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Η ελληνική συµµετοχή στην 11η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας
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Η ολοένα και αυξανόµενη αναγκαιότητα ύπαρξης στρατηγικού σχεδιασµού στις αρχιτεκτονικές

επεµβάσεις µεγάλης κλίµακας στην ελληνική πόλη είναι το ζήτηµα αυτού του αφιερώµατος.

Τα τελευταία χρόνια, στον απόηχο της συζήτησης για την επενέργεια των Ολυµπιακών «αναπλά-

σεων» του 2004 στην Αθήνα, µια νέα σειρά αποσπασµατικών επεµβάσεων µεγάλης κλίµακας βρί-

σκεται σε εξέλιξη, προερχόµενη είτε από διαγωνισµούς µελετοκατασκευής είτε από ιδιωτικά εγχει-

ρήµατα εµπορικού χαρακτήρα, αποφεύγοντας πάντοτε την «ατραπό» των πανελλήνιων αρχιτεκτονι-

κών διαγωνισµών.

Από την άλλη στο θέµα των –υπό αίρεση– δηµόσιων χώρων του λεκανοπεδίου για τους οποίους

πολλά έχουν λεχθεί στο παρελθόν, το σώµα των αρχιτεκτόνων συναντά ένα καθεστώς πλήρους απρα-

ξίας. Τα άνευ χρήσεως ολυµπιακά ακίνητα, το Ελληνικό, ο Ελαιώνας, το Γουδή, το παραλιακό µέτωπο

της Αττικής από τα λιπάσµατα του Πειραιά µέχρι το Λαύριο, είναι οι νέες γκρίζες ζώνες του αστικού

τοπίου της πρωτεύουσας που επιζητούν στρατηγικό σχεδιασµό προσαρµοσµένο στα νέα πολιτισµικά

δεδοµένα, πριν καταστούν θύµατα µεµονωµένων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και ιδιωτικών συµ-

φερόντων.

Στο αφιέρωµα θα παρουσιαστούν συγκριτικά παραδείγµατα στρατηγικού σχεδιασµού από την

Ελλάδα και το εξωτερικό µέσα από τα οποία οι αρχιτέκτονες ζυµώνονται ανάµεσα στη µικρή και τη

µεγάλη κλίµακα σχεδιασµού, αναπτύσσοντας µια νέα δυναµική σε αναλόγου τύπου γκρίζες ζώνες

ευρωπαϊκών πόλεων όπως αυτές που προαναφέρθηκαν. Φυσικά σε ένα αφιέρωµα περιορισµένης

έκτασης, δεν είναι δυνατή η πλήρης παρουσίαση του θέµατος. Η προσπάθειά µας επικεντρώνεται

στην όσο γίνεται περισσότερο αποτελεσµατικότερη πλαισίωση του επίκαιρου αυτού θέµατος, έτσι

ώστε να δοθεί το έναυσµα µιας ευρύτερης δηµόσιας συζήτησης για τις επεµβάσεις µεγάλης κλίµα-

κας στην ελληνική πόλη.



ATHENS by SOUND
Αναστασία Καρανδεινού, Χριστίνα Αχτύπη, Στυλιανός Γιαµαρέλος, αρχιτέκτονες
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Έτσι, λοιπόν, δηµιουργούµε έναν ηχητικό δια-

δραστικό χάρτη της Αθήνας, ο οποίος παρουσιά-

ζει θραύσµατα της ατµόσφαιρας της πόλης µε

απροσδόκητους τρόπους.

Πώς θα φανταζόταν κανείς ένα µη-οπτικό χάρτη;

Πώς θα βιωνόταν µία περιπλάνηση µέσα σε ένα

δάσος από ακουστικά που παίζουν ήχους από

σηµεία της Αθήνας; Πώς θα ήταν αν βρισκόσουν

ξαφνικά σε έναν «χάρτη» που θα εµφανιζόταν

µόνο όταν εσύ περπατούσες µέσα του; Πώς θα

ήταν αν αυτός ο χάρτης εµφανιζόταν µόνο αν

καλούσες και κάποιον να σε ακολουθήσει;

Το περίπτερο της ελληνικής συµµετοχής αντιµε-

τωπίζει τα παραπάνω ερωτήµατα µέσω της

Η ελληνική συµµετοχή στην 11η Biennale Αρχι-

τεκτονικής της Βενετίας, «Out there. Architec-

ture beyond building» 

Αρχιτεκτονική δεν είναι µόνο το κτισµένο. Αρχι-

τεκτονική συγκροτούν όλες οι ποιότητες του

χώρου – υλικές και άυλες. Η ατµόσφαιρα, οι

ήχοι, οι µυρωδιές, η δυνατότητα διάδρασης

µεταξύ σωµάτων κ.ο.κ. αποτελούν όλα πτυχές

του χώρου που µελετά η επιστήµη της αρχιτε-

κτονικής σε διεθνές επίπεδο σε όλο και αυξανό-

µενο βαθµό. Σε αυτό το διερευνητικό πνεύµα

σε σχέση µε το «πέραν του κτισµένου» («Archi-

tecture beyond building»), επιλέγουµε να προ-

σεγγίσουµε τον χώρο µέσα από µία µη υλική

παράµετρο: τον ήχο.

Συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης

Αρχιτεκτόνων, το οποίο εκλέχτηκε από την Γ.Σ. της Αντιπροσωπείας που είχε πραγµατοποιηθεί στις

07.06.2008. 

