διογκούμενου και ταυτόχρονα σχεδόν αχαρτογράφητου πεδίου ποικιλόμορφων καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές που ανθούν -και συχνά περιορίζονται αποκλειστικά- στον 
διαδικτυακό κόσμο συνηθίζουν να φλερτάρουν με νεοπαγείς αλλά απελπιστικά οικείες λέξεις (έτσι μιλάμε 
μεταξύ άλλων για "email art", "web art", "net art") (Martin Prada, 2012:6) και εκ πρώτης όψεως δείχνουν να 
συγκροτούν ένα χαοτικό μωσαικό που μεταλλάσσεται διαρκώς ακολουθώντας την τεχνολογική εξέλιξη. 

Ωστόσο, μετά από σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα διαδικτυακής καλλιτεχνικής παραγωγής είναι δυνατόν να 
εντοπίσουμε κάποιες από τις βασικές της ορίζουσες. Αρχικά, χρειάζεται να επισημανθεί πως ο υπολογιστής 
sine qua non στοιχείο για την δημιουργία της internet art έχει διττή χρήση:πρόκειται τόσο για το μέσο με το 
οποίο δημιουργείται η τέχνη όσο και για το κανάλι μέσω του οποίου κοινωνείται (Greene, 2004:8). Επιπλέον, 
μπορεί να πάρει πολλές μορφές: επιτραπέζιος υπολογιστής, laptop, κινητό τηλέφωνο. Η κάθε μία από αυτές 
τις μορφές έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο όσο αφορά τις τεχνικές δυνατότητες που 
προσφέρει στον καλλιτέχνη όσο και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μεταφέρει το έργο τέχνης στον 
χρήστη - θεατή. Αυτό που αξίζει να κρατήσουμε από εδώ, είναι πως η internet art διαχέεται αποκλειστικά 
μέσω απολύτως χρηστικών συσκευών κάτι το οποίο θα ερμηνευτεί από τους καλλιτεχνες του διαδικτύου ως 
μία άνευ προηγουμένου προνομιακή σχέση της τέχνης τους με τηνκαϋημερινή ζωή (Martin Prada, 2012:13). 

Ταυτοχρόνως, λόγω της διαρκώς κινούμενης φύσης του διαδικτύου (λογισμικά και εφαρμογές καθίστανται με 
ταχείς ρυθμούς απηρχαιωμένα, ιστοσελίδες εγκαταλείπονται και απομακρύνονται) η internet art αποκτά de 
facto χαρακτήρα εφήμερο. Το εφήμερο αποτελεί συχνά διακηρυγμένη επιδίωξη της Σύγχρονης Τέχνης (Foste, 
Krauss, Bois, Buchloh, Joselit, 2012:153) στην περίπτωση της internet art φαινεται όμως πως προκύπτει ως λογική 
συνέπεια της διαδικτυακής της φύσης. 

Εδώ ας επισημανθεί πως το διαδίκτυο μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε έναν δημόσιο χώρο που όσο 
νεόκοπος και ιδιότυπος κι αν είναι έχει παρόλα αυτά καταφέρει να επανορίσει τις μέχρι τώρα 
συντενταγμένες. Συγγραφείς αναφοράς όπως η Rachel Green φθάνουν μάλιστα στο σημείο να χαρακτηρίσουν 
την internet art μεταμοντερνα επαναβίωση της τέχνης δημόσιου χώρου πριν το 19ο αιώνα (Greene, 2004:34). 
Ακριβώς όπως συνέβαινέ με τους καθεδρικούς και τα δημόσια κτίρια όπου η επαφή με την τέχνη γίνοταν στα 
πλαίσια κάποιας -εξωκαλλιτεχνικής- καθημερινής δραστηριότητας χωρίς να υπάρχει η ανάγκη μεσολάβησης 
μουσείων και white cube galleries έτσι και η επαφή με την internet art γίνεται "φυσικά" στα πλαίσια της 
καθημερινής περιήγησης στον απέραντο, ανοικτό χώρο του διαδικτύου. Ακόμα κι αν βρίσκουμε αυτήν την 
παρομοίωση κάπως υπερβολική οφείλουμε να προβληματιστούμε σχετικά με τις συνέπειες που μπορεί να χει 
η ελάχιστη ως ανύπαρκτη εμπλοκή της internet art με τους ϋεσμούς της τέχνης. 
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Τελος, άλλο ένα χαρακτηριστικό της internet art που δεν μπορει να παραλειφθεί είναι οι αποκεντρωτικές της 
διαστάσεις. Έχοντας στην ουσία ως καλλιτεχνικό κέντρο της το παγκόσμιο χωριό - και με την διαρκή επέκταση 
του διαδικτύου- ως κοινό της κάθε κοινωνικό στρώμα η internet art διεκδίκησε για τον εαυτό της την ευφημο 
μνεία της πλεον αντι-ελιτίστικης εκδοχής της Συγχρονης Τεχνης. Επιπλέον, συνδέθηκε από νωρίς με τις πρώτες 
εμφανιζόμενες διαδικτυακές κοινότητες γεγονός που προσέθεσε πολλές νότες ακτιβισμού στο καλλιτεχνικό 
της εγχειρημα (Martin Prada, 2012:20 κ.ε.). 

Τεχνη προνομιακά συνεδεμενη με την καθημερινη ζωή, τεχνη de facto εφημερη, τεχνη αποκλειστικα δημοσιας 
χρήσης, στο μεγαλυτερο μερος της, εκτος του Κοσμου της Τεχνης Τεχνη, τεχνη με δυνητικά παγκοσμια και 
διαταξικη απευθυνση, τεχνη οχι απλως νεα αλλα διαρκώς ανανεούμενη. Έτσι αντιλαμβάνεται η internet art 
τον εαυτο της. Ας δουμε τώρα αυτός ο αυτοπροσδιορισμός τι συνέπειες μπορεί να έχει σε ένα δεδομένο 
ζήτημα όπως το αίτημα για Ομορφιά. 

"Internet Art: Νεο-dada εγχείρημα που δεν παιρνει στα σοβαρα τον εαυτο του" 

Συχνά στην βιβλιογραφια η internet art περιγράφεται ως ενα νεο νταντα εγχειρημα που ομως δεν παιρνει τον 
εαυτο του ιδιαιτερα στα σοβαρα. Βασικά, οι καλλιτεχνες της internet art νιωθουν απελευθερωμενοι από καθε 
"επιληψημο" χαρακτηριστικό της Τεχνης: δεν εχουν σχεση με Ακαδημιες (πολλοι απο αυτους αρεσκονται να 
δηλωνουν web προγραμματιστες) δεν προωθουνται (στο μεγαλυτερο μερος τους τουλαχιστον απο τους 
θεσμους της τεχνης) τα εργα τους τις περισσοτερες φορες δεν μπορουν να γινουν με κανεναν τροπο 
εμπορευσιμα αλλα διατιθενται προς ελευθερη χρηση απο οποιονδηποτε χρηστη του διαδικτυου ωσπου 
καποια στιγμη απλα να παψουν να εμφανιζονται στην οθονη του υπολογιστη. Δεν θα εξετασουμε την 
ορθοτητα αυτων των ισχυρισμών -αν αρκουν δηλαδη τα χαρακτηριστικά που απορρεουν απο την φυση του 
χρησιμοποιουμενου μεσου για να στεφανωσουν με επαναστατικες δαφνες-. Στο κατω - κατω οι καλλιετχνες 
της internet art -σε αντιθεση με τον Μοντερνισμο δεν δειχνουν να ενδιαφερονται ουτε γι αυτό (Paul, 2015:36). 
Δεν καταλαβαινουν τον εαυτό τους ως πρωτοπορεια της τεχνης, δεν αισθανονται πως εχουν συγκεκριμενα 
καθηκοντα (εικ. 2). 

THE ADVANTAGES OF BEING AN 
INTERNET ARTIST: 

Working without the pressure of success 

Not having to be in real shows at all 

Having a guaranteed exile from the established art world 

Knowing your career might pick up after a reblog 

Being reassured that whatever kind of art you make it will be labeled new media Not being stuck in the cliche of the artiste maudit Seeing your ideas remixed in 

the work of others 

Having the opportunity to choose between selling your artworks on eBay or etsy.com 

Not having to argue with another artist for the space on a gallery wall 

Having more time to work when people around you enjoy social life and free connection 

Being included in sideshows of contemporary art 

Not having to undergo the embarrassment of being called original 

Getting your picture in the online art magazines wearing a meme suit 
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Εικόνα 2. 
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Παιχνιδιζουν με το εννοιολογικό φορτίο των λεξεων και δεν δισταζουν να δηλωσουν πως "επανοριζουν το 
αισθητικο". Σπάνια υποβάλλουν εαυτούς στους "περιορισμούς" που χαρακτηρίζουν την μη διαδικτυακή 
Σύγχρονη Τέχνη. Δεν θεωρουν έγκλημα καθοσιώσεως το να αποτελουν αντικείμενο της αισθητικής 
απόλαυσης. Συχνά αποπειρώνται να γίνουν- με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο- ελκυστικοι στο μάτι (εικ. 3). 

 

Εικόνα 3 

Εδώ ένας μετα-Roy Lichtenstein υμνει το internet (εικ.4). 

 

 

Εικόνα 4 

De facto απελευθερωμένοι από την υποχρέωση να έρθουν σε ρήξη με το οποιοδήποτε κατεστημένο δεν 
διστάζουν να επαναφερουν στο προσκηνιο εργα των Δασκαλων της Παραδοσης μαλλον με διαθεση 
αναλαφρης νοσταλγιας (εικ. 5). 
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Εικόνα 5 

Με τον ιδιο ανάλαφρο και αποσπασματικό τροπο επαναφέρουν σε εναν απροσδιοριστα τελικά χωρο το επι 
δεκαετίες απαγορεύμενο αίτημα για Ομορφιά. Η διαδικτυακή καλλιτεχνική δημιουργία κάθε άλλο παρά 
μοιράζεται την δηλωμένη αποστροφή του συνόλου σχεδόν της μεταπολεμικής τέχνης προς την εν λόγω 
αισθητική κατηγορία. Η "Ομορφια μεταφερει οπωσδηποτε ενα μηνυμα" (Martin Prada, 2012:43) δηλωνει ο 
Joe Cruz που εδώ παρουσιαζει το πορτραίτο του καλλιτεχνη: ενα μικρο αγορι, εγγονακι του Μοντερνισμου και 
παιδακι της Contemporary Art (εικ. 6). 

 

Εικόνα 6 

O Parker Ito μαλιστα φτανει στο σημειο να ειρωνυετει την αποδομηση - καταλυση του Ωραιου ως 
προυποθεση της Τεχνης (εικ.7,8). 
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Εικόνα 7 

 

 

Εικόνα 8 

 

Επίλογος 

Η ιδιότυπη αντιμετώπιση της αισθητικής κατηγορίας του Ωραίου από την internet art αποτελεί σε κάθε 
περίπτωση μία θεματική - πρόκληση για τη θεωρία της τέχνης. Ο μεγαλύτερος σκόπελος που καλείται να 
περάσει ο ερευνητής αφορά τον εφήμερο χαρακτήρα της εν λόγω τέχνης. Έργα "ανεβαίνουν" και 
"κατεβαίνουν" από το πάνθεον του διαδικτυακού κόσμου εν ριπή οφθαλμού. η θεωρία ασθμαίνουσα πολλές 
φορές αρκείται μόνο στην καταγραφή τους. Μία παλέτα συνδεόμενων θεμάτων όπως για παράδειγμα το 
internet όχι ως a priori δημοκρατικό "πλάτωμα" αλλά ως πεδίο έντονης διαπάλης συμφερόντων και 
συγκρούσεων δεν γινόταν εξ' ορισμού να αναφερθούν εδώ. Μία ωστόσο παρατήρηση κρίνεται απαραίτητο να 
σημειωθεί, έστω εν είδει κατακλείδας: Μεταφέροντας τη γνωστή διατύπωση του Benjamin περί 
αισθητικοποίησης της πολιτικής και πολιτικοποίησης της τέχνης σε διαδικτυακά συμφραζόμενα μπορεί άνετα 
να σκεφθεί κανείς, πως η internet art ενδυναμωμένη από τα πρώτα κιόλας βήματά της με την ακτιβίστικη 
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νοοτροπία των πρώτων διεθνών διαδικτυακών κοινοτήτων δεν δίστασε ακόμα και να χρησιμοποιήσει την 
Ομορφιά στον "αγώνα" της για πολιτικοποίηση της τέχνης. 
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Περίληψη 

Τα Σύγχρονα Μουσεία Τέχνης μπορούν να αναδειχθούν σε χώρο διάδρασης ανάμεσα στο κοινό και την υλική 
κουλτούρα, προσφέροντας τα κατάλληλα ερεθίσματα για τη δημιουργία προσωπικών ερμηνειών. Σε μια 
ευρύτερη βάση αξιοποίησης της δυναμικής τους ως επισκεπτοκεντρικών οντοτήτων, οφείλουν να στραφούν σε 
ανανεωμένους τρόπους παρουσίασης των εκθεμάτων τους, με όχημα την παιδαγωγική και ψυχαγωγική 
διάσταση, όπως αυτές μπορούν να αποτυπωθούν και στην επιλογή των ΤΠΕ.  

Η σύγχρονη κοινωνία, «ρευστή και ταυτόσημη της τεχνολογίας» (Oberhardt, 2001), προτρέπει να 
αντιμετωπίσουμε το μουσειακό πλαίσιο «ρευστοποιημένο», ακολουθώντας τις εξελίξεις. Έτσι, η εφαρμογή 
ανανεωμένων πρακτικών για την ανάδειξη των έργων τέχνης εγείρει την τάση για δημόσια συζήτηση περί 
Τέχνης. 

Σ’αυτό το πλαίσιο τοποθετείται η πρότασή μας για την παρουσίαση της ψηφιακής διαδραστικής έκθεσης “The 
Caravaggio experience” ως απότοκο μιας ανανεωμένης μουσειολογικής πρακτικής εν δράσει που επικαλείται 
τις επιταγές των Νέων Τεχνολογιών. Η προβληματική μας διαρθρώνεται σε δύο «σπονδύλους»: αφενός, στην 
παράθεση των πλεονεκτημάτων που διέπουν την παρουσίαση των έργων τέχνης με εναλλακτικούς τρόπους, 
ώστε να προκαλείται ο δημοκρατικός διάλογος, ο αναστοχασμός και η αισθητική τέρψη. Αφετέρου, στην 
αναγνώριση του κινδύνου υποβάθμισης του πολιτιστικού κεφαλαίου που, πιθανώς, ελλοχεύει στην εφήμερη 
παρουσίασή της τέχνης μέσω της ψηφιακής πραγματικότητας. Το ερώτημα είναι διττό και οι απαντήσεις 
πολλές φορές αμφίσημες. 

 

Λέξεις-Κλειδιά 

Caravaggio, ψηφιακό έργο τέχνης, υποκουλτούρα, σύγχρονο μουσείο τέχνης, ΤΠΕ 

 

1. Εισαγωγή: Ο ρόλος του Σύγχρονου Μουσείου Τέχνης 

Το Σύγχρονο Μουσείο Τέχνης αποτελεί, νοερά ή πραγματικά, χώρο παρατήρησης, συζήτησης και 
αλληλεπίδρασης αντικειμένων, ιδεών και δράσεων με τον άνθρωπο, καθώς, μετά την είσοδο των 
αντικειμένων στο μουσείο, είναι λογικό πως αυτά αποκτούν μια άλλη υπαρξιακή διάσταση μέσα σε 
συγκεριμένο χωροχρόνο που πιθανόν είναι να μην έχει καμία σχέση με την αρχική έννοια της δημιουργίας 
τους (Δουλγερίδης, 2006). Η άποψη αυτή διαφοροποιείται σημαντικά από το μοντέλο του παραδοσιακού 
μουσείου, όπως προσδιορίζεται μέσα στους αιώνες και επιβιώνει μέχρι και τον 20ο αιώνα: Μεγάλες 
μουσειακές αίθουσες, με χρονολογικά τοποθετημένα τα έργα τέχνης, παρουσιάζουν τα διαδοχικά περάσματα 
της ανθρώπινης ιστορίας. Η παρουσίαση των έργων τέχνης, με γνώμονα τη χρονολογική ταξινόμηση, αρχίζει 
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να φθίνει μετά το άνοιγμα των πρώτων ιδιωτικών γκαλερί στο Λονδίνο στο τέλος του 19ου αιώνα και παύει 
οριστικά, κατά ένα μεγάλο μέρος, μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Από το 1870 και έπειτα, έχοντας τα πρώτα 
σημάδια σχηματισμού καλλιτεχνικών ρευμάτων που πρόσκεινται  περισσότερο στην εσωτερική ανάγκη του 
δημιουργού παρά στην ενδυνάμωση κάποιας ευρύτερης κοινωνικής ιδέας, δημιουργούνται οι πρώτες 
εκθέσεις που στόχο έχουν να αναδείξουν την αισθητική της τέχνης ως βασικό κριτήριο παρουσίασης και ως 
μέσο έκφρασης. Μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, καθώς δημιουργούνται σύγχρονα μουσεία τέχνης και γκαλερί 
με καθαρούς και λευκούς χώρους, όπως αναφέρει ο Δασκαλοθανάσης (1999) στο άρθρο του «Οι Λευκοί 
Κύβοι», γίνεται προσπάθεια να αποκοπούν τα έργα τέχνης από το αρχικό τους περιβάλλον - πλαίσιο και να 
εξετασθούν σε ένα άχρονο και άχρωμο μέρος που θα τα εξυγίανε από τις προκαταλήψεις και τις ιδέες του 
παρελθόντος. 

Αυτή η κατάσταση υπερθεματίζει το νεωτερικό χαρακτήρα του Σύγχρονου Μουσείου Τέχνης που παρουσιάζει 
το πλεονέκτημα της πολυσύνθετης ερμηνείας των εκθεμάτων του και, ως εκ τούτου, μπορεί να αναδειχθεί σε 
«κονίστρα» διάδρασης ανάμεσα στο κοινό και την υλική κουλτούρα με έρεισμα την κοινωνική συγχρονία, 
προσφέροντας τα κατάλληλα ερεθίσματα για τη δημιουργία προσωπικών αφηγημάτων.  

 

2. Μουσείο Τέχνης και ΤΠΕ 

Συνεπώς, το σύγχρονο μουσείο Τέχνης αλληλεπιδρά με την υλική κουλτούρα, με βάση τις ανάγκες του κοινού 
και στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως επισκεπτοκεντρικής οντότητας. Ωστόσο, η προσφορά των κατάλληλων 
ερεθισμάτων για τη δημιουργία προσωπικών ερμηνειών με αναφορά το παρόν δεν είναι απαραίτητα αρκετή 
για την απρόσκοπτη και διαρκή έλξη του κοινού στους μουσειακούς χώρους. 

Η ραγδαία εξέλιξη της ανθρώπινης επικοινωνίας και της αποκωδικοποίησης σύγχρονων μηνυμάτων απαιτεί 
την αναθεώρηση του μουσειακού πλαίσιου αλλά και των μουσειολογικών πρακτικών, ώστε τα έργα τέχνης να 
παρουσιαστούν με εναλλακτικούς τρόπους, προκαλώντας τη διάθεση διαλόγου και στοχασμού στους θεατές. 
Η τάση της εποχής δεν είναι να περιθωριοποιηθούν τα μουσεία, αλλά να μεταμορφωθούν σε ελεύθερους 
χώρους δημόσιας συζήτησης με δημοκρατικές διαδικασίες που θα παράγουν ιδέες κατανοητές από όλους. 
Σύμφωνα με τη Χουρμουζιάδη (2006) ο μουσειακός θεσμός δεν είναι ανεπηρέαστος από τις οικονομικές και 
πολιτικές πιέσεις, οπότε είναι αναπόφευκτος ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή του στην έκρηξη των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων. Επιπλέον ο μουσειακός θεσμός είναι συνδεδεμένος με το διάλογο, την ανταλλαγή 
απόψεων και ερμηνειών. Ως χώρος κοινωνικοποίησης το μουσείο τέχνης, μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, 
αναδεικνύει τον εκδημοκρατισμό των θεσμών, την ελευθερία του λόγου και ενστερνίζεται την ανάγκη του 
κοινού να υπερασπιστεί την ατομική του ταυτότητα.  Με τα ψηφιακά μέσα το μουσείο ολοκληρώνει τις 
εσωτερικές και εξωτερικές διεργασίες του, προβάλει, ταξινομεί, προστατεύει, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, 
ενημερώνει, μεταβάλλει και μεταβάλλεται. Επιπροσθέτως, οι ΤΠΕ προσφέρουν δυνατότητες προς το κοινό 
όπως το ηλεκτρονικό μουσείο, η εικονική περιήγηση, οι ψηφιακές συλλογές, η διαδραστική ενέργεια, η 
πληροφοριακή υποστήριξη και ξενάγηση, τα συστήματα εντοπισμού των θεατών στο χώρο κ.α. 

Η Oberhardt (2001), αναφερόμενη στην κοινωνία των τελευταίων ετών, τη χαρακτηρίζει ρευστή και 
ταυτόσημη της τεχνολογίας, προτρέποντάς μας να αντιμετωπίσουμε το μουσειακό πλαίσιο ρευστοποιημένο, 
με κριτήριο τις εξελίξεις. Τα ψηφιακά μέσα παρέχουν τεράστιες δυνατότητες στα χέρια ικανών μουσειολόγων 
και επιμελητών για να αναδείξουν τις συλλογές των μουσείων. Μέσω της τεχνολογίας, ο θεατής ανακαλύπτει, 
ενημερώνεται, εκπαιδεύεται, δρα, διαμορφώνει, επεμβαίνει... Στο σύγχρονο μουσείο τέχνης ο παθητικός 
θεατής μετουσιώνεται σε ενεργητικό δέκτη μηνυμάτων και, εν δυνάμει μελλοντικά, σε αυτόνομο πομπό του 
μηνύματος. Με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του Ίντερνετ επιτυγχάνονται μουσειακές 
ψηφιακές περιηγήσεις και θέαση σημαντικών έργων τέχνης σε μεγάλη ανάλυση. Η οργάνωση διαδικτυακών 
πόρταλς με μουσειακές συλλογές, η διάθεση και η διάχυση των  ψηφιακών έργων τέχνης σε κάθε αναζήτηση 
έχει φέρει μοιραία και την τάση για δημόσια συζήτηση σχετικά με την ίδια την τέχνη και τα έργα της. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του φαινομένου αποτελεί το Fryemuseum (ιδρύθηκε το 1952 στο Σιάτλ 
των Ηνωμ. Πολιτειών της Αμερικής) που διοργάνωσε μια πρωτοποριακή έκθεση με τίτλο #SocialMedium. Σε 
αυτήν την έκθεση την επιμέλεια είχε το κοινό και όχι το προσωπικό του μουσείου, καθώς βασική προϋπόθεση 
της δράσης ήταν η ψηφοφορία των καλύτερων έργων μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το μουσείο διέθεσε για 
ψηφοφορία στο κοινό τα 232 έργα της συλλογής του σε ψηφιακή μορφή στο Facebook, το Pinterest και 
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Tumblr. Από αυτά επιλέχτηκαν, βάσει των ψήφων, που έλαβαν σαράντα ένας (41) πίνακες που εκτέθηκαν στο 
μουσείο από τις 4 Οκτωβρίου του2014 μέχρι τις 4 Ιανουαρίου του 2015. 

Το Fryemuseum προσέφερε έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης του κοινού μέσω της τεχνολογίας και των 
μέσων δικτύωσης. Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της εποχής, που θέτουν τον άνθρωπο στο κέντρο της 
τεχνολογίας, ανέδειξε την ψηφιακή του συλλογή, κερδίζοντας ένα μεγάλο μέρος κοινού που πρωτύτερα 
αγνοούσε την ύπαρξη του. Συγχρόνως, επιτέλεσε εκπαιδευτικό έργο προς την κοινωνία, αφού τα έργα τέχνης 
της συλλογής του θεάθηκαν σε οθόνες Η/Υ συνανθρώπων μας που υστερούν σε πολιτισμικό κεφάλαιο και 
ουδεμία σχέση έχουν με την τέχνη. Επιπροσθέτως, αναδείχτηκαν η κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων και η 
προσωπική ερμηνεία τους για τα έργα τέχνης της συλλογής. Το παράδειγμα του Fryemuseum εγείρει 
μελλοντικά ερωτήματα για τις μουσειακές τακτικές της προσέλκυσης και της ερμηνείας του κοινού. Τέλος, 
γίνεται η αφορμή για ουσιαστικότερο προβληματισμό σε σχέση με τη διοχέτευση κλασικών ακαδημαϊκών και 
ιεροποιημένων έργων τέχνης σε ιντερνετικές εκλαϊκευμένες πλατφόρμες εκτός του μουσειακού 
περιβλήματος. 

 

3. Εικονική πραγματικότητα και έργο τέχνης 

Κατά τον Πατερόπουλο (2011), η ψηφιακή τεχνολογία διαμορφώνει τις κλασικές μορφές του πολιτιστικού 
αποθέματος, τις μεταλλάσει σε ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα και τις εισάγει με την ορολογία «ψηφιακός 
πολιτισμός». Ο ψηφιακός πολιτισμός περιλαμβάνει τρεις τομείς, τη δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού 
αποθέματος, τη διατήρηση και διαχείριση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και την προβολή και 
διάθεση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. 

Στο σύγχρονο μουσείο, η θέαση ενός ψηφιοποιημένου έργου τέχνης προσφέρει ένα πλήθος 
οπτικοακουστικών ερεθισμάτων που προκαλούν διανοητική διέγερση. Ο Levy (1999) υποστηρίζει πως η 
ψηφιοποιημένη εικόνα είναι μια εν δυνάμει πραγματικότητα που διεγείρει την εγκεφαλική αντίληψη. Ακόμη 
και οι αποτιμήσεις των κριτικών τέχνης δύνανται να αναθεωρηθούν μετά από μία εξεταστική θέαση ενός 
πίνακα, όπου πολλές λεπτομέρειες θα αναδειχτούν ή το γενικό σύνολο στη ψηφιοποιημένη μορφή του θα 
επιτύχει πιθανότατα διαφορετικές εντυπώσεις. Οι ΤΠΕ είναι ένα σύγχρονο μέσο για την αναπαραγωγή και τη 
δημιουργία εικόνων που αλλάζει την κουλτούρα της οπτικής αναπαράστασης του παρελθόντος με 
μεγαλειώδη τρόπο. Η αλλαγή δε μένει μόνο στα μορφικά στοιχεία των εικόνων, αλλά επηρεάζει συνολικά την 
ανθρώπινη αντίληψη και τις πολιτισμικές δομές. Η ερμηνεία αποκτά πολλαπλότητα και συνδιαλέγεται με τη 
μοναδικότητα του υποκειμένου. Η τεχνολογία αφενός επηρεάζει την κουλτούρα παραγωγής της εικόνας και 
αφετέρου, με έμμεσο τρόπο, επηρεάζει τη συνολική προσέγγιση της πολιτισμικής ανάλυσης (Walker&Chaplin, 
1997). Στο πείραμα των Clarkson&Worts (2005) οι παραπάνω ισχυρισμοί επιβεβαιώθηκαν με επιτυχία. Το 
δεκαετές πείραμα, που έλαβε χώρα στην πινακοθήκη του Οντάριο (AGO), είχε ως σκοπό να ενισχύσει τη 
μουσειακή εμπειρία του κοινού και να παρατείνει το χρόνο παρατήρησης και επεξεργασίας των επισκεπτών 
προς τα έργα τέχνης. Ο θεατής, μέσα από μία ακουστική γνωριμία με το έργο, είχε στη διάθεση του 
πολυμεσικές εφαρμογές που διέγειραν όλες τις αισθήσεις του με σημείο αναφοράς το ίδιο το έργο τέχνης. 
Πίνακες που αρχικώς φαινόντουσαν ανιαροί, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έμοιασαν να «ζωντανεύουν» μέσα 
από τη ψηφιακή παρουσίαση τους στο κοινό. Το ενδιαφέρον του κοινού αυξήθηκε μέσω της διάδρασης και το 
έργο αποκαταστάθηκε ως άξιο και ιδανικό προς αυτό, ξεδιπλώνοντας μια διαφορετική πτυχή του. Οι 
ερευνητές Clarkson&Worts στήριξαν τη μελέτη τους στην εξοικείωση του αγνώστου μέσω των ΤΠΕ και πέτυχε. 
Η ψηφιοποιημένη προσέγγιση των έργων τέχνης της πινακοθήκης AGO επανασύνδεσαν κοινωνία και τέχνη σε 
μία πιο γνώριμη βάση. 

Στην Ελλάδα συναντάμε το πρώτο ψηφιακό μουσείο τέχνης «Γεώργιος Ιακωβίδης» στα Χύδηρα της Λέσβου, τη 
γενέτειρα του ζωγράφου. Τα έργα που παρουσιάζονται στο μουσείο είναι ψηφιακές αναπαραγωγές των 
πρωτοτύπων. Μέσα από θεματικές ενότητες και με τη χρήση διαφόρων  εφαρμογών, όπως ο μεγεθυντικός 
φακός, η απομόνωση στοιχείων του πίνακα κατά την ανάλυσή του, η σύγκριση με άλλα έργα είτε του ίδιου 
του Ιακωβίδη είτε των δασκάλων του, καθώς και ο συνδυασμός αφήγησης με τα γραφικά, το Ψηφιακό 
Μουσείο «ζωντανεύει» τα έργα κάνοντάς τα πιο οικεία στον επισκέπτη. 
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4. The Caravaggio experience: ένα παράδειγμα ελκυστικής ψηφιακής παρουσίασης του έργου 
τέχνης 

Κατά το Levy (1999), το ψηφιακό έρεισμα επιτρέπει νέους τύπους συλλογικής ανάγνωσης, γραφής, ερμηνείας, 
δράσης και τα μουσεία προωθούν τέτοιου είδους ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Σ’αυτό το πλαίσιο της 
ψηφιοποιημένης μουσειακής πραγματικότητας μπορεί να παρουσιαστεί και η έκθεση “The Caravaggio 
experience”, που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή και μέχρι τις 3/7 στο Palazzo delle Esposizioni στη Ρώμη. Η 
έκθεση είναι μια συμπαραγωγή που ελέγχεται από το Azienda Speciale Palexpo και Medialart, σε συνεργασία 
με τους Roma & Romasrl, υπεύθυνους τουThe Fake Factory’s video artists, με επιστημονικές συμβουλές από 
τον ιστορικό τέχνης Claudio Strinati και τη χρήση του συστήματος πολλαπλής προβολής Infinity Διαστάσεις 
Technology®. Το πρωτότυπο μουσικό θέμα είναι του Stefano Saletti, ενώ τα αρώματα έχουν σχεδιαστεί και 
παρέχονται από την Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella (βλ. Εικ. 1). 

 

 Εικόνα 1 

 Η έκθεση αποτελεί μια δυναμική και πρωτότυπη βιντεοεγκατασταση που υιοθέτησε ένα νέο τρόπο 
προσέγγισης και παρουσίασης των έργων τέχνης. Στόχος των επιμελητών είναι να εξερευνηθεί το έργο του 
καλλιτέχνη Michelangelo Merisida Caravaggio υπό μια άλλη οπτική γωνία που θα αναδείξει περισσότερα 
στοιχεία για τον ίδιο και την καλλιτεχνική του δράση. Η χρήση ενός προηγμένου συστήματος πολλαπλών 
προβολών σε μαζική κλίμακα, σε συνδυασμό με μια πρωτότυπη μουσική επένδυση και διαποτισμένη με 
αρώματα, παίρνει τους επισκέπτες σε ένα μοναδικό ταξίδι αισθήσεων με σκοπό τη συνολική βύθιση στην 
τέχνη του 17ου αιώνα. Η επίσκεψη διαρκεί περίπου 48 λεπτά και διαρθρώνεται σε οκτώ επιμέρους θεματικές 
ενότητες, καθεμιά από τις οποίες «θίγει» ένα χαρακτηριστικό θέμα στο έργο του Caravaggio: Φως, Ο γρίφος 
του Νάρκισσου, Νατουραλισμός, Θεατρικότητα, Βία, Τόποι του Caravaggio, Μέδουσα, Η Αθάνατη Τέχνη του 
Caravaggio.  

Η προσδοκία των υπευθύνων συνίσταται στην προσπάθεια να αισθανθεί ο επισκέπτης το αληθινό βάθος των 
έργων, από την αρχική σχεδίαση μέχρι την τελική τους φάση από τον καλλιτέχνη, ώστε να εμπεδώσει με 
ψηφιακό και εύληπτο τρόπο το καλλιτεχνικό του ύφος κ την τεχνοτροπία του. Η παρατήρηση και η 
εξερεύνηση των έργων μέσα από μια αδιάκοπη ροή συναισθημάτων, που προκαλείται από την αισθητηριακή 
τέρψη των ψηφιακών δράσεων, βοηθάει στο να σχεδιαστεί ένα ευρύτερο κοινό έργων τέχνης.  

«Όταν βλέπετε μιά έκθεση, βλέπετε τις εικόνες ή τα γλυπτά, από κάτω τις πληροφορίες από τις σημειώσεις 
και αυτό είναι όλο. Αντ’αυτού, υπάρχει ένα ερέθισμα εδώ. Οι εικόνες παρουσιάζονται σε’μάς σαν 
φαντάσματα, σα να πρόκειται για χαρακτήρες που προέρχονται από έναν μακρινό κόσμο και φτάνουν στο 
δικό μας χώρο και χρόνο» (Γιαγκίνης, 2016) εξηγεί ο ιστορικός τέχνης Claudio Strinati ο οποίος συμβούλευσε 
τους επιμελητές της έκθεσης. Και συνεχίζει: «βγάζοντας τους χαρακτήρες από το γνήσιο περιεχόμενο –πλαίσιο 
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μάς δινει μια τελείως διαφορετική οπτική του πίνακα και μεταμορφώνει την εμπειρία των θαυμαστών του 
καλλιτέχνη» (Γιαγκίνης, 2016). 

Σύμφωνα με το Strinati, η τεχνική της μετακίνησης συγκεκριμένης εικόνας από το γνήσιο φόντο του πινακα, 
όπως και εγινε στον Καραβάτζιο, δείχνει απίστευτα χρήσιμο: «Ο Caravaggio είναι ένας ζωγράφος των 
ανθρώπων, των χαρακτήρων. Και αυτό το είδος έκθεσης είναι σα να εστιάζεις με ένα μεγάλο φακό στους 
χαρακτήρες, απομονώνοντάς τους από τα έργα που συνήθως βρίσκονται σε τέτοιες εκθέσεις. Αυτό κάνει 
εφικτό για τους ερευνητές, ή ακόμα και τους σπουδαστές της Ιστορίας της Τέχνης, να εστιάσουν την προσοχή 
τους σε συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες παρατηρεί ο θεατής εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος, 
δηλαδή του αυθεντικού έργου τέχνης» (Γιαγκίνης, 2016) (βλ. Εικ. 2). 

 

 Εικόνα 2 

 

5. Κριτική αποτίμηση και σύνδεση με το ανανεωμένο μουσειολογικό γίγνεσθαι 

Ο Serota (1999) κάνει αναφορά για ένα ψευδοδίλλημα του κοινού μεταξύ της εμπειρικής ή της ερμηνευτικής 
γνωστικής μουσειακής επίσκεψης της οποίας ο μόνος υπεύθυνος για τον ορισμό της είναι το μουσείο και η 
πολιτική που ακολουθεί. Θα ήταν μάλλον αιθεροβασία να θεωρούμε πως ο επισκέπτης δρα ανεξάρτητα στη 
μουσειακή επίσκεψη: αν δηλαδή και κατά πόσο έχει μια βιωματική αλληλεπίδραση με τα εκθέματα, αν κάνει 
χρήση των ψηφιακών μέσων ή αν θα επιλέξει να ασχοληθεί με τα κειμενογραφικά πλαίσια. Ο μέσος όρος τον 
θεατών θα κινηθεί εντός του μουσείου μέσα στο προβλεπόμενο μουσειογραφικό πλάνο. (Πιθανόν, εκτός 
μουσείου και με τη χρήση του Ίντερνετ ο επισκέπτης να έχει περισσότερες επιλογές, όπως η εικονική 
περιήγηση, οι ψηφιακές εφαρμογές, η διάδραση, τα συνοδευτικά επιστημονικά κείμενα, η υπερσύνδεση με 
παραπομπές, η διαχείριση του ατομικού χωροχρόνου κτλ.) Αφού αποδεχόμαστε το γεγονός της δημιουργικής 
ελευθερίας του επιμελητή που συντάσσεται υφολογικά με τους στόχους του εκάστοτε μουσείου, είναι λογικό 
να διαπιστώνουμε και το ουσιαστικό πέρασμα από το ιστορικοχρονικό μουσείο στο νέο φιλελεύθερο μουσείο 
τέχνης. Μεταπολεμικά, έχουμε τις πρώτες μονογραφικές εκθέσεις οι οποίες διαρθρώνονται με βάση 
πρωτοποριακά κριτήρια όπως αυτά της υλικότητας, του ύφους και όχι τη χρονολογία, τη θεματικότητα κτλ. 
Την ίδια πορεία θα ακολουθήσουν και οι ομαδικές εκθέσεις, όπου ο συνδετικός κρίκος των διαφορετικών 
καλλιτεχνών μπορεί να είναι ακόμα και ένα κοινωνικό μήνυμα (λόγου χάρη, η έκθεση στο Palazzo Realle στο 
Μιλάνο με θέμα: Μοντιλιάνι, Σούτιν και οι υπόλοιπο άρρωστοι καλλιτέχνες, 2013).  
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Κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση του μοντέρνου μουσείου τέχνης, θα διαπιστώσουμε πως δόθηκε έμφαση 
στην ερμηνεία εκ μέρους των επιμελητών. Οι προκλήσεις για αναστοχασμό και παρατήρηση απάλλαξαν τα 
έργα τέχνης από τη στεγνή παρουσίαση τους στο κοινό. Προσπάθειες έγιναν ώστε ο μέσος θεατής να 
υποψιαστεί μια διαφορετική διάσταση των έργων που μέχρι τότε φάνταζαν απροσέγγιστα στους λευκούς 
χώρους των γκαλερί και των μουσείων. Ένας λόγος που τα έργα τέχνης έδειχναν περισσότερο ακοινώνητα και 
απόκοσμα στα μάτια των επισκεπτών ήταν  το γεγονός ότι έχασαν την επαφή με το αρχικό περιβάλλον τους 
και τα συμφραζόμενα δε βοηθούσαν απαραίτητα στην «ανάγνωση» τους. Το μεταμοντέρνο μουσείο δείχνει 
την πρόθεση να αποκαταστήσει το ηθικό μέρος των έργων τέχνης μέσω της ψηφιακής πραγματικότητας. 
Λέγοντας ηθικό μέρος ενός έργου τέχνης νοείται η προσέγγιση του σκεπτικού δημιουργίας του που πιθανόν 
να μην είναι κάτι τόσο απλό. Είναι γνωστό πως τα έργα τέχνης αποτελούν υλικά ιδεολογήματα, τουλάχιστον 
τις περισσότερες φορές, και η σχέση τους με την κοινωνία και τον καλλιτέχνη φαίνεται να είναι αρκετά 
περίπλοκη. Τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να αποκαταστήσουν ολόκληρα περιβάλλοντα, αλλά και να 
ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα. Η οπτική «ανάγνωση» των έργων μέσω της ψηφιακής οδού δίνει την επιλογή 
στο κοινό για την ατομική ερμηνεία και εξερεύνηση. Από τη συλλογική ερμηνεία και το συλλέγειν το νέο 
φιλελεύθερο μουσείο περνά στη διάσπαση της πληροφορίας και την πολλαπλή αφήγηση (Κανιάρη, 2013). Η 
ατομική πρωτοβουλία, η προσωπική ερμηνεία και η σχεδίαση της επίσκεψης είναι χαρακτηριστικά του νέου 
μουσείου. Το πλαίσιο του τείνει να είναι μεταβλητό, καθώς και οι συλλογές του. Οι μόνιμες συλλογές χάνουν 
το ενδιαφέρον τους και οι περιοδικές εκθέσεις κερδίζουν τις εντυπώσεις, αφού μπορούν να αναδεικνύουν πιο 
επίκαιρα μηνύματα. Η εναλλαγή και ο συνδυασμός των εκθεμάτων υπό νέα μουσειογραφική σκοπιά 
διατηρούν τη ζωντάνια αυτών κατά τον Schubert (2009). Η μετουσίωση της απλής επίσκεψης σε συμβάν 
ακολουθεί τη ρευστότητα του μουσειακού πλαισίου και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενδυναμώνεται η βιωσιμότητα 
των μουσείων (Κανιάρη, 2013). Στον αντίποδα αυτών των τάσεων θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει την 
υποβάθμιση του κύρους και της αισθητικής των έργων τέχνης, ακόμα και τη μελλοντική εξάλειψη των 
πρωτοτύπων ή την απουσία ενδιαφέροντος για τη θέαση τους. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί και 
μπορούν να στοιχειώσουν ένα μουσείο αν ο κάθε επιμελητής δεν κάνει έναν πιο προσεκτικό σχεδιασμό.  

Από την άλλη μεριά, η ψηφιακή πραγματικότητα και τα ψηφιακά μέσα αποδείχθηκαν χρήσιμα κατά το 
παρελθόν, καθότι ανέδειξαν ως ελκυστικά έργα τέχνης που ήταν αδιάφορα στο κοινό. Στην περίπτωση του 
Καραβάτζιο η ψηφιακή τεχνολογία λειτούργησε ως προσομοιωτής της εποχής του, αναδεικνύοντας τις 
φιγούρες του ως αυτόνομους χαρακτήρες. Το κοινό μυείται στην καλλιτεχνική διαδικασία, καθώς στην έκθεση  
θίγονται, με διάφορα ερεθίσματα, οι προθέσεις, τα γεγονότα και τα στάδια της δημιουργίας του. Μέσω της 
ψηφιακής προσέγγισης των έργων του Καραβάτζιο, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από τον στατικό πίνακα 
στο ρευστό και πολυμορφικό μήνυμα που αυτός εμπεριέχει, με τρόπο μάλιστα εντυπωσιακό και υποβλητικό, 
ο οποίος υποτάσσεται στην ερμηνευτική επιλογή του επιμελητή. Η έκθεση υπηρετεί τρεις ανανεωμένες 
«αναγνώσεις» της τέχνης: Α) θέαση του έργου τέχνης μέσω της εστίασης σε σημεία που προηγουμένως 
περνούσαν απαρατήρητα Β) αισθητικό εντυπωσιασμό που περνά μέσα από την αισθητηριακή συμμετοχική 
διαδικασία Γ) μετάδοση του μηνύματος και της βιωματικής εντύπωσης χωρίς το υλικό σώμα του μεταδότη, 
εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα μουσειακή τάση. Ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό επίτευγμα της έκθεσης: Η 
δυνατότητα της πολιτιστικής αφήγησης με άυλο τρόπο. Εξάλλου, η σημασία ανέκαθεν δινόταν στα μηνύματα 
και το νόημα τους, παρά στον αγγελιαφόρο. Οι καλλιτέχνες φιλοτέχνησαν έργα που παρήγαγαν μια σειρά 
μηνυμάτων και εμφόρησαν ιδέες των εποχών τους, με στόχο την αφορμή για συζήτηση για το κοινωνικό 
γίγνεσθαι ή την εσωτερική αναζήτηση. Το νέο μουσείο, ταυτόσημο της εποχής του, προτάσσει την παύση της 
στάσιμης εικονολατρείας και ενθαρρύνει την έναρξη μιας εσωτερικής πνευματικής διέγερσης.  

Στον αντίποδα αυτής της λογικής θα μπορούσε να σταθεί η άποψη ότι στο σύγχρονο μουσείο, ο αποδομισμός, 
η ελευθεριότητα προσωπικών ερμηνευτικών συμπλεγμάτων και η πιθανή αδιαφορία για τις επιστημονικές 
προσεγγίσεις των αντικειμένων και τη φυσική ροή της μουσειακής πορείας σε μια έκθεση μπορεί να οδηγήσει 
σε αυθαιρεσίες. Ο Haskell (2000) θεωρεί πως οι ειδήμονες επιμελητές των μουσείων, παρακάμπτοντας το 
εγνωσμένο κύρος της έρευνας, προβάλλουν με λανθασμένους τρόπους προσωπικές τους απόψεις που μπορεί 
να αποπροσανατολίσουν, να μπερδέψουν, ακόμα και να αποθαρρύνουν το δυνητικό κοινό. Ο κύριος φόβος 
του είναι η πιθανή υποβάθμιση της ίδιας της τέχνης μέσα από την εφήμερη μουσειακή παρουσίαση της. Κατά 
τον ίδιο τρόπο, η διαφορετική ερμηνεία που μπορεί να αποδοθεί στα έργα τέχνης μέσω της ψηφιοποίησης 
τους είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια νοηματική διαστρέβλωση και, κατ’επέκταση, στον αποπροσανατολισμό 
του κοινού. Για όλους τα παραπάνω λόγους, η ψηφιοποίηση των πολιτιστικών αγαθών απαιτεί προσεκτικό 
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σχεδιασμό, ώστε στη συνέχεια η διαδικασία της υλοποίησης να έχει και ανταποδοτικά οφέλη, τόσο από 
οικονομικής όσο και από ερμηνευτικής, ηθικής και κοινωνικής άποψης. 

 

6. Συμπέρασμα  

Η ψηφιακή έκθεση των έργων του Καραβάτζιο προτείνει μια νέα οπτική στην Ιστορία της Τέχνης και στη 
μουσειοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανανεώνει, συγκινεί, εκπλήσσει, αφαιρεί την υλική υπόστασή 
της. Φυσικά, η  σημειολογική ερμηνεία των έργων τέχνης μέσω της υλικής και αυθεντικής υπόστασής τους δεν 
είναι δυνατόν να πάψει να υφίσταται. Δεν είναι δυνατόν να πάψουν να υφίστανται τα έργα τέχνης. Ωστόσο, 
όπως αυτά αποσπάστηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον και εντάχθηκαν στο συμφραστικό πλαίσιο του 
μουσείου, έτσι θα μπορούσε το εκτόπισμα, οι συμβολισμοί και η ιστορία τους να μεταλαμπαδευτούν 
ανεξάρτητα από την υλική τους οντότητα, στη διάσταση της εικονικής πραγματικότητας.  

Η έκθεση του Καραβάτζιο πρεσβεύει την ανάδειξη της Τέχνης μέσω μιας εναλλακτικής λύσης. Δεν υποκαθιστα 
την Τέχνη, δεν κάνει Τέχνη. Ίσως θα μπορούσε να κατηγορηθεί ως λαϊκιστικό υπερθέαμα, ως προϊόν 
υποκουλτούρας. Επιδιώκει την εκ νέου θεώρηση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του Καραβάτζιο, 
επικαλούμενη την εμπειρία της ανακάλυψης και του θαυμασμού, με όχημα την ψηφιοποίηση. Δεν είναι 
υποκουλτούρα γιατί δεν είναι κουλτούρα. Είναι η προσπάθεια αναμουσειοποίησης της Ιδέας του έργου 
τέχνης μέσω της ψηφιοποίησης. Πάνω σ’αυτή τη βάση, είναι θεμιτό να πειραματίζεται. 
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Ο ψηφιακός τρόπος αντίληψης/επικοινωνίας ως συνειδητοποίηση και 
παρατήρηση των στοιχείων που απαρτίζουν την κατασκευή μιας 

κινούμενης εικόνας 

 

Νίκος Τερζής, PhD 

Σκηνοθέτης/Θεωρ. Κινηματογράφου & Οπτικοακουστικών 

Επιστημονικός συνεργάτης, ΤΕΙ Αθηνών 

Αθανασίας 14-16, Αθήνα 

nicospterzis@gmail.com 

 

Περίληψη 

Στόχος του άρθρου είναι να παρουσιάσει τις έννοιες της αναλογικής και ψηφιακής αντίληψης και επικοινωνίας 
του Anthony Wilden (ανασύροντας τες εν μέρει από τη λήθη) και να αναδείξει την εφαρμογή τους στην 
αισθητική θεωρία του κινηματογράφου∙ επιχειρεί περεταίρω να παρουσιάσει τον ψηφιακό τρόπο αντίληψης, 
ως συνειδητοποίηση και παρατήρηση των στοιχείων που απαρτίζουν την κατασκευή μιας κινούμενης εικόνας 
(ταινίας) που παρακολουθούμε. Ενώ ο Μοντερνισμός στον Κινηματογράφο με την ελλειπτικότητα στην 
αφήγηση, τα αποστασιοποιητικά του στοιχεία, την αποσπασματικότητα που στο σύνολό του παρουσιάζει, έχει 
ως αποτέλεσμα να εντείνει τη λειτουργία του ψηφιακού τρόπου επικοινωνίας/αντίληψης, αντίθετα, ο 
γραμμικός χολιγουντιανός «ρεαλισμός αληθοφάνειας» του αόρατου στιλ, κυρίως με το μοντάζ της 
«χωροχρονικής συνέχειας», υποβάλλει τον θεατή, εντείνοντας την αναλογική διάσταση της αντίληψής του εις 
βάρος της ψηφιακής. Για να αναδειχθεί περισσότερο η θέση αυτή, εξετάζω την ευθεία αναλογία που μπορεί 
να διαφανεί μεταξύ του παρθενικού (αναλογικού κυρίως) τρόπου που ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Το 
αίνιγμα του Kaspar Hauser» (1974), φαίνεται να προσλαμβάνει την πραγματικότητα γύρω του, και της 
συνθήκης πρόσληψης στην οποία υποβάλλεται κάποιος απαίδευτος κινηματογραφικά, υποθετικός θεατής, 
καθώς «ρουφιέται» στην οθόνη, εξαιτίας της αριστοτεχνικής χρήσης του μοντάζ «χωροχρονικής συνέχειας» 
και των μηχανισμών ταύτισης με τους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες μιας ταινίας άρτια δομημένης κατ’ αυτόν 
τον υποβλητικό, κλασικό αφηγηματικά τρόπο.  

 

Λέξεις Κλειδιά: αναλογική αντίληψη, ψηφιακή αντίληψη, χωροχρονική συνέχεια, αόρατο στιλ, montage. 

 

Ο ψηφιακός τρόπος αντίληψης στον αντίποδα του montage «χωροχρονικής συνέχειας» που 
διέπει το «αόρατο κινηματογραφικό στιλ»: Αναλογική και ψηφιακή αντίληψη/επικοινωνία 
(Revisited). 

 

Η αλήθεια είναι πως ο συμβατικός κινηματογράφος κάνει ότι μπορεί για να απωθήσει την ψηφιακή διάσταση 
της αντίληψης και το καταφέρνει χρησιμοποιώντας αυτό το στοιχείο που είναι το πιο εγγενές στα μέσα 
κατασκευής του: το μοντάζ [χωροχρονικής συνέχειας]. Anthony Wilden 

                         

mailto:nterzisn@yahoo.com
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1. Εισαγωγή 

Στο κείμενο αυτό προτάσσεται η θέση, ότι ο κλασικός χολιγουντιανός κινηματογράφος1, ο οποίος δομείται με 
βάση τη χωροχρονική συνέχεια της αόρατης γραφής (ή αόρατο στιλ)2 εντείνει την αναλογική διάσταση της 
αντίληψης του θεατή (έναντι της ψηφιακής), ενώ αντίθετα στον αντίποδά του, ο μοντερνιστικός 
κινηματογράφος ενεργοποιεί περισσότερο την ψηφιακή αντίληψη, φέρνοντας στο προσκήνιο της 
παρατήρησης/αντίληψης τα στοιχεία κατασκευής του κινηματογραφικού έργου, τα οποία έντεχνα το κλασικό 
χολιγουντιανό decoupage αποκρύπτει, επιδιώκοντας ένα αόρατο στιλ.  

 Το αόρατο στιλ του κλασικού Αμερικανικού 
παραδείγματος, συνολικά βασίζεται στον ειδικό χειρισμό των 
δύο καθοριστικών κινηματογραφικών μέσων μιας ταινίας: της 
mise en scène και του montage. Ως προς τη mise en scène, το 
αόρατο στιλ βασίστηκε σε αυτό που ο διακεκριμένος 
θεωρητικός κινηματογράφου Noël Burch αποκάλεσε: 
πρωτοκαθεδρία του κεντραρίσματος. 

Έτσι, η κλασική mise en scène, δηλαδή η αγαστή συνέργεια 
του φωτισμού, της εστίασης, της γωνίας λήψης της κάμερας 
και της απόστασης από το θέμα, του καδραρίσματος, της 
χορογραφημένης θέσης και κίνησης των ηθοποιών, του 

σχεδιασμού κοστουμιών και σκηνικών, τέλος της τοποθέτησης των αντικειμένων (props) εντός του κάδρου, 
αποσκοπούσε στο να φέρει στο προσκήνιο και στο κέντρο του κινηματογραφικού κάδρου, αυτό που κατά τον 
κλασικό χολιγουντιανό σκηνοθέτη θεωρείτο, κάθε φορά, το κύριο αντικείμενο της προσοχής του θεατή κατά 
την εξέλιξη της ιστορίας (storyline) της εκάστοτε κινηματογραφικής αφήγησης.  

 Από την άλλη, ως προς το montage, θεσπίστηκαν κανόνες συνάρθρωσης των διαδοχικών πλάνων  οι 
οποίοι στοχεύοντας να καμουφλάρουν/αποκρύψουν την εκ φύσεως αποσπασματικότητα και ασυνέχεια εν 
γένει των πλάνων, επιτύγχαναν με δύο χαρακτηριστικές μεθόδους τη δημιουργία της ψευδαίσθησης της 
λεγόμενης «χωροχρονικής συνέχειας» των κατ’ αυτή τη λογική προσχεδιασμένων διαδοχικών πλάνων. 

 Ο εθισμός στην υποβλητική φυσικότητα του αόρατου στιλ το οποίο με το αναλυτικό decoupage και 
την ψευδαίσθηση της χωροχρονικής συνέχειας που ο συγκεκριμένος τρόπος της κλασικής χολιγουντιανής 
αφήγησης επιφέρει, κυριολεκτικά εγκολπώνει τον θεατή, «ρουφώντας» τον υπνωτιστικά και άκριτα στην 
οθόνη –υπερδιεγείρει τις συναισθηματικές δραστηριότητές του3  (εις βάρος των νοητικών), οι οποίες έρχονται 
στο προσκήνιο χωρίς το άγρυπνο φίλτρο κριτικής του πνεύματος–  εντείνοντας την αναλογική διάσταση της 
αντίληψής του.  

                                                                 

1 O Bogart στην ταινία Casablanca (1941), τυπικό παράδειγμα του αόρατου αφηγηματικού στυλ που εντείνει την 
αναλογική αντίληψη του θεατή.  

2 Για μια παρουσίαση των χαρακτηριστικών του αόρατου στιλ, βλέπε σημαντικά κείμενα: 1) Burch, Noël. To the Distant 
Observer: Form and meaning in the Japanese Cinema. Un. Of California Press, 1979, σς. 20-23, και εκτενέστερα στο 2) 
Burch, Noël. Theory of Film Practice. New York: Praeger, 1973. Κεφ. 1. 

3 Ειδικά το μελόδραμα ως κινηματογραφικό είδος (genre). 
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Αντίθετα, η ελλειπτική δομή του μοντερνιστικού κινηματογραφικού 
έργου4, οι στιλιστικές καινοτομίες στην εικόνα, στον ήχο και στις 
μεταξύ τους σχέσεις (jump cuts, flashforwards, οι διαδοχικές 
επαναλήψεις του ίδιου πλάνου, η διάζευξη εικόνας/ήχου, η 
σκηνοθετική τεχνική του spectation5, αλλά και η μπρεχτική ερμηνεία 
των ηθοποιών ως σχόλιο στο ρόλο τους, η απεύθυνση του 
βλέμματός τους στην κάμερα κ.ά.) φέρνουν στο προσκήνιο της 
αντίληψης του θεατή την αποσπασματική φύση του 
κινηματογράφου ως κατασκευή, ώστε ξενίζοντας ειδικά τους 
εθισμένους αποκλειστικά στην κλασική αφήγηση, αφυπνίζουν 
περισσότερο την κριτική σκέψη τους, φιλτράροντας τα 
συναισθήματα, εντείνοντας εν τέλει την ψηφιακή αντίληψη/επικοινωνία τους. 

 Αλλά πριν εξετάσουμε διεξοδικότερα, πώς η αναλογική ή η ψηφιακή αντίληψη του θεατή 
επηρεάζεται από τη φύση του κινηματογραφικού έργου, προέχει μεθοδολογικά να δούμε πώς ορίζονται αυτοί 
οι δύο τρόποι αντίληψης και επικοινωνίας.  

Σήμερα ίσως φαίνονται ιδιαίτερα πρωτότυπες  οι έννοιες της Αναλογικής και Ψηφιακής Αντίληψης, του 
Anthony Wilden6, κυρίως επειδή στο παρόν κείμενο τις ανασύρω από τη λήθη για να παρουσιάσω εν 
κατακλείδι στα πλαίσια ειδικά της κινηματογραφικής θέασης, τον ρόλο που ο ψηφιακός τρόπος 
αντίληψης/επικοινωνίας διαδραματίζει στη συνειδητοποίηση και παρατήρηση των στοιχείων που απαρτίζουν 
την κατασκευή μιας κινούμενης εικόνας.  

 

 1.1 Aναλογική και Ψηφιακή Αντίληψη   

Γενικότερα η εμφάνιση της κουλτούρας θα μπορούσε να επαναπροσδιοριστεί, ως η «εισαγωγή της ψηφιακής 
επικοινωνίας και  του διαλόγου». Έτσι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το αναλογικό και το ψηφιακό 
αντιπροσωπεύουν δύο πεδία του πραγματικού, συνυφασμένα υλικά του κόσμου. Anthony Wilden 

Ο καθηγητής Anthony Wilden, στο σπερματικό του έργο System and structure: essays in communication and 
exchange (Wilden 1980: 155-201), διακρίνει δύο τύπους επικοινωνίας: τον αναλογικό και τον ψηφιακό. Αυτοί 
οι δύο τύποι επικοινωνίας ενυπάρχουν σε διαρκή συνεργασία και αλληλοδιαδοχή σε όλες τις μορφές 
επικοινωνίας.  

                                                                 

4 Ο Belmondo στην ταινία «Με κομμένη την ανάσα» (1960), ρηξικέλευθο παράδειγμα της μοντερνιστικής φάσης του 
αφηγηματικού κινηματογράφου που εντείνει την ψηφιακή αντίληψη του θεατή. 

5 Ο όρος spectation (ανακατοπτρισμός) είναι ένας δυναμικός όρος που πρώτος εισήγαγε στην κριτική τέχνης ο John Berger 
(στο βιβλίο του Ways of seeing) και αφορά στις οπτικές τέχνες έχοντας εφαρμογή μόνο στο σινεμά (αλλά και στη ζωή) και 
όχι σε στατικές τέχνες, όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, η φωτογραφία. Στην αρχική εφαρμογή του από τον John Berger, ο 
όρος spectation αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία μια γυναίκα παρατηρεί τον εαυτό της, ενώ την παρατηρούν. 
Παρατηρεί (spectates) τη θέση της, ως εάν να ήταν ταυτόχρονα παρατηρητής του εαυτού της και θέαμα προς τρίτους. Ως 
σπάνιος κινηματογραφικός όρος σημαίνει: σκηνοθετική πρόκληση ενσυνείδητης ανταπόκρισης του θεατή στην –με 
φιλμικά μέσα–  περισσότερο ή λιγότερο ευθεία υπόδειξη του σκηνοθέτη, ότι επιθυμεί να θυμηθούμε ότι 
παρακολουθούμε μια ταινία, κατά προτίμηση από την αφυπνισμένη προσωπική θέση μας.  [Σκηνοθετική τεχνική της 
οποίας  την εφαρμογή αναγνωρίζουμε κυρίως στις ταινίες του Godard, όταν ειδικά διερευνά την γυναικεία συνθήκη]. 

6 O Anthony Wilden (γεν. 14 Δεκεμβρίου 1935, Λονδίνο, Αγγλία) είναι συγγραφέας, ριζοσπαστικός θεωρητικός κοινωνικής 
θεωρίας, λέκτορας σε πανεπιστήμια και σύμβουλος. Ο Wilden έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα βιβλία και άρθρα που 
αφορούν σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της θεωρίας συστημάτων, θεωρίας κινηματογράφου, 
στρουκτουραλισμό, κυβερνητική, ψυχιατρική, ανθρωπολογία, προγράμματα ελέγχου ύδατος, αστικά οικοσυστήματα, 
συντήρηση πόρων, επικοινωνία και κοινωνιολογία. Είναι ο πρώτος που εισήγαγε το έργο του Jacques Lacan στον Αγγλο-
Σαξονικό κόσμο, ειδικά ως ένας από τους πρώτους και σημαντικότερους μεταφραστές του στην αγγλική γλώσσα. Σήμερα, 
στον 21ο αιώνα η θεωρητική προσφορά του φαίνεται ακόμα πιο σημαντική στα πεδία της θεωρίας της επικοινωνίας, 
οικολογίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/England
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Film_theory
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Structuralism
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Cybernetics
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Psychiatry
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Ecosystem
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan
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Η επικοινωνία χωρίζεται περαιτέρω σε μορφή και λειτουργία, από τις οποίες και οι δύο μπορούν να είναι 
αναλογικές ή ψηφιακές. Το αναλογικό είναι μια συνεχής κλίμακα διαφορών, ενώ το ψηφιακό ένα σύνολο 
διαφοροποιήσεων/διακρίσεων. Το αναλογικό αποτελεί πάντα τη βάση του ψηφιακού και μόνο η ανθρώπινη 
επικοινωνία είναι ψηφιακή, ως προς τη λειτουργία της να ψηφιοποιεί το αναλογικό.   

α)  Αναλογική είναι η αντίληψη/αίσθηση του κόσμου που μας περιβάλλει, ως ενός διαρκούς συνεχούς, μιας 
συνεχούς κλίμακας διαφορών. Θα μπορούσαμε να το παραλληλίσουμε με μια κλίμακα διαφορών που 
λιώνουν, η μια μέσα στην άλλη. Η αναλογική επικοινωνία αφορά σε συνεχείς ποσότητες που δεν 
παρουσιάζουν σημαντικά κενά. Για τον Wilden, οι αναλογικές διαφορές αφορούν σε διαφορές μεγέθους, 
συχνότητας, κατανομής, σχεδίου, οργάνωσης κλπ. Το κουμπί της έντασης σε ένα στερεοφωνικό είναι ένα από 
τα παραδείγματα του αναλογικού που δίνει ο Wilden.  

Το αναλογικό είναι μια ευθεία αναλογία, κάτι πραγματικού. Το κουμπί για παράδειγμα της έντασης του ήχου 
είναι ευθέως ανάλογο της λογαριθμικής αύξησης της πίεσης του ακουστικού κύματος καθώς το κουμπί 
στρέφεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Η ανάλογη λειτουργία υπάρχει στο πεντάλ κίνησης του 
αυτοκινήτου ή σε ένα αναλογικό ρολόι με δείκτες. Στο αναλογικό υπάρχουν μόνο σχέσεις. Κάθε αναλογική 
διαφορά στο κουμπί της έντασης ή στο πεντάλ κίνησης του αυτοκινήτου, θεωρείται μόνο ως προς τη σχέση 
της με όλες τις άλλες. Το αναλογικό δεν επιδέχεται την άρνηση του δεν, ούτε κάποια ερώτηση του τύπου 
είτε/ή. Όλα είναι περισσότερο ή λιγότερο (π.χ. όλες οι μη συμβατικές χειρονομίες, ρυθμοί και το πλαίσιο της 
ίδιας της επικοινωνίας). Για να διευκρινίσουμε περισσότερο τη φύση της αναλογικής αντίληψης, ας πούμε ότι 
ένας οικόσιτος σκύλος αντιλαμβάνεται το περιβάλλον γύρο του ως ένα συνεχές, ένα συνυφασμένο γεγονός 
όπου δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι διακριτά από άλλα πράγματα. Όταν ένας σκύλος βλέπει έναν 
μοτοσικλετιστή καβάλα στη μηχανή του, δεν αντιλαμβάνεται τον μοτοσικλετιστή σαν κάτι ξεχωριστό από τη 
μοτοσικλέτα (ούτε βέβαια ως Κένταυρο αφού δεν γνωρίζει την Ελληνική μυθολογία). Όταν επίσης βλέπει ένα 
τραπέζι, δεν αντιλαμβάνεται το τραπέζι ως κάτι ξεχωριστό από το πάτωμα, τους τοίχους, το δωμάτιο ή το 
σπίτι.  Αν  το τραπέζι μπορεί ή όχι να απομακρυνθεί από το πάτωμα, για τον σκύλο φαίνεται αδιαχώριστο από 
αυτό. Όμως, και μόνο μιλώντας για το τραπέζι, το εισάγουμε αυτόματα σε έναν κόσμο στον οποίο το τραπέζι 
είναι ξεχωριστό από οτιδήποτε άλλο γύρο του, και ο οποίος κόσμος δεν είναι άλλος από τον ψηφιακό κόσμο 
τον οποίο δημιουργεί η ανθρώπινη γλώσσα! Αυτό βέβαια, δεν ισχύει μόνο για το τραπέζι. Οποιοδήποτε 
πράγμα μπορούμε να ονομάσουμε, το καθιστούμε με αυτό τον τρόπο ξεχωριστό από όλα τα άλλα πράγματα. 
Λέγοντας λοιπόν «αυτό είναι ένα τραπέζι», υπονοούμε ότι δεν είναι μια κυψέλη, μια μπάλα, μια κάμερα κ.λπ. 
Όταν για παράδειγμα μιλάμε για τον εαυτό μας, ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από οποιοδήποτε άλλο πράγμα 
το οποίο δυνητικά μπορούμε να ονομάσουμε. Αν πούμε «μιλώ…» είναι σαν να λέμε, επιπλέον, ότι είμαστε 
διακριτοί από την κυψέλη, την κάμερα, την μπάλα κλπ. Με τον λόγο δημιουργούμε διακρίνοντας και 
δωρίζουμε τον κόσμο.  

Ο άνθρωπος είναι ένα ον το οποίο δημιούργησε τον εαυτό του, επινοώντας τη γλώσσα. Διαμέσου της λέξης, ο 
άνθρωπος γίνεται μία μεταφορά του εαυτού του.  

                                                                                        (Paz, 1973: 24).  

 

Με τον τρόπο λοιπόν της γραφής ή της ομιλίας μπαίνουμε στον 
κόσμο της ψηφιακής αντίληψης/επικοινωνίας, τον κόσμο των 
διακρίσεων που θα περιγράψουμε στη συνέχεια. 

β) Μετατρέποντας μια διαφορά σε διάκριση, ψηφιοποιούμε το 
αναλογικό. Η ψηφιακή επικοινωνία αφορά μεμονωμένα ασυνεχή 
στοιχεία και κενά. Μπορούμε να φανταστούμε το αναλογικό 
συνεχές κομμένο σε μικρά κομμάτια με περιοχές του τίποτα 
ανάμεσά τους. Αυτό θα ήταν ένα απλό σχηματικό παράδειγμα 
ψηφιοποίησης του αναλογικού.  

Στην ψηφιακή διάσταση/λειτουργία της αντίληψης κάθε κομμάτι 
δεν θεωρείται σε σχέση με τη σχέση του με τα άλλα κομμάτια, 
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αλλά ως μια αυτόνομη οντότητα καθαυτή. Το ψηφιακό επιτρέπει την έκφραση του δεν και του είτε/ή, παρά 
εκείνη του και τα δύο/και (δηλαδή κάθε δηλωτική γλωσσική επικοινωνία)7.  

Το ψηφιακό είναι κατά μια έννοια απλά το on ή το off, παρόν ή απόν. Το ψηφιακό μπορεί να αναφερθεί σε 
αυτό που δεν ισχύει ή δεν υπάρχει, αφού δεν συσχετίζεται ευθέως με αυτό που είναι/υπάρχει. Το σύστημα 
των αριθμών είναι ψηφιακό, ιδιαίτερα εκείνο των αρνητικών αριθμών. Στη φύση το ψηφιακό είναι εργαλείο 
του αναλογικού (είναι χαμηλότερου λογικού τύπου και υψηλότερης τάξης οργάνωσης).  

 

Στην κουλτούρα μας η λειτουργική σχέση αναλογικού/ψηφιακού, συχνά αντιστρέφεται. Oι δύο αυτές μορφές 
επικοινωνίας δεν έρχονται σε αντίθεση και η γενική λειτουργία του ψηφιακού είναι να θέσει όρια μέσα στο 
αναλογικό όπως το on/off κουμπί του θερμοστάτη ή τα φωνήματα που τυχαία αποκόπτονται από ένα 
ακουστικό συνεχές. Γενικότερα, η εμφάνιση της κουλτούρας θα μπορούσε να επαναπροσδιοριστεί, ως η 
«εισαγωγή της ψηφιακής επικοινωνίας και  του διαλόγου». Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το αναλογικό 
και το ψηφιακό αντιπροσωπεύουν δύο πεδία του πραγματικού, συνυφασμένα υλικά του κόσμου.  

1.2. Η εφαρμογή της θεωρίας της αναλογικής και ψηφιακής  αντίληψης του Anthony Wilden στον 
κινηματογράφο 

 

Αυτό που λείπει από τις ιδέες του Bazin για την κινηματογραφική αντίληψη, αλλά υπάρχει στη σκέψη των 
κινηματογραφιστών (κυρίως του Godard) που ακολούθησαν αρχικά τις ιδέες του (για να τις υπερβούν στην 
πορεία) είναι η αναγνώριση ενός άλλου τρόπου, του ψηφιακού στη διαδικασία της αντίληψης8: Συνήθως 
βλέπουμε το περιεχόμενο/συμβάν μιας κινούμενης εικόνας με ένα τρόπο που φαίνεται ανάλογος της 
αντίληψης που έχουμε για τέτοια συμβάντα στην «πραγματική ζωή». Βλέπουμε όμως επιπλέον την εικόνα ή 
τις εν σειρά εικόνες που απαρτίζουν την αφήγηση και μπορούμε δυνητικά, ανάλογα με την ταινία και την 
επαγρύπνησή μας –η μοντερνιστική δομή προσφέρεται–  να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι  «πραγματική 
ζωή», αλλά περίτεχνες κατασκευές, φτιαγμένες από στοιχεία προσιδιάζοντα στον κινηματογράφο: φωτισμοί, 
γωνίες λήψης, σύνθεση πλάνου, κίνηση, χειρονομίες, ήχος, μοντάζ, κι ακόμη στοιχεία του θέματος και των 
χαρακτήρων υπαρκτά μόνο στον κινηματογράφο, τα οποία συνδυάζονται με τρόπους που υποβάλλουν την 
εντύπωση μιας οικείας πραγματικότητας, χωρίς βέβαια να είναι αυτή η πραγματικότητα. Διαβάζουμε και 
μεταφράζουμε αυτά τα στοιχεία, και στην πραγματικότητα η διαδικασία αντίληψης του φιλμ συνήθως κινείται 
από την αναλογική αντίληψη στην ψηφιακή αντίληψη και ξανά πίσω στην αναλογική: από την άμεση 
συσχέτιση της εικόνας με μια «πραγματικότητα», στην αναγνώριση των διακριτών κινηματογραφικών 
στοιχείων που συμμετέχουν στην κατασκευή της εικόνας και πίσω ξανά στην εκ νέου ενοποίηση της 
κατασκευής με τα στοιχεία του κόσμου που αναγνωρίζουμε στην εικόνα. Η χρονικότητα των εναλλαγών 
(μεταξύ αναλογικής και ψηφιακής αντίληψης) δεν είναι ποτέ τακτή και τις περισσότερες φορές δεν έχουμε 
επίγνωση της ψηφιακής διάστασης της αντίληψής μας. Η αλήθεια είναι πως ο συμβατικός κινηματογράφος 
κάνει ότι μπορεί για να απωθήσει την ψηφιακή διάσταση της αντίληψης και το καταφέρνει χρησιμοποιώντας 
αυτό το στοιχείο που είναι το πιο εγγενές στα μέσα κατασκευής του: το μοντάζ. Με άλλα λόγια, τεμαχίζοντας 
τις εικόνες του με τον ειδικό τρόπο  –του κλασικού Χολιγουντιανού ντεκουπάζ (decoupage) που επιφέρει την 
αίσθηση της χωροχρονικής συνέχειας, ο οποίος ανήκει στις μεθόδους της κινηματογραφικής κατασκευής και 
ποτέ στη συνηθισμένη αντίληψη της ζωής–  δημιουργεί την ψευδαίσθηση μιας συνεχούς αναλογικής 

                                                                 

7 Έτσι μεταφράζω τον όρο denotative linguistic communication, ο οποίος αφορά σε τρόπους έκφρασης (γλωσσικής 
επικοινωνίας) που αποδίδουν με σαφήνεια/ευθύτητα κάποιο νοηματικό περιεχόμενο, έναντι του παρεμφατικού 
[υπαινικτικού/συν-επαγωγικού/έμμεσου] τρόπου επικοινωνίας που υποδηλώνει αντίστοιχα ο όρος connotative linguistic 
communication (συνδηλωτική γλωσσική επικοινωνία).   

8 Η αναφορά βέβαια αφορά στους πιο προωθημένους φορμαλιστικά μοντερνιστές, όπως οι Godard, Resnais, Duras, 
Straub κ.ά. 
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αντίληψης. Απαιτώντας την απομάκρυνση αυτής της ψευδαίσθησης, ο Bazin9, ίσως χωρίς να το ξέρει, 
ελευθέρωσε τον κινηματογράφο, ώστε να αποκαλύψει τη φύση του ως μεσολαβητή, ως μέσο δηλαδή που 
μπορεί να μιλά για, από, και προς τις πραγματικότητές μας, κι έτσι να τις αλλάζει μέσα στις δικές του 
κατασκευές. Οι θεωρίες του Bazin  –με το να επιβάλλουν την αναγνώριση των φορμαλιστικών ιδιοτήτων του 
φιλμ και να τις φέρουν στο προσκήνιο, ώστε ο θεατής να αντιμετωπίσει τις μεθόδους παραγωγής νοήματος 
όσο και το παραγόμενο μήνυμα– βοήθησαν στην γέννηση της μοντερνιστικής φάσης του αφηγηματικού 
κινηματογράφου, η οποία εντείνει την ψηφιακή διάσταση της ανθρώπινης αντίληψης, όπως προγραμματικά 
προανέφερα.  

 

 1.3.  Από την αναλογική στην ψηφιακή αντίληψη: Το αίνιγμα του Kaspar Hauser (1974)  

 

Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να καταδείξει παραστατικά τις συνθήκες θέασης στις οποίες ο γραμμικός 
χολιγουντιανός ρεαλισμός αληθοφάνειας υποβάλλει κάποιον υποθετικό απαίδευτο κινηματογραφικά θεατή. 
Προς τούτο εξετάζω την αναλογία που μπορεί να διαφανεί μεταξύ του παρθενικού (αναλογικού) τρόπου που 
ο πρωταγωνιστής Bruno S. της ταινίας Το αίνιγμα του Kaspar Hauser (Herzog, 1974)  φαίνεται να 
προσλαμβάνει/βιώνει την πραγματικότητα γύρω του, και της συνθήκης πρόσληψης10 στην οποία υποβάλλεται 
κάποιος απαίδευτος  κινηματογραφικά υποθετικός θεατής, καθώς ρουφιέται (παθητικά) στην οθόνη εξαιτίας 
της αριστοτεχνικής χρήσης του μοντάζ χωροχρονικής συνέχειας και των μηχανισμών ταύτισης με τους 
πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες μιας ταινίας άρτια δομημένης κατ’ αυτόν τον υποβλητικό τρόπο.  

Η ταινία Το αίνιγμα του Kaspar Hauser,  στα γερμανικά φέρει ως τίτλο μια φράση από το μυθιστόρημα 
Macunaíma (1928), πρώτο δείγμα μαγικού μοντερνιστικού ρεαλισμού του Βραζιλιάνου συγγραφέα Mário de 
Andrade: Jeder fur sich und gott gegen alle (Ο καθένας για τον εαυτό του και ο Θεός εναντίον όλων). Δίκαια 
απέσπασε το Palme d' Or και τα βραβεία Grand Prize of the Jury και Prize of the Ecumenical Jury στο φεστιβάλ 
των Κανών το 1975. Έχει θέμα τον θρύλο του Kaspar Hauser. Η πλοκή ακολουθεί πιστά την πραγματική 
ιστορία του Kaspar Hauser, βασισμένη και στα κείμενα των πραγματικών επιστολών που βρέθηκαν με τον 
17χρονο νεαρό Hauser, έγκλειστο για ισάριθμο χρόνο σε ένα μικροσκοπικό κελάρι. Ένα αλογάκι παιχνίδι ήταν 
η μοναδική του παρέα, ενώ μοναδική ανθρώπινη του επαφή, ένας μαυροντυμένος άντρας που τον ετάιζε. 
Αυτός ο μαυροντυμένος  εν έτη 1828, τον βγάζει από το κελί του κι αφού του μαθαίνει ελάχιστες φράσεις και 
πώς να περπατά τον αφήνει στην πόλη της Νυρεμβέργης με μια επιστολή στο χέρι. Ο Hauser γίνεται 
αντικείμενο περιέργειας, τον εκθέτουν σε τσίρκο πριν τον διασώσει ο Herr Daumer, ο οποίος υπομονετικά 
προσπαθεί να τον μεταμορφώσει.  

Σύντομα, ο Hauser μαθαίνει ανάγνωση και γραφή, ενώ αναπτύσσει ανορθόδοξες λογικές και θρησκευτικές 
προσεγγίσεις (σπαραξικάρδιες κωμικές σκηνές υψηλού φιλοσοφικού επιπέδου!). Αυτό που τον ευχαριστεί 
περισσότερο είναι η μουσική. Προσελκύει το ενδιαφέρον ακαδημαϊκών, κληρικών και ευγενών. Κάποια στιγμή 
ο άνθρωπος που τον είχε φέρει στη Νυρεμβέργη του επιτίθεται και τον τραυματίζει αφήνοντας τον αναίσθητο 
κι αιμόφυρτο. Αναρρώνει αλλά δέχεται κι άλλη επίθεση, αυτή τη φορά μια μαχαιριά στο στήθος. Ο Hauser 
αναπαύεται στο κρεβάτι του και πριν πεθάνει περιγράφει οράματα που είχε για Βερβερίνους νομάδες στην 
έρημο της Σαχάρας! Η αυτοψία δείχνει: διογκωμένο συκώτι και μια εγκεφαλική βλάβη (cerebellum)11. Τον 

                                                                 

9 Πέθανε το 1958, χωρίς να δει την εξέλιξη του Godard  [και το ρηξικέλευθο Ὰ bout de soufflé/Με κομμένη την ανάσα 
(Godard, 1960)] για τον οποίο ίσως να ένιωθε περισσότερο υπερήφανος παρά για τον προστατευόμενό του, François 
Truffaut. 

10 Βέβαια μια τέτοια αναλογία  αναγκαστικά φέρει μεν τους περιορισμούς της σχηματικότητας, καθώς και ο πλέον 
απαίδευτος θεατής βρίσκεται εντός της γλώσσας (αντίθετα με τον Kaspar Hauser), υποτυπωδώς βέβαια σε αρκετές 
περιπτώσεις, αν αναλογιστούμε τον τρόπο που αρθρώνουν λόγο ή σκέπτονται πολλοί άνθρωποι γύρω μας (υιοθετώντας 
μηχανιστικά τόσες και τόσες απαίδευτες απόψεις και προκαταλήψεις). 

11 Cerebellum (λατινικά: λίγο μυαλό), είναι το μέρος του εγκεφάλου που παίζει σημαντικό ρόλο στον κινητικό έλεγχο και 
στις δεξιότητες του ανθρώπου. Αφορά επίσης σε λειτουργίες της αντίληψης που σχετίζονται με τη συγκέντρωση και τη 

http://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Herzog
http://en.wikipedia.org/wiki/Macuna%C3%ADma
http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_de_Andrade
http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_de_Andrade
http://en.wikipedia.org/wiki/Palme_d%27Or
http://en.wikipedia.org/wiki/1975_Cannes_Film_Festival
http://en.wikipedia.org/wiki/1975_Cannes_Film_Festival
http://en.wikipedia.org/wiki/Kaspar_Hauser
http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebellum
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ομώνυμο χαρακτήρα υποδύεται ο Bruno S. που είναι 41 ετών στα γυρίσματα  της ταινίας. Ο Herzog 
ανακάλυψε τον  Bruno σε ένα ντοκιμαντέρ με θέμα μουσικούς του δρόμου. Γοητευμένος από την ιδιότυπη 
παρουσία του και παρά το γεγονός, ότι ήταν εντελώς ανεκπαίδευτος υποκριτικά, τον αξιοποίησε 
καταπληκτικά ως πρωταγωνιστή σε δύο ταινίες του: The Enigma of Kaspar Hauser και Stroszek/Στρόζεκ 
(Herzog, 1977). Η ζωή του Bruno φέρει ομοιότητες με εκείνη του Kaspar Hauser και η ανισόρροπη 
προσωπικότητά του εκφράστηκε στα γυρίσματα. Ο Herzog σχολιάζοντας στην αγγλική έκδοση κυκλοφορίας 
του DVD της ταινίας, θυμάται ότι ο Bruno παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής φορώντας το 
κοστούμι εποχής του ρόλου. Κάποια φορά που ο Herzog τον επισκέφτηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, τον 
βρήκε να κοιμάται στο πάτωμα δίπλα στη πόρτα, φορώντας το περί ου ο λόγος κοστούμι.  

Ο Bruno S., έγκλειστος  στο κελάρι του πύργου, φέρεται, ως εάν να λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά στον 
αναλογικό τρόπο αντίληψης. Κι αυτό διότι παρότι σε 
ώριμη ηλικία βιολογικά, παραμένει εκτός της 
γλώσσας, το κατ’ εξοχήν ψηφιακό πεδίο αντίληψης, 
όπως ήδη καταδείξαμε. Αλλά ακόμα κι όταν ο 
μαυροντυμένος άντρας του μαθαίνει δυο τρεις 
φράσεις, τις οποίες ο Bruno μαθαίνει να 
επαναλαμβάνει μηχανικά, πάλι η αντιληπτική 
συμπεριφορά του προσομοιάζει με την αναλογική 
αντιληπτική κατάσταση. Π.χ. 1) όταν του κινούν 
πανοραμικά ένα κερί μπροστά στο πρόσωπό του, το 
βλέμμα του ακολουθεί αδιάλειπτα τη φλόγα,  ωσάν  
υπνωτισμένος, αδυνατώντας  να  μπει  στον ψηφιακό κώδικα νοηματοδότησης.  

2) όταν βρίσκεται έξω στη φύση κοιτάζει μεν, αλλά κατ’ ουσία δεν βλέπει, διότι αντιλαμβάνεται τον κόσμο 
που τον περιβάλλει ως ένα διαρκές συνεχές, μια συνεχή κλίμακα διαφορών. Στα επόμενα 2-3 χρόνια ο 
φιλεύσπλαχνος ευπατρίδης Herr Daumer τον εκπαιδεύει στο να διακρίνει (ψηφιακή αντίληψη).  Ο Kaspar 
Hauser (Bruno S.) μαθαίνοντας να μιλά εισάγεται στην «ψηφιακή επικοινωνία και τον διάλογο». Κι ακόμα πιο 
ειδικά, μυείται  αυτομάτως στην συγκεκριμένη κουλτούρα των Λουθηρανών Γερμανών της Νυρεμβέργης του 
1830. Στο ελεγκτικό πλαίσιο αυτής της κουλτούρας, ο Bruno διαφοροποιείται προσφέροντας ένα υπέροχο, 
τρυφερά κωμικό καθρέφτισμα, αναδεικνύοντας τη σχετικότητα και τους περιορισμούς της επιστημονικής 
σκέψης, της τυπικής λογικής, τις κακόγουστες εκκλησιαστικές συμβάσεις, κ.ά. Έχοντας διαμορφωθεί εκτός 
γλώσσας (ομιλίας, γραφής) για τόσο κρίσιμο και μεγάλο διάστημα, ο Kaspar παραμένει αθώος, ανίκανος να 
πει ψέματα (το ψέμα ανήκει στο βασίλειο της ψηφιακής επικοινωνίας!), ακόμη περισσότερο ανίκανος να 
υπερασπίσει τον εαυτό του στα βίαια πλήγματα (θανάσιμα τη 2η φορά) που του επιφέρει ο μαυροντυμένος 
άντρας12.   

Τέλος το πόρισμα της αυτοψίας μας παρακινεί νοηματικά, να σκεφτούμε σε συμφωνία με τη Δαρβινική 
εξελικτική θεωρία (και πέραν της θεωρίας της κληρονομικότητας, ειδικά αφού η ταυτότητα των γονέων του 
παρέμεινε για πάντα ένα μυστήριο), ότι ίσως τα όργανα αυτά [διογκωμένο συκώτι και μια εγκεφαλική βλάβη 
(cerebellum)] εξελίχθηκαν έτσι, διότι οι συνθήκες διαβίωσης του Kaspar Hauser ήταν τέτοιες (καθιστός ή 
ξαπλωμένος 17 χρόνια, δεν έθετε σε εξάσκηση το κέντρο ισορροπίας του, ούτε επιτελούσε κάποια δεξιότητα), 
ώστε από τη μία δεν ευνόησαν την πλήρη ανάπτυξη συγκεκριμένων κέντρων του εγκεφάλου του, ενώ από την 
άλλη, η έλλειψη ερεθισμάτων που θα του προξενούσαν ευχαρίστηση στα πρώτα 17 χρόνια του ερμητικού 
εγκλεισμού του, θα μπορούσε ίσως να ήταν η αιτία της διόγκωσης του συκωτιού του 13 !  

 

                                                                                                                                                                                                        

γλωσσική ικανότητα αλλά και σε συναισθηματικές λειτουργίες όπως η απόκριση του φόβου και της ευχαρίστησης που 
εμφανίζονται στον φυσιολογικό άνθρωπο στα ανάλογα  ερεθίσματα.  

12 Πράγματι, για τον Derrida, η γραφή και η βία γεννιούνται ταυτόχρονα στην Ιστορία. 

13 Πόσο άμοιρη αιτιότητας  άραγε είναι η  λαϊκή  έκφραση  κάποιου  που  λέει έχοντας  ξεκαρδιστεί στα γέλια: « …έφτιαξα 
καινούριο συκώτι…». 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_S.
http://en.wikipedia.org/wiki/Stroszek
http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebellum
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2.1 Πίνακες 

Αλλά ας παρατηρήσουμε τον διπολικό πίνακα που ακολουθεί για να χαρτογραφήσουμε αφαιρετικά τις 
σχέσεις του αναλογικού και ψηφιακού τρόπου αντίληψης και επικοινωνίας. 

 

                   ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ                      ΨΗΦΙΑΚΟ 

 

Περιγραφή 

 

Εξηγήσεις, Φυσικοί Νόμοι 

 

Ευαισθησία 

Καμβάς σχεδίου με κουκίδες, οριζόντιες 
αδιαμόρφωτες γραμμές τηλεοπτικής οθόνης)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

http://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+Jerome+Gibson%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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Eνοποίηση, αδιαφοροποίηση Διαφοροποίηση 

Δημιουργεί αίσθηση του ενιαίου κόσμου  Δημιουργεί διάκριση 

Συγκεκριμένο Αφηρημένο 

Περιοχή Χάρτης 

Νόημα Σημασιοδότηση 

Συνεχής Ασυνεχής 

«Ηλιθιωδώς» πραγματικό Ευφυές 

Όλον, σχέσεις Στοιχεία, Οντότητες  

Περικλείει οριοθετώντας 

Θορυβώδες Καθαρό 

Ανοιχτά συστήματα Κλειστά συστήματα 

Άρνηση επί συγκεκριμένου  Καθολική άρνηση 

Συνδήλωση (connotation) Δήλωση (denotation) 

Ποίηση Πρόζα 

Άπειρα πυκνό Άπειρα λεπτό 

Επαίσχυντη «Θυλυκότητα» Αγνή «Αρενωπότης» (και τα δύο ως 
στερεότυπα) 

Ακαταστασία, φθορά, ιστορία Λογοκρισία, εμπόρευμα 

Αμεσότης Αιωνιότης 

Ενυπάρχουσα αλήθεια Συγκροτημένη αλήθεια 

Χειροτέρευση Καταγωγή 

Δημιουργία Κουλτούρα του αντίγραφου 
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Αγγελοφάνειες και ανθρωποειδή στο έργο της Μαρίας Κλωνάρη και 
Κατερίνας Θωμαδάκη. Ζητήματα πολιτικής της αναπαράστασης του 

σώματος 

 

Κωνσταντίνα Δρακοπούλου  

Aρχαιολόγος-Ιστορικός Τέχνης, Καλύμνου 50, 11251 Αθήνα 

k_drakop@yahoo.com 

Περίληψη 

Η τέχνη της καταστροφής: η κάλυψη με τοιχογραφήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Μάρτιος 
2015) ως μια περίπτωση μελέτης 

Η βανδαλική δραστηριότητα των καλλιτεχνών, που χρησιμοποιήθηκε από την κριτική άλλοτε για να ακυρώσει-
λόγω της ύπαρξής της-την καλλιτεχνική διάσταση των έργων και άλλοτε για να αμφισβητήσει- λόγω ακριβώς 
της απουσίας της-την αισθητική τους αξία στον θεσμικό χώρο της τέχνης, συντονίζεται με παραδείγματα από 
την ιστορική πρωτοπορία, αλλά και τη μεταπολεμική τέχνη. Εδώ θα φέρω ως παράδειγμα την κάλυψη 
επιφανειών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από τοιχογραφήματα τον Μάρτη του 2015. Πιστεύω ότι 
πρόκειται για μια συγκεκριμένη καλλιτεχνική πρακτική στο πλαίσιο της «τέχνης της καταστροφής». Είναι ικανή 
να οδηγήσει στον κριτικό αναστοχασμό και την ευθύνη απέναντι στους ξεχασμένους, όπως το θέτει ο Jean- 
François Lyotard στο βιβλίο του Heidegger and “the jews” (1990), δηλαδή απέναντι σε όσους έχουν αφανιστεί 
με φυσικό ή ψυχικό τρόπο όχι πια στο Ολοκαύτωμα, αλλά στη σημερινή εποχή της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης. Παράλληλα, τόσο η επιλογή να γίνουν τα έργα στο συγκεκριμένο Ίδρυμα, στην περιοχή των Εξαρχείων, 
που παραδοσιακά θεωρούνται θύλακες πολιτικής αντίστασης, όσο και η ίδια η μορφολογία τους, που 
προκύπτει μέσα από αλληλεπιδράσεις, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, από κάτω προς τα πάνω (bottom-up), 
θεωρώ ότι μπορούν να ερμηνευτούν με βάση το πολιτικό μοντέλο της «δημοκρατίας της ανάδυσης» (emergent 
democracies). Σκοπός αυτού του συσχετισμού είναι να φανεί ότι η αυτό-οργανωμένη συμπεριφορά στην 
εκτέλεση των κομματιών είναι δυνατό να λειτουργήσει και στον χώρο των πολιτικών κινημάτων. Η αυτό-
οργάνωση των τοπικών κοινοτήτων και οι συλλογικότητες μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά αποτελεσματικές 
στο να εντοπιστούν, αλλά και να βελτιωθούν προβληματικές καταστάσεις της κοινοτικής ζωής.  

Λέξεις Kλειδιά: τέχνη της καταστροφής, τραύμα, λησμοσύνη, δημοκρατία της ανάδυσης, αυτό-οργανωμένη 
συμπεριφορά, συλλογικότητες. 

