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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
Σμ πνχημ ενέεζζια βζα ηδκ πανμφζα ένεοκα είπα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ ιμο 

ζπμοδχκ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ζπμθή Graduate School of Architecture Planning and Preservation 

(GSAPP) ημο πακεπζζηήιζμο Columbia, υπμο απέηηδζα ημκ ηίηθμ Master of Science in advanced 

architectural Design. Αθμνιή ζηάεδηε ιζα παναηήνδζδ ημο ηαεδβδηή ιμο Greg Lynn, μ μπμίμξ, 

ζπμθζάγμκηαξ ηα πνμπθάζιαηα ιζαξ ζπμοδαζηζηήξ ενβαζίαξ πμο εηηοπςκυηακ ζημ ενβαζηήνζμ 

ηνζζδζάζηαηδξ εηηφπςζδξ (CNC- Computer Numeric Control), φζηενα απυ ζπεδζαζιυ ζε έκα 

ρδθζαηυ πενζαάθθμκ αθθδθεπίδναζδξ δοκάιεςκ ηαζ ιεηααθδηχκ- υπμο δ ιμνθή ιπμνεί κα 

ιεηαζπδιαηίγεηαζ ηαζ κα ελεθίζζεηαζ ζημ πνυκμ- επεζήιακε ςξ αδοκαιία ημ «πάβςια» ηδξ ρδθζαηήξ 

ιμνθήξ ζε ιζα ηοπαία πνμκζηή ζηζβιή ηαζ ηδκ αοημφζζα οθμπμίδζή ηδξ. Ακαγδηχκηαξ ιζα απάκηδζδ 

ζημ γήηδια ηδξ αδοκαιίαξ ζηδ ιεηάθναζδ ηδξ δοκαιζηήξ αοηήξ ηαηάζηαζδξ ζε ανπζηεηημκζηή ιμνθή, 

λεηίκδζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ Γζδαηημνζηήξ ιμο Γζαηνζαήξ ζημκ Σμιέα 4 ηδξ πμθήξ Ανπζηεηηυκςκ ημο 

ΔΜΠ. ε ιζα ηέημζα δοκαιζηή δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ, υπμο μ ανπζηέηημκαξ ηαθείηαζ κα δζαπεζνζζηεί ηδ 

ιεηααμθή, πςνίξ κα πνμηαεμνίγεζ πθέμκ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια, δ δζαηνζαή πνμηείκεζ ηδ πνήζδ ημο 

δηαγξάκκαηνο- αθεξεκέλεο κεραλήο ςξ κμδηζηυ ενβαθείμ βζα ηδ δζαηήνδζδ ημο εθέβπμο. Ζ 

ζπκβνιή ηδξ ένεοκαξ έβηεζηαζ αηνζαχξ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ έκκμζαξ ημο λνεηηθνχ εξγαιείνπ, 

ηςκ ζδζμηήηςκ ημο ηαζ ζηδ δζενεφκδζδ ηδξ- ηαηά πενίπηςζδ- ηαηαθθδθυηενδξ έηθναζήξ ημο, ιε 

ζηυπμ κα επζηεοπεεί έκαξ λένο ηξφπνο ειέγρνπ ηνπ αξρηηεθηνληθνχ αληηθεηκέλνπ.  

Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηαηανπήκ ημοξ ηαεδβδηέξ ιμο ημο GSAPP ημο πακεπζζηήιζμο Columbia 

ηαζ ημοξ ελςηενζημφξ επζζηέπηεξ- μιζθδηέξ, μζ μπμίμζ ιε ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ ημοξ 

πεζναιαηζζιμφξ ημοξ, ηυζμ ζε εεςνδηζηυ ηαζ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ, υζμ ηαζ ιέζα απυ ηα 

πνςημπμνζαηά ένβα ημοξ, έεεζακ ηζξ αάζεζξ βζα κέα ακμίβιαηα ζηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ. 

οβηεηνζιέκα, εοπανζζηχ ημκ Greg Lynn, ημο μπμίμο ημ ζπυθζμ ιε έααθε ζηδ δζαδζηαζία 

δζενεφκδζδξ ηςκ κέςκ ηάζεςκ. Σμκ Stan Allen ηαζ ημκ Manuel DeLanda, πμο δζεφνοκακ ημ 

εεςνδηζηυ ιμο πεδίμ. Σμκ Steven Holl, πμο ςξ ηαεδβδηήξ ηαζ ενβμδυηδξ ιμο ιε αμήεδζε κα 

μνβακχζς ημκ ανπζηυ ζηεθεηυ ηδξ ένεοκαξ ιμο. Σμοξ Jeff Kipnis ηαζ Peter Eisenman, μζ μπμίμζ, ιε 

ηα ζπυθζά ημοξ ςξ επζζηέπηεξ- ηνζηέξ ζηδ ζπμθή, ιε πανυηνοκακ κα ζηναθχ ηαζ πνμξ άθθα 
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βκςζηζηά πεδία. Πμθφηζιδ ήηακ επίζδξ ηαζ δ αμήεεζα ημο πνμζςπζημφ ηδξ αζαθζμεήηδξ Avery ημο 

πακεπζζηδιίμο, απυ υπμο ζοβηέκηνςζα ηδκ ανπζηή αζαθζμβναθία ηδξ ένεοκάξ ιμο. 

Δοπανζζηχ ζδζαίηενα ημκ Ακ. ηαεδβδηή η. Γεκήηξε Παπαιεμφπνπιν, μ μπμίμξ ακέθααε ηδκ 

επίαθερδ ηδξ δζαηνζαήξ ιμο, βζα ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ηαζ ηζξ ηαίνζεξ παναηδνήζεζξ ημο, ηαεχξ 

ηαζ βζα ηδκ ζηακυηδηά ημο κα δζενεοκά ηαζ κα ηνίκεζ ζε αάεμξ ηζξ κέεξ εεςνίεξ, ηάζεζξ ηαζ απυρεζξ, 

πμο δζαιμνθχκμκηακ ηαζ ελεθίζζμκηακ πανάθθδθα ιε ηδκ εηπυκδζδ ηδξ δζαηνζαήξ ιμο, χζηε κα 

ιπμνμφιε κα ηζξ εκζςιαηχζμοιε ζημ οθζηυ ηδξ ένεοκαξ. Δπζπθέμκ, βζα ηδκ εοηαζνία πμο ιμο έδςζε 

κα ζοιιεηέπς ςξ ζοκενβάηδξ βζα ηνία πνυκζα ζηδ δζελαβςβή ημο ιεηαπηοπζαημφ ημο ιαεήιαημξ 

«Τερλνινγίεο Αηρκήο θαη Αξρηηεθηνληθή: από ην Σπλνιηθό Σρεδηαζκό ζηελ Καζνιηθή Γηαρείξηζε» ζηδκ 

Ανπζηεηημκζηή πμθή ημο ΔΜΠ, ζηδκ ηαηεφεοκζδ «πεδζαζιυξ- Υχνμξ– Πμθζηζζιυξ», υπμο είπα ηδκ 

εοηαζνία κα επελενβαζηχ ηαζ κα πανμοζζάζς ηιήιαηα ηδξ ένεοκάξ ιμο. 

Αηυιδ, εοπανζζηχ ηα θμζπά ιέθδ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ. Σμκ ηαεδβδηή η. Νίθν Καινγεξά, πμο 

ιε ηδκ πμθοεηή πείνα ημο, ηζξ πνήζζιεξ ζοιαμοθέξ ημο ηαζ ηδ ζοιπανάζηαζή ημο ιε πανυηνοκε κα 

μθμηθδνχζς ηδ δζαηνζαή ιμο. Σμκ Δπ. ηαεδβδηή η. Αληξέα Κνχξθνπια βζα ηδ ζδιακηζηή ημο 

πανέιααζδ, πμο ιε αμήεδζε απμηεθεζιαηζηά ζηδκ ηεθζηή πανμοζίαζδ ηδξ δζαηνζαήξ ιμο. 

Οοζζαζηζηή ήηακ επίζδξ ηαζ δ ζοιαμθή ημο ηαεδβδηή η. Γηάλλε Βελέξε, ιε ημκ μπμίμκ 

ζοκενβάζηδηα ζηα πθαίζζα ηδξ ηνζεημφξ δζδαζηαθίαξ ιμο ζημκ Σμιέα 3 ηδξ Ανπζηεηημκζηήξ πμθήξ 

ημο ΔΜΠ ςξ Λέηημναξ ΠΓ 407/80, πμο ιε αμήεδζε κα δζαιμνθχκς ακηίθμβμ ζε ηάεε εέζδ ιμο, 

πνμηεζιέκμο κα εδναζχζς μοζζαζηζηυηενα ηα επζπεζνήιαηά ιμο. Δπζπθέμκ, ιέζα απυ ηδ 

δναζηδνζυηδηά ιμο ζηδ ζπμθή, είπα ηδκ ηφπδ κα ζοκενβαζηχ ηαζ κα ακηαθθάλς απυρεζξ ιε 

ζοκαδέθθμοξ ιμο, (οπμρήθζμοξ) δζδάηημνεξ, ημοξ μπμίμοξ εοπανζζηχ βζα ηδ ζηήνζλή ημοξ.  

Σέθμξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ζδζαίηενα ηδκ μζημβέκεζά ιμο ηαζ υζμοξ αηυιδ, ιε ημκ έκακ ή ημκ 

άθθμ ηνυπμ, ζηήνζλακ ηδκ πνμζπάεεζά ιμο.  
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1 Δηζαγσγή 
 
1.1 Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο- ππφζεζε εξγαζίαο. 
 
 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ. ηδ δζαηνζαή πνμηείκεηαζ δ πνήζδ ημο δηαγξάκκαηνο σο λνεηηθφ εξγαιείν ζηζξ 

δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ. Ωξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ μνίγμκηαζ μζ 

δζαδζηαζίεξ πμο ηάκμοκ πνήζδ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηεπκζηχκ βζα ηδκ μνβάκςζδ ζοκεπχξ 

κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο ηαζ ημ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο κνξθήο ζε ρδθζαηυ πενζαάθθμκ, πμο 

ειπενζέπεζ ηζξ έκκμζεξ ηδξ θίλεζεο ηαζ ημο ρξφλνπ. ηδ κέα αοηή ζοκεεηζηή πνμζέββζζδ ηα ζοκεεηζηά 

ενβαθεία πμο πνυηεζκακ ημ Μμκηένκμ ηαζ δ απμδυιδζδ απμδεζηκφμκηαζ ακεπανηή βζα ηδ δηαρείξηζε 

ηεο κεηαβνιήο. Ζ ααζζηή πξφηαζε ηδξ δζαηνζαήξ είκαζ υηζ μ ανπζηέηημκαξ έπεζ ηδκ ακάβηδ εκυξ λένπ 

κεραληζκνχ, ιε ηδ ιμνθή εκυξ λνεηηθνχ εξγαιείνπ βζα ηδ δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ επί ηδξ 

δζαδζηαζίαξ, ηαηά ηδκ μπμία εηεξνγελείο κνλαδηθφηεηεο ζοκοπάνπμοκ ζε ιζα ελφηεηα, πμο 

ιεηααάθθεηαζ δοκαιζηά. Ωξ λνεηηθφ εξγαιείν μνίγεηαζ ιζα ζεσξεηηθή θαηαζθεπή πμο ακαγδηά ηδκ 

ηαπηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηαζ ηςκ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ πμο δζέπμοκ ηδ ιμνθή ημο (ειιεκείξ 

ζδζυηδηεξ/ αοημπμίδζδ) - αθμφ ημ γδημφιεκμ ζε ηάεε πενίπηςζδ είλαη δ παναβςβή ιμνθήξ ηαζ 

πχνμο. Σαοηυπνμκα, πνμζδζμνίγεζ ηαζ ημκ ηνυπμ πμο ημ ανπζηεηημκζηυ ακηζηείιεκμ οπυηεζηαζ ζε 

κεηαβνιέο κέζσ ηεο αιινπνηεηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο (εηενμηαεμνζζιυξ). ε ιζα ζοκεεηζηή 

δζαδζηαζία πμο δεκ πνμηαεμνίγεζ πθέμκ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια, ημ κμδηζηυ ενβαθείμ θεζημονβεί ςξ 

ζπληνληζηήο, ακαδεζηκφεζ ιζα πνιιαπιφηεηα ιχζεσλ ηαζ αμηνινγεί ηδ αέθηζζηδ, πνμηείκμκηαξ έηζζ 

έκακ λέν ηξφπν ειέγρνπ ηνπ αξρηηεθηνληθνχ αληηθεηκέλνπ. 
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ABSTRACT. This thesis proposes the use of the diagram as a discursive tool in dynamic design 

procedures. Dynamic design procedures are the procedures that make use of technology and 

techniques to organize continuously fluctuating information and transform shapes in a digital 

environment that is inhabited by forces, movement and time. The conceptual tools proposed and 

used from Modernists and deconsrtuctivists proved to be inadequate to deal with these innovative 

design methods, in which dynamic systems are themselves multiplicitous and in constant flux. The 

thesis suggests that architects are in need of a new mechanism, in the form of a discursive tool, to 

maintain control in those procedures in which heterogeneous singularities coexist and form a 

dynamically transforming unity. A discursive tool is defined as a theoretical construction that 

seeks the identity of the object and the internal rules of its form (immanent properties/ 

autopoiesis), since what is being asked for in any case is the production of form and space. At the 

same time it determines the way the architectural object is subject to transformation through its 

allopoietic activity. In a conceptual procedure, in which the final result is no longer predetermined, the 

discursive tool acts as a coordinator, suggests the emergence of a multiplicity of solutions and 

evaluates the optimal, proposing thus a new way of controlling the architectural object. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Heterogeneous
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Ζ ένεοκα ζοβηεκηνχκεζ/ ηαλζκμιεί/ ηαηδβμνζμπμζεί αάζεζ μνζζιέκςκ θξηηεξίσλ ηαζ ζοβηνμηεί ζε έκα 

πιέγκα- δίθηπν ηζξ απυρεζξ ανπζηεηηυκςκ ηαζ εεςνδηζηχκ, βφνς απυ ηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ 

ζπεδζαζιμφ ηαζ ημ δζάβναιια, απυ ηζξ ανπέξ ηδξ δεθαεηίαο ηνπ ‟90 έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2000. Σα ηνζηήνζα αθμνμφκ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ημκ ηνυπμ πεζνζζιμφ ηδξ ιεηαααθθυιεκδξ 

πθδνμθμνίαξ πμο δζαιμνθχκεζ ημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ ελεθίζζεηαζ δ ιμνθή, ηαεχξ ηαζ 

ημκ ηνυπμ πνήζδξ ημο δζαβνάιιαημξ ςξ κμδηζημφ ενβαθείμο. Πάκηςξ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, ημ ημζκυ 

πθαίζζμ πμο δζαιμνθχκεηαζ, δδιζμονβεί ηζξ ζοκεήηεξ βζα ηδ κεηάβαζε απυ ηδκ επζηναημφζα 

βναιιζηή, ακαθοηζηή ζοκεεηζηή δζαδζηαζία, υπμο μζ απμθάζεζξ βζα ηδ ιμνθή θαιαάκμκηαζ a priori, μ 

ζπεδζαζιυξ κμείηαζ ςξ ηθεζζηυ, αοηυκμιμ, κηεηενιζκζζηζηυ ζφζηδια ηαζ μ ανπζηέηημκαξ έπεζ ημκ πθήνδ 

έθεβπμ ημο ηεθζημφ ακηζηεζιέκμο, ζε ιζα θαηεπζπλφκελε -αιιά φρη κε πξνθαζνξηζκέλα 

απνηειέζκαηα- δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, υπμο ημ εκδζαθένμκ εζηζάγεηαζ ζηδκ ηαε‟ αοηή δζαδζηαζία 

ηαζ ζηδ ιεεμδμθμβία, πμο εα μδδβήζεζ ζημ ηεθζηυ απμηέθεζια ηαζ μ ανπζηέηημκαξ έπεζ ημ νυθμ ημο 

ζπληνληζηή. Ωξ θνηλφ παξνλνκαζηή θμζπυκ, ηςκ ηάζεςκ ηαζ απυρεςκ πμο ακαθφμκηαζ, πανυθμ 

πμο άθθμηε ζοβηθίκμοκ ηαζ άθθμηε απμηθίκμοκ, δ ένεοκα εκημπίγεζ: 

 ηδ δδιζμονβζηή αλζμπμίδζδ ζημζπείςκ απυ άιια γλσζηηθά πεδία, ιέζα ηονίςξ απυ ημ 

θηινζνθηθφ ιφγν ηςκ Gilles Deleuze ηαζ Felix Guattari ηαζ ηδ εεςνδηζηή πνμζέββζζδ 

ηάπμζςκ εκκμζχκ απυ ηζξ ζεηηθέο επηζηήκεο, βζα ηδκ ακαγήηδζδ ηαηάθθδθςκ 

ελλνηνινγηθψλ εξγαιείσλ,  

 ηδκ ελμζηείςζδ ιε ηδκ ηνπνινγηθή γεσκεηξία ηαζ ηδ πνήζδ θαηάιιεισλ ςεθηαθψλ 

ηερληθψλ, βζα ηδκ έκηαλδ ζημ ζπεδζαζιυ ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο ηαζ ηδκ 

αλζμπμίδζδ ηνπ ρξφλνπ σο δπλακηθνχ παξάγνληα ζρεδηαζκνχ 

 ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ζοκεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ ςξ δπλακηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, υπμο 

εηενμβεκείξ κνλαδηθφηεηεο (singularities) ζοκοπάνπμοκ ζε ιζα εκυηδηα/ πνιιαπιφηεηα 

(multiplicity), πμο, ςξ εκζαίμ, ζοκεπέξ ζφκμθμ, ιεηααάθθεηαζ δοκαιζηά, δηαηεξψληαο ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ πμο ηδκ απμηεθμφκ. 

 ηδκ αλαδήηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηαζ ηδκ παναβςβή 

κνξθήο θαη ρψξνπ.  
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Βαζζηή ζέζε ηεο έξεπλαο, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ηνζηζηή αλζμθυβδζδ παναδεζβιάηςκ, είκαζ υηζ, 

ζπεδζάγμκηαξ ηακείξ ζε έκα πενζαάθθμκ αθθδθεπίδναζδξ δοκάιεςκ ηαζ ιεηααθδηχκ, υπμο δ ιμνθή 

ιπμνεί κα ιεηαζπδιαηίγεηαζ ηαζ κα ελεθίζζεηαζ ζημ πνυκμ, ακηζιεηςπίγεζ αζηνρίεο υπςξ: 

 έθθεζρδ ηδξ δηαδηθαζίαο θαηαλφεζεο ηςκ δμιχκ ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ πμο πενζβνάθμκηαζ 

ζηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ηδξ ειαάεοκζδξ ζηζξ έκκμζεξ ηδξ θζθμζμθίαξ, ιε απμηέθεζια ηδκ 

απιντθή κεηαθνξά εηθφλσλ θαη ελλνηψλ απυ επζζηδιμκζηά πεζνάιαηα ζηδκ ανπζηεηημκζηή 

πναηηζηή 

 έθθεζρδ ηαθηηθήο θαη μεθάζαξσλ θξηηεξίσλ βζα ηδκ επζθμβή ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο ηίεεηαζ 

ςξ αάζδ βζα επελενβαζία, ηαεχξ ηαζ ηςκ ζημζπείςκ πμο ιεηααάθθμκηαζ ηαζ αοηχκ πμο 

παναιέκμοκ ζηαεενά ζηδ ιεηααμθή 

 αδοκαιία ζηδ κεηάθξαζε ηεο δπλακηθήο απηήο θαηάζηαζεο ζε αξρηηεθηνληθή κνξθή, 

ιε ζοπκά παναδείβιαηα «παβχιαημξ» ηδξ ρδθζαηήξ ιμνθήξ ζε ιζα ηοπαία πνμκζηή ζηζβιή 

ηαζ αοημφζζαξ οθμπμίδζήξ ηδξ.  

 

Ζ πξφηαζε- ππφζεζε εξγαζίαο, πμο ζοβηνμηείηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ, είκαζ 

υηζ ζε ηάεε πενίπηςζδ πμο μ ανπζηέηημκαξ ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηδκ 

νξγάλσζε ηεο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο ιε ηδ αμήεεζα ηδξ 

ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ, έπεζ ηδκ ακάβηδ εκυξ κέμο ιδπακζζιμφ ιε ηδ ιμνθή εκυξ 

λνεηηθνχ εξγαιείνπ. Σμ κμδηζηυ ενβαθείμ πξαγκαηψλεηαη ιε δζαθμνεηζηυ ηάεε 

θμνά ηνυπμ, ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε ζοκεήηεξ ηαζ απαζηήζεζξ. Λεζημονβεί ςξ 

ζπληνληζηήο ηαζ, πςνίξ κα πνμηαεμνίγεζ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια, δίκεζ ιζα 

πμθθαπθυηδηα θφζεςκ ηαζ μδδβίεξ δνάζδξ βζα ηδκ επζθμβή ιζαξ ελ αοηχκ, έπμκηαξ 

έηζζ ημκ έιεγρν ηεο ζπλζεηηθήο δηαδηθαζίαο.  
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οβηεηνζιέκα, ςξ λνεηηθφ εξγαιείν μνίγεηαζ: 

 έκαξ κεραληζκφο, πμο ελππάξρεη ζηδκ ανπζηεηημκζηή πνάλδ, δέπεηαζ ηζξ έκκμζεξ ηδξ 

ηοπαζυηδηαξ, ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ ημο απνυαθεπημο ςξ πνυηθδζδ βζα ηδ ζοκεεηζηή 

δζαδζηαζία ηαζ αμδεά ζημκ νξηζκφ θαη ηε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ιέζα ζε έκα 

μνζζιέκμ πθαίζζμ, αθθά δεκ μδδβεί ζηδ ιζα ηαζ ιμκαδζηή θφζδ ημο πνμαθήιαημξ, μφηε ζηδκ 

πενζβναθή ημο ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο ζηδκ ηεθζηή ημο ιμνθή.  

 έκα δπλεηηθφ ηνπίν, πςνίξ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή, πμο ιπμνεί κα πάνεζ δζάθμνεξ εηθάκζεζξ 

ηαζ κα μδδβήζεζ ζε ηαηαζηεοέξ ιε οθζηυηδηα, ελεξγά ππαξθηέο, αθθά δζαθμνεηζηέξ θαηά 

πεξίπησζε 

 ιζα ζεσξεηηθή θαηαζθεπή, πμο ακαγδηά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηαζ ηςκ 

εζσηεξηθψλ θαλφλσλ πμο δζέπμοκ ηδ ιμνθή ημο (ειιεκείξ ζδζυηδηεξ/ αοημπμίδζδ), αθθά 

ηαζ ημκ ηνυπμ πμο οπυηεζηαζ ζε κεηαβνιέο κέζσ ηεο αιινπνηεηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο (εηενμηαεμνζζιυξ). 

 

Σμ λνεηηθφ εξγαιείν, υπςξ μνίγεηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ, ζοιαάθεζ ζηδκ: 

 

 θαηαλφεζε ηαζ ηδ δεκηνπξγηθή κεηαθνξά ηςκ επζζηδιμκζηχκ ηαζ θζθμζμθζηχκ εκκμζχκ, 

ιε ηνυπμ πμο κα ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζημ πθαίζζμ ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ ιεευδςκ, πμο μ 

ηάεε ανπζηέηημκαξ εέηεζ ζημκ εαοηυ ημο, ηαηά ηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία 

 ζχιιεςε ηνπ κεραληζκνχ ηεο κεηαβνιήο, ζημκ μνζζιυ ηςκ θξηηεξίσλ επηινγήο ηεο 

πιεξνθνξίαο πμο ιεηαθένεηαζ ζημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζημ δζαπςνζζιυ ηςκ 

ζημζπείςκ πμο κεηαβάιινληαη ηαζ εηείκςκ πμο παξακέλνπλ ζηαζεξά ζηδ ιεηααμθή 

 ζπγθξφηεζε θαλφλσλ/ νδεγηψλ βζα ημ επυιεκμ αήια, απυ ημοξ ζοκεπείξ 

ιεηαζπδιαηζζιμφξ ζημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ζηελ παξαγσγή κνξθήο κε ηαπηφρξνλε 

δηαηήξεζε ηνπ έιεγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Ωξ ηέημζμ ενβαθείμ θμζπυκ ελεηάγεηαζ ημ δηάγξακκα- αθαηξεηηθφο κεραληζκφο ζε δζάθμνεξ εηδμπέξ 

ημο, ιε ηονίανπδ ηδ εεςνδηζηή έκκμζα ηδξ δπλεηηθνπνίεζεο ηαζ ηδξ πξαγκάησζεο ηνπ δπλεηηθνχ. 

Ονίγμκηαζ ηαζ πενζβνάθμκηαζ μζ ζδζυηδηέξ ημο, μζ πανάιεηνμζ πμο θαιαάκμκηαζ οπυρδ ζηδ 

ζοβηνυηδζή ημο, πνμηεζιέκμο κα απακηά ζε ζοβηεηνζιέκα γδηήιαηα ηαζ δ θεζημονβία ημο, 

πνμηεζιέκμο κα ιδκ πνμηαεμνίγεζ ηδ θφζδ, αθθά κα πνμδζαβνάθεζ ιζα πμθθαπθυηδηα θφζεςκ. 

Δνεοκάηαζ δ ιεηααμθή ηαζ δ ελέθζλδ ημο νυθμο ημο δζαβνάιιαημξ απφ αλαιπηηθφ εξγαιείν ζε 

νδεγφ δξάζεο, πμο πενζβνάθεζ κε αθεξεκέλν ηξφπν ζρέζεηο ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ πμο 

ιεηέπμοκ ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ. Σέθμξ, ελεηάγεηαζ μ πζμ πενζμνζζιέκμξ νυθμξ ημο 

ζηζξ ζφβπνμκεξ ακαγδηήζεζξ ηαζ αμηνινγείηαη δ απμδμηζηυηδηά ημο ζε δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ. 

Απνδεηθλχεηαη υηζ ημ δηάγξακκα, σο αθεξεκέλε κεραλή θαη νδεγφο δξάζεο, ιπμνεί κα 

θεζημονβήζεζ σο λνεηηθφ εξγαιείν, ζφιθςκα ιε ημκ μνζζιυ πμο οπμδεζηκφεζ δ ένεοκα. Δπζηνέπεζ 

ζημκ ανπζηέηημκα κα δζαηδνήζεζ ημκ έιεγρν επί ηδξ δζαδζηαζίαξ, ηαηά ηδκ μπμία εηεξνγελείο 

κνλαδηθφηεηεο ζοκοπάνπμοκ ζε ιζα ελφηεηα/ πνιιαπιφηεηα, πμο κεηαβάιιεηαη δπλακηθά, 

δίκμκηαξ θαηά πεξίπησζε, ηζξ ηαηάθθδθεξ μδδβίεξ βζα ηδ ιεηάααζδ απυ ημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ 

ημ πεζνζζιυ ηδξ κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο ζηδκ παξαγσγή κνξθήο θαη ρψξνπ. 
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1.2 Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο- ε κεζνδνινγία- πεξίιεςε θεθαιαίσλ- εξσηήκαηα. 
 
Οζ ζηφρνη ηδξ ένεοκαξ είκαζ: 

 δ ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ άθθςκ γλσζηηθψλ πεδίσλ (θηινζνθία, ζεηηθέο επηζηήκεο) πμο 

μδήβδζακ ζηδ κεηάβαζε απυ ηδκ επζηναημφζα βναιιζηή, ακαθοηζηή κηεηενιζκζζηζηή 

ζοκεεηζηή δζαδζηαζία, υπμο μ ανπζηέηημκαξ έπεζ ημκ πθήνδ έθεβπμ ημο ηεθζημφ ακηζηεζιέκμο, 

ζε ιζα ηαηεοεοκυιεκδ -αθθά υπζ ιε πνμηαεμνζζιέκα απμηεθέζιαηα- δοκαιζηή δζαδζηαζία 

ζπεδζαζιμφ, υπμο μ ανπζηέηημκαξ έπεζ ημ νυθμ ημο ζοκημκζζηή  

 μ εκημπζζιυξ ηςκ πζεακχκ αζηνρηψλ πμο πνμηφπημοκ απυ ημ ζπεδζαζιυ ζε έκα 

πενζαάθθμκ αθθδθεπίδναζδξ δοκάιεςκ ηαζ ιεηααθδηχκ, υπμο δ ιμνθή ιπμνεί κα 

ιεηαζπδιαηίγεηαζ ηαζ κα ελεθίζζεηαζ ζημ πνυκμ 

 μ πνμζδζμνζζιυξ εκυξ κέμο ιδπακζζιμφ, ημο λνεηηθνχ εξγαιείνπ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

αζημπζχκ ηαζ ηδ δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ επί ηεο δηαδηθαζίαο, ηαηά ηδκ μπμία εηενμβεκείξ 

ιμκαδζηυηδηεξ ζοκοπάνπμοκ ζε ιζα εκυηδηα, πμο ιεηααάθθεηαζ δοκαιζηά 

 δ θαηά πεξίπησζε αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ δηαγξάκκαηνο- αθαζνεηζημφ 

ιδπακζζιμφ ςξ ηαηάθθδθμ κμδηζηυ ενβαθείμ ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ ηαζ δ 

δηεξεχλεζε ηεο εμέιημήο ηνπ. 

 

Σμ ρξνληθφ πιαίζην: 

Ζ ένεοκα ζοβηεκηνχκεζ/ ηαλζκμιεί/ ηαηδβμνζμπμζεί αάζεζ μνζζιέκςκ ηνζηδνίςκ ηαζ ζοβηνμηεί ζε έκα 

πιέγκα- δίθηπν ηζξ απυρεζξ ανπζηεηηυκςκ ηαζ εεςνδηζηχκ, απυ ηζξ αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 

έςξ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 μζ μπμίμζ δνμοκ, ηαηά αάζδ, ζηζξ ΖΠΑ. Σμ 1993 εεςνείηαζ 

πνμκζά μνυζδιμ βζα ηδ ιεηάααζδ ζηζξ κέεξ ακαγδηήζεζξ. ημ ηεφπμξ 102 ημο ARCHITECTURAL 

DESIGN PROFILE (1993) ιε ηίηθμ Folding in Architecture, πμο επζιεθείηαζ μ Greg Lynn, 

δζαηεηνζιέκμζ αιενζηάκμζ εεςνδηζημί ηαζ ανπζηέηημκεξ πανμοζζάγμοκ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ημοξ ιε 

αθεηδνία ηδκ «πηφπςζδ», ςξ εκαθθαηηζηή ζηδ ιέπνζ ηυηε αθαζνεηζηή δζάεεζδ ημο Μμκηένκμο ηαζ ηδκ 

οπενααηζηή ηαζ εζημκμβναθζηή ακηίθδρδ ηδξ απμδυιδζδξ. 
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Σα θξηηήξηα ηαηδβμνζμπμίδζδξ ηςκ οπυ ελέηαζδ απυρεςκ αθμνμφκ: 

 ημκ ηνυπμ πεζνζζιμφ ηδξ κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο πμο δζαιμνθχκεζ ημ ρδθζαηυ 

πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ ελεθίζζεηαζ δ ιμνθή, μπυηε ηαζ δζαηνίκμκηαζ δφμ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ 

δοκαιζηχκ δζαδζηαζζχκ ζπεδζαζιμφ (αθ. ηεθ. 3.3.2) 

 ημκ ηνυπμ ρξήζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο σο λνεηηθνχ εξγαιείνπ, μπυηε ηαζ ελεηάγεηαζ δ 

ελέθζλδ ημο δζαβνάιιαημξ απυ ακαθοηζηυ ενβαθείμ ζε μδδβυ δνάζδξ ηαζ αμηνινγείηαη δ 

απμδμηζηυηδηά ημο ζε δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ (αθ. ηεθ. 4) 

 

Σμ πθαίζζμ πμο δζαιμνθχκεηαζ έπεζ ςξ πξψηε χιε: 

 ζεσξεηηθφ ιφγν ηαζ απφςεηο (δδιμζζεοιέκεξ, ηεηιδνζςιέκεξ, πανμοζζαζιέκεξ ζε 

ζοκέδνζα, δμζιέκεξ ςξ αθμνιή βζα ένεοκα ζε ανπζηεηημκζηέξ ζπμθέξ), πμο δζαηοπχκμκηαζ 

ηονίςξ απυ ημοξ Sanford Kwinter, Stanley Allen, Manuel De Landa, Jeffrey Kipnis ηαζ 

John Rajchman , ιέζα απυ ηζξ ακαθμνέξ ημοξ ζημ θζθμζμθζηυ θυβμ ηςκ Gilles Deleuze ηαζ 

Felix Guattari,  

 έξγα (είηε πναβιαημπμζδιέκα, είηε απθά εηηεεεζιέκα ηαζ δδιμζζεοιέκα), ηονίςξ απυ ημοξ 

Greg Lynn, Peter Eisenmann, UNStudio, Jesse Reiser- Nanako Umemoto, Ali Rahim η.α. 

Υςνίξ κα είκαζ απαναίηδηα ζοκενβάηεξ ή ζοκεηαίνμζ ηαζ πςνίξ μ εεςνδηζηυξ ημοξ θυβμξ, μ ηνυπμξ 

πεζνζζιμφ ηςκ ιέζςκ πμο έπμοκ ζηδ δζάεεζή ημοξ ηαζ μζ βκχιεξ ημοξ κα ηαοηίγμκηαζ, μζ οπυ ελέηαζδ 

ενεοκδηέξ έπμοκ ημζκμφξ εεςνδηζημφξ πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ ενςηήιαηα πνμξ δζενεφκδζδ, ιε 

ηονζυηενμ ηδκ αλαδήηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηαζ ηδκ παναβςβή 

κνξθήο θαη ρψξνπ κέζα απφ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ. 

