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ΔΗΑΓΧΓΖ
ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ε έλλνηα ηεο Φπρνγεσγξαθίαο
ζαλ βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν αλάγλσζεο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ. Αθνξκή
γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απνηέιεζε ε παξαηήξεζε ησλ
έληνλσλ επηξξνψλ πνπ ην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ κίαο πφιεο αζθεί ζηνλ
ςπρηζκφ θαη ηηο αζχλεηδεο επηινγέο ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ε παξαηήξεζε ηεο
αληίζεηεο ζρέζεο, φπνπ ε αλζξψπηλε εκπεηξία θαη επηζπκία θαζνξίδνπλ ην
ρψξν πξαγκάησζεο ηνπο κέζα ζηελ πφιε.
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
ζρεηηθά κε ην πσο ε Φπρνγεσγξαθία κπνξεί ζηε ζχγρξνλε επνρή λα
ζπκβάιιεη ζηελ αλάγλσζε θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη αλαζρεδηαζκφ ηεο πφιεο.
Παξάιιεια,

ζηφρν

απνηειεί

ε

αλάδεημε

ησλ

επηκέξνπο

κεζφδσλ

πξαγκάησζεο ηεο κειεηνχκελεο έλλνηαο. Ζ αλάιπζε ηφζν ζεσξεηηθψλ φζν
θαη πξαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ εθαξκνγήο ηεο Φπρνγεσγξαθίαο ζηνρεχνπλ
ζηελ

νηθεηνπνίεζε

ηεο

έλλνηαο

ζαλ

πξαθηηθή

θαη

ζηνλ

θαζνξηζκφ

ζρεδηαζηηθψλ αξρψλ γηα ηελ πφιε.
Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ εμ αξρήο δηαηζζεηηθή. Σν βαζηθφ
εξψηεκα ηεο κειέηεο νξίζηεθε ιίγν πξηλ ην ηέινο απηήο ζαλ απφξξνηα ηεο
δηαδξνκήο. Ζ δηαδξνκή απηή μεθίλεζε απφ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κε
ζέκα ηελ πεξηπιάλεζε, ελψ ε Φπρνγεσγξαθία αλαδχζεθε ζηελ πνξεία.
Άθξσο ζεκαληηθή ήηαλ ε εχξεζε ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ
Φπρνγεσγξαθίαο ζε βαζνο ρξφλνπ, ζηνρεχνληαο ζηνλ ζπζρεηηζκφ ηεο κε ην
ζήκεξα θαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ απηή κπνξεί λα πξαγκαησζεί ζε κία
ζχγρξνλε θνηλσλία. Σν πνπ θαη πσο θαηέιεμε ε ελαζρφιεζε καο, νθείιεηαη
θπξίσο ζηνλ ηξφπν εξκελείαο ηφζν ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζεσξηψλ πνπ
έρνπλ δηαηππσζεί φζν θαη ησλ πξαθηηθψλ αξρηηεθηνληθψλ εθαξκνγψλ ηνπο.
Αξρηθά, γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο κέζα απφ νξηζκνχο
θαη εξκελείεο. Αθνινπζεί ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εκθάληζεο θαη εμέιημεο ηεο
Φπρνγεσγξαθίαο ελψ ε πεξηπιάλεζε κειεηάηαη σο ε βαζηθή κέζνδνο
πξαγκάησζεο ηεο. Άθξσο ζεκαληηθή είλαη ε ζρέζε ηεο Φπρνγεσγξαθίαο κε
έλλνηεο φπσο ε Δλσηηθή Πνιενδνκία, ελψ ην παηρλίδη αλαδεηθλχεηαη σο
βαζηθή πξαθηηθή.
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Παξάιιεια, αλαθέξνληαη νη Καηαζηαζηαθνί σο κία απφ ηηο θπξηφηεξεο
θαιιηηερληθέο νκάδεο πνπ εθάξκνζαλ ζηελ πξάμε ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο
πεξηπιάλεζεο θαη ηεο Φπρνγεσγξαθίαο. Σφζν ην ηδενινγηθφ ηνπο ππφβαζξν,
φζν θαη ε ηερληθή ηεο Γόκεζεο Καηαζηάζεσλ πνπ εθάξκνδαλ νδήγεζαλ ζε
κία άθξσο αλαλεσηηθή νπηηθή γηα ηελ πφιε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο
νπηηθήο απηήο είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο πφιεο New Babylon απφ ηνλ δσγξάθν
θαη βαζηθφ κέινο ησλ Καηαζηαζηαθψλ, Constant Nieuwenhuys.
Δθηφο ησλ άιισλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλαγσγή ησλ ξηδψλ ηεο
πεξηπιάλεζεο

θαη

ηεο

Φπρνγεσγξαθίαο

ζηηο

αξρέο

ξηδνζπαζηηθψλ

θαιιηηερληθψλ νκάδσλ, φπσο νη Νηαληαïζηέο θαη νη νπξεαιηζηέο. εκαληηθέο
παξαηεξήζεηο πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ κειέηε αζηηθψλ ζεσξηψλ θαη
αληηιήςεσλ ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα, πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο
νπαδνχο ηνπ Μνληέξλνπ Κηλήκαηνο αιιά θαη απφ απηνχο πνπ ην
ακθηζβήηεζαλ θαη ην εμέιημαλ, δηακνξθψλνληαο ηε ιεγφκελε Μεηακνληέξλα
ζεψξεζε ηεο πφιεο.
Δλδηαθέξνλ

παξνπζηάδεη

θαη

ν

ηξφπνο

πνπ

αληηκεησπίδεηαη

ε

Φπρνγεσγξαθία σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζε ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο ηεο πφιεο. Δξγαιείν πνπ δηακφξθσζε αξρηθά απηφλνκνπο θαη
κεηαβαιιφκελνπο ρψξνπο ζηηο Πξνζσξηλέο Απηόλνκεο Εώλεο (Temporary
Autonomous Zones) ηνπ αλαξρηθνχ ζπγγξαθέα Hakim Bey θαη έπεηηα αζηηθέο
δηθηπαθέο ζρέζεηο πνπ αλαιχνληαη κέζσ ηνπ Σπληαθηηθνύ ηνπ Χώξνπ (Space
Syntax) ηνπ αθαδεκαïθνχ Bill Hillier.
Σέινο, θνκβηθφ ζεκείν ζηελ εξγαζία απηή είλαη ε εμαγσγή εξγαιείσλ θαη
κεζφδσλ κε θαηεχζπλζε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη αλαζρεδηαζκφ ησλ ζχγρξνλσλ
πφιεσλ. αλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κειέηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ
απηψλ αλαθέξεηαη θαη αλαιχεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ Bankside Urban Forest
ησλ αξρηηεθηφλσλ WWM (Witherford Stephen, Watson Christopher, Mann
William) ζην Λνλδίλν.

θαιή καο δηαδξνκή...
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Γηάγξακκα 1

Γηάγξακκα 2

Γηαγξάκκαηα 1, 2: Πεδία επηξξνήο Φπρνγεσγξαθίαο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ζ Πόιε Δκπεηξία
1.1 Φπρνγεσγξαθία θαη νξηζκνί
Ο φξνο Ψπρνγεσγξαθία (Psychogeography) πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1955
απφ ηνλ Γάιιν ζεσξεηηθφ θαη ζπγγξαθέα Guy Debord. Δίλαη ε κειέηε
ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ θαη επηξξνψλ ηνπ γεσγξαθηθνχ πεξηβάιινληνο
(ζπλεηδεηά νξγαλσκέλσλ ή φρη) πάλσ ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ αηφκσλ.1
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη έλαο αθφκε νξηζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ε
Φπρνγεσγξαθία πεξηγξάθεηαη σο «έλα θνπηί παηρληδηψλ γεκάην απφ
επθάληαζηεο θαη δεκηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο δηεξεχλεζεο ηεο πφιεο, νηηδήπνηε
ζα κπνξνχζε λα απνζπάζεη ηνπο πεδνχο απφ ηα θαζηεξσκέλα κνλνπάηηα θαη
πνξείεο ηνπο ψζηε λα ηνπο εηζάγεη ζε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη βησκαηηθήο
εκπεηξίαο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ».2
χκθσλα κε ηνλ ζεσξεηηθφ ηεο αξρηηεθηνληθήο Anthony Vidler,
Φπρνγεσγξαθία είλαη έλα πεξίπινθν κείγκα κλήκεο, εκπεηξίαο θαη ρψξνπ
πνπ έγηλε δξάζε απφ ηελ πνιηηηθνθαιιηηερληθή νκάδα ησλ Καηαζηαζηαθψλ
(Situationists) ηελ δεθαεηία ηνπ 50’, ελψ ην ζεσξεηηθφ ηνπ ππφβαζξν
δηακνξθψζεθε απφ ηνλ θνηλσληνιφγν θαη θηιφζνθν Henri Lefebvre.3
ην

δνθίκην

ηνπ

Καλαδνχ

αξρηηέθηνλα

Alexsandar

Janicijevic,

Psychogeograpfy Now - Window to an Urban Future γίλεηαη αλαθνξά ζε
αθφκε έλαλ νξηζκφ ηεο Φπρνγεσγξαθίαο, ηνλ νπνίν δηαηππψλεη ν Οιιαλδφο
Φπρνγεσγξάθνο Wilfried Hou Je Bek, ιέγνληαο φηη Φπρνγεσγξαθία είλαη «ε
ελεξγφο δηεξεχλεζε θαη ν ενξηαζκφο ηεο ηπραηφηεηαο θαη ησλ ζπγθπξηψλ». 4 Ζ
εηπκνινγία ηεο ιέμεο, ζχκθσλα κε ηνλ Janicijevic, πξνθχπηεη απφ ηνλ
ζπλδηαζκφ ησλ ιέμεσλ <Φπρνινγία> θαη <Γεσγξαθία> θαη εθθξάδεη ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ δχν βαζηθψλ ππνζηάζεσλ ηεο χπαξμεο (λνεηηθήο θαη
ςπρηθήο) κε ηε δηαλνεηηθή δηάδξαζε (Φπρνινγία) ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν
(Γεσγξαθία).5
Ο φξνο είλαη πβξηδηθφο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ππάξρεη ζηα
παξαδνζηαθά εξκελεπηηθά ιεμηθά. Αλαιχνληαο ηε ιέμε <Φπρνγεσγξαθία>
πξνθχπηεη ζαλ επηθξαηέζηεξνο ν νξηζκφο πνπ πξψηνο δηαηχπσζε ν Guy
Debord, ν νπνίνο ζεσξείηαη θαη ζεκειησηήο ηεο έλλνηαο. Παξάιιεια, κέζα
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απφ κία δεχηεξε αλάγλσζε δηαθξίλεηαη θαη κία ζρέζε αληίζηξνθε. Ζ
Φπρνγεσγξαθία δελ αθνξά κφλν ηηο επηπηψζεηο πνπ ην γεσγξαθηθφ
πεξηβάιινλ έρεη ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ν
ίδνο ν ςπρηζκφο ζην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ.
Φπρνινγία (πλαίζζεκα, Δπηζπκία)Γεσγξαθία (Υψξνο, Πεξηβάιινλ)
Γηα ηελ πεξαηηέξσ εξκελεία ηεο έλλνηαο ηεο Φπρνγεσγξαθίαο ζα ήηαλ
ίζσο ζθφπηκε ε ζπζρέηηζε κε ηνλ θαηά Simmel νξηζκφ ηνπ Ψπρηθνύ Τόλνπ
(Stimmung) ηνπ ηνπίνπ. Ο θνηλσληνιφγνο θαη θηιφζνθνο Georg Simmel
ππνζηεξίδεη φηη ην αζηηθφ ηνπίν είλαη κία ελφηεηα ζπληεζεηκέλσλ ζηνηρείσλ
πνπ ζην ζχλνιν ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ Φπρηθφ Σφλν ηνπ ηνπίνπ
απηνχ. «Ο Φπρηθφο Σφλνο ηνπ ηνπίνπ φκσο δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε
ηξφπν αληηθεηκεληθφ ιφγσ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο θαη
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληαπφθξηζεο ηνπ παξαηεξεηή. Σν ηνπίν είλαη απφ κφλν
ηνπ έλα πλεπκαηηθφ κφξθσκα, δελ κπνξεί θαλείο νχηε λα ην αγγίμεη νχηε λα
εηζέιζεη ζε απηφ κε εμσηεξηθφ ηξφπν ελψ δεί ράξε ζηελ ελνπνηεηηθή δχλακε
ηεο ςπρήο, ζαλ κία δηαπινθή ηνπ δεδνκέλνπ κε ηε δεκηνπξγία καο, ηελ νπνία
δελ

κπνξεί

λα

αληηθεηκεληθφηεηα

εθθξάζεη
ηνπ

θακία

ηνπίνπ

κεραληθή

πεξηθιείεηαη

πξνζνκνίσζε.
ζην

πεδίν

Έηζη

δξάζεο

ε
ηεο

δεκηνπξγηθφηεηαο καο θαη ν ςπρηθφο ηφλνο, πνπ είλαη κία ηδηαίηεξε έθθξαζε ή
κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή απηήο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ζπκβάιιεη ζηελ
αληηθεηκεληθφηεηα απηή».6

1.2 Οη Λεηηξηζηέο, ν Debord θαη ε πεξηπιάλεζε

Ivan Chtcheglov (Gilles Ivain): «Ζ αξρηηεθηνληθή είλαη από ηα απινύζηεξα
κέζα γηα λα δηαθξίλνπκε ηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν, γηα λα κνξθνπνηήζνπκε ηελ
πξαγκαηηθόηεηα θαη λα παξάγνπκε όλεηξα»7
Ζ

κέζνδνο

ηεο

Φπρνγεσγξαθίαο

πξσηνεκθαλίζηεθε

απφ

ηελ

πνιηηηθνθαιιηηερληθή νκάδα ησλ Λεηηξηζηψλ (Lettrists) ζαλ ηερληθή αζηηθήο
εμεξεχλεζεο. Οη Λεηηξηζηέο ήηαλ κία νκάδα ξηδνζπαζηψλ θαιιηηερλψλ θαη
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Δηθφλα 1.1: Λεηηξηζηηθέο ηερληθέο ηεο γεξκαληθήο θαιιηηερληθήο νκάδαο Spur

ζεσξεηηθψλ πνπ έδξαζαλ κε έδξα ην Παξίζη ηελ πεξίνδν 1952-1957 θαη είραλ
θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ηνλ Μαξμηζηή ζεσξεηηθφ Guy Debord θαη ηνλ
Γάιιν ζεσξεηηθφ Ivan Chtcheglov. Οη Λεηηξηζηέο ήηαλ νη πξψηνη πνπ
αλέπηπμαλ ηελ ηερληθή ηεο πεξηπιάλεζεο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ
Παξηζηνχ. Ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηέηνηαο αζηηθήο πεξηπιάλεζεο, ην
θαινθαίξη ηνπ 1953 πνπ πξνηάζεθε ν φξνο Φπρνγεσγξαθία νξίδνληαο έηζη
έλα κνηίβν ζπλαηζζεκαηηθψλ πεδίσλ πνπ δηαπεξλνχλ ηελ πφιε. Με ηελ
κέζνδν ηεο πεξηπιάλεζεο ραξηνγξαθήζεθαλ ηα πεδία απηά θαη δφζεθε λέα
ψζεζε ζηελ αζηηθή ζεψξεζε. Ζ νκάδα απνηεινχληαλ απφ ζπγγξαθείο,
πνηεηέο, δσγξάθνπο θαη ζθελνζέηεο, πνιιέο θνξέο κε πεξηζσξηαθφ
ραξαθηήξα θαη εζηζκφ ζην αιθνφι θαη ηηο νπζίεο.
Ο

Guy Debord (1931-1994) ήηαλ Γάιινο Μαξμηζηήο ζεσξεηηθφο,

ηδξπηηθφ κέινο ησλ Λεηηξηζηψλ. Θεσξείηαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
δηαλνεηέο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, δηαδξακαηίδνληαο θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε
δηακφξθσζε ηνπ ηδενινγηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ 20 νπ αηψλα θαη ζπκβάιινληαο
θαζνξηζηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο Φπρνγεσγξαθίαο.
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Δηθφλα 1.2: Γχν απφ ηα βαζηθφηεξα έξγα ηνπ Guy Debord

Απφ ηα γλσζηφηεξα έξγα ηνπ είλαη ε Κνηλσλία ηνπ Θεάκαηνο (Society of
the Spectacle)8 θαη ε Θεσξία ηεο Πεξηπιάλεζεο (Theory of the Dérive). ηα
έξγα απηά ν Debord πξαγκαηεχεηαη ηελ αλάδεημε ηνπ εκπνξεχκαηνο σο θεηίρ
ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ηεο πεξηπιάλεζεο σο
ζηξαηεγηθή απεμάξηεζεο απφ απηφ αληίζηνηρα.
ην έξγν Κνηλσλία ηνπ Θεάκαηνο (1967) ν Debord ηάζζεηαη μεθάζαξα
ελάληηα ζηνλ πξνεγκέλν θαπηηαιηζκφ θαη ζεσξεί φηη ν πξνεγνχκελνο κε φπια
ηνπ ηε δηαθήκηζε θαη ηε καδηθή θνπιηνχξα επεξεάδεη ηελ δσή ηνπ αηφκνπ
δεκηνπξγψληαο ςεχηηθεο αλάγθεο, αλάγσληαο ηελ απφθηεζε πιηθψλ αγαζψλ
ζε απηνζθνπφ. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη φηη ππνβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα
δσήο, αιιάδνπλ νη ςπρηθέο δηαδηθαζίεο θαη ππνβαζκίδεηαη ν λνπο θαη ε γλψζε.
Απφ ηελ άιιε, ζην έξγν ηνπ Θεσξία ηεο Πεξηπιάλεζεο (1958), ν Debord
θαλεξψλεηαη σο έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο έλλνηαο ηεο
Φπρνγεσγξαθίαο σο κέζν απεμάξηεζεο απφ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε.
Τπνζηεξίδεη φηη κέζα απφ ηελ εμεξεχλεζε ηεο πφιεο θαη ηελ πεξηπιάλεζε ζε
απηήλ, ην άηνκν κπνξεί λα θαιχςεη πξσηαξρηθέο βηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο
αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπ, αληί λα θαηαθεχγεη ζηηο επηηαγέο ηνπ πξνεγκέλνπ
θαπηηαιηζκνχ ηεο επνρήο. Δθηφο ησλ άιισλ, ζην έξγν απηφ ν Debord
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αλαθέξεη φηη ζηελ πεξηπιάλεζε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα θαηά ηε δηάξθεηα
κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ αθήλνπλ ηα ζπλήζε θίλεηξα ηνπο γηα θίλεζε θαη
δξάζε, ηηο ζρέζεηο ηνπο, ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηηο αζρνιίεο ηνπ ειεχζεξνπ
ρξφλνπ ηνπο θαζηζηψληαο ηνλ εαπηφ ηνπο ειεχζεξν λα βηψζεη ηηο πνηφηεηεο
ηνπ ρψξνπ θαη ηηο ζπλαληήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ πνξεία ηεο
δηαδξνκήο. Ζ πεξηπιάλεζε βαζίδεηαη ηφζν ζηελ ειεπζεξία ηνπ αζχλεηδνπ φζν
θαη ζηελ θπξηαξρία ησλ ςπρνγεσγξαθηθψλ παξαιιαγψλ κέζσ ηεο γλψζεο θαη
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ.9
Χο απνηέιεζκα ηεο θαηαγξαθήο ησλ αζηηθψλ πεξηπιαλήζεσλ ησλ
Λεηηξηζηψλ, πξνθχπηεη ε ζχληαμε Ψπρνγεσγξαθηθώλ Χαξηώλ. Οη ράξηεο
απηνί ήηαλ αθαηξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ δηαδξνκψλ πνπ νη πεξηπιαλεηέο
πξαγκαηνπνηνχζαλ

ζηελ

πφιε,

επαλαθαζνξίδνληαο

ήδε

ππάξρνπζεο

πεξηνρέο ηεο θαζψο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.
Απφ ηνπο πην γλσζηνχο ςπρνγεσγξαθηθνχο ράξηεο είλαη απηφο πνπ
ζπλέηαμε ν Debord γηα ην Παξίζη ην 1959, δίλνληαο ηνπ ηελ νλνκαζία Naked
City. Ο Debord νλφκαζε έηζη ηνλ ράξηε εθθξάδνληαο ηελ πεπνίζεζε ησλ
Λεηηξηζηψλ φηη ε αζηηθή εμεξεχλεζε είλαη εμίζνπ εξσηηθή κε ηελ εμεξεχλεζε
ελφο γπλαηθείνπ ζψκαηνο. Μηκνχκελνο ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ ζπλέζεζε
θνκκέλα ηκήκαηα ελφο ζπκβαηηθνχ ράξηε ηνπ Παξηζηνχ θαη ζρεδίαζε κεηαμχ
απηψλ θφθθηλα βέιε, ηα νπνία αληηπξνζψπεπαλ θηλήζεηο θαη ξνέο κεηαμχ ησλ
δηάθνξσλ ηνκέσλ ηεο πφιεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ραξηνγξαθήζεθε
θαη’επέθηαζε θαη ην απνηέιεζκα ησλ πεξηπιαλήζεσλ. ηελ Naked City
αλαπαξίζηαηαη κία πφιε πνπ κεηαιιάζζεηαη θαζψο απνδνκείηαη ν ζπκβαηηθφο
ηεο ράξηεο θαη ηα θνκκάηηα ηνπ επαλαηνπνζεηνχληαη αλαδεηθλχνληαο ηα
ρσξηθά

ηνπία

πνπ

εκπεξηέρνπλ

ηα

ρσξνρξνληθά

βηψκαηα

ησλ

πξσηαγσληζηψλ ηεο Φπρνγεσγξαθίαο. Ο ράξηεο είλαη κία ζηξαηεγηθή
θαηαγξαθήο ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο επηζπκίαο, κε ηελ πεξηπιάλεζε λα απνηειεί
έλα κέζν ζρεδίαζεο ζηνλ αζηηθφ θακβά. Ο πεξηπιαλεηήο ππνθχπηνληαο ζηηο
θξπκκέλεο θαη ππνζπλείδεηεο δπλάκεηο ηεο πφιεο ηξαβάεη κία λνεηή γξακκή
κέζα ζε απηήλ. Ζ πεξηπιάλεζε είλαη κία απηφκαηε γξαθή πνπ αληηζηξέθεη ην
επίζεκν ζρέδην ηεο πφιεο αλαδεηθλχνληαο κε ραξηνγξαθεκέλεο αηζζεζηαθέο
θαη ππνζπλείδεηεο πνηφηεηεο.10 ηελ ίδηα ινγηθή ν Γάιινο θηιφζνθνο Michel
De Certeau κίιεζε γηα κία ξεηνξηθή ηνπ δξόκνπ, ελλνψληαο ην βάδηζκα σο
κία πξαθηηθή πνπ ζε επηλνεηηθφ επίπεδν ραξάζζεη πνξείεο ζηελ πφιε.11
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Σα θνκκέλα ηκήκαηα ηνπ ράξηε επαλαηνπνζεηνχληαλ κε ηξφπν πνπ δελ
είρε ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, αιιά θπξίσο είρε λα θάλεη κε ηε δηαδξνκή
πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπιάλεζεο. Σα λέα ηκεκάηα ηνπ
ράξηε αλαδεηθλχνληαλ κε βάζε ην κέγεζνο ηνπο ή κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε
πην θεληξηθά ζεκεία. Σα βέιε ππνδείθλπαλ ηελ πνξεία ηνπ πεξηπιαλψκελνπ
θαζψο θαη ηα ζεκεία πνπ μεθίλεζε θαη ηειείσζε ε πεξηπιάλεζε. Οη ράξηεο
απηνί δελ είραλ θιίκαθα θαη έηζη κηα κηθξή γεηηνληά κπνξεί λα εκθαληδφηαλ
κεγαιχηεξε απφ κηα νιφθιεξε ζπλνηθία αλ ε αηκφζθαηξα απηήο ήηαλ πην
ηζρπξή. Παξάιιεια, νιφθιεξα ελδηάκεζα ηκήκαηα δελ απεηθνλίδνληαλ θαζψο
δελ είραλ θακηά νπζηαζηηθή ζεκαζία γηα ηελ πεξηπιάλεζε.
ηνπο ςπρνγεσγξαθηθνχο ράξηεο παξάιιεια δηαθξίλνληαη ζηνηρεία
φπσο δηαδξνκέο θαη θφκβνη πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Ακεξηθαλφ πνιενδφκν
Kevin Lynch απνηεινχλ ηηο θπξηφηεξεο δνκέο θαη κεραληζκνχο κίαο πφιεο.