 

Η αισθητική του βανδαλισμού είναι εγγενές συστατικό του γκράφιτι, χαρακτηρίζει τη δράση των γραφέων, 
προσδίδει δυναμισμό και ενέργεια στα κομμάτια και συνδέεται γενικότερα με την «τέχνη της καταστροφής», 
που αποτελεί ξεχωριστό κίνημα στην ιστορία της τέχνης. Η βανδαλική δραστηριότητα των γραφέων, που 
χρησιμοποιήθηκε από τον κριτικό λόγο στην Αμερική άλλοτε για να ακυρώσει-λόγω της ύπαρξής της-την 
καλλιτεχνική διάσταση των έργων και άλλοτε για να αμφισβητήσει- λόγω ακριβώς της απουσίας της-την 
αισθητική αξία τους στον θεσμικό χώρο και την αγορά της τέχνης, συντονίζεται με ανάλογα παραδείγματα 
που εντοπίζονται στην ιστορική πρωτοπορία, αλλά και τη μεταπολεμική τέχνη (Brougher, Ferguson 2014· 
Gamboni, 1997· Kellein, 1995: 55· Χρήστου, 1981: 508). Ιστορικοί της τέχνης που έχουν ασχοληθεί ειδικά με 
την τέχνη της καταστροφής επισημαίνουν τη μετωνυμική λειτουργία αυτής της πρακτικής, ώστε να 
ανατραπούν υποκριτικές κοινωνικές και ηθικές αξίες, και τονίζουν τον ρόλο της ως μια μορφή αντίστασης σε 
σχέση με το ειδικό ιστορικό συγκείμενο.  
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Η ιστορικός τέχνης Kristine Stiles έχει δημιουργήσει τους όρους «τερματικός πολιτισμός» (terminal culture) και 
«καταστροφή μέσα στην τέχνη» (destruction art), θέλοντας να δείξει ότι οι όροι αυτοί σηματοδοτούν 
συναφείς χώρους όπου αισθητικές, πολιτικές σχέσεις και πρακτικές συμπλέκονται με το ζήτημα της επιβίωσης 
(Stiles, 1998: 227-329· Stiles, 1991: 29-50· Stiles, 1987). Διαχωρίζει ανάμεσα στους όρους «τέχνη της 
καταστροφής», που θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο έρευνας ενός διευρυμένου ανθρωπολογικού 
πεδίου και «καταστροφή μέσα στην τέχνη», που ρίχνει φως σε συγκεκριμένες πρακτικές μέσα στο θεσμικό 
σύστημα της τέχνης. Ωστόσο, θεωρώ ότι η ανάλυσή της για την καταστροφή στην τέχνη είναι διαφωτιστική 
για ανάλογες μορφές τέχνης και εκτός θεσμικού πλαισίου. Η Stiles αντλεί εδώ από τη σημαντική εργασία του 
ψυχολόγου Robert Jay Lifton πάνω στο τραύμα. Σύμφωνα με τον Lifton αυτός/αυτή που έχει επιβιώσει είναι 
αυτός ή αυτή που έχει αντιμετωπίσει, εκτεθεί στον θάνατο και έχει, ωστόσο, παραμείνει ζωντανός/ζωντανή. 
Θάνατος μπορεί να είναι η φυσική εξόντωση της ζωής˙ η καταστροφή του Εγώ˙ η απώλεια του ελέγχου της 
καθημερινότητας. Η επιβίωση προκαλεί ένα είδος «ψυχικής παράλυσης», που ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή 
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επηρεάζει τους πάντες. Ο Lifton γράφει σχετικά: «η επιβίωση αφήνει ένα 
ίχνος θανάτου και συνοδεύεται από το σύνδρομο ενοχής του επιβιώσαντος, κάτι που συνεπάγεται αισθήματα 
οφειλής και ευθύνης του τελευταίου προς τους πεθαμένους (Lifton, 1987: 244). Έτσι εξηγείται από τη Stiles το 
ότι η τέχνη συνεχίζει να υπάρχει, για χάρη δηλαδή αυτών που λανθάνουν από τη ματιά μας. Το τελευταίο δε 
σημαίνει ότι κάθε μορφή τέχνης πρέπει να αναλαμβάνει το καθήκον της καταστροφής, αλλά ότι η 
καλλιτεχνική πρακτική της καταστροφής έχει μια ξεχωριστή κοινωνική λειτουργία: να επιβάλει τον κριτικό 
αναστοχασμό και την ευθύνη απέναντι στους ξεχασμένους, δηλαδή απέναντι σε όσους έχουν αφανιστεί με 
φυσικό ή ψυχικό τρόπο όπως το θέτει ο Jean-François Lyotard στο βιβλίο του Heidegger and “the jews”, 
(Lyotard, 1990).  

Στο προανεφερόμενο βιβλίο οι Εβραίοι παρουσιάζονται ως η αλληγορική τροπικότητα του Άλλου. Ο τίτλος 
είναι διαφωτιστικός: ενώ το όνομα του Γερμανού φιλόσοφου γράφεται με κεφαλαίο Η οι Εβραίοι αποδίδονται 
στον πληθυντικό και γράφονται με μικρά γράμματα μέσα σε εισαγωγικά, ώστε, όπως διαβάζουμε στο 
οπισθόφυλλο του βιβλίου, να αναπαρασταθούν «όσοι βρίσκονται εκτός πλαισίου, οι αντικομφορμιστές, οι 
καλλιτέχνες, οι αναρχικοί, οι μαύροι, οι άστεγοι, οι Άραβες-και οι Εβραίοι» (Sim, 2011: 110-112). Ο Lyotard 
είναι προφανές ότι δεν επιδιώκει να διερευνήσει το ειδικό εβραϊκό πολιτικό υποκείμενο, αλλά ότι μία από τις 
προθέσεις του είναι «να μας κάνει όλους να αισθανθούμε Εβραίοι, δηλαδή μας παρακινεί να σκεφθούμε την 
έννοια της δικής μας ετερότητας, αλλά και το πώς ο καθένας από εμάς θα ήταν δυνατό να περιθωριοποιηθεί 
εξαιτίας της κυρίαρχης πολιτιστικής μετα-αφήγησης» (Carroll, 1990: xii.). Επιτίθεται έτσι στην πολιτική της 
λησμοσύνης, που αποτελεί μέσο για να εξαλειθφούν και να ξεχαστούν όσοι αντιστέκονται στις κυρίαρχες 
πολιτικές αποφάσεις.  

Βέβαια ο Lyotard επικρίνει τις μετα-αφηγήσεις που επιβάλλουν σε όλες τις άλλες αφηγήσεις την περιγραφή 
και τα πορίσματά τους, καθώς καμία αφήγηση δεν μπορεί να εξηγήσει τα πάντα. Πιστεύει ότι έχουμε στη 
διάθεσή μας μικρές αφηγήσεις που ερμηνεύουν τα πράγματα από διαφορετικές πλευρές, και ότι είναι αυτή η 
ανταγωνιστική αρένα των διαφορετικών αφηγήσεων που έχει τελικά τη δυνατότητα να προωθήσει το ζήτημα 
της δικαιοσύνης (Lyotard, 1984: 20, 41). Θεωρεί επίσης ότι θα υπάρχουν αντιθέσεις μεταξύ των αφηγήσεων 
και διευκρινίζει: «πρέπει να φτάσουμε σε μια ιδέα και πρακτική της δικαιοσύνης που δεν θα μπορεί να 
συνδεθεί με τη συναίνεση» (Lyotard, 1984: 66). Καμία αφήγηση ή μετα-αφήγηση δεν μπορεί να πει τα πάντα˙ 
ούτε έχουμε την ενέργεια, τον χρόνο ή την ικανότητα για κάτι τέτοιο. Οι σχέσεις, εξουσίας, ωστόσο, 
εξυφαίνουν τη δράση τους μέσα σε αυτόν τον χώρο της λησμοσύνης. Αυτοί που έχουν περιορισμένη εξουσία 
είναι και αυτοί που λησμονούνται. Εάν δηλαδή θέλουμε να αγωνιστούμε ενάντια στην αδικία της εξουσίας, 
πρέπει να αφήσουμε να μιλήσουν περισσότεροι άνθρωποι, ώστε να μην ξεχαστούν. Τούτο είναι ένα από τα 
ζητήματα που θέτουν οι δημιουργοί των τριών κομματιών που έγιναν τον Μάρτιο του 2015 στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο νεοκλασικό κτήριο της Πρυτανείας «Εικόνα 1», τμήμα του κτηριακού 
συγκροτήματος του Πολυτεχνείου (1862-1878), σχεδιασμένο από τον Λύσανδρο Καυταντζόγλου (1811-1885). 
Τα έργα στο Πολυτεχνείο αποτελούν μια μορφή αντίστασης απέναντι στην παράκαμψη της ετερότητας, και 
πιο συγκεκριμένα της ετερότητας των καταπιεσμένων και ξεχασμένων κοινωνικών ομάδων από την κυρίαρχη 
αφήγηση. Με αυτήν την έννοια θεωρώ ότι πρόκειται για μια καλλιτεχνική πράξη ικανή να αποσπάσει την 
πολιτική δύναμη της τέχνης από τον εργαλειακό λόγο και τις οικονομίες του όψιμου καπιταλισμού˙ να 
ενεργοποιήσει όχι απλώς τη μνήμη του πόνου, αλλά κυρίως να θέσει τα μέσα για να αντιμετωπιστεί ό,τι δεν 
είναι δυνατό να αναπαρασταθεί επαρκώς. 
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1. Ακρυλικό και ρολά πάνω σε τοίχο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κτήριο Πρυτανείας, 
Λεωφόρος Πατησίων και οδός Στουρνάρη, Αθήνα Μάρτης 2015. Φωτογραφικό αρχείο 
Κων/να Δρακοπούλου.  

Μια διαφορετική παράμετρο θέτει η επιδίωξη των συγκεκριμένων δημιουργών να εναντιωθούν στον 
αποκλεισμό των τοπικών κοινοτήτων από την πληροφόρηση· να πετύχουν τη βελτιστοποίηση της μεταφοράς 
πληροφορίας σε αναλογία με τον τύπο εκείνο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, όπου η μορφή αναδύεται και η 
συμπεριφορά αυτό-οργανώνεται μέσα από διαδικασίες πολύπλοκων συστημάτων, που απαντούν στα 
συστήματα του φυσικού κόσμου. Στο σημείο αυτό πιστεύω ότι ξεχωριστή σημασία για την προσέγγιση των 
έργων έχει το μοντέλο της ανάδυσης όπως το ερμηνεύει ο Steven Johnson (Johnson, 2001), ιδιαίτερα μάλιστα 
επειδή συντονίζεται με το πολιτικό πρόγραμμα της δημοκρατίας της ανάδυσης (emergent democracies) 
(Johnson, 2005: 86). 

 

 

Εικόνα 17: Μάρτιος 2015 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, νεοκλασικό κτήριο της Πρυτανείας 

 

Αυτό το είδος της πολιτικής υπερασπίζεται ακτιβιστικά κινήματα και συλλογικότητες που παλεύουν χωρίς την 
παρέμβαση μιας καθοδηγητικής αυθεντίας για την εξάλειψη κάθε μορφής υδροκέφαλης εξουσίας. Οι 
δημιουργοί δρουν μέσα στις τοπικές κοινότητες, και στην προκειμένη περίπτωση την κοινότητα των 
Εξαρχείων, ενώ στόχος τους είναι να εντοπιστούν, αλλά και να βελτιωθούν προβληματικές καταστάσεις μέσω της ανάπτυξης, 
αυτό-μάθησης και αυτό-οργάνωσης της κοινότητας. Όπως θα φανεί πιο κάτω, στην ανάλυση της 
μορφολογίας, οι ίδιοι οι σχηματισμοί των κομματιών αντανακλούν στον δημόσιο χώρο με έναν νέο τρόπο 
περίπλοκα μοτίβα της κοινοτικής ζωής, οργανωμένης χωρίς ηγέτες από κάτω προς τα πάνω (bottom-up).  

Τα έργα παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς οι αφηρημένες φόρμες τους απομακρύνονται από τα 
γνωστά στυλ της παράδοσης του New York style graffiti. Πρόκειται για έναν πειραματισμό σε τόνους 
αποκλειστικά του μαύρου και του άσπρου, που έχει εμφανιστεί σε παράνομα έργα των ίδιων δημιουργών στο 
κέντρο της Αθήνας ήδη από το 2014 «Εικόνα 2».  
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Εικόνα 18:  Έργα των ίδιων δημιουργών στο κέντρο της Αθήνας ήδη το 2014 

 

 

2. Ακρυλικό και ρολά πάνω σε τοίχο, οδός Αγίας Ειρήνης 2014. Φωτογραφικό αρχείο Κων/να 
Ανάλογος πειραματισμός των συγκεκριμένων δημιουργών παρουσιάστηκε-μετά τα 
κομμάτια στο Πολυτεχνείο-τουλάχιστον σε μία μεγάλη επιφάνεια που εντόπισα στην οδό 
28ης Οκτωβρίου στην αρχή της λεωφόρου Πατησίων επίσης το 2015, κατά τη διάρκεια της 
έρευνάς μου «Εικόνα 3».  

 

 

Εικόνα 19:  Έργο στην οδό 28ης Οκτωβρίου στην αρχή της λεωφόρου Πατησίων το 2015 
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3. Ακρυλικό και ρολά πάνω σε τοίχο, οδός 28ης Οκτωβρίου, 2015. Φωτογραφικό αρχείο Κων/να 
Δρακοπούλου. 

Τα κομμάτια με τις αφηρημένες χρωματικές επιφάνειες που καλύπτουν ως ψηλά το κτήριο ακόμη και τις 
παρακείμενες αρχιτεκτονικές κατασκευές, αιχμαλωτίζουν άμεσα το βλέμμα του θεατή/περαστικού. Η 
ασπρόμαυρη αντίθεση, που οι γραφείς έχουν ήδη κατακτήσει μέσω της χειρονομιακής εμπειρίας, 
εφαρμόζεται τώρα ίσως για πρώτη φορά σε υλικό φορέα μνημειακής κλίμακας. Σε αυτήν την all-over σύνθεση 
χωρίς κεντρική οργάνωση, πιστεύω ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη συλλογική διάταξη και την ευφυΐα 
του σμήνους (swarm intelligence), σύμφωνα πάντα με τον εννοιολογικό εξοπλισμό της θεωρίας της ανάδυσης. 
Αν και ένα εξασκημένο μάτι μπορεί να αναγνωρίσει λεπτές διαφοροποιήσεις αναφορικά με τα όρια του κάθε 
κομματιού και την ιδιαίτερη γραμμή ή στυλ του κάθε γραφέα, το γενικό αποτέλεσμα εδράζεται στη συνένωση 
όλων των επιδράσεων (feedback) και των σχέσεων του κάθε συμμετέχοντα στον σχηματισμό μοτίβων 
(patterns), έτσι ώστε το σύνολο να αποκτά μεγαλύτερη αξία από ότι η παράταξη του κάθε ενός τμήματος 
χωριστά. Τούτο σημαίνει ότι οι μορφές δεν προεπιλέγονται· δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός (form-making) 
από πάνω προς τα κάτω (top-down), αλλά μια διαδικασία αναζήτησης της φόρμας από κάτω προς τα πάνω 
(form-finding). Οι καμπύλες, ευθείες ή ελεύθερες γραμμές, αλλά και η κατανομή των πυκνώσεων και 
αραιώσεων της χρωματικής ύλης προκύπτουν μέσα από συνθήκες αλληλεπίδρασης μεταξύ των κομματιών. 
Αυτή η κλειστή λούπα ανάδρασης του ενός έργου προς το άλλο εξασφαλίζει επίσης τη στερεότητα, τη 
γενικότερη ισορροπία της σύνθεσης. Η τελευταία δε διαταράσσεται από τη ροή των σχημάτων και του 
χρώματος, καθώς η ροή εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων προσαρμόζεται τελικά στη διατήρηση της ισορροπίας.  

Σχετικά με την πρόσληψη των έργων από τα μαζικά μέσα και τους επίσημους φορείς θα επισημάνω ότι 
διατυπώθηκαν αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις, αλλά για λόγους οικονομίας δεν είναι δυνατό να αναφερθώ 
εκτεταμένα σε αυτό το ζήτημα. Θέλω, ωστόσο, να σταθώ στον χαρακτηρισμός τους ως «έκφραση αυθόρμητης 
τέχνης της νέας γενιάς» από τον πρώην Υπουργό Πολιτισμού Νίκο Ξυδάκη (Βατόπουλος, 2015) και να 
σχολιάσω την έννοια του αυθόρμητου. Θα συμφωνήσω εδώ με τη Χρυσάνθη Πετροπούλου που γράφει 
σχετικά: «Η έννοια του αυθόρμητου τρόπου έκφρασης δεν είναι το αποτέλεσμα της καταπίεσης ή της 
πολιτικοκοινωνικής κρίσης, αλλά ό,τι συνιστά αντίθετα το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διαδικασίας που 
σχετίζεται μερικώς με την ‘παράδοση της επανάστασης’. […] Έχει να κάνει με την έννοια του πράττειν, δηλαδή 
τη δημιουργία και τη μη αλλοτριωμένη εργασία, καθώς και την κουλτούρα της αντίστασης ενάντια στην 
καταπιεστική, αλλοτριωτική εργασία˙ δεν πρόκειται για κάποιον στιγματισμένο ‘περιθωριακό αυθορμητισμό’ 
που δεν προσφέρει τίποτε και υποτίθεται ότι θα εξαφανιστεί βαθμιαία από τη σύγχρονη κοινωνία […]. 
Σχετίζεται περισσότερο με άτομα που τείνουν να δημιουργήσουν σχέσεις αλληλεγγύης και σχηματίζουν 
ρήγματα μέσα στις αναγκαστικές σχέσεις της εκμετάλλευσης και στη γενική αντιμετώπισή τους ως μηχανές, 
στις σχέσεις δηλαδή που τους επιβλήθηκαν από τη γέννηση του καπιταλισμού» (Petropoulou, 2014:118). 
Εξάλλου, η υλική βάση των έργων έχει ιδιαίτερα συμβολική σημασία, αφού το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
συνδέθηκε με την πράξη της πολιτικής σύγκρουσης και αντίστασης από το 1973 μέχρι σήμερα. Τα Εξάρχεια 
αποτελούν επιπρόσθετα το κέντρο της πνευματικής και πολιτικής δραστηριότητας της πρωτεύουσας και μια 
συνοικία με μακριά ριζοσπαστική δράση (Dalakoglou, Vradis, 2011:77-79). Ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα τον 
Δεκέμβρη του 2008 η περιοχή έφτασε να χαρακτηριστεί από τον ξένο Τύπο ακόμη και ως «η απάντηση της 
Αθήνας στο Χάρλεμ» (Smith, 2008). Μέσα σε αυτό το ιστορικό συγκείμενο έδρασαν οι καλλιτέχνες των 
προαναφερόμενων έργων, και τούτο είναι κάτι που δεν επιτρέπεται να ξεχνάμε.  
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Περίληψη 

Η εφαρμογή SYMMETRY χειρίζεται επίπεδους συμμετρικούς σχηματισμούς, των οποίων η ομάδα συμμετρίας 
ανήκει στην κλάση των «επίπεδων κρυσταλλογραφικών ομάδων», γνωστών και ως «ομάδων ταπετσαρίας». Η 
παρούσα ανακοίνωση εκκινεί από μια στοιχειώδη εισαγωγή στη μαθηματική θεωρία της συμμετρίας, εστιάζο-
ντας, κατά κύριο λόγο, στην περιγραφή των 17 ομάδων ταπετσαρίας. Στη συνέχεια, η ανακοίνωση σκιαγραφεί 
τα κύρια  χαρακτηριστικά της εφαρμογής SYMMETRY, δίνει σημαντικά παραδείγματα εφαρμογής της και κατα-
λήγει με τις προθέσεις της ερευνητικής ομάδας για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Από την πλούσια διαθέσιμη 
βιβλιογραφία, σχεδόν αποκλειστικά ξενόγλωσση, παρατίθενται σχετικά λίγοι επιλεγμένοι τίτλοι. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Συμμετρία, ισομετρία, μεταφορά, στροφή, κατοπτρισμός, ολισθαίνων κατοπτρισμός, ομάδα ταπετσαρίας, 
κρυσταλλογραφική ομάδα, μοναδιαίο κύτταρο, ασύμμετρη μονάδα, μοτίβο, symmetry, isometry, translation, 
rotation, reflection, glide reflection, wallpaper group, crystallographic group, unit cell, asymmetric unit, motif. 

 

1. Εισαγωγή 

Η έννοια της συμμετρίας είναι παρούσα, αμέσως ή εμμέσως, και κατά τη δημιουργία και κατά την πρόσληψη 
του έργου τέχνης. Αν και, μετά την Αναγέννηση, η έννοια αυτή συρρικνώθηκε και κατέληξε συνώνυμη της 
γνωστής από το σχολείο «συμμετρίας ως προς άξονα», κατά την αρχαιότητα ήταν πολύ ευρύτερη και 
σχετιζόταν με περίτεχνα συστήματα αναλογιών, που χρησιμοποιήθηκαν και στην αρχιτεκτονική και στις λοιπές 
τέχνες. 

Στην αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα, στην «ηρωική εποχή» του μοντέρνου κινήματος, το αίτημα για την εφαρ-
μογή ενός συστήματος αναλογιών, βασισμένου στη «χρυσή τομή» και σχετισμένου με εργονομικές 
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θεωρήσεις, επιστρέφει προς στιγμήν, με το έργο και τις θεωρητικές αναζητήσεις του Le Corbusier (modulor). 
Ήδη όμως, από το τέλος του 19ου αιώνα, η έννοια της συμμετρίας έχει αποκτήσει μαθηματική θεμελίωση και 
έχει περιέλθει, τουλάχιστον εν μέρει, στην αρμοδιότητα των γεωμετρών και των κρυσταλλογράφων. 

Η ερευνητική μας ομάδα έχει αναπτύξει την εφαρμογή λογισμικού SYMMETRY, η οποία βασίζεται στη μαθη-
ματική θεωρία τις συμμετρίας και χειρίζεται μια σημαντική κλάση επιπέδων συμμετρικών σχηματισμών. Είναι 
διαδραστική και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πειραματιστεί και να δημιουργήσει δικούς του συμμετρι-
κούς σχηματισμούς, εκκινώντας από ένα ή ελάχιστα στοιχειώδη σχήματα. 

 

2. Οι Ομάδες Ισομετρικών Μετασχηματισμών του Επιπέδου 

Η μαθηματική θεωρία της συμμετρίας σχετίζεται άμεσα με τη θεωρία ομάδων (group theory). Ένα γεωμετρικό 
σχήμα, πεπερασμένο ή άπειρο, είναι συμμετρικό, αν υπάρχουν μη ταυτοτικοί μετασχηματισμοί, οι οποίοι 
απεικονίζουν αυτό το σχήμα στον εαυτό του, ή, όπως λέγεται συνήθως, αφήνουν το σχήμα αναλλοίωτο. Το 
σύνολο των μετασχηματισμών, οι οποίοι αφήνουν ένα γεωμετρικό σχήμα αναλλοίωτο και για τους οποίους 
ορίζεται η πράξη της σύνθεσης, αποδεικνύεται ότι αποτελεί ομάδα και συγκροτεί την ομάδα συμμετρίας του 
σχήματος. 

Έστω ότι ένα επίπεδο σχήμα παραμένει αναλλοίωτο, αν υποβληθεί στη δράση ενός συνόλου ισομετρικών 
μετασχηματισμών (isometries – μετασχηματισμοί, οι οποίοι διατηρούν το μήκος). Η ομάδα συμμετρίας του θα 
ανήκει κατ’ ανάγκην σε μία από τις εξής τρεις κλάσεις: 

α. Ομάδες ρόδακα (rosette groups). Χαρακτηρίζουν περίκεντρους σχηματισμούς. Δεν περιλαμβάνουν μεταφο-
ρές (translations), είναι άπειρες ως προς το πλήθος και ταξινομούνται σε κυκλικές (cyclic) και δίεδρες 
(dihedral). Και τα δύο είδη περιλαμβάνουν μη ταυτοτικές στροφές (rotations), αλλά μόνον το δεύτερο 
περιλαμβάνει και κατοπτρισμούς (reflections). 

β. Ομάδες διακοσμητικής ταινίας (frieze groups). Χαρακτηρίζουν επιμήκεις, δυνητικά απείρου μήκους 
σχηματισμούς. Περιλαμβάνουν μη ταυτοτικές αλλά γραμμικά εξαρτημένες μεταφορές, πιθανόν δε να 
περιλαμβάνουν στροφές, κατά ακέραια πολλαπλάσια των 180° (ημι-στροφές – halfturns), κατοπτρισμούς και 
ολισθαίνοντες κατοπτρισμούς (glide reflections) – ένας ολισθαίνων κατοπτρισμός αποτελεί σύνθεση 
κατοπτρισμού και μεταφοράς. Ανάλογα με τους μετασχηματισμούς που περιλαμβάνουν, ταξινομούνται σε 7 
διακεκριμένα είδη. 

γ. Ομάδες ταπετσαρίας (wallpaper groups). Είναι γνωστές και υπό το επισημότερο όνομα επίπεδες 
κρυσταλλογραφικές ομάδες (plane crystallographic groups), επειδή αποτελούν τα δισδιάστατα ανάλογα των 
ομάδων μετασχηματισμών οι οποίες χαρακτηρίζουν τις δομές των κρυστάλλων. Περιλαμβάνουν δύο γραμμικά 
ανεξάρτητες μεταφορές, πιθανόν να περιλαμβάνουν στροφές, κατοπτρισμούς και ολισθαίνοντες 
κατοπτρισμούς και χαρακτηρίζουν σχηματισμούς, οι οποίοι δυνητικά καλύπτουν το επίπεδο. 

Ας είναι   1  και   2  οι γραμμικά ανεξάρτητες μεταφορές, οι οποίες αφήνουν αναλλοίωτο έναν επίπεδο 

συμμετρικό σχηματισμό. Από τον ορισμό της έννοιας της ομάδας προκύπτει, ότι κάθε σύνθεση των   1  και 

  2 , δηλαδή κάθε γραμμικός συνδυασμός της μορφής    1 +   2 , με  ,  = 0, ± 1, ± 2, ... , ανήκει επίσης 
στην ομάδα συμμετρίας του σχηματισμού. Επειδή το σύνολο αυτών των μεταφορών είναι  «κλειστό», 
αποτελεί επίσης ομάδα. Πρόκειται για την υποομάδα των μεταφορών της ομάδας συμμετρίας του 
σχηματισμού. 

Υποθέτουμε, ότι η ομάδα συμμετρίας ενός συμμετρικού σχηματισμού είναι ομάδα ταπετσαρίας. Αν στην 
ομάδα αυτή περιλαμβάνονται και μη ταυτοτικές στροφές, θα υπάρχουν προφανώς σημεία περί τα οποία οι 
στροφές κατά τα ακέραια πολλαπλάσια μιας θεμελιώδους γωνίας, μέτρου έστω 360°/ n , θα αφήνουν 
αναλλοίωτο τον όλο σχηματισμό. Αυτά τα σημεία αναφέρονται ως κέντρα τάξης n  ή ως n - κέντρα. Αν τώρα 
ένας συμμετρικός σχηματισμός διαθέτει κέντρα τάξης n , αποδεικνύεται ότι το n είναι κατ’ ανάγκην 2, 3, 4 ή 6, 
ένα θεώρημα το οποίο είναι γνωστό στη βιβλιογραφία ως κρυσταλλογραφικός περιορισμός (crystallographic 
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restriction). Μια σημαντική συνέπεια του κρυσταλλογραφικού περιορισμού είναι ότι το πλήθος των ομάδων 
ταπετσαρίας είναι πεπερασμένο και ακριβώς ίσο με 17. 

 

3. Δύο Συμμετρικοί Σχηματισμοί 

Για την εξοικείωση και με τη χρησιμοποιούμενη ορολογία, θα προχωρήσουμε στη μελέτη, από την άποψη της 
μαθηματικής θεωρίας της συμμετρίας, δύο συμμετρικών σχηματισμών. Ο πρώτος είναι μια γνωστή σπουδή 

του Ολλανδού χαράκτη M.C. Escher , το σχεδίασμα 70 (Schattschneider, 2004:172). Πρόκειται για σύμπλεγμα 
από πεταλούδες (Εικόνα 1, αριστερά), το οποίο είναι δυνατόν να αναπτύσσεται απεριόριστα στο επίπεδο. 

Σχεδιάσαμε εξ αρχής τμήμα του σχηματισμού (Εικόνα 1, δεξιά), αγνοώντας τις πολύ ενδιαφέρουσες 
χρωματικές παραλλαγές (χρωματική συμμετρία), χάριν απλούστευσης. Στο αριστερά σχήμα της Εικόνας 2, 

βλέπουμε τις δύο θεμελιώδεις μεταφορές,   1  και   2 . Παρατηρούμε ότι το τμήμα του σχηματισμού, στο 
εσωτερικό του παραλληλογράμμου που εμφανίζεται σκιασμένο, είναι δυνατόν να παραγάγει ολόκληρο το 
σχηματισμό, αν υποβληθεί (αντιγραφόμενο) στις μεταφορές της ομάδας συμμετρίας του. Το χωρίο αυτό 
αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως μοναδιαίο κύτταρο (unit cell) ή θεμελιώδης περιοχή (fundamental region). 
Στην περίπτωση αυτή, το μοναδιαίο κύτταρο είναι ρόμβος με εσωτερικές γωνίες μέτρων 60° και 120°. 

Αλλά είναι προφανές ότι, εκτός των μεταφορών, υπάρχουν και άλλες ισομετρίες στην ομάδα συμμετρίας του 
σχηματισμού, συγκεκριμένα στροφές, με κέντρα σε χαρακτηριστικά σημεία του μοναδιαίου κυττάρου. Στην 
Εικόνα 2 (δεξιά), τα κέντρα τάξης 6 συμβολίζονται με εξάγωνα, τα κέντρα τάξης 3 με τρίγωνα και τα κέντρα 
τάξης 2 με ελλείψεις. Αν λάβουμε υπόψην και τις ισομετρίες αυτές, διαπιστώνουμε ότι το μοναδιαίο κύτταρο 
και συνεπώς ολόκληρος ο σχηματισμός είναι δυνατόν να προκύψει από μια στοιχειωδέστερη περιοχή, η 
οποία στην εικόνα εμφανίζεται με εντονότερη σκίαση. Αυτή η περιοχή αναφέρεται ως ασύμμετρη μονάδα 
(asymmetric unit) ή μοτίβο (motif) του σχηματισμού και στην πραγματικότητα αποτελεί τον δομικό του λίθο. 

 

 

 
Εικόνα 20 

Πέραν των μεταφορών και των στροφών που σημειώσαμε, δεν υπάρχουν άλλες ισομετρίες στην ομάδα συμμε-

τρίας αυτού του σχηματισμού. Πρόκειται για την ομάδα  p6 , κατά τον επικρατούντα συμβολισμό της Διεθνούς 

Ένωσης Κρυσταλλογραφίας (International Union of Crystallography, IUC). 

                                                                 

 All M.C. Escher works © The M.C. Escher Foundation – Baarn – Netherland 
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Εικόνα 21 

Στην Εικόνα 3 παρατηρούμε τη διαδικασία παραγωγής του μοναδιαίου κυττάρου από την ασύμμετρη μονάδα 
του σχηματισμού. Οι στροφές της τελευταίας κατά γωνίες 120° και 240°, περί το κέντρο τάξης 3, παράγουν το 
ήμισυ του μοναδιαίου κυττάρου –  τα αντίγραφα εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα, για λόγους ευκρίνειας. 
Η στροφή 180° περί το κέντρο του ρόμβου (κέντρο τάξης 2) παράγει το μοναδιαίο κύτταρο. Οι μεταφορές της 
ομάδας αναλαμβάνουν στη συνέχεια να αναπτύξουν το σχηματισμό στο επίπεδο. 

 
Εικόνα 3 

Το δεύτερο θέμα είναι ένας αραβικός διακοσμητικός σχηματισμός (Εικόνα 4, αριστερά). Τον δανειστήκαμε 
από κλασικό βιβλίο του Jean Bourgoin (1879/1973:170) και τον ξανασχεδιάσαμε με ακρίβεια. Τον επιλέξαμε 
και για το ενδιαφέρον της ομάδας συμμετρίας του και για το γεγονός ότι είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις 
συμμετρικών σχηματισμών στις οποίες εμπλέκεται το κανονικό επτάγωνο, ένα πολύγωνο το οποίο είναι 
γνωστό ότι δεν κατασκευάζεται γεωμετρικά. 

 

 

 
Εικόνα 22 

Στην Εικόνα 4 (δεξιά) παρατηρούμε το μοναδιαίο κύτταρο του σχηματισμού.  Έχει τετράγωνο σχήμα, με 
κέντρα τάξης 4 στις κορυφές και στο κέντρο και με κέντρα τάξης 2 στα μέσα των πλευρών. Οι δύο 
θεμελιώδεις μεταφορές (δεν σημειώνονται ως διανύσματα στο σχήμα) ορίζονται από δύο διαδοχικές πλευρές 
του τετραγώνου. Εκτός των μεταφορών και των στροφών, η ομάδα συμμετρίας του σχηματισμού 
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περιλαμβάνει και κατοπτρισμούς, οι άξονες των οποίων σημειώνονται με κόκκινες αξονικές γραμμές.  Είναι 
αξιοπρόσεκτο το γεγονός, ότι οι άξονες δεν διέρχονται από τα 4 - κέντρα αλλά από τα 2 - κέντρα, μια 

σημαντική ιδιομορφία της ομάδας  p4g  (ή  p4gm , κατά τον πλήρη συμβολισμό της IUC), στην οποία ανήκει ο 
σχηματισμός. 

 

Εικόνα 23 

 
Στην ομάδα  p4g  περιλαμβάνονται και ολισθαίνοντες κατοπτρισμοί. Οι γραμμές ολίσθησης των τελευταίων 
δεν σημειώνονται στην Εικόνα 4, ώστε το σχήμα να παραμείνει λιγότερο περίπλοκο και περισσότερο 

ευανάγνωστο, αλλά σημειώνονται στο Πίνακα 1 (εγγραφή 12, ομάδα  p4g ). Το έντονα σκιασμένο τμήμα του 

σχηματισμού αποτελεί την ασύμμετρη μονάδα, η οποία αποτελεί το 1/8 του μοναδιαίου κυττάρου. 

Στην Εικόνα 5 (αριστερά), βλέπουμε την ασύμμετρη μονάδα. Ο κατοπτρισμός, ως προς τον άξονα που σημειώ-
νεται, παράγει το τέταρτο του μοναδιαίου κυττάρου (μέσον). Στη συνέχεια, οι στροφές κατά ακέραια πολλα-
πλάσια της ορθής γωνίας, περί το κέντρο του τετραγώνου (κέντρο τάξης 4), παράγει το μοναδιαίο κύτταρο στο 
σύνολό του (δεξιά) – και πάλι, τα αντίγραφα της ασύμμετρης μονάδας διαφοροποιούνται χρωματικά, για λόγους 
ευκρίνειας. Τέλος, οι μεταφορές της ομάδας αναπτύσσουν το σχηματισμό σε ολόκληρο το επίπεδο. 

Σε μια περισσότερο «μακροσκοπική» θεώρηση, διαπιστώνουμε ότι ολόκληρος ο σχηματισμός παράγεται από 
τις δύο χρωματικά διαφοροποιημένες πολυγωνικές γραμμές της Εικόνας 4 (αριστερά), αν αυτές υποβληθούν 
στη δράση των στροφών, μεταφορών και κατοπτρισμών της ομάδας συμμετρίας του. Η πρώτη γραμμή είναι 
ανοικτή και συντίθεται από μια απείρως επαναλαμβανόμενη μονάδα, αποτελούμενη από 10 ευθύγραμμα τμή-
ματα. Η δεύτερη γραμμή είναι κλειστή και αποτελείται από 16 ευθύγραμμα τμήματα, σε τέσσερις μονάδες των 
τεσσάρων τμημάτων. Οι αλληλοτομίες δύο κατοπτρικών στιγμιοτύπων της δεύτερης γραμμής, με τρία στιγμιό-
τυπα της πρώτης, δύο εκ των οποίων είναι κατοπτρικά, δημιουργούν τα κανονικά αστεροειδή επτάγωνα, τα  
οποία χαρακτηρίζουν αυτό το σχηματισμό. 

 

4. Οι Επίπεδες Κρυσταλλογραφικές Ομάδες 

Στον Πίνακα 1, παραθέτουμε το μοναδιαίο κύτταρο, καθώς και την ασύμμετρη μονάδα (η σκιασμένη περιοχή), 

για κάθε μία από τις 17 ομάδες ταπετσαρίας. Το μοναδιαίο κύτταρο για τις ομάδες  p1 και  p2  είναι τυχόν πα-

ραλληλόγραμμο. Για τις ομάδες  pm ,  pg ,  pmm ,  pmg  και  pgg  είναι τυχόν ορθογώνιο. Για τις ομάδες  cm  και 

 cmm  είναι τυχών ρόμβος. Για τις ομάδες  p4 ,  p4m  και  p4g  είναι τετράγωνο. Τέλος για τις ομάδες  p3 ,  p3m1 , 

 p31m ,  p6  και  p6m  είναι ρόμβος με εσωτερικές γωνίες μέτρων 60° και 120°. 

Οι άξονες κατοπτρικής συμμετρίας σημειώνονται με κόκκινες αξονικές γραμμές. Για τους ολισθαίνοντες κατοπ-
τρισμούς, οι γραμμές ολίσθησης σημειώνονται με μωβ διακεκομμένες γραμμές. Τα κέντρα στροφικής συμμε-
τρίας ακολουθούν το συμβολισμό που σημειώνεται στην τελευταία εγγραφή του Πίνακα. 
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Πίνακας 1:  Οι 17 Επίπεδες Κρυσταλλογραφικές Ομάδες 

1 

p1 
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cm 
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c1m1 
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pm 
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p1m1 
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pg 
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p1g1 
 

5 

p2 
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p211 
 

6 

cmm 
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c2mm 
 

7 

pmm 

ή 

p2mm 
 

8 

pmg 

ή 

p2mg 
 

9 

pgg 

ή 

p2gg 
 

10 

p4 

 

11 

p4m 

ή 

p4mm 
 

12 

p4g 

ή 

p4gm 
 

13 

p3 

 

14 

p3m1 

 

15 

p31m 

 

16 

p6 

 

17 

p6m 

ή 

p6mm 
  

 

Για τις ομάδες ταπετσαρίας, χρησιμοποιείται συνήθως ο συντομογραφικός συμβολισμός της IUC, αντί του 
πλήρους. Στον Πίνακα πάντως παραθέτουμε και τον πλήρη συμβολισμό, όταν αυτός διαφέρει από τον 
συντομογραφικό. 

Ο Πίνακας 1 είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του είδους της συμμετρίας, καθώς και για 
την εύρεση του μοναδιαίου κυττάρου και της ασύμμετρης μονάδας κάθε επίπεδου συμμετρικού σχηματισμού, 
του οποίου η ομάδα συμμετρίας είναι ομάδα ταπετσαρίας. 
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 5. Η Εφαρμογή SYMMETRY 

Η ερευνητική μας ομάδα έχει αναπτύξει την εφαρμογή λογισμικού SYMMETRY, για έρευνα και πειραματισμό 
με συμμετρικούς σχηματισμούς, των οποίων η ομάδα συμμετρίας είναι (προς το παρόν) ομάδα ταπετσαρίας. 
Η εφαρμογή έχει γραφτεί στη γλώσσα Visual LISP για το περιβάλλον του AutoCAD και τα αντικείμενά της είναι 
πλήρως επεξεργάσιμα και αξιοποιήσιμα στο AutoCAD. 

Η εφαρμογή «φορτώνεται» στο AutoCAD (εντολή APPLOAD) και δημιουργεί μια νέα εντολή, την SYMMETRY. 
Όταν κληθεί η εντολή αυτή, ο χρήστης προτρέπεται να επιλέξει μία από τις 17 ομάδες. Για κάθε ομάδα, η εφαρ-
μογή διαθέτει τρεις, προς το παρόν, έτοιμες αφετηρίες, αποτελούμενες από μία ή από ελάχιστες σχεδιαστικές 
οντότητες του AutoCAD, οι οποίες συνθέτουν την ασύμμετρη μονάδα ενός σχηματισμού. Ο χρήστης επιλέγει 
μία από τις έτοιμες αφετηρίες και η εφαρμογή την υποβάλλει στους μετασχηματισμούς της ομάδας και παράγει 
το μοναδιαίο κύτταρο και στη συνέχεια το σχηματισμό, σε όση έκταση ζητηθεί. 

Από τα περισσότερο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι η δυνατότητα που παρέχει στο χρήστη 
να πειραματιστεί, σχεδιάζοντας τη δική του ασύμμετρη μονάδα. Του παρέχει το σχήμα του μοναδιαίου κυττά-
ρου και το περίγραμμα της ασύμμετρης μονάδας και  τον προτρέπει να σχεδιάσει κάτι στο εσωτερικό ή επί  
των ορίων αυτού του περιγράμματος. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όλες οι σχεδιαστικές οντότητες του 
AutoCAD. Όταν ο χρήστης καλέσει εκ νέου την SYMMETRY, οι σχεδιασμένες οντότητες αναγνωρίζονται από την 
εφαρμογή και υποβάλλονται στη δράση των μετασχηματισμών της ομάδας, ώστε να δημιουργηθεί το μοναδιαίο 
κύτταρο και στη συνέχεια ο σχηματισμός, σε όση έκταση ζητηθεί. Το αποτέλεσμα συνήθως εκπλήσσει και έχει 
συχνά ιδιαίτερο αισθητικό ενδιαφέρον. 

Στον Πίνακα 2, παρατίθενται ενδεικτικά 10 περιπτώσεις δημιουργίας ενός συμμετρικού σχηματισμού, με αφε-
τηρία την αποτελούμενη από ελάχιστες σχεδιαστικές οντότητες ασύμμετρη μονάδα. Τα 6 πρώτα παραδείγματα 
εκκινούν από προκαθορισμένες αφετηρίες και τα υπόλοιπα 4 από σχέδια του χρήστη. Στη στήλη αριστερά εκά-
στου σχηματισμού παρατίθενται χαρακτηριστικά στάδια της διαδικασίας δημιουργίας του, με πρώτο στάδιο 
το σχήμα της ασύμμετρης μονάδας και τελευταίο το σχήμα του μοναδιαίου κυττάρου. Τα αρχικά στάδια δεν  
είναι σχεδιασμένα στην ίδια κλίμακα με το τελικό αποτέλεσμα. 

 

 

 

Πίνακας 2:  Δείγματα χρήσης της εφαρμογής SYMMETRY 
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Τα παραδείγματα 1, 3, 4, 5 και 6 είναι γνωστοί αραβικοί διακοσμητικοί σχηματισμοί. Το παράδειγμα 2 είναι  
γνωστό από τη βυζαντινή αγιογραφία. Τέλος το παράδειγμα 9 είναι μια πολύ γνωστή μονόεδρη πλακόστρωση 
(monohedral tessellation). 
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6. Μελλοντική ανάπτυξη 

Η ερευνητική μας ομάδα σκοπεύει να συνεχίσει την ανάπτυξη της εφαρμογής SYMMETRY, αν μη τι άλλο, 
επειδή αντλεί αισθητική απόλαυση προγραμματίζοντας τη συμμετρία και επισκοπώντας τα αποτελέσματα 
της εργασίας της. Για το άμεσο μέλλον, έχουμε θέσει σε προτεραιότητα δύο στόχους: 

α. Την αναβάθμιση του interface. Ο διάλογος με τον χρήστη θα γίνεται μέσω πλαισίων διαλόγου και θα είναι 
περισσότερο ευέλικτος. Μέχρι στιγμής ο διάλογος γίνεται στη γραμμή εντολών του AutoCAD. 

β. Η εφαρμογή θα χειρίζεται όλες τις ομάδες ισομετρικών μετασχηματισμών του επιπέδου, 
περιλαμβανομένων και των ομάδων ρόδακα και διακοσμητικής ταινίας. 

Ο χειρισμός των ομάδων ισομετρικών μετασχηματισμών του χώρου των τριών διαστάσεων, γνωστών ως χωρι-
κών ομάδων (space groups – χαρακτηρίζουν τις δομές των κρυστάλλων), είναι ένα πολύ δυσκολότερο 
εγχείρημα, καθώς, μεταξύ άλλων δυσχερειών, αφορά ένα πλήθος 230 ομάδων. Είναι στις προθέσεις μας, αλλά 
προϋποθέτει διαφορετικούς όρους εργασίας, μεταξύ των οποίων τη διεύρυνση της ερευνητικής μας ομάδας. 
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Σκηνοθετώντας την Αλφάβητο 

Δρ. Mαγδαληνή Παπανικολοπούλου 

Εικαστικός Καλλιτέχνης – Γραφίστας 

Νικ. Ζωγράφου 10,  Αίγινα 18010 

papmag@teiath.gr 

 

 

Περίληψη  

Μέσα από την πολύχρονη μελέτη μου για την Ελληνική αλφάβητο οπτικά και σημειολογικά, ένιωσα την 
ανάγκη να δημιουργήσω μια καινούργια καλλιτεχνική γλώσσα η οποία να πειραματίζεται με όλους  τούς 
πιθανούς ορισμούς του συμβόλου – γράμματος.  Επιλέγοντας το μέσο του video, το οποίο αρχικά εμφανίστηκε 
σαν τεχνικό εργαλείο αλλά σταδιακά εξελίχθηκε σε εννοιολογικό μέσο μετάδοσης σκέψης, καταγράφω τις 
ποικίλες performances που δημιουργώ. 

Περιγράφω την σχέση μου με την αλφάβητο, για την οποία όλες οι πολιτισμικές παραδόσεις παρουσιάζουν 
συμβολικές ερμηνείες που πολλές φορές είναι πολλαπλές και εξαρτώνται από το σχήμα και τον ήχο του κάθε 
γράμματος.  

Ενώ εξερευνώ και πειραματίζομαι με τα σύμβολα, δημιουργώ εικαστικές δράσεις στον φυσικό δημόσιο χώρο. 
Με το μέσο του video μεταφέρομαι στον ψηφιακό δημόσιο χώρο. Η μεταφορά από το φυσικό στο ψηφιακό 
περιβάλλον αλλά και ο  αντίκτυπος που δημιουργείται στον θεατή προκαλεί το ενδιαφέρον μου. 

Το έργο τέχνης performing with God or thita αποτελεί μέρος της διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο ‘’Staging 
the alphabet: text performance and the feminine”. Παρουσιάστηκε στις AVA galleries του Λονδίνου και 
επιλέχτηκε για την μόνιμη συλλογή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο Βελιγράδι. 

Χρησιμοποιώντας το σύμβολο Θ πραγματεύομαι την σχέση του συγκεκριμένου γράμματος – συμβόλου με τον 
φεμινισμό και το πώς το θηλυκό σώμα έρχεται σε αλληλεπίδραση με το συγκεκριμένο τυπογραφικό στοιχείο 
πάνω στον τρούλο μιας κυκλαδίτικης εκκλησίας.  

 

Λέξεις Κλειδιά 

performing with God  –  thita  – Θήτα,  σημειωτική, φεμινισμός, Μπριεχτιανός θεατής, συμβολισμός, γράμματα 
αλφαβήτου, πολυσύνθετη παρατήρηση 

 

Το έργο τέχνης:  performing with God or thita 

Στην Ελληνική αλφάβητο, το γράμμα ‘Θ’ είναι το όγδοο γράμμα. Σύμφωνα με  την Πυθαγόρεια κλίμακα, 
ισούται με τον αριθμό 9 και συμβολίζει την κλιμακωτή συνάρτηση (μαθηματικός όρος) και την ολοκλήρωση. 
Το γράμμα ‘Θ’  προέρχεται από το Φοινικικό γράμμα τεθ που στα Σανσκριτικά σήμαινε ‘τροχός’. Στα Αγγλικά, 
συνήθως συσχετίζεται με το δίγραμμα ‘th’, το οποίο άλλες φορές προφέρεται ‘θ’ και άλλες ‘δ’. 
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Το πρώτο μου έργο τέχνης για το ‘πεζό θ’ ήταν μια performance που αποτυπώθηκε σε εικαστικό βίντεο 
διάρκειας 2.25 λεπτών στο Κάστρο Moyland, το οποίο σήμερα είναι μουσείο και στεγάζει σημαντικό μέρος 
του έργου του Joseph Beuys. 

Το έργο αυτό δημιουργήθηκε κατά την διαμονή μου στο  πρόγραμμα Artoll Residency 2013 στη Γερμανία. 
Ήταν η αντίδρασή μου σ’ έναν πλασματικό χώρο ‘θ’, τον οποίο αντιλήφθηκα σαν τέτοιο μέσα στο κάστρο-
μουσείο. Στεκόμουν στο διάδρομο  που οδηγούσε στην αίθουσα όπου εκτίθεντο ποικίλα αντικείμενα τέχνης 
Fluxus – κυρίως κουτιά. Με ενέπνευσε ο έργο του Joseph Beuys, του Γερμανού performance artist, 
εκπροσώπου της κίνησης Fluxus. Ο διάδρομος αφ’ εαυτού προσδίδει στο χώρο την αίσθηση μιας κλειστής 
θαλάμου, ενός κουτιού fluxus. Το σχήμα του μου θύμιζε το πεζό ‘θ’. Συνδέοντας το σχήμα του χώρου ενός 
κουτιού fluxus με το γράμμα θ, δημιούργησα το ομώνυμο έργο. Με το αργό μου πήγαινε-έλα από τη μια άκρη 
του θαλάμου έως την άλλη, παραπέμπω στην προέλευση του γράμματος ‘θ’ που, όπως ανέφερα παραπάνω, 
σήμαινε ‘τροχός’. Αυτή η performance ανήκει στο κυρίως σώμα του έργου μου και  υλοποιήθηκε σε εσωτερικό 
περιβάλλον.  

      

Παπανικολοπούλου, Μ., θ, 2013, ψηφιακές ανατυπώσεις από  το video της performance μέσα στο Κάστρο 
Moyland. 

Το γράμμα ‘θ’ είναι ένα από τα σημαντικά γράμματα της  Ελληνικής αλφαβήτου. Η εκφορά του με εκπνοή, στο 
φωνολογικό σύστημα της Αρχαίας Ελληνικής, ήταν πολύ σημαντική, τόσο που να καθορίζει όλα τα κλειστά 
σύμφωνα της Ελληνικής γλώσσας, εξ ου και προκλήθηκε η  δημιουργία δύο νέων γραμμάτων – το ‘φ’ και το ‘χ’ 
– με τα οποία εκφέρονταν με ένα γράμμα τα άλλα δυο  δασεία σύμφωνα. Η δασεία  προφορά του ΄θ’ είναι 
φανερή στις αρχαιοελληνικές λέξεις που έγιναν δάνεια από άλλες γλώσσες όπως π.χ. από  την Αγγλική 
γλώσσα οι λέξεις: θέατρο ( theatre), εθνικός/παραδοσιακός (ethnic), θεραπεία (therapy), θεωρία (theory), 
θεολογία (theology), θερμόμετρο (thermometer), αθλητικός (athletic), αθεϊσμός (atheism), κ.α.. Γι αυτό το  
λόγο, πήρα την απόφαση να διευρύνω το έργο μου διερευνώντας αυτό το ιδιαίτερο γράμμα και δουλεύοντάς 
το στον φυσικό του χώρο, την Ελλάδα. 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι  η Ελληνική αλφάβητος προήλθε από την προγενέστερη Φοινικική, 
και ότι ήταν η πρώτη με διακριτά γράμματα για τα φωνήεντα και διακριτά για τα σύμφωνα. Έτσι, από την 
Ελληνική  αλφάβητο προήλθαν  πολυάριθμες άλλες Ευρωπαϊκές και Μεσανατολικές γλώσσες, 
συμπεριλαμβανομένων της Λατινικής και  της Κυριλλικής.  Εκτός από τη χρήση της στη γραφή της  Ελληνικής 
γλώσσας, και της αρχαίας και  της νέας, η Ελληνική αλφάβητος  χρησιμεύει  σήμερα και  σαν πηγή τεχνικών 
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συμβόλων και  ετικετών σε πολλούς τομείς στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες και σε άλλα πεδία. Η 
συμβολική αυτή  δομή της Ελληνικής  γλώσσας έχει κληροδοτηθεί με τέτοιο τρόπο που εμφανίζεται σαν 
αναφορά σε μεγάλο μέρος του καθημερινού μας λόγου και όχι μόνον στον ακαδημαϊκό ή γλωσσολογικό  
χώρο. 

Ωστόσο, μόνον οι νεώτεροι τύποι της Αρχαίας ελληνικής σημειωτικής και το μεσαιωνικό Trivium (λογική, 
ρητορική και γραμματική) απεδείχθησαν σημαντικά και για τον φεμινισμό και για την ψυχανάλυση, που 
ενώνονται εις βάθος μέσα από τη χρήση αυτών των διαστάσεων της γλώσσας. (Wright, 1992: 210) 

Η πηγή έμπνευσης της συγκεκριμένης  performance, όπως και του μεγαλύτερου μέρους του έργου μου, είναι 
μια προσωπική μου εμπειρία/σχέση με την Καθηγήτρια Dr. Margaret Jean Talbot, η οποία κατά την περίοδο 
εκείνη πλησίαζε το τέλος της ζωής της. 

Αρχικά, νόμιζα ότι το κεφαλαίο γράμμα Ω, το οποίο είναι και το τελευταίο γράμμα της Ελληνικής αλφαβήτου, 
ήταν το κατάλληλο για την performance μου, αλλά αργότερα αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το Θ χάρη στο 
συμβολικό του νόημα, το οποίο σύμφωνα με τον Juan-Eduardo Cirlot (Eduardo Cirlot, 1992: 173) δηλώνει την 
γενική κίνηση στον πάνω και τον κάτω Κόσμο, γράφοντας «Σε όλες τις πολιτισμικές παραδόσεις, τα γράμματα 
κατέχουν συμβολικό χαρακτήρα, που μερικές φορές είναι διττός, ανάλογα με το σχήμα και τον ήχο του 
γράμματος». 

Ο Πυθαγόρας λέει ότι το τρίτο επίπεδο αποκωδικοποίησης της Ελληνικής γλώσσας είναι η δόνηση που 
δημιουργείται όταν προφέρουμε ένα γράμμα ή μία συλλαβή, και η σχέση μεταξύ των γραμμάτων, των λέξεων 
και των μουσικών τόνων. Ως προς την δονητική φύση των γραμμάτων, το Θ συμβολίζει τη σοφία τού να 
γνωρίζουμε πότε πρέπει να σιωπούμε.  (DION, 1987: 57) 

Εμπνεόμενη από το σχήμα του γράμματος, δημιούργησα ένα κεφαλαίο ‘Θ’ διαμέτρου ενός μέτρου στο χρώμα 
του γαλάζιου του ουρανού. Οι άμεσοι συσχετισμοί που έρχονται στο νου ενός Ελληνόφωνα είναι οι λέξεις 
Θεός, θάνατος και θεϊκός. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι αυτές οι λέξεις εκφράζουν νοήματα για το άυλο, 
το ιερό και το ουράνιο. Γι αυτό, επέλεξα το γαλάζιο του ουρανού το οποίο απεικονίζει κάτι από μια ελαφριά 
αιθέρια υπόσταση. 

 

 

Παπανικολοπούλου Μ., Θ, 2014, φωτογραφίες από το βίντεο που  τραβήχτηκε στην Αίγινα 
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Κατόπιν, αποφάσισα να παρουσιάσω μια δράση στην οροφή μιας τυπικής Κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής 
εκκλησίας με διπλό τρούλο. Η κορυφή της εκκλησίας είναι ιδεώδες περιβάλλον για ένα έργο που έχει σχέση 
με τη ζωή και το θάνατο. Το σφαιρικό σχήμα του τρούλου σε συσχετισμό με εκείνο του κύκλου του ‘Θ’, καθώς 
επίσης και με την υποσυνείδητη αλυσίδα λέξεων που αναφέρθηκαν παραπάνω σε σχέση με το κτίριο της 
εκκλησίας, με οδήγησαν στο να επιλέξω αυτό το δημόσιο χώρο. Έδωσα μια μικρή παράσταση εκθέτοντας το 
πραγματικό γράμμα μέσα από ένα αργής κίνησης χορογραφημένο έργο.  

Είχα επηρεαστεί από τη συμμετοχή της Paulina Olowska στην έκθεση Ecstatic Alphabets / Heaps of Language 
το 2012 στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MOMA) στη Νέα Υόρκη στην οποία συγκεντρώθηκαν μαζί και 
ιστορικά και σύγχρονα έργα τέχνης τα οποία πραγματεύονταν  τη γλώσσα όχι μόνον σαν ένα σύστημα 
επικοινωνίας το οποίο διέπεται από γραμματικούς  κανόνες και συγκεκριμένες σημασίες, αλλά σαν ένα υλικό 
που χρησιμοποιήθηκε με δημιουργική ελευθερία, όπως το χρώμα, ο πηλός ή ένα οποιοδήποτε καλλιτεχνικό 
μέσο. Το  πρώτο τμήμα της έκθεσης αυτής αφορούσε μια ιστορική επισκόπηση της τέχνης του 20ου αιώνα η 
οποία πειραματίστηκε με τις γραφικές, ηχητικές  και κινητικές δυνατότητες των γραμμάτων και των λέξεων. Η 
παράσταση της Olowska Alphabets 2005/2014, γνωστή επίσης και στον χώρο  Τέχνης Tate Modern στο 
Λονδίνο, αναπαριστούσε ένα ριζοσπαστικό εκσυγχρονισμό των εγγενών δυνατοτήτων στη σχέση μεταξύ  της 
τέχνης και της γλώσσας. Το γράμμα, η λέξη, και η φράση τα οποία βλέπαμε και των οποίων την εμπειρία 
είχαμε, δεν ήταν αναγκαίο και να τα διαβάσουμε. 
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Olowska, P., Alphabets, 2005/2014, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη 

 

Αντιπαραβάλλοντας το έργο της Olowska με το δικό μου, δεν προσπαθώ να βρω σωματικές στάσεις που να 
διαβάζονται σαν αλφάβητος, αλλά να αποκαλύψω την ιστορία  του κάθε γράμματος ξεχωριστά,  σαν ένα 
συνδυασμό προσωπικό  και πολιτισμικό. Ο πειραματισμός μου εξερευνά τις  κινητικές δυνατότητες των 
γραμμάτων, όχι, όμως, από συνειδητή – λογική θέση. Βάζω τον εαυτό μου σε μια φυσικά σκηνοθετημένη  
κατάσταση που  με προσοχή επέλεξα για να αυτοσχεδιάσω. Έχοντας κατά  νου ότι κρατάω ένα σύμβολο, ένα 
γράμμα το  οποίο σαν αντικείμενο δεν σημαίνει τίποτα, που, όμως, μεταφέρει πολλές έννοιες  και ενέργειες 
που οφείλονται στη χιλιάδων ετών χρήση του (από τη γένεση της γλώσσας), τοποθετώ τον εαυτό μου σε μια 
κατάσταση παραλογισμού. Αισθάνομαι σαν να αποτίνω φόρο  τιμής σ’ αυτό το σύμβολο το οποίο, εάν έλειπε 
από την αλφάβητο, η όλη άποψη για τον κόσμο θα ήταν ατελής ή απλά διαφορετική. Καθοδηγούμενη από την 
πραγματική του μορφή, αρχίζω  τον αυτοσχεδιασμό μου. 
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Παπανικολοπούλου, Μ., Θ, 2014, φωτογραφίες από το βίντεο που  τραβήχτηκε στην Αίγινα 

 

 

Επιλέγω τον αυτοσχεδιασμό, γιατί είναι ο πλέον απελευθερωτικός τρόπος για να αναδυθεί ο  προσωπικός 
κινησιολογικός κώδικας. Με τον αυτοσχεδιασμό γινόμαστε ταξιδιώτες. Ποτέ δεν ξέρουμε που θα 
καταλήξουμε και ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε. Η δράση και η ανακάλυψη συμβαίνουν ταυτόχρονα. Μέσα  
από τις προσωπικές μου επιλογές και ρισκάροντας, ζωγραφίζω βιωματικά τοπία. Το  κάθε  video που 
δημιουργώ αποκαλύπτει τη σχέση κίνηση-σώμα-γράμμα, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το γράμμα 
Θ. Αφού δημιουργηθεί το υλικό, επεξεργάζομαι το video για να το διαμορφώσω, να κάνω διορθώσεις και, 
μερικές φορές, να δώσω περισσότερο νόημα στο έργο. 

Τα σύμβολα ποτέ δεν έχουν μόνον μια ερμηνεία. Δεν είναι ποτέ στάσιμα. Συνεχώς αναπτύσσονται. 
Προοδεύουν  δυναμικά, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν και το νόημα  που τους δίνει ο 
καλλιτέχνης. 

Ο  Lacan  συμφωνεί με τον Saussure στον ισχυρισμό ότι μια φυσική γλώσσα δεν είναι μια ονοματολογία ή 
ένας κατάλογος από ‘λέξεις’ που αντιστοιχούν σε ‘πράγματα. Μια γλώσσα είναι, μάλλον, ένα σύστημα 
συμβόλων τα οποία έχουν  νόημα μόνον στο βαθμό που διαφέρουν το ένα από το άλλο. Αυτό ισχύει για το 
πλέον βασικό επίπεδο του φωνήματος: οι λέξεις ‘box’ και ‘fox’ αποκτούν σημασία λόγω της διαφοράς μεταξύ 
των ήχων /b/ και /f/. Το ίδιο το σύμβολο είναι  ένας συνδυασμός ενός  σημαίνοντος (π.χ. μιας λέξης) κι ενός 
σημαινόμενου (η σημασία του), και η σχέση του με το εξω-γλωσσικό αντικείμενο ή το αναφερόμενο είναι 
αυθαίρετη. Ο Lacan συνεχίζει ότι ευνοώντας το  σημαίνον, το οποίο ολισθαίνει κατά μήκος αλυσίδων 
συσχετισμού, δεν θα υπήρχε τελική σημασία ή τέλος στην ολίσθηση εάν δεν υπήρχαν τα επονομαζόμενα 
‘προνομιούχα’ σημαίνοντα τα οποία  δημιουργούν τουλάχιστον μια σταθερότητα στη σημασία. Τα κύρια 
προνομιούχα σημαίνοντα είναι ‘το όνομα του πατρός’, και ο φαλλός, ή το σύμβολο και για την πατρική 
εξουσία και για την σεξουαλική διαφορά. 

 



Β΄Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη Δήμου 
Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

279 

 

 

Παπανικολοπούλου, Μ., Θ, 2014, φωτογραφίες από το βίντεο που  τραβήχτηκε στην Αίγινα 

 

Ο Lacan συνεχίζει: « Η γλώσσα και η δομή της υπάρχουν πριν από τη χρονική στιγμή που το κάθε υποκείμενο 
(άνθρωπος) σε συγκεκριμένη φάση της νοητικής του εξέλιξης εισέρχεται  σ’ αυτήν. Τοιουτοτρόπως, το 
υποκείμενο επίσης, εάν εμφανίζεται ότι είναι σκλάβος της γλώσσας, είναι πολύ περισσότερο της ομιλίας, στην 
παγκόσμια χρονική στιγμή στην οποία εγγράφεται η θέση του  κατά τη  γέννησή του, απλά και μόνον εξαιτίας 
του ονόματός του». (Lacan, 739) 

Η λέξη  'name' στην Αβέστα και  στα Σανσκριτικά είναι 'nama', στα Ελληνικά είναι ‘όνομα’ και στα Λατινικά 
είναι 'nomen', είναι όπως παρατηρούμε σχεδόν ομόηχη σε όλες τις γλώσσες, και μια από της σημασίες που 
του έχει δοθεί είναι  ‘διασημότης’ (Etymonline Dictionary). Σύμφωνα με το Webster online dictionary (2008), 
«το όνομα είναι  μια  ετικέτα για τα  πράγματα, τους  ανθρώπους, τις τοποθεσίες, για εμπορική ονομασία, 
ακόμη και για ιδέες, αρχικά για να διακρίνουμε το ένα από το άλλο…. 

Καλείται επίσης «κύριο όνομα». Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό, «αυτό που κάνει  την κάθε  λέξη να 
διακρίνεται είναι η διαφορά της από μια άλλη λέξη». (Saussure 1983: 653). Έτσι, οι λειτουργίες ενός ονόματος 
καθορίζονται από το να γίνεται  διάκριση μεταξύ των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα, η ουσιαστικοποίηση 
είναι  μια από τις λειτουργίες της  γλώσσας, όπως παρατήρησε ο Saussure (1983: 653): «Το σύστημα των 
γλωσσολογικών μονάδων εξαρτάται από  την ιδέα της Διαφοράς. Η μια μονάδα έχει Αξία μέσα στο σύστημα 
γιατί δεν είναι κάποια  άλλη μονάδα μέσα στο σύστημα.» (Sadeghi, 2009: 293) 

Οι θεωρίες του Lacan με βοήθησαν να κτίσω την καλλιτεχνική μου γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της πραγματικής 
χρονικής περιόδου που κάνω performance, και για να το εκφράσω σωστά,  δημιουργώ μια εικαστική δράση, 
είμαι ολοκληρωτικά επικεντρωμένη στην παρούσα στιγμή, αυτοσχεδιάζοντας και  ακολουθώντας μάλλον την 
παρόρμησή μου  παρά σκεπτόμενη προσεκτικά την  πράξη αυτή καθαυτή. Αισθάνομαι σαν τον  αρχαίο 
αγγελιαφόρο θεό Προμηθέα, ο οποίος έφερνε στον κόσμο τη γνώση. Το όνομά του,  το οποίο σημαίνει  
‘προνοητικός, προβλεπτικός’, προέρχεται από το επίθετο προμηθής < προ- + -μηθής < μñθος, το  οποίο 
ανάγεται πιθανόν σε μακρόφωνη ρίζα mᾱdh- του Ι.Ε. mendh (ρίζα του  ρήματος μανθάνω) και  οφείλεται ίσως 
στο μακρόφωνο  ουσιαστικό μñτις ‘σύνεση, φρόνηση’.  (Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ. Μπαμπινιώτη, 
Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 1998). 
Εκτελώ  αυτό που το σύμπαν  ή το εσωτερικό μου είναι μου υπαγορεύουν. Ντυμένη με ένα λευκό φόρεμα, το 
οποίο βοηθάει στο να αποκαλυφθεί η μυθολογική σημασία, παίζω με πολύ αργές κινήσεις έτσι ώστε να δώσω 
χρόνο στον εαυτό μου και στον θεατή να εμπλακούμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Με την εκτέλεση μιας 
πράξης παρά με το παίξιμο παρέχεις στον θεατή την αποξένωση που είναι αναγκαία για να μην βυθιστεί στο 
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μύθο, όπως για παράδειγμα στον ποταμό στο αρχαίο Ελληνικό θέατρο και την Αριστοτέλεια κάθαρση,  αλλά 
να καταστεί ένας περισσότερο Μπρεχτιανός θεατής, ικανός να παραμείνει  σε εγρήγορση για να σκέφτεται, να 
σχολιάζει ή ακόμη και να συμμετέχει στην διαδικασία. Το μυστικό βρίσκεται στη διαδικασία. Αντί να 
υποθέτουμε την συσχέτιση σημαίνοντος-σημαινομένου, πρέπει να δίνουμε βάση στην αναφορά των εννοιών 
μεταξύ τους. 

Να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή χωρίς πλοκή, θα έμοιαζε με τη θεωρία του Μπρεχτ για τον διαχωρισμό. Η 
αισθητική του παρέχει εργαλεία για την μεταμόρφωση των έργων τέχνης σε διαλεκτικές δραστηριότητες με 
ποικίλα ιδεολογικά στηρίγματα. Αν το διάβασμα είναι το σχήμα λόγου που υιοθετεί ο Μπρεχτ σαν μοντέλο για 
τις ενέργειες των θεατών, έχοντας μόνον αυτοσχεδιασμό και όχι  έργο δίνει στον θεατή την ελευθερία της 
σκέψης που δίνει και το διάβασμα με κριτική επίγνωση.  Αυτό γίνεται γιατί βρίθει υποσημειώσεων με 
παραπομπή στο κείμενο, το οποίο ο Μπρεχτ ονομάζει ‘συνδυαστική παρακολούθηση’. (Carney, 2005: 89) 

Στο κυρίως σώμα του έργου, στο οποίο χρησιμοποιώ μεμονωμένα γράμματα,  θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 
δεν υπάρχει σαφής ιστορία αν και υπάρχει εξέλιξη. Το  γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει αμηχανία στον 
θεατή. Μετά από ανατροφοδότηση από το σεμινάριο Work-in-progress, μου ζητήθηκε να ξαναγυρίσω το έργο 
και ως εκ τούτου να το ξαναπαίξω.  Αυτή τη φορά, έπρεπε να πάρω όλες τις αποφάσεις εκ των προτέρων.  
Έπρεπε να επαναλάβω αρκετά μικρά videos, για να ελέγξω την πλαισίωση της εικόνας, το φωτισμό και τη 
σημασία του χρόνου στο τελικό video. Αυτό ήταν μεγάλη πρόκληση, γιατί στην όλη διαδικασία εμπίπτουν και 
τα θέματα του δημόσιου χώρου και της ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ν’ ανέβει κάποιος στην οροφή μιας 
εκκλησίας, ιδιαίτερα για να ‘παίξει’ κάτι μυστικιστικής φύσης. Σ’ ένα μέρος όπως η Αίγινα, όπου οι κάτοικοι 
είναι πολύ συντηρητικοί και θρησκευόμενοι, κανένας αστυνομικός δεν θα καταλάβει τι κάνεις στην οροφή 
μιας εκκλησίας, ακόμα κι αν είσαι καλλιτέχνης. Γι αυτό το λόγο, ο εικονολήπτης δεν συμφώνησε στο 
ξαναγύρισμα του έργου, επειδή δεν ήθελε να διακινδυνεύσει να είναι συνεργός σε μια απαγορευμένη 
ενέργεια. Έτσι, λοιπόν, για ακόμη μια φορά, έπρεπε εγώ η ίδια να γυρίσω το έργο και ταυτόχρονα να παίζω.  
Στη δουλειά μου, η αντίθεση μεταξύ του σώματος σαν σύμβολο της γυναικείας φύσης και του γράμματος, το 
οποίο αναπαριστά την πατριαρχική δομή, δημιούργησε νέα ερωτήματα ως προς το εάν και το πώς αυτά τα 
δυο συστήματα αναμιγνύονται.  

Στο συγκεκριμένο έργο, επέλεξα η θηλυκή μορφή να είναι ο παρουσιαστής, ο παιδαγωγός, ο αφηγητής του 
γράμματος. Επιλέγοντας να φοράω ένα λευκό φόρεμα παρά στενά παντελόνια ή να έχω μια μάλλον 
προκλητική εμφάνιση, όπως έκανα με τα έργα μου για τα γράμματα U,V,Y και ω, είχα σαν στόχο να τραβήξω 
το βλέμμα μακριά από την ‘φετιχιστική σκοποφιλία’ και τον ερωτικό τρόπο με τον οποίο βλέπουμε μια 
γυναίκα. Όπως εξηγεί η Laura Mulvey «Το μήνυμα του φετιχισμού δεν αφορά τη γυναίκα, αλλά την 
ναρκισσιστική πληγή που αυτή – η γυναίκα -  αντιπροσωπεύει για τον άνδρα. Οι γυναίκες συνεχώς 
αντιμετωπίζουν την εικόνα τους με τις εκάστοτε μορφές, αλλά αυτό που βλέπουν έχει μικρή σχέση με τις δικές 
τους ασυνείδητες φαντασιώσεις, τους δικούς τους κρυμμένους φόβους και επιθυμίες… . Έφτασε η ώρα που 
πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας το φαίνεσθαι και να εκθέσουμε του φόβους και τις επιθυμίες μας». 
(Mulvey, 1989: 13) 
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Περίληψη 

Στην εποχή  μας, οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί στο καθημερινό περιβάλλον. Σύγχρονες 
συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές και ταμπλέτες  επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν 
πρόσβαση και να αλληλεπιδρούν με ψηφιακές πληροφορίες μέσω της οπτικής επικοινωνίας της διεπιφάνειας. 
Δεδομένου ότι οι  διεπιφάνειες δεν είναι μόνο τεχνολογικά εργαλεία για συγκεκριμένους στόχους, αλλά  
επίσης επικοινωνιακά artifacts, στα οποία οι έννοιες και η αισθητική είναι αποτυπωμένες,  είναι σημαντικό να 
κατανοηθεί ότι   προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα πρέπει να κατανοηθεί  τι είναι και τι κάνει από 
την “ανάγνωση” της διεπιφάνειας του. Η αισθητική της διεπιφάνειας είχε  παραμεληθεί μέχρι τις εργασίες των  
Kurosu και Kashimura και Tractinsky et al. Οι οποίοι υποστήριξαν ότι   η οπτική  αισθητική της διεπιφάνειας 
επηρεάζει σημαντικά την αντιληπτή ευχρηστία του συστήματος. Για το σκοπό αυτό  πραγματοποιείται  μια 
επισκόπηση  προηγουμένων εμπειρικών  μελετών  αναφορικά  με την  σχέση μεταξύ αντιληπτής ευχρηστίας 
και  αντιληπτής αισθητικής, την απόδοση των χρηστών, καθώς και τις προτιμήσεις του χρήστη.  Επιπροσθέτως, 
τα ευρήματα προηγούμενων μελετών συνοψίζονται και αναλύονται. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία 
της μελέτης  τόσο της αντιληπτής ευχρηστίας και κατ’ επέκταση  εμπειρίας του χρήστη όσο και της  αντιληπτής 
αισθητικής.  

 

Λέξεις Κλειδιά 

Αισθητική, ευχρηστία, σχεδιασμός διεπιφάνειας, εμπειρία χρήστη 

 

1. Εισαγωγή 

Η σχέση της αισθητικής με την ευχρηστία έχει απασχολήσει όσο καμία άλλη την έρευνα στον τομέα της 
αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή. Ο όρος αισθητική έχει μελετηθεί από διαφορετικές οπτικές και του 
έχουν αποδοθεί διαφορετικές σημασίες σε διαφορετικά πεδία μελέτης. 

Στο πεδίο αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή  έρευνα έδειξε ότι η ευχρηστία  μπορεί να μην είναι ο 
μόνος κύριος καθοριστικός παράγοντας της ικανοποίησης των χρηστών. Αλλά ότι και άλλα χαρακτηριστικά 
του σχεδιασμού διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Έτσι ενώ στο παρελθόν ιδιότητες  εκτός της 
λειτουργικότητας της διεπιφάνειας  είχαν παραμεληθεί  ερευνητικά, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε  μια 
συνεχώς αυξανόμενη αναγνώριση   άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την ευχρηστία. 

Αυτό οδηγεί  σε μια  προοπτική  η οποία λαμβάνει υπόψη το σύνολο της εμπειρίας του χρήστη και 
υποδηλώνει ότι η αισθητική μπορεί να παίζει ένα σημαντικό ρόλο για το προϊόν  και τον σχεδιασμό 
συστημάτων. 
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Σε μια περιορισμένη αγορά, είναι πολύ σημαντικό για τους σχεδιαστές και τους παραγωγούς των artifacts να 
κατανοήσουν τις προτιμήσεις των χρηστών  “στόχος”. Η προτίμηση αντανακλά άμεσα στο συναίσθημα  και τη  
στάση του χρήστη για το artifact  και επηρεάζει τελικά την συμπεριφορά και την  πρόθεσή του να το αγοράσει 
και να το  χρησιμοποιήσει με ικανοποίηση (van der Heijden,  2003). Για να δημιουργηθεί  μια καλή εμπειρία 
για τον χρήστη, είναι σημαντικό να κατανοηθεί η σχέση μεταξύ αισθητικής και ευχρηστίας, όπως καθώς και τις 
διαδικασίες που διέπουν τη σχέση αυτή. 

 

2. Αισθητική και ευχρηστία  

Η οπτική εμφάνιση, η ελκυστικότητα, η ομορφιά ή η αισθητική (όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται και τα 
συνώνυμα στη παρούσα εργασία)  στη διεπιφάνεια  χρήστη είναι  ένα θέμα μείζονος ενδιαφέροντος στην 
αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή. H  Postrel (2004),  περιγράφει την αισθητική ως:  “τον  τρόπο με τον 
οποίο επικοινωνούμε μέσω των αισθήσεων. Είναι η τέχνη της δημιουργίας αντιδράσεων  χωρίς λόγια, μέσα 
από την εμφάνιση και την αίσθηση (look and feel) των ανθρώπων, τόπων  και πραγμάτων. Η αισθητική 
απεικονίζει δεν αφηγείται,  ευχαριστεί αντί να καθοδηγεί, τα αποτελέσματα είναι άμεσα, αντιληπτά και 
συναισθηματικά”. 

Πολυάριθμες μελέτες δείχνουν την επίδραση της αισθητικής σε σχέση με την ευχρηστία  (de Angeli et al., 
2006; Hassenzahl & Monc, 2010; Tuch et al., 2012), την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία (Robins και Holmes, 
2008), και την  συνολική εντύπωση (Schenkman & Jonsson, 2000; Tuch et al., 2010). H αισθητική, ως κυρίαρχο 
(και κυρίως οπτικό) χαρακτηριστικό, επηρεάζει την αντίληψη άλλων λιγότερο εξεχόντων χαρακτηριστικών του 
artifact, όπως η εγγενής δυνατότητα χρήσης (Tractinsky et al., 2000). Το κοινωνικό φαινόμενο στο οποίο οι 
ιδιότητες της προσωπικότητας συμπεραίνονται και εξάγονται από την αντίληψη της φυσικής ελκυστικότητας 
των ατόμων καταδείχθηκε από τους Dion et al. (1972). Πρόσφατες μελέτες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της 
αντιληπτής ελκυστικότητας και της αντιληπτής ευχρηστίας ισχυρίζονται ότι μια  γενική αξιολόγηση του 
προϊόντος (“καλοσύνη”) μπορεί να ενεργεί ως μετριαστικός παράγοντας μεταξύ αντιληπτής ελκυστικότητας 
και αντιληπτής ευχρηστίας (Hassenzahl & Monk, 2010; van Schaik et al., 2012). Η Lindgaard (2007) περιέγραψε 
τις σχέσεις μεταξύ αισθητικής, συναισθήματος, ευχρηστίας   και ικανοποίησης των χρηστών σε σχετικό 
πείραμα  με  υπάρχουσες ιστοσελίδες. Ένα από τα ευρήματα στη μελέτη της ήταν ότι  η ικανοποίηση των 
χρηστών ήταν περισσότερο επηρεασμένη από την αντιληπτή αισθητική παρά από την  αντιληπτή ευχρηστία. 

Η ευχρηστία εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα είναι σχεδιασμένο. Ανεπίσημα, η ευχρηστία 
μπορεί να ταυτιστεί με το πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν ή με τη “φιλικότητα προς το 
χρήστη” του προϊόντος. Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9241‐11, η ευχρηστία υπολογιστικών 
συστημάτων ορίζεται ως: “η ικανότητα ενός συστήματος να επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους 
αποτελεσματικά, αποδοτικά και παρέχοντας υποκειμενική ικανοποίηση στους χρήστες του, όταν 
χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης ” ISO 9241‐11 (2007). 

Στο βιβλίο του “Emotional Design”, ο Norman (2004) αναφέρει ότι η αισθητική του σχεδιασμού μπορεί να έχει  
μεγαλύτερη επιρροή στις προτιμήσεις των χρηστών από την  λειτουργική ευχρηστία. Ο ισχυρισμός αυτός 
αντικατοπτρίζει την καθιερωμένη γνώση στο μάρκετινγκ, τον σχεδιασμό του προϊόντος και την κοινωνική 
ψυχολογία, η οποία υποστηρίζει ότι η ομορφιά επηρεάζει τις αντιδράσεις των ανθρώπων. Όταν εφαρμόζεται 
σε ένα προϊόν, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία του 
στην αγορά (De Angeli et al.,  2006). 

 

3. Επισκόπηση έξι εμπειρικών μελετών  

Εξετάσαμε έξι εμπειρικές μελέτες στο σύνολο (Εικόνα 1). Οι μελέτες συλλέχθηκαν από διάφορες πηγές (ACM 
Transactions on Computer-Human Interaction, Human-Computer Interaction, Human Factors and Ergonomics 
Society Annual Meeting, IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Lecture Notes in 
Computer Science). Τα ευρήματά τους βασίστηκαν σε εμπειρικά πειράματα  καθένα από τα οποία βασίστηκε  
σε εφαρμογές  υπολογιστή οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως ερεθίσματα, και στη συνέχεια υποκειμενικές ή 
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αντικειμενικές μετρήσεις από ορισμένους χρήστες ελήφθησαν συστηματικά και αναλύθηκαν. Εκτός από την 
πρώτη μελέτη η οποία ανήκει στο πεδίο της κοινωνικής ψυχολογίας. Το πεδίο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου 
Υπολογιστή τόνιζε την κυριαρχία της ευχρηστίας έναντι της αισθητικής.  

 

Εικόνα 1.  Οι έξι εμπειρικές μελέτες της έρευνας 

Ωστόσο με βάσει τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί και που θα συζητηθούν παρακάτω, δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι  το κριτήριο της αισθητικής συνιστά πλέον ένα αναπόσπαστο τμήμα της αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης 
καθώς και παράγοντα επιτυχίας και αποδοχής των προϊόντων (Tractinsky et al., 2000). 

Όλα ξεκίνησαν από την μελέτη των Dion et al.  το 1972. Στην προκαταρκτική τους μελέτη,  50 “άτομα  ως  
ερέθισμα” βαθμολογήθηκαν σαν   “ μη ελκυστικά”, “μετρίως ελκυστικά” και “ελκυστικά”, 60 συμμετέχοντες  
κλήθηκαν να  βαθμολογήσουν κάθε ερέθισμα για διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ατόμων. Στο 
πείραμά τους διεπίστωσαν ότι  τα ελκυστικά άτομα:  

είχαν  περισσότερα κοινωνικά επιθυμητά χαρακτηριστικά 

αναμενόταν να πάρουν  καλύτερες θέσεις εργασίας 

η  ομορφιά ήταν το κεντρικό χαρακτηριστικό, το οποίο επηρέασε άλλα   χαρακτηριστικά 

Συνολικά, το πείραμα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι  “δεν είναι μόνο τα σωματικά ελκυστικά άτομα που  
θεωρούνταν  ότι είχαν περισσότερες κοινωνικές  επιθυμητές  προσωπικότητες από εκείνες των λιγότερο 
ελκυστικών. Αλλά θεωρείτο ( από τους συμμετέχοντες)  ότι στη ζωή τους θα ήταν πιο ευτυχισμένοι  και πιο 
επιτυχημένοι”. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν  ότι οι άνθρωποι τείνουν να συνδέουν την ομορφιά με άλλες 
θετικές ιδιότητες. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δυο μηχανισμοί είναι υπεύθυνοι για αυτό το φαινόμενο. Ο 
πρώτος αφορά την προέκταση της φυσικής εμφάνισης σε άλλα γνωρίσματα η οποία συνδέει την ομορφιά με 
άλλες φυσικές ιδιότητες. Ο δεύτερος αφορά το φαινόμενο του  "φωτοστέφανου" (halo effect) είναι ένα είδος 
γνωστικής προκατάληψης, με την οποία η συνολική  εντύπωση ενός ατόμου επηρεάζει τον τρόπο που 
αισθανόμαστε και σκεφτόμαστε σχετικά με τον χαρακτήρα του. 

Μεταξύ των πρώτων οι οποίοι μελέτησαν συστηματικά την σχέση  της αισθητικής και της ευχρηστίας ήταν οι 
Kurosu & Kashimura (1995), οι οποίοι διεξήγαγαν ένα πείραμα με 26 διαφορετικές διεπαφές αυτόματων 
ταμειακών μηχανών (ΑΤΜ) και βρήκαν έναν υψηλό συσχαιτισμό μεταξύ της εμφανούς (apparent) ευχρηστίας 
και της ομορφιάς (beauty) της διεπιφάνειας. Δημιουργήθηκαν 26  layout  ATM (Εικόνα 2). Οι ειδικοί (experts) 
τα  αξιολόγησαν  ως υψηλής ή χαμηλής αισθητικής   και ως  υψηλής ή χαμηλής ευχρηστίας και στη συνέχεια 
252 άτομα ερωτήθηκαν:  

πόσο όμορφο είναι;  

και πόσο εύκολο είναι  να το χρησιμοποιούν; 

Οι Kurosu & Kashimura βρήκαν  ισχυρή σχέση μεταξύ προφανούς (apparent)  ευχρηστίας  και  προφανούς 
ομορφιάς. Η συσχέτιση αυτή ήταν υψηλότερη από  ότι μεταξύ ομορφιάς και ευχρηστίας  όπως κρίνεται από 
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τους ειδικούς. Ως εκ τούτου: η αισθητική επηρεάζει την   προφανή ευχρηστία  περισσότερο από την 
πραγματική ευχρηστία. Η αισθητική αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας  για την επιτυχία μιας 
διεπιφάνειας και συνδυάζεται άμεσα με την αντιληπτή  ευχρηστία της διεπιφάνειας πριν την  χρησιμοποιήσει  
ο χρήστης. 

 

Εικόνα 2. ATM layouts  (Kurosu και Kashimura, 1995) 

 

Ο Tractinsky (1997), προσάρμοσε τα  ιαπωνικά  layout  των  ΑΤΜ της μελέτης των Kurosu & Kashimura για  το 
κοινό του Ισραήλ με μερικές πρόσθετες σχεδιαστικές ρυθμίσεις. Πρόσθεσε επίσης ένα επιπλέον πείραμα που 
χώριζε την αισθητική και τις αξιολογήσεις ευχρηστίας σε δύο χωριστά στάδια για την εξάλειψη κάθε 
εξηρτημένης απάντησης. Η μελέτη του Tractinsky στο Ισραήλ υποστήριξε το αποτέλεσμα της προηγούμενης 
μελέτης και ο συσχετισμός μεταξύ προφανούς ευχρηστίας και  αισθητικής ήταν ακόμη υψηλότερος. Η 
αισθητική αντίληψη είναι στενά συνδεδεμένη με την προφανή ευχρηστία. Καταδείχθηκε επιρροή της 
αισθητικής στη συνολική αποδοχή του συστήματος. 

Η επόμενη έρευνα των Tractinsky et al. (2000), πραγματοποιήθηκε προκειμένου οι ερευνητές να επικυρώσουν  
και να αναπαράγουν τα ευρήματα των  Kurosu & Kashimura. Οι ερευνητές υποστηρίζουν: Η ευχρηστία και η  
αισθητική αλληλοεπηρεάζονται λόγω  “δημοφιλών  στερεοτύπων”, φαινόμενο  “halo effect” συναισθηματική 
άμεση απόκριση. Τα ερευνητικά τους  ερωτήματα ήταν:  

Υπάρχει κάτι άλλο που επηρεάζεται  εκτός από την ευχρηστία;  

Τι θα συμβεί πραγματικά μετά από την εκτέλεση εργασίας ; 

Χρησιμοποιήθηκαν 9 ATM layouts  και 3 μεταβλητές αισθητική  “aesthetics”,  ευκολία χρήσης “ease of use”, 
ποσότητα πληροφοριών  στην οθόνη “amount of information on screen”. Οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν,  
εκτέλεσαν τις εργασίες τους, και στη συνέχεια  βαθμολόγησαν  και πάλι. Η “πραγματική” επίδοση  της 
ευχρηστίας  δεν επηρεάστηκε από την αισθητική. Η  ικανοποίηση μετά την χρήση ήταν ίση με την   μετά τη 
χρήση αντιληπτή ευχρηστία  συν με την  μετά τη χρήση αντιληπτή αισθητική. Η  πραγματική  επίδοση  
ευχρηστίας  δεν επηρέασε την εκτέλεση  εργασίας  μετά τη χρήση με οποιονδήποτε τρόπο. Μόνο η αισθητική  
την επηρέασε. 

Ο Hassenzahl (2004) διαφοροποιείται από τις προηγούμενες μελέτες και υποστηρίζει πως η χρήση του όρου 
ικανοποίηση “satisfaction” στην αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή  ταυτίζεται συχνά με την αντιληπτή 
ευχρηστία η με την γενική αξιολόγηση του προϊόντος. Θέλησε να ερευνήσει περαιτέρω τη φύση της ομορφιάς 
στα  διαδραστικά προϊόντα - artifacts και με την μελέτη  του  “The interplay of beauty, goodness and usability 
on interactive products” εξέτασε πως οι πραγματικές και ηδονικές ιδιότητες  σχετίζονται με  τις αξιολογήσεις 
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της  ομορφιάς. Υποστήριξε, ότι  η πραγματική ιδιότητα, αναφέρεται στην ικανότητα του προϊόντος να 
υποστηρίξει την επίτευξη των συμπεριφορικών στόχων (δηλαδή τη χρησιμότητα και την ευκολία στη χρήση). 
Αντιθέτως, η ηδονική ιδιότητα  σχετίζεται με τη διέγερση, δηλαδή την  ικανότητα του προϊόντος να τονώσει 
και να επιτρέψει προσωπική ανάπτυξη. Ορίζει  ως χαρακτηριστικά προϊόντος: την ομορφιά, την καλοσύνη, την 
ελκυστικότητα, σαν  πραγματικές ιδιότητες (PQ) την  ευχρηστία – χρησιμότητα, σαν  ηδονικές ιδιότητες την 
διέγερση (HQS) και τέλος την αναγνώριση (HQI). Στο πείραμά του χρησιμοποίησε 2 πολύ άσχημα και 2 πολύ 
όμορφα  MP3 players “skins”. Στην πρώτη μελέτη  οι συμμετέχοντες τα κοίταξαν και τα  αξιολόγησαν με το 
ερωτηματολόγιο  AttrakDiff (Εικόνα 3). Στη δεύτερη μελέτη, τα κοίταξαν, τα  αξιολόγησαν, τα  χρησιμοποίησαν 
και τα αξιολόγησαν πάλι. 

 

 

Εικόνα 3. Ερωτηματολόγιο AttrakDiff  (Hassenzahl , 2004 ) 

Σε αντίθεση με τους  (Tractinsky et al., 2000), βρήκε ελάχιστη συσχέτιση μεταξύ της ρεαλιστικής ποιότητας 
(RQ), δηλαδή ευχρηστίας, και ομορφιάς. Η καλοσύνη (goodness) διαφέρει από την ομορφιά και εξαρτάται 
από τα  ηδονικά χαρακτηριστικά και τα πραγματικά χαρακτηριστικά, κυρίως από την ευκολία-στη-χρήση μετά 
από πραγματική χρήση. Η  ομορφιά σχετίζεται κυρίως με την  ηδονική ποιότητα αναγνώρισης και δεν 
επηρεάζεται ιδιαίτερα από την πάροδο του χρόνου. Έτσι ο Tractinsky απέδειξε  ότι η ομορφιά επηρεάζει την 
ευχρηστία. Ενώ ο Hassenzahl  απέδειξε  ότι η ομορφιά και η ευχρηστία είναι εντελώς ανεξάρτητες. 

Οι Tuch et al. (2012) με την μελέτη τους ισχυρίστηκαν  ότι: “Με οριακές συνθήκες, περιγράφουμε την 
πιθανότητα  ότι διαφορετικοί βαθμοί χειραγώγησης ευχρηστίας και αισθητικής μπορεί να επηρεάσουν  την 
σχέση  αισθητικής- ευχρηστίας με διαφορετικό τρόπο”. Πήραν ουσιαστικά μία ιστοσελίδα,  πραγματοποίησαν 
διαισθητική η  μη διαισθητική  πλοήγηση και στη συνέχεια άλλαξαν  τα χρώματα και την αντίθεση για να είναι 
ελκυστική ή μη ελκυστική. Για τη μέτρηση της  αισθητικής της ιστοσελίδας,  χρησιμοποίησαν το μεγαλύτερο 
σύνολο των αισθητικών στοιχείων από Lavie & Tractinsky (2004) και τις πραγματικές και ηδονικές ιδιότητες  
από  τον Hassenzahl. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4) απεικονίζεται η διαδικασία του πειράματος. 
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Εικόνα 4. Επισκόπηση της πειραματικής διαδικασίας  των Tuch et al., 2012  

Βρήκαν, προς έκπληξή τους, ότι δεν ήταν η πιο ελκυστική ιστοσελίδα η οποία αύξησε  την βαθμολογία  στην 
ευχρηστία αλλά μάλλον ήταν οι πιο εύχρηστες  ιστοσελίδες που έτειναν να αυξήσουν το μέτρο της ομορφιάς. 
Με λίγα λόγια δεν διαπίστωσαν  ότι  αυτό  που είναι όμορφο είναι χρησιμοποιήσιμο, αλλά μάλλον ότι αυτό 
που είναι  χρησιμοποιήσιμο είναι όμορφο  μια σημαντική διαφορά στην πρόκληση από τις προηγούμενες 
μελέτες που βρέθηκαν συσχετισμοί μεταξύ των μετρήσεων ομορφιάς και  ευχρηστίας. 

 

4. Συμπέρασμα 

Υπάρχουν διαφορές στις ερευνητικές  μελέτες. Οι διαφορές  μπορεί να έγκεινται στην διαφορετικότητα του 
είδους των εξεταζόμενων μεταβλητών όπως μηχανήματα ΑΤΜ (διαφορετικό layout), “skins” από mp3- players, 
ιστοσελίδες διαφορετικού περιεχομένου ή ακόμη και στις  διαφορετικές   μεθόδους που χρησιμοποιούνται. 

Από τα αποτελέσματα όμως προκύπτει πως η αισθητική και η ευχρηστία δεν αποτελούν δυο διαφορετικούς 
τρόπους σχεδίασης. Η αισθητική δεν αρνείται την ευχρηστία ή την λειτουργικότητα. Μέσα από τις 
περισσότερες εμπειρικές μελέτες αποδεικνύεται η σημαντική επιρροή της στην αντίληψη της ευχρηστίας. 
Επισημαίνεται επίσης πως η ικανοποίηση αποτελεί μια συναισθηματική συνέπεια της στοχευόμενης χρήσης.  