 

Οζ πεγέο είκαζ: 

 ηαηά ηφνζμ θυβμ βηβιηνγξαθηθέο (αζαθία, άνενα ηαζ πενζμδζηυξ ηφπμξ), υπςξ ακαθφεηαζ ζημ 

ηεθ. 1.3 

 δηαδηθηπαθέο (ηονίςξ υζμκ αθμνά ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ένβςκ πμο ακαθφμκηαζ, ιε έιθαζδ 

ζηδκ επζθμβή ηςκ ζημζπείςκ πμο μζ ίδζμζ μζ ιεθεηδηέξ επζθέβμοκ κα πανμοζζάζμοκ) 
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 απυ ημ πξνζσπηθφ κνπ αξρείν, ιέζα απυ παναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ηαζ εηηεκχκ 

ζογδηήζεςκ ηαζ ιε ηάπμζμοξ απυ ημοξ οπυ ελέηαζδ ιεθεηδηέξ, ζηα πθαίζζα ηδξ δζδαζηαθίαξ 

ημοξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ζπμθή ημο Columbia University NY, ημ 1998-99, υπμο απέηηδζα 

ημκ ηίηθμ Master of Science in Advanced Architectural Design.  

 

Ζ ζπκβνιή ηδξ ένεοκαξ: 

Ζ ηνζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ ζφβπνμκδξ ανπζηεηημκζηήξ εεςνίαξ δεκ είκαζ ακεπηοβιέκδ ζε ζηακμπμζδηζηυ 

ααειυ, ιε απμηέθεζια μζ ανπζηέηημκεξ, ζδζαίηενα ηαηά ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ, κα ιδκ έπμοκ ανηεηά 

ενβαθεία, χζηε κα ηνίκμοκ ζε αάεμξ ηζξ ηάζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ, μφηε κα έπμοκ ακαπηφλεζ 

επανηχξ ηα ηαηάθθδθα ιέζα βζα κα ιπμνμφκ κα αλζμπμζήζμοκ δδιζμονβζηά θηινζνθηθά εκαφζιαηα 

ηαζ ζηνηρεία απφ άιιεο επηζηήκεο βζα ηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία. ηα πθαίζζα ηδξ δζαηνζαήξ 

πναβιαημπμζείηαζ ζοζηδιαηζηή αλάιπζε, θαηεγνξηνπνίεζε θαη θξηηηθφο ζρνιηαζκφο ηνπ 

εεςνδηζημφ θυβμο ηαζ ένβμο ζφβπνμκςκ ανπζηεηηυκςκ- εεςνδηζηχκ βφνς απυ ηζξ δοκαιζηέξ 

δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ, πμο απμηεθεί, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, ζδιακηζηή ζοιαμθή ζε ιζα πνιηηηζκηθή 

επηζηήκε, υπςξ είκαζ δ ανπζηεηημκζηή.  

Κονίςξ υιςξ, δ ζοιαμθή ηδξ ένεοκαξ έβηεζηαζ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ έκκμζαξ ημο λνεηηθνχ 

εξγαιείνπ, ηςκ ζδζμηήηςκ ημο, ζηδ δζενεφκδζδ ηδξ πνδζζιυηδηάξ ημο ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ 

ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ-θαηά πεξίπησζε- θαηαιιειφηεξεο έθθξαζήο ηνπ. ηα πθαίζζα ηδξ δζαηνζαήξ 

ελεηάγεηαζ δ εμέιημε ηνπ δηαγξάκκαηνο απυ ακαθοηζηυ ενβαθείμ ζε μδδβυ δνάζδξ ζηζξ δοκαιζηέξ 

δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ ηαζ αμηνινγείηαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπ ςξ κμδηζηυ ενβαθείμ ζε δζάθμνα 

παναδείβιαηα.  

Σέθμξ, ζε ιζα ζοκεεηζηή δζαδζηαζία πμο δεκ πνμηαεμνίγεζ πθέμκ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια ηαζ μ 

ζπεδζαζιυξ βίκεηαζ ζε έκα πενζαάθθμκ αθθδθεπίδναζδξ δοκάιεςκ ηαζ ιεηααθδηχκ, υπμο δ ιμνθή 

ιπμνεί κα ιεηαζπδιαηίγεηαζ ηαζ κα ελεθίζζεηαζ ζημ πνυκμ, δ δζαηνζαή πνμηείκεζ ηδ πνήζδ ημο 

δηαγξάκκαηνο- αθεξεκέλεο κεραλήο ςξ ημ ηαηάθθδθμ κμδηζηυ ενβαθείμ βζα έκακ κέμ ηνυπμ 

ειέγρνπ ηνπ αξρηηεθηνληθνχ αληηθεηκέλνπ.  
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Πεξίιεςε Κεθαιαίσλ 

Ζ ένεοκα ανπζηά (ηεθ. 1-3) ελεηάγεζ πχξ μζ ανπζηέηημκεξ, πνμζεββίγμκηαξ ζοβηεηνζιέκα θζθμζμθζηά 

ηείιεκα, άθθμηε επζθακεζαηά ηαζ άθθμηε ζε αάεμξ ηαζ, ειπκευιεκμζ απυ έκκμζεξ πμο βεκκήεδηακ απυ 

ηζξ ηεθεοηαίεξ ελεθίλεζξ ζηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ, ιπυνεζακ κα μδδβήζμοκ ηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ ζε 

λέα αλνίγκαηα, απμζηαεενμπμζχκηαξ ηδκ επζηναημφζα παβζςιέκδ ηαηάζηαζδ. ηδ ζοκέπεζα (ηεθ. 

4), ιέζα απυ ηδκ ακάθοζδ ημο επζζηδιμκζημφ ηαζ θζθμζμθζημφ θυβμο πμο εκδζαθένεζ ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ δζαηνζαή, επζπεζνεί κα ζοβηνμηήζεζ ηδκ έκκμζα ημο λνεηηθνχ εξγαιείνπ ηαζ ελεηάγεζ 

πχξ ημ δζάβναιια- αθδνδιέκδ ιδπακή, ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ηαηάθθδθμ κμδηζηυ ενβαθείμ ζηζξ 

δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ. Πζμ ακαθοηζηά: 

 

 ημ θεθάιαην 1 (εζζαβςβή) ανπζηά πνμζδζμνίγμκηαζ μζ ζηφρνη ηδξ ένεοκαξ, ακαθφεηαζ δ 

κεζνδνινγία πμο αημθμοεείηαζ ηαζ δζαηοπχκμκηαζ πέκηε εξσηήκαηα πμο ελεηάγμκηαζ ζηα 

πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ. ηδ ζοκέπεζα, πξνζδηνξίδεηαη θαη πεξηνξίδεηαη ην δίθηπν ησλ 

απφςεσλ, δεδμιέκμο υηζ δ επμπή πμο ελεηάγς παναηηδνίγεηαζ απυ πμίηζθθεξ 

πνμζεββίζεζξ, υζμκ αθμνά ηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ ηαζ ημ δζάβναιια. 

 

οβηεηνζιέκα, ζηδκ εκυηδηα 1.3 ηδξ εζζαβςβήξ, ιε ηφνζμ άλμκα ημ θζθμζμθζηυ θυβμ ηςκ Deleuze- 

Guattari ηαζ ηδκ ακάθοζδ/ ενιδκεία ημο ή ηδκ πνμζςπζηή «ακάβκςζδ» ημο (ηαφηζζδ, μζηεζμπμίδζδ ή 

ακηίεεζδ) απυ εεςνδηζημφξ ηαζ ανπζηέηημκεξ, δζαιμνθχκεηαζ ημ ανπζηυ πθέβια
1
 πμο δδθχκεζ ηδκ 

ακάβηδ βζα κέα ακμίβιαηα ζηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ. ηδ ζοκέπεζα, δ μιάδα επακελεηάγεζ ηαζ 

ελεθίζζεζ ηζξ ανπζηέξ απυρεζξ ηδξ, εκχ, ηαοηυπνμκα, πνμζηίεεκηαζ ηαζ κέεξ ακαγδηήζεζξ, δδθαδή ημ 

δίθηπν ησλ απφςεσλ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη θαη εμειίζζεηαη. ε ηάπμζεξ εκυηδηεξ βίκεηαζ 

ακαθμνά ζε θζθμζμθζηέξ, επζζηδιμκζηέξ ή ανπζηεηημκζηέξ ηάζεζξ πμο δεκ ελεηάγμκηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ 

ένεοκαξ, ιε ζημπυ κα θακεί βζαηί αοηέξ δελ επηιέγνληαη ςξ ημ ηαηάθθδθμ ενβαθείμ βζα ηδκ 

πνμαθδιαηζηή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δζαηνζαήξ. 

                                                      
1
 απμηεθμφιεκμ, ιεηαλφ άθθςκ, απυ ημοξ Kwinter, Allen, Rajchman, De Landa, Kipnis, Somol, Lynn, Zaera Polo, Van Berkel, 

Rahim, Reiser, Eisenman η.α. (αθ. 1.3) 
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 ημ θεθάιαην 2 (ζζημνζηή ακαδνμιή) επζζδιαίκμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ ηάπμζμζ απυ ημοξ 

παξάγνληεο πνπ δηακφξθσζαλ ην πιέγκα ησλ απφςεσλ πμο εκδζαθένμοκ ηδκ ένεοκα, 

ηαεχξ ηαζ ηα πεδία ζηα μπμία παναηδνείηαζ ιζα ιεηάααζδ απυ ηζξ ιέπνζ ηυηε επζηναημφζεξ 

εέζεζξ ζηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία ηαζ ζημκ ηνυπμ πνήζδξ ημο δζαβνάιιαημξ ςξ ενβαθείμ ηαζ 

μζ πζεακμί θυβμζ πμο οπέδεζλακ ηδ ιεηααμθή αοηή.  

 

οβηεηνζιέκα, ελεηάγεηαζ ημ εεςνδηζηυ- θζθμζμθζηυ οπυααενμ ιεηά ημ ιμκηένκμ ηίκδια ςξ ημ 1993, 

πμο οπέδεζλε ηδκ ακάβηδ βζα ιεηααμθή ηδξ οπάνπμοζαξ εεχνδζδξ ηδξ έκκμζαξ ημο δζαβνάιιαημξ ηαζ 

ηδξ πνήζδξ ημο απυ ακαθοηζηυ ενβαθείμ επζιενζζιμφ ημο Όθμο ζε ιένδ- ιε ζημπυ ηδκ 

επακαζφκεεζδ ημο ζοκυθμο απυ ηα επζιένμοξ ζοζηαηζηά ημο (αάζεζ πνμηαεμνζζιέκςκ απμθάζεςκ, 

υπμο μ ιεθεηδηήξ έπεζ ημ ζοκμθζηυ έθεβπμ επί ημο ηεθζημφ απμηεθέζιαημξ)- ζε ενβαθείμ πμο εα 

επζηνέπεζ ηδκ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο, ζηδ θμβζηή ημο ηοπαίμο ηαζ απνυαθεπημο, υπμο μ 

ιεθεηδηήξ έπεζ έιεγρν επί ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ. 

 

 ημ θεθάιαην 3 (δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ), δζαιμνθχκεηαζ δ θνηλή πξνβιεκαηηθή ηαζ 

δζαηοπχκμκηαζ νη λέεο έλλνηεο πξνο εμεξεχλεζε, πνμενπυιεκεξ ηονίςξ απυ γλσζηηθά 

πεδία άιισλ επηζηεκψλ, πμο δζαιμνθχκμοκ ημ πθαίζζμ βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ δπλακηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ.  

 

οβηεηνζιέκα, ζηζξ πνχηεξ εκυηδηεξ ημο ηεθαθαίμο 3 (ηεθ. 3.1), ανπζηά επζζδιαίκμκηαζ μζ αδοκαιίεξ 

ηςκ ιέπνζ ηυηε πνμζεββίζεςκ (ημο ιμκηένκμο- ιεηαιμκηένκμο ηαζ ηδξ απμδυιδζδξ) πμο 

δζαιυνθςζακ ημ οπυααενμ βζα ηζξ ιεηέπεζηα ελεθίλεζξ, απυ ημ ΄93 ηαζ φζηενα.  

ηδ ζοκέπεζα (ηεθ. 3.2.1), ελεηάγμκηαζ ηάπμζεξ θηινζνθηθέο έλλνηεο πμο επδνέαζακ ηδκ 

ανπζηεηημκζηή ζηέρδ, υπςξ δ έκκμζα ηδξ «πηφπςζδξ» (fold, le Pli), υπςξ πνμζεββίζηδηε πνζκ ηνζάκηα 

πνυκζα, απυ ημ Gilles Deleuze, ηαεχξ ηαζ μζ έκκμζεξ ηδξ έπ‟ άπεζνμκ επακάθδρδξ, ηδξ 

πμθθαπθυηδηαξ ηαζ ηδξ ζοκεπμφξ, μιαθήξ ελέθζλδξ. Δπίζδξ ιεθεηάηαζ μ θυβμξ ηςκ Deleuze ηαζ 
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Guattari βζα δμιέξ, πμο απμηεθμφκηαζ απυ εηενμβεκή ζημζπεία, μνβακςιέκα ζε έκα ζοκεπέξ ιείβια, 

ηζξ μπμίεξ μκυιαζακ «νζγςιαηζηέξ» ηαζ ηζξ ζοκέηνζκακ ιε δεκδνζηέξ ζενανπζηέξ δμιέξ, ζε 

παναδείβιαηα πμο οπάνπμοκ ηυζμ ζηδ θφζδ, υζμ ηαζ ζηδκ ημζκςκία ηαζ ζε πμθθμφξ άθθμοξ 

ηθάδμοξ επζζηδιχκ.  

Παναηάης (ηεθ. 3.2.2), ιεθεηάηαζ δ επίδναζδ ηςκ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ. Ζ 

ιεηάααζδ ζηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα απυ ημκ ηθεζζηυ ιδπακζηυ ηυζιμ ηαζ ηδ βναιιζηή, αζηζμηναηζηή -

ζηδνζγυιεκδ ζηδ Νεοηχκεζα θμβζηή- εεχνδζδ ημο ηυζιμο, ζε ιζα ιδ βναιιζηή, δοκαιζηή εεχνδζδ, 

πμο ειπκέεηαζ απυ ηζξ ζφβπνμκεξ ακαγδηήζεζξ ηςκ ιαεδιαηζηχκ, ηδξ θοζζηήξ ηαζ ηδξ ιμνζαηήξ 

αζμθμβίαξ, έεεζε ηζξ αάζεζξ βζα ηδ ιεηάααζδ απυ ημ κηεηενιζκζζιυ ηαζ ηα ηθεζζηά ζοζηήιαηα 

ηεκηνζημφ εθέβπμο (ημζκςκία πεζεανπίαξ ηαηά Deleuze), ζενανπζηχκ μνβακχζεςκ ηαζ ζηαεενχκ 

αλζχκ, υπμο μ ανπζηέηημκαξ ζοκημκίγεζ ηαζ πνμηαεμνίγεζ ηα πάκηα, ζε ιζα ηαηεοεοκυιεκδ -αθθά υπζ 

ιε πνμηαεμνζζιέκα απμηεθέζιαηα- δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ, υπμο μ ανπζηέηημκαξ εέηεζ ημοξ ηακυκεξ 

μνβάκςζδξ ηαζ απμδέπεηαζ ηδκ πνςημαμοθία ηςκ ζοκζζηςζχκ, ηδ ιεηααμθή, ηα απνυαθεπηα 

ζοιαάκηα ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ κα αοηυ-μνβακχκεηαζ ηαζ κα ζζμννμπεί εη κέμο 

(ημζκςκία εθέβπμο ηαηά Deleuze).  

Σέθμξ (ηεθ. 3.2.3), βίκεηαζ ακαθμνά εζζαβςβζηά ζε ηάπμζα βκςνίζιαηα ηδξ ηνπνινγηθήο 

γεσκεηξίαο, πμο εκδζαθένεηαζ βζα «ιμκηέθα αθδνδιέκδξ μνβάκςζδξ», βζα ημ είδμξ ημο δεζιμφ 

ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ πμο απμηεθμφκ ημ ζφκμθμ ηαζ βζα ηζξ ζδζυηδηεξ εηείκεξ πμο παναιέκμοκ 

αιεηάαθδηεξ, υηακ δ ιμνθή οπυηεζηαζ ζε παναιμνθχζεζξ. Δπζηνέπεζ δδθαδή ημ πεζνζζιυ ιμνθχκ, 

πμο ιεηαθθάζζμκηαζ ηαζ δζαθμνμπμζμφκηαζ μιαθά ηαζ ζε ζοκέπεζα ηαζ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ 

ανπζηέηημκεξ κα πεζναιαηζζημφκ ζημ κέμ αοηυ πεδίμ, πμο ακηζιεηςπίγεζ ην ρξφλν σο δπλακηθφ 

παξάγνληα ζρεδηαζκνχ ηαζ κα επακελεηάζμοκ ημ δήηεκα ηνπ ειέγρνπ. 

Πνμηφπηεζ θμζπυκ ςξ ημζκυ βκχνζζια ηςκ ακαγδηήζεςκ αοηχκ δ κεηάβαζε απυ ημκ μνζζιυ ηδξ 

ηαοηυηδηαξ ημο ακηζηεζιέκμο ςξ αενμζζηζηυ ζφκμθμ ιμκάδςκ, ή ςξ ζοκφπανλδ ακηζθάζεςκ, ζε 

ακηζηείιεκα πμο απμηεθμφκηαζ απυ ηδ ιίλδ ηαζ ζοβπχκεοζδ δζαθμνεηζημηήηςκ («πνιιαπιφηεηα») 

ζε έκα εκζαίμ ηαζ ζοκεπέξ ζφζηδια, πμο ζοιπενζθένεηαζ ςξ «κνλαδηθφηεηα» ηαζ πμο μζ ιμνθέξ, 

ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκεξ ηαζ ελεθζζζυιεκεξ ζημ πνυκμ, βίκμκηαζ ηαηακμδηέξ ςξ ζπκβάληα, ςξ δ 
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πξαγκάησζε ηεο δπλεηηθήο πιεξνθνξίαο πμο οπάνπεζ απμεδηεοιέκδ ζημ ζφζηδια.  

 

ημ δεφηενμ ιένμξ ημο ηεθαθαίμο 3 (ηεθ. 3.3) ανπζηά ελεηάγεηαζ πχξ ηα ζδιεία ζηα μπμία δέπηδηακ 

επίδναζδ δ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ ηαζ πνάλδ, μδήβδζακ ζηδ γέλλεζε κηαο λέαο ζπλζεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, αοηή ηδξ δπλακηθήο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ηαζ πενζβνάθμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά 

ηδξ βκςνίζιαηα. Πναβιαημπμζείηαζ, αάζεζ μνζζιέκςκ ηνζηδνίςκ, ιζα επζιένμοξ νκαδνπνίεζε ηςκ 

απυρεςκ βφνς απυ ηζξ δοκαιζηέξ δζαδζαηζίεξ ζπεδζαζιμφ, δζαηοπχκμκηαζ μζ δζαθμνεηζηέξ 

πνμζεββίζεζξ ηαζ βίκεηαζ δ ιεηαλφ ημοξ ζφβηνζζδ.  

ηδ ζοκέπεζα (ηεθ.3.3.2), μζ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ πςνίγμκηαζ ζε δφμ επζιένμοξ 

ηαηδβμνίεξ. Ζ πνχηδ, πεζνίγεηαζ ηονίςξ ηδ ιεηααμθή ηδξ πθδνμθμνίαξ, πμο επδνεάγεζ ημ δοκαιζηυ 

ρδθζαηυ πενζαάθθμκ, ιέζα ζημ μπμίμ δζαιμνθχκεηαζ ηαζ ελεθίζζεηαζ δ ιμνθή (άνα δ κνξθή 

επεξεάδεηαη δεπηεξνγελψο), εκχ δ δεφηενδ αζπμθείηαζ ιε ημοξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

ιμνθήξ ζημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ υπμο ζοκηίεεηαζ (άνα δ κνξθή επεξεάδεηαη πξσηνγελψο). 

Δπζζδιαίκμκηαζ μζ μιμζυηδηέξ ημοξ ηαζ ακαπηφζζμκηαζ μζ δζαθμνέξ ημοξ, πανμοζζάγμκηαζ ένβα 

ανπζηεηηυκςκ πμο ειπίπημοκ είηε ζηδκ πνχηδ, είηε ζηδ δεφηενδ ηαηδβμνία ηαζ ζπμθζάγεηαζ ακ μ 

θυβμξ ηαζ δ εεςνία πμο ακαπηφζζμοκ ανίζημοκ εθανιμβή ζηα ένβα ημοξ. Ωξ ημζκυ βκχνζζια ηςκ 

ακαγδηήζεςκ αοηχκ πνμηφπηεζ δ ιεηάααζδ απυ ημκ μνζζιυ ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο ακηζηεζιέκμο ςξ 

αενμζζηζηυ ζφκμθμ ιμκάδςκ, ή ςξ ζοκφπανλδ ακηζθάζεςκ, ζε ακηζηείιεκα πμο απμηεθμφκηαζ απυ ηδ 

ιίλδ ηαζ ζοβπχκεοζδ δζαθμνεηζημηήηςκ («πμθθαπθυηδηα») ζε έκα εκζαίμ ηαζ ζοκεπέξ ζφζηδια, πμο 

ζοιπενζθένεηαζ ςξ «ιμκαδζηυηδηα». Οζ ιμνθέξ, ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκεξ ηαζ ελεθζζζυιεκεξ ζημ 

πνυκμ, βίκμκηαζ ηαηακμδηέξ ςξ ζοιαάκηα, ςξ δ πναβιάηςζδ ηδξ δοκδηζηήξ πθδνμθμνίαξ πμο 

οπάνπεζ απμεδηεοιέκδ ζημ ζφζηδια. 

 

ημ ηεθεοηαίμ ιένμξ ημο ηεθαθαίμο 3 (ηεθ. 3.3.3) ακαπηφζζεηαζ δ ααζζηή εέζδ ηδξ ένεοκαξ, υπςξ 

πνμηφπηεζ απυ ηδκ ηνζηζηή αλζμθυβδζδ παναδεζβιάηςκ. πεδζάγμκηαξ ηακείξ ζε έκα πενζαάθθμκ 

αθθδθεπίδναζδξ δοκάιεςκ ηαζ ιεηααθδηχκ, υπμο δ ιμνθή ιπμνεί κα ιεηαζπδιαηίγεηαζ ηαζ κα 

ελεθίζζεηαζ ζημ πνυκμ, ακηζιεηςπίγεζ αζηνρίεο υπςξ: 
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-  έθθεζρδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαηακυδζδξ ηςκ δμιχκ ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ πμο πενζβνάθμκηαζ 

ζηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ηδξ ειαάεοκζδξ ζηζξ έκκμζεξ ηδξ θζθμζμθίαξ, ιε απμηέθεζια ηδκ απθμσηή 

ιεηαθμνά εζηυκςκ ηαζ εκκμζχκ απυ επζζηδιμκζηά πεζνάιαηα ζηδκ ανπζηεηημκζηή πναηηζηή 

-  έθθεζρδ ηαηηζηήξ ηαζ λεηάεανςκ ηνζηδνίςκ βζα ηδκ επζθμβή ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο ηίεεηαζ ςξ 

αάζδ βζα επελενβαζία, ηαεχξ ηαζ ηςκ ζημζπείςκ πμο ιεηααάθθμκηαζ ηαζ αοηχκ πμο παναιέκμοκ 

ζηαεενά ζηδ ιεηααμθή 

-  αδοκαιία ζηδ ιεηάθναζδ ηδξ δοκαιζηήξ αοηήξ ηαηάζηαζδξ ζε ανπζηεηημκζηή ιμνθή, ιε 

ζοπκά παναδείβιαηα «παβχιαημξ» ηδξ ρδθζαηήξ ιμνθήξ ζε ιζα ηοπαία πνμκζηή ζηζβιή ηαζ 

αοημφζζαξ οθμπμίδζήξ ηδξ. 

 

 ημ θεθάιαην 4 (ημ Γζάβναιια: απυ ακαθοηζηυ ενβαθείμ μδδβυξ δνάζδξ ζηζξ δοκαιζηέξ 

δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ), ακαπηφζζεηαζ δ πξφηαζε- ππφζεζε εξγαζίαο: ζε ηάεε 

πενίπηςζδ πμο μ ανπζηέηημκαξ ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ ζοκεπχξ 

ιεηαααθθυιεκδξ πθδνμθμνίαξ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ, έπεζ ηδκ ακάβηδ 

εκυξ κέμο ιδπακζζιμφ ιε ηδ ιμνθή εκυξ λνεηηθνχ εξγαιείνπ. Σμ κμδηζηυ ενβαθείμ 

πναβιαηχκεηαζ ιε δζαθμνεηζηυ ηάεε θμνά ηνυπμ, ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε ζοκεήηεξ ηαζ 

απαζηήζεζξ. Λεζημονβεί ςξ ζοκημκζζηήξ ηαζ, πςνίξ κα πνμηαεμνίγεζ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια, 

δίκεζ ιζα πμθθαπθυηδηα θφζεςκ ηαζ μδδβίεξ δνάζδξ βζα ηδκ επζθμβή ιζαξ ελ αοηχκ, έπμκηαξ 

έηζζ ημκ έθεβπμ ηδξ ζοκεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ.  

 

οβηεηνζιέκα, ανπζηά (ηεθ. 4.1) ιε αάζδ ημ θυβμ ημο Deleuze βζα ημ «χια Υςνίξ Όνβακα», υπςξ 

ημ πνμζδζμνίγεζ ιε αθεηδνία ημ ένβμ ημο Francis Bacon, ηαεχξ ηαζ ημ θυβμ ημο John Rajchman 

πενί «ηαηαζηεοχκ», ςξ λνεηηθφ εξγαιείν μνίγεηαζ: 

- έκαξ κεραληζκφο, πμο εκοπάνπεζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή πνάλδ, δέπεηαζ ηζξ έκκμζεξ ηδξ 

ηοπαζυηδηαξ, ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ ημο απνυαθεπημο ςξ πνυηθδζδ βζα ηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία 

ηαζ αμδεά ζημκ μνζζιυ ηαζ ηδ δζαηφπςζδ ημο πνμαθήιαημξ ιέζα ζε έκα μνζζιέκμ πθαίζζμ, αθθά δεκ 

μδδβεί ζηδ ιζα ηαζ ιμκαδζηή θφζδ ημο πνμαθήιαημξ, μφηε ζηδκ πενζβναθή ημο ανπζηεηημκζημφ 
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ακηζηεζιέκμο ζηδκ ηεθζηή ημο ιμνθή.  

- έκα δπλεηηθφ ηνπίν, πςνίξ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή, πμο ιπμνεί κα πάνεζ δζάθμνεξ εηθάκζεζξ 

ηαζ κα μδδβήζεζ ζε ηαηαζηεοέξ ιε οθζηυηδηα, εκενβά οπανηηέξ, αθθά δζαθμνεηζηέξ ηαηά πενίπηςζδ 

- ιζα ζεσξεηηθή θαηαζθεπή, πμο ακαγδηά ηδκ ηαοηυηδηα ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ηςκ 

εζςηενζηχκ ηακυκςκ πμο δζέπμοκ ηδ ιμνθή ημο (ειιεκείξ ζδζυηδηεξ/ αοημπμίδζδ), αθθά ηαζ ημκ 

ηνυπμ πμο οπυηεζηαζ ζε ιεηααμθέξ ιέζς ηδξ αθθμπμζδηζηήξ ημο δναζηδνζυηδηαξ (εηενμηαεμνζζιυξ). 

 

Σμ κμδηζηυ ενβαθείμ, υπςξ μνίγεηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ, ζπκβάιεη ζηδκ: 

- ηαηακυδζδ ηαζ ηδ δεκηνπξγηθή κεηαθνξά ηςκ επζζηδιμκζηχκ ηαζ θζθμζμθζηχκ εκκμζχκ, ιε 

ηνυπμ πμο κα ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζημ πθαίζζμ ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ ιεευδςκ, πμο μ ηάεε 

ανπζηέηημκαξ εέηεζ ζημκ εαοηυ ημο, ηαηά ηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία 

- ζχιιεςε ηνπ κεραληζκνχ ηεο κεηαβνιήο, ζημκ μνζζιυ ηςκ θξηηεξίσλ επζθμβήξ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ πμο ιεηαθένεηαζ ζημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζημ δηαρσξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πμο 

ιεηααάθθμκηαζ ηαζ εηείκςκ πμο παναιέκμοκ ζηαεενά ζηδ ιεηααμθή 

- ζπγθξφηεζε θαλφλσλ/ νδεγηψλ βζα ημ επυιεκμ αήια, απυ ημοξ ζοκεπείξ 

ιεηαζπδιαηζζιμφξ ζημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ζηδκ παναβςβή ιμνθήξ ιε ηαοηυπνμκδ δζαηήνδζδ ημο 

έθεβπμο ηδξ δζαδζηαζίαξ. 

 

ηδ ζοκέπεζα, ελεηάγεηαζ δ εμέιημε ηνπ δηαγξάκκαηνο απυ ακαθοηζηυ ενβαθείμ (ηεθ. 4.2) ηαζ 

ζδευβναιια (ηεθ. 4.3) ζε μδδβυξ δνάζδξ (ηεθ. 4.4) ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ ηαζ 

αλζμθμβείηαζ δ απμδμηζηυηδηά ημο ςξ λνεηηθφ εξγαιείν ζε δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ. Πναβιαημπμζείηαζ 

ηαζ πάθζ, αάζεζ μνζζιέκςκ ηνζηδνίςκ, ιζα επζιένμοξ νκαδνπνίεζε ηςκ απυρεςκ, δζαηοπχκμκηαζ μζ 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηαζ βίκεηαζ δ ιεηαλφ ημοξ ζχγθξηζε. Ακαθφεηαζ ηαζ ζπμθζάγεηαζ δ 

επηινγή ημο δζαβνάιιαημξ ηαζ δ εθαξκνγή ημο ζε ζοβηεηνζιέκα έξγα, εκχ επζζδιαίκμκηαζ ηοπυκ 

αζπλέπεηεο ηαζ αδοκαιίεξ ηδξ εθανιμβήξ ζε ζπέζδ ιε ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ πμο ηδ ζοκμδεφεζ. 

Ανπζηά θμζπυκ (ηεθ. 4.2), ιέζα απυ ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζημ Θεηηθηζκφ ηαζ ζηζξ απυρεζξ ημο Bill 

Hiller ηαζ ηδξ μιάδαξ ημο Space Syntax, πμο πνμζεββίγμοκ ημ δζάβναιια ςξ αλαιπηηθφ εξγαιείν, 
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ελεηάγμκηαζ μζ πανάβμκηεξ πμο οπέδεζλακ ηδ ιεηααμθή ηαζ ελέθζλδ αοημφ ημο ενβαθείμο.  

ηδ ζοκέπεζα (ηεθ. 4.3), ακαθφεηαζ ημ δζάβναιια ςξ ηδεφγξακκα, ακαθένμκηαζ μζ θζθμζμθζηέξ εέζεζξ 

ημο Derrida ηαζ δίκεηαζ έιθαζδ ζημκ ηνυπμ πμο μ Eisenman, ιέζα απυ ηζξ ακαγδηήζεζξ ημο Derrida, 

ζοβηνμηεί ημκ ανπζηεηημκζηυ, εεςνδηζηυ ημο θυβμ ζπεηζηά ιε ηζξ δζαβναιιαηζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ ζημ πχξ 

πνδζζιμπμζεί ημ κμδηζηυ ενβαθείμ ζηδκ πνχηδ θάζδ ημο ένβμο ημο.  

Παναηάης (ηεθ. 4.4), ιεθεηάηαζ δ έκκμζα ημο δζαβνάιιαημξ ςξ αθαηξεηηθφο κεραληζκφο, ζημ 

θζθμζμθζηυ πθαίζζμ ηςκ Deleuze- Guattari (ηαζ ηζξ ακαθμνέξ αοηχκ ζημοξ Michel Foucault, Francis 

Bacon ηαζ ημο Marcel Proust) πμο μνβακχκεζ ηδκ πθδνμθμνία ζε έκα δοκδηζηυ ιμκηέθμ ηαζ επζηνέπεζ 

ηδ ιεηάθναζή ηδξ- αάζδ ζοβηεηνζιέκςκ ηακυκςκ- ζε ιμνθή ηαζ οθζηυ απμηέθεζια. Δπζθέβεηαζ αοηή 

δ πνμζέββζζδ ςξ δ ηαηαθθδθυηενδ βζα ημκ πνμαθδιαηζζιυ πμο έπεζ ακαπηοπεεί ζηα πθαίζζα ηδξ 

ένεοκαξ. Σμ δζάβναιια ενεοκάηαζ ςξ λνεηηθφ εξγαιείν πμο ακαγδηά ηδκ ηαπηφηεηα ημο 

ακηζηεζιέκμο ηαζ ημοξ εζςηενζημφξ ηακυκεξ πμο δζέπμοκ ηδ ιμνθή ημο, αθθά ηαοηυπνμκα 

εηεξνθαζνξίδεηαζ ηαζ οπυηεζηαζ ζε ιεηααμθέξ, πμο οπμδεζηκφεζ ημ πενζαάθθμκ. ε αοηήκ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ελεηάγεηαζ δ δεφηενδ θάζδ ημο ένβμο ημο Eisenman (ηεθ. 4.4.2.1), ηαεχξ ηαζ μ 

εεςνδηζηυξ θυβμξ ηαζ ημ ένβμ ηςκ UNStudio (ηεθ. 4.4.2.2). Δπίζδξ, βίκεηαζ ακαθμνά ζημ ένβμ ηςκ 

Jesse Reiser + Nanako Umemoto (ηεθ. 4.4.2.3), μζ μπμίμζ ελεθίζζμοκ ηδ δζαβναιιαηζηή ημοξ 

εεςνία: δίκμκηαξ ζδζαίηενδ ζδιαζία ανπζηά ζηδ δναζηδνζυηδηα ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ζηζξ ημπζηέξ 

ζοκεήηεξ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ αθδνδιέκδξ ιδπακήξ, ζηζξ πζμ πνυζθαηεξ ακαγδηήζεζξ ημοξ 

πνμηείκμοκ ημ δοκαιζηυ δζάβναιια ςξ ηαηάθθδθμ ενβαθείμ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ 

οθζηχκ. Σμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ οθζηυηδηα ηαζ ηδ δναζηδνζυηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ, πμο επδνεάγεηαζ 

απυ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ ζε πναβιαηζηυ πχνμ ηαζ πνυκμ, ακμίβεζ ημ ιέηςπμ βζα ηζξ ιεηέπεζηα 

ελεθίλεζξ.  