Δηθφλα 1.3: Οη θπξηφηεξεο δνκέο ηεο πφιεο ζχκθσλα κε ηνλ Kevin Lynch

ην βηβιίν ηνπ Image of the City, ν Lynch δηαρσξίδεη ηα ζηνηρεία κίαο
πφιεο ζε: Γηαδξνκέο (Paths), Άθξα (Edges), Σπλνηθίεο (Districts), Κόκβνπο
(Nodes) θαη Οξόζεκα (Landmarks). Οη θφκβνη απνηεινχλ ηνπο ππξήλεο ηεο
πφιεο θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηα κνλνπάηηα, ελψ ηαπηφρξνλα
απνηεινχλ ζπκβάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ.12 Ζ ζεκαζία ησλ
δηαδξνκψλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ βαζκφ ηεο εμνηθείσζεο ησλ θαηνίθσλ κε
ηελ πφιε, ελψ ε θάζε δηαδξνκή λνεκαηνδνηείηαη βάζε ραξαθηεξηζηηθψλ
ρσξηθψλ πνηνηήησλ φπσο ε θιίκαθα, νη απνζηάζεηο, ην πιάηνο ησλ δξφκσλ,
ην ύςνο ησλ θηεξίσλ, ηα ηνπόζεκα, ηα αλαπηχγκαηα ησλ όςεσλ, νη πθέο ζηα
πεδνδξφκηα θαη ε βιάζηεζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κάιηζηα νη δηαδξνκέο
είλαη απηέο πνπ ελνπνηνχλ ηελ πφιε θαη ηεο πξνζδίδνπλ ηζρπξή ηαπηφηεηα 13 ,
ελψ ηαπηφρξνλα απνηεινχλ κέξνο ηνπ δηθηχνπ ηεο. Οη θόκβνη είλαη
ζηξαηεγηθέο εζηίεο ηεο πφιεο φπσο ζηαπξνδξφκηα ή ζπγθεληξψζεηο
ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κεγάιεο ή κηθξήο θιίκαθαο, εζληθνχ ή
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δηεζληθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ Lynch είλαη θπξίαξρα ζεκεία
απνθάζεσλ. ε αθξαίν ζεκείν θαη ε ίδηα ε πφιε κπνξεί λα ζεσξεζεί (ζηα
πιαίζηα ελφο επξχηεξνπ δηθηχνπ) απφ κφλε ηεο έλαο θφκβνο. 14 Ο
πεξηπιαλεηήο

θαηά

ηε

δηάξθεηα

παξαγσγήο

ηνπ

ράξηε

πξέπεη

λα

πξνζαξκφζεη ηελ ππφζηαζε θαη ηελ εηθφλα ηνπ ζην θπζηθφ πεξίγπξν ηνπ.
ηαλ εθείλνο εμνηθεησζεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ηφηε ραξηνγξαθεί κε ηνπο εμείο
ηξφπνπο: α) Με λέεο εηθφλεο πνπ παξάγνληαη αθφκα θαη ζε κέξε νηθεία, β) Με
κία απιή πεξηγξακκαηηθή γξακκή πνπ γεκίδεη πξνο ηα κέζα, γ) Με ζχλζεζε
ζηνηρείσλ πάλσ ζε έλα κνηίβν ή θάλλαβν, δ) Με ηε ζχλδεζε πεξηνρψλ ηεο
πεξηθέξεηαο, ξπζκίδνληαο ηφζν ην εζσηεξηθφ ηνπο φζν θαη ηηο κεηαμχ ηνπο
ζπλδέζεηο θαη ε) Απφ έλαλ πθηζηάκελν ππξήλα ν νπνίνο εμειιίζζεηαη θαη
κνξθνπνηείηαη. Υαξηνγξαθψληαο ν πεξηπιαλεηήο, ζρεδηάδεη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ
απμάλνληαο,

κεηψλνληαο,

πξνζζέηνληαο,

αθαηξψληαο,

αλαθαηεχνληαο,

παξακνξθψλνληαο, δνκψληαο.15

Δηθφλα 1.4: Ζ Naked City ηνπ Debord

θνπφο ησλ ςπρνγεσγξαθηθψλ ραξηψλ είλαη λα κειεηεζνχλ νη ζπλζήθεο
πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπιάλεζεο θαζψο θαη νη ρσξηθέο
θαη κε (θιίκα, ζπλαληήζεηο, θφπσζε) ζπλζήθεο πνπ επεξέαζαλ ηηο βηνινγηθέο
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θαη ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηπιαλεηή. χκθσλα κε ηνλ Debord ζηα
πιαίζηα απηψλ ησλ δηαδξνκψλ δηακνξθψλνληαλ Δλόηεηεο Αηκνζθαηξώλ
(Ambiences),16 φπσο ν ίδηνο ηηο νλφκαδε. Παξάιιεια ζεσξνχζε ζθφπηκν ην
ζπλδηαζκφ

δχν

δηαθνξεηηθψλ

αηκνζθαηξψλ,

απηήο

ηνπ

«καιαθνχ»

πεξηβάιινληνο (κεηαβιεηά ζηνηρεία ηεο πφιεο φπσο ε παξνπζία θαη ε
απνπζία, ην θσο, ν ήρνο, ν ρξφλνο, ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη νη ηδέεο)
θαη απηήο ηνπ «ζθιεξνχ» πεξηβάιινληνο ηεο πφιεο (δνκεκέλν πεξηβάιινλ).
Δθείλνο πνπ θαζφξηδε ηηο ζπλζήθεο ησλ αηκνζθαηξψλ απηψλ ήηαλ ν ίδηνο ν
πεξηπιαλεηήο.

Δηθφλα 1.5: Δμαζθψληαο ηελ Φπρνγεσγξαθία

χκθσλα κε ηνλ Γάιιν ςπραλαιπηή Jaques Lacan ε πεξηπιάλεζε σο
δξάζε δελ είλαη κία θαζαξά απηνκαηνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηεξίδεηαη
ζην ηπραίν αιιά νχηε θαη κία απφιπηα ινγηθή δξαζηεξηφηεηα. Πξνθχπηεη φηη
εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη θαη απνθηά έλαλ ζρεδφλ
ςπραλαιπηηθφ ραξαθηήξα θαζψο θάλεη νξαηφ θάηη ην νπνίν απνηειεί
εζσηεξηθή θαηάζηαζε. ε απηφ πνπ δίλεηαη έκθαζε είλαη ε αιιειεπίδξαζε
ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ κία αηκφζθαηξα. Γίλεηαη δχκσζε ησλ
ζηνηρείσλ θαη κειεηάηαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρψξνπ κε ηνλ πεξηπιαλψκελν.
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Οη ελφηεηεο αηκνζθαηξψλ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε
λα δεκηνπξγνχλ θόκβνπο αηκνζθαηξψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζδηνξίδνληαη
νη πεξηνρέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ελσπνηεηηθνί ρψξνη θαη ζε απηέο είλαη πνπ ν
πεξηπιαλψκελνο επαλέξρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο, ιφγσ ηεο έιμεο
πνπ αζθνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζε απηφλ.17

1.3 Ο Πιάλεηαο σο πξσηαγσληζηήο ηεο Φπρνγεσγξαθίαο
Walter Benjamin: «Τν πιήζνο είλαη ην πέπιν κέζα από ην νπνίν ε νηθεία πόιε
κεηακνξθώλεηαη γηα ηνλ πιάλεηα ζε θαληαζκαγνξία»18
Ζ πεξηπιάλεζε απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα πνηεηέο φπσο ν William
Blake, ν Thomas de Quincy, ν Edgar Allan Poe, ν Charles Baudelaire θαη ν
Walter Benjamin ελψ ε πνίεζε ηνπο εζηηάδεη ζην αζηηθφ ηνπίν θαη ζηηο ηζηνξίεο
ή ζηηο κπζνπιαζίεο πνπ απηφ εκπεξηέρεη.
Οη απαξρέο ηεο πεξηπιάλεζεο θαη ηεο Φπρνγεσγξαθίαο ζα κπνξνχζαλ
λα αληρλεπζνχλ ζηνλ Πιάλεηα (Flâneur) ηνπ Γάιινπ πνηεηή ηνπ 19νπ αηψλα
Baudelaire. Ο Πιάλεηαο δελ πεξηπιαλάηαη άζθνπα ζηελ πφιε αιιά κέζα απφ
ην πεξπάηεκα θαη ηελ πεξηήγεζε ζην ρψξν εμεξεπλά ην αζηηθφ ηνπίν θαη ηηο
παξακέηξνπο πνπ ην θαζηζηνχλ νηθείν, αλνίθεην, ζειθηηθφ ή απερζέο.

Δηθφλα 1.6: Ο Πιάλεηαο ηνπ 19νπ αηψλα

χκθσλα κε ηνλ Baudelaire ν Πιάλεηαο δελ είλαη ν πεξηζσξηαθφο,
ππαλάπηπθηνο κέζπζνο πνπ ηξηγπξίδεη ζηε πφιε αιιά απηφο πνπ αλήθεη ζε
αλψηεξε θνηλσληθή ηάμε θαη έρνληαο ιχζεη ηηο βηνπνξηζηηθέο ηνπ αλάγθεο,
βγάδεη βφιηα ηε ρειψλα ηνπ ζηηο εκπνξηθέο ζηνέο ηνπ Παξηζηνχ. 19 Γελ ηνλ
απαζρνιεί ν ρξφλνο ή ε ζθνπηκφηεηα ηνπ πεξηπάηνπ απηνχ, αιιά ην βίσκα
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ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηελ
θαληαζκαγνξία ησλ πνιιαπιψλ εηθφλσλ ηεο πφιεο.
Ο Γεξκαλφο θηιφζνθνο Walter Benjamin ζην έξγν ηνπ Arcades Project20
αληηκεησπίδεη ηνλ Πιάλεηα ζαλ έλαλ αζηηθφ παξαηεξεηή πνπ γηα απηφλ ε
πεξηπιάλεζε είλαη έλα εξγαιείν αζηηθήο αλάιπζεο αιιά θαη ηξφπνο δσήο.
Δίλαη αεηθίλεηνο, αλήζπρνο, ππξεηψδεο θαη παιιφκελνο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ
απνδίδνληαη θαηά θφξνλ ζηνλ Μνληέξλν άλζξσπν. Απνηειεί ην ππνθείκελν
ηεο εμεξεχλεζεο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη πεξηθέξεηαη ζην πιήζνο ηεο
κεγαινχπνιεο παξαηεξψληαο θαη αλαδεηψληαο ηελ έκπλεπζε ζηελ έληαζε
ησλ ηπραίσλ ζπλαληήζεσλ θαη ζην Πλεύκα ηνπ Τόπνπ (Genius Loci).21
χκθσλα κε ηνλ Benjamin o πιάλεο είλαη κία θηγνχξα θνκβηθή γηα ηελ
αλαζχζηαζε ηεο κεηξνπνιηηηθήο εκπεηξίαο θπξίσο ζαλ εηδήκνλαο ησλ
θαηνθιηψλ. Γειαδή ησλ ελδηάκεζσλ απηψλ ρψξσλ, φπνπ ν πεξηπιαλεηήο
κεηεσξίδεηαη ζε κία νλεηξηθή δηάζηαζε ηεο λεσηεξηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο. 22
Ο πιάλεηαο είλαη πξφζσπν θιεηδί. Απειεπζεξψλεηαη απφ θάζε
δεδνκέλε ρσξηθή ζηαζεξά θαη δηακνξθψλεη ρσξηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο. Σν γεγνλφο φηη είλαη αθηήκνλαο θαη δελ έρεη
νξγαληθή ζρέζε κε απηνχο πνπ αιιειεπηδξά ηνλ θαζηζηά αληηθεηκεληθφ
παξαηεξεηή

ηνπ

ρψξνπ.

Ζ

αληηθεηκεληθφηεηα

πεγάδεη

απφ

ηελ

απνζηαζηνπνίεζε θαη ηελ παζεηηθφηεηα ηνπ θαη θαζψο δεζκεχζεηο δελ
ππάξρνπλ, επέξρεηαη ε ειεπζεξία. Ο πιάλεηαο είλαη ειεχζεξνο θαζψο
επηβιέπεη ηηο θαηαζηάζεηο κε ιηγφηεξεο πξνθαηαιήςεηο θαη κπνξεί λα ηηο θξίλεη
βάζε γεληθφηεξσλ θαη αληηθεηκεληθφηεξσλ ηδαληθψλ. Παξάιιεια, ζεκαληηθφ
είλαη φηη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ, εθείλνο δελ δεζκεχεηαη απφ ηελ ζπλήζεηα ή ην
παξειζφλ θαη έηζη βξίζθεηαη ηαπηφρξνλα θνληά θαη καθξηά απφ ηνπο γχξσ
ηνπ.21
Καηά ηνλ Simmel νη πξψηεο βάζεηο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ
ηεο αζηηθήο πεξηπιάλεζεο έγθεηληαη ζηνλ αζηφ πνπ πεξηπιαληέηαη «αλά ηαο
νδνχο θαη ηαο ξπκάο ηεο πφιεο», κε ηελ κνξθή ηνπ εθθεληξηθνχ θαη ζνθηζηηθέ
δαλδή, ν νπνίνο παξαηεξεί θαη ζπκάηαη, ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ηηο εηθφλεο
πνπ παξάγνπλ νη δξφκνη ηεο πφιεο θαη σο έλα είδνο outsider, αληηζηέθεηαη κε
ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζηηο επηηαγέο ηεο λεσηεξηθφηεηαο. 23 Ο πιάλεηαο σο μέλνο
εληάζζεη ηελ εηεξφηεηα ζηελ θνηλσλία θαη εκπινπηίδεη ηελ λεσηεξηθή
ζπλείδεζε, έηζη ψζηε ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εηεξνηήησλ λα γίλεηαη ππφ
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αιιειέγγπνπο φξνπο. Ζ δσή κεηαηξέπεηαη ζε πεξηπέηεηα θαζψο δελ
πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ ζηηγκηαία απφζρηζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα, αιιά
θπξίσο αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θαλνληθφηεηα θαη ε νιφηεηα ηεο δσήο
βηψλνληαη. Ζ ζπλείδεζε θαιείηαη λα ππεξβεί ην θαζεκεξηλφ θαη ζπκβαηηθφ,
θαζηζηψληαο ηε δσή κία ζπλερή πεξηπέηεηα.24 Άκεζε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή
ηεο πεξηπιάλεζεο έρεη ε ζεσξία ζχκθσλα κε ηε νπνία ε δηαίζζεζε θαη ε
δσηηθή νξκή (élan vital) αλάγνληαη ζε χςηζηα ζεκεία ηεο θηινζνθίαο ηεο δσήο,
ελάληηα ζηνλ ξερφ νξζνινγηζκφ θαη ζηα φξηα πνπ ζέηεη ε πξαγκαηηθφηεηα. 25
Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηνλ Debord, ε Φπρνγεσγξαθία δελ αλαθέξεηαη
ζε ρξφλν πνπ ιεηηνπξγεί θπθιηθά ή πεξηνδηθά. Μπνξεί ζαλ θαηλφκελν λα
επεξεάδεηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ ελαιιαγή ησλ επνρψλ αιιά
ε πεξηνδηθφηεηα ελφο θαηλνκέλνπ ζην ρξφλν δελ θαζνξίδεη ή δελ πεξηνξίδεη
ηελ πεξηπιάλεζε. Σν θχξην θξηηήξην ηεο πεξηπιάλεζεο είλαη ε επηζπκία θαη
ζχκθσλα κε ηνλ Debord πξέπεη λα ππεξηεξεί ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ ή
ησλ βηνινγηθψλ θνπψζεσλ.26
Σέινο, κε βάζε ηα ιεγφκελα ηνπ θνηλσληνιφγνπ Richard Sennett, ν
πιάλεηαο πεξηδηαβαίλεη ηελ πφιε ελψ νη άλζξσπνη πνπ ηνλ παξαθνινπζνχλ
δελ αηζζάλνληαη ειεχζεξνη λα ηνλ πιεζηάζνπλ θαη λα ηνπ κηιήζνπλ. Ο
παζεηηθφο ζεαηήο, φπσο είλαη αξρηθά ν πξσηαγσληζηήο ηνπ Edgar Allan Poe
ζηνλ Αλζξσπν ηνπ Πιήζνπο, κέλεη ζησπεξφο θαη έθζακβνο πίζσ απφ ηελ
βηηξίλα ελφο θαθέ, ελψ ε πφιε κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε ππξεηψδε θαηάζηαζε.
κσο αθφκε θαη ζε απηήλ ηελ επηθαλεηαθή δηέγεξζε θαίλνληαη ηα ζεκεία ηεο
αιιαγήο.27 «Ίζσο ζηνλ αληίπνδα ηνπ εθθεληξηθνχ πιάλεηα ηνπ 19νπ αηψλα,
ζηελ

καηηά

ηνπ

νπνίνπ

μεδηπιψλεηαη

ην

απνμελσηηθφ

ζέακα

ηνπ

κεηξνπνιηηηθνχ πιήζνπο, λα βξίζθεηαη ην πεξηπιαλψκελν πηηζηξίθη πνπ
δηαζθεδάδεη θαη παξηζηάλεη. Καη ηνχηε ε πιαλφδηα ζεαηξηθή ζπκπεξηθνξά
βξίζθεηαη ζε απφιπηε αληίζεζε κε ηε κηκεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ πιήζνπο ζην
κεηξνπνιηηηθφ ζφθ.»28

1.4 Ζ ζρέζε Φπρνγεσγξαθίαο θαη Δλσηηθήο Πνιενδνκίαο
Gil J Wolman: « Ζ δεκηνπξγία δελ κπνξεί λα είλαη ηίπνηα ιηγόηεξν από κία
ζύλζεζε πνπ ζηνρεύεη ζηελ θαηαζθεπή νινθιεξσηηθώλ αηκνζθαηξώλ θαη ζηπι
δσήο...Μία Δλσηηθή Πνιενδνκία-ε ζύλζεζε ηερλώλ θαη ηερλνινγηώλ-πξέπεη λα
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δεκηνπξγεζεί κε βάζε λέεο αμίεο δσήο, αμίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα δηαθξίλνπκε
θαη λα δηαδόζνπκε».29
Ο φξνο Unitary Urbanism έρεη κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά ηφζν σο
«Δλσηηθή» αιιά θαη σο «Δληαία» Πνιενδνκία. Δξκελεπηηθά ν πξψηνο φξνο
δειψλεη ηελ ηάζε ε πνιενδνκία λα δηέπεηαη απφ ελνπνηεηηθέο ζηαζεξέο ηφζν
ρσξηθά φζν θαη πνιηηηθνθνηλσληθννηθνλνκηθά. Ο δεχηεξνο φξνο απφ ηελ άιιε
κεξηά, εθθξάδεη ηελ επηζπκία εληαίαο αληηκεηψπηζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ
κίαο πφιεο ρσξίο φκσο απαξαίηεηα λα πξνζδίδεηαη ελεξγφο ξφινο ζηα
ζηνηρεία απηήο θαη ζηελ δηακφξθσζε εληαίνπ επηζπκεηνχ ραξαθηήξα.

Δηθφλα 1.7: Υάξηεο εθαξκνγήο ηεο Δλσηηθήο Πνιενδνκίαο ζηελ Οιιαλδία, ζην
Βέιγην θαη ζην Παξίζη (Holland, Antwerpen, Rotterdam, Paris)

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γίλεηαη ρξήζε ηνπ φξνπ Δλσηηθή Πνιενδνκία
φρη κφλν επεηδή είλαη ν πην επξέσο δηαδεδνκέλνο αιιά θπξίσο γηαηί απφ ηηο
απαξρέο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Δλσηηθήο Πνιενδνκίαο δφζεθε πξσηαξρηθή
ζεκαζία ζην πσο ε πεξηπιάλεζε θαη ε Φπρνγεσγξαθία ζα δηακφξθσλαλ
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έλαλ ελεξγεηηθφ αζηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ζα ελνπνηνχζε ηελ πφιε φρη κφλν ζε
ρσξηθά αιιά θαη ζε θνηλσληθνπνιηηηθά επίπεδα. Έηζη ε Δλσηηθή Πνιενδνκία
κπνξεί λα νξηζηεί σο κία πεξίπινθε, ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα πνπ
ζπλεηδεηά επαλαδεκηνπξγεί ην αλζξψπηλν πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηηο πην
πξνεγκέλεο ηδέεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ζθέςε
αηζζεηηθήο, ε Δλσηηθή Πνιενδνκία ήηαλ ην απνηέιεζκα ελφο λένπ είδνπο
ζπιινγηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ ε αλάπηπμε ηνπ δεκηνπξγηθνχ πλεχκαηνο ήηαλ
πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε.
Σφζν ε πεξηπιάλεζε φζν θαη ε Φπρνγεσγξαθία ήηαλ απφ ηα θχξηα
εξγαιεία κε ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ status quo πνιενδνκία. Βαζηθφ
ζηνηρείν ηεο ζεψξεζεο απηήο είλαη ν ζπκκεηνρηθφο ραξαθηήξαο ζηελ αζηηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ηειεπηαίαο ζαλ έλα παηρλίδη κε
ζπκκεηέρνληεο ηνπο πνιίηεο. Άιισζηε φπσο θαη ν Ivan Chtcheglov
ππνζηεξίδεη: «Ζ εληαία πνιενδνκία αληηηίζεηαη ζηελ αθηλεηνπνίεζε ησλ
πφιεσλ κέζα ζην ρξφλν θαη θεξχζζεη ην δηαξθή κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο, κηα
επηηαρπλφκελε θίλεζε εγθαηάιεηςεο θαη αλνηθνδφκεζεο ηεο πφιεο κέζα ζην
ρξφλν».30
Με

βάζε

ηελ

πεξηπιάλεζε,

ε

Δλσηηθή

Πνιενδνκία

πξνσζεί

κεηαβαιιφκελεο θαη ξεπζηέο ρσξηθέο ζρέζεηο. Οη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ νη ίδηνη
νη πξσηαγσληζηέο ηεο Φπρνγεσγξαθίαο πξνθαινχλ ζηελ πφιε έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηελ δηακφξθσζε εθήκεξσλ θαη δηάζπαξησλ ρσξηθψλ ζπλζεθψλ,
νη νπνίεο νδεγνχλ ζε λέεο ρσξνρξνληθέο ζπλζήθεο ζηελ κεηξφπνιε. ηα
πιαίζηα ηεο πεξηπιάλεζεο ην άηνκν κε ην ίδην ηνπ ην ζψκα θαζνξίδεη θαη
κεηαιιάζζεη

ην

ρψξν.

Μεηαιιάζζεη

θαη

επαλαθαζνξίδεη

ηηο

αζηηθέο

αηκφζθαηξεο πξνζζέηνληαο ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνηρείν. ην ζεκείν απηφ, ε
ηαρχηεηα δηαπξαγκαηεχεηαη ζαλ λέα δηάζηαζε ζρεδηαζκνχ θαη αληίιεςεο ηνπ
ρψξνπ κέζα απφ λέα κέζα (κεηαθνξηθά κέζα, πιεξνθνξηθή, δηαδίθηπν,
ηειακεηηθή, θηλεηή ηειεθσλία). Παξάιιεια, ξεπζηνπνηνχληαη ηα ηνπηθά φξηα
θαη ε αξρηηεθηνληθή θαιείηαη λα επαλαθαζνξίζεη ην ξφιν θαη ηα εξγαιεία ηεο
θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα κείλεη ξπζκηζηήο ελφο
θνηλσληθά επαίζζεηνπ θαη αηζζεηηθά πνηνηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ δεκηνπξγηθή
πεξηπιάλεζε δηαλνίγεη πνιιέο δηφδνπο ζε ήδε ππάξρνπζεο θιεηζηέο δνκέο.
Άπινη, άθηηζηνη ηφπνη πνπ θνπβαινχλ καδί ηνπο ηελ πνξεία ηεο κεηαθίλεζεο
ηνπ πεξηπιαλεηή. ε έλα αφξαην, άρηηζην, θαληαζηαθφ θέιπθνο πνπ ζπλερψο
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κεηαζρεκαηίδεηαη θαη εκπινπηίδεηαη. Τπάξρνπλ πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο θαη
πνιιαπιέο ζρέζεηο πνπ έλα άηνκν κπνξεί λα έρεη κε δηάθνξνπο ηφπνπο. Έηζη
ε κεηαθίλεζε δελ είλαη δήηεκα επηβίσζεο αιιά επηζπκίαο θαη επηινγήο.
Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Simmel ε πεξηπιάλεζε δελ πξέπεη λα έρεη φξηα
θαζψο ε δηαίξεζε ηνπ ρψξνπ ζαλ έλα απφ ηα αξρέηππα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεί απζαηξεζία απέλαληη ζηε θχζε. «Σν φξην δελ
απνηειεί ρσξηθφ γεγνλφο κε θνηλσληνινγηθέο επελέξγεηεο αιιά θνηλσληνινγηθφ
γεγνλφο πνπ κνξθνπνηείηαη ρσξηθά».31
ηελ θαηεχζπλζε ηεο Δλσηηθήο Πνιενδνκίαο νη θηιφζνθνη Gilles
Deleuze θαη Felix Guattari ππνζηεξίδνπλ ηελ πάιε ησλ θαζηεξσκέλσλ
καζεκαηηθψλ κε κία λνκαδηθή επηζηήκε πνπ βαζίδεηαη ζε δπλακηθέο έλλνηεο
φπσο ε εηεξνγέλεηα, ε ψζεζε ζηα άθξα θαη ε ζπλερήο κεηαβνιή. 32 ηα
πιαίζηα απηήο ηεο ζπλερνχο κεηαβνιήο ε πεξηπιάλεζε απνθαιχπηεη ζην
άηνκν ηελ εκπεηξία ηεο πφιεο, θαζψο ζηηο ίδηεο ηηο φςεηο ηεο πφιεο εθείλν
βξίζθεηαη αληηκέησπν κε ηελ εκπεηξία ησλ θφκβσλ, ησλ αξζξψζεσλ, ηνπ
ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. «Ζ εκπεηξία βξίζθεηαη ζηα ζηαπξνδξφκηα, εθεί δειαδή
πνπ ε πφιε θαληάδεη ζαλ έλαο ιαβχξηλζνο. Έλαο ιαβχξηλζνο κε εηζφδνπο θαη
πεξάζκαηα φπνπ θάζε δηαδξνκή απνηειεί κία δπλεηηθή πνξεία ζηε δσή». 33 Ο
πεξηπιαλεηήο βαζίδεηαη ηφζν ζηελ αθαξηαία ιήςε εξεζηζκάησλ φζν θαη
απνθάζεσλ. Ο ρξφλνο ζπκππθλψλεηαη θαη νη ζθέςεηο, νη δξάζεηο θαη νη
αηζζήζεηο είλαη αθαξηαίεο θαη αληαλαθιαζηηθέο.34

Δηθφλα 1.8: θίηζα απφ ηo ιαβπξηλζψδεο εζσηεξηθφ ηεο New Babylon

1.5 Ο Homo Ludens ζην παηρλίδη ηεο πεξηπιάλεζεο
Johan Huizinga: «Αο γίλεη ην παηρλίδη κνπ κάζεζε θαη ε κάζεζε παηρλίδη
κνπ»35
Ο φξνο Homo Ludens (Ο Άλζξσπνο ηνπ Παηρληδηνύ) πξσηνεκθαλίζηεθε
ζην βηβιίν ηνπ Οιιαλδνχ ζεσξεηηθνχ Johan Huizinga ην 1938. Ο Huizinga
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ππνζηεξίδεη