Η συνεδρίαση του ∆.Σ. πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 και η σύνθεσή του έχει ως

εξής: 

Πρόεδρος : Λυρούδιας Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος : Νικολάου Γιώργος

Γεν. Γραµµατέας : Κουρµπανά Μαρία

Ειδ. Γραµµατέας : ∆εσποτίδη Μυρτώ 

Ταµίας : Κοσµόγλου Γαρυφαλιά

Μέλη : ∆ούµας ∆ηµήτρης

Μαούνης Αντώνης

Μαραβέας ∆ηµήτρης

Μπαρδάκης Κώστας

Μπελιµπασάκης Κώστας

Μπούµης Θανάσης

Σέµψης Ισίδωρος

Τζατζάνης Κώστας

Φανουράκης Ιωσήφ

Χατζηκίδης Βασίλης

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέµα: Συµµετοχή στις κινητοποιήσεις κατά του φορολογικού νοµοσχεδίου

Το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο υπό

ψήφιση φορολογικό νοµοσχέδιο.

Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο προσθέτει νέα φορολογικά βάρη σε αυτοαπασχολούµενους, µικρές επι-

χειρήσεις, µισθωτούς εργαζόµενους µε ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών (∆ΠΥ).

Στο όνοµα της πάταξης της φοροδιαφυγής, καταργεί για χιλιάδες µισθωτούς και ελεύθερους επαγ-

γελµατίες το αφορολόγητο όριο των 10.500 U, ενώ παράλληλα προαναγγέλλει νέα µείωση του φορο-

λογικού συντελεστή των κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση επιλέγει να αντιµετωπίσει τη διόγκωση του δηµόσιου χρέους επιβάλλοντας «κεφαλικό»

φόρο σε χιλιάδες µικροεπαγγελµατίες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν ήδη τις

συνέπειες µιας χρόνιας «περιοριστικής» εισοδηµατικής πολιτικής.

Τέλος το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και άλλες άδικες και αντιλαϊκές διατάξεις όπως: 

– Καταργεί ορισµένους «ειδικούς λογαριασµούς» µε στόχο µεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση

βασικών επιδοµάτων των δηµοσίων υπαλλήλων.

– Επαναφέρει την περιβόητη «λίστα» στα φάρµακα µε κριτήριο το κόστος και όχι την υγεία των ασφα-

λισµένων. 

Ζητάµε: – Απόσυρση του νοµοσχεδίου.

– Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 15.000 U.

– Ετήσια αναπροσαρµογή της φορολογικής κλίµακας σύµφωνα µε την αύξηση του τιµάριθµου.

– Αύξηση της φορολογίας των κερδών και των περιουσιακών στοιχείων του µεγάλου κεφαλαίου 

στο σύνολό τους.

– ∆ωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για τα λαϊκά στρώµατα.

– Ενσωµάτωση του 6‰ και 7‰ στις τακτικές αποδοχές των µηχανικών δηµοσίων υπαλλήλων.

Καλούµε όλους τους συναδέλφους να συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις που θα πραγµατοποιηθούν

για την ικανοποίηση αυτών µας των αιτηµάτων.

∆ραστηριότητες
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διαδραστικό σύστηµα του χώρου του περιπτέ-

ρου γεννά µία πολλαπλότητα ηχητικών ποιοτή-

των, εντάσεων, διαστρωµατώσεων, πυκνωµά-

των και αραιωµάτων, που δηµιουργούν την ηχη-

τική ταυτότητα του χώρου, όχι ως µεταφορά

αλλά ως δυναµική σχέση χώρου-ανθρώπου· ως

αποτέλεσµα συγκεκριµένων κινήσεων και δρά-

σεων εντός του χώρου του περιπτέρου. Ο επι-

σκέπτης –όπως και ο κάτοικος της πόλης– είναι

υπεύθυνος για τον τρόπο µε τον οποίο διαµορ-

φώνεται τελικά το ηχητικό του (και όχι µόνο)

περιβάλλον. Το ηχητικό περιβάλλον της Αθήνας

είναι τελικά προϊόν ενός συγκεκριµένου αστι-

κού πολιτισµού – φορέας του οποίου είναι ο

ίδιος ο επισκέπτης· όλοι εµείς «εκεί έξω».

Μεθοδολογία ηχητικής χαρτογράφησης: Προ-

κειµένου να συγκεντρωθεί το απαραίτητο υλικό

οργανώθηκε µία ηχητική χαρτογράφηση της

Αθήνας που βασίστηκε στο απόλυτα ορθολο-

γικό και ουδέτερο σχήµα του κανάβου. Ένας

κάναβος 10x10 –µε κέντρο την Οµόνοια– που

«προσγειώθηκε» πάνω σε ολόκληρο το λεκανο-

πέδιο ώστε να το καλύψει από άκρη σε άκρη

(βουνά και θάλασσα) όρισε 100 σηµεία µέσα

στην πόλη.

100 ήχοι στην Αθήνα: Στη συνέχεια, καταγρά-

φηκε το γεωγραφικό στίγµα των σηµείων αυτών

και η πληροφορία αυτή τροφοδότησε ένα µηχά-

νηµα GPS, το οποίο ανέλαβε να κατευθύνει µε

απόλυτη ακρίβεια την πορεία µας από σηµείο

σε σηµείο. Καθώς τα σηµεία κάλυπταν το λεκα-

νοπέδιο από Ανατολή προς ∆ύση, αποφασί-

στηκε να αποκτήσουν αυτά εκτός από χωρικές

και χρονικές συντεταγµένες. Έτσι, οι χωρικές

µετρικές αποστάσεις τους –που προέκυψαν 1,5

χλµ. πάνω στον χάρτη στην αφηρηµένη ευθεία

γραµµή του κανάβου– µεταφράστηκαν και σε

αντίστοιχες χρονικές αποστάσεις της 1,5 ώρας

και η κάθε γραµµή του κανάβου αντιστοιχί-

στηκε και σε µία διαφορετική µέρα. Έτσι, προέ-

κυψαν 10 συνεχόµενες µέρες ηχογραφήσεων

(οι 10 «γραµµές» του κανάβου) 10 συνεχόµενων

σηµείων από τις 9:00 έως τις 22:30 (οι 10 «στή-

λες» του κανάβου).    