Σέθμξ, βίκεηαζ ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζηζξ ζχγρξνλεο ηάζεηο (ηεθ. 4.5) πμο εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή ημο ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο ιε ηδκ ελζσκάησζε ηεο κεηαβνιήο ζην ζρεδηαζκφ, 

ζηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδ πνήζδ. Δλεηάγμκηαζ μζ απυρεζξ εεςνδηζηχκ ηαζ ανπζηεηηυκςκ πμο είπακ ήδδ 

ακαπηφλεζ πνμβεκέζηενμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ, αθθά ηαζ κέςκ μιάδςκ. Πάκηςξ, ημ ζφβπνμκμ πεδίμ 

είκαζ ακμζπηυ, ζοκεπχξ, είκαζ κςνίξ αηυιδ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηνζηζημφ θυβμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ 



 29 

ζφβπνμκεξ ακαγδηήζεζξ εέημοκ πθέμκ ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ηα «ηεηηδιέκα» ηςκ πνμδβμφιεκςκ 

πενζυδςκ, ιε απμηέθεζια, ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, ηδκ «θαλνληθνπνίεζε» ή «ηερλνπνίεζε» 

ηάπμζςκ ιεευδςκ, ζε ηάπμζεξ άθθεξ ηδκ αιθζζαήηδζδ ηδξ εβηονυηδηαξ ή ηδξ πνδζζιυηδηάξ ημοξ ηαζ, 

ηέθμξ, ζε ηάπμζεξ ηδκ ελέθζλδ ηςκ πνμβεκέζηενςκ ακαγδηήζεςκ πνμξ κέεξ ηαηεοεφκζεζξ. Σμ 

δζάβναιια πάκεζ ηδ θζθμζμθζηή ημο δζάζηαζδ ηαζ απμηηά ιζα πζμ «ενβαθεζαηή» δζάζηαζδ, εκχ 

δζαθαίκεηαζ ηαζ δ ακάβηδ φπανλδξ πενζζζυηενςκ ημο εκυξ ενβαθείςκ πεζνζζιμφ, ιε πζμ ημπζηυ, 

πενζμνζζιέκμ νυθμ, πμο κα θεζημονβμφκ ζε ζοκενβαζία, πζεακυκ ηαζ ζε δίηηομ. Άνα, ημ δζάβναιια 

πάκεζ ηνλ θαζνιηθφ ξφιν ηνπ ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ελφηεηαο ελφο ζπλφινπ 

απνηεινχκελνπ απφ εηεξφθιεηα ζηνηρεία ηαζ δείπκεζ κα ιδ ιπμνεί κα ακηαπμηνζεεί ζηακμπμζδηζηά 

ζηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ ςξ δζαιεζμθααδηήξ ηαζ μδδβυξ δνάζδξ. Απμδεζηκφεηαζ υιςξ ηαηάθθδθμ 

κμδηζηυ ενβαθείμ, αθμφ ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε ζοκεήηεξ ηαζ απαζηήζεζξ, ηαθείηαζ κα απμηηήζεζ 

δζαθμνεηζηή έηθναζδ, νυθμ ηαζ ζπέζδ ιε ηδ δοκαιζηή ηαηάζηαζδ. ηα πθαίζζα ιζαξ 

«επηρεηξεζηαθήο» ινγηθήο, εα εμειίζζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε δηαδηθαζία, εα εέηεζ/ εθέβπεζ ημοξ 

ηακυκεξ ημο παζπκζδζμφ ηαζ ηα υνζα ηαζ εα μδδβεί, ακάθμβα ιε ηα εηάζημηε δεδμιέκα, ζηδκ ακάδοζδ 

ηδξ αέθηζζηδξ θφζδξ ηαζ ζηδ ζοκεπή ελέθζλδ αοηήξ. 

 

 ημ θεθάιαην 5 (ζοιπενάζιαηα- θέλεζξ ηθεζδζά) δζαηοπχκμκηαζ ηα ζπκπεξάζκαηα ηδξ 

ένεοκαξ ςξ απακηήζεζξ ζηα αηυθμοεα εξσηήκαηα ηαζ ελεηάγεηαζ δ ηζρχο ηεο αξρηθήο 

ππφζεζεο εξγαζίαο: 

 

1. Πμζεξ ζοκεήηεξ χεδζακ ημοξ ανπζηέηημκεξ, ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟90 κα μδδβδεμφκ 

ζηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ ηαζ κα ακαγδηήζμοκ κέα ακμίβιαηα ζηδ δζαβναιιαηζηή 

θμβζηή; Πχξ, επεκβαίλνληαο ζηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, πεηπραίλνπλ ηε κεηαβνιή ηεο; 

 

2. Πχξ μζ ανπζηέηημκεξ δζααάγμοκ, ενιδκεφμοκ ηαζ πνδζζιμπμζμφκ ημ θηινζνθηθφ ιφγν; ε ηζ 

αάεμξ θηάκεζ δ ένεοκά ημοξ ηαζ ιε πυζδ ζοκέπεζα πνδζζιμπμζμφκ ηα ακαβκχζιαηά ημοξ ζημ 

εεςνδηζηυ θυβμ ηαζ ένβμ ημοξ; Ζ ζηνμθή πνμξ ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ θζθμζμθίαξ αμήεδζε 
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ηεθζηά ζηδκ εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζθέςεο; 

 

3. Πχξ μζ ανπζηέηημκεξ αλζμπμζμφκ έκκμζεξ απυ ηζξ ζεηηθέο επηζηήκεο βζα κα ζοβηνμηήζμοκ 

εεςνδηζηά ενβαθεία; Πχξ, υηακ δζαπεζνίγμκηαζ ηδ ιεηααμθή, ιπμνμφκ κα δεπημφκ ημ ρξφλν σο 

δπλακηθφ παξάγνληα ζρεδηαζκνχ; Γζαηί πνμηζιμφκ ηδ πνήζδ ημπμθμβζηήξ βεςιεηνίαξ; 

 

4. Πχξ εα ζοθθάαμοκ μζ ανπζηέηημκεξ έκα λνεηηθφ εξγαιείν πμο κα επζηνέπεζ ηδ ιίλδ 

εηεξφθιεησλ εληθνηήησλ ζε έκα ζφκμθμ πμο δζαεέηεζ ελφηεηα ηαζ ηαοηυπνμκα ιεηααάθθεηαζ 

δοκαιζηά; Πμο εα πνμζδζμνίγεζ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο πιεξνθνξίαο, δ μπμία ηίεεηαζ ςξ αάζδ 

βζα επελενβαζία, ηαεχξ ηαζ ηα ζημζπεία πμο κεηαβάιινληαη ηαζ εηείκα πμο παναιέκμοκ ζηαζεξά 

ζηδ ιεηααμθή; Πμφ εα ζοβηνμηεί ημοξ ηακυκεξ βζα ηδ κεηάθξαζε ηεο δπλακηθήο θαηάζηαζεο ζε 

κνξθή; 

 

5. Πχξ θεζημονβεί ημ δζάβναιια- αθδνδιέκδ ιδπακή ςξ λνεηηθφ εξγαιείν; Πχξ επζθέβεηαζ, 

εθανιυγεηαζ ηαζ πναβιαηχκεηαζ; Πχξ ελεθίζζεηαζ δ δζαβναιιαηζηή ζηέρδ; Πχξ ελαζθαθίγεζ ηδ 

δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηνπ ειέγρνπ ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ; Πχξ ημπμεεηείηαζ μ 

έθεβπμξ ζε ζπέζδ ιε ηδ δπλεηηθνπνίεζε; 

 

Απνδεηθλχεηαη υηζ ημ δηάγξακκα, σο αθεξεκέλε κεραλή θαη νδεγφο δξάζεο, ιπμνεί κα 

θεζημονβήζεζ σο λνεηηθφ εξγαιείν, ζφιθςκα ιε ημκ μνζζιυ πμο οπμδεζηκφεζ δ ένεοκα. Δπζηνέπεζ 

ζημκ ανπζηέηημκα κα δζαηδνήζεζ ημκ έιεγρν επί ηδξ δζαδζηαζίαξ, ηαηά ηδκ μπμία εηεξνγελείο 

κνλαδηθφηεηεο ζοκοπάνπμοκ ζε ιζα ελφηεηα/ πνιιαπιφηεηα, πμο κεηαβάιιεηαη δπλακηθά, 

δίκμκηαξ θαηά πεξίπησζε, ηζξ ηαηάθθδθεξ μδδβίεξ βζα ηδ ιεηάααζδ απυ ημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ 

ημ πεζνζζιυ ηδξ κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο ζηδκ παξαγσγή κνξθήο θαη ρψξνπ. Σέθμξ, 

επζπεζνείηαζ έκα εονεηήνζμ ηςκ ελλνηψλ- θιεηδηψλ (index) πμο πνδζζιμπμζήεδηακ, πνμηεζιέκμο κα 

ιπμνέζμοκ κα θακμφκ πνήζζιεξ ζε πζεακέξ ιεθθμκηζηέξ ακαγδηήζεζξ κμδηζηχκ ενβαθείςκ ζηδ 

ζοκεεηζηή δζαδζηαζία. 
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1.3 Corpus- ην πιέγκα ησλ απφςεσλ- ηα φξηα 
 
Όπςξ θαίκεηαζ ήδδ οπάνπεζ έκα πμθφ ζοβηεηνζιέκμ πθέβια απυρεςκ πμο εκδζαθένμοκ ηδ δζαηνζαή, 

πμο εα ακαθενεεί παναηάης επζβναιιαηζηά, εκχ οπάνπμοκ ηαζ πμθθέξ πνμζεββίζεζξ πμο δεκ 

ηνίκμκηαζ ηαηάθθδθεξ ςξ οθζηυ, ζηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ ένεοκαξ. 

 

Ο θπξίσο θνξκφο ηδξ ένεοκαξ απμηεθείηαζ θμζπυκ απυ: 

 ημ θζθμζμθζηυ θυβμ ηςκ Gilles Deleuze ηαζ Felix Guattari ηαζ ηζξ ακαθμνέξ ημοξ ζημ ένβμ 

ημο Leibniz, ημο Spinoza, ημο Bergson, ημο Bacon αθθά ηαζ ημο Foucault. 

 ημκ επζζηδιμκζηυ θυβμ ηςκ Peter Saunders ηαζ Mae Wan Ho, μζ μπμίμζ ιε απθμοζηεοηζηυ 

ηνυπμ ιεηαθένμοκ ζημ ανπζηεηημκζηυ ημζκυ εεςνίεξ ιδ βναιιζηχκ ζοζηδιάηςκ, 

ηαηαζηνμθήξ (René Thom), πάμοξ, αοηυ-μνβάκςζδξ, μνβακχζεςκ πεδίςκ ηαζ δζηηφςκ ηαζ 

ηζξ έκκμζεξ ηδξ δοκαιζηήξ πνμκζηυηδηαξ ηαζ ημο ζοιαάκημξ.  

 ημ εεςνδηζηυ θυβμ πάκς ζε αοηέξ ηζξ έκκμζεξ ηαζ ηδκ επίδναζή ημοξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή 

ζηέρδ ηςκ Sanford Kwinter (ηαζ ηζξ ακαθμνέξ ημο ζημοξ Deleuze- Guattari, Henri Bergson, 

René Thom ηαζ D‟ Arcy Thompson), Stan Allen, Manuel De Landa, Andrew Ballantyne, 

Jeffrey Kipnis, Robert Somol, Bernard Cache ηαζ John Rajchman,  

 ημ θυβμ ηαζ ημ ένβμ ημο Peter Eisenmann (ηαζ ηζξ ακαθμνέξ ημο ζημκ Jacques Derrida), ηςκ 

Greg Lynn, Ben van Berkel & Caroline Bos (ηςκ UNStudio), Reiser -Umemoto, 

Alejandro Zaera Polo (ηςκ FOA), Ali Rahim (ηαζ ηζξ ακαθμνέξ αοηχκ ηονίςξ ζημοξ 

Deleuze ηαζ Guattari ηαζ ζηζξ ακαθφζεζξ απυ ημοξ πζμ πάκς εεςνδηζημφξ),  

 ημ θυβμ ηαζ ημ ένβμ ιδπακζηχκ πμο ζοκενβάγμκηαζ ζηζξ πεζναιαηζηέξ ημοξ ακαγδηήζεζξ ιε 

ημοξ ανπζηέηημκεξ πμο πνμακαθένεδηακ, υπςξ μζ Cecil Balmond ηαζ Guy Nordenson ηδξ 

ARUP, αθθά ηαζ κευηενςκ μιάδςκ, πμο απμηεθμφκηαζ απυ ζοκενβαγυιεκμοξ ιδπακζημφξ 

υθςκ ηςκ εζδζημηήηςκ, ηαζ αζπμθμφκηαζ ιε ηζξ πνυζθαηεξ ελεθίλεζξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή 

ζηέρδ, υπςξ δ μιάδα Smart Geometry.  

 

Ακ ηαζ δε γμοκ ηαζ ενβάγμκηαζ υθμζ απαναίηδηα ζηδ Νέα Τυνηδ, ζηδ δεηαεηία ημο ‟90, ημ πνυβναιια 
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ζπμοδχκ ηδξ Ανπζηεηημκζηήξ πμθήξ ημο πακεπζζηδιίμο Columbia, υπςξ δζαιμνθχεδηε ηαηά ηδκ 

πνμεδνεία ημο Bernard Tschumi
2
 ηαζ υπμο μζ πενζζζυηενμζ είηε δζδάζημοκ ιυκζια είηε πνμζςνζκά 

είηε δίκμοκ δζαθέλεζξ, ημοξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πεζναιαηζζημφκ ιε ηα κέα ιέζα ηαζ ιε ηδ αμήεεζα 

ηδξ πθέμκ ζφβπνμκδξ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ, κα ακηαθθάλμοκ ζδέεξ ηαζ πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ κα 

ακαγδηήζμοκ ηα κμδηζηά ενβαθεία πμο εα πνεζαζημφκ βζα κα ακηεπελέθεμοκ ζηδ δοκαιζηή 

ηαηάζηαζδ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα, δ ανπζηεηημκζηή ζπμθή ημο Princeton δίκεζ επίζδξ δοκαηυηδηεξ 

ειαάεοκζδξ ζηζξ ακαγδηήζεζξ πμο λεηίκδζακ ζημ Columbia. ηδκ Δονχπδ ημ Berlage Institut ζηδκ 

Οθθακδία ηαζ ημ ΔΣΖ ηδξ Εονίπδξ είκαζ ηα πνχηα πακεπζζηήιζα πμο ηζκμφκηαζ ζε αοηυ ημ πκεφια.  

Γεκνζηεχζεηο ζε πενζμδζηά ηςκ ΖΠΑ ηαζ ζε πενζμδζηέξ εηδυζεζξ αζαθίςκ, υπςξ ημ Assemblage 

ηςκ εηδυζεςκ MIT Press, πμο επζιεθμφκηαζ ιεηαλφ άθθςκ μζ Michael Hays, Beatriz Colomina, 

Mark Rakatansky ηαζ Mark Wigley, ημ ANY, πμο επζιεθείηαζ δ Cynthia Davidson, ιε ηζξ 

ζοκμδεοηζηέξ εηδυζεζξ ηςκ δέηα ζοκεδνίςκ- ηςκ Anyone (Καθζθυνκζα, 1991), Anywhere (Yufuin, 

Ηαπςκία, 1992), Anyway (Βανηεθχκδ 1993), Anyplace (Μυκηνεαθ, 1994), Anywise (εμφθ, 1995), 

Anybody (Buenos Aires, 1996), Anyhow (Ρυηενκηαι, 1997), Anytime (Άβηονα, 1998), Anymore 

(Πανίζζ, 1999) ηαζ Anything (Νέα Τυνηδ, 2000)- ηςκ εηδυζεςκ Anyone Corporation NY ηαζ Rizzoli 

NY, ημ Zone ηςκ εηδυζεςκ Zone Books NY, ηαεχξ ηαζ ιε ιζα πνμκζηή ηαεοζηένδζδ ζε Δονςπασηά, 

υπςξ ημ Architectural Design Profile ηςκ θμκδνέγζηςκ εηδυζεςκ Academy Group Ltd ηαζ δ ζεζνά 

αζαθίςκ IT Revolution in Architecture ηςκ εθαεηζηχκ εηδυζεςκ Birkhauser, πμο επζιεθείηαζ μ 

ζηαθυξ Antonino Saggio, ηαεχξ ηαζ ηα αζαθία ηςκ ζζπακζηχκ εηδυζεςκ ACTAR δζαιμνθχκμοκ, 

ηαηά ηδ δεηαεηία ημο „90, ημ κέμ πθαίζζμ.  

                                                      
2
 Ο Tschumi ιε ηα αζαθία ημο, ηαζ ηονίςξ ιε ημ Architecture and Disjunction (1994), πμο ζοβηεκηνχκεζ υθα ημο ηα βναπηά 

απυ ημ 75 ςξ ημ 91, αθθά ηαζ ιε ένβα ημο, ιε ηονζυηενμ ημ πάνημ ηδξ Vilette (1985) ζημ Πανίζζ, υπμο ανίζηεζ εθανιμβή μ 

εεςνδηζηυξ ημο θυβμξ, εεςνείηαζ απυ ημοξ πνςημπυνμοξ (ιαγί ιε ημκ Rem Koolhaas) πμο έδςζακ θςξ ζημ αδζέλμδμ πμο 

είπε μδδβδεεί δ ανπζηεηημκζηή απυ ημ ιμκηένκμ ηαζ ημ ιεηαιμκηένκμ. Δζζήβαβε έκκμζεξ υπςξ δ εηενμβέκεζα, δ δναζηδνζυηδηα, 

ηα ζοιαάκηα (events) ηαζ εζηίαζε ζηδκ άννδηηδ ζπέζδ ημο πχνμο ιε ημ πνυβναιια. Ζ ζοιαμθή ημο εεςνείηαζ παβζςιέκδ ηαζ 

δεκ ακαθφεηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ, αθμφ ημ πθέβια ηςκ απυρεςκ πμο ακαθένμκηαζ εδχ είκαζ ιεηαβεκέζηενμ ηαζ έπεζ ζε 

ιεβάθμ ααειυ ααζζζηεί ζημ θυβμ ημο Tschumi. 
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Κείκελα ζηαζκνί- ιακζθέζηα πμο βνάθηδηακ απυ ανπζηέηημκεξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα μνίζμοκ 

ημ κέμ πθαίζζμ ηαζ ηα μπμία έπς πνδζζιμπμζήζεζ ςξ αάζδ βζα ηδκ ένεοκα είκαζ ηα:  

 

 «Towards a New Architecture»
3
 ημο Jeff Kipnis, θοζζημφ, ανπζηέηημκα ηαζ εεςνδηζημφ, ιε 

έδνα, ζηδ δεηαεηία ημο „90 ηδ Νέα Τυνηδ, απυ ημοξ ααζζημφξ ζεκειησηέο ηεο λέαο 

θαηάζηαζεο.  

 «From Object to Field»
4
 ημο Stan Allen, απυ ημοξ ανπζηέηημκεξ πμο, ιε ηεηιδνζςιέκμ 

εεςνδηζηυ θυβμ ζε πμθθά άνενα ηαζ αζαθία, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ αηαδδιασηή ημο εέζδ ςξ 

ηαεδβδηήξ ηδ δεηαεηία ημο ‟90 ζηδκ ανπζηεηημκζηή ζπμθή ημο πακεπζζηδιίμο Columbia, 

ζοβηνυηδζε ημ ααζζηυ ημνιυ ηςκ κευηενςκ ακαγδηήζεςκ, εζζάβμκηαξ ηδκ έλλνηα ηνπ 

πεδίνπ θαη ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ κνλάδσλ. 

 «Out of the Fold»
5
 ημο John Rajchman, ανπζηέηημκα ηαζ εεςνδηζημφ πμο έπεζ ιεθεηήζεζ ηυζμ 

ημ θζθμζμθζηυ θυβμ ημο Deleuze υζμ ηαζ ημο Foucault ηαζ έπεζ δζδάλεζ ζημ Collège 

International de Philosophie ζημ Πανίζζ, ζηδκ ανπζηεηημκζηή ζπμθή ημο Columbia University, 

ημο ΜΗΣ ηαζ ζημ Cooper Union ζηδ Νέα Τυνηδ. ημ αζαθίμ ημο Constructions
6
, ακαθενυιεκμξ 

ζημοξ Deleuze- Guattari, ιζθά βζα ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο ηαζ επζζδιαίκεζ ηδκ ακάβηδ 

δδιζμονβίαξ ηαηά πενίπηςζδ ενβαθείςκ ηαζ εκκμζχκ (concepts). Σα ηεθεοηαία πνυκζα ημ 

εκδζαθένμκ ημο δεκ είκαζ ζηναιιέκμ ηυζμ ζε ανπζηεηημκζηά γδηήιαηα, αθμφ δζδάζηεζ ζηδκ 

ζζημνζηή- ανπαζμθμβζηή ζπμθή ημο πακεπζζηδιίμο Columbia. 

                                                      
3
 Kipnis, Jeffrey “Towards a New Architecture” ζημ Folding in Architecture. ARCHITECTURAL DESIGN no 102, εηδ. Academy 

Group Ltd., Λμκδίκμ, 1993. 

4
 Allen, Stanley, “From Object to Field” ζημ Architecture After Geometry, ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 127, εηδ. 

Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997 

5
 Rajchman John, “Out of the Fold” ζημ Folding In Architecture, ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 102, εηδ. Academy 

Group Ltd, Λμκδίκμ, 1993 

6
 Rajchman, John, Constructions, εηδ. MIT Press, Cambridge Mass, 1988 
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 «Architectural Curvilinearity: The Folded, the Pliant and the Supple»
7
 ημο Greg Lynn, επίζδξ 

θοζζημφ ηαζ ανπζηέηημκα, ιε έδνα ζηδ Νέα Τυνηδ ηδ δεηαεηία ημο „90 ηαζ ηαεδβδηή ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή ζπμθή ημο πακεπζζηδιίμο Columbia. Σζξ απυρεζξ ημο βζα ηε ζηξνθή ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ζε λέα πεδία ηαζ ηδκ επίδναζδ ηδξ θζθμζμθίαξ ηαζ ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ 

ζε αοηέξ ηζξ ακαγδηήζεζξ, εηθνάγεζ ιε πμθφ ηαηακμδηυ ηνυπμ- πνμξ ηάπμζμκ πμο έπεζ 

εηπαζδεοηεί ιυκμ ςξ ανπζηέηημκαξ- ζημ αζαθίμ ημο Animate Form.
8
 

 «Landscapes of Change: Boccioni‟s Stati d’ animo as a General Theory of Models»
9
 ημο 

Sanford Kwinter, εεςνδηζημφ ιε έδνα ηδ Νέα Τυνηδ, πμο έπεζ δζδάλεζ ανπζηεηημκζηή εεςνία 

ηαζ ζπεδζαζιυ ζηα Πακεπζζηήιζα Ζarvard, Illinois, SCI Arc ηαζ Rice ηαζ ήηακ μ έκαξ απυ ημοξ 

εηδυηεξ ηςκ πενζμδζηχκ ZONE 1, 2 & 6. Μεθεηχκηαξ ηδ ζεξκνδπλακηθή ζεσξία ηαζ ηδ 

ζεψξεζε ηνπ ρξφλνπ ηαζ ημο πχνμο απυ ημκ Einstein, ελεηάγεζ πχξ βεκκήεδηε δ εεςνία 

πεδίςκ (field theory) ηαζ δ θοζζηή ημο «ζπκβάληνο» (physics of event). Σμ αζαθίμ ημο 

Architectures of Time
10

 έπεζ ζηαεεί ζδιακηζηυξ μδδβυξ ζηζξ εκυηδηεξ 3.2.2.3 & 4, πμο 

αθμνμφκ ημ ρξφλν σο δπλακηθφ παξάγνληα ζρεδηαζκνχ ηαζ ηδκ έκκμζα ημο πεδίνπ. 

 Earth moves,
11

 ημ αζαθίμ ημο Bernard Cache, ανπζηέηημκα ηαζ ζπεδζαζηή επίπθςκ πμο γεζ 

ηαζ ενβάγεηαζ ζημ Πανίζζ. Ο Cache, πμο έπεζ παναημθμοεήζεζ βζα πνυκζα ζειζκάνζα ημο 

Deleuze ζημ Πανίζζ, ειπκέεηαζ απυ ηδκ «πηφπςζδ» ηαζ πνμηείκεζ έκα κέμ ηνυπμ ακάβκςζδξ 

ηαζ πνήζδξ οθζζηάιεκςκ ανπζηεηημκζηχκ εκκμζχκ, εζηζάγμκηαξ ζηδ ζφθθδρδ ημο ακηζηεζιέκμο 

πμο ζοκεπχξ ιεηααάθθεηαζ ηαζ ελεθίζζεηαζ (objectile), ζε ιζα δοκαιζηή, απνυαθεπηδ ηίκδζδ 

                                                      
7
 Lynn, Greg, “Architectural Curvilinearity: The Folded, the Pliant and the Supple” ζημ Folding in Architecture. 

ARCHITECTURAL DESIGN no 102, εηδ. Academy Group Ltd., Λμκδίκμ, 1993 

8
 Lynn, Greg, Animate Form, εηδ. Princeton Architectural Press, Nέα Τυνηδ, 1999 

9
 Kwinter, Sanford, “Landscapes of Change: Boccioni‟s Stati d’ animo as a General Theory of Models” ζημ ASSEMBLAGE 19, 

εηδ. ΜΗΣ, 1992 

10
 Kwinter, Sanford, Architectures of Time. Towards a Theory of the Event in Modernist Culture, εηδ. MIT Press, Cambridge 

Mass, 2001 

11
 Cache, Bernard, Earth moves: the furnishing of Territories, 1995, εηδ. MIT Press, Cambridge Mass, ιηθν. ζηα αββθζηά απυ 

ηδκ Anne Boyman, 1997 
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πμο ημ δζαθμνμπμζεί απυ ημ ζηαεενυ ακηζηείιεκμ, υπςξ ιέπνζ ηυηε ιπμνμφζε κα ημ ζοθθάαεζ 

ζημ ζφκμθυ ημο ηαζ κα ημ ακαπαναζηήζεζ a priori μ ανπζηέηημκαξ. 

 A Thousand Years of Nonlinear History,
12

 ημ αζαθίμ ημο Μanuel De Landa ααζζζιέκμ ζημ 

Thousand Plateaus ηςκ Deleuze- Guattari. O De Landa, ιελζηακζηήξ ηαηαβςβήξ θζθυζμθμξ, 

έπεζ πθμφζζμ ζοββναθζηυ ένβμ ζε πενζμδζηά θζθμζμθίαξ ηαζ έπεζ δζδάλεζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή 

ζπμθή ημο πακεπζζηδιίμο Columbia. Έπεζ αζπμθδεεί εηηεκχξ ιε ζεσξίεο απηφ-νξγάλσζεο 

ζε θοζζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δμιέξ, εκχ ζημ κευηενμ αζαθίμ ημο Intensive Science and Virtual 

Philosophy
13

 ελεηάγεζ ηδ θφζδ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηδ ιδ βναιιζηή ζοιπενζθμνά ημοξ, ηζξ 

ακαδουιεκεξ ζδζυηδηέξ ημοξ- υηακ ανεεμφκ ζηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ- ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

αοηυ-μνβακχκμκηαζ ηαζ κα δδιζμονβμφκ ηάλδ απυ ημ πάμξ. Οζ ηεθεοηαίεξ ημο δδιμζζεφζεζξ 

δείπκμοκ ηδ ζηνμθή ημο εκδζαθένμκηυξ ημο ζε εέιαηα δζαπείνζζδξ ένβμο (management) ιε 

ιζα πζμ επζπεζνδζζαηή θμβζηή. 

 άνενα ηςκ Eisenman, Somol, De Landa, Kwinter, Lynn, Allen θαη van Berkel & Bos ζημ 

ηεφπμξ Diagram Work, ANY 23 (εηδ. Anyone Corporation, NY, 1998) ζπεηζηά ιε ην ξφιν ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ, αθθά ηαζ δ ένεοκα ημο Peter 

Eisenman βφνς απυ ηδκ ελέθζλδ ημο δζαβνάιιαημξ ζημ ένβμ ημο, υπςξ ακαθφεηαζ, ιεηαλφ 

άθθςκ, ζημ αζαθίμ ημο Diagram Diaries.
14

 

 Atlas of Novel Tectonics,
15

 ημ πνυζθαημ αζαθίμ ηςκ Jesse Reiser- Nanako Umemoto, 

ανπζηεηηυκςκ ιε έδνα ηδ Νέα Τυνηδ, μζ μπμίμζ επίζδξ έπμοκ δζδάλεζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή 

ζπμθή ημο πακεπζζηδιίμο Columbia. Σμ αζαθίμ λακαεοιίγεζ ηδκ έκκμζα ηδξ πιηθφηεηαο, ηδκ 

ακάβηδ κα ανμοκ πναηηζηή εθανιμβή μζ εεςνδηζηέξ ακαγδηήζεζξ πμο δζαιμνθχεδηακ ηδ 

δεηαεηία ημο ‟90 ηαζ ακμίβεζ έκα εονφ ιέηςπμ βζα ηζξ ζφβπνμκεξ ακαγδηήζεζξ. 

 

                                                      
12

 De Landa, Μanuel, A thousand Years of Nonlinear History, εηδ. Zone Books, Nέα Τυνηδ, 1997 

13
 De Landa, Μanuel, Intensive Science and Virtual Philosophy , εηδ. Contimuum, Λμκδίκμ, 2002  

14
 Peter Eisenman, Diagram Diaries  εηδ. Universe Publishing- Rizzoli, Nέα Τυνηδ, 1999 

15
 Reiser, Jesse- Umemoto, Nanako, Atlas of Novel Tectonics, εηδ. Princeton Architectural Press, Nέα Τυνηδ, 2006 
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Σέθμξ, ζπλέδξηα, εκεξίδεο θαη εθζέζεηο, υπςξ ζημ MOMA, ημ Van Alen Institute ηαζ ημ 

πακεπζζηήιζμ Columbia ηδξ Νέαξ Τυνηδξ, αθθά ηαζ ζηδκ Δονχπδ μζ Biennale, ηαεχξ ηαζ 

ανπζηεηημκζημί δζαβςκζζιμί (βζα ημκ επζααηζηυ ζηαειυ ζηδ Yokohama ημ ΄96, βζα ημ ιμοζείμ Victoria & 

Albert ημ ΄96, βζα ημ ζηάδζμ Chemnitz ημ ‟97, ηδκ ακάπθαζδ ημο δοηζημφ ιεηχπμο ζημ Μακπάηακ ημ 

„99 η.α) ζοιαάθθμοκ ζηδ δζάδμζδ ηδξ κέαξ πνμαθδιαηζηήξ βζα δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ ηαζ 

βζα ηδκ ακάβηδ φπανλδξ εκυξ κμδηζημφ ενβαθείμο πμο εα ζοκμδεφεζ ηδ δζαδζηαζία, μνβακχκμκηαξ 

ηδκ πθδνμθμνία ηαζ ηδ ιεηααμθή. 