φηη

ν

Homo

Ludens

δηαδξακαηίδεη

έλαλ

απφ

ηνπο

ζεκαληηθφηεξνπο θνηλσληθνχο ξφινπο. Κχξην κέιεκα ηνπ ζπγγξαθέα είλαη ε
δηεξεχλεζε ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ παηρληδηνχ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηζκνχ.
Τπνζηεξίδεη φηη ην παηρλίδη θαη ε επραξίζηεζε πνπ απηφ πξνζθέξεη είλαη απφ
ηα πξσηαξρηθά ζηνηρεία δηακφξθσζεο φισλ ησλ επίγεησλ πνιηηηζκψλ.
Παξάιιεια, αληηκεησπίδεηαη ζαλ ειεχζεξε θαη δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία κε ηα
εμείο ραξαθηεξηζηηθά: α) Διεπζεξία, β) Με ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο δσήο θαη
ζπκπεξηθνξάο, γ) Με ζπκβαηηθέο ρσξνρξνληθέο ζπλζήθεο, δ) Απφιπηε θαη
αλψηεξε ηάμε θαη ε) Αδηαθνξία γηα ηα πιηθά αγαζά θαη ην θέξδνο.36

Δηθφλεο 1.9 – 1.10: Σν παηρλίδη θαη ν δξφκνο

Παξάιιεια, Ο Huizinga ππνζηεξίδεη φηη ην παηρλίδη ππνθηλείηαη απφ ην
έλζηηθην θαη ε δηαζθέδαζε πνπ πξνέξρεηαη απφ απηφ, ην κεηαηξέπεη ζε
αλάγθε. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ειεχζεξνπ ρξφλνπ 37 ελψ ην ίδην
ην παηρλίδη πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά θαη ρσξηθά φξηα,
βαζίδεηαη ζε αηζζεηηθά θξηηήξηα φπσο ν ξπζκφο θαη ε αξκνλία θαη πινπνηείηαη
θάησ απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο.38 ην βηβιίν ηνπ ν Huizinga αλαθέξεηαη
ζηα παξαδείγκαηα ηνπ αξρηηέθηνλα, ηνπ γιχπηε θαη ηνπ δσγξάθνπ, πνπ παξά
ηελ παξφξκεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ ηνπο θαηαθιχδεη δηέπνληαη απφ ηελ
πεηζαξρία θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ρεξηνχ. Δμίζνπ ζεκαληηθά θαζίζηαληαη ηα
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ελδφκπρα έλζηηθηα γηα παηρλίδη δηαηζζεηηθφ θαη απζφξκεην, «φιεο απηέο νη κε
ζπλεηδεηέο θαη ρσξίο μεθάζαξν ζθνπφ βφιηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ην
κπαιφ θαη ην ζψκα».39 Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα θαη ε Φπρνγεσγξαθία δελ
κπνξεί λα είλαη απνθνκκέλε απφ ην παηρλίδη, θαζψο νη δπλάκεηο πνπ γελλνχλ
θαη ηα δχν θαηλφκελα είλαη θνηλέο.
εκαληηθή είλαη ε δηαηχπσζε ηεο άπνςεο φηη ν άλζξσπνο δελ ζα
έπξεπε λα αληηκεησπίδεηαη απιά σο Homo Faber (Καηαζθεπαζηήο) ή ζαλ
Homo Sapiens (Σθεπηόκελνο) αιιά ζαλ Homo Ludens (Παίθηεο).40 χκθσλα
κε ηνλ Debord, απηφ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κέζσ ηεο
απηνκαηνπνίεζεο θαη ηεο κεραλνπνηεκέλεο παξαγσγήο, ζηνηρεία πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ ζηνλ Homo Ludens ηνλ επηζπκεηφ ειεχζεξν ρξφλν
γηα παηρλίδη. «Σν ζπλερψο κεηαιιαζζφκελν πεδίν παηρληδηνχ ηνπ λένπ
θφζκνπ θαη νη ειεχζεξα επηιεγκέλεο παξαιιαγέο ησλ θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ
ζα αλαπαξάγνπλ κηα πνηθηιία ηνπηθψλ εηθφλσλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο ρσξίο
λα είλαη απνθνκκέλεο. ιε απηή ε πνηθηιία ζα αλαβηψζεη ηελ πηζαλφηεηα
απζεληηθψλ δηαδξνκψλ»41 Ζ αηκφζθαηξα ηνπ παηρληδηνχ είλαη απφ ηε θχζε
ηεο πνιχ αζηαζήο θαζψο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ε θαλνληθφηεηα κπνξεί λα
ππεξηζρχζεη. κσο ηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ παηρληδηνχ είλαη αθφκα πην
ηζρπξά απφ ηνλ αζηαζή θαη πξνζσξηλφ ηνπ ραξαθηήξα θαζψο θάζε παηρλίδη
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηα φξηα ηεο ρσξηθήο θπξηαξρίαο ηνπ.
Δθηφο ησλ άιισλ, είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ζηo αζηηθφ πεξηβάιινλ ηα
δνκηθά θαη θαιιηηερληθά ζηνηρεία ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ πεξίγπξνπ κπιέθνληαη κε
ηέηνην ηξφπν κεηαμχ ηνπο ψζηε πνιιέο θνξέο δελ είλαη ζαθή ηα φξηα κεηαμχ
ζπκβαηηθψλ ελαζρνιήζεσλ θαη παηρληδηνχ. ην ζεκείν απηφ είλαη πνπ
αλαδχεηαη ν νπηνπηθφο ραξαθηήξαο ηνπ παηρληδηνχ, ν νπνίνο θαη εληείλεηαη
κέζσ ςπρνγεσγξαθηθψλ ζεσξήζεσλ. Μία απφ ηηο ζεσξήζεηο απηέο είλαη ε
ζπλερήο επηζπκία γηα παηρλίδη θαη πεξηπιάλεζε ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ν
δξάζηεο έρεη ιπκέλν ην βηνπνξηζηηθφ ηνπ δήηεκα, δελ ρξεηάδεηαη λα εξγάδεηαη,
δελ ηνλ επεξεάδεη ε θνχξαζε ή νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη κπνξεί λα βξεη
ηα απαξαίηεηα γηα απηφλ αγαζά φπνπ θ αλ βξεζεί. Αλέθαζελ φκσο ππήξραλ
θνηλσληθέο δνκέο, νη νπνίεο επέβαιιαλ ζην ςπρνγεσγξαθηθφ θαηλφκελν
πεξηνξηζκνχο θαη απαγνξεχζεηο εθεί πνπ πηζαλφλ λα έπξεπε απιά λα
δηαηηεηεχνπλ. Ζ αξρηηεθηνληθή ζαλ κέζν κπνξεί φρη κφλν λα ρξεζηκνπνηήζεη
σο ζπλζεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ ηεο εξγαιείν ην παηρλίδη αιιά θαη λα ην
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θαζνξίζεη εμ αξρήο κε ηελ ξχζκηζε ησλ αηκνζθαηξψλ θαη ησλ πεξηβάιινλησλ,
κέζα ζηα νπνία απηφ πξαγκαηνπνηείηαη. Ο ίδηνο ν ρψξνο κπνξεί κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λα σζήζεη ζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θαζνξηζκέλεο
παηγληψδεηο ζπκπεξηθνξέο.42
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Οη Καηαζηαζηαθνί θαη ε αζηηθή αλάγλσζε

2.1 Σν ηδενινγηθφ ππφβαζξν ησλ Καηαζηαζηαθψλ
«Θεσξώ ηηο επηζπκίεο κνπ πξαγκαηηθόηεηα γηαηί πηζηεύσ ζηε πξαγκαηηθόηεηα
ησλ επηζπκηώλ κνπ» - Αλψλπκν γθξάθηηη, Παξίζη, 1968
Ζ Καηαζηαζηαθή Γηεζλήο (Situationist International) ήηαλ κία θίλεζε
ξηδνζπαζηψλ θαιιηηερλψλ θαη ζεσξεηηθψλ πνπ έδξαζαλ ηελ πεξίνδν 19571972. Ήηαλ αθξαίνη Μαξμηζηέο επαλαζηάηεο νη νπνίνη άζθεζαλ κεγάιε
επηξξνή θαη θαζφξηζαλ ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηεο επνρήο ηνπο. Πίζηεπαλ
φηη κφλν ε επαλάζηαζε ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε επίηεπμε ηεο
πξσηφιεηαο αλζξψπηλεο επηζπκίαο. Απφ ηα βαζηθά θαη ηδξπηηθά κέιε ησλ
Καηαζηαζηαθψλ ήηαλ ν Guy Debord ν νπνίνο θαζφξηζε θαη επεξέαζε ηνλ
ηδενινγηθφ ππξήλα ηεο νκάδαο. Σηο ζέζεηο ηνπο νη Καηαζηαζηαθνί ηηο έθαλαλ
επξέσο γλσζηέο κέζα απφ ην πεξηνδηθφ «Situationist International».
Ζ

νκάδα

ησλ

Καηαζηαζηαθψλ

ήηαλ

άκεζα

επεξεαζκέλε

απφ

πξνγελέζηεξεο νκάδεο φπσο νη Λεηηξηζηέο (Lettrists), ην Φαληαζηαθφ
Μπανπράνπο (Imaginist Bauhaus) θαη ε Φπρνγεσγξαθηθή Δπηηξνπή ηνπ
Λνλδίλνπ (London Psychogeographical Association). Καηαζηαζηαθά κέιε ήηαλ
νη: Guy Debord (Γάιινο Μαξμηζηήο ζεσξεηηθφο), Asger Jorn (θαλδηλαβφο
θαιιηηέρλεο), Constant Nieuwenhuys (Οιιαλδφο δσγξάθνο), Alexander
Trocchi

(Ηηαινο

ζπγγξαθέαο),

Ralph

Rumney

(ηδξπηηθφ

κέινο

ηεο

Φπρνγεσγξαθηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Λνλδίλνπ), Attila Kotanyi (αξρηηέθηνλαο θαη
επαλαζηάηεο), Michelle Bernstein (Γαιιίδα ζπγγξαθέαο) θαη Raoul Vaneigem
(Βέιγνο θηιφζνθνο).
Οη Καηαζηαζηαθνί ζεσξνχληαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαιιηηερληθέο
νκάδεο ηεο Πξσηνπνξίαο ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 20 νπ αηψλα. Γηαθξίλνπκε
ζηα έξγα ηνπο έληνλεο επηξξνέο απφ ζνπξεαιηζηηθέο ηδέεο ζρεηηθέο κε ηελ
ηέρλε. πγθεθξηκέλα, ππνζηήξηδαλ φηη

ε ηέρλε θαη ε πνιηηηθή ήηαλ άκεζα

ζπλδεδεκέλεο, ηδηαίηεξα ζε κία πξνεγκέλε θαπηηαιηζηηθά θνηλσλία φπνπ ηα
κφλα φπια απέλαληη ζηελ καδηθή θνπιηνχξα είλαη ε θαηαζθεπή θαηαζηάζεσλ,
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Δηθφλα 2.1: Aθίζα πνπ δεκνζηεχηεθε ζην πξψην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ
Internationale Situationniste
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ε ειεπζεξία, ην παηρλίδη, ε θξηηηθή ζθέςε, ε Φπρνγεσγξαθία θαη ε Δλσηηθή
Πνιενδνκία. Ζ δξάζε ηνπο, φζνλ αθνξά ζηνλ ηδενινγηθφ ηεο ππξήλα,
ρσξίδεηαη ζε δχν πεξηφδνπο.43 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο επίθεληξν ηεο
θηινζνθίαο ηνπο ήηαλ ν ηξφπνο πνπ αιιειεπηδξνχζε ε ηέρλε κε ηελ πνιηηηθή
θαη επξχηεξα κε ηελ θνηλσλία, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ε πνιηηηθή
ζθνπηά έξρεηαη ζην πξνζθήλην αθήλνληαο ηελ ηέρλε λα δηαδξακαηίδεη
δεπηεξεχνληα ξφιν.
Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ Καηαζηαζηαθψλ ζηνλ
κεγάιεο θιίκαθαο μεζεθσκφ, ηνλ Μάε ηνπ 68’ ζην Παξίζη. Ζ ρξνληά απηή ήηαλ
γηα εθείλνπο θνκβηθή θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεγάινπ επαλαζηαηηθνχ
μεζεθσκνχ ελάληηα ζηελ θπβέξλεζε De Gaulle, ηφζν θνηηεηέο φζν θαη
εξγαηηθά ζσκαηεία επεξεάζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηδέεο ησλ
Καηαζηαζηαθψλ. Ζ αληίζηαζε ζηνλ ζπλερψο αλαπηπζζφκελν θαπηηαιηζκφ
ήηαλ ην θπξηφηεξν ζηνηρείν πνπ ηνπο έλσλε κε ηελ ππφινηπε θνηλσλία ελψ ε
ηέρλε ήηαλ έλα κέζν κε ην νπνίν κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ ηελ
πεπνίζεζε ηνπο απηή. Έηζη ην 1968 ήηαλ ε ρξνληά πνπ ε θαηαζηαζηαθή
δξαζηεξηφηεηα έθηαζε ζην δελίζ ηεο θαη ηαπηφρξνλα μεθίλεζε θαη ε γξήγνξε
θαζνδηθή ηεο πνξεία κε θαηάιεμε ηελ δηάιπζε ηεο νκάδαο, ην 1972.44

2.2 Ζ Γόκεζε Καηαζηάζεσλ
Guy Debord: «Κάζε άλζξσπνο λα πξνζπαζήζεη γη’απην πνπ αγαπάεη, γη’απην
πνπ ηνλ έιθεη (...) Μέζσ απηήο ηεο κεζόδνπ θάπνηνο κπνξεί λα ζπλνςίζεη ηα
ζηνηρεία από ηα νπνία κπνξνύλ λα δνκεζνύλ θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ηνπο
ζρεδηαζκνύο πνπ εληζρύνπλ ηα ζηνηρεία απηά»45
χκθσλα κε ηνλ θαλδηλαβφ θαιιηηέρλε θαη βαζηθφ κέινο ησλ
Καηαζηαζηαθψλ Asger Jorn, θαηάζηαζε είλαη: «ε δηελέξγεηα ελφο γεγνλφηνο,
ηεο αηζζεηηθήο ηνπ γεγνλφηνο ή ηεο πνιηηηθήο ηνπ γεγνλφηνο, πνπ
αληηκεησπίδεηαη ζαλ κία ρσξνρξνληθή ελφηεηα, ε νπνία πνηθίιεη θαη
κνξθνπνηείηαη,

ελψ

ζπκβαίλεη

ζην

ρξφλν

θαη

κπνξεί

λα

κελ

μαλαπξαγκαηνπνηεζεί».46 Άιινο έλαο νξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο είλαη απηφο ηεο
«ελσηηθήο θαη πξνζσξηλήο ρσξηθήο θηγνχξαο (...) θάπνπ κεηαμχ ηνπ
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ζθφπηκνπ θαη ηνπ ηπραίνπ, έλα πξνζσξηλά ζηαζεξφ πεξηβάιινλ απηνλνκίαο
(...) πνπ αλαθαιχπηεη ελδηαθέξνπζεο ζηηγκέο θαη ζειθηηθνχο ηφπνπο». 47
Οη Καηαζηαζηαθνί ήηαλ νη πξψηνη πνπ πξνζδηφξηζαλ ην θαηλφκελν ηεο
Γόκεζεο Καηαζηάζεσλ (Construction of Situations) θαη απφ εθεί πήξαλ θαη ην
φλνκα ηνπο. Ο πεηξακαηηζκφο ηνπο απηφο πεξηιάκβαλε ηελ δφκεζε θαη ηνλ
θαζνξηζκφ πεξηβάιινλησλ κε θαιιηηερληθά κέζα θαη ζχκθσλα κε ηελ
αλζξψπηλε επηζπκία.

Απφ ηα βαζηθφηεξα κέζα ηνπ πεηξακαηηζκνχ απηνχ

ήηαλ ε Φπρνγεσγξαθία θαη ε Δλσηηθή Πνιενδνκία. ηελ νπζία ε Γφκεζε
Καηαζηάζεσλ είρε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη πξσηαξρηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο,
θαιχπηνληαο αλψηεξεο επηζπκίεο θαη αηζζήκαηα. Οη Καηαζηαζηαθνί δξψληαο
πεηξακαηηθά δεκηνχξγεζαλ πεξηβάιινληα κέζα ζηα νπνία επηθξαηνχζαλ
ζπλζήθεο επλνïθέο γηα ηελ θάιπςε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθάζηνηε
επηζπκηψλ.48
«ηα πιαίζηα κίαο αξρηηεθηνληθήο πνπ δνκνχληαη θαηαζηάζεηο θαη
γεγνλφηα, απαηηείηαη έλα θαληαζηαθφ ζεκείν εθθίλεζεο ελψ ε πφιε κε βάζε
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε αξλείηαη ηνλ νπνηνδήπνηε πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο
ηεο ζην λα δεκηνπξγήζεη ην θαληαζηαθφ απηφ μεθίλεκα».49 Παξάιιεια, ε
δηαδηθαζία Γφκεζεο Καηαζηάζεσλ ζθφπηκα θαζνξίδεη ζηηγκέο δσήο πνπ είλαη
ζπκπαγψο δνκεκέλεο θαη αληηπξνζψπεπνπλ ηνλ ζπιιεθηηθφ ραξαθηήξα ησλ
ελσηηθψλ πεξηβάιινλησλ θαη ηνπ παηρληδηνχ. Απηέο νη ζηηγκέο ζθνπφ έρνπλ
εθηφο ησλ άιισλ λα αληηηίζεληαη ζηελ ζεακαηηθή θνπιηνχξα ηεο Μνληέξλαο
αξρηηεθηνληθήο θαη πνιενδνκίαο.50 Καιιηηέρλεο φπσο ν Ivan Chtcheglov ήηαλ
ελάληηα ζηελ αλία ηεο κνληέξλαο πφιεο, ελψ ζεσξνχζε πξσηαξρηθήο
ζεκαζίαο ηελ δεκηνπξγία κίαο πεηξακαηηθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ ζα κπνξνχζε
απφ κφλε ηεο λα δνκήζεη θαηαζηάζεηο. Ο ίδηνο ήζειε απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο
ηνπ κέιινληνο έλα λέν ρσξνρξνληθφ φξακα ζην νπνίν ε ςπραλάιπζε ζα
ηαζζφηαλ ζην πιεπξφ ηεο αξρηηεθηνληθήο.51
Οη θαιιηηέρλεο ζέινληαο λα δνκήζνπλ θαηαζηάζεηο, ζθελνζεηνχζαλ
ζπλαληήζεηο θαη δεκηνπξγηθέο ζηηγκέο δσήο ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα.
Παξήγαγαλ ζθεληθά θαη πηζαλά κνληέια ιεηηνπξγηψλ ζε έλα κεηαιιαζζφκελν
αζηηθφ πεξηβάιινλ, εθθξάδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αληίζεζε ηνπο κε ην
θπξίαξρν νηθνλνκηθνπνιηηηθφ ζχζηεκα.52 θνπφο ηεο Γφκεζεο Καηαζηάζεσλ
ήηαλ ε πνηνηηθή αιιαγή ηεο δσήο κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ.
Άιισζηε κία ζθελνζεηεκέλε θαηάζηαζε είλαη έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ηεο
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Δλσηηθήο Πνιενδνκίαο ζε κία απειεπζεξσκέλε θνηλσλία. Ο Anthony Vidler
ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ζεψξεζεο ππνζηήξηδε φηη: «Ζ πφιε, κε εκέλα, αιιάδεη
θαη μαλαθηηάρλεη ηνλ εαπηφ ηεο, ραξάζζεη ηα φξηα ηεο, βαζαίλεη ηηο πξννπηηθέο
ηεο θαη πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα, είλαη κία κνξθή αλνηρηή ζε νια ηα
εξεζίζκαηα ηνπ κέιινληνο (...) απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
κπνξεί (ε πφιε) κέζα απφ εκέλα θαη λα είλαη πξαγκαηηθά ν εαπηφο ηεο θαη λα
κελ ζηακαηά λα αιιάδεη.»53

2.3 Οη Καηαζηαζηαθνί θαη ε πφιε
Ivan Chtcheglov (Gilles Ivain): «Ζ αξρηηεθηνληθή είλαη ν πην απιόο ηξόπνο γηα
λα αξζξώζνπκε ην ρξόλν κε ην ρώξν, λα ξπζκίζνπκε ηελ πξαγκαηηθόηεηα, λα
πιάζζνπκε όλεηξα, λα πεηύρνπκε όρη κόλν πιαζηηθέο αξζξώζεηο θαη ξπζκνύο
πνπ εθθξάδνπλ κηα πξόζθαηξε νκνξθηά, αιιά θαη κηα δηακνξθσηηθή ξύζκηζε
πνπ εγγξάθεηαη ζηελ αηώληα θακπύιε ησλ αλζξώπηλσλ επηζπκηώλ θαη ησλ
πξνόδσλ πνπ έρνπλ γίλεη πξνο ηελ πξαγκάησζή ηνπο. Να γηαηί ε απξηαλή
αξρηηεθηνληθή ζα είλαη έλα κέζν ηξνπνπνίεζεο ησλ ζεκεξηλώλ αληηιήςεσλ γηα
ην ρξόλν θαη ην ρώξν, έλα κέζν γλώζεο θαη δξάζεο»54
Οη Καηαζηαζηαθνί ππνζηήξηδαλ φηη κφλν κέζα απφ ηελ πεξηδηάβαζε
(pedestrianism) ηεο πφιεο κπνξεί θάπνηνο λα βηψζεη ηνλ ελζνπζηακφ ησλ
ελδφηεξσλ αζηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη γεγνλφησλ. Οη πην δηάζεκεο ηερληθέο, ζε
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ήηαλ ε πεξηπιάλεζε θαη ε δφκεζε θαηαζηάζεσλ. Ζ
εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ απηψλ ήηαλ ην πξψην βήκα κίαο αζηηθήο πξάμεο θαη
ςπρνγενγξαθηθήο ζεψξεζεο ζηα πιαίζηα ηεο Μνληέξλαο πφιεο. Με βαζηθφ
εξγαιείν ηελ πεξηπιάλεζε, νκάδεο αλζξψπσλ ζηφρεπαλ ζηελ θαηαλφεζε θαη
κεηάθξαζε ηεο γιψζζαο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. Οη Καηαζηαζηαθνί ήζειαλ λα
κεηαηξέςνπλ ηηο θαηαπηεζκέλεο επηζπκίεο ησλ αλζξψπσλ ζε παηρληδηάξηθεο
αλαδνκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σαπηφρξνλα ε ζηάζε απηή ήηαλ κία ζθιεξή
θξηηηθή ζηελ εκπνξεπκαηνπνηεκέλε θνηλσλία θαη ζην πσο απηή θαηαπίεδε ηελ
επηζπκία γηα απζεληηθή δηαζθέδαζε θαη βηψκαηα. Ο ζεσξεηηθφο

ηεο

αξρηηεθηνληθήο Reyner Banham ππνζηήξηδε φηη νη Καηαζηαζηαθνί είραλ ιχζεη
ην

πξφβιεκα

ηεο

αλάγλσζεο

ηεο

πφιεο

κέζσ

ηεο

ηερληθήο

ηεο

ςπρνγεσγξαθηθήο πεξηπιάλεζεο.55
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Δηθφλα 2.2 - 2.3: Υαξηνγξάθεζε θαηαζηαζηαθψλ πεξηπιαλήζεσλ ζην Παξίζη

Ζ

Φπρνγεσγξαθία

ζπλνςίδεη

ζηνηρεία

απφ

ηε

ζεσξία

ησλ

Καηαζηαζηαθψλ, ηα νπνία θαη εθαξκφδεη ζην επίπεδν ηεο επξσπατθήο πφιεο
φπσο απηή δηακνξθψζεθε κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν. Θεσξείηαη σο
κηα πξαθηηθή ε νπνία μεθίλεζε ζαλ παξαηήξεζε θαη πεηξακαηηζκφο πάλσ ζηα
ζηνηρεία ηεο αζηηθφηεηαο, γηα λα θαηαιήμεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
θαηαζηαζηαθήο πφιεο θαη ζηε γεληθφηεξε ζεσξία ηεο Δλσηηθήο Πνιενδνκίαο.
Ζ πεξηπιάλεζε είλαη ην εξγαιείν πνπ ζηα πιαίζηα ηεο Φπρνγεσγξαθίαο
ρξεζηκνπνίεζαλ νη Καηαζηαζηαθνί γηα ηελ αλάγλσζε ηεο πφιεο. Δίλαη κηα
πξάμε πνπ εμαξηάηαη ηφζν απφ ην αζηηθφ ζθεληθφ φζν θαη απφ ηηο επηζπκίεο
θαη ηηο ςπρνινγηθέο ζπληζηψζεο ηνπ αηφκνπ πνπ ηελ αζθεί ηε ζηηγκή πνπ ηελ
αζθεί. πσο άιισζηε ππνζηεξίδεηαη «Ζ εκπεηξία ηεο πεξηπιάλεζεο κέζα
ζηελ πφιε είλαη απηή πνπ πξνθαιεί κία δηαξθή νξγάλσζε θαη έλα μεηχιηγκα
δηαζπλδέζεσλ αληί γηα ζηαηηθέο ηεξαξρίεο»56
ηα πιαίζηα απηψλ ησλ αζηηθψλ ζεσξηψλ, ηα φξηα ηεο πφιεο ηίζεληαη
εληφο ησλ νξίσλ ηεο εκπεηξίαο ηνπ αηφκνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κέζα ζε
απηήλ. αλ απνηέιεζκα, ακθηζβεηείηαη ε πφιε σο έλα εληαίν ζχλνιν ελψ
ηαπηφρξνλα

αλαδεηθλχεηαη

ε

πνιιαπιφηεηα

ησλ

ζηνηρείσλ

πνπ

ηελ

απαξηίδνπλ, ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ φρη κφλν κέζα απφ ηελ ινγηθή αιιά θαη
απφ ηελ εκπεηξία. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο πφιεο σο ζθεληθφ, ηελ θαζηζηά έλα
άζξνηζκα ζθελνγξαθηθψλ ελνηήησλ, ησλ νπνίσλ ηα ζθεληθά είλαη ηα θηήξηα
θαη κέζα, έμσ θαη γχξσ απφ απηά δνκνχληαη ζθελνζεηεκέλεο αηκφζθαηξεο θαη
πεξηβάιινληα. Δπηζπκία ησλ Καηαζηαζηαθψλ ήηαλ λα ζρεδηάζνπλ έλα λέν
αζηηθφ ρψξν κε κεγαιχηεξεο επθαηξίεο εμεξεχλεζεο θαη βαζηθέο αζρνιίεο ηελ
32

πεξηπιάλεζε

θαη

ηελ θνηλσληθή

ζπλαλαζηξνθή.