100 ήχοι στο περίπτερο: Οι σηµειακές ηχογρα-

φήσεις πετυχαίνουν να µεταδώσουν θραύ-

σµατα ηχητικής εµπειρίας. Ο ήχος αποσπάται

από τον πραγµατικό χώρο και τοποθετείται σε

ένα δάσος από ακουστικά µε σκοπό να εξερευ-

νηθεί εκ νέου από τον χρήστη. Μπορεί σε έναν

τέτοιο χώρο να αναπαραχθεί η αίσθηση της

περιπλάνησης στην πόλη και η ανακάλυψή της

βήµα-βήµα;

Ο χάρτης ως κείµενο: Οι διαµήκεις διαστάσεις

του χώρου προσφέρουν το κατάλληλο έδαφος

για την αναδιάταξη του αρχικού χάρτη. Τα 100

Εστιάσεις αντί συνολικής εποπτείας: Ο χώρος

µοιάζει µε δάσος από κρεµασµένα ακουστικά,

τα οποία µεταφέρουν ήχους της Αθήνας στο

περίπτερο. Καθώς ο επισκέπτης κινείται ανά-

µεσά τους, πιάνει και φοράει όποια ακουστικά

επιθυµεί χωρίς να γνωρίζει τι πρόκειται να

ακούσει. Αυτό που τελικά ακούει είναι ηχητικά

θραύσµατα της πόλης, που του αποκαλύπτουν

τµήµα της ταυτότητάς της ή τον µεταφέρουν σε

ορισµένη ατµόσφαιρά της. Ο συγκεκριµένος

χάρτης δεν προσφέρει συνολική εποπτεία. Ποι-

ότητες – θραύσµατα της πόλης αποκαλύπτο-

νται, βήµα-βήµα. Κατά την περιπλάνηση, επι-

κρατεί το στοιχείο του απρόσµενου, της έκπλη-

ξης – όπως και στην πόλη. Μολονότι οι ήχοι

οργανώνονται σε κάναβο, πολύ δύσκολα εντο-

πίζει κανείς τον ήχο που άκουσε προηγουµένως

µέσα στο δάσος των ακουστικών.

∆ιάδραση 1: Ο χώρος είναι –ως έναν βαθµό–

διαδραστικός: η παρουσία και η κίνηση του επι-

σκέπτη ενεργοποιούν ήχους και εικόνες. Μέσα

στον χώρο συναντά κανείς 25 διάσπαρτα πρί-

σµατα µε εγκιβωτισµένες οθόνες, οι οποίες

ενεργοποιούνται µε την ανθρώπινη παρουσία.

Όταν ο επισκέπτης πλησιάσει σε ένα πρίσµα,

εκείνο αρχίζει να παίζει βίντεο συνοδευόµενο

από τον αντίστοιχο ήχο. Τα βίντεο αναφέρονται

και αυτά στην Αθήνα µέσω του ήχου, χωρίς να

στοχεύουν στην εικονική της αναπαράσταση. 

Χάρτης στον τοίχο: Ο χάρτης-κλειδί της περι-

πλάνησης του επισκέπτη στον χώρο τροποποιεί-

ται ανάλογα µε την ανθρώπινη παρουσία και

κίνηση. Η περιοχή του χάρτη που φωτίζεται

κάθε φορά, είναι εκείνη στην οποία αντιστοιχεί

το/τα βίντεο που ενεργοποιούνται από την

ανθρώπινη παρουσία. Τα 25 βίντεο, δηλαδή,

έχουν γυριστεί/αντιστοιχούν σε 25 περιοχές της

Αθήνας. Οι 25 αυτές περιοχές ορίζονται από

έναν τετραγωνικό κάναβο 5χ5 µ. Ο φωτεινός

χάρτης δείχνει, λοιπόν, σε ποιά περιοχή της

Αθήνας «κινούνται» οι επισκέπτες της έκθεσης

την κάθε δεδοµένη στιγµή.

∆ιάδραση 2: Όταν ο χώρος είναι κενός, όλα τα

βίντεο είναι σβηστά. Όταν ένας άνθρωπος κι-

νείται, ο ήχος και η εικόνα τον ακολουθούν.

Όταν ο χώρος είναι γεµάτος ανθρώπους, τότε

πολλά (ή όλα) τα βίντεο και οι ήχοι τους ενεργο-

ποιούνται και ακούγονται ταυτόχρονα. Όπως

και η ίδια η πόλη, ο χώρος χωρίς την ανθρώπινη

παρουσία παραµένει κατά κάποιον τρόπο «ανε-

νεργός». Αντίθετα, καθίσταται εξαιρετικά πολύ-

βουος ή πολυποίκιλος και πολυσήµαντος στις

περιπτώσεις που υπερχειλίζει από κόσµο. Ο

χάρτης δεν αποτυπώνει ούτε απλώς αναπαρά-

γει συγκεκριµένες στιγµές του ηχητικού περι-

βάλλοντος. Αποτελεί ένα σχόλιο στη σχέση του

κατοίκου της πόλης µε το ηχητικό της τοπίο. Το

µεταµόρφωσής του σε ένα ατµοσφαιρικό δια-

δραστικό παιχνίδι, το οποίο παρουσιάζει θραύ-

σµατα ηχητικών (και οπτικών) ακολουθιών της

Αθήνας. Ο επισκέπτης ανα-δηµιουργεί τον χώρο

γύρω του µέσω της ίδιας του της παρουσίας και

κίνησης. Ο χάρτης αποκαλύπτεται µόνον εκεί

που περπατά και/ή όταν καλεί ένα ακόµα άτοµο

να καθίσει κοντά του. Τα σώµατα των επισκε-

πτών αλληλεπιδρούν τόσο µεταξύ τους όσο και

µε τον ίδιο τον χώρο, δηµιουργώντας ένα δυνα-

µικό µεταβαλλόµενο πεδίο. Αυτή η βόλτα µέσα

στο περίπτερο σε µεταφέρει «εκεί έξω» σε µία

«αόρατη» Αθήνα.