 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα, απφ ην 2000 θαη κεηά, ζοβηνμηείηαζ ιζα «κέα βεκζά ιδπακζηχκ», πμο θεζημονβεί 

ζηδκ οανζδζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ ρδθζαηήξ επμπήξ “architecture- engineering”, υπμο μ ανπζηέηημκαξ, μζ 

ιδπακζημί υθςκ ηςκ εζδζημηήηςκ, αθθά ηαζ μζ πνμβναιιαηζζηέξ είκαζ ζε ζοκεπή δζάδναζδ, 

θεζημονβχκηαξ ςξ επζπείνδζδ πμο απμαθέπεζ ζε οθζηυ απμηέθεζια ηαζ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ημο 

πνήζηδ. Έπμκηαξ ςξ αάζδ ημ ήδδ δζαιμνθςιέκμ πθέβια απυρεςκ ηαζ έπμκηαξ εκημπίζεζ ηα ζδιεία 

αιδπακίαξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ εεςνζχκ ηαζ ηζξ πζεακέξ δζελυδμοξ, ζογδημφκ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηδξ 

ιεηααμθήξ ηαζ ηδξ δοκαηυηδηαξ ιεθθμκηζηχκ αθθαβχκ, δίκμκηαξ έιθαζδ ζηδκ οθζηυηδηα ηαζ ζημ 

«ζοκεπέξ ζπεδζαζιμφ- ηαηαζηεοήξ ηαζ πνήζδξ». Σα δίηηοα ζοκενβαζίαξ θαίκεηαζ κα ιπθέημοκ 

ιεηαλφ ημοξ, αθμφ ηαεέκαξ ζοιιεηέπεζ ζε παναπάκς απυ ιία ζοκενβία -ιζα πμο μ δζηηοαηυξ ηνυπμξ 

ενβαζίαξ δεκ ηαεδθχκεζ ημοξ ιεθεηδηέξ ζε έκακ ηυπμ- εκχ ζοπκά μιάδεξ απμηεθμφκηαζ απυ 

ιεθεηδηέξ ζε δζαθμνεηζηέξ δπείνμοξ. Δκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ μζ ζοκενβίεξ ιεηαλφ ηςκ Neil Leach, 

David Turnbull θαη Chris Williams, Michael Hensel, Michael Weinstock, Achim Menges, δ 

μιάδα Smart Geometry ιε ημοξ Robert Aish, Lars Hesselgren, Hugh Whitehead, J. Parrish, 

Alan Penn ηηθ. ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ ηεπκζηή εηαζνία Arup ηαζ ημοξ Foster & Partners, Cecil 

Balmond η.α. 

Πάκηςξ, ηυπμξ ακαθμνάξ ακαδεζηκφεηαζ δ Μεβάθδ Βνεηακία (υπμο πμθθμί δζδάζημοκ ζημ Λμκδίκμ 

ζημ UCL, ηδκ ΑΑ ηαζ ημ LSE ηαζ ηδ ζπμθή ημο Bath), δ Οθθακδία, δ Νέα Τυνηδ (υπμο πμθθμί 

δζδάζημοκ ηαζ πάθζ ζημ Columbia), δ Βμζηυκδ (ιε ημ ΜΗΣ ηαζ ημ Yale), δ Φζθαδέθθεζα (ιε ημ U Penn) 

ηαζ θζβυηενμ ημ Πανίζζ, μζ πχνεξ ηδξ ηακδζκααίαξ ηαζ δ ακαημθζηή αηηή ηςκ ΖΠΑ. Οζ πμθοάνζειεξ 
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δδιμζζεφζεζξ άνενςκ ζε πενζμδζηά ηαζ ζημ δζαδίηηομ (ιε ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζα ημοξ ανπζηέηημκεξ 

ηα δφμ ηεφπδ ημο AD Emergence: Morphogenetic Design Strategies ημο 2004 ηαζ ημ Techniques and 

Technologies in Morphogenetic Design ημο 2006), ηαεχξ ηαζ ζοκέδνζα ηαζ εηεέζεζξ, υπςξ δ 

Adaptive Technologies and Intelligent Materials ημ ΄98, μζ εηεέζεζξ Digital Design Techniques ζε 

δζάθμνεξ ανπζηεηημκζηέξ ζπμθέξ ημ ΄05-΄06 ηαζ, πνυζθαηα, δ Performance-oriented Design ζηδ 

Γαθθία, δίκμοκ θςκή ζημ κέμ δζαιμνθμφιεκμ πθέβια ηαζ ζηζξ ζφβπνμκεξ ακαγδηήζεζξ ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ. Ονβακζζιμί υπςξ o eCAADe (education and research in Computer Aided 

Architectural Design in Europe) ζηδκ Δονχπδ, μ ACADIA ζηδ Βυνεζμ Αιενζηή, μ SIGRADI ζηδ Νυηζμ 

Αιενζηή, μ CAADRIA ζηδκ Αοζηναθία ηαζ ηδκ Αζία ηαζ μ δζεεκήξ μνβακζζιυξ CAADFutures 

δζμνβακχκμοκ εηήζζα ζοκέδνζα, εηδίδμοκ ημ International Journal of Architectural Computing ηαζ 

δζαηδνμφκ ιζα online αάζδ δεδμιέκςκ (http:// cumincad.scix.net) ιε πάκς απυ 8000 άνενα ζπεηζηά 

ιε ηζξ ηεθεοηαίεξ ελεθίλεζξ ζημκ ημιέα αοηυ. 

 

Έπμκηαξ ζοβηνμηήζεζ ζοκμπηζηά ημ πθαίζζμ ηςκ απυρεςκ πμο εκδζαθένμοκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ένεοκα, επζζδιαίκεηαζ υηζ δ ένεοκα δελ ελδηαθέξεηαη γηα πξνζεγγίζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ: 

 ηδκ ανπζηεηημκζηή ςξ απηφλνκν γλσζηηθφ πεδίμ, πμο δεκ έπεζ μοδειία ακάβηδ ακαθμνάξ ζε 

άθθα επζζηδιμκζηά πεδία βζα ηδκ ακαγήηδζδ εκκμζμθμβζηχκ ιμκηέθςκ ηαζ ενβαθείςκ,  

 έκα ζφκεεημ ανπζηεηημκζηυ πνυαθδια ιε ηνυπμ ζεηηθηζηηθφ θαη νιηζηηθφ, δζαζπχκηαξ ημ ζε 

επζιένμοξ ιζηνυηενα ζοκεεηζηά πνμαθήιαηα, ηα μπμία ζενανπμφκηαζ ηαζ επζθφμκηαζ 

λεπςνζζηά, ηαλζκμιμφκηαζ ηοπμθμβζηά ηαζ ζοκηίεεκηαζ εη κέμο, 

 ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδ ζφκεεζδ: 

o ςξ απμηέθεζια πξνθαζνξηζκέλσλ επηινγψλ, πμο επζαάθθμκηαζ «εη ηςκ άκς», 

εηθνάγμκηαξ ακηζηεζιεκζηέξ ακάβηεξ ηαζ υπζ οπμηεζιεκζηέξ επζεοιίεξ,  

o υπμο δ ιμνθή πνμηφπηεζ ςξ δ πναβιαημπμίδζδ ιζαξ δοκαηήξ θφζδξ, υπμο δδθαδή, 

δ αζηία μδδβεί ιε βναιιζηυ ηνυπμ ζε θαλνληζηηθφ απνηέιεζκα ηαζ  

o υπμο ημ απμηέθεζια εθέβπεηαζ ηαζ θαζνδεγείηαη πιήξσο απυ ημκ ανπζηέηημκα ηαζ 

πνμαθέπεηαζ κα παναιέκεζ ζηαζεξφ ηαζ ακεηάβιεην ζημ πνυκμ. 
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Γζα πανάδεζβια, εκχ ζηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ, πνμηεζιέκμο κα βίκμοκ ηαηακμδημί μζ ιδπακζζιμί 

παναβςβήξ πμθοπθμηυηδηαξ, πμο ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ, ακαθένμκηαζ 

πεζνάιαηα απυ ηδ αζμθμβία, δεκ ελεηάγμκηαζ ζπμθέξ πμο ακαθφμοκ οπάνπμοζεξ δμιέξ ηδξ θφζδξ, 

ηαζ πνδζζιμπμζμφκ ιε ακαθμβζηή ιεηαθμνά ηζξ ιμνθέξ βζα κα ζοκεέζμοκ έκα κέμ ζφκμθμ.
16

 Δπίζδξ, 

πανυθμ πμο δ ένεοκα ζηδκ ηεθεοηαία εκυηδηα (αθ. 4.5.2) ηαηαπζάκεηαζ ιε ηδκ πθδεοζιζαηή ζηέρδ 

ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ αέθηζζηδξ θφζδξ ακάιεζα ζε βεκεέξ θφζεςκ, δ μπμία δακείγεηαζ ζημζπεία απυ 

ηζξ βναιιαηζηέξ ζπδιάηςκ,
17

 αοηέξ δεκ ελεηάγμκηαζ, αθμφ, απυ ηδ ζηζβιή πμο ειπενζέπμοκ ελανπήξ 

ηςδζημπμζδιέκδ υθδ ηδκ πθδνμθμνία πμο αθμνά ημ πενζαάθθμκ, ημ πνυβναιια, ηζξ ζπέζεζξ πχνςκ 

ηαζ ηδκ εηθνάγμοκ ιε πνμαπμθαζζζιέκα ζπήιαηα ζε ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ, ηέημζα πμο πνμηφπηεζ απυ 

ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηακυκεξ, δεκ αθήκμοκ πενζεχνζα βζα ηδκ ακάδεζλδ ημο απξφβιεπηνπ θαη ηνπ κε 

πξνθαζνξηζκέλνπ, έκκμζεξ ιε ζδζαίηενδ ζδιαζία βζα ηδκ ένεοκα. Όζμκ αθμνά ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ 

ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ, δ ένεοκα δεκ εκδζαθένεηαζ βζα ηδ πνήζδ ρδθζαηχκ ηεπκζηχκ πμο 

ακαπανζζημφκ ηνζζδζάζηαηα ηάπμζμ ηηίνζμ, υπςξ ημ έπεζ εη ηςκ πνμηένςκ ζοθθάαεζ μ ανπζηέηημκαξ, 

                                                      
16

 Ήδδ απυ ηδ δεηαεηία ημο ΄60 μζ ανπζηέηημκεξ ζηνέθμκηαζ ζε μνβακζηέξ ιμνθέξ ηαζ ιεθεημφκ ιμκηέθα ηδξ θφζδξ, υιςξ μζ 

πνχηεξ αοηέξ απυπεζνεξ ανίζημοκ εθανιμβή ζηδκ ανπζηεηημκζηή ιέζς αλαινγηθήο κεηαθνξάο. Όπςξ ακαθφεζ μ Γ. Λάαααξ 

ζημ 19
νο

-20
νο

 αηώλαο- ζύληνκε ηζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο (εηδ. Studio University Press, Θεζ/ηδ 1986, ζεθ. 225-232) απυ ηζξ 

ζαπςκζηέξ ακαγδηήζεζξ ημο «Μεηαβνιηζκνχ», ιζαξ έκκμζαξ δακεζζιέκδξ απυ ηδ Βζμθμβία πμο αθμνά πδιζηέξ δζαδζηαζίεξ 

ακάπηολδξ ηαζ δζαηήνδζδξ ηδξ γςήξ ζηα ηφηηανα, (δείβια απμηεθεί ημ πενίπηενμ “Takara Beautilion ημο Kisho Kurokawa, 

1970), ηζξ μοημπζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ μιάδαξ Archigram ζηδκ Αββθία, πμο ζοκδοάγμοκ γςμιμνθζηά ιμκηέθα ιε 

οπενηεπκμθμβζηά ιμηίαα, ζηζξ έκημκεξ πθαζηζηέξ ακαγδηήζεζξ ημο Eero Saarinen (ημ TWA Terminal ημο αενμδνμιίμο ηδξ Νέαξ 

Τυνηδ, 1962, «δίκεζ ηδκ εζηυκα πμοθζμφ έημζιμο κα πεηάλεζ») ηαζ ημο Jorn Utzon, ιε ηδκ ακαθμβζηή έιπκεοζδ ημο απυ ηα 

ηφιαηα ηαζ ηα πακζά ηςκ ζζηζμθυνςκ βζα ηδκ Όπενα ημο ίδκεο (1957-73), δζαθαίκεηαζ δ ακάβηδ βζα ζηνμθή ζε έλς-

ανπζηεηημκζηέξ πδβέξ έιπκεοζδξ. Ζ ένεοκα ιεθεηά ιυκμ ηζξ ακαγδηήζεζξ εηείκεξ πμο πνμζπαεμφκ λα θαηαλνήζνπλ ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο πνιππινθφηεηαο θαη λα ηνπο εηζάγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο. 

17
 Οζ βναιιαηζηέξ ζπδιάηςκ επζκμήεδηακ απυ ημοξ Stiny ηαζ Gips, ζημ άνενμ ημοξ “Shape grammars and the generative 

specification of painting and sculpture” ημ 1971. Οζ ακαθοηζηέξ βναιιαηζηέξ ακαβκςνίγμοκ ζοβηεηνζιέκα ανπζηά ζπήιαηα ηαζ 

ημοξ ηακυκεξ πμο οπαβμνεφμοκ ηδ ζπέζδ ημοξ, πνμηεζιέκμο κα ακαπανάβμοκ έκα ζοβηεηνζιέκμ ζηοθ. Γζα πανάδεζβια, ημ 

1981 βνάθηδηε απυ ημοξ Koning θαη Eizenberg  ιζα βναιιαηζηή ζπδιάηςκ, απμηεθμφιεκδ απυ 99 ηακυκεξ, πμο απμδίδεζ ημ 

θελζθυβζμ ηςκ Prairie Houses. 
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δδθαδή βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ημο οπμθμβζζηή ςξ δθεηηνμκζηυ ενβαθείμ ζπεδίαζδξ. Οφηε ηαηαπζάκεηαζ 

ιε πενζπηχζεζξ «έλοπκςκ ηηζνίςκ», υπμο ιέζς αζζεδηήνςκ ηαζ εθεβηηχκ, πμο ακηζθαιαάκμκηαζ 

ελςηενζηά ενεείζιαηα, υπςξ εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ, εκενβμπμζμφκηαζ ζοζηήιαηα 

δθζμπνμζηαζίαξ ή δνμζζζιμφ, υπμο δδθαδή δ ιεηααμθή ηςκ δεδμιέκςκ εκενβμπμζεί μνζζιέκεξ 

πξνκειεηεκέλεο αθθαβέξ ζημ ηέθοθμξ, ζηδκ εζςηενζηή δζάνενςζδ ή ζηδ ιδπακζηή ζοιπενζθμνά 

ημο ηηζνίμο. Πανυθδ ηδκ εζζνμή ελςβεκμφξ πθδνμθμνίαξ ζημ ζφζηδια ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, μζ 

θεζημονβίεξ πμο ιπμνμφκ κα εκενβμπμζδεμφκ απυ ηάεε ενέεζζια δεκ παφμοκ κα είκαζ 

πξνθαζνξηζκέλεο, άνα δεκ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε δοκαιζηή ζοκεεηζηή δζαδζηαζία. Σέθμξ, δεκ 

εκδζαθένεηαζ μφηε βζα ηδ δδιζμονβία ρδθζαηχκ ηηζνίςκ ηαζ πχνςκ «εζημκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ», 

αθμφ, ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ, δ έιθαζδ δε δίκεηαζ ζηδ δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ πνμηεζιέκμο κα 

παναπεεί θπζηθφο ρψξνο θαη κνξθή. 
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2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή (κεηά ην Μνληέξλν σο ην ΄93) 
 
ηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ εα ελεηάζς ιυκμ ζοκμπηζηά ημκ ηνυπμ πμο μζ ανπζηέηημκεξ ημο 

Μμκηένκμο πνδζζιμπμζμφζακ ημ δζάβναιια ςξ ακαθοηζηυ ενβαθείμ (αθ. ηαζ 4.2), ημοξ θυβμοξ πμο ημ 

Μμκηένκμ αιθζζαδηήεδηε ηαζ πχξ μζ ανπζηέηημκεξ ζηνάθδηακ λακά, ιε δζαθμνεηζηή πθέμκ ιαηζά, ζε 

άθθα επζζηδιμκζηά πεδία ηαζ ζηδ θζθμζμθία. Σμ ηείιεκμ- ζηαειυξ ημο Jeffrey Kipnis “Towards a 

New Architecture”, δδιμζζεοιέκμ ζημ πμθοζογδηδιέκμ ηεφπμξ ημο AD Folding in Architecture, ημ 

1993, ημ μπμίμ επζζδιαίκεζ «ηα ηνζηήνζα ηδξ Νέαξ Ανπζηεηημκζηήξ, πνμηεζιέκμο κα ιδκ 

επακαθδθεμφκ θάεδ ημο Μμκηενκζζιμφ»
18

 εα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ακαθμνά. Ξεηαεανίγμκηαξ ηα 

ζδιεία πμο μδήβδζακ ζε αδζέλμδμ ημ Μμκηένκμ, μ Kipnis ελδβεί πχξ δζαιμνθχκεηαζ ημ ιέηςπμ 

«ιεηά ημ ιμκηένκμ». ε αοηυ ημ ηεθάθαζμ θμζπυκ εα επζζδιάκς ηδκ πνμζέββζζδ εκκμζχκ, υπςξ ηδξ 

πνιππινθφηεηαο ηαζ ηδξ εηεξνγέλεηαο, πμο εκδζαθένμοκ ημ ιεηέπεζηα πνμαθδιαηζζιυ ιμο, εα 

ζηαεχ ζημ νυθμ ημο ανπζηέηημκα αοηήξ ηδξ πενζυδμο ηαζ εα εκημπίζς ημ πθαίζζμ πμο οπέδεζλε ηδ 

κεηαβνιή ηνπ ξφινπ ηνπ δηαγξάκκαηνο, απφ αλαιπηηθφ εξγαιείν ζε ζεκάδη ζε έλα 

ελλνηνινγηθό ζύζηεκα δηαθνξεηηθνηήηωλ πνπ δε ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ή ηελ αηζζεηηθή, 

αιιά ππνδεηθλχεη πνιιαπιέο- κε εθθξαζκέλεο αθφκε- δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο, θαηά ηελ 

εμέιημε κηαο δηαδηθαζίαο.
19

 

Αλζμπμζχκηαξ αοηυ ημ πθαίζζμ, ανπζηέηημκεξ υπςξ μ Kwinter ηαζ μ Lynn εέημοκ ηζξ αάζεζξ βζα ηδ 

«Νέα Ανπζηεηημκζηή». Μεηαημπίγμκηαξ ηδκ πνμζμπή ημοξ «απυ ηδ ιεηα-ζδιεζςηζηή ζηζξ ζφβπνμκεξ 

ελεθίλεζξ ζηδ βεςιεηνία, ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ πμθζηζηή, δδθαδή, μοζζαζηζηά, ιεηαημπίγμκηαξ ημ 

εκδζαθένμκ ημοξ απυ ημ θζθμζμθζηυ θυβμ ημο Derrida ζε αοηυκ ημο Deleuze»
20

 ιζα μιάδα 

ιεθεηδηχκ δζαιμνθχκεζ ημ πθαίζζμ βζα ηζξ ζφβπνμκεξ ακαγδηήζεζξ, πμο εα ελεηαζηεί ζημ ηεθ. 3. 

                                                      
18

 Kipnis, Jeffrey, “Towards a New Architecture” ζημ Folding in Architecture, ARCHITECTURAL DESIGN no 102, εηδ. 

Academy Group Ltd., Λμκδίκμ, 1993, ζεθ. 42, ιηθν. δζηή ιμο 

19
 Peter Eisenman, Diagram Diaries, εηδ. Universe Publishing- Rizzoli, Nέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 63- 64, ιηθν. δζηή ιμο 

20
 ημ ίδζμ, ζεθ. 42, ιηθν. δζηή ιμο, εθεφεενδ 
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2.1 Ο έιεγρνο ηεο ζπλζεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ν ξφινο ηνπ δηαγξάκκαηνο ζην Μνληέξλν. 
 
Ωξ θζθμζμθζηυ οπυααενμ βζα ηδκ επζζηδιμκζηή ζηέρδ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ ένεοκαξ ηδκ επμπή ημο 

Μμκηένκμο θεζημονβμφζε ηονίςξ μ Θεηηθηζκφο, πμο εειεθζχεδηε ημ πνχημ ιζζυ ημο 19
μο

 αζχκα απυ 

ημκ Auguste Comte (αθ. 4.2.1) ηαζ οπμζηήνζγε υηζ δ ιμκαδζηή ζεηηθή πεγή γλψζεο είκαζ δ 

επηζηεκνληθή γλψζε ηαζ υηζ ιία πνυηαζδ, ή έκαξ θοζζηυξ κυιμξ, είκαζ αθδεείξ, ιυκμ υηακ 

απμδεζηκφμκηαζ μνεμθμβζηά, ιέζς επζζηδιμκζηήξ ιεευδμο, δδθαδή είκαζ θμβζηά επαιεζεχζηκνη.
21

 

Με ηδ πνήζδ αλαιπηηθψλ ιεευδςκ ηαζ ημο ιεηνζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ιε ενβαθείμ ηδ ζπζηεκαηηθή 

παξαηήξεζε ηέεδηακ μζ αάζεζξ βζα ηα άθιαηα πμο έβζκακ ηυζμ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ, υζμ ηαζ ζε 

άθθεξ επζζηδιμκζηέξ πενζμπέξ. Καηά ακαθμβία, μζ ανπζηέηημκεξ ημο Μμκηένκμο επζπείνδζακ, ιε ηδκ 

ακαθμνά ζηζξ ζεηηθέο επηζηήκεο, ηδ Νεπηψλεηα κεραληθή ηαζ ηδκ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ 

Γαξβίλνπ ηαζ ιε ενβαθείμ ηδκ επαγσγηθή, αλαιπηηθή θαη νξζνινγηζηηθή ζθέςε, «κα εδναζχζμοκ 

ανπζηεηημκζηέξ πνμηάζεζξ ζε ηάπμζεξ εειεθζχδεζξ ανπέξ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ, ζηζξ ημζκέξ 

βεςιεηνζηέξ αάζεζξ υθςκ ηςκ ανπζηεηημκδιάηςκ ηαζ ζηδκ επαβςβή ηακυκςκ νηθνπκεληθήο αμίαο».
22

 

Ακηζιεηςπίγμκηαξ ημ ηηίνζμ ςξ ακελάνηδηδ απυ ημ πενζαάθθμκ ηδξ μκηυηδηα ηαζ δίκμκηαξ ζδιαζία 

ιυκμ ζηδ θεζημονβία ηαζ θεζημονβζηυηδηα ημο πχνμο, ζηδκ ηαηαζηεοαζηζηή μνβάκςζδ ημο ηηζνίμο 

(αάζδ ηδξ βεςιεηνζηήξ δζάηαλδξ ηςκ υβηςκ ηαζ ηδξ ζπέζδξ ηεκμφ ηαζ πθήνμοξ) ηαζ ζηδκ ακάβκςζδ 

ηδξ ιμνθμθμβίαξ ημο ιέζα απυ ηδ θεζημονβία, μ ιμκηενκζζιυξ πνμζπάεδζε κα επζαάθθεζ 

ζηεξεφηππα ηαζ δηεζλείο ζηαζεξέο, πένα απυ πμθζηζζηζηέξ δζαθμνέξ. Οζ κέεξ ηεπκζηέξ δοκαηυηδηεξ 

ηαζ εθανιμβέξ, δ αβάπδ βζα ηδκ αηνίαεζα, ημ θεπημιενή ζπεδζαζιυ ηαζ ημκ πνμβναιιαηζζιυ, 

επέηνεπακ ζημκ ανπζηέηημκα κα έπεζ ημκ πιήξε έιεγρν ηδξ ζοκεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηδκ μπμία 

μδδβμφζε ζε βέβαηα θαη νξζψο απνδεδεηγκέλα απμηεθέζιαηα. Δλάθθμο, δ ξαζηνλαιηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ ρψξνπ θαη ε νξζνινγηζηηθή ζθέςε, έδζκε ημ δζηαίςια ζημκ ανπζηέηημκα κα 

εθέβπεζ ηαζ κα ηαεμνίγεζ ηαζ ηδ ιεηέπεζηα θεζημονβία ημο πχνμο, ζοκεπχξ ημ αίζεδια ηδξ 

βεβαηφηεηαο ελαημθμοεμφζε κα οθίζηαηαζ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα γςήξ εκυξ ένβμο. Ο ανπζηέηημκαξ, 

                                                      
21

 Απυ ηδ Βζηζπαίδεζα, ηδκ εθεφεενδ εβηοηθμπαίδεζα, ζημ θήιια «εεηζηζζιυξ» ηαζ απυ ηδ wikipedia, the free encyclopedia, ζημ 

θήιια «positivism», πνυζααζδ 03.01.08 

22
 Μανηζκίδδξ Πέηνμξ, «Ήδδ ιεηά ηαζ ιυθζξ πνζκ», Μνληέξλν- Μεηακνληέξλν, εηδ. ΜΗΛΖ, Αεήκα 1988, ζεθ. 98 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit
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ιέζα απυ ηδκ ηαθηνπνίεζε ημο πχνμο, ιπμνμφζε κα πεηφπεζ ηδκ ημζκςκζηή ανιμκία ηαζ εζνήκδ, κα 

θεζημονβεί δδθαδή ςξ οπένηαημξ πξνγξακκαηηζηήο, ςξ ζπληνληζηήο πμο νοειίγεζ ημκ ηυζιμ, 

αθθά ηαζ ςξ θνηλσληθφο νξακαηηζηήο ηαζ αλακνξθσηήο.  

Ο θμκλζμκαθζζιυξ, ιε ημ βκςζηυ δυβια ηδξ «κνξθήο πνπ αθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία», μδήβδζε 

ημοξ ανπζηέηημκεξ κα ιεθεημφκ ηαζ κα ακαθφμοκ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηςκ ιδπακχκ, ηδκ 

αοζηδνυηδηα, ηδκ μζημκμιία ηςκ ιέζςκ, ηδ κμιμηέθεζα ηαζ ηδκ ηαηαζηεοαζηζηή αηνίαεζα, ηαζ θαηά 

αλαινγία κα ημκ εθανιυγμοκ ζηα ηηίνζα. Οζ αλαιπηηθέο κέζνδνη, πνμηεζιέκμο κα ιεθεηήζμοκ είηε ημ 

πχνμ είηε έκα ακηζηείιεκμ -υπςξ ιζα ιδπακή- πνεζάγμκηαζ έκα ενβαθείμ πμο εα επζηνέπεζ ηδ 

δζάζπαζδ ημο ακηζηεζιέκμο, ημο Όθμο, ζε επζιένμοξ ζοζηαηζηά ηαζ εα απμηοπχκεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ 

ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ζε ιζα ζενανπζηή (top down) δμιή. Ωξ ηέημζμ, ημ νξγαλφγξακκα, δδθαδή 

έκα δηάγξακκα ζπζρεηηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο θηηξίνπ, ημπμεεηήεδηε ζηδκ αθεηδνία ημο 

ζπεδζαζιμφ ηαζ ζπεδυκ ηαοηίζηδηε ιε ηδκ ηάημρδ. Αθαζνεηζηά, μζ πχνμζ πανμοζζάγμκηαζ ζημ 

δζάβναιια ςξ ζεζνά ημοηζχκ, πμο ζοκδέμκηαζ ιέζς ηδξ ηίκδζδξ ηαζ παίνκμοκ ημ υκμιά ημοξ απυ 

ηδκ πνμηαεμνζζιέκδ δναζηδνζυηδηα πμο θζθμλεκμφκ. Σμ «ηηίνζμ- δζάβναιια» βζα ημ Μμκηένκμ ημκίγεζ 

ηδκ έθθεζρδ πενζηηχκ ζημζπείςκ, ηδκ ηαεανυηδηα ηςκ ζπέζεςκ ηαζ απμηοπχκεζ ημ ζςζηυ ζοκδοαζιυ 

ηςκ πχνςκ βζα ηδ αέθηζζηδ ελοπδνέηδζδ ζοβηεηνζιέκςκ θεζημονβζχκ ιε ηα εθάπζζηα ιέζα. Άξα, ε 

κνξθή, πνπ πξνθχπηεη κε ηελ έλα- πξνο- έλα πινπνίεζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, είλαη 

πξνθαλέο φηη αθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία. Σμ δζάβναιια ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ θμζπυκ, μνβακχκεζ 

ιεκ ηα δεδμιέκα, αθθά, μοζζαζηζηά, απμηεθεί ηδ κία θαη κνλαδηθή θφζδ ηαζ πξνθαζνξίδεη ημ ηεθζηυ 

ιμνθζηυ απμηέθεζια. Αθμφ δ δζάηαλδ πμο οπμδεζηκφεηαζ απυ ημ μνβακυβναιια ηαζ πνμηφπηεζ αάζεζ 

ηακυκςκ ζοιιεηνίαξ, βναιιζηυηδηαξ, δζαδμπήξ, αλμκζηά ή ιε άθθμοξ ζενανπζημφξ βεςιεηνζημφξ 

ηνυπμοξ, είκαζ δ μνεή, δ απμδεδεζβιέκα ηαθφηενδ ηαζ μζημκμιζηυηενδ, είκαζ δ ιία ηαζ αθδεζκή, πμο 

δεκ οπυηεζηαζ ζε αιθζζαήηδζδ ή επακελέηαζδ. Ο ληεηεξκηληζηηθφο ραξαθηήξαο ημο Μμκηένκμο 

Κζκήιαημξ είκαζ άθθςζηε ηαζ μ ηφνζμξ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ ηαηδβμνήεδηε ςξ ηίκδια νινθιεξσηηθφ. 
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πλνςίδνληαο, μζ ανπζηέηημκεξ ημο Μμκηένκμο Κζκήιαημξ έπμοκ ημκ πιήξε έιεγρν ηδξ ζοκεεηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ, δ μπμία λεηζκά ιε ηδκ μνεμθμβζζηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ, ιέζα απυ 

ζοβηεηνζιέκα αήιαηα ηαζ θμκλζμκαθζζηζηέξ ηαζ ναζζμκαθζζηζηέξ απμθάζεζξ, μδδβείηαζ ζηδ ιία ηαζ 

ιμκαδζηή, αέααζδ ηαζ μνεχξ απμδεδεζβιέκδ αέθηζζηδ θφζδ. Δπζεοιμφκ κα έπμοκ ημκ έθεβπμ ηαζ ημκ 

ηαεμνζζιυ ηαζ ηδξ ιεηέπεζηα θεζημονβίαξ ημο πχνμο, θεζημονβχκηαξ ςξ ημζκςκζημί μναιαηζζηέξ. 

Σέθμξ, πνδζζιμπμζμφκ ημ δηάγξακκα αλαιπηηθά, πνμηεζιέκμο κα ελδβήζμοκ ηαζ κα εθέβλμοκ ηδκ 

πμθοπθμηυηδηα, αθαηξψληαο ζηνηρεία ηεο ζχλζεηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη κεηψλνληαο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρεδηαζκφ ζην ειάρηζην δπλαηφ. 

Ο Kipnis επζζδιαίκεζ ζπεδυκ ιε ηνυπμ αθμνζζηζηυ ηα θάεδ ημο Μμκηένκμο ηαζ εέηεζ ηζξ αάζεζξ βζα ηδ 

«Νέα Ανπζηεηημκζηή»
23

 λεηαεανίγμκηαξ υηζ πνέπεζ: 

 κα απμθεφβεζ ηδ θμβζηή ημο Μμκηένκμο, πμο πνμςεμφζε ηδ δηαγξαθή, ηελ αθαίξεζε 

(reductionism) θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ζηνηρείσλ ηνπ παξειζφληνο ηαζ, ακηζεέηςξ, κα 

ράπκεζ βζα επακαζοκδοαζιμφξ ιεηαλφ οθζζηάιεκςκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ακηζηεζιέκςκ. 

 υζμ ημ δοκαηυ κα απνθεχγεη ηελ απνδνρή ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ηεξαξρηψλ ηαζ ηςκ 

μιμβεκμπμζδιέκςκ μνβακχζεςκ, πμο επέααθε μ Μμκηενκζζιυξ ηαζ κα πνμηαθεί ηδκ 

εηεξνγέλεηα,  

εέζεζξ, πμο ζφιθςκα ιε ημκ ίδζμ, πνεζαεφεζ ζαθχξ ημ «ιεηαιμκηένκμ». 

 

                                                      
23

 Kipnis, Jeffrey, “Towards a New Architecture” ζημ Folding in Architecture, ARCHITECTURAL DESIGN no 102, εηδ. 

Academy Group Ltd., Λμκδίκμ, 1993, ζεθ. 42, ιηθν. δζηή ιμο 
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2.2 Η ζρέζε ηνπ «κεηακνληέξλνπ» κε ην παξειζφλ θαη κε άιιεο επηζηήκεο. Σν ζεσξεηηθφ 
πιαίζην/ θηινζνθηθφ ππφβαζξν. 