Τπνζηεξίδνληαο

κία

πιαζηηθή, κή Δπθιείδηα αληηκεηψπηζε αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ 57 ηάρζεθαλ ελάληηα
ζηε Μνληέξλα αληηκεηψπηζε ηεο πφιεο θαη πξνψζεζαλ λέεο κνξθέο αζηηθήο
αληίιεςεο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο δφκεζεο κίαο αηκφζθαηξαο θαη απηφο πνπ ηελ
δνκεί απνηεινχλ αδηάζπαζηε ελφηεηα. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη άκεζα
εμαξηεκέλε απφ ην πφζν ηζρπξά είλαη ηα ρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηφπνπ
ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ κία αδηάζπαζηε ρσξηθή αηκφζθαηξα. Απηά
ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζπλερψο κεηαιιαζζφκελα θαη έηζη φρη κφλν δελ
γίλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ λα πξνζδηνξίζνπκε κία αηκφζθαηξα αιιά ζηελ νπζία
θαη αθνχ απηή δνκεζεί απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή κπνξεί λα απηναλαηξεζεί θαη λα
αιιάμεη. Ζ δπλαηφηεηα επαλάιεςεο ηεο πξάμεο ηεο πεξηπιάλεζεο σζηφζν
κπνξεί λα αλαδείμεη πεξηνρέο νη νπνίεο δηαηεξνχλ κηα ζηαζεξά έληνλε
αηκφζθαηξα. Δθηφο ησλ άιισλ, ε θαηαζηαζηαθή πφιε ζηεξίδεηαη ζηελ
ελαιιαγή ησλ θαηαζηάζεσλ-αηκνζθαηξψλ θαη έρεη σο βάζε ηελ ζπκκεηνρή
ησλ

θαηνίθσλ

ηεο,

θαζψο

απηνί

απειεπζεξψλνληαη

απφ

ηνπο

πξνθαηαζθεπαζκέλνπο ξφινπο ηνπο θαη γίλνληαη απφ παζεηηθνί ζεαηέο
ελεξγεηηθνί δξάζηεο.
Σν αζηηθφ απηφ πείξακα ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε
νπνηνδήπνηε ηφπν αλεμαξηήησο θιίκαθαο, χθνπο ή ραξαθηήξα. Σν ηπραίν
παίδεη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ξφιν απ' φζν ζα λφκηδε θαλείο θαζψο απφ ηε
ζθνπηά ηεο πεξηπιάλεζεο θάζε πφιε έρεη έλα ςπρνγεσγξαθηθφ αλάγιπθν,
ζηαζεξά ζεκεία, δηαδξνκέο ή ζηξνβίινπο πνπ πξνσζνχλ ηελ θίλεζε ή θαη
πνιιέο θνξέο ηελ απαγνξεχνπλ. κσο ε πεξηπιάλεζε πεξηιακβάλεη
ηαπηφρξνλα απηή ηελ ειεπζεξία κεηαθίλεζεο θαη ηελ αλαγθαία αληίθαζε ηεο,
ηελ θπξηαξρία πάλσ ζηηο ςπρνγεσγξαθηθέο κεηαβνιέο, ε νπνία θεξδίδεηαη κε
ηε γλψζε θαη ησλ ππνινγηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πεξηπιαλεηή.
Μία απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο απφςεηο ηεο πεξηφδνπ 1960-1970 ήηαλ φηη ε
πφιε ζα έπξεπε λα παξάγεη, λα αληαλαθιά θαη λα ελεξγνπνηεί ηε δσή κε
ζθνπφ

ηελ

πξνψζεζε

ηεο

θίλεζεο

θαη

ηεο

κεηαβνιήο.

Γηα

ηνπο

Καηαζηαζηαθνχο νη αηκφζθαηξεο ήηαλ πην ζεκαληηθέο απφ ην δνκεκέλν
πεξηβάιινλ,

ελψ

κία

αηκφζθαηξα

κπνξνχζε

λα

δνκεζεί

απφ

ηνλ

νπνηνλδήπνηε θαη λα ήηαλ ην νηηδήπνηε ( Απφ ηελ θίλεζε ζηνπο δξφκνπο
κέρξη ηελ ελαιιαγή κέξαο-λχρηαο).58 Μεηά ην 1960, επνρή κεγάιεο
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αζηηθνπνίεζεο, νη Καζηαζηαζηαθνί εγθαηέιεηςαλ ηελ ζεσξία ηεο Δλσηηθήο
Πνιενδνκίαο, εθ'φζνλ θαηά ηε γλψκε ηνπο, απηή είρε ζπγθεθξηκέλν λφεκα
κφλν ζηελ πεξίπησζε ηζηνξηθψλ πφιεσλ. Τπνζηήξηδαλ φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ
θάζε ηζηνξηθή πφιε παξνπζίαδε εθξεθηηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηα
πξνάζηηα, ε ζεσξία ηεο Δλσηηθήο Πνιενδνκίαο έραλε ην λφεκά ηεο. Σελ ίδηα
επνρή εγθαηαιείθζεθε απφ ηνπο Καηαζηαζηαθνχο θαη ε κέζνδνο ηεο
πεξηπιάλεζεο.59

2.4: To παξάδεηγκα ηεο New Babylon
Mark Wigley: «Σε κία θνηλσλία ζρόιεο θαη ειεύζεξνπ ρξόλνπ, νη εξγάηεο
γίλνληαη παίθηεο θαη ε αξρηηεθηνληθή είλαη ην κόλν παηρλίδη ζηελ πόιε»60
Οη ζεσξεηηθέο αξρέο ησλ Καηαζηαζηαθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζηηθή
αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή, πινπνηήζεθαλ θαη πήξαλ κνξθή
κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νπηνπηθήο πφιεο New Babylon ηνπ Constant
Anton Nieuwenjuys. Ο Constant (1920-2005), Οιιαλδφο δσγξάθνο θαη
ηδξπηηθφ κέινο ησλ Καηαζηαζηαθψλ, ήηαλ ζεξκφο ππνζηεξηζηήο ηεο
Φπρνγεσγξαθίαο θαη ηεο Δλσηηθήο Πνιενδνκίαο ελψ ζθνπφο ηνπ ήηαλ νη
αξρέο απηψλ ησλ ηερληθψλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν ζηνλ
αζηηθφ ζρεδηαζκφ. Έηζη κε απηφ ην ζθνπφ ν Constant ηελ πεξίνδν 1959-1974
θαηαπηάζηεθε κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο New Babylon. Δπηθεληξψζεθε ζην έξγν
απηφ αθφκα θαη κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ απφ ηνπο Καηαζηαζηαθνχο (1960), ε
νπνία ζπλέβε ιφγσ ηεο αληηηηζέκελεο δνκηθήο ηνπ αληίιεςεο κε απηήλ ηνπ
Debord, ε νπνία ήηαλ άθξσο πνιηηηθνπνηεκέλε. Ο Constant ππνζηήξηδε φηη ε
New Babylon δελ ήηαλ νπηνπηθή αιιά ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί θάησ απφ
ηελ ζπλζήθε φηη ν πεξηπιαλεηήο θάηνηθνο ζα κπνξνχζε φπνπ θαη αλ πήγαηλε
λα βξεη ηα βαζηθά γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αγαζά.
Ζ New Babylon, ζχκθσλα κε ηνλ Lefebvre νθείιεη ην πξνθιεηηθφ ηεο
φλνκα ζηελ επηζπκία αιιαγήο θαη εμπγίαλζεο ηεο θαηαξακέλεο πφιεο ζε κία
πφιε ηνπ κέιινληνο.61 θνπφο ήηαλ λα δνκεζνχλ ελαιιαθηηθέο εκπεηξίεο
δσήο, νη ιεγφκελεο θαηαζηάζεηο. Πξνσζνχληαλ έλαο λένο ηξφπνο δσήο φπνπ
επηθξαηνχζε ε απφιπηε ειεπζεξία θαη ην παηρλίδη, ελψ θηλεηήξηα δχλακε ησλ
πάλησλ ήηαλ ε δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ New Babylon ήηαλ κία απέξαληε παηδηθή
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ραξά φπνπ νη θάηνηθνη ζπλερψο αλαδηακφξθσλαλ, κε βάζε ηε βνχιεζε θαη
ηελ επηζπκία ηνπο, ην πεξηβάιινλ. Μαθξνζθνπηθά ε πφιε ήηαλ κία κνξθή
νξγαληθή θαη επεθηάζηκε ζε φιν ηνλ θφζκν ελψ ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν ν
θάηνηθνο κπνξνχζε λα αλαδηακνξθψζεη ζηνηρεία θηλεηά θαη κεηαβαιιφκελα
πνπ κνξθνπνηνχζαλ ην ρψξν.62 Παξάιιεια, ε New Babylon ρσξηδφηαλ ζε
ηνκείο (sectors) πνπ αληηπξνζψπεπαλ αλνηρηνχο θαη θηλεηνχο ρψξνπο
παηρληδηνχ ζπλερψο κεηαιιαζζφκελνπο κε βάζε ηελ δεκηνπξγηθή θαληαζία
ηνπ θαηνίθνπ. Γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηνίθνπ θαη θαη’επέθηαζε
ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζεκαληηθφ ξφιν έπαηδε ην φηη ε New Babylon ήηαλ
κία ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλε θνηλσλία ζηελ νπνία κε ηελ αλάπηπμε ηεο
απηνκαηνπνίεζεο, ε εξγαζία είρε θαηαξγεζεί θαη έηζη ε αλζξσπφηεηα
κπνξνχζε λα αθηεξσζεί νινθιεξσηηθά ζην παηρλίδη, ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο
επηζπκίεο ησλ δεκηνπξγψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο.63

Δηθφλα 2.4 - 2.5: Πεηξακαηηθά ζρέδηα ηεο New Babylon (θάηνςε θαη φςε)

Ζ New Babylon ζαλ αζηηθφ κφξθσκα, είρε πνιπεπίπεδε δνκή
ρσξηζκέλε ζε ηνκείο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Ήηαλ επέιηθηε,
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κεηαιιαζζφκελε θαη απνθνκκέλε απφ ην έδαθνο, θαζψο ζηεξηδφηαλ ζε
pilotis. Σν έδαθνο εμππεξεηνχζε ηελ κεραλνθίλεηε θπθινθνξία, πνπ ήηαλ φζν
ην δπλαηφλ πην απνθνκκέλε απφ ηνλ ρψξν ηνπ θαηνίθνπ-πεξηπιαλεηή, ελψ ηα
δψκαηα δεκηνπξγνχζαλ έλα δεχηεξν αζηηθφ ηνπίν. Δζσηεξηθά ησλ ηνκέσλ
ηφζν ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ φζν θαη νη αηκφζθαηξεο πνπ απηά
δνκνχζαλ κπνξνχζαλ λα είλαη πιήξσο ειεγρφκελα, ελψ παξάιιεια
επηβαιιφηαλ ε ζπλερήο αλαδηακφξθσζε ηνπο. Έηζη, ηφζν ηα δνκηθά
αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία φζν θαη νη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ήηαλ ζην ρέξη
ηνπ ρξήζηε. Ζ New Babylon απνηεινχζε κία ιαβπξηλζψδε κεγαθαηαζθεπή
φπνπ ν θάηνηθνο είρε ηνλ πξψην θαη ηειεπηαίν ιφγν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Πξσηαγσληζηήο ηνπ Constant ζηελ New Babylon ήηαλ ν Homo Ludens.
ε έλαλ ηφπν απζνλίαο θαη παηρληδηνχ ν πξσηαγσληζηήο ηεο πφιεο απηήο
πεξηπιαληφηαλ

πεδφο

κέζα

ζηα

ηεξάζηηα

ιαβπξηλζψδε

εζσηεξηθά

αλαθαηαζθεπάδνληαο ζπλερψο θάζε πιεπξά ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. Γηα ηνλ
Homo Ludens, απηνχ ηνπ είδνπο ε αξρηηεθηνληθή γηλφηαλ έλα παηρλίδη πνπ
αληηπξνζψπεπε ηηο επηζπκίεο θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ. Ζ δφκεζε λέσλ
θαηαζηάζεσλ ήηαλ ην πην βαζηθφ κέιεκα ηνπ. Απηέο νη θαηαζηάζεηο ζα
κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηνπο ππξήλεο ηεο ζπλερνχο αλαδηακφξθσζεο
ηνπ πεξηβάιινληνο ελψ ν θάζε θάηνηθνο ήηαλ έλα είδνο θαιιηηέρλε. χκθσλα
πάληα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ, άιιαδε ζπλερψο ηα ζηνηρεία θαη ηα πιηθά γχξσ ηνπ
φπσο ην θσο, ηα ρξψκαηα, ηηο πθέο, ηε ζεξκνθξαζία, ηνλ ήρν, ηηο ζπλζήθεο
αεξηζκνχ, ηελ πγξαζία θαη νηηδήπνηε άιιν ζπλέβαιιε ζηελ δηακφξθσζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ηνπ.64

Δηθφλα 2.6 - 2.7: Μειέηεο γηα ηα ιαβπξηλζψδε εζσηεξηθά ηεο New Babylon
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Ο Constant αθηεξψζεθε ζηελ έξεπλα ηεο πεηξακαηηθήο πνιενδνκίαο θαη
ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ έρνληαο σο πξαθηηθή εθαξκνγή ην καθξφρξνλν απηφ
έξγν.65

Θεψξεζε

φηη

ηα

θαηαζηαζηαθά

κεζνδνιηθά

εξγαιεία

ηεο

Φπρνγεσγξαθίαο θαη ηεο Δλσηηθήο Πνιενδνκίαο ζα έπξεπε λα εθαξκνζηνχλ
ζηελ πξάμε ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πφιεσλ. Έηζη ζρεδίαζε ηελ Bew Babylon
δείρλνληαο ηελ πξνηίκεζε ηνπ ζηελ παηρληδηάξηθε παξά ζηελ θαλμηνλαιηζηηθή
πνιενδνκία. Παξάιιεια, πηνζέηεζε ηελ ηερληθή ηεο πεξηπιάλεζεο ζε
ππάξρνπζεο πφιεηο, βηψλνληαο κέζσ απηψλ ηαρέεο αιιαγέο αηκνζθαηξψλ. Οη
αιιαγέο απηέο ζηελ πνξεία επέθεξαλ θαη αιιαγέο ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν
ηνλίδνληαο ηελ ζεκαζία ηεο Φπρνγεσγξαθίαο.66

Δηθφλα 2.8 - 2.9: Δθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Δλσηηθήο Πνιενδνκίαο ζηελ New
Babylon

Ο Constant γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ
επηινγψλ ηεο New Babylon ρξεζηκνπνίεζε θπξίσο ζθίηζα θαη καθέηεο. Ο ίδηνο
ζεσξνχζε φηη ν βέιηηζηνο ηξφπνο έθθξαζεο ηνπ ρψξνπ ηεο New Babylon
ήηαλ κέζα απφ καθέηεο θαη ζθίηζα εθθξάδνληαο κία πην ζηξνπθηνπξαιηζηηθή
αληηκεηψπηζε θαη φρη ηφζν απζηεξνχο ππνινγηζκνχο γξακκηθνχ ζρεδίνπ. ηηο
αλαπαξαζηαηηθέο επηινγέο ηνπ Constant δηαθαίλεηαη φηη ε δσγξαθηθή ηνπ δελ
ήηαλ νχηε αθεξεκέλε νχηε ξεαιηζηηθή ελψ κηκνχκελνο ηε ινγηθή ηεο παηδηθήο
θαληαζίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ππνζηήξηδε φηη ε ηέρλε έρεη πάληα έλαλ
καγηθφ ζπκβνιηζκφ θαη ζθνπφο ηεο είλαη λα δηελεξγεί κία ζπλερή εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία παξά λα παξάγεη ηειεησκέλα έξγα.67
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Δηθφλα 2.10: Μαθέηα ηεο New Babylon

Δηθφλεο 2.11: Αλαπαξάζηαζε ηεο New Babylon

Constant Nieuwenhuys: «Ζ αζηηθή νηθνδόκεζε είλαη ε έθθξαζε θαη ν
θαζξέθηεο ηεο θηνλσληθήο δνκήο, δελ κπνξεί θαλείο λα ηελ αιιάμεη αλ δελ
αιιάμεη πξώηα ηελ θνηλσλία (...) Οη πξαγκαηηθνί θαηαζθεπαζηέο ηεο New
Babylon είλαη νη ίδηνη νη Νένη Βαβπιώληνη»68
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ζ πεξηπιάλεζε ζην κεηαίρκην ηεο αζηηθήο ζεψξεζεο

3.1 Νηαληαïζκφο, νπξεαιηζκφο θαη πεξηπιάλεζε
«Αο πάξνπκε ηηο επηζπκίεο καο γηα πξαγκαηηθόηεηα», νπξεαιηζηηθφ ζιφγθαλ

Δηθφλα 3.1: «Αο πάξνπκε ηηο επηζπκίεο καο γηα πξαγκαηηθόηεηα»

Ζ πεξηπιάλεζε ηφζν ζαλ ζεσξεηηθφ κνληέιν φζν θαη ζαλ ηερληθή
αλάγλσζεο ηεο πφιεο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε ζεσξίεο θαη ηερληθέο πνπ πξψηε
θνξά αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα ξηδνζπαζηηθψλ, θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ
φπσο νη Νηαληαïζηέο θαη νη νπξεαιηζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ
ηνπ 20νπ αηψλα. Οη απαξρέο σζηφζν ηεο πεξηπιάλεζεο κπνξνχλ λα
ηνπνζεηεζνχλ πίζσ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, φηαλ ν καληψδεο πεξηπιαλεηήο
θαη δηαλννχκελνο Thomas de Quincy ηαμίδεπε αλά ηνλ θφζκν, δαλεηδφκελνο
ρξήκαηα, ηα νπνία μφδεπε δψληαο μέγλνηζηα. ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα, θαη
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ζπγθεθξηκέλα ηελ δεθαεηία ηνπ 30’ νη νπξεαιηζηέο κεηέηξεςαλ ηελ
πεξηπιάλεζε ζε ζπζηεκαηηθή πξαθηηθή. Αθνινχζεζαλ, ηελ δεθαεηία ηνπ 50’ νη
Λεηηξηζηέο, αιιά απηνί πνπ κεηέηξεςαλ ηελ πεξηπιάλεζε θαη θαη’επέθηαζε
ηελ Φπρνγεσγξαθία ζε επηζηήκε ήηαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 60’ νη Καηαζηαζηαθνί.
Ο Νηαληαïζκφο (Dadaism) ήηαλ έλα πνιηηηζηηθφ θίλεκα πνπ μεθίλεζε
ζηελ Οιιαλδία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη
άλζεζε ηελ πεξίνδν 1916-1922. Σν θίλεκα απνηεινχληαλ απφ αλαξρηθνχο
επαλαζηάηεο θαιιηηέρλεο νη νπνίνη ήηαλ ελάληηα ζηελ αζηηθή ηάμε ηεο επνρήο
θαη ζηελ πιήξε πνιηηηζηηθή θαη θαιιηηερληθή ζπκκφξθσζε ηεο κε ηα
θαζηεξσκέλα. ζνλ αθνξά ζηελ ηέρλε αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη
Νηαληαïζηέο αληηκεηψπηδαλ ηελ πφιε,

ε πηνζέηεζε ηνπ ρανηηθνχ θαη ηνπ

παξάινγνπ ππεξίζρπε ηεο ινγηθήο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο. Ζ αθεξεκέλε ηέρλε
ησλ Νηαληαïζηψλ απνηέιεζε ζεκείν εθθίλεζεο θαη επηξξνήο γηα ηελ πνπ
θνπιηνχξα θαη ηνλ Μεηακνληεξληζκφ ελψ ήηαλ θαη ε βάζε ηεο ζνπξεαιηζηηθήο
ηδενινγίαο.

Παξάιιεια,

αγλνήζεθαλ

ηα

παξαδνζηαθά

αηζζεηηθά

θαη

πνιηηηζηηθά θξηηήξηα έρνληαο σο ηειηθφ ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηνπο. Σέινο, νη
Νηαληαïζηέο άζθεζαλ κεγάιε επηξξνή θαη ζε πνιιέο άιιεο θαιιηηερληθέο
νκάδεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Καηαζηαζηαθψλ.
Ο

νπξεαιηζκφο

(Surrealism)

απφ

ηελ

άιιε,

απνηέιεζε

έλα

επαλαζηαηηθφ πνιηηηζηηθφ θίλεκα πνπ μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
20’ κε θχξην εθπξφζσπν ηνπ ηνλ Γάιιν πνηεηή θαη ζπγγξαθέα André Breton.
Ο ηδενινγηθφο ππξήλαο ησλ νπξεαιηζηψλ βαζηδφηαλ ζην ζηνηρείν ηνπ
αηθληδηαζκνχ θαη ηεο αληηπαξάζεζεο, ελψ νη απαξρέο ηνπ θηλήκαηνο
ηνπνζεηνχληαη ζηνλ Παξηζηλφ Νηαληαïζκφ. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
θηινζνθίαο ηνπο ήηαλ νη αλαξρηθέο αληηιήςεηο, νη θηιειεχζεξεο ζρέζεηο, ε
αλάιπζε ηνπ νλεηξηθνχ θαη ηνπ ππνζεηλήδεηνπ θαη ε απειεπζέξσζε ηεο
θαληαζίαο. Αξλήζεθαλ ηελ χπαξμε ελφο ιαλζάλνληνο ζθφηνπο ή ηξέιαο ζηελ
ηέρλε θαη ππνζηήξηδαλ ηελ χπαξμε ηδηαίηεξσλ θαιιηηερληθψλ ηδηνζπγθξαζηψλ.
Παξάιιεια, νη ρσξηθέο θαη αζηηθέο ζεσξίεο ηνπο ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε
ηηο έλλνηεο ηνπ παηρληδηνχ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο.68
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηνπ νπξεαιηζκνχ είλαη απηφ ηεο
απηόκαηεο γξαθήο (automatic writing). Ζ ηερληθή απηή ήηαλ έλα είδνο
ππνζπλείδεηεο θαη απειεπζεξσκέλεο έθθξαζεο πνπ μεθίλεζε απφ γξαπηά
θείκελα θαη επεθηάζεθε έπεηηα ζηελ δσγξαθηθή, ην ζρέδην θαη ηελ
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πεξηπιάλεζε. Ο Bréton ππνζηήξηδε φηη ην απηόκαην θαη ππνζπλείδεην
ζηνηρείν ζηηο ηέρλεο θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή δελ ήηαλ θάηη εχθνιν θαη
απαηηνχζε πνιιαπιέο επίπνλεο πξνζεγγίζεηο. Ο νπξεαιηζκφο θαη φ,ηη απηφο
αληηπξνζψπεπε βξίζθνληαλ ζε ζπλερή αιιαγή θαη ξνή. Σίπνηα δελ ήηαλ
ζηαζεξφ θαη φια ηα πεξηβάιινληα ήηαλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελα.
O Debord ελψ ζε αξθεηά ζεκεία είρε επεξεαζηεί απφ ζνπξεαιηζηηθέο
αξρέο δηαθσλνχζε κε ηνλ Bréton ζε ζεκεία φπσο ν ζνππεξλαηνπξαιηζκφο
ηνπ. Ζ έλλνηα ηεο επηζπκίαο ήηαλ απηή πνπ έθαλε ηνλ Debord λα ππνζηεξίμεη
ην

ζνπξεαιηζηηθφ

πξαγκαηηθφηεηα».

69

ζιφγθαλ:

«Αο

πάξνπκε

ηηο

επηζπκίεο

καο

γηα

Απφ ηε άιιε κεξηά, ν Lefebvre μεθηλψληαο ηε δηαιεθηηθή

ηνπ θαξηέξα ην 1920, επεξεάζηεθε άκεζα απφ ηνλ Bréton θαη ηνλ
νπξεαιηζκφ. ε κία πεξίνδν έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο
Πξσηνπνξίαο, αλαδχζεθε κία αληηθαλμηνλαιηζηηθή αληίιεςε γηα ηελ πφιε θαη
ηελ θαζεκεξηλή δσή κέζα ζε απηήλ.70 Μία αθφκε ακθηζβήηεζε ησλ ζεσξηψλ
ηνπ Bréton είλαη απηή ησλ Καηαζηαζηαθψλ, νη νπνίνη ππνζηήξηδαλ φηη ε
αιιαγή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο γεληθφηεξα δελ έρεη λα
θάλεη ηφζν κε ηελ επαλάζηαζε αιιά θπξίσο κε ην πσο κεηαηξέπεηαη ε
επηζπκία θαη ε θαληαζία ζε θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα.71

3.2: Ζ Μνληέξλα πφιε ησλ CIAM
Le Corbusier: «Όια είλαη θίλεζε θαη κόλν θίλεζε (...) ν ζάλαηνο δελ ρηππάεη
κόλν ηα όληα αιιά θαη ηα έξγα (...) ε πόιε, επεηδή είλαη κία κηθξή παηξίδα,
είλαη θνξέαο ελόο ήζνπο πνπ είλαη αμεδηάιπηα δεκέλν καδί ηεο»72
Καηά ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα ε αλάδεημε ηνπ Μνληέξλνπ
Κηλήκαηνο θαη θπξίσο νη ζεσξίεο ηνπ γηα ηελ πφιε απνηέιεζαλ ζεκείν θνκβηθφ
γηα ηελ εμέιημε ηεο πνιενδνκίαο. χκθσλα κε ηνλ Ηηαιφ αξρηηέθηνλα θαη
ζεσξεηηθφ

Manfredo Tafuri, ε Μνληέξλα αξρηηεθηνληθή θαη ηα ζπζηήκαηα

νπηηθήο επηθνηλσλίαο πνπ απηή εγθαηλίαζε ήηαλ «κία απφ ηηο ηειεπηαίεο
κεγάιεο πξνζπάζεηεο ηεο αζηηθήο ηάμεο λα επηιχζεη ηδενινγηθά ηηο αληηθάζεηο
ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλαδηνξγάλσζεο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο».73 Σν Μνληέξλν
Κίλεκα αληηκεηψπηζε ηελ αξρηηεθηνληθή ζαλ έλα πνιηηηθννηθνλνκηθφ εξγαιείν
πνπ ζθνπφ είρε ηελ βειηίσζε ηνπ βησηηθνχ επηπέδνπ ηφζν κέζα απφ ην
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ζρεδηαζκφ κεκνλσκέλσλ θηηζκάησλ φζν θαη ζε επξχηεξν πιαίζην κέζσ
νξζνινγηθνχ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ.