Η διεπιφάνεια  ενός συστήματος είναι ό, τι οι χρήστες αναγνωρίζουν περισσότερο απ' όλα,  και είναι ότι 
συνδέει  τους χρήστες με το περιεχόμενο του συστήματος.  Οι  σχεδιαστές πρέπει να αξιοποιήσουν την ισχυρή 
αλληλεξάρτηση μεταξύ της αντιληπτής ευχρηστίας  και της αντιληπτής  αισθητικής  για την ανάπτυξη  
ελκυστικότερων artifacts    για τους χρήστες. 

 

Βιβλιογραφία 

De Angeli, A., Sutcliffe, A., & Hartmann, J. (2006). Interaction, usability and aesthetics: what influences users' 
preferences? 6th ACM conference on Designing Interactive systems, 271 - 280. 



Β΄Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη Δήμου 
Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

288 

 

Dion, K., Berscheid, E., Walster, E. (1972). What is beautiful is good. Journal of Personality and Social 
Psychology, 24 (3), 285-290. 

Hassenzahl, M. (2004). The interplay of beauty, goodness, and usability in interactive products, Human-
Computer Interaction, 19, 319-349. 

Hassenzahl, M., Monk, A. (2010).  The Inference of Perceived Usability From Beauty. Human Computer 
Interaction 25(3), 235‐260 

ISO 9241: Part 11. (2007). 

Kurosu, M., Kashimura, K. (1995). Apparent usability vs. inherent usability, CHI. '95, 292-293. 

Lavie, T. & Tractinsky, N. (2004). Assessing dimensions of perceived visual aesthetics of web sites. International 
Journal of Human-Computer Studies, 60, 269-298. 

Lindgaard, G. (2007).  Aesthetics, visual appeal, usability, and user satisfaction: What do the user’s eyes tell the 
user’s brain. Australian journal of emerging technologies and society, 5, 1–16. 

Norman, D. A. (2004). Emotional Design: Why we love (or hate) everyday things. Basic Books Inc., New York. 

Postrel, V. (2004). The Substance of Style: How the Rise of Aesthetic Value Is Remaking Commerce, Culture, and 
Consciousness.  New York, NY: HarperCollins. 

Robins, D., Holmes, J. (2008). Aesthetics and credibility in web site design. Information Processing & 
Management 44 (1), 386-399. 

Schenkman, B., Jonsson, F. (2000). Aesthetics and preferences of web pages. Behaviour and Information 
Technology Information Technology 19 (5), 367-377. 

Tractinsky, N. (1997). Aesthetics and Apparent Usability: Empirically Assessing Cultural and Methodological 
Issues, CHI 97 Conference Proceedings, Atlanta, March 22-27, 1997), ACM, New York, 115-122. 

Tractinsky, N., Shoval-Katz A. & Ikar, D. (2000). What is Beautiful is Usable. Interacting with Computers, 13(2), 
127-145. 

Tuch, A., Roth, S., Hornbaeek, K., Opwis, K., Bargas-Avila, J., 2012. Is beautiful really usable? Toward 
Understanding the Relation Between Usability, Aesthetics, and Affect in HCI. Computers in Human Behavior 28, 
1596-1607 

van der Heijden, H.(2003). Factors influencing the usage of websites: the case of a generic portal in the 
Netherlands. Information & Management, 40(6), 541-549. 

van Schaik P, Hassenzahl M, Ling J.  (2012). User experience from an inference perspective. ACM Transactions 
on Computer-Human Interaction (TOCHI) 19(2), 1-25



Β΄Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη Δήμου 
Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

289 

 

Περιβάλλον ανάδρασης 

Σοφία Στρατή 

Δρ Ε.Μ.Π., Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., Γραφίστας ΠΑΔΑ., Επίκουρος Καθηγήτρια Σ.Ε.Τ.Π., ΠΑΔΑ 

sost@teiath.gr 

 

Μια ματιά από μέσα και ολόγυρα … στο ΤΩΡΑ που θυμάται και πορεύεται…    ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

 

Το πολυδιάστατο πεδίο της νέας ψηφιακής πραγματικότητας εντάσσεται στα επικοινωνιακά φαινόμενα. 
Αντλεί ιδιαίτερη σημασία από τα σύγχρονα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δεδομένα, και μεταβάλλει την 
καθημερινή ζωή που χαρακτηρίζει τη μεταβιομηχανική εποχή.  

Η επικοινωνία εξ ορισμού1 διενεργείται ως διαδικασία μεταβίβασης απόψεων, πληροφοριών, ιδεών, σκέψεων 
και συναισθημάτων από πομπό σε δέκτη, με σκοπό να επηρεάσει καταστάσεις και να προκαλέσει δράσεις και 
συμπεριφορές. Στο κείμενο “Η σημασία της επικοινωνίας”, ο Charles Cooley αναφέρει ότι: 

«…επικοινωνία εδώ εννοούμε το μηχανισμό μέσω του οποίου υπάρχουν και αναπτύσσονται οι ανθρώπινες 
σχέσεις – όλα τα σύμβολα του νου, μαζί με τα μέσα μεταβίβασής τους στο χώρο και διατήρησής τους στο 
χρόνο.», (Cooley, 1991:30). 

Η επικοινωνία ως διαπιστωμένη ανθρώπινη ανάγκη έχει διανύσει χιλιάδες χρόνια διαδρομής. Με αφετηρία 
την αυθόρμητη ανταλλαγή μηνυμάτων στις σπηλαιογραφίες πορεύτηκε στη φυσική έκφραση του άναρθρου 
και του αρθρωμένου λόγου, στην προσχεδιασμένη γλώσσα και τη γραφή ως τις σημερινές κωδικοποιημένες 
πράξεις. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν νέα μέσα - προεκτάσεις του λόγου που κατακτούν το χώρο και το 
χρόνο, όπως το τηλέφωνο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα, κ.ά.. 

Συνιστούν ένα πλούσιο και πολύπλοκο πληροφοριακό περιβάλλον, που ασκεί γοητεία, αλλά ταυτόχρονα 
προκαλεί περίσκεψη και κριτική. 

Οι πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες στις υπηρεσίες και στις συσκευές προσελκύουν ολοένα και 
μεγαλύτερο αριθμό χρηστών. Ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία (sms, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, εφαρμογές δικτύωσης από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας), τη διασκέδαση (παιχνίδια, ενημέρωση 
μουσικών σκηνών, θεάτρων, κινηματογράφων), την καταγραφή πληροφοριών (λήψη φωτογραφιών, εγγραφή 
ήχου και βίντεο), την παροχή βοήθειας στο δρόμο (πλοήγηση GPS), τη διενέργεια πληρωμών (e-banking, 
αγορές εισιτηρίων για διάφορες εκδηλώσεις και μεταφορικά μέσα, διαδικτυακές αγορές), εξυπηρέτηση 
πολιτών (καταθέσεις εγγράφων, φορολογικών δηλώσεων κ.λπ.). Τα μέσα αυτά έχουν γίνει αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινής ζωής, όπου το σύστημα της αγοράς βρίσκεται στην πρωτοκαθεδρία. 

Η δημιουργία πολιτιστικών αγαθών και καταναλωτικών προϊόντων νέων μορφών αλληλεπίδρασης με τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον συγκροτεί έναν κόσμο που κυριαρχείται από την παρουσία της τεχνολογίας. 
Προτείνει νέα πρότυπα. Μέσα από αυτά διερευνά και επαναορίζει ίσως και την έννοια της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Λειτουργεί ως ανατρεπτικό φαινόμενο. Συμβάλει σε σημαντικό κοινωνικό μετασχηματισμό.  

Φέρνει στο νου κλασσικά διηγήματα της επιστημονικής φαντασίας των Issac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert 
Heinlein, Stanislaw Lem. 

                                                                 

1 Μοντέλο επικοινωνίας του Roman Jakobson (1960).  
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Είναι ίσως αυτό το ξεπέρασμα του ανθρώπου που ο Friedrich Nietsche (1844-1900), αν και δε σκεφτόταν την 
τεχνολογική εξέλιξη δίδαξε στο βιβλίο του “Τάδε έφη Ζαρατούστρας”; 

Μήπως ακόμα και τώρα χρειάζεται η γέφυρα μεταξύ ανθρώπου και υπερανθρώπου που επιθυμούσε να 
κατασκευάσει;  

Την ανησυχία για την επίδραση της τεχνολογίας στις ανθρώπινες κοινωνίες απέδωσαν ο Aldus Huxley (1894-
1963) στο λογοτεχνικό έργο του “Θαυμαστός νέος κόσμος”, και ο George Orwell (1903-1950) στο διήγημα 
“1984”.  

Θεωρητικές και κριτικές αναλύσεις για την τεχνολογική επικοινωνία και τον τρόπο που επηρεάζει την 
κοινωνική αλλαγή διατύπωσε ο Γάλλος φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Jean Baudrillard (1929-2007). 

Όπως και ο γλωσσολόγος Ferdinand de Saussure υποστήριζε ότι, η νοηματική αξία δημιουργείται μέσα από τη 
διαφορετικότητα. Ιστός συγκρατεί αντικείμενα, εικόνες αντικειμένων, λέξεις που αναφέρονται σ’ αυτά και 
σημάδια. Λέξεις ή σημάδια διαπλέκονται, και έτσι καθιστούν κατανοητή την έννοια και αποδίδουν τη σημασία 
της. Σημαντικό είναι ότι τα “σημάδια”, ενώ ανταλλάσσονται ως εμπορεύματα λειτουργούν ως “δώρα”, ίσως 
και βίαια. Για την κατανόηση αυτής της ανταλλαγής χρησιμοποίησε τον όρο potlatch (πότλατς), δηλαδή ένα 
είδος προσφοράς-ανταλλαγής των ινδιάνων (ιθαγενών της Αμερικής). Περιλάμβανε εθιμοτυπικές, 
τελετουργικές διατυπώσεις, που πραγματοποιούσαν σε εκδηλώσεις όπως γενέθλια, γάμους ή θανάτους και 
άλλες σημαντικές συναθροίσεις, ως θεσμοθετημένη επιβεβαίωση κοινωνικής θέσης. 

Επικοινωνιακά, η διαδραστική πρακτική καθιστά την ατομικότητα στοιχείο συγκρότησης της συλλογικότητας. 

Συγκεκριμένα, ο Jean Baudrillard έγραψε ότι, η παγκόσμια κοινωνία τον 20ο αιώνα γίνεται ολοένα και πιο 
τυφλή σε συμβολικές πράξεις με την ανταλλαγή των σημείων και των εμπορευμάτων. 

Σύμφωνα με τις απόψεις του, κινητήρια δύναμη της κοινωνίας είναι η κατανάλωση, και “η ιδεολογική γένεση 
των αναγκών” που περιγράφει ο Roland Barthes προηγείται από την παραγωγή προϊόντων για την κάλυψη 
των αναγκών αυτών. Τα γεγονότα των ημερών μας αναμοχλεύουν και επικαιροποιούν τις σκέψεις αυτές. 

Μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα, οι πολιτισμικές μεταβολές που προκύπτουν θέτουν ερωτήματα ηθικής, 
σχετικά με τις συνέπειες της επέκτασης των νέων τεχνολογιών σε κάθε τομέα της κοινωνικής πρακτικής. 
Ιχνηλατώντας τις αλληλοεπιδράσεις και τα όρια μεταξύ αισθητικού και επιστημονικού πεδίου ανακαλύπτουμε 
δημιουργικές συνδέσεις σε τόπους επιφανειακών διακρίσεων. 

Μέρος των απαντήσεων στις εγγενείς προκλήσεις της νέας ψηφιακής πραγματικότητας μπορεί να 
προσεγγισθεί μέσα από την αισθητική2, που αποπειράται να περιγράψει και να ερμηνεύσει την εμπειρία. 

Η αισθητική σχετίζεται με τις εικόνες, αφού ετυμολογικά προέρχεται από το ουσιαστικό αίσθηση, δηλαδή 
ανθρώπινη ικανότητα αντίληψης της πραγματικότητας - παράγωγο του ρήματος αισθάνομαι που σημαίνει 
λαμβάνω γνώση, αντιλαμβάνομαι, εννοώ, μαθαίνω … 

Ως κλάδος της φιλοσοφίας εξετάζει προβλήματα σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των έργων τέχνης, 
τα κριτήρια του ωραίου, τους τρόπους της δημιουργίας, αλλά και τις σχέσεις τέχνης και πραγματικότητας. 

Επιχειρεί να συνδράμει στην καλλιέργεια των αισθήσεων, την ικανότητα πρόσληψης και τη θεωρητική σκέψη. 

Ποικίλες θεωρίες διατυπώθηκαν σχετικά με τη θεμελίωση των αναζητήσεων της αισθητικής3. 

                                                                 

2 Τον όρο εισήγαγε ο Γερμανός φιλόσοφος Alexander Gottlieb Baumgarten στο έργο του “Aesthetica” (που συνέγραφε 
κατά την περίοδο 1750-1758), όπου αναφέρεται στη συλλογή πληροφοριών και στην ομορφιά ως τελειότητα από τις 
αισθήσεις. 

3 Σχετικές διατυπώσεις: 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΚΕΨΕΩΝ 

Πλατωνική αντίληψη Μίμηση πραγματικότητας – είδωλο ιδέας, ιδεατό 

Αριστοτελική ποιητική Εξιδανίκευση πραγματικότητας – τάξη, συμμετρία 

Χριστιανική ηθική Μίμηση αντικειμενικής πραγματικότητας – θεϊκή τέχνη 

Πλωτίνος Πραγματοποίηση της ουσίας του ωραίου 

Καντιανή ηθική Υπέροχο ή Αισθητικά άξιο  – έργο ανιδιοτελές 

Μαρξιστική-Λενινιστική αισθητική Αποτίμηση κοινωνικού χαρακτήρα δημιουργίας –  δέσμευση 

 

Πλήθος νεότερων αντιλήψεων τροφοδότησε το πεδίο των ερευνών της αισθητικής με έντονες συζητήσεις, 
συγκλίσεις απόψεων και διαφωνίες, που αφορούν: 

το προσωπικό γούστο που καθορίζεται από τις ιδέες ή τα συναισθήματα David Hume (1711-1776),  

τη δημιουργική πράξη Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), Benedetto Croce (1866-1952), 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την αντίληψη ότι το νόημα αλλάζει ανάλογα με την περίσταση Marshall 
McLuhan (1911-1980), Walter Benjamin (1892-1940), 

τις ανιχνεύσιμες ιδιότητες του έργου τέχνης Monroe Beardsley (1915-1985). 

Το ωραίο: 

ο ποιητής και κριτικός της λογοτεχνίας Nicolas Boileau (1636-1711) κατανοεί ως αληθινό, 

ο ρεαλισμός (1850-1880) θεωρεί ότι συγκινεί ως ιδέα, 

η ψυχολογική ερμηνεία της τέχνης το εκλαμβάνει ως εσωτερικό συναίσθημα. 

Επίσης,  

ο λογοτέχνης και ποιητής Κώστας Βάρναλης (1884-1974) γράφει ότι, ωραία είναι μόνο τα ανθρώπινα και  

                                                                                                                                                                                                        

στην Πλατωνική αντίληψη, το έργο τέχνης ήταν “είδωλο ειδώλου”, ως μίμηση της πραγματικότητας που είναι το είδωλο 
της ιδέας (ιδεατό ωραίο), 

στην Αριστοτελική Ποιητική, η αισθητική αντίληψη προσαρμόστηκε σε εμπειρικές βάσεις και το έργο τέχνης θεωρήθηκε 
ότι μιμείται και εξιδανικεύει την πραγματικότητα (τάξη, συμμετρία, ορισμένο) , 

στη Χριστιανική ηθική, η τέχνη έπρεπε να μιμείται την αντικειμενική πραγματικότητα, δηλαδή τη θεϊκή τέχνη, 

στο φιλόσοφο Πλωτίνο (205-270 μ.Χ.), ωραίο ήταν ότι πραγματοποιεί την ουσία του, 

για το φιλόσοφο Καντ (1725-1804), η ομορφιά έγινε υποκειμενική σχέση και όχι ιδιότητα των αντικειμένων, αλλά υπάρχει 
στην ανθρώπινη συνείδηση ως υπέροχο, αισθητικά άξιο. Το έργο τέχνης είχε ανιδιοτελή χαρακτήρα, 

η μαρξιστική-λενινιστική αισθητική ανέλυσε και αποτίμησε τον κοινωνικό χαρακτήρα της καλλιτεχνικής δημιουργίας ως 
σημαντική δέσμευσή της. 
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ο φιλόσοφος και παιδαγωγός Ευάγγελος Παπανούτσος (1900-1982) υποστηρίζει ότι, περιεχόμενο και μορφή 
διεγείρουν τη συνείδηση. 

Το έργο της αισθητικής προσφέρει ερωτήματα και απαντήσεις, επειδή οι αναπαραστάσεις, όπως και τα 
κείμενα θεωρητικών και ποιητικών αφηγήσεων λειτουργούν ως νοητικά  πειράματα ζωτικότητας και 
ικανότητας να δημιουργήσουν νέες απολαύσεις, συλλογισμούς και κατανοήσεις, καθώς και να προκαλέσουν 
εμπειρίες, αποφάσεις και δράσεις. Δυνητικά, επιβεβαιώνει στάσεις, αρχές και αξίες που προάγουν τη ζωή. 

Η σιωπή εργαλειοποιεί το λόγο, γιατί τον ποτίζει με τα χρώματά της, συνεπικουρώντας την έκφραση των 
ηθικών διαστάσεων της αισθητικής. 

Η σχετικότητα χαρακτηρίζει τις σκέψεις που αναζητούν το μέτρο των πραγμάτων και τη χίμαιρα της ηθικής 
τάξης που επιδιώκει το απόλυτο. 

 

Ομοφωνία δεν υπάρχει τόσο για την ηθική4, όσο και για τη μεταηθική, δηλαδή για την επιδίωξη ανάλυσης του 
νοήματος των όρων που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα ηθικής. Περιγραφές και αναζητήσεις ποικίλουν 
σημαντικά. 

 

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

Ηθική του Δημόκριτου Ευθυμία, απόλαυση,ευδαιμονία χωρίς υλιστική σκέψη 

Απόψεις του Πλάτωνα Μεταφυσική, ασκητισμός = αρνητική Ηθική, πλάνη αισθήσεων 

Θεωρία του Αριστοτέλη Αρετή ως ουσία ανθρώπου και κοινωνικού συνόλου, κάθαρση 

Φιλοσοφία του Επίκουρου Ευτυχία, εξάλειψη φόβου, αποφυγή πόνου, “τέλος” η ηδονή 

                                                                 

4 Σε μια σύντομη και επιλεκτική αναδρομή αναφέρουμε ότι: 

Στην ηθική του Δημόκριτου (460-370π.Χ.) δεν υπήρχε καμία υλιστική ή νατουραλιστική σκέψη. Θεωρούσε ως ανώτερο 
ιδανικό την ευθυμία και την ευδαιμονία, που όπως και τη δυστυχία εκτιμούσε ως ψυχικές καταστάσεις 

Οι απόψεις του Πλάτωνα (427–347 π.Χ.) κατέληγαν σε μεταφυσική δοξασία και ασκητισμό, αφού είχε δεχτεί επιδράσεις 
από τους Πυθαγόρειους και τις Ορφικές ιδέες.  

Η ασκητική ηθική είναι μια αρνητική ηθική. Συνιστά αποχή από την ηδονή, χάρη της ψυχικής καθαρότητας, του 
εξαγνισμού. 

Η ηθική θεωρία του Αριστοτέλη (384–322 π.Χ.) αφορούσε την έννοια της αρετής ως ηθικής ουσίας του ανθρώπου,που 
συμβάλει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Εκτός από τον εαυτό του, η ηθική αρετή είναι ενδεδειγμένη, 
αξιοπρόσεκτη και σημαντική και για το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο ζει. 

Ο φιλόσοφος της ελληνιστικής εποχής Επίκουρος (341–270 π.Χ.) διερεύνησε την ευτυχία και την απόκτησή της. Αυτή ήταν 
το βασικό ζητούμενο της ηθικής σκέψης στην κυρίαρχη ελληνική φιλοσοφική παράδοση, όπως εμφανίζεται στο Σωκράτη. 
Η επικούρεια φιλοσοφία της ευδαιμονίας αναζήτησε την εξάλειψη του φόβου, την αποφυγή του πόνου και τη ροπή του 
ανθρώπου σε ότι τον ευχαριστεί. 

Με την πνευματική γαλήνη, τη χαρά και την αταραξία της ψυχής ασχολήθηκε ο Σενέκας (4π.Χ.-65μ.Χ.), προσανατολίζοντας 
τα έργα του στη στωική φιλοσοφία. 



Β΄Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη Δήμου 
Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

293 

 

Φιλοσοφία του Σωκράτη Ευτυχία, αξίες για επιβίωση του Ανθρώπου, λογική, ωφέλιμο, αποφυγή βίας 

Προσανατολισμός Σενέκα Πνευματική γαλήνη, χαρά, αταραξία ψυχής 

 

Κριτική και αμφισβήτηση της μεταφυσικής φιλοσοφίας άσκησε ο Γερμανός φιλόσοφος Immanuel Kant (1724-
1804). 

Σημείωσε σημαντική στροφή στον ιδεαλισμό και την ηθική ως αντίδραση στον ωφελιμισμό. 

Σχετικά με τον όρο ηθική σε μια απλή προσέγγιση υπονοούμε την οριοθετημένη κοινωνική έκφραση και 
δράση, καθώς και τη δυναμική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Κριτήρια της ηθικής συνιστούν η αγάπη, ο 
σεβασμός της ανάγκης για ελευθερία, αλλά και όποια αρχή ή “αλήθεια” κανείς πρεσβεύει και επιδιώκει ως 
πανανθρώπινη αξία. 

Ο στοχαστής που ταύτισε την ηθική με την ανάγκη για ελευθερία είναι ο Ιταλός φιλόσοφος Benedetto Croce5 
(1866-1952). Στις αναλύσεις του, με τον όρο “φιλοσοφία του πνεύματος” επαναορίζει τις βασικές αρχές της 
δυτικής φιλοσοφίας. Αναζητά αρχές διαχρονικών ζητημάτων όπως η αισθητική, η λογική, η ηθική και η 
ιστοριογραφία μέσα από το συναίσθημα, τη ζωτικότητα, την κοινωνικότητα, τη συμπεριφορά και τις 
ανθρώπινες σκέψεις. 

Στην αισθητική – η ενεργητική δραστηριότητα του πνεύματος, η ενορατική γνώση παράγει αισθητικές και 
λογικές μορφές. 

Η αισθητική και η λογική βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση: κάθε έννοια περιέχει και μια αισθητική πλευρά που 
μεταδίδεται μέσω συναισθημάτων, ενώ κάθε αισθητική μορφή αποτελεί αντικείμενο εννοιολογικής 
ανάλυσης.  

Η ηθική αποτελεί εκδήλωση του πρακτικού πνεύματος που παράγει πράξεις.  

Η ιστοριογραφία είναι εκδήλωση δημιουργικής πολλαπλότητας που αναφέρεται σε ποιότητες αισθητικές, 
λογικές, οικονομικές και ηθικές. 

Στην αδυναμία της ηθικής αναφέρθηκε σε διάλεξή του, το 1929, ο Ludwig Wittgenstein. Σχετικά με τον ορισμό 
της ηθικής θεωρούσε ότι είναι η αναζήτηση του νοήματος της ζωής, αυτού που κανείς αξίζει να ερευνά 
επίμονα: 

«…Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε κατ’ αρχάς τον χαρακτήρα της ηθικής ως συνολικού τρόπου 
θεώρησης του κόσμου και της θέσης μας μέσα σ’ αυτόν.», (Wittgenstein, 2000:158). 

Τελικά, ίσως αξίζει να σταθούμε, να αναλογιστούμε και να νοιώσουμε τα λόγια του Claude Levi-Strauss: 

«… Το γεγονός της ποικιλομορφίας είναι εκείνο που πρέπει να διασωθεί, και όχι το ιστορικό περιεχόμενο που 
της έδωσε κάθε εποχή, και που καμιά δε θα μπορούσε να παρατείνει πέρα από τον εαυτό της. Πρέπει λοιπόν 
να ακούμε το σιτάρι που φυτρώνει, να ενθαρρύνουμε τις κρυφές δυνατότητες, να ξυπνάμε όλες τις τάσεις για 
συμβίωση που η ιστορία κρατά σε εφεδρεία΄ πρέπει επίσης να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε χωρίς 
έκπληξη, χωρίς απέχθεια και χωρίς εξέγερση ότι ανώφελο γεννούν αναπόφευκτα όλες αυτές οι νέες 
κοινωνικές μορφές έκφρασης. Η ανοχή δεν είναι μια θέση ενατένισης, που δίνει άφεση αμαρτιών σε ότι έγινε 
και σε ότι γίνεται. Είναι μια δυναμική στάση, η οποία συνίσταται στην πρόβλεψη, στην κατανόηση και στην 
προώθηση αυτού που θέλει να υπάρξει. Η ποικιλομορφία των ανθρώπινων πολιτισμών βρίσκεται πίσω μας, 
γύρω μας και μπροστά μας. Η μόνη απαίτηση (δημιουργική για κάθε άτομο με αντίστοιχα καθήκοντα) που 

                                                                 

5 Benedetto Croce, Κείμενα αισθητικής ιστοριογραφίας, δοκιμίων, πρόλογος-μετάφραση-σημειώσεις Κώστας 
Λασιθιωτάκης, εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα, 1976, σελ.9, 51, 53. 
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μπορούμε να προβάλουμε απέναντί της είναι να πραγματοποιείται με μορφές από τις οποίες καθεμιά με τη 
συνεισφορά της κάνει τις άλλες ακόμη πιο γενναιόδωρες.», (Levi-Strauss, 2003:95-96). 

Σ΄ αυτό το σύγχρονο τρόπο ζωής, που ριζικά διαφέρει από κάθε παλαιότερο και που επανασχεδιάζει τη ζωή 
του μέλλοντος μάλλον ο αναστοχασμός δεν επαρκεί. Η ανάδραση επείγει να μελετηθεί ουσιαστικά και 
συγκροτημένα, έτσι ώστε: 

να καθησυχαστούν οι φόβοι που περιβάλλουν σχεδόν πάντοτε τις καινοτομίες και τις επακόλουθες αλλαγές, 

να εξεταστούν προσεκτικά και να αξιολογηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο, την κοινωνία, και 
το οικοσύστημα, 

να συζητηθούν, να διερευνηθούν μεθοδικά και να επιλυθούν σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν παγκόσμια, 
για τον πληθυσμό όλης της γης, όπως η ετερογένεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχια, η βία και ο 
πόλεμος. 

Και έστω ότι, αυτή η συζήτηση ανοίγει δυναμικά με αισιόδοξη προοπτική επίλυσης σοβαρών ζητημάτων, 
όπως: 

η θεραπεία ασθενειών, που μέχρι σήμερα πλήττουν θανάσιμα την ανθρώπινη υγεία, 

η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που επιφέρουν οι σημερινές οικονομικές πολιτικές, 

η επανασυγκρότηση του συστήματος της παιδείας και της διάρθρωσης του πολιτισμού της μεταβιομηχανικής 
κοινωνίας. 

Τότε ποιοί θα είναι οι κανόνες στην κοινωνία του αύριο;  

Άρθρα στο σύγχρονο τύπο και ρεπορτάζ σε τηλεοπτικές εκπομπές με διεθνή ακροαματικότητα προϊδεάζουν 
ότι, στις επόμενες δεκαετίες οι εξελίξεις θα καταστήσουν πιθανόν άχρηστη την απλή λειτουργία του 
χρήματος. Η σημαντική αυτή απώλεια ίσως συμπαρασύρει στο θάνατο και το δημιουργό των ανταλλακτικών 
μέσων, το βιολογικό άνθρωπο, που θα δώσει τη θέση του σε ευφυή ρομπότ, ανθρωπόμορφα και μη. 

Τι σημαίνει για την ανθρωπότητα η νέα αυτή υπαρξιακή απειλή; 

Πως η αισθητική, δυνητικά θα απαλλάξει το σύγχρονο άνθρωπο από τον ηθικό ντετερμινισμό, δηλαδή τις 
απόψεις που υποστηρίζουν την απουσία του αυτεξούσιου ανθρώπου; 

Ωστόσο, η ελευθερία της βούλησης υπάρχει μέσα στον ΩΚΕΑΝΟ της πραγματικότητας των ψηφιακών μέσων 
και της πληροφορίας. Αφού: 

«Όταν μια φορά λάμψει ο φάρος της ελευθερίας μεσ’ την καρδιά του ανθρώπου, τότε οι θεοί είναι ανήμποροι 
μπροστά του΄ είναι πια καθαρά θέμα ανθρώπινο και στη διάθεση των ανθρώπων βρίσκεται η παραπέρα 
πορεία ή ο αφανισμός τους»., Sartre. 

«Δε φοβούμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα είμαι ελεύθερος …»., Καζαντζάκης. 

Και η φράση του cyborg “I’ll be back”, ως σήμερα παραμένει κινηματογραφικός λόγος και μόνο, από την 
ταινία TERMINATOR, του James Cameron. 
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Η τέχνη του animation σαν μέσον οπτικής επικοινωνίας στη Νέα Ψηφιακή 
Πραγματικότητα. 
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Περίληψη 

Animation σημαίνει εμψύχωση, ζωντάνεμα άψυχων αντικειμένων ή εικόνων. Αυτό πραγματοποιείται με την 
κινηματογράφηση στατικών εικόνων, οι οποίες προβαλλόμενες δημιουργούν την κινηματογραφική συνέχεια. 

Τι είναι το animation; «Ο ισχύων θεμελιώδης νόμος σήμερα, γνωστοποιεί πράγματι ότι πρέπει να αποδοθεί 
πλήρως στο animation οτιδήποτε δεν είναι απλή λήψη της πραγματικής ζωής με 24 καρέ το δευτερόλεπτο». 
(Giannalberto Bendazzi , 1988:ΧΙ)  

Η τέχνη του animation έχει την ελευθερία να δραματοποιεί φανταστικά γεγονότα σε εμφανώς ανύπαρκτους 
κόσμους και με τον τρόπο αυτό να προβάλει απόψεις, να θέτει ερωτήματα, να κάνει κριτική. Χρησιμοποιεί τις 
μεθόδους δημιουργίας των εικαστικών και των εφαρμοσμένων τεχνών, επομένως τους κώδικες της οπτικής 
επικοινωνίας. Αυτό το γεγονός προσδίδει στο  animation την δυναμική της εκφραστικής του γλώσσας. 

Ιστορικά η τέχνη της εμψύχωσης προηγείται του κινηματογράφου, ενώ σταδιακά ανέπτυξαν βίους 
παράλληλους, με το animation να χρησιμοποιείται για οπτικά εφέ στον κινηματογράφο και να αναπτύσσεται 
ανεξάρτητα κυρίως σε φεστιβάλ.  

Με το πέρασμα στην digital εποχή όπου κυριάρχησαν τα οπτικά εφέ, οι δύο τέχνες αναπτύσσονται 
παράλληλα. Τα όρια του τι είναι live action και του τι όχι γίνονται συνεχώς και πιο συγκεχυμένα. Σήμερα δεν 
τίθεται θέμα τι είναι live action και τι είναι animation. Αυτό που ορίζεται σαν ζητούμενο είναι η εικόνα και η 
κινηματογραφική ατμόσφαιρα. 

Key Words 

Animation, animation toys, concept art, fixion movies, informative animation, matte, compositing, green – blue 
screen, motion capture.   

 

1.1. Τι είναι το animation 

Animation είναι η ταχεία προβολή μιας σειράς από στατικές εικόνες, δισδιάστατης ή τρισδιάστατης σχεδίασης 
ή φωτογραφιών, έτσι ώστε να δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης. Είναι μια οφθαλμαπάτη της κίνησης 
και αυτό συμβαίνει εξ αιτίας του φαινομένου διατήρησης της εικόνας στο μάτι επί 1/12 του δευτερολέπτου 
(μεταίσθημα ή μετείκασμα όρασης). Η κίνηση μπορεί να δημιουργηθεί με πολλούς τρόπους, ενώ με την 
προβολή δημιουργείται η κινηματογραφική συνέχεια.  

 

 «Το animation, το οποίο έχει ανακαλύψει και συνεχώς ανακαλύπτει διαφορετικές τεχνικές κατασκευής, είναι 
μια μέθοδος παραγωγής κίνησης καρέ – καρέ , οποιαδήποτε τεχνική και να χρησιμοποιήσει. Το animation με 
έμαθε την σχετικότητα στην εκμάθηση της ταχύτητας και της φόρμας των αντικειμένων. Θα μπορούσα να πω 

mailto:mourye@teiath.gr
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ότι το animation σε μαθαίνει να γνωρίζεις καλλίτερα τον τρόπο που ο άνθρωπος βλέπει και σκέφτεται. Το 
animation μου επέτρεψε να μπω στην τέταρτη διάσταση, ανοίγοντάς μου ένα άγνωστο κόσμο που μου 
επέτρεψε να πειραματιστώ. Με τον ίδιο τρόπο που η ζωγραφική αναπτύσσει την γνώση για τα χρώματα, τους 
όγκους και τις φόρμες, το animation αναπτύσσει την γνώση της κίνησης και της χρονικής διάρκειας»1. 

 

«Animation δεν είναι η τέχνη του σχεδίου που κινείται, αλλά της κίνησης που σχεδιάζεται. Το ουσιώδες δεν 
είναι εκείνο που περιέχεται σε ένα σχέδιο, αλλά εκείνο που γεννιέται ανάμεσα στα σχέδια όταν αυτά 
αναπτύσσονται σε μία σειρά» 2. 

«Ο «ζωντανός» κινηματογράφος παράγει με μηχανικό τρόπο και μέσον την φωτογραφία συμβάντα παρόμοια 
με αυτά που βλέπουμε στην οθόνη, ενώ δημιουργεί τα συμβάντα με μέσον διαφορετικά εργαλεία και λήψη. 
Σε ένα animation film τα γεγονότα συμβαίνουν πρώτη φορά στην οθόνη» 3. 

«Η σημερινή εμπειρία, λόγω και της digital τεχνολογίας και των εμφανών φιλοσοφικών δυσκολιών στο 
επίπεδο της αισθητικής και της έκφρασης, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της κάθε παραγωγής  θα τεθεί ένας 
«θετικός» ορισμός.  

Ξεκαθαρίζεται ότι θα πρέπει να αποδοθεί εξ’ ολοκλήρου στο animation, κάθε κινούμενη εικόνα που δεν είναι 
απλή λήψη της πραγματικής ζωής, στα 24 frame το δευτερόλεπτο» 4. 

1.2. Ιστορικές αναφορές. 

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς του animation, η τέχνη του frame by frame ξεκίνησε με την χρήση των 
animation toys και το Thaumatotrope του John Aytron Paris στα 1825. Το Thaumatotrope είναι το πιο 
διαδεδομένο παιχνίδι στον 19ο αιώνα. Ένας δίσκος όπου από την μία πλευρά είναι σχεδιασμένο ένα πουλί και 
από την άλλη ένα κλουβί. Με την περιστροφή του δίσκου και φαινόμενο του μετεικάσματος της όρασης , το 
πουλί βρίσκεται μέσα στο κλουβί. 

                                                                 

1 Alexandre Alexandrovitch Alexeieff , (18 Απριλίου 1901 – 9 Αυγούστου 1982) ήταν ένας Ρώσος καλλιτέχνης , 
κινηματογραφιστής και εικονογράφος που έζησε και δημιουργησε στο Παρίσι.  Εκείνος και γυναίκα του Claire Parker 
(1906–1981) επινόησαν και δημιούργησαν το pinscreen για να δημιουργούν ταινίες animation χωρίς χρήση άλλων υλικών. 
Ο Alexeieff δημιούργησε 6 films στο pinscreen, 41 διαφημιστικά films και εικονογράφησε 41 βιβλία.  

2 Norman Μc Laren (11 Απριλίου 1914 - Ιανουαρίου 1987) ήταν Σκωτσέζος animator, σκηνοθέτης και παραγωγός, 
οργανωτής του National Film Board of Canada (NFB) .  Ήταν πρωτοπόρος δημιουργός που ασχολήθηκε με πλήθος τεχνικών 
δημιουργίας animation και σκηνοθέτης.  Στα βραβεία του περιλαμβάνονται ένα Όσκαρ για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ 
(1952) για την ταινία του «Neighbours», μία Αργυρή Άρκτο το 1956 στο Βερολίνο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου για 
την ταινία του «Rythmetic» και ένα BAFTA Award 1969 για την καλύτερη ταινίας animation «Pas de deux» .  

3 ASIFA (Association International du Film d’ Animation).  

4 Ο Giannalberto Bendazzi, είναι σήμερα ένας ανεξάρτητος μελετητής, πρώην Επισκέπτης Καθηγητής της Ιστορίας της 
Animation στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang στη Σιγκαπούρη και πρώην καθηγητής στο Università degli Studi di 
Milano. Δούλεψε με πλήρους απασχόλησης ακαδημαϊκή διδασκαλία μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1990 και έχει δώσει 
διαλέξεις σε όλες τις ηπείρους. Ένας καταξιωμένος συγγραφέας στον τομέα του, το βιβλίο του  «Κινούμενα σχέδια: 100 
χρόνια κινηματογράφου Animation» δημοσιεύθηκε στα ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και τα περσικά. Ο Bendazzi 
έγραψε επίσης για τον Alexeieff , (Παρίσι: Dreamland, 2001,στα αγγλικά και γαλλικά), αφιερωμένο στο διάσημο 
δημιουργό της avant-garde. Επίσης έχει γράψει έργα για τον κινηματογράφο, για τις ταινίες του Woody Allen (Fabbri, 
1984) και Mel Brooks (Il Formichiere, 1977). Το κύριο πάθος και η αφοσίωσή του παραμείνει το animation.   
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Εικόνα 1. Thaumatotrope 

Το ξεκίνημα όμως των animation films, λόγω της χρήσης προβολής με Celluloid, ταυτίζεται με τον Emil 
Reynaud το 1889, όταν δημιούργησε το οπτικό θέατρο. Χρησιμοποιεί ένα σταθερό praxinoscope με διάτρηση. 
Οι προβολές  έλαβαν χώρα στο μουσείο Greven, από το 1892 – 1900. Δικαίως θεωρείται μαζί με τον 
μεταγενέστερο Emil Cohl, ο πατέρας του Ευρωπαϊκού animation.  

 

Εικόνα 2. Emil Reynaud, το οπτικό θέατρο 

Ο κινηματογράφος ξεκινά από τους αδελφούς Lumiere, 5 το 1895 με την ταινία 46 ‘’«La Sortie de l'Usine 
Lumière à Lyon». Η συσκευή των Lumière αποτελείται από μία φωτογραφική μηχανή που χρησιμοποιείται 
τόσο για τη φωτογράφηση όσο και την προβολή στα 16 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Οι πρώτες ταινίες τους 
κατέγραψαν την καθημερινή ζωή στην Γαλλία αλλά και κωμικά σκετς. Επίσης οι Lumières παρουσίασαν τα 
πρώτα επίκαιρα, στην διάσκεψη της Γαλλικής Φωτογραφικής Εταιρείας και τα πρώτα ντοκιμαντέρ, τέσσερις 
ταινίες για την πυροσβεστική υπηρεσία της Λυών. Αρχίζοντας το 1896 έστειλαν ένα εκπαιδευμένο προσωπικό 
καινοτόμων κάμεραμαν σε πόλεις σε όλο τον κόσμο για να δείξουν τις ταινίες τους και να κινηματογραφήσουν 
νέο υλικό. 

Το φθινόπωρο του 1896, ένα τυχαίο γεγονός και η διορατικότητα ενός κινηματογραφιστή οδηγούν  τον 
κινηματογράφο και σε διαφορετικούς δρόμους. Ο Georges Melies  (1861 -1938), ανακαλύπτει την χρήση των 
εφέ. Ο Melies ήταν ένας επαγγελματίας σόουμαν με πολύ υψηλή κατάρτιση. Όταν οι αδελφοί Lumière 
παρουσίασαν τον κινηματογράφο στις 28 Δεκεμβρίου του 1895 , ο Melies, αποφάσισε να εργαστεί σε αυτόν 
το τομέα και το 1896 πρόβαλε την πρώτη του ταινία. Ενώ μαγνητοσκοπούσε μια απλή σκηνή δρόμου, η 
κάμερα μπλόκαρε και του πήρε μερικά δευτερόλεπτα για να διορθώσει το πρόβλημα. Όταν επεξεργάστηκε το 
film ανακάλυψε ότι είχε κινηματογραφήσει στη σκηνή - αντικείμενα που εμφανίζονταν ξαφνικά, κατόπιν 
εξαφανίζονταν ή  μετατρέπονταν σε άλλα αντικείμενα. Ο Melies ανακάλυψε από αυτό το περιστατικό ότι ο 
κινηματογράφος είχε την ικανότητα για το χειρισμό και την στρέβλωση του χρόνου και του χώρου. Έτσι 
επέκτεινε τις αρχικές του ιδέες και επινόησε πολύπλοκα οπτικά εφέ και την τεχνική stop motion animation. Το 

                                                                 

5 Οι αδελφοί Lumière, γάλλοι εφευρέτες και κατασκευαστές είναι οι πρωτοπόροι του κινηματογραφικού εξοπλισμού. 
Επινόησαν μια μηχανή λήψης και προβολής η οποία ονομάζεται Cinématographe ( η λέξη «κινηματογράφος» προέρχεται 
από αυτό το όνομα). Ο Auguste Lumière (1862, 1954) με τον αδελφό του Louis Lumière (1864, 1948) δημιούργησαν την 
ταινία La Sortie des ouvriers de l'Usine Lumière  η οποία θεωρείται η πρώτη κινηματογραφική ταινία. 
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1902 παρουσίασε την ταινία «Le Voyage dans la lune» (ταξίδι στο φεγγάρι) με πλήθος πρωτοποριακά εφέ. Η 
ταινία είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο του Ιούλιου Βερν και η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 

Από την άλλη μεριά του Ατλαντικού ο διευθυντής της εταιρείας Vitagraf, James Stuart Blacton 6 , 
χρησιμοποίησε object animation από ένα τυχαίο γεγονός το 1905. Σύμφωνα με διηγήσεις του Albert Smith, 
συνεταίρου και συνεργάτη στην Vitagraf , ένα συνεργείο που κινηματογραφούσε εφέ με stop action στην 
στέγη ενός κτιρίου, τυχαία κινηματογράφησε στο φόντο και τους κυματισμούς του ατμού που παραγόταν από 
την γεννήτρια του κτιρίου. Όταν είδαν την προβολή του φιλμ ο Smith παρατήρησε τους κυματισμούς του 
ατμού στο φόντο και αποφάσισαν να  κάνουν το ίδιο, αλλά πλέον προμελετημένα. "Μία στροφή, μία εικόνα" 
ονομάζει ο Blackton την τεχνική και οι εικόνες, όταν προβάλλονται διαδοχικά, φαίνονται να αλλάζουν ή να 
μετακινούνται τα αντικείμενα από τους εαυτούς τους. Η πρόθεση να θέτει σε κίνηση, τα άψυχα αντικείμενα, 
όπως σχέδια, παιχνίδια, κούκλες, και cut-outs διαφέρει από εκείνη του κινηματογράφου, ο οποίος 
αναπτύχθηκε με σκοπό να καταγράφει συνεχή κίνηση.  Έτσι δημιούργησαν μία σειρά από ταινίες όπου 
παρελαύνουν φαντάσματα και ζωντανεύουν παιχνίδια. Το 1907 κινηματογραφούν το “The Haunted Hotel”,  
όπου ζωντανεύουν τα αντικείμενα.  

1.3. Η αφηγηματική «γλώσσα» του animation. 

Η αφήγηση στον κινηματογράφο, πήρε δάνεια από όλες τις άλλες τέχνες για να επινοήσει με τους δικούς του 
τρόπους την δική του οπτική επικοινωνία. Εδώ η φόρμα περνά μέσα τα εκφραστικά εργαλεία της 
κινηματογραφικής γλώσσας, δημιουργώντας μια νέα μορφή δραματουργικής τέχνης. Ο θεατής καλείται να 
εισχωρήσει σε ένα κόσμο φανταστικό και να ταυτιστεί με τους ήρωες της δραματουργικής αφήγησης. Οι 
Fixion movies είτε είναι live, είτε animation δραματοποιούν κόσμους φαντασίας και μύθων.  

Το narrative animation αφηγείται μύθους που συνήθως διαδραματίζονται σε έναν κόσμο φανταστικό και 
κατασκευασμένο. Είναι ο κόσμος που οραματίζονται οι δημιουργοί. Ούτε το περιβάλλον ούτε οι ήρωες 
ταυτίζονται οπτικά με τον άμεσα ορατό μας κόσμο, αλλά είναι η οπτικοποίηση της φαντασίας των 
δημιουργών. Ταυτόχρονα η αφήγηση συχνά χρησιμοποιεί συμβολισμούς και κώδικες για να αναπτυχθεί. Με 
αυτόν τον τρόπο, ο θεατής δεν ταυτίζεται ούτε με τους ήρωες, ούτε με το περιβάλλον, επειδή αυτά δεν 
αποτελούν μέρος του κόσμου που ζει και αναπνέει. Έτσι το animation έχει μεγαλύτερες δυνατότητες 
αφήγησης από τον live κινηματογράφο. Για τον λόγο αυτό οι δημιουργοί πειραματιστήκαν επάνω σε αυτήν 
την σύνδεση από την αρχή της κινηματογραφικής δημιουργίας. Επίσης το animation συχνά χρησιμοποιείται  
σαν μέσον  δραματοποίησης ακραίων καταστάσεων με σκοπό την καταγγελία, χωρίς αυτό να δημιουργεί 
στους θεατές αισθήματα φόβου ή αποστροφής. Μία από τις πλέον γνωστές ταινίες καταγγελίας είναι το 
«Neighbours»7 . Δημιουργήθηκε από τον Norman Mc Laren το 1952, για να καταγγείλει την πολεμόχαρη 
νοοτροπία της εποχής του ψυχρού πολέμου και τον πόλεμο της Κορέας που μόλις είχε αρχίσει.   

                                                                 

6 J. Stuart Blackton εγκαταστάθηκε στις Η.Π.Α. στην Ν. Υόρκη, από το Sheffield, στα 1885 σε ηλικία 10 ετών. Με τον Albert 
E. Smith δημιούργησαν την Vitagraph Studios το 1894 που κινηματογραφούσε βαριετέ . Ο Blackton δουλεύοντας και σαν 
ρεπόρτερ συνάντησε τον Thomas A. Edison το 1896 και συνεργάστηκε μαζί του στο Kinetoscope, του Edison. Αργότερα 
δούλεψε στην παραγωγή ταινιών του Edison και έκανε το πρώτο του φιλμ το 1898, The Burglar on the Roof. Το 1900 με 
τον William T. Rock, έφτιαξε δική του εταιρία, την American Vitagraph. Ήταν ο βασικός παραγωγός και σκηνοθέτης της 
μέχρι το 1917 όπου άρχισε να εργάζεται σε διάφορες εταιρίες και τελικά στην Warner Bros. Πέθανε από ατύχημα στην 
Καλιφόρνια το 1941.  

7 Η ταινία «Neighbours», είναι δημιουργημένη με την τεχνική  pixilation, μια τεχνική του animation που χρησιμοποιεί 
ηθοποιούς σαν stop-motion αντικείμενα.  

Δύο άνδρες,  ο Jean-Paul Ladouceur και ο Grant Munro, ζουν ήρεμα δίπλα- δίπλα στα χάρτινα σπίτια τους . Όταν ένα 
λουλούδι ανθίζει ανάμεσα στα σπίτια τους, πολεμούν μεταξύ τους μέχρι θανάτου για την κυριότητα του λουλουδιού. 

Η κύρια ιδέα της ταινίας είναι, απλά, Αγάπα τον πλησίον σου ( Ματθαίος 22:39). 

 Αυτό προβάλλεται και στους τελικούς τίτλους σε πολλές γλώσσες του ανθρώπινου είδους. 
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Εικόνα 3. 

Το inform animation, είναι το πάντρεμα του narrative animation με τα info graphics δηλαδή με την καθαρή 
γραφιστική απεικόνιση μηνυμάτων. Χρησιμοποιεί την εκφραστική φόρμα του narrative animation στο 
σημαίνον, αλλά το σημαινόμενο είναι γνωστικό -επιστημονικό υλικό.  Αντίθετα από το αφηγηματικό 
animation, ο στόχος του inform animation δεν είναι να διηγηθεί μια ιστορία αλλά χρησιμοποιεί τις ίδιες 
τεχνικές για να οπτικοποιήσει πολύπλοκες πληροφορίες γρήγορα και καθαρά.  Τα δραματουργικά στοιχεία 
όταν χρησιμοποιούνται στο inform animation, έχουν σκοπό  να εξηγήσουν, να πληροφορήσουν, να 
ενημερώσουν. Εδώ η ακραία τεχνητή σύνθεση της εικόνας βοηθά ώστε να αναδειχτεί η πληροφορία με την 
χρήση γραφικών παραστάσεων. Σκοπός του inform animation είναι να βελτιώσει τη γνώση των θεατών σε ένα 
συγκεκριμένο θέμα, να διατυπώσει απόψεις, να προβάλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα, να κινητοποιήσει προς 
ένα στόχο. Η αφηγηματική λειτουργία είναι άμεση και αναπτύσσεται κυρίως μέσω οπτικοποιημένων 
συμβόλων. Η αποκωδικοποίηση των συμβόλων αυτών από τον θεατή είναι αυτόματη. Βασική προϋπόθεση 
για την ανάγνωση του inform animation, όπως άλλωστε και της οπτικής επικοινωνίας με μέσον την 
γραφιστική, είναι η κοινή πολιτισμική ταυτότητα, δηλαδή οι κοινοί κώδικες. 

 

Εικόνα 4. 

1.4. Το animation και ο κινηματογράφος, από την αναλογική επεξεργασία στην digital εποχή. 

Ο  τομέας της δημιουργίας των special effects είναι το Compositing. Το Compositing είναι η τεχνική που 
συνδυάζει σύνθετα πλάνα από διαφορετικές λήψεις και τρόπους δημιουργίας και ενοποιεί  όλα αυτά τα 
στοιχεία σε μία εικόνα. Η εικόνα αυτή αν και περιέχει στοιχεία από διαφορετικές πηγές «διαβάζεται» από τον 
θεατή σαν μία ενιαία σύνθεση. Ο συνδυασμός των οπτικών στοιχείων από διαφορετικές πηγές σε μια ενιαία 
εικόνα, απαιτεί να δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν μέρος της ίδιας 
σκηνής. Οι πηγές αυτές μπορεί να είναι λήψεις live, 3D animation, 2D animation, φωτογραφίες, γραφικά κλπ. 

Οι προ-ψηφιακές τεχνικές compositing, πάνε πολύ πίσω και απασχολούν από νωρίς σκηνοθέτες όπως ο  
Georges Méliès. 

Μία τεχνική για τον κινηματογράφο είναι η ενιαία λήψη με την παρεμβολή ενός ζωγραφισμένου γυαλιού 
ανάμεσα στους ηθοποιούς και την κάμερα. H τεχνική λέγεται glass matte ή matte painting. Το γυαλί αφήνει 
ακάλυπτα τα σημεία της δράσης και είναι ζωγραφισμένο εκεί όπου το περιβάλλον είναι φανταστικό. Η λήψη 
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είναι μία, ενώ το γυαλί είναι σε κλίμακα πολύ μικρότερη αλλά πολύ κοντά στην κάμερα. Η προοπτική 
επιτυγχάνει τα υπόλοιπα. Η τεχνική χρησιμοποιήθηκε και αντίστροφα για να προστεθούν στοιχεία σε ένα 
ευρύτερο περιβάλλον. Η τεχνική χρησιμοποιήθηκε ευρέως στον κινηματογράφο για να ενθέσει φανταστικά 
στοιχεία στην δράση.  Από το 1990 και μετά σταδιακά αναπτύχτηκε παράλληλα με την τεχνολογία και σήμερα 
έχει πλέον αντικατασταθεί από ψηφιακές εικόνες δημιουργημένες από φωτογραφικές αναφορές και από 3-D 
μοντέλα του υπολογιστή, επιτρέποντας παράλληλα και 3-D κίνηση της κάμερας.  

 

Εικόνα 5. 

Δεύτερη πολύ διαδεδομένη τεχνική για τον κινηματογράφο, είναι αυτή της προβολής (Rear projection effect). 
Εδώ προβάλλεται παράλληλα με την δράση μία ήδη προ - κινηματογραφημένη ταινία και η νέα λήψη περιέχει 
την πρώτη μαζί με την δράση. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως με οπίσθια προβολή αλλά αργότερα και με προβολή 
μπροστά. Η προβολή γίνεται σε μία ματ οθόνη που διαθέτει μη αντανακλαστική επιφάνεια ώστε να μην 
υπάρχουν αντανακλάσεις στην λήψη.  

Οι ηθοποιοί στέκονται μπροστά σε μια οθόνη, ενώ ένας προβολέας τοποθετείται πίσω από την οθόνη ρίχνει 
μια αντεστραμμένη εικόνα του φόντου. Αυτό απαιτούσε ένα μεγάλο χώρο, καθώς ο προβολέας έπρεπε να 
τοποθετηθεί σε κάποια απόσταση από το πίσω μέρος της οθόνης. Συχνά η εικόνα φόντου εμφανίζεται αχνά σε 
σύγκριση με το πρώτο πλάνο. Η εικόνα που προβάλλεται μπορεί να είναι σταθερή ή κινούμενη. Αυτή η 
διαδικασία χρησιμοποιήθηκε ευρέως όταν οι ηθοποιοί έπρεπε να ήταν μέσα σε ένα κινούμενο όχημα, ενώ 
στην πραγματικότητα, το όχημα ήταν εμπρός από την προβολή.  

Μια σημαντική πρόοδος έναντι οπίσθιας προβολής είναι εμπρόσθια προβολή, η οποία χρησιμοποιεί ένα 
ειδικό υλικό οθόνης που επιτρέπει να προβάλλεται η λήψη από το μπροστινό μέρος της οθόνης. Αυτό οδηγεί 
σε μια πολύ πιο έντονη εικόνα. Αν και η τεχνική είχε χρησιμοποιηθεί πειραματικά για κάποιο χρονικό 
διάστημα, ήταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος που αναπτύχθηκε 
πλήρως στη σύγχρονη εκδοχή. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκε για να αποφευχθούν οι δαπανηρές 
λήψεις και επίσης στα γυρίσματα μέσα ή έξω από τα παράθυρα του διαστημικού σκάφους. Σταδιακά 
ξεπεράστηκε με τις δυνατότητες που παρέχουν οι Η/Υ. Σήμερα πραγματοποιείται σε όλα τα προγράμματα 
compositing όπου συνδέονται αυτόματα διαφορετικές μεταξύ του λήψεις. 

Τρίτη τεχνική είναι αυτή της πολλαπλής έκθεσης του ίδιου κομματιού φιλμ. Ονομάζεται από την αρχή Multiple 
exposure. Μια πολλαπλή έκθεση γίνεται με την εγγραφή ενός μόνο μέρους της εικόνας στο καρέ του φιλμ, 
επαναφορά του φιλμ στο ίδιο ακριβώς σημείο εκκίνησης και έκθεση ενός δεύτερου μέρους, με την 
επανάληψη της διαδικασίας, όσες φορές απαιτείται. Το αρνητικό είναι μία σύνθεση όλων των μεμονωμένων 
εκθέσεων. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η πολλαπλή έκθεση του φιλμ με την χρήση κομματιών γυαλιού βαμμένων 
μαύρων. Όπου ήταν το μαύρο γυαλί δεν εκθέτονταν το φιλμ. Κατόπιν με επιστροφή και επανέκθεση του φιλμ, 
εκθέτονταν μόνο το πλαίσιο του μαύρου γυαλιού και έτσι το αποτέλεσμα ήταν συνδυασμός των δύο πλάνων 
σε μία εικόνα. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιήθηκε αρκετό διάστημα στον κινηματογράφο είτε σαν μαγικό κόλπο 
είτε για να δημιουργηθεί ένας φανταστικός κόσμος.  
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Με βάση αυτή την αρχή αναπτύχθηκε το optical printer. Οι πρώτες απόπειρες, έγιναν στην δεκαετία του 1920, 
αργότερα την δεκαετία του 1930 -40. Αναπτύχτηκε ακόμα περισσότερο και χρησιμοποιήθηκε από τον George 
Lucas στο Star Wars του 1977, με την τεχνική του "key chroma" Στο Star Wars απαιτήθηκαν γρήγορα 
κινούμενα οπτικά εφέ και για τον λόγο αυτό συνδέθηκε πρώτη φορά υπολογιστής για το κοντρόλ της 
διαδικασίας.  Σταδιακά με την ανάπτυξη της ποιότητας των φιλμ και την χρήση digital τεχνικών των αρχών της 
δεκαετίας του 1980 για την επεξεργασία του αναλογικού φιλμ ο Richard Edlund ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος 
οπτικών εφέ στην «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται», σχεδίασε την κατασκευή ενός ολοκαίνουργιου optical 
printer του «Quad".  

Ακόμα βέβαια η επεξεργασία είναι αναλογική, φιλμ και βίντεο. Τα Live-action γυρίσματα για compositing 
πλέον είναι ποικίλα και ονομάζονται "key chroma", "blue screen", "green screen " κλπ. Τα ονόματα αυτά 
προέρχονται από το χρώμα του φόντου που χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν οι μάσκες. Η πολλαπλή 
έκθεση αναπτύχτηκε ευρέως με την χρήση των "key chroma" στον κινηματογράφο διότι τα συγκεκριμένα 
χρώματα τα φίλτρα της κάμερα δεν τα διαβάζουν. Στο αρνητικό το "key chroma" είναι λευκό. Κατόπιν με την 
χρήση ορθοχρωματικού φιλμ παράγονται αυτόματες μάσκες – αντίμασκες από το αρνητικό. Το επόμενο βήμα 
είναι η χρήση του optical printer για τις επανεκθέσεις του ίδιου φιλμ. Έτσι συνδέονται αυτόματα background- 
foreground  ανά καρέ.  

Σήμερα χρησιμοποιείται η ίδια τεχνική με την διαφορά ότι στο digital δεν χρειάζεται πλέον το optical printer 
και το  key chroma αναγνωρίζεται αυτόματα σαν μάσκα. 

Στο animation, όλες οι αναλογικές δυσδιάστατες τεχνικές κινηματογραφούνται στην rostrum camera, ενώ για 
τις τρισδιάστατες η κάμερα βρίσκεται σε τρίποδο και ακολουθεί τις βασικές αρχές του κινηματογράφου, αλλά 
με λήψη καρέ –καρέ.  Βασικό στοιχείο είναι η λήψη καρέ –καρέ και η δεύτερη γρίφα (γρανάζι προώθησης του 
φιλμ) ώστε η επαναφορά του αρνητικού να είναι απόλυτη και να μην επικαλύπτονται καρέ.  

Αν δεν υπάρχει η σύνδεση πραγματικής λήψης και animation, η κινηματογράφηση του animation γίνεται στην 
rostrum camera με την χρήση ζωγραφισμένου φόντου και πολλαπλών επιπέδων επιχρωματισμένων ζελατινών 
για το cartoon. Οι ζελατίνες αυτές λειτουργούσαν όπως τα layers σήμερα στα προγράμματα επεξεργασίας 
εικόνας. 

 

ψ 

Η πρώτη στην Ελλάδα επαγγελματική rostrum camera αγοράστηκε από τον  από τον κ. Θανάση Ανανίδη το 
1969 και αργότερα μια δεύτερη το 1976. 

Στο animation, από την στιγμή που ολόκληρη η δημιουργία του, όποια τεχνική και να χρησιμοποιηθεί, 
ορίζεται σαν λήψη καρέ –καρέ, η διαδικασία του compositing πραγματοποιείται επίσης καρέ –καρέ. Η μάσκα 
(matte) απομονώνει την φιγούρα από το φόντο και αντίστροφα η αντίμασκα το φόντο από την φιγούρα. Η 
μάσκα –αντίμασκα είναι μαύρη και αδιαπέραστη από το φώς. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται να εκτίθεται 
το φιλμ από την αντίμασκα μόνο στην φιγούρα και από την μάσκα μόνο στο φόντο. Η τεχνική παραμένει η 
ίδια μόνο που οι μάσκες και οι αντίμασκες δημιουργούνται με βάση τους σχεδιασμένους χαρακτήρες. Με 



Β΄Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα», Αθήνα Τεχνόπολη Δήμου 
Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016  

 

304 

 

δεδομένο ότι οι χαρακτήρες είναι σχέδια και οι μάσκες δημιουργούνται από αυτά τα σχέδια. Παραθέτω ένα 
παράδειγμα που αντιστοιχεί σε ένα και μοναδικό καρέ ενός πλάνου. Το φόντο είναι η «ζωντανή» εικόνα και 
αποτελεί ένα καρέ από μία συνεχόμενη λήψη ενός  κινηματογραφικού πλάνου σε traveling (παράλληλη 
κίνηση της μηχανής λήψης). Ο σχεδιασμένος χαρακτήρας  είναι επίσης ένα καρέ από ένα σύνολο σχεδίων που 
δημιουργούν τον κύκλο κίνησης ενός ποδηλάτου. 

                           

Εικόνα 7. Οι εικόνες που θα ενωθούν, και οι μάσκες. 

Η κινηματογράφηση γίνεται καρέ –καρέ με την χρήση της rostrum camera και του aerial από όπου 
προβάλλονται οι «ζωντανές» λήψεις. Το compositing μας δίνει έναν σχεδιασμένο χαρακτήρα να ποδηλατεί σε 
πραγματικό περιβάλλον.  

 

Εικόνα 8. 

Αρχικά προβάλλεται το live από την μηχανή προβολής του aerial σε έναν εμπρόσθιας επίστρωσης καθρέπτη 
που αντανακλά σε γωνία 45ο για να φέρει την εικόνα στην λούπα, τον φακό ο οποίος είναι οριζόντια 
τοποθετημένος στο τραπέζι της rostrum camera.  Ο χειριστής συγχρονίζει τους φακούς της προβολής και της 
λούπας με τον φακό της κάμερας λήψης. Κατόπιν χρησιμοποιώντας τις μάσκες επανακινηματογραφεί καρέ – 
καρέ το περιβάλλον με το φώς που εκπέμπεται από την προβολή. Με αυτόν τον τρόπο το τελικό φιλμ έχει 
εκτεθεί στο περιβάλλον αλλά όχι στον χαρακτήρα.  Επαναφέρει το φιλμ στο αρχικό καρέ και επαναλαμβάνει 
την διαδικασία χωρίς κάτω προβολή. Πλέον χρησιμοποιούνται οι αντίμασκες  και τα σχέδια με φωτισμό από 
επάνω. Στο φιλμ εκτίθεται πλέον μόνο ο χαρακτήρας. Η ίδια τεχνική παραμένει και για την σύνδεση 
πραγματικής λήψης και γραμμάτων για τους τίτλους. Η τεχνική έχει τις ίδιες αρχές με την τεχνική του optical 
printer μόνο που εδώ είναι χειροποίητη. 
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Ήδη όμως από τη δεκαετία του 1940 και του 1950, είχαν αρχίσει τα πειράματα για γραφικά σε υπολογιστές, 
κυρίως από τον John Whitney 8, αλλά μόνο στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν οι υπολογιστές είχαν ήδη 
γίνει ευρέως καθιερωμένοι, άρχισαν να ανθίζουν καινοτομίες για τα  γραφικά στους υπολογιστές. Αρχικά, οι 
χρήσεις ήταν κυρίως για επιστημονικούς  και ερευνητικούς σκοπούς, ενώ ο καλλιτεχνικός πειραματισμός 
άρχισε να κάνει την εμφάνισή του από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Φυσικά τα γραφικά αυτά ήταν 
δισδιάστατα. Με την συνεχή ανάπτυξη της ισχύος των υπολογιστών, οι προσπάθειες για την επίτευξη 
τρισδιάστατων γραφικών με ρεαλιστική απεικόνιση είναι συνεχείς. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η 
ρεαλιστική τρισδιάστατη απεικόνιση αρχίζει να εμφανίζεται σταδιακά και στον κινηματογράφο.  Στην αρχή,  οι 
δυνατότητες ήταν κίνηση γραμμάτων και σχημάτων και από τα μέσα της δεκαετίας του '90 και σε χαρακτήρες 
–ήρωες. Η Ελληνική πρωτιά ανήκει στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Τα πρώτα τρισδιάστατα γραφικά έγιναν 
στην Ελλάδα από το Mangos studio το 1990, για τα σήματα των νεότευκτων τότε τηλεοπτικών σταθμών του 
MEGA αρχικά και αμέσως μετά του ANT1.  

   

1.5. Η τέχνη των οπτικοακουστικών στην digital εποχή. 

Η απελευθέρωση των δημιουργών από την αναλογική επεξεργασία είτε σε film, είτε σε video είχε δύο βασικά 
αποτελέσματα τα οποία έδωσαν τεράστια ώθηση στην παραγωγή και animation και live action films.  

Το πρώτο είναι καθαρά οικονομικό. Με την χρήση της τεχνολογίας έχει καταστεί δυνατόν να δημιουργούνται 
τρισδιάστατα περιβάλλοντα σε υπολογιστές. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται πλέον η δημιουργία 
πολύπλοκων και ακριβών τεχνικών για λήψεις σε εξωπραγματικά περιβάλλοντα που κόστιζαν στην παραγωγή 
μεγάλα ποσά, ούτε βέβαια η δημιουργία πραγματικών σκηνικών όπου απαιτούνται ακόμα μεγαλύτερα ποσά. 
Σήμερα ο σκηνογράφος έχει την δυνατότητα να εμπνευστεί κάθε είδους περιβάλλοντος και αυτό να 
λειτουργήσει άψογα μέσα στην ταινία και σε αλληλεπίδραση με τους ηθοποιούς. 

Το δεύτερο η ευκολία δημιουργίας. Όσο η ισχύς των υπολογιστών και των συστημάτων που κάνουν render 
αναπτύσσεται και οι δυνατότητες τους γίνονται πιο προσιτές οικονομικά στο ευρύτερο κοινό, τόσο οι 
καλλιτέχνες πειραματίζονται με το μέσον και δημιουργούν νέα δεδομένα στην οπτική επικοινωνία. 
Ταυτοχρόνως, αναπτύσσονται και νέα λογισμικά ελεύθερα δικαιωμάτων όπως πχ το πρόγραμμα blender 9 για 

                                                                 

8 Ο Whitney είναι ο άνθρωπος που συνέδεσε τους Η/Υ με το animation. Αρχικά δημιουργούσε στα  8mm και 
κινηματογράφησε μια σεληνιακή έκλειψη χρησιμοποιώντας ένα σπιτικό τηλεσκόπιο. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
1950 ο Whitney χρησιμοποιεί τις μηχανικές τεχνολογίες για να δημιούργησει σειρές animation για τα τηλεοπτικά 
προγράμματα και διαφημίσεις. Το 1952 σκηνοθέτησε ταινίες  για την μηχανική των πυραύλων και  ένα  από τα πιο 
διάσημα έργα αυτής της περιόδου ήταν για τους τίτλους της ταινίας  Vertigo του Άλφρεντ Χίτσκοκ (1958) συνεργαζόμενος 
με τον γραφίστα Saul Bass. 

Το 1960, ίδρυσε την Motion Graphics Incorporated, όπου χρησιμοποιεί ένα μηχανικό αναλογικό υπολογιστή για τη 
δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών, τίτλων και διαφημίσεων. Την επόμενη χρονιά, είχε το ρεκόρ των οπτικών εφέ, 
χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή του. Δίδαξε τα πρώτα γραφικά ηλεκτρονικών υπολογιστών στο UCLA το 1972. Το 1969-
1970 πειραματίστηκε με κινούμενα γραφικά προγραμματισμού σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο UCLA. Δημιούργησε 
πειραματικά έργα τα οποία σήμερα βρίσκονται στο Academy Film Archive και στο Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences, ενώ εξέθεσε το έργο του στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου όπως τα MOCA ,The Hirshhorn Museum (2005), 
στο  Centre Pompidou (2004–05), στο The Guggenheim Museum κλπ 

 

9 Η Blender Foundation είναι μια ολλανδική εταιρεία κοινής ωφελείας. Στηρίζει και διευκολύνει τα σχέδια για τον 
blender.org.  Η ανάπτυξη του προγράμματος Blender γίνεται με την ενεργή συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων από όλο 
τον κόσμο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ,animators,  καλλιτέχνες, ειδικοί των visual effect, χομπίστες, επιστήμονες, και 
πολλοί άλλοι. Όλοι τους είναι ενωμένοι από το ενδιαφέρον για την περαιτέρω εντελώς ελεύθερη και ανοικτή πηγή 3D 
δημιουργία. Το Ίδρυμα Blender στηρίζει και διευκολύνει αυτούς τους στόχους, και απασχολεί ένα μικρό προσωπικό για 
αυτό, αλλά εξαρτάται πλήρως από την παγκόσμια online κοινότητα.   
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3D γραφικά, που απευθύνονται σε ευρύ κοινό δημιουργών  και υποστηρίζονται από την κοινότητα του 
ελεύθερου λογισμικού.  Το γεγονός αυτό απελευθερώνει το μέσον και κάθε χρήστης προσθέτει το λιθαράκι 
του στην ανάπτυξη του λογισμικού. 

Το ίδιο το μέσον σήμερα έχει αποκτήσει τεράστια αφηγηματική δυνατότητα μέσα από την τεχνολογική 
εξέλιξη. Live κινηματογράφος και κινηματογράφος animation σε πολλές περιπτώσεις απλά 
αλληλοσυμπληρώνονται. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κόσμος του κινηματογραφικού «Avatar» 
(2009) του James Cameron, ή η κινηματογραφικές εκδοχές διάσημων comic με τους υπερήρωες της Marvel και 
της DC. Σταδιακά αυτός ο συγκερασμός τείνει να γίνει ο  κανόνας και δημιουργεί από μόνος του ένα νέο 
αφηγηματικό μοντέλο.  

Η τεχνική του motion capturing (AVATAR) επιτρέπει να αντιστραφούν  οι ρόλοι και ο ηθοποιός να γίνεται 
χαρακτήρας είτε τρισδιάστατος είτε δισδιάστατος. 

 

Εικόνα 9.  

Άλλο ένα πλήρες digital παράδειγμα είναι το SIN CITY. Το φιλμ ένα από τα πρώτα μαζί με τα  Sky Captain and 
the World of Tomorrow, όπου όλη η λήψη έγινε digital. Το φιλμ κινηματογραφήθηκε με Sony HDC-950 high-
definition digital camera, με τους ηθοποιούς μπροστά σε green screen, για να δημιουργηθούν κατόπιν τα 
φόντα είτε σχεδιαστικά είτε από διαφορετικές λήψεις. 

Ενώ η χρήση του green screen είχε χρησιμοποιηθεί ευρέως  για ειδικά εφέ, η χρήση των ψηφιακών 
φωτογραφικών μηχανών υψηλής ευκρίνειας είναι το βασικό στην παραγωγή αυτής της ταινίας. Ο 
συνδυασμός αυτών των δύο αυτών τεχνικών έκανε το Sin City  μία από τις λίγες πλήρως ψηφιακές ταινίες 
ζωντανής δράσης. Η τεχνική αυτή σημαίνει επίσης ότι ολόκληρη η ταινία είχε αρχικά γυριστεί σε χρώμα, και 
μετατράπηκε σε μαύρο και άσπρο. Χρώμα χρησιμοποιήθηκε επιλεκτικά και κατόπιν για να αποδώσει την  noir 
αισθητική και την λάμψη του αίματος, ενώ ταυτόχρονα να υπάρχει μία πλήρης αναφορά στο πρωτότυπο 
comic.  

 

 

Εικόνα 10.  
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2.1. Συμπεράσματα 

Όσο η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και η πτώση του κόστους αγοράς δυνατών υπολογιστών, ανοίγουν 
συνεχώς νέους ορίζοντες στους δημιουργούς, τόσο το μέσον γίνεται πιο προσιτό, επομένως και το 
αποτέλεσμα δημοκρατικότερο. Από αυτό φυσικά δεν εξυπακούεται ότι θα εκλείψουν οι  μεγάλες παραγωγές 
με τις ανάλογες απαιτήσεις, όμως πλέον τα κόστη δεν είναι απαγορευτικά και σε μικρότερης κλίμακας 
εταιρείες ή και σε αυτόνομους δημιουργούς. Το μέλλον των οπτικοακουστικών γίνεται συνεχώς 
δημοκρατικότερο, ενώ οι παραγωγές δεν διαχωρίζονται σε live cinema και animation. Τα τείχη έχουν 
καταρρεύσει από την τεχνολογική υποστήριξη.    

Σήμερα το βασικό ζητούμενο και στον «ζωντανό» κινηματογράφο αλλά και στο animation είναι η επικοινωνία 
της ταινίας προς το κοινό της και αυτό να πραγματοποιείται οπτικά με τον καλλίτερο δυνατόν τρόπο. Ο τομέας 
του «ζωντανού» κινηματογράφου είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένος με τις δυνατότητες που προσφέρει το 
3D animation και τα special effects της υψηλής τεχνολογίας. Αντίστοιχα και στο animation χρησιμοποιούνται 
υλικά δημιουργημένα με ηθοποιούς όπως στο motion capturing ή η περαιτέρω επεξεργασία της εικόνας και η 
επιλογή των καρέ από ήδη υπάρχουσες λήψεις κλπ   
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Εικόνα 7-8. Ελένη Μούρη για το συγκεκριμένο άρθρο. 

Εικόνα 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_(2009_film) 
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Τρισδιάστατος Σχεδιασμός και Animation. Παραδοσιακές Stop Motion 
Τεχνικές και Τρισδιάστατο Animation  σε ΗΥ στο Blender 3d 

 

Σπύρος Θ. Σιάκας 

Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, ΣΕΤΠ, ΠΑΔΑ 

sthsiakas@teiath.gr 

 

 

Περίληψη 

Η ψηφιακή τεχνολογία συνέβαλε στην ανάπτυξη των παραδοσιακών stop motion τεχνικών animation και στην 
σύνθεσή τους σε νέες μορφές. Επιπλέον, στην ψηφιακή εποχή, δημιουργήθηκαν προγράμματα τρισδιάστατου 
animation απευθείας στον υπολογιστή τα οποία αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία animation. Ωστόσο, 
παρότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των  παραδοσιακών τεχνικών,  στην αναλογική ή ψηφιακή μορφή τους, 
από τις τεχνικές δημιουργίας απευθείας σε υπολογιστή, τα προγράμματα δημιουργίας τρισδιάστατου 
animation, στηρίχτηκαν στην φιλοσοφία δημιουργίας animation με τον παραδοσιακό τρόπο.  

Σε αυτή την εργασία γίνεται μια ερμηνεία των εργαλείων και διαδικασιών τρισδιάστατου  σχεδιασμού και 
animation, όπως αυτά παρουσιάζονται σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα 3d animation, με βάση τις 
αντίστοιχες διαδικασίες και εργαλεία σε παραδοσιακές τεχνικές stop motion animation. Επιπλέον γίνεται μια 
ανάλυση σε βάθος των επιλογών τρισδιάστατου σχεδιασμού σε υπολογιστή με βάση τις ανάγκες που 
εξυπηρετούν μέσα από αντίστοιχα παραδείγματα παραδοσιακού stop motion animation.  

To πρόγραμμα που επιλέχθηκε για την παραπάνω ανάλυση είναι το Blender 3d,  ένα πρόγραμμα με 
εξαιρετικές δυνατότητες. Το οποίο είναι ανοικτού κώδικά, δωρεάν και ελεύθερο τόσο για σπουδαστική όσο 
και επαγγελματική χρήση. 

 

Λέξεις Κλειδιά 

3d Animation, 3d  Design,  Stop Motion Animation, Τρισδιάστατος σχεδιασμός, Blender 3d. 

 

1. Εισαγωγή 

Στις παραστατικές τέχνες σε όλες της μορφές δημιουργίας τρισδιάστατου περιβάλλοντος όπου γίνεται 
προβολή του έργου σε δύο διαστάσεις (όπως ο κινηματογράφος, τα βίντεο, τα παιχνίδια κ.ο.κ.)  ο 
προβληματισμός του δημιουργού σε σχέση με την  επικοινωνία του έργου του με τον θεατή περιλαμβάνει τα 
παρακάτω  κομβικά ερωτήματα: 

 α. Πώς θα αποδώσουμε κάτι που έχει τρεις διαστάσεις έτσι  ώστε να είναι ξεκάθαρη η τρισυπόστατη 
διάστασή του κατά την προβολή του σε μια επιφάνεια δύο διαστάσεων;  

β. Με ποιο τρόπο θα γίνουν  κατανοητές οι ιδιότητές τους και η υφή τους  σε μια προβολή σε οθόνη δύο 
διαστάσεων; 
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Επιπλέον, σε ένα δεύτερο πιο προωθημένο επίπεδο, είναι απαραίτητο να πείσουμε τον θεατή για τις 
προθέσεις μας στον τομέα της αισθητικής και του στυλ και να δώσουμε με σαφήνεια το καλλιτεχνικό στίγμα 
μας.  Επίσης,  αν έχουμε συγκεκριμένες επιρροές και αναφορές, που προέκυψαν από την έρευνά μας στο 
πεδίο, είναι απαραίτητο να φανεί η συνομιλία μας με αυτές. Δηλαδή πού και πώς αξιοποιήσαμε τα στοιχεία 
της βασικής μας έρευνας και πώς τα διαμορφώσαμε και τα μετασχηματίσαμε.  

Για να ανταποκριθούμε ως σχεδιαστές τρισδιάστατου animation στα παραπάνω ερωτήματα θα πρέπει να 
έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο και να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα βήματα που θα μας οδηγήσουν στην 
υλοποίηση του σχεδιασμού μας και των καλλιτεχνικών προθέσεών μας.  

Στην παράδοση του κλασικού τρισδιάστατου animation, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας (Lord & Sibley, 2015,  Noake, 1988)  και από την πρακτική δημιουργίας ταινιών έχει παγιωθεί 
μια μεθοδολογία με συγκεκριμένα στάδια και ειδικότητες σχεδιασμού. 

Στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και του τρισδιάστατου σχεδιασμού animation απευθείας στον 
υπολογιστή με εξειδικευμένα προγράμματα η διαδικασία δημιουργίας τρισδιάστατου animation έχει σαφείς 
διαφοροποιήσεις σε τεχνολογικό επίπεδο. Ο χάρτης στα εργαλεία σχεδιασμού, με μια πρώτη ματιά,  φαίνεται 
ότι αλλάζει(William, 2009). Ωστόσο, κοιτάζοντας προσεκτικά τον τρόπο δόμησης, τις λειτουργίες και το 
περιβάλλον εργασίας των προγραμμάτων τρισδιάστατου σχεδιασμού και animation είμαστε σίγουροι ότι  
δημιουργοί διαφόρων ειδικοτήτων σε  τομείς της παραδοσιακής τεχνικής stop motion animation θα 
ανακάλυπταν σε αυτά ένα οικείο περιβάλλον, γνωστές ορολογίες και πρακτικές δημιουργίας.  

Παρότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των  παραδοσιακών τεχνικών,  στην αναλογική ή ψηφιακή μορφή τους, 
από τις τεχνικές δημιουργίας απευθείας σε υπολογιστή, τα προγράμματα δημιουργίας τρισδιάστατου 
animation, στηρίχτηκαν στην φιλοσοφία δημιουργίας animation με τον παραδοσιακό τρόπο.  

Σε αυτή την εργασία γίνεται μια ερμηνεία των εργαλείων και διαδικασιών τρισδιάστατου  σχεδιασμού και 
animation, όπως αυτά παρουσιάζονται σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα 3d animation, με βάση τις 
αντίστοιχες διαδικασίες και εργαλεία σε παραδοσιακές τεχνικές stop motion animation. Επιπλέον γίνεται μια 
ανάλυση σε βάθος των επιλογών τρισδιάστατου σχεδιασμού σε υπολογιστή με βάση τις ανάγκες που 
εξυπηρετούν μέσα από αντίστοιχα παραδείγματα παραδοσιακού stop motion animation.  

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι παρακάτω τομείς τρισδιάστατου σχεδιασμού: 

Διαδικασία, στάδια και ειδικότητες δημιουργίας 

Περιβάλλον εργασίας 

Διαδικασία λήψης τρισδιάστατης κίνησης-animation 

όπως αυτοί διαμορφώνονται στην παραδοσιακή  και στην ψηφιακή μορφή  

Το πρόγραμμα τρισδιάστατου σχεδιασμού που επιλέχθηκε για την παραπάνω ανάλυση είναι το Blender 3d,  
ένα πρόγραμμα ανοικτού κώδικά με εξαιρετικές δυνατότητες και ελεύθερο για  οποιαδήποτε χρήση. 

 

2. Η διαδικασία δημιουργίας των τρισδιάστατων μοντέλων 

H διαδικασία δημιουργίας τρισδιάστατου περιβάλλοντος για animation περιλαμβάνει ένα στάδιο που 
προηγείται της τελικής κατασκευής και το οποίο είναι κοινό τόσο στην παραδοσιακή stop motion  μορφή όσο 
και στην ψηφιακή απευθείας τρισδιάστατη σχεδίαση σε υπολογιστή, και το στάδιο της τελικής κατασκευής 
που έχει σαφείς διαφοροποιήσεις στην παραδοσιακή και σύγχρονη προσέγγιση του 3d σχεδιασμού. 
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2.1 Κοινά στάδια δημιουργίας 

Η διαδικασία δημιουργίας ενός τρισδιάστατου περιβάλλοντος σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνει τα 
παρακάτω στάδια τα οποία είναι ζωτικά για τον σωστό σχεδιασμό σε οποιοδήποτε μέσο.  

α. Βασική Έρευνα  

Συλλογή πληροφοριών  που μπορούν να  βοηθήσουν στην δημιουργία διαφόρων στοιχείων του 
τρισδιάστατου χώρου, όπως οπτικές αναφορές, φωτογραφίες , ιστορικά στοιχεία, τοπογραφικά στοιχεία κ.ο.κ.  

β. Ζωγραφική απεικόνιση  

Ζωγραφικές απεικονίσεις είναι απαραίτητες, ώστε να έχουμε μια πρώτη ιδέα  για την  όψη του τρισδιάστατου 
περιβάλλοντος από διάφορες οπτικές γωνίες και φωτισμούς. Συνήθως, αυτά τα ζωγραφικά σχέδια 
λειτουργούν σαν βάση αναφοράς για τους φωτισμούς του σκηνικού και του γενικότερου στυλ της ταινίας.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Ζωγραφική απεικόνιση και τελικό φωτισμένο σκηνικό από την ταινία του Σ. Σιάκα «The Mirror 
Stage». 

2.2 Προαιρετικά στάδια δημιουργίας 

Τα παρακάτω στάδια, παρότι είναι προαιρετικά, αποδεικνύονται πολύ χρήσιμα στον σωστό και 
ολοκληρωμένο τρισδιάστατο σχεδιασμό. 

α. Κατόψεις  

Προσδιορίζεται η διάταξη και ο χώρος που θα καταλάβει το κάθε στοιχείο του σκηνικού.  

β. Μικρές μακέτες  

Συνήθως, πριν την δημιουργία του κανονικού σκηνικού δημιουργούνται πρόχειρες μακέτες σε μικρότερη 
κλίμακα. Αυτό βοηθάει στον έλεγχο διάφορων κατασκευαστικών λεπτομερειών, πριν αρχίσει η τελική 
κατασκευή του σκηνικού, καθώς επίσης και  της εμφάνισης του από  διάφορες  οπτικές γωνίες.  

 

2.3. Κατασκευή   

Σε αυτό το στάδιο δημιουργούνται  οι τρισδιάστατοι όγκοι που θα συνθέσουν το σκηνικό, με βάση τον αρχικό 
σχεδιασμό. . Δίνονται, επίσης, οι υφές με διάφορους τρόπους και υλικά.  

Στην παραδοσιακή μορφή τρισδιάστατου σχεδιασμού μπορούμε να δημιουργήσουμε τρισδιάστατα μοντέλα 
με οποιοδήποτε υλικό και εκφραστικό μέσο των εικαστικών τεχνών. Αντίθετα, στον τρισδιάστατο σχεδιασμό 
απευθείας σε υπολογιστή, το υλικό είναι ένα είδος  «πλέγματος» που λειτουργεί ως πρώτη ύλη που 
διαμορφώνεται σε διάφορα σχήματα και όγκους. 
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 Πιο συγκεκριμένα,  με διάφορα εργαλεία διαφοροποιήσεων των σημείων, ακμών και πλευρών του κάθε 
επιμέρους σχήματος (τρίγωνο ή τετράγωνο) του πλέγματος μπορούμε να διαμορφώσουμε το σχήμα και τον 
όγκο του τρισδιάστατου μοντέλου μας. Επίσης μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τα στοιχεία του πλέγματος ή 
να τα ελαχιστοποιήσουμε.  

Επιπλέον,  διατίθενται πρωτογενή σχήματα, που με ένα κλικ μπορούμε να τα εισάγουμε στο χώρο μας και να 
τα επεξεργαστούμε. Επίσης διατίθενται εργαλεία που προσομοιάζουν σε διαδικασίες δημιουργίας γλυπτού 
καθώς επίσης και εργαλεία δημιουργίας επιπλέον γεωμετρίας σε ήδη έτοιμα πλέγματα με συγκεκριμένο 
σχήμα. Μας δίνεται λοιπόν η δυνατότητα  να δημιουργήσουμε είτε με συνθετικές είτε με αναλυτικές 
μεθόδους  τρισδιάστατα μοντέλα με πλούσια γεωμετρία πλέγματος (high poly) μεγάλη λεπτομέρεια και 
φωτορεαλισμό  ή με φτωχή γεωμετρία πλέγματος (low poly) για πιο μίνιμαλ μοντέλα για  video games. 

Τέλος, όταν καταλήξουμε στο σχήμα του τρισδιάστατου μοντέλου μας μπορούμε να του δώσουμε χρώματα 
και να το “ντύσουμε” με οποιαδήποτε ύφη θέλουμε  επιλέγοντας από μια μεγάλη λίστα υλικών και υφών που 
μας δίνονται από το ίδιο το πρόγραμμα, όπως γυαλί, μέταλλο, καθρέφτη κ.ο.κ.  

Επιπλέον μπορούμε να του δώσουμε και το χρώμα και το σχήμα μιας χειροποίητης υφής, φωτογραφίζοντας 
μια ματιέρα που έχει δημιουργηθεί με παραδοσιακή εικαστική τεχνική ή ακόμα και ένα τρισδιάστατο 
χειροποίητο μοντέλο-μακέτα.  

Ωστόσο, αυτές οι δυνατότητες σχεδιασμού και προσομοίωσης  παραδοσιακών τεχνικών σε τρισδιάστατο 
σχεδιαστικό περιβάλλον σε υπολογιστή δεν εγγυώνται από μόνες τους την εκπλήρωση των σχεδιαστικών μας 
προθέσεων. Για την σωστή απόδοση μιας υφής και την πειστικότητα του υλικού με το οποίο θα “ντύσουμε” το 
μοντέλο μας, κυρίως  όταν του δώσουμε κίνηση, δεν αρκεί μόνο να επιλέξουμε και να ορίσουμε μια 
συγκεκριμένη υφή. Είναι απαραίτητο στην απόφασή μας τόσο στην επιλογή του υλικού όσο και στον τρόπο 
κίνησης του 3d μοντέλου μας να  λάβουμε υπόψη τους περιορισμούς του συγκεκριμένου  υλικού στην 
πραγματική του διάσταση όταν κινείται. Για παράδειγμα σε ένα stop motion animation με πλαστελίνη 
φαίνονται τα ίχνη των δαχτύλων που αλλάζουν τις πόζες του αντικειμένου για να φωτογραφηθεί και ο θεατής 
έχει ταυτίσει την κίνηση του συγκεκριμένου υλικού με αυτή την ιδιαιτερότητα. Αυτό το εφέ, τεχνικά,  
μπορούμε να το πετύχουμε και στο 3d animation σε υπολογιστή χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητη η γνώση  της παραδοσιακής τεχνικής και της συμπεριφοράς του κάθε υλικού στ χώρο για να 
προβούμε στις αντίστοιχες τεχνικές ενέργειες και να σχεδιάσουμε την σχεδιαστική στρατηγική μας ανάλογα. 
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει απαραίτητα να κάνουμε stop motion animation κάθε υλικού πριν 
προχωρήσουμε σε 3d animation απευθείας σε κάποιο πρόγραμμα σε υπολογιστή. Όμως, η έρευνα στο πεδίο, 
η γνώση της ιστορίας του animation και η επισκόπηση ταινιών με τις αντίστοιχες τεχνικές και υλικά. είναι 
απαραίτητα στοιχεία  για έναν σχεδιαστή και animator 3d μοντέλων για δημιουργίες υψηλού καλλιτεχνικού 
και επαγγελματικού επιπέδου.  

3. Το περιβάλλον εργασίας 

Το περιβάλλον εργασίας στο παραδοσιακό stop motion animation περιλαμβάνει τον περιβάλλοντα χώρο στον 
οποίο κινούμαστε και διαμορφώνουμε την κίνηση, με όλα τα στοιχεία που τον αποτελούν όπως το σκηνικό, 
την κάμερα λήψης, τα φώτα, το μόνιτορ στο οποίο βλέπουμε την γωνία της κάμερας κ.ο.κ.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.  
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Ο χώρος αυτός σε μια επαγγελματική κατάσταση δημιουργίας animation καταλαμβάνει αρκετό χώρο και 
πρέπει να είναι δεσμευμένος μέχρι να ολοκληρωθεί το γύρισμα. 

Αντίθετα το περιβάλλον εργασίας 3d σχεδιασμού και animation σε υπολογιστή είναι η οθόνη και η επιφάνεια 
εργασίας του υπολογιστή μας.   

 

Εικόνα 3. 

Επιπλέον στο πρόγραμμα τρισδιάστατου σχεδιασμού Blender είναι δυνατή η διαμόρφωση της επιφάνειας 
εργασίας σε υποεπιφάνειες  απευθείας από τον σχεδιαστή όπως επιθυμεί. Επίσης υπάρχουν έτοιμες 
διαμορφωμένες επιφάνειες από το πρόγραμμα ανάλογα με το είδος εργασίας που εκτελούμε στο blender3d  
και η οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα στο πεδίο του animation. Για παράδειγμα υπάρχουν 
κατάλληλα διαμορφωμένες επιφάνειες για εργασίες που αντιστοιχούν στο animation, στο editing, στο 
compositing κ.ο.κ. 

 

 

Εικόνα 4. Λίστα με τις ειδικά διαμορφωμένες επιφάνειες εργασίας ανά ειδικότητα. 

Κάμερα 
Σχήμα προς διαμόρφωση 

Φως 
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3.1 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας  με βάση την θέση της κάμερας 

Όλες οι τεχνικές stop motion animation  κατανέμονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες με βάση την θέση της 
κάμερας και, κατά συνέπεια, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας στην διαδικασία λήψης  της 
κινούμενης εικόνας, σε τεχνικές Οριζόντιας και Κάθετης λήψης. 

Στις τεχνικές οριζόντιας λήψης η κάμερα είναι τοποθετημένη σε σταθερό σημείο  σε οριζόντια θέση. Κατά 
συνέπεια το θέμα μας είναι στημένο σε κάθετη μορφή. Παραδείγματα δημιουργίας  σε αυτή την κατηγορία, 
όπως προκύπτουν από την αντίστοιχη βιβλιογραφία  stop motion περιλαμβάνουν τεχνικές με πλαστελίνη, 
κούκλες, αντικείμενα, pixilation. 

                                                                                             

                                                                                                      Οπτική κάμερας              θέση κάμερας σε οριζόντια κατεύθυνση  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. 

Στις τεχνικές κάθετης λήψης η κάμερα είναι τοποθετημένη σε σταθερό σημείο σε κάθετη  θέση. Κατά 
συνέπεια το θέμα μας είναι στημένο σε οριζόντια  επιφάνεια και φωτογραφίζεται από ψηλά. Παραδείγματα 
δημιουργίας  σε αυτή την κατηγορία, όπως προκύπτουν από την αντίστοιχη βιβλιογραφία  spop motion 
περιλαμβάνουν τεχνικές με κολάζ, σκόνες, ζωγραφική κάτω από την κάμερα κ.α.  