Το περίπτερο ουσιαστικά φέρνει στην επιφά-

νεια τις σχεδόν απρόσιτες και φευγαλέες πλευ-

ρές του χώρου. ∆ιερευνά τον ήχο, τις µη-οπτι-

κές αισθήσεις, την ατµόσφαιρα, χωρικές ποιό-

τητες πέραν του υλικού, πέραν του κτισµένου.

Προκαλεί έτσι όχι µόνο τα όρια της αρχιτεκτονι-

κής, αλλά και τα όρια του τι µπορεί να καταγρα-

φεί και να ανα-βιωθεί και τι όχι...

Ο χώρος του περιπτέρου: θέτει ερωτήµατα σε

σχέση µε το «πέραν του υλικού» ως µέρος της

συγκρότησης της εµπειρίας της πόλης και του

χώρου γενικότερα. 

Η επιλογή του ήχου: Ως κεντρικό στοιχείο µίας

εναλλακτικής χαρτογράφησης της πόλης της

Αθήνας, ο ήχος ακροβατεί στο όριο µεταξύ της

υλικότητας του κτισµένου και της µη-υλικότη-

τας. Αποτελώντας ένα από τα βασικά χαρακτη-

ριστικά της ύλης (κάθε υλικό παράγει και τον

δικό του ήχο), ο ήχος εξαρτάται ευθέως από την

υλικότητα του κτισµένου περιβάλλοντος (το

φαινόµενο της ηχούς αποκαλύπτει ότι ένας

χώρος πληροί συγκεκριµένες µετρικές προϋπο-

θέσεις). Από την άλλη πλευρά, φευγαλέες και

δύσκολα αναπαραστήσιµες δράσεις αφήνουν,

και εκείνες, αντίστοιχα ηχητικά αποτυπώµατα.

Έτσι, οι ήχοι της πόλης αποδίδουν δράσεις, συ-

µπεριφορές, σκέψεις, µηνύµατα, αφηγήσεις.

Μπορούν όλες οι παραπάνω ιδιότητες του ήχου

να αξιοποιηθούν ως εναλλακτικά εργαλεία

ερµηνείας, χαρτογράφησης (ή ακόµα και σύν-

θεσης) του χώρου;

Αίσθηση χώρου µέσω ήχου: Ο ∆υτικός πολιτι-

σµός βασίζεται στην κυριαρχία της όρασης ένα-

ντι των άλλων αισθήσεων. Αναγνωρίζοντας το

πλαίσιο αυτό, η πρότασή µας επιχειρεί να στρέ-

ψει για λίγο την προσοχή και σε µία άλλη από τις

πέντε αισθήσεις. Προκρίνοντας την αίσθηση της

ακοής, επαναδιαπραγµατευόµαστε την κυ-

ρίαρχη θέση που καταλαµβάνει η όραση στο

πεδίο της αρχιτεκτονικής και της αντίληψης του

χώρου. Η διαδικασία αυτή θα µπορούσε να

εµπλουτίσει την εµπειρία µας σε σχέση µε τον

χώρο, την ερµηνεία του και τον χειρισµό των

ποιοτήτων του.
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µοποιούνται ξανά µε διαφορετικούς, εναλλα-

κτικούς τρόπους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα

αποτελεί το Blur project των Diller και Scoffidio:

το κτήριο-σύννεφο. [J. Hill, O. Bouman, L.

Spuybroek]

Το «µη-υλικό» ερµηνεύεται επίσης ως το µη-

ορατό, ή αλλιώς, το αντιληπτό µε άλλες (εκτός

της οπτικής) αισθήσεις. Η ακοή, η µυρωδιά, η

γεύση, η αφή, θα µπορούσαν –όπως και η όρα-

ση– να κατευθύνουν τον σχεδιασµό και να απο-

τελέσουν κεντρικό άξονα στο στήσιµο της σύν-

θεσης ενός χώρου. Τα στοιχεία του χώρου που

αναφέρονται σε αισθήσεις εκτός της όρασης,

δεν αποτυπώνονται και δεν αναπαριστώνται

τόσο εύκολα όσο τα οπτικά ερεθίσµατα. Γι’ αυτό

και δεν κυριαρχούν ως σχεδιαστικά µέσα και

εργαλεία. Ωστόσο, συντελούν αδιαµφισβήτητα

σε πολύ µεγάλο βαθµό στη διαµόρφωση των

χωρικών ποιοτήτων και της εµπειρίας του χώ-

ρου. [B. Colomina, A. Barbara, C. Classen, M. Jay]

Το άυλο έχει ερµηνευθεί και ως η ατµόσφαιρα

ενός χώρου – το άπιαστο, αυτό προς το οποίο

πάντα τείνει η αρχιτεκτονική, και το οποίο πά-

ντα της ξεφεύγει. Μήπως όµως η ατµόσφαιρα

είναι εξ ορισµού πέραν του άµεσα αντιληπτού

και προσδιορίσιµου; Μήπως η ατµόσφαιρα ενός

χώρου είναι τα χαρακτηριστικά του εκείνα, τα

οποία δεν γίνονται αντιληπτά από τη συνειδητή

προσοχή και σκέψη; [M. Wigley, M. Heidegger]