Δηθφλα 3.2: «Θα έπξεπε νη πόιεηο καο λα επηβηώζνπλ;»

Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ Μνληέξλνπ
Κηλήκαηνο νξγαλψζεθαλ Γηεζλή πλέδξηα Μνληέξλαο Αξρηηεθηνληθήο, ηα
ιεγφκελα CIAM (Congrès International d’Architecture Moderne). ηα ζπλέδξηα
απηά νη ζπκκεηέρνληεο πξαγκαηεχνληαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο
πφιεο θαη ηηο ιχζεηο ηνπο κέζα απφ αξρηηεθηνληθή ζθνπηά. Σν πξψην
ζπλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1928 ζηελ Διβεηία, φπνπ θαη θαζνξίζηεθαλ νη
φξνη ιεηηνπξγίαο ησλ CIAM,

ελψ κεηά απφ έληεθα ζπλνιηθά ζπλέδξηα

πξαγκαηνπνηήζεθε ην ηειεπηαίν ην 1959 ζηελ Οιιαλδία, φπνπ θαη
αλαθνηλψζεθε ε δηάιπζε ηνπ ζεζκνχ απηνχ. Απφ ηηο ηδξπηηθέο κνξθέο ησλ
CIAM πνπ άζθεζε κεγάιε επηξξνή κε ηηο ηδέεο ηνπ ζηελ ζεψξεζε θαη ηνλ
ζρεδηαζκφ ησλ πφιεσλ ήηαλ ν Le Corbusier.
Έλα απφ ηα πην θνκβηθά CIAM πνπ θαζφξηζε ηε ζχγρξνλε πνιε ζε
κεγάιν πνζνζηφ, ήηαλ ην ηέηαξην ζε ζεηξά (CIAM IV) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
κε αθεηεξία ηελ Αζήλα ην 1933 θαη ζέκα: Λεηηνπξγηθή Πόιε. Απνηέιεζκα ηνπ
ζπλεδξίνπ απηνχ ήηαλ ε ζχληαμε ηεο Χάξηαο ησλ Αζελώλ ζηελ νπνία
θαζνξίζηεθαλ

ηα

θχξηα

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

Λεηηνπξγηθήο

Πφιεο.

Οη
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ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ φηη νη ρανηηθέο ζπλζεθεο ησλ ζχγρξνλσλ ηνπο
πφιεσλ δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο αξρέγσλεο βηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ.
χκθσλα κε ηηο απφςεηο απηέο, ε θαηνηθία ζα έπξεπε λα ζεσξείηαη

ην

θπξίαξρν ζηνηρείν ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ελψ πξνηάζεθε ν δηαρσξηζκφο ηεο
πφιεο ζε ηέζζεξεηο βαζηθνχο ηνκείο-ιεηηνπξγίεο. Ζ θαηνίθεζε, ε εξγαζία, ε
αλαςπρή θαη ε θπθινθνξία ήηαλ νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζχκθσλα κε ηελ Υάξηα
ησλ Αζελψλ ζα νξγάλσλαλ ηελ πφιε.74 πσο ζηε Υάξηα αλαθέξεηαη «Ο
ρσξηζκφο ζε δψλεο είλαη ε επέκβαζε πνπ γίλεηαη ζε έλα ζρέδην πφιεο κε
ζθνπφ λα απνδνζεί ζε θαζε ιεηηνπξγία θαη ζε θάζε άηνκν ε ζσζηή ηνπ ζέζε.
Βαζίδεηαη ζηελ αλαγθαία δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ε θαζεκία ηνλ ηδηαίηεξν ρψξν ηεο».75
Παξάιιεια, ζην ζπλέδξην απηφ νξίζηεθε ε πνιενδνκία ζαλ κία επηζηήκε
ηξηψλ δηαζηάζεσλ, φπνπ ην χςνο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα
ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο θπθινθνξίαο αθήλνληαο πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο
πξαζίλνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο.76 Δθηφο ησλ άιισλ, πξσηαξρηθφ ξφιν έπαηδαλ
νη πγηεηλέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαζνξίδνληαο φηη «ν ήιηνο, ην πξάζηλν θαη ν
ρψξνο είλαη ηα ηξία πξψηα πιηθά ηεο πνιενδνκίαο».77
Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζπλέδξην ήηαλ απηφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην
1957 ζην Νηνπκπξφβληθ (CIAM X). Ήδε απφ ην 1953 είρε ζπζηαζεί κία
επηηξνπή απφ δέθα λένπο αξρηηέθηνλεο πνπ θηλνχληαλ εληφο ησλ πιαηζίσλ
ησλ CIAM έρνληαο φκσο αξρίζεη λα ακθηζβεηνχλ θάπνηεο απφ ηηο
παξαδνζηαθέο ζέζεηο απηψλ. «ην ζπλέδξην ηνπ Νηνπκπξφβληθ πξνθιήζεθε
κεγάιε αλαηαξαρή (...) καο θαηεγφξεζαλ φηη ζέιακε λα δηαιχζνπκε ηα πάληα.
Καλέλαο δελ ζπκθψλεζε κε ηίπνηα, αιιά ξίρηεθαλ ζηνλ αέξα απηέο νη λέεο
ηδέεο, νη νπνίεο άξρηζαλ ζηγά ζηγά λα θπηξψλνπλ θαη λα πινπνηνχληαη.
Γηαπηζηψζεθε δειαδή φηη απηά γηα ηα νπνία κηινχζακε ήηαλ βαζηθά θαη φρη
δεπηεξεχνληα πξνβιήκαηα».78 Μία απφ ηηο βαζηθέο δηαθσλίεο ηεο λέαο γεληάο
ησλ CIAM κε ηελ παιηά θξνπξά αθνξνχζε ηηο ηέζζεξηο ιεηηνπξγίεο πνπ
πξφηεηλε ε Υάξηα ησλ Αζελψλ. Πίζηεπαλ φηη απηφο ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο
ηεο πφιεο δελ αληηπξνζψπεπε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα αζηηθά πξνβιήκαηα
ζέηνληαη αιιά νχηε θαη ηελ ιχζε ηνπο. Θεσξνχζαλ φηη ν δηαρσξηζκφο απηφο
πξνζέθεξε ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε απιά κία πξνζεγγηζηηθή ηαμηλφκεζε
ησλ αζηηθψλ δνκψλ.79 H λέα απηή γεληά αξρηηεθηφλσλ νλνκάζηεθε TeamX θαη
κέιε ηεο ήηαλ νη: Jaap Bakema, Γηψξγνο Καλδχιεο, Giancarlo De Carlo, Aldo
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van Eyck, Alison θαη Peter Smithson θαη Shadrach Woods. Απφ ηελ νκάδα
απηή πξνέθπςαλ θαιιηηερληθά θηλήκαηα φπσο ν Νεν-Μπξνπηαιηζκφο
(Smithsons) θαη ν νιιαλδηθφο ηξνπθηνπξαιηζκφο (Aldo van Eyck, Jaap
Bakema).
ηα πιαίζηα ηνπ Μνληέξλνπ ε λνκαδηθφηεηα είρε δηπιή φςε. Ήηαλ κία
λνκηθνθνηλσληθή

θαηαζθεπή

ηεο

αζηηθήο

ηάμεο

κε

ηελ

ηαπηφρξνλε

ζθηαγξάθεζε ηεο θηγνχξαο ελφο αηφκνπ επαλαζηαηηθνχ, πεξηζσξηαθνχ, ρσξίο
ηδηνθηεζία θαη κε κπνέκ ραξαθηεξηζηηθά.80 Ζ λνκαδηθή αξρηηεθηνληθή κε ηνλ
παηρληδηάξηθν θαη εθήκεξν ραξαθηήξα ηεο πξνσζνχζε κία γεληθεπκέλε θξηηηθή
ηεο

ζπκβαηηθήο

κλεκεηαθφηεηαο

θαη

ηεο

ζηπιηδαξηζκέλεο

αζηηθήο

αξρηηεθηνληθήο απέλαληη ζηε ράξε ηεο θίλεζεο θαη ηνπ λνκαδηθνχ ηξφπνπ
δσήο. Παξάιιεια, ππήξρε ε πεπνίζεζε φηη ε ηέρλε πξσηαγσληζηνχζε ζηελ
πφιε θαη ήηαλ ν πην άκεζνο θαη γξήγνξνο ηξφπνο γηα θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη
νηθνλνκηθή αιιαγή.81 Ζ ηχρε ζα παξακέξηδε κπξνζηά ζηελ πξφβιεςε, θαη ην
πξφγξακκα ζα δηαδερφηαλ ηνλ απηνζρεδηαζκφ. Ζ ηάμε θαη ε λνκνηέιεηα
αλάγνληαλ ζε βαζηθέο παξακέηξνπο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ 82. Δπίζεο κεγάιε
ζεκαζία δηλφηαλ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ απινπνίεζε θαη ζρεκαηνπνίεζε
ησλ κνξθψλ αιιά θαη ζηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο
πνιενδνκίαο. Ο κνληέξλνο αξρηηέθηνλαο άξρηδε λα ζθέθηεηαη θαη λα ζρεδηάδεη
γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν κε κία πνιηηηθή ζθνπηά. Γηα πξψηε θνξά
δηαηππψζεθε φηη ε αξρηηεθηνληθή είλαη πξψηα απ’νια κία θνηλσληθή πξάμε
ελψ αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκία απνηεινχλ κία ελφηεηα. 83
Ο πιήξσο νξζνινγηζηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο Μνληέξλαο πφιεο νδήγεζε
ζε κία πνιχπινθε θνηλσληθή θαη ρσξηθή δνκή, απηήλ ηεο ζχγρξνλεο
κεηξφπνιεο. Σν ράνο θαη ν κεηξνπνιηηηθφο παληθφο έθαλαλ ηελ εκθάληζε
ηνπο, ελψ θαλέλαο πιένλ δελ είρε ην ρξφλν γηα ζπλαλαζηξνθή θαη
επηθνηλσλία. Ο Πιάλεηαο ηνπ Benjamin πνπ βγάδεη βφιηα ηε ρειψλα ηνπ ζηελ
λεσηεξηθή κεηξφπνιε, δηακνξθψλνληαο κία ππεξπαξαγσγή ηεο εηεξφηεηαο
ήηαλ πιένλ έλα outsider ζην ζχγρξνλν αζηηθφ ζθεληθφ.84
«Αλ πξόθεηηαη όκσο λα μαλαγίλεη έλα εγρεηξίδην ηνπ θαινύ πνιενδόκνπ
ηόηε ζα απνηύρεη μαλά. Άιισζηε απηό πνπ έρεη πξόζζεηε ζεκαζία ζε ηέηνηα
θείκελα είλαη λα δεη θαλείο ηε θηινζνθία ηνπο, ηα πξννπηηθά ζεκεία θπγήο, ηελ
νπηνπηθή δηάζηαζε ηνπο θαη κεηά λα θαηαιάβεη όηη απηά πξεπεη λα γίλνπλ
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ζπγθεθξηκέλε ηάμε. Ακθηζβεηώ ηνλ πξνγξακκαηηζηή πνιενδόκν πνπ θάλεη κία
αλαιπηηθή πνιενδνκία. Ζ αλάιπζε ρσξίο ηε ζύλζεζε δελ είλαη πνιενδνκία. Ζ
ζύλζεζε πξνθαιεί ην πξννπηηθό ζεκείν θπγήο, ηελ ηδαληθή πόιε. Γηόηη ε
πνιενδνκία ζην θάησ θάησ ηεο γξαθήο ρξεζηκεύεη ζην λα δήζεη ν άλζξσπνο
αύξην θαιύηεξα απ’όηη δεη ζήκεξα. Σε πην ζσζηέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο»85

3.3: ηξνθή ζηελ Μεηακνληέξλα αζηηθή ζεψξεζε
Marcel Proust: «Τν πξαγκαηηθό ηαμίδη ηεο αλαθάιπςεο δελ πεξηιακβάλεη ην λα
ςάρλεη θαλείο γηα λέα ηνπία αιιά ην λα έρεη λέα κάηηα»86
Ο αθξαίνο θαλμηνλαιηζκφο θαη ε νξζνινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ
αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ήηαλ απφ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία πνπ νδήγεζαλ ζηελ
άξλεζε ηνπ Μνληέξλνπ. Σν Μνληέξλν θαη ην Μεηακνληέξλν εκθαλίδνληαη
πάληα ζε αληίζηημε,87 ελψ ε πεξίνδνο 1950-1960 ήηαλ απφ ηα θνκβηθά ζεκεία
γηα ην πέξαζκα απφ ηε κία πλεπκαηηθή θίλεζε ζηελ άιιε.
Ο Μεηακνληεξληζκφο αληηηίζεηαη ζηελ ζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζαλ
ην θπξίαξρν κέιεκα ηεο αξρηηεθηνληθήο, ελψ ε αληίδξαζε απηή εθθξάδεηαη
έληνλα ηελ δεθαεηία ηνπ 60’ θπξίσο ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο απφ θηλήκαηα
αληηηερλνθξαηηθά.88 ην αζηηθφ πεξηβάιινλ ν Μνληεξληζκφο «θαηαιαβαίλεη ην
ρψξν ζαλ έλα πιηθφ πνπ κνξθνπνηείηαη γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη ηνπ
νπνίνπ ε κνξθνπνίεζε εμππεξεηεί ηελ ρσξηθή εθδήισζε ελφο θνηλσληθνχ
πξνγξάκκαηνο.

Αληίζεηα

ν

Μεηακνληεξληζκφο

αλαπηχζζεη

κία

ξηδηθά

δηαθνξνπνηεκέλε πξνβιεκαηηθή απέλαληη ζηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ. Θεσξεί ηνλ
ρψξν ζαλ θάηη αλεμάξηεην θαη απηφλνκν πνπ κνξθνπνηείηαη κε βάζε θάπνηεο
αξρέο νη νπνίεο φκσο δελ έρνπλ θαη’αλάγθε κία άκεζε θαη αλαγθαζηηθή ζρέζε
κε θνηλσληθνχο ζηφρνπο. Μία άρξνλε θαη αληδηνηειήο αηζζεηηθή κνηάδεη λα
είλαη ην ηζρπξφηεξν θίλεηξν θαη ν θπξίαξρνο ζηφρνο απηήο ηεο κνξθνπνίεζεο
ηνπ ρψξνπ».89
Έλαο απφ ηνπο ζεκειησηέο ηνπ κεηακνληέξλνπ πλεχκαηνο ήηαλ ν
Γεξκαλφο θηιφζνθνο Martin Heidegger. Δπεξέαζε θηινζνθηθέο κνξθέο φπσο
ν Michel Foucault θαη ν Jacques Derrida ελψ είρε σο αξρή ηνπ ην
θαηλνκελνινγηθφ ζιφγθαλ «Γηα ηα πξάγκαηα φπσο απηά είλαη». Παξάιιεια,
ππνζηήξηδε φηη ε θηινζνθία ζα έπξεπε λα είλαη κία πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο,
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ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο εληνπίδεηαη πάληα ζηνλ θφζκν κε έλαλ ηξφπν
ππαξμηαθφ. χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ηνπ, ε ηερλνινγία ζηελ πξάμε εγθαηληάδεη
έλα θφζκν δηρνηφκεζεο ζε ππνθείκελν θαη αληηθείκελν ελψ ζηελ νπζία έρεη
επηηεπρζεί κία λέα θάζε απνθάιπςεο θαηά ηελ νπνία ν δηαρσξηζκφο
ππνθείκελν - αληηθείκελν έρεη μεπεξαζηεί.

Δηθφλα 3.3: Τπνθείκελν θαη αληηθείκελν

ε

θνκβηθφ

ζεκείν

ηεο

κεηάβαζεο

απφ

ηελ

Μνληέξλα

ζηελ

Μεηακνληέξλα ζεψξεζε βξίζθνληαη νη Καηαζηαζηαθνί κε ηελ αλαλεσηηθή
ζεψξεζε ηνπο γηα ηελ πφιε. Οη Καηαζηαζηαθνί χκλεζαλ ηελ θίλεζε, ηελ
ηπραηφηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία, ελψ νξακαηίδνληαλ κία δσληαλή πφιε φπνπ ε
κεηαθίλεζε θαη ε επηινγή ήηαλ απφ ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο. αλ
απφξηα απηψλ πηνζεηήζεθαλ νξγαληθέο, αλεπηπγκέλεο ηερλνινγηθά θαη
θηιειεχζεξεο επηινγέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ε ζρεηηθφηεηα θαη ε
επεθηαζηκφηεηα ησλ αξρηηεθηνληθψλ θαη πνιενδνκηθψλ ζηνηρείσλ ήηαλ
απαξαίηεηεο. Ζ ζρεηηθφηεηα απηή ζηελ αξρηηεθηνληθή έρεη ηε βάζε ηεο ζηε
ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ

Γάιινπ θηιφζνθνπ Jean-Franҫois Lyotard.

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή ππάξρεη κία αληηθεηκεληθή αιήζεηα, αιιά
ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ πνζνζηνχ γλψζεο πνπ νη άλζξσπνη είλαη ζε ζέζε
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λα θαηαιάβνπλ, θαλείο δελ ζα κάζεη πνηέ ηελ αιήζεηα απηή. 90 Με άιια ιφγηα ν
Lyotard ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρνπλ απφιπηεο ηδέεο αιιά ππάξρνπλ θαινί
θαη θαθνί ηξφπνη εξκελείαο ησλ πξαγκάησλ.
ηελ Μεηακνληέξλα πφιε απνθαζειψλεηαη ν κχζνο ηεο πξνφδνπ θαη
αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ γεληθεπκέλν, εμαηνκηθεπκέλν θαηαλαισηηζκφ φπνπ ε
εηεξφηεηα απνηειεί ζρεδφλ απηνζθνπφ. Πάξαπηα, ζε θνηλσλίεο πνπ δελ είλαη
έηνηκεο λα δερηνχλ ηελ αιιαγή απηή ν θφβνο πξνο ηελ εηεξφηεηα, ην
αιιηψηηθν θαη ην μέλν είλαη γεγνλφο.91 «Ζ ζχγρξνλε εκπεηξία ηνπ
κεηξνπνιεηηθνχ πιήζνπο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ έθζεζε ζην κεηξνπνιηηηθφ
ζνθ (...) ζπκκεηέρνληαο θάπνηνο ζηε ξνή ηνπ πιήζνπο αηζζάλεηαη αζθαιήο
ζαλ κία θνηλή κνίξα λα απαιχλεη ηηο ζπκθνξέο (...) φζν πην πεξηραξαθσκέλε
είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ θαζελφο ζηε κνλαμηά ηνπ ηφζν πην ιπηξσηηθή είλαη ε
θαηαβχζηζε ηνπ ζηελ αλσλπκία ηνπ πιήζνπο».92
ε κία πην ζχγρξνλε πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηνπο αθαδεκαïθνχο Erik
Swyngedouw θαη Maria Kaïka, ε πφιε είλαη ε «αξέλα ηεο αλαδήηεζεο» ησλ
ειεχζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηζπκηψλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε

αζηηθή

θπξηαξρία έρεη μεθχγεη θαηά πνιχ απφ ηα φξηα πνπ νη πνιενδφκνη ζέηνπλ ελψ
ε

εζσηεξηθή

ηάμε ησλ πφιεσλ έρεη

θαηαξξηθζεί

ιφγσ θνηλσληθήο,

πνιηηηζηηθήο, νηθνλνκηθήο, αηζζεηηθήο θαη ηδενινγηθήο δίλεο πνπ έρεη εμαιείςεη
θαη ηα ηειεπηαία ίρλε εζσηεξηθήο ηάμεο ηεο πφιεο. Σν αζηηθφ ηνπίν είλαη «έλα
θνκκαηηαζκέλν θαιεηδνζθφπην κε ζπλδέζηκσλ ρψξσλ θαη ηνπνζεζηψλ, έλα
θνιάδ εηθφλσλ, ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ
παγθνζκίσο λα ζπλδηαζηνχλ κε κπξηάδεο ηξφπσλ». 93 Απηφο ν ηξφπνο
αληηκεηψπηζεο ηεο πφιεο ζχκθσλα κε ηνπο δχν αθαδεκαïθνχο είλαη
πεξηζζφηεξν κία επαλαδηαηχπσζε ησλ αξρψλ ηνπ Μνληέξλνπ παξά κία λέα
ξηδνζπαζηηθή εηθφλα ηεο πφιεο. πσο θαη ν Βξεηαλφο γεσγξάθνο David
Harvey, ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ αξρή ηνπ 21 νπ αηψλα είλαη νη αξρέο ηνπ
Μνληεξληζκνχ πνπ πξνζπαζνχλ λα βγνπλ απφ ην ζθνηάδη ζην νπνίν ηηο
έβαιε ν κεηαπνιεκηθφο θαπηηαιηζκφο. «Δλψ ινηπφλ ν Μνληεξληζκφο ήηαλ ε
πνιηηηζηηθή

έθθξαζε

ηεο

κεηαπνιεκηθήο

θνηλσληθήο

ηάμεο,

ν

Μεηακνληεξληζκφο είλαη ε πνιηηηζηηθή έθθξαζε ηεο εληαηηθνπνηεκέλεο
αλάπηπμεο

ηνπ

Μνληεξληζκνχ

ησλ

πξνεγνχκελσλ

δεθαεηηψλ,

ελφο

Μνληεξληζκνχ πνπ ηφζν ηνπηθά φζν θαη παγθφζκηα δηακφξθσζε κία λέα
γεσπνιηηηθή θαη γεσνηθνλνκηθή ηάμε».94
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Δθηφο ησλ άιισλ, ππνζηεξίδεηαη φηη εζσηεξηθά ησλ θνηλσληψλ θαη ζε
παγθφζκην επίπεδν ε δηαθνξνπνίεζε θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο είλαη πιένλ απφ
ηα

θπξηφηεξα

ραξαθηεξηζηηθά

ησλ

πφιεσλ.