                                            

                                                                                                            Οπτική κάμερας         θέση κάμερας σε κάθετη 
κατεύθυνση 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. 
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4. Διαδικασία λήψης τρισδιάστατης κίνησης-animation 

Στο παραδοσιακό stop motion animation η λήψη των φωτογραφιών συνεχόμενης κίνησης γίνεται  καρέ- καρέ 
(Βασιλειάδης, 2006, Lord & Sibley, 2015, Μούρη,2004, Noake, 1988, Σιάκας, 2008).  Όλα τα καρέ 
δημιουργούνται χειροποίητα με συνεχόμενη εναλλαγή μιας πόζας και λήψης της αντίστοιχης φωτογραφίας. Η  
ομαλή ροή μιας κίνησης καθορίζεται από την σύνθεση των συνεχόμενων καρέ, τα οποία μπαίνουν σε 
γραμμική σειρά σε ένα πρόγραμμα μοντάζ. Η  γρήγορη εναλλαγή τους δημιουργεί την συνεχόμενη κίνηση..  

Στο 3d animation σε υπολογιστή σε όλα τα προγράμματα υπάρχει η δυνατότητας αυτόματης  δημιουργίας 
animation που κινείται στην φιλοσοφία της διαδικασίας που περιγράψαμε πιο πάνω.  Δηλαδή μετακίνηση 
πόζας και καταγραφή της κάθε κίνησης στον χρόνο με συγκεκριμένο σημείο κλειδί.  

 Αντίστοιχα και η  διαμόρφωση της επιφάνειας εργασίας έγινε με βάση αυτή την λογική. Πιο συγκεκριμένα σε 
όλα τα 3d animation προγράμματα υπάρχει μια γραμμή χρόνου όπου δίνεται η δυνατότητα να 
δημιουργήσουμε και να επεξεργαστούμε κλειδιά κίνησης. 

Εικόνα 7. 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του 3d animation απευθείας σε υπολογιστή  σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο 
λήψης animation είναι ότι εδώ δημιουργούμε μόνο τις θέσεις κλειδιά και τα ενδιάμεσα καρέ δημιουργούνται 
αυτόματα από το πρόγραμμα. ΄ 

Επίσης, ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η ευκολία στην διαμόρφωση του ρυθμού της κίνησης. Πιο 
συγκεκριμένα, ο ρυθμός της κίνησης στην παραδοσιακή μορφή δίνεται με δύο τρόπους,: στην διάρκεια της 
λήψης και στο μοντάζ. (Σιάκας, 2008). Στα προγράμματα ισχύει το ίδιο, ωστόσο μπορούμε να 
δημιουργήσουμε περισσότερα ή λιγότερα  ενδιάμεσα μετακινώντας τα αντίστοιχα κλειδιά.  

 

Η γραμμή του χρόνου  

και οι επιλογές animation 

 στο Blender 3d 

Το πάνελ ελέγχου  

των κλειδιών animation 
(dope shit) στο Blender 3d 

 

Πάνελ-Μόνιτορ 

όπου βλέπουμε  

την σκηνή μας 

μέσα από το 
φακό της 
κάμερας 
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Εικόνα 8. 

4.1. Η Κίνηση της Κάμερας  

Η κίνηση του πλάνου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν το ιδιαίτερο εκφραστικό στοιχείο  που διακρίνει τον 
κινηματογράφο σε σχέση με τις άλλες αναπαραστατικές τέχνες όπως το θέατρο και η ζωγραφική. Η κίνηση του 
πλάνου δημιουργείται από την κίνηση της κάμερας. Σύμφωνα με τον Σιάκα (2011) μια από τις  λειτουργίες του 
κινούμενου κάδρου είναι η δημιουργία βάθους και ανάδειξη της τρισδιάστατης φύσης των αντικειμένων. 

Στα προγράμματα τρισδιάστατου σχεδιασμού δίνεται τεχνικά η δυνατότητα  εύκολου χειρισμού της κίνησης 
της κάμερας με δυνατότητες όπως κίνηση σε τροχιά, κλείδωμα εστίασης σε ένα αντικείμενο κατά την διάρκεια 
της κίνησης κ.οκ.  Εκείνο που είναι απαραίτητο είναι η γνώση της λειτουργίας του κινούμενου κάδρου και οι 

βασικές αρχές σύνθεσης του πλάνου (Bordwell, Thompson, 2005, Καβάγιας, 1982). 

Εικόνα 9. Τέσσερα στιγμιότυπα της κίνηση της κάμερας σε τροχιά με lock στο πρόσωπο (στην δεξιά υποοθόνη) 
και της αντίστοιχης οπτικής του φακού της (στην αριστερή υποοθόνη) 

4.2. Ο φωτισμός  

Στην περίπτωση του Stop Motion Animation σχετικά με τον φωτισμό του θέματός μας υπάρχουν πολλά κοινά 
στοιχεία με τον φωτισμό στο θέατρο, κυρίως στο κουκλοθέατρο, και στον κινηματογράφο. Στην περίπτωση 
του 3d σχεδιασμού μέσω υπολογιστή, παρότι τα φώτα είναι σε ψηφιακή μορφή, όλες οι ιδιότητες, οι 

Κλειδιά 
animation  

Για κάθε 
στοιχείο της 
σκηνής μας 
(κάμερα, φώτα, 
κύβος) στο 
οποίο έχουμε 
δώσει κίνηση 
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ονομασίες και τα είδη φωτισμού παραπέμπουν σε  προσομοιώσεις πρακτικών φωτισμού  και φώτων που 
χρησιμοποιούμε στον κινηματογράφο και στο stop motion animation. 

 

5. Συμπεράσματα 

Με βάση την παραπάνω συνοπτική ανάλυση της διαδικασίας τρισδιάστατου σχεδιασμού στην παραδοσιακή 
και σύγχρονη μορφή θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία στην φιλοσοφία 
σχεδιασμού και αρκετές τεχνικές διαφοροποιήσεις που δημιουργούν συγκεκριμένα όρια και προδιαγραφές 
σχεδιασμού.  

Σίγουρα η φιλοσοφία  και το περιβάλλον εργασίας στα προγράμματα 3d σχεδιασμού και animation 
στηρίχτηκαν στην παράδοση του stop motion animation, όμως υπάρχουν και αρκετά στοιχεία που οδηγούν 
στην ανάδειξη του τρισδιάστατου σχεδιασμού σε υπολογιστή ως ενός νέου και αυτόνομου μοντέλου 
τρισδιάστατου σχεδιασμού και animation.  

Δεν θα θέλαμε να προβούμε σε συμβουλές χρησιμοποίησης της μιας ή της άλλης τεχνικής ή προγράμματος, 
καθώς η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση την ιδιαιτερότητα της κάθε εργασίας και τις δεξιότητες του 
δημιουργού. Ωστόσο θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ορισμένα πλεονεκτήματα σε κάθε ένα από τα δύο 
μοντέλα τρισδιάστατου σχεδιασμού.  

Στα πλεονεκτήματα 3d προγραμμάτων συμπεριλαμβάνονται η εξοικονόμηση χώρου εργασίας, ο πλήρης 
έλεγχος όλων των devices (κάμερα, φώτα κ.λ.π.), οι δυνατότητες φωτορεαλισμού και η άμεση ενσωμάτωση 
των προϊόντων σχεδιασμού σε άλλα μέσα με την χρήση δυνατοτήτων transparency, green screen κ.ο.κ 

Στα πλεονεκτήματα του stop motion συμπεριλαμβάνονται η αμεσότητα της δημιουργίας και οι δυνατότητες 
πειραματισμού και δοκιμών  σε περιπτώσεις ερασιτεχνικού ή πειραματικού   animation, η εξοικονόμηση 
χρόνου στην εξαγωγή (rendering)  του τελικού προϊόντος σχεδιασμού και η αξιοποίηση δεξιοτήτων 
χειροποίητης κατασκευής.  
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Περίληψη 

Η ανακοίνωση αυτή θα δομηθεί σε δύο μέρη. Αφενός, θα επιχειρήσει να ερμηνεύσει την «ανοιχτότητα» στην 
ενημέρωση του υποκειμένου. Παρότι, η πολλαπλότητα των δικτυακών πηγών είναι πλέον δεδομένη, η 
εγκυρότητα και αξιοπιστία καθίσταται αμφίβολη. Η αδυναμία ελέγχου –σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη 
ανωνυμία- παρέχει μια παντοδυναμία της πληθυντικότητας. Ο θεατής καθίσταται ανίκανος να ελέγξει και 
επομένως είτε δέχεται παθητικά και άκριτα, είτε αρνείται να εισέλθει σε αυτούς τους ψηφιακούς 
λαβυρίνθους. Σε κάθε περίπτωση, το είδος της πληροφορίας, αλλά πρωτίστως ο όγκος των δεδομένων 
συμπιέζουν όλο και περισσότερο τις ενικότητες των υποκειμένων.  

Το βέλος της κατεύθυνσης αυτής της πληροφόρησης είναι διπλό. Στη δεύτερη ενότητα, θα δοθεί έμφαση στην 
πληροφόρηση που παρέχουν οι ενικότητες των χρηστών στο σύστημα. Εδώ, ενδιαφέρει το είδος των 
πληροφοριών και ο τρόπος δημοσιοποίησής τους. Τα «μέσα κοινωνικής δικτύωσης» αποτελούν σήμερα ένα 
νέο τρόπο ενημέρωσης, αλλά και επικοινωνίας. Οι πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι οι χρήστες που εναλλάσσονται 
στους ρόλους του θεατή και του θεώμενου.. Από πολιτικής και αισθητικής πλευράς όμως, παρατηρείται μια 
έντονη εσωτερικοποίηση των μηχανισμών πειθαρχίας κατά τη φουκωϊκή αντίληψη. Το υποκείμενο, εκούσια 
και εμπρόθετα προχωρά στην παροχή και διανομή –χρήσιμων ή μη- προσωπικών ή και όχι πληροφοριών στο 
σύστημα. Εντέλει, αυτές οι ψηφιακές ταυτότητες δημιουργούνται και παράγουν μια εικονική πραγματικότητα, 
ή μήπως παράγουν μια ρεαλιστική «εικονικότητα»; 

 

Λέξεις Κλειδιά 

Υπερ-πληροφόρηση, θεατής-θεώμενος/υποκείμενο-αντικείμενο/ενικότητες-πληθυντικότητες, , μηχανισμοί 
πειθαρχίας, πανοπτισμός, πανωλόβλητη πόλη, ψηφιακή ταυτότητα 

 

1. Εισαγωγή 

Η ανακοίνωση αυτή θα ασχοληθεί με τη διαδικασία της ενημέρωσης εντός της ψηφιακής συνθήκης. Η 
είσδυση των ψηφιακών μέσων στην καθημερινότητα των σύγχρονων κοινωνιών είναι δεδομένη. Η τεχνολογία 
παρέχει στο υποκείμενο τη δυνατότητα πρόσβασης σε αναρίθμητους ιστο-τόπους/κυβερνο-χώρους 
πληροφόρησης και ενημέρωσης. Συν τοις άλλοις, το υποκείμενο μετατρέπεται σε αντικείμενο παρατήρησης 
από τους άλλους χρήστες. Εμφανίζεται επομένως εδώ ένα παράδοξο, μια αντιστροφή: ο παρατηρητής γίνεται 
παρατηρώμενος. Σε αυτό το διαλεκτικό σχήμα: η αντικειμενικότητα στηρίζεται σε μια υποκειμενική, 
πληθωρική χειρονομία· η υποκειμενικότητα στο object petit a, το παράδοξο αντικείμενο που είναι η αντίστιξη 
του υποκειμένου(Buttler, Laclau, Zizek, 2000: 239) .  
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Η εισήγηση θα δομηθεί σε δύο μέρη. Αφενός, θα επιχειρήσει να ερμηνεύσει την «ανοιχτότητα» στην 
ενημέρωση του υποκειμένου. Η πολλαπλότητα των πηγών ενημέρωσης και ο όγκος των δεδομένων ποτέ δεν 
έφθασαν σε αυτό το σημείο, και όμως, η σοφία του ανθρώπου δεν αυξήθηκε. Στη δεύτερη ενότητα, θα δοθεί 
έμφαση στην πληροφόρηση που παρέχουν οι ενικότητες των χρηστών στο σύστημα. Τα ερωτήματα που 
ανακύπτουν είναι αναρίθμητα και οι απαντήσεις ακόμα δύσκολες να ληφθούν, καθώς τα φαινόμενα αυτά 
είναι νεοεισαχθέντα και τα αποτελέσματά τους δεν έχουν διαφανεί στην πράξη. Η νέα κατάσταση ορίζεται 
εντός ενός ουτοπικού κυβερνο-χώρου που ενσωματώνει το άτομο σε διαδικασίες απο-υλοποιημένες και 
παράγει μια αισθητική ενός δημόσιου θεάματος που εγγράφει το υποκείμενο στις μεθόδους ενός συστήματος 
πειθαρχίας. 

Κοινός τόπος στη συζήτηση είναι η πληροφορία, ή μάλλον τα «δεδομένα». Η καταγραφή, χρήση, επεξεργασία, 
αξιοποίηση, εκμετάλευση και διανομή της πληροφορίας αποτέλεσε -κυρίως από την εφεύρεση της 
τυπογραφίας και εφεξής- μείζων ζήτημα τόσο για εκείνους που την αποζητούσαν, όσο και για εκείνους που 
την παρείχαν. Η σχέση μάλιστα που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει με 
εκείνη του κύριου – δούλου. Η σχέση αυτή ορίστηκε στη βάση της αλληλοσυμπλήρωσης των δύο 
συμβαλλόμενων μερών, αλλά με σαφείς θέσεις ισχύος των δύο όρων και ανάλογες διαγωγές (Deleuze, 
2002:157). Σήμερα, οι συσχετισμοί αυτού που παρέχει την πληροφορία και του δέκτη ετεροπροσδιορίζονται 
και μεταβάλλονται ανάλογα με τη συνθήκη διανομής και του είδους των δεδομένων. 

Η εμμονή στο σύνθημα του Francis Bacon: «η γνώση είναι δύναμη» οδήγησε στην αξίωση, εδραίωση και 
γιγάντωση της πεποίθησης ότι εκείνη είναι το μοναδικό μέσο εγκυρότητας. Και ο μοναδικός τρόπος 
κατάκτησης ή/και προσέγγισής της είναι διαμέσου της επιστήμης. Εξάλλου, ο πλατωνικός ορισμός της γνώσης 
- μέσα από το σωκρατικό διάλογο Θεαίτητος: « Γνώση είναι η αληθής και δικαιολογημένη πεποίθηση» 
(Αληθής Δόξα Μετά Λόγου)- εδράζεται στην καταγραφή της αλήθειας μέσω της εμπειρίας και επεξεργασμένης 
υπό της λογικής (Κουτούγκος, 2008:26). Η πρόσβαση σε αυτήν τη γνώση, ήδη από την ελληνική αρχαιότητα 
επιτυγχάνεται μέσα από τη συστηματοποιημένη καταγραφή της εμπειρίας, το βιβλίο. Το βιβλίο ως τόπος 
αποκάλυψης της αλήθειας αλλά και αποθησαυρισμού της γνώσης συμβάλλει δραστικά και επί της ουσίας 
στην πρόοδο της νόησης του ανθρώπου. 

 

2. Το παράδειγμα της ψηφιακής βιβλιοθήκης και της ψηφιακής ταυτότητας  

Η αδιαμφισβήτητη αξία του βιβλίου οδήγησε στη θεμελίωση του ως μέσου προσέγγισης της αλήθειας και η 
συγκέντρωσή τους σε βιβλιοθήκες βοήθησε στην εύκολη πρόσβαση για περισσότερους αναγνώστες. Το 2002 
μάλιστα η εταιρία Google ξεκίνησε ένα κολλοσιαίο και μεγαληπέβολο σχέδιο: να ψηφιοποιήσει όλα τα βιβλία 
του κόσμου. Το περίφημο Google Library Project  διεκόπει το 2008 -αφότου είχε ήδη σκανάρει 20 
εκατομμύρια βιβλία- από τις ένδικες προσφυγές συγγραφέων και εκδοτών καθώς θεωρούν ότι το εγχείρημα 
αυτό θίγει τα οικονομικά τους συμφέροντα και καταστρατηγεί τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών 
δικαιωμάτων. (New Yorker: 2015) 

 Η δικαστική διαμάχη σε πρωτοβάθμιο επίπεδο δικαίωσε την εταιρία, παρόλαυτα η έντονη αντίδραση και 
συνέχιση του δικαστικού αγώνα από πλευράς συγγραφέων γεννά έντονη συζήτηση. Η εταιρία θεωρεί ότι 
προστατεύει την πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργώντας την πρώτη ουσιαστικά πλήρη, ψηφιακή βιβλιοθήκη 
του κόσμου. Θα παρέχει στους χρήστες δωρεάν και ταχύτατα αποτελέσματα σε απεριόριστες αναζητήσεις, 
ακόμη και σε μη επανεκδόσιμα βιβλία ή σπάνιες, παλιές εκδόσεις. Τέλος, ισχυρίζονται ότι η μερική 
παρουσίαση βιβλιογραφικών αναφορών και αποσπασμάτων θα λειτουργήσει ως προβολή και διαφήμιση των 
συγγραφέων και των έργων τους.  

Οι αντίδικοι τονίζουν ότι δεν ρωτήθηκαν ποτέ για τη συναίνεσή τους και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε ένα 
τέτοιο μονοπωλιακό, γιγαντιαίο εγχείρημα θα είναι καταστροφικοί για τους αναγνώστες και τους ίδιους. Τα 
έντυπα βιβλία θα παραγκωνισθούν και θα πέσουν σε αχρηστία, με τα κέρδη τους να συρρικνώνονται ενώ της 
εταιρίας να εκτοξεύονται ακόμα και από τα μελλοντικά δικαίωματα. Επιπλέον, οι χρήστες έρχονται σε επαφή 
με τμήμα του βιβλίου και στοιχεία που ενδέχεται να αποτελούν προϊόν λογοκριμένης έκδοσης με αλλοιώσεις 
ή στρεβλώσεις νοήματος. Τέλος, η ανάγνωση περιεχομένου αποθηκεύεται και τα δεδομένα καταγράφονται 
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για μελλοντικές παρόμοιες αναζητήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο το σύστημα (παρ)ακολουθεί και επιτηρεί 
τις κινήσεις του χρήστη μακροπρόθεσμα. 

Από την άλλη, έχουμε την πληροφορία που εκχωρεί το άτομο στο σύστημα και κυρίως στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Τα νηπιακά ακόμη προγράμματα Facebook και Tweeter δημιουργήθηκαν για διαφορετικές 
χρήσεις και άλλους σκοπούς. Το πρώτο για μια μακροπρόθεσμη δικτύωση ατόμων (κυρίως νεαρής ηλικίας) σε 
ένα είδος ιντερνετικής «φιλίας» μέσα από την παρουσίαση του προσώπου-προφίλ που εκείνο διαμορφώνει 
στα πλαίσια της ψηφιακής αισθητικής. Το δεύτερο, πρωτοεμφανίστηκε ως ένα άμεσο εργαλειακό αποτύπωμα 
πληροφόρησης μεταξύ εργαζομένων σε εταιρείες ή πολιτικών αναρτήσεων. Σήμερα, θα λέγαμε ότι αμφότερα 
εκφυλίστηκαν ώστε να εξυπηρετούν τις ναρκισσιστικές τάσεις των προσώπων μέσα σε μια εικονική 
πραγματικότητα παραγωγής προτύπων και ειδώλων. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι τα υποκείμενα 
αυτοβούλως και εμπρόθετα προχωρούν στην ανάρτηση προσωπικών πληροφοριών. 

Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με διαδικασίες που εμπλέκουν το υποκείμενο στην διακίνηση 
δεδομένων με σκοπό την πληροφόρηση. Ας εξετάσουμε πιο λεπτομερώς τις δυστοπικές ενέργειες ή 
επιπτώσεις που προκύπτουν εντός των συστημάτων αυτών μέσα από τη φουκωϊκή σκέψη περί πειθαρχείας 
και επιτήρησης. Συγκεκριμένα, η σχεσιακή εξάρτηση του ατόμου στη γνώση, όταν κατέχει το ρόλο του 
υποκειμένου είναι σχέση επιτήρησης, ενώ όταν μετατρέπεται σε αντικείμενο είναι πειθαρχική. Μάλιστα, θα 
δανειστώ τη λογική του πανοπτισμού για να ερμηνεύσω το πρώτο παράδειγμα, ενώ την έννοια της 
πανωλόβλητης πόλης για το δεύτερο. 

 

3. Μηχανισμοί πειθαρχίας και επιτήρησης  

Η σημερινή κοινωνία παρωθεί και επιτακτικά αποζητά από τους πολίτες να ενημερώνονται και να 
ακολουθούν την επικαιρότητα. Για το λόγο αυτό, παραχωρεί έναν τεράστιο όγκο δεδομένων. Η εγκυρότητα 
και αξιοπιστία όμως των προβαλόμενων δεδομένων είναι αμφίβολη. Κυρίως όμως, είναι εκ των πραγμάτων 
αδύνατο να ελεγχθούν και να εκτιμηθούν. Αυτή η αδυναμία –σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη ανωνυμία- 
παρέχει μια παντοδυναμία της πληθυντικότητας. Ο θεατής καθίσταται ανίκανος να ελέγξει και επομένως είτε 
δέχεται παθητικά και άκριτα, είτε αρνείται να εισέλθει σε αυτούς τους ψηφιακούς λαβυρίνθους ώστε να μην 
χαωθεί –και τότε αναζητά μέσα πληροφόρησης, που όμως έχουν κοινές ρίζες. Σε κάθε περίπτωση, το είδος της 
πληροφορίας, αλλά πρωτίστως ο όγκος των δεδομένων συμπιέζουν όλο και περισσότερο τις ενικότητες των 
υποκειμένων. Συνακόλουθα, η υπερπληροφόρηση στην εποχή της ελευθεροστομίας μπορεί να καταστεί 
άκρως επιζήμια για το άτομο. Το αμφίθυμο υποκείμενο εισέρχεται σε εκείνη την κατάσταση που Judith Butler 
ονομάζει «επισφάλεια»: νιώθει τρωτό και ευάλωτο, ότι ασφυκτιά, βάλλεται και βρίσκεται σε μια εύθραυστη 
ισορροπία που ενδεχομένως οδηγεί στον τραυματισμό ή/και το θάνατο (Butler, 2009, 12). 

Το εγχείρημα της Google θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι επεξεργάζεται τη λογική του πανοπτισμού. Ο 
ρόλος του Πανοπτικού «είναι μεγεθυντικός· τακτοποιεί ίσως την εξουσία, καθιστώντας την πιο οικονομική και 
πιο αποτελεσματική, αλλά αυτό δεν το κάνει για την ίδια την εξουσία, ούτε και για την άμεση σωτηρία μιας 
απειλούμενης κοινωνίας, αλλά για την ενίσχυση των κοινωνικών δυνάμεων - για την αύξηση της παραγωγής, 
την ανάπτυξη της οικονομίας, τη διάδοση της παιδείας, την ανύψωση του επιπέδου της δημόσιας ηθικής· 
γενικότερα για την αύξηση και για τον πολλαπλασιασμό» (Foucault, 1976:274). Επομένως, είναι εμφανές ότι 
αυτή η προσπάθεια συσσώρευσης γνώσης, πληροφοριών, δεδομένων συντελείται εντός του οικονομικού 
συστήματος συσσώρευσης ανθρώπων και κεφαλαίων. Η ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας 
εντατικοποιεί τη χρήση της αυξημένης πολλαπλότητας ατόμων προς όφελος και μεγιστοποίηση των 
κεφαλαίων. Οι πληθυντικότητες αυτές επιβάλλεται να υποταχθούν σε εξειδικευμένες και λεπτομερείς μορφές 
πειθαρχικής εξουσίας.  Τέλος, το άτομο εσωτερικοποιεί την επιτήρηση και μηχανικά ωθείται σε συμπεριφορές 
και σκέψεις σύννομες προς το κυρίαρχο σύστημα. 

Όσον αφορά στην (αυτο)προβολή μέσω Facebook και λοιπών μέσων η διαδικασία μπορούμε να ισχυριστούμε 
ότι πηγάζει από την «εκθαμβωτική θεατότητα του μονάρχη που αντιστρέφεται σε αναπόδραστη ορατότητα 
των υπηκόων» (Foucault, 1976:249). Μέσα από αυτήν την αντιστροφή της ορατότητας και της 
καταναγκαστικής αντικειμενοποίησης η εξουσία διαπερνά όλες τις βαθμίδες. Εξάλλου, η ασημαντότητα της 
ατομικότητας του καθενός, του ταπεινού υποκειμένου αντιπαραβάλλεται στην προνομιακή φιγούρα του 
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αξιομνημόνευτου βασιλιά. «Το χρονικό ενός ανθρώπου, η αφήγηση της ζωής του, η διεξοδική ιστοριογραφία 
του, αποτελούσαν μέρος των τελετουργιών της εξουσίας του. Ωστόσο, οι πειθαρχικές μέθοδοι αντιστρέφουν 
αυτή τή σχέση, υποβιβάζουν το κατώφλι της περιγραπτής ατομικότητας, και μετατρέπουν την περιγραφή αυτή 
σε μέσο ελέγχου και μέθοδο κυριάρχησης. Το άτομο δεν αποτελεί πια ένα μνημείο για μελλοντική μνήμη, αλλά 
ένα ντοκουμέντο για ενδεχόμενη χρησιμοποίηση[...]. Η γραπτή αυτή παράσταση των πραγματικών υπάρξεων 
δεν αποτελεί πια μια διαδικασία ηρωοποίησης∙ λειτουργεί ως διαδικασία αντικειμενοποίησης και 
καθυπόταξης» (Foucault, 1976:253). 

Εκτός όμως, από την εποποιία της καθημερινότητας παρατηρείται άλλη μια κρυφή πειθαρχική τεχνική, όμοια 
με αυτήν στην πανωλόβλητη πόλη. Στην κατάσταση κρίσεων από ασθένειες το 17ο και 18ο αιώνα, οι αρχές για 
λόγους ζωής και θανάτου υποβάλουν τους πολίτες σε διαδικασίες πλήρους και συνεχούς επιτήρησης. Τα 
υποκείμενα υφίστανται μόνιμο έλεγχο και συναινούν καθώς στην αρρώστια που προοιωνιζόταν το θάνατο, η 
εξουσία αντέτασσε την διηνεκή απειλή του θανάτου∙ στην εξουσία του θανάτου, αντιτασσόταν η ενσυνείδητη 
άσκηση του δικαίου της ρομφαίας (Foucault, 1976:274). Έτσι και στην περίπτωσή μας οι χρήστες συναινούν να 
προσφέρουν προσωπικές πληροφορίες της καθημερινότητάς τους, ώστε να αποδείξουν ότι ανήκουν σε αυτό 
το σύστημα. Κατ’ αναλογία με τους κατοίκους της πανωλόβλητης πόλης -που προσπαθούν να επιβεβαιώσουν 
την ύπαρξή τους- οι χρήστες επιχειρούν να δηλώσουν την παρουσία τους. Αυτό το επιτυγχάνουν αφενός με 
την κοινοποίηση της ακριβούς τοποθεσίας τους, και αφετέρου με τη απόλυτη συμμόρφωσή τους προς μια 
κανονικοποίηση.  

Σε αυτό το αυθαίρετο κενό μεταξύ κανονιστικού και περιγραφικού αναδύεται η ηγεμονική θεωρία του Laclau, 
που λειτουργεί ως ένα ουδέτερο εννοιολογικό εργαλείο για κάθε ιδεολογικό σχηματισμό (Buttler, Laclau, 
Zizek, 2000: 229). Το άτομο είναι, χωρίς αμφιβολία, η πλασματική στοιχειώδης μονάδα μιας «ιδεολογικής» 
παράστασης της κοινωνίας· είναι όμως και μια πραγματικότητα κατασκευασμένη από την ειδική εκείνη 
τεχνολογία της εξουσίας που λέγεται «πειθαρχία». Και στην πειθαρχία τα υποκείμενα πρέπει να ορώνται· 
αυτή η δυνάμει επιτήρηση διατηρεί το «πειθήνιο» άτομο στην κατάσταση της υποταγής. Όμως η ψηφιακή 
συνθήκη αναφέρεται σε δίκτυα και πολλότητες. Τι ισχύει λοιπόν εκεί; 

Η επικοινωνία των χρηστών επιτελείται διαμέσου δικτυακών σχέσεων που αναφέρονται σε διανοιγμένες 
πληθυντικότητες κατανεμημένες σε δενδρικά και κλαδικά σχήματα. Εντούτοις, στο πυκνό πλέγμα των 
σχέσεων εξακολουθεί να λανθάνει μια ασαφής, αλλά πλήρως οργανωμένη ιεραρχική δομή. Μάλιστα, η 
πειθαρχική της ισχύ εμφανίζεται ως σύνθεση μιας αναλυτικής, οργανικής, κυψελικής και γενετικής 
ατομικότητας (Foucault, 1976:205). Και ενώ το Διαδίκτυο εν τη γενέσει του λειτουργεί με την «από κάτω-προς 
τα πάνω» [bottom-up] λογική, ενυπάρχει η εμφάνιση της κλασικής «από πάνω-προς τα κάτω» [top-down] 
δομής. Παρατηρούμε μάλιστα ένα παράδοξο: ενώ κάθε άκρο (άτομα ή ομάδες) του περιπλεγμένου και 
εκτενούς ιστού συνεισφέρει στη διανομή πληροφοριών κατά συγκεκριμένο ποσοστό, θεωρεί ότι αποτελεί τον 
βασικό πόλο τροφοδοσίας του συστήματος. Νομίζει ότι είναι η κορυφή στην πυραμειδοειδή δομή, μεγεθύνει 
την αξία του και αποκτά ηγεμονική ή ηγεμονεύουσα τάση. Εξάλου, ο Foucault και ο Zizek περιγράφoυν 
παρόμοιες συμπεριφορές και στη μηχανοδομή της πειθαρχικής εξουσίας. Καταλήγουν όμως, ότι ακόμα και οι 
πλέον υψηλόβαθμοι στην ιεραρχία εμπλέκονται στο μηχανισμό προσφέροντας τον εαυτό τους ως αντικείμενο 
επιτήρησης, ανατροφοδοτώντας αυτόν το φαύλο κύκλο και ισχυροποιώντας τις δομές με την αυτοθυσία τους. 
Συνεπώς, την πληροφορία-γνώση ποιός την παρέχει σε αυτό το κλειστό σχήμα; 

 

4. Συμπεράσματα 

Σε αυτό το σημείο, είναι απαραίτητη η αναφορά στη σχέση «εξουσίας-γνώσης». Η απόρριψη της εξουσίας, 
ώστε το υποκείμενο της γνώσης να είναι ελεύθερο δεν φαίνεται ότι οδηγεί αυτομάτως σε ανύψωση των 
γνώσεων. Εφόσον, κάθε εξουσία εντάσσεται σε κάποιο πεδίο γνώσης και κάθε γνώση προϋποθέτει και 
αποτελεί ταυτόχρονα σχέσεις έξουσίας, οφείλουμε να εξετάζουμε και να μελετάμε το υποκείμενο της γνώσης, 
τα αντικείμενα της γνώσης καθώς και τους διάφορους τρόπους γνώσης ως αποτελέσματα θεμελιακών 
αλληλοεξαρτήσεων του συστήματος «έξουσίας-γνώσης». Άρα, στα σχήματα αυτά ακόμα και μέσα από τέτοιες 
σκληρές πειθαρχικές συσχετίσεις μπορούμε να αποκτήσουμε γνώση, χωρίς να αφορά το ποιός ή τι. 
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Με άλλα λόγια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όντως μπορούν να καταστούν: φορείς κοινωνικοποίησης, μέσα 
οιονεί δημόσιας ενημέρωσης, εργαλεία καθυπόταξης ή ανατρεπτικής δράσης, κήρυκες συσπείρωσης, οθόνες 
(αυτο)προβολής, φωτεινά ή/και σκοτεινά σημεία γνώσης στο διάστικτο δίκτυο της υπερ-πληροφορίας. Μέσα 
στην ουτοπία των ιστοτόπων του Διαδικτύου, ο χρήστης ως flâneur περιδιαβαίνει «ελεύθερα» στον κυβερνο-
χώρο των ιδεών. Παρόλα αυτά, λόγω της ψευδούς πεποίθησής του, ότι ίσταται εντός ενός υπαρκτού 
γεωμετρικού τόπου και εξαιτίας της συμπίεσης που δέχεται από τον όγκο των δεδομένων, η ουτοπία αυτή 
μετατρέπεται σε δυστοπία. Συνολικά, έχουμε μια ουτοπο-δυστοπική συνθήκη απεριόριστης ελευθερίας της 
γνώσης. Μια δυναμική κατάσταση μάθησης με μια αφάνταστα εύκολη πρόσβαση στην γνώση ή τη μη γνώση. 

Κλείνοντας, ας αναλογιστούμε και πάλι την ουτοπία του ψηφιακού κόσμου. Στα τέλη του 18ου αιώνα η 
πειθαρχική εξουσία δεν στιγματίζει πια το σώμα, αλλά την ψυχή όπως λέει ο de Bamly. Σήμερα, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μια δεύτερη στροφή: από την ψυχή στο απείκασμα της, μέσα από την 
εικονική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, ο Zizek ισχυρίζεται ότι: «Όταν ολόκληρη η (κοινωνική) μας ύπαρξη 
σταδιακά εξωτερικεύεται και εκχωρούμε το δικαίωμα της «υλικοποίησής» μας στο μεγάλο Άλλο του 
διαδικτύου, τότε αν ένας κακός χάκερ διαγράψει την ψηφιακή μας ταυτότητα, αναπόδραστα μας στερεί την 
κοινωνική ταυτότητα, μας μετατρέπει σε μη-πρόσωπα» (Buttler, Laclau, Zizek, 2000: 254). Εντέλει, αυτές οι 
ψηφιακές ταυτότητες δημιουργούνται και παράγουν μια εικονική πραγματικότητα, ή μήπως παράγουν μια 
ρεαλιστική «εικονικότητα»; 

Στο ερώτημα αυτό, ίσως απαντά ο Foucault: «Η κοινωνία μας δεν είναι η κοινωνία του θεάματος, αλλά της 
επιτήρησης· κάτω από την επιφάνεια των εικόνων, τα σώματα πολιορκούνται σε βάθος· πίσω από τη μεγάλη 
αφαίρεση της ανταλλαγής, συνεχίζεται το εξονυχιστικό και συγκεκριμένο ντρεσάρισμα των χρήσιμων 
δυνάμεων. Τα κυκλώματα της επικοινωνίας είναι τα υποστυλώματα μιας σώρευσης και ομοκέντρωσης της 
γνώσης· η εναλλαγή των σημάτων σηματοδοτεί τα αγκυροβόλια της εξουσίας, η θαυμαστή ολότητα του 
ατόμου δεν ακρωτηριάζεται, δεν καταστέλλεται, δεν αλλοιώνεται από το κοινωνικό μας σύστημα, αλλά το 
άτομο «κατασκευάζεται» εκεί φροντισμένα, σύμφωνα με μια ολόκληρη τακτική που αφορά τις δυνάμεις και 
τα σώματα. Είμαστε πολύ λιγότερο «Έλληνες» απ' ό,τι το φανταζόμαστε. Δεν βρισκόμαστε ούτε στις κερκίδες 
ούτε στη σκηνή, αλλά μέσα στην πανοπτική μηχανή, πολιορκημένοι από τις εξουσιαστικές της ενέργειες των 
οποίων εμείς οι ίδιοι είμαστε οι φορείς, μιας και είμαστε ένας από τους μηχανισμούς της» (Foucault, 
1976:285).  
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Η ψηφιακή εποχή ως κοινός φορέας μιας ετερόκλιτης αισθητικής μεταξύ των 
τεχνών. Το παράδειγμα της μουσικής και η σχέση της με τις υπόλοιπες 

τέχνες υπό το πρίσμα μιας νέας αντίληψης για την αισθητική 
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Περίληψη 

 

Ότι καλείται “Ψηφιακή εποχή”, “Ψηφιακή τεχνολογία“ κλπ αποτελεί το επίγονο στάδιο ενός πλαισίου 
αναφοράς που εκ των υστέρων ετεροκαθορίστηκε ως ”αναλογικό”. Λίγοι μπορούσαν να φανταστούν ότι η 
εφεύρεση του τρανζίστορ ως αντικαταστάτη των λυχνιών θα άλλαζε τόσο πολύ την πορεία της ιστορίας σε 
κάθε της έκφανση. Η κοινή αντιμετώπιση κάθε εισερχόμενης πληροφορίας ήταν το κλειδί για αυτή την εξέλιξη. 
Η μουσική αποτελεί μια από τις τέχνες που συνοδοιπορεί δια βίου με κάθε τεχνολογική εξέλιξη. Ο 
συγχρωτισμός της με την ψηφιακή εποχή ήταν άμεσος. Ωστόσο αυτό το νέο πλαίσιο έμελλε να αποτελέσει ένα 
κοινό πεδίο αναφοράς και εργαλειακής σχέσης για όλες τις τέχνες, σε σημείο να βρεθούν κοινοί τόποι ακόμη 
κι εκεί που δε διαφαινόταν έως τότε κάποια ιδιαίτερη σχέση. Από την άλλη, συχνά υποβαθμίστηκαν 
προαιώνιες σχέσεις τόσο μεταξύ των τεχνών όσο και μεταξύ των ζωτικών λειτουργιών και οργάνων εντός του 
ίδιου του σώματος της εκάστοτε τέχνης. Τα νέα δεδομένα πρόλαβαν για μια ακόμη φορά στην ιστορία της 
τέχνης τις εξελίξεις. Η νέα πραγματικότητα δημιούργησε αυτόκλητα νέους κανόνες μεταξύ της τέχνης και της 
τεχνολογίας. Όμως αυτή τη φορά δεν υπήρχε ο χρόνος αντίδρασης εκ μέρους των καλλιτεχνών και των 
θεωρητικών άλλων εποχών (όπως για παράδειγμα έγινε με την έλευση του κινηματογράφου). Αυτό είχε 
αποτέλεσμα την εισβολή ενός άλλου τρόπου σκέπτεσθαι και μιας άλλης κοινής “αισθητικής” στο καλλιτεχνικό 
αποτέλεσμα ο οποίος εν πολλοίς πρεσβευόταν από ετερόκλιτες ομάδες ανθρώπων συχνά πλήρους άγνοιας και 
συσχετισμού με την καλλιτεχνική δημιουργία την ίδια στιγμή που οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι κριτικοί 
εδράζονται στο χώρο της κοινωνιολογίας, της σημειολογίας των υπολογιστών και λιγότερο της φιλοσοφίας και 
της αισθητικής.         

 

Λέξεις κλειδιά 

Μουσική, Ψηφιακή εποχή, Τεχνολογί, 

 

1. Εισαγωγή  

Οτιδήποτε αναφέρεται σήμερα με το επίθετο “Ψηφιακή”, (εποχή, τεχνολογία κλπ), αποτελεί επίγονο στάδιο 
ενός πλαισίου αναφοράς που εκ των υστέρων ετεροκαθορίστηκε ως ”αναλογικό”. Λίγοι μπορούσαν να 
φανταστούν ότι η εφεύρεση του τρανζίστορ ως αντικαταστάτη των λυχνιών θα άλλαζε τόσο πολύ την πορεία 
της ιστορίας σε κάθε της έκφανση. Η κοινή αντιμετώπιση κάθε εισερχόμενης πληροφορίας ήταν το κλειδί για 
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αυτή την εξέλιξη. Καμιά μορφή τέχνης δεν έμεινε εκτός αυτού του νέου πλαισίου το οποίο στην πορεία έγινε 
πλατφόρμα υποδοχής και ενσωμάτωσης κάθε εισερχόμενων πληροφοριών με τη μορφή ψηφιοποιημένων 
δεδομένων. Η διαμόρφωσή του έγινε με ταχύτατους ρυθμούς και όπως θα δούμε συχνά απρόβλεπτες 
εξελίξεις. Το νέο αυτό πλαίσιο τροφοδότησε με νέα εργαλεία και μεθόδους τις τέχνες, (όχι αναίμακτα για 
αυτές), και κατέληξε να αποτελεί σήμερα ένα κοινό πεδίο αναφοράς και εργαλειακής σχέσης δημιουργώντας 
πλέγματα σχέσεων μεταξύ των τεχνών ακόμα εκεί που δεν διαφαινόταν έως τότε κάποια ιδιαίτερη σχέση 
μεταξύ τους. Τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία συχνά έχουν πιο βαθιά αίτια και πιο θεμελιώδεις επιπτώσεις 
στην τέχνη και αυτό το στοιχείο επιβάλλει σκεπτικισμό, φειδωλή αντιμετώπιση και στοχασμό.  

 

2. Το παράδειγμα της μουσικής και η εξέλιξη στην Αισθητική και την επιστήμη 

Η μουσική αποτελεί μια από τις τέχνες που συνοδοιπορεί δια βίου με κάθε τεχνολογική εξέλιξη. Από το 
pianoforte που αντικατέστησε τις προηγούμενες εκδοχές πληκτροφόρων και εντός του φιλοξενούνταν ένας 
ολόκληρος τεχνολογικός κόσμος της εποχής, μέχρι τις πρώτες ηχογραφήσεις, η μουσική βρισκόταν σε 
επίκαιρη θέση σε κάθε καινοτομία. Ωστόσο ο 20ος αιώνας φαίνεται ότι συχνά προώθησε, και άλλοτε εκβίασε, 
τις εξελίξεις. Έτσι η καταγραφή ήχου σε οποιοδήποτε φορέα, (αρχικά αναλογικό και μετέπειτα ψηφιακό), 
μπορεί αρχικά να σήμανε την έναρξη μιας νέας εποχής καταγραφής έργων και κυρίως ερμηνειών επί αυτών 
στη συνέχεια όμως σηματοδότησε μια νέου τύπου παγιοποίηση της ερμηνείας. Είναι γνωστό ότι η παρτιτούρα 
αποτελεί τον κληροδοτημένο και κοινώς αποδεκτό τρόπο καταγραφής του μουσικού υλικού όμως η απόσταση 
μεταξύ της γραφόμενης και της ακουστικής εκδοχής παραμένει πάντα τόσο ευρεία ώστε οι πιθανές εκτελέσεις 
έργων να είναι τόσες όσοι περίπου και οι ερμηνευτές. Προϊόντος του χρόνου αυτή η δυναμική άρχισε να 
εξακτινώνεται και να δημιουργεί τάσεις την ίδα στιγμή που ήταν δυνατόν καταξιωμένοι συνθέτες όπως ο  
Sergei Rachmaninoff να ηχογραφούν τα έργα τους με τους ίδιους ως σολίστ ή μαέστρους φέρνοντας στην 
επιφάνεια νέα, πρωτόγνωρα, και ακόμη και σήμερα δύσκολα διαχειρήσιμα δεδομένα.    

Ο συγχρωτισμός αυτός μεταξύ μουσικής και τεχνολογίας συνέχισε την πορεία του και στην ανατολή της 
ψηφιακής όπως ονομάζεται εποχής. Πολύ γρήγορα υποβαθμίστηκαν σχέσεις μεταξύ των ζωτικών λειτουργιών 
και οργάνων εντός του ίδιου του σώματος της μουσικής τέχνης, όπως και άλλων τεχνών,  καθώς και  
προαιώνιες σχέσεις μεταξύ των τεχνών. Τα νέα δεδομένα πρόλαβαν για μια ακόμη φορά στην ιστορία της 
τέχνης τις εξελίξεις και κυρίως τις όποιες αισθητικές αναλύσεις. Η νέα πραγματικότητα δημιούργησε 
αυτόκλητα νέους κανόνες μεταξύ της τέχνης και της τεχνολογίας. Και αν η αρχές του 20ου αιώνα ήταν 
πράγματι πυκνές γεγονότων αυτή τη φορά δεν υπήρχε ούτε ο στοιχειώδης χρόνος αντίδρασης εκ μέρους των 
καλλιτεχνών και των θεωρητικών άλλων εποχών (όπως για παράδειγμα έγινε με την έλευση του 
κινηματογράφου). Αυτό είχε αποτέλεσμα την εισβολή ενός άλλου τρόπου σκέπτεσθαι και μιας άλλης κοινής 
“αισθητικής” στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ο οποίος εν πολλοίς πρεσβευόταν από ετερόκλιτες ομάδες 
ανθρώπων συχνά πλήρους άγνοιας σχετικά με την καλλιτεχνική δημιουργία την ίδια στιγμή που οι 
περισσότεροι εμπλεκόμενοι κριτικοί εδράζονται στο χώρο της κοινωνιολογίας, της σημειολογίας των 
υπολογιστών και λιγότερο της φιλοσοφίας και της αισθητικής.         

Ας δούμε όμως το νέο πλαίσιο αναφοράς και σε τι συνίστατο η αλλαγή. Η χρήση του τρανζίστορ που έγινε 
ευρεία μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου πολέμου άνοιξε το δρόμο στις πρώτες υπολογιστικές μηχανές που 
θα χρησιμοποιούσαν το δυαδικό σύστημα πάνω στο οποίο στηρίζεται η αρχή κάθε ψηφιακού κώδικα. Σε ότι 
αφορά στον ήχο η αρχή είχε γίνει το 1938 με το σύστημα P.C.M (Pulse Code Modulation), του Βρετανού Alec 
Reeves για χρήση των τηλεφωνικών εταιριών, ενώ αργότερα αυτού του είδους η ψηφιοποίηση 
χρησιμοποιήθηκε στους συνθετητές ήχου. Μερικά χρόνια αργότερα αλλά μόλις το 1957 ο Max Vernon 
Mathews, (1926 – 2011), με σπουδές στο «California Institute of Technology» και το «M.I.T» και έχοντας 
θητεύσει στην εταιρία «Bell» καθώς όπως είπαμε οι πρώτες προσπάθειες ψηφιοποίησης του ήχου εδράζονταν 
σε τηλεφωνικές εφαρμογές, προχώρησε σε μερικές από τις πρώτες ψηφιακές καταγραφές ήχου καθώς και σε 
αντίστοιχες εφαρμογές διαδραστικής δημιουργίας ψηφιακών ήχων. Πρόκειται για τη γένεση ενός νέου είδους 
που θα ονομαστεί λίγο αργότερα και επίσημα ως τις μέρες μας «Computer Music». Οι απαρχές βρίσκονται 
στις αρχές της δεκαετίας του ’50 όταν ο υπολογιστής  CSIRAC σχεδιασμένος από τους Trevor Pearcey και 
Maston Beard και προγραμματισμένος από τον μαθηματικό Geoff Hill αναπαρήγαγε ψηφιακά μουσική. Οι 
έρευνες συνεχίστηκαν στα μεγάλα εργαστήρια και πανεπιστήμια τόσο ως προς την ψηφιακή καταγραφή του 
ήχου όσο και ως προς τη δημιουργία ήχων και συνθέσεων εντός του νέου αυτού υπό διαμόρφωση τοπίου. Η 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trevor_Pearcey
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ιστορία της ψηφιακής εποχής στη μουσική είναι μεγάλη και περιλαμβάνει ένα πλήθος παραμέτρων, οπτικών 
και σχέσεων την ανάπτυξη των οποίων δεν επιτρέπει η παρούσα ανακοίνωση, για αυτό θα αρκεστούμε σε 
μερικά μόνο βασικά σημεία.  

Σύντομα ο κάθε ένας από αυτούς του κλάδους άρχισε να διεισδύει βαθύτερα στην έρευνα καθώς η 
εξερεύνηση νέων ηχητικών σημάτων και η καταγραφή τους ήταν δύο πολύ απαιτητικοί τομείς τόσο σε σχέση 
με το χρόνο όσο και με την υλικοτεχνική υποδομή που απαιτούσε ο καθένας. Την ίδια στιγμή πολλές εταιρίες 
μουσικών οργάνων είδαν στη νέα τεχνολογία έναν εξαιρετικά προσοδοφόρο κλάδο καθώς θα ήταν 
ευεπίφορος στην μαζική παραγωγή. Οι υπολογιστές και οι μεταγενέστεροι συνθετητές αρκετά νωρίς 
χωρίστηκαν σε αυτούς που επικεντρώνονταν στην προσπάθεια μίμησης ή αναπαραγωγής προϋπαρχόντων 
κυματομορφών, (όπως τα φυσικά όργανα), και σε εκείνους οι οποίοι είχαν ως μοναδικό στόχο τη δημιουργία 
και τη διαμόρφωση νέων ηχοχρωμάτων μέσω ψηφιακής επεξεργασίας των σημάτων. Από την άλλη, σε ότι 
αφορά στις εγγραφές, είναι γνωστό ότι κάθε ψηφιοποίηση σημαίνει απαραίτητα και κβαντοποίηση των 
σημάτων. Αυτό ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή κι έτσι η αναζήτηση ταχύτερων επεξεργαστών και 
μεγαλύτερης διαχειρίσιμης μνήμης ήταν μονόδρομος για την ποσότητα αλά κυρίως για την ποιότητα των 
ηχογραφήσεων.    

Ίσως έχει γίνει ήδη εμφανές ότι αυτές οι εξελίξεις όχι μόνο θα επηρέαζαν την όποια προϋπάρχουσα αισθητική 
αλλά αυτόχρημα θα δημιουργούσαν μια νέα. Η Computer Music διέπεται από ένα σύνολο τεχνικών και 
αισθητικών παραμέτρων που πλέον απέχει πολύ από κάθε άλλη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Η 
ηχοπαραγωγή ή η επεξεργασία κυματομορφών για χρήση δημιούργησε νέες φόρμες ακατανόητες από το 
κλασικό υπόβαθρο αλλά απολύτως αναγνωρίσιμες και συνεπείς στο νέο τοπίο χωρίς αυτό να αποτελεί 
κανενός είδους αξιολογική κρίση. Το ίδιο συνέβη και με τη μουσική εκτέλεση. Οι όποιοι περιορισμοί δυνητικά 
υφίσταντο μέχρι την ψηφιοποίηση και την αντίστοιχη χρήση σχετικά με την όποια δυνατότητα ή ικανότητα 
των οργάνων ή των εκτελεστών σχεδόν εξέλειψε μετά από αυτές τις εξελίξεις. Η αποσπασματικότητα και το 
montage για το οποίο τόσος λόγος έγινε από τον Adorno και κυρίως από τον Benjamin στον κινηματογράφο, 
μεταφέρθηκε στη μουσική χωρίς αντίστοιχο προβληματισμό καθώς έγιναν περίπου αυτονόητα δομικά μέρη 
της όποιας σύνθεσης. Όσο για την όποια ενότητα, αυτή αναζητήθηκε πια υπό το πρίσμα μιας νέου τύπου 
αποδόμησης – αναδόμησης ηχητικών συμπάντων τα οποία πλέον διαμορφώνονταν εξ αρχής και διέπονταν 
από τους νόμους που θα έθετε και θα ακολουθούσε ή όχι ο εκάστοτε δημιουργός. Την ίδια στιγμή 
παρατηρείται για πρώτη φορά στη μουσική ιστορία οι ίδιοι οι συνθέτες να παραδίδουν την πρώτη γραφή του 
έργου τους, (σε παρτιτούρα, σε γραφήματα ή σε μικτά είδη), μαζί με το ηχητικό ενέργημα δημιουργημένο, 
εκτελεσμένο και ηχογραφημένο από τους ίδιους, μη παραχωρώντας πλέον σε κανένα τη ρεαλιστική 
δυνατότητα εναλλακτικής εκτέλεσης και υπό αίρεσης διαπραγμάτευση σε κανένα από τα αντίστοιχα ανοιχτά 
πεδία παρελθόντων ετών. Μέσα από την ψηφιοποίηση η εικόνα και ο ήχος συνέχισαν την κοινή τους πορεία 
που είχε ξεκινήσει από το Σελυλόϊντ και τη μαγνητοταινία σε ψηφιακό περιβάλλον και με ομοιότροπη 
κβαντοποίηση εικόνων (frames) και ηχητικών συμβάντων (events) διαμορφώνοντας σχεδόν αυτονόητα μια 
κοινή γλώσσα σε τεχνικό επίπεδο την ίδα στιγμή που η απόσταση σε ότι αφορά την αισθητική και το εκάστοτε 
θεωρητικό υπόβαθρο μεγάλωνε.    

    Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις της ψηφιακής εποχής στη μουσική δημιουργία ήταν αναμφισβήτητα η 
εισαγωγή ενεργών κυττάρων από την επιστήμη των μαθηματικών καθώς ο ψηφιακός χώρος επιτρέπει την 
κοινή επεξεργασία αλγοριθμικών και παραμετρικών σχέσεων μεταξύ εξισώσεων και ηχογεννητριών ή 
συστημάτων παράλληλης δημιουργίας και επεξεργασίας δυναμικών συνθέσεων εντός του υπολογιστή. Οι 
σχέσεις αυτές αρχικά βασίστηκαν στις γνωστές Πυθαγόρειες σχέσεις αλλά γρήγορα διέτρεξαν σχεδόν το 
σύνολο των μαθηματικών μοντέλων που εμφανίστηκαν κατά καιρούς και μπορούσαν να έχουν ανάλογο στη 
μουσική. Αυτές οι εξελίξεις ήταν μοιραίο να δημιουργήσουν μια νέα αντίληψη περί αισθητικής καθώς η 
κομψότητα των μαθηματικών σχέσεων μπορεί να μεταφέρει στατικές σχέσεις αλλά πολύ δύσκολα 
μετατρέπεται σε καταληπτές φόρμες τουλάχιστον στη μορφολογική εκδοχή που είναι γνωστές και 
αναγνωρίσιμες μέχρι και την ατονική μουσική. 

Από την άλλη σε ότι αφορά την εγγραφή/καταγραφή είναι γνωστό ότι κάθε ψηφιοποίηση αποτελεί και 
κβαντοποίηση των ηχητικών συμβάντων κάτι που μεταφράζεται σε απώλεια ποιότητας. Ο αντίλογος συχνά 
επιχειρηματολογεί με συνοδοιπόρο τον ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό ροής δεδομένων και τάξης αυτής της 
κβαντοποίησης χωρίς ωστόσο να δίνει πειστικά επιχειρήματα σχετικά με τα σημεία «ζέσης» μερικών 
κυματομορφών καθώς οι αρμονικές πολλών οργάνων δεν συμπίπτουν απαραίτητα με την εκάστοτε έστω και 
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υψηλής ανάλυσης ψηφιακή εγγραφή και αναπαραγωγή. Αυτό έχει ως αισθητικό αποτέλεσμα και συνέπεια τη 
συχνά μεταλλαγμένη χρήση οργάνων στον ψηφιακό χώρο σε σχέση με παλιότερες εποχές που 
ηχογραφούνταν αναλογικά αλλά και την καθιέρωση νέων τεχνικών καθώς το νέο περιβάλλον ευνοούσε κάτι 
τέτοιο σε αντίθεση με το παρελθόν.     

Η νέα εποχή όπως ήταν φυσικό ευνόησε ειδικότητες που σχετίζονταν άμεσα με τους υπολογιστές και κατά 
κάποιο τρόπο ποδηγέτησαν τις εξελίξεις σχετικά με τα εξειδικευμένα προγράμματα που χρησιμοποιεί κάθε 
τέχνη. Αυτό είχε αποτέλεσμα την συχνή διαστρέβλωση χρηστών παραμέτρων, την παραγκώνιση άλλων αλλά 
και την εισαγωγή μερικών ετερόκλιτων στοιχείων σε επίπεδο τεχνικής ή αισθητικής στο βωμό μιας πιο 
ευέλικτης χρήσης ή μιας περισσότερο φιλικής στο χρήστη εφαρμογής. Οι κοινοί αυτοί τόποι δημιουργίας δεν 
άργησαν να φιλοξενήσουν υπό τη σκέπη τους διαφορετικές τέχνες και να προκύψουν συνάφειες και σχέσεις 
μεταξύ αυτών οι οποίες αν και δεν οφείλονταν στην κοινή τους σχέση με τον ψηφιακό χώρο εμφανίστηκαν με  
αυτό τον τρόπο.      

Λίγο αργότερα οι αλγοριθμικές και σημειωτικές μηχανές ερευνητών όπως ο Γερμανός μαθηματικός Frieder 
Nake (1938), εκ των πρωτοπόρων δημιουργών στο χώρο του «Computer scientist», και «Computer art» θα 
αναζητούσαν τη νέα Αισθητική στις συζεύξεις ήχου και εικόνας καθώς σύμφωνα με τον Nake προκύπτει ότι η 
διάδραση ανθρώπου – υπολογιστή στη δημιουργική διαδικασία νομιμοποιεί κάθε επιλογή μεταξύ λειτουργίας 
και αισθητικής προκειμένου αυτή να γίνει ελκυστική και όταν στόχος είναι η επικοινωνία (Nake F.,-Grabowski 
S., 2004:1). Ο Nake αντιλαμβάνεται πλήρως τον νέο αισθητικό χάρτη που συντίθεται μέσω αυτού του νέου 
τρόπου δημιουργίας που άνοιξαν οι υπολογιστές και εκφράζει την ανάγκη μιας νέας δημιουργίας αντίληψης 
επί της αισθητικής, καθώς η σκληρή παραμετροποίηση οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά. 
Η Αισθητική των Υπολογιστών την οποία ευαγγελίζεται είναι πλέον ένα αίτημα που πρέπει να βρει 
ανταπόκριση. 

Εν μέσω αυτών των ραγδαίων εξελίξεων η ολοένα και βαθύτερη σχέση των τεχνών και των επιστημών με τον 
ψηφιακό κόσμο δεν άργησε στο τέλος του προηγούμενου αιώνα να ενώσει ερευνητικά επιστήμες όπως τα 
μαθηματικά, η νευροφυσιολογία, η βιοχημεία, τα εικαστικά και ο κινηματογράφος σε ένα ενδιαφέρον υπό 
διερεύνηση πεδίο. Ένας από τους πρώτους σχετικούς ερευνητές είναι ο Jürgen Schmidhuber (1963) ο οποίος 
συνδύασε τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και μαθηματικών μοντέλων με τις νευροεπιστήμες και κάποιες 
θεωρίες οικονομίας της αγοράς. Το ενδιαφέρον του στράφηκε ταυτόχρονα στις δυνατότητες του μοντέλου 
αυτού στην εκπαίδευση και τη στροφή της έρευνας στη δημιουργικότητα και την ανταμοιβή του υποκειμένου 
όπως και στις σχετικές εικαστικές αναζητήσεις. Ο κλάδος αυτός συνδέεται τόσο με την «Αισθητική των 
Υπολογιστών» που προαναφέρθηκε όσο και με την “Υπολογιστική αισθητική”, καθώς ομαδοποιεί μοντέλα και 
αντιδράσεις μέσω πειραμάτων και κατόπιν ένταξής τους στα αξιωματικά σχήματα των προγραμμάτων.  

 

3. Επίλογος 

 

Είναι σαφές ότι η ψηφιακή εποχή δεν καλείται άκριτα ως επανάσταση η οποία όχι αβασάνιστα στέκεται δίπλα 
στην γεωργική και τη βιομηχανική. Κάθε έκφραση της ζωής μετά από αυτήν έχει επηρεαστεί καταλυτικά και οι 
Τέχνες δε θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Η Αισθητική ως κομμάτι της φιλοσοφίας καλείται να 
σταθμίσει τις ολοένα και πιο περίπλοκες παραμέτρους αυτού του νέου τοπίου καθώς αυτό το συνοικέσιο 
μεταξύ τεχνολογίας τέχνης και αισθητικής δε μπορεί να κριθεί ακόμη καθώς επανακαθορίζεται διαρκώς σε 
μια πορεία που οι θετικές παράμετροι στέκονται σχεδόν ισότιμα με τις αρνητικές.  
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	1.2 Στόχος των καλλιτεχνών αυτής της περιόδου ,είναι πράγματι η απόλυτη κατάργηση του ίδιου του έργου τέχνης: από αυτήν την τέχνη και από αυτό το έργο δεν υφίσταται λοιπόν πάρα μόνο η ιδέα της τέχνης. Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί το έργο του  Joseph K...
	Εικόνα 2.
	1.3 Σε αυτό το πλαίσιο της απ-υλικοποίησης της τέχνης εμφανίζεται  επίσης και η έννοια της Arte Povera, η οποία επιμένει στην φυσική παρουσία τόσο του θέματος του καλλιτέχνη  όσο και του αντικειμένου. Χαρακτηριστικό  είναι το παράδειγμα της έκθεσης τ...
	Εικόνα 3.
	1.4 Αναφερθήκαμε ήδη σε αυτές τις καλλιτεχνικές τάσεις της δεκαετίας του ’60,οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια τάση απ-υλικοποίησης του αντικειμένου της τέχνης» και οι οποίες καταλήγουν σταδιακά στην εξαφάνιση του έργου για χάρη της έννοιας. Θα πρέπει...
	Εικόνα 4.
	Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η απ-υλικοποίηση του αντικειμένου της τέχνης σηματοδότησε μια νέα σχέση με το μουσείο και το σύστημα της τέχνης καθώς τα έργα αυτά είναι εμφανές ότι  αποκτούν έναν εφήμερο και αναλώσιμο χαρακτήρα. Έτσι το καθεστώς του απ...
	2. Η  Επι-υλικοποίηση του αντικείμενου της τέχνης.
	Ο Jürgen Ηabermas στο έργο του La technique et la science come idéologie, αναφερόμενος γενικά  στα καινοφανή σημάδια της σύγχρονης τεχνολογίας που έχουν εισχωρήσει και έχουν ριζώσει ως βαθιά ίχνη στο σώμα της πολιτιστικής παραγωγής, πιστεύει ότι θα επ...
	Ποιο θα είναι άραγε το μέλλον της σύγχρονης τέχνης ; Άραγε, θα επηρεαστεί η πορεία της εξέλιξής της  μέσα από αυτές τις νέες  τεχνολογικές πρακτικές; Ποια θα είναι η σχέση των σύγχρονων έργων τέχνης με το κοινό;
	Τα ανωτέρω ερωτήματα μας οδηγούν σε μια και μόνη σκέψη: το πρόβλημα θα πρέπει να εντοπιστεί στον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας  στους τομείς παραγωγής και  διακίνησης των έργων τέχνης,  μεταβάλλοντας  ολοένα και περισσότερο το καθεστώς το οποίο διέπ...
	Πράγματι, βρίσκουμε πολλές αντιστοιχίες  αυτού του  κειμένου σε σχέση με την μορφή που έχει πάρει η σύγχρονη τέχνη. Αυτό γίνεται εμφανές, όταν αναφερθούμε στα τρία σημεία  που εισήγαγε ο Βenjamin στην κριτική του και τα οποία είναι: α) Η αλλαγή του τρ...
	2.1 Αναλύοντας στην συνέχεια τον όρο επι-υλικοποίηση του αντικειμένου της τέχνης, διαπιστώνουμε ότι αυτή διαφαίνεται ήδη από την δεκαετία του ‘80 και αποτελεί σύμφωνα με τον Jean-  Francois Lyotard  ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταμοντέρνας ε...
	Όσον αφορά την μεταμοντέρνα αισθητική, σύμφωνα με τον  Lyotard, έχουμε μια πρόσμιξη των δυο στοιχείων,δηλαδή, της μοντέρνας αναπαράστασης και της φιλοσοφικής έννοιας του ηδονισμού η οποία ενυπάρχει μέσα στο μη αναπαραστάσιμο. Η ίδια η αναπαράσταση απο...
	Eδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η έκθεση με την επωνυμία “  Les Ιmmateriaux “, το 1988, κάτω από την εποπτεία του  J.-F. Lyotard (Jimenez, 2005:272).Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα ξεχωρίσουμε είναι ο Piotr Kowalski- αρχιτέκτονας και γλύπτης- στην  Bi...
	Εικόνα 5.
	Στη συνέχεια,  το έργο του Εrnst Breleur «Χωρίς τίτλο»,1998, «Εικόνα 6»,καλλιτέχνη από την Μαρτινίκα, πραγματοποιείται με ακτινογραφίες του ανθρώπινου σώματος. Τα αποσπασματικά κλισέ συγκεντρώνονται, καλούνται, βάφονται, με τέτοιο τρόπο ώστε  να σχημα...
	Εικόνα 6.
	Συνεχίζουμε  την παρουσίαση των νέων καλλιτεχνών με δυο ακόμα εκπροσώπους της Δια-δραστικής τέχνης. Στο έργο του καλλιτέχνη  Jeffrey Shaw, «The Legible City», 1988 , «Εικονα 7», η δι-επαφή αποτελείται από ένα ποδήλατο. Κάνοντας ποδήλατο, μια δραστηριό...
	Εικόνα 7.
	Στη συνέχεια έχουμε  ένα έργο του καναδού καλλιτέχνη David Rokeby , γνωστό ως “Silicon remembers Carbon”1993 , όπου ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να αλλάξει με τις κινήσεις του την εικόνα που προβάλλεται στο πάτωμα. Υπέρυθροι αισθητήρες και κάμερες...
	Εικόνα 8.
	Αναλύοντας, στη συνέχεια, τον ρόλο του θεατή, διαπιστώνουμε ότι, στις  συγκεκριμένες καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, το κοινό είναι αυτό που ολοκληρώνει το έργο. Είναι ήδη γνωστό ότι αυτή η αλλαγή του θεατή  από μια παθητική σε μια ενεργητική κατάσταση α...
	2.2 Είναι δύσκολο μέσα από αυτή την μελέτη να γίνει μια επισταμένη αναφορά των  έργων της δεκαετίας του  ’90, τα οποία παρουσιάζουν έναν υβριδικό χαρακτήρα, όντας ταυτόχρονα έργα τέχνης, μέρος τεχνολογικών ερευνών και επιστημονικών πειραμάτων. Είναι γ...
	Εικόνας 9.
	Ανακεφαλαιώνοντας, οφείλουμε να αναφερθούμε στην  χρήση του όρου επι-υλικοποίηση. Είναι γεγονός ότι , αντίθετα με  ό, τι διατυπώσαμε ως θέση σχετικά με την χρήση  του όρου  απ’υλικοποιηση, διαπιστώνουμε ότι η έννοια της  επι-υλικοποισης δεν μπορεί να ...
	3. Επίλογος
	Είναι πλέον εμφανές ότι  η σύγχρονη τέχνη προκαλεί με την σειρά της, πρώτον, διαφορετικές πρακτικές και αλληλοπαρεμβολές με την καθημερινότητα και  δεύτερον, εκφράζει με πρωτότυπο τρόπο τον κόσμο, την κοινωνία και το περιβάλλον μέσα στο οποίο  ζούμε. ...
	Καταλήγουμε στο γεγονός ότι η σύγχρονη τέχνη μπορεί να μαρτυρεί πλέον μια νέα πολιτική και ιδεολογική στάση μέσα από τις νέες αυτές τεχνολογικές πρακτικές, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτόν μια νέα «γλώσσα». Τα  νέα αυτά τεχνολογικά μέσα ,στα οποία επι...
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	Λέξεις Κλειδιά
	Ι.
	Η εμπλοκή του Derrida με τη ψηφιακή πραγματικότητα, ήταν μία αφορμή προκειμένου ο Γάλλος φιλόσοφος να αναπτύξει περαιτέρω τον στοχασμό του για το φάσμα [φάντασμα] και το φασματικό με έμφαση κυρίως στο αισθητικό, και όχι στο πολιτικό, όπως συμβαίνει κα...
	Με την έννοια του φάσματος, ο Derrida θέλει να δηλώσει την αμφισημία που υπάρχει τόσο στο πραγματικό όσο και στο φανταστικό, θέλει να δηλώσει αυτό που δεν είναι ούτε πραγματικό ούτε φανταστικό. Το φάντασμα είναι κάτι που βρίσκεται ανάμεσα στη ζωή και ...
	Στην προέκταση αυτών των συλλογισμών, βρίσκεται η έννοια της ορατότητας και πιο συγκεκριμένα η έννοια της φασματικής ορατότητας. Ο Derrida συνδέει την έννοια του φάσματος με την έννοια του υψηλού θεωρώντας ότι ο κινηματογράφος, αλλά και γενικότερα η ψ...
	Γενικότερα, το φασματικό βρίσκεται στον πυρήνα της σκέψης του Derrida και της αποδόμησης και αυτό γιατί υπερβαίνει τις συμβατικές αντιθέσεις ανάμεσα στο ορατό και στο μη ορατό, στο αισθητό και το μη αισθητό: «Ένα φάσμα είναι συνάμα ορατό και αόρατο συ...
	ΙΙ.
	Ας μεταβούμε τώρα στον Rancière, ο οποίος, αρχικά γνωστός για τις συνεισφορές του στην πολιτική θεωρία, από το 2000 και μετά, γράφει αποκλειστικά σχεδόν για θέματα αισθητικής. Ξεκινώντας από τη λογοτεχνία, η οποία τον απασχόλησε από πολύ νωρίς, μετατο...
	Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν, ότι ο Rancière ορίζει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εννοιών προκειμένου να προσεγγισθούν οι εκδηλώσεις της τέχνης και να υπάρξει μία συνέχεια της αισθητικής, ανεξάρτητα από τις επιμέρους αλλαγές που συντελούνται στο εσωτερικό...
	Έτσι, σε αυτό το σημείο, μπορούμε να αισθανθούμε ίσως την αντίθεση του Rancière στις θέσεις που υποστηρίζουν το μη επιλύσιμο και την απροσδιοριστία όπως αυτές εγγράφονται στις τέχνες μέσα από τις έννοιες του μη αναπαραστήσιμου και του υψηλού, και σε σ...
	Ας περάσουμε τώρα, πιο εστιασμένα, στην κριτική του Rancière στον Derrida. Ο Rancière λέει καταρχήν ότι για αυτόν «η διαφορά είναι πάντα μία συγκεκριμένη σχέση, ένα συγκεκριμένο μέτρο αυτού που δεν μπορεί να μετρηθεί» (Rancière, 2011: 12). Και για αυτ...
	Σε αυτό το σημείο, γίνεται εμφανής και η διαφορά στην πολιτική διάσταση του ζητήματος: ο Rancière δίνει προτεραιότητα στην ουσία της πολιτικής όπως αυτή υπάρχει και θέλει να εξαντλήσει τις δυνατότητές της, ενώ ο Derrida επενδύει στην ετερότητα της πολ...
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	Περίληψη
	Εάν αναλογιστεί κανείς το πλήθος των νεότερων φιλοσοφικών συγγραμμάτων, των αναφερόμενων στην συστηματική μελέτη της έννοιας του καλού ή του ωραίου και την ψυχολογική θεμελίωση του καλλιτεχνικού συναισθήματος , αναζητήσει δε ανάλογο συγγραφικό πλούτο ...
	Στην καλλιτεχνική δημιουργία , όπως και σε κάθε άλλη πνευματική εκδήλωση των Ελλήνων , παρατηρείται η τάση προς εξέλιξη και η σύμμετρη διέλευση διαμέσου όλων των σταθμών του ευγενούς και διαρκούς πνευματικού αγώνα προς τον αρμονικό σχηματισμό του νέου...
	Και όμως παρά την τεράστια καλλιτεχνική παραγωγή δεν ασχολήθηκαν, όπως φαίνεται , σε ανάλογο βαθμό με την θεωρία του καλού οι Έλληνες , ή ορθότερα , δεν κατέγραψαν όλα όσα αναμφισβήτητα σκέφτηκαν φιλοσοφούντες περί του ζητήματος .
	Αν και μεταξύ των διασωθέντων Πυθαγορείων αποσπασμάτων δεν μπορούμε να βρούμε άμεση διατύπωση αισθητικών διδαγμάτων , είναι ωστόσο αδιαμφισβήτητο ότι εμμέσως το όλο Πυθαγόρειο σύστημα άσκησε μεγάλη επίδραση στον σχηματισμό των αισθητικών θεωριών ολόκλ...
	Αλλά σπουδαιότατη είναι η Πυθαγόρεια διατύπωση της έννοιας της αρμονίας : Έστι γαρ αρμονία πολυμιγέων ένωσις και δίχα φρονεόντων σύμφρασις ή σομφρόνησις  δηλαδή Η Αρμονία αποτελεί μίξιν και συγκερασμόν αντιθέτων, αντιρρόπων και διαφορετικών πραγμάτων ...
	Η μικρή αυτή πρόταση είναι ο υπογραμμός των μετέπειτα Ελληνικών φιλοσοφημάτων, αλλά και φωτεινός πρόδρομος της νεότερης επικρατούσας θεωρίας περί του καλού ως ενότητας στην ποικιλία 3
	Ο ορισμός της αρμονίας από τους Πυθαγόρειους είναι θεμελιώδης για το όλο φιλοσοφικό τους σύστημα , διότι η αρμονία είναι το κοσμοθεωρητικό τους θεμέλιο . Αλλά παρά τo καθολικό αυτό νόημα , το οποίο η αρμονία προσέλαβε , δεν παύει να έχει και αισθητικό...
	Δεύτερη στενά συνδεόμενη με την αρχή της αρμονίας είναι η αρχή της τελειότητας των Πυθαγορείων , την οποία αποδίδουν στους περιττούς αριθμούς , ενώ ατελείς θεωρούν τους άρτιους, οι οποίοι μάλιστα φέρνουν και μικρότεροι ευτυχία στον άνθρωπο από τους πε...
	Ότι οι Πυθαγόρειοι είχαν υπ΄ όψη τους και τα καλλιτεχνικά έργα φαίνεται εξ ΄άλλου από τα διδάγματα του Πυθαγορείου Φιλολάου : « Ίδοις δε κα ου μόνον εν τοις δαιμονίοις και θείοις πράγμασι ταν τω αριθμώ φύσιν και ταν δύναμιν ισχύουσαν , αλλά και εν τοι...
	Στις «τεχνικάς δημιουργίας πάσας» του Πυθαγορείου Φιλολάου ασφαλώς περιλαμβάνονται και τα έργα των εικαστικών τεχνών , τα οποία και αποτελούν την εμπράγματη ιδέα του καλού . Είναι δε προφανές ότι οι Πυθαγόρειοι είναι οι θεωρητικοί θεμελιωτές των συμμε...
	Από τα λίγα σωζόμενα αποσπάσματα του Φιλολάου και άλλων Πυθαγορείων καταφαίνεται η σημασία , την οποία τα φιλοσοφήματα αυτά άσκησαν όχι μόνο στην θεωρητική φιλοσοφία των Ελλήνων αλλά και στην άσκηση της καλλιτεχνίας .
	Από τους Πυθαγόρειους αποβαίνει κοινό κτήμα των Ελλήνων φιλοσόφων ότι αφ ΄ ενός μεν η τάξη του σύμπαντος , ο κόσμος , αφ΄ ετέρου δε οι γεωμετρικές μορφές που απορρέουν από την αρμονία είναι αναμφίλεκτα παραδείγματα της ωραιότητας .
	Η Πυθαγόρεια αρμονία επέδρασε και στον Ηράκλειτο και στον Εμπεδοκλή , αλλά με διαφορετικό τρόπο ,  έτσι λοιπόν ο Εμπεδοκλής πλησιάζει περισσότερο προς την «πολυμιγέων ένωση» δηλαδή στην ενότητα στην ποικιλία , ο δε Ηράκλειτος πρόσκειται περισσότερο πρ...
	Και ο Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος γνώριζε την περί αρμονίας θεωρία των Πυθαγορείων . Ο ποιητής φιλόσοφος προσωποποιεί τις φιλοσοφικές του σκέψεις και σε πρόσωπα προβάλει το σύστημά του σε ποιήματα και Καθαρμούς  .
	« ώ πόποι , ώ δειλόν θνητών γένος , ώ δυσάνολβον ,
	τοίων έκ τ΄ ερίδων έκ τε στοναχών εγένεσθε »
	Η Κύπρη είναι το κάλλος , η αγάπη , η κατά τον Εμπεδοκλή θεμελιώδης αρχή της γεννήσεως των όντων , η φιλία που παράγει την αρμονία του κόσμου η τελειότητα .
	Εδώ θα πρέπει να μνημονεύσουμε και του από ανάλογες σκέψεις αποσπάσιμα των Δαναΐδων Αισχύλου , το οποίο αναφέρεται στην Αφροδίτη , ως αιτία της γενέσεως των όντων   .
	ερά μεν αγνός ουρανός τρώσαι χθόνα ,
	έρως δε γαίαν λαμβάνει γάμου τυχείν
	όμβρος δ΄απ΄ευνατήρος ουρανού πεσών
	έδευσε γαίαν   ή δε τίκτεται βροτοίς
	μήλων τε βοσκάς και βίον Δημήτριου
	δένδρων οπώρα δ΄εκ νοτίζοντος γάνους
	τέλειός εστι . Των δ΄ εγώ παραίτιος .
	Αυτά τα λέει η Αφροδίτη .
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	Και στο Δημόκριτο διαπιστώνουμε την επίδραση της περί τέχνης θεωρίας των Πυθαγορείων, μάλιστα δε στην μουσική .
	Αλλά από της ατομικής του θεωρίας αφορμώμενος ο φιλόσοφος και στα άτομα ανάγοντας τα πάντα , ήταν επόμενο ότι και στα αισθητικά φαινόμενα , όπως και στα ηθικά , θα εφάρμοζε μέθοδο σύμφωνη προς το ατομικό του σύστημα , σύμφωνα με αυτό οι αισθητικές ιδι...
	Αλλά πόσο ευαίσθητος προς το ωραίο ήταν ο Δημόκριτος το αποδεικνύει το απόφθεγμά του: Αι μεγάλαι τέρψεις από του θεάσθαι τα καλά των έργων γίνονται  . Αλλά και : σώματος κάλλος ζώωδες , ην μη νους υπή Όταν λείπει ο νους ,το κάλλος του σώματος είναι ζω...
	Του Δημόκριτου την άκρα προς το κάλλος ευαισθησία και παρά την φιλοσοφική εμβρίθεια την εξαίρετη κομψότητα της εκφράσεως δείχνουν οι θαυμαστές στην διατύπωσή τους γνώμες , οι οποίες εξαίρουν αυτόν σε απαράμιλλο λογοθέτη , ισάξιο προς τον Πλάτωνα και τ...
	Αυτή λοιπόν περί του καλού φιλοσοφική υποτύπωση βρήκε ως κληρονομιά ο Σωκράτης, ο οποίος αφήνοντας την πρακτική άσκηση της τέχνης στράφηκε προς την καθ΄ όλου φιλοσοφία και δη στην θεωρητική ερμηνεία του καλού ως και την θέση αυτού στον συναισθηματικό ...
	Παρά τον Σωκράτη και οι Σοφιστές ασχολήθηκαν περί της έννοιας του καλού ως κάτι δεδομένο και αυτονόητο, επιμένοντας περισσότερο στην τεχνική σύνθεση της ποιήσεως και της ρητορικής δηλ. στην πρακτική αυτών άσκηση .
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	Περίληψη
	Λέξεις Κλειδιά
	1. Εισαγωγή: η ήρεμη επανάσταση και η διασκόρπιση των αξιών της
	Για να τεκμηριωθεί και να αξιοποιηθεί ουσιαστικά η λεγόμενη κατά το συνέδριο «νέα ψηφιακή πραγματικότητα» θα πρέπει να καταγραφεί, να αποσαφηνιστούν τα διακριτά όριά της και να μελετηθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά της. Η διαδικασία  αυτή δεν είναι τόσο...
	Τα παραπάνω δεν είναι απολύτως κατανοητά στο ευρύ κοινό.  Ουσιαστικά,  η  αλλαγή στην κοινωνική συνείδηση έγινε αντιληπτή, κυρίως, δια μέσω του κινητού τηλεφώνου, μιας υβριδικής διασυνδεδεμένης συσκευής που σταδιακά, ενέταξε στο κύριο σώμα της φωτογρα...
	Σχεδόν ο καθένας, κάθε ηλικίας,  διαθέτει πλέον ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο είναι η βασική διασύνδεσή του με την ψηφιακή πραγματικότητα. (Σαντοριναίος, Μ., Ζώη, Σ., Δημητριάδη, Ν., Διαμαντόπουλος, Τ., Μπαρδάκος, Γ., 2015: 3).  Όμως αυτές οι διαπιστώ...
	1.1. Οι συνθήκες οι οποίες συντελούν στη σύγχυση της καταγραφής του χώρου της ψηφιακής πραγματικότητας.

	Ο υπολογιστής εντάχθηκε αθόρυβα στην κοινωνία αλλάζοντας διαδοχικά όλα τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με διάφορα φυσικά φαινόμενα. Οι αλλαγές αυτές δεν φάνηκαν καθαρά, και αυτό γιατί οι τεχνολογικές επι...
	Όμως, σταδιακά η συγκεκριμένη αντιμετώπιση αλλάζει. Ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, μέσα από διεπιστημονικές ομάδες,  ερευνά  τον χώρο  με αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία να αναδύονται μεταπτυχιακά τμήματα, και σχολές ...
	2. Οι τρεις πραγματικότητες  του ψηφιακού περιβάλλοντος
	Ουσιαστικά δημιουργούνται τουλάχιστον τρεις διαφορετικές πραγματικότητες οι οποίες σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία:  2.1. η κοινωνική πραγματικότητα, 2.2.  η εργασιακή πραγματικότητα και τέλος 2.3. η νέα ψηφιακή πραγματικότητα.  Συνοπτικά θα προ...
	2.1. Κοινωνική ψηφιακή πραγματικότητα

	Από νωρίς το ψηφιακό περιβάλλον μελετήθηκε  κυρίως μέσω των επιπτώσεων της ψηφιακής τεχνολογίας  στην κοινωνία. Οι βασικοί τομείς  έρευνας ήταν η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η ανθρωπολογία, η φυσιολογία και μελετήθηκαν θέματα όπως η εργασία, η εκπαίδ...
	2.2. Η εργασιακή πραγματικότητα

	Με τον νεολογισμό «εργασιακή πραγματικότητα» εννοούμε τη μεγάλη αλλαγή που υπέστη ο εργασιακός χώρος με την είσοδο της ψηφιακής τεχνολογίας. Είναι το φαινόμενο που περιέγραψε ο οικονομολόγος Clayton M. Christensen με τους όρους «αποδιαρθρωτική τεχνολο...
	Σε σχέση με την  περίπτωση που μελετάμε, εντάχθηκαν στον  τομέα της δημιουργίας  της τέχνης μια σειρά νέες τεχνολογίες τόσο ισχυρές οι οποίες κυριάρχησαν πλήρως σε αρκετά είδη της  καλλιτεχνικής δημιουργίας.   Σταδιακά, η ψηφιακή τεχνολογία, κυρίως στ...
	Πολλοί θεώρησαν την κατάσταση αυτή σαν μια νέα πραγματικότητα, άλλα όπως αναφέρει ο Manovich, στο βιβλίο του «Η γλώσσα των Νέων Μέσων»  (The Language of New Media) , πρόκειται για έναν συνδυασμό παλιάς και νέας τεχνολογίας μιας δομής που υπήρχε από τη...
	2.2.1.  Τα ειδικά χαρακτηριστικά της Τέχνης που παράγεται με ψηφιακά εργαλεία

	Θα μπορούσαμε με βάση τα παραπάνω να ορίσουμε  τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής της ψηφιακής τέχνης. Αν αφαιρέσουμε τα έργα τα οποία έχουν μεν δημιουργηθεί με ψηφιακό τρόπο, αλλά παρουσιάζουν μια μη ψηφιακή μορφή, θα μπορούσαμε να ορίσουμε τις εξ...
	2.2.1.1. Η δυνατότητα της διάδρασης εκ μέρους του μηχανικού συστήματος του έργου και η δυνατότητα συμμετοχής του θεατή στο έργο.
	2.2.1.2. Οι ιδιότητες της τρισδιάστατης εικόνας οι οποίες δεν υπάρχουν σε καμιά άλλη μορφή εικονικής αναπαράστασης της πραγματικότητας, αφού ουσιαστικά η τρισδιάστατη εικόνα εντάσσει εντός της (στη μνήμη του υπολογιστή) ολόκληρο το δημιουργημένο οικοδ...
	2.2.1.3.  Η τρισδιάστατη εικόνα και ο ήχος  πραγματικού χρόνου (3D, sound real time). Ειδικότερα το 3D real time είναι το χαρακτηριστικό, που χάρη σ’ αυτό δημιουργήθηκαν μια σειρά νέες μορφές τέχνης όπως η εικονική πραγματικότητα, τα παιχνίδια στον υπ...
	2.3. Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα

	Τελικά η νέα ψηφιακή πραγματικότητα είναι ένας νέος χώρος, του οποίου το βασικό χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα απλό: πρόκειται για έναν χώρο ο οποίος δεν υπήρχε πριν την ψηφιακή τεχνολογία.  Η συγκεκριμένη πραγματικότητα αποτελεί όντως μια νέα συνθήκη...
	3. Βασικές αρχές της ψηφιακή πραγματικότητας. Διατύπωση μιας υπόθεσης πάνω στην οποία στηρίχτηκε η έρευνα
	3.1. Η ύπαρξη του χώρου μέσα από τις ερμηνείες του

	Το σύνολο της φιλοσοφικής σκέψης έχει ερμηνεύσει το θέμα του χώρου, ενώ της τέχνης και της επιστήμης προσπαθεί να τον καταγράψει. Από  τις θεολογικές δοξασίες που δημιουργούν έναν ιερό παρόντα χώρο, έως τις αναγωγές του υπαρκτού χώρου σε μετρήσιμες δο...
	3.2. Ο χώρος που διαμορφώνεται για πρώτη φορά μέσω του υπολογιστή

	Η ψηφιακή τεχνολογία για πρώτη φορά αλλάζει όχι μόνο νοητικά, αλλά και πρακτικά την υπόσταση του χώρου δημιουργώντας έναν νέο καθημερινό χώρο, μέσα στον οποίο αναπτύσσεται η σκέψη. Το βασικό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου χώρου είναι ότι μεταφέρεται...
	4. Βασικές υποθέσεις για τον νέο χώρο
	Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα παραπάνω κάνουμε τις εξής υποθέσεις:
	4.1. Υπόθεση

	Ο υπολογιστής και όλες οι συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα ταμπλέτες κ.λπ. δεν είναι μέσα επικοινωνίας, αλλά το νέο υπόστρωμα που σταδιακά αντικαθιστά το χαρτί. Αφήνουμε το στάδιο της χαρτοκεντρικής κοινωνίας και μπαίνουμε στο στάδιο της ψηφιακής κοινων...
	4.2. Υπόθεση

	Ο υπολογιστής μιμείται ένα μεγάλο αριθμό εργαλείων της βιομηχανικής εποχής με πιο αποτελεσματικό και φθηνό τρόπο με αποτέλεσμα να μην έχουν αναδειχτεί αρκετά και μελετηθούν οι ιδιαίτερες ιδιότητές του.
	4.3. Υπόθεση

	Πραγματικός χώρος ουσιαστικά δεν υπάρχει. Χαρακτηρίζεται συμβατικά από τον εν δυνάμει αντιληπτό χώρο κάθε εποχής και τεχνολογίας ή τις περιγραφές για αυτόν. Είναι ο χώρος που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας και ζούμε μέσα σε αυτόν. Ο χώρος αλλάζει σε...
	4.4. Υπόθεση

	Η μεγάλη διαφορά του ψηφιακού υπερβατικού χώρου (νέα ψηφιακή πραγματικότητα) σε αντίθεση με τον ιδεολογικό, θεολογικό, γεωμετρικό, φιλοσοφικό χώρο είναι ότι ο ψηφιακός χώρος είναι υπαρκτός: έχει την δυνατότητα να δράσει μέσα στον πραγματικό χώρο, να σ...
	4.5. Υπόθεση

	Αυτός ο χώρος δεν μπορούσε να υπάρξει πριν το συγκεκριμένο υπόστρωμα. Άρα είναι ένα νέο δημιούργημα του ψηφιακού υποστρώματος. Υπάρχει για πρώτη φορά στο ανθρώπινο περιβάλλον. Άρα, θα παράγει καταστάσεις που θα συμβαίνουν για πρώτη φορά. Είναι μια αθό...
	Εικόνα 1.
	χώρος κάθε εποχής με βάση την τεχνολογία της εποχής. Μ. Σαντοριναίος
	5. Αναζητώντας τον χώρο της ψηφιακής πραγματικότητας: τα πειράματα και οι εμπειρίες του εργαστηρίου πολυμέσων και του Ελληνογαλλικού Μάστερ «Τέχνη και Εικονική Πραγματικότητα»
	Το εργαστήριο πολυμέσων της ΑΣΚΤ (ίδρυση 2000), το μάθημα υβριδικές μορφές τέχνης στο μεταπτυχιακό Ψηφιακές μορφές Τέχνης (2000) και στη συνέχεια το Ελληνογαλλικό Μάστερ (2013) ήταν οι χώροι που φιλοξένησαν τους πειραματισμούς  και την αναζήτηση για τ...
	5.1. Εννοιολογική ψυχογραφική μεταφορά του πραγματικού χώρου στο διαδίκτυο.
	In-between project 1999 – 2011, http://www.medialab.asfa.gr/inbetween/

	Πειράματα για μια μετάπλαση της γεωγραφικής χαρτογράφησης σε μια ψυχογραφική χαρτογράφηση δικτύου. Δημιουργία μιας διαδικτυακής γειτονιάς, χωρίς όρια, με σπίτια απ’ όλον τον κόσμο. Αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη πλατφόρμα ο καθένας θα μπορούσε να εντάξε...
	Εικόνα 2.
	In-between project, 2003:  Τα πρώτα πειράματα στο Διαδίκτυο.
	5.2. Ποια είναι η πραγματικότητα του ψηφιακού χώρου;

	Με τον γενικό τίτλο Delphus project αναπτύσσεται έρευνα για την μορφή ενός χώρου στο διαδίκτυο ο οποίος δεν θα αποτελεί μια μίμηση του υπάρχοντος πραγματικού χώρου. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο καλλιτεχνικό παράρτημα της ΑΣΚΤ στους Δελφούς. Τα De...
	Εικόνα 3. Delphus projects  ΙΙΙ (2009).
	5.3. Καταγραφή των διαδρομών της σκέψης μέσα σε μια τρισδιάστατη απεικόνιση διαδρομών.