αναδηµιουργήσει έναν δικό του χάρτη της Αθή-

νας. Η ερµηνεία του χάρτη αυτού εξαρτάται

τόσο από τις αρχικές επιλογές των επιµελητών

που θέτουν τους κανόνες όσο και από τον

βαθµό προσωπικής εµπλοκής του επισκέπτη. Ο

θεατής παύει να µένει απαθής, αλλά εµπλέκε-

ται στην κατασκευή του χώρου, και της (χρονικά

εξαρτώµενης) δυναµικής του. Όπως και στην

ίδια την πόλη, οι κινήσεις, οι δράσεις και οι

συσχετισµοί των ανθρώπων είναι τα στοιχεία

που διαµορφώνουν ίσως τις χαρακτηριστικότε-

ρες χωρικές ποιότητες, παράλληλα βέβαια µε

το υλικό, κτισµένο υπόβαθρο. Αυτό –όπως και

στην περίπτωση της πρότασής µας τα καλώδια

και πρίσµατα– αποτελούν αναγκαίο υπόβαθρο

για τις ανθρώπινες κινήσεις και δραστηριότη-

τες, οι οποίες στην ουσία συγκροτούν τελικά

τον χώρο. Φαίνεται να συγκροτείται εδώ µία

απόπειρα ερµηνείας και διαπραγµάτευσης της

µη-αναπαραστασιµότητας του χώρου της

πόλης, όπως την πρέσβευε ο Lefebvre. Αν λοι-

πόν δεν µπορούµε –εκ των πραγµάτων– να ανα-

παραστήσουµε την πόλη (της Αθήνας), µπο-

ρούµε τουλάχιστον να διαπραγµατευτούµε ή να

αναδηµιουργήσουµε αντίστοιχους τρόπους

παραγωγής και συγκρότησης χωρικών ποιοτή-

των; 

Το άυλο – πέραν του κτισµένου: Η διερεύνησή

µας διαπραγµατεύεται το ευρύτερο θέµα του

«πέραν του υλικού» σε διάφορα επίπεδα – σε

σχέση µε την αισθαντικότητα και το «πέραν του

οπτικού», σε σχέση µε τις νέες τεχνολογίες, σε

σχέση µε την ανθρώπινη δράση και αλληλεπί-

δραση, σε σχέση µε το µη αναπαραστήσιµο,

κ.λπ. ∆ιαπραγµατεύεται δηλαδή το θέµα της

φετινής Biennale –όπως αυτό έχει οριστεί από

τον επιµελητή της, Aaron Betsky «Out there.

Architecture beyond building»– θέτοντας ως

εννοιολογική της βάση την έννοια του «µη υλι-

κού». Οι τοποθετήσεις και οι προβληµατισµοί

σε σχέση µε τις έννοιες που σχετίζονται µε το

πεδίο «πέραν της ύλης» φαίνεται να πηγάζουν

από µία απόπειρα κριτικής απέναντι σε

αυστηρά µορφολογικές ή τεκτονικές αρχιτεκτο-

νικές προσεγγίσεις. Πρέπει, βέβαια, να σηµειω-

θεί ότι η έννοια του «περαν του υλικού» αναφέ-

ρεται σε ένα ευρύ πεδίο ετερόκλητων ερευνητι-

κών τάσεων και προβληµατισµών. 

Για παράδειγµα, αντιλήψεις που αναφέρονται

στην περιοχή «πέραν του υλικού» έχουν ως

σήµερα χρησιµοποιηθεί για να περιγράψουν

µη-συµβατικά υλικά (όπως, για παράδειγµα,

ρευστά, µεταβαλλόµενα, δι-αντιδρώντα) ή

υλικά µεταβλητού σχήµατος και ιδιοτήτων

(όπως, για παράδειγµα, πυκνότητας, χρώµατος,

διαφάνειας). Ως «µη-υλικό», λοιπόν, συχνά

χαρακτηρίζονται νέα ή µη συνηθισµένα υλικά, ή

ακόµη και γνωστά υλικά τα οποία όµως χρησι-

σηµεία εξαπλώνονται στον χώρο σε µία ακολου-

θία που ξετυλίγει σαν κουβάρι τις γραµµές του

κανάβου µία προς µία. Η ακολουθία των 100

σηµείων του χάρτη µοιάζει τώρα να συγκροτεί

ένα «κείµενο», το οποίο ξετυλίγεται στον χώρο

µε τον τρόπο ακριβώς που θα το διάβαζε κανείς

αν ακολουθούσε τις γραµµές του κανάβου του

χάρτη. Ο επισκέπτης «διαβάζει» την πόλη κι-

νούµενος σε τυχαίες τροχιές της επιλογής του,

ανάµεσα στις ορισµένες γραµµές του «κειµέ-

νου» της πόλης που απλώνεται κατακερµατι-

σµένο δάπεδο του χώρου.

50 ακουστικά: Από τους 100 αποµαγνητοφωνη-

µένους ήχους της χαρτογράφησης, επιλέγονται

50, που ακούγονται µέσα από τα 50 ακουστικά

της εγκατάστασης. Οι άλλοι 50 αποδίδονται µε

τον λόγο και γράφονται στο δάπεδο. Ο επισκέ-

πτης καλείται να τους διαβάσει και να τους ανα-

παράγει νοερά. Και στα 100 σηµεία που ορίζο-

νται στο δάπεδο αναγράφονται οι συντεταγµέ-

νες, οι οποίες του επιτρέπουν να αναζητήσει το

αντίστοιχο σηµείο της Αθήνας στον χάρτη στον

τοίχο.