Σφζν

ζε

επίπεδν

θνηλσληθνπνιηηηθφ, αιιά θαη ζε ηδενινγηθφ θαη ζε επίπεδν ηαπηφηεηαο ηνπ
αηφκνπ.95 Ζ ζεκεξηλή ππεξκνληέξλα αζηηθή αληηκεηψπηζε αλνίγεη ζρηζκέο θαη
ξσγκέο ζηελ πφιε. Με ηε ζεηξά ηεο ε πφιε αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλαο
ζπαζκέλνο θαζξέθηεο, ζαλ έλα θαιεηδνζθφπην πνπ εθθξάδεη θάζε άιιν παξά
ζπλεθηηθφηεηα. Δίλαη θαζαξά ζηνπο ελδηάκεζνπο, ηξίηνπο ρψξνπο πνπ
έγθεηληαη νη πηζαλφηεηεο γηα δεκηνπξγηθή παξέκβαζε θαη πξσηνπνξηαθνχο
αζηηθνχο πεηξακαηηζκνχο96. Μεηά ην 70’ απηέο νη ζρηζκέο άξρηζαλ λα
κεγαιψλνπλ ελψ νη ζπλζήθεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο νδεγνχλ κέζσ
αληηθαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε απμαλφκελε πνιππινθφηεηα θαη κεηαιιαγή ησλ
πφιεσλ. Απηή ε γξήγνξε θαη άλεπ πξνεγνπκέλνπ αιιαγή ζην αζηηθφ ηνπίν
ζπκβαίλεη ζηα πιαίζηα επξχηεξσλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη
πνιηηηθννηθνλνκηθψλ αιιαγψλ.97
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Παξαδείγκαηα ζχγρξνλσλ ςπρνγεσγξαθηθψλ ζεσξήζεσλ
4.1: Οη Πξνζσξηλέο Απηόλνκεο Εώλεο ηνπ Hakim Bey
Ο Ακεξηθαλφο πνιηηηθφο ζπγγξαθέαο Hakim Bey, ην 1985 ζην βηβιίν ηνπ
T.A.Z: The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic
Terrorism
δηαθεχγνπλ

πξαγκαηεχεηαη
θάζε

ηελ

κνξθή

δεκηνπξγία

επίζηκνπ

πξνζσξηλψλ

ειέγρνπ,

σο

ρψξσλ

κία

πνπ

ζεκαληηθή

θνηλσληθνπνιηηηθή ηαθηηθή. ην βηβιίν ππνζηεξίδεηαη φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο
δεκηνπξγίαο ελφο κε-ηεξαξρηθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο είλαη
ε επηθέληξσζε ζην παξφλ θαη ε απειεπζέξσζε ηνπ λνπ απφ ηνπο
κεραληζκνχο ειέγρνπ πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί. ηα πιαίζηα απηά ν Bey
ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κία θνπιηνχξα ηνπ ζηηγκηαίνπ θαη ηνπ
παξνληηθνχ ελψ θάζε πξνζπάζεηα γηα κνληκφηεηα ζε έλα δνκεκέλν ζχζηεκα
αλαπφθεπθηα νδεγεί ζηελ θαηάπλημε ηεο αηνκηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Μία
Πξνζσξηλή Απηόλνκε Εώλε (ΤΑΕ) είλαη ν πην πηζαλφο ρψξνο θαη ρξφλνο γηα
λα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν ε ηέρλε φζν θαη ην δεκηνπξγηθφ παηρλίδη. 98
Ο Hakim Bey έρνληαο σο παξάδεηγκα ηηο θνηλσληθέο δνκέο ησλ
πεηξαηψλ θαη ηνπ ειεπζεξηαθνχ ηξφπνπ δσήο πνπ απηνί αληηπξνζσπεχνπλ,
ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε ελφο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο απνθέληξσζεο θαη
πνιιαπιαζηαζκνχ

ησλ

βησκαηηθψλ

εκπεηξηψλ

κέζσ

ηεο

χπαξμεο

Πξνζσξηλψλ Απηφλνκσλ Εσλψλ ζην ρψξν.99 H TAZ απνηειεί κία
ξηδνζπαζηηθή ηαθηηθή πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θάησ απν ηηο εμείο
ζπλζήθεο: α) Φπρνινγηθή ειεπζεξία, β) πλεηδεηνπνίεζε θαη θαηαζηνιή ηνπ
αζηηθνπ ηζηνχ θαη γ) Αλαίξεζε θάζε κνξθήο εμνπζίαο100
χκθσλα κε ηνλ Nietzsche ε απειεπζέξσζε είλαη ε ζπλεηδεηνπνηεκέλε
πάιε, θαη απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κέζσ ηεο πεξηπιάλεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ
δηακνξθψλεηαη κία λέα γεσγξαθία, έλα είδνο νδνηπνξηθνχ ράξηε φπνπ νη
ηεξέο

ηνπνζεζίεο

έρνπλ

αληηθαηαζηαζεί

απφ

ζεκεία

εκπεηξηψλ

θαη

Πξνζσξηλψλ Απηφλνκσλ Εσλψλ.101 «Πξνο έλαλ πλεπκαηηθφ εδνληζκφ, έλα
πξαγκαηηθφ κνλνπάηη ηεο επραξίζηεζεο, έλα φξακα γηα κία θαιή δσή πνπ
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είλαη ηαπηφρξνλα επγελήο αιιά θαη πηζαλή, έρνληαο

ηηο ξίδεο ηεο

κεγαινπξεπνχο ππεξαπζνλίαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο».102
ηα

πιαίζηα

ησλ

Πξνζσξηλψλ

Απηφλνκσλ

Εσλψλ,

ελδηαθέξνλ

παξνπζηάδεη ην πσο αληηκεησπίδεηαη ε ραξηνγξάθεζε ηνπο. Ο Bey
ππνζηεξίδεη φηη νη ζπκβαηηθνί ράξηεο δελ ζα έπξεπε λα πθίζηαληαη πηα θαη φηη
ε αθξίβεηα δελ είλαη δεηνχκελν. Ο ράξηεο είλαη απφ κφλνο ηνπ αθαηξεηηθφο
θαζψο πνηέ δελ ζα κπνξέζεη κε αθξίβεηα 1:1 λα αλαπαξαζηήζεη ηνλ ρψξν θαη
έηζη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη. Γειαδή αθαηξεηηθά θαη φρη ζαλ κία
πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρψξνπ.
Άιισζηε ν παξνδηθφο ραξαθηήξαο ησλ δσλψλ απηψλ ππαγνξεχεη ηελ κε
ηειεζίδηθε ραξηνγξάθεζε ηνπο. Έηζη πξνο αλαδήηεζε λέσλ ΣΑΕ πηνζεηείηαη ν
φξνο Ψπρνηνπνινγία ζε αληίζηημε κε ηελ παξαδνζηαθή ραξηνγξαθία. Οη
αλνηρηέο

δνκέο,

ν

πξνζσξηλφο

θαη

εχπιαζηνο

ραξαθηήξαο

θαη

νη

πξνζαξκνδφκελεο ρσξηθέο ζπλζήθεο είλαη ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ απηά
ηα ρσξηθά κνξθψκαηα. Ζ Φπρνηνπνινγία είλαη απηή πνπ αλαγλσξίδεη
ρσξηθέο ξνέο δπλάκεσλ (flows of forces) θαη

ρσξηθά ζεκεία δπλάκεσλ

αληίζηνηρα (spots of power).103 «Βάιε θάησ έλα ράξηε γεο, πάλσ απφ απηφλ
έλα ράξηε πνιηηηθήο αιιαγήο, πάλσ απφ απηφλ έλα ράξηε δηθηχσλ ησλ ξνψλ
θαη ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηέινο πάλσ απφ φινπο ην ράξηε ηεο δεκηνπξγηθήο
θαληαζίαο, ηεο αηζζεηηθήο θαη ησλ αμηψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη έλαο θάλλαβνο
κε απξφζκελεο δίλεο θαη θχκαηα ελέξγεηαο, ζπγθεληξψζεηο θσηφο, κπζηηθά
πεξάζκαηα θαη εθπιήμεηο».104
Οη Πξνζσξηλέο Απηφλνκεο Εψλεο είλαη πξνζσξηλέο αιιά ππαξθηέο
ηνπνζεζίεο ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν. Σνπνζεηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ αζηηθνχ
ηζηνχ, ελψ ηαπηνρξφλσο είλαη εηθνληθέο θαη ζηηγκηαίεο.105 Ζ ζπκβαηηθή
ραξηνγξάθεζε ηνπο είλαη νπηνπηθή θαζψο ζε κία ηέηνηα αλαπαξάζηαζε ζα
έπξεπε λα θαηαγξαθνχλ φια ηα δίθηπα ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, φπσο
ηειεπηθνηλσλίεο, αγαζά, θίλεζε, πιεξνθνξίεο θαη ρξήκα καδί κε φιεο ηηο
ραψδεηο πξνεθηάζεηο ηνπο. Μέζα απφ ηηο ξσγκέο, ηηο ηξχπεο θαη ηηο
αθχιαρηεο εηζφδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πφιεο ν πεξηπιαλεηήο είλαη ν
hucker ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, πνπ αλαγλσξίδεη θαη δηακνξθψλεη ηηο Πξνζσξηλέο
Απηφλνκεο Εψλεο.106 πκπεξαίλεηαη φηη ππάξρνπλ Νεζηά ζηνλ Ηζηό (Islands in
the Net), ηα νπνία είλαη ζεκεία αγλά πνπ πξνζθέξνπλ ηξνθή γηα ηηο αηζζήζεηο
θαη νδεγνχλ ζε κία δσή επραξίζηεζεο θαη απζνλίαο.107
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Δθηφο ησλ άιισλ, ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο ηνπ Bey, ππνζηεξίδεηαη φηη
κία απφ ηηο βαζηθέο κεζφδνπο δηακφξθσζεο κίαο Πξνζσξηλήο Απηφλνκεο
Εψλεο είλαη ν Ψπρηθόο Ννκαδηζκόο. Δίλαη ε κέζνδνο πνπ νη Felix Guattari θαη
Gilles Deleuze νλφκαζαλ Πνιεκηθή Μεραλή. Υξεζηκνπνηείηαη ν φξνο
<Φπρηθφο Ννκαδηζκφο> έλαληη ησλ φξσλ <Πεξηπιάλεζε> ή <Αζηηθφο
Ννκαδηζκφο>

ιφγσ

ηνπ

επξχηεξνπ

ραξαθηήξα

ηνπ

πξψηνπ

φξνπ,

ππνγξακκίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο επηξξνέο ηεο ςπρνινγηθήο ζπληζηψζαο. Οη
λνκάδεο δελ δέλνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν παξά κφλν ςάρλνπλ
γηα αιιαγή θαη πεξηπέηεηα.108

4.2: Σν Σπληαθηηθό ηνπ Χώξνπ ηνπ Bill Hillier
Σν Σπληαθηηθό ηνπ Χώξνπ (Space Syntax) είλαη έλα ζχλνιν απφ ζεσξίεο
θαη ηερληθέο αλάιπζεο ησλ ρσξηθψλ δηακνξθψζεσλ. Ζ ζχιιεςε ηνπ φξνπ
νθείιεηαη ζηνλ αθαδεκαïθφ Bill Hillier ελψ ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 70’ κε αξρέο 80’. Θεσξείηαη γηα ηνπο αξρηηέθηνλεο έλα εξγαιείν
πξνζνκνίσζεο ησλ θνηλσληθψλ επηδξάζεσλ ησλ έξγσλ ηνπο. Παξάιιεια ε
θεληξηθή ηδέα ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεσξηψλ απηψλ είλαη ε αλάιπζε θαη ν
δηαρσξηζκφο ηνπ ρψξνπ ζηα ζπζηαηηθά ηνπ, ε αλάιπζε ηνπ ζαλ έλα δίθηπν
επηινγψλ θαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ κε ράξηεο θαη γξαθήκαηα πνπ
πεξηγξάθνπλ

ηηο

ζπλδέζεηο

θαη

ηελ

αιιειεπίδξαζε

απηψλ

ησλ

θαηαθεξκαηηζκέλσλ ρψξσλ.
ην πληαθηηθφ ηνπ Υψξνπ έρνπλ βξεη πξφζθνξν έδαθνο γηα έθθξαζε
θιάδνη φπσο ε Κνηλσληθή Φπζηθή (Social Physics) θαη ε Φαηλνκελνινγία
(Phenomenology). Απφ ηελ πιεπξά ηεο Κνηλσληθήο Φπζηθήο ην εξψηεκα είλαη
κε πνηεο ζεσξεηηθέο θαη ζρεδηαζηηθέο πξαθηηθέο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κία
γέθπξα κεηαμχ ηεο θπζηθήο θαη ηεο αλζξσπνγελνχο κνξθήο ηνπ αζηηθνχ
ηνπίνπ. χκθσλα κε ηνλ Hillier, ε θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο απηήο είλαη ν
ζηφρνο ηνπ πληαθηηθνχ ηνπ Υψξνπ. Σνλίδεηαη φηη ε θπζηθή κνξθή ηεο πφιεο
ελζσκαηψλεη θαη δηακνξθψλεη ηελ αλζξσπνγελή κνξθή ηεο. κσο
παξάιιεια ε θπζηθή κνξθή ηεο πφιεο ζεσξείηαη ζαλ απνηέιεζκα ηνπ
ζπλφινπ ησλ αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ. Έηζη δεκηνπξγείηαη κία ζρέζε
ακθίξξνπε δηακνξθψλνληαο ηε γέθπξα κεηαμχ ησλ δχν κνξθψλ ηεο πφιεο.
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Απφ

ηελ

θαηλνκελνινγηθή

αληηθαηνπηξίδεηαη

ζηηο

ζθνπηά,

αλζξψπηλεο

ε

θπζηθή

εκπεηξίεο

κνξθή
θαη

ηεο

πφιεο

ζπκπεξηθνξέο

δηακνξθψλνληαο θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο, ηελ επηζπκεηή γέθπξα.
Γηαπηζηψλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, φηη ε Κνηλσληθή Φπζηθή θαη ε
Φαηλνκελνινγία απνηεινχλ ηνπο δχν θχξηνπο πφινπο ηεο ζπδήηεζεο πεξί
αζηηθήο δηακφξθσζεο.109

Δηθφλα 4.1: Πξνζνκνίσζε θαηαθεξκαηηζκέλσλ ρψξσλ

Ζ

Κνηλσληθή Φπζηθή, κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ηελ ηδέα φηη ηα

θνηλσληθά θαη ηα ηερλεηά ζπζηήκαηα κειεηψληαη θαιχηεξα κέζα απφ
κεζφδνπο καζεκαηηθνπνηεκέλεο θπζηθήο. Ζ αληηκεηψπηζε απηή βξήθε
πξφζθνξν έδαθνο ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ησλ δηθηχσλ. Έηζη
αλαπφθεπθηε είλαη ε εζηίαζε ζηηο δνκηθέο θαη ζηαηηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ
δηθηχσλ ηεο πφιεο. ηα πιαίζηα απηά, θάλνληαο ππνζέζεηο γηα ηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά πνπ δεκηνπξγεί ηελ πφιε αξρηθά θαζνξίδνληαη νη βαζηθνί δεζκνί
κεηαμχ ηνπ αλζξσπνγελνχο θαη ηνπ θπζηθνχ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο
ελεξγνπνηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο ηεο πφιεο. Ζ Κνηλσληθή Φπζηθή
δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ θπζηθή πιεπξά ηεο γέθπξαο έλαληη ηεο
αλζξσπνγελνχο, αιιά ε γέθπξα δελ παχεη λα ππάξρεη. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε
Φαηλνκελνινγία αληηκεησπίδεη ηελ πφιε κε φξνπο πνιππινθφηεηαο ηεο
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αλζξψπηλεο

ζπκπεξηθνξάο

θαη

εκπεηξίαο

δίλνληαο

έκθαζε

ζηελ

αλζξσπνγελή πιεπξά ηεο γέθπξαο έλαληη ηεο θπζηθήο. Καη νη δχν θιάδνη
εζηηάδνπλ ζηελ ζχλδεζε κεηαμή ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ αλζξσπνγελνχο
απνηειψληαο ηηο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο.110 Παξάιιεια, ε πφιε
αληηκεησπίδεηαη κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Τπνζηεξίδεηαη φηη ηα πξσηαξρηθά
αζηηθά θαηλφκελα είλαη απνηέιεζκα ησλ αλζξψπηλσλ εκπεηξηψλ κέζα ζηελ
πφιε ελψ θχξην κέιεκα είλαη ε αλαδήηεζε ησλ βαζχηεξσλ πνηνηήησλ ησλ
εκπεηξηψλ απηψλ θαη ηνπ ρψξνπ πνπ ηηο γελλά.111
Δθηφο ησλ άιισλ, ε καθξνζθνπηθή δνκή ηεο πφιεο εηδσκέλε κέζα απφ
ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία καο βνεζά ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο
κηθξνζθνπηθήο δνκήο ηεο. Ζ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο Κνηλσληθήο Φπζηθήο
θαη ηεο Φαηλνκελνινγίαο ζηελ καθξνζθνπηθή θαη κηθξνζθνπηθή αληίζηνηρα
δνκή ηεο πφιεο νδεγεί ζηελ ζθαηξηθή ηεο αληηκεηψπηζε ζαλ κφξθσκα. ζν θ
αλ βηψλνπκε έλα κέξνο ηεο πφιεο θάζε θνξά, ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο δελ καο
είλαη εκθαλήο. Αληηζέησο εκθαλήο ζε εκάο είλαη ε ελαιιαγή χθνπο θαη
αηκφζθαηξαο κεηαμχ ησλ κεξψλ κίαο πφιεο θαη ηα κεηαβαηηθά-ζπλδεηηθά
ζηάδηα κεηαμχ απηψλ. χκθσλα κε ηνλ Hillier ζα ήηαλ ιάζνο λα κειεηνχζακε
ηελ πφιε παξαηεξψληαο απιά ηα κέξε ηεο. θνπφο είλαη ε κειέηε ησλ
ηξφπσλ πνπ ηα θνκκάηηα απηά ζπληίζεληαη ζε έλα πεξίπινθν ζχλνιν, ζην
θαηλνκελνινγηθφ απηφ παδι. Ζ πφιε πθίζηαηαη θαη βηψλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο
θιίκαθεο. Απφ ηελ κία ε αληηθεηκεληθή, θπζηθή πιεπξά ηεο θαη απφ ηελ άιιε ε
ππνθεηκεληθή, θαηλνκελνινγηθή. Σν θπζηθφ θαη ην βησκαηηθφ, ε παγθφζκηα θαη
ε ηνπηθή θιίκαθα. Έηζη νη πφιεηο ιεηηνπξγνχλ ζαλ πεξίπινθα δίθηπα ρσξηθήο
θαη θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο.112
Σν πληαθηηθφ ηνπ Υψξνπ ζαλ κέζνδνο αλάιπζεο ηεο πφιεο μεθηλά απφ
ηελ επηθέληξσζε ζην αληηθείκελν (ηελ ίδηα ηελ πφιε) θαη εμεηάδεη ηηο καξηπξίεο
ρσξηθήο ηάμεο πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε.
Παξάιιεια, κειεηάηαη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζαλ κνηίβα θίλεζεο ή
επηινγήο ρξήζεσλ γεο θαη ην πσο απηά επεξεάδνπλ ην ίδην ην αληηθείκελν.
Παξάιιεια, κία κέζνδνο αλαπαξάζηαζεο ησλ ρσξηθά εληνπηζκέλσλ
θαηλνκέλσλ είλαη απηή ηνπ δηθηχνπ. Σν δίθηπν πνπ ζχκθσλα κε ην πληαθηηθφ
ηνπ Υψξνπ αλαγλσξίδεη νξγαλσκέλεο ρσξηθέο δνκέο εθεί πνπ ε θιαζηθή
Δπθιείδηα αληηκεηψπηζε βιέπεη ράνο.113
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χκθσλα κε ηνλ αξρηηέθηνλα θαη αθαδεκαïθφ David Seamon νη
θαηλνκελνινγηθέο ζπνπδέο έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην πληαθηηθφ ηνπ
Υψξνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε κειέηε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ βαζίδεηαη ζε
πεηξακαηηθά
θπζηνρσξηθψλ

δεδνκέλα
πνηνηήησλ,

θαζεκεξηλψλ
θίλεζεο

εκπεηξηψλ,

πεδψλ,

ηπραίσλ

ζπκπεξηθνξψλ,
ζπλαληήζεσλ,

αλεπίζεκσλ θνηλσληθνηήησλ θαη κνξθψλ θνηλσληθήο δνκήο. χκθσλα κε ην
πληαθηηθφ ηνπ Υψξνπ, νη πφιεηο ηφζν κνξθνινγηθά φζν θαη ιεηηνπξγηθά είλαη
πξσηαξρηθά ρσξηθά δίθηπα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε θαηλνκελνινγηθή έλλνηα
ηεο απφζηαζεο. Έηζη ην πληαθηηθφ ηνπ Υψξνπ πεξηιακβάλεη ζε θνηλφ
πιαίζην ηελ Κνηλσληθή Φπζηθή θαη ηελ Φαηλνκελνινγία γηα ηελ αλάδεημε κίαο
κεζνδνινγίαο αλάγλσζεο ηεο πφιεο.114 Παξάιιεια, ν Seamon ππνζηεξίδεη
φηη Φαηλνκελνινγία είλαη ε εμεξεχλεζε θαη ε πεξηγξαθή θαηλνκέλσλ, φπνπ ηα
θαηλφκελα αλαθέξνληαη ζε πξάγκαηα ή εκπεηξίεο πνπ νη άλζξσπνη βηψλνπλ.
ηα ίδηα πιαίζηα αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη έλα θνηλφ πιαίζην πνπ ελψλεη ην
ππνθείκελν κε ην αληηθέηκελν αλ φρη ζε έλα θαη κφλν ζχζηεκα, ηφηε ζε δπν
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο.115
Πξνθχπηεη αθφκε, φηη ε ρσξηθή νξγάλσζε ησλ πφιεσλ ππαθνχεη ζε
καζεκαηηθνχο λφκνπο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη άλζξσπνη ηνπο
αληηιακβάλνληαη δηαηζζεηηθά. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε αλζξψπηλε
εκπεηξία είλαη ε αθνξκή ηεο κειέηεο θαηλνκέλσλ πνπ ππαθνχνπλ ζε
θπζηθνχο θαη καζεκαηηθνχο θαλφλεο αιιά πνπ αλ δελ ππήξρε ε αλζξψπηλε
εκπεηξία θαη δηαίζζεζε ζα έκελαλ γηα πάληα αθαλείο. Έηζη ν άλζξσπνο
ιεηηνπξγεί κε ην ζψκα θαη ηελ χπαξμε ηνπ κέζα ζηελ πφιε θαη αλάινγα κε ηα
απνηειέζκαηα ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ πξνθχπηνπλ αθαηξεηηθνί θαλφλεο. Σν
πληαθηηθφ ηνπ Υψξνπ απνηειεί κεξηθή θαη κηζνηειεησκέλε αληηκεηψπηζε ησλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ελψ
ηαπηφρξνλα ε κνληέξλα Φαηλνκελνινγία αληηιακβάλεηαη πιήξσο ηελ πνηθηιία
θαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο ζην πεξηβάιινλ.116
Ζ Κνηλσληθή Φπζηθή έρεη σο πξσηαξρηθή ελαζρφιεζε ην θαηλφκελν ηεο
Αλάδπζεο ηνπ Γηθηύνπ (Νetwork Emergence) ζηελ πφιε. Φαηλφκελν θαηά ην
νπνίν εκθαλίδνληαη δνκέο κέζσ δηαδηθαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη
άλζξσπνη δηακνξθψλνπλ λέεο ζρέζεηο θαη πξνζζέηνπλ λέα νηθνδνκήκαηα
ζηελ πφιε. Άιιν έλα θαηλφκελν ζε άκεζε ζρέζε κε ηελ Κνηλσληθή Φπζηθή
είλαη ε Δπηθνπξία ηνπ Γηθηύνπ (Network Agency). χκθσλα κε απηφ, ηα
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νηθνδνκήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα δεκηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ
παίδνπλ έλαλ αλεμάξηεην θαη θξίζηκν ξφιν ζην ζρεκαηηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ
δπλακηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ δηθηπαθή επηθνπξία απνθηά ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο γλσξίζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα δεκηνπξγίαο ηεο πφιεο. ηα πιαίζηα απηά ην
νδηθφ δίθηπν δηακνξθψλεη ηελ θίλεζε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο δηακνξθψλεη ηα
κνηίβα ρξήζεσλ γεο, ηα νπνία κέζσ ησλ επηξξνψλ ηεο θίλεζεο νδεγνχλ ζηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ρξήζεσλ γεο νδεγψληαο ζηελ ηειηθή
ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ηεο πφιεο. Γειαδή ζε έλα δίθηπν πξσηεπφλησλ θαη
δεπηεξεπφλησλ ζεκείσλ ή ζπγθεληξψζεσλ, πηζαλφλ κε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο
θαη ππθλφηεηεο, πνπ ηα ελψλνπλ θαλάιηα δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ.117 χκθσλα
κε ηνλ Hillier ν πξσηαξρηθφο αζηηθφο κεραληζκφο ηεο Κνηλσληθήο Φπζηθήο
είλαη ε Έιμε (Attraction) θαη ε πξσηαξρηθή ηεο έθθξαζε είλαη κέζσ ηεο
Απόζηαζεο (Distance). Ζ θίλεζε απνηειεί ηφηε κία ιεηηνπξγία έιμεο ε νπνία
θαζνξίδεηαη απφ ηελ απφζηαζε. Έηζη ε έιμε πεξηγξάθεηαη κε φξνπο
ππθλνηήησλ ππφ θιίκαθα θαη ζε ζχλδεζε κε ηελ εθάζηνηε ηνπνζεζία
νδεγψληαο ζηελ δεκηνπξγία δηαθξηηψλ δνλψλ, ηνπνζεζηψλ θαη ζεκείσλ.118
χκθσλα

κε

ηνλ

Seaman

ην

πληαθηηθφ

ηνπ

Υψξνπ

είλαη

θαηλνκελνινγηθφ απφ ηελ άπνςε φηη νξίδεηαη κε βάζε ηελ δεκηνπξγία θαη ην
βίσκα ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ άλζξσπν. Έηζη, είηε ζε πξνζρέδηα ραξηψλ είηε ζε
αιγνξίζκνπο κπνξεί θαλείο λα αλαγλψζεη ηελ θαηλνκελνινγηθή ππφζηαζε ηνπ
ρψξνπ ζε επίπεδν ηνπηθό (Local) ελψ ηε δηακφξθσζε ηνπ, ζε επίπεδν
παγθόζκην (Global). Ζ πφιε ινηπφλ ζπλερψο κεηαιιάζζεηαη θαζψο
ηξνπνπνηείηαη ε θίλεζε θαη νη ρξήζεηο γεο, ελψ γηα αθφκε κία θνξά
επαιεζεχεηαη φηη ε κνξθή ηεο πφιεο εμαξηάηαη απφ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία
θαη επηζπκία.119 Οη Hillier θαη Iida αλαθέξνπλ ην πψο κπνξεί λα πξνθχςεη
γλσζηηθφ πιηθφ απφ ηα κνηίβα ζπλνιηθψλ ξνψλ θίλεζεο κέζα ζηελ πφιε. Ο
ηξφπνο πνπ νη άλζξσπνη ρεηξίδνληαη ηελ απφζηαζε γηα λα δηαζρίζνπλ ηελ
πφιε είηε κεηξηθά ζε ηνπηθφ επίπεδν είηε ηνπνινγηθά θαη γεσκεηξηθά ζε
κεγαιχηεξε θιίκαθα βαζίδεηαη πάληα ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ρψξνπ. Έηζη ζε
πεξίπινθα

κνηίβα

ρψξνπ

πεξηπιέθνληαη

αλζξψπηλεο

εκπεηξίεο

θαη

ζπκπεξηθνξέο εληείλνληαο ην θαηλνκελνινγηθφ ραξαθηήξα ηεο πφιεο.120
χκθσλα κε ηνπο Hillier θαη Iida ην δίθηπν δελ είλαη κία κεζνδνινγηθή
πξνζζήθε αιιά κία παξαδεηγκαηηθή αιιαγή. Εεηνχκελν είλαη ε δηεξεχλεζε
ηεο επηξξνήο ηνπ δηθηχνπ ζηελ πφιε θαη φρη απιά ε χπαξμε απηνχ. Δάλ ην
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δίθηπν είλαη πξσηαξρηθφο παξάγνληαο ζηε δεκηνπξγία κνηίβσλ ρσξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηφηε δελ είλαη ζεσξεηηθά αζέκεην λα έρνπκε έλα δίθηπν πνπ
ιφγσ ηεο επηθνπξίαο ηνπ νξίδεη θαη δηακνξθψλεη ηνπο βαζηθνχο δεζκνχο
κεηαμχ ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ θαη ρψξνπ.121
Παξάιιεια, γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ε γεσκεηξηθή θαη ηππνινγηθή
πνιππινθφηεηα θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη
θηλνχληαη κέζα ζηελ πφιε. Τπνζηεξίδεηαη φηη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ
ζεκαληηθά γλσζηηθά ζπκπεξάζκαηα απφ δεδνκέλα ζπγθεληξσηηθψλ αζηηθψλ
ξνψλ θαη φηη ε αζηηθή θίλεζε ηφζν ησλ νρεκάησλ φζν θαη ησλ πεδψλ
ζρεκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο γεσκεηξηθέο θαη ηνπνινγηθέο ηδηφηεηεο
ηνπ αζηηθνχ θαλλάβνπ παξά απφ ηα κεηξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 122 αλ θχξην
παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηείηαη απηφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ζεσξψληαο ην, βαζηθφ
παξάγνληα δηακφξθσζεο ησλ ξνψλ θίλεζεο. Ζ ηνπνινγηθή θαη ε γεσκεηξηθή
πνιππινθφηεηα έλαληη ηεο απφιπηεο κεηξηθήο απφζηαζεο παίδνπλ θπξίαξρν
ξφιν ζηελ πεξηπιάλεζε ησλ θαηνίθσλ κέζα ζηελ πφιε ελψ ν πξννξηζκφο θαη
ε απφζηαζε είλαη ηα θπξίαξρα ζηνηρεία ησλ επηινγψλ ηεο πεξηήγεζεο
απηήο.123