	Με το έργο εικονικής πραγματικότητας Επιλογή in crisis, ένα καλλιτεχνικό παιχνίδι και ερευνητικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από φοιτητές και καθηγητές του Ελληνογαλλικού Μάστερ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 (σε συνεργασία με 1 ψυχολόγο και μία δικηγ...
	Εικόνα 4.
	Επιλογή in Crisis. Έργο Εικονικής πραγματικότητας    (2013).
	Εικόνα 5.
	Επιλογή in Crisis. Ο γράφος που χρησιμοποιήθηκε.
	5. Αντί συμπεράσματος: Κατευθύνσεις της αισθητικής στην νέα ψηφιακή πραγματικότητα
	Τόσο η περιγραφή του νέου χώρου, όσο και τα εργαλεία ερμηνείας του, που μέσα σε αυτά συγκαταλέγεται και η αισθητική, παρά την πολύχρονη μελέτη της ομάδας βρίσκονται ακόμα σε ένα στάδιο πειραματισμών και αμφιβολίας. Η περιοχή στην οποία αναπτύσσεται αυ...
	Οι παραπάνω τομείς παράγουν συνεχώς νέα στοιχεία, σε παράλληλη εξέλιξη με τους μηχανισμούς οι οποίοι φιλοξενούν και επεξεργάζονται τις αφηγήσεις τους. Δημιουργείται δηλαδή ένα περιβάλλον σε συνεχή εξέλιξη το οποίο στην ουσία τώρα διαμορφώνεται.
	Άραγε ποια θα είναι η κατεύθυνση ως προς την αισθητική ερμηνεία; σε σχέση με τις καθολικές  έννοιες του ωραίου; του υψηλού; της δομής; της φόρμας; της έννοιας, της γλώσσας ή πιθανόν κάποιου νεολογισμού που δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί; Εάν η συγκεκριμένη...
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	Η αισθητική της ψηφιακής πραγματικότητας  ως ψυχοπαθολογία και πολιτική επίπτωση
	Φώτης Καγγελάρης
	Διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας Univ. de Paris, Συγγραφέας
	Σε ποια ανάγκη του ανθρώπου βασίζεται η ψηφιακή πραγματικότητα;
	Από τις παλαιότερες δραστηριότητες του ανθρώπου ήταν να δημιουργεί εικόνες ισοδύναμα πραγματικότητας είτε με την τέχνη (από τα σπήλαια της Αλταμίρα στους Αctionnists της Βιέννης) είτε στα όνειρά του και τις φαντασιώσεις που υπαγορεύονται από την επιθυ...
	Οι θρησκείες, επίσης, πρόσφεραν εικόνες πραγματικότητας και μάλιστα όχι μόνο επίγειες, θα τις χαρακτηρίζαμε fiction.
	Απ’ την άλλη μεριά, η προσφυγή του ανθρώπου στις ουσίες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, από τα Ελευσίνια μυστήρια στην καθημερινότητα των Άνδεων, από τα rave party στο lexotanil και από το LSD του ’60 έως το ecstasy του ’80, είναι αναμφισβήτητη.
	Μα, κι αν ερωτευτεί ο άνθρωπος ή αν πάει ένα ταξίδι, αν διαβάσει ένα βιβλίο ή εντρυφεί στην τέχνη, πάλι, « κάτι άλλο» αναζητά. Σαν αυτό το «κάτι άλλο» να μην είναι η ίδια η ζωή, αλλά ένα «κάτι» που χρειάζεται η ζωή για να βρεθεί σε μία άλλη διάσταση τ...
	Τελικά, μήπως η ζωή είναι υποφερτή επειδή υπάρχει έξοδος από την πραγματικότητα, υπάρχει η υπέρβαση της πραγματικότητας;
	Σαν από μόνο του το γεγονός της ζωής (και τι σημαίνει «από μόνο του», ποιο είναι το γεγονός της ζωής επί του οποίου χρειάζεται υπέρβαση;) να μην είναι υποφερτό, να, ας πούμε, να χρειάζεται ένα ποτό, μια ταινία, ένα βιβλίο το βράδυ, σεξ ή ότι θέλετε εσ...
	Εδώ, ακριβώς, παρεμβαίνει η τεχνολογία της ψηφιακής πραγματικότητας. Η ψηφιακή πραγματικότητα υπόσχεται τον άλλο κόσμο, εκείνο της υπέρβασης ή εκείνο που δεν χρειάζεται την υπέρβαση γιατί η τεχνολογία όντας κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της άμεσης επι...
	Κυρίως, όμως, η τεχνολογία μέσω της ψηφιακής πραγματικότητας υπόσχεται το άλλο, το διαφορετικό, ίσως την φυγή, από το γεγονός και μόνο ότι ασχολούμαστε  με αυτή, πλήρως προσηλωμένοι και εκτός πραγματικότητας, σε σημείο να χάνουμε τον έλεγχο της οδήγησ...
	Η τεχνολογία της ψηφιακής πραγματικότητας προσπαθεί να αντικαταστήσει την φυσική ζωή με το να είναι παντού ως φυσική ζωή η ίδια, όπως πχ συμβαίνει με τις βλάβες του σώματος ή με το να είναι φυσικότερη και τελειότερη της φυσικής ζωής η οποία έχει πάντα...
	Η ψηφιακή πραγματικότητα κάποιες φορές διεκδικεί ολόκληρη τη θέση της ζωής όπως συμβαίνει με κάποιους εφήβους, και όχι μόνο, που υποκαθιστούν τον φυσικό κόσμο με το PC ή τα video games. Η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί περί αυτού πρόκειται όταν μιλάμε για α...
	Η ψηφιακή πραγματικότητα δημιουργεί, επίσης, μία στέρηση που βασίζεται στο «κενό» του ανθρώπου και το οποίο υπόσχεται να καλύψει. Αλλά, αν το καλύψει, η εξάρτηση που προκύπτει δεν μπορεί παρά να ζητά περισσότερη εξάρτηση, περισσότερη τεχνολογία. Βλέπο...
	Το «κενό» δεν είναι πια το «κενό του νοήματος», είναι το κενό της τεχνολογίας το οποίο πρέπει να καλυφθεί όταν υπάρχει κενό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το «κενό του νοήματος» έχει καλυφθεί. Αντίθετα, το «κενό του νοήματος» συμπιεσμένο από την κάλυψή τ...
	Ο άνθρωπος σήμερα είναι πλήρης, ίσως ευτυχισμένος αν μόλις ξυπνήσει τρέξει στο PC του και κοιτάξει το κινητό του. Περιστοιχίζεται, δηλαδή, από μία ασφάλεια ιδιωτικότητας που του παρέχουν οι συσκευές, οι οποίες ως σταθεροί και αναλλοίωτοι καθρέφτες του...
	Όμως, η ψηφιακή πραγματικότητα έχει και μία άλλη επίπτωση. Από την Αναγέννηση και μετά ο άνθρωπος είναι μπροστά από την εικόνα. Σήμερα, με την νέα τεχνολογία είναι παντού. Όχι από απώλεια προσδιορισμού του ορατού της πραγματικότητας, αλλά από απώλεια ...
	Αλλά, η ψηφιακή πραγματικότητα δεν τον κάνει μόνο να βιώνει μία αγωνία ως προς τη θέση του: του προσφέρει και την διέξοδο από την αγωνία που εκείνη έχει προκαλέσει αλλοτριώνοντας πλήρως το άτομο που νομίζει ότι έχει την εξουσία του κόσμου-ποιού κόσμου...
	Η ίδια η σκέψη του ανθρώπου γίνεται ψηφιακή όπως, ήδη, το είχε επισημάνει η Σχολή του Palo Alto και ο Watzlawick και ψηφιακή σημαίνει να συμβαδίζει, να ταυτίζεται, να μιλάει, να βρίσκεται στον χρόνο με τον τρόπο της συσκευής του. Ο ίδιος ο άνθρωπος, έ...
	Μήπως πρόκειται για ένα καθοδηγούμενο κόσμο; Μήπως πρόκειται για το «Πανοπτικό» με τη μορφή της ψηφιακής σκέψης που απολύτως προγραμματισμένη όπως η συσκευή αναφέρεται ανά πάσα στιγμή στη συσκευή και κατ’ επέκταση στον κατασκευαστή της;
	Μ’ άλλα λόγια, μήπως, η βιοπολιτική  ως πολιτική επί του σώματος είναι  βιοπολιτική επί του σκέπτεσθαι;
	Στον πολιτισμό Google, όπως τον αποκαλεί η Carrin, μήπως ασκείται με το πάτημα του πλήκτρου μία πολιτική η οποία δια του σώματος καθοδηγεί στην επόμενη κίνηση της σκέψης και με ποιο τρόπο; Ποιος καθοδηγεί;
	Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να βγει από τη μέση η έννοια του Θεού, όπως την ξέραμε. Όπως έλεγε ο E. Renan, αν ο Θεός προγραμματίζει τις ζωές των ανθρώπων και την κίνηση του σύμπαντος, τότε προφανώς στην σημερινή εποχή το κάνει έχοντας στα χέρια του ένα PC. ...
	Όμως, μήπως είναι προτιμότερο να αφήσουμε  ακόμα λίγο Θεό στη θέση του, έστω ως κομπιουτερά, γιατί τον χρειαζόμαστε ακόμα, για τους λόγους που θα εκθέσουμε παρακάτω, αλλά και γιατί δεν θα φαίνεται έτσι ποιος καθοδηγεί πραγματικά τον κόσμο;
	Δικτάτορας, λέει ο Marin, είναι αυτός που διοικεί και εξουσιάζει με εικόνες. Το πορτραίτο του δικτάτορα οφείλει να είναι παντού για να ασκείται η εξουσία μέσω της εικόνας π.χ. Β. Κορέα ή στα καθ’ ημάς Παπαδόπουλος και Βασιλιάς. Η εικόνα είναι πιο πραγ...
	Μήπως, λοιπόν, το πορτραίτο του δικτάτορα στην περίπτωσή μας είναι η ίδια η εικόνα που δημιουργούμε και καλούμε στο σπίτι μας, στο PC, στο κινητό, στην TV; Μήπως η εικόνα μας εξουσιάζει, μας υποδεικνύει την επόμενη «σωστή» κίνηση στη ζωή μας;
	Αλλά, δεν μας εξουσιάζει μόνο, έτσι. Το πορτραίτο του δικτάτορα φτιάχνεται όχι μόνο από την εξουσία που ασκεί πάνω μας η εικόνα αλλά κάθε φορά που πατάμε ένα πλήκτρο, προσθέτουμε μία γραμμή στο απρόσωπο πρόσωπο του δικτάτορα που είναι η βιομηχανία που...
	Κάθε κίνηση στο πληκτρολόγιο σχηματίζει το πορτραίτο της εξουσίας, σχηματίζει έναν καθοδηγούμενο κόσμο, χωρίς επιβολή, χωρίς άμεση βία. Είμαστε εμείς πια αυτοί που σχηματίζουμε το πορτραίτο του δικτάτορα και τον καλούμε να μας επισκεφτεί. Θα έλεγα, ότ...
	Θέλω στο σημείο αυτό να ανοίξω μία παρένθεση και να δώσω τον λόγο στον Agamben και στο έργο του «Che cos’ e un dispositivo» που θα μεταφράζαμε στα ελληνικά «τι είναι μια συσκευή» και εξ αυτού τι είναι ψηφιακή τεχνολογία. Παραθέτει, κατ’ αρχήν τον Fouc...
	Έτσι, λοιπόν, έχει δίκιο ο δικτάτορας να θεωρεί στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες ως κατ’ εξοχήν ύποπτο εκείνον που δεν ενδίδει στις συσκευές (μη χρήση κινητού, όχι πιστωτικές κάρτες, όχι TV  κ.λπ.). Δεν θεωρεί ύποπτο εμένα, παρ’ ότι ενδεχομένως στρέφομ...
	Οι συσκευές (dispositivo: αυτό που τίθεται στη διάθεση, από το λατινικό dispositio, μετάφραση από τους λατίνους πατέρες της Εκκλησίας της λέξης ‘οικονομία’) λέει ο Agamben, έχουν θεολογική προέλευση και μας θυμίζει ότι η έκφραση «κατά θεία οικονομία»,...
	Βλέπετε, ο Διαφωτισμός και το «άρα» του Descartes δεν επέφεραν μόνο ρήξη με τον κόσμο του Θεού αλλά μας παρέδωσε επίσης στα χέρια της κοσμικής εξουσίας που ασκεί το έργο της με αυτό που είναι σύμφυτο μαζί της: την επιστήμη, ως πρωτοπόρου της οικονομία...
	Καθένας το PC του, καθένας τον δεσμοφύλακα του.
	Ο Kant, αλλά και άλλοι μετά από αυτόν, έλεγε ότι η τέχνη είναι το μη αναπαραστήσιμο. Ωστόσο, ο Rancier επισημαίνει ότι στην ανάλυση του Lyotard για την καντιανή αισθητική υπάρχει ένα εννοιολογικό εγχείρημα. Με σημερινούς όρους, το πώς η χρήση της τεχν...
	Όπως έλεγε ο Lacan, το έργο τέχνης αρχίζει όταν μας δείχνει αυτό που δεν βλέπουμε αλλά που ωστόσο μας κοιτάζει.
	Δηλαδή, όταν υπάρχει διαχείριση του «κενού», παρ’ ότι το «κενό» ως βλέμμα εξακολουθεί να είναι εκεί: «Το βάζο είναι πλήρες στον βαθμό που στην ουσία του παραμένει κενό».
	Σήμερα, την εποχή της ψηφιακής πραγματικότητας, τι μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης το οποίο δεν μας κοιτάζει με το δικό του βλέμμα, δεν είναι σε διάλογο με το δικό μας βλέμμα, αφού η τεχνολογία έχει φέρει επί σκηνής μόνο το βλέμμα του θεατή, δεν υπάρχ...
	Υπενθυμίζω τον Danto, ότι αν βλέπουμε το έργο τέχνης στην υλικότητά του σημαίνει ότι δεν το βλέπουμε καθόλου. Δεν θα επεκταθώ στον Arnheim ή τον Gombrich γιατί τους γνωρίζετε.
	Μ’ άλλα λόγια, μήπως το έργο τέχνης χάνεται με την νέα τεχνολογία και αυτό που βλέπει ο θεατής είναι ένα προϊόν τη νέας τεχνολογίας αλλά όχι ένα έργο τέχνης; Το ψηφιακό έργο τέχνης μέσα στον ναρκισσικό κομπασμό του δεν έχει ανάγκη κανενός βλέμματος. Ο...
	Η ψηφιακή πραγματικότητα υπόσχεται συν τοις άλλοις το «τέλειο». Μα, το «τέλειο» τι είναι παρά η τελειότητα του ανθρώπου να μην είναι τέλειος, άρα, ανοιχτός στο ερώτημα, στο όνειρο, στη ζωή; Αυτό το «τέλειο» το οποίο είναι η προσφορά τελειότητας του κα...
	Επί πλέον, μήπως το «τέλειο» ταυτίζεται με το ομοιόμορφο; Δηλαδή, η σύγκριση, πια, θα αφορά το «όμοιο» και όχι το «άλλο»; Και, στο κάτω κάτω, ποιος ζητά το τέλειο παρά εκείνος που δεν σκέφτεται, παρά εκείνος που ζητά να του πουν : μην αγωνιάς, έχω εγώ...
	Ο σύγχρονος καλλιτέχνης δεν χρειάζεται ν’ αγωνιά πια. Έχει έτοιμο το υλικό, την τεχνολογία, τις οδηγίες χρήσεως. Αρκεί να τα βάλει σε σειρά. Δεν θα μπορεί, πια, να φτιάξει ότι είχε ονειρευτεί, επιθυμήσει, φοβηθεί. Τα όρια του είναι τα έτοιμα όρια της ...
	Δεν έχω χρόνο ν’ αναπτύξω την άποψη των Adorno-Horkheimer για τη μαζική κουλτούρα… Γιατί περί αυτού πρόκειται: κουλτούρα που βασίζεται σε οδηγίες χρήσης, υπό το πρόσχημα του πως να φτιάξεις ένα έργο τέχνης, το πως να φτιάξεις ένα πολίτη, ένα άτομο δεδ...
	Το έργο τέχνης την εποχή της ψηφιακής πραγματικότητας είναι, απλά, η συναρμολόγηση ενός διατεταγμένου παζλ το οποίο όσο και να κοπιάσεις να είναι αυθεντικό είναι πάντα το έργο ενός άλλου, ενός συστήματος που θέλει να ελέγχει τη φαντασία, την ενόρμηση,...
	Μερικοί θα πουν, ότι σκέφτομαι παλιομοδίτικα, ότι αντιμετωπίζω την τεχνολογία και τον πολιτισμό με τον τρόπο των πρώτων αναρχικών ή των εργατών του Ford που ήθελαν να σπάσουν τις μηχανές επειδή θα τους έπαιρναν τη δουλειά. Όχι. Το θέμα δεν είναι να μη...
	Παράδειγμα: Η συσκευή, σήμερα, υποδεικνύει στον άνθρωπο το τι «πρέπει» να κάνει. Ένας άνθρωπος, που είναι συνδεδεμένος με την συσκευή του σε 24ωρη βάση, βομβαρδίζεται μ’ ένα διαρκές «πρέπει», το οποίο δεν αντιλαμβάνεται ως «πρέπει» αλλά, ως επιθυμία δ...
	Το μετανεωτερικό υποκείμενο, κουρασμένο, μπαφιασμένο, ψευτοειρωνικό έχοντας χάσει την κριτική του ικανότητα, είναι έτοιμο ν’ αφεθεί ή να παραδοθεί. Μα, μήπως αυτό ήταν το ζητούμενο; Να μην βλέπουμε; Να μην σκεφτόμαστε; Θυμίζω την τραγικότητα του λόγου...
	Το συνέδριο μας έχει θέμα την «Αισθητική στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα» και παρότι αναφέρεται στην τέχνη, ίσως από παραδρομή, ίσως ως εννοούμενο, δεν υπάρχει διευκρινιστική αναφορά επ’ αυτού. Θα έλεγα, όμως, ότι καλώς δεν υπάρχει αυτή η διευκρινιστικ...
	Θυμίζω, μόνο, τα λόγια του Klee, ότι όσο πιο φρικτός γίνεται ο κόσμος τόσο πιο αφηρημένη γίνεται η τέχνη.
	Η αϋλότητα της τέχνης φαίνεται να συμβαδίζει με την αϋλότητα του χρήματος την εποχή της  χρηματοπιστωτικής παγκοσμιοποίησης.
	Ως αντίδοτο, προτείνω μια επιστροφή στην πρόταση «2.06» του Wittgenstein, μια περιδιάβαση στα όρια της τέχνης με τον λόγο έτσι όπως μας την δίνει ο Heidegger με τον Hailderlin, προτείνω μια περιήγηση στο Άουσβιτς του Adorno  και βέβαια στην άποψη του ...
	Μα, κυρίως προτείνω μια επιστροφή στον Kant, στις έννοιες του «sublime» και του «ωραίου» κι’ ένα αναστοχασμό πάνω στην «Art brut», αυτή την τέχνη που μπόλιασε όλη την τέχνη από το ’49 και μετά και που ποτέ δεν θα μπει στο καλούπι της νέας ψηφιακής πρα...
	Να επιθυμεί την πολιτική αλλαγή όχι ως διαδοχή εικόνων προσώπων μιας ψηφιακής πραγματικότητας, αλλά ως εκείνη την πραγματικότητα που δεν υπαγορεύει τη ζωή, δεν υπαγορεύει την επιθυμία.
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	Ο άνθρωπος βρέθηκε να ζει στη Γή,  με θεμελιώδες υπαρξιακό χαρακτηριστικό του την επιδίωξη επιβίωσης και τον εξοπλισμό του με «νόηση» – με τη   νόηση ως εγγενές του επίσης χαρακτηριστικό το οποίον αυτο-προσδιορίζεται. Σε αυτήν την επιδίωξη επιβίωσης σ...
	Ας δούμε λοιπόν αρχικώς σε τι συνίσταται η επιδίωξη επιβίωσης. Με όρους φυσικής θα λέγαμε πως συνίσταται σε μια προσπάθεια υπερνίκησης της υψηλής εντροπίας του, σε μια προσπάθεια αντιεντροπικής,  δηλαδή διαρκούς αυτοδύναμης παρουσίας του.   Βασικός στ...
	Είναι προφανές πως σε όλη αυτήν την αντιεντροπική   δράση του ανθρώπου, προτάσσεται η ερμηνεία αυτής της πραγματικότητας, της αμέσως αισθητής αλλά και κυρίως της κάθε φορά νοητής ως τέτοιας. Αυτή μάλιστα η ερμηνεία της φαίνεται πως γινόταν –  συνειδητ...
	Έτσι λοιπόν, η πραγματικότητα των (λεγόμενων) προϊστορικών εποχών γινόταν αντιληπτή ως χάος, χάος εντός του οποίου ο άνθρωπος προσπαθούσε να ζήσει. Για το έλεγχό του επιφόρτιζε αυτούς που μπορούσαν να δούν πέραν του ορατού και αισθητού, να δούν εκεί π...
	Στην μετέπειτα Αίγυπτο η πραγματικότητα ερμηνευμένη ως προαιώνια συμπαντική τάξη, καθόριζε τους όρους  και τις προτεραιότητες της καθημερινότητας των Αιγυπτίων, άλλωστε έδειχνε πως αυτή η συμπαντική τάξη είναι που καθορίζει τα στη Γή συμβαίνοντα. Διερ...
	Οι Έλληνες, προχώρησαν περισσότερο προς τον έλεγχό της, δίνοντας ανθρώπινη μορφή στους Θεούς και ψυχολογική διάσταση στους μύθους, δηλαδή στα προσβάσιμα  από τον επινοηθέντα Λόγο οντολογικά αφηγήματα. Στην ερμηνεία της νέας αυτής πραγματικότητας και σ...
	Στην μετέπειτα πρώτη περίοδο της Ρωμαϊκής εποχής, η πραγματικότητα δείχνει να συρρικνώθηκε στο ορατό παρόν, με ανάλογη διαφοροποίηση των προτεραιοτήτων της ζωής. Αυτή η στροφή της έννοιας της πραγματικότητας είναι που οδήγησε σε αλαζονικό ατομικισμό, ...
	Έκτοτε, ενώ στην Ανατολή οι λαοί εξακολουθούσαν να αναφέρονται σε υπερβατικές της ανθρώπινης ζωής πραγματικότητες, στη Δύση ξεκίνησε μια σταδιακή αποϊεροποίηση του Κόσμου, που επέφερε περιορισμό της έννοιας της πραγματικότητας στο ορατό και αισθητό. Σ...
	Είναι εμφανέστατη η σύγχυση που προέκυψε από αυτήν τη διάλυση των βεβαιοτήτων. Ενώ καταδήλως η νεωτερική ερμηνεία της πραγματικότητας, ως πεδίο αναφοράς της ζωής, δεν έγινε αποδεκτή από τους λαούς, ούτε οι προσπάθειες, σε όλον τον 20ο αιώνα, αναζήτηση...
	Η πλάνη όμως και η περιπλάνηση της πραγματικότητας εξακολουθεί. Έχουμε εισέλθει σε μια νέα   πραγματικότητα, που έχει αναδιαμορφώσει ανεπιστρεπτί τον τρόπο ζωής του ανθρώπου, σε όλες του τις εκφάνσεις. Η ολοένα και εξελισσόμενη ψηφιακή τεχνολογία, έχε...

	Οι γκρίζες ζώνες ανάμεσα στο πραγματικό και το εικονικό
	Νόρα Λέφα, MA, MSc
	Περίληψη
	Η φύση της ενδιάμεσης ζώνης ανάμεσα στο πραγματικό και το εικονικό.
	Ο Franz Kafka ξεκινά το διήγημά του Μεταμόρφωση με την φράση: «Ένα πρωί, όταν ο Gregor Samsa ξύπνησε από τα ταραγμένα όνειρά του στο κρεβάτι του, βρήκε ότι είχε μεταμορφωθεί σε ένα τεράστιο ζωύφιο... Τι μου συνέβη, αναρωτήθηκε. Δεν ήταν όνειρο» (Kafka...
	Το θέμα της ανακοίνωσης είναι η ενδιάμεση ζώνη αναμεσά στο πραγματικο και το εικονικο. Ως τέτοια θεωρείται γενικώς η λεγόμενη «μεικτή πραγματικότητα» (Sherman& Craig 2003). Αυτή προκύπτει από την χρήση εφαρμογών της ψηφιακης τεχνολογίας, και πε...
	Σήμερα, τα χαρακτηριστικά αυτά τα έχουν και οι περιοχές εκείνες που μπορουν να ονομαστούν «γκρίζες ζώνες» ανάμεσα στην εικονική πραγματικότητα και την πραγματικότητα.
	Ως γκρίζα ζωνη μεταξύ πραγματικότητας και εικονικής πραγματικότητας πρέπει να εννοήσουμε την πραγματικότητα εκείνη για την οποία αμφιβάλλουμε αν είναι πραγματική, την πραγματικότητα εκείνη που μας δίνει την αίσθηση ότι είμαστε σε μια εικονική πραγματι...
	Οι  γκρίζες ζώνες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως συγχρονίες ετεροτοπιες.
	Τον όρο ετεροτοπία τον είχε εισαγάγει ο Michel Foucault. Ως ετεροτοπίες  χαρακτήριζε εκείνους τους «πραγματικούς χώρους, που υπάρχουν σε όλους τους πολιτισμούς, και σε όλες τις κοινωνιες, και που είναι κάτι σαν «αντι-χώροι», κάτι σαν πραγματωμένες ουτ...
	Τέτοιες γκρίζες ζώνες παράγονται από τον σημερινό οπτικό πολιτισμό μας και αποτελούν συστατικό στοιχείο του. Ως τέτοιες αποτελούν πολιτιστικό, κοινωνικό και χωρικό φαινόμενο μεγάλης σημασίας. Επηρεάζουν το πως βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας και τα όρια τ...
	Κύριος παραγωγός γκρίζων ζωνών ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εικονική πραγματικότητα είναι η ψηφιακή τεχνολογία και οι δυνατότητες που αυτή προσφέρει, όπως η απεριόριστη ανάκτηση πληροφοριών κάθε είδους, και η κοινωνική δικτυωση (Hulme 2009).  Η...
	Την γκρίζα ζωνη δεν είναι εύκολο να την εντοπίσουμε και να την ερευνήσουμε. Εκείνη είναι ένα πέρασμα από τον ένα κόσμο στον άλλο, ένα πέρασμα ομαλό, όπως η μέρας χάνεται στη νύχτα.
	Συχνά, απλά πράγματα για τα οποία δεν αμφιβάλλουμε ότι είναι πραγματικά, μπορούν να περάσουν στην γκρίζα ζώνη, δηλαδή να πάρουν έναν χαρακτήρα ανάμεσα στην πραγματικότητα και εικονική πραγματικότητα ( όπως θα δούμε στην ανάπτυξη του θέματος).
	Από την εικονική πραγματικότητα σε μια νέα πραγματικότητα
	Μερικές φορές η εικονική πραγματικότητα γίνεται πρότυπο για την δημιουργία μιας νεας πραγματικότητας.
	Εδώ είναι χρήσιμος ένας διαχωρισμός σε δυο μεγάλες κατηγορίες, τα όρια μεταξύ των οποίων, όμως, δεν είναι πάντοτε απόλυτα καθαρά.
	Η πρώτη κατηγορία:
	Α) Η πραγματικότητα που έχει ως πρότυπο μια εικονική πραγματικότητα μπορεί να γίνει απόλυτα αποδεκτή από το κοινό, να γίνει, στη συνείδησή του, μέρος της υφισταμένης πραγματικότητας και να συναποτελέσει το νέο πλαίσιο της ζωής του. Αυτό συμβαίνει κυρί...
	Ορισμένα παραδείγματα:
	Α1) Η ουτοπική αρχιτεκτονική. Αρχιτέκτονες όπως ο Boullee, ο Μαρινέττι, ο Πιρανέζι, ακόμη και ο Δεινοκρατης κάνουν ουτοπική αρχιτεκτονική (αρχιτεκτονική προορισμένη να μην υλοποιηθεί, να μην γίνει πραγματικότητα) δημιουργώντας μια εικονική πραγματικότ...
	Α2) Το σύγχρονο design (με παράδειγμα τα πιλοτήρια αεροπλάνων ή την σύγχρονη αρχιτεκτονική)
	Η καμπίνα του Απόλλωνα 11 (που η πλοήγησή του υποβοηθήθηκε από έναν, για τα σημερινά δεδομένα πρωτόγονο, ηλεκτρονικό υπολογιστή) είναι γεμάτη με μηχανικά κουμπιά και μηχανικά «ρολόγια». Την ίδιας σύλληψης ήταν και το πιλοτήριο και τα όργανα ένδειξης σ...
	Η δευτερη κατηγορία:
	Β) Η πραγματικότητα που έχει ως πρότυπο μια εικονική πραγματικότητα μπορεί να μην μπορεί να γίνει, στη συνείδηση του κοινού μερος της υφισταμενης πραγματικότητας και να θεωρείται πάντα κάτι ξενο προς αυτήν -αυτό θα το εξετάσουμε σε ένα επόμενο κεφαλαιο.
	Ορισμενα παραγείγματα:
	Β1) Η συμπεριφορά σαν να επροκειτο για video game (πχ οδήγηση στους δρόμους της πόλης σαν σε εικονική πίστα).
	Κάποια video games προσομοιώνουν την οδηγηση σε αγωνιστικές πίστες αυτοκινήτου. Ορισμένοι θερμόαιμοι αποφασίζουν να οδηγήσουν τα πραγματικά τους αυτοκίνητα με τον τρόπο που οδηγούν τα εικονικά. Σε περίπτωση ατυχύματος, βεβαια, οι επιπτώσεις ειναι διαφ...
	Β2) Η περίπτωση της Β. Λουκιάνοβα. Η κ. Λουκιανοβα αποφασισε να μοιασει με την κουκλα Barbie. Υποβληθηκε σε δεκαδες πλαστικες εγχειρησεις, εκανε εξαντλητικη διαιτα, και με το καταλληλο μακιγιαζ καταφερε να επιτυχει εντυπωσιακη ομοιοτητα με τη διασημη ...
	Η πραγματικοτητα ως γκριζα ζωνη
	Η εικονική πραγματικότητα μπορεί όχι μονο να αποτελέσει προτυπο για τη δημιουργία μιας νεας πραγματικότητας, αλλά και να μεταλλάξει την πραγματικότητα και να την καταστήσει «γκρίζα ζώνη», δηλαδή να μας κάνει να αμφιβάλλουμε για το αν είναι όντως πραγμ...
	Στην αρχιτεκτονική και τον χώρο αυτό επιτυγχάνεται όταν ο επισκέπτης δεν μπορεί να ξεχωρίσει το πραγματικό από το φανταστικό. Αν δημιουργούσαμε μια κλίμακα με το ένα άκρο της τα «στοιχειώδη», «πεζά», «χρηστικά» κτήρια, και το άλλο άκρο της τα πιο μεγα...
	Τέτοια παραδείγματα :
	1. Μεγάλοι εσωτερικοί χώροι (από την εποχή του Πανθέου της Ρώμης). Ο ιστορικός του 5ου μΧ αιωνα Προκόπιος περιέγραφε με θαυμασμό την Αγιά Σοφιά, τη μεγαλη εκκλησία που έχτισε ο Αυτοκρατορας Ιουστινιανός στην πρωτευουσα του: η αίσθηση του ανάλαφρου παρ...
	2. Ινδουιστικοί ναοί με πλουσια διακόσμηση. Στο Angkor Wat, το μεγαλο ινδουστικό ναό του 11ου μΧ αιωνα που κατασκευασαν οι Χμερ διπλα στην πρωτευουσα τους, “οι απεικονιζόμενες στην πέτρα μορφές είναι δουλεμένες με μεγάλη λεπτομέρεια και ακρίβε...
	3. Ο Παρθενώνας, γινεται συχνα αντιληπτος ως μυθικό κτηριο: τοσο η εκτιμηση των ιστορικων της τεχνης και των αρχιτεκτονων, όσο και η προβολή του από την τουριστική βιομηχανία μας κάνουν, όταν στεκομαστε μπροστα στον Παρθενωνα να μεταφερόμαστε  σε μια ...
	4. Τα σύγχρονα τουριστικά χωριά που έχουν πάρει τη θεση παλιών, παραδοσιακων ή μεσαιωνικών οικσιμών. Στην Οια της Σαντορίνης, για παραδειγμα, δεν υπάρχουν πια κατοικοι, οι οποιοι έχουν παραχωρησει τα σπιτια τους σε τουριστικους επιχειρηματιες και εχου...
	5. Τα shopping malls. Δημιουργώντας την εντυπωση ότι είναι μια πραγματική πόλη, τα shopping malls, ενω στην πραγματικότητα είναι μερικές δεκαδες εμπορικα καταστηματα σε ένα αποστειρωμενο και απόλυτα ελεγχομενο περιβαλλον, μεταφερουν τους επισκεπτες το...
	Οι γκρίζες ζώνες, το υψηλό και το ανοικείο
	Η γκρίζα ζώνη μεταξύ εικονικής πραγματικότητας και πραγματικότητας μπορεί να μας δημιουργήσει τα αισθήματα εκείνα της που ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία του ανοίκειου, ένα αίσθημα που είχε αναλύσει ο Freud.
	Αν τα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας έχουν άλλο νόημα από αυτό που έχουμε συνηθίσει, τότε δεν συγκροτούν ένα γνώριμο σύνολο, αλλά επιφυλάσσουν εκπλήξεις, κρύβουν μυστήρια.
	Ο Masahiro Μοri, καθηγητής της ρομποτικής στο Ινστιτούτο τις Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, μας βοήθησε να κατανοήσουμε αυτό το μηχανισμό όπως αυτός εκδηλώνεται με το περίεργο κενό, την περίεργη εντύπωση που μας προκαλούν τα παραδείγματα όπως...
	Ο Mori παρατήρησε τις αντιδράσεις ανθρώπων όταν αυτοί βρισκόταν αντιμέτωποι με ρομπότ με ανθρώπινη εμφάνιση. Όσο πιο πολύ πλησίαζε η εμφάνιση των ρομπότ αυτή των ανθρώπων, τόσο η αντίδραση των ανθρώπων ήταν θετική. Από κάποιο σημείο και μετά, όταν τα ...
	Το ανοίκειο συνδεεται με το αίσθημα του υψηλού.
	Την έννοια του ύψους –sublime- την είχε εισάγει στη γραμματεία ένα κείμενο του 1ου μΧ αιώνα, το Περί Ύψους. Την έννοια του υψηλού είχε διερευνήσει συστηματικά ο Immanuel Kant που, μαζί με τον E. Burke την είχε επανεισάγει στη σκέψη. Τη δεκαετία του 19...
	Αν όμως το υψηλό ειναι χαρακτηριστικό της τεχνης της εποχής μας, τότε το ανοίκειο που συνδεεται με τις γκρίζες ζώνες μεταξύ πραγματικότητας και εικονικής πραγματικότητας θα είναι όλο και πιο πολύ μέρος της πραγματικότητάς μας.
	Διαδικασίες δημιουργίας γκρίζων ζωνών
	Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες δημιουργίας γκρίζων ζωνών μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:
	1. Εμβύθιση του επισκέπτη στην εικονική πραγματικότητα, αλλά και την ίδια την πραγματικότητα
	2. Αποσταθεροποίηση των σημασιών που έχουν τα πραγματα, δηλαδή με τη δημιουργία κενών σημαινόντων
	3. Αλλαγή του περιβάλλοντος (context) στο οποίο βρίσκεται κάποιος ή οικεία του πραγματα.
	Η εμβύθιση συμβαίνει όταν υπάρχει: η διεπαφή του αληθινού και του μη αληθινού, η ασφάλεια του μύθου, αισθητική απόλαυση, απόκρυψη και αποκάλυψη, δυνατότητα προβολής του επιθυμητού, πλοήγηση μέσω avatar, πολλαπλότητα, απόδραση στο όνειρο, κίνηση, κατάλ...
	Η αποσταθεροποίηση των σημασιών και η δημιουργία κενών σημαινόντων συμβαίνει όταν υπάρχει: πολυσημία, μεταφορά, αντιγραφή και αναπαραγωγή, διαφορετική χρήση του σημαίνοντος, δημιουργία υβριδικών πραγμάτων, ασάφεια στο χρόνο και έλλειψη μνήμης, ετερότη...
	Η αλλαγή του περιβάλλοντος συμβαίνει όταν υπάρχει: αλλαγή περίγυρου αντικειμένου, απατηλοί συσχετισμοί, μη τόποι –απώλεια της αίσθησης του τόπου, χρονική απροσδιοριστία.
	Ο πίνακας αυτός σχηματοποιεί τον τρόπο με τον οποίο δρουν οι τρεις βασικές κατηγορίες μηχανισμών και διαδικασιων δημιουργίας γκριζων ζωνών.
	Συμπέρασμα
	Υπάρχουν δυο κατηγορίες γκρίζων ζωνών: η παραγωγική, εκεινη που παραγει συνέχειες, και η ασθενής, η λιγότερο παραγωγική που διακοπτει το συνεχες γίγνεσθαι. Το πόσο «πραγματικό» και πόσο «ελεύθερο – φανταστικό» θα πρέπει να υπάρχει στον σχεδιασμό, ώστε...
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	Περίληψη
	Λέξεις Κλειδιά
	1. Εισαγωγή
	H εικονοποίηση της πληροφορίας είναι ένας τομέας που τελευταία γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Νέα εργαλεία αποθήκευσης και εκμετάλλευσης τεράστιων όγκων δεδομένων (big data) και καινοτόμες ψηφιακές τεχνικές προεπισκόπισης σχηματίζουν ένα νέο μοντέλο οπτ...
	Η διαδικασία εικονοποίησης της πληροφορίας θα μπορούσε να αναλυθεί σε δύο βασικές κατηγορίες που έχουν να κάνουν με το είδος των αντικειμένων-δεδομένων που τίθενται προς απεικόνιση.
	Στην πρώτη κατηγορία έχουμε δεδομένα που είναι μετρήσιμα (ποσοτικά ή ποιοτικά) οπότε και η διαδικασία της εικονοποίησης ανάγεται σε μετατροπή αριθμητικών στοιχείων, δομών σε εικόνες.
	Στη δεύτερη κατηγορία, που είναι και αυτή που μας ενδιαφέρει βρίσκουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με αφηρημένες έννοιες. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόβλημα της εικονοποίησης μετατρέπεται σε αναζητηση ή κατασκευή νέων συσχετίσεων με ήδη γνωστές και πι...
	1.1 Απεικονίζοντας το αφηρημένο μέσα από τη γλωσσική μετατροπή του σε συγκεκριμένο.

	Για να συμβεί η συσχέτιση που περιγράφουμε με τις αφηρημένες έννοιες που μελετούμε ως προς την εικονοποίηση είναι απαραίτητος ένας αρχικός τρόπος περιγραφής τους. Αναφερόμαστε σε έναν τρόπο με τον οποίο θα οριστούν και θα γίνουν κατανοητές χρησιμοποιώ...
	Εικόνα 1
	H μελέτη της αισθητικής που προκύπτει μέσα από μια τέτοια εικονοποίηση εννοιών, ανάγεται στη μελέτη των δυο βασικών σταδίων αυτής της διαδικασίας. Το πρώτο στάδιο σχετίζεται με την επιλογή της γλώσσας που όπως αναφέραμε τις περιγράφει αρχικά. Το δεύτε...
	Οι αφηρημένες μαθηματικές έννοιες που μας ενδιαφέρουν δε σχετίζονται με τα μαθηματικά που είναι άμεσα αντιληπτά ως μοντέλο περιγραφής του φυσικού μας περιβάλλοντος όπως η Γεωμετρία σε τρεις διαστάσεις, η Τοπολογία και η Ανάλυση. Μελετούμε έννοιες που ...
	1.2. Μαθηματική γραμματική

	Στα μαθηματικά  οι συνήθεις γλώσσες που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε τα αξιώματα τις θεωρίες και τις αποδείξεις καλούνται τυπικές γλώσσες. Μια τυπική γλώσσα, παράγεται από ένα αλφάβητο, ένα σύνολο δηλαδή που αποτελείται από πεπερασμένο αριθμό στοι...
	Οι τυπικές γλώσσες, σε αντίθεση με τις φυσικές γλώσσες δηλαδές σε αυτές που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται στην άμεση ανθρώπινη επικοινωνία, σχετιζονται με τα μαθηματικά, τη λογική και την πληροφορική. Σε αυτό το πλαίσιο επαληθεύονται  και γίνονται...
	2. Μια συνοπτική ιστορία της εικονοποίησης αφηρημένων εννοιών
	Η διαδικασία εικονοποίησης του αφηρημένου σχετίζεται άμεσα με την γραπτή γλώσσα. Το επίπεδο εικαστικής αναπαράστασης αφηρημένων εννοιών που αναζητούμε φαίνεται να κάνει την εμφάνισή του με την παρουσία των πρώτα ιδεογράμματων. Μέσα από αυτη τη διαδικα...
	2.1. Σύμβολα και εικόνες

	Στο σημιτικό αλφάβητο, το σύμβολο-γράμμα Beyt (μπέτ), που αντιστοιχεί στην έννοια του σπιτιού/τέντας αλλά και στην αφηρημένη έννοια του «εντός», συμβολίζεται και με τα παρακάτω σύμβολα στην πρωτο-Σημιτική (Χαναανιτική) γραφή «Εικόνα 2.». Θα μπορούσαμε...
	Εικόνα 2
	Η απεικόνιση αφηρημένων εννοιών έχει έντονη παρουσία τόσο σε ένα πλαίσιο γραφής με τη χρήση περιγραφικών συμβόλων όσο και σε ένα πλαίσιο ζωγραφικής με τη χρήση συγκεκριμένων και συμβολικών εικόνων.
	Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απεικόνιση της αφηρημένης έννοιας του «εαυτού», εντάσσοντας στοιχεία μελαγχολίας και άγνοιας κατα τη καλλιτεχνική δημιουργία στο αυτοβιογραφικό (Panofsky, 1945, p. 121) χαρακτικό του Albrecht Durer Melencolia I.
	2.2. Μεταφυσική και επιστημονική εικονοποίηση

	Η ιδέα της απεικόνισης αφηρημένων εννοιών στη ζωγραφική αρχίζει και περιπλέκεται καθώς ο συμβολισμός και τα μεταφυσικά θέματα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στη νοηματοδότηση αφηρημένων έννοιών δίνοντας φυσικά μια αυθαίρετη και προσωπική εμπειρία του καλλιτ...
	Η προσθήκη επιστημονικής μεθοδολογίας και γραφής σε αυτή την προσπάθεια αγγίζει τα όρια της εικονογράφησης και συχνά το αποτέλεσμα βρίσκεται εκτός ορίων τέχνης. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα διαγράμματα του B.W.Betts (Cook, 1887). Στην προσπάθ...
	Η προσπάθεια αυτή παρόλο που σήμερα φαντάζει αρκετά αφελής καθώς απουσιάζει τελείως η χρήση οποιασδήποτε επιστημονικής μεθοδολογίας, είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην εικονοποίηση περίπλοκων και αφηρημένων εννοιών.
	Στο χώρο τον μαθηματικών τα πρώτα δείγματα πιο οργανωμένης εικονοποίησης αφηρημένων εννοιών σχετίζονται με ένα δύσκολο ταξίδι γύρω από τον φορμαλισμό που κράτησε μέχρι την οριοθέτηση των ορίων στα συστήματα γλώσσας και μαθηματικών από τον Kurt Gödel. ...
	Μια τέτοια προσπάθεια, λοιπόν, συναντούμε και από τον φραγκισκανό λογικιστή, θεόσοφιστή και  φιλόσοφο Ramon Llull το 14ο αιώνα μ.χ. με μεταφυσικές απεικονίσεις και διαγράμματα που παραμπέμπουν σε χάρτες και αναπραστάσεις αλχημιστών. Ο Gottfried Leibni...
	2.3. Από τα μαθηματικά της θεωρίας συνόλων στους σύγχρονους υπολογιστές

	O Leonhard Euler, λίγα χρόνια αργότερα, στα μέσα του 18ου αιώνα, αναπτύσει μια σειρά από συστήματα διαγραμματικής απεικόνισης. Πέρα από τη θεωρία γράφων, πρόκειται για ένα από τα βασικά εργαλεία για τέτοια μετατροπή της γλώσσας σε εικόνα. Η συμβολή το...
	Ο John Venn στα τέλη του 19ου αιώνα, δημοσιεύει το άρθρο On the Diagrammatic and Mechanical Representation of Propositions and Reasonings (Venn, 1880) όπου για πρώτη φορά διακρίνεται η σαφήνεια και η καθαρότητα στην ανάγνωση σε στοιχεία της θεωρίας συ...
	Η πορεία της απεικόνισης αφηρημένων μαθηματικών εννοιών συνεχίζεται σε πολλά επίπεδα με τα υπαρξιακά και λογικά διαγράμματα του Charles Sanders Peirce που αποτελούν μια εξέλιξη του έργου του John Venn και εμπλουτίζουν θεωρητικά λογικά εργαλεία για την...
	3. Η ψηφιακή απεικόνιση αφηρημένων εννοιών
	Με την επιλογή της κατάλληλης γλώσσας για την περιγραφή μιας  αφηρημένης έννοιας καλύπτουμε το πρώτο στάδιο για την προσέγγιση μιας μετατροπής μιας αφηρημένης έννοιας σε εικόνες.
	Για τις αφηρημένες μαθηματικές έννοιες της θεωρίας συνόλων χρησιμοποιούμε μια τυπική γλώσσα πρώτου βαθμού . Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη γλώσσα στα μαθηματικά, την κατηγορηματική λογική.
	3.1. Από τη μαθηματική στη φυσική γλώσσα

	Το συντακτικό της κατηγορηματικής λογικής συνοπτικά, αποτελείται από το αλφάβητο και από τους κανόνες εμπλοκής. Το αλφάβητο αποτελείται από λογικά σύμβολα όπως οι μεταβλητές, οι ποσοδείκτες «για κάθε», Ɐ και «υπάρχει», ⱻ, οι λογικοί σύνδεσμοι σύζευξης...
	Για τις αφηρημένες έννοιες των μαθηματικών, όμως, και η χρήση της φυσικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η σημασία της δεν σχετίζεται με την αδυναμία μας να είμαστε σαφείς με τα μαθηματικά σύμβολα της κατηγορηματικής λογικής αλλά με την δυνατότητα...
	Για παράδειγμα το απλό κείμενο ««∀ X ∃ Y»» μετατρέπεται με τη χρήση φυσικής γλώσσας στην πρόταση «Για κάθε σύνολο X υπάρχει (μπορώ να βρώ) ένα συνολο Y». Με αυτόν τον τρόπο ένα μαθηματικό κείμενο έυκολα μετατρέπεται σε ένα συνηθισμένο κείμενο εμπλουτι...
	3.2. Επιλογή μεθόδου εικονοποίησης δεδομένων

	Το δεύτερο στάδιο που μας ενδιαφέρει είναι η επιλογή του τρόπου εικονοποίησης. Όταν αναφερόμαστε σε τρόπο, δε μας ενδιαφέρει ακριβώς η τεχνική διαδικασία δηλαδή η επιλογή του λογισμικού αλλά η επιλογή των κανόνων μετατροπής των στοιχείων σε εικόνες.
	Για παράδειγμα, το μαθηματικό κείμενο «∀ X ∃ Y» έχει ένα μήκος «4» σε χαρακτήρες και επειδή ο κάθε ποσοδείκτης φi (∀, ∃) έχει μια μεταβλητή x συνδεδεμένη μαζί του,
	π.χ φ1(x)  = ∃ (Υ) πάντα υπάρχει και το πλήθος «2» ως μήκος κάθε ζευγαριού στο κείμενο.
	Δηλαδή παρατηρούμε μιαν ανάλυση :
	∀ X ∃ Y : ΑΒ,  Α = «∀ X» και Β = «∃ Y».
	Αυτό το «2» μπορεί να μας δώσει τις διαστάσεις του χώρου στον οποίο εικονοποιούμε το μαθηματικό κείμενο.
	Αντίστοιχα, για το συγκεκριμένο παράδειγμα μπορούμε να διαλέξουμε για κάθε ένα από σύμβολα δύο τιμές χαρακτηριστικές για τη θέση του στο κείμενο και την θέση του στο αλφάβητο της γραμματικής.
	Αν Σ = {α1, α2, α3, αν} το αλφάβητο, τότε η εκάστοτε τιμή ν στο γραμμα αν μας δινει τη θέση του στο Σ.
	Αν το κείμενο μας είναι Κ = κ1κ2κ3κ4κ5κμ και υπάρχει η αντιστοιχία  : κ1 = αμ, κ2 = αλ, κ3=αj κλπ βρίσκουμε τη θέση του κάθε γράμματος στο κείμενο από την τιμή λ στο εκάστοτε κλ
	Επιπλέον έτσι, μια τιμή για το συνολικό μήκος της σειράς χαρακτήρων πχ για το κείμενο Κ έχουμε μ μήκος.
	Καταλήγουμε σταδιακά με μια σειρά από σχετικές επιλογές σε ένα βαθμό ελευθερίας Β για το κάθε κειμενό μας.
	Για παράδειγμα, η εφαρμογή της μεθοδολογίας με βαθμό ελευθερίας Β=11, δηλαδή 11 ζεύγη από σημεία στο επίπεδο μας δίνει μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική απεικόνιση.
	Τα ποιοτικά δεδομένα έχουν μετατραπεί σε αριθμητικά χρησιμοποιώντας γραμμές καμπύλες και σημεία στο επίπεδο για να αποδοθεί αυτή η αισθητική προσέγγιση.
	Κατα αυτό τον τρόπο κατασκευάζονται μια σειρά από 5 (για να έχουμε μια ποικιλία δομής) σύνολα 11 στοιχείων της μορφής :
	Α = {{1,3},{1,2},{3,1},{1,3},{1,1},{3,1},{1,2},{3,2},{2,2},{1,1},{4,3}}
	Η ψηφιακή αισθητική που προκύπτει μετά απο μια σειρά απεικονίσεων των σημείων στις 2 διαστάσεις και  των σχηματισμών κυβικών καμπύλων (Splines) στις αντίστοιχες συντεταγμένες φαίνεται στην Εικόνα 3
	Το σύστημα αυτό προγραμματίστηκε στη γλώσσα προγραμματισμού Wolfram Language (Mathematica) για να κατασκευαστούν 5 σύνολα από 11 ζεύγη στοιχείων. (με τυχαίες ακέραιες τιμές).
	H επιλογή των σημείων που εικονοποιούνται δηλαδή των ποιοτικών η χαρακτηριστικών στοιχείων που επιλέγουμε να αντιστοιχίσουμε σε κάθε λογική η μή σύμβολο αλλάζει τη δομή του αισθητικού αποτελέσματος της κάθε λογικής πρότασης.
	Εικόνα 4
	Ο περιορισμός που υπάρχει στην μέχρι τώρα συνήθη ψηφιακή απεικόνιση δεδομένων είναι η κυριαρχία των 2 διαστάσεων στα εργαλεία απεικόνισης. Επιπλέον υπάρχει απουσία διάδρασης τόσο ως ελευθερία περιήγησης μα και ώς άλλης μορφή επεξεργασία και προεπισκόπ...
	Εικόνα 5
	Αν στο τελευταίο παράδειγμα δώσουμε μια επιπλέον χωρική διάσταση στα στοιχεία μας, τότε προκύπτει το παραπάνω «Εικόνα 5.» τρισδιάστατο γράφημα μαζί με μια σειρά από πιθανές διαφοροποιήσεις.
	3.3.Προβλήματα και ασάφειες

	Το κεντρικό πρόβλημα που προκύπτει με μια τέτοιας μορφής εικονοποίηση είναι η έλλειψη σαφηνειας. Η αδυναμία να εφαρμοστεί ένα τέτοιο χαρακτηριστικό είναι δυστυχώς αναμενόμενη καθώς η κατανόηση μιας ήδη αρκετά αφηρημένης μαθηματικής έννοιας ενός συστήμ...
	Πέρα από τις δυσκολίες και τις ασάφειες, η αναζήτησή μας για τη μετατροπής της μαθηματικής γραμματικής σε ψηφιακή αισθητική ενώ είναι σε αρχικό στάδιο έχει να προσφέρει πολλά τόσο θεωηρητικά όσο και πρακτικά. Κυρίως, δε, εντός ενός πλαισίου ψηφιακής τ...
	4. Συμπέρασμα
	Η παρούσα μελέτη βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο μα εκείνο που φαίνεται να είναι σημαντικό, ειναι ο εμπλουτισμός της ανάλυσης της μαθηματικής πρότασης με στοιχεία φυσικής γλώσσας ωστε να έχουμε ένα αρχικό στάδιο όπου οι λέξεις έχουν ήδη νόημα. Αυτή η...
	Η κίνηση των εικόνων που σχηματίζονται καθώς και η παρακολούθηση της εξέλιξης μιας τέτοιας διαδικασίας οδηγεί στην πιο προσεκτική παρακολούθηση της ίδιας της δράσης. Δηλαδή σε μια πιο κατανοητή ερμηνεία και νοηματοδότηση της κάθε μαθηματικής φράσης.
	Επιπλέον η χρήση στοιχείων διάδρασης σε εικονικό περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρξουν παράλληλα στοιχεία αφήγησης που λειτουργούν επεξηγηματικά με έννοιες και σύμβολα που ήδη έχουμε αναλύσει. Δίνοντας κατα αυτόν τον τρόπο...
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	Περίληψη
	Λέξεις Κλειδιά
	1. Εισαγωγή
	Ο διάκοσμος ως μέρος των τεχνών και της αρχιτεκτονικής συνδιαλέγεται κοινότοπα με αισθητικά θέματα. Η διαλεκτική αυτή εντείνεται σε περιόδους φιλοσοφικών και επιστημονικών αναζητήσεων με στη μορφή και τον χώρο. Toυς δύο τελευταίους αιώνες το τρίπτυχο ...
	Με αφορμή τον διάκοσμο στην ψηφιακή εποχή παρουσιάζεται μια συνοπτική θεώρηση για τα παραμετρικά περιβάλλοντα της αρχιτεκτονικής και της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από αναφορές σχετιζόμενες με το θέμα και τις προεκτάσεις του  για ευφυείς παραμέτρο...
	2. Η μεγάλη επιστροφή του διακόσμου.
	2.1. Η νέα ψηφιακή εποχή και ο παραμετρισμός στο πεδίο των Τεχνών και του διακόσμου.

	Με βάση τον προαναφερθέντα όρο “παραμετρισμός” θεωρούμε ότι ο παραμετρικός σχεδιασμός είναι μία γνωστή τακτική ως λογική εισαγωγής παραμέτρων και μεταβλητών στην αρχιτεκτονική διαδικασία. Πρακτικά ο παραμετρικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός εντός ψηφιακο...
	Σε επίπεδο σχεδιασμού η παραμετρική λογική υπερθεωρεί όλα τα μέχρι τώρα ιεραρχημένα σχεδόν πεπερασμένα και μη αναστρέψιμα στάδια του: την γένεση (generation), την αναπαράσταση (representation), την προσομοίωση (simulation), την βελτιστοποίηση (optimiz...
	Στον ψηφιακό χώρο, ο σχεδιασμός μετατοπίζεται στη δυνατότητα διάκρισης μέσω των προσδιορισμένων αριθμητικών τιμών και σχέσεων. Στις τέχνες που συνεπικουρεί a priori η επιστήμη όπως είναι η μουσική ή η αρχιτεκτονική ή σύγχρονες υβριδικές καλλιτεχνικές ...
	Στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα οι κοινωνικές - αισθητικές αναγνώσεις του διακόσμου βρίσκονται στη συγκυρία της γενικευμένης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών. Ο διάκοσμος επανεντάσσεται δυναμικά σε ένα αρχιτεκτονικό και καλλιτεχνικό οργασμό: Γίνετ...
	2.2. Η “digital avant garde” και το μανιφέστο του παραμετρικού διακόσμου.

	Ο όρος σύγχρονη “digital avant garde”  θα μπορούσε να περιγράφει το δυναμικό αυτό τοπίο που στέκεται μετέωρο μεταξύ των τεχνολογιών αιχμής, των πρωτοποριακών ευρημάτων και του εννοιολογικού υποβάθρου μιας νέας avant garde Αισθητικής.  Είναι προφανές ε...
	2.3. Οι πρώτες αναθεωρήσεις για τον διάκοσμο. Το τρίπτυχο διάκοσμος – μορφή –  χώρος σε διαλεκτική με τη δομή.

	Η επικαιροποίηση του διακόσμου σήμερα γίνεται επιτακτική υπό την επιρροή των σύγχρονων ψηφιακών δρώμενων και διακοσμητικών performance προϊόντων, θέτοντας όλα τα προαναφερθέντα ερωτήματα από ένα μέρος της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και φιλοσοφικής διανό...
	3. Οι μεταμορφώσεις στη Μεγάλη Αφήγηση του διακόσμου. Το παράδειγμα του παραμετρικού διακόσμου. Μια συνοπτική θεώρηση μεταξύ Τεχνολογίας Αιχμής και Αισθητικής.
	Οι προαναφερθείσες προσπάθειες προσδιορισμού μιας νέας εκδοχής διακόσμου, συνδυαστικά με τη σωρευμένη υποκειμενικότητα των δύο προηγούμενων αιώνων, διαμορφώνουν ένα πρωτόγνωρο αισθητικό τοπίο σε όλα τα επίπεδα της δημιουργικής, βιωματικής και επικοινω...
	Στην υπέρβαση αυτή εκκολάπτεται και η αέναη Μεγάλη Αφήγηση του διακόσμου, που θα περίμενε κανείς να τελειώσει άδοξα κάτω από την επήρεια της μηχανιστικής Αισθητικής της Modernité. Οι διάκοσμοι επιβιώνουν μέσα από το αυτό - αναφερόμενο, χωρίς νοηματική...
	Ειδικότερα από τον 20ο αιώνα και μετά η εξέλιξη των εφαρμοσμένων μαθηματικών επαναφέρει τον διάκοσμο μέσα από αντίστοιχες σχέσεις ή διαδικασίες στην επιστήμη και την επιστημονική τεκμηρίωση εγκαταλείποντας οριστικά την υλική και αισθητική συμμετοχή το...
	Μέσα από την εφαρμογή παραμετρικών – αλγοριθμικών εξισώσεων και μοντελοποιήσεων φυσικών φαινομένων (όπως είναι η περίπτωση των fractals) δημιουργούνται πραγματικοί χώροι από virtual δικτυακούς. Σε ένα παράλληλο επίπεδο ο διάκοσμος ως “στολισμός εν τάξ...
	Υπό την επιρροή της υποκειμενικότητας και των αναθεωρήσεων των σύγχρονων αισθητικών κατηγοριών – όπως αυτής του υψηλού  – τα παραμετρικά μορφώματα προτάσσουν το διάκοσμο μέσα από το δρών υποκείμενο, ως διάκοσμο μέσα σε ένα άλλο διάκοσμο σε μία αντιστρ...
	4. Εν κατακλείδι
	Θα πρέπει να επισημανθεί η σύγχυση μεταξύ του στόχου που είναι το δημιουργικό αποτέλεσμα της μορφής και του μέσου που είναι η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ως δηλαδή παράμετρος στην δημιουργία.  Αυτή η σύγχυση επιδεινώνεται και από τη διαφορά της παρ...
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	Η ψηφιακή γεωμετρική απεικόνιση ανάμεσα στον πραγματικό και προσωπικό χώρο
	Σπυρίδων Στέλιος
	Διδάκτωρ Φιλοσοφίας
	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
	Περίληψη
	Πραγματικός και φαινομενικός χώρος
	Η θεωρία αντίληψης του Απλοϊκού Ρεαλισμού (βλ. Warburton, 2015, σελ. 150) μας προτρέπει να είμαστε ρεαλιστές! Μπορούμε να γνωρίσουμε άμεσα με τις πέντε αισθήσεις μας τον κόσμο των φυσικών αντικειμένων. Όλα αυτά τα αντικείμενα υπάρχουν ακόμα κι αν εμεί...
	Βέβαια, αν επιχειρηθεί μια πιο ακριβής προσέγγιση, τα πράγματα δεν είναι (και ίσως δεν πρέπει να είναι) αυτά που φαίνονται. Οι αισθήσεις δηλαδή μπορούν να μας εξαπατήσουν. Έτσι απέναντι στον Απλοϊκό Ρεαλισμό έχουν προταθεί σκεπτικιστικά επιχειρήματα  ...
	Επομένως, αυτό που αναδεικνύει ως ένα πρώτο συμπέρασμα η συζήτηση για τα όρια και τη δυνατότητα γνώσης του εξωτερικού κόσμου, είναι μια διάκριση μεταξύ πραγματικού και φαινομενικού αντικειμένου (π.χ. φαινομενική λυγισμένη ράβδος – πραγματική ευθεία ρά...
	Οι αισθήσεις μας είναι προσωπικές. (1η Προκείμενη)
	Οι φαινομενικές ιδιότητες γίνονται αντιληπτές από τις αισθήσεις μας. (2η προκείμενη)
	Οι φαινομενικές ιδιότητες (π.χ. σχήμα, χρώμα κτλ.) είναι προσωπικές.
	Οι μη προσωπικές και πραγματικές ιδιότητες των αντικειμένων είναι εκείνες που (πρέπει να) ενδιαφέρουν την επιστήμη. Οι συγκεκριμένες ιδιότητες θα πρέπει επίσης να καταλαμβάνουν κάποιο χώρο – έναν πραγματικό ή φυσικό χώρο κι όχι ασφαλώς τον φαινομενικό...
	Τα φυσικά αντικείμενα δεν ταυτίζονται με τα φαινομενικά αντικείμενα που λαμβάνουμε ως δεδομένα
	Τα φυσικά αντικείμενα δεν ταυτίζονται με τα φαινομενικά αντικείμενα που λαμβάνουμε ως δεδομένα των αισθήσεων. Θα μπορούσαν όμως να αποτελούν το αίτιο των αισθήσεών μας . Να υπάρχει μια αιτιακή σχέση μεταξύ των δύο αντικειμένων. Ως αιτιότητα ορίζεται η...
	Παραδείγματος χάρη , ο συγκεκριμένος γραπτός λόγος (μου) που διαβάζετε αυτή τη στιγμή είναι το αίτιο και το ότι το διαβάζετε και λαμβάνετε τις πληροφορίες είναι το αιτιατό . Η σχέση ή συνάφεια συνίσταται στο ότι η αλλαγή στις πληροφορίες που διαθέτετε...
	Το σώμα μας και το φυσικό αντικείμενο βρίσκονται έτσι στον ίδιο φυσικό χώρο. Και αν και τα δεδομένα των αισθήσεων μας δεν προσφέρουν απολυτή βεβαιότητα ως προς την αντικειμενικότητα τους, μπορεί να υποστηριχθεί ότι στον κοινό φυσικό χώρο (για τον οποί...
	Επομένως, γνωρίζουμε πολύ περισσότερα σχετικά με τις σχέσεις των αποστάσεων εντός του φυσικού κόσμου, από όσα γνωρίζουμε για αυτές καθαυτές τις αποστάσεις. Γνωρίζουμε ότι μια απόσταση είναι μεγαλύτερη από μια άλλη, δεν μπορούμε όμως να έχουμε την ίδια...
	Αυτή η έλλειψη βεβαιότητας των καθαυτών χωρικών μεγεθών ίσως να αποτέλεσε και ένα κίνητρο ανάπτυξης της Γεωμετρίας. Στην επόμενη ενότητα θα φανεί το πώς.
	Ψηφιακή γεωμετρική απεικόνιση
	Όταν βλέπω ένα τρένο δεν το βλέπω άμεσα όπως προτείνει ο απλοϊκός ρεαλισμός. Δεν έχω άμεση αισθητηριακή επαφή με το τρένο, αλλά επίγνωση της νοητικής αναπαράστασης, ως εσωτερικής εικόνας του τρένου . Η οπτική εμπειρία μου δεν εξαρτάται άμεσα από το τρ...
	Οι πρωτεύουσες ιδιότητες αναφέρονται στο μέγεθός, το σχήμα και την κίνηση. Αποτελούν τις πραγματικές ιδιότητες ενός αντικειμένου ανεξάρτητα από τις συνθήκες κατά τις οποίες γίνεται αντιληπτό. Μοιάζουν με τις πραγματικές. Κι αυτό διότι μπορούν (μπορούσ...
	Η σχέση της Γεωμετρίας με τις πρωτεύουσες ιδιότητες είναι εμφανής. Οι πρωτεύουσες ιδιότητες αναπαριστώνται και μαθηματικοποιούνται πιο εύκολα στο χώρο. Η ανάπτυξη της Γεωμετρίας αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εξέλιξης αυτής της προσπάθειας ...
	Τα γεωμετρικά δεδομένα αποτελούν τη βάση για την τρισδιάστατη μοντελοποίηση. Στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση αναπτύσσεται μια μαθηματική απεικόνιση τρισδιάστατων επιφανειών άψυχων ή έμψυχων αντικειμένων, με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Τα παραγ...
	Η ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστών οδήγησε και στην περαιτέρω ψηφιακή ενσωμάτωση της Γεωμετρίας. Σήμερα, τα προγράμματα Δυναμικής Γεωμετρίας (DG) είναι λογισμικά διαδραστικής δημιουργίας και χειρισμού γεωμετρικών κατασκευών. Σύμφωνα με τον Bantchev (2...
	Σε αυτό το δυναμικό πλαίσιο αναπτύχθηκε και ο τομέας της Δυνητικής ή Εικονικής Πραγματικότητας. Η Εικονική ή Δυνητική Πραγματικότητα αναφέρεται σε μοντέλα τρισδιάστατων εικονικών κόσμων. Προσομοιώνει και αναπαράγει ένα περιβάλλον, πραγματικό ή φανταστ...
	Συμπεράσματα
	Μετά από αυτή την ανασκόπηση μπορούμε τώρα να διατυπώσουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζεται ο ψηφιακός χώρος με το πλαίσιο που θέτει ο Russell. Πρόκειται για ένα είδος αμιγούς  προσωπικού τόπου ή θα μπορούσε να υποστηριχ...
	Στην περίπτωση της ψηφιακής γεωμετρικής πραγματικότητας η φαινομενικότητα του χώρου δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Η παρεμβολή ενός μέσου προβολής περιορίζει το εύρος της αισθητηριακής πλάνης, εφόσον δημιουργεί ένα κοινό μικρό-περιβάλλον. Προβάλλονται δηλαδ...
	Όσον αφορά το ρόλο που αναλαμβάνει το ψηφιακό στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία, πολλά θα μπορούσαν να ειπωθούν. Καταρχήν η πραγματικότητα αντικαθίσταται από μια γεωμετρική κατασκευή της πραγματικότητας. Εμπνεόμενοι από τον Πλάτωνα θα μπορούσαμε να πούμε...
	Εντός ενός περισσότερο πεσιμιστικού πλαισίου, η τεχνολογία δυνητικής πραγματικότητας θα μπορούσε π.χ. να οδηγήσει στην πραγμάτωση του πιο ακραίου σκεπτικιστικού επιχειρήματος, του λεγόμενου ‘εγκέφαλου σε βάζο’ ( ή Matrix); Σε αυτή τη συζήτηση κύριο ρό...
	Ερχόμενοι, τέλος, πάλι στην έννοια του χώρου, στον πραγματικό χώρο δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια άμεση αντίληψη (βλ. π.χ. αποστάσεις μεταξύ των πλανητών), όπως συμβαίνει στην περίπτωση των αποστάσεων εντός του προσωπικού μας χώρου. Άραγε, στον ψηφια...
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	Εισαγωγή
	Only as an aesthetic phenomenon are existence and the world justified   (Nietzsche, 1999:8)
	Πολύ περισσότερο από έναν αφορισμό που εδραιώνει την τέχνη σαν πρωτεύουσα δημιουργική δραστηριότητα του ανθρώπου, εκλαμβάνουμε τη ρήση του Nietzsche σαν μια διαπίστωση ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο και εντοπίζει τον εαυτό του μέσα σε αυτόν, ...
	Η μετάβαση από τις κοινωνίες της αφηγηματικής γνώσης στη μοντέρνα εποχή.
	O J.F. Lyotard χαρακτηρίζει τον κατακερματισμό της ενότητας του κόσμου, κατά την έλευση της μοντέρνας εποχής, με τον όρο «ελάττωση» της πραγματικότητας.  Αν στις προ-νεωτερικές κοινωνίες οι μυθικές αφηγήσεις αποτελούσαν ικανοποιητικές περιγραφές της κ...
	Το πρόβλημα υποκείμενο/αντικείμενο στη νεωτερικότητα
	Η διάρρηξη της ωραίας ενότητας εντοπίζεται σε κάθε επίπεδο και συστατικό στοιχείο της πραγματικότητας. Η ιστορία της νεωτερικότητας φαίνεται να είναι μια ιστορία ρήξεων, αποσχίσεων, διαφοροποιήσεων και αγωνίας να προσδιοριστούν τα όρια μεταξύ υποκειμέ...
	Αυτή η ασυμμετρία έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη έντασης, την οποία εύκολα εντοπίζει κανείς στη σχέση (αντιληπτικού) υποκειμένου και αντικειμένου (των αισθήσεων). Η ενότητα του πραγματικού ανθρώπου που πάσχει, επιθυμεί και διακατέχεται από ορμές τεμ...
	Σύμφωνα με τον Kant, δε μπορούμε παρά να δεχτούμε το αναπόδραστο γεγονός ότι “κάθε γνώση μας αρχίζει με την εμπειρία, αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφιβολία” (Κant, 1979:71 και 105-134).  Η αντίληψη ‘δεσμεύεται’ από τις υποκειμενικές αισθητηριακές λειτου...
	Η υπερβατική σκέψη
	Την ασυνέχεια μεταξύ (αντιληπτικού) υποκειμένου και φύσης (των αντικειμένων) επιχειρεί να επιλύσει το καντιανό σύστημα, διερευνώντας τους όρους υπό τους οποίους το αντικείμενο υπάγεται στο υποκείμενο.
	Μέχρι να αποκοπεί από τον λώρο της μητέρας-φύσης, ο άνθρωπος δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα επίπεδο, το οποίο διέτρεχε η συνέχεια των κοσμικού σχήματος. Στις μυθικές κοινωνίες το σχέδιο δράσης υπαγορευόταν πάντα από τις επιθυμίες και της επιταγές του θε...
	Το καντιανό σύστημα επιχείρησε να αποκαταστήσει το χαμένο κοινό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι “από τα πράγματα νοούμε a priori μονάχα εκείνο που εμείς οι ίδιοι θέτουμε μέσα σε αυτά”. Τo «a priori» δεν έχει χρονικό νόημα, αλλά αναφέρεται στις «προδιαθέσει...
	Η σημαντικότερη διαπίστωση όμως από τα παραπάνω είναι ότι, για τη σκέψη της νεωτερικότητας ο νους, πολύ περισσότερο από το να εξερευνά τα φαινόμενα με σκοπό να ανακαλύψει τους αντικειμενικούς κανόνες που τα διέπουν, συνιστά την κατ΄εξοχήν λειτουργία, ...
	Το ωραίο – H μορφή
	Η Κριτική της Κριτικής Ικανότητας έχει σαν σκοπό να εγκαταστήσει ένα στέρεο έδαφος για την Αισθητική, αποδεσμεύοντας τις αισθητικές κρίσεις από τις (υποκειμενικές) λειτουργίες των αισθητήριων οργάνων, με σκοπό να προσδώσει στις αισθητικές κρίσεις αντι...
	Οι καλαισθητικές κρίσεις ορίζονται από τα αισθήματα της ευαρέστησης και της δυσαρέστησης. Ευχαρίστηση νοιώθουμε όταν η νόηση και η φαντασία εναρμονίζονται με την αφορμή της μορφής του αντικειμένου (Kant 1979:80-81 και 117-118) (Lyotard 1991:21). Μπροσ...
	Είναι προφανές ότι το ωραίο συνδέεται με τη μορφή.  Αλλά η μορφή μας δίνεται εμπειρικά, υλοποιημένη. Εντούτοις, δεν είναι της ίδιας τάξης με την ύλη: σύμφωνα με τον Kant, η καθαρή μορφή είναι ο περιορισμός που εφαρμόζεται στα φαινόμενα, για να γίνουν ...
	Τα όρια της φαντασίας και το Υπέροχο
	Η παράσταση της μορφής – όπως και η παραγωγή του σχήματος – οφείλεται στην δημιουργική φαντασία (Kant 1979:119-120). Χάρη στη φαντασία, είναι δυνατό να σχηματίζουμε την παράσταση ενός αντικειμένου στην εποπτεία μας χωρίς να είναι το ίδιο παρόν, ως μια...
	Το σχήμα και η μορφή είναι ομοειδή, καθώς επιχειρούν να περιορίσουν, να μορφοποιήσουν το α-σχημο. Ορθότερα, θα λέγαμε ότι το σχήμα λειτουργεί προσδιοριστικά, με σκοπό τον περιορισμό της έκτασης της έννοιας, ενώ η μορφή είναι οριστική. Η σχηματοποίηση ...
	Με αυτά ακριβώς τα όρια της φαντασίας παίζει το αίσθημα του υψηλού στον Kant: Υπέροχη δικαιούμαστε να ονομάσουμε τη διάθεση του πνεύματος απέναντι σε φαινόμενα που ενέχουν την ιδέα της απειρίας “στην αισθητική κρίση μιας (τέτοιας) άμετρης ολότητας το ...
	Το υπέροχο εμφανίζεται σχετικά με το αντικείμενο, το οποίο εμφανίζεται να μην έχει όρια, άρα και προσδιορισμένη μορφή, αλλά που είναι δυνατό να το συλλάβουμε ως Ιδέα στο σύνολό του: εξαιτίας του τερατώδους μεγέθους του αντικειμένου της εποπτείας (Kant...
	Αλλά, η φαντασία δεν έχει άλλο τρόπο, παρά την ικανότητα για αναπαράσταση των φαινομένων σε μια καθορισμένη ενότητα. Η δυσαρέστηση που συνδέεται με το αίσθημα του υψηλού, οφείλεται στην αδυναμία της φαντασίας να ανα-παραστήσει τη μορφή του αντικειμένο...
	Η αισθητική της ψηφιακής πραγματικότητας
	Με την ψηφιακή τεχνολογία, επαναπροσδιορίζονται τα όρια της αντίληψης. Ερχόμαστε σε θέση να αποκτήσουμε εποπτεία πάνω στα μεγάλα φυσικά μεγέθη, τα απειροελάχιστα μικρά μεγέθη, τον ατέρμονο τρόπο με τον οποίο η φύση επαναλαμβάνει τον εαυτό της, να σχεδ...
	Υποστηρίζουμε ότι με την αισθητική κατηγορία του υψηλού, εισερχόμαστε σε μια ζώνη αβεβαιότητας σε σχέση με την κυριαρχία της ανθρώπινης νόησης πάνω στη φύση. Στην αισθητική κατηγορία του ωραίου, η ευαρέστηση προκύπτει όταν ικανοποιείται η απαίτηση για...
	Αντίστοιχα, το αίσθημα του υψηλού συνίσταται ακριβώς στην ταλάντευση του πνεύματος πάνω στην αναζήτηση του ορίου, χωρίς ποτέ να μπορεί να συλλάβει τη μορφή του. Το όριο δεν είναι δυνατό να γίνει κατανοητό από τη νόηση σαν αντικείμενο. Διαφεύγει διαρκώ...
	Αυτή η ταλάντευση αναδεικνύεται από το ιστορικό του διπόλου τεχνητό-κατασκευασμένο/φυσικό. Μέχρι πρότινος, θεωρούσαμε δυνατή τη διάκριση μεταξύ της ανθρώπινης κατασκευής από το φυσικό και την μεταξύ τους σχέση άνιση και μονόδρομη, με τη φύση να υφίστα...
	Είναι ενδεικτικό ότι η διάδραση ως όρος επικράτησε μιλώντας για την σχέση του ανθρώπου-χρήστη και της (ψηφιακής) μηχανής. Ο νεολογισμός προέκυψε ως αποτέλεσμα της εκ νέου ανακάλυψης/διαπίστωσης ότι είναι αδύνατη η διάκριση μεταξύ δημιουργού-κατασκευασ...
	Το ψηφιακό και η αρχιτεκτονική
	Στην αρχιτεκτονική, η οποία είναι τόσο στενά δεμένη με την υλική της έκφραση, ώστε δύσκολα να μπορεί κανείς να θεωρητικολογήσει έχοντας αποδεσμευτεί από το βάρος της ύλης, ο σκεπτικισμός για την σχέση της με το ψηφιακό απλώνεται σε πολλά πεδία. Από τη...
	Είτε το αρχιτεκτονικό έργο προκύπτει ως γέννημα της αυτόβουλης βούλησης του αρχιτέκτονα-δημιουργού, είτε ο σχεδιασμός επικαλείται τη δυναμική προσχηματισμένων δομών, ή ακόμα και όταν ο σχεδιασμός εκπίπτει στην – απλούστερη από την άποψη της παραγωγική...
	Εντούτοις γνωρίζουμε από την πρακτική ότι η σύνθεση δεν είναι απλώς μια διαδικασία επιβολής κανόνων οργάνωσης. Στο πεδίο στο οποίο αναπτύσσεται ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, οι ρόλοι δεν είναι απολύτως προδιαγεγραμμένοι. Το συμ-πλέγμα των δράσεων των α...
	Με αυτήν την έννοια, το αρχιτεκτονικό έργο συνιστά το σημείο εφαρμογής δυναμικών τάσεων, σε ένα πεδίο δυνητικό. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός αποτελεί τη διαδικασία, κατά την οποία προσδιορίζεται η μορφή που λαμβάνουν οι εν λόγω σχέσεις, μέσα από την εξ...
	Τι θα γινόταν αν σταματούσαμε να σκεφτόμαστε με όρους κατακτητή και υποταγμένου (αντικειμένου), νομοθέτη και νομοθετούμενου? Τι θα γινόταν αν στο παιχνίδι της δημουργίας ή της παραγωγής πραγμάτων, οι κανόνες δεν επιβάλονται μονόπλευρα, αλλά συμφωνούντ...
	Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι δυνατό να προκαθοριστεί το αποτέλεσμα, αλλά αυτό δεν είναι άλλωστε και το τελικό ζητούμενο. Στην φιλοσοφία των Deleuze-Guattari προκρίνεται η διαδικασία έναντι του αποτελέσματος, καθώς τα αποτελέσματα δεν είναι οριστικ...
	Υπό αυτή τη θεώρηση, θα πρέπει να σκεφτούμε την αισθητική ως ένα δημιουργικό πεδίο και όχι ως νομοθέτη που αποφαίνεται για την εγκυρότητα των αισθητικών κρίσεων που ασχολείται με το στυλ, το ρυθμό, το μέσο ή τη μορφολογία. Για τον Dεleuze, κάθε δυνατή...
	Διαβάζουμε τη σκέψη του Deleuze ως μια διαρκή και κυκλική αναφορά στη δημιουργική διαδικασία. Ως τέτοια, συνδέεται με τη συνθετική-σχεδιαστική διαδικασία.  Αντίστροφα, η σχεδιαστική πρακτική πολύ περισσότερο από μια τεχνική εφαρμογής προκαθορισμένων κ...
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	1. Η ριζική καινοτομία ως αισθητική κατηγορία
	Με την ευκαιρία της επανέκδοσης του Animate Form του βιβλίου-portfolio του αμερικανού αρχιτέκτονα Greg Lynn, ο εκδοτικός του οίκος, Princeton Architectural Press, το χαρακτήρισε «ως ένα από τα βιβλία της τριαντάχρονης ιστορίας του που άλλαξε τον κόσμο...
	Εικόνα 1.
	Η εντύπωση ότι το βιβλίο επέφερε ένα είδος κοσμοϊστορικής αλλαγής για την αρχιτεκτονική, που καλλιεργείται εδώ (και ως ένα βαθμό εξυπηρετεί την εμπορική προώθηση του βιβλίου), υποστηρίχθηκε από τον ίδιο τον Lynn μέσα στο βιβλίο. Δευτερογενώς, από μια ...
	Φυσικά ο Lynn ανήκει στη γενιά εκείνη των αρχιτεκτόνων, που έχοντας φοιτήσει στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια κυρίως της Αμερικής και δρώντας κυρίως σε αμερικανικό έδαφος, ξεκίνησαν, από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα να εντατικοποιούν και να θεωρητικοποι...
	Ο ίδιος ο Lynn μας μίλησε μέσα στο Animate Form για δυο από τους αρχιτέκτονες της γενιάς του που υποστήριξαν, όπως χαρακτηριστικά παρατηρούσε, «τη δημιουργική δυνατότητα των υπολογιστών» (Lynn, 1999:19), τους Karl Chu και John Frazer. Αυτοί, επίσης πε...
	Αλλά, μέσα σε αυτήν την υπολογιστική εποχή, εντός της οποίας βρισκόμαστε ήδη, η καινοτομία που πραγματικά χαρακτήριζε τις αρχιτεκτονικές προτάσεις του Greg Lynn και του Karl Chu, καινοτομία που ουσιαστικά απέρρεε από τον πειραματισμό με τις σύγχρονες ...
	Εικόνα 2.
	Σήμερα η καινοτομία δεν έγκειται απλά στην ίδια την επιλογή να σκεφτεί και να σχεδιάσει κανείς την αρχιτεκτονική ψηφιακά. Αντίθετα, η χρήση ψηφιακών μέσων έχει γίνει κοινός τόπος για την αρχιτεκτονική πρακτική. Και όμως αυτό που εξακολουθεί να καθορίζ...
	Εικόνα 3.
	Εικόνα 4. Η ριζική καινοτομία νοείται με αισθητικούς όρους και το νέο ανάγεται σε αισθητική κατηγορία.
	2. Η μαγεία της εμψύχωσης
	Η γοητεία όμως αυτών των προτάσεων, όπως και των προτάσεων του Lynn και της γενιάς του, σχετίζεται και με κάτι ακόμα: με τη μαγική ψευδαίσθηση [ο Raffaello d’Andrea, επικεφαλής της ομάδας που προγραμμάτισε τα drones-κτίστες επεσήμανε ότι όλη η επίδειξ...
	Στις ιδρυτικές αρχιτεκτονικές θεωρητικές διατυπώσεις που, σαν το Animate Form, εδραίωσαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μια ψηφιακή αρχιτεκτονική, η επιθυμία ζωντανέματος του τεχνουργήματος είναι ξεκάθαρη (χαρακτηριστικά: το animate, παραπέμπει στο...
	Τα ίδια τα εργαλεία σχεδιασμού, ο υπολογιστής, δεν παρουσιάζεται απλώς ως «ένα βοήθημα στο σχεδιασμό με τη συνήθη έννοια, άλλα σαν ένας  εξελικτικός επιταχυντής και μια γενεσιουργός δύναμη» (Fraser, 1995:10), η μεταφορική περιγραφή που χρησιμοποιείται...
	Τελικά, το ίδιο το ψηφιακό περιβάλλον παρουσιάζεται ως έμψυχο. Η ψηφιακή εποχή είναι «Μετά-ανθρώπινη» γιατί παρουσιάζεται να έχει μια εσωτερική θέληση για ύπαρξη.
	Η απόδοση ζωτικών λειτουργιών και μιας ορισμένης μορφής ευφυΐας (τεχνητή νοημοσύνη) στη διαδικασία και στα τελικά προϊόντα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού προσαρτάται ιδανικά στο επιχείρημα της καινοτομίας: η καινοτομία είναι ο υπέρτατος εγγυητής για τη...
	Ο αρχιτέκτονας, όπως κάποιος που κάνει διασταυρώσεις σκύλων ή αλόγων κούρσας [αυτή είναι η μεταφορά που χρησιμοποίησε ο θεωρητικός Manuel De Landa, στο άρθρο του Deleuze and the Use of Genetic Algorithm in Architecture (2002:118)], παρουσιάζεται σαν ν...
	Αυτό που προτρέπουν οι αρχιτεκτονικοί λόγοι σήμερα είναι ο περιορισμός της ανθρώπινης παρέμβασης. Η ίδια η κριτική της νέας ψηφιακής αρχιτεκτονικής συνίσταται στο αν έχει καταφέρει αυτόν τον περιορισμό (βλ., ως περισσότερο πρόσφατες και σημαντικές, τι...
	Αυτή είναι τελικά η ουτοπία της ψηφιακής αρχιτεκτονικής: στο σχεδιασμό, διαλύει τον ρόλο του αρχιτέκτονα-αποκλειστικού δημιουργού, στην παραγωγή, οδηγεί στην πλάνη ότι οι νέες, εμφανιζόμενες ως έμψυχες, παραγωγικές μηχανές (τα ρομπότ, οι τρισδιάστατοι...
	Είναι ακριβώς σε αυτήν την ουτοπία, σε αυτήν την υπόσχεση μιας «Μετα-Ανθρώπινης Εποχής», που βρίσκεται, νομίζουμε, η βάση της ψηφιακής αισθητικής: αποδίδοντας σημάδια ζωής τόσο στις διαδικασίες όσο και στα προϊόντα της αρχιτεκτονικής πρακτικής, η ψηφι...
	Εικόνα 5.
	Μια ομορφιά που δε σχετίζεται με τις κλασικές κατηγορίες, το ωραίο, το καλό, το αληθές, αλλά με κάτι διαβολικά αμφίσημο που βασίζεται στη σεξουαλικότητα, στο ζωώδες, το παρασιτικό, το άσχημο (ο Lynn έχει εξάλλου δηλώσει πως θέλει τα κτίρια του να είνα...
	3. Η ευκολότερη ομορφιά της εμψυχωμένης μορφής
	Αυτή η αύρα μαγικού ερωτισμού που περιβάλλει τα τελικά προϊόντα μιας ψηφιακής αρχιτεκτονικής, περιβάλλει, και στο επίπεδο των αρχιτεκτονικών λόγων, και τις μηχανές που τα παράγουν: «[...] Μια πολύπλοκη μηχανή» δήλωνε ο Lynn στην επανέκδοση του τεύχους...
	Αυτή φαίνεται να είναι λοιπόν η κυρίαρχη αισθητική της νέας ψηφιακής αρχιτεκτονικής. Μια αισθητική που αντιμετωπίζει τη ζωή στη βιολογική της γυμνότητα, την αντιμετωπίζει απλώς ως εμφάνιση,  αποδίδοντας μια ερωτική διάσταση τόσο στα παραγόμενα έργα όσ...
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	Εισαγωγή
	....[the student:] “I couldn’t use it [the Idea] because it wasn’t mine.” I said [the tutor], “Whose was it?” And he said “Yours”. I said “ It wasn’t mine either. It was an Idea, which has the capability of fluttering around free; so you can use it if...
	Fred Koetter, taped interview with Stuart Cohen, 1988 (Caragonne, 1995: 262)
	Αν τα ψηφιακά μέσα αναπαράστασης και ο εργαλειακός τους ρόλος είναι πλέον αυτονόητος στο χώρο της αρχιτεκτονικής εφαρμογής, και η συζήτηση έχει εξαντλήσει τις ποικίλες θετικές ή αρνητικές τους συμπαραδηλώσεις, στο πεδίο της διδασκαλίας της Αρχιτεκτονι...
	Το ερώτημα για το είδος του (της) σπουδαστή (στριας) που εκπαιδεύεται, αλλά και η επιλογή των συνθετικών - αναπαραστατικών εργαλείων μέσω των οποίων εκφράζεται, οφείλει νομίζω να βρίσκεται στην ουσία της θεωρίας κάθε διδασκαλίας.
	Αναφέρομαι ωστόσο, ειδικά στη διδασκαλία εκείνη, που κύρια σκόπευση της αποτελεί η έρευνα και υλοποίηση του αρχιτεκτονικού χώρου. Εκείνου του χώρου, που ο άνθρωπος ενδιαιτεί μέσα του πραγματικά, με τη φυσική και μεταφυσική του παρουσία (αλλά και απουσ...
	Σε αναφορά λοιπόν με τη διδασκαλία της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, στη σύντομη αυτή εισήγηση, θα επιμείνω στο κρίσιμο εκείνο στάδιο της αποσαφήνισης της αρχής, της ιδιαίτερα δηλαδή ευαίσθητης φάσης αναζήτησης της Ιδέας.  Θεωρώ οτι οι Ιδέες δεν εξαρτώνται...
	1.‘Οι ιδέες φτερουγίζουν γύρω μας’. Γεράκια στην Πάρο. Πηγή: φωτογραφία Σοφία Τσιράκη (2007)
	2. Εργαλεία αναπαράστασης | η αλληλουχία σκέψης- πράξης
	Each tool must be used with the experience that created it
	Leonardo da Vinci, Codex Arundel,191R (Ganshirt,
	Ο Richard Sennett στο βιβλίο του The Craftsman, περιγράφοντας τον σύγχρονο «τεχνίτη», επιχειρεί να αναιρέσει το διαχωρισμό της Hannah Arendt ανάμεσα στη νόηση και την πρακτική, ανάμεσα στον animal laborans, σε εκείνον δηλαδή που πράττει χωρίς να κρίνε...
	Για τον Sennett, η σύνδεση ανάμεσα στο πως και το γιατί, στην τεχνική και το ιδεολογικό περιεχόμενο, ή αλλιώς στην τεχνική δεξιότητα, την αφοσίωση και την κρίση, την σκέψη και την πράξη, διαμορφώνει τον τεχνίτη σε δημιουργό. Ο δημιουργός ως σύνθετη έν...
	Το έργο, αποτελεί τη διαδικασία εκείνη όπου προσεγγίζεται κάποιος σκοπός, με την καταβολή σωματικής και πνευματικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την κατάλληλη χρήση του εργαλείου -δηλαδή του  τεχνητού εκείνου αντικειμένου που χρησιμοποιείται και δι...
	Στην αρχιτεκτονική, τα εργαλεία τελούν μια ιδιόμορφη εργασία, καθώς χρησιμοποιούνται για την μεταγραφή της πρώτης ύλης (που εδώ είναι κατά κάποιο τρόπο «άυλη», αφού αναφέρομαι στην Ιδέα) στην (ανα)παράσταση της, η οποία όμως δεν είναι το τελικό αποτέλ...
	2. ‘Ο Le Corbusier και η αναπαραστατική μακέτα’. Πηγή:https://www. tumblr_mq3ej8BPvq1qmwcxto1_1280&btnG
	Αδιαχώριστα τα εργαλεία από την διαδικασία και το δημιουργικό υποκείμενο, κινούνται παράλληλα και ανάμεσα στο προσδιοριστικό «συνθετικά» και «αναπαραστατικά» καθώς θεωρώ οτι στην αρχιτεκτονική δεν μπορεί να απομονωθεί η σύνθεση από την αναπαράσταση της.
	Για τον Christian Ganshirt, τα συνθετικά- αναπαραστατικά εργαλεία, είτε ως οπτικά (visual), συνδέονται με το χώρο, τη μορφή, την εικόνα, και ενδεικτικά εκφράζονται με χειρονομίες, σκίτσα, μοντέλα, σχέδια, φωτογραφίες, είτε ως λεκτικά (verbal), εκδηλών...
	3. ‘The two groups of visual and verbal design tools’. Πηγή: Ganshirt Ch. (2007). Tools for Ideas. An introduction to architectural design, Birkhauser
	Κατά τη συνθετική διαδικασία, ο συνδυασμός και η ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων των εργαλείων, (οπτικών, λεκτικών, αναλογικών, ψηφιακών) μοιάζει να εξασφαλίζει στο συνθέτη τον απόλυτο έλεγχο του κύκλου της δημιουργίας: της αλληλεξάρτησης σκέψης -εργαλείου...
	Είναι όμως έτσι; Και αφορά όλα τα στάδια της διαδικασίας, πολύ περισσότερο όταν αναφερόμαστε στην αναπαράσταση του αρχιτεκτονικού χώρου;
	3. Η χρήση των εργαλείων και η αποσαφήνιση της Ιδέας | Ζητήματα στη διδασκαλία της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης
	I have a real purpose in making each drawing, either to remember something or to study something. Each one is part of a process and not an end in itself.
	Michel Graves, 2012
	Η συζήτηση  για την επίδραση των αναλογικών ή των ψηφιακών μέσων στη συνθετική διαδικασία έχει επανειλημμένα θέσει σημαντικά διλήμματα, που ξεπερνούν κατά πολύ την αρχιτεκτονική. Από τη μια μεριά είναι ολοφάνερο οτι η επιστήμη προχωρά σε απίστευτες νέ...
	Από την άλλη, στην αρχιτεκτονική, η πρόοδος της ψηφιακής τεχνολογίας, προσφέρει εργαλεία σύλληψης, αναπαράστασης, έρευνας και υλοποίησης χώρων, συχνά όμως με υπερβολική συνθετότητα ή απαίτηση να ανατραπεί το συντακτικό της ευκλείδειας γεωμετρίας.  Για...
	Η αλλοίωση της κυριαρχίας της σκέψης του υποκειμένου συνδεδεμένης με τη φυσική του ικανότητα και η συνακόλουθη αναγωγή της τεχνικής δεξιότητας σε πρωτεύουσα συνθετική συνιστώσα, αποτελεί -πιστεύω- ένα σημαντικό πρόβλημα όχι μόνο στο χώρο της αρχιτεκτο...
	Πάνω σε αυτό, ο αρχιτέκτονας και καθηγητής του Princeton, Michael Graves, στο άρθρο του «Αρχιτεκτονική και η χαμένη τέχνη του σχεδίου» (Architecture and the Lost art of drawing), αναφέρεται σε τρία στάδια σε σχέση με τη χρήση αναπαραστατικών εργαλείων...
	4. Το σκεπτόμενο χέρι | ο ψηφιακός κέρσορας
	“The hand is the window on to the mind”
	Immanuel Kant (Sennett, 2008:149)
	Ως μέρος αυτής της εσωτερικής σύνδεσης , αυτής της βαθύτατα προσωπικής διαδικασίας, κατά την οποία, η Ιδέα αποκτά υλική υπόσταση και μεταφέρεται από τη σφαίρα του νοητού στην πραγματικότητα, το χέρι, εκφράζει άμεσα και αποτυπώνει τη σκέψη του συνθέτη....
	4. ‘The thinking hand’. Πηγή: Pallasmaa J. (2009). The thinking hand: Existential and embodied wisdom in architecture, Wiley (αριστερά) και (δεξιά) ‘χέρι και εργαλείο’, Πηγή: Bell Ch. (1834) The Hand. It’s mechanism and vital endowments as evincing de...
	Το χέρι έχει συνδεθεί με τη νόηση ήδη από το 1833, όπου ο Charles Bell με το βιβλίο του «The Hand. It’s mechanism and vital endowments as evincing design», περιγράφει την σύνδεση και εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου συσχετισμένη με την αλλαγή στον τρό...
	5. ‘Χειρονομίες’. Πηγή: https://www.google.gr/search?hl=en-GR&q=hands+leonardo+da+vinci&tbm
	Έτσι, οι δεξιότητες των χεριών επηρεάζουν την χωρική αντίληψη και αυτοσυνειδησία του υποκειμένου: Σε σχέση με την πρόθεση, (καθώς το χέρι παίρνει το σχήμα του αντικειμένου που θέλει να πιάσει),την επαφή- σύνδεση (όταν ο εγκέφαλος δέχεται τις πληροφορί...
	Έτσι, κατά τον Σ. Κονταράτο, ο τρόπος που εντέλει το υποκείμενο κατανοεί το χώρο (βασικός στόχος της εκπαίδευσης ) και πως τον αναπαριστά, σχετίζεται απολύτως με τη σχέση της νόησης με το ίδιο μας το σώμα, την ενεργητική αφή, την οπτική αντίληψη, τη β...
	6. ‘Το σώμα μας, μας τοποθετεί μέσα στον κόσμο’ (σχέδιο Leonardo da Vinci). Πηγή: https://www.google.gr/ leonardo+da+vinci+proportions&oq
	Κατά τη συνθετική διαδικασία, ειδικά στη φάση της αρχικής διατύπωσης της επιθυμίας του δημιουργού -όταν αυτός χειρίζεται τα αναλογικά εργαλεία-, η αυτόματη, χαλαρή, ασαφής σχέση του χεριού και των άλλων αισθήσεων με την ύλη, επιτρέπει την αφαιρετική, ...
	7. ‘Το σκεπτόμενο χέρι: προοπτικό σκίτσο ’ . Πηγή: Φωτογραφία Σοφία Τσιράκη (2016)
	8. ‘Ο ψηφιακός κέρσορας: Προοπτικό εσωτερικού χώρου, 3d studio max.: Η αναπαράσταση και μελέτη εσωτερικού χώρου, πρότασης για το Νέο Μουσείο της Αργούς στον Βόλο’ (Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, Τιμητική διάκριση, 2014). Ομάδα Μελέτης: Σοφία ...
	Αντίθετα, πιστεύω οτι η χρήση ψηφιακών μέσων στη φάση αυτή, αποδομεί την παραπάνω πολυεπίπεδη αντιστικτική σχέση και διαλεκτική επικοινωνία. Η ανάγκη εκτέλεσης ορισμένων οδηγιών, ακρίβειας, τελειότητας με τον «ψηφιακό κέρσορα» να περιγράφει την αναπαρ...
	Εικόνα και όχι τρισδιάστατο μοντέλο, ακόμα και αν ως εικόνα περιγράφει τρισδιάστατα το χώρο. Έτσι, η Ιδέα δεν μπορεί να αναπαρασταθεί με τις ποικίλες, ιδιόμορφες, πολυεπίπεδες, αμφίσημες εκφράσεις και ερμηνείες της και κυρίως δεν μπορεί να καταγραφεί ...
	Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η παρουσίαση από τον Otto Aicher (Ganshirt, 2010:213/4) της διαφοράς της αναλογικής σκέψης που είναι οπτική και συγκριτική με την ψηφιακή που είναι λεκτική, έλλογη, αποσπασματική και βασίζεται στην ακρίβεια, όταν περιγράφε...
	9. ‘Analogous and digital thinking’. Πηγή: Ganshirt Ch. (2007). Tools for Ideas. An introduction to architectural design, Birkhauser
	Ανάλογα στην αρχιτεκτονική, η χρήση του ψηφιακού κέρσορα, χρειάζεται αυτή τη διαμεσολάβηση, τη μετάφραση, και έτσι το μέσο λειτουργεί αυτοαναφορικά, γραμμικά, συντελώντας στην καλλιέργεια αναλυτικής σκέψης, που δεν εκτείνεται στο χώρο, αλλά πλαισιώνει...
	Δεν πιστεύω λοιπόν οτι στη φάση της αναζήτησης της Ιδέας το σκεπτόμενο χέρι και ο ψηφιακός κέρσορας μπορούν να λειτουργήσουν ως αλληλοσυμπληρούμενα εργαλεία (για να απαντήσω και στο ερωτηματικό του τίτλου της εισήγησης) . Δεν είναι τυχαίο, πως το ουσι...
	Εντούτοις, ας σημειωθεί πως η πληροφορία ή πιο σωστά η ακριβής αναπαράσταση που περιέχει συγκεκριμένη πληροφορία, είναι προφανώς απολύτως απαραίτητη για μια επόμενη φάση της συνθετικής διαδικασίας, όπου η Ιδέα έχοντας μετασχηματιστεί στην υλική της έκ...
	6. Ο ρόλος της εκπαίδευσης  στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή
	Ο χώρος της σύγχρονης διανόησης και εκπαίδευσης «έχει το βάρος της ευθύνης και της υποχρέωσης να δώσει πνευματικό νόημα στο νέο κόσμο που πρωτοαντικρύζουμε σήμερα, συσχετίζοντας τον με τη φυσική και μεταφυσική υπόσταση του σύγχρονου ανθρώπου. Να εξηγή...
	Τάσος Μπίρης, 2008:78
	Στο γνωστό φωτομοντάζ του Εl Lissitzky απεικονίζονται η νόηση, η όραση, το χέρι, το εργαλείο, ο κάναβος, το ίχνος του χώρου, να συνυφαίνονται σε ένα ενιαίο, αδιάσπαστο όλον, με κέντρο τον άνθρωπο- κατασκευαστή (από όπου και ο τίτλος του έργου , the Co...
	Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, θα μπορούσε να προστεθεί στην κατάλληλη φάση και ο ψηφιακός κέρσορας και άλλα σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία, ως ένα ακόμα απαραίτητο μέσο για την πραγματοποίηση του τελικού στόχου. Ενός στόχου όμως, που προσβλέπει –όπως έχ...
	10.‘TheConstructor,1924.Πηγή:https://www.google.gr/Futopiadystopiawwi.wordpress.com%2Fconstructivism%2Fel-lissitzky%2Fthe-constructor%2F&psig
	Το διακύβευμα αυτό θεωρώ οτι είναι εξαιρετικά σημαντικό ειδικά για το χώρο της εκπαίδευσης, καθώς τα εικονικά αποτελέσματα (αλλά και η ανάλογη αρχιτεκτονική εφαρμογή) των μορφοποιητικών διεργασιών φαίνεται να είναι εντυπωσιακά και να προβάλλονται από ...
	Γι’ αυτό και θεωρώ αναγκαία τη κριτική στάση ως μέρος της διδακτικής, σε σχέση με την αποδοχή αυτού που γενικά θεωρείται «νέο», καινοτόμο ή επιβεβλημένο, τοποθετώντας το κάθε φορά στο πλαίσιο μιας συνολικής αντίληψης, μιας θεωρίας για τον κόσμο.  Ο χώ...
	Σκέφτομαι οτι ίσως η αλληλοσυμπλήρωση και διαλεκτική σχέση όλων των αναπαραστατικών εργαλείων ανάλογα με τα συνθετικά στάδια, απαραίτητα ενταγμένη σε ένα ιδεολογικό και ηθικό πλαίσιο, να αποτελεί και τον τρόπο να προσεγγίσει ο δημιουργός την ολοένα δι...
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	Περίληψη
	Λέξεις Κλειδιά
	1. Παραμετρικός Σχεδιασμός
	Παρόλο που ο όρος «παραμετρικός σχεδιασμός» συναντάται σε πολλές σχετικές δημοσιεύσεις πάνω σε ζητήματα ψηφιακού σχεδιασμού τα τελευταία χρόνια (Woodbury, 2010; Jabi, 2013), ο όρος «παραμετρική αρχιτεκτονική» διατυπώθηκε πολύ νωρίτερα, τη δεκαετία του...
	Στο αντιδιαμετρικό άκρο αυτής της διαπίστωσης θα λέγαμε ότι βρίσκεται η πιο πρόσφατη θέση του Patrik Schumacher, ο οποίος θα εισάγει τον όρο «Παραμετρικισμός» (Parametricism) για να αναφερθεί σε ένα νέο αρχιτεκτονικό στυλ, που έχει τα χαρακτηριστικά ε...
	1.1. Το Παραμετρικό μοντέλο