Τα πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης του ήχου της

πόλης: Στη σχέση µου µε τον ήχο της πόλης µπο-

ρεί να εστιάζω στην άµεση βιωµατική αντίληψη

του ηχητικού µου περιβάλλοντος· µπορεί να

αποµονώνοµαι στον κόσµο ενός δικού µου

soundtrack µιας προσωπικής µου διαδροµής

µέσα από τα ακουστικά του i-pod µου· µπορεί

να έχω ηχητική εµπειρία του «εδώ» αλλά ίσως

και πιο άµεσα του «εκεί» µέσα από τη συνοµιλία

µου στο κινητό τηλέφωνο· µπορεί ακόµη και

συνειδητά να κατεβάζω την ένταση του ήχου

του περιβάλλοντός µου και να επικεντρώνοµαι

στην ένταση των σκέψεών µου ή σε κάτι που

χωρικά βρίσκεται αλλού. Η πολλαπλή λειτουρ-

γία του διαδραστικού συστήµατος, των ακουστι-

κών και του γραπτού λόγου στο πάτωµα του

περιπτέρου επιλέγονται ως πιθανοί εναλλακτι-

κοί τρόποι ανταπόκρισης στην πρόκληση της

ανάδειξης αυτού ακριβώς του βάθους του ηχη-

τικού τοπίου.

Επισκέπτης-δηµιουργός: Το διαδραστικό

σύστηµα οργανώνεται στη βάση µίας υποδοµής,

πάνω στην οποία ο ίδιος ο επισκέπτης στήνει το

δικό του «παιχνίδι». Ο επισκέπτης «γράφει»

στον χώρο την κίνησή του, την περιπλάνηση

του, µέσω των ήχων (και των κινούµενων εικό-

νων) που ενεργοποιεί. ∆εν καταλαµβάνει απλά

χώρο, αλλά τον δηµιουργεί. Ενεργοποιεί εικόνα

και ήχο, αποκαλύπτει, ανακαλύπτει και δηµι-

ουργεί θραύσµατα της πόλης. Μέσα από ένα

απλό διαδραστικό σύστηµα, η ανθρώπινη

κίνηση και δράση ενισχύεται, ερµηνεύεται,

αφήνει ίχνη, θραύσµατα. Το περίπτερο γίνεται

διαφορετικό και µοναδικό κάθε χρονική στιγµή

– οι άπειρες διαφορετικές διατάξεις ανθρώπι-

νων σωµάτων και κινήσεων το καθιστούν ένα

συνεχώς µεταλλασσόµενο πεδίο ήχων (και δευ-

τερευόντως εικόνων). Ο επισκέπτης αλληλεπι-

δρά µε τον χώρο και µε τους υπόλοιπους επι-

σκέπτες, παράλληλα. Με την παρουσία, για πα-

ράδειγµα, ενός παραπάνω επισκέπτη, η φωνή

του περιπτέρου εµπλουτίζεται, αλλοιώνεται,

δυναµώνει και διαµορφώνεται τελικά σε συν-

δυασµό και µε τους ήχους που ενεργοποιούνται

από τους υπόλοιπους επισκέπτες του χώρου.

Εµείς (ως επιµελητές) δίνουµε τα εργαλεία και

το κατάλληλο υπόβαθρο, ώστε ο ίδιος ο επισκέ-

πτης –σε συσχετισµό και µε τους γύρω του– να



Η θεµατολογία των βασικών ανακοινώσεων,

όπως παρουσιάστηκαν στο πρόγραµµα του

συνεδρίου, ήταν η ακόλουθη:

30-06-2008

CULTURE – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

– H γλώσσα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής

– ∆ηµιουργικότητα και επάγγελµα

– Νέα αρχιτεκτονική

– Μεταδίδοντας τη βιοµηχανική πόλη

– Μεταδίδοντας το τοπίο

– Αρχιτεκτονική και συµφραζόµενα (context)

– Μαθαίνοντας το κατανοείν- καταλαβαίνειν

– Αρχεία ως media

– H κληρονοµιά του 20ού αιώνα: αρχιτεκτονική

των κοινωνικών αλλαγών

– Οι κουλτούρες της αρχιτεκτονικής

– Ρίζες και αρχιτεκτονική

– Αρχιτεκτονική και εφηµερίδες

– Αρχιτεκτονική και αρχιτεκτονικά περιοδικά

– Μπορεί ένα κτήριο να αλλάξει τη ζωή σου?

– ∆ιεθνής κληρονοµιά του µοντερνισµού

– UIA – ∆ρόµοι στο µέλλον

– Paolo Soleri

01-07-2008

DEMOCRACY – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

– Project, µεσολάβηση και απόφαση

– ∆ιαλεκτική, διάλογος και διαφωνίες στη µετα-

µόρφωση της γης

– Παγκόσµια αστικά κέντρα

– Πόλεις σε κρίση και η ελπίδα της αρχιτεκτονι-

κής

–Βιβλιοθήκες: νέοι αστικοί καταλύτες πολιτι-

σµού και δηµοκρατίας

– Αρχιτεκτονική και επικοινωνία

– Αρχιτεκτονική για κινητικούς χώρους

– Ισπανική αρχιτεκτονική 2008 

– Αειφόρος – βιώσιµη ανάπτυξη

– Μεταδίδοντας την αρχιτεκτονική στα παιδιά:

τα παιδιά µας θα κτίσουν το µέλλον

– Αρχι–πολίτες (Archi–citizens)

– Αρχιτεκτονική και οικονοµία

– Η άφωνη Τέχνη µπορεί να µιλήσει – Πνευµατι-

κοί χώροι για τους κατοίκους του 21ού αιώνα

– Μεταδίδοντας το περιβάλλον

– Ενδιάµεσες πόλεις, πολεοδοµία και ανάπτυξη

– Ο ρόλος του αρχιτέκτονα

ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΟΡΙΝΟ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

Η ∆ιεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) πραγµα-

τοποίησε το 23ο παγκόσµιο συνέδριο αρχιτε-

κτονικής, γιορτάζοντας ταυτόχρονα τα 60 χρό-

νια από την ίδρυσή της (1948- 2008), στο Τορίνο

της Ιταλίας, το διάστηµα 29 Ιουνίου-3 Ιουλίου

2008. Το θέµα του συνεδρίου είχε τον ευρηµα-

τικό τίτλο Μεταδίδοντας την αρχιτεκτονική

(Transmitting Architecture), δίνοντας την ευκαι-

ρία σε 6000 αρχιτέκτονες από όλο τον κόσµο να

συναντηθούν και να συµµετέχουν σε έναν δηµι-

ουργικό διάλογο µε ποικίλη θεµατολογία.