 

Ήδδ, απυ ημ 1950, λεηζκά δ αιθζαμθία ηαζ δ αιθζζαήηδζδ ηςκ ανπχκ ημο Μμκηένκμο ηαζ δ 

ακηίδναζδ ζηζξ εέζεζξ ημο. Δηηυξ απυ ηδ δζαζηνέαθςζδ ηςκ ηακυκςκ ζηδκ πνάλδ, ηδκ 

ειπμνεοιαηζημπμίδζδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ ηδκ μιμζμιμνθία πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ επακάθδρδ ηςκ 

ηφπςκ, οπάνπμοκ ηαζ ααεφηενα πνμαθήιαηα, πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ έθθεζρδ κμήιαημξ, 

ζδιαζίαξ ηαζ ζοιαμθζζιμφ ζηα ένβα ηςκ ιμκηενκζζηχκ. Ζ ηάζδ ημο Μμκηένκμο κα δδιζμονβήζεζ 

ζηαεενέξ, δζεεκείξ αλίεξ, ακηζηνμφεηαζ απυ ηδ δζάεεζδ παξαγσγήο λνήκαηνο ιέζα απυ ηζξ 

αληηζέζεηο, ηηο αληηθάζεηο ηαζ ηδκ πνιππινθφηεηα ημο πχνμο ηαζ ηζξ θφζεζξ πμο πνμηφπημοκ ad 

hoc, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα εθάζηνηε δεδνκέλα, ηα ημπζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ δεζιεφζεζξ πμο 

πνμηφπημοκ απυ ημ πενζαάθθμκ, υπςξ ημ ηθίια ηαζ ημ ημπίμ. Ζ ζηνμθή άθθςζηε πνμξ ηζξ ίδζεξ 

επζζηήιεξ πμο επζηαθμφκηακ μζ ιμκηένκμζ, ηδ θπζηθή θαη ηε βηνινγία βίκεηαζ ιε άθθδ ιαηζά, πμο 

εκζζπφεζ ηζξ επί ηυπμο θφζεζξ ηαζ κεηαζέηεη ην ξφιν ηνπ αξρηηέθηνλα απφ απζηεξφ ζπληνληζηή 

θαη θνηλσληθφ αλακνξθσηή ζε ηερλίηε- κάζηνξα. Δπίζδξ, δ ειιμκή ιε ημ θμκλζμκαθζζιυ, ημ 

δζαπςνζζιυ ηςκ θεζημονβζχκ, ηδκ ηαεανυηδηα ηαζ μοδεηενυηδηα ηςκ ιμνθχκ, ηδκ αθαίνεζδ, ηαεχξ 

ηαζ δ απυννζρδ ημο πανεθευκημξ, πμο παναηηήνζγακ ημ Μμκηένκμ, ακηζηαείζηακηαζ απυ ηδ 

ιμνθμθμβζηή πενζζζμθμβία, απυ ηδκ ακάιζλδ ηαζ ζπλχπαξμε εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ ηαζ απυ ημ 

δακεζζιυ ηοπμθμβζχκ απυ ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ πανάδμζδ. Σζξ δεηαεηίεξ ημο „60 ηαζ ημο ‟70, θμζπυκ, 

δδιζμονβείηαζ έκαξ πθμοναθζζιυξ κέςκ ηάζεςκ, απυ ημ ζηνμοηημοναθζζιυ ηαζ ηδ ζδιεζμθμβία, ημκ 

εηθεηηζηζζιυ ηαζ ημκ ημπζηζζιυ ζημκ Ηζημνζζιυ ηαζ ημ ζοιαμθζζιυ, ζημ ιεηα- ζηνμοηημοναθζζιυ, ηδκ 

απνδφκεζε ηαζ ζε ηαηεοεφκζεζξ ακαθμβζηήξ ιεηαθμνάξ, υπςξ δ ανπζηεηημκζηή μοημπία ημο 

«Μεηααμθζζιμφ» ηαζ ημο “Archigram”, πμο ακηζπνμηείκμοκ ζηδ ιμκυημκδ ηαζ μνεχξ νοειζζιέκδ 

μοημπία ημο Μμκηενκζζιμφ ιζα εθεοεενζυηδηα ιε ηονίανπμ ηακυκα ηδκ έιιεηςε πξνθαζνξηζκέλσλ 

γεληθψλ θαλφλσλ.
24

 Σεθζηά, δ ζρέζε ημο «ιεηαιμκηένκμο» ιε ημ Μμκηένκμ, δδθαδή κε ην 

                                                      
24

 Σδκ εθεοεενζυηδηα αοηή μ . Κμκηανάημξ πενζβνάθεζ ιε ημ ζπήια: “faiy ce que vouldras”. Κμκηανάημξ άαααξ, «Ο 

ανπζηεηημκζηυξ Μμκηενκζζιυξ ςξ απεθεοεένςζδ ηαζ ςξ παναίηδζδ», ζημ Μνληέξλν- Μεηακνληέξλν, εηδ. ΜΗΛΖ, Αεήκα 1988, 

ζεθ. 84 
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πξφζθαην παξειζφλ, είκαζ ζπέζδ αληίζεζεο, απφξξηςεο θαη αληηπαξάζεζεο, ηάηζ αέααζα πμο 

δε ζοιααίκεζ ιε ημ ζζημνζηυ πανεθευκ.   

Πνμηεζιέκμο κα θηάζς ζηζξ ακαγδηήζεζξ πμο εκδζαθένμοκ ηδκ ένεοκα αοηή, εα ζηαεχ ζηζξ έκκμζεξ 

ηδξ πνιππινθφηεηαο ηαζ ηδξ πνιπκνξθίαο, πμο πνςημπνμζεββίζηδηακ ζηα πθαίζζα ηςκ 

ακαγδηήζεςκ ημο «ιεηαιμκηένκμο». Σμ 1966, μ Robert Venturi ζημ Complexity and Contradiction in 

Architecture
25

 δζαηοπχκεζ εκζηάζεζξ βζα ηάπμζεξ απυ ηζξ ιέπνζ ηυηε αδζαιθζζαήηδηεξ «αθήεεζεξ» ημο 

Μμκηένκμο Κζκήιαημξ. οπκά, επζζδιαίκεζ, ζηζξ επακαζηάζεζξ υ,ηζ λεηζκά ςξ απεθεοεενςηζηή δφκαιδ 

ηαηαθήβεζ ζε δυβια, πμο ειπμδίγεζ ηδκ πεναζηένς ελέθζλδ. ημ αζαθίμ ημο θμζπυκ μ Venturi, 

οπμζηδνίγεζ «ιε κευηνμπδ επζπεζνδιαημθμβία υηζ υπζ δ ηαεανυηδηα, δ ζαθήκεζα ηαζ δ ζοκέπεζα, αθθά 

μζ ιμνθμθμβζημί ζοιαζααζιμί, ε αζάθεηα, ε πνιππινθφηεηα θαη ε αληηινγία είκαζ ηαζ εειζηά ηαζ 

επζεοιδηά βκςνίζιαηα ιζαξ ζςζηήξ ανπζηεηημκζηήξ. Ζ ίδζα δ γςή πενζέπεζ ηαζ πνμαάθθεζ ζημ πχνμ 

ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηαζ ηδκ ακηίθαζδ…».
26

 Οζ ακαγδηήζεζξ αοηέξ εα ζηδνζπημφκ ηαζ πάθζ ζηδκ ηέρλε 

ηαζ, ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ Pop Art βζα κα εδναζχζμοκ ηδ εέζδ ημοξ. Σμ ηαεδιενζκυ, ημ ημζκυηοπμ, μ 

εκηοπςζζαηυξ ηυζιμξ ηδξ κφπηαξ ιε ηζξ θςηεζκέξ επζβναθέξ, ηα πνχιαηα, ηα δζαθδιζζηζηά ηαζ ηα 

δζαημζιδηζηά ζημζπεία, πμο ακαδεζηκφεζ δ ηέπκδ ημο Popular, βίκμκηαζ «ιάεδια» βζα ηδκ απνδνρή 

ηεο πεξίπινθεο πξαγκαηηθφηεηαο. Δπζδζχημκηαξ θμζπυκ ηδκ απμδμπή ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ, 

ηδκ έκκμζα ηδξ ζφβηνμοζδξ, αηυιδ ηαζ ηδξ εκυπθδζδξ, ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ πμθοιμνθίαξ, ηδξ 

ακηζκμιίαξ, ηδξ αηαλίαξ, ημο δζθμνμφιεκμο ηαζ ημο απνυαθεπημο πμο οπάνπεζ ζηδκ πναβιαηζηή γςή, 

δ ανπζηεηημκζηή μδδβήεδηε ζε ιζα πθδεχνα ηζκδιάηςκ, ζηυπμξ ηςκ μπμίςκ ήηακ λα δηαηαξάμνπλ 

ηελ επηθξαηνχζα κέρξη ηφηε ηάμε ηνπ Μνληέξλνπ Κηλήκαηνο, πνπ επεδίσθε ηελ αθαίξεζε 

(reductionism), πνμηεζιέκμο κα δζαπεζνζζηεί ηδκ πμθοπθμηυηδηα. 

Δκδζαθένμκ απμηεθεί δ ζπέζδ πμο απμηηά δ ανπζηεηημκζηή ιε ηδ θηινζνθία, αθμφ μζ θζθυζμθμζ 

«ακαηαθφπημοκ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ιζα ζδιακηζηή πενζμπή βζα ηζξ θζθμζμθζηέξ ακαγδηήζεζξ ημοξ. ηα 

ανπζηεηημκζηά αηνμαηήνζα, έκα κέμ δίδοιμ ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ημο: ημο Ανπζηέηημκα ηαζ ημο 

                                                      
25

 Venturi, Robert, Complexity and Contradiction in Architecture, εηδ.  MOMA papers on Architecture, Νέα Τυνηδ, 1966 

26 
Λάαααξ, Γζχνβμξ, 19νο-20νο αηώλαο– Σύληνκε Ιζηνξία ηεο Αξρηηεθηνληθήο, εηδ. UNIVERSITY STUDIO PRESS, 

Θεζζαθμκίηδ 1986, ζεθ. 248 
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Φζθυζμθμο, ζδακζηά εζημκμβναθδιέκμ απυ ημκ Peter Eisenman ηαζ ημκ Jacques Derrida».
27

 Έηζζ, μ 

βάθθμξ θζθυζμθμξ Jacques Derrida, πμο εεςνείηαζ εειεθζςηήξ ηδξ απνδφκεζεο, εκδζαθένεδηε βζα 

ηδ θαζκμιεκμθμβζηή ηαζ ζηνμοηημοναθζζηζηή δζάζηαζδ ηδξ αημιζηήξ ηαζ ζοθθμβζηήξ γςήξ, δίκμκηαξ 

ζδιαζία ζηδκ πμθοπθμηυηδηα ηαζ πνμζπαεχκηαξ κα ελδβήζεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ειπεζνίαξ απυ ηδ 

βέκεζή ηδξ. Ζ απνδφκεζε είκαζ μ υνμξ ηδξ ζφβπνμκδξ θζθμζμθίαξ ηαζ ηςκ Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ, 

πμο εηθνάγεζ ηδ δζαδζηαζία, ιέζα απυ ηδκ μπμία ηείιεκα (θμβμηεπκζηά, θζθμζμθζηά ηηθ) ηδξ δοηζηήξ 

εζδζηά θζθμζμθίαξ, απμηημφκ πνιιαπιά λνήκαηα θαη εξκελείεο, υηακ δζααάγμκηαζ εκ βκχζεζ ηςκ 

οπμεέζεςκ ηαζ ακηζθάζεςκ πμο πενζέπμκηαζ ιέζα ζε αοηά.
28

 Σμ ζφκδεεξ ιέζμ βζα ηδ δζαδζηαζία 

αοηή είκαζ δ πνήζδ αληηθαηηθψλ δίπνισλ. Ακηίζημζπα, μζ ακαγδηήζεζξ ημο P. Eisenman, αθθά ηαζ 

ηςκ Venturi, Rossi, Portoghesi, Jencks ηαζ άθθςκ ανπζηεηηυκςκ εηείκδξ ηδξ επμπήξ εζηζάγμοκ 

ζηδκ απμζπαζιαηζηή ακηίθδρδ ημο πχνμο, ζηδ ζφβηνμοζδ εηενμβεκχκ ηαζ ακηζθαηζηχκ ζημζπείςκ ζε 

ιζα ζφκεεζδ, ζηδκ απμεέςζδ ημο δζθμνμφιεκμο ηαζ ζηδκ απμδμπή ηδξ πμθοζδιίαξ. Ο ηυζιμξ, ημ 

δμιδιέκμ πενζαάθθμκ ή ιζα πνμξ πανέιααζδ πενζμπή «λννχληαη σο πεδίν δηαθνξεηηθνηήησλ, 

ψζηε ε αξρηηεθηνληθή λα κπνξέζεη λα απνδψζεη ηελ αληίθαζε, ηε ζχγθξνπζε, ηελ αζπλέρεηα 

θαη ηελ εηεξνγέλεηα ζε κνξθή».
29

 Βέααζα, ακ ηαζ μζ Eisenman ηαζ Derrida ενβάζηδηακ ηαζνυ ιαγί 

ηαζ ακέπηολακ ζδιακηζηυ δζάθμβμ, οπάνπεζ δ άπμρδ υηζ, πένακ ηδξ ημζκήξ αθεηδνίαξ ηαζ ένεοκαξ, δ 

απμδυιδζδ ζηδ θμβμηεπκία εθάπζζηα ημζκά έπεζ ηεθζηά ιε ηδκ απμδυιδζδ ζηδκ ανπζηεηημκζηή.
30

 

Γεκζηυηενα, εηθνάζηδηε απυ πμθθμφξ έκημκδ αιθζζαήηδζδ βζα ημ πυζμ έκαξ ανπζηέηημκαξ ιπμνεί 

ηεθζηά κα ιπεζ ζε αάεμξ ζε θζθμζμθζηέξ έκκμζεξ ηαζ κα ηζξ ηαηακμήζεζ, υπςξ εα ακαθοεεί ζηδκ 

εκυηδηα 3.3.3. Πανυθα αοηά, δ ακάβκςζδ- έζης ηαζ επζθακεζαηή ιενζηέξ θμνέξ- θζθμζμθζηχκ 

ηεζιέκςκ απυ ημοξ ανπζηέηημκεξ ημοξ αμήεδζε κα ζοβηνμηήζμοκ κέα ενβαθεία ηαζ κα μδδβδεμφκ ζε 

δζελυδμοξ ηαζ κέμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ, αμδεχκηαξ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ζηέρδξ. 

                                                      
27 

Φςηίμο, Θεακχ, «Έιπκεοζδ ηαζ πανςδία. Ζ ζπέζδ Φζθμζμθίαξ ηαζ Ανπζηεηημκζηήξ ζημ ηέθμξ ημο 20μφ αζχκα», ζημ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ, ηεοπ. 42, Νμε-Γεη 2003, πενζμδζηυ ημο ΑΓΑ-ΠΔΑ, 2003. 

28 
Απυ ηδ Wikipedia, the free encyclopedia, ζημ θήιια :”Deconstruction”, πνυζααζδ 02/08, ιηθν. δζηή ιμο 

29
 Lynn, Greg, “Architectural Curvilinearity: The Folded, the Pliant and the Supple” ζημ Folding in Architecture, 

ARCHITECTURAL DESIGN no 102., εηδ. Academy Group Ltd., Λμκδίκμ, 1993, ιηθν. δζηή ιμο 

30 
 http://www.baukunst-nrw.de/en/index.php?epoche_info=ja&epoche=20, πνυζααζδ 5/2/08, ιηθν. δζηή ιμο 

http://www.baukunst-nrw.de/en/index.php?epoche_info=ja&epoche=20
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2.2.1 Ο ξφινο ηνπ αξρηηέθηνλα. Ο έιεγρνο- ε εμνπζία  

 
διακηζηυ ζδιείμ ακηζπανάεεζδξ ημο Μμκηένκμο ιε ηα ηζκήιαηα πμο αημθμφεδζακ ήηακ μ νυθμξ ημο 

ανπζηέηημκα ζηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία ηαζ ζηδκ ημζκςκία, βεκζηυηενα. ηζξ ιεηαιμκηένκεξ 

πνμζεββίζεζξ ημ επακαζηαηζηυ ζημζπείμ πάκεηαζ ηαζ μ ανπζηέηημκαξ δεκ είκαζ πθέμκ αοηυξ πμο ιπμνεί 

ηαζ πνέπεζ, ςξ ζςηήναξ ζοκημκζζηήξ ηαζ πνμβναιιαηζζηήξ, κα αθθάλεζ υθδ ηδκ ημζκςκζηή δμιή, 

εεζπίγμκηαξ μζημοιεκζημφξ ακηζηεζιεκζημφξ ηακυκεξ, αθθά αοηυξ πμο, ςξ ιμκάδα ιε πνμζςπζηυηδηα 

ηαζ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ακαβκςνίγεζ ηα ακηζθαηζηά δεδμιέκα ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ, 

θεζημονβχκηαξ ςξ ηεπκίηδξ πμο ιαεαίκεζ απυ ημ πανάδεζβια ηδξ θφζδξ, πνμηείκεζ ςξ θφζδ ηάπμζα 

απυ ηζξ πνιιαπιέο εθδνρέο πμο δζαθαίκμκηαζ. Όκσο, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ν αξρηηέθηνλαο 

έρεη ην ζπλνιηθφ έιεγρν, απφ ηε δηαδηθαζία ζην απνηέιεζκα. Γδθαδή, «δ ηονζανπζηή ζπέζδ ημο 

ανπζηέηημκα ςξ πνμξ ημ ένβμ ημο ηαζ ημοξ ακενχπμοξ πμο εα ημ πνδζζιμπμζήζμοκ»
31

 ελαημθμοεεί 

κα οθίζηαηαζ. Μπμνεί θμζπυκ μζ ανπζηέηημκεξ ημο «ιεηαιμκηένκμο» κα «απμννίπημοκ […] ηα 

αλζχιαηα ή ηζξ ηαηαζηεοαζηζηέξ πνμηάζεζξ ημο θεβυιεκμο «ιμκηένκμο» ηζκήιαημξ, παναιέκμοκ 

υιςξ ελίζμο επίιμκμζ ηήνοηεξ ηδξ πνςημηαεεδνίαξ ηαζ ηδξ δζεοεεηζηήξ ζπμοδαζυηδηαξ πμο μ νυθμξ 

ημο ανπζηέηημκα δζαηδνεί ζηα βναπηυ ημο Wright ηαζ ημο Le Corbusier».
32

 Αοηυ πμο αθθάγεζ ηεθζηά 

είκαζ υηζ μζ ανπζηέηημκεξ, δακεζγυιεκμζ ημκ υνμ “bricolage” απυ ηδ αζμθμβία (υνμ πμο πνδζζιμπμζμφκ 

ηαζ μζ ζδιεζμθυβμζ) ημκίγμοκ ηδ ζδιαζία ημο επζηυπμο «ιαζημνέιαημξ», ηςκ εηεξφθιεησλ 

ζπλδπαζκψλ, ηςκ ανπζηεηημκζηχκ οανζδίςκ ηαζ ηδξ πμθοζδιίαξ ηαζ απμννίπημοκ ηδκ εκζαία 

ελεθζηηζηή πμνεία ηςκ ανπζηεηημκζηχκ ιμνθχκ. οκεπχξ, μ νυθμξ ημο ανπζηέηημκα, υπςξ ημκίγεζ μ 

Jencks ζηζξ ανπέξ ημο ‟70, δεκ είκαζ κα πανάβεζ ζδεχδεζξ ιμνθέξ, αθθά κα «καζηνξεχεη 

δηαζηαπξψζεηο θαη κεηαιιάμεηο κνξθψλ, πινχζησλ ζε ζεκαζία θαη πνιιαπιά λνήκαηα, έμσ 

απφ θάζε θαζηεξσκέλε θαηεγνξία […] άνα μ ανπζηέηημκαξ απμηηά ημ δζηαίςια ζε ιζα 

«πανάδμλδ» υζμ ηαζ «αηεθείςηδ» πνιιαπιφηεηα».
33

 Σεθζηά, αοηυ πμο πεηοπαίκεηαζ ζημ 

                                                      
31

 Μανηζκίδδξ, Πέηνμξ, «Ήδδ ιεηά: ημ «ιαζηυνεια» ημο ιέθθμκημξ» ζημ Οη ιέμεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ επηζηεκνληθή 

ζθέςε, εηδ. ΜΗΛΖ 1990, ζεθ. 71 

32
 ημ ίδζμ, ζεθ. 71 

33
 ημ ίδζμ, ζεθ. 72, 76 



 49 

«ιεηαιμκηένκμ» είκαζ «δ ακάηηδζδ ιζαξ ακακεςιέκδξ πνςημηαεεδνίαξ ημο ανπζηέηημκα, δ μπμία 

ηζκδφκεοε κα παεεί ιέζα ζηδκ απνυζςπδ ηεθεζυηδηα ημο αοζηδνμφ πνμβναιιαηζζηή».
34

 

 

                                                      
34

 ημ ίδζμ, ζεθ. 82 
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2.2.2 Η δηαδηθαζία. Σα εξγαιεία. Σν δηάγξακκα.  

 
ημ υκμια ηδξ εηενμβέκεζαξ, αθθά ηαζ ηδξ ζοκέπεζαξ ημο πανεθευκημξ ηαζ ηδξ ζοθθμβζηήξ ικήιδξ, ημ 

«ιεηαιμκηένκμ» απμδίδεζ ζηδκ ζζημνία ημ ζεααζιυ πμο ηδξ αλίγεζ, εκχ, ςξ ααζζηή ζπλζεηηθή αξρή, 

απμδέπεηαζ ηδ ζπξξαθή κνξθνινγηθψλ ηδησκάησλ θαη ηελ ελνπνίεζε αζχλδεησλ ζεκάησλ. Ζ 

ακαβκχνζζδ πνμβναιιαηζηχκ παναιέηνςκ, δ ηαλζκυιδζδ ηαζ δ ακάθοζδ δεκ απμηεθμφκ πθέμκ 

αθεηδνίεξ βζα ηδ ζφκεεζδ, αθθά οπμηαείζηακηαζ απυ ημ ηζηνξηθηζηηθφ ζρφιην
35

 ηαζ απυ ηδκ 

αλαγλψξηζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ημο πενζαάθθμκημξ, εκχ δ επακάθδρδ ιμηίαςκ ηαζ δ δζάνενςζδ 

ηςκ υβηςκ αάζεζ ημο ηακυκα υηζ δ ιμνθή αημθμοεεί ηδ θεζημονβία, ακηζηαείζηακηαζ απυ ηδκ 

παξάζεζε ζημζπείςκ ηαζ ηδκ απνζχλδεζε ημο ηεθφθμοξ απυ ημ πνυβναιια ηαζ ηδ πνήζδ πμο 

ζηεβάγεζ, παναηδνείηαζ δδθαδή ιζα αζπλέρεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο. Ζ κίκεζε, σο 

ζηξαηεγηθή ζχλζεζεο, εεςνείηαζ δυηζιδ ηαζ αλζμπμζείηαζ απυ ηδκ ηάζδ πμο οπμζηδνίγεζ ηδκ 

επηζηξνθή ζην παξειζφλ, ιέζς ηδξ άιεζδξ ακαθμνάξ ζ' αοηυ ηαζ ηδξ οζμεέηδζδξ εκυξ πνυηοπμο. 

Μζα δεφηενδ ηάζδ οπμζηδνίγεζ ηδ ιεθέηδ ηςκ ζζημνζηχκ ιμνθχκ, ηδκ παξακφξθσζή ημοξ ηαζ ηδκ 

επαλεξκελεία ημοξ. Ο εηθεηηζηζζιυξ πνδζζιμπμζεί ηαζ ακαζοκεέηεζ ζημζπεία πνμδβμφιεκςκ 

πςνζηχκ πνμηφπςκ ζε αληηθαηηθνχο ζπλδπαζκνχο ηαζ ειπκέεηαζ απυ αοηά βζα ηδ δδιζμονβία 

κέςκ. Σοπμθμβίεξ δδιμζίςκ ηηζνίςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηηίνζα άθθδξ πνήζδξ, δδιυζζα ή ζδζςηζηά 

(βζα πανάδεζβια μ Richardo Boffil ιεηαθένεζ ακαηημνζηά πνυηοπα ζε θασηέξ ηαημζηίεξ),
36

 εκχ, 

ηαοηυπνμκα, πνυηοπα δζαθμνεηζηχκ πνμκζηχκ πενζυδςκ ζοκοπάνπμοκ.  

Όπςξ επζζδιαίκεζ μ Kipnis, πνμηεζιέκμο κα εκακηζςεεί ζηδκ ηθίζδ ημο Μμκηένκμο πνμξ ηδ 

δζαβναθή ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ, ημ «ιεηαιμκηένκμ» έδςζε έιθαζδ ζε ζηναηδβζηέξ βναθήιαημξ 

(grafting) ηαζ ζε δζαβχκζεξ ιμνθζηέξ ζηναηδβζηέξ (diagonal formal strategies) ιε ηδκ ηεπκζηή ημο 

θνιάδ ηαζ ημο κνληάδ κα ηονζανπμφκ. Σμ ημθάγ, ζε υθεξ ημο ηζξ παναθθαβέξ, επέηνεπε ημ 

ζοκδοαζιυ δζαθμνεηζηχκ, εηενυηθδηςκ, ακηζθαηζηχκ ζημζπείςκ ιεηαλφ ημοξ. Έηζζ, μζ πμζηίθεξ 

ηοπμθμβίεξ, ηα δζαημζιδηζηά ιμηίαα απυ δζάθμνεξ ζζημνζηέξ πενζυδμοξ ηαζ, βεκζηά, μηζδήπμηε 

                                                      
35

 Κμικδκυξ, Νίημξ, «Σα Νέα Πνυηοπα ημο Αζηζημφ πεδζαζιμφ» ζημ Θεσξία ηεο Αζηηθόηεηαο: Κξίζε, Μεηξνπνιηηηθή 

Αλαδηάξζξσζε, Νέα Πνιενδνκία, ηεθ. 12, ζεθ. 259 απυ ημ http://www.urenio.org/courses/files/1/books/1.pdf, πνυζα. 12/11/07 

http://www.urenio.org/courses/files/1/books/1.pdf
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αζφκδεηα ζημζπεία, ιπμνμφζακ κα ζοκδοαζημφκ εη κέμο, κα παναηεεμφκ ηαζ κα ζοκοπάνλμοκ ζηδ 

δδιζμονβία εκυξ ακαπάκηεπμο, ακηζεεηζημφ ηαζ, ζοκεπχξ, γςκηακμφ ηαζ ημκηά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

ζοκυθμο. 

Ο Peter Eisenmann, απυ ηδκ ανπή ηδξ πμνείαξ ημο, ακαθενυιεκμξ ζηζξ εεςνίεξ ημο Derrida, 

ζοβηνμηεί έκα εεςνδηζηυ πθαίζζμ βφνς απυ αοηέξ ηζξ ζηναηδβζηέξ ηαζ ηα ενβαθεία πμο πνδζζιμπμζεί 

ελάθθμο ηαζ μ ίδζμξ (αθ. ηεθ 4.3). ημ λεηίκδιά ημο ηδ δεηαεηία ημο ΄60, ακηζηίεεηαζ ζηδ θμβζηή ημο 

Μμκηένκμο, υπμο ηάεε ζημζπείμ ακηθεί ηδ ζδιαζία ημο απυ ηδ πνήζδ ημο, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ 

δηάγξακκα βζα κα απνδεζκεχζεη ηε κνξθή απφ πξνγξακκαηηθέο παξακέηξνπο, ηαηά ακαθμβία 

ιε ημκ ηνυπμ πμο μ Derrida απμδεζιεφεζ ηζξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ βθςζζζηχκ ζδιαδζχκ απυ ηζξ 

ηζιέξ ημοξ.
37

 Όπςξ πνμζηαηεφεηαζ δ ζδζαζηενυηδηα ηαζ δ ιμκαδζηυηδηα εκυξ ακηζηεζιέκμο, ακ 

απμδεζιεοηεί απυ πνμβεκέζηενεξ ενιδκείεξ ημο, έηζζ ηαζ ημ εέια ηδξ ιμνθήξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή 

ιπμνεί κα επακελεηαζηεί, ακ ημ ανπζηεηημκζηυ ακηζηείιεκμ απαθθαβεί απυ ηζξ πνμηαεμνζζιέκεξ 

ζπέζεζξ ημο ιε ηδ θεζημονβία ηαζ ηδκ αζζεδηζηή. ηζξ δφμ πνχηεξ ηαημζηίεξ ημο, ημ δζάβναιια, 

ααζζζιέκμ ζε ιζα ινγηθή δηαδηθαζία, ακηθεί απυ ημ βθςζζζηυ ιμκηέθμ ηαζ επζπεζνεί ημκ 

επακαζοζπεηζζιυ ααζζηχκ βεςιεηνζηχκ ζπδιάηςκ ιε ηνζηήνζα πέξαλ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

ηεο αηζζεηηθήο. Σμ δζάβναιια, ςξ ιέζμ ζοζπέηζζδξ ηδξ εζςηενζηυηδηαξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ιε 

ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ ηηίνζμ, απαζπυθδζε ημκ Eisenman βζα ιεβάθμ δζάζηδια ηαζ ακαθφεηαζ ζημ ηεθ. 

4.3. ε αοηυ ημ ζδιείμ εα ήεεθα απθχξ κα ημκίζς υηζ μζ ακαγδηήζεζξ ημο Eisenman απμηεθμφκ απυ 

ηζξ πνχηεξ ζοβηνμηδιέκεξ πνμζπάεεζεξ ιεηάααζδξ απυ ημ δζάβναιια- εζηυκα πμο ακαπανζζηά 

πςνζηέξ- θεζημονβζηέξ ζπέζεζξ, ζην δηάγξακκα πνπ ιεηηνπξγεί σο ζεκάδη ζε έλα ελλνηνινγηθφ 

ζχζηεκα δηαθνξεηηθνηήησλ θαη δε ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ή ηελ αηζζεηηθή, αιιά 

ππνδεηθλχεη πνιιαπιέο- κε εθθξαζκέλεο αθφκε- δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο, θαηά ηελ εμέιημε 

κηαο δηαδηθαζίαο.
38

 Έπμκηαξ αοηυ ςξ έκαοζια, ζημ ηεθάθαζμ 4, πενί δζαβνάιιαημξ, εα βίκεζ εηηεκήξ 

                                                                                                                                                                    
36

 ημ ίδζμ, ζεθ. 259 

37
 ημ ηείιεκυ ημο βζα ηα «δζαβνάιιαηα εζςηενζηυηδηαξ», μ Eisenman βνάθεζ βζα ημκ Derrida: “he rarely linked the sign‟s 

physical attributes to its sign value”, Eisenman, Peter, Diagram Diaries, εηδ. Universe Publishing- Rizzoli, Nέα Τυνηδ, 1999, 

ζεθ. 50, ιηθν. δζηή ιμο 

38
 Eisenman, Peter, Diagram Diaries, εηδ. Universe Publishing- Rizzoli, Nέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 63- 64, ιηθν. δζηή ιμο 
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ακάθοζδ πχξ ημ δζάβναιια ελεθίπεδηε απυ ακαθοηζηυ ενβαθείμ επζιενζζιμφ ημο Όθμο ζε ιένδ, ιε 

ζημπυ ηδκ επακαζφκεεζδ ημο ζοκυθμο απυ ηα επζιένμοξ ζοζηαηζηά ημο (αάζεζ πνμηαεμνζζιέκςκ 

απμθάζεςκ, υπμο μ ιεθεηδηήξ έπεζ ημ ζοκμθζηυ έθεβπμ ηδξ ιμνθήξ), ζε ενβαθείμ πμο εα επζηνέπεζ 

ηδκ μνβάκςζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ, ζηδ θμβζηή ημο ηοπαίμο ηαζ απνυαθεπημο, υπμο μ ιεθεηδηήξ έπεζ 

έθεβπμ επί ηδξ δζαδζηαζίαξ ζπεδζαζιμφ. 

 

πλνςίδνληαο, ςξ ακηίδναζδ ζηδκ ηνίζδ πμο αημθμφεδζε «ιεηά ημ Μμκηένκμ ηίκδια», 

ακαπηφπεδηακ πμθθέξ, ζοπκά ακηζηνμουιεκεξ ιεηαλφ ημοξ ηαηεοεφκζεζξ, εη ηςκ μπμίςκ δφμ ααζζηέξ 

εκδζαθένμοκ, ςξ ππφβαζξν, ηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα: 

 

 Ζ πνχηδ εζηίαγε ζηδκ ακάβηδ βζα δζαηήνδζδ ηδξ ζπλέρεηαο ηεο ζπλεθηηθφηεηαο, ηεο 

νκνγελνπνίεζεο θαη ελφηεηαο, είηε ιέζς ζζημνζηχκ ακαθφζεςκ (Νεμηθαζζηζζιυξ, 

Νεμιμκηενκζζιυξ, Ηζημνζηζζιυξ), είηε ακαβκςνίγμκηαξ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ηυπμο, υπςξ 

δζαιμνθχκμκηαζ ιέζα απυ ηδκ παναδυζεζξ, ημ ηθίια, ημ ημπίμ (Σμπζηζζιυξ).  

 Ζ δεφηενδ εζηίαγε ζηδκ απνδφκεζε ηδξ ζοκέπεζαξ, πνμαάθθμκηαξ εζςηενζηέξ ακηζεέζεζξ, 

ακηζθάζεζξ ηαζ ζοβηνμφζεζξ ηαζ απμδεπυιεκδ ηδκ εηεξνγέλεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα. 

 

Όιςξ, υπςξ ημκίγεζ μ Greg Lynn ζημ άνενμ ημο «Architectural Curvilinearity: The Folded, the Pliant 

and the Supple» έκα απυ ηα πνχηα ηείιεκα- ζηαειμφξ, πμο ζοβηνυηδζακ ημ πθαίζζμ βζα ημ «κέμ 

λεηίκδια», απμδείπεδηε ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο, υηζ ηαιία απυ ηζξ δφμ ηαηεοεφκζεζξ, μφηε δ 

ειιμκή ζηδκ μιμζμβεκμπμίδζδ, μφηε ηαζ δ απμδέζιεοζδ απυ αοηήκ ιέζς ακαγήηδζδξ εζςηενζηχκ 

ακηζεέζεςκ, απμηέθεζε ζηακμπμζδηζηυ πθαίζζμ βζα ηδ ζφβπνμκδ ανπζηεηημκζηή ηαζ πμθεμδμιία.
39

  

                                                      
39

 Lynn, Greg, “Architectural Curvilinearity: The Folded, the Pliant and the Supple” ζημ Folding in Architecture. 