Δηθφλα 4.2: Ρνέο θίλεζεο
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Ζ θίλεζε ηνπ αηφκνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηπραία νχηε ελφο βήκαηνο.
Αληηζέησο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη πξνγξακκαηηζκέλε θαη απαξηίδεηαη
απφ λ-αξηζκφ βεκάησλ. Δμεηάδνληαο ηε θχζε ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο νη
Hillier θαη Iida αλαγλσξίδνπλ ζε απηή δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν πξψην
είλαη ε επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ απφ ην ζεκείν εθθίλεζεο (to-movement) θαη
ην δεχηεξν ηα ελδηάκεζα ζεκεία απφ ηα νπνία πξέπεη λα πεξάζεη θαλείο ψζηε
λα θηάζεη απφ ηελ εθθίλεζε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ (through-movement). ηελ
πεξίπησζε επηινγήο πξννξηζκνχ ιακβάλνληαη ππφςελ νη αηνκηθέο επηζπκίεο.
Πάξαπηα, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα έρνπλ απνδείμεη φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη
θνληηλνί ζηα θέληξα αζηηθνί πξννξηζκνί είλαη πην ζπρλνί απφ ηνπο καθξηλνχο.
Ζ πξνηίκεζε ελφο θνληηλνχ απφ ην ζεκείν εθθίλεζεο θέληξνπ σο πξννξηζκφ
είλαη επίπησζε ηνπ αζηηθνχ δηθηχνπ. Παξάιιεια, θαη ζηελ πεξίπησζε
επηινγήο ησλ ελδηάκεζσλ ζηάζεσλ-θφκβσλ θπξίαξρν ξφιν παίδνπλ ηφζν νη
δηαδξνκέο θαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ δεπηεξεπφλησλ θέληξσλ φζν θαη ην
πιήζνο ησλ θφκβσλ απηψλ. Παξαηεξείηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν φηη ηφζν ζηελ
επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ φζν θαη ηεο δηαδξνκήο πξνο απηφλ νη επηξξνέο ηνπ
δηθηχνπ ζηηο επηινγέο είλαη άθξσο θαζνξηζηηθέο.124

Δηθφλα 4.3: Απεηθφληζε ησλ δηθηπαθψλ ξνψλ θίλεζεο κίαο πεξηνρήο

Οη δχν αθαδεκαïθνί θαηαιήγνπλ ζην φηη, φπσο θαη ην πληαθηηθφ ηνπ
Υψξνπ ππνζηεξίδεη, ε δηακφξθσζε ησλ αζηηθψλ κνηίβσλ θίλεζεο νθείιεηαη
ζηελ γεσκεηξηθή θαη ηνπνινγηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ κεγάιεο θιίκαθαο αζηηθνχ
θαλλάβνπ. Έηζη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ηφζν γεσκεηξηθά φζν θαη
ηνπνινγηθά, κέζα απφ ηελ επηξξνή ησλ ξνψλ θίλεζεο ζα ήηαλ επηζπκεηφ λα
επεξεάζεη ηελ εμέιημε ησλ κνηίβσλ ρξήζεσλ γεο θαη γεληθφηεξα ην ζχλνιν
ηεο δσήο ζηελ πφιε.125
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Δηθφλα 4.4: Υαξηνγξάθεζε ησλ ξνψλ θίλεζεο ζην Λνλδίλν κέζσ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ

ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ηνπο, νη Hillier θαη Iida
δηαπηζηψλνπλ φηη γηα λα ππάξμεη θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πφιεο ζαλ
θνηλσληθνθπζηθφ ζχζηεκα, ζε κηθξνζθνπηθφ αιιά θαη καθξνζθνπηθφ επίπεδν
ρξεηάδνληαη θαηλνκελνινγηθέο αξρέο ηνπ ρψξνπ θαη ηεο απφζηαζεο, ζαλ έλαο
θαζξέθηεο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην πψο νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ην ρψξν
θαη πσο επίζεο αληηδξνχλ ζηα πεξίπινθα ρσξηθά κνηίβα πνπ αληηκεησπίδνπλ
κέζα ζηηο πφιεηο. χκθσλα κε ηνλ καζεκαηηθφ Leibniz ν ρψξνο είλαη κία
ςεπδαίζζεζε πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξάζεζε αληηθεηκέλσλ ζε απηφλ, φπσο
αληίζηνηρα θαη ν ρξφλνο είλαη κία ςεπδαίζζεζε δηαδνρήο γεγνλφησλ. Αλάινγε
είλαη θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πληαθηηθνχ ηνπ Υψξνπ, φπνπ ε ηνπνζέηεζε
νηθνδνκεκάησλ ζην ρψξν πξνθαιεί κέζσ καζεκαηηθψλ λφκσλ ρσξηθέο δνκέο
θαη κνηίβα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ κνξθή ηεο πφιεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Πξνο έλαλ ζεκεηαθφ αλαζρεδηαζκφ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ

5.1 Δμαγσγή βαζηθψλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ
Ζ Ψστογεφγραθία απνδεηθλχεηαη απφ ηα βαζηθφηεξα κεζνδνινγηθά
εξγαιεία ζρεδηαζκνχ ηεο πφιεο. Οη επηξξνέο ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ζηνλ
αλζξψπηλν ςπρηζκφ αιιά θαη ηεο αλζξψπηλεο επηινγήο θαη εκπεηξίαο ζην
πεξηβάιινλ είλαη βαζηθά ζηνηρεία θαζνξηζκνχ ρσξηθψλ παξακέηξσλ.
Ζ περιπλάνηζη απνηειεί ηε βαζηθή κέζνδν πξαγκάησζεο ηεο
Φπρνγεσγξαθίαο. Απνηειεί έλα είδνο απηόκαηεο γξαθήο, θαηά ηελ νπνία ν
πεξηπιαλψκελνο

ππαθνχνληαο

ζηελ

επηζπκία

θαη

ηα

έλζηηθηα

ηνπ,

πεξηδηαβαίλεη ηελ πφιε. Σν κέζν είλαη ην ίδην ην αλζξψπηλν ζψκα, απηφ πνπ
δξά, αθήλνληαο ίρλε ησλ δηαδξνκψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί. Ζ Φπρνγεσγξαθία
ζηνρεχεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ αζηηθνχ κέιινληνο κέζα απφ βησκαηηθέο
δηεξγαζίεο θαη εκπεηξίεο πνπ ε ίδηα ε πφιε πξνθαιεί. Λεηηνπξγνχκε κε ην
ζψκα καο κέζα ζηελ πφιε επηθέξνληαο αιιαγέο αξρηθά ζηελ κηθξνθιίκαθα
απηήο θαη έπεηηα ζε γεσγξαθηθφ θαη ηνπνινγηθφ επίπεδν ζηελ καθξνθιίκαθα
ηεο.
Ακθηζβεηήζηκν είλαη, ην θαηά πφζνλ ηζρχεη ην ηπραίν θαη ην
ππνθεηκεληθό. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο νη επηζπκίεο θαη ε ςπρνινγηθή
ζπληζηψζα είλαη ζηνηρεία άκεζα εμαξηψκελα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ, ηηο
θιηκαηνινγηθέο

ζπλζήθεο,

ηνπο

βηνινγηθνχο

παξάγνληεο,

ηα

κέζα

πξαγκάησζεο ηεο πεξηπιάλεζεο, ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν θα. Ζ πφιε
κεηαιιάζζεηαη θαη είλαη άκεζα εμαξηψκελε απφ ηελ αλζξώπηλε εκπεηξία. ηα
πιαίζηα απηήο ηεο κεηάιιαμεο πξνθχπηνπλ λέα κνηίβα ρώξνπ πνπ κε ηε
ζεηξά ηνπο κνξθνπνηνχλ ηελ κηθξνθιίκαθα θαη ηελ καθξνθιίκαθα ηεο πφιεο.
Οη δπλακηθέο πνπ πξνθαινχλ ηηο αιιαγέο απηέο πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηελ
ηάζε γηα αιιαγή πνπ ππαξρεη ζηελ θχζε, φζν θαη απφ ηηο ζπλερψο
κεηαιιαζζφκελεο επηζπκίεο θαη αλάγθεο ηνπ αηφκνπ.
Παξάιιεια, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ
ρξήζε ηεο Φπρνγεσγξαθίαο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο κέζα απφ ζεσξήζεηο
ησλ Καηαζηαζηαθψλ θαη ηνπ Debord, ηνπ Benjamin θαη ηνπ Simmel ή θαη
65

ζχγρξνλσλ καο φπσο ν Hakim Bey θαη ν Bill Hillier. Έρνληαο ηηο ξίδεο ηεο ζε
Νηαληαïζηηθά πξφηππα ε πεξηπιάλεζε σο κέζνδνο αζηηθήο αλάγλσζεο
κεηξάεη πεξίπνπ έλαλ αηψλα δσήο, εμαθνινπζψληαο λα νδεγεί ε κειέηε ηεο ζε
ζπκπεξάζκαηα

φπσο

απηά

πνπ

δηακνξθψλνπλ

ηελ

ζχγρξνλε

θαηλνκελνινγηθή αληίιεςε γηα ηελ πφιε θαη ηελ ζημειακή ανηιμεηώπιζη ησλ
ρσξηθψλ θαη κε δηθηχσλ ηεο.
Ζ «γέθσρα» κεηαμχ θπζηθήο θαη αλζξσπνγελνχο πφιεο, πνπ ν Hillier
ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην πξψην βήκα ηνπ
αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλαζρεδηαζκνχ ηφζν κε φπια ηελ Κνηλσληθή Φπζηθή
φζν θαη ηελ Φαηλνκελνινγία. Τηνζεηνχκε ηελ αληίιεςε ηεο επηζπκεηήο
γεθχξσζεο ησλ δχν απηψλ άθξσλ, ζεσξψληαο φηη ε Φαηλνκελνινγία θαη ε
πξσηαξρηθή αλζξψπηλε εκπεηξία, ζηελ νπνία απηή ζηεξίδεηαη, είλαη ε πξψηε
χιε καο. Διπίδνληαο ζηελ αιήζεηα θαη ζηνλ παγθφζκην θαη δηαρξνληθφ
ραξαθηήξα ησλ ληαληαïζηηθψλ θαη ζνπξεαιηζηηθψλ ηδεψλ ησλ αξρψλ ηνπ 20 νπ
αηψλα, πηζηεχνπκε ζηελ πξσηαξρηθή ζεκαζία ησλ επηζπκηψλ θαη ηνπ
ελζηίθηνπ καο, ιεηηνπξγνχκε κε έλαλ απζφξκεην-απηφκαην ηξφπν θαη
αλαδηακνξθψλνπκε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ ρψξν.
Οη Καηαζηαζηαθνί απνηεινχλ φρη κφλν παξάδεηγκα ηεο εθαξκνγήο ησλ
ζεσξεηηθψλ αξρψλ ηεο πεξηπιάλεζεο αιιά θαη ηεο ξεμηθέιεπζεο αζηηθήο
αλάγλσζεο κέζσ ηεο δόμηζης καηαζηάζεφν. Τπνζηεξίδεηαη ε χπαξμε
ζθελνζεηεκέλσλ ζπκβάλησλ κέζα ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο, δεκηνπξγψληαο λέεο
ρσξηθέο ζπλζήθεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη άθξσο θαζνξηζηηθέο ηφζν ζηελ
αλαιπηηθή φζν θαη ζηελ ζπλζεηηθή δηαδηθαζία, ηνπ κεηαβαιιφκελνπ κε βάζε
ηελ επηζπκία, ζρεδηαζκνχ ηεο πφιεο.
ηα

πιαίζηα

απηψλ

ησλ

ζπκβάλησλ,

πξνθχπηνπλ

δίκησα

ζκηνοθεηημένφν λειηοσργιών και τώρφν κέζα ζηελ πφιε. Απηή ε
δηαδηθαζία δηακνξθψλεη κία θαηαθεξκαηηζκέλε εηθόλα γηα ηελ πφιε φπσο απηή
ηεο Naked City ηνπ Debord. Τπάξρνπλ ζεκεία ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ πνπ
ιεηηνπξγνχλ σο θνκβηθά ζεκεία ζπγθεληξψζεσλ, ελψ κεηαμχ απηψλ
ππάξρνπλ βέιε πνπ ηα ελψλνπλ αληηπξνζσπεχνληαο ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο
κέζα

απφ

δηαδξνκέο-πνξείεο

πνπ

δηακνξθψλεη

ε

αλζξψπηλε

Φπρνγεσγξαθηθή εκπεηξία. Ζ αληηκεηψπηζε απηή θαζηζηά ηνπο ελδηάκεζνποιεπθνύο ηόπνπο ηνπ ράξηε νξαηνχο. Δίλαη απηνί νη ηξίηνη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο
θαηλνκεληθά δελ ζπκβαίλεη ηίπνηα ην ζεκαληηθφ αιιά ζηελ νπζία απφ κφλνη
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ηνπο ιεηηνπξγνχλ ζαλ ηα θνκκάηηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ
αξλεηηθφ-ζπκπιεξσκαηηθφ ράξηε ηεο Φπρνγεσγξαθηθήο Naked City. Ο
ράξηεο απηφο είλαη θάζε άιιν παξά πεξηγξαθηθφο, θαζψο ζθνπφο ηνπ είλαη ε
αλάδεημε θαη ραξηνγξάθεζε αθαηξεηηθψλ ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ
κεηαμχ ζεκείσλ ηνπ ρψξνπ. Σα ζεκεία απηά καδί κε ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλδέζεηο
ραξηνγξαθνχλ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα
παξάζεζεο θαη ζχγθξηζεο πνιισλ δηαθνξεηηθψλ αηνκηθψλ επηινγψλ, πνπ
ίζσο ηειηθά λα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ
θίλεζε ηνπ αηφκνπ κέζα ζηνλ αζηηθφ ρψξν.
Πψο ζα κπνξνχζαλ ινηπφλ ζηα πιαίζηα κίαο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο λα
ζπλδηαζηνχλ έκπξαθηα ηα παξαπάλσ κεζνδνινγηθά εξγαιεία κε θαηεχζπλζε
ηελ αλάιπζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ ζε πθηζηάκελα αζηηθά
κνξθψκαηα;
Θα επηρεηξεζεί απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ έρνληαο σο παξάδεηγκα
πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζεσξηψλ πνπ αλαιχζεθαλ, ηε κειέηε ηνπ Bankside
Urban Forest ζην Λνλδίλν, ησλ αξρηηεθηφλσλ WWM.

Σν παξάδεηγκα ηνπ Bankside Urban Forest ησλ WWM

5.2

Architects
Οη αξρηηέθηνλεο WWM (Witherford Stephen, Watson Christopher, Mann
William) μεθίλεζαλ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο ην 1997 ελψ δεκηνχξγεζαλ ην απφ
θνηλνχ γξαθείν ηνπο ην 2001 κε βαζηθφ ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ηνπ θνηλσληθνχ
ξφινπ

ηεο

αξρηηεθηνληθήο.

Παξάιιεια,

αζθνχζαλ

ηελ

κέζνδν

ηεο

πεξηπιάλεζεο ηφζν ζην θέληξν φζν θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Λνλδίλνπ ελψ
ππνζηεξίδαλ

φηη

ε

πξνζεθηηθή

παξαηήξεζε,

ε

αλαγλψξηζε

ηεο

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ πφιεο θαη ηνπίνπ θαη ε ακνηβαία εμάξηεζε ησλ
δεκφζησλ θηεξίσλ θαη ησλ θαζεκεξηλψλ ελαζρνιήζεσλ ησλ θαηνίθσλ είλαη
ζεκεία θνκβηθά ζηελ αλάιπζε ηεο πφιεο θαη θαη’επέθηαζε ζηελ αλαζχζηαζε
θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ απηήο.126 Οη WWM ζηα έξγα ηνπο πξαγκαηεχνληαη ην
θνηλφ πεδίν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε αξρηηεθηνληθή, ν δεκφζηνο ρψξνο θαη ν
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αζηηθφο ζρεδηαζκφο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά επηδξνχλ ζηηο
δηαπξνζσπηθέο

ζρέζεηο

ησλ

αλζξψπσλ.

ρεδηάδνπλ

ρψξνπο

πνπ

θαζνξίδνπλ θαη θαζνξίδνληαη απφ ηελ δεκφζηα εκπεηξία ζην ρψξν.
Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ηνπο έξγα είλαη ε πξφηαζε γηα ην Bankside
Urban Forest (Παξφρζην Αζηηθφ Γάζνο) ζηε λφηηα φρζε ηνπ Σάκεζε, ζηελ
πεξηνρή Southwark ζην Λνλδίλν. Ζ πξφηαζε απηή θαηαηέζεθε ην 2007 ζηα
πιαίζηα δηαγσληζκνχ θαη επηθξάηεζε κέζα απφ ζπλνιηθά 11 πξνηάζεηο.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ ε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή πνπ κειεηήζεθε
λα αλαζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμηζνξξνπεζεί ην επηζπκεηά
αλαπηπζζφκελν εζσηεξηθφ ηεο κε ηελ αλεμέιεγθηα αλαπηπγκέλε ιφγσ ησλ
επηρεηξήζεσλ πεξηθέξεηα ηνπ. Αμηνινγψληαο ηηο θέξνπζεο ηθαλφηεηεο ηεο
δεκφζηαο ζθαίξαο νη WWM πξνηείλνπλ βειηηψζεηο ζε αλνηρηνχο ρψξνπο θαη
ελνπνηεηηθέο δηαδξνκέο ζέινληαο λα ξπζκίζνπλ θαη λα ηζνξξνπήζνπλ ηηο
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ, ησλ εξγαηψλ, ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ
ηνπηθψλ ζεζκψλ θαη νξγαληζκψλ.

Δηθφλα 5.1: Δληνπηζκφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο

ηελ κειέηε απηή, πξσηαξρηθφ ξφιν παίδεη ε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ
δεκφζηαο δσήο, ζηελ πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ λφηηα φρζε ηνπ Σάκεζε
κέρξη ηα φξηα ηνπ Blackfriar Road ζηα Γπηηθά θαη ηεο Borough High Street ζηα
Αλαηνιηθα. Ζ εξγνδνζία ηεο κειέηεο αλαηέζεθε απφ ηνπο: Better Bankside
(Οξγαληζκφο Γηαρείξεζεο ησλ Παξφρζησλ Πεξηνρψλ), London Borough of
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Southwark (Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ηεο πεξηνρήο Southwark), The Architecture
Foundation (χιινγνο Αξρηηεθηφλσλ), Tate Modern, Transport for London
(Oξγαληζκφο πγθνηλσληψλ Λνλδίλνπ), θαη ηνπο νξγαληζκνχο Land Securities,
Cross River Partnership θαη Native Land.

Δηθφλα 5.2: Καζνξηζκφο ηνπ αζηηθνχ εζσηεξηθνχ θαη ησλ νξίσλ απηνχ

Αλαπηπμηαθά κνηίβα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ επηθάζεζαλ ζαλ
ζηξψζεηο ην έλα πάλσ ζην άιιν, δηακνξθψλνληαο ηελ ππνβαζκηζκέλε θαη
πνιππνιηηηζκηθή απηή πεξηνρή. Ζ θαηαζθεπή ηφζν νδνγεθπξψλ φζν θαη ηεο
Southwark Street ζην βφξεην ηκήκα ηεο πεξηνρήο ελέηεηλαλ ηελ απνθνπή ηνπ
αζηηθνχ απηνχ ρψξνπ απφ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξήζεηο γεηηνληθψλ
ρψξσλ. Σν εζσηεξηθφ απηήο ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ήζπρνπο
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αλνηρηνχο

ρψξνπο

κε

έληνλε

ηνπηθή

ηαπηφηεηα

ιεηηνπξγψληαο

ζαλ

εμηζνξξνπεηηθφ ζηνηρείν ζηελ απμαλφκελε θαη αλεμέιεγθηε επηρεηξεκαηηθή θαη
θαη’επέθηαζε δνκηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή αλάπηπμε ζηα άθξα ηεο πεξηνρήο
κειέηεο.
Σν αζηηθφ απηφ «δάζνο» ππαθνχεη ζηηο εμείο πέληε βαζηθέο αξρέο: α)
ηηο επθαηξίεο γηα παγίσζε ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο κέζα απφ ρσξηθέο
πνηφηεηεο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, νδεγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ θνηλσληθή
δέζκεπζε απέλαληη ζηνλ ρψξν, β) ην ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ αλάδεημε ηεο
πεξηνρήο βαζηδφκελνη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ρσξηθέο πνηφηεηεο ησλ κε
γξακκηθψλ δξφκσλ θαη δηαδξνκψλ, ησλ αζηηθψλ θελψλ θαη ησλ ζπζηάδσλ
απφ ζνισηνχο θαη ζθεπαζκέλνπο ρψξνπο, γ) ηηο επαλαζηαηηθέο αιιαγέο
πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζπλδηάδνληαο ήδε ππάξρνπζεο κειέηεο κε λέεο νπηηθέο
θαη ιχζεηο, δ) ηελ νηθνινγηθή αληηκεηψπηζε ηεο αζηηθήο αλαδεκηνπξγίαο,
δηακνξθψλνληαο απηάξθε θαη νηθνλνκηθά ρσξηθά δίθηπα πνπ δεκηνπξγνχλ
λέεο αζηηθέο ηζνξξνπίεο θαη ε) ηελ χπαξμε κίαο πνιπζπιιεθηηθήο κειέηεο
πνπ βαζίδεηαη ζε αξρέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ ρψξνπ, πνπ απεπζχλνληαη ζε
φινπο, απηφρζνλεο θαη κή, ζηα πιαίζηα παγίσζεο ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή έρεη έληνλν ηζηνξηθφ ραξαθηήξα αληαλαθιψληαο
ηελ θαίξηαο ζεκαζίαο ηνπνζεζία ηεο κέζα ζηελ πφιε ηνπ Λνλδίλνπ.
Σνπφζεκα φπσο ε Γέθπξα ηνπ Λνλδίλνπ (London Bridge) πνπ ήηαλ κέξνο
ζπλάληεζεο ησλ ηαμηδησηψλ θαη ησλ νδνηπφξσλ, ε Tate Modern, ην
Παλεπηζηήκην ηεο Νφηηαο ρζεο, ν ζηαζκφο ηξέλσλ Waterloo, ν Καζεδξηθφο
Ναφο ηνπ Southwark θαη ην κνλαζηήξη ηνπ Αγ.Θσκά (πιένλ λνζνθνκείν)
ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή. Σν 1769 ε νινθιήξσζε ηεο Blackfriars Bridge
νδήγεζε ζε έλα πην επίζεκν αζηηθφ κνληέιν νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κε
ππθλέο κνξθέο πνιπθαηνίθεζεο. Ζ πεξηνρή κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα
αλνηθνδφκεζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο έκεηλε ζρεηηθά αλέπαθε απφ ηελ
αλάπηπμε απηνχ ηνπ είδνπο ελψ θαηνηθήζεθε ζε κηθξφηεξε θιίκαθα αθήλνληαο
αξθεηά θελά κέζα ζηνλ ππθλνδνκεκέλν αζηηθφ πεξίγπξν.
Ζ κειέηε βαζίδεηαη ζηελ δηακφξθσζε ρψξσλ θχηεπζεο κε ηελ έληαμε
ζην ρψξν δέληξσλ, θαηαθφξπθεο θχηεπζεο, αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ
δεκφζηαο ηέρλεο ή θαη κέζα απφ ηελ πνιιέο θνξέο έληνλε δηακφξθσζε ηνπ
ηνπίνπ θαη ηνπ θσηηζκνχ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία «ζθεληθψλ», κε ζθνπφ ηελ
λνεκαηνδφηεζε ηνπ δάζνπο ζαλ ρψξν. Παξάιιεια,

πξνσζείηαη ε βειηίσζε
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ηνπ δηθηχνπ ησλ δηαδξνκψλ γηα ηνπο πεδνχο θαη ηα πνδήιαηα κε απψηεξν
ζθνπφ ην βέιηηζην βησηηθφ επίπεδν γηα ηνπο θαηνίθνπο. Σα κέζα ζηελ
θαηεχζπλζε απηή είλαη βειηηψζεηο ζην νδηθφ δίθηπν κε γλφκσλα ηνλ πεδφ,
πεδνδξνκήζεηο, εηζαγσγή θχηεπζεο θαη εηθαζηηθψλ δξφκελσλ ζηα πιαίζηα
κίαο επξχηεξεο αζηηθήο αλαγέλλεζεο (Urban Rennaisance). Οη WWM ζε
απηήλ

ηελ

θαηεχζπλζε

ζρεδίαζαλ

κία

ζηξαηεγηθή

θαη

πξνηάζεηο

δηακνξθψλνληαο έλα πιαίζην άκεζεο δξάζεο αιιά θαη κειινληηθήο
αλάπηπμεο. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπο, ε δεκηνπξγία ελφο λένπ δεκφζηνπ ρψξνπ
πνπ ζα βειηηψζεη ηηο «αηκφζθαηξεο» ηεο πεξηνρήο.