	Σε πλήρη διαφωνία με τον Schumacher, o Daniel Davis στη διδακτορική διατριβή του που επέβλεψε ο Mark Burry, θα μιλήσει για παραμετρικό μοντέλο -όχι παραμετρικισμό, ή παραμετρικό σχεδιασμό- εκκινώντας από τον ορισμό της παραμετρικής εξίσωσης στα μαθημα...
	Ο Davis θα φέρει το παράδειγμα του Sketchpad (aka Robot Draftsman, 1963), της πρώτης εφαρμογής διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, στο οποίο ο κατασκευαστής του, Ivan Sutherland, μπορούσε με ένα “light pen” και μερικά κουμπιά να σχεδιάσει σχήματα και να δι...
	Αντί λοιπόν να μιλάμε για στυλ, ή για είδος σχεδιασμού μπορούμε να μιλάμε για παραμετρικό μοντέλο, στον ψηφιακό σχεδιασμό. Ο Davis λοιπόν θα καταλήξει ότι «…ένα παραμετρικό μοντέλο είναι μοναδικό, όχι διότι έχει παραμέτρους (ο σχεδιασμός, εξ’ ορισμού,...
	Για τον δημιουργία παραμετρικών μοντέλων οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν αλγοριθμικούς επεξεργαστές που συχνά ενσωματώνουν γλώσσες οπτικού προγραμματισμού (που οπτικοποιούν τον κώδικα), ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν τους περιορισμούς της διεπαφής, και να ...
	2. Από τον κώδικα στην κατασκευή
	Το μεταπτυχιακό μάθημα «Προηγμένα Ψηφιακά Εργαλεία στο Σχεδιασμό και την Κατασκευή» γίνεται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο της α’ κατεύθυνσης του μεταπτυχιακού προγράμματος «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλ...
	Έχοντας υπόψη τις μετατοπίσεις που έφεραν οι επιστήμες της πολυπλοκότητας, της πληροφορίας και τις γενετικής στην κατανόηση των φυσικών μορφών σε συνάρτηση με τον γενετικό τους κώδικα, ζητήσαμε από τους φοιτητές να αναλύσουν και να μετασχηματίσουν δια...
	Στο έργο “Pinecone” της Ηρώς Σκουλούδη, αφετηρία του οποίου ήταν ένα κουκουνάρι, μελετήθηκαν οι μαθηματικοί κανόνες που επηρεάζουν την γεωμετρία και δομή του, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη μετασχηματισμένη σε παραμετρικό μοντέλο εκδοχή του (εικ. 1...
	Εικόνα 1.
	Εικόνα 2.
	Συγκεκριμένα, πάνω σε μια μεταβαλλόμενης γεωμετρίας επιφάνεια, ορίστηκαν οι αλληλοτεμνόμενες σπείρες, με τις τομές τους να αποτελούν τη θέση των στηριγμάτων των πετάλων, ρυθμισμένα να είναι πάντα κάθετα στο επίπεδο που εφάπτεται στη δεξιόστροφη σπείρα...
	Εικόνα 3.
	Εικόνα 4.
	Εικόνα 5.
	Εικόνα 6.
	Στην εργασία της Αλίσιας Μαρκιανάκη μελετήθηκαν οι νευρώσεις των πτερυγίων εντόμων και εντοπίστηκαν οι κοινοί κανόνες που διέπουν τις διακλαδώσεις τους. Η ακμή που ενώνεται με το σώμα του εντόμου είναι πάντα μικρότερη από την εξωτερική, υπάρχει διαδοχ...
	Εικόνα 7.
	Εικόνα 8.
	Στην περίπτωση της εργασίας του Γιώργου Σπυριδάκη, αφετηρία αποτέλεσαν οι κουρτίνες των σπηλαίων και η λογική δημιουργίας τους με στρώσεις νερού και ασβεστίτη. Χρησιμοποιώντας το Kangaroo plugin for Grasshopper ο σχεδιαστής μπόρεσε να προσομοιώσει αυτ...
	Εικόνα 9.
	Εικόνα 10.
	Η διαδικασία του μαθήματος, κατά τη γνώμη μας, συνέβαλλε στην κατανόηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών εργαλείων και προώθησε την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης πολύπλοκων μορφών και γεωμετριών από τη φάση της αρχικής ιδέας μέχρι την τελική κατασκευή.
	2.1. Το παραμετρικό μοντέλο στο πλαίσιο του ψηφιακού σχεδιασμού

	Γεγονός είναι ότι ο ψηφιακός σχεδιασμός δεν είναι μια ενιαία σχεδιαστική προσέγγιση, ούτε μπορεί να περιγραφεί από μια και μόνη θεωρία (με εξαίρεση ίσως το μανιφέστο του Schumacher το οποίο ωστόσο δεν φαίνεται να περιλαμβάνει την ψηφιακή αρχιτεκτονική...
	Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός με παραμετρικά μοντέλα, όπως μελετήθηκε στο μάθημα, παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με άλλα ψηφιακά μοντέλα μορφοποίησης. Κατ’ αρχήν έρχεται να αναδείξει την συστηματική αναπαράσταση, όχι της μορφής, αλλά...
	Τελικά οι ψηφιακές τεχνικές φέρνουν στο προσκήνιο μια νέα βάση σχεδιαστικής σκέψης. To σύγχρονο πειραματικό έργο του Archim Menges  στο πλαίσιο του Institute for Computational Design στη Στουτγάρδη, των Lisa Iwamoto και Craig Scott, του Tom Wiscombe, ...
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	Εισαγωγή
	«Ο ανθρώπινος πολιτισμός γνώρισε, από τη γέννησή του, δύο θεμελιακά σημεία καμπής. Το πρώτο εκδηλώθηκε στη διάρκεια του δεύτερου μισού περίπου της δεύτερης προ χριστού χιλιετίας και μπορεί να οριστεί σαν η εφεύρεση της γραμμικής γραφής. Το δεύτερο το...
	(Flusser, 1998)
	Στον κείμενο που ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια συσχέτισης της γραφής με την χρονική αντίληψη. Μια προσπάθεια δηλαδή παρουσίασης των ομοιοτήτων που χαρακτηρίζουν το σύστημα καταγραφής κάθε εποχής, σε σχέση με τα αντίστοιχα επικρατέστερα μοντέλα αναπ...
	Επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στον απτό κόσμο, είχε πάντα ανάγκη από ένα μέσο καταγραφής και επεξεργασίας των πληροφοριών που συνέλλεγε από αυτόν.  Μέσω της εγγραφής ο κόσμος μπορούσε να γίνει κατανοητός.
	1. Προ-Ιστορία
	1.1. Αφαίρεση της μιας διάστασης

	Στην Προ-ιστορική εποχή, ο απτός κόσμος ήταν προσβάσιμος μέσω των «παραδοσιακών» εικόνων. Οι εικόνες, επανέρχονταν συνεχώς με σκοπό να αντικαταστήσουν τα συμβάντα με καταστάσεις. Ο κόσμος ήταν δομημένος βάσει της μαγείας, της τελετουργίας, της αέναης ...
	1.2. Μνήμη και επαναφορά

	Κατ΄ επέκταση το μοντέλο περιγραφής του χρόνου εμπεριείχε την συνέχεια, την επανάληψη και την κίνηση. Ο άνθρωπος ζούσε μέσα στον κόσμο και τον ακολουθούσε. Η καθημερινή του ζωή (αγροτική) επηρεάζονταν καταρχάς από την κυκλική κίνηση των ουράνιων σωμάτ...
	Η λογική αυτή εντείνονταν μέσω της προσήλωσης της κοινωνίας σε αντίστοιχους μύθους που αναπαρήγαγαν το κυκλικό –μαγικό μοντέλο.
	Το χωρικό μοντέλο που απεικόνιζε τον χρόνο υποδήλωνε και αυτό με τη σειρά του τα φαινόμενα και άρα ήταν κυκλοτερές ως προς τη δομή του. Η κυκλική κίνηση των ουρανίων σωμάτων αφορούσε το οριζόντιο επίπεδο, ενώ ένας κύκλος κάθετα τοποθετημένος ως προς τ...
	2. Ιστορία
	2.1. Αφαίρεση της δεύτερης διάστασης

	Οι εικόνες της προ –ιστορικής εποχής αποτελούσαν αφαιρετικά μοντέλα του κόσμου. Ο τρισδιάστατος κόσμος περιγράφονταν από δισδιάστατες απεικονίσεις. Στη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας προ Χριστού αφαιρείται ακόμα μια διάσταση στο μοντέλο αναπαράστασης...
	«Ο αγώνας της γραφής ενάντια στις εικόνες, της ιστορικής συνείδησης ενάντια στη μαγεία, σημαδεύει ολόκληρη στην ιστορία. Με την εφεύρεση της γραφής γεννήθηκε μια νέα δυνατότητα, η εννοιολογική σκέψη. Η ικανότητα δηλαδή να αφαιρεί κανείς γραμμές από τι...
	Κατ’ επέκταση η δυσδιάστατη απεικόνιση του κυκλικού χρόνου, αντικαθίσταται από μια μονοδιάστατη γραμμική. Ο χρόνος παρίσταται ως μια ευθεία που σηματοδοτείται από ένα «τώρα»  (όπως είναι στη γραφή το κάθε γράμμα που γράφεται), τον χρόνο που έχουμε δια...
	2.2. A-Theories

	Τα «τώρα» ρέουν πάνω σε έναν νοητό άξονα, τακτοποιούμενα, όπως ρέει το μελάνι της γραφής, δημιουργώντας Σειρές. Ο John Ellis McTaggart (McTaggart, 1908)  ,ονομάζει τις Σειρές των Θέσεων που κατέχουν τα γεγονότα και κινούνται, από το μακρινό Παρελθόν δ...
	2.3. Το κυκλικό έλασμα τεντώνεται

	Η γραμμική απεικόνιση του χρόνου δεν αποτελεί ένα νέο διαφορετικό μοντέλο από το κυκλικό, αλλά τη μετεξέλιξή του. Η γραμμή σχηματίζεται από το ανάπτυγμα των προηγούμενων κύκλων. Τα γεγονότα εκτυλίσσονται. Το ίδιο το κυκλικό έλασμα τεντώνεται. Ο γραμμι...
	2.4. Το Μέτρο ως ίχνος του κύκλου

	Πάνω στο διάνυσμα του χρόνου υπάρχουν ακόμα τα ίχνη του κύκλου. Λόγω όμως της εκτύλιξης -εκδίπλωσης τα ίχνη του κύκλου δεν εμφανίζονται με την λογική της επαναφοράς, αλλά του Μέτρου (βλ. μέτρο στη μουσικολογία). Το Μέτρο επαναλαμβανόμενο δίνει τις στα...
	2.5. Διαφορές στα γραμμικά μοντέλα

	Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορές στην εφαρμογή του γραμμικού μοντέλου για τον ορισμό του χρόνου.
	Ο Χριστιανισμός ορίζει τον άξονα του χρόνου ως πεπερασμένο. Κεντρική θέση στον άξονα κατέχει ένα γεγονός (η γέννηση του Χριστού) από την οποία δύο διανύσματα ξεκινούν. Ένα προς το παρελθόν και ένα προς το μέλλον. Και τα δύο έχουν όρια. Την αρχή και το...
	Ίσως εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η συνείδηση του χρόνου από μια κοινωνική ομάδα σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία. Έτσι είναι λογικό στις προ-καπιταλιστικές κοινωνίες, τις κοινωνίες δηλαδή πριν την βιομηχανική επανάσταση, το μοντέλο ...
	2.6. Ο μετασχηματισμός του ακίνητου σημείου αναφοράς, σε κινούμενο

	Έτσι, στη νεώτερη εποχή υιοθετήθηκε κυρίως η λογική του ομοιογενούς, ευθύγραμμου και μη αναστρέψιμου χριστιανικού χρόνου. Αφαιρείται όμως η θεμελιώδης έννοια του Τέλους και αποκόβεται η εμπειρία από την Πίστη. Αντί αυτών, γίνεται μια προσπάθεια «αντικ...
	2.7. Οι χρόνοι στη Γλώσσα. Ο τόπος και ο τρόπος

	Οι Α –θεωρίες ονομάζονται και Tensed Theories (Χρονικές). Η ονομασία αυτή προέρχεται από τους χρόνους της γλώσσας. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτών των θεωριών, για να περιγράψει (αφηγηθεί) κανείς ένα χρονικό γεγονός οφείλει να κάνει χρήση των γραμμ...
	Η απόδοση του Τρόπου με τον οποίο το υποκείμενο επιλέγει να δει και να παρουσιάσει ένα γεγονός σε σχέση με την εσωτερική χρονική του σύσταση (όψη ή άποψη) αποτυπώνεται επίσης μέσω της γλώσσας. Εάν βλέπει το γεγονός συνοπτικά ως σύνολο, χωρίς να ενδιαφ...
	3. Μετα-ιστορία
	«Κάθε αντίληψη της ιστορίας εκφέρεται πάντοτε μαζί με μια συγκεκριμένη εμπειρία του χρόνου, εμπειρία που διαπλέκεται μαζί της, που την ορίζει καταστατικά και που προορίζεται ακριβώς να την ανεβάσει στο φως. Παρόμοια και κάθε κουλτούρα είναι πάνω απ' ό...
	3.1. Η ισχύς των μοντέλων

	Τα μοντέλα αναπαράστασης έχουν δημιουργική ισχύ όσο ακόμα μπορούν αν λειτουργούν μεταφορικά. Όταν φτάσουν να κυριολεκτούν και άρα να δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι ταυτίζονται με αυτό που αναπαριστούν, όχι μόνο δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν κ...
	«Η κειμενολατρεία έφτασε σε κρίσιμο σημείο τον 19ο αιώνα. Για την ακρίβεια επρόκειτο για το τέλος της Ιστορίας. Η Ιστορία, με την ακριβέστερη έννοια, είναι ο προοδευτικός μετασχηματισμός των εικόνων σε έννοιες, η προοδευτική εξήγηση των νοερών παραστά...
	Αντίστοιχα, προέκυψε η ανάγκη ορισμού μιας νέας θεωρίας που θα προσπαθούσε να λύσει το μυστήριο του χρόνου και θα βοηθούσε στην εξέλιξη της σκέψης. Αρκετά ερωτήματα που είχαν τεθεί σε σχέση με τη φύση του χρόνου συσσωρεύονταν αναπάντητα. Σύμφωνα με τι...
	3.2. B-Theories

	Τα παραπάνω κενά ήρθε να καλύψει μια καινούρια θεωρία που δεν βασίζεται στην γραμμική θεώρηση των γεγονότων αλλά την σχετική τους θέση. Προτεραιότητα δηλαδή δίνεται στις σχέσεις μεταξύ των γεγονότων. Τα γεγονότα ορίζονται βάση του «πριν από», «ταυτόχρ...
	Δεν υπάρχει μία μόνο Σειρά με την οποία ορίζονται τα γεγονότα, κάθε Σειρά όμως ορίζεται βάση των προσδιορισμών πριν από, ταυτόχρονα με και μετά από.
	3.3. Αφαίρεση και της τρίτης διάστασης

	Τα νέα μοντέλα προσομοίωσης γίνονται ακόμα πιο αφηρημένα έτσι ώστε να συμπεριλάβουν νέες παραμέτρους. «Οι τεχνικές εικόνες παριστάνουν πολύ πιο αφηρημένα συμπλέγματα συμβόλων από τις παραδοσιακές εικόνες. Είναι μετακώδικες των κειμένων και υποδηλώνουν...
	Σε αντίθεση με τις «Χρονικές» (tensed) σειρές των Α-θεωριών οι Β-θεωρίες αναφέρονται σε «Α-Χρονικές» (tenseless) σειρές. Μόνο οι σχέσεις νωρίτερα από, ταυτόχρονα με, αργότερα από, αποτελούν χρονικά χαρακτηριστικά των γεγονότων. Έτσι, τα γεγονότα ορίζο...
	3.4. Αναλογική και ψηφιακή πληροφορία

	Σύμφωνα με τις παραπάνω θεωρίες έχουμε δύο τρόπους για να αναπαραστήσουμε την πληροφορία. Όταν η πληροφορία είναι συνεχόμενη, όπως κάθε κομμάτι πληροφορίας που μπορεί να αποκτηθεί από ένα απεριόριστο σύνολο τιμών, είναι αναλογική και αντιστοιχεί στις ...
	Το μοντέλο αυτό δεν θα μπορούσε να λειτουργεί αν τα γεγονότα δεν θεωρούνταν διεσπαρμένα ταυτόχρονα και συνεχώς ενεργά. Οι Β –δηλώσεις εκφράζουν μόνιμα, σταθερά γεγονότα. Τα γεγονότα είναι μοναδικά μέσα από την εν δυνάμει ύπαρξή τους σε κάποιο συγκεκρι...
	Όλα τα προηγούμενα μας οδηγούν αναπόφευκτα στην έννοια της «Διαφοράς» (διαφωράς). Ο χρόνος «κατοικεί» μέσα στις διπολικές οργανώσεις των Δομών. Είναι εν τέλει αυτό που διαφεύγει και οργανώνει…
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	1. Εισαγωγή
	Η οθόνη έχει διττή υπόσταση καθώς συνδυάζει το υλικό μέρος της κατασκευής της, με το άυλο της προβαλλόμενης εικόνας. Υποστηρίζουμε ότι η οθόνη διαμορφώνει δύο είδη χώρου: τον εικονογραφικό χώρο που απεικονίζεται στη δισδιάστατη επιφάνεια της, και τον ...
	Στη μελέτη αυτή θα αναπτύξουμε την έννοια του αρχιτεκτονικού χώρου της προβολής της εικόνας. Το βασικό ερώτημα είναι πως θα μπορούσε ο αρχιτεκτονικός χώρος της προβολής να σχεδιασθεί και να λειτουργήσει σε συνεργασία με το δομημένο περιβάλλον και ποια...
	2. Η εξέλιξη του Αρχιτεκτονικού Χώρου της Προβολής της Εικόνας
	2.1. Προ-κινηματογραφικές κατασκευές

	Η σταδιακή επικράτηση του εμπορικού κινηματογράφου οδήγησε στην τυποποίηση μιας σειράς παραμέτρων που αφορούν τη χωρική λειτουργία του συστήματος προβολής της εικόνας: η προβολή της εικόνας και η σχέση της με την προβαλλόμενη εικόνα, η εμπειρία του θε...
	Αναλύοντας τις προ-κινηματογραφικές κατασκευές, εντοπίζουμε διαφορετικές εκφραστικές μορφές (σε σχέση με τον μεταγενέστερο εμπορικό κινηματογράφο) ως προς την την εμπειρία του θεατή, τον τρόπο θέασης αλλά και την οργάνωση του χώρου του θεάματος. Παρατ...
	Βλέπουμε λοιπόν οτι ανεξάρτητα από το αν η εικόνα είναι προβαλλόμενη ή όχι, ένα σημαντικό στοιχείο που διαμορφώνει τη χωρική διάταξη των προ-κινηματογραφικών κατασκευών είναι ο ρόλος του θεατή. Συμμετέχει ή όχι στην παραγωγή της κινούμενης εικόνας; Εί...
	Εικόνα 1: Flip book / Θαυματρόπιο / Ζωοτρόπιο
	2.2. Κινηματογραφική Προβολή – Πειραματικός Κινηματογράφος του Μεσοπολέμου

	Στα πλαίσια των πρωτοποριακών καλλιτεχνικών κινημάτων του μεσοπολέμου εισάγεται μια νέα χωρική αντίληψη, που οδηγεί σε εναλλακτικές εκφραστικές μορφές. Η έμφαση που δίνεται στη διαφάνεια και τη σύνδεση του μέσα με τον έξω χώρο στα πλαίσια της αρχιτεκτ...
	Την ίδια εποχή ο Μπένγιαμιν αναδεικνύει τη σημασία του θεατή-παρατηρητή στην ολοκλήρωση του καλλιτεχνικού έργου, ενώ στα πλαίσια του ντανταϊσμού και της ειρωνίας που εκφράζει προς την ακαδημαϊκή τέχνη, ο θεατής καλείται ακόμα και να εισέλθει στο χώρο ...
	Εικόνα 2, 3: Κουρτ Σβίττερς, Merzbau (1923) / Λάζλο Μοχόλυ – Νάγκυ, Light Space Modulator (1930)
	2.3. Διευρυμένος Κινηματογράφος, Τηλεόραση και Βίντεο

	Κατά τη δεκαετία του 1960, διαμορφώνεται το κίνημα του Διευρυμένου Κινηματογράφου, μιας ομάδας έργων που εντάσσονται στον πειραματικό κινηματογράφο της εποχής. Οι δημιουργοί μελετούν τις δυνατότητες του κινηματογραφικού μέσου, κάνοντας πειραματισμούς ...
	- Την πεποίθηση ότι η παραδοσιακή οθόνη είναι ανεπαρκής και ότι ο χώρος της οθόνης θα πρέπει με κάποιον τρόπο να διευρυνθεί και να πολλαπλασιασθεί.
	- Τη φουτουριστική ιδέα της χρήσης διαφορετικών εκφραστικών μέσων, υλικών και τεχνικών, καταργώντας τα όρια ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές τέχνης [poliespressivita] που βασίζεται στην προγενέστερη έννοια του «ολοκληρωμένου έργου τέχνης» [Gesamtkunst...
	- Τη σύγκλιση του κινηματογράφου με το θέατρο με στόχο την ανάδειξη της σημασίας του θεατή ή γενικότερα των οργανικών στοιχείων (σε αντίθεση με τα μηχανικά στοιχεία) και την ενθάρρυνση της άμεσης επαφής του θεατή με το έργο.
	- Την αποδόμηση της διαδικασίας της προβολής. Σε αντίθεση με την έμφαση στην προβαλλόμενη εικόνα, στις συγκεκριμένες καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, η φωτεινή δέσμη, η επιφάνεια προβολής, η κίνηση του φιλμ μέσα στη μηχανή προβολής και η διαδικασία της θέ...
	- Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φωτεινή δέσμη της κινηματογραφικής προβολής. Οι δημιουργοί εστιάζουν στο γεγονός ότι ο κινηματογράφος είναι «η τέχνη του φωτός».
	Η αμερικανίδα θεωρητικός του κινηματογράφου Μαίρη Αν Ντόαν (Mary Ann Doane), στο κείμενό της «The Location of the Image: Cinematic Projection and Scale in Modernity» (Douglas & Eamon, 2009) αναφέρει πως τα έργα του Διευρυμένου Κινηματογράφου είναι κατ...
	Στο MovieMovie (1967) των Τζέφρυ Σω (Jeffrey Shaw), Θέο Μποτσίβερ (Theo Botschuijver) και Σιν Γουέσλεϋ Μίλλερ (Sean Wellesley-Miller) και Τίμπε φαν Τίχεν (Tjebbe van Tijen), ο χώρος της οθόνης επεκτείνεται με την ταυτόχρονη προβολή εικόνων σε διαφορετ...
	Εικόνα 3: Τζέφρυ Σω, Θέο Μποτσίβερ και Σιν Γουέσλεϋ Μίλλερ και Τίμπε φαν Τίχεν, Movie Movie (1969)
	Στη μελέτη αυτή, η τηλεοπτική οθόνη εξετάζεται παράλληλα με την κινηματογραφική οθόνη, όπως χρησιμοποιείται στα πλαίσια του κινήματος του Διευρυμένου Κινηματογράφου, καθώς παρατηρούμε αντίστοιχες προσεγγίσεις στην χωρική της λειτουργία. Στα πλαίσια τη...
	Είναι σημαντικό να αναδειχθούν ορισμένα χαρακτηριστικά στην τεχνολογία της τηλεόρασης και του βίντεο που διαφοροποιούν τα έργα αυτά σε σχέση με την κινηματογραφική προβολή. Από την άποψη της καταγραφής των εικόνων, η ηλεκτρονική εικόνα της τηλεόρασης ...
	Η τηλεοπτική εικόνα διαχέεται στο χώρο με πολυκάναλες βιντεοεγκαταστάσεις, καθώς ο θεατής αναγκάζεται να μετακινηθεί για να διαμορφώσει μια συνολική εικόνα του έργου. Παρόμοιες τεχνικές εφαρμόζονται και με κινηματογραφικές προβολές. Σε αυτά τα πλαίσια...
	Παράλληλα, κατά τη δεκαετία του 1960, διατυπώνονται αρχιτεκτονικές προτάσεις που χαρακτηρίζονται από την ανάδειξη της σημασίας του χρήστη και την προσπαθεια προσαρμογής του δομημένου χώρου στην τυχαιότητα και την απροσδιοριστία. Οι προτάσεις αυτές παρ...
	2.4. Ψηφιακά Διευρυμένος Κινηματογράφος

	Ο αυστραλός καλλιτέχνης και ερευνητής Τζέφρυ Σω υποστηρίζει ότι η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει την κατάλληλη πλατφόρμα για την εξέλιξη των αναζητήσεων του διευρυμένου κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960 (Shaw & Weibel, 2003). Ποια είναι όμως τα χαρα...
	H χωρική λειτουργία του συστήματος προβολής της εικόνας στις διαδραστικές πολυμεσικές εγκαταστάσεις, διαφοροποιείται σε σχέση με την τηλεοπτική μετάδοση και την κινηματογραφική προβολή. Καθώς η ανάπτυξη στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των οπτικοα...
	Ωστόσο, καθώς η οθόνη εντάσσεται στο δομημένο περιβάλλον, η προβαλλόμενη εικόνα προσλαμβάνεται από τον θεατή σε κίνηση. Λόγω της διάχυσης της υπολογιστικής δύναμης [ubiquity] και της ανάπτυξης των τεχνολογιών επικοινωνιών στα πλαίσια του ψηφιακού περι...
	Ο σύγχρονος θεατής δέχεται ένα μεγάλο όγκο πληροφορίας, την οποία όμως μπορεί να οργανώσει σύμφωνα με κριτήρια που ορίζει ο ίδιος. Η θέση του παρατηρητή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η οργάνωση της πληροφορίας προκύπτει από την κίνηση του, είτε στον φ...
	Αναλύοντας το έργο του Σω, παρατηρούμε μια σειρά από παραδείγματα όπου το κάδρο της προβαλλόμενης εικόνας χρησιμοποιείται σαν μηχανισμός επιλογής ενός μέρους από μια μεγαλύτερη πανοραμική εικόνα (Place, EVE, T_Visionarium). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ...
	Εικόνα 4: Τζέφρυ Σω, Place Ruhr (2002), Διάγραμμα του συστήματος προβολής της εικόνας / Στιγμιότυπο
	3. Ο Διευρυμένος Κινηματογράφος ως μεθοδολογικό εργαλείο στο σχεδιασμό
	Είδαμε πως ο Διευρυμένος Κινηματογράφος αφορά στη διεύρυνση της κινηματογραφικής γλώσσας και τελικά ενθαρρύνει τη συμμετοχή του θεατή στο έργο. Εστιάσαμε σε παραδείγματα που η συμμετοχή του θεατή επιτυγχάνεται μέσω του σχεδιασμού του συστήματος προβολ...
	Στη δράση «Επανακατοικήσεις»  που οργανώθηκε από τον σύνδεσμο υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση επιλέχθηκαν, μετά από ανοιχτή πρόσκληση, εννέα χαρακτηριστικά διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας τα οποία ανασχεδιάστηκαν από μια ομάδα από αρχιτέκτονες, καλλ...
	Η υπογράφουσα, μαζί με την εικαστικό και φωτογράφο, επίσης υπότροφο του Ωνασείου, Αγγελική Σβορώνου, ανέλαβε να μελετήσει ένα διαμέρισμα του Α΄ορόφου στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί ζει η φωτογράφος Ηώ Πάσχου με τον σύζυγο της και την κόρη τους. Μέσα από ...
	Για την επέμβαση, χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές υλοποίησης της εικόνας όπως καθρέπτες, φωτοτράπεζες (light box) και προβολικά μηχανήματα διαφορετικών τύπων. Το ζητούμενο είναι να διαπιστώσουμε τη διαφορετική ποιότητα που δίνει η κάθε τεχνική....
	Μέσα από αυτό το ενδεικτικό έργο βλέπουμε πώς μια επέμβαση με διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης της εικόνας, μετασχηματίζει τον χώρο της κατοικίας. Πρόκειται για μια άυλη επέμβαση, με ελάχιστες και εφήμερες αλλάγές στο χώρο, που μεταβάλλει δραστικά την...
	Εικόνες 5,6: Προβολή στο φωταγωγό. Αρχιτεκτονική σύνθεση προβολών: Όλγα Βενετσιάνου, Δρ. Αρχιτέκτων
	Εικαστική επιμέλεια προβολών: Αγγελική Σβορώνου, Φωτογράφος - Εικαστικός
	Εικόνα 6: Προβολές στο σαλόνι. Τα προβαλλόμενα έργα είναι της Ηούς Πάσχου.
	4. Συμπέρασμα
	Είδαμε λοιπόν πως η προβολή της εικόνας δημιουργεί μια περιοχή, ένα χώρο. Όταν συνδυάζεται ο χώρος της προβολής με το αρχιτεκτονικό περιβάλλον, δημιουργείται μια νέα ατμόσφαιρα, καθώς και αφηγηματικές πορείες που εξαρτώνται από τη θέση και την κίνηση ...
	Βιβλιογραφία
	Abel, M. (Επιμ.). (1997). Jeffrey Shaw - A User’s Manual – From Expanded Cinema to Virtual Reality. Ostfildern: ZKM / Heinrich Klotz.
	Benjamin, W. (1978). Δοκίμια για την Τέχνη. (Δ. Κούρτοβικ, Μεταφρ.) Αθήνα: Κάλβος.
	Douglas, S., & Eamon, C. (Επιμ.). (2009). Art of Projection. Ostfildern: Hatje Cantz.
	Friedberg, A. (2006). The Virtual Window – From Alberti to Microsoft. Cambridge - Massachusetts, London - England: The MIT Press.
	Grau, O. (2003). Virtual Art – From Illusion to Immersion. Cambridge - Massachusetts, London - England: The MIT Press.
	Huhtamo, Erkki; Parikka, Jussi. (2011). Media Archaeology - Approaches, Applications, and Implications. (E. Huhtamo, Επιμ.) Berkeley: University of California Press.
	Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Cambridge - Massachusetts, London - England: The MIT Press.
	Meigh – Andrews, C. (2006). A History of Video art – The Development of Form and Function. Oxford-New York: Berg.
	Moholy-Nagy, L. (1924). Theater, Zirkus, Variete. In L. Moholy-Nagy, o. schlemmer, & F. Molnár, Die Bühne im Bauhaus. Munich: Langen.
	Mondloch, K. (2010). Screens - Viewing Media Installation art. Minneapolis, London: University of Minessota Press.
	Popper, F. (1980). Art Action et Participation - L’ Artiste et la créativité aujourd’ hui. Paris: Editions Klincksieck.
	Rieser, M., & Zapp, A. (Επιμ.). (2002). New Screen Media: Cinema, Art, Narrative. London: British Film Institute.
	Rohmer, E. (1977). L’ Organization de l’ Espace dans le «Faust» de Murnau. Paris: UNEDIT.
	Rosenthal, M. (2003). Understanding Ιnstallation Αrt : from Duchamp to Holzer. Munich: Prestel.
	Ruby, A. (1998). Architecture in the age of its Virtual Disappearance - an interview with Paul Virilio. Στο J. Shaw, J. (1972). Eventstructures. International Symposium on Pneumatic Structures. Delft, The Netherlands: Delft Universitity of Technology,...
	Stam, R. (2006). Εισαγωγή στη Θεωρία του Κινηματογράφου. (Κ. Κακλαμάνη, & Ε. (. Στεφανή, Μεταφρ.) Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
	Tschumi, B. (1994). The Manhattan Transcripts. London: Academy Editions.
	Virilio, P. (1991). Lost Dimension. New York: Semiotext(e).
	Wilson, S. (2002). Information Arts, Intersections of Art, Science and Technology. Cambridge - Massachusetts, London - England: The MIT Press.
	Youngblood, G. (1971). Expanded Cinema. London: Studio Vista.
	Βενετσιάνου, O. (2014). Η χωρική λειτουργία του συστήματος προβολής της εικόνας στο έργο του Τζέφρυ Σω. Βόλος: Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

	Ο καθρέφτης μέσα στον καθρέφτη: η αφήγηση της ταυτότητας του τόπου μέσα από τα μαθηματικά των φράκταλ. Η περίπτωση της Χουέλβα στην Ανδαλουσία.
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	Περίληψη
	Λέξεις Κλειδιά
	1. Τα φράκταλ εντός και εκτός των μαθηματικών
	"Μεγάλοι ψύλλοι έχουν μικρότερους ψύλλους στην πλάτη τους και τους τσιμπάνε. Μικρότεροι ψύλλοι έχουν ακόμη μικρότερους ψύλλους. Και αυτό επαναλαμβάνεται επ’ άπειρον..." (Alexander, A city is ont a tree, 1965).
	1.1. Μαθηματικός ορισμός και ιστορική τοποθέτηση

	Η λέξη φράκταλ προέρχεται από το λατινικό fractus που σημαίνει σπασμένος, κατακερματισμένος. Φράκταλ ονομάζεται το μορφολογικό γεωμετρικό πρότυπο που επαναλαμβάνεται αυτο-όμοιο σε κάθε κλίμακα και έτσι συχνά αναφέρεται σαν ''απείρως περίπλοκο''. Η ένν...
	Εικόνα 1: Cantor dust, αναπαράσταση αρχαίου αιγυπτιακού κιονόκρανου, J-P P. Jollois & E. Devilliers (1809)
	Από τις αρχές του 20ου αιώνα αναπτύχθηκαν τα μαθηματικά γύρω από τα φράκταλ και ανακαλύφθηκαν πολλά από αυτά, όπως η νιφάδα του Koch, το σύνολο Julia, κ.ά. Σημαντική τομή στην ιστορία των φράκταλ υπήρξε το εγχείρημα του μαθηματικού B. Mandelbrot στη δ...
	1.2. Μαθηματικά και γεωμετρικά φράκταλ

	Τα φράκταλ περιγράφονται ως μαθηματικά ή γεωμετρικά αντικείμενα. Υπάρχουν πολλά φράκταλ που χωρίζονται σε οικογένειες, ανάλογα με τον τρόπο που παράγονται και το είδος της αυτο-ομοιότητας που παρουσιάζουν. Στα γνωστότερα οι γεννήτορές τους είναι είτε ...
	Εικόνα 2: Mandelbrot set, Barnsley fern, Sierpinski Sieve, Koch snowflake, Gosper island, anti-cross-stitch curve
	1.3. Η φυσική σημασία των φράκταλ

	Τα φράκταλ είναι σχήματα με τις παρακάτω βασικές ιδιότητες:
	Α) Λεπτομέρεια και πολυπλοκότητα σε πολλές κλίμακες παρατήρησης. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι στην Ευκλείδεια γεωμετρία ένα αντικείμενο έπειτα από αλλεπάλληλες μεγεθύνσεις εμφανίζεται ως ευθύγραμμο τμήμα, ενώ στο φράκταλ σε κάθε μεγέθυνση εξακ...
	Β) Υπερβολική ανωμαλία για να περιγραφούν με τους νόμους της κλασικής Ευκλείδειας γεωμετρίας. Για το λόγο αυτό τα φράκταλ αναφέρονται και ως γεωμετρία του Χάους.
	Γ) Αυτο-ομοιότητα ή αυτο-μορφή. Να αναφέρουμε εδώ ότι για τον περισσότερο κόσμο η ιδιότητα της αυτο-ομοιότητας συχνά συγχέεται με το ίδιο το φράκταλ, ενώ αυτό δεν ισχύει. Η αυτο-ομοιότητα από μόνη της χωρίς την περιπλοκότητα και τις άλλες ιδιότητες δε...
	Δ) Διάσταση μεγαλύτερη από την τοπολογική. Ας φανταστούμε το φράκταλ σαν μια γραμμή με άπειρο μήκος που τρέχει σε ένα επίπεδο και ''διπλώνεται'' γύρω από την εαυτό της, αλλά ποτέ δεν τέμνεται –όπως στην καμπύλη του Siepinski. Με τον τρόπο αυτό προοδευ...
	Ε) Αναπαράσταση ενός αναδρομικού αλγόριθμου. Για να αποδοθεί φρακταλικός χαρακτήρας σε ένα φαινόμενο θα πρέπει να εντοπίζεται αναδρομή, δηλαδή η με αυτο-όμοιο τρόπο επανάληψη ενός προτύπου, μιας λειτουργίας, ενός αλγόριθμου, κ.ά. σε διαφορετικά στάδια...
	Αν και τα φράκταλ χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερη γεωμετρία τους, δεν είναι γεωμετρικά σχήματα με τη στενή έννοια του όρου, αλλά μαθηματικές οντότητες που μπορούν να αναπαρίστανται στη φυσική, τη γεωλογία, την αστρονομία, τη φυτολογία, τη βιολογία, ...
	1.4. Εφαρμογές των φράκταλ

	Για τον περισσότερο κόσμο η αντίληψη του φράκταλ δεν προέρχεται απευθείας από τη γνώση των μαθηματικών τους, αλλά από κάποιες απλοποιημένες καταστάσεις –συνήθως από τη φύση– οι οποίες παρουσιάζουν "φρακταλικό" γεωμετρικό χαρακτήρα. Έτσι μια σειρά φαιν...
	Α) Επιστημονική έρευνα με στόχους την εξεύρεση ιδιοτήτων, την ταξινόμηση σε οικογένειες φράκταλ, τη συσχέτιση με φυσικά φαινόμενα, ζωντανούς οργανισμούς, όργανα όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά, το νευρικό σύστημα, το νεφρό, κ.ά. για τη μελέτη μέσω αναλογιώ...
	Β) Μορφολογική προσομοίωση: η φύση είναι ''φρακταλική'' –ή σωστότερα, σχεδόν φρακταλική, καθώς δεν υπάρχει απόλυτο φυσικό φράκταλ, αλλά φαινόμενα που περιγράφονται επαρκώς μέσω της γεωμετρίας φράκταλ. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι το παράδοξο της ακτογρ...
	Εικόνα 3: παράδοξο της ακτογραμμής, φρακταλικά ποτάμια συστήματα, φυσικά φράκταλ, προσομοιώσεις
	Γ) Τεχνολογία, αισθητική και οι αντίστοιχες αναπαραστάσεις: Λόγω του ότι τα φράκταλ έχουν ιδιότητες που αντανακλούνται σε πολλά παρατηρήσιμα φυσικά φαινόμενα, ο άνθρωπος τα έχει ασυνείδητα ενσωματώσει στον πολιτισμό του, στην φιλοσοφία, την τεχνολογία...
	Εικόνα 5: Koch snowflake, Gosper island, ψηφιδωτά, Escher κανονική διαίρεση επιπέδου, εξαγωνική, φράκταλ
	Στην αρχιτεκτονική πολλών αρχαίων πολιτισμών σε διαφορετικές ιστορικές εποχές υπάρχουν κατασκευές που μοιάζουν με φράκταλ, βαθμιδωτές πυραμίδες, ινδουιστικοί, ισλαμικοί, γοτθικοί, μπαρόκ ναοί, παγόδες, κ.ά. Στη μοντέρνα αρχιτεκτονική, η Sagrada Famili...
	Στην ζωγραφική ο όρος mise en abyme χρησιμοποιείται για να περιγράψει το οπτικό φαινόμενο της αναδρομής που δημιουργείται από την παράθεση αντικειμένων ανάμεσα σε καθρέφτες, ή το φαινόμενο της αναδρομική αναπαράσταση σε μικρότερη κλίμακα (ο καθρέφτης ...
	Εικόνα 6: Πυραμίδα Chichen Itza, ναοί Kandariya Mahadeva, Virupaksha, Παγόδα, Πάνθεον, Sheikh Lotfollah Mosque –τα υπόλοιπα στο κείμενο
	Δ) Περιγραφή του οικιστικού φαινομένου μέσω φράκταλ: Την ανάπτυξη της επιστήμης των φράκταλ και την διαπίστωση αναλογιών με φυσικά φαινόμενα, ακολούθησε η περιγραφή και ερμηνεία του ανθρωποποίητου χώρου μέσω φράκταλ. Η ανίχνευση αυτo-όμοιων και φρακτα...
	Η θεωρία των κεντρικών τόπων (central place theory) που διατύπωσε ο W. Christaller το 1933 επιχειρεί να ερμηνεύσει και να προβλέψει τον αριθμό, μέγεθος και θέση των οικισμών σε έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Ο Christaller βάσισε την θεωρία του στις εμ...
	Ο C. Alexander περιέγραψε την παραδοσιακή πόλη –που αντιπαρέβαλε με την μοντέρνα εξολοκλήρου σχεδιασμένη– ως ένα οργανικό σύστημα αποτελούμενο από συνεργαζόμενες υποενότητες σε διάφορες κλίμακες, με λειτουργίες που δημιουργούν πολύπλοκες σχέσεις που δ...
	Η οικιστική, επιστήμη των ανθρώπινων οικισμών, που διατύπωσε το 1967 ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης περιγράφει την πόλη ως οργανισμό με αναφορά την βιολογία και συζητά την αναπόφευκτη εξέλιξη της προς έναν τύπο που ονομάζει οικουμενόπολη. Η οικουμενόπολη δια...
	Ο Σαλίγκαρος διερευνά την πόλη με εργαλεία τα μαθηματικά της πολυπλοκότητας. Στη θεωρία του η πόλη αναπαρίσταται ως δίκτυο αποτελούμενο από κανάλια κίνησης και κόμβους σε πολλές κλίμακες. Διαπιστώνει ότι οι πόλεις μοιάζουν με ζώντες οργανισμούς και έχ...
	Ο Michael Batty στο βιβλίο του Fractal Cities χαρακτηρίζει την σύγχρονη πόλη φράκταλ. Εξηγεί ότι η πόλη δεν μπορεί πλέον να περιγραφεί ως στατική, απλή συνεχής, αλλά ως χαοτική και ασυνεχής. Όπως όμως συμβαίνει με το χάος, διαπιστώνεται ότι πέρα από τ...
	Εικόνα 4: Garden-city, central place theory, semilattice, ecumenopolis, protein & London networks
	Ε) Χρόνος, περιοδικά φαινόμενα με ‘’αυτο-όμοιο’’ χαρακτήρα: Ως ‘’φράκταλ’’ περιγράφεται συχνά και ο χρόνος λόγω της περιοδικότητάς του, καθώς και η ιστορία. Στην περιοδικότητα του χρόνου το ζεύγος ημέρα – νύχτα (αύξηση – μείωση φωτός) επαναλαμβάνεται ...
	2. Η φρακταλική ταυτότητα της νοτιοδυτικής Ανδαλουσίας
	Ακουλουθεί μία μελέτη περίπτωσης φράκταλ  που μοιάζει με το κόσκινο του Sierpinski (τρίγωνο). Πριν ξεκινήσω την περιγραφή είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστεί, ότι όταν μιλάμε για φράκταλ και αυτο-ομοιότητα σε μη ιδεατά, αλλά πραγματικά περιβάλλοντα και σ...
	Στην Νότια Ισπανία βρίσκεται η Ανδαλουσία. Στο δυτικό άκρο της βρίσκεται ο ποταμός Guadalquivir, που η κοιλάδα και οι εκβολές του σχηματίζουν ένα ισόπλευρο τρίγωνο με γωνίες τρεις πόλεις, τη Sevilla, τη Huelva και το Cadiz. Η κοιλάδα είναι παγκόσμια γ...
	Τα τέσσερα διαδοχικά τρίγωνα που περιγράψαμε χωροθετούνται το ένα μέσα στο άλλο. Τα πρώτα δύο είναι φυσικά και άρα η ομοιότητα είναι συμπτωματική. Τα άλλα δύο όμως είναι ανθρωποποίητα. Συνδέονται μεν μεταξύ τους (είναι κατακορυφήν τρίγωνα), αλλά το εν...
	Εικόνα 7: Η φρακταλική ταυτότητα της νοτιοδυτικής Ανδαλουσίας (Efrossyni Tsakiri, 1999-2002)
	Η υπόθεση της φρακταλικής γεωμετρίας που διατυπώθηκε στην παραπάνω μελέτη περίπτωσης το χρονικό διάστημα 1999-2002, αποτέλεσε το έναυσμα για την παρούσα ανακοίνωση. Οι ερευνητικές προοπτικές που διαγράφονται σήμερα –μετά από 15 χρόνια– από τα τότε ευρ...
	5. Επίλογος
	Το φράκταλ, η αυτο-ομοιότητα η αναδρομή, περιγράφουν σε προσωπικό επίπεδο την επανεμφάνιση ενός μοτίβου στη ζωή του ανθρώπου. Όμως το μοτίβο δεν επαναλαμβάνεται ποτέ ακριβώς όμοιο ή με την ίδια ένταση, αλλά διέρχεται ποικίλες ενσαρκώσεις. Η ψυχανάλυση...
	"Όντας μια γλώσσα, τα Μαθηματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνον για να πληροφορήσουν αλλά, μεταξύ άλλων πραγμάτων, για να σαγηνεύσουν" (Mandelbrot, 1983).
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	1. Η χαρτογράφηση ως εικαστική και αντιληπτική συνθήκη του ανθρώπινου πολιτισμού
	Η χαρτογράφηση του χώρου αποτελεί μια σχεδόν ενστικτώδη συνθήκη που ακολουθεί τον ανθρώπινο πολιτισμό από τις πρώτες στιγμές της ύπαρξης του. Αν και ο ορισμός της εδαφικής περιοχής ελέγχου εφαρμόζεται κατά κόρον στο ζωικό βασίλειο, ως γνωστική χαρτογρ...
	Με αυτούς τους όρους αποτελεί ένα πολιτιστικό προϊόν και ένα μέσο έκφρασης και θα μπορούσε να αναλυθεί και ως τέτοιο, ως δηλαδή μια εικαστική αναπαράσταση του κόσμου και των πραγμάτων. Πράγματι, ακόμα και η ίδια η λέξη «χάρτης» όπως περιγράφεται σε δι...
	Ο κινέζικος χάρτης της δυναστείας των Ming απεικονίζει την Κίνα διογκωμένη στο επίκεντρο αυτού που θεωρούσαν τότε ως γνωστό κόσμο στην Ανατολή, περιγράφει χρηστικές γεωγραφικές πληροφορίες, αλλά ταυτόχρονα και πλήθος άλλων πληροφοριών γύρω από την γεν...
	Από την περίοδο της Αναγέννησης και μετά και ιδιαίτερα στις Δυτικές κοινωνίες που ανθίζουν οι επιστήμες και ταυτόχρονα έρχεται στο επίκεντρο ο οπτικός έλεγχος, η οπτική ταξινόμηση, η κατασκευή της τεχνικής της προοπτικής κ.α. οι χάρτες ως οπτικές συσκ...
	2. Η ψηφιακή χαρτογράφηση κατά τον 21ο αιώνα μέσω συστημάτων GIS - Satellite imaging
	Η ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας και των δορυφορικών εικόνων αλλάζει τα δεδομένα της χαρτογράφησης. To 2005 εμφανίζεται η ψηφιακή πλατφορμα Google Earth που δίδει τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν τρισδιάστατα στην πλανητική σφαίρα δίδο...
	Επιπρόσθετα, η νεότερη πλατφόρμα open street maps δίδει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να χαρτογραφήσει ο ίδιος τις πληροφορίες που επιθυμεί (με τη λογική του ανοιχτού λογισμικού) όπως τις χρήσεις μέσα στις πόλεις, τα μονοπάτια και ειδικές διαδρομές, αξ...
	3. Η εξέλιξη από την οπτική προς την ολιστική χαρτογράφηση του χώρου
	Τα τελευταία χρόνια ειδικότερα, με την παράλληλη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αισθητήρων  (digital sensors) και της δικτύωσης των πραγμάτων (internet of things) προάγεται μια πιο διεισδυτική προσέγγιση του χώρου: επιχειρείται μια ανάγνωση πέρα από το ορα...
	Στο Project Real Time Rome (“Real time Rome,” 2006), χαρτογραφείται ο ρυθμός και η ένταση της πόλης κατά τη διάρκεια μιας μεγάλη συναυλίας μέσα από το συνδυασμό GIS, cell phone και satellite imaging δεδομένων από ημέρα σε νύχτα. Η πλατφόρμα London Hea...
	Η παρουσίαση των παραπάνω χαρτογραφήσεων είναι ενδεικτική και αποτελεί πολύ μικρό κομμάτι της έρευνας που γίνεται γύρω από το θέμα, υποδεικνύοντας ότι οι νέες χαρτογραφήσεις του χώρου δεν αρκούνται πλέον στην οπτική καταγραφή του, αλλά πολύ περισσότερ...
	4. Χαρτογράφηση των αισθήσεων στο αστικό τοπίο μέσω ψηφιακών αισθητήρων
	Σε συνέχεια των παραπάνω παρατηρήσεων επιχειρείται από τον υποφαινόμενο τα τελευταία χρόνια μια έρευνα χαρτογράφησης της αισθητηριακής πληροφορίας στον αστικό χώρο (Petras,2013) μέσα από ψηφιακούς αισθητήρες. Αφορμή αυτής της αναζήτησης αποτελεί η άπο...
	Εικόνα 7
	Ο ερευνητής περιηγείται στο χώρο της πόλης με τη φορετή συσκευή, η οποία σε πραγματικό χρόνο μεταδίδει πληροφορίες σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων, που αφορούν τη γεωγραφική του θέση, τη διάχυτη και την προσπίπτουσα θερμοκρασία, την υγρασία, τα σωμα...
	Εικόνα 8
	Όλα τα δεδομένα καταγράφονται στις βασικές μονάδες μέτρησης και απεικονίζονται με βάση τη σχετική τους μεταβολή και την ομαδοποίηση τους στα αντιληπτικά συστήματα της ακοής, της όσφρησης και της αφής σε ένα ενιαίο δίκτυο ιδιοτήτων, που περιγράφεται α...
	4.1 Χάρτες αισθητηριακών διαφορών

	Η πληροφορία χαρτογραφείται μέσω της πλατφόρμας open street maps σε ένα χρωματικό φάσμα που περιγράφει τα όρια της πόλης κατά την κίνηση. Καθώς οι αισθητήρες δεν έχουν προς το παρόν την δυνατότητα να καταγράψουν ποιότητες, στην πραγματικότητα η καταγρ...
	Εικόνα 9
	Η πληροφορία δομείται σε layers και δίδεται η δυνατότητα τόσο συνδυαστικής όσο και απομονωμένης ανάγνωσής της, σε μια μορφή απεικόνισης που δεν είναι απόλυτης μετρικής τάξης αλλά αναφέρεται σε μια παγκόσμια γλώσσα διαφορικών χρωματικών σχέσεων. Μπορεί...
	Εικόνα 10
	Μπορεί ακόμα να απεικονιστεί και η σύνθεση όλων των συστημάτων μαζί ως σύνθεση των τριών βασικών χρωμάτων. Η χαρτογράφηση επικοινωνεί μια πρωτότυπη ανάγνωση της πόλης με όρους επιστημονικούς αλλά και αισθητικούς: Μπορούν να αναγνωστούν με αμεσότητα μο...
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	5. Συμπεράσματα
	Η δυνατότητα χαρτογράφησης των αισθητηριακών εντάσεων στον αστικό χώρο αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο μετρήσεων. Αυτές οι μετρήσεις μπορούν να αναλυθούν αυτόνομα, να συσχετιστούν με άλλα χαρακτηριστικά των πόλεων και να αποτελέσουν αφορμή για την ανάγ...
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	Λέξεις Κλειδιά
	1. Εισαγωγή
	Η μετάβαση από τη αναπαράσταση των δυό κόσμων, από τη μιά του φυσικού κόσμου και από την άλλη του ψηφιακού σε μιά αναπαράσταση «διπλού κόσμου» με την έννοια της αδιαίρετης διασύνδεσης του φυσικού και του ψηφιακού, μας οδηγεί σε μιά αλλαγή παραδείγματο...
	Δεχόμενοι αυτή την αρχή του αδιαίρετου του υλικού κόσμου και του κυβερνο-εδάφους, με την έννοια της ψηφιακής χωρικής ενότητας (cyber territory) και όχι γενικά του κυβερνοχώρου, το αστικό ζήτημα μεταλλάσσεται. Δεν πρέπει φυσικά να λησμονούμε οτι η “χωρ...
	Είναι λοιπόν ευνόητο οτι αν οι ιδέες  και οι μελέτες μας στόχευαν μέχρι πρότινος στην αναζήτηση ενός κοινού κόσμου που θα πρέπει να διατηρήσουμε και να εφεύρουμε, ο σύγχρονος κοινός κόσμος δεν ανήκει κατά τεκμήριο αποκλειστικά στην υλική πραγματικότητ...
	Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούριο : Η συμβολική διάσταση των πόλεων, της αρχιτεκτονικής, του χώρου γενικότερα έχει υφάνει, ιστορικά, στενούς δεσμούς μεταξύ αναπαράστασης και πραγματικού κόσμου. Η διαφορά είναι οτι στην περίπτωση αυτή υπήρχε σύνδεσ...
	Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις θα επιχειρήσουμε να θέσουμε ορισμένα ζητήματα και προβληματισμούς ως προς την εξέλιξη του αστικού ζητήματος υπό την παραδοχή του αδιαίρετου «διπλού κόσμου».
	1.1  Η αίγλη της σύνδεσης

	Το κράτος αντιμετωπίζει, συχνά, κάποιες γεωγραφικές περιοχές που χρειάζονται στήριξη, επειδή είναι αδρανείς και έχουν παρασυρθεί  σε ένα σπιράλ υπανάπτυξης.  Μήπως λοιπόν για τους κατοίκους αυτών των περιοχών   μια σύνδεση « υψηλής ταχύτητας » με τον ...
	Φαίνεται, ωστόσο, ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν πλέον , για διάφορους λόγους, τα μέσα για να οικειοποιηθούν τη φυσική « χωρική ενότητά » τους δεν είναι  ούτε στην πλεονεκτική θέση να πραγματοποιήσουν αυτό το είδος της ωφέλιμης μεταστοιχείωσης, να συμμ...
	Φαίνεται δηλαδή οτι εδώ επίσης, μέσα στον κυβερνοχώρο, δεν επωφελούνται παρά μόνον οι πλούσιοι που εκτός των άλλων έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες.                          Το α-χωρικό (μη-γεωγραφικό) χαρακτηριστικό  του « κυβερνο-...
	2. Η πολεοδομία των επαυξημένων «χωρικών ενοτήτων»
	Η περιγραφή του σύγχρονου κόσμου ως αποτελούμενου από δύο  διαχωρισμένους κόσμους, το φυσικό και τον ψηφιακό (cyber), που έχουν μεταξύ  τους ένα σύνορο που  μπορούμε να διασχίσουμε  ανάλογα με τις  δραστηριότητές μας φαίνεται να υστερεί ως προς ένα δι...
	Ο χώρος άλλωστε του διπλού κόσμου εμπεριέχει συγχρόνως τον παραδοσιακό και τον πραγματικό χρόνο (real time). Ως κεντρικές έννοιες αναδεινύονται εδώ η αβεβαιότητα και η κινητικότητα σε αντικατάσταση των ντετερμινιστικών και  στατικών αστικών λύσεων.  Α...
	Έτσι μια πρώτη σύσταση γι αυτούς που διαμορφώνουν το χώρο θα ήταν  να συνοδεύεται η εγκατάσταση των “υψηλών ταχυτήτων”  από μια νέα ανάγνωση του φυσικού χώρου. Αυτή η νέα γνώση θα οδηγούσε σε ένα αστικό πρόγραμμα που θα παρουσίαζε δυνατότητες παρέμβασ...
	2.1 Η κατοίκηση στο σύγχρονο κόσμο

	Εάν οι « χωρικές ενότητες » με την κλασική έννοια του όρου, τοπικές και παγκόσμιες, έχουν κυριολεκτικά « ρευστοποιηθεί » μέσα στην « παγκοσμιούπολη » (global city, megacity), οι επιπτώσεις αυτής της νέας πραγματικότητας δεν είναι ακόμη ορατές.        ...
	Η « παγκοσμιούπολη » μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη εντροπία, σε ομοιογένεια, σε ισοπέδωση των διαφορών με ένα αποτέλεσμα-καθρέφτη μεταξύ ενός φυσικού κόσμου που αποτελείται από  μουσειοποιημένες ιστορικές πόλεις, φτωχοποιημένα προάστια και περίκλειστ...
	Αυτή η παγκοσμιούπολη μπορεί όμως να παράγει μιά νέα δυναμική και να συμβάλει στην εμφάνιση νέων ταυτοτήτων που προκύπτουν από τη βίωση των πολλαπλών τόπων, ταυτοχρόνως φυσικών και ψηφιακών. Αυτή η  πολυδιάστατη παγκοσμιούπολη  θα μπορούσε επίσης να π...
	Δεύτερη λοιπόν διαπίστωση ( και συνάμα σύσταση), θα μπορούσε να είναι  οτι το να αναπτυχθούν επαυξημένες « χωρικές ενότητες » δεν έχει κανένα νόημα εάν δεν  μπορούμε να στηριχθούμε ταυτόχρονα  στο ανθρώπινο κεφάλαιο προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικ...
	3. Ο άνθρωπος στο κέντρο της αρχιτεκτονικής των επαυξημένων « χωρικών ενοτήτων »
	Από πρώτη άποψη μπορούμε να φανταστούμε οτι η διόγκωση μιάς χωρικής ενότητας έχει να κάνει περισσότερο τητα, ﷽﷽﷽﷽μι de confiance et une           nant.  contrerairement a l's, guerres etc. Est venu se tisser un autre territoire qui με  με μιά εμφύτευσ...
	Αυτός ο τρόπος μινιμαλιστικής θεώρησης θα ήταν πιθανώς ο καλύτερος τρόπος για να μετασχηματίσουμε την έννοια των διογκούμενων « χωρικών ενοτήτων » σε « συσκευή » (gadget) για να μην αναγκαστούμε να προβούμε σε μια βαθειά αλλαγή παραδείγματος.  Ο μετασ...
	Αυτό το σχέδιο  αλλαγής των νοοτροπιών θα μπορούσε για παράδειγμα να εκφραστεί και να επεκταθεί μέσα στην αρχιτεκτονική της χωρικής ενότητας, με νέους τύπους δημόσιων χώρων  που θα φιλοξενήσουν συλλογικές δραστηριότητες, που θα αναμιγνύουν δραστηριότη...
	Θα προκύψουν πιθανά χώροι και κτήρια που θα προορίζονται για πειραματισμό ακόμη και ως προς νέους τρόπους ζωής,  ως συνέπεια του μετασχηματισμού    της ταυτότητας του τοπίου ώστε αυτό να προσαρμοστεί σε μιά μια νέα εποχή. Και ασφαλώς ο φυσικός μετασχη...
	4.  Συζήτηση- Συμπέρασμα
	Καταλήγοντας σε αυτήν την προσπάθειά μου « περιήγησης » ή/και « πλοήγησης » στο διπλό κόσμο, θα έλεγα οτι αυτό που είναι καινούριο με το  σύγχρονο « διπλό » κόσμο, είναι ότι η φυσική  « χωρική ενότητα »  παραπέμπει στην αδράνεια, στο μακρύ χρόνο : είν...
	Τολμώντας να επεκτείνω αυτή τη νέα πραγματικότητα, έχω την άποψη οτι αυτή η μετάβαση θα οδηγήσει σε μιά νέα φιλοσοφική θεώρηση του κόσμου…..Οι Gilles Deleuze και Felix Guattari αναφέρονται στο «γίγνεσθαι» με τους  όρους «εδαφικοποίηση» (territorialisa...
	Υποστηρίζουν, για παράδειγμα, οτι η φιλοσοφία γεννήθηκε στην Ελλάδα γιατί η χώρα είναι μια χερσόνησος, από όλα τα σημεία της οποίας είναι εύκολα προσεγγίσιμη η θάλασσα. Αυτό επιτρέπει την «απεδαφικοποίηση» στη θάλασσα. Η οργάνωσή της σε δημοκρατικές π...
	Αυτή η οριζόντια κίνηση επέτρεψε την ανάδυση της φιλοσοφίας στην Ελλάδα,  ως δυνατότητα σύνθεσης γνώσεων, σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό. «…..για να υπάρξει Σκέψη και a fortiori δημιουργία, πρέπει να υπάρχει «έξω» και συνάντηση με το ξέ...
	Αυτό λοιπόν το « έξω » και η συνάντηση με το « ξένο » δεν είναι σήμερα αυτός ο ανεξερεύνητος « κυβερνοχώρος » και η συνάντηση μεταξύ των δυό κόσμων του κόσμου της αδράνειας και του κόσμου του πραγματικού χρόνου ; Αυτό, όμως, θα πρότεινα να το αφήσουμε...
	Βιβλιογραφία
	Aurigi, A., & De Cindio, F. (2008). Augmented urban spaces: articulating the physical and electronic city. Aldershot: Ashgate.
	Kυβέλου Στ. (2010). Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση : η έννοια του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού και της εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη. Εκδ.ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα.
	Gilles Deleuze, Félix Guattari ( 1991) Qu'est-ce que la philosophie ?, Ed. De Minuit, Collection Critique, 208 pages
	Fábio Duarte and Rodrigo José Firmino, Infiltrated city, augmented space: information and communication technologies, and representations of contemporary spatialities, The Journal Of Architecture Vol. 14 , Iss. 5, 2009

	Η πόλη στις εικαστικές τέχνες πριν και μετά τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα
	Αναστασία Ζωή Σουλιώτου
	Εικαστικός, Διδάκτωρ Αισθητικής, Επιστήμης και Τεχνολογιών Τέχνης Paris 8
	Ξάνθου 33Γ, 15451, Νέο Ψυχικό Αττικής
	anazsol@hotmail.com / asouliotou@gmail.com
	Περίληψη
	Λέξεις Κλειδιά
	1. Εισαγωγή
	Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται εικαστικές απεικονίσεις της πόλης πριν και μετά τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα με στόχο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία στους καλλιτέχνες και οι αλλαγές που έχει επιφέρει στην αντίληψ...
	2. Αστικά Τοπία Πριν τη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα (από το Μεσαίωνα έως τον 20ο αιώνα)
	Το Χρονικό της Νυρεμβέργης, το οποίο δημοσιεύθηκε στα λατινικά και στα γερμανικά το 1493, περιέχει 1809 εικονογραφήσεις ανάμεσα στις οποίες εντοπίζονται απεικονίσεις από διάφορες βιβλικές (Ιερουσαλήμ, Ιεριχώ) ή ευρωπαϊκές πόλεις (Ρώμη, Βενετία, Φλωρεν...
	Εικόνα 1. Κωνσταντινούπολη το 1453, ξυλογραφία των Michael Wohlgemuth και Wilhelm Plevdenwurff, εκτύπωση από τον Anton Koberger, 1493, ξυλογραφία, πηγή: Hartmann Schedel, Το Χρονικό της Νυρεμβέργης, Νυρεμβέργη1493
	Από την εποχή της Αναγέννησης και έπειτα οι ζωγράφοι χρησιμοποιούν την προοπτική στους πίνακές τους και ακολουθούν τους κανόνες της προοπτικής και στα αστικά τοπία. Ενδεικτικά στην Εικόνα 2 παρατίθεται ο πίνακας του Canaletto Είσοδος στο Μεγάλο Κανάλι...
	Εικόνα 2. Canaletto, Είσοδος στο Μεγάλο Κανάλι, Βενετία, 1730, ελαιογραφία σε καμβά, 49,6 εκ Χ 73,6 εκ, The Museum of Fine Arts, Houston
	Στο τέλος του 19ου αιώνα εντοπίζονται αστικά τοπία τα οποία είναι ζωγραφισμένα από ένα σχετικά υπερυψωμένο σημείο της πόλης και όχι απαραίτητα από το επίπεδο του εδάφους. Για παράδειγμα ο Ιμπρεσιονιστής ζωγράφος Camille Pissarro δημιουργεί μία σειρά π...
	Εικόνα 3. Camille Pissarro, Avenue de l’Opéra: ηλιόλουστο χειμωνιάτικο πρωινό, Παρίσι 1898, ελαιογραφία σε καμβά, 91,44 Χ 71,12 εκ, Musée des Beaux-arts, Reims, Γαλλία, πηγή: http://www.camille-pissarro.org/
	Στις αρχές του 20ού αιώνα εμφανίζονται πολλά νέα κινήματα στη ζωγραφική, τα οποία εισάγουν νέους τρόπους απεικόνισης της πόλης χρησιμοποιώντας, μεταλλάσσοντας και ανατρέποντας τα μορφικά, χωρικά και χωροχρονικά στοιχεία της. Ο κυβισμός αποτυπώνει την ...
	Εικόνα 4. Georges Braque, Οδογέγυρα στο Εστάκ, 1908, ελαιογραφία σε καμβά, 72,5 X 59 εκ, πηγή: http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cubisme/Cubisme.htm
	Εικόνα 5. Umberto Boccioni, Ταυτόχρονες εικόνες, 1912, ελαιογραφία, 60,5 εκ Χ 60,5 εκ, Von der Heydt Museum, Wuppertal, Γερμανία
	Εικόνα 6. Ernst Ludwig Kirchner, Nollendorfplatz , ελαιογραφία σε καμβά,  69 Χ 60 εκ,1912, Stiftung Stadtmuseum Berlin
	Από τις αρχές του 20ού αιώνα έχουν κάνει την εμφάνισή τους διάφορα κινήματα αφηρημένης τέχνης.
	Μέσα στο πνεύμα της αφηρημένης τέχνης και του κυβισμού, ο Paul Klee δημιουργεί την Ονειρεμένη Πόλη (1921) που είναι προϊόν της φαντασίας του.
	Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Piet Mondrian ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της αφηρημένης τέχνης και συγκεκριμένα του κινήματος του νεοπλαστικισμού (De Stijl). Πίστευε ότι απώτερος σκοπός της Τέχνης είναι να αποκαλύψει και να τονίσει τη συμπαντική ομορφιά πο...
	Εικόνα 7. Piet Mondrian, Broadway Boogie Woogie, 1942-1943, ελαιογραφία σε καμβά, 127 X 127 εκ, Συλλογή MOMA, Νέα Υόρκη
	Ο Ψυχογεωφραφικός χάρτης του Παρισιού του Guy Debord αποτελεί σταθμό στην απεικόνιση των πόλεων στις εικαστικές τέχνες. Ο Debord είναι ιδρυτής της θεωρίας της Ψυχογεωγραφίας και στο συγκεκριμένο χάρτη της Εικόνας 8 χωρίζει το Παρίσι σε περιοχές ανάλογ...
	Εικόνα 8. Guy Debord, Ψυχογεωφραφικός χάρτης του Παρισιού, 1957, πηγή: http://www.frac-centre.fr/
	Εικόνα 9. Gerhard Richter, Αστικό τοπίο Μαδρίτης, από τη σειρά Αστικά τοπία,1968, ελαιογραφία σε καμβά, 277 x 292 εκ,  The Doris and Donald Fisher Collection, Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ, πηγή: www.gerhard-richter.com
	Από το 1968 έως το 1970 ο Gerhard Richter ζωγραφίζει από αεροφωτογραφίες τη σειρά Αστικά Τοπία. Η πόλη πλέον απεικονίζεται από ψηλά. Στην Εικόνα 9 παρουσιάζεται η Μαδρίτη.
	Χρησιμοποιώντας, επίσης, την αεροφωτογραφία, ο Sol le Witt δημιουργεί κομμένες φωτογραφίες από αστικά τοπία που είτε παρουσιάζονται μέσα σε γεωμετρικά σχήματα, είτε τους αφαιρούνται τμήματα που είναι κομμένα γεωμετρικά. Στην Εικόνα 10 παρουσιάζεται μί...
	Εικόνα 10. Sol le Witt, Φωτογραφία περιοχής της Φλωρεντίας (R726), κομμένη φωτογραφία, 1976, Συλλογή LeWitt, Chester, Connecticut, πηγή: SOL LEWITT STRUCTURES 1965-2006, Yale University Press, New Haven & London, 2011
	3. Αστικά Τοπία Μετά τη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα (21ος αιώνας)
	Τα αστικά τοπία που εμφανίζονται στις εικαστικές τέχνες μετά τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα χρησιμοποιούν τις νέες δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι εύκολα προσβάσιμες σε κάθε χρήστη των Νέων Μέσων. Εκτός από τ...
	Η Κινέζα καλλιτέχνιδα Cao Fei δημιουργεί την πόλη RMB City στο second life. Πρόκειται για μία σύγχρονη υβριδική κινέζικη πόλη που αποδίδεται σε όλη της την πολυπλοκότητα: πυκνή δόμηση, φανταστικά στοιχεία, κινέζικα σύμβολα, άνθρωποι και ζώα μέσα σε έν...
	Εικόνα 11. Cao Fei, RMB City, 2008, πηγή: http://rmbcity.com/
	Χρησιμοποιώντας τις οπτικοποιήσεις των οδικών δικτύων διάφορων πόλεων, η Jung Sub Lee δημιουργεί εικόνες πόλεων που μοιάζουν με άνθη στη σειρά έργων της με τίτλο ComplexCity. Ενδεικτικά παρατίθεται η Εικόνα 12 που παρουσιάζει το Παρίσι.
	Εικόνα 12. Jang Sub Lee, ComplexCity Paris, διανυσματικό γραφικό, 2008
	Ο Jon Rafman «περιπλανιέται» στις δυνητικές πόλεις του Google Street View και αποτυπώνει στιγμιότυπα με ενδιαφέρουσες σκηνές της ζωής στην κάθε πόλη. Το έργο του IMG MGMT: The Nine Eyes of Google Street View είναι σε εξέλιξη από το 2009 και χαρακτηρισ...
	Εικόνα 13α και 13β. Jon Rafman, στιγμιότυπα από το IMG MGMT: The Nine Eyes of Google Street View, project σε εξέλιξη από το 2009, πηγή: http://9-eyes.com/
	Η Αναστασία Ζωή Σουλιώτου δημιουργεί βίντεο διαδικτυακής περιπλάνησης (cyber-flanerie) στο Google Maps Street View τονίζοντας τη δυνατότητα που μας προσφέρει το Street View να «ταξιδεύουμε» σε κάθε μέρος της
	Εικόνα 14. Αναστασία Ζωή Σουλιώτου, «επίσκεψη» στη Windhoek, στιγμιότυπο από το βίντεο Flânerie Globale / Global Flanerie, 2012, πηγή: https://vimeo.com/84868697
	Γης, χωρίς απαραίτητα να πηγαίνουμε εκεί. Το βίντεο Flânerie Globale / Global Flanerie είναι ένα «ταξίδι» σε 10 πρωτεύουσες του κόσμου. Κάθε φορά που «φτάνουμε» σε μία πρωτεύουσα ακούγεται μία φωνή που λέει στη γλώσσα της πόλης όπου βρίσκεται ότι ποτέ...
	Εξερευνώντας το Google Earth ο Nikolas Schiller δημιουργεί καλειδοσκοπικές εικόνες (όπως η Εικόνα 15) από διάφορα σημεία των πόλεων που έχουν φωτογραφηθεί από τους δορυφόρους.
	Εικόνα 15. Nikolas Schiller, Metro Crash Quilt, 2009, πηγή : http://www.nikolasschiller.com
	Ο Clement Valla στο έργο του Postcards from Google Earth εκμεταλλεύεται ένα τεχνικό ελάττωμα του συστήματος απεικόνισης υφής ‘The Universal Texture’ που χρησιμοποιεί το Google Earth, το οποίο δημιουργεί οπτική αναντιστοιχία κατά την υπέρθεση της φωτογ...
	Εικόνα 16. Clement Valla, Postcards from Google Earth, Pittsburgh, 2013, πηγή: http://www.postcards-from-google-earth.com/
	Ο Jeremy Wood δημιουργεί σχέδια με GPS καθώς περιπλανιέται μέσα στην πόλη. Στην Εικόνα 17 παρουσιάζεται το σχέδιο του campus του Πανεπιστημίου του Warwick που έγινε με GPS.
	Εικόνα 17. Jeremy Wood, Traverse me, σχέδιο με GPS που σχηματίζει το χάρτη του campus του Πανεπιστημίου του Warwick, 2010, πηγή: http://www.jeremywood.net/
	Η Αναστασία Ζωή Σουλιώτου δημιουργεί πίνακες ζωγραφικής με αστικά τοπία εμπνευσμένα από τις δυνητικές πόλεις του Google Street View. Στην Εικόνα 18 παρουσιάζεται το λιμάνι της πόλης του Βόλου όπως αποτυπώθηκε από το φακό του Street View τον Αύγουστο τ...
	την παραδοσιακή σχέση ζωγράφου-μοντέλου σε φυσικό χώρο με την αναζήτηση μοντέλων στο δυνητικό χώρο του Street View και
	την παραδοσιακή τάση του υπαιθρισμού ως φυσικής εμπειρίας στη ζωγραφική με την αναζήτηση τοπίων στο δυνητικό κόσμο του Street View.
	Εικόνα 18.  Αναστασία Ζωή Σουλιώτου, Παραλία του Βόλου (Αύγουστος 2014 – Νοέμβριος 2011), ελαιογραφία, 60 εκ Χ 48 εκ, 2016
	Στο project WeareData της εταιρίας Ubisoft οι πόλεις του Λονδίνου, του Παρισιού και του Βερολίνου έχουν μοντελοποιηθεί σε τρεις διαστάσεις. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του WeareData ο χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες σε κάθε σημείο από αυτές τις τρει...
	Εικόνα 19. Ubisoft, WeareData : Paris, 2013, πηγή: http://wearedata.watchdogs.com/
	4. Συμπεράσματα
	Από τα έργα που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 2, γίνεται κατανοητό ότι οι εικαστικοί καλλιτέχνες πριν τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα:
	κατέκτησαν την προοπτική
	κατάφεραν να απεικονίσουν τον τετραδιάστατο χωροχρόνο σε δύο διαστάσεις μέσα από τον κυβισμό
	αποδόμησαν και αναδόμησαν την πόλη μέσα από τον κυβισμό, τον φουτουρισμό, τον ορφισμό
	απέδωσαν την κίνηση, την ταχύτητα και το ρυθμό της πόλης μέσα από τον φουτουρισμό, τον κυβοφουτουρισμό, τον ορφισμό
	απέδωσαν την πόλη μέσα από την αφαίρεση
	επιστράτευαν πολλές φορές τη φαντασία τους (πχ. Ονειρική Πόλη του Paul Klee)
	απέδωσαν την πόλη από ψηλά μέσα από την αεροφωτογραφία
	απέδωσαν την εμπειρία της πόλης μέσα από τη θεωρία της ψυχογεωγραφίας και τη φιγούρα του flâneur
	δημιουργούσαν εικαστικά έργα που έδειχναν την πόλη μέσα από τους χάρτες
	Στις αρχές του 21ου αιώνα, όταν η νέα ψηφιακή πραγματικότητα είναι πλέον γεγονός, τα νέα ψηφιακά μέσα που προσφέρονται στους καλλιτέχνες τους επιτρέπουν να:
	συνεχίζουν να επιστρατεύουν τη φαντασία τους, όπως στην περίπτωση της RMB City της Cao Fei
	οπτικοποιούν τα δίκτυα των πόλεων και την κίνηση μέσα σε αυτά, όπως η Jung Sub Lee στο έργο ComplexCity
	«ταξιδεύουν» σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνουν εκεί και έπειτα να αποτυπώνουν τη (δυνητική) τους εμπειρία, όπως στο IMG MGMT: The Nine Eyes of Google Street View του Jon Rafman και στο Flânerie Globale / Global Flanerie...
	εντοπίζουν και να παρουσιάζουν ψηφιακά «ατυχήματα», ελαττώματα, ελλείψεις, προβλήματα και να τα εντάσσουν στο καλλιτεχνικό τους έργο, όπως στα Postcards from Google Earth του Clement Valla
	δημιουργούν νέες γεωγραφίες και νέες χαρτογραφήσεις, όπως η προσωπική ή κοινωνική χαρτογραφία μέσα από τη χρήση του GPS, όπως ο Jeremy Wood
	αποτυπώνουν την πολυπλοκότητα της εμπειρίας της πόλης (αποτύπωση ήχων, συναισθημάτων, πληροφοριών), πράγμα που ακολουθεί το credo της θεωρίας της Ψυχογεωγραφίας και επεκτείνει την ψυχογεωγραφική εμπειρία των πόλεων, όπως η εμπειρία WeareData.
	πραγματοποιούν συμμετοχικά projects σε διεθνές επίπεδο, στα οποία συμμετέχοντας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου
	επεκτείνονται και σε άλλες αισθήσεις, πέραν της όρασης, όπως στα βίντεο RMB City της Cao Fei και Flânerie Globale / Global Flanerie της Αναστασίας Ζωής Σουλιώτου, καθώς και στην εμπειρία WeareData, όπου υπάρχει και ήχος
	αλληλεπιδρούν με το δημόσιο χώρο αυξάνοντας την τάση ανάμεσα στο φυσικό χώρο και το δυνητικό χώρο που δημιουργείται με ψηφιακά μέσα
	προσδιορίζουν τη σχέση της νέας ψηφιακής πραγματικότητας με την Ιστορία της Τέχνης, όπως στην περίπτωση των πινάκων ζωγραφικής της Αναστασίας Ζωής Σουλιώτου.
	Από την παραπάνω εξέλιξη γίνεται αντιληπτό ότι με τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα πραγματοποιείται μία πολυεπίπεδη επέκταση των καλλιτεχνικών έργων και πρακτικών αναφορικά με τα μέσα, τον τόπο και το χρόνο του έργου τέχνης, το πεδίο δράσης του καλλιτέχν...
	Επίσης, χάρη στις τεχνολογίες γεωπληροφορικής, αλλά και χάρη στην αυξανόμενη χρήση των drones, η τάση για την απόδοση της πόλης από ψηλά έχει ενισχυθεί και μάλιστα με μία χωρίς προηγούμενο αμεσότητα και εξοικείωση του χρήστη τόσο με τη θέα της πόλης α...
	Τέλος, μέσα από τη διαδεδομένη πλέον εικόνα της πόλης από ψηλά γίνονται περισσότερο εμφανή τα δίκτυα των πόλεων, πράγμα που σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα για (καλλιτεχνικές ή επιστημονικές) οπτικοποιήσεις δικτύων, καθιστά πι...
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	Περίληψη
	Λέξεις Κλειδιά
	1. Εισαγωγή
	«Το παρελθόν δεν το γνωρίζουμε, το αναγνωρίζουμε»
	P. Ricoeur (Ricoeu, 1998:165)
	«…η πόλη η ίδια είναι η συλλογική μνήμη των λαών. Και όπως η μνήμη είναι συνδεδεμένη με τα γεγονότα και τους τόπους, η πόλη είναι ο locus της συλλογικής μνήμης»
	A. Rossi (Rossi, 1987:190)
	Σε μια εποχή που η έννοια του χώρου και του χρόνου συμπυκνώνεται διαρκώς αναδεικνύοντας νέους συσχετισμούς, ανάμεσα στο τοπικό και το παγκόσμιο, το εφήμερο και το ακατάλυτο, ο κάτοικος-επισκέπτης-περιηγητής του αστικού χώρου του 21ου αιώνα μπορεί να μ...
	Η ραγδαία αυτή αναπτυσσόμενη διαμεσολάβηση στην πρόσληψη ενός αστικού περιβάλλοντος δεν συνεπάγεται αναγκαστικά τον αυτοπεριορισμό του χρήστη σ’ έναν εικονικό-φανταστικό κόσμο ερμητισμού και απομόνωσης από την πραγματικότητα. Δεν είναι μόνον οι επισκέ...
	Στο παρόν κείμενο προτείνουμε μια ταχύτατα εξελισσόμενη περιοχή των ψηφιακών μέσων, αυτή της επαυξημένης πραγματικότητας, ως ένα πλαίσιο διαδραστικής αναγνώρισης της πόλης με βάση τα λογοτεχνικά κείμενα. Η επαυξημένη πραγματικότητα (ΕΠ) σε συνεργασία ...
	Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό ενός πλαισίου ΕΠ ικανού να ανασυγκροτήσει, τόπους, αστικά αντικείμενα, κοινωνικές δράσεις και ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σε μια συγκεκριμένη περιοχή της πόλης, υπό το πρίσμα της πλοκής ενός μυθιστο...
	1. Σε μια τοποθεσία επαύξησης πραγματικό και ψηφιακό συμπλέκονται στο αστικό περιβάλλον καθόσον ο περιβάλλον τόπος συνδυάζεται με την τρισδιάστατη ανακατασκευή ιστορικών αντικειμένων και γεγονότων. 2. Η εφαρμογή της ΕΠ εκτελείται διαδραστικά σε πραγμα...
	Αν  ο μετασχηματισμός της ανθρώπινης εμπειρίας, όπως διατείνεται η φιλοσοφία της τεχνολογίας, οδηγεί σε μια σύνθετη όραση που εδράζεται στην πολυθέαση και στην έκθεση σε πολλαπλές οθόνες (Ihde, 2004:139), οι λογοτεχνικές αφηγήσεις εισάγοντας αισθητικά...
	2. Εξερευνώντας την πόλη-«Απτικές» διαδρομές
	Οι αστικοί τόποι για τον σύγχρονο κάτοικο, μόνιμο ή περιστασιακό, αποτελούν ένα γοητευτικό πεδίο αναζήτησης εμπειριών, βιωμάτων και γνώσεων. Οι σημερινοί ιχνηλάτες των πόλεων του 21ου αιώνα έρχονται αντιμέτωποι με ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο χαρακτή...
	Η έννοια του «απτικού» αναφέρεται στην αίσθηση της αφής. Σύμφωνα με την ελληνική ετυμολογία, απτικός σημαίνει «ο ικανός να έρθει κανείς σε επαφή μαζί του». Επομένως το απτικό – η αίσθηση της αφής – συνιστά την αμοιβαία επαφή ανάμεσα στο περιβάλλον κι ...
	Η πόλη, σύμβολο και φορέας πολιτισμού, περιβάλλον της ανθρώπινης ιστορίας, δομή κοινωνικών σχέσεων, πεδίο εμπειριών και βιωμάτων, αρχιτεκτονική τάξη, αισθητικό φαινόμενο και όλα αυτά μαζί ταυτόχρονα, διαλανθάνει μέσα στις εξειδικευμένες, μονοδιάστατες...
	3. Μονοπάτια του μύθου και ψηφιακά σινιάλα
	Η σύζευξη των μυθιστορηματικών κειμένων για την πόλη και της επαυξημένης πραγματικότητας έρχεται να συμβάλλει στην τέχνη της θέασης και κατοίκησης της πόλης (Moira, Makris, 2015). Να προσφέρει στον σύγχρονο περιηγητή την δυνατότητα να αποκτήσει το δικ...
	Η ΕΠ είναι απόρροια ενός ορίζοντα τεχνολογικών καινοτομιών, ωστόσο, ο πλούτος και οι λειτουργίες της δεν περιορίζονται από αυτόν. Η ΕΠ ως ένα τεχνολογικό εργαλείο προσφέρει μέσω των διεπαφών που συνιστά, είτε ένα σύνολο στοχευμένων πληροφοριών είτε μι...
	Ο ορισμός Azuma του ΕΠ είναι αρκετά απλός: "Τι είναι η επαυξημένη πραγματικότητα; Ένα σύστημα ΕΠ συμπληρώνει τον πραγματικό κόσμο με το εικονικά αντικείμενα (υπολογιστικά παραγόμενα) που φαίνεται να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, όπως στον πραγματικό κόσ...
	Σύμφωνα με τα επιλεγμένα μυθιστορήματα, στο προτεινόμενο πλαίσιο επαυξημένης πραγματικότητας, η παλινδρομική κίνηση στον χρόνο (οι αναδρομές στο παρελθόν αποτελούν στοιχείο της αφηγηματικής πλοκής) συμβαίνει και αναπαρίσταται στην κίνηση στο χώρο. Καθ...
	Ως χρονική ακολουθία, επιλέγεται η χρονικότητα της εξέλιξης των γεγονότων του μυθιστορήματος με επικέντρωση στο γεγονός ότι η κίνηση στο χρόνο συμβαίνει κατ’ αντιστοιχία με την κίνηση στον αστικό ιστό. Οι χρήστες ακολουθώντας τη μυθιστορηματική παλινδ...
	4. Επίλογος
	Η μυθοπλασία καταστρώνει έναν συγκινησιακό χάρτη της πόλης εμφυτεύοντας σινιάλα μέσα στον αστικό ιστό. Με μια ποικιλία οδοιπορικών συνδέεται ο χώρος με την επιθυμία, η φαντασία με τη φυσική παρουσία, οι αστικοί συντελεστές με τις κοινωνικές, ιστορικές...
	Στο Ηράκλειο, την έγκλειστη στα ενετικά τείχη της πόλη που αποστρέφει το βλέμμα από την θάλασσα, έχει γίνει μια συγκριτική μελέτη των μονοπατιών που χαράσσουν στον λαβύρινθο των σοκακιών της έξι γηγενείς συγγραφείς, Έ. Αλεξίου (Αλεξίου, 1978), Ρ. Γαλα...
	Η περιπλάνηση του σύγχρονου κατοίκου-περιηγητή στο αστικό τοπίο, σ’ αυτόν τον κήπο των συγκινήσεων με οδηγό τη νοηματική χαρτογράφηση της μυθοπλασίας όπως ενσωματώνεται σε ένα περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας, τον προφυλάσσει από τη μιμητική προ...
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	Περίληψη
	Λέξεις Κλειδιά
	1. Εισαγωγή
	Αντικείμενο της έρευνας είναι η καταγραφή των διαφορετικών μεθόδων προβολών στο δημόσιο χώρο. Διερευνώνται τα χαρακτηριστικά τους, οι παράγοντες σχεδιασμού και οι επιπτώσεις τους ενώ στο τέλος διατυπώνονται καίρια ερωτήματα που εγείρονται με την εφαρμ...
	1.1. Ιστορικά