ARCHITECTURAL DESIGN no 102, εηδ.Academy Group Ltd., Λμκδίκμ,1993, ζεθ. 8, ιηθν. δζηή ιμο 
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Όζμκ αθμνά ημ ξφιν ηνπ αξρηηέθηνλα ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημκ έιεγρν ηαζ ηδκ εμνπζία: 

 

 μ ανπζηέηημκαξ πάκεζ ημ νυθμ ημο ζςηήνα- ζοκημκζζηή ηαζ πνμβναιιαηζζηή, ηαζ θεζημονβεί 

ςξ ηεπκίηδξ πμο ιαεαίκεζ απυ ημ πανάδεζβια ηδξ θφζδξ ηαζ πνμηείκεζ θφζεζξ, θαηά 

πεξίπησζε, ακάιεζα ζηζξ πνιιαπιέο εθδνρέο πμο δζαθαίκμκηαζ.  

 Δλαημθμοεεί υιςξ κα έρεη ην ζπλνιηθφ έιεγρν, απυ ηδ δζαδζηαζία ζημ απμηέθεζια. 

 

Σέθμξ, υζμκ αθμνά ημ δηάγξακκα: 

 

 Παφεζ κα θεζημονβεί ςξ ακαθοηζηυ ενβαθείμ πμο ζηυπμ έπεζ κα ιεζχζεζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα 

(reductionism) ηαζ δζαθαίκμκηαζ μζ πνχηεξ πνμζεββίζεζξ ημο ςξ ενβαθείμ πμο ππνδεηθλχεη 

πνιιαπιέο- κε εθθξαζκέλεο αθφκε- δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο, θαηά ηελ εμέιημε κηαο 

δηαδηθαζίαο, ακμίβμκηαξ ημ πεδίμ βζα ηζξ ακαγδηήζεζξ πμο εκδζαθένμοκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ένεοκα. 
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3 Γπλακηθέο δηαδηθαζίεο 
 
3.1 Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ αλαδεηήζεσλ απφ ην 1993. Η ζρέζε ηνπο κε ην παξειζφλ.  
 

Ζ εκαθθαηηζηή ηαηεφεοκζδ πμο ακαπηφζζεηαζ, απυ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟80, αθθά πζμ 

ζοβηνμηδιέκα ηδ δεηαεηία ημο ‟90, απμδέπεηαζ ηυζμ ηδκ έκκμζα ηδξ ζπλέρεηαο ηαζ ηδξ νκαιήο 

κνξθνπνίεζεο (smooth transformation), υζμ ηαζ ηδξ πνιππινθφηεηαο ηαζ ηδξ εηεξνγέλεηαο. Οζ 

ίδζμζ μζ ανπζηέηημκεξ πμο εδναίςζακ ημ ηίκδια ηδξ απμδυιδζδξ, ηαηακμμφκ υηζ δ ακηίδναζδ δεκ 

ανηεί απυ ιυκδ ηδξ κα δχζεζ απακηήζεζξ ζηα εέιαηα ημο αζηζημφ πενζαάθθμκημξ, ηδξ πμθεμδμιίαξ 

ηαζ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ. Έηζζ, επακελεηάγμοκ ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ημοξ, ηυζμ υζμκ αθμνά ημ 

εεςνδηζηυ οπυααενμ, υζμ ηαζ ηδκ ίδζα ηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία, αθθά ηαζ ηα ενβαθεία πμο 

πνδζζιμπμζμφκ ηαζ αζθνχλ ζπζηεκαηηθή θξηηηθή ζε πμθθέξ απυ ηζξ εηθάκζεζξ ημο 

«ιεηαιμκηένκμο».  

Έκα πξψην ζδιείμ, θμζπυκ, πμο ημ «ιεηαιμκηένκμ» πανμοζζάγεζ ηεκά ηαζ ηνίκεηαζ ςξ «ιδ επανηέξ» 

είκαζ ηαηανπήκ, μζ ακηζθάζεζξ πμο ειθακίγμκηαζ ζε εεςνδηζηυ επίπεδμ. Όπςξ επζζδιαίκεζ μ Olivier 

Revault d‟ Allones ζηδκ εζζήβδζή ημο ζημ ζπεηζηυ ζοιπυζζμ ημ 1988: «ζοββναθείξ υπςξ μ 

Derrida, ν Lyotard, ν Foucault […] ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα «ηαηαββείθμοκ» ηζξ μθμηθδνςηζηέξ 

ζδεμθμβίεξ, ειπθέημκηαζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ μζ ίδζμζ ζε αοηυ πμο, δίηαζα, εέθμοκ κα ανκδεμφκ».
40

 Με ηζξ 

δζακμδηζηέξ ιεευδμοξ, δδθαδή, πμο εθανιυγμοκ «ηαηαθήβμοκ οπεναμθζηά ζοπκά κα πενζηθείμοκ έκα 

ζφκμθμ απυ πναβιαηζηυηδηεξ ιέζα ζε ιία ηαζ ιμκαδζηή θυνιμοθα, κα εεςνμφκ υηζ νιόθιεξε δ 

πναβιαηζηυηδηα είκαζ ζφιθςκδ ιε έκα πνυηοπμ».
41

 Γζαθαίκεηαζ δδθαδή έκαξ δνγκαηηζκφο, απυ ηα 

ίδζα ηα νεφιαηα πμο βεκκήεδηακ ηαηαηνίκμκηαξ ημ δμβιαηζζιυ. ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ ιεηαιμκηένκα 

ηαηάζηαζδ εεςνήεδηε ακεπανηήξ επεζδή ζοβηνμηήεδηε, ζηδ αάζδ ηδξ, σο απφξξηςε ηνπ 

Μνληέξλνπ, πςνίξ υιςξ κα πνμζθένεζ λέα εξγαιεία θαη γεξφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, πμο κα 

                                                      
40

 Revault d‟ Allones, Olivier, “Μζηνή ζζημνία ηδξ θέλδξ «ιεηαιμκηένκμ», ζημ Μνληέξλν- Μεηακνληέξλν, εηδ. ΜΗΛΖ, Αεήκα 
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επζηνέρεζ πεζναιαηζζιμφξ ζε κέα πεδία. Ο Greg Lynn, επζζδιαίκεζ επίζδξ ηδκ αλεπάξθεηα ηεο 

απνδφκεζεο ςξ εεςνία: «δ ειθακήξ ηχνα πζα απμηοπία ηδξ απμδυιδζδξ κα δζαιμνθχζεζ ιζα 

επανηή ανπζηεηημκζηή εεςνία […], μθείθεηαζ ιάθθμκ ζηδκ ηάζδ ηδξ κα ζοθθαιαάκεζ ηζξ εζςηενζηέξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ ζε ιμνθέξ ακηίθαζδξ ηαζ ζφβηνμοζδξ».
42

  

Έκα δεχηεξν ζδιείμ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ βεβμκυξ υηζ ηάπμζμζ ανπζηέηημκεξ εεχνδζακ υηζ μζ 

πνμτπάνπμοζεξ ηοπμθμβίεξ ηαζ ιμνθέξ, ζηζξ μπμίεξ ζηνάθδηακ βζα κα ακαηαθφρμοκ ημ παιέκμ 

ανπζηεηημκζηυ κυδια ηαζ ημ ζοιαμθζζιυ, απμηεθμφκ μοζζαζηζηά ηδ βθχζζα ηδξ ανπζηεηημκζηήξ, πμο 

επεδίςηακ κα ζοβηνμηήζμοκ ηαζ κα μνίζμοκ εη κέμο. Υνδζζιμπμζχκηαξ ηζηνξηθέο αλαθνξέο 

εηθνλνγξαθηθά, ςξ μπηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ, ρσξίο λα πξνεγείηαη ε θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηνπ 

θάζε ζηνηρείνπ θαη ν ηξφπνο παξαγσγήο λνήκαηνο, ηαηέθδλακ ζε ιζα επζδενιζηή ιίλδ εζηυκςκ, 

ζηδ ζπξξίθλσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζε εηθνλνγξαθία. Ο ηνζζδζάζηαημξ πχνμξ δεκ 

ακηζιεηςπίζηδηε ζηδ θοζζηή ημο οπυζηαζδ, αθθά ηαζ ημ γήηδια ηδξ μζηεζμπμίδζδξ- ή ιδ- ημο πχνμο 

απυ ημ πνήζηδ δεκ απμηεθμφζε ηακ ιένμξ ηδξ πνμαθδιαηζηήξ ημο ανπζηέηημκα. Όιςξ, υπςξ 

επζζδιαίκεζ μ Α. Κνχξθνπιαο, «δ ανπζηεηημκζηή πανειααίκεζ ζηδκ παναβςβή κμήιαημξ ιε ημ κα 

δζαιμνθχκεζ ή κα αηονχκεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ επζημζκςκίαξ, μπηζηήξ ή θοζζηήξ ακεφνεζδξ, ιε υθεξ ηζξ 

δοκαηέξ πνμεηηάζεζξ πμο ιπμνεί κα απμηηήζμοκ αοηέξ μζ δοκαηυηδηεξ» ηαζ ηαηαθήβεζ υηζ «δ 

αδοκαιία κα πςνέζεζ μ ανπζηεηημκζηυξ πχνμξ ζηα ιέηνα ηδξ βθςζζμθμβζηήξ έκκμζαξ ημο ζδιείμο 

(ζ.ζ. sign) μδήβδζε ιεβάθα νεφιαηα ηδξ ζφβπνμκδξ ανπζηεηημκζηήξ κα ελακηθμφκηαζ ζε ζηηιηζηηθέο 

αλαθνξέο, πανζηςιέκεξ ή υπζ, αθθά πάκηα εθήιενεξ ηαζ, εκ πάζδ πενζπηχζεζ, άζπεηεξ ιε ηδκ μοζία 

ηδξ ανπζηεηημκζηήξ, ημ πχνμ ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ ηαηαζηάζεςκ».
43

 

Σμ ηξίην ζδιείμ βζα ημ μπμίμ δέπεηαζ ηνζηζηή δ ιεηαιμκηένκα ηαηάζηαζδ είκαζ μζ ηερληθέο ηεο 

ζπλζεηηθήο κεζνδνινγίαο. Ο Stan Allen, απυ ημοξ ανπζηέηημκεξ πμο, ιε ηεηιδνζςιέκμ εεςνδηζηυ 

θυβμ ζε πμθθά άνενα ηαζ αζαθία, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ αηαδδιασηή ημο εέζδ ςξ ηαεδβδηήξ ηδ δεηαεηία 

ημο ‟90 ζηδκ ανπζηεηημκζηή ζπμθή ημο πακεπζζηδιίμο Columbia, ζοβηνυηδζακ ημ ααζζηυ ημνιυ ηςκ 

κευηενςκ ακαγδηήζεςκ, ακαθένεζ: «Σμ θνιάδ ηαζ ημ κνληάδ ακηθμφζακ ηδ δφκαιή ημοξ απυ ηδ 
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ζφβηνμοζδ δζαηνζηχκ δμιχκ ηαζ ηδκ έκηαζδ ακάιεζα ζε δζαθμνεηζηυηδηεξ. […] Σμ δζαγεοηηζηυ 

παζπκίδζ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ έπαζε ηδ δφκαιδ κα ζμηάνεζ».
44

 Δλάθθμο ζημ άνενμ- ζηαειυ ημο 

«Towards a new Architecture», πμο ακαθένεδηε ήδδ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, μ Jeff Kipnis, 

θοζζηυξ, ανπζηέηημκαξ ηαζ εεςνδηζηυξ, απυ ημοξ ααζζημφξ επίζδξ εειεθζςηέξ ηδξ κέαξ ηαηάζηαζδξ, 

ηεηιδνζχκεζ αοηή ηδκ άπμρδ, οπμζηδνίγμκηαξ πχξ, πνμηεζιέκμο κα ζοβηνμηδεεί δ Νέα 

Ανπζηεηημκζηή, πνέπεζ κα ηαηανβδεεί ημ θνιάδ ςξ ημ ιέζμ πνμαμθήξ ηδξ εηενμβέκεζαξ. Καηανπήκ, 

επζζδιαίκεζ, υηζ ημ ημθάγ, ηαεχξ βίκεηαζ δ ηονίανπδ ηεπκζηή, πάκεζ ηδκ ακηζθαηζηή ηδξ δφκαιδ ηαζ ακηί 

κα απνζηαζεξνπνηεί ην ππάξρνλ θαηεζηεκέλν, θηηάρλεη έλα λέν θαηεζηεκέλν. Ζ απμδυιδζδ, 

επακαζοκδέμκηαξ οπάνπμοζεξ ιμνθέξ, έζης ηαζ ζε κέεξ ζοκεέζεζξ, δεκ πανάβεζ κέεξ ιμνθέξ, πανά 

ακαπανάβεζ έκα ηαηάθμβμ ηεηνζιιέκςκ ιμνθχκ. Ζ ανπζηεηημκζηή, ηαηαθήβεζ, πνέπεζ κα εθεφνεζ 

βναθήιαηα πμο εα πανάβμοκ εηεξνγέλεηα κέζα ζε ζπλεθηηθφηεηα.
45

 Ο Stan Allen ζοιπθδνχκεζ: 

«Ρεοζηά ιμκηέθα ακηαθθαβήξ […] ηαζ κέα βεςιεηνζηά ιμκηέθα πνμηείκμοκ εχθακπηεο ζηξαηεγηθέο 

[…] Ζ ιμνθή έπεζ ζδιαζία, αθθά υπζ ηυζμ δ ιμνθή ηςκ ακηζηεζιέκςκ, υζμ δ κνξθή κεηαμχ ησλ 

αληηθεηκέλσλ».
46

 ε αοηυ ημ ζδιείμ υιςξ δε εα ακαθφζς αηυιδ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ 

πμο δζαθαίκμκηαζ απυ ηα ηείιεκα ηςκ Allen- Kipnis, αθθά εα ζηαεχ ζηδκ ηνζηζηή ημοξ βζα ηζξ ηεπκζηέξ 

ημο ιεηαιμκηένκμο, δ μπμία, μοζζαζηζηά ζοιπθδνχκεζ ημ γήηδια ηδξ ζπξξίθλσζεο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ζε εηθνλνγξαθία. Με ηδκ πανάεεζδ ακηζθαηζηχκ, απμζπαζιαηζηχκ ζημζπείςκ ςξ 

εζηυκεξ, πςνίξ κα οπάνπεζ έκα εκζαίμ οπυααενμ, ή έκα ζεκάνζμ πμο κα ζηδνίγεζ ηδ ζοκεεηζηή 

δζαδζηαζία, δ ηερληθή ηνπ θνιάδ θαη ηνπ κνληάδ δελ θαηαθέξλεη ηειηθά λα αλαδείμεη ηελ 

εηεξνγέλεηα. 

Πανυθδ ηδκ ηνζηζηή, νη αλαδεηήζεηο ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο, «ιεηά ημ Μμκηένκμ», δελ 

απνξξίπηνληαη θαη δελ απαμηψλνληαη. Ζ απαίηδζδ βζα θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηδξ 
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ηαεδιενζκήξ γςήξ, ημο θοζζημφ ηυζιμο ηαζ ημο δμιδιέκμο πενζαάθθμκημξ ηαζ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηδξ 

εηεξνγέλεηαο ελαημθμοεεί κα οθίζηαηαζ. Γζα ιζα αηυιδ θμνά, δ ανπζηεηημκζηή ζηνέθεηαζ ζηδ 

θηινζνθία, αθθά ηαζ ζε επηζηήκεο υπςξ δ βεκεηζηή, δ θοζζηή, ηα ιαεδιαηζηά ηαζ δ αζμθμβία, πμο 

εζηζάγμοκ ζηδ ιεηάααζδ απυ ιζα βναιιζηή- ζηδνζγυιεκδ ζηδ Νεοηχκεζα θμβζηή- ζε ιζα ιδ βναιιζηή 

εεχνδζδ ημο ηυζιμο, υπμο δ έκκμζα ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ενεοκάηαζ εεςνδηζηά ηαζ δεκ 

απμννίπηεηαζ, πνμηεζιέκμο κα αλαθαιπθζνχλ ηα εξγαιεία πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνλ αξρηηέθηνλα 

λα αληαπνθξηζεί θαη λα ρεηξηζηεί ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε κεηαβαιιφκελε πιεξνθνξία. Ζ 

ακάβηδ κα ελδβδεμφκ πζμ πεζζηζηά δ ημζιμβέκεζδ ηαζ μνζζιέκα πενίπθμηα θοζζηά θαζκυιεκα ηαζ 

δμιέξ, χεδζε ημοξ ανπζηέηημκεξ κα ιεθεηήζμοκ ηδ εεςνία ηδξ ζπεηζηυηδηαξ, ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ, 

ηζξ εεςνίεξ ημο πάμοξ ηαζ ηδξ ηαηαζηνμθήξ, ηδ ιμνθμβέκεζδ, ηδκ ημπμθμβζηή βεςιεηνία ηαζ ηζξ 

ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ηςκ οπμθμβζζηχκ. Κμζκυξ πανμκμιαζηήξ αοηχκ ηςκ πνμζεββίζεςκ είκαζ, 

υπςξ επζζδιαίκεζ ν Lynn, φηη εηζάγνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο νκαιήο κνξθνπνίεζεο, πνπ έγθεηηαη 

ζηε κίμε δηαθνξεηηθνηήησλ θαη εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ, ζε έλα ζπλερέο, αιιά εηεξνγελέο 

ζχζηεκα.
47

 Οζ δμιέξ ηαζ μζ ιμνθέξ πμο πνμηφπημοκ είκαζ εκζαίεξ ηαζ ακεεηηζηέξ, αθμφ απμηεθμφκηαζ 

απυ λεπςνζζηά ζημζπεία, ηα μπμία δζαηδνμφκ ηδκ αηεναζυηδηά ημοξ. Αοηή δ δζαδζηαζία δίκεζ ιζα 

απάκηδζδ ζηδ δηαηήξεζε, ηφζν ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο ζπλεθηηθφηεηαο, φζν θαη ηεο 

πνιππινθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο.  

Πνμηεζιέκμο θμζπυκ κα ακαπηφλς πχξ ηαζ βζαηί έβζκε δ ιεηάααζδ απυ ηδκ απμδυιδζδ ζηζξ ιεηέπεζηα 

ακαγδηήζεζξ ηαζ ηάζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ ανπζηεηημκζηήξ, εα ελεηάζς ζοκμπηζηά ημοξ δακεζζιμφξ ηδξ 

απφ δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. 
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3.2 Πψο επεξεάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ζθέςε πξνο ηελ θαηεχζπλζε «δπλακηθή δηαδηθαζία» 
απφ ηηο άιιεο επηζηήκεο 

 
3.2.1 Φηινζνθία.  

 
Όπςξ ακαθφεδηε ζηδκ εκυηδηα 2.2, ήδδ απυ ημ 1950, μπυηε λεηίκδζε δ αιθζαμθία ηαζ δ 

αιθζζαήηδζδ ηςκ ανπχκ ημο Μμκηένκμο, πμο επέααθθε δμβιαηζηά ηδκ αθαίνεζδ ηαζ ζηενμφζε 

μοζζαζηζηά ηδκ ανπζηεηημκζηή απυ κμήιαηα ηαζ ζοιαμθζζιμφξ, οπήνλε δ ζηνμθή ηδξ ανπζηεηημκζηήξ 

ζηέρδξ πνμξ ηδ θζθμζμθία βζα ηδκ εφνεζδ εκκμζχκ ηαζ ιεεμδμθμβζηχκ ενβαθείςκ πμο εα επέηνεπακ 

ζημοξ ανπζηέηημκεξ κα επακεκηάλμοκ ζηζξ ακαγδηήζεζξ ημοξ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηαζ ηδ ιίλδ 

εηενυηθδηςκ ζημζπείςκ. Πνζκ υιςξ ηνζάκηα πνυκζα πενίπμο, ημ πεδίμ δζαιμνθχεδηε ζε ιεβάθμ 

ααειυ απυ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ανπζηεηηυκςκ βζα ημ θζθμζμθζηυ θυβμ ηςκ Gilles Deleuze ηαζ Felix 

Guattari. Ο πνχημξ (1925-95) ήηακ θζθυζμθμξ ηαζ μ δεφηενμξ (1930-92) ροπίαηνμξ- ροπακαθοηήξ 

ηαζ πμθζηζηυξ αηηζαζζηήξ. Δκχ ηαζ μζ δφμ έπμοκ ζδιακηζηυ πνμζςπζηυ ένβμ ηαζ έπμοκ βνάρεζ 

πμθοάνζεια αζαθία,
48

 δ ζοκενβαζία ημοξ οπήνλε ηαεμνζζηζηή ηαζ ημ πνχημ ημζκυ ημοξ αζαθίμ, ημ 

Capitalism and Schizophrenia, πμο απμηεθείηαζ απυ δφμ ηυιμοξ, ημ Anti-Oedipus (1972) ηαζ ημ 

Thousand Plateaus (1980) έπαζλε, ζφιθςκα ιε πμθθμφξ ακαθοηέξ ηαζ εεςνδηζημφξ, ηαηαθοηζηυ 

νυθμ ζηδ δζαιυνθςζδ ηυζμ ηδξ ιεηαζηνμοηημοναθζζηζηήξ ζηέρδξ, υζμ ηαζ ηδξ θζθμζμθζηήξ αάζδξ 

ηςκ ζφβπνμκςκ ανπζηεηημκζηχκ ακαγδηήζεςκ.
49

 Δηθνάγεζ ηδ «κμιαδζηή» ημοξ ζηέρδ, πμο 
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 Καηά ημκ Andrew Ballantyne (Deleuze & Guattari for architects, εηδ.Routledge, Λμκδίκμ- Νέα Τυνηδ 2007, ζεθ. 102) απυ ηα 

αζαθία ημο Deleuze ιε έκκμζεξ εκδζαθένμοζεξ βζα ηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ, πένακ ημο Capitalism and Schizophrenia, είκαζ ημ 

Difference and Repetition (Πανίζζ, 1968) ηαζ ημ The Logic Of Sense (Πανίζζ 1969). Οζ πνμζεββίζεζξ αοηήξ ηδξ θάζδξ ημο 

ένβμο ημο, ακαθφμκηαζ ιε ηνυπμ πμο αθμνά ημοξ ανπζηεηημκζημφξ πνμαθδιαηζζιμφξ ζημ αζαθίμ ημο Todd May, Gilles Deleuze: 

An introduction (Cambridge University Press, 2005) ηαεχξ ηαζ ζηα Gilles Deleuze (Routledge, Λμκδίκμ, 2002) ηαζ Deleuze: A 

guide for the Perplexed (Continuum, Λμκδίκμ 2006) ηδξ Claire Colebrook. Ηδζαίηενδ επίδναζδ υιςξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ 

είπε, υπςξ ακαθφεηαζ ζηδκ εκυηδηα 3.2.1.1 ημ the Fold: Leibniz and the Baroque (les editions de Minuit, Πανίζζ 1988- ιηθν. 

ζηα αββθζηά Tom Conley, Athlone, Λμκδίκμ, 1993) ηαζ μζ ζηέρεζξ ημο βζα ηδκ «πηφπςζδ». Όζμκ αθμνά ημ ένβμ ημο Guattari 

ζδιακηζηή ηνμθή βζα ηα δίπμθμ «αοημπμίδζδ- αθθμπμίδζδ» ηαζ «αοημπνμζδζμνζζιυξ- εηενμπνμζδζμνζζιυξ» έπαζλε ημ άνενμ 

ημο On Machines απυ ημ Journal of Philosophy and the Visual Arts, 1993 

49
 Ballantyne Andrew, Deleuze & Guattari for architects, εηδ.Routledge, Λμκδίκμ- Νέα Τυνηδ 2007, ζεθ. 1 
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απμδέπεηαζ ημκ ηυζιμ υπζ ςξ ιζα ζενανπζηή μνβάκςζδ ζημζπείςκ, αθθά ςξ ιζα πνιιαπιφηεηα 

εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ ζε δηθηπαθή ζρέζε, πμο δζαηδνμφκ ηδ δοκαηυηδηά ημοξ κα μνβακχκμκηαζ 

ζε κέεξ δζαηάλεζξ. Σμ αζαθίμ έπεζ ζοθθδθεεί ςξ ακμζπηυ ζφζηδια, δεκ επζδζχηεζ δδθαδή κα ελάβεζ 

ημζκχξ απμδεηηά ζοιπενάζιαηα, αθθά κα δχζεζ ζημκ ακαβκχζηδ ηνμθή βζα πεναζηένς ζηέρδ.
50

 

Σα εέιαηα πμο πναβιαηεφμκηαζ ζηα αζαθία ημοξ είκαζ πμίηζθθα, αθμφ, εηηυξ απυ ηδ θζθμζμθία, 

αζπμθμφκηαζ ηαζ ιε ηδκ πμθζηζηή, ηδ θοζζηή, ηδ ροπακάθοζδ, ηδκ ημζιμβμκία ηαζ ηδ γςμθμβία, ηδ 

θμβμηεπκία ηαζ ηδκ ηέπκδ. Σμ εφνμξ ηςκ επζννμχκ πμο έπμοκ δεπηεί απυ άθθμοξ θζθυζμθμοξ, 

θυβζμοξ ηαζ επζζηήιμκεξ, ζφβπνμκμοξ ημοξ ή παθαζυηενμοξ, εηηείκεηαζ εκδεζηηζηά απυ ημκ 

Αξηζηνηέιε (384-322 π.Υ.), ημ Spinoza (1632-1677), ημο μπμίμο ηζξ απυρεζξ αζπάγμκηαζ, ημκ 

ζηςηζέγμ θζθυζμθμ David Hume (1711-76), ημκ Kant (1724-1804), ημκ Nietzsche (1844-1900), 

ημοξ Marx (1818- 1883) ηαζ Freud (1856-1939) ιε ημοξ μπμίμοξ ζε ηάπμζα εέιαηα δζαθςκμφκ ηαζ 

ακηζηίεεκηαζ, εκχ άθθα ηα ελεθίζζμοκ- πάκηςξ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, ανίζημοκ έκακ δζηυ ημοξ, 

λεπςνζζηυ δνυιμ, ιέπνζ ημκ Lacan (1901-1981), ημο μπμίμο μ Guattari ήηακ ιαεδηήξ, ημ Henri 

Bergson (1859-1941) ηαζ ημκ Michel Foucault (1926-1984) πμο οπήνλε θίθμξ ηαζ εαοιαζηήξ ημο 

Deleuze. ηα πθαίζζα υιςξ αοηήξ ηδξ ένεοκαξ εα εζηζάζς ηαζ εα ακαθενεχ ιυκμ ζε ηάπμζεξ 

έλλνηεο- θιεηδηά πμο δζαπναβιαηεφμκηαζ μζ Deleuze- Guattari ηαζ πμο απαζπυθδζακ ηδκ 

ανπζηεηημκζηή ζηέρδ ζηδκ ηαηεφεοκζδ πμο ιε εκδζαθένεζ. Έκκμζεξ δδθαδή πμο δζαιυνθςζακ ηζξ 

ζοκεήηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ δπλακηθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ, αμήεδζακ ζηδκ ηαηακυδζδ 

ηδξ αθθαβήξ ημο νυθμο ημο ανπζηέηημκα, απμηέθεζακ ηαηάθθδθδ αάζδ βζα κα ζοβηνμηδεεί δ έκκμζα 

ημο λνεηηθνχ εξγαιείνπ ηαζ κα αλζμπμζήζμοκ μζ ανπζηέηημκεξ ςξ ηέημζμ ημ δηάγξακκα, πνμηεζιέκμο 

κα πεζνίγμκηαζ ηαζ κα μνβακχκμοκ ηδ κεηαβαιιφκελε πιεξνθνξία ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ, 

ηέθμξ, έζηνερακ ηζξ πζμ ζφβπνμκεξ ανπζηεηημκζηέξ ακαγδηήζεζξ πνμξ ηδκ πιεζπζκηαθή ζθέςε, ηδ 

θμβζηή ημο ζιήκμοξ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ημο μζημδμιήιαημξ ςξ γςκηακυ ηαζ ζοκεπχξ ελεθζζζυιεκμ 

μνβακζζιυ.  
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 Massumi, Brian, “Pleasures of Philosophy”, ζδιείςια ημο ιεηαθναζηή ζημ A Thousand Plateaus: Capitalism and 

Schizophrenia 2, ηςκ Deleuze, Gilles & Guattari Felix, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987  



 61 

Οζ ααζζηυηενεξ απυ αοηέξ είκαζ: 

 δ πηχρσζε (le pli, the fold) αθ. 3.2.1.1, 4.4.2.1  

 μ ιείνο (smooth) ηαζ μ γξακκσηφο/ εγραξαγκέλνο πχνμξ (striated space) αθ.3.2.1.2 

 δ κε γξακκηθφηεηα (nonlinearity) αθ. 3.2.2.1 

 δ πνιιαπιφηεηα (multiplicity) ηαζ δ κνλαδηθφηεηα (singularity) αθ.3.2.1.2, 3.2.1.2., 4.3.1 

 ημ ξίδσκα (rhizome) αθ.3.2.1.2,  

 δ θνηλσλία ηδξ πεηζαξρίαο ηαζ δ θνηλσλία ειέγρνπ αθ.3.2.1.2, 

 δ εκκέλεηα/ ελχπαξμε (immanence) ηαζ αλάδπζε (emergence) αθ. 4.1, 4.4.1, 4.4.2 

 δ αθεξεκέλε κεραλή (abstract machine) αθ. 4.4.1-2 

 ημ ψκα ρσξίο Όξγαλα (body without organs) αθ. 4.1, 4.4.1 

 ημ δπλεηηθφ (virtual) ηαζ δ πξαγκάησζε (actualization) vs. ημ δπλαηφ (possible) ηαζ ημ 

πξαγκαηηθφ (real) αθ. 3.2.2.3-4, 4.4.1-2 

 δ δοκαηυηδηα κα επζδνάξ, κα έπεζξ επίπησζε ηαζ κα δέπεζαζ επίδναζδ (affect απυ ημκ υνμ 

affectus ημο Spinoza)
51

 αθ. 3.2.3.2, 3.3.2.1 

 μ εληαηηθφο ηαζ o εθηαηηθφο (intensive- extensive) ηνυπμξ ζηέρδξ αθ. 4.5.2 

 

Ο θυβμξ ημοξ, πμο πναβιαηεφεηαζ έκκμζεξ υπςξ μζ παναπάκς, απμηεθεί πυθμ έθλδξ βζα ημοξ 

ανπζηέηημκεξ «πμο εέθμοκ κα πανάβμοκ ηηίνζα πμο απμηεθμφκ πεδίμ πεζναιαηζζιμφ»,
52

 αθμφ ηαζ μζ 

ίδζμζ μζ Deleuze- Guattari ιε ηδ ζεζνά ημοξ, επδνεαζιέκμζ απυ ηδ «κμιαδζηή» ζηέρδ ημο Spinoza 

(Ethics), αθέπμοκ ημκ ηυζιμ ςξ «ακμζπηυ πεδίμ δοκαημηήηςκ»,
53

 πςνίξ κα εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ 

ηεθζηή ιμνθή ηςκ πναβιάηςκ. Έηζζ, μζ Deleuze- Guattari ηαζ πενζζζυηενμ μ Deleuze, έπμοκ δχζεζ 

οθζηυ ζε πμθοάνζειμοξ εεςνδηζημφξ ηαζ ανπζηέηημκεξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, μζ μπμίμζ πνμζπαεμφκ κα 

ηαηακμήζμοκ ηαζ είηε κα μζηεζμπμζδεμφκ ηζξ έκκμζεξ πμο ακαπηφζζμοκ είηε κα ηζξ πνδζζιμπμζήζμοκ 

                                                      
51

 Ο Brian Massumi, ζηζξ ζδιεζχζεζξ ημο βζα ηδ ιεηάθναζδ ζημ A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia 2 (ηςκ 

Deleuze, Gilles & Guattari Felix, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987) ελδβεί υηζ μζ υνμζ affect/affection ζημ αζαθίμ 

δε ζπεηίγμκηαζ ιε ζοκαίζεδια, αθθά έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδ δζάδναζδ ηαζ αθθδθεπίδναζδ δφμ ζςιάηςκ. 
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βζα κα εκενβμπμζήζμοκ ηδ δζηή ημοξ ζηέρδ πάκς ζημκ άλμκα πνμαθδιαηζηήξ πμο εηείκμζ εέημοκ. 