Δηθφλα 5.3: Υάξηεο κε ηα ηνπφζεκα ηεο πεξηνρήο

Πξσηαξρηθφ εξγαιείν ζηελ κέζνδν πνπ αθνινχζεζαλ νη WWM είλαη ε
αθξηβήο αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ρσξηθψλ παξακέηξσλ ηεο πεξηνρήο.
Αξρηθά ν ζπγγξαθέαο θαη πεξηβαιινληνιφγνο Ken Worpole παξείρε ζηνπο
κειεηεηέο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο
δπλακηθέο ηεο πεξηνρήο, ελψ ν θσηνγξάθνο Philipp Ebeling θαηέγξαςε κε ην
θσηνγξαθηθφ ηνπ θαθφ ηηο πξνζσπηθέο δηαδξνκέο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ
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επηζθεπηψλ ζηελ πεξηνρή. Σν πψο νη θάηνηθνη ρξεζηκνπνηνχλ θαη βηψλνπλ ην
δεκφζην ρψξν κέζα απφ κηθξέο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ήηαλ απφ ηα θχξηα
θξηηήξηα ηεο αλάιπζεο απηήο.

Δηθφλα 5.4: Αλάιπζε δπλαηνηήησλ νπηηθήο απφ ηηο πην έληνλεο (κε θφθθηλν) ζηηο πην
ήπηεο (κε κσβ)

Οη WWM δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πεδνί
πεξηδηαβαίλνπλ ηελ πφιε, ελψ ζπκπεξαίλνπλ φηη ε θίλεζε απηή δελ είλαη
πάληα απφξξνηα ησλ πην ζχληνκσλ δηαδξνκψλ. Αληηζέησο είλαη κία δηεξγαζία
πνιχπινθε θαη ππνζπλείδεηε ζηελ νπνία πξσηαξρηθφ ξφιν παίδεη ην δίθηπν
ησλ δξφκσλ θαη ηα εθάζηνηε θηήξηα πνπ απνηεινχλ πφινπο έιμεο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο πεξηδηάβαζεο απηήο. Παξάιιεια, νη κειεηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ
ηελ νπηηθή ζαλ κέζν αλάγλσζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ νη πεδνί αληηιακβάλνληαη ην
ρψξν θαζψο κεηαθηλνχληαη ζην επίπεδν ηνπ δξφκνπ. χκθσλα άιισζηε κε
ηνλ Ken Worpole «Πεξπαηψληαο θαηά κήθνο ησλ φρζεσλ ηνπ πνηακνχ,
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βιέπεηο θηήξηα καθξηλά κέζα απφ ζηελά πεξάζκαηα θαη ραξακάδεο. Γελ είλαη
πνιιά, αιιά απηέο νη πεξηζηαζηαθέο εθθεληξηθέο νπηηθέο ζα έπξεπε λα
δηαηεξεζνχλ.»127
Ζ παξαηήξεζε θαη ε αλάιπζε ησλ πθηζηάκελσλ ρξήζεσλ γεο θαη νη
αιιαγέο πνπ ε πξφηαζε ζα επηθέξεη ζε απηέο είλαη έλα άθξσο ζεκαληηθφ
δήηεκα πνπ ιακβάλεηαη ππφςελ ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Παξαηεηείηαη
έληνλε ζπλχπαξμε θαηνηθίαο θαη πνιηηηζηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θέληξσλ
ελψ ππνζηεξίδεηαη φηη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο
πεξηνρήο εθ ησλ πξαγκάησλ ππνθχπηνπλ ζηελ παζεηηθή επνπηεία θαη ρξήζε
ησλ κηθξψλ αλνηρηψλ ρψξσλ.

Δηθφλα 5.5: Υάξηεο ρξήζεσλ γεο

«Τν λα ραζεί θάπνηνο κέζα ζε κία πόιε- όπσο θάπνηνο ράλεηαη κέζα ζε έλα
δάζνο- ζέιεη κία δηαθνξεηηθή παηδεία. Οη πηλαθίδεο θαη ηα νλόκαηα ησλ
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δξόκσλ, νη πεξαζηηθνί, νη ζηέγεο θαη ηα θηόζθηα ή ηα κπαξ πξέπεη λα κηινύλ
ζηνλ πεξηπιαλεηή ζαλ έλα πεζκέλν θιαδί πνπ ζπάεη όηαλ ην παηάο κέζα ζην
δάζνο, ζαλ ην ξαγδαίν πξόζηαγκα ελόο πνπιηνύ πνπ βξίζθεηαη θάπνπ καθξηά,
ζαλ ηελ μαθληθή γαιήλε ελόο μέθσηνπ κε έλα θξίλν λα νξζώλεηαη ζηε κέζε
ηνπ» , Walter Benjamin, A Berlin Chronicle
Μεγάιε ζεκαζία δίλεηαη θαη ζηνλ ηξφπν πνπ βηψλεηαη ε πφιε κέζα απφ
ηελ θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε ησλ θαηνίθσλ. ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ησλ WWM
ζρεδηάζηεθαλ ράξηεο θαηαγξαθήο ησλ πην ζπρλψλ δηαδξνκψλ ησλ θαηνίθσλ
θαη ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο κεηά απφ ζπλεληεχμεηο πνπ νη ίδηνη έδηλαλ. ηνπο
ράξηεο απηνχο παξαηεξείηαη ε δεκηνπξγία δηθηχνπ δηαδξνκψλ επηζπκεηψλ
πξννξηζκψλ. Καηαγξάθνληαλ νη αθεηεξίεο θαη νη πξννξηζκνί κε ηξφπν
γξακκηθφ. Απφ ηνπο πην δεκνθηιείο πξννξηζκνχο κέζα ζηελ πφιε ήηαλ απηφο
ηεο λφηηαο φρζεο ηνπ πνηακνχ.

Δηθφλα 5.6: Καζεκεξηλέο πνξείεο ησλ θαηνίθσλ
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Δηθφλα 5.7: Σνπνζεζίεο ελδηαθέξνληνο

Οη WWM απνκνλψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ αληηκεησπίδνληαο
αθαηξεηηθά ηα ζπλζεηηθά ηνπο εξγαιεία. Οη γξακκηθέο δηαδξνκέο (Rides), ηα
δηαθιαδηδφκελα κνλνπάηηα (streams) θαη ηα αλνίγκαηα (clearings) ηνπ ρψξνπ
είλαη νη ηξείο βαζηθέο ηππνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. χκθσλα κε ηνλ Ken
Worpole, «ην δάζνο δξά θαλείο ειεχζεξα. Γελ είλαη ζαλ ην πάξθν. Μπνξείο
λα εηζαρζείο απφ παληνχ, έρεη φξηα ξεπζηά θαη κεηαβάιιεηαη ζπλερψο θαζψο
νη πεξηεγεηέο ην δηαζρίδνπλ. Μνλνπάηηα, δηαδξνκέο, αιιαγέο θαηεχζπλζεο,
μέθσηα, θπηεχζεηο θαη ξπάθηα. Ζ ηδέα ηνπ δάζνπο δελ βαζίδεηαη ζηελ δνκή
θέληξν-πεξηθέξεηα,

αιιά

ζε

ηζνκνηξαζκέλα

δίθηπα

δσληάληαο

θαη

αληαιιαγήο».127 Μέζσ απηήο ηεο πξφηαζεο επηηπγράλεηαη ε αζηηθή
αλαδφκεζε ηνλίδνληαο ηνλ νηθνινγηθφ θαη βηψζηκν ραξαθηήξα ηεο πφιεο.
Παξάιιεια, ε πξφηαζε είλαη θηιηθή ζηα παηδηά, θνληά ζηελ αλζξψπηλε
θιίκαθα θαη εκπεξηέρεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επθνιία ηνπ ηνπηθνχ ηεο
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ραξαθηήξα.

Πνιηηηζηηθνί

ρψξνη

κπιέθνληαη

κε

ρψξνπο

παηρληδηνχ

δεκηνπξγψληαο ηάζεηο ζηελ δηακφξθσζε ηηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ.

Δηθφλα 5.8: Δηδηθέο ρσξηθέο ηππνινγίεο: δηαδξνκέο, ξεχκαηα θαη αλνίγκαηα

Έληνλε είλαη ε ηάζε ησλ WWM λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ αζηηθφ ρψξν
ζεκεηαθά. αλ έλα δίθηπν ρψξσλ θαη γεηηνληψλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ
αλαδφκεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κέζα απφ ιχζεηο ηνπηθνχ επηπέδνπ. Οη
ιχζεηο απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ δηακφξθσζε αιιειεπηδξφλησλ ζεκείσλ κέζα
ζηελ πφιε, κε δπλαηφηεηεο αέλαεο δηθηπαθήο επέθηαζεο. Δθηφο ησλ άιισλ,
ζεσξνχλ φηη ην λα ράλεηαη θαλείο κέζα ζηελ πφιε είλαη ινγηθφ, ζπζρεηίδνληαο
ην ιαβπξηλζψδεο πεξηβάιινλ ηεο πφιεο κε ην ιαβπξηλζψδεο πεξηβάιινλ ηνπ
δάζνπο. θνπφο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή είλαη ε δηακφξθσζε ξνψλ πνπ
λα ζπλδεφπλ δηαζθνξπηζκέλα «μέθσηα» κε ηδηαίηεξν ραξαθηήξα, ηφζν ζηνλ
άμνλα Αλαηνιή-Γχζε φζν θαη ζηνλ Βνξξά-Νφην. Σν πιαίζην ηεο πξφηαζεο
πιέθεη απηά ηα θνκκάηηα ηνπ δάζνπο ζε έλα ζπληεηαγκέλν αιιά ραιαξφ
νηθνδφκεκα ζην νπνίν ήδε ππάξρνληα κέξε θαη δνκεκέλα πεξηβάιινληα
ζπλδένληαη κε ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο λέαο κειέηεο. Ο ρψξνο ζηαδηαθά
σξηκάδεη κέζα απφ απηέο ηηο παξεκβάζεηο θαη κεηαιιάζζεηαη.
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Δηθφλα 5.9: εκεηαθφο εληνπηζκφο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ηεο γχξσ πεξηνρήο

Οη

WWM

αλαιχνληαο

ηνλ

αζηηθφ

ηζηφ

κέζα

απφ

βησκαηηθά

ραξαθηεξηζηηθά βαζηζκέλα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ νδεγνχληαη
ζηελ ζεκεηαθή παξέκβαζε ζε θαίξηα ζεκεία ηεο πφιεο. Οη παξεκβάζεηο απηέο
εληείλνπλ ηνλ ηνπηθφ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο αιιά ην δίθηπν πνπ φιεο καδί
δηακνξθψλνπλ αληηπξνζσπεχεη κία γεληθεπκέλε, επεθηάζηκε θαη ζθαηξηθή
αληηκεηψπηζε γηα ηελ πφιε.

Δηθφλα 5.10: εκεηαθή παξέκβαζε ησλ WWM
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Δηθφλεο 5.11 - 5.12 - 5.13: Καηαγξαθή ηεο πνξείαο ηεο πξφηαζεο
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ΤΠΟΖΜΔΗΧΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 5
126

WWM Architects, Bankside Urban Forest, εξγαζία παξνπζίαζεο ηεο
κειέηεο απφ ηελ νκάδα, 2007
127
Ken Worpole, άξζξν ζην Bankside Urban Forest ησλ WWM, ζει.23,
http://www.wwmarchitects.co.uk/index2.php
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ

Σα κεζνδνινγηθά καο εξγαιεία ζπλδηάδνληαη ζηα πιαίζηα αλάιπζεο θαη
αλαζρεδηαζκνχ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. Ηδέεο θαη ηερληθέο πνπ δηαηππψζεθαλ
ζρεδφλ έλαλ αηψλα πξηλ κπνξνχλ εηδνκέλεο κέζα απφ έλα ζχγρξνλν πξίζκα
λα θαζνξίζνπλ ζρεδηαζηηθέο αξρέο.
Αξρηθά, θαηαιήγνπκε ζηελ αλάγλσζε κίαο ηδηαίηεξεο έθθξαζεο ηνπ
ηπραίνπ θαη ηνπ ππνθεηκεληθνχ ζηελ δηακφξθσζε ησλ ρσξηθψλ παξακέηξσλ
ηεο πφιεο. Μπνξεί λα αλαθεξφκαζηε ζε αλζξψπηλε επηζπκία θαη εκπεηξία
πνπ θαηλνκεληθά δελ ππφθεηληαη ζε θαλφλεο, φκσο ζηελ πξάμε είλαη νη
ρσξηθέο παξάκεηξνη πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο αζηηθήο
δξάζεο. Αλ θαληαζηνχκε ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία ζαλ κία ηεζιαζκέλε
γξακκή ζην ρψξν ηφηε νη γξακκέο καο ζα έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία. Ζ
αλζξψπηλε εκπεηξία ζα κπνξνχζε κέζα απφ βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο λα
ραξηνγξαθεζεί. ρη ζηα πιαίζηα απιήο θαηαγξαθήο αιιά ζαλ κία αθαηξεηηθή
αλαπαξάζηαζε πνπ αιιάδεη ζπλερψο ιφγσ ηεο αζηαζνχο θχζεο ηεο.
Ζ πφιε είλαη ν δσζκέλνο θακβάο θαη είλαη θάζε άιιν παξά ιεπθφο. Δίλαη
έλα θαηαθεξκαηηζκέλν ζθεληθφ ζαλ ηελ Naked City ηνπ Debord. Σα θνκκέλα
θνκκάηηα είλαη απηά πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο ηεζιαζκέλεο καο φκσο
ππάξρνπλ θαη ηα ιεπθά θνκκάηηα ηνπ θακβά πνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά. Οη
ιεπθνί ηόπνη ζηνπο νπνίνπο θαηλνκεληθά δελ ζπκβαίλεη ηίπνηα, πνπ ε κειέηε
ηνπο φκσο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λέεο νπηηθέο αληίιεςεο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ
θαζψο απνηεινχλ ην αξλεηηθφ ηεο Φπρνγεσγξαθηθήο ραξηνγξάθεζεο ηεο
πφιεο. Έλα θιεηζηφ θχθισκα κε δπλαηφηεο επέθηαζεο.
Θα κπνξνχζε κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα λα πξνθχςεη κία λέα κέζνδνο
αληηκεηψπηζεο θαη αλαζρεδηαζκνχ ηεο πφιεο; Μία κέζνδνο ζχκθσλα κε ηελ
νπνία: α) πξψηε καο χιε είλαη νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο καο, β) δνχκε θαη
θηλνχκαζηε κέζα ζηελ πφιε θαζνξίδνληαο έλα δίθηπν ηφπσλ ελδηαθέξνληνο γ)
ζρεδηάδνπκε θαη αλαζρεδηάδνπκε ζεκεηαθά ζε ιεπθφ θαη κε.

81

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Καπθαιάο Γξεγφξεο, ππξηδψλεο Κσλ/λνο, Μεηακνληέξλνη Καηξνί, εθδ.
Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε, 1992
ηαπξίδεο ηαχξνο, Από ηελ Πόιε Οζόλε ζηελ Πόιε Σθελή, 1995, εθδ.
Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 2009
Benjamin Walter , The Arcades Project, κεηάθξαζε: Eiland Howard,
McLaughlin Kevin , The Belknap Press of Harvard University Press,
Cambridge, Massachusetts, London, 1999
Bey Hakim, T.A.Z: The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy,
Poetic Terrorism, 1985, Autonomedia, 1991
Calinescu Matei, The Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde,
Decadence, Kitch, Postmodernism, 1987, Duke University Press
Debord Guy, The Society of the Spectacle, 1967, κεηάθξαζε: Knabb Ken,
1994, Rebel Press, London, 2005
Deleuze Gilles, Guattari Félix, Καπηηαιηζκόο θαη Σρηδνθξέλεηα: Ο ΑληηΟηδίπνπο, 1972, κεηάθξαζε: Υαηδεδήκνπ Κ., Ράιια Η., εθδ. Ράππα, Αζήλα,
1977
Huizinga Johan, Homo Ludens: A study of the Play-Element in Culture, 1944,
κεηάθξαζε: Routledge & Kegan Paul, London, Boston and Henley, 1971
Le Corbusier, Ζ Χάξηα ησλ Αζελώλ: κε πξννίκην ηνπ Jean Giraudoux, 18871965, κεηάθξαζε: Κνπξεκέλνο ηαχξνο, εηζαγσγή θαη επηκέιεηα:
εκαηνθνξίδεο Γηψξγνο , επίκεηξν: Καλδχιεο Γηψξγνο, Πξνβειιέγγηνο
Αξηζηνκέλεο , εθδ. Όςηινλ/Βηβιία, Αζήλα, 1987
Lynch Kevin, The Image of the City, 1918, the MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, London, 1960
Lyotard Jean-Franҫois, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge,
1979, κεηάθξαζε απφ ηα γαιιηθά: Bennington Geoff, Massumi Brian,
εηζαγσγή: Jameson Fredric, Manchester University Press, 2005
McDonough Tomas, Guy Debord and the Situationist International: Texts and
Documents, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 2002
82

McDonough Tomas, Situationist Space, The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, London, 1994
McKenzie Wark , 50 Years of Recuperation of the Situationist International,
Princeton Architectural Press, New York, 2008
Mumford Eric, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960, εηζαγσγή:
Frampton Kenneth, 1958, the MIT Press, Cambridge, Massachusetts,
London, 2000
Sadler Simon , Archigram: architecture without architecture, the MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, London, 2005
Sadler Simon, The Situationist
Massachusetts, London, 1999

City,

the

MIT

Press,

Cambridge,

Sennett Richard, Ζ Τπξαλλία ηεο Οηθεηόηεηαο: Ο δεκόζηνο θαη ν Ηδησηηθόο
Χώξνο ζηνλ Γπηηθό Πνιηηηζκό, κεηάθξαζε: Μέξηηθαο Ν.Γηψξγνο, επηκέιεηα:
Λπθηαξδφπνπινο Γεξάζηκνο, εθδ. Νεθέιε, Αζήλα, 1999
Simmel Georg, Πεξηπιάλεζε ζηε Νεσηεξηθόηεηα, επίκεηξν: Habermas
Jürgen, επηκέιεηα: Γάγγαο πχξνο, Καιθφπνπινο Κ.Θ., κεηάθξαζε:
αγθξηψηεο Γηψξγνο, ηαζάηνπ ιγα, εθδ. Αιεμάλδξεηα, Αζήλα, 2004
Vidler Anthony, The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely,
the MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1992
Wigley Mark , Constant’s New Babylon: The Hyper-Architecture of Desire,
εθδ. ζηα πιαίζηα έθζεζεο ηεο New Babylon, Center for Contemporary Art,
Rotterdam, 1998-1999
Wigley Μark, Catherine de Zegher, The Activist Drawing: Retracing
Situationist Architectures from Constant’s New Babylon to Beyond, the MIT
Press, Cambridge, Massachusetts, London, 2001
Wigley Mark , The Architecture of Deconstruction: Derrida’s Haunt, the MIT
Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1995

ΑΡΘΡΑ
Chtcheglov Ivan, Formulary for a New Urbanism, 1953, ζην πεξηνδηθφ
Internationale Situasionniste #1, 1958

83

Debord Guy, Introduction to a Critique of Urban Geography,ζην πεξηνδηθφ Les
Lèvres Nues #6, 1955
Debord Guy, Jorn Asger, On Our means and Our Perspectives, ζην πεξηνδηθφ
Internationale Situanniste#2, 1958
Debord Guy, On the Passage of a Few Persons Through a Rather Brief Unity
of Time, 1959, http://www.bopsecrets.org/SI/debord.films/passage.htm
Hart Joseph, A new Way of Walking, ζην πεξηνδηθφ Utne Reader,
Ηνχιηνο/Αχγνπζηνο 2004
Janicijevic Aleksandar, Psychogeography now- Window to an urban future,
Σνξφλην, επηέκβξηνο 2008
Nieuwenhuis Constant, The great game to come, ζην πεξηνδηθφ Potlatch#30,
Ηνχιηνο 1959
Nieuwenhuis Constant, Another city for another life, ζην πεξηνδηθφ
Internationale Situanniste#2, 1958
SI 1958, Preliminary Problems in Constructing a Situation, ζην πεξηνδηθφ
Internationale Situanniste#1
Wollen Peter, Bitter Victory: The Art and Politics of the Situationist
International ζην βηβιίν On the Passage of a few people through a rather brief
moment in time: The Situationist International 1957-1972, εθδ.Sussman
Elisabeth, the MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1989
Wolman Gil J, La plate-forme d’Alba, ζην πεξηνδηθφ Potlatch#27, Paris, 1956

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
Hillier Bill , Between Social Physics and Phenomenology: explorations
towards an urban synthesis?, 2005
Hillier Bill, Iida Shinichi, Network effects and psychological effects: a theory of
urban movement, 2005
Swyngedouw Erik, Kaïka Maria, The Making of “Glocal” Urban Modernities:
Exploring the Cracks in the Mirror, 2003

84

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ
WWM Architects, Bankside Urban Forest, εξγαζία παξνπζίαζεο ηεο κειέηεο
απφ ηελ νκάδα, 2007

ΣΑΗΝΗΑ
Debord Guy, La Société du Spectecle, Simar Films, 1973

ΗΣΟΔΛΗΓΔ
http://www.libcom.org
https://revolutionaryboredom.wordpress.com
http://www.spacesyntax.org
http://www.urbagram.net
http://www.photoblog.urbansquares.com
http://ming.tv/flemming2php/
http://www.bopsecrets.org
http://www.nothingness.org/SI
http://www.libcom.org/library/internationalr_situationiste
http://www.phychogeo.com
http://www.socialfiction.org/psychogeography/unitary-urbanism.html
http://www.ccdc.vt.edu/sionline/index.html
http://www.urbansquares.com
http://arttattler.com/architecturemetaboliccity.html
http://www.megastructure-reloaded.org/archigram
http://greekarchitects.gr
http://www.tapa-idiotisgalarias.org
http://www.piaget.org
http://archigram.westminster.ak.uk
http://www.thelemming.com/lemming/dissertation-web/home/arcades.html
http://www.nytimes.com/2006/09/27/arts/design/27ten.html
http://www.archined.nl/en/reviews/candilis-josic-woods-dialectis-of-modernity
http://en.nai.n/content/103073/team_10_in_photographs_movies_and_audio

85

ΠΖΓΔ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ
Σν εμψθπιιν ηεο εξγαζίαο είλαη δηακνξθσκέλν κε βάζε ηκήκαηα ηνπ
Φπρνγεσγξαθηθνχ ράξηε ηεο Naked City ηνπ Debord
Γηάγξακκα 1: McKenzie Wark , 50 Years of Recuperation of the Situationist
International, Princeton Architectural Press, New York, 2008, ζει.10
Γηάγξακκα 2: http://www.ryanraffa.com/parsons/blog/urban-drifts/
Δηθφλα 1.1: http://www.undo.net/it/mostra/50855
Δηθφλα 1.2: http://news.infoshop.org/article.php?story=2009debord-treasure-2
Δηθφλα 1.3: Lynch Kevin, The Image of the City, 1918, the MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, London, 1960, ζει. 47
Δηθφλα 1.4: http://www.versobooks.com/blogs/296/
Δηθφλα 1.5: https://revolutionaryboredom.wordpress.com/tag/merlin-coverley/
Δηθφλα 1.6: http://buttes-chaumont.blogspot.com/2009/01/un-flneur.html
Δηθφλα 1.7: Wigley Μark, Catherine de Zegher, The Activist Drawing:
Retracing Situationist Architectures from Constant’s New Babylon to Beyond,
the MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 2001, ζει.69
Δηθφλα 1.8: Ibid., ζει.62, 122
Δηθφλα 1.9: http://www.book.am/index.php?cPath=98
Δηθφλα

1.10:

θσηνγξαθία

απφ

ηνλ

Nigel

Henderson,

http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=93973&tabview=text
Δηθφλα 2.1: McKenzie, Op.cit., ζει.56
Δηθφλα 2.2: http://cryptoforest.blogspot.com/2010/10/foragepsychogeography.htm
Δηθφλα 2.3: http://docklandsgameon.wordpress.com/2011/04/04/situation/
Δηθφλα 2.4: Wigley, de Zegher, Οp.cit., ζει.26-51
Δηθφλα 2.5: Wigley, de Zegher, Οp.cit., ζει.26-51
Δηθφλα 2.6: Wigley, de Zegher, Οp.cit., ζει.92-106
Δηθφλα 2.7: Wigley, de Zegher, Οp.cit., ζει.109-117
Δηθφλα 2.8: Wigley, de Zegher, Οp.cit., ζει.70
Δηθφλα 2.9: Wigley, de Zegher, Οp.cit., ζει.48
86

Δηθφλα 2.10: Wigley, de Zegher, Οp.cit., ζει.113
Δηθφλα 2.11: http://benandjess.wordpress.com/2008/12/02/constants-newbabylon/
Δηθφλα 3.1: http://users.skynet.be/ddz/mai68/slogans-68.html
Δηθφλα 3.2: Mumford Eric, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960,
εηζαγσγή:

Frampton

Kenneth,

1958,

the

MIT

Press,

Cambridge,

Massachusetts, London, 2000, ζει.133
Δηθφλα 3.3: Vidler Anthony, The Architectural Uncanny: Essays in the Modern
Unhomely, the MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1992,
ζει.206
Δηθφλα 4.1: http://homepage.mac.com/bogronlund/3_312fall2003ref.htm
Δηθφλα 4.2: http://www.visualcomplexity.com/vc/project.cfm?id=692
Δηθφλα 4.3: Hillier Bill, Iida Shinichi, Network effects and psychological effects:
a theory of urban movement, 2005, ζει.555
Δηθφλα 4.4: http://www.habitables.co.uk/architecture/visualising-data-spacesyntax
Δηθφλα 5.1: http://www.googlearth.com
Δηθφλα 5.2: WWM Architects, Bankside Urban Forest, εξγαζία παξνπζίαζεο
ηεο κειέηεο απφ ηελ νκάδα, 2007, ζει.9
Δηθφλα 5.3: Ibid., ζει.13
Δηθφλα 5.4: Ibid., ζει.10
Δηθφλα 5.5: Ibid., ζει.11
Δηθφλα 5.6: Ibid., ζει.14
Δηθφλα 5.7: Ibid., ζει.15
Δηθφλα 5.8: Ibid., ζει.16
Δηθφλα 5.9: Ibid., ζει.27, 28
Δηθφλα 5.10: Ibid., ζει.36
Δηθφλα 5.11: Ibid., ζει.29-34
Δηθφλα 5.12: Ibid.
Δηθφλα 5.13: Ibid.

87