Μεταξύ των θεµάτων που αναπτύχθηκαν από

κορυφαίους αρχιτέκτονες (Mario Botta, Massi-

miliano Fuksas, Jean Nounel, Peter Eisenman,

Kenzo Kuma, Hani Rashid, Τ. Fujimori) ιδιαίτερη

έµφαση δόθηκε στην αρχιτεκτονική και το περι-

βάλλον, στον ρόλο του αρχιτέκτονα σήµερα,

στην αρχιτεκτονική των φτωχών περιοχών και

στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Η θεµατολογία

του συνεδρίου οργανώθηκε γύρω από τρεις

κεντρικούς άξονες: 1. Κουλτούρα - Culture, 2.

∆ηµοκρατία - Democracy, 3. Ελπίδα - Hope,

θέτοντας στο επίκεντρο των συζητήσεων την

αρχιτεκτονική στην εποχή της παγκοσµιοποίη-

σης. Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου

παρέδωσε τη σκυτάλη στην αποστολή από το

Τόκιο της Ιαπωνίας, όπου θα πραγµατοποιηθεί

το επόµενο παγκόσµιο συνέδριο, το 2011.

Χρυσούλα Χ. Βοσκοπούλου
∆ρ. Αρχιτέκτων 

23o Παγκόσµιο Συνέδριο της UIA 
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ιοκαι της αισθαντικότητας, αλλά σχεδόν αδιόρατα

και οι υπόλοιπες εκφάνσεις του άυλου έρχονται

να µπουν στο παιχνίδι... 

Αντί επιλόγου

Η σχέση ανάµεσα στην ιδέα, το σώµα, τον χώρο

και τη σύνθεση επαναπροσδιορίζεται. Ο δηµι-

ουργός κρίνεται µέσα από τον χειρισµό της σχέ-

σης αυτής. Το µη-υλικό γίνεται το νέο «υλικό».

Οι αισθήσεις πέραν του οπτικού κρίνονται απα-

ραίτητες πλέον για το λεξικό της αρχιτεκτονι-

κής. Ο δηµιουργός «µεταφράζεται», «επανατο-

ποθετείται», «επαναπροσανατολίζεται», εξαϋ-

λώνεται µέσα από την πρότασή του. Χαράζει τις

κατευθυντήριες γραµµές για την εξερεύνηση

και στη συνέχεια κρίνεται µέσα από την απου-

σία του, παρουσία του έργου του. Ο επισκέπτης

αποκτά πρόσβαση στο µη-υλικό. Ο δηµιουργός

τον αντιµετωπίζει όχι ως παρατηρητή αλλά ως

αυτόν που βρίσκεται µέσα στον χώρο και τον

διαµορφώνει µε την παρουσία του κάθε στιγµή,

παράγοντας ένα ανοιχτό και ατέρµονα µετα-

βαλλόµενο έργο.

Η πρότασή µας τελικά διαπραγµατεύεται την

έννοια του «πέραν του υλικού», του «πέραν του

κτισµένου», τις νέες µορφές υλικότητας. ∆ια-

πραγµατεύεται επίσης το θέµα της ανθρώπινης

παρουσίας, δράσης, αλληλεπίδρασης και κίνη-

σης ως βασικό στοιχείο της συγκρότησης του

χώρου και των ποιοτήτων του. Ένας χώρος που

διαµορφώνεται κατά αυτό τον τρόπο, αναπό-

φευκτα καθίσταται µεταβλητός, ρευστός –

µετασχηµατίζεται και αναδιαµορφώνεται κάθε

στιγµή ανάλογα µε τις δράσεις και τους συσχετι-

σµούς των ανθρώπινων σωµάτων. Αυτό συµβαί-

νει ούτως ή άλλως στον πραγµατικό χώρο στον

οποίο ζούµε. Στον χώρο της εγκατάστασης –

όµως– οι νέες τεχνολογίες και το διαδραστικό

σύστηµα «υπερβάλλουν» την επίδραση (και τον

τρόπο και είδος της επίδρασης) των ανθρώπι-

νων κινήσεων στον χώρο, επαναφέροντας µε

νέο τρόπο το ερώτηµα περί της συγκρότησης

και ερµηνείας του χώρου.

Ο ίδιος ο επισκέπτης καλείται όχι µόνο να ανα-

δηµιουργήσει τον χώρο του περιπτέρου, αλλά

και τις ενδεχόµενες συνθέσεις νοηµάτων και

προβληµατισµών σε σχέση µε την ανθρώπινη

παρουσία, τον ρόλο του αρχιτέκτονα και του

χρήστη, τα όρια της αρχιτεκτονικής στον σύγ-

χρονο, µεταβαλλόµενο, ηλεκτρονικά ενισχυ-

µένο και δια-δικτυωµένο κόσµο.