Δκδεζηηζηά ακαθένς ημκ Brian Massumi, μ μπμίμξ ιεηαλφ άθθςκ, έπεζ ιεηαθνάζεζ ημ 1987 ζηα 

αββθζηά ημ Thousand Plateaus,
54

 έπεζ βνάρεζ «μδδβυ» βζα ημ Capitalism and Schizophrenia
55

 ηαζ 

πθδεχνα άνενςκ ιε εέια ηονίςξ ηδκ έκκμζα ημο δπλεηηθνχ, υπςξ πνμζεββίγεηαζ απυ ημοξ 

Deleuze- Guattari. O John Rajchman, ζημ Constructions,
56

 ζημ The Deleuze Connections,
57

 αθθά 

ηαζ ζηδκ ανενμβναθία ημο επίζδξ ηαηαπζάκεηαζ ιε ηζξ έκκμζεξ ηδξ δπλεηηθνπνίεζεο ηαζ ηδξ 

πξαγκάησζεο, ηαεχξ ηαζ ηδξ πνιιαπιφηεηαο ηαζ ηδξ κνλαδηθφηεηαο. Δπίζδξ μ Μanuel De 

Landa έπεζ ααζίζεζ ημ αζαθίμ ημο A Thousand Years of Nonlinear History
58

 ζημ Thousand Plateaus 

ηαζ ζε οπμεέζεζξ ημο ζζημνζημφ Fernand Braudel βζα κα ιεθεηήζεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ φθδξ ηαζ 

εκένβεζαξ ζηδκ μνβάκςζδ ζπδιαηζζιχκ υθςκ ηςκ ηθζιάηςκ, απυ ηζξ δνκέο ηδξ ημζκςκίαξ, ηςκ 

πυθεςκ, ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ηδξ βθχζζαξ ιέπνζ ηζξ ιμνζαηέξ δμιέξ ηςκ βμκζδίςκ ηαζ ηςκ βεςθμβζηχκ 

ζπδιαηζζιχκ. ημ κευηενμ αζαθίμ ημο Intensive Science and Virtual Philosophy,
59

 αθθά ηαζ ζε 

ζπεηζηά άνενα ημο, ελεηάγεζ ηδ θφζδ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηδ κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ημοξ, ηζξ 

αλαδπφκελεο ηδηφηεηέο ημοξ- υηακ ανεεμφκ ζηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα απηφ-

νξγαλψλνληαη ηαζ κα δδιζμονβμφκ ηάλδ απυ ημ πάμξ, δίκμκηαξ ηνμθή ζηδ κευηενδ βεκζά ηςκ 

ανπζηεηηυκςκ- ιδπακζηχκ
60

 πμο αζπμθμφκηαζ ιε ημ δδιζμφνβδια- απυ ημ ζπεδζαζιυ ιέπνζ ηδκ 

ηαηαζηεοή ηαζ πνήζδ ημο. Ο Bernard Cache, πμο παναημθμφεδζε βζα πνυκζα ζειζκάνζα ημο 

Deleuze ζημ Πανίζζ, ιε ημ Earth moves
61

 ειπκέεηαζ απυ ηδκ «πηφπςζδ» ηαζ πνμηείκεζ έκακ κέμ 

                                                      
54

 Deleuze, Gilles & Guattari, Felix, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia 2, 1980. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, ιηθν. ζηα αββθζηά απυ ημκ Brian Massumi, 1987 

55
 Massumi, Brian, A user’s guide to Capitalism and Schizophrenia, MIT Press, Cambridge Mass, 1992 

56
 Rajchman, John, Constructions, εηδ. MIT Press, Cambridge Mass, 1988 

57
 Rajchman, John, The Deleuze Connections, εηδ. MIT Press, Cambridge Mass, 2000 

58
 De Landa, Μanuel, A Thousand Years of Nonlinear History, εηδ. Zone Books, Nέα Τυνηδ, 1997 

59
 De Landa, Μanuel, Intensive Science and Virtual Philosophy , εηδ. Contimuum, Λμκδίκμ, 2002  

60
 ηδκ εζζαβςβή ημο Digital Tectonics απυ ημοξ Neil leach, David Turnbull ηαζ Chris Williams (εηδ. Wiley- Academy, Λμκδίκμ 

2004) ακαθενυιεκμζ ζημκ DeLanda πνμηείκμοκ ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ανπζηεηηυκςκ ζηδκ οανζδζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ ρδθζαηήξ 

επμπήξ “architecture- engineering” 

61
 Cache, Bernard, Earth moves: the furnishing of Territories, 1995, εηδ. MIT Press, Cambridge Mass, ιηθν. ζηα αββθζηά απυ 



 63 

ηνυπμ ακάβκςζδξ ηαζ πνήζδξ οθζζηάιεκςκ ανπζηεηημκζηχκ εκκμζχκ, εζηζάγμκηαξ ζηδ ζφθθδρδ ημο 

ακηζηεζιέκμο πμο ζπλερψο κεηαβάιιεηαη ηαζ ελεθίζζεηαζ (objectile), ζε ιζα δοκαιζηή, απνυαθεπηδ 

ηίκδζδ πμο ημ δζαθμνμπμζεί απυ ημ ζηαεενυ ακηζηείιεκμ, υπςξ ιέπνζ ηυηε ιπμνμφζε κα ημ ζοθθάαεζ 

ζημ ζφκμθυ ημο ηαζ κα ημ ακαπαναζηήζεζ a priori μ ανπζηέηημκαξ. Με ηδκ εηαζνία ημο Objectile 

ακαγδηά ηνυπμοξ παναβςβήξ ακηζηεζιέκςκ, υπμο δ δπλαηφηεηα κεηαβνιήο εκζςιαηχκεηαζ ζηδ 

δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ- παναβςβήξ. Οζ UNStudio επίζδξ πνμζπαεμφκ κα αάθμοκ ζε εθανιμβή ηδκ 

αθεξεκέλε κεραλή ηαζ ηδκ ενβαζία ζε δίθηπν απμηεθμφιεκμ απυ υθμοξ ημοξ πζεακμφξ 

ειπθεηυιεκμοξ ζε έκα ένβμ. Σέθμξ, πςνίξ αέααζα κα είκαζ μζ ηεθεοηαίμζ πμο ακαθένμκηαζ ζοπκά ζημ 

θυβμ ημο Deleuze ηαζ πνμζθένμοκ ηδ δζηή ημοξ ενιδκεία, ζημ Atlas of Novel Tectonics
62

 μζ Reiser- 

Umemoto αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ πιηθφηεηα ηαζ ηζξ αλαδπφκελεο ηδηφηεηεο ηςκ οθζηχκ, εκχ ζε 

παθζυηενδ δμοθεζά ημοξ εζηίαγακ ηονίςξ ζηδκ «ακμζπηυηδηα» ημο ηηζζιέκμο πχνμο βζα κα οπμδέπεηαζ 

ηδ κεηαβνιή.  

Όπςξ δζαθαίκεηαζ ζηδκ πμνεία ηδξ ιεθέηδξ, μζ πνμαθδιαηζζιμί πμο ακέπηολακ μζ Deleuze- Guattari 

δζαηνέπμοκ υθμ ημ πεδίμ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ζηέρδξ απυ ηδ δεηαεηία ημο ΄90 έςξ ζήιενα. 

Δζηζάγμκηαξ ηαηά δζαζηήιαηα ζε δζαθμνεηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ, είηε ενιδκεφμκηαξ εη κέμο ηζξ ίδζεξ 

έκκμζεξ, μζ ανπζηέηημκεξ ανίζημοκ, ζε ιεβάθμ ααειυ, ζημ ένβμ ηςκ Deleuze- Guattari ηαζ ζηζξ 

ακαθφζεζξ ημο απυ άθθμοξ ανπζηέηημκεξ, εεςνδηζημφξ ηαζ θζθμζυθμοξ, ηα θαηάιιεια εξγαιεία πμο 

ημοξ αμδεμφκ, ηάεε θμνά, ζε κέα πεδία ένεοκαξ. Αοηυ άθθςζηε είκαζ, υπςξ ακαθένεδηε, ηαζ δ 

επζδίςλή ηςκ Deleuze- Guattari.  

Με αοηή ηδ θμβζηή εα ακαπηφλς ανπζηά ηζξ έκκμζεξ πμο δζαιυνθςζακ ηζξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ηςκ δοκαιζηχκ δζαδζηαζζχκ ζπεδζαζιμφ, εκχ ζε επυιεκα ηεθάθαζα εα επακέθες βζα κα επζζδιάκς 

άθθεξ έκκμζεξ πμο εκενβμπμζμφκηαζ ή κέεξ ενιδκείεξ ηςκ ίδζςκ εκκμζχκ. Ακαθμνέξ ζε άθθμοξ 

θζθμζυθμοξ υπςξ μ Derrida, ή ηαζ ζε νεφιαηα, υπςξ μ Θεηζηζζιυξ, θεζημονβμφκ πενζζζυηενμ βζα κα 

οπμζηδνίλμοκ υηζ μζ εέζεζξ ημοξ ηαζ μ θυβμξ ημοξ δεκ ιπυνεζακ κα πανέπμοκ ηα ηαηάθθδθα ενβαθεία 

βζα ημοξ ανπζηέηημκεξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ πμο ελεηάγς, ζηα πθαίζζα ηδξ δζαηνζαήξ. 

                                                                                                                                                                    
ηδκ Anne Boyman, 1997 
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3.2.1.1 Πηχρσζε. Η ζεσξία ηεο αλαδίπισζεο (folding) 
 
Ζ ζδέα ημο Deleuze πενί «πηχρσζεο» (fold, le Pli), υπςξ ακαπηφζζεηαζ, ςξ θζθμζμθζηή έκκμζα, ζημ 

αζαθίμ ημο «the Fold: Leibniz and the Baroque» απμηέθεζε ηαηά πμθθμφξ ζηαειυ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ ζηέρδξ. Η ζπλεηζθνξά ηεο «πηχρσζεο» ζηελ αξρηηεθηνληθή, κέζα απφ ην έξγν 

ηνπ Deleuze, είλαη φηη ζέηεη ηε βάζε γηα ηε δηέμνδν απφ ηε δηακάρε κεηαμχ ησλ δχν 

ζηξαηνπέδσλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ηεο απνδφκεζεο θαη ησλ θηλεκάησλ αλαβίσζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ κνξθψλ, ηαεχξ ακμίβεζ ημ ηαηάθθδθμ πεδίμ βζα κα ιεθεηδεμφκ δηαδηθαζίεο νκαιήο 

εμέιημεο θαη κνξθνπνίεζεο, δδθαδή, «ζοκεπμφξ εκαθθαβήξ ηαζ ακάπηολδξ ηδξ ιμνθήξ».
63

 ε 

ακηίεεζδ ιε ηζξ ακαγδηήζεζξ ημο Derrida ηαζ ηςκ οπυθμζπςκ εεςνδηζηχκ ηδξ απμδυιδζδξ, ζηυπμξ 

ημο Deleuze, αθθά ηαζ ημο Guattari, υπςξ επζζδιαίκμοκ, «δεκ είκαζ δ απμδυιδζδ ηαζ απμζφκεεζδ 

ηςκ ιμνθχκ, αθθά δ ζοκεπήξ εκαθθαβή απμζοκανιμθυβδζδξ ηαζ ζοκανιμβήξ».
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Αοηυ πμο εκδζαθένεζ ημ Deleuze ζηδκ «πηφπςζδ» είκαζ μζ έκκμζεξ ηδξ έπ‟ άπεηξνλ επαλάιεςεο, 

ηεο πνιιαπιφηεηαο θαη ηεο ζπλερνχο, νκαιήο εμέιημεο. Γζ αοηυ ιεθεηά ηζξ ακαγδηήζεζξ ημο 

βάθθμο ιαεδιαηζημφ- θζθμζυθμο Leibniz, αθθά ηαζ ένβα ημο Μπαξφθ, ιζαξ πενζυδμο πμο ααζζηή 

ηδξ ζοκεήηδ εεςνείηαζ δ αηένιμκδ παναβςβή πηοπχζεςκ. Σμ Μπανυη, ηαηά ημκ Deleuze, «πανάβεζ 

αζηαιάηδηα πηοπχζεζξ. Γεκ ηζξ εθεονίζηεζ, πανά δακείγεηαζ πηοπχζεζξ απυ ηδκ Ακαημθή, Δθθδκζηέξ, 

Ρςιασηέξ, Ρμιακζηέξ, Γμηεζηέξ ηαζ Κθαζζζηέξ πηοπχζεζξ […] Σζξ παναιμνθχκεζ ηαη΄ επακάθδρδ, 

ηαηαθήβμκηαξ ζε απεζνία, πηοπή πάκς ζε πηοπή […]. Ζ πηφπςζδ ακαδζπθχκεηαζ ιέζα ζε ιζα 

πηφπςζδ, υπςξ ιζα ζπδθζά πενζέπεζ ιζα άθθδ ζπδθζά. Ζ ιμκάδα ηδξ φθδξ είκαζ δ πηφπςζδ […]».
65

 

Γζα ηδκ ακάθοζδ ηαζ ηαηακυδζδ αοηήξ ηδξ ζοκεήηδξ μ Deleuze ιεθεηά ημ θυβμ ημο Leibniz, μ μπμίμξ 
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οπμζηδνίγεζ ηδκ ηαιποθυηδηα ημο ζφιπακημξ, ιέζα απυ ηνεζξ ααζζηέξ εκκμζμθμβζηέξ πνμζεββίζεζξ: 

ηδκ εθαζηζηυηδηα ηςκ ζςιάηςκ, ηδ νεοζηυηδηα ηδξ φθδξ ηαζ ημ πκεφια ςξ ηζκδηήνζμ ιδπακζζιυ. 

Καηά ημκ Leibniz, «έκα εθαζηζηυ ζχια ελαημθμοεεί κα έπεζ ζοκεηηζηά ιένδ, πμο ζπδιαηίγμοκ 

πηοπχζεζξ/ ακαδζπθχζεζξ, ιε ηνυπμ χζηε κα ιδ ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζε ηιήιαηα, πμο κα 

απμηεθμφκηαζ απυ ιζηνυηενα ηιήιαηα, αθθά δηαηξνχληαη απείξσο ζε κηθξφηεξεο θαη κηθξφηεξεο 

πηπρψζεηο, πνπ δηαηεξνχλ ηε ζπλνρή ηνπο. […] Ζ δζαίνεζδ ημο ζοκεπμφξ δεκ κμείηαζ ςξ μ 

πςνζζιυξ ηδξ άιιμο ζε ηυηημοξ, αθθά ςξ ιζα επζθάκεζα πανηζμφ ή έκα ημιιάηζ φθαζια, πμο 

ακαδζπθχκεηαζ ιε ηνυπμ πμο κα πανάβμκηαζ άπεζνεξ πηοπχζεζξ, πςνίξ ημ ζχια κα δζαθφεηαζ ζε 

ζδιεία ή κα ακάβεηαζ ζε εθάπζζηα».
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Γζαθαίκεηαζ θμζπυκ, ιέζα απυ ημ θυβμ ημο Leibniz, ιζα κέα έκκμζα, αοηή ηδξ «πνιιαπιφηεηαο» 

(multi-plicity). ηδκ «πμθθαπθυηδηα», υπςξ ακαθφεζ μ John Rajchman, αοηυ πμο εκδζαθένεζ δεκ 

είκαζ ημ ηάεε ζημζπείμ λεπςνζζηά, αθθά ηζ οπάνπεζ αλάκεζα ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία. Ζ 

«πμθθαπθυηδηα» δεκ απμηεθείηαζ απυ απμζπάζιαηα εκυξ παιέκμο «Όθμο», πανά δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ηδξ δηαθνξεηηθφηεηαο ζε κηα ελφηεηα. Όπςξ ημ εέηεζ μ ίδζμξ μ Deleuze: «Σμ 

πνιιαπιφ δεκ είκαζ ιυκμ αοηυ πμο απμηεθείηαζ απυ πμθθά ιένδ, είκαζ αοηυ πμο δηπιψλεηαη κε 

πνιινχο ηξφπνπο».
67

 Ζ πμθοπθμηυηδηα έηζζ απεθεοεενχκεηαζ απυ ηδ θμβζηή ηδξ ακηίθαζδξ ηςκ 

Venturi ηαζ Rowe ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ημ «ελδηάκεζν» ιε ηδκ «ειεχζεξε δηαθνξνπνίεζε» ηαζ ηδ 

«ζπλερή θαη απξφβιεπηε επαλάιεςε». Γζα κα πνμζεββίζεζ ηακείξ ηδκ πθδνμθμνία πμο ηνφαεηαζ 

ζηδκ πμθθαπθυηδηα ηδξ πηφπςζδξ, πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ ηδκ ακηίζηνμθδ δζαδζηαζία, ημο 

«μεδηπιψκαηνο– αλαπηχγκαηνο». Σμ ακάπηοβια δεκ είκαζ ημ ακηίεεημ ηδξ πηφπςζδξ, αθθά δ 

ζοκέπεζά ηδξ.
68

 Μεηά ημ λεδίπθςια αημθμοεεί δ «ακαδίπθςζδ», δδθαδή δ υθδ δζαδζηαζία 

πενζβνάθεηαζ ςξ «πηφπςζδ/ δίπθςζδ, λεδίπθςια/ ακάπηοβια, ακαδίπθςζδ» (folding, unfolding, 

refolding).
69

 Σμ γήηδια ηδξ εζςηενζηήξ εοεθζλίαξ ζε έκα ζφζηδια απαζπυθδζε επίζδξ εηηεκχξ ημοξ 
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Deleuze ηαζ Guattari. Ζ έκκμζα ηδξ εοηαιρίαξ (pliancy), οπμκμεί αηνζαχξ ηδκ ζδζαίηενδ ζδιαζία πμο 

έπεζ δ ζρέζε κεηαμχ ησλ πξαγκάησλ, νη ηνπηθέο ζπλδέζεηο θαη νη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ 

ηηο επεξεάδνπλ. ην ελδηάκεζν (milieu) είλαη πνπ ζπκβαίλεη ε πηχρσζε, πνπ αλαδχεηαη ε 

πνιππινθφηεηα θαη γελληνχληαη ηα ζπκβάληα.
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Όζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή, μ υνμξ «πηφπςζδ» πνςημειθακίγεηαζ ζοβηνμηδιέκα ημ 1993. 

ημ ηεφπμξ 102 ημο ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE (1993) ιε ηίηθμ Folding in Architecture, 

πμο επζιεθείηαζ μ Greg Lynn, ιεηαθνάγεηαζ ζηα αββθζηά ημ ηείιεκμ ημο Deleuze «The Pleats of 

Matter» απυ ημ The Fold: Leibniz and the Baroque, εκχ δζαηεηνζιέκμζ αιενζηάκμζ εεςνδηζημί ηαζ 

ανπζηέηημκεξ (Kenneth Powell, Greg Lynn, Peter Eisenman, Jeffrey Kipnis, John Rajchman, Henry 

Cobb η.α.) πανμοζζάγμοκ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ημοξ ιε αθεηδνία ηδκ «πηφπςζδ», ςξ εκαθθαηηζηή ζηδ 

ιέπνζ ηυηε ιμνθμηναηζηή ηαζ εζημκμβναθζηή ακηίθδρδ ηδξ απμδυιδζδξ. Σμ ηεφπμξ ημο AD, πμο 

μοζζαζηζηά έεεζε ηδκ «πηφπςζδ» ςξ δήηεκα ρσξηθφ ηαζ υπζ ιμνθζηυ, ηζκδημπμίδζε ημοξ 

ανπζηέηημκεξ, ηονίςξ ζηδκ Αιενζηή, πμο μνβάκςζακ ζοιπυζζα, εζζήβαβακ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ζηζξ 

ανπζηεηημκζηέξ ζπμθέξ ηαζ πενζέθααακ ζπεηζηέξ ζογδηήζεζξ ηαζ δδιμζζεφζεζξ ζε ηεφπδ ημο 

ASSEMBLAGE (19, 26, 27, 38) ηαζ άθθςκ πενζμδζηχκ. Πανάβςβα ηδξ θέλδξ «πηφπςζδ», υπςξ pli, 

plic, plex ανπίγμοκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ζημοξ πμθεμδμιζημφξ ηαζ ανπζηεηημκζημφξ 

πνμαθδιαηζζιμφξ: multiplicity, complexity, perplexity, complication, implication, explication, 

replication, pliant. Οζ Lynn ηαζ Kipnis ιαγί ιε ημοξ Joachim Krausse ηαζ Cecil Balmond, βνάθμοκ 

ηαζ πάθζ ζοκμθζηά βζα ηδκ «πηφπςζδ ζηδκ ανπζηεηημκζηή» ημ 1996, ζημ ARCH+, ηεφπμξ 131, υπμο 

ηαοηυπνμκα πανμοζζάγμκηαζ ένβα ηςκ Ben van Berkel, MVRDV, Daniel Libeskind, Peter Kulka & 

Ulrich Köning ηαζ ηα ηείιεκα ιεηαθνάγμκηαζ ζηα Γενιακζηά, λακααάγμκηαξ ηαζ ηδκ Δονχπδ ζημκ 

πνμαθδιαηζζιυ πμο λεηίκδζε απυ ημ βάθθμ θζθυζμθμ.  

Γζαθαίκμκηαζ δχν βαζηθνί ηξφπνη νηθεηνπνίεζεο ηεο έλλνηαο ηεο πηχρσζεο ζηδκ ανπζηεηημκζηή. 

Μζα πνχηδ μιάδα εκδζαθένεηαζ βζα ηδκ ακαδίπθςζδ ςξ ηνυπμ πεζνζζιμφ ιζαξ επζθάκεζαξ, υπμο μ 

ημίπμξ βίκεηαζ δάπεδμ ηαζ πάθζ ημίπμξ ζε έκα ζοκεπέξ ιμκηέθμ, δδθαδή δ αλαδίπισζε πινπνηείηαη 
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σο κνξθή. Ζ ζδέα ηδξ πηφπςζδξ πνμηείκεζ ιζα επακελέηαζδ ηδξ ζπέζδξ ηθεζζημφ- ακμζπημφ, 

δαπέδμο-ημίπμο ηαζ έκακ επακαπνμζδζμνζζιυ ημο μνίμο, αθνχ ην θιεηζηφ γίλεηαη αλνηρηφ θαη ην 

αλνηρηφ θιεηζηφ ζε κηα ζπλερή ελαιιαγή. ε αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ, πνχημζ ηζκήεδηακ μζ ΟΜΑ ιε 

ημκ Rem Koolhaas ηαζ ηδ ζοιιεημπή ημοξ ημ 1995 ζημ δζαβςκζζιυ βζα ηζξ αζαθζμεήηεξ ζημ Jussieu 

ζημ Πανίζζ. Ζ ιεθέηδ αοηή, πανυθμ πμο δε ανααεφηδηε, δδιμζζεφεδηε εηηεκχξ, οπμζηδνίπεδηε 

επανηχξ εεςνδηζηά, ιεθεηήεδηε απυ πμθθμφξ ανπζηέηημκεξ ηαζ επδνέαζε ηδκ ανπζηεηημκζηή 

παναβςβή ηδ δεηαεηία ημο ‟90. Απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ΟΜΑ, πμο πανήβαβακ πθήεμξ ένβςκ, υπμο ιζα 

επζθάκεζα βίκεηαζ νάιπα, αιθζεέαηνμ, ακαδζπθχκεηαζ μιαθά ηαζ βίκεηαζ ημίπμξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πάθζ 

δάπεδμ ηαζ είηε εβηζαςηίγεηαζ ζε έκα ηζαχηζμ (Kunsthal, 1992) είηε δ ίδζα δ επζθάκεζα απμηεθεί ηαζ ημ 

ελςηενζηυ ηέθοθμξ (Educatorium 1997, Seattle Library 2004) ιέπνζ ημοξ MVRDV (villa VPRO, 1997), 

ημ Frederico Soriano (Arts and culture center, Madrid 1994) ηαζ ημοξ Diller & Scofidio (Eyebeam 

Museum of Art and Technology, 2001), υθμζ, ιε ααζζηυ ενβαθείμ ηδκ ημιή, ηαζ ηαηαζηεοάγμκηαξ 

ιαηέηεξ ακαδζπθχκμκηαξ θφθθα πανηζμφ, πεηξακαηίδνληαη κε ηελ θαζ‟ απηή νπηηθνπνίεζε θαη 

πινπνίεζε ηεο πηχρσζεο (αθ. εζηυκεξ 1, 2). 

Ζ δεφηενδ μιάδα, πνπ είλαη απηή πνπ ελδηαθέξεη ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, δε εεςνεί ηαεήημκ 

ηςκ ανπζηεηηυκςκ κα ιεηαθνάζμοκ ηδκ έκκμζα ημο «Pli» απθά ζε έκα ζφκμθμ απυ δζπθςιέκεξ 

θζβμφνεξ. Ακηζεέηςξ, πνδζζιμπμζεί ηδκ πηφπςζδ σο θνξέα πιεξνθνξίαο θαη σο θαζεαπηή 

πιεξνθνξία. Ζ πθδνμθμνία δζαιμνθχκεηαζ απυ ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ, αθθά παναηηδνίγεηαζ ηαζ 

απυ ηδκ εζςηενζηή ζοιπενζθμνά ημο ζοζηήιαημξ ηαζ είκαζ, ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, δ ηζκδηήνζα 

δφκαιδ βζα ηζξ ζηναηδβζηέξ ηδξ νκαιήο κνξθνπνίεζεο (smooth transformation). Ζ πθδνμθμνία δεκ 

είκαζ ηάηζ άοθμ, είκαζ δ ίδζα δ ηαηαζηεοή πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ «πηφπςζδξ». 

Ακαθενυιεκμξ ηακείξ ζηδκ ακηίεεηδ εκένβεζα, ημ «λεδίπθςια- ακάπηοβια ηδξ πηφπςζδξ» ηαηακμεί 

ηδκ έιθαζδ ζηδ δηαδηθαζία ιε ζοβηεηνζιέκμοξ ηακυκεξ, μζ μπμίμζ ανίζημκηαζ απμεδηεοιέκμζ, σο 

θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία, ηάπμο ζημ ζφζηδια ηαζ, ιέζς αοηχκ, ζοκδέμκηαζ ηα επζιένμοξ 

ηιήιαηα ημο ζοζηήιαημξ.
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ηνεθυιεκμζ ζε άθθεξ επζζηήιεξ, βζα πανάδεζβια, ιεθεηχκηαξ ημ γελεηηθφ θψδηθα, απμεδηεοιέκμ 

ζημ DNA ηςκ μνβακζζιχκ, ημ μπμίμ είκαζ πιεξνθνξία θαη θνξέαο πιεξνθνξίαο ηαπηφρξνλα, μζ 

ανπζηέηημκεξ ιπμνμφκ κα ηαηακμήζμοκ πχξ κα πεζνζζημφκ ηδκ πηφπςζδ ηαζ ηδ δζαδζηαζία αοηή ςξ 

ενβαθείμ. Έκα παξάδεηγκα θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο ιε ανπζηεηημκζηή εθανιμβή ιπμνεί κα 

απμηεθέζεζ ημ ηοηθμθμνζαηυ ζφζηδια ιζαξ πυθδξ. Όηακ μζ δνυιμζ είκαζ ηαθοιιέκμζ ιε πζυκζ, 

απμηοπχκμκηαζ ηα ίπκδ απυ ηδκ ηοηθμθμνία μπδιάηςκ ηαζ πεγχκ. Τπάνπμοκ πμθθά ιμηίαα ηίκδζδξ, 

ηα μπμία αθθδθεπζηαθφπημκηαζ, ακηαβςκίγμκηαζ, ή εκζζπφμοκ ημ έκα ημ άθθμ. Σμ ηοηθμθμνζαηυ 

ζφζηδια απμηεθεί ημκ βεκεηζηυ ηχδζηα ηδξ πυθδξ, ηδ παναηηδνίγεζ ηαζ ηδ δζαθμνμπμζεί απυ ιζα άθθδ. 

Όκσο δελ πξνθαζνξίδεη ηε κνξθή, απιά ζέηεη κηα ζεηξά θαλφλσλ, έλα θαηαζηαηηθφ 

πιεξνθνξηψλ, πνπ ελεκεξψλεη θαη ζπλδέεη ηα κέξε κε ην φιν. Τπάνπεζ ιζα πμθθαπθυηδηα 

ιμνθχκ πμο ιπμνεί κα εηθνάζεζ ιε ζοκέπεζα ημοξ ηακυκεξ.
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 Οιάδεξ ανπζηεηηυκςκ, υπςξ μζ 

MVRDV (οβηνυηδια ηαηαζηδιάηςκ ζημ Ρυηενκηαι, 2001) μ Eisenman (Rebstock Park, 1992), μ 

Greg Lynn (Port Authority Triple Bridge Gateway, 9
th
 Avenue, Νέα Τυνηδ ιε ημκ Ed Keller, 1995) 

ηαζ μζ UNStudio (ηαειυξ Αrnhem, 1996), ιεθεημφκ, ιέζς δζαβναιιάηςκ, ρδθζαηχκ ιμκηέθςκ ηαζ 

ζηαηζζηζηχκ, ηδ νμή ημο ηυζιμο, ηδκ ηοηθμθμνία υθςκ ηςκ εζδχκ ηςκ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ ηαζ άθθα 

δπλακηθά, κεηαβαιιφκελα ζηνηρεία, πνπ δηακνξθψλνπλ κηα ζεηξά θαλφλσλ βζα ηδκ επέιααζδ 

ζε ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ ηυπμ. Ζ δζαδζηαζία αοηή αέααζα έπεζ ηαζ αηυθμοεα ζηάδζα, ηα μπμία εα 

ακαθοεμφκ ζηδ ζοκέπεζα. 

Μέζα απυ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ εκκμζχκ ηδξ ξεπζηφηεηαο, ηεο ζπλέρεηαο, ηεο αζηάζεηαο θαη ηεο 

πνιιαπιφηεηαο, πμο ένπμκηαζ ζημ πνμζηήκζμ απυ ημ θζθμζμθζηυ θυβμ ημο Deleuze βζα ηδκ 

«πηφπςζδ», δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζηδκ ανπζηεηημκζηή κα πξνζεγγίζεη ηελ πνιππινθφηεηα κέζσ 

ηεο επθακςίαο (pliancy) ηαζ κα μδδβδεεί ζε κέεξ ιμνθέξ δοκαιζηήξ ζηαεενυηδηαξ, ςξ έκα ααειυ 

απνυαθεπηεξ, πεηπραίλνληαο ζπγρψλεπζε πνιιαπιψλ θαη εηεξφθιεησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

έκα ζφζηδια. Όπςξ οπμζηδνίγεζ μ Greg Lynn «δ πηφπςζδ/ ακαδίπθςζδ έβζκε δ ιέεμδμξ, ιέζς ηδξ 

μπμίαξ, ιζα επζθάκεζα εκυξ ιεβάθμο μιμζμβεκμφξ υβημο ιπμνεί κα δζαθμνμπμζδεεί δζαηδνχκηαξ ηδ 

                                                      
δζηή ιμο
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 ημ ίδζμ, ζεθ. 12, ιηθν. δζηή ιμο 
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Δηθ. 1. Rem Koolhaas, Βηβιηνζήθε Jussieu, Πανίζζ  

 

 

 

On Interzones and Unplaces, ζε επζιέθεζα Lynn, Perella, 
Reiser+ Umemoto, εηδ. Fisuras, Μαδνίηδ, 1995 

Δηθ. 2. Soriano, Frederico, Lampreave, Ricardo 

Sanchez, Κέληξν Σερλψλ θαη Πνιηηηζκνχ, Μαδνίηδ 

1994, α΄ ανααείμ ζε δζαβςκζζιυ 

 

On Interzones and Unplaces, ζε επζιέθεζα Lynn, Perella, 
Reiser+ Umemoto, εηδ. Fisuras, Μαδνίηδ, 1995 
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ζοκέπεζά ηδξ»,
73

 αθμφ, ιέζς ηδξ μιαθήξ δζαζηνςιάηςζδξ ηαζ ηεο νκαιήο κνξθνπνίεζεο, 

επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζε έλα ζπλερέο, αιιά εηεξνγελέο ζχζηεκα. 

Ξεηζκχκηαξ θμζπυκ ιε ηδ ιεθέηδ ηδξ θζθμζμθζηήξ νίγαξ ηδξ «πηφπςζδξ» δ ανπζηεηημκζηή ανίζηεζ 

ζηακυ πεδίμ γηα λα πηνζεηήζεη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ ρεηξηζκφ κεηαβαιιφκελεο 

πιεξνθνξίαο, βάζεη θαλφλσλ πνπ πξνζθέξνπλ κηα πνιιαπιφηεηα ιχζεσλ.  

 

O Jeff Kipnis, ζημ ηείιεκμ ημο «Towards a new Architecture» ζημ ίδζμ ηεφπμξ ημο AD, πςνίγεζ ηδ 

δεφηενδ ηαηεφεοκζδ ζε δχν επηκέξνπο ππνθαηεγνξίεο: 

 

 ηδκ ανπζηεηημκζηή ηδξ «παναιυνθςζδξ» (de-formation), πμο εζηζάγεζ ζηζξ ιεηαααθθυιεκεξ 

ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ εκυξ ζοκυθμο πμο δε βίκεηαζ κα επζιενζζηεί ζηα ζοζηαηζηά ημο 

ζημζπεία  

 ηδκ ανπζηεηημκζηή ηδξ πθδνμθμνίαξ (in- formation), πμο υιςξ ιπμνεί κα ενιδκεοηεί ηαζ ςξ 

ανπζηεηημκζηή ημο «ζπδιαηζζιμφ» (formation), πμο εζηζάγεζ ζημ ζοκδοαζιυ εηενυηθδηςκ 

ζημζπείςκ ζε έκα εκζαίμ ιμκμθζεζηυ υβημ.  

 

Ακ ηαζ μζ δφμ πενζπηχζεζξ έπμοκ ηδκ αθεηδνία ημοξ ζημκ πνμαθδιαηζζιυ βζα ημ ρεηξηζκφ ηεο 

κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ ελζσκάησζε εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ ζε έλα ζπλερέο 

ζχλνιν, πανμοζζάγμοκ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ, ηονίςξ υζμκ αθμνά ημ αζζεδηζηυ ηνζηήνζμ ηαζ ηδκ 

μζηεζμπμίδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο «ζοιαάκημξ». ημ ηεθ. 3.3.2, αθμφ ακαθοεμφκ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

δοκαιζηήξ δζαδζηαζίαξ ζπεδζαζιμφ, εα επακέθες ζηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ πμο πνμηείκεζ μ Kipnis ηαζ 

ζηζξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηζξ δφμ μιάδεξ. 