	Η ιστορία των προβολών στο δημόσιο χώρο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1840 με τον πειραματισμό του φωτισμού μνημείων στο Παρίσι, από τη δεκαετία του 1860 με τις προβολές σε εξωτερικούς κενούς τοίχους στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ το 1866 χρησιμοποιή...
	2. Μέθοδοι προβολών
	Διακρίνουμε τρεις βασικούς τύπους προβολών: τις αστικές οθόνες, το video-mapping και τις 'επικοινωνιακές προσόψεις' (media facades).
	2.1. Αστικές οθόνες

	Οι αστικές οθόνες εμφανίστηκαν πριν 40 χρόνια, αλλά αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας μόλις κατά την τελευταία δεκαετία, όταν θεωρήθηκαν αντικείμενο του αστικού χώρου και της δημόσιας κουλτούρας (Εικ. 1). Σύμφωνα με την Monteverdi, οι οθόνες δεν έχουν εξ...
	Εικόνα 1. Δρόμος με αστικές οθόνες στο Τόκιο
	2.2. Video-mapping

	Το projection mapping ή video mapping (βίντεο χαρτογράφιση) είναι η τεχνολογία προβολής που
	χρησιμοποιείται για να μετατραπούν επιφάνειες και αντικείμενα διαφόρων σχημάτων σε επιφάνειες προβολής (Εικ. 2). Πρωτοεμφανίστηκε το 1969 όταν η Disneyland πρόβαλε φιλμ σε ψεύτικα κεφάλια προκειμένου να μοιάζουν με αληθινά. Από το 2001 όλο και περισσό...
	Εικόνα 2. Bacardi Together Mapping Projection, Vienna
	2.3. Media-facades

	Οι media facades (πρόσοψη ως μέσο επικοινωνίας ή επικοινωνιακές όψεις) είναι μόνιμες εγκαταστάσεις/κατασκευές που αντικαθιστούν το παραδοσιακό στατικό χαρακτήρα των όψεων δεδομένης γεωμετρίας και μορφολογίας με δυναμικές επιφάνειες, οι οποίες καθορίζο...
	Εικόνα 3. Galleria Centercity, Cheonan, South Korea
	Κατά τον Hauesler, στη περίπτωση του video-mapping, ο φωτισμός ενσωματώνεται καλύτερα στο κτήριο και παράγει ατμόσφαιρα ενώ στη περίπτωση των media facades  ο φωτισμός διαχωρίζεται από το κτήριο, παρέχει εικόνες καλύτερης ανάλυσης και ευκρίνειας και π...
	Διαπιστώνουμε ότι η αρχιτεκτονική των πολυμέσων (media αρχιτεκτονική) αναπτύσσεται στη διασταύρωση/τομή του φυσικού με τον ψηφιακό χώρο εδραιώνοντας έναν ισχυρό διάλογο μεταξύ της αρχιτεκτονικής και της τέχνης των πολυμέσων και παράγοντας μια νέα οπτι...
	3. Μέθοδοι προβολών
	Η διαθέσιμη τεχνολογία καθιστά δυνατή τη μετατροπή κάθε πιθανής τοποθεσίας και επιφάνειας σε καλλιτεχνικό καμβά. Η απελευθέρωση από την 'δέσμευση του καμβά' που προσφέρουν οι προβολές στο δημόσιο χώρο σε όποια μορφή (video mapping, media facades) δημι...
	3.1. Διαφήμιση

	Βασικό περιεχόμενο των προβολών είναι η διαφήμιση. Τα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα κοινοποιήθηκαν από φωτεινές πινακίδες, κάποιες αρκετά ενοχλητικές, που συχνά απεικόνιζαν τα λογότυπα εταιρειών, πιο κραυγαλέα γύρω από την πλατεία Times Square της Νέας ...
	Εικόνα 4. Το Ralph Lauren Experience
	3.2. Τέχνη

	Δεύτερη κατηγορία είναι η τέχνη που εκφράζεται κυρίως μέσω των φεστιβάλ Φωτισμού, Ψηφιακών Τεχνών και Νέων Μέσων, τα οποία περιλαμβάνουν computer animation, visual art, computer graphics, interactive art, video games και άλλα, και διοργανώνονται σε πα...
	3.3. Παιχνίδια στο δημόσιο χώρο

	Ως τρίτη κατηγορία μπορεί αν οριστούν οι προβολές – παιχνίδια στο δημόσιο χώρο, τις οποίες επίσης συναντάμε συχνά στα φεστιβάλ. Ο Javier Lloret, μετέτρεψε ένα κτίριο σε ένα τεράστιο επιλύσιμο Κύβο του Rubik. Χρησιμοποίησε το κτίριο της Ars Electronica...
	Εικόνα 5. Αλλά και η πρόσοψη του θεάτρου Celestines στη Λυών, μετατράπηκε σε γιγαντιαίο 'αστικό' φλιπεράκι, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Fetes des Lumieres, το 2011 (http://www.archdaily.com/tag/media-facades/, https://vimeo.com/79616059).
	3.4. Μέσο διαμαρτυρίας

	Τέταρτη περίπτωση είναι οι προβολές ως μέσο διαμαρτυρίας . Έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν καταστρέφουν το δημόσιο χώρο καθώς το μέσο που χρησιμοποιούν, το φως, αφήνει τα κτήρια ανέπαφα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 'The Illuminator' (http://th...
	Εικόνα 6. Το φορτηγάκι των 'The Illuminator'
	Εικόνα 7. Οι ψηφιακές τέντες της Yihyun Lim
	3.5. Βήμα για τους πολίτες

	Τέλος, μπορεί να λειτουργήσουν και ως βήμα για τους πολίτες. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του εργαστηρίου SENSEable City Lab του MIT, το 2011 στη Θεσσαλονίκη, η Yihyun Lim παρουσίασε τις Ψηφιακές τέντες, προτείνοντας τη μετατροπή των τεντών των πολυκατ...
	4. Χαρακτηριστικά προβολών
	Ποιά είναι όμως τα χαρακτηριστικά των προβολών στον δημόσιο χώρο;
	4.1. Διαδραστικότητα

	Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η διαδραστικότητα. Με τη χρήση συσκευών ανίχνευσης και κατάλληλων λογισμικών δίνεται συχνά η δυνατότητα στον θεατή να συμμετάσχει ενεργά στην διαμόρφωση του οπτικού αποτελέσματος, να αλληλεπιδράσει με την εικονική προσο...
	4.2. Διασύνδεση τους με κοινωνικές πλατφόρμες δικτύωση

	Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η διασύνδεση τους με κοινωνικές πλατφόρμες δικτύωσης που δρουν ως κανάλια μέσω των οποίων μοιράζονται οι 'φωτεινές εμπειρίες' με όσους δεν είχαν φυσική παρουσία στο χώρο της προβολής. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα η αρχι...
	5. Παράγοντες σχεδιασμού
	Όπως διαφάνηκε από τα προαναφερθέντα παραδείγματα επιφάνειες και αντικείμενα κάθε διάστασης, γεωμετρίας και μορφής μπορούν εν δυνάμει να μετατραπούν σε 'οθόνες'. Κρίσιμοι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό μιας προβολής είνα...
	Υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω υπερφόρτωσης σε πληροφορία του ήδη βεβαρημένου αστικού τοπίου από την ενσωμάτωση των πολυμέσων στην αρχιτεκτονική για αυτό και η επίδρασή κάθε είδους προβολής στο αστικό νυχτερινό τοπίο πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά πριν...
	Το N Building (Terada Design Architects, Qosmo και Izumi Okayasu Lighting Design) είναι ένα πενταώροφο κτήριο  εμπορικής χρήσης στο Τόκιο (2009), το οποίο φέρει μια μοναδική διαδραστική πρόσοψη, η διαδραστικότητά της οποίας δεν είναι έκδηλη με γυμνό μ...
	Εικόνα 9. Το N Building (Terada Design Architects, Qosmo και Izumi Okayasu Lighting Design) στο Τόκιο
	Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας σχεδιασμού είναι η φωτορύπανση και η θάμβωση. Η χρήση προβολών στο δημόσιο χώρο μπορεί να προκαλέσει σε μικρή κλίμακα προβλήματα θάμβωσης (π.χ. όταν πραγματοποιείται προβολή σε κέλυφος κτηρίου που κατοικείται, τότε μπορε...
	Τέλος με αυξημένη την κοινωνική ευαισθησία για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η media αρχιτεκτονική μπαίνει στο στόχαστρο των δημόσιων συζητήσεων σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ηθική της αειφορίας. Η μείωση της κατανάλωσης στην εποχή της ε...
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	Στο πλαίσιο μελέτης της τοποφιλίας, της αίσθησης του τόπου, του ποιοτικού του χαρακτηρ-ισμού, της εν γένει σχέσης που αναπτύσσει ο άνθρωπος με τον τόπο στην φαινομενολογία, ο ανθρωπογεωγράφος E. Relph προτείνει ένα διπολικό μοντέλο περιγραφής στη βάση...
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	3.1. Η ίδρυση, η δράση και η έρευνα του εργαστηρίου
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	3.5. Εικαστική Πόλις

	Η έρευνα της Ευφροσύνης Τσακίρη έχει ως αντικείμενο την εικαστική* αποτύπωση της αισθητικής ποιότητας και ταυτότητας ενός τόπου με εφαρμογή στην πόλη. Η ερευνήτρια τοποθετεί σε ιστορική προοπτική την εικαστική αναπαράσταση της πόλης στα περιβάλλοντα τ...
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	3.6. Πολυ-αισθητηριακό τοπίο
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	Εικόνα 8: Πολυαισθητηριακά δεδομένα με αναπαράσταση χρωματικής σύνθεσης σε μέτωπα δρόμων.
	3.7. Μάθημα Πολεοδομία 1

	Στο μάθημα Πολεοδομία 1 (5ο εξάμηνο) στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την επιστημονική μεθοδολογία πολεοδομικής ανάλυσης και χαρτογράφησης. Ως πεδίο εφαρμογής επιλέγεται μια συνοικία της Αθήνας και οι φοιτητές καλούνται να συλλέξουν δεδομένα ...
	Εικόνα 9: Πολεοδομία 1, χειμ. εξ. 2015. Γκαζοχώρι (φροντιστήριο Βασιλαρά – Τσακίρη)
	Γκαζοχώρι: α) πολυ-αισθητηριακός (Παπάζογλου, Γάκης, Δρακονταειδής), β) αντιληπτικός αισθήσεων – συναισθημάτων (Αλεξοπούλου, Γούναρη, Σελίν), γ) αντιληπτικός εικαστικός (Δρόσου, Λεβέτσιου, Μαλτέζου)
	3.8. Ειδικά θέματα πολεοδομίας Χ

	Το μάθημα Ειδικά Θέματα Περιβάλλοντος (7ο εξάμηνο),  διερευνά τους ελευθέρους υπαίθριους χώρους και τα στοιχεία της φύσης μέσα στην πόλη. Κύριοι σκοποί του μαθήματος αποτελούν η εμβάθυνση σε ζητήματα μεθόδων, τεχνικών, κριτηρίων διερεύνησης, αποτίμηση...
	Εικόνα 10: Αντιληπτική φωτοσκίαση (Φραγκιαδάκης, Παπαβασίλης), χάρτης θορύβου (Τριμαγένη)
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	Χαρτογραφική προβολή, projection mapping, augmented reality
	1. Εισαγωγή
	Οι χαρτογραφικές προβολές (projection mapping) είναι μια καινοτομία στην προβολή πολυμεσικού περιεχομένου. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μετατρέπουν και χρησιμοποιούν οποιαδήποτε επιφάνεια ως οθόνη προβολής. Σε αντίθεση με τις οθόνες που η θέ...
	Παράλληλα το συμβάν οφείλει να γοητεύει το κοινό του χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αισθητικά στοιχεία ως περιεχόμενο σε συνδυασμό με την τεχνολογική καινοτομία στα γραφικά υπολογιστών. Η προβαλλόμενη εικόνα συνομιλεί με τα γλυπτικά χαρακτηριστικά των αντι...
	Συγγενείς εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγχρόνως και σε συνεργασία, αν και εμπίπτουν σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, είναι το physical computing όπου τα δεδομένα από αισθητήρες μπορούν να ενεργοποιούν μηχανικές κινήσεις με σερβομηχανισμούς κ...
	Παράλληλα χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κίνηση, όπως χορογραφίες που σε αυτή την περίπτωση οι κινήσεις του χορευτή παράγουν δεδομένα που εναλλάσσονται με γρήγορο ρυθμό, δίνοντας τη δυνατότητα αντίστοιχων προσεγγίσεω...
	Στην ίδια κατηγορία μεγέθους mapping projection υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς, όπως η προβολή ρούχων σε μορφή βίντεο, πάνω σε κούκλες καταστημάτων. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να παρουσιαστεί το σύνολο των ρούχων εν...
	2. Αρχιτεκτονική και projection mapping
	Η έλευση του ηλεκτροφωτισμού στις πόλεις καθόρισε τον τρόπο που βλέπει και βλέπεται ο άνθρωπος, καθώς όλα έγιναν πιο φωτεινά και πιο ορατά. Οδηγηθήκαμε στην “κοινωνία του ελέγχου” που ο φωτισμός συγχωνεύεται με την πληροφορία. Η αρχιτεκτονική του φω...
	2.1. To projection mapping ως μέσο επικοινωνίας

	Μια βασική χρήση του projection mapping είναι η δυνατότητα επικοινωνίας που παρέχει. Οι όψεις των κτιρίων αλλάζουν ρόλο. Ενώ στο παρελθόν τα κτίρια ήταν συστατικό στοιχείο του αστικού περιβάλλοντος, συνομιλώντας με αυτό, η προβολή του περιεχομένου θέτ...
	Εφαρμογές projection mapping πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και εορταστικών γεγονότων. Έχουν χαρακτήρα ψυχαγωγικό και πληροφοριακό. Συνήθως αυτά τα δύο αλληλοσυμπληρώνονται. Τα φεστιβάλ μιας πόλης είναι ένα από τα προϊόντα που στόχο έχο...
	Αντίθετα με την μονομερή επικοινωνία παρουσιάζονται οι εφαρμογές που ενισχύουν την κοινωνική συμπεριφορά με την ένταξη στις εφαρμογές διαδραστικών χαρακτηριστικών. Οι καλλιτέχνες αντί να χρησιμοποιούν προεπιλεγμένο περιεχόμενο, εφαρμόζουν τεχνικές όπο...
	Είτε πρόκειται για μονομερή επικοινωνία, είτε για διαδραστική, μέσω της προβολής η αρχιτεκτονική επιφάνεια γίνεται μεταβλητή σε λειτουργικό επίπεδο, και η επικοινωνία υπερβαίνει σε συμβολικό επίπεδο τον τρόπο που προσλαμβάνει κανείς την αρχιτεκτονική....
	Η κριτική που ασκείται σχετίζεται με την ανησυχία για την αλματώδη αύξηση των μέσων ειδικά στις μεγάλες πόλεις και επιθυμούν τον περιορισμό ή και την απαγόρευση της χρήσης τους, ενώ η αντίθετη πλευρά επιδιώκει την αύξηση της χρήσης των μέσων στο αστικ...
	2.2. Διάδραση και αρχιτεκτονικό projection mapping

	Ο σύγχρονος πολιτισμός χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη διείσδυση της πληροφορικής. Κατά συνέπεια οι σύγχρονες πόλεις χαρακτηρίζονται από την ίδια διείσδυση της πληροφορικής, των κινητών τηλεφώνων, της αύξησης της παρακολούθησης και της καταγραφής, αλλά κ...
	Ο αυτοματοποιημένος κόσμος που βλέπουμε να δημιουργείται είναι ένας κόσμος μονοδιάστατος. Η απάντηση σε αυτόν είναι ένα διαδραστικός κόσμος και είναι γεγονός πως όσο η διάδραση εξαπλώνεται, τόσο οι προσδοκίες μας από την αυτοματοποίηση μειώνονται. Η δ...
	Κύριο στοιχείο της διάδρασης είναι οι αισθητήρες. Με το πέρασμα του χρόνου αυξάνονται και οι συσκευές στο περιβάλλον που μπορούν να συλλάβουν περιεχόμενο. Στο παρελθόν ήταν αναγκαία η σύνδεση και η ρύθμιση ενός συστήματος. Στην εποχή μας και στο μέλλο...
	Ένας αισθητήρας ανταποκρίνεται σε αλλαγές κάποιας υπάρχουσας κατάστασης. Οι αλλαγές μπορούν να είναι τριών διαφορετικών ειδών.
	Διακριτές όπως η ύπαρξη ή όχι ενός αντικειμένου ή το πλήθος των αντικειμένων.
	Βαθμιαίες αλλαγές, όπως για παράδειγμα μια μεταβαλλόμενη απόσταση, η μεταβαλλόμενη πίεση, ή η πυκνότητα ενός πλήθους.
	Αλλαγές που ανταποκρίνεται σε κάποιο πρότυπο.
	Οι τελευταίες αποτελούν ένα δυναμικό πεδίο στον τρόπο που θα λειτουργούν οι διαδραστικές εφαρμογές στο μέλλον. Οι τιμές των αισθητήρων ενδέχεται να είναι συνδυασμός τιμών από διαφορετικού τύπου συνδεδεμένων αισθητήρων. Το σύνολο των τιμών υπόκεινται σ...
	Η διάχυση και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και των αισθητήρων μας δίνει τη δυνατότητα να ανατρέψουμε τον τρόπο που προσδιορίζουμε μια εφαρμογή σε σχέση με το χώρο, ακόμα και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το χώρο. Αντί δηλαδή να αναφερόμαστε γι...
	Στην αναζήτηση διαδραστικών πόλεων εντάσσονται και οι εφαρμογές σε αστικό περιβάλλον που σχετίζονται με το projection mapping. Ένα βασικό τους χαρακτηριστικό είναι το μεγάλο μέγεθος προβολής τους. Ο χώρος μέσα στον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ...
	Η διάδραση καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της προβολής καθώς διαφορετικά μεγέθη καθορίζουν διαφορετική πρόσβαση, επηρεάζουν κατά πόσο ο χρήστης θα αναμειχθεί με την εφαρμογή. Λόγω αυτού του γεγονότος προκύπτουν διάφορα ζητήματα ως προς την...
	Ο χώρος και οι επιφάνειες δεν είναι οι μόνες συνιστώσες μιας διάδρασης. Οι άνθρωποι και τα μοντέλα συμπεριφοράς τους παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς υπάρχουν προκαθορισμένα πρότυπα χωρικής συμπεριφοράς. Πρέπει να τονιστεί πως η προσέλκυση του κοινού ν...
	Παράγοντες όπως η διαπροσωπική απόσταση και η κοινωνική απόσταση που υιοθετεί ο κάθε άνθρωπος, καθορίζει και τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο άνθρωπος σε ένα περιβάλλον. Το δομημένο περιβάλλον επηρεάζει την κοινωνική συμπεριφορά. Για παράδειγμα μια τερ...
	Τέλος το πολιτιστικό πλαίσιο παίζει σημαντικό ρόλο ως προς τη δημόσια συμπεριφορά. Άνθρωποι με διαφορετικές προσλαμβάνουσες θα προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο μια διαδραστική δημόσια εφαρμογή. Επίσης η εξοικείωση του κοινού με τις νέες τεχνολογίες ε...
	Κάθε χώρος έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως και οι άνθρωποι που αλληλεπιδρούν με αυτόν. Διαφορετικοί τύποι επιφανειών πρέπει να επαυξηθούν με ότι οι άνθρωποι ήδη κάνουν στο χώρο αυτό. Η αλληλεπίδραση του κοινού με διαδραστικές επιφάνειες προ...
	2.3. Τύποι διαδραστικών συστημάτων

	Η πιο απλή μορφή διάδρασης είναι η ανταπόκριση του συστήματος σε ένα ερέθισμα, με μια εκ των προτέρων καταγεγραμμένη αντίδραση (scripted systems). Το σύστημα ανταποκρίνεται σε μια ενέργεια που παράγεται μέσα από μια διεπαφή όπως για παράδειγμα το πάτη...
	Πιο εξελιγμένη διαδικασία διάδρασης είναι τα ανταποκριτικά συστήματα (responsive systems) που και αυτά με τη σειρά τους είναι κλειστά συστήματα. Η διάδραση δεν περιορίζεται σε κάποια σχεδιασμένη διεπαφή. Το σύστημα ανταποκρίνεται μέσω αισθητήρων. Σε α...
	Η επανάληψη των ανταποκριτικών συστημάτων δεν ακολουθείται στα συμπεριφορικά συστήματα (behavioral systems) καθώς ακολουθεί τον τρόπο λειτουργίας έμβιων όντων. Το παραγόμενο αποτέλεσμα ενός συμπεριφορικού συστήματος καθορίζεται τόσο από τα δεδομένα πο...
	Τέλος υπάρχει η κατηγορία συστημάτων που έχουν την ικανότητα μάθησης μέσω της διάδρασή τους με το περιβάλλον και να αλλάζουν κανόνες συμπεριφορά και στόχους (learning systems). Τα δεδομένα που συμμετέχουν προέρχονται από τους χρήστες, από την κατάστασ...
	3. Τεχνικά ζητήματα προβολών
	3.1. Ένταση φωτισμού προβολών

	Στα αστικά περιβάλλοντα τις νυχτερινές ώρες που πραγματοποιούνται οι εφαρμογές projection mapping, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δημόσια κτίρια σε κεντρικά σημεία της πόλης, υπάρχει έντονος περιβάλλοντας φωτισμός. Αυτός προκύπτει από τον δημόσιο οδοφωτ...
	Για την επίλυση αυτού του προβλήματος χρησιμοποιούνται βιντεοπροβολείς πολύ υψηλής φωτεινής έντασης ή επιλέγονται λύσεις με συνδυασμό προβολέων. Πιο συγκεκριμένα μπορούν δύο βιντεοπροβολείς που είναι τοποθετημένοι σε επαφή μεταξύ τους, μικρότερης φωτε...
	3.2. Προσαρμογή προβολών

	Τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για projection mapping είναι συνήθως δημόσια κτίρια, με μεγάλες επιφάνειες όψεων. Η προβολή από ένα προβολέα δεν φτάνει να καλύψει τα όρια της όψης. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται περισσότεροι βιντεοπροβολείς που...
	3.3. Επιπεδότητα επιφανειών προβολής

	Οι επιφάνειες προβολής μπορούν να έχουν μια από τις παρακάτω ιδιότητες ή και συνδυασμό τους.
	Επίπεδη επιφάνεια προβολής: Οι επίπεδες επιφάνειες προβολής είναι οι πιο απλές στην εφαρμογή τους. Η βιντεοπροβολή γίνεται κάθετα στην επιφάνεια και δεν απαιτείται καμία προσαρμογή τοπικά για διόρθωση προοπτικής, καθώς δε γίνεται καμία παραμόρφωση του...
	Μη επίπεδες επιφάνειες προβολής: Οι μη επίπεδες επιφάνειες προβολής είναι μεν συνεχείς επιφάνειες, αλλά διαθέτουν κοίλες και κυρτές επιφάνειες. Η προβολή σε αυτή την περίπτωση υπόκειται σε τοπικές παραμορφώσεις και χρειάζεται προσαρμογή. Ένα ζήτημα πο...
	Σε κτίρια με εξώστες ή αρχιτεκτονικά στοιχεία που εξέχουν, οι επιφάνειες προβολής δεν είναι συνεπίπεδες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πολυπλοκότητα της διαχείρισης των ορίων της προβολής. Παράλληλα σε περιπτώσεις κάλυψης επιφανειών από άλλα στοιχεία τ...
	3.4. Διαφοροποιήσεις τονικότητας και χρώματος επιφανειών προβολής

	Οι επιφάνειες του projection mapping δεν είναι ποτέ τονικά και χρωματικά ενιαίες. Κατά τη βιντεοπροβολή το περιεχόμενο αναμειγνύεται με το υπόβαθρο παράγοντας εικόνες που προκαλούν σύγχυση. Για τη διόρθωση αυτού του φαινομένου και τη δημιουργία μιας ε...
	Οι χρωματικές διαφοροποιήσεις των επιφανειών είναι ένα πιο πολύπλοκο ζήτημα όταν προβάλλεται εικόνα μέσω ενός βιντεοπροβολέα. Τότε επιχειρείται η διαδικασία της ραδιομετρικής αντιστάθμισης (radiometric compenstation) στην προβαλλόμενη εικόνα σύμφωνα μ...
	4. Συμπέρασμα
	Το projection mapping είναι μια σχετικά νέα εφαρμογή με ευρύ πεδίο χρήσης. Λόγω των χαρακτηριστικών της όπως η μικρή διάρκεια προβολής περιεχομένου, η φορητότητα του συστήματος και η προβολή πάνω σε κάθε είδους επιφάνεια, το καθιστά μία από τις πιο δυ...
	Οι εφαρμογές που έχουν ως επί το πλείστον παρουσιαστεί, χρησιμοποιούν στατικό και προσχεδιασμένο περιεχόμενο. Μια καινοτομική εξέλιξη είναι η χρήση τεχνικών διάδρασης με τη χρήση αισθητήρων. Στο μέλλον προβλέπεται στο αστικό περιβάλλον να ενσωματωθούν...
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	Περίληψη
	Λέξεις κλειδιά
	1. Εισαγωγή
	Βιομηχανικός σχεδιασμός είναι η λειτουργία και εξέλιξη ιδεών και χαρακτηριστικών που βελτιώνουν τον τρόπο λειτουργίας, την αξία και την αισθητική εμφάνιση των προϊόντων, με σκοπό την εξίσου μέγιστη ωφέλεια τόσο του χρήστη όσο και του κατασκευαστή.
	Ο βιομηχανικός σχεδιασμός από τα τέλη του 20ου αιώνα, στράφηκε προς τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και άλλαξε τα σχεδιαστικά του εργαλεία. Αρχικά, τα σχέδια εργασίας είναι τα σχέδια με τα οποία προχωρά ο γενικά σχεδιασμός και ειδικά ο βιομηχανικ...
	2. Ψηφιακές τεχνικές αναπαράστασης και μορφογένεσης
	2.1. Η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας

	Η συμβολή των τεχνολογιών της εικονικής πραγματικότητας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας στο βιομηχανικό σχεδιασμό. Ο όρος “εικονική πραγματικότητα” (virtual reality) ορίζεται αρχικά το 1989 από τον Jaron Lanier, ως «...
	Η εικονική πραγματικότητα έγινε γνωστή και ως δυνητική πραγματικότητα: αυτό έχει ως αποτέλεσμα το διαχωρισμό ανάμεσα στο δυνητικό και στο πραγματικό. Ο όρος «δυνητικό» (ή «εν δυνάμει») για τον Pierre Levy έχει τρεις σημασίες: μια τεχνική, που αφορά τη...
	2.2. Ψηφιακά εργαλεία σχεδιασμού
	2.2.1. Ο υπολογιστής ως «εργαλείο» και ως «μέσο»


	Η ψηφιακή τεχνολογία απεικόνισης έδωσε τη δυνατότητα να επιτευχθούν στόχοι που δεν μπορούσαν να επιτευχθούν  με τα προηγούμενα σχεδιαστικά μέσα. Αυτό είναι σύμφωνα με τον Manovich ο πρώτος ρόλος του κάθε νέου μέσου που δημιουργείται. Η καθιέρωση του υ...
	2.2.2. Αναπαράσταση και προσομοίωση

	Ο τρόπος με τον οποίο οπτικοποιείται μια σκέψη συχνά είναι το κλειδί για το ξεδίπλωμα όλων των συνιστωσών για την ανάλυσή τους. «Τα σχέδια θεωρούνται εικόνες της σκέψης, εικόνες διαφορετικών φάσεων του σχεδιασμού, εικόνες φάσεων κατασκευής, εικόνες υλ...
	Κάθε πράξη σχεδίασης περιλαμβάνει τη χρήση τεχνικών, μια σειρά από διαδοχικά βήματα και εργαλείων, με τα οποία στήνεται ένα οπτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μελετηθεί ο μελλοντικός χώρος. «Οι σχεδιαστές συχνά εδραιώνουν περιβάλλοντα σχεδιασμού (des...
	Προσομοίωση είναι η τεχνική μίμησης ενός πραγματικού συστήματος, που εξελίσσεται στο χρόνο. Με τις προσομοιώσεις επιδιώκεται η μίμηση και αναπαραγωγή ή όχι μόνο ενός φαινομένου του πραγματικού κόσμου αλλά και ενός φανταστικού περιβάλλοντος. Προϋπόθεση...
	2.2.3. Ψηφιακή αναπαράσταση

	Ψηφιακή αναπαράσταση αποτελεί η προβολή στην οθόνη των παραγόμενων αποτελεσμάτων των διαδικασιών που εκτελεί ο υπολογιστής.  Η οθόνη είναι το τμήμα του υπολογιστή όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας εκτελούμενης διαδικασίας.
	Οι ψηφιακές τεχνικές αναπαράστασης διευκολύνουν πολύ τη συνολική αντίληψη του αντικειμένου, καθώς κατασκευάζεται ένα μοντέλο, από το οποίο μπορούν να προκύψουν πολλές και διαφορετικού είδους απεικονίσεις: εικόνες, κινηματογραφικές αλληλουχίες, προσομο...
	2.2.4. Ψηφιακά μοντέλα

	Κομβική για τα ψηφιακά συστήματα σχεδιασμού είναι η έννοια του μοντέλου: ο όρος «ψηφιακό μοντέλο» έχει αντικαταστήσει το «σχέδιο σε Ευκλείδειο περιβάλλον», αφού ο σχεδιασμός αφορά την κατασκευή του πρώτου, με τα σχέδια να έπονται και να είναι απλώς στ...
	Τα ψηφιακά μοντέλα αποτελούν τη βάση του τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού. Μπορούν να κατασκευαστούν με τη βοήθεια συγκεκριμένων λογισμικών ή να προκύψουν από φυσικά μοντέλα με μεθόδους σάρωσης. Το ψηφιακό μοντέλο συγκεντρώνει το σύνολο της πληροφορί...
	Τα ψηφιακά μοντέλα επιφέρουν μιαν εναλλακτική αντιμετώπιση των φυσικών μοντέλων, αφού τα πρώτα φέρουν το σύνολο της πληροφορίας για το αντικείμενο, το φυσικό μοντέλο ακολουθεί το ψηφιακό. Το φυσικό μοντέλο αποτελεί μια εκδοχή του ψηφιακού, προσδίδοντά...
	Εικόνα 1.                                                               Εικόνα 2.
	3. Η διαδικασία σχεδιασμού του προϊόντος
	Ο σχεδιασμός προϊόντων συνήθως απαιτεί σημαντική έρευνα, σκέψη και ανάλυση δεδομένων, δημιουργία πιθανών λύσεων, δημιουργία μοντέλου (prototype) και διαδραστική ανάλυση αυτού, επανασχεδιασμό και  επανεξέταση του συνόλου ή των λεπτομερειών του αντικειμ...
	3.1. Παραγωγή ιδεών

	Χρησιμοποιώντας την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος, ο σχεδιαστής ξεκινάει  να δημιουργήσει γενικές ιδέες-λύσεις με τη μορφή σκίτσων («Εικόνες 3, 4») και μοντέλων σε κλίμακα ή τρισδιάστατων μοντέλων σε Η/Υ. Αυτές οι ιδέες λύσεις δεν χρειάζεται να πε...
	3.2. Δημιουργία μοντέλου σε πραγματική κλίμακα

	Οι ιδέες που θεωρήθηκαν «υποσχόμενες» πρέπει να ελεγχθούν σε πραγματική κλίμακα σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση, την εργονομία, την επιλογή χρωμάτων κλ.π. Για το λόγο αυτό δημιουργούνται τρισδιάστατα «μοντέλα», ή «πρωτότυπα» ή «μακέτες» της κάθε ιδέ...
	Εικόνα  3.                                                              Εικόνα 4.
	3.3. Η μεταφορά της ιδέας / σκίτσου σε τρεις διαστάσεις (σε Η/Υ)

	Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία σκιτσαρίσματος και έχουν παρθεί ορισμένες αποφάσεις σχετικά με τη φόρμα κλπ. της ιδέας, τότε γίνεται ο τρισδιάσταστος σχεδιασμός αυτής σε Η/Υ, και με χρήση λογισμικού σχεδιασμού («Εικόνα. 5»). Για να επιτευχθεί αυτό χρησι...
	Με αυτόν τον τρόπο:
	εξετάζουμε αν η ιδέα-φόρμα είναι υλοποιήσιμη όπως τη σκεφτήκαμε,
	πειραματιζόμαστε με γεωμετρίες και φόρμες που δεν μπορούμε να αποδώσουμε εύκολα με τα σκίτσα, και συχνά λύνουμε προβλήματα φόρμας και γεωμετρίας,
	κάνουμε σχεδιασμό της ιδέας με «πραγματικά» υλικά και διαστάσεις και
	δημιουργούμε φωτορεαλιστικές απεικονίσεις της ιδέας.
	Εικόνα 5.
	4. Βιομηχανικός σχεδιασμός επίπλου
	Όπως ήταν φυσικό οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες οδήγησαν και στην αλλαγή της αισθητικής στο χώρο του βιομηχανικού σχεδιασμού αντικειμένων.  Ειδικότερα, η χρήση της τρισδιάστατης φωτορεαλιστικής παρουσίασης και του 3d printer (εκτυπωτή) έδωσαν άλλη διάστ...
	Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ZAHA HADID. Η διάσημη αρχιτέκτονας  θα δοκιμάσει να μεταφέρει τις ιδέες που εφάρμοσε στην αρχιτεκτονική και στο χώρο των επίπλων, χρησιμοποιώντας βέβαια σύγχρονα υλικά και κυρίως με πλήρη διαφάνεια. Γεγονός είναι...
	Στις δύο συλλογές που ακολουθούν είναι προφανής η ρευστότητα που δημιουργεί τόσο το ίδιο το υλικό που χρησιμοποιείται, με τη βοήθεια της διαφάνειας όσο και της δυναμικής που απορρέει από τις συνεχόμενες  καμπύλες επιφάνειες των επίπλων.
	Εικόνα 6.                                                               Εικόνα 7.
	-Dune Formations

	Αυτή η μοναδική συλλογή από έπιπλα, είναι εμπνευσμένη από τις μορφές των φυσικών δυνάμεων που δημιουργούν τους αμμόλοφους. Η τοποθέτησή τους σε εσωτερικό χώρο δίνουν την αίσθηση  του τοπίου, είτε τοποθετημένα μεμονωμένα, είτε πολλά μαζί. Κάθε κομμάτι ...
	-Liquid Glacial

	Ο σχεδιασμός της Hadid, διαθέτει το σχήμα του ρευστού, ενσωματωμένο στις φόρμες του ακρυλικού και του plexiglass, το οποίο εμφανίζεται σαν κυματισμός που διαφεύγει προς το έδαφος. Στα έπιπλα της σειράς «Liquid Glacial», ο σχεδιασμός ενσωματώνεται με τ...
	Τα έργα και των δύο σειρών Liquid Glacial και Dune Formations, αντιπροσωπεύουν την εφαρμογή του αρχιτεκτονικού έργου της Hadid στο σχεδιασμό επίπλου. Γνωστή ότι πιέζει τα όρια της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού/design, οι ρευστές μορφές της Hadid ε...
	Εικόνα 8.                                                                          Εικόνα 9.
	5. Βιομηχανικός σχεδιασμός αντικειμένου και Γραφιστική
	Όταν όμως το αντικείμενο του βιομηχανικού σχεδιασμού έχει και γραφιστικές απαιτήσεις, οι τεχνικές αναπαράστασης του αντικειμένου, που προσφέρονται απλόχερα από την ψηφιακή τεχνολογία, κάνουν το σχεδιασμό του να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα («Εικ...
	6. Συμπεράσματα
	Ενώ οι τεχνικές αναπαράστασης προσεγγίζονται ως εργαλεία καταγραφής πληροφορίας των αντικειμένων και ως εργαλεία σκέψης για αυτόν, οι ψηφιακές τεχνικές αναπαράστασης κλήθηκαν να υποστηρίξουν τη δημιουργία νέων μορφολογιών, πολύ πιο πολύπλοκων από αυτώ...
	Με τη βοήθεια διαφορετικών ειδικών λογισμικών σχεδιασμού οι σχεδιαστές βιομηχανικών αντικειμένων ήταν πλέον σε θέση να ορίζουν διαφορετικού τύπου μεταβολές  όπως: μετάλλαξη, παραμόρφωση, μετασχηματισμό για τις μορφές που δημιουργούν και παρακολουθούν ...
	Η αναπαράσταση όμως, δεν αποδίδει την πραγματικότητα αλλά μια παραδοχή για την απεικόνισή της. Επομένως, η επιλογή των τεχνικών αναπαράστασης για το σχεδιασμό βιομηχανικών αντικειμένων, βρίσκεται στη συνισταμένη των αξιών του βιομηχανικού σχεδιασμού κ...
	Ο σχεδιασμός λοιπόν των βιομηχανικών αντικειμένων μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας  οδηγεί τελικά στη μοντελοποίηση των αντικειμένων αυτών. Όμως, η απόδοση της μορφής σε κάθε χρηστικό αντικείμενο, μαζί με τον ορισμό των υλικών και των μορφολογικών ιδιοτή...
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	Περίληψη
	Λέξεις Κλειδιά
	1. η συνθήκη του ‘εδώ και τώρα’ ή τη αποφαίνεται η επιστημονική κοινότητα
	Σύμφωνα με τον  Manuel Castells, “ο χώρος δεν αντανακλά απλώς την κοινωνία αλλά και την εκφράζει, καθώς αποτελεί μια θεμελιώδη διάσταση της, αδιαχώριστη από την όλη διαδικασία, του κοινωνικού οργανισμού και της κοινωνικής μεταβολής”. (Braham, 2007:419)
	Από τη μία ο σύγχρονος χώρος αποτελεί συνισταμένη δύο συνιστωσών -της υλικής [δομημένο περιβάλλον] και της άυλης [ψηφιακό περιβάλλον]- και από την άλλη η δικτύωση των τοπικοτήτων καθιστά τη γειτνίαση άμεση και ταυτοχρόνως άπειρη, εξαρτώμενη πάντοτε απ...
	Η αρχιτεκτονική παρείχε πάντοτε το χώρο που το κοινωνικό σύνολο δρούσε, σήμερα όμως, αυτή η άυλη συνιστώσα δείχνει να κλονίζει την ‘υπόσταση’ της και να γεννά ερωτήματα σχετικά με την ‘ταυτότητα’ της.
	Ο Pierre Levy, σύγχρονος φιλόσοφος “προτείνει να αδράξουμε αυτή τη σπάνια στιγμή, όπου αναγγέλλεται ένας νέος πολιτισμός, προκειμένου να δώσουμε επιθυμητή κατεύθυνση στην εξέλιξη που συντελείται μπροστά μας” (Levy, 1999:151) Ο νέος πολιτισμός σχετίζετ...
	Το δυνητικό ως ‘ανοιχτό σύστημα’ θα αποτελέσει το νοητικό εκείνο εργαλείο μέσω του οποίου θα εξεταστεί τόσο το θεωρητικό, όσο και ένα υλοποιημένο έργο, του Έλληνα οραματιστή του ’60, το όνομα του οποίο έχει ταυτιστεί με την ψηφιακή πραγματικότητα. Ο α...
	2. η ‘δυνητικοποίηση’ θεωρημένη ως ‘ανοιχτό σύστημα’ ή η κατασκευή του νοητικού εργαλείου
	2.1. ορισμοί
	Αρχικά θα προσεγγίσουμε την έννοια του δυνητικού, όπως παρουσιάζεται εκτενέστατα στο βιβλίο του Pierre Levy, δυνητική πραγματικότητα. Και έπειτα θα δούμε τι είναι ‘σύστημα’ στηριζόμενοι στη ‘συστημική θεωρία’ του Αυστριακού βιολόγου Ludwig von Bertala...
	Το ‘είναι’ στη φιλοσοφία του Levy παρουσιάζεται σε τέσσερις εκφάνσεις, το ‘πραγματικό’, το ‘δυνατό’, το ‘εν ενεργεία υπαρκτό’ και το ‘δυνητικό’.
	Το ‘δυνατό’ και το ‘δυνητικό’ βρίσκονται σε λανθάνουσα μορφή, είναι μια ‘ανοιχτή επιταγή’ για το μέλλον. Το ‘πραγματικό’ και το ‘εν ενεργεία υπαρκτό’ είναι στο εδώ και τώρα, είναι απτά, υπαρκτά εφόσον έχουν αποκτήσει ύλη [‘πραγματικό’] ή έχουν αποτελέ...
	Το ‘δυνατό’ αποτελεί ένα φάσμα επιλογών ή ‘δυνατοτήτων’, που έρχεται η ύλη σε μια από τις επιλογές του και το μετατρέπει σε ‘πραγματικό’. Κατανοούμε πως το ‘δυνατό’ που εμμένει, μέσω της ‘πραγματοποίησης’ μίας ‘δυνατότητας’, μετασχηματίζεται σε ‘πραγμ...
	Όταν αναφερόμαστε στο ‘δυνατό’ - ‘πραγματικό’ βρισκόμαστε στον άξονα της ‘υπόστασης’, σε αντιδιαστολή με τον άξονα του ‘συμβάντος’ που βρίσκεται το άλλο δίδυμο, του ‘δυνητικού’ και ‘εν ενεργεία υπαρκτού’. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτή τη διαφορ...
	2.1.1 ‘πραγματοποίηση’ [από το ‘δυνατό’ στο ‘πραγματικό’]

	Πρόκειται για την εκδήλωση μιας καθορισμένης ‘δυνατότητας’, για μία μη αντιστρεπτή ενέργεια που παρέχει ύπαρξη σε ορισμένες ‘δυνατότητες’, σε βάρος των άλλων ‘δυνατοτήτων’. Ταυτίζεται με το ‘υλικό αίτιο’, στο παράδειγμα του Αριστοτέλη.
	2.1.2 ‘δυνατοποίηση’ [από το ‘πραγματικό’ στο ‘δυνατό’]

	Πρόκειται για την εκδήλωση μιας καθορισμένης ‘δυνατότητας’, για μία μη αντιστρεπτή ενέργεια που παρέχει ύπαρξη σε ορισμένες ‘δυνατότητες’, σε βάρος των άλλων ‘δυνατοτήτων’. Ταυτίζεται με το ‘υλικό αίτιο’, στο παράδειγμα του Αριστοτέλη.
	2.1.3 ‘ενεργοποίηση’ [από το ‘δυνητικό’ στο ‘εν ενεργεία υπαρκτό’]

	Πρόκειται για την εκδήλωση μιας καθορισμένης ‘δυνατότητας’, για μία μη αντιστρεπτή ενέργεια που παρέχει ύπαρξη σε ορισμένες ‘δυνατότητες’, σε βάρος των άλλων ‘δυνατοτήτων’. Ταυτίζεται με το ‘υλικό αίτιο’, στο παράδειγμα του Αριστοτέλη. Προσφέρει προς ...
	2.1.4 ‘δυνητικοποίηση’ [από το ‘εν ενεργεία υπαρκτό’ στο ‘δυνητικό’]

	Εφευρίσκει ταχύτητες ποιοτικά νέες και μεταλλασσόμενες, περιγράφει την εκθετική ανύψωση της οντότητας για την οποία πρόκειται. Ταυτίζεται με το ‘τελικό αίτιο’, στο παράδειγμα του Αριστοτέλη. Περνά από το ενέργημα στους κόμβους καταναγκασμών και σκοπών...
	2.2. το νοητικό εργαλείο

	Η σύνθεση των εννοιών που  δόθηκαν προηγούμενα θα αποτελέσει ένα νοητικό εργαλείο μέσω του οποίου θα εξετάσουμε το θεωρητικό έργο του αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’ και ένα υλοποιημένο του έργο ‘το στρογγυλό’ [σχολείο στον Άγιο Δημή...
	2.2.1 ‘δυνατό’ –  ‘πραγματικό’ |’κλειστό σύστημα’ VS  ‘δυνητικό’ – ‘εν ενεργεία
	υπαρκτό’ | ‘ανοιχτό σύστημα’

	“Το άνοιγμα αρχίζει με την απλή αίσθηση, περνά από τη μάθηση και το διάλογο και κορυφώνεται με το γίγνεσθαι.” (Levy, 1999:74)
	Η υπόθεση εργασίας που κάνουμε είναι : Το ‘δυνατό’ – ‘πραγματικό’ αποτελεί ‘κλειστό σύστημα’ σε αντίθεση με το ‘δυνητικό’ – ‘εν ενεργεία υπαρκτό’, που είναι ‘ανοιχτό σύστημα’. Παρακάτω αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία που υποστηρίζει την υπόθεση αυτή.
	Βρισκόμενοι στον ‘υποστασιακό άξονα’ του ‘δυνατού’ – ‘πραγματικού’, διαπιστώνουμε πως το πέρασμα από τη μία κατάσταση στην άλλη τοποθετεί το ‘ενεργό υποκείμενο’ σε ρόλο ‘εκτελεστή’ ή ‘επιλογέα’. Ένας ρόλος μακριά από τη δημιουργία, την καινοτόμο παραγ...
	Θεωρούμε τους δύο πόλους και τον συνδετήριο άξονα ως ένα σύστημα, δηλαδή ένα όλον που απαρτίζεται από στοιχεία μέσω δοσμένων σχέσεων, τα οποία αποδίδουν ‘ταυτότητα’ σ’ αυτό, περιγράφοντας τις ιδιότητες του συστήματος. Βασική ιδιότητα του πρώτου είναι ...
	Η μεταβλητότητα του πρώτου πέραν του καθορισμένου, έχει αποκλειστεί εξ αρχής, δεν διαντιδρά με το περιβάλλον του και αυτό το καθιστά προβλέψιμο, άκαμπτο και αντίθετο στην εξελικτική διαδικασία του ‘είναι’. Ο ‘εκτελεστής’ απλά συμμετέχει σε διαδικασίες...
	2.2.2 η ‘δυνητικοποίηση’ ιδωμένη ως όχημα μετάβασης από το ‘κλειστό’ στο ‘ανοικτό’
	σύστημα +  ο προσδιορισμός των σημείων μετάβασης

	Η αρχιτεκτονική, που κάθε άλλο παρά σταθερή δείχνει να είναι στις μέρες μας, είναι το ‘πρόβλημα'. Καλούμαστε να ‘ενεργοποιήσουμε’ τη ‘δυνητικότητα’ της ‘υπόστασης’ της και να την επαναπροσδιορίσουμε στο πλαίσιο του σύγχρονου κόσμου. Δίνοντας έμφαση  σ...
	Η ‘δυνητικοποίηση’, μιας οποιασδήποτε οντότητας –στη δική μας περίπτωση της αρχιτεκτονικής– “συνίσταται στην ανακάλυψη ενός γενικότερου προβλήματος που αυτή αναφέρεται, στην μεταβολή της οντότητας προς την κατεύθυνση αυτής της προβληματοθεσίας, και στ...
	Δημιουργώντας ‘νέους τόπους’ και άλλες ‘ταχύτητες’ ορμώμενοι από την ‘εν ενεργά ύπαρξη’, που βρίσκεται εδώ μπροστά μας, στο ‘ανοιχτό πρόβλημα’, προκαλώντας την ετερογένεση ως μέγιστη έκφραση δημιουργίας.
	Ποια είναι όμως εκείνα τα σημεία στα οποία παρατηρείται το πέρασμα ή καλύτερα το ‘άνοιγμα’ στο γίγνεσθαι; Οι δυναμικές διαδικασίες εμφανίζονται στα σημεία της έντασης, στα σημεία εκείνα που “οι εντατικές διαφορές ενεργοποιούν και κατευθύνουν την εξελι...
	Ο De Landa ορίζει αυτά τα σημεία ‘ως κρίσιμα σημεία’, πρόκειται για τα σημεία εκείνα που ‘το σύστημα αλλάζει μακροσκοπικά κατάσταση’.
	Το ‘κρίσιμο σημείο’ σε ένα σύστημα θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η ‘αχίλλειος πτέρνα’ του, είναι η ‘ρωγμή’ μέσω της οποίας εισέρχεται η τροποποιητική αλλαγή  σε αυτό και το μεταμορφώνει σε άλλο εαυτό. Το σημείο εκείνο που επιτρέπει την ετερογένεση,...
	3. στο ‘αύριο’ και  στο ‘τότε’ ή  η εμβάπτιση στους ‘δυνητικοποιητικούς’ μηχανισμούς
	3.1. ένας οραματιστής του 60 στο ‘εδώ’ και ΄τώρα’

	Το νοητικό εργαλείο θα ελέχθη στο θεωρητικό έργο ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’ και στο υλοποιημένο έργο ‘το στρογγυλό’ [σχολείο στον Άγιο Δημήτριο] και θα υπογραμμιστεί η μεταξύ τους σχέση.
	Ας δούμε όμως αρχικά ποια είναι εκείνη η συνθήκη που μας κάνει να κοιτούμε στο μακρινό 1960 όταν σκεφτόμαστε την επανάσταση που φέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στο τώρα και στο απώτερο μέλλον.
	“Η έμμονη ιδέα της αστικής πύκνωσης, ο παροξυσμός της προωθημένης τεχνολογίας και η ‘αποσύνθεση’ του κτηριακού οργανισμού συνθέτουν τις βασικές σταθερές της επανάστασης που σημειώνεται στις αρχές του 1960.” (Καλαφάτη, Παπαλεξόπουλος, 2006:10) Ο Ζενέτο...
	Ο Τάκης Ζενέτος θέλοντας να δώσει την δική του απάντηση στο ‘πρόβλημα’ υπερπληθυσμός κάνει λόγο για μετοίκηση στους αιθέρες. “Επεξεργάζεται κατά φάσεις ένα σχέδιο δημιουργίας ευέλικτων μεγαπόλεων – οικιστικών συγκροτημάτων που φτάνουν ως τα όρια της β...
	“Η διαρκής προβολή προς το μέλλον και η αποδέσμευση από το παρόν” (Καλαφάτη, Παπαλεξόπουλος, 2006:125) είναι κυρίαρχα στοιχεία της προβληματικής του. Φροντίζει να δίνει λύσεις, τόσο στο υλοποιημένο του έργο όσο και στη ερευνητική [θεωρητική] του ενασχ...
	Η αρχιτεκτονική του δίκαια κατέχει μια θέση στο σύγχρονο ‘κοινωνικό γίγνεσθαι’, καθώς ήταν εκείνος που κατανόησε τον ανατρεπτικό χαρακτήρα της ψηφιακής τεχνολογίας και τις αλλαγές  που φέρνει στην αρχιτεκτονική, έτσι ώστε να την συμπεριλάβει  στο έργο...
	3.2. η ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’ μέσα από τη νοητική κατασκευή ‘δυνητικό’ – ‘ανοιχτό  σύστημα’

	Στην ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’ εντοπίζονται τα στοιχεία εκείνα, που συνιστούν   “ … ανύσματα φυγής από αυτό που συμβαίνει γύρω του.” (Καλαφάτη, Παπαλεξόπουλος, 2006:125)
	Θεωρεί ότι το ισχύον σύστημα [του τότε] υποδουλώνει τον άνθρωπο με πράξεις τις οποίες οφείλουν να αναλάβουν τα νέα επιτεύγματα της ψηφιακής τεχνολογίας, έτσι ώστε ο άνθρωπος να εξελίξει  το πνεύμα του αποδεσμευμένος από την εργασία και τις αναγκαστικέ...
	Θα μπορούσαμε να δούμε την ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’ ως ‘υπόσταση’, ως μια θεωρία που ορίζει τα ‘εργαλεία’, τους ‘κανόνες’ του ‘παιχνιδιού’ και τους ‘παίκτες’, υποδηλώνοντας έτσι ένα απόλυτα ‘κλειστό σύστημα’. Μια λύση που παρέχει ένα φάσμα ‘δυνατοτήτω...
	Η τεχνολογία είναι το μέσο που επιτρέπει την αποτοπικοποίηση, την συνδημιουργία, την ταυτοχρονικότητα, την απελευθέρωση του ατόμου και τελικά την δημιουργία νέων ταχυτήτων έχοντας ως απώτερο στόχο την παραγωγή νέων ‘αντικειμένων’. Ενώ οραματίζεται συγ...
	Σε μια προσπάθεια αποκωδικοποίησης των οραμάτων του Τάκη Ζενέτου, θα λέγαμε, πως φαίνεται να προτείνει διαδικασίες ‘δυνητικοποίησης’ της αρχιτεκτονικής.
	“H δυνητικοποίηση απολήγει στην επινόηση νέων ιδεών και μορφών, στη σύνθεση και ανασύνθεση αυτών των ιδεών, στην ανάδυση πρωτότυπων  ‘τρόπων’, στη δημιουργία μηχανών με μνήμη, στην ανάπτυξη συστημάτων δράσης”(Levy, 1999:174) αναφέρει ο Levy. Ο χρήστης...
	Ο Τάκης Ζενέτος αντιλαμβάνεται την “…αρχιτεκτονική μορφή όχι ως οριοθέτηση ενός αντικειμένου αλλά ως στιγμές έντασης, εκεί όπου εφήμερα πυκνώνει η δραστηριότητα και διαμορφώνεται προσωρινά το κέντρο,”(Καλαφάτη, Παπαλεξόπουλος, 2006:15) προβλέποντας τη...
	Με όλες του τις πράξεις δηλώνει το ‘άνοιγμα’ στο άγνωστο και τονίζει τις ‘διαδικασίες’, που αποτελούν ‘συμβάντα’, και όχι τις στατικές μορφές, που είναι ‘υποστάσεις’ και περιγράφουν ένα ‘κλειστό’ - παγιωμένο σύστημα.
	3.3. ‘το στρογγυλό’ ως το πέρασμα από τον προβληματισμό της πόλης του ‘αύριο’, στο σχεδιασμό του σχολείου, του ‘τώρα’ και του ‘αύριο’

	“Αν η ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’ είναι, για τον Τάκη Ζενέτο, ένα εργαστήριο ιδεών, το σχολείο του Αγίου Δημητρίου είναι η υλοποίηση ενός εργαλείου μετάβασης στο μέλλον.”
	Ο Ζενέτος δεν απαντά στο ‘πρόβλημα’ του σχεδιασμού ενός σχολείο στηριζόμενος στα δεδομένα που αυτό δίνει, αλλά απομακρύνεται από αυτό και ‘δυνητικοποιεί’ την οντότητα ‘πρόβλημα’, θέτοντας ένα ‘πρόβλημα’ εκ νέου, με δικά του δεδομένα, που σχετίζονται ά...
	Με την πρόταση αυτή του Τάκη Ζενέτου “προσφέρεται ταυτόχρονα ένα εργαλείο για τον συνεχή σχεδιασμό της45,”(Παπαλεξόπουλος,2008:97) μια ‘εν ενεργεία οντότητα’ που προκαλεί μέσω ‘δυνητικοποιητικών’ μοχλεύσεων, νέες δημιουργίες, ορίζοντας έτσι το σχολείο...
	Ο κενός χώρος στο γεωμετρικό κέντρο του κυκλικού σχήματος αποτελεί τον υποδοχέα της κοινότητας, στο σχολείο του ‘τώρα’, και τον υποδοχέα των ‘νοημόνων συλλογικοτήτων’, στο απώτερο μέλλον. Μια σχεδιαστική κίνηση απόλυτα πολιτικοποιημένη, που επιζητά τη...
	Το μεγαλείο της σκέψης του έγκειται στην αφετηρία του κάθε προβληματισμού του, δε θεωρεί τίποτα δεδομένο, όλα βρίσκονται εδώ μπροστά του για να αμφισβητηθούν και να ιδωθούν από μια άλλη οπτική γωνία, που θα συμπεριλαμβάνει πάντα τον αποσταθεροποιητικό...
	4. ο Τάκης Ζενέτος |η ‘ηλεκτρονική πολεοδομία’ + το στρογγυλό ή το συμβάν – η νέα αρχιτεκτονική ‘ταυτότητα’
	Κλείνοντας δεν θα επιχειρηθεί μία σύνοψη των προηγουμένων αλλά μια διαπίστωση που υπογραμμίζει την αρχική μας θέση [‘δυνητικό’ – ‘ανοιχτό σύστημα’].
	Αν  η αρχιτεκτονική [‘αντικείμενο”] θεωρούνταν έως τώρα ‘υπόσταση’, σίγουρα τώρα δίνεται η  ευκαιρία να αναθεωρήσουμε αυτή τη θέση και να υποστηρίξουμε, πως βρισκόμαστε πλησιέστερα στον ‘συμβαντολογικό’ πόλο, παρά στον ‘υποστασιακό’. [Δυικότητα της ‘υ...
	Η ψηφιακή τεχνολογία είναι το μέσο που φέρει στην επιφάνεια άμεσα το ‘δυνητικό’ και υπενθυμίζει πως το ‘συλλογικό υποκείμενο’ είναι εκείνο που θα φανερώσει μηχανισμούς καλά κρυμμένους στο παρελθόν, ανοίγοντας μια διέξοδο προς το διαφορετικό και την ετ...
	Η σύγχρονη αρχιτεκτονική καλείται να διαχειριστεί την πολυπλοκότητα ενός ‘ανοικτού συστήματος’,  συσχετισμένου και διασυνδεδεμένου με το περιβάλλον του. Η πολυπλοκότητα αυτή εντοπίζεται στον φυσικό κόσμο, εξαιτίας της ροής της πληροφορίας και των ψηφι...
	Ο αρχιτέκτονας καλείται να σχεδιάσει την μεταβολή, για μια ευμετάβλητη χωρική συνθήκη στην όποια δεν δύναται να ανταποκριθεί μια παγιωμένη αρχιτεκτονική μορφή, καλείται να σχεδιάσει ‘μηχανές του γίγνεσθαι’, ‘περίπου αντικείμενα’ –συνδεδεμένα με την εξ...
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	Λέξεις Κλειδιά
	1. Εισαγωγή
	Με τον όρο  μουσείο ορίζεται ο θεσμός ή ο οργανισμός ή ο χώρος που έχει ως προορισμό  τη συλλογή,τη μελέτη και την  έκθεση των υλικών και των άυλων τεκμηρίων του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του. Σύμφωνα με το Διεθνές  Συμβούλιο  Μουσείων (ICOM): «Τ...
	Όπως οι περισσότερες χώρες έχουν καθιερώσει ορισμούς του μουσείου μέσω νομοθετικών κειμένων, έτσι και στη χώρα μας με τον Νόμο 3028/2002 και συγκεκριμένα στο άρθρο 45 παρ.1 δίνεται ο ακόλουθος ορισμός του μουσείου: «Ως μουσείο νοείται η υπηρεσία ή ο ο...
	Γίνεται σαφές από τις παραπάνω προσεγγίσεις ότι ένας από τους ρόλους του μουσείου είναι ο εκπαιδευτικός, αν και θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα μουσεία είναι ευρύτεροι κοινωνικοί και πολιτιστικοί θεσμοί και, ως εκ τούτου, επιτελούν και αντίστοιχα ευ...
	Στις μέρες μας οι διαδικτυακοί  κόμβοι ως περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών ενός πολιτιστικού οργανισμού θεωρούνται μέσο επικοινωνίας του με το κοινό και μπορούν να παρέχουν ενημέρωση για τις δραστηριότητές του, να διευκολύνουν την αναζήτηση και την πρόσ...
	Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού τα Μουσεία παρουσιάζονται με δύο τρόπους: Με έναν κατάλογο θεματικό και έναν κατάλογο αλφαβητικό. Ο θεματικός κατάλογος χωρίζει τα μουσεία στις ακόλουθες έντεκα κατηγορίες: 1) Στα Αρχαιολογικά Μουσεία και Συλλ...
	Στη θεματική κατηγορία των Μουσείων Εικαστικών Τεχνών, που είναι και το αντικείμενο αυτής της έρευνας παρουσιάζονται συνολικά 18 μουσεία και συγκεκριμένα με αλφαβητική σειρά τα ακόλουθα: 1)Αβέρωφ Πινακοθήκη,2)Γεώργιος Ιακωβίδης Ψηφιακό Μουσείο, 3)Γου...
	Η παρουσίαση των συγκεκριμένων μουσείων, όπως και των μουσείων των άλλων θεματικών κατηγοριών, επιλέγεται από τους υπεύθυνους της δημιουργίας και του σχεδιασμού της ιστοσελίδας να γίνει μέσα από την ανάπτυξη πέντε ενοτήτων: α) Περιγραφή, β) Ιστορικό, ...
	Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανώνυμο κείμενο στην ίδια την ιστοσελίδα στόχος είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση των μουσείων στο ευρύ κοινό παρέχοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συλλέξουν όλων των ειδών τις πληροφορίες που θα χρειαστούν. (http://...
	2. Ερωτήματα της έρευνας
	Μέσα από την παρούσα έρευνα προσπαθούμε να διερευνήσουμε κατά πόσον αξιοποιούνται οι δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών στην παρουσίαση των μουσείων και ειδικότερα στον τρόπο παρουσίασης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ακολουθώντας τις βασικές αρχές της...
	Η πορεία της έρευνας ακολούθησε τα παρακάτω στάδια: α) Επίσκεψη στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού,  μελέτη και αξιολόγηση των πληροφοριών που δίνονται σύμφωνα με τις ενότητες που η ίδια η ιστοσελίδα προσφέρει. β) Αναζήτηση των ιστοσελί...
	3. Αποτελέσματα της έρευνας
	Α. Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού

	Στην πρώτη ενότητα  με τίτλο Περιγραφή,  όπως γίνεται περιέχονται κείμενα τα οποία παρέχουν πληροφορίες για το περιεχόμενο  καθενός από τα 18 μουσεία. Άλλα από τα κείμενα είναι εκτενή, όπως για παράδειγμα τα αναφερόμενα στην Εθνική Πινακοθήκη και στο ...
	Στη δεύτερη ενότητα “Ιστορικό”. περιέχονται συνοπτικές πληροφορίες για το ιστορικό ίδρυσης για τα 11 από τα 18 μουσεία. Και εδώ, όπως και στην πρώτη ενότητα τα κείμενα είναι ανυπόγραφα με εξαίρεση και πάλι το κείμενο που αφορά τη Δημοτική Πινακοθήκη Κ...
	Στην τρίτη ενότητα με τίτλο Εκθέσεις παρέχονται πληροφορίες μόνο για τρία μουσεία και συγκεκριμένα για την Πινακοθήκη Αβέρωφ, την Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
	Την τέταρτη ενότητα και με τίτλο Πληροφορίες  τη συναντάμε και στα 18 υπό εξέταση μουσεία. Εδώ παρουσιάζονται πολύ βασικές και χρηστικές πληροφορίες για τον επισκέπτη. Και για τα 18 μουσεία δίνονται πληροφορίες για τη διεύθυνση στην οποία βρίσκονται, ...
	Στην τελευταία ενότητα με τίτλο Φωτοθήκη παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό των μουσείων. Η ενότητα αυτή είναι πάρα πολύ φτωχή σε περιεχόμενο αφού από το σύνολο των 18 μουσείων,υπάρχει μόνο στα δέκα και συγκεκριμένα στα:  Μουσείο Τεριάντ με πέντε φωτογρα...
	Β΄ Από τις ιστοσελίδες των Μουσείων

	Πινακοθήκη Αβέρωφ: Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω από τον τίτλο Εκπαίδευση παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται.
	Μουσείο Ιακωβίδη: Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω από τον τίτλο Εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσιάζονται οι εκδηλώσεις του μουσείου για παιδιά και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων.
	Μουσείο Σύχρονης Τέχνης Άνδρου: Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω από τον τίτλο Εκπαίδευση παρέχονται πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις ξεναγήσεις για παιδιά, τον τρόπο δανεισμού μουσειοσκευών , καθώς και πέντε ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια.
	Μουσείο Γουναρόπουλου: Στην αρχική σελίδα απλώς πληροφορούμαστε για τη δυνατότητα ξεναγήσεων μαθητών.
	Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων: Μέσα από την ιστοσελίδα του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών, ενημερωνόμαστε πως υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία δ...
	Εθνική Πινακοθήκη: Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω από τον τίτλο Εκπαίδευση παρέχονται πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται.
	Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης:  Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω από τον τίτλο Εκπαίδευση υπάρχουν πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και χρήσιμα φυλλάδια σε μορφή pdf ταξινομημένα ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία απευθύνο...
	Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας: Παρά την αξιόλογη ιστοσελίδα με εικονικές περιηγήσεις και άλλα ψηφιακά τεκμήρια, τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσιάζονται επικαιροποιημένα μεν κατά το χρόνο υλοποίησής τους κάτω από την ενότητα Δελτία Τύπου- Ανακοινώσεις.
	Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω από τον τίτλο Εκπαίδευση παρουσιάζονται πολύ αναλυτικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης χωριστά, επιπλέον προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές εκτός σχολικού...
	Πινακοθήκη Δήμου Πειραιά: Στην ιστοσελίδα του Δήμου ενημερωνόμαστε απλώς ότι υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ξεναγήσεις.
	Πινακοθήκη Δήμου Ρόδου: (Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων). Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω από τον τίτλο Εκπαιδευτικά Προγράμματα ενημερωνόμαστε για τη φιλοσοφία και τους στόχους των προγραμμάτων, το περιεχόμενό τους που βασίζεται στη μόνιμη συ...
	Μουσείο Τεριάντ: Σε ξεχωριστή ενότητα και κάτω από τον τίτλο Εκπαιδευτικά Προγράμματα αναφέρεται η προτεραιότητα του μουσείου στην εκπόνηση σχετικών προγραμμάτων, αλλά και οι δυσκολίες που υπάρχουν στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και εξειδικευμένο...
	4.Συμπεράσματα
	Συνοψίζοντας τα παραπάνω παρατηρούμε πως η γενική παρουσίαση των Μουσείων Εικαστικών Τεχνών μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και δεν αξιοποιούνται δυναμικά οι δυνατότητες που παρέχονται μέσ...
	Επιπλέον η παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις περισσότερες περιπτώσεις των Μουσείων  γίνεται επιφανειακά, στην ουσία πρόκειται για μία αλλαγή από την έντυπη πληροφόρηση με τη μορφή φυλλαδίων στην ηλεκτρονική παρουσίαση των φυλλαδίων αυτών.
	Θεωρούμε πως δεν έχει επιτευχθεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες και πως το πεδίο αυτό είναι ακόμα ανοικτό προς διερεύνηση, περαιτέρω αναζήτηση και μελέτη.
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	Περίληψη
	Λέξεις Κλειδιά
	1. Εισαγωγή
	Ο κατεξοχήν χώρος της Αισθητικής είναι η Τέχνη. Με το έργο που δημιουργεί ο καλλιτέχνης αποκτούν μορφή ποιότητες και αξίες, αυτές που συγκινούν το θεατή, αυτές που ψάχνει να ορίσει, να ταξινομήσει, να ερμηνεύσει ο ερευνητής για να κατανοήσει το φαινόμ...
	2. Τα μουσεία τέχνης και οι εκθεσιακές πρακτικές
	Τα μουσεία τέχνης, σύμφωνα με τις ρομαντικές αντιλήψεις του 19ου αιώνα για την τέχνη, κατέχουν την κορυφαία θέση μεταξύ των άλλων ειδών μουσείων. Οι απαρχές του μουσείου τέχνης ανιχνεύονται στη συλλεκτική δραστηριότητα των προηγούμενων εποχών.  Οι συλ...
	Η αρχή της ιστορίας του θεσμού ξεκινά με τις αναγεννησιακές συλλογές έργων τέχνης και η μεταφορά του studiolo του Francesco των Μεδίκων του 1ου το 1581 στη Φλωρεντία από το παλάτι του, στο μεγάλο και φωτεινό χώρο της tribuna του Παλάτσο Uffici, αντιπρ...
	Όλα τα μεγάλα μουσεία που ιδρύονται τον 18ο και 19ο αιώνα συμμετέχουν με τις συλλογές και τις εκθέσεις τους στη διαμόρφωση των “μεγάλων αφηγήσεων”, τόσο των εθνικών όσο και των αισθητικών. Οι ιδέες του Διαφωτισμού σχετικά με την πρόοδο του ανθρώπου, η...
	Στις αρχές του 20ου αιώνα στα μουσεία τέχνης επικράτησε η ιδέα του αισθητικού (aesthetic) μουσείου σύμφωνα με την οποία, η πρωταρχική υποχρέωση του μουσείου είναι να  παρουσιάσει τα έργα ως αντικείμενα κάλλους και αισθητικής ενατένισης. Σημαντική τομή...
	Εικόνα 1. MοMA, Νέα Υόρκη 1936-37 (Newhouse, 2005, σ. 22), Pinakothek der Moderne, Μόναχο
	3. Θέσεις της σύγχρονης μουσειολογίας
	Το αίτημα για συμμετοχή ολοένα και περισσότερων ανθρώπων στο πολιτιστικό προϊόν, στο οποίο ανταποκρίνονται θεσμοί και μέσα μαζικής ενημέρωσης (δείγμα του οποίου είναι και η δημοσιοποίηση πολιτιστικών γεγονότων που παλιά δε θα ενδιέφεραν το κοινό), είν...
	Οι σύγχρονες μουσειολογικές θέσεις τοποθετούν το μουσείο στη θέση του πομπού ποικίλων μηνυμάτων που αφορούν τα πολιτιστικά φαινόμενα άλλων εποχών. Στη θέση του δέκτη τοποθετούν όχι ένα απρόσωπο κοινό, ομοιογενές και ενιαίο, όπως νοείτο μέχρι πρόσφατα,...
	Τα μουσεία συνδιαλέγονται με τους επισκέπτες βασικά μέσω των εκθέσεών τους. Στις εκθέσεις χρησιμοποιούνται διάφορα ερμηνευτικά μέσα τα οποία έχουν διαφορετικό στόχο και λειτουργία. Ήδη ο τρόπος με τον οποίο τα αντικείμενα που εκτίθενται μπορούν να συσ...
	4. Ψηφιακή τεχνολογία και μουσειακή έκθεση
	Την επανάσταση όμως στον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία διαχειρίζονται και παρουσιάζουν τις συλλογές τους έχουν επιφέρει οι νέες τεχνολογίες. Η χρήση τους έχει επηρεάσει όχι μόνο τη συλλεκτική τους δραστηριότητα όσο και τις λοιπές λειτουργίες τους, τη ...
	Εικόνα 2. Science Museum, Λονδίνο, Haus der Musik, Βιέννη
	Στα μουσεία τέχνης οι νέες τεχνολογίες περιορίζονται στο περιθώριο και όχι μέσα στους κύριους εκθεσιακούς χώρους. Αυτό ίσως να οφείλεται στην “αύρα” που εξακολουθεί να περιβάλλει το έργο τέχνης με τη φυσική του παρουσία και τη μοναδικότητά του. Το έργ...
	Θα μπορούσε η ψηφιακή τεχνολογία να αντικαταστήσει εν μέρει ή και εξ ολοκλήρου τη φυσική παρουσία του έργου τέχνης και με ποιο τρόπο και για ποιο σκοπό θα μπορούσε να γίνει αυτό; Ήδη σε αρκετά μουσεία τέχνης έχουν γίνει προσπάθειες ώστε οι νέες τεχνολ...
	5. Ψηφιακό μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης»
	Στην Ελλάδα υπάρχουν ψηφιακά μουσεία, όπως το Γαία (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας), το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και πιο πρόσφατο η Ακαδημία Πλάτωνος τα οποία δεν έχουν αντικείμενα.
	Το 2008 λειτούργησε το μοναδικό ψηφιακό μουσείο τέχνης «Γεώργιος Ιακωβίδης» το οποίο βρίσκεται στην γενέτειρά του στα Χύδηρα της Λέσβου. Εμπνευστής του μουσείου είναι ο Ν. Παπαδημητρίου ιδρυτής του ομώνυμου ιδρύματος με καταγωγή επίσης από τα Χύδηρα. ...
	Με δεδομένη την απουσία αυθεντικών έργων του ζωγράφου, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθούν καθώς βρίσκονται σε συλλογές μουσείων ή ιδιωτών και όταν πωλούνται σε δημοπρασίες κυρίως του εξωτερικού οι τιμές τους είναι απαγορευτικές, το ψηφιακό μουσ...
	Στο ισόγειο (εικ. 3) παρουσιάζεται η προσωπικότητα του ζωγράφου μέσα από τους κυριότερους σταθμούς στη ζωή του, με ψηφιακές εφαρμογές που αξιοποιούν φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές,  φωτογραφίες των εργαστηρίων του στο Μόναχο και στην Αθήνα, αλλ...
	Εικόνα 3. Ψηφιακό μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης»,  ισόγειο
	Ο πρώτος όροφος (εικ. 4) είναι αφιερωμένος στην εργογραφία του Γεωργίου Ιακωβίδη. Από τα πρώτα χρόνια της μαθητείας του κοντά στον δάσκαλό του Νικηφόρο Λύτρα και τα έργα του Μονάχου, μέχρι τα πορτρέτα των εγγονών του που φιλοτέχνησε στο τέλος της ζωής...
	Στη ενότητα του ορόφου «Τα χρόνια της ωριμότητας» βρισκόμαστε στη δεκαετία 1891 με 1900.  Είναι η  εποχή  που διαφοροποιεί τον  ζωγράφο  ως προς την απόδοση των θεμάτων του. Δέχεται επιρροές από τις νέες τάσεις που εμφανίζονται στην ζωγραφική και κυρί...
	Εικόνα 4. Ψηφιακό μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης»,  όροφος
	Κάτω από την  “Παιδική συναυλία” υπάρχουν 2 διαδραστικές εφαρμογές (εικ.5). Στην πρώτη μπορεί ο επισκέπτης, φορώντας τα ακουστικά, να ακούσει την ανάλυση τριών έργων του Ιακωβίδη. Τα έργα αυτά είναι η “Παιδική συναυλία”, η “Ψυχρολουσία” και τα “Πρώτα ...
	Εικόνα 5. “Παιδική συναυλία”
	Το Ψηφιακό Μουσείο Γ. Ιακωβίδης  έχει δεχθεί, από τον Αύγουστο του 2008 που λειτουργεί έως σήμερα, πάνω από 15.000  επισκέπτες εκ των οποίων, 700 ξένοι επισκέπτες, 3000 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 3000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 500...
	6. Συμπέρασμα
	Συμπερασματικά το ψηφιακό μουσείο το οποίο δημιουργείται από τράπεζες δεδομένων το μοιάζει με το Φανταστικό Μουσείο που περιγράφει ο André Malraux, ως μια χωρίς όρια συλλογή έργων τέχνης όλων των εποχών και πολιτισμών απελευθερωμένη από κάθε τοπικό κα...
	Το Ψηφιακό Μουσείο Ιακωβίδη μπορεί να μη διαθέτει πρωτότυπους πίνακες αλλά εμβαθύνοντας στο έργο του καλλιτέχνη, προσφέροντας παράλληλα πολλαπλές ερμηνείες ενισχύει την εκπαιδευτική διάσταση της μουσειακής έκθεσης και παράλληλα αυξάνει την επιθυμία το...
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	1. Εισαγωγή: Ο ρόλος του Σύγχρονου Μουσείου Τέχνης
	Το Σύγχρονο Μουσείο Τέχνης αποτελεί, νοερά ή πραγματικά, χώρο παρατήρησης, συζήτησης και αλληλεπίδρασης αντικειμένων, ιδεών και δράσεων με τον άνθρωπο, καθώς, μετά την είσοδο των αντικειμένων στο μουσείο, είναι λογικό πως αυτά αποκτούν μια άλλη υπαρξι...
	Αυτή η κατάσταση υπερθεματίζει το νεωτερικό χαρακτήρα του Σύγχρονου Μουσείου Τέχνης που παρουσιάζει το πλεονέκτημα της πολυσύνθετης ερμηνείας των εκθεμάτων του και, ως εκ τούτου, μπορεί να αναδειχθεί σε «κονίστρα» διάδρασης ανάμεσα στο κοινό και την υ...
	2. Μουσείο Τέχνης και ΤΠΕ
	Συνεπώς, το σύγχρονο μουσείο Τέχνης αλληλεπιδρά με την υλική κουλτούρα, με βάση τις ανάγκες του κοινού και στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως επισκεπτοκεντρικής οντότητας. Ωστόσο, η προσφορά των κατάλληλων ερεθισμάτων για τη δημιουργία προσωπικών ερμη...
	Η ραγδαία εξέλιξη της ανθρώπινης επικοινωνίας και της αποκωδικοποίησης σύγχρονων μηνυμάτων απαιτεί την αναθεώρηση του μουσειακού πλαίσιου αλλά και των μουσειολογικών πρακτικών, ώστε τα έργα τέχνης να παρουσιαστούν με εναλλακτικούς τρόπους, προκαλώντας...
	Η Oberhardt (2001), αναφερόμενη στην κοινωνία των τελευταίων ετών, τη χαρακτηρίζει ρευστή και ταυτόσημη της τεχνολογίας, προτρέποντάς μας να αντιμετωπίσουμε το μουσειακό πλαίσιο ρευστοποιημένο, με κριτήριο τις εξελίξεις. Τα ψηφιακά μέσα παρέχουν τεράσ...
	Το Fryemuseum προσέφερε έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης του κοινού μέσω της τεχνολογίας και των μέσων δικτύωσης. Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της εποχής, που θέτουν τον άνθρωπο στο κέντρο της τεχνολογίας, ανέδειξε την ψηφιακή του συλλογή, κερδ...
	3. Εικονική πραγματικότητα και έργο τέχνης
	Κατά τον Πατερόπουλο (2011), η ψηφιακή τεχνολογία διαμορφώνει τις κλασικές μορφές του πολιτιστικού αποθέματος, τις μεταλλάσει σε ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα και τις εισάγει με την ορολογία «ψηφιακός πολιτισμός». Ο ψηφιακός πολιτισμός περιλαμβάνει τρει...
	Στο σύγχρονο μουσείο, η θέαση ενός ψηφιοποιημένου έργου τέχνης προσφέρει ένα πλήθος οπτικοακουστικών ερεθισμάτων που προκαλούν διανοητική διέγερση. Ο Levy (1999) υποστηρίζει πως η ψηφιοποιημένη εικόνα είναι μια εν δυνάμει πραγματικότητα που διεγείρει ...
	Στην Ελλάδα συναντάμε το πρώτο ψηφιακό μουσείο τέχνης «Γεώργιος Ιακωβίδης» στα Χύδηρα της Λέσβου, τη γενέτειρα του ζωγράφου. Τα έργα που παρουσιάζονται στο μουσείο είναι ψηφιακές αναπαραγωγές των πρωτοτύπων. Μέσα από θεματικές ενότητες και με τη χρήση...
	4. The Caravaggio experience: ένα παράδειγμα ελκυστικής ψηφιακής παρουσίασης του έργου τέχνης
	Κατά το Levy (1999), το ψηφιακό έρεισμα επιτρέπει νέους τύπους συλλογικής ανάγνωσης, γραφής, ερμηνείας, δράσης και τα μουσεία προωθούν τέτοιου είδους ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Σ’αυτό το πλαίσιο της ψηφιοποιημένης μουσειακής πραγματικότητας μπορεί να ...
	Εικόνα 1
	Η έκθεση αποτελεί μια δυναμική και πρωτότυπη βιντεοεγκατασταση που υιοθέτησε ένα νέο τρόπο προσέγγισης και παρουσίασης των έργων τέχνης. Στόχος των επιμελητών είναι να εξερευνηθεί το έργο του καλλιτέχνη Michelangelo Merisida Caravaggio υπό μια άλλη ο...
	Η προσδοκία των υπευθύνων συνίσταται στην προσπάθεια να αισθανθεί ο επισκέπτης το αληθινό βάθος των έργων, από την αρχική σχεδίαση μέχρι την τελική τους φάση από τον καλλιτέχνη, ώστε να εμπεδώσει με ψηφιακό και εύληπτο τρόπο το καλλιτεχνικό του ύφος κ...
	«Όταν βλέπετε μιά έκθεση, βλέπετε τις εικόνες ή τα γλυπτά, από κάτω τις πληροφορίες από τις σημειώσεις και αυτό είναι όλο. Αντ’αυτού, υπάρχει ένα ερέθισμα εδώ. Οι εικόνες παρουσιάζονται σε’μάς σαν φαντάσματα, σα να πρόκειται για χαρακτήρες που προέρχο...
	Σύμφωνα με το Strinati, η τεχνική της μετακίνησης συγκεκριμένης εικόνας από το γνήσιο φόντο του πινακα, όπως και εγινε στον Καραβάτζιο, δείχνει απίστευτα χρήσιμο: «Ο Caravaggio είναι ένας ζωγράφος των ανθρώπων, των χαρακτήρων. Και αυτό το είδος έκθεση...
	Εικόνα 2
	5. Κριτική αποτίμηση και σύνδεση με το ανανεωμένο μουσειολογικό γίγνεσθαι
	Ο Serota (1999) κάνει αναφορά για ένα ψευδοδίλλημα του κοινού μεταξύ της εμπειρικής ή της ερμηνευτικής γνωστικής μουσειακής επίσκεψης της οποίας ο μόνος υπεύθυνος για τον ορισμό της είναι το μουσείο και η πολιτική που ακολουθεί. Θα ήταν μάλλον αιθεροβ...
	Κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση του μοντέρνου μουσείου τέχνης, θα διαπιστώσουμε πως δόθηκε έμφαση στην ερμηνεία εκ μέρους των επιμελητών. Οι προκλήσεις για αναστοχασμό και παρατήρηση απάλλαξαν τα έργα τέχνης από τη στεγνή παρουσίαση τους στο κοινό. Προσπ...
	Από την άλλη μεριά, η ψηφιακή πραγματικότητα και τα ψηφιακά μέσα αποδείχθηκαν χρήσιμα κατά το παρελθόν, καθότι ανέδειξαν ως ελκυστικά έργα τέχνης που ήταν αδιάφορα στο κοινό. Στην περίπτωση του Καραβάτζιο η ψηφιακή τεχνολογία λειτούργησε ως προσομοιωτ...
	Στον αντίποδα αυτής της λογικής θα μπορούσε να σταθεί η άποψη ότι στο σύγχρονο μουσείο, ο αποδομισμός, η ελευθεριότητα προσωπικών ερμηνευτικών συμπλεγμάτων και η πιθανή αδιαφορία για τις επιστημονικές προσεγγίσεις των αντικειμένων και τη φυσική ροή τη...
	6. Συμπέρασμα
	Η ψηφιακή έκθεση των έργων του Καραβάτζιο προτείνει μια νέα οπτική στην Ιστορία της Τέχνης και στη μουσειοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανανεώνει, συγκινεί, εκπλήσσει, αφαιρεί την υλική υπόστασή της. Φυσικά, η  σημειολογική ερμηνεία των έργων τ...
	Η έκθεση του Καραβάτζιο πρεσβεύει την ανάδειξη της Τέχνης μέσω μιας εναλλακτικής λύσης. Δεν υποκαθιστα την Τέχνη, δεν κάνει Τέχνη. Ίσως θα μπορούσε να κατηγορηθεί ως λαϊκιστικό υπερθέαμα, ως προϊόν υποκουλτούρας. Επιδιώκει την εκ νέου θεώρηση της καλλ...
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	Περίληψη
	Ο ψηφιακός τρόπος αντίληψης στον αντίποδα του montage «χωροχρονικής συνέχειας» που διέπει το «αόρατο κινηματογραφικό στιλ»: Αναλογική και ψηφιακή αντίληψη/επικοινωνία (Revisited).
	Η αλήθεια είναι πως ο συμβατικός κινηματογράφος κάνει ότι μπορεί για να απωθήσει την ψηφιακή διάσταση της αντίληψης και το καταφέρνει χρησιμοποιώντας αυτό το στοιχείο που είναι το πιο εγγενές στα μέσα κατασκευής του: το μοντάζ [χωροχρονικής συνέχειας]...
	1. Εισαγωγή
	Στο κείμενο αυτό προτάσσεται η θέση, ότι ο κλασικός χολιγουντιανός κινηματογράφος , ο οποίος δομείται με βάση τη χωροχρονική συνέχεια της αόρατης γραφής (ή αόρατο στιλ)  εντείνει την αναλογική διάσταση της αντίληψης του θεατή (έναντι της ψηφιακής), εν...
	Το αόρατο στιλ του κλασικού Αμερικανικού παραδείγματος, συνολικά βασίζεται στον ειδικό χειρισμό των δύο καθοριστικών κινηματογραφικών μέσων μιας ταινίας: της mise en scène και του montage. Ως προς τη mise en scène, το αόρατο στιλ βασίστηκε σε αυτό πο...
	Έτσι, η κλασική mise en scène, δηλαδή η αγαστή συνέργεια του φωτισμού, της εστίασης, της γωνίας λήψης της κάμερας και της απόστασης από το θέμα, του καδραρίσματος, της χορογραφημένης θέσης και κίνησης των ηθοποιών, του σχεδιασμού κοστουμιών και σκηνικ...
	Από την άλλη, ως προς το montage, θεσπίστηκαν κανόνες συνάρθρωσης των διαδοχικών πλάνων  οι οποίοι στοχεύοντας να καμουφλάρουν/αποκρύψουν την εκ φύσεως αποσπασματικότητα και ασυνέχεια εν γένει των πλάνων, επιτύγχαναν με δύο χαρακτηριστικές μεθόδους τ...
	Ο εθισμός στην υποβλητική φυσικότητα του αόρατου στιλ το οποίο με το αναλυτικό decoupage και την ψευδαίσθηση της χωροχρονικής συνέχειας που ο συγκεκριμένος τρόπος της κλασικής χολιγουντιανής αφήγησης επιφέρει, κυριολεκτικά εγκολπώνει τον θεατή, «ρουφ...
	Αντίθετα, η ελλειπτική δομή του μοντερνιστικού κινηματογραφικού έργου , οι στιλιστικές καινοτομίες στην εικόνα, στον ήχο και στις μεταξύ τους σχέσεις (jump cuts, flashforwards, οι διαδοχικές επαναλήψεις του ίδιου πλάνου, η διάζευξη εικόνας/ήχου, η σκη...
	Αλλά πριν εξετάσουμε διεξοδικότερα, πώς η αναλογική ή η ψηφιακή αντίληψη του θεατή επηρεάζεται από τη φύση του κινηματογραφικού έργου, προέχει μεθοδολογικά να δούμε πώς ορίζονται αυτοί οι δύο τρόποι αντίληψης και επικοινωνίας.
	Σήμερα ίσως φαίνονται ιδιαίτερα πρωτότυπες  οι έννοιες της Αναλογικής και Ψηφιακής Αντίληψης, του Anthony Wilden , κυρίως επειδή στο παρόν κείμενο τις ανασύρω από τη λήθη για να παρουσιάσω εν κατακλείδι στα πλαίσια ειδικά της κινηματογραφικής θέασης, ...
	1.1 Aναλογική και Ψηφιακή Αντίληψη

	Γενικότερα η εμφάνιση της κουλτούρας θα μπορούσε να επαναπροσδιοριστεί, ως η «εισαγωγή της ψηφιακής επικοινωνίας και  του διαλόγου». Έτσι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το αναλογικό και το ψηφιακό αντιπροσωπεύουν δύο πεδία του πραγματικού, συνυφασμένα υλι...
	Ο καθηγητής Anthony Wilden, στο σπερματικό του έργο System and structure: essays in communication and exchange (Wilden 1980: 155-201), διακρίνει δύο τύπους επικοινωνίας: τον αναλογικό και τον ψηφιακό. Αυτοί οι δύο τύποι επικοινωνίας ενυπάρχουν σε διαρ...
	Η επικοινωνία χωρίζεται περαιτέρω σε μορφή και λειτουργία, από τις οποίες και οι δύο μπορούν να είναι αναλογικές ή ψηφιακές. Το αναλογικό είναι μια συνεχής κλίμακα διαφορών, ενώ το ψηφιακό ένα σύνολο διαφοροποιήσεων/διακρίσεων. Το αναλογικό αποτελεί π...
	α)  Αναλογική είναι η αντίληψη/αίσθηση του κόσμου που μας περιβάλλει, ως ενός διαρκούς συνεχούς, μιας συνεχούς κλίμακας διαφορών. Θα μπορούσαμε να το παραλληλίσουμε με μια κλίμακα διαφορών που λιώνουν, η μια μέσα στην άλλη. Η αναλογική επικοινωνία αφο...
	Το αναλογικό είναι μια ευθεία αναλογία, κάτι πραγματικού. Το κουμπί για παράδειγμα της έντασης του ήχου είναι ευθέως ανάλογο της λογαριθμικής αύξησης της πίεσης του ακουστικού κύματος καθώς το κουμπί στρέφεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Η ανάλογη ...
	Ο άνθρωπος είναι ένα ον το οποίο δημιούργησε τον εαυτό του, επινοώντας τη γλώσσα. Διαμέσου της λέξης, ο άνθρωπος γίνεται μία μεταφορά του εαυτού του.
	(Paz, 1973: 24).
	Με τον τρόπο λοιπόν της γραφής ή της ομιλίας μπαίνουμε στον κόσμο της ψηφιακής αντίληψης/επικοινωνίας, τον κόσμο των διακρίσεων που θα περιγράψουμε στη συνέχεια.
	β) Μετατρέποντας μια διαφορά σε διάκριση, ψηφιοποιούμε το αναλογικό. Η ψηφιακή επικοινωνία αφορά μεμονωμένα ασυνεχή στοιχεία και κενά. Μπορούμε να φανταστούμε το αναλογικό συνεχές κομμένο σε μικρά κομμάτια με περιοχές του τίποτα ανάμεσά τους. Αυτό θα ...
	Στην ψηφιακή διάσταση/λειτουργία της αντίληψης κάθε κομμάτι δεν θεωρείται σε σχέση με τη σχέση του με τα άλλα κομμάτια, αλλά ως μια αυτόνομη οντότητα καθαυτή. Το ψηφιακό επιτρέπει την έκφραση του δεν και του είτε/ή, παρά εκείνη του και τα δύο/και (δηλ...
	Το ψηφιακό είναι κατά μια έννοια απλά το on ή το off, παρόν ή απόν. Το ψηφιακό μπορεί να αναφερθεί σε αυτό που δεν ισχύει ή δεν υπάρχει, αφού δεν συσχετίζεται ευθέως με αυτό που είναι/υπάρχει. Το σύστημα των αριθμών είναι ψηφιακό, ιδιαίτερα εκείνο των...
	Στην κουλτούρα μας η λειτουργική σχέση αναλογικού/ψηφιακού, συχνά αντιστρέφεται. Oι δύο αυτές μορφές επικοινωνίας δεν έρχονται σε αντίθεση και η γενική λειτουργία του ψηφιακού είναι να θέσει όρια μέσα στο αναλογικό όπως το on/off κουμπί του θερμοστάτη...
	1.2. Η εφαρμογή της θεωρίας της αναλογικής και ψηφιακής  αντίληψης του Anthony Wilden στον κινηματογράφο

	Αυτό που λείπει από τις ιδέες του Bazin για την κινηματογραφική αντίληψη, αλλά υπάρχει στη σκέψη των κινηματογραφιστών (κυρίως του Godard) που ακολούθησαν αρχικά τις ιδέες του (για να τις υπερβούν στην πορεία) είναι η αναγνώριση ενός άλλου τρόπου, του...
	1.3.  Από την αναλογική στην ψηφιακή αντίληψη: Το αίνιγμα του Kaspar Hauser (1974)

	Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να καταδείξει παραστατικά τις συνθήκες θέασης στις οποίες ο γραμμικός χολιγουντιανός ρεαλισμός αληθοφάνειας υποβάλλει κάποιον υποθετικό απαίδευτο κινηματογραφικά θεατή. Προς τούτο εξετάζω την αναλογία που μπορεί να διαφανεί...
	Η ταινία Το αίνιγμα του Kaspar Hauser,  στα γερμανικά φέρει ως τίτλο μια φράση από το μυθιστόρημα Macunaíma (1928), πρώτο δείγμα μαγικού μοντερνιστικού ρεαλισμού του Βραζιλιάνου συγγραφέα Mário de Andrade: Jeder fur sich und gott gegen alle (Ο καθένας...
	Σύντομα, ο Hauser μαθαίνει ανάγνωση και γραφή, ενώ αναπτύσσει ανορθόδοξες λογικές και θρησκευτικές προσεγγίσεις (σπαραξικάρδιες κωμικές σκηνές υψηλού φιλοσοφικού επιπέδου!). Αυτό που τον ευχαριστεί περισσότερο είναι η μουσική. Προσελκύει το ενδιαφέρον...
	Ο Bruno S., έγκλειστος  στο κελάρι του πύργου, φέρεται, ως εάν να λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά στον αναλογικό τρόπο αντίληψης. Κι αυτό διότι παρότι σε ώριμη ηλικία βιολογικά, παραμένει εκτός της γλώσσας, το κατ’ εξοχήν ψηφιακό πεδίο αντίληψης, όπως ...
	2) όταν βρίσκεται έξω στη φύση κοιτάζει μεν, αλλά κατ’ ουσία δεν βλέπει, διότι αντιλαμβάνεται τον κόσμο που τον περιβάλλει ως ένα διαρκές συνεχές, μια συνεχή κλίμακα διαφορών. Στα επόμενα 2-3 χρόνια ο φιλεύσπλαχνος ευπατρίδης Herr Daumer τον εκπαιδεύε...
	Τέλος το πόρισμα της αυτοψίας μας παρακινεί νοηματικά, να σκεφτούμε σε συμφωνία με τη Δαρβινική εξελικτική θεωρία (και πέραν της θεωρίας της κληρονομικότητας, ειδικά αφού η ταυτότητα των γονέων του παρέμεινε για πάντα ένα μυστήριο), ότι ίσως τα όργανα...
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	Αλλά ας παρατηρήσουμε τον διπολικό πίνακα που ακολουθεί για να χαρτογραφήσουμε αφαιρετικά τις σχέσεις του αναλογικού και ψηφιακού τρόπου αντίληψης και επικοινωνίας.
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	Η αισθητική του βανδαλισμού είναι εγγενές συστατικό του γκράφιτι, χαρακτηρίζει τη δράση των γραφέων, προσδίδει δυναμισμό και ενέργεια στα κομμάτια και συνδέεται γενικότερα με την «τέχνη της καταστροφής», που αποτελεί ξεχωριστό κίνημα στην ιστορία της ...
	Η ιστορικός τέχνης Kristine Stiles έχει δημιουργήσει τους όρους «τερματικός πολιτισμός» (terminal culture) και «καταστροφή μέσα στην τέχνη» (destruction art), θέλοντας να δείξει ότι οι όροι αυτοί σηματοδοτούν συναφείς χώρους όπου αισθητικές, πολιτικές...
	Στο προανεφερόμενο βιβλίο οι Εβραίοι παρουσιάζονται ως η αλληγορική τροπικότητα του Άλλου. Ο τίτλος είναι διαφωτιστικός: ενώ το όνομα του Γερμανού φιλόσοφου γράφεται με κεφαλαίο Η οι Εβραίοι αποδίδονται στον πληθυντικό και γράφονται με μικρά γράμματα ...
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	1. Ακρυλικό και ρολά πάνω σε τοίχο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κτήριο Πρυτανείας, Λεωφόρος Πατησίων και οδός Στουρνάρη, Αθήνα Μάρτης 2015. Φωτογραφικό αρχείο Κων/να Δρακοπούλου.
	Μια διαφορετική παράμετρο θέτει η επιδίωξη των συγκεκριμένων δημιουργών να εναντιωθούν στον αποκλεισμό των τοπικών κοινοτήτων από την πληροφόρηση· να πετύχουν τη βελτιστοποίηση της μεταφοράς πληροφορίας σε αναλογία με τον τύπο εκείνο του αρχιτεκτονικο...
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	Αυτό το είδος της πολιτικής υπερασπίζεται ακτιβιστικά κινήματα και συλλογικότητες που παλεύουν χωρίς την παρέμβαση μιας καθοδηγητικής αυθεντίας για την εξάλειψη κάθε μορφής υδροκέφαλης εξουσίας. Οι δημιουργοί δρουν μέσα στις τοπικές κοινότητες, και στ...
	Τα έργα παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς οι αφηρημένες φόρμες τους απομακρύνονται από τα γνωστά στυλ της παράδοσης του New York style graffiti. Πρόκειται για έναν πειραματισμό σε τόνους αποκλειστικά του μαύρου και του άσπρου, που έχει εμφανιστ...
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	Stiles, Κ. (1991). Thresholds of Control Deconstruction Art and Terminal Culture. Στο Out of Control Linz: Ars Electronica and Landesverlag, σ.σ. 29-50. Αναδημοσιευμένο στο Druckrey, T. (2000). (επ). Ars Electronica: Facing the Future: A Survey of Two...
	Stiles, Κ. (1987). The Destruction in Art Symposium (DIAS): The Radical Cultural Project of Event-Structured Live Art, διδακτορική διατριβή. Berkeley: University of California.
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	Περίληψη
	Λέξεις κλειδιά
	1. Εισαγωγή
	Η έννοια της συμμετρίας είναι παρούσα, αμέσως ή εμμέσως, και κατά τη δημιουργία και κατά την πρόσληψη του έργου τέχνης. Αν και, μετά την Αναγέννηση, η έννοια αυτή συρρικνώθηκε και κατέληξε συνώνυμη της γνωστής από το σχολείο «συμμετρίας ως προς άξονα...
	Στην αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα, στην «ηρωική εποχή» του μοντέρνου κινήματος, το αίτημα για την εφαρμογή ενός συστήματος αναλογιών, βασισμένου στη «χρυσή τομή» και σχετισμένου με εργονομικές θεωρήσεις, επιστρέφει προς στιγμήν, με το έργο και τις θε...
	Η ερευνητική μας ομάδα έχει αναπτύξει την εφαρμογή λογισμικού SYMMETRY, η οποία βασίζεται στη μαθηματική θεωρία τις συμμετρίας και χειρίζεται μια σημαντική κλάση επιπέδων συμμετρικών σχηματισμών. Είναι διαδραστική και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη ν...
	2. Οι Ομάδες Ισομετρικών Μετασχηματισμών του Επιπέδου
	Η μαθηματική θεωρία της συμμετρίας σχετίζεται άμεσα με τη θεωρία ομάδων (group theory). Ένα γεωμετρικό σχήμα, πεπερασμένο ή άπειρο, είναι συμμετρικό, αν υπάρχουν μη ταυτοτικοί μετασχηματισμοί, οι οποίοι απεικονίζουν αυτό το σχήμα στον εαυτό του, ή, ό...
	Έστω ότι ένα επίπεδο σχήμα παραμένει αναλλοίωτο, αν υποβληθεί στη δράση ενός συνόλου ισομετρικών μετασχηματισμών (isometries – μετασχηματισμοί, οι οποίοι διατηρούν το μήκος). Η ομάδα συμμετρίας του θα ανήκει κατ’ ανάγκην σε μία από τις εξής τρεις κλά...
	α. Ομάδες ρόδακα (rosette groups). Χαρακτηρίζουν περίκεντρους σχηματισμούς. Δεν περιλαμβάνουν μεταφορές (translations), είναι άπειρες ως προς το πλήθος και ταξινομούνται σε κυκλικές (cyclic) και δίεδρες (dihedral). Και τα δύο είδη περιλαμβάνουν μη τα...
	β. Ομάδες διακοσμητικής ταινίας (frieze groups). Χαρακτηρίζουν επιμήκεις, δυνητικά απείρου μήκους σχηματισμούς. Περιλαμβάνουν μη ταυτοτικές αλλά γραμμικά εξαρτημένες μεταφορές, πιθανόν δε να περιλαμβάνουν στροφές, κατά ακέραια πολλαπλάσια των 180  (η...
	γ. Ομάδες ταπετσαρίας (wallpaper groups). Είναι γνωστές και υπό το επισημότερο όνομα επίπεδες κρυσταλλογραφικές ομάδες (plane crystallographic groups), επειδή αποτελούν τα δισδιάστατα ανάλογα των ομάδων μετασχηματισμών οι οποίες χαρακτηρίζουν τις δο...
	Ας είναι  ( 1  και  ( 2  οι γραμμικά ανεξάρτητες μεταφορές, οι οποίες αφήνουν αναλλοίωτο έναν επίπεδο συμμετρικό σχηματισμό. Από τον ορισμό της έννοιας της ομάδας προκύπτει, ότι κάθε σύνθεση των  ( 1  και  ( 2 , δηλαδή κάθε γραμμικός συνδυασμός της μ...
	Υποθέτουμε, ότι η ομάδα συμμετρίας ενός συμμετρικού σχηματισμού είναι ομάδα ταπετσαρίας. Αν στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται και μη ταυτοτικές στροφές, θα υπάρχουν προφανώς σημεία περί τα οποία οι στροφές κατά τα ακέραια πολλαπλάσια μιας θεμελιώδους γω...
	3. Δύο Συμμετρικοί Σχηματισμοί
	Για την εξοικείωση και με τη χρησιμοποιούμενη ορολογία, θα προχωρήσουμε στη μελέτη, από την άποψη της μαθηματικής θεωρίας της συμμετρίας, δύο συμμετρικών σχηματισμών. Ο πρώτος είναι μια γνωστή σπουδή του Ολλανδού χαράκτη M.C. Escher (, το σχεδίασμα 70...
	Σχεδιάσαμε εξ αρχής τμήμα του σχηματισμού (Εικόνα 1, δεξιά), αγνοώντας τις πολύ ενδιαφέρουσες χρωματικές παραλλαγές (χρωματική συμμετρία), χάριν απλούστευσης. Στο αριστερά σχήμα της Εικόνας 2, βλέπουμε τις δύο θεμελιώδεις μεταφορές,  ( 1  και  ( 2 . Π...
	Αλλά είναι προφανές ότι, εκτός των μεταφορών, υπάρχουν και άλλες ισομετρίες στην ομάδα συμμετρίας του σχηματισμού, συγκεκριμένα στροφές, με κέντρα σε χαρακτηριστικά σημεία του μοναδιαίου κυττάρου. Στην Εικόνα 2 (δεξιά), τα κέντρα τάξης 6 συμβολίζονται...
	Εικόνα 20
	Πέραν των μεταφορών και των στροφών που σημειώσαμε, δεν υπάρχουν άλλες ισομετρίες στην ομάδα συμμετρίας αυτού του σχηματισμού. Πρόκειται για την ομάδα  p6 , κατά τον επικρατούντα συμβολισμό της Διεθνούς Ένωσης Κρυσταλλογραφίας (International Union of...
	Εικόνα 21
	Στην Εικόνα 3 παρατηρούμε τη διαδικασία παραγωγής του μοναδιαίου κυττάρου από την ασύμμετρη μονάδα του σχηματισμού. Οι στροφές της τελευταίας κατά γωνίες 120  και 240 , περί το κέντρο τάξης 3, παράγουν το ήμισυ του μοναδιαίου κυττάρου –  τα αντίγραφα ...
	Εικόνα 3
	Το δεύτερο θέμα είναι ένας αραβικός διακοσμητικός σχηματισμός (Εικόνα 4, αριστερά). Τον δανειστήκαμε από κλασικό βιβλίο του Jean Bourgoin (1879/1973:170) και τον ξανασχεδιάσαμε με ακρίβεια. Τον επιλέξαμε και για το ενδιαφέρον της ομάδας συμμετρίας του...
	Εικόνα 22
	Στην Εικόνα 4 (δεξιά) παρατηρούμε το μοναδιαίο κύτταρο του σχηματισμού.  Έχει τετράγωνο σχήμα, με κέντρα τάξης 4 στις κορυφές και στο κέντρο και με κέντρα τάξης 2 στα μέσα των πλευρών. Οι δύο θεμελιώδεις μεταφορές (δεν σημειώνονται ως διανύσματα στο...
	Στην ομάδα  p4g  περιλαμβάνονται και ολισθαίνοντες κατοπτρισμοί. Οι γραμμές ολίσθησης των τελευταίων δεν σημειώνονται στην Εικόνα 4, ώστε το σχήμα να παραμείνει λιγότερο περίπλοκο και περισσότερο ευανάγνωστο, αλλά σημειώνονται στο Πίνακα 1 (εγγραφή 12...
	Στην Εικόνα 5 (αριστερά), βλέπουμε την ασύμμετρη μονάδα. Ο κατοπτρισμός, ως προς τον άξονα που σημειώνεται, παράγει το τέταρτο του μοναδιαίου κυττάρου (μέσον). Στη συνέχεια, οι στροφές κατά ακέραια πολλαπλάσια της ορθής γωνίας, περί το κέντρο του τε...
	Σε μια περισσότερο «μακροσκοπική» θεώρηση, διαπιστώνουμε ότι ολόκληρος ο σχηματισμός παράγεται από τις δύο χρωματικά διαφοροποιημένες πολυγωνικές γραμμές της Εικόνας 4 (αριστερά), αν αυτές υποβληθούν στη δράση των στροφών, μεταφορών και κατοπτρισμών τ...
	4. Οι Επίπεδες Κρυσταλλογραφικές Ομάδες
	Στον Πίνακα 1, παραθέτουμε το μοναδιαίο κύτταρο, καθώς και την ασύμμετρη μονάδα (η σκιασμένη περιοχή), για κάθε μία από τις 17 ομάδες ταπετσαρίας. Το μοναδιαίο κύτταρο για τις ομάδες  p1 και  p2  είναι τυχόν παραλληλόγραμμο. Για τις ομάδες  pm ,  pg ...
	Οι άξονες κατοπτρικής συμμετρίας σημειώνονται με κόκκινες αξονικές γραμμές. Για τους ολισθαίνοντες κατοπτρισμούς, οι γραμμές ολίσθησης σημειώνονται με μωβ διακεκομμένες γραμμές. Τα κέντρα στροφικής συμμετρίας ακολουθούν το συμβολισμό που σημειώνεται...
	Για τις ομάδες ταπετσαρίας, χρησιμοποιείται συνήθως ο συντομογραφικός συμβολισμός της IUC, αντί του πλήρους. Στον Πίνακα πάντως παραθέτουμε και τον πλήρη συμβολισμό, όταν αυτός διαφέρει από τον συντομογραφικό.
	Ο Πίνακας 1 είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του είδους της συμμετρίας, καθώς και για την εύρεση του μοναδιαίου κυττάρου και της ασύμμετρης μονάδας κάθε επίπεδου συμμετρικού σχηματισμού, του οποίου η ομάδα συμμετρίας είναι ομάδα ταπε...
	5. Η Εφαρμογή SYMMETRY
	Η ερευνητική μας ομάδα έχει αναπτύξει την εφαρμογή λογισμικού SYMMETRY, για έρευνα και πειραματισμό με συμμετρικούς σχηματισμούς, των οποίων η ομάδα συμμετρίας είναι (προς το παρόν) ομάδα ταπετσαρίας. Η εφαρμογή έχει γραφτεί στη γλώσσα Visual LISP για...
	Η εφαρμογή «φορτώνεται» στο AutoCAD (εντολή APPLOAD) και δημιουργεί μια νέα εντολή, την SYMMETRY. Όταν κληθεί η εντολή αυτή, ο χρήστης προτρέπεται να επιλέξει μία από τις 17 ομάδες. Για κάθε ομάδα, η εφαρμογή διαθέτει τρεις, προς το παρόν, έτοιμες αφ...
	Από τα περισσότερο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι η δυνατότητα που παρέχει στο χρήστη να πειραματιστεί, σχεδιάζοντας τη δική του ασύμμετρη μονάδα. Του παρέχει το σχήμα του μοναδιαίου κυττάρου και το περίγραμμα της ασύμμετρης μονάδας ...
	Στον Πίνακα 2, παρατίθενται ενδεικτικά 10 περιπτώσεις δημιουργίας ενός συμμετρικού σχηματισμού, με αφετηρία την αποτελούμενη από ελάχιστες σχεδιαστικές οντότητες ασύμμετρη μονάδα. Τα 6 πρώτα παραδείγματα εκκινούν από προκαθορισμένες αφετηρίες και τα ...
	Τα παραδείγματα 1, 3, 4, 5 και 6 είναι γνωστοί αραβικοί διακοσμητικοί σχηματισμοί. Το παράδειγμα 2 είναι γνωστό από τη βυζαντινή αγιογραφία. Τέλος το παράδειγμα 9 είναι μια πολύ γνωστή μονόεδρη πλακόστρωση (monohedral tessellation).
	6. Μελλοντική ανάπτυξη
	Η ερευνητική μας ομάδα σκοπεύει να συνεχίσει την ανάπτυξη της εφαρμογής SYMMETRY, αν μη τι άλλο, επειδή αντλεί αισθητική απόλαυση προγραμματίζοντας τη συμμετρία και επισκοπώντας τα αποτελέσματα της εργασίας της. Για το άμεσο μέλλον, έχουμε θέσει σε π...
	α. Την αναβάθμιση του interface. Ο διάλογος με τον χρήστη θα γίνεται μέσω πλαισίων διαλόγου και θα είναι περισσότερο ευέλικτος. Μέχρι στιγμής ο διάλογος γίνεται στη γραμμή εντολών του AutoCAD.
	β. Η εφαρμογή θα χειρίζεται όλες τις ομάδες ισομετρικών μετασχηματισμών του επιπέδου, περιλαμβανομένων και των ομάδων ρόδακα και διακοσμητικής ταινίας.
	Ο χειρισμός των ομάδων ισομετρικών μετασχηματισμών του χώρου των τριών διαστάσεων, γνωστών ως χωρικών ομάδων (space groups – χαρακτηρίζουν τις δομές των κρυστάλλων), είναι ένα πολύ δυσκολότερο εγχείρημα, καθώς, μεταξύ άλλων δυσχερειών, αφορά ένα πλήθ...
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	Λέξεις Κλειδιά
	Το έργο τέχνης:  performing with God or thita
	Στην Ελληνική αλφάβητο, το γράμμα ‘Θ’ είναι το όγδοο γράμμα. Σύμφωνα με  την Πυθαγόρεια κλίμακα, ισούται με τον αριθμό 9 και συμβολίζει την κλιμακωτή συνάρτηση (μαθηματικός όρος) και την ολοκλήρωση. Το γράμμα ‘Θ’  προέρχεται από το Φοινικικό γράμμα τε...
	Το πρώτο μου έργο τέχνης για το ‘πεζό θ’ ήταν μια performance που αποτυπώθηκε σε εικαστικό βίντεο διάρκειας 2.25 λεπτών στο Κάστρο Moyland, το οποίο σήμερα είναι μουσείο και στεγάζει σημαντικό μέρος του έργου του Joseph Beuys.
	Το έργο αυτό δημιουργήθηκε κατά την διαμονή μου στο  πρόγραμμα Artoll Residency 2013 στη Γερμανία. Ήταν η αντίδρασή μου σ’ έναν πλασματικό χώρο ‘θ’, τον οποίο αντιλήφθηκα σαν τέτοιο μέσα στο κάστρο-μουσείο. Στεκόμουν στο διάδρομο  που οδηγούσε στην αί...
	Παπανικολοπούλου, Μ., θ, 2013, ψηφιακές ανατυπώσεις από  το video της performance μέσα στο Κάστρο Moyland.
	Το γράμμα ‘θ’ είναι ένα από τα σημαντικά γράμματα της  Ελληνικής αλφαβήτου. Η εκφορά του με εκπνοή, στο φωνολογικό σύστημα της Αρχαίας Ελληνικής, ήταν πολύ σημαντική, τόσο που να καθορίζει όλα τα κλειστά σύμφωνα της Ελληνικής γλώσσας, εξ ου και προκλή...
	Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι  η Ελληνική αλφάβητος προήλθε από την προγενέστερη Φοινικική, και ότι ήταν η πρώτη με διακριτά γράμματα για τα φωνήεντα και διακριτά για τα σύμφωνα. Έτσι, από την Ελληνική  αλφάβητο προήλθαν  πολυάριθμες άλλες ...
	Ωστόσο, μόνον οι νεώτεροι τύποι της Αρχαίας ελληνικής σημειωτικής και το μεσαιωνικό Trivium (λογική, ρητορική και γραμματική) απεδείχθησαν σημαντικά και για τον φεμινισμό και για την ψυχανάλυση, που ενώνονται εις βάθος μέσα από τη χρήση αυτών των διασ...
	Η πηγή έμπνευσης της συγκεκριμένης  performance, όπως και του μεγαλύτερου μέρους του έργου μου, είναι μια προσωπική μου εμπειρία/σχέση με την Καθηγήτρια Dr. Margaret Jean Talbot, η οποία κατά την περίοδο εκείνη πλησίαζε το τέλος της ζωής της.
	Αρχικά, νόμιζα ότι το κεφαλαίο γράμμα Ω, το οποίο είναι και το τελευταίο γράμμα της Ελληνικής αλφαβήτου, ήταν το κατάλληλο για την performance μου, αλλά αργότερα αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το Θ χάρη στο συμβολικό του νόημα, το οποίο σύμφωνα με τον Jua...
	Ο Πυθαγόρας λέει ότι το τρίτο επίπεδο αποκωδικοποίησης της Ελληνικής γλώσσας είναι η δόνηση που δημιουργείται όταν προφέρουμε ένα γράμμα ή μία συλλαβή, και η σχέση μεταξύ των γραμμάτων, των λέξεων και των μουσικών τόνων. Ως προς την δονητική φύση των ...
	Εμπνεόμενη από το σχήμα του γράμματος, δημιούργησα ένα κεφαλαίο ‘Θ’ διαμέτρου ενός μέτρου στο χρώμα του γαλάζιου του ουρανού. Οι άμεσοι συσχετισμοί που έρχονται στο νου ενός Ελληνόφωνα είναι οι λέξεις Θεός, θάνατος και θεϊκός. Αυτό που διαπιστώνουμε ε...
	Παπανικολοπούλου Μ., Θ, 2014, φωτογραφίες από το βίντεο που  τραβήχτηκε στην Αίγινα
	Κατόπιν, αποφάσισα να παρουσιάσω μια δράση στην οροφή μιας τυπικής Κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής εκκλησίας με διπλό τρούλο. Η κορυφή της εκκλησίας είναι ιδεώδες περιβάλλον για ένα έργο που έχει σχέση με τη ζωή και το θάνατο. Το σφαιρικό σχήμα του τρούλο...
	Είχα επηρεαστεί από τη συμμετοχή της Paulina Olowska στην έκθεση Ecstatic Alphabets / Heaps of Language το 2012 στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MOMA) στη Νέα Υόρκη στην οποία συγκεντρώθηκαν μαζί και ιστορικά και σύγχρονα έργα τέχνης τα οποία πραγματεύον...
	Olowska, P., Alphabets, 2005/2014, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη
	Αντιπαραβάλλοντας το έργο της Olowska με το δικό μου, δεν προσπαθώ να βρω σωματικές στάσεις που να διαβάζονται σαν αλφάβητος, αλλά να αποκαλύψω την ιστορία  του κάθε γράμματος ξεχωριστά,  σαν ένα συνδυασμό προσωπικό  και πολιτισμικό. Ο πειραματισμός μ...
	Παπανικολοπούλου, Μ., Θ, 2014, φωτογραφίες από το βίντεο που  τραβήχτηκε στην Αίγινα
	Επιλέγω τον αυτοσχεδιασμό, γιατί είναι ο πλέον απελευθερωτικός τρόπος για να αναδυθεί ο  προσωπικός κινησιολογικός κώδικας. Με τον αυτοσχεδιασμό γινόμαστε ταξιδιώτες. Ποτέ δεν ξέρουμε που θα καταλήξουμε και ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε. Η δράση και η α...
	Τα σύμβολα ποτέ δεν έχουν μόνον μια ερμηνεία. Δεν είναι ποτέ στάσιμα. Συνεχώς αναπτύσσονται. Προοδεύουν  δυναμικά, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν και το νόημα  που τους δίνει ο καλλιτέχνης.
	Ο  Lacan  συμφωνεί με τον Saussure στον ισχυρισμό ότι μια φυσική γλώσσα δεν είναι μια ονοματολογία ή ένας κατάλογος από ‘λέξεις’ που αντιστοιχούν σε ‘πράγματα. Μια γλώσσα είναι, μάλλον, ένα σύστημα συμβόλων τα οποία έχουν  νόημα μόνον στο βαθμό που δι...
	Παπανικολοπούλου, Μ., Θ, 2014, φωτογραφίες από το βίντεο που  τραβήχτηκε στην Αίγινα
	Ο Lacan συνεχίζει: « Η γλώσσα και η δομή της υπάρχουν πριν από τη χρονική στιγμή που το κάθε υποκείμενο (άνθρωπος) σε συγκεκριμένη φάση της νοητικής του εξέλιξης εισέρχεται  σ’ αυτήν. Τοιουτοτρόπως, το υποκείμενο επίσης, εάν εμφανίζεται ότι είναι σκλά...
	Η λέξη  'name' στην Αβέστα και  στα Σανσκριτικά είναι 'nama', στα Ελληνικά είναι ‘όνομα’ και στα Λατινικά είναι 'nomen', είναι όπως παρατηρούμε σχεδόν ομόηχη σε όλες τις γλώσσες, και μια από της σημασίες που του έχει δοθεί είναι  ‘διασημότης’ (Etymonl...
	Καλείται επίσης «κύριο όνομα». Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό, «αυτό που κάνει  την κάθε  λέξη να διακρίνεται είναι η διαφορά της από μια άλλη λέξη». (Saussure 1983: 653). Έτσι, οι λειτουργίες ενός ονόματος καθορίζονται από το να γίνεται  διάκριση μεταξ...
	Οι θεωρίες του Lacan με βοήθησαν να κτίσω την καλλιτεχνική μου γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της πραγματικής χρονικής περιόδου που κάνω performance, και για να το εκφράσω σωστά,  δημιουργώ μια εικαστική δράση, είμαι ολοκληρωτικά επικεντρωμένη στην παρούσα ...
	Να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή χωρίς πλοκή, θα έμοιαζε με τη θεωρία του Μπρεχτ για τον διαχωρισμό. Η αισθητική του παρέχει εργαλεία για την μεταμόρφωση των έργων τέχνης σε διαλεκτικές δραστηριότητες με ποικίλα ιδεολογικά στηρίγματα. Αν το διάβασμα είναι ...
	Στο κυρίως σώμα του έργου, στο οποίο χρησιμοποιώ μεμονωμένα γράμματα,  θα μπορούσε να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει σαφής ιστορία αν και υπάρχει εξέλιξη. Το  γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει αμηχανία στον θεατή. Μετά από ανατροφοδότηση από το σεμινάριο Wor...
	Στο συγκεκριμένο έργο, επέλεξα η θηλυκή μορφή να είναι ο παρουσιαστής, ο παιδαγωγός, ο αφηγητής του γράμματος. Επιλέγοντας να φοράω ένα λευκό φόρεμα παρά στενά παντελόνια ή να έχω μια μάλλον προκλητική εμφάνιση, όπως έκανα με τα έργα μου για τα γράμμα...
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	Περίληψη
	Λέξεις Κλειδιά
	1. Εισαγωγή
	Η σχέση της αισθητικής με την ευχρηστία έχει απασχολήσει όσο καμία άλλη την έρευνα στον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή. Ο όρος αισθητική έχει μελετηθεί από διαφορετικές οπτικές και του έχουν αποδοθεί διαφορετικές σημασίες σε διαφορετικά ...
	Στο πεδίο αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή  έρευνα έδειξε ότι η ευχρηστία  μπορεί να μην είναι ο μόνος κύριος καθοριστικός παράγοντας της ικανοποίησης των χρηστών. Αλλά ότι και άλλα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο....
	Αυτό οδηγεί  σε μια  προοπτική  η οποία λαμβάνει υπόψη το σύνολο της εμπειρίας του χρήστη και υποδηλώνει ότι η αισθητική μπορεί να παίζει ένα σημαντικό ρόλο για το προϊόν  και τον σχεδιασμό συστημάτων.
	Σε μια περιορισμένη αγορά, είναι πολύ σημαντικό για τους σχεδιαστές και τους παραγωγούς των artifacts να κατανοήσουν τις προτιμήσεις των χρηστών  “στόχος”. Η προτίμηση αντανακλά άμεσα στο συναίσθημα  και τη  στάση του χρήστη για το artifact  και επηρε...
	2. Αισθητική και ευχρηστία
	Η οπτική εμφάνιση, η ελκυστικότητα, η ομορφιά ή η αισθητική (όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται και τα συνώνυμα στη παρούσα εργασία)  στη διεπιφάνεια  χρήστη είναι  ένα θέμα μείζονος ενδιαφέροντος στην αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή. H  Postrel (200...
	Πολυάριθμες μελέτες δείχνουν την επίδραση της αισθητικής σε σχέση με την ευχρηστία  (de Angeli et al., 2006; Hassenzahl & Monc, 2010; Tuch et al., 2012), την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία (Robins και Holmes, 2008), και την  συνολική εντύπωση (Schenkm...
	Η ευχρηστία εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα είναι σχεδιασμένο. Ανεπίσημα, η ευχρηστία μπορεί να ταυτιστεί με το πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν ή με τη “φιλικότητα προς το χρήστη” του προϊόντος. Σύμφωνα με το διεθνές πρό...
	Στο βιβλίο του “Emotional Design”, ο Norman (2004) αναφέρει ότι η αισθητική του σχεδιασμού μπορεί να έχει  μεγαλύτερη επιρροή στις προτιμήσεις των χρηστών από την  λειτουργική ευχρηστία. Ο ισχυρισμός αυτός αντικατοπτρίζει την καθιερωμένη γνώση στο μάρ...
	3. Επισκόπηση έξι εμπειρικών μελετών
	Εξετάσαμε έξι εμπειρικές μελέτες στο σύνολο (Εικόνα 1). Οι μελέτες συλλέχθηκαν από διάφορες πηγές (ACM Transactions on Computer-Human Interaction, Human-Computer Interaction, Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, IEEE International Conf...
	Εικόνα 1.  Οι έξι εμπειρικές μελέτες της έρευνας
	Ωστόσο με βάσει τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί και που θα συζητηθούν παρακάτω, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι  το κριτήριο της αισθητικής συνιστά πλέον ένα αναπόσπαστο τμήμα της αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης καθώς και παράγοντα επιτυχίας και αποδοχής των...
	Όλα ξεκίνησαν από την μελέτη των Dion et al.  το 1972. Στην προκαταρκτική τους μελέτη,  50 “άτομα  ως  ερέθισμα” βαθμολογήθηκαν σαν   “ μη ελκυστικά”, “μετρίως ελκυστικά” και “ελκυστικά”, 60 συμμετέχοντες  κλήθηκαν να  βαθμολογήσουν κάθε ερέθισμα για ...
	είχαν  περισσότερα κοινωνικά επιθυμητά χαρακτηριστικά
	αναμενόταν να πάρουν  καλύτερες θέσεις εργασίας
	η  ομορφιά ήταν το κεντρικό χαρακτηριστικό, το οποίο επηρέασε άλλα   χαρακτηριστικά
	Συνολικά, το πείραμα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι  “δεν είναι μόνο τα σωματικά ελκυστικά άτομα που  θεωρούνταν  ότι είχαν περισσότερες κοινωνικές  επιθυμητές  προσωπικότητες από εκείνες των λιγότερο ελκυστικών. Αλλά θεωρείτο ( από τους συμμετέχοντες)  ...
	Μεταξύ των πρώτων οι οποίοι μελέτησαν συστηματικά την σχέση  της αισθητικής και της ευχρηστίας ήταν οι Kurosu & Kashimura (1995), οι οποίοι διεξήγαγαν ένα πείραμα με 26 διαφορετικές διεπαφές αυτόματων ταμειακών μηχανών (ΑΤΜ) και βρήκαν έναν υψηλό συσχ...
	πόσο όμορφο είναι;
	και πόσο εύκολο είναι  να το χρησιμοποιούν;
	Οι Kurosu & Kashimura βρήκαν  ισχυρή σχέση μεταξύ προφανούς (apparent)  ευχρηστίας  και  προφανούς ομορφιάς. Η συσχέτιση αυτή ήταν υψηλότερη από  ότι μεταξύ ομορφιάς και ευχρηστίας  όπως κρίνεται από τους ειδικούς. Ως εκ τούτου: η αισθητική επηρεάζει ...
	Εικόνα 2. ATM layouts  (Kurosu και Kashimura, 1995)
	Ο Tractinsky (1997), προσάρμοσε τα  ιαπωνικά  layout  των  ΑΤΜ της μελέτης των Kurosu & Kashimura για  το κοινό του Ισραήλ με μερικές πρόσθετες σχεδιαστικές ρυθμίσεις. Πρόσθεσε επίσης ένα επιπλέον πείραμα που χώριζε την αισθητική και τις αξιολογήσεις ...
	Η επόμενη έρευνα των Tractinsky et al. (2000), πραγματοποιήθηκε προκειμένου οι ερευνητές να επικυρώσουν  και να αναπαράγουν τα ευρήματα των  Kurosu & Kashimura. Οι ερευνητές υποστηρίζουν: Η ευχρηστία και η  αισθητική αλληλοεπηρεάζονται λόγω  “δημοφιλώ...
	Υπάρχει κάτι άλλο που επηρεάζεται  εκτός από την ευχρηστία;
	Τι θα συμβεί πραγματικά μετά από την εκτέλεση εργασίας ;
	Χρησιμοποιήθηκαν 9 ATM layouts  και 3 μεταβλητές αισθητική  “aesthetics”,  ευκολία χρήσης “ease of use”, ποσότητα πληροφοριών  στην οθόνη “amount of information on screen”. Οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν,  εκτέλεσαν τις εργασίες τους, και στη συνέχεια ...
	Ο Hassenzahl (2004) διαφοροποιείται από τις προηγούμενες μελέτες και υποστηρίζει πως η χρήση του όρου ικανοποίηση “satisfaction” στην αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή  ταυτίζεται συχνά με την αντιληπτή ευχρηστία η με την γενική αξιολόγηση του προϊόντ...
	Εικόνα 3. Ερωτηματολόγιο AttrakDiff  (Hassenzahl , 2004 )
	Σε αντίθεση με τους  (Tractinsky et al., 2000), βρήκε ελάχιστη συσχέτιση μεταξύ της ρεαλιστικής ποιότητας (RQ), δηλαδή ευχρηστίας, και ομορφιάς. Η καλοσύνη (goodness) διαφέρει από την ομορφιά και εξαρτάται από τα  ηδονικά χαρακτηριστικά και τα πραγματ...
	Οι Tuch et al. (2012) με την μελέτη τους ισχυρίστηκαν  ότι: “Με οριακές συνθήκες, περιγράφουμε την πιθανότητα  ότι διαφορετικοί βαθμοί χειραγώγησης ευχρηστίας και αισθητικής μπορεί να επηρεάσουν  την σχέση  αισθητικής- ευχρηστίας με διαφορετικό τρόπο”...
	Εικόνα 4. Επισκόπηση της πειραματικής διαδικασίας  των Tuch et al., 2012
	Βρήκαν, προς έκπληξή τους, ότι δεν ήταν η πιο ελκυστική ιστοσελίδα η οποία αύξησε  την βαθμολογία  στην ευχρηστία αλλά μάλλον ήταν οι πιο εύχρηστες  ιστοσελίδες που έτειναν να αυξήσουν το μέτρο της ομορφιάς. Με λίγα λόγια δεν διαπίστωσαν  ότι  αυτό  π...
	4. Συμπέρασμα
	Υπάρχουν διαφορές στις ερευνητικές  μελέτες. Οι διαφορές  μπορεί να έγκεινται στην διαφορετικότητα του είδους των εξεταζόμενων μεταβλητών όπως μηχανήματα ΑΤΜ (διαφορετικό layout), “skins” από mp3- players, ιστοσελίδες διαφορετικού περιεχομένου ή ακόμη...
	Από τα αποτελέσματα όμως προκύπτει πως η αισθητική και η ευχρηστία δεν αποτελούν δυο διαφορετικούς τρόπους σχεδίασης. Η αισθητική δεν αρνείται την ευχρηστία ή την λειτουργικότητα. Μέσα από τις περισσότερες εμπειρικές μελέτες αποδεικνύεται η σημαντική ...
	Η διεπιφάνεια  ενός συστήματος είναι ό, τι οι χρήστες αναγνωρίζουν περισσότερο απ' όλα,  και είναι ότι συνδέει  τους χρήστες με το περιεχόμενο του συστήματος.  Οι  σχεδιαστές πρέπει να αξιοποιήσουν την ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ της αντιληπτής ευχρησ...
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	Το πολυδιάστατο πεδίο της νέας ψηφιακής πραγματικότητας εντάσσεται στα επικοινωνιακά φαινόμενα. Αντλεί ιδιαίτερη σημασία από τα σύγχρονα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δεδομένα, και μεταβάλλει την καθημερινή ζωή που χαρακτηρίζει τη μεταβιομηχανική...
	Η επικοινωνία εξ ορισμού  διενεργείται ως διαδικασία μεταβίβασης απόψεων, πληροφοριών, ιδεών, σκέψεων και συναισθημάτων από πομπό σε δέκτη, με σκοπό να επηρεάσει καταστάσεις και να προκαλέσει δράσεις και συμπεριφορές. Στο κείμενο “Η σημασία της επικοι...
	«…επικοινωνία εδώ εννοούμε το μηχανισμό μέσω του οποίου υπάρχουν και αναπτύσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις – όλα τα σύμβολα του νου, μαζί με τα μέσα μεταβίβασής τους στο χώρο και διατήρησής τους στο χρόνο.», (Cooley, 1991:30).
	Η επικοινωνία ως διαπιστωμένη ανθρώπινη ανάγκη έχει διανύσει χιλιάδες χρόνια διαδρομής. Με αφετηρία την αυθόρμητη ανταλλαγή μηνυμάτων στις σπηλαιογραφίες πορεύτηκε στη φυσική έκφραση του άναρθρου και του αρθρωμένου λόγου, στην προσχεδιασμένη γλώσσα κα...
	Συνιστούν ένα πλούσιο και πολύπλοκο πληροφοριακό περιβάλλον, που ασκεί γοητεία, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί περίσκεψη και κριτική.
	Οι πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες στις υπηρεσίες και στις συσκευές προσελκύουν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό χρηστών. Ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία (sms, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφαρμογές δικτύωσης από εταιρίες κινητής τηλε...
	Η δημιουργία πολιτιστικών αγαθών και καταναλωτικών προϊόντων νέων μορφών αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπο και το περιβάλλον συγκροτεί έναν κόσμο που κυριαρχείται από την παρουσία της τεχνολογίας. Προτείνει νέα πρότυπα. Μέσα από αυτά διερευνά και επαναορί...
	Φέρνει στο νου κλασσικά διηγήματα της επιστημονικής φαντασίας των Issac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert Heinlein, Stanislaw Lem.
	Είναι ίσως αυτό το ξεπέρασμα του ανθρώπου που ο Friedrich Nietsche (1844-1900), αν και δε σκεφτόταν την τεχνολογική εξέλιξη δίδαξε στο βιβλίο του “Τάδε έφη Ζαρατούστρας”;
	Μήπως ακόμα και τώρα χρειάζεται η γέφυρα μεταξύ ανθρώπου και υπερανθρώπου που επιθυμούσε να κατασκευάσει;
	Την ανησυχία για την επίδραση της τεχνολογίας στις ανθρώπινες κοινωνίες απέδωσαν ο Aldus Huxley (1894-1963) στο λογοτεχνικό έργο του “Θαυμαστός νέος κόσμος”, και ο George Orwell (1903-1950) στο διήγημα “1984”.
	Θεωρητικές και κριτικές αναλύσεις για την τεχνολογική επικοινωνία και τον τρόπο που επηρεάζει την κοινωνική αλλαγή διατύπωσε ο Γάλλος φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Jean Baudrillard (1929-2007).
	Όπως και ο γλωσσολόγος Ferdinand de Saussure υποστήριζε ότι, η νοηματική αξία δημιουργείται μέσα από τη διαφορετικότητα. Ιστός συγκρατεί αντικείμενα, εικόνες αντικειμένων, λέξεις που αναφέρονται σ’ αυτά και σημάδια. Λέξεις ή σημάδια διαπλέκονται, και ...
	Επικοινωνιακά, η διαδραστική πρακτική καθιστά την ατομικότητα στοιχείο συγκρότησης της συλλογικότητας.
	Συγκεκριμένα, ο Jean Baudrillard έγραψε ότι, η παγκόσμια κοινωνία τον 20ο αιώνα γίνεται ολοένα και πιο τυφλή σε συμβολικές πράξεις με την ανταλλαγή των σημείων και των εμπορευμάτων.
	Σύμφωνα με τις απόψεις του, κινητήρια δύναμη της κοινωνίας είναι η κατανάλωση, και “η ιδεολογική γένεση των αναγκών” που περιγράφει ο Roland Barthes προηγείται από την παραγωγή προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Τα γεγονότα των ημερών μας ανα...
	Μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα, οι πολιτισμικές μεταβολές που προκύπτουν θέτουν ερωτήματα ηθικής, σχετικά με τις συνέπειες της επέκτασης των νέων τεχνολογιών σε κάθε τομέα της κοινωνικής πρακτικής. Ιχνηλατώντας τις αλληλοεπιδράσεις και τα όρια μεταξ...
	Μέρος των απαντήσεων στις εγγενείς προκλήσεις της νέας ψηφιακής πραγματικότητας μπορεί να προσεγγισθεί μέσα από την αισθητική , που αποπειράται να περιγράψει και να ερμηνεύσει την εμπειρία.
	Η αισθητική σχετίζεται με τις εικόνες, αφού ετυμολογικά προέρχεται από το ουσιαστικό αίσθηση, δηλαδή ανθρώπινη ικανότητα αντίληψης της πραγματικότητας - παράγωγο του ρήματος αισθάνομαι που σημαίνει λαμβάνω γνώση, αντιλαμβάνομαι, εννοώ, μαθαίνω …
	Ως κλάδος της φιλοσοφίας εξετάζει προβλήματα σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των έργων τέχνης, τα κριτήρια του ωραίου, τους τρόπους της δημιουργίας, αλλά και τις σχέσεις τέχνης και πραγματικότητας.
	Επιχειρεί να συνδράμει στην καλλιέργεια των αισθήσεων, την ικανότητα πρόσληψης και τη θεωρητική σκέψη.
	Ποικίλες θεωρίες διατυπώθηκαν σχετικά με τη θεμελίωση των αναζητήσεων της αισθητικής .
	Πλήθος νεότερων αντιλήψεων τροφοδότησε το πεδίο των ερευνών της αισθητικής με έντονες συζητήσεις, συγκλίσεις απόψεων και διαφωνίες, που αφορούν:
	το προσωπικό γούστο που καθορίζεται από τις ιδέες ή τα συναισθήματα David Hume (1711-1776),
	τη δημιουργική πράξη Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), Benedetto Croce (1866-1952),
	τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την αντίληψη ότι το νόημα αλλάζει ανάλογα με την περίσταση Marshall McLuhan (1911-1980), Walter Benjamin (1892-1940),
	τις ανιχνεύσιμες ιδιότητες του έργου τέχνης Monroe Beardsley (1915-1985).
	Το ωραίο:
	ο ποιητής και κριτικός της λογοτεχνίας Nicolas Boileau (1636-1711) κατανοεί ως αληθινό,
	ο ρεαλισμός (1850-1880) θεωρεί ότι συγκινεί ως ιδέα,
	η ψυχολογική ερμηνεία της τέχνης το εκλαμβάνει ως εσωτερικό συναίσθημα.
	Επίσης,
	ο λογοτέχνης και ποιητής Κώστας Βάρναλης (1884-1974) γράφει ότι, ωραία είναι μόνο τα ανθρώπινα και
	ο φιλόσοφος και παιδαγωγός Ευάγγελος Παπανούτσος (1900-1982) υποστηρίζει ότι, περιεχόμενο και μορφή διεγείρουν τη συνείδηση.
	Το έργο της αισθητικής προσφέρει ερωτήματα και απαντήσεις, επειδή οι αναπαραστάσεις, όπως και τα κείμενα θεωρητικών και ποιητικών αφηγήσεων λειτουργούν ως νοητικά  πειράματα ζωτικότητας και ικανότητας να δημιουργήσουν νέες απολαύσεις, συλλογισμούς και...
	Η σιωπή εργαλειοποιεί το λόγο, γιατί τον ποτίζει με τα χρώματά της, συνεπικουρώντας την έκφραση των ηθικών διαστάσεων της αισθητικής.
	Η σχετικότητα χαρακτηρίζει τις σκέψεις που αναζητούν το μέτρο των πραγμάτων και τη χίμαιρα της ηθικής τάξης που επιδιώκει το απόλυτο.
	Ομοφωνία δεν υπάρχει τόσο για την ηθική , όσο και για τη μεταηθική, δηλαδή για την επιδίωξη ανάλυσης του νοήματος των όρων που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα ηθικής. Περιγραφές και αναζητήσεις ποικίλουν σημαντικά.
	Κριτική και αμφισβήτηση της μεταφυσικής φιλοσοφίας άσκησε ο Γερμανός φιλόσοφος Immanuel Kant (1724-1804).
	Σημείωσε σημαντική στροφή στον ιδεαλισμό και την ηθική ως αντίδραση στον ωφελιμισμό.
	Σχετικά με τον όρο ηθική σε μια απλή προσέγγιση υπονοούμε την οριοθετημένη κοινωνική έκφραση και δράση, καθώς και τη δυναμική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Κριτήρια της ηθικής συνιστούν η αγάπη, ο σεβασμός της ανάγκης για ελευθερία, αλλά και όποια α...
	Ο στοχαστής που ταύτισε την ηθική με την ανάγκη για ελευθερία είναι ο Ιταλός φιλόσοφος Benedetto Croce  (1866-1952). Στις αναλύσεις του, με τον όρο “φιλοσοφία του πνεύματος” επαναορίζει τις βασικές αρχές της δυτικής φιλοσοφίας. Αναζητά αρχές διαχρονικ...
	Στην αισθητική – η ενεργητική δραστηριότητα του πνεύματος, η ενορατική γνώση παράγει αισθητικές και λογικές μορφές.
	Η αισθητική και η λογική βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση: κάθε έννοια περιέχει και μια αισθητική πλευρά που μεταδίδεται μέσω συναισθημάτων, ενώ κάθε αισθητική μορφή αποτελεί αντικείμενο εννοιολογικής ανάλυσης.
	Η ηθική αποτελεί εκδήλωση του πρακτικού πνεύματος που παράγει πράξεις.
	Η ιστοριογραφία είναι εκδήλωση δημιουργικής πολλαπλότητας που αναφέρεται σε ποιότητες αισθητικές, λογικές, οικονομικές και ηθικές.
	Στην αδυναμία της ηθικής αναφέρθηκε σε διάλεξή του, το 1929, ο Ludwig Wittgenstein. Σχετικά με τον ορισμό της ηθικής θεωρούσε ότι είναι η αναζήτηση του νοήματος της ζωής, αυτού που κανείς αξίζει να ερευνά επίμονα:
	«…Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε κατ’ αρχάς τον χαρακτήρα της ηθικής ως συνολικού τρόπου θεώρησης του κόσμου και της θέσης μας μέσα σ’ αυτόν.», (Wittgenstein, 2000:158).
	Τελικά, ίσως αξίζει να σταθούμε, να αναλογιστούμε και να νοιώσουμε τα λόγια του Claude Levi-Strauss:
	«… Το γεγονός της ποικιλομορφίας είναι εκείνο που πρέπει να διασωθεί, και όχι το ιστορικό περιεχόμενο που της έδωσε κάθε εποχή, και που καμιά δε θα μπορούσε να παρατείνει πέρα από τον εαυτό της. Πρέπει λοιπόν να ακούμε το σιτάρι που φυτρώνει, να ενθαρ...
	Σ΄ αυτό το σύγχρονο τρόπο ζωής, που ριζικά διαφέρει από κάθε παλαιότερο και που επανασχεδιάζει τη ζωή του μέλλοντος μάλλον ο αναστοχασμός δεν επαρκεί. Η ανάδραση επείγει να μελετηθεί ουσιαστικά και συγκροτημένα, έτσι ώστε:
	να καθησυχαστούν οι φόβοι που περιβάλλουν σχεδόν πάντοτε τις καινοτομίες και τις επακόλουθες αλλαγές,
	να εξεταστούν προσεκτικά και να αξιολογηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο, την κοινωνία, και το οικοσύστημα,
	να συζητηθούν, να διερευνηθούν μεθοδικά και να επιλυθούν σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν παγκόσμια, για τον πληθυσμό όλης της γης, όπως η ετερογένεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχια, η βία και ο πόλεμος.
	Και έστω ότι, αυτή η συζήτηση ανοίγει δυναμικά με αισιόδοξη προοπτική επίλυσης σοβαρών ζητημάτων, όπως:
	η θεραπεία ασθενειών, που μέχρι σήμερα πλήττουν θανάσιμα την ανθρώπινη υγεία,
	η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που επιφέρουν οι σημερινές οικονομικές πολιτικές,
	η επανασυγκρότηση του συστήματος της παιδείας και της διάρθρωσης του πολιτισμού της μεταβιομηχανικής κοινωνίας.
	Τότε ποιοί θα είναι οι κανόνες στην κοινωνία του αύριο;
	Άρθρα στο σύγχρονο τύπο και ρεπορτάζ σε τηλεοπτικές εκπομπές με διεθνή ακροαματικότητα προϊδεάζουν ότι, στις επόμενες δεκαετίες οι εξελίξεις θα καταστήσουν πιθανόν άχρηστη την απλή λειτουργία του χρήματος. Η σημαντική αυτή απώλεια ίσως συμπαρασύρει στ...
	Τι σημαίνει για την ανθρωπότητα η νέα αυτή υπαρξιακή απειλή;
	Πως η αισθητική, δυνητικά θα απαλλάξει το σύγχρονο άνθρωπο από τον ηθικό ντετερμινισμό, δηλαδή τις απόψεις που υποστηρίζουν την απουσία του αυτεξούσιου ανθρώπου;
	Ωστόσο, η ελευθερία της βούλησης υπάρχει μέσα στον ΩΚΕΑΝΟ της πραγματικότητας των ψηφιακών μέσων και της πληροφορίας. Αφού:
	«Όταν μια φορά λάμψει ο φάρος της ελευθερίας μεσ’ την καρδιά του ανθρώπου, τότε οι θεοί είναι ανήμποροι μπροστά του΄ είναι πια καθαρά θέμα ανθρώπινο και στη διάθεση των ανθρώπων βρίσκεται η παραπέρα πορεία ή ο αφανισμός τους»., Sartre.
	«Δε φοβούμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα είμαι ελεύθερος …»., Καζαντζάκης.
	Και η φράση του cyborg “I’ll be back”, ως σήμερα παραμένει κινηματογραφικός λόγος και μόνο, από την ταινία TERMINATOR, του James Cameron.
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	Η τέχνη του animation σαν μέσον οπτικής επικοινωνίας στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα.
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	1.1. Τι είναι το animation

	Animation είναι η ταχεία προβολή μιας σειράς από στατικές εικόνες, δισδιάστατης ή τρισδιάστατης σχεδίασης ή φωτογραφιών, έτσι ώστε να δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης. Είναι μια οφθαλμαπάτη της κίνησης και αυτό συμβαίνει εξ αιτίας του φαινομένο...
	«Το animation, το οποίο έχει ανακαλύψει και συνεχώς ανακαλύπτει διαφορετικές τεχνικές κατασκευής, είναι μια μέθοδος παραγωγής κίνησης καρέ – καρέ , οποιαδήποτε τεχνική και να χρησιμοποιήσει. Το animation με έμαθε την σχετικότητα στην εκμάθηση της ταχ...
	«Animation δεν είναι η τέχνη του σχεδίου που κινείται, αλλά της κίνησης που σχεδιάζεται. Το ουσιώδες δεν είναι εκείνο που περιέχεται σε ένα σχέδιο, αλλά εκείνο που γεννιέται ανάμεσα στα σχέδια όταν αυτά αναπτύσσονται σε μία σειρά»  .
	«Ο «ζωντανός» κινηματογράφος παράγει με μηχανικό τρόπο και μέσον την φωτογραφία συμβάντα παρόμοια με αυτά που βλέπουμε στην οθόνη, ενώ δημιουργεί τα συμβάντα με μέσον διαφορετικά εργαλεία και λήψη. Σε ένα animation film τα γεγονότα συμβαίνουν πρώτη φο...
	«Η σημερινή εμπειρία, λόγω και της digital τεχνολογίας και των εμφανών φιλοσοφικών δυσκολιών στο επίπεδο της αισθητικής και της έκφρασης, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της κάθε παραγωγής  θα τεθεί ένας «θετικός» ορισμός.
	Ξεκαθαρίζεται ότι θα πρέπει να αποδοθεί εξ’ ολοκλήρου στο animation, κάθε κινούμενη εικόνα που δεν είναι απλή λήψη της πραγματικής ζωής, στα 24 frame το δευτερόλεπτο»  .
	1.2. Ιστορικές αναφορές.

	Σύμφωνα με τους θεωρητικούς του animation, η τέχνη του frame by frame ξεκίνησε με την χρήση των animation toys και το Thaumatotrope του John Aytron Paris στα 1825. Το Thaumatotrope είναι το πιο διαδεδομένο παιχνίδι στον 19ο αιώνα. Ένας δίσκος όπου από...
	Εικόνα 1. Thaumatotrope
	Το ξεκίνημα όμως των animation films, λόγω της χρήσης προβολής με Celluloid, ταυτίζεται με τον Emil Reynaud το 1889, όταν δημιούργησε το οπτικό θέατρο. Χρησιμοποιεί ένα σταθερό praxinoscope με διάτρηση. Οι προβολές  έλαβαν χώρα στο μουσείο Greven, από...
	Εικόνα 2. Emil Reynaud, το οπτικό θέατρο
	Ο κινηματογράφος ξεκινά από τους αδελφούς Lumiere,   το 1895 με την ταινία 46 ‘’«La Sortie de l'Usine Lumière à Lyon». Η συσκευή των Lumière αποτελείται από μία φωτογραφική μηχανή που χρησιμοποιείται τόσο για τη φωτογράφηση όσο και την προβολή στα 16 ...
	Το φθινόπωρο του 1896, ένα τυχαίο γεγονός και η διορατικότητα ενός κινηματογραφιστή οδηγούν  τον κινηματογράφο και σε διαφορετικούς δρόμους. Ο Georges Melies  (1861 -1938), ανακαλύπτει την χρήση των εφέ. Ο Melies ήταν ένας επαγγελματίας σόουμαν με πολ...
	Από την άλλη μεριά του Ατλαντικού ο διευθυντής της εταιρείας Vitagraf, James Stuart Blacton   , χρησιμοποίησε object animation από ένα τυχαίο γεγονός το 1905. Σύμφωνα με διηγήσεις του Albert Smith, συνεταίρου και συνεργάτη στην Vitagraf , ένα συνεργεί...
	1.3. Η αφηγηματική «γλώσσα» του animation.

	Η αφήγηση στον κινηματογράφο, πήρε δάνεια από όλες τις άλλες τέχνες για να επινοήσει με τους δικούς του τρόπους την δική του οπτική επικοινωνία. Εδώ η φόρμα περνά μέσα τα εκφραστικά εργαλεία της κινηματογραφικής γλώσσας, δημιουργώντας μια νέα μορφή δρ...
	Το narrative animation αφηγείται μύθους που συνήθως διαδραματίζονται σε έναν κόσμο φανταστικό και κατασκευασμένο. Είναι ο κόσμος που οραματίζονται οι δημιουργοί. Ούτε το περιβάλλον ούτε οι ήρωες ταυτίζονται οπτικά με τον άμεσα ορατό μας κόσμο, αλλά εί...
	Εικόνα 3.
	Το inform animation, είναι το πάντρεμα του narrative animation με τα info graphics δηλαδή με την καθαρή γραφιστική απεικόνιση μηνυμάτων. Χρησιμοποιεί την εκφραστική φόρμα του narrative animation στο σημαίνον, αλλά το σημαινόμενο είναι γνωστικό -επιστη...
	Εικόνα 4.
	1.4. Το animation και ο κινηματογράφος, από την αναλογική επεξεργασία στην digital εποχή.

	Ο  τομέας της δημιουργίας των special effects είναι το Compositing. Το Compositing είναι η τεχνική που συνδυάζει σύνθετα πλάνα από διαφορετικές λήψεις και τρόπους δημιουργίας και ενοποιεί  όλα αυτά τα στοιχεία σε μία εικόνα. Η εικόνα αυτή αν και περιέ...
	Οι προ-ψηφιακές τεχνικές compositing, πάνε πολύ πίσω και απασχολούν από νωρίς σκηνοθέτες όπως ο  Georges Méliès.
	Μία τεχνική για τον κινηματογράφο είναι η ενιαία λήψη με την παρεμβολή ενός ζωγραφισμένου γυαλιού ανάμεσα στους ηθοποιούς και την κάμερα. H τεχνική λέγεται glass matte ή matte painting. Το γυαλί αφήνει ακάλυπτα τα σημεία της δράσης και είναι ζωγραφισμ...
	Εικόνα 5.
	Δεύτερη πολύ διαδεδομένη τεχνική για τον κινηματογράφο, είναι αυτή της προβολής (Rear projection effect). Εδώ προβάλλεται παράλληλα με την δράση μία ήδη προ - κινηματογραφημένη ταινία και η νέα λήψη περιέχει την πρώτη μαζί με την δράση. Χρησιμοποιήθηκ...
	Οι ηθοποιοί στέκονται μπροστά σε μια οθόνη, ενώ ένας προβολέας τοποθετείται πίσω από την οθόνη ρίχνει μια αντεστραμμένη εικόνα του φόντου. Αυτό απαιτούσε ένα μεγάλο χώρο, καθώς ο προβολέας έπρεπε να τοποθετηθεί σε κάποια απόσταση από το πίσω μέρος της...
	Μια σημαντική πρόοδος έναντι οπίσθιας προβολής είναι εμπρόσθια προβολή, η οποία χρησιμοποιεί ένα ειδικό υλικό οθόνης που επιτρέπει να προβάλλεται η λήψη από το μπροστινό μέρος της οθόνης. Αυτό οδηγεί σε μια πολύ πιο έντονη εικόνα. Αν και η τεχνική είχ...
	Τρίτη τεχνική είναι αυτή της πολλαπλής έκθεσης του ίδιου κομματιού φιλμ. Ονομάζεται από την αρχή Multiple exposure. Μια πολλαπλή έκθεση γίνεται με την εγγραφή ενός μόνο μέρους της εικόνας στο καρέ του φιλμ, επαναφορά του φιλμ στο ίδιο ακριβώς σημείο ε...
	Με βάση αυτή την αρχή αναπτύχθηκε το optical printer. Οι πρώτες απόπειρες, έγιναν στην δεκαετία του 1920, αργότερα την δεκαετία του 1930 -40. Αναπτύχτηκε ακόμα περισσότερο και χρησιμοποιήθηκε από τον George Lucas στο Star Wars του 1977, με την τεχνική...
	Ακόμα βέβαια η επεξεργασία είναι αναλογική, φιλμ και βίντεο. Τα Live-action γυρίσματα για compositing πλέον είναι ποικίλα και ονομάζονται "key chroma", "blue screen", "green screen " κλπ. Τα ονόματα αυτά προέρχονται από το χρώμα του φόντου που χρησιμο...
	Σήμερα χρησιμοποιείται η ίδια τεχνική με την διαφορά ότι στο digital δεν χρειάζεται πλέον το optical printer και το  key chroma αναγνωρίζεται αυτόματα σαν μάσκα.
	Στο animation, όλες οι αναλογικές δυσδιάστατες τεχνικές κινηματογραφούνται στην rostrum camera, ενώ για τις τρισδιάστατες η κάμερα βρίσκεται σε τρίποδο και ακολουθεί τις βασικές αρχές του κινηματογράφου, αλλά με λήψη καρέ –καρέ.  Βασικό στοιχείο είναι...
	Αν δεν υπάρχει η σύνδεση πραγματικής λήψης και animation, η κινηματογράφηση του animation γίνεται στην rostrum camera με την χρήση ζωγραφισμένου φόντου και πολλαπλών επιπέδων επιχρωματισμένων ζελατινών για το cartoon. Οι ζελατίνες αυτές λειτουργούσαν ...
	ψ
	Η πρώτη στην Ελλάδα επαγγελματική rostrum camera αγοράστηκε από τον  από τον κ. Θανάση Ανανίδη το 1969 και αργότερα μια δεύτερη το 1976.
	Στο animation, από την στιγμή που ολόκληρη η δημιουργία του, όποια τεχνική και να χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σαν λήψη καρέ –καρέ, η διαδικασία του compositing πραγματοποιείται επίσης καρέ –καρέ. Η μάσκα (matte) απομονώνει την φιγούρα από το φόντο και αν...
	Εικόνα 7. Οι εικόνες που θα ενωθούν, και οι μάσκες.
	Η κινηματογράφηση γίνεται καρέ –καρέ με την χρήση της rostrum camera και του aerial από όπου προβάλλονται οι «ζωντανές» λήψεις. Το compositing μας δίνει έναν σχεδιασμένο χαρακτήρα να ποδηλατεί σε πραγματικό περιβάλλον.
	Εικόνα 8.
	Αρχικά προβάλλεται το live από την μηχανή προβολής του aerial σε έναν εμπρόσθιας επίστρωσης καθρέπτη που αντανακλά σε γωνία 45ο για να φέρει την εικόνα στην λούπα, τον φακό ο οποίος είναι οριζόντια τοποθετημένος στο τραπέζι της rostrum camera.  Ο χειρ...
	Ήδη όμως από τη δεκαετία του 1940 και του 1950, είχαν αρχίσει τα πειράματα για γραφικά σε υπολογιστές, κυρίως από τον John Whitney  , αλλά μόνο στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν οι υπολογιστές είχαν ήδη γίνει ευρέως καθιερωμένοι, άρχισαν να ανθί...
	1.5. Η τέχνη των οπτικοακουστικών στην digital εποχή.

	Η απελευθέρωση των δημιουργών από την αναλογική επεξεργασία είτε σε film, είτε σε video είχε δύο βασικά αποτελέσματα τα οποία έδωσαν τεράστια ώθηση στην παραγωγή και animation και live action films.
	Το πρώτο είναι καθαρά οικονομικό. Με την χρήση της τεχνολογίας έχει καταστεί δυνατόν να δημιουργούνται τρισδιάστατα περιβάλλοντα σε υπολογιστές. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται πλέον η δημιουργία πολύπλοκων και ακριβών τεχνικών για λήψεις σε εξωπραγμ...
	Το δεύτερο η ευκολία δημιουργίας. Όσο η ισχύς των υπολογιστών και των συστημάτων που κάνουν render αναπτύσσεται και οι δυνατότητες τους γίνονται πιο προσιτές οικονομικά στο ευρύτερο κοινό, τόσο οι καλλιτέχνες πειραματίζονται με το μέσον και δημιουργού...
	Το ίδιο το μέσον σήμερα έχει αποκτήσει τεράστια αφηγηματική δυνατότητα μέσα από την τεχνολογική εξέλιξη. Live κινηματογράφος και κινηματογράφος animation σε πολλές περιπτώσεις απλά αλληλοσυμπληρώνονται. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κόσμος του...
	Η τεχνική του motion capturing (AVATAR) επιτρέπει να αντιστραφούν  οι ρόλοι και ο ηθοποιός να γίνεται χαρακτήρας είτε τρισδιάστατος είτε δισδιάστατος.
	Εικόνα 9.
	Άλλο ένα πλήρες digital παράδειγμα είναι το SIN CITY. Το φιλμ ένα από τα πρώτα μαζί με τα  Sky Captain and the World of Tomorrow, όπου όλη η λήψη έγινε digital. Το φιλμ κινηματογραφήθηκε με Sony HDC-950 high-definition digital camera, με τους ηθοποιού...
	Ενώ η χρήση του green screen είχε χρησιμοποιηθεί ευρέως  για ειδικά εφέ, η χρήση των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών υψηλής ευκρίνειας είναι το βασικό στην παραγωγή αυτής της ταινίας. Ο συνδυασμός αυτών των δύο αυτών τεχνικών έκανε το Sin City  μία από ...
	Εικόνα 10.
	2.1. Συμπεράσματα

	Όσο η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και η πτώση του κόστους αγοράς δυνατών υπολογιστών, ανοίγουν συνεχώς νέους ορίζοντες στους δημιουργούς, τόσο το μέσον γίνεται πιο προσιτό, επομένως και το αποτέλεσμα δημοκρατικότερο. Από αυτό φυσικά δεν εξυπακούε...
	Σήμερα το βασικό ζητούμενο και στον «ζωντανό» κινηματογράφο αλλά και στο animation είναι η επικοινωνία της ταινίας προς το κοινό της και αυτό να πραγματοποιείται οπτικά με τον καλλίτερο δυνατόν τρόπο. Ο τομέας του «ζωντανού» κινηματογράφου είναι πλέον...
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	Περίληψη
	Λέξεις Κλειδιά
	1. Εισαγωγή
	Στις παραστατικές τέχνες σε όλες της μορφές δημιουργίας τρισδιάστατου περιβάλλοντος όπου γίνεται προβολή του έργου σε δύο διαστάσεις (όπως ο κινηματογράφος, τα βίντεο, τα παιχνίδια κ.ο.κ.)  ο προβληματισμός του δημιουργού σε σχέση με την  επικοινωνία ...
	α. Πώς θα αποδώσουμε κάτι που έχει τρεις διαστάσεις έτσι  ώστε να είναι ξεκάθαρη η τρισυπόστατη διάστασή του κατά την προβολή του σε μια επιφάνεια δύο διαστάσεων;
	β. Με ποιο τρόπο θα γίνουν  κατανοητές οι ιδιότητές τους και η υφή τους  σε μια προβολή σε οθόνη δύο διαστάσεων;
	Επιπλέον, σε ένα δεύτερο πιο προωθημένο επίπεδο, είναι απαραίτητο να πείσουμε τον θεατή για τις προθέσεις μας στον τομέα της αισθητικής και του στυλ και να δώσουμε με σαφήνεια το καλλιτεχνικό στίγμα μας.  Επίσης,  αν έχουμε συγκεκριμένες επιρροές και ...
	Για να ανταποκριθούμε ως σχεδιαστές τρισδιάστατου animation στα παραπάνω ερωτήματα θα πρέπει να έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο και να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα βήματα που θα μας οδηγήσουν στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας και των καλλιτεχνικών προθέσεών ...
	Στην παράδοση του κλασικού τρισδιάστατου animation, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (Lord & Sibley, 2015,  Noake, 1988)  και από την πρακτική δημιουργίας ταινιών έχει παγιωθεί μια μεθοδολογία με συγκεκριμένα στάδια και ειδ...
	Στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και του τρισδιάστατου σχεδιασμού animation απευθείας στον υπολογιστή με εξειδικευμένα προγράμματα η διαδικασία δημιουργίας τρισδιάστατου animation έχει σαφείς διαφοροποιήσεις σε τεχνολογικό επίπεδο. Ο χάρτης στα εργ...
	Παρότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των  παραδοσιακών τεχνικών,  στην αναλογική ή ψηφιακή μορφή τους, από τις τεχνικές δημιουργίας απευθείας σε υπολογιστή, τα προγράμματα δημιουργίας τρισδιάστατου animation, στηρίχτηκαν στην φιλοσοφία δημιουργίας animati...
	Σε αυτή την εργασία γίνεται μια ερμηνεία των εργαλείων και διαδικασιών τρισδιάστατου  σχεδιασμού και animation, όπως αυτά παρουσιάζονται σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα 3d animation, με βάση τις αντίστοιχες διαδικασίες και εργαλεία σε παραδοσιακές τεχν...
	Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι παρακάτω τομείς τρισδιάστατου σχεδιασμού:
	Διαδικασία, στάδια και ειδικότητες δημιουργίας
	Περιβάλλον εργασίας
	Διαδικασία λήψης τρισδιάστατης κίνησης-animation
	όπως αυτοί διαμορφώνονται στην παραδοσιακή  και στην ψηφιακή μορφή
	Το πρόγραμμα τρισδιάστατου σχεδιασμού που επιλέχθηκε για την παραπάνω ανάλυση είναι το Blender 3d,  ένα πρόγραμμα ανοικτού κώδικά με εξαιρετικές δυνατότητες και ελεύθερο για  οποιαδήποτε χρήση.
	2. Η διαδικασία δημιουργίας των τρισδιάστατων μοντέλων
	H διαδικασία δημιουργίας τρισδιάστατου περιβάλλοντος για animation περιλαμβάνει ένα στάδιο που προηγείται της τελικής κατασκευής και το οποίο είναι κοινό τόσο στην παραδοσιακή stop motion  μορφή όσο και στην ψηφιακή απευθείας τρισδιάστατη σχεδίαση σε ...
	2.1 Κοινά στάδια δημιουργίας

	Η διαδικασία δημιουργίας ενός τρισδιάστατου περιβάλλοντος σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια τα οποία είναι ζωτικά για τον σωστό σχεδιασμό σε οποιοδήποτε μέσο.
	α. Βασική Έρευνα

	Συλλογή πληροφοριών  που μπορούν να  βοηθήσουν στην δημιουργία διαφόρων στοιχείων του τρισδιάστατου χώρου, όπως οπτικές αναφορές, φωτογραφίες , ιστορικά στοιχεία, τοπογραφικά στοιχεία κ.ο.κ.
	β. Ζωγραφική απεικόνιση

	Ζωγραφικές απεικονίσεις είναι απαραίτητες, ώστε να έχουμε μια πρώτη ιδέα  για την  όψη του τρισδιάστατου περιβάλλοντος από διάφορες οπτικές γωνίες και φωτισμούς. Συνήθως, αυτά τα ζωγραφικά σχέδια λειτουργούν σαν βάση αναφοράς για τους φωτισμούς του σκ...
	Εικόνα 1. Ζωγραφική απεικόνιση και τελικό φωτισμένο σκηνικό από την ταινία του Σ. Σιάκα «The Mirror Stage».
	2.2 Προαιρετικά στάδια δημιουργίας

	Τα παρακάτω στάδια, παρότι είναι προαιρετικά, αποδεικνύονται πολύ χρήσιμα στον σωστό και ολοκληρωμένο τρισδιάστατο σχεδιασμό.
	α. Κατόψεις

	Προσδιορίζεται η διάταξη και ο χώρος που θα καταλάβει το κάθε στοιχείο του σκηνικού.
	β. Μικρές μακέτες

	Συνήθως, πριν την δημιουργία του κανονικού σκηνικού δημιουργούνται πρόχειρες μακέτες σε μικρότερη κλίμακα. Αυτό βοηθάει στον έλεγχο διάφορων κατασκευαστικών λεπτομερειών, πριν αρχίσει η τελική κατασκευή του σκηνικού, καθώς επίσης και  της εμφάνισης το...
	2.3. Κατασκευή

	Σε αυτό το στάδιο δημιουργούνται  οι τρισδιάστατοι όγκοι που θα συνθέσουν το σκηνικό, με βάση τον αρχικό σχεδιασμό. . Δίνονται, επίσης, οι υφές με διάφορους τρόπους και υλικά.
	Στην παραδοσιακή μορφή τρισδιάστατου σχεδιασμού μπορούμε να δημιουργήσουμε τρισδιάστατα μοντέλα με οποιοδήποτε υλικό και εκφραστικό μέσο των εικαστικών τεχνών. Αντίθετα, στον τρισδιάστατο σχεδιασμό απευθείας σε υπολογιστή, το υλικό είναι ένα είδος  «π...
	Πιο συγκεκριμένα,  με διάφορα εργαλεία διαφοροποιήσεων των σημείων, ακμών και πλευρών του κάθε επιμέρους σχήματος (τρίγωνο ή τετράγωνο) του πλέγματος μπορούμε να διαμορφώσουμε το σχήμα και τον όγκο του τρισδιάστατου μοντέλου μας. Επίσης μπορούμε να π...
	Επιπλέον,  διατίθενται πρωτογενή σχήματα, που με ένα κλικ μπορούμε να τα εισάγουμε στο χώρο μας και να τα επεξεργαστούμε. Επίσης διατίθενται εργαλεία που προσομοιάζουν σε διαδικασίες δημιουργίας γλυπτού καθώς επίσης και εργαλεία δημιουργίας επιπλέον γ...
	Τέλος, όταν καταλήξουμε στο σχήμα του τρισδιάστατου μοντέλου μας μπορούμε να του δώσουμε χρώματα και να το “ντύσουμε” με οποιαδήποτε ύφη θέλουμε  επιλέγοντας από μια μεγάλη λίστα υλικών και υφών που μας δίνονται από το ίδιο το πρόγραμμα, όπως γυαλί, μ...
	Επιπλέον μπορούμε να του δώσουμε και το χρώμα και το σχήμα μιας χειροποίητης υφής, φωτογραφίζοντας μια ματιέρα που έχει δημιουργηθεί με παραδοσιακή εικαστική τεχνική ή ακόμα και ένα τρισδιάστατο χειροποίητο μοντέλο-μακέτα.
	Ωστόσο, αυτές οι δυνατότητες σχεδιασμού και προσομοίωσης  παραδοσιακών τεχνικών σε τρισδιάστατο σχεδιαστικό περιβάλλον σε υπολογιστή δεν εγγυώνται από μόνες τους την εκπλήρωση των σχεδιαστικών μας προθέσεων. Για την σωστή απόδοση μιας υφής και την πει...
	3. Το περιβάλλον εργασίας
	Το περιβάλλον εργασίας στο παραδοσιακό stop motion animation περιλαμβάνει τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο κινούμαστε και διαμορφώνουμε την κίνηση, με όλα τα στοιχεία που τον αποτελούν όπως το σκηνικό, την κάμερα λήψης, τα φώτα, το μόνιτορ στο οποίο β...
	Εικόνα 2.
	Ο χώρος αυτός σε μια επαγγελματική κατάσταση δημιουργίας animation καταλαμβάνει αρκετό χώρο και πρέπει να είναι δεσμευμένος μέχρι να ολοκληρωθεί το γύρισμα.
	Αντίθετα το περιβάλλον εργασίας 3d σχεδιασμού και animation σε υπολογιστή είναι η οθόνη και η επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας.
	Εικόνα 3.
	Επιπλέον στο πρόγραμμα τρισδιάστατου σχεδιασμού Blender είναι δυνατή η διαμόρφωση της επιφάνειας εργασίας σε υποεπιφάνειες  απευθείας από τον σχεδιαστή όπως επιθυμεί. Επίσης υπάρχουν έτοιμες διαμορφωμένες επιφάνειες από το πρόγραμμα ανάλογα με το είδο...
	Εικόνα 4. Λίστα με τις ειδικά διαμορφωμένες επιφάνειες εργασίας ανά ειδικότητα.
	3.1 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας  με βάση την θέση της κάμερας

	Όλες οι τεχνικές stop motion animation  κατανέμονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες με βάση την θέση της κάμερας και, κατά συνέπεια, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας στην διαδικασία λήψης  της κινούμενης εικόνας, σε τεχνικές Οριζόντιας και Κάθετης...
	Στις τεχνικές οριζόντιας λήψης η κάμερα είναι τοποθετημένη σε σταθερό σημείο  σε οριζόντια θέση. Κατά συνέπεια το θέμα μας είναι στημένο σε κάθετη μορφή. Παραδείγματα δημιουργίας  σε αυτή την κατηγορία, όπως προκύπτουν από την αντίστοιχη βιβλιογραφία ...
	Οπτική κάμερας              θέση κάμερας σε οριζόντια κατεύθυνση
	Εικόνα 5.
	Στις τεχνικές κάθετης λήψης η κάμερα είναι τοποθετημένη σε σταθερό σημείο σε κάθετη  θέση. Κατά συνέπεια το θέμα μας είναι στημένο σε οριζόντια  επιφάνεια και φωτογραφίζεται από ψηλά. Παραδείγματα δημιουργίας  σε αυτή την κατηγορία, όπως προκύπτουν απ...
	Οπτική κάμερας         θέση κάμερας σε κάθετη κατεύθυνση
	Εικόνα 6.
	4. Διαδικασία λήψης τρισδιάστατης κίνησης-animation
	Στο παραδοσιακό stop motion animation η λήψη των φωτογραφιών συνεχόμενης κίνησης γίνεται  καρέ- καρέ (Βασιλειάδης, 2006, Lord & Sibley, 2015, Μούρη,2004, Noake, 1988, Σιάκας, 2008).  Όλα τα καρέ δημιουργούνται χειροποίητα με συνεχόμενη εναλλαγή μιας π...
	Στο 3d animation σε υπολογιστή σε όλα τα προγράμματα υπάρχει η δυνατότητας αυτόματης  δημιουργίας animation που κινείται στην φιλοσοφία της διαδικασίας που περιγράψαμε πιο πάνω.  Δηλαδή μετακίνηση πόζας και καταγραφή της κάθε κίνησης στον χρόνο με συγ...
	Αντίστοιχα και η  διαμόρφωση της επιφάνειας εργασίας έγινε με βάση αυτή την λογική. Πιο συγκεκριμένα σε όλα τα 3d animation προγράμματα υπάρχει μια γραμμή χρόνου όπου δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να επεξεργαστούμε κλειδιά κίνησης.
	Εικόνα 7.
	Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του 3d animation απευθείας σε υπολογιστή  σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο λήψης animation είναι ότι εδώ δημιουργούμε μόνο τις θέσεις κλειδιά και τα ενδιάμεσα καρέ δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα. ΄
	Επίσης, ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η ευκολία στην διαμόρφωση του ρυθμού της κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, ο ρυθμός της κίνησης στην παραδοσιακή μορφή δίνεται με δύο τρόπους,: στην διάρκεια της λήψης και στο μοντάζ. (Σιάκας, 2008). Στα προγράμματα ισχύει...
	Εικόνα 8.
	4.1. Η Κίνηση της Κάμερας

	Η κίνηση του πλάνου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν το ιδιαίτερο εκφραστικό στοιχείο  που διακρίνει τον κινηματογράφο σε σχέση με τις άλλες αναπαραστατικές τέχνες όπως το θέατρο και η ζωγραφική. Η κίνηση του πλάνου δημιουργείται από την κίνηση της κά...
	Στα προγράμματα τρισδιάστατου σχεδιασμού δίνεται τεχνικά η δυνατότητα  εύκολου χειρισμού της κίνησης της κάμερας με δυνατότητες όπως κίνηση σε τροχιά, κλείδωμα εστίασης σε ένα αντικείμενο κατά την διάρκεια της κίνησης κ.οκ.  Εκείνο που είναι απαραίτητ...
	Εικόνα 9. Τέσσερα στιγμιότυπα της κίνηση της κάμερας σε τροχιά με lock στο πρόσωπο (στην δεξιά υποοθόνη) και της αντίστοιχης οπτικής του φακού της (στην αριστερή υποοθόνη)
	4.2. Ο φωτισμός

	Στην περίπτωση του Stop Motion Animation σχετικά με τον φωτισμό του θέματός μας υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία με τον φωτισμό στο θέατρο, κυρίως στο κουκλοθέατρο, και στον κινηματογράφο. Στην περίπτωση του 3d σχεδιασμού μέσω υπολογιστή, παρότι τα φώτα ...
	5. Συμπεράσματα
	Με βάση την παραπάνω συνοπτική ανάλυση της διαδικασίας τρισδιάστατου σχεδιασμού στην παραδοσιακή και σύγχρονη μορφή θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία στην φιλοσοφία σχεδιασμού και αρκετές τεχνικές διαφοροποιήσεις που δημιουργού...
	Σίγουρα η φιλοσοφία  και το περιβάλλον εργασίας στα προγράμματα 3d σχεδιασμού και animation στηρίχτηκαν στην παράδοση του stop motion animation, όμως υπάρχουν και αρκετά στοιχεία που οδηγούν στην ανάδειξη του τρισδιάστατου σχεδιασμού σε υπολογιστή ως ...
	Δεν θα θέλαμε να προβούμε σε συμβουλές χρησιμοποίησης της μιας ή της άλλης τεχνικής ή προγράμματος, καθώς η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση την ιδιαιτερότητα της κάθε εργασίας και τις δεξιότητες του δημιουργού. Ωστόσο θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ορ...
	Στα πλεονεκτήματα 3d προγραμμάτων συμπεριλαμβάνονται η εξοικονόμηση χώρου εργασίας, ο πλήρης έλεγχος όλων των devices (κάμερα, φώτα κ.λ.π.), οι δυνατότητες φωτορεαλισμού και η άμεση ενσωμάτωση των προϊόντων σχεδιασμού σε άλλα μέσα με την χρήση δυνατοτ...
	Στα πλεονεκτήματα του stop motion συμπεριλαμβάνονται η αμεσότητα της δημιουργίας και οι δυνατότητες πειραματισμού και δοκιμών  σε περιπτώσεις ερασιτεχνικού ή πειραματικού   animation, η εξοικονόμηση χρόνου στην εξαγωγή (rendering)  του τελικού προϊόντ...
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	Περίληψη
	Λέξεις Κλειδιά
	1. Εισαγωγή
	Η ανακοίνωση αυτή θα ασχοληθεί με τη διαδικασία της ενημέρωσης εντός της ψηφιακής συνθήκης. Η είσδυση των ψηφιακών μέσων στην καθημερινότητα των σύγχρονων κοινωνιών είναι δεδομένη. Η τεχνολογία παρέχει στο υποκείμενο τη δυνατότητα πρόσβασης σε αναρίθμ...
	Η εισήγηση θα δομηθεί σε δύο μέρη. Αφενός, θα επιχειρήσει να ερμηνεύσει την «ανοιχτότητα» στην ενημέρωση του υποκειμένου. Η πολλαπλότητα των πηγών ενημέρωσης και ο όγκος των δεδομένων ποτέ δεν έφθασαν σε αυτό το σημείο, και όμως, η σοφία του ανθρώπου ...
	Κοινός τόπος στη συζήτηση είναι η πληροφορία, ή μάλλον τα «δεδομένα». Η καταγραφή, χρήση, επεξεργασία, αξιοποίηση, εκμετάλευση και διανομή της πληροφορίας αποτέλεσε -κυρίως από την εφεύρεση της τυπογραφίας και εφεξής- μείζων ζήτημα τόσο για εκείνους π...
	Η εμμονή στο σύνθημα του Francis Bacon: «η γνώση είναι δύναμη» οδήγησε στην αξίωση, εδραίωση και γιγάντωση της πεποίθησης ότι εκείνη είναι το μοναδικό μέσο εγκυρότητας. Και ο μοναδικός τρόπος κατάκτησης ή/και προσέγγισής της είναι διαμέσου της επιστήμ...
	2. Το παράδειγμα της ψηφιακής βιβλιοθήκης και της ψηφιακής ταυτότητας
	Η αδιαμφισβήτητη αξία του βιβλίου οδήγησε στη θεμελίωση του ως μέσου προσέγγισης της αλήθειας και η συγκέντρωσή τους σε βιβλιοθήκες βοήθησε στην εύκολη πρόσβαση για περισσότερους αναγνώστες. Το 2002 μάλιστα η εταιρία Google ξεκίνησε ένα κολλοσιαίο και...
	Η δικαστική διαμάχη σε πρωτοβάθμιο επίπεδο δικαίωσε την εταιρία, παρόλαυτα η έντονη αντίδραση και συνέχιση του δικαστικού αγώνα από πλευράς συγγραφέων γεννά έντονη συζήτηση. Η εταιρία θεωρεί ότι προστατεύει την πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργώντας τ...
	Οι αντίδικοι τονίζουν ότι δεν ρωτήθηκαν ποτέ για τη συναίνεσή τους και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε ένα τέτοιο μονοπωλιακό, γιγαντιαίο εγχείρημα θα είναι καταστροφικοί για τους αναγνώστες και τους ίδιους. Τα έντυπα βιβλία θα παραγκωνισθούν και θα πέσ...
	Από την άλλη, έχουμε την πληροφορία που εκχωρεί το άτομο στο σύστημα και κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα νηπιακά ακόμη προγράμματα Facebook και Tweeter δημιουργήθηκαν για διαφορετικές χρήσεις και άλλους σκοπούς. Το πρώτο για μια μακροπρόθεσμη...
	Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με διαδικασίες που εμπλέκουν το υποκείμενο στην διακίνηση δεδομένων με σκοπό την πληροφόρηση. Ας εξετάσουμε πιο λεπτομερώς τις δυστοπικές ενέργειες ή επιπτώσεις που προκύπτουν εντός των συστημάτων αυτών μέσα ...
	3. Μηχανισμοί πειθαρχίας και επιτήρησης
	Η σημερινή κοινωνία παρωθεί και επιτακτικά αποζητά από τους πολίτες να ενημερώνονται και να ακολουθούν την επικαιρότητα. Για το λόγο αυτό, παραχωρεί έναν τεράστιο όγκο δεδομένων. Η εγκυρότητα και αξιοπιστία όμως των προβαλόμενων δεδομένων είναι αμφίβο...
	Το εγχείρημα της Google θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι επεξεργάζεται τη λογική του πανοπτισμού. Ο ρόλος του Πανοπτικού «είναι μεγεθυντικός  τακτοποιεί ίσως την εξουσία, καθιστώντας την πιο οικονομική και πιο αποτελεσματική, αλλά αυτό δεν το κάνει γ...
	Όσον αφορά στην (αυτο)προβολή μέσω Facebook και λοιπών μέσων η διαδικασία μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πηγάζει από την «εκθαμβωτική θεατότητα του μονάρχη που αντιστρέφεται σε αναπόδραστη ορατότητα των υπηκόων» (Foucault, 1976:249). Μέσα από αυτήν την ...
	Εκτός όμως, από την εποποιία της καθημερινότητας παρατηρείται άλλη μια κρυφή πειθαρχική τεχνική, όμοια με αυτήν στην πανωλόβλητη πόλη. Στην κατάσταση κρίσεων από ασθένειες το 17ο και 18ο αιώνα, οι αρχές για λόγους ζωής και θανάτου υποβάλουν τους πολίτ...
	Σε αυτό το αυθαίρετο κενό μεταξύ κανονιστικού και περιγραφικού αναδύεται η ηγεμονική θεωρία του Laclau, που λειτουργεί ως ένα ουδέτερο εννοιολογικό εργαλείο για κάθε ιδεολογικό σχηματισμό (Buttler, Laclau, Zizek, 2000: 229). Το άτομο είναι, χωρίς αμφι...
	Η επικοινωνία των χρηστών επιτελείται διαμέσου δικτυακών σχέσεων που αναφέρονται σε διανοιγμένες πληθυντικότητες κατανεμημένες σε δενδρικά και κλαδικά σχήματα. Εντούτοις, στο πυκνό πλέγμα των σχέσεων εξακολουθεί να λανθάνει μια ασαφής, αλλά πλήρως οργ...
	4. Συμπεράσματα
	Σε αυτό το σημείο, είναι απαραίτητη η αναφορά στη σχέση «εξουσίας-γνώσης». Η απόρριψη της εξουσίας, ώστε το υποκείμενο της γνώσης να είναι ελεύθερο δεν φαίνεται ότι οδηγεί αυτομάτως σε ανύψωση των γνώσεων. Εφόσον, κάθε εξουσία εντάσσεται σε κάποιο πεδ...
	Με άλλα λόγια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όντως μπορούν να καταστούν: φορείς κοινωνικοποίησης, μέσα οιονεί δημόσιας ενημέρωσης, εργαλεία καθυπόταξης ή ανατρεπτικής δράσης, κήρυκες συσπείρωσης, οθόνες (αυτο)προβολής, φωτεινά ή/και σκοτεινά σημεία γνώ...
	Κλείνοντας, ας αναλογιστούμε και πάλι την ουτοπία του ψηφιακού κόσμου. Στα τέλη του 18ου αιώνα η πειθαρχική εξουσία δεν στιγματίζει πια το σώμα, αλλά την ψυχή όπως λέει ο de Bamly. Σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μια δεύτερη στροφή: από την ...
	Στο ερώτημα αυτό, ίσως απαντά ο Foucault: «Η κοινωνία μας δεν είναι η κοινωνία του θεάματος, αλλά της επιτήρησης  κάτω από την επιφάνεια των εικόνων, τα σώματα πολιορκούνται σε βάθος  πίσω από τη μεγάλη αφαίρεση της ανταλλαγής, συνεχίζεται το εξονυχισ...
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	Η ψηφιακή εποχή ως κοινός φορέας μιας ετερόκλιτης αισθητικής μεταξύ των τεχνών. Το παράδειγμα της μουσικής και η σχέση της με τις υπόλοιπες τέχνες υπό το πρίσμα μιας νέας αντίληψης για την αισθητική
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	Λέξεις κλειδιά
	1. Εισαγωγή
	Οτιδήποτε αναφέρεται σήμερα με το επίθετο “Ψηφιακή”, (εποχή, τεχνολογία κλπ), αποτελεί επίγονο στάδιο ενός πλαισίου αναφοράς που εκ των υστέρων ετεροκαθορίστηκε ως ”αναλογικό”. Λίγοι μπορούσαν να φανταστούν ότι η εφεύρεση του τρανζίστορ ως αντικαταστά...
	2. Το παράδειγμα της μουσικής και η εξέλιξη στην Αισθητική και την επιστήμη
	Η μουσική αποτελεί μια από τις τέχνες που συνοδοιπορεί δια βίου με κάθε τεχνολογική εξέλιξη. Από το pianoforte που αντικατέστησε τις προηγούμενες εκδοχές πληκτροφόρων και εντός του φιλοξενούνταν ένας ολόκληρος τεχνολογικός κόσμος της εποχής, μέχρι τις...
	Ο συγχρωτισμός αυτός μεταξύ μουσικής και τεχνολογίας συνέχισε την πορεία του και στην ανατολή της ψηφιακής όπως ονομάζεται εποχής. Πολύ γρήγορα υποβαθμίστηκαν σχέσεις μεταξύ των ζωτικών λειτουργιών και οργάνων εντός του ίδιου του σώματος της μουσικής ...
	Ας δούμε όμως το νέο πλαίσιο αναφοράς και σε τι συνίστατο η αλλαγή. Η χρήση του τρανζίστορ που έγινε ευρεία μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου πολέμου άνοιξε το δρόμο στις πρώτες υπολογιστικές μηχανές που θα χρησιμοποιούσαν το δυαδικό σύστημα πάνω στο οπ...
	Σύντομα ο κάθε ένας από αυτούς του κλάδους άρχισε να διεισδύει βαθύτερα στην έρευνα καθώς η εξερεύνηση νέων ηχητικών σημάτων και η καταγραφή τους ήταν δύο πολύ απαιτητικοί τομείς τόσο σε σχέση με το χρόνο όσο και με την υλικοτεχνική υποδομή που απαιτο...
	Ίσως έχει γίνει ήδη εμφανές ότι αυτές οι εξελίξεις όχι μόνο θα επηρέαζαν την όποια προϋπάρχουσα αισθητική αλλά αυτόχρημα θα δημιουργούσαν μια νέα. Η Computer Music διέπεται από ένα σύνολο τεχνικών και αισθητικών παραμέτρων που πλέον απέχει πολύ από κά...
	Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις της ψηφιακής εποχής στη μουσική δημιουργία ήταν αναμφισβήτητα η εισαγωγή ενεργών κυττάρων από την επιστήμη των μαθηματικών καθώς ο ψηφιακός χώρος επιτρέπει την κοινή επεξεργασία αλγοριθμικών και παραμετρικών σχ...
	Από την άλλη σε ότι αφορά την εγγραφή/καταγραφή είναι γνωστό ότι κάθε ψηφιοποίηση αποτελεί και κβαντοποίηση των ηχητικών συμβάντων κάτι που μεταφράζεται σε απώλεια ποιότητας. Ο αντίλογος συχνά επιχειρηματολογεί με συνοδοιπόρο τον ολοένα και αυξανόμενο...
	Η νέα εποχή όπως ήταν φυσικό ευνόησε ειδικότητες που σχετίζονταν άμεσα με τους υπολογιστές και κατά κάποιο τρόπο ποδηγέτησαν τις εξελίξεις σχετικά με τα εξειδικευμένα προγράμματα που χρησιμοποιεί κάθε τέχνη. Αυτό είχε αποτέλεσμα την συχνή διαστρέβλωση...
	Λίγο αργότερα οι αλγοριθμικές και σημειωτικές μηχανές ερευνητών όπως ο Γερμανός μαθηματικός Frieder Nake (1938), εκ των πρωτοπόρων δημιουργών στο χώρο του «Computer scientist», και «Computer art» θα αναζητούσαν τη νέα Αισθητική στις συζεύξεις ήχου και...
	Εν μέσω αυτών των ραγδαίων εξελίξεων η ολοένα και βαθύτερη σχέση των τεχνών και των επιστημών με τον ψηφιακό κόσμο δεν άργησε στο τέλος του προηγούμενου αιώνα να ενώσει ερευνητικά επιστήμες όπως τα μαθηματικά, η νευροφυσιολογία, η βιοχημεία, τα εικαστ...
	3. Επίλογος
	Είναι σαφές ότι η ψηφιακή εποχή δεν καλείται άκριτα ως επανάσταση η οποία όχι αβασάνιστα στέκεται δίπλα στην γεωργική και τη βιομηχανική. Κάθε έκφραση της ζωής μετά από αυτήν έχει επηρεαστεί καταλυτικά και οι Τέχνες δε θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρε...
	Βιβλιογραφικές αναφορές
	Adorno, T. (2006). Philosophy of New Music, Minneapolis, University of Minnesota.
	Chion M. (1990). Audion-vision, sound on screen, New York, Columbia University Press.
	Benjamin W. (1978). Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητάς του, Μτφ. Δ. Κούρτοβικ, Αθήνα, Κάλβος.
	Γεωργάκη, Αν. (2013). Προς μια κατηγοροποίηση του εικαστικού ήχου στη τέχνη του 20ου αιώνα: από τη χρωματική ακολουθία στη διαδραστική μουσική, στο Επετηρίδα 2013 - ΤΜΕΤ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
	Nake F., – Grabowski S., (2004), the Interface as Sign and as Aesthetic Event. at Aesthetic Computing
	MIT-Press, Cambridge.