Άλλες µελέτες εντοπίζουν το «µη-υλικό» στην

ίδια την «ιδέα» ενός κτηρίου, σε ένα εννοιολο-

γικό πλαίσιο δηλαδή, που σχετίζεται περισσό-

τερο µε τη µορφή παρά µε την υλικότητα του

κτηρίου, ενώ άλλες διαρρηγνύουν το δίπολο

µορφής-ύλης, καταργώντας οποιαδήποτε

τέτοια δυϊστική αντίληψη, και ερµηνεύοντας τα

κτήρια ως αποτελέσµατα αλληλεπίδρασης

δυνάµεων. [G. Deleuze, B. Massumi].  

Το «µη-υλικό» συσχετίζεται ως έννοια και µε τις

ίδιες τις διαδικασίες παραγωγής του κτηρίου. Τα

πολιτικά και οικονοµικά δίκτυα που ενεργοποι-

ούνται ακριβώς από τη διαδικασία της κατα-

σκευής ενός κτηρίου διατηρούν αναπόφευκτα

µία στενή σχέση µε την πράξη της οικοδόµησης

–ή αλλιώς την υλικότητα του κτηρίου– αλλά

παραµένουν κατά κάποιο τρόπο «αόρατα» στο

κτισµένο τελικό αποτέλεσµα. Οι άνθρωποι που

εργάζονται στην κατασκευή του κτηρίου, ο

τόπος καταγωγής τους, όσοι κατασκεύασαν τα

υλικά που χρησιµοποιήθηκαν και όσοι τα µετέ-

φεραν εκεί, εµπλέκονται σε δίκτυα που τροφο-

δοτούνται από την παραγωγή ενός κτισµένου

χώρου, αλλά µένουν τελικά µη-ορατά. Ερωτή-

µατα που τίθενται σχετίζονται µε τον ρόλο του

αρχιτέκτονα και τη σχέση ανάµεσα στα δίκτυα

παραγωγής και την ίδια τη σύνθεση – τόσο σε

πρακτικό όσο και σε φιλοσοφικό επίπεδο. [J.

Derrida, K.L. Thomas, D. Harvey]

Οι νέες τεχνολογίες, είτε ως εξαρτήµατα –

φορητά αντικείµενα, είτε ενσωµατωµένες στον

κτισµένο χώρο, καθορίζουν χωρικές ποιότητες,

δηµιουργούν συνδέσεις, νέους «τόπους», πεδία

και όρια. Κινητά τηλέφωνα, συστήµατα GPS,

φορητοί υπολογιστές, ψηφιακές κάµερες, ασύρ-

µατα δίκτυα internet, αποτυπώνουν, «αποθη-

κεύουν», «θυµούνται» και µεταφέρουν τόπους,

δράσεις, συνδέσεις και εµπειρίες. Μολονότι τα

νέα αυτά µέσα αποτελούν στοιχεία του χώρου,

η ιδιαιτερότητα της υλικότητάς τους τα καθιστά

ξένα στο συµβατικό πεδίο έρευνας του αρχιτέ-

κτονα. Το ερώτηµα που τίθεται, λοιπόν, είναι:

ποιός είναι ο ρόλος του αρχιτέκτονα στην εποχή

που ο χώρος δηµιουργείται τόσο από συµβατικά

υλικά όσο και από ασύρµατα πεδία και τεχνολο-

γικά gadgets; Τι αλλάζει –µέσα στον υβριδικό

σηµερινό χώρο– τον τρόπο µε τον οποίο εκείνος

σχεδιάζει; [R. Coyne, G. Flachbart, P. Weibel, R.

VanToorn, W. Mitchell]

Μέσα σε αυτόν τον ευρύτερο προβληµατισµό

σε σχέση µε το «άυλο», αναπτύσσουµε ερωτή-

µατα σε σχέση µε τα όρια της αρχιτεκτονικής,

της αναπαράστασης, του σχεδιασµού και της

συνειδητής ή µη αντίληψης µεµονωµένων στοι-

χείων του χώρου από τον χρήστη. Στον συγκε-

κριµένο σχεδιαστικό πειραµατισµό επικεντρώ-

νουµε το ενδιαφέρον µας στο θέµα του ήχου
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Υπουργείο Πολιτισµού

Γενική ∆ιεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση

Εικαστικών Τεχνών, Τµήµα Προώθησης Σύγχρονης Τέχνης

Επιµελητές

Αναστασία Καρανδεινού, Χριστίνα Αχτύπη

Στυλιανός Γιαµαρέλος

Video έργα Intothepill.net

Καλλιτέχνες

Γιάννης Γρηγοριάδης, Λίνα Θεοδώρου

Γιάννης Ισιδώρου

Ηχογραφήσεις/Sound Design

∆ηµήτρης Μυγιάκης, Βαγγέλης Λυµπουρίδης

Γραφιστικά έκθεσης/Σχεδιασµός Καταλόγου

Company 

Σχεδιασµός και εφαρµογή διαδραστικού περιβάλλοντος

2monochannels 

Σχεδιασµός οπτικοακουστικού και διαδραστικού u963

συστήµατος/ακουστική µελέτη/επίβλεψη

Ηρακλής Λαµπρόπουλος, Γιώργος Λαµπρόπουλος

Προγραµµατισµός Λογισµικού

Βασίλης Μπούκης

Κατασκευή ηλεκτρονικών υποσυστηµάτων

Μιχαήλ Κριτσωτάκης

Ηλεκτρολογική µελέτη

Γιώργος Σατολιάς

∆ιασύνδεση διαδραστικών στοιχείων

Βαγγέλης Λυµπουρίδης, ∆ηµήτρης Μυγιάκης

Μελέτη φωτισµού

L+DG lighting architects

Θωµάς Γραβάνης, Χριστίνα Φραγγέτη

Κατασκευή Έκθεσης

Μιχαήλ Γαβρήλος 

Ψηφιακές εκτυπώσεις

Polichromo

Φωτογράφος

Cathy Cunliffe 