                                                      
73

 Lynn, Greg, "Architectural Curvilinearity. The Folded, the Pliant and the Supple” ζημ Folding in Architecture, 

ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 102, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1993, ζεθ. 13, ιηθν. δζηή ιμο 
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οκμπηζηά πάκηςξ, μζ έλλνηεο- θιεηδηά, πμο δζαθαίκμκηαζ ζημκ ανπζηεηημκζηυ πνμαθδιαηζζιυ ιέζα 

απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ «πηχρσζεο» ηαζ μδδβμφκ ζηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ πμο ιε 

εκδζαθένμοκ είκαζ: 

 

 Ζ δηαδηθαζία ηδξ «πηφπςζδξ/ ακαδίπθςζδξ» ηαζ ημο «λεδζπθχιαημξ- ακαπηφβιαημξ» 

 Ζ «πηφπςζδ» ςξ θμνέαξ ηςδζημπμζδιέκδξ, κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο 

 Ζ νκαιή κνξθνπνίεζε πμο επζηνέπεζ ηδκ εκζςιάηςζδ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ζε έκα 

ζπλερέο, αιιά εηεξνγελέο ζχζηεκα 

 Ζ «πνιιαπιφηεηα» ηαζ δ «αλάδπζε ζπκβάλησλ». 
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3.2.1.2 Ιεξαξρηθέο δνκέο δέληξσλ θαη Ρηδψκαηα (strata & rhizomes): ν έιεγρνο ζηε κεηαβνιή 
 
Ο θζθμζμθζηυξ θυβμξ ηςκ Deleuze ηαζ Guattari ζηέηεηαζ επίζδξ αθεηδνία βζα ηδ δζενεφκδζδ απυ 

ημοξ ανπζηέηημκεξ αηνζαχξ εηείκςκ ηςκ δμιχκ, πμο απμηεθμφκηαζ απυ εηενμβεκή ζημζπεία, 

μνβακςιέκα ζε έκα ζοκεπέξ ιείβια. Οζ δφμ εεςνδηζημί ηζξ ζοβηνίκμοκ ιε δεκδνζηέξ ζενανπζηέξ 

δμιέξ, ιεθεηχκηαξ παναδείβιαηα πμο οπάνπμοκ ηυζμ ζηδ θφζδ, υζμ ηαζ ζηδκ ημζκςκία ηαζ ζε 

πμθθμφξ άθθμοξ ηθάδμοξ επζζηδιχκ. Σέημζεξ δμιέξ, ηζξ μκυιαζακ „rhizomes‟ ηαζ „strata‟ ή „trees‟, 

ακηίζημζπα.
74

 ηδκ πενίπηςζδ ηςκ δεκδνζηχκ δμιχκ, ηα δζαθμνεηζηά ζημζπεία πμο ηζξ απμηεθμφκ, 

ηαηακέιμκηαζ ζε μιμζμβεκείξ ζηνχζεζξ, εκχ, ζηζξ νζγςιαηζηέξ δμιέξ, ζοκδέμκηαζ ηαζ αθθδθεπζδνμφκ 

ιεηαλφ ημοξ άιεζα. Πάκηςξ, ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ, εηενμβεκή ζημζπεία, ιε ηδκ επίδναζδ 

ελςηενζηχκ, αθθά ηαζ εζςηενζηχκ παναβυκηςκ, μνβακχκμκηαζ ζε δμιέξ εκζαίεξ ηαζ ακεεηηζηέξ ηαζ υπζ 

απμζπαζιαηζηέξ ηαζ απμδμιδιέκεξ, πςνίξ κα ραζεί ε ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ησλ επηκέξνπο 

ζπζηαηηθψλ. Οζ έκκμζεξ ηδξ δεκδνζηήξ δμιήξ, ηαεχξ ηαζ ημο νζγχιαημξ, ζοκακηχκηαζ ζοπκά ζημοξ 

ανπζηεηημκζημφξ πνμαθδιαηζζιμφξ. ημ εεςνδηζηυ αζαθίμ ημο Manuel De Landa A Thousand Years 

of Nonlinear History, ιε αάζδ ημοξ υνμοξ «ζενανπίεξ ηαζ δίηηοα» (hierarchies and meshworks),
75

 πμο 

ζηδνίγμκηαζ ζημοξ υνμοξ «δέκηνμ ηαζ νίγςια», υπςξ μνίγμκηαζ απυ ημοξ Deleuze/ Guattari ζημ 

Thousand Plateaus, ακαθφμκηαζ δμιέξ μνβάκςζδξ (ημζκςκζηέξ, πμθεμδμιζηέξ, βεςθμβζηέξ ηαζ 

αζμθμβζηέξ) πμο παναηηδνίγμκηαζ, πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ςξ ζενανπζηέξ ή νζγςιαηζηέξ. Βέααζα, 

απηέο νη δχν ηππνινγίεο ζηελ πξάμε δελ είλαη δηαθξηηέο, παξά ζπλππάξρνπλ, αιιειεπηδξνχλ 

θαη, κάιηζηα, ηξνθνδνηεί ε κία ηελ αλάπηπμε ηεο άιιεο. Κάης απυ αοηυ ημ πνίζια, ηαηανπήκ, 

εα ακαθενεχ ζηζξ ηονζυηενεξ ζδζυηδηεξ ηςκ δμιχκ αοηχκ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, εα επζπεζνήζς κα 

επακελεηάζς εέιαηα πμο απαζπμθμφκ ηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ ημ αζηζηυ πενζαάθθμκ.  

                                                      
74

 Deleuze, Gilles & Guattari, Felix, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia 2, 1980. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, ιηθν. ζηα αββθζηά απυ ημκ Brian Massumi, 1987 

75
 ηζξ ζδιεζχζεζξ ημο αζαθίμο, μ De Landa ελδβεί υηζ ημκ υνμ “meshworks” ημκ έπεζ δακεζζηεί απυ ημ Random Grammars: A 

New Class of models for Functional Integration and Transformation in the Biological, Neural and Social Sciences ημο Stuart 

Kauffman (1990). Απυ ημ De Landa, Μanuel, A Thousand Years of Nonlinear History, εηδ. Zone Books, Nέα Τυνηδ, 1997. 
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οκμπηζηά, υζμκ αθμνά δμιέξ πμο πενζβνάθμκηαζ ηονίςξ ςξ ηεξαξρηθέο, αοηέξ απμηεθμφκηαζ απυ 

μιμβεκή ζημζπεία (ζημζπεία ηαηακειδιέκα ηαηά υιμζα είδδ), παναηηδνίγμκηαζ απυ δναζηδνζυηδηεξ, 

υπμο δ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ βίκεηαζ ηεκηνζηά ηαζ δ οθζηυηδηά ημοξ εα ιπμνμφζε κα πενζβναθεί ςξ 

ζηαεενή, άηαιπηδ ηαζ δοκαηή. Ζ δζαδζηαζία ζοβηνυηδζδξ ιίαξ ζενανπζηήξ δμιήξ πενζθαιαάκεζ ημ 

δζαπςνζζιυ ζε ζηνχιαηα υιμζςκ ζημζπείςκ, ακάθμβα ιε ηάπμζα ηνζηήνζα, ιε απμηέθεζια ζηαεενυ 

ζημ πνυκμ. Οζ δμιέξ αοηέξ είκαζ, ηαηά ημοξ Deleuze/ Guattari, γξακκσηέο ή εγραξαγκέλεο 

(striés)
76

. «Ο εβπαναβιέκμξ πχνμξ είκαζ «ιεηνζηυξ» (metrique) […] Απμηαθμφιε εβπαναβιέκμ ή 

ιεηνζηυ ηάεε ζφκμθμ πμο έπεζ έκα αηέναζμ ανζειυ δζαζηάζεςκ, ηαζ υπμο ιπμνεί ηακείξ κα μνίζεζ 

ζηαεενέξ ηαηεοεφκζεζξ […]»
77

 (αθ. εζηυκεξ 3a, 3b). 

ηδκ πενίπηςζδ ξηδσκαηηθψλ/ δηθηπσκαηηθψλ δνκψλ, αοηέξ απμηεθμφκηαζ απυ εηεξνγελή 

ζημζπεία, πμο ζοκοπάνπμοκ ζε έκα ημζκυ ζφζηδια ζε ζζμννμπία, δ θήρδ απμθάζεςκ είκαζ 

απμηεκηνςιέκδ, αοευνιδηδ ηαζ ιμκαδζαία ηαζ δ οθζηυηδηά ημοξ εα ιπμνμφζε κα πενζβναθεί ςξ 

ακεεηηζηή, εοέθζηηδ ηαζ εφηαιπηδ, ιε ακημπή ζε ελςβεκείξ πζέζεζξ ηαζ ζημ πνυκμ. Ζ δζαδζηαζία 

ζοβηνυηδζδξ ιίαξ νζγςιαηζηήξ δμιήξ πνεζάγεηαζ έκακ ηαηαθφηδ, πμο εα ακαηανάλεζ ηδκ εοαίζεδηδ 

ζζμννμπία ηςκ εζςηενζηχκ δζανενχζεςκ ιεηαλφ ηςκ εηενμβεκχκ ζημζπείςκ ηαζ εα ςεήζεζ ημ 

ζφζηδια ζε ιζα κέα ζζμννμπία. ε ακηίεεζδ ιε ηζξ εβπαναβιέκεξ ή βναιιςηέξ ζενανπζηέξ δμιέξ, νη 

ξηδσκαηηθέο δνκέο είλαη ιείεο. «Ο θείμξ (lisse) πχνμξ είκαζ ακοζιαηζηυξ, πνμ-αθδηζηυξ, ή 

ημπμθμβζηυξ (vectoriel, projectif ou topologique)[…] Ο ιδ-ιεηνζηυξ, θείμξ πχνμξ ζοβηνμηείηαζ ιε ηδκ 

ηαηαζηεοή ιζαξ βναιιήξ ηθαζιαηζηήξ δζάζηαζδξ ιεβαθφηενδξ ημο εκυξ [...] Ο θείμξ πχνμξ μνίγεηαζ, 

θμζπυκ, απυ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ έπεζ ιζα ζοιπθδνςιαηζηή δζάζηαζδ έκακηζ ημο πχνμο, μ μπμίμξ ημκ 

δζαζπίγεζ ηαζ εββνάθεηαζ ιέζα ζ‟ αοηυκ (MP 609)»
78

 (αθ. εζηυκεξ 4a, 4b). 

                                                      
76

 Οζ έκκμζεξ «βναιιςηυξ/ εβπαναβιέκμξ» (striated) ηαζ «θείμξ» (smooth) απακηχκηαζ ζηδ αζμθμβία, ζηδ ιμνθμθμβζηή 

πενζβναθή ηςκ ιοχκ.  

77
 Κααααεάξ, Γζμκφζδξ, Μεηάθναζδ- ζπυθζμ ζημ A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia 2, 1980 ηςκ Deleuze, 

Gilles & Guattari, Felix, απυ ημ ηείιεκυ ημο «Σμ Τπενηείιεκμ: Αζζεδηζηή ηαζ Λμβζηή. Σμπμθμβία ηαζ Παεμθμβία. Σμπμθμβία ημο 

νζγχιαημξ». Απυ ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ «Ζ αζζεδηζηή ηςκ ιέζςκ», Πάκηεζμ Πακ/ιζμ Κμζκςκζηχκ ηαζ Πμθζηζηχκ 

Δπζζηδιχκ, Σιήια Δπζημζκςκίαξ ηαζ ΜΜΔ 

78
 ημ ίδζμ 
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Δηθ. 3 & 4. Οζ έκκμζεξ «γξακκσηφο/ εγραξαγκέλνο» (striated)– εζη. 3a, 3b- ηαζ «ιείνο» (smooth)- εζη. 4a, 4b- 

απακηχκηαζ ζηδ αζμθμβία, ζηδ ιμνθμθμβζηή πενζβναθή ηςκ ιοχκ. φιθςκα ιε ημοξ Deleuze- Guattari, 

οπάνπμοκ ακηίζημζπα δφμ είδδ πχνςκ: μ θείμξ ηαζ μ βναιιςηυξ/ εβπαναβιέκμξ. 

 

Ζ εζηυκα 3a είκαζ απυ ημ: http://micro.magnet.fsu.edu/optics/olympusmicd/galleries/brightfield/frogstraiatedmuscle1.html, 

πνμζα. 16/02/10 

Ζ εζηυκα 4a είκαζ απυ ημ:  

http://www.mhhe.com/biosci/ap/histology_mh/densreg3.jpg, πνμζα. 16/02/10 

Οζ εζηυκεξ 3b ηαζ 4b είκαζ απυ ημ: 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.tpub.com/content/medical/10669-c/img/10669-

c_33_3.jpg&imgrefurl=http://www.tpub.com/content/medical/10669-c/css/10669-c_33.htm, πνμζα. 16/02/10 

http://micro.magnet.fsu.edu/optics/olympusmicd/galleries/brightfield/frogstraiatedmuscle1.html
http://www.mhhe.com/biosci/ap/histology_mh/densreg3.jpg
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ημ Thousand Plateaus μζ Deleuze- Guattari ζοβηνίκμοκ ηζξ δεκδνζηέξ ιε ηζξ νζγςιαηζηέξ δμιέξ: «ε 

αοηά ηα ηεκηνζηά ζοζηήιαηα (ζ.ζ. δεκδνζηέξ δμιέξ) μζ ζοββναθείξ ακηζηείκμοκ ά- ηεκηνα ζοζηήιαηα, 

δίηηοα απυ αοηυιαηα υπμο δ επζημζκςκία ιεηαλφ βεζηυκςκ βίκεηαζ ιέζς ηακαθζχκ πμο δεκ 

πνμτπάνπμοκ, υθεξ μζ ιμκάδεξ είκαζ ακηαθθάλζιεξ (interchangeable) ηαζ μνίγμκηαζ ιυκμ απυ ηδκ 

ηαηάζηαζή ημοξ ιζα δεδμιέκδ πνμκζηή ζηζβιή- χζηε μζ ημπζηέξ δνάζεζξ ζοκημκίγμκηαζ ηαζ ημ ηεθζηυ 

οπενημπζηυ απμηέθεζια ζοβπνμκίγεηαζ πςνίξ ηέκηνμ (ζ 17) [...] Ακηίεεηα ιε ηα δέκηνα ηαζ ηζξ νίγεξ 

ημοξ, ημ νίγςια ζοκδέεζ μπμζμδήπμηε ζδιείμ ιε ηάπμζμ άθθμ, αθθά δε ζοκδέεζ απαναίηδηα 

παναηηδνζζηζηά ίδζαξ θφζδξ [...] Γε ιεζχκεηαζ ζημ Έκα, μφηε ζημ πμθθαπθυ. [...] Γεκ είκαζ ακηζηείιεκμ 

ακαπαναβςβήξ (ζ. 21) [...] Eκάκηζα ζηα ηεκηνμιυθα (αηυιδ ηαζ ζηα πμθοηεκηνζηά) ζοζηήιαηα ιε 

ζενανπζηή επζημζκςκία ηαζ πνμαπμθαζζζιέκμοξ ζοζπεηζζιμφξ, ημ Ρίγςια είκαζ έκα ά-ηεκηνμ, ιδ 

ζενανπζηυ ηαζ ιδ-ζδιαίκμκ ζφζηδια, πςνίξ ηναηδβυ, πςνίξ μνβακςηζηή ικήιδ, πςνίξ αοηυιαημ 

ηέκηνμ, ημ μπμίμ μνίγεηαζ απθχξ ηαζ ιυκμκ απυ ιζα ηοηθμθμνία ηαηαζηάζεςκ. ημ Ρίγςια έπμοιε κα 

ηάκμοιε [...] ιε υθμοξ ημοξ ηνυπμοξ ημο 'βίβκεζεαζ' (ζ. 32)».
79

 

Αοηυ πμο επζζδιαίκεζ μ De Landa, ηαζ είκαζ δ άθθςζηε ηαζ δ δζηή ιμο έιθαζδ, είκαζ υηζ μζ Deleuze- 

Guattari, ζε ηαιία πενίπηςζδ, ζημ ζφκμθμ ημο ένβμο ημοξ, δεκ ηαηανβμφκ ηζξ ζενανπζηέξ δμιέξ, 

απθά ακηζπαναεέημοκ ζε αοηέξ ηαζ ηζξ θζβυηενμ βκςζηέξ νζγςιαηζηέξ δμιέξ, πμο απμηεθμφκηαζ απυ 

εηενμβεκή ζημζπεία, ζοκοπάνπμοκ ιε αοηέξ ηαζ ηνμθμδμημφκ μζ ιεκ ηζξ δε. Οζ Reiser -Umemoto, 

πνμζεέημοκ υηζ «δεκ απμννίπημοιε ηδκ ζενανπία, αθθά ιάθθμκ ηδ πνδζζιμπμζμφιε ιε δζαθμνεηζηυ 

ηνυπμ […] Υνδζζιμπμζμφιε μνβακςηζηέξ ανπέξ πμο πνμςεμφκ ηδκ επζημζκςκία ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ 

ηθζιάηςκ, (ζ.ζ. ζημζπείςκ απυ άθθμ ζενανπζηυ επίπεδμ), υπμο δ ιμκάδα ιπμνεί κα επδνεάζεζ ημ 

ζφκμθμ ηαζ ακηίζηνμθα».
80

 

                                                      
Δπζζηδιχκ, Σιήια Δπζημζκςκίαξ ηαζ ΜΜΔ 
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 Deleuze, Gilles & Guattari, Felix, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia 2, 1980. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, ιηθν. ζηα αββθζηά απυ ημκ Brian Massumi, 1987, ιηθν. δζηή ιμο 

80
 Reiser, Jesse- Umemoto, Nanako, Atlas of Novel Tectonics, εηδ. Princeton Architectural Press, Nέα Τυνηδ, 2006, ζεθ. 50, 
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Σμ αζθαθέζηενμ πανάδεζβια, υπςξ ακαθφεζ μ De Landa, βζα κα ελεηαζημφκ μζ δελδξηθέο θαη 

ξηδσκαηηθέο δνκέο είκαζ ζε γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο. Μζα απθμσηή ηαζ ζπδιαηζηή ακάθοζδ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ζπδιαηζζιμφ ηςκ ηδεκαηνγελψλ πεηξσκάησλ, υπςξ μ ραιιυθζεμξ (ζενανπζηή δμιή) 

είκαζ δ ελήξ: Καεχξ ηα πμηάιζα ηοθμφκ πνμξ ηδ εάθαζζα παναζφνμοκ πεηνχδδ οθζηά. Οζ πνχηεξ 

φθεξ ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ δζαπςνίγμκηαζ, ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ, ημ ζπήια ηαζ ημ αάνμξ ημοξ. ηδ 

ζοκέπεζα, ηα δζαπςνζζιέκα ζε ζηνχζεζξ, μιμβεκή ζοζηαηζηά εκμπμζμφκηαζ ηαζ δέκμκηαζ ζε ιζα 

ζοιπαβή, ιυκζιδ ιάγα πμο απμηεθείηαζ απυ εοδζάηνζηα ζηνχιαηα. Ακηζεέηςξ, ηα ππξηγελή 

πεηξψκαηα, υπςξ μζ ηνφζηαθθμζ βνακίηδ δδιζμονβμφκηαζ ιε νζγςιαηζηή δζαδζηαζία: Όηακ ημ ιάβια, 

απμηεθμφιεκμ απυ εηενμβεκή ζημζπεία ζε οβνή ιμνθή ιε δζαθμνεηζηυ υνζμ ρφλδξ ημ ηαεέκα, 

ρφπεηαζ, ηα δζάθμνα ζημζπεία ηνοζηαθθχκμοκ ζε δζαθμνεηζηέξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ. Αοηά πμο εα 

πήλμοκ κςνίηενα, πνδζζιεφμοκ ςξ οπμδμπείξ βζα εηείκα πμο ηνοζηαθθχκμοκ ανβυηενα. Ζ 

δζαδζηαζία ζοκανιμθυβδζδξ εηενμβεκχκ ηνοζηάθθςκ εκενβμπμζείηαζ απυ ελςβεκείξ ηαζ εκδμβεκείξ 

ηαηαθφηεξ (υπςξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ) ζε δζάθμνεξ θάζεζξ, ηαζ μδδβεί ζε έκα 

ιμηίαμ ζοιπενζθμνάξ, ημ βνακίηδ, πμο ςξ οθζηυ είκαζ ζηθδνυ, ακεεηηζηυ ηαζ βενυ.
81

 

Μεθεηχκηαξ θνηλσληθέο δνκέο, ιπμνμφιε κα ακαθενεμφιε ηαζ πάθζ ζε δφμ δζαηνζημφξ ηνυπμοξ 

μνβάκςζδξ. ηζξ ηεξαξρηθέο θνηλσλίεο, μζ άκενςπμζ ηαηαηάζζμκηαζ ζε δζαζηνςιαηχζεζξ, ακάθμβα 

ιε ηδκ ηαηαβςβή ημοξ, ημ εζζυδδιά ημοξ, ηδ ιυνθςζή ημοξ, ηδκ ηαημπή βδξ, ηδκ ηαημπή γχςκ ή 

ζφιθςκα ιε ημκ ηφπμ ηδξ ημζκςκίαξ (θεμοδανπζηή, ηηδκμηνμθζηή ηηθ). Όθεξ μζ ζηνχζεζξ (strata) 

ιαγί, δζαιμνθχκμοκ ηδκ ημζκςκζηή ποναιίδα, ζηδ αάζδ ηδξ μπμίαξ είκαζ μζ πμθθμί ηαζ πζμ αδφκαιμζ 

ηαζ ζηδκ ημνοθή ηδξ μπμίαξ είκαζ δ εθίη, πμο θαιαάκεζ ηαζ ηζξ απμθάζεζξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ζζημνίαξ, ηέημζεξ ημζκςκίεξ δζαδέπμκηαζ δ ιία ηδκ άθθδ, δοκαιχκμοκ, απμδοκαιχκμκηαζ ηαζ 

ακηζηαείζηακηαζ. ημκ ακηίπμδα, νη λνκάδεο ζηηο ζηέπεο απμηεθμφκ ημζκςκία δζηηφμο. Γεκ οπάνπεζ 

ζενανπία ή ηεκηνζηυ ζφζηδια θήρδξ απμθάζεςκ. Σα ιέθδ ηδξ ακαθαιαάκμοκ πνςημαμοθία, ηαζ 

θεζημονβμφκ ςξ ζζυηζιδ ιμκάδα ζημ ζφκμθμ. Άκενςπμζ ηαζ γςκηακά ζοκοπάνπμοκ, εκχ ημ 
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πενζαάθθμκ, πμο θζθμλεκεί ηζξ μιάδεξ αοηέξ, ζοκεπχξ ιεηααάθθεηαζ. Σέημζεξ εοέθζηηεξ δμιέξ 

ακηέπμοκ ζημ πνυκμ ηαζ οπάνπμοκ ιέπνζ ηαζ ζήιενα. Ζ ζδιενζκή δοηζηή ημζκςκία είκαζ ζοκδοαζιυξ 

ζενανπζηχκ ηαζ νζγςιαηζηχκ δμιχκ.
82

 

Κάκμκηαξ πνήζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ ζενανπζηχκ ηαζ νζγςιαηζηχκ δμιχκ βζα ηδκ πενζβναθή 

ηδξ ημζκςκίαξ, μ Deleuze ζημ “Postscript on the Societies of Control”
83

 πνμηείκεζ ηδ κεηάβαζε απφ 

ηελ θνηλσλία ηεο πεηζαξρίαο ζηελ θνηλσλία ειέγρνπ. Ακαθενυιεκμξ ζηζξ ημζκςκίεξ πεζεανπίαξ 

ημο 18
μο 

,19
μο

 ηαζ 20
μο

 αζχκα, πμο πενζβνάθεζ μ Foucault, επζζδιαίκεζ ηδκ ηεξαξρηθή ηνπο δνκή, ημκ 

ηεκηνζηυ έθεβπμ, ηδκ ηαθθζένβεζα ζπζηεκάησλ εγθιεηζκνχ (θοθαηή, ζπμθείμ, ενβμζηάζζμ, 

κμζμημιείμ, μζημβέκεζα), ηδκ απμηίιδζδ ημο πνήιαημξ ζε απυθοηα ιεβέεδ (δ ιζζεμδμζία ηςκ 

ενβαηχκ ζηα ενβμζηάζζα είκαζ ηαεμνζζιέκδ απυ ημ αθεκηζηυ) ηαζ ημκ μνζζιυ ημο άημιμο- ιμκάδαξ 

απυ ηδκ ζενανπζηή ημο εέζδ ζημ ζφκμθμ. Δπζζδιαίκεζ υιςξ, υηζ ηα πενζαάθθμκηα εβηθεζζιμφ δεκ 

ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηακμπμζδηζηά ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ακηζπνμηείκεζ ημ ιμκηέθμ 

ηδξ ημζκςκίαξ εθέβπμο, ιε εκίζποζδ ηδξ αημιζηήξ, ιμκαδζαίαξ πνςημαμοθίαξ, πμο ακήηεζ ζε έκα 

επξχηεξν δίθηπν, δδθαδή ηδ ιεηάααζδ απυ έκα ηθεζζηυ, ζενανπζηυ ζφζηδια ζε έκα αλνηρηφ, 

ξηδσκαηηθφ ζχζηεκα, απμηεθμφιεκμ απυ κεηαβαιιφκελα ξντθά ζρήκαηα. Σα ηεκηνζηά 

κμζμημιεία ακηζηαείζηακηαζ απυ ημπζηέξ ιμκάδεξ πενίεαθρδξ, ηα ενβμζηάζζα απυ ζοκηεπκίεξ/ 

εηαζνίεξ (ιε ηδκ αιμζαή ηδξ ηάεε ιμκάδαξ-ενβαγυιεκμο κα ελανηάηαζ απυ ηδκ επίδμζδ ηαζ ηδ 

ζοιαμθή ηδξ ζημ ζφκμθμ, αθθά ηαζ απυ ηζξ νεοζηέξ ζοκαθθαβιαηζηέξ ζζμηζιίεξ), ηα ζπμθεία απυ 

ιμκάδεξ δζανημφξ, ζοκεπζγυιεκδξ εηπαίδεοζδξ, μζ θοθαηέξ απυ ηδκ ηαη‟ μίημκ παναημθμφεδζδ ιε 

πνμζθμνά ημζκςκζημφ ένβμο (ιε πνήζδ δθεηηνμκζημφ ημθάνμο πμο επζηνέπεζ ημκ ελ απμζηάζεςξ 

έθεβπμ). ε θάζε πεξίπησζε, ζηε ζέζε ηεο ηειηθήο, θεληξηθήο εμέηαζεο ππάξρεη ν ζπλερήο 

έιεγρνο, ελψ θξηηήξην γηα ηε βέιηηζηε απφδνζε δελ είλαη ε ηηκσξία ζε πεξίπησζε 

αζπλέπεηαο, αιιά ην ηζρπξφ θίλεηξν πνπ δίλεηαη ζηνλ θαζέλα γηα βειηίσζε ηεο αηνκηθήο ηνπ 

επίδνζεο. Γδθαδή, ζηδκ ημζκςκία ηδξ πεζεανπίαξ, δ νμή είπε ηδκ έκκμζα ηδξ εθεβπυιεκδξ ιεηάααζδξ 

απυ έκα πνμηαεμνζζιέκμ ζδιείμ ζε έκα άθθμ ηαζ μ πχνμξ είπε ζοβηεηνζιέκα υνζα, χζηε κα ιπμνεί 
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κα εθεβπεεί, εκχ μ πνυκμξ πμο πενκμφζε μ πνήζηδξ ζε ηάεε ηέημζα «ηθεζζηυηδηα» (enclosure), 

απαζπμθμφιεκμξ ιε ιζα ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα, ιπμνμφζε επίζδξ κα ηαηαβναθεί ιε αηνίαεζα. 

Όπςξ ελδβμφκ μζ Romein θαη Schuilenburg ζημ άνενμ ημοξ «Are You On the Fast Track? The Rise 

of Surveillant Assemblages in a Post Industrial Age»
84

 αοηυξ αηνζαχξ μ ηαηαηενιαηζζιυξ ημο πχνμο 

ηαζ ημο πνυκμο, είκαζ πμο ημοξ ηαεζζημφκ βναιιςημφξ (striated). Ακηίεεηα, ζηδκ ημζκςκία ημο 

εθέβπμο ηα πςνζηά ηαζ πνμκζηά υνζα βίκμκηαζ πζμ αζαθή ηαζ θεία (smooth), αθμφ μ ηαεέκαξ ιπμνεί, 

υπςξ ακαθένεδηε, κα εηπαζδεφεηαζ δζα αίμο, κα ενβάγεηαζ είηε απυ ημ ζπίηζ είηε ζημ βναθείμ είηε 

ιεηαηζκμφιεκμξ, ηαεδιενζκέξ ηαζ ανβίεξ, πνςζκέξ ή αναδζκέξ χνεξ ηαζ κα ζοκενβάγεηαζ, κα παναδίδεζ 

ηδκ ενβαζία ημο ηαζ, ζοκεπχξ, κα ειέγρεηαη φληαο ζε δίθηπν. Ο έθεβπμξ, άνα, δεκ εηθείπεζ, αθθά 

πάκεζ ηδκ ηεκηνζηυηδηά ημο, απμηεθχκηαξ πθέμκ ηιήια δηαζπλδεδεκέλεο ξντθφηεηαο. 

Ακέθενα ζοκμπηζηά ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ δεκδνζηχκ ηαζ νζγςιαηζηχκ δμιχκ βζαηί δ εκαζπυθδζδ 

ηςκ ανπζηεηηυκςκ ιε ηζξ ηεθεοηαίεξ αμήεδζε ζηδ κεηάβαζε απυ ημ κηεηενιζκζζηζηυ πκεφια ηδξ 

ιμκηένκαξ ανπζηεηημκζηήξ, πμο πνυηεζκε μθμηθδνςηζηέξ θφζεζξ ηαζ ζοζηήιαηα εθέβπμο ηαζ 

πεζεανπίαξ ηαζ, ηεθζηά, ηδκ μδήβδζε ζε αδζέλμδμ, ζε έκα λέν ηξφπν πξνζέγγηζεο ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ ζφκεεζδξ, υπμο μ ανπζηέηημκαξ δεκ εθέβπεζ ημ ζφκμθμ ηαζ δεκ πενζμνίγεηαζ ζε 

απυθοηα, μνεά απμηεθέζιαηα, αθθά εέηεζ θαλφλεο ζε ιζα δζαδζηαζία ιμνθμπμίδζδξ, δζαπεζνίγεηαζ ηδ 

ιεηααμθή, ηαζ απμδέπεηαζ ηδκ πνςημαμοθία ηςκ ζοκζζηςζχκ ημο ζοκυθμο, ακαηαθφπημκηαξ, ηαηά 

ηδκ ελέθζλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ απξφβιεπηα ζπκβάληα. Οη δνκέο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη εληαίεο θαη 

ζπλερείο, απνηεινχληαη απφ ηε ζπγρψλεπζε εηεξνγελψλ, δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ, έρνπλ 

αζαθή φξηα θαη, θπξίσο, επηηξέπνπλ ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνιππινθφηεηαο, ελψ ν 

έιεγρνο απνηειεί κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο ξεπζηφηεηαο 

θαη ηεο κεηαβνιήο. 

ηα παναδείβιαηα πμο αημθμοεμφκ, απυ ηδκ αλάγλσζε ηεο πφιεο, θαίκεηαζ πχξ μζ ανπζηέηημκεξ, 

ηαηακμχκηαξ ηδ ζοκφπανλδ ζενανπζηχκ ηαζ δζηηοαηχκ-νζγςιαηζηχκ δμιχκ, ιπμνμφκ κα 
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ακαεεςνήζμοκ ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ημ ζπεδζαζιυ. Ο Stan Allen, ζημ πμθφ ζδιακηζηυ άνενμ ημο 

«From Object to Field»
85

 ζοβηνίκεζ ηχπνπο ακεξηθάληθσλ πφιεσλ ιεηαλφ ημοξ, πμο έπμοκ ςξ 

ενβαθείμ μνβάκςζδξ ημκ ηάκααμ. Σα πνχηα παναδείβιαηα πμθεμδυιδζδξ ιε πνήζδ ηακάαμο ήηακ 

μζ Ιεζνπΐηηθεο απνηθίεο. Βαζζγυιεκεξ ζηα ζζπακζηά πνυηοπα ηαζ ιε αιοκηζηυ παναηηήνα ήηακ 

νξγαλσκέλεο ηεξαξρηθά βφνς απυ ηδκ πθαηεία ηδξ Μδηνυπμθδξ. Ο ηάκααμξ εθανιυζηδηε 

πνμηεζιέκμο κα δζαπςνζζημφκ ηαζ κα ζενανπδεμφκ μιμεζδή ζημζπεία, ιε ζηυπμ κα ιπμνμφκ κα 

εθεβπεμφκ μζ εηηάζεζξ. ε ακηίεεζδ, μζ θεληξνδπηηθέο θαη δπηηθέο ακεξηθάληθεο πφιεηο 

ακαπηφπεδηακ ζε ινγηθή δηθηχνπ. Δλαπθχκμκηαζ ιε αάζδ ημκ ηάκααμ ςξ αθεηδνία, ηαζ υπζ ςξ 

δεζπυγμοζα ανπή. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, δ ζοζζχνεοζδ παναθθαβχκ, δζαζπά ηδκ 

αοζηδνυηδηα ημο ηακάαμο. Οζ ημπζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ, θυβς ζζημνζηυηδηαξ ή βεςθμβζηχκ 

παναιέηνςκ, εκζςιαηχκμκηαζ μιαθά ζημ ζφκμθμ, ηα υνζα είκαζ παθανά, αηαευνζζηα ηαζ πμνχδδ. 

Δπακαθαιαάκμκηαζ επζιένμοξ ιμηίαα, ιε πμζηζθία πμο ηζξ δζαθμνμπμζεί ιεηαλφ ημοξ. Πμζηζθία ηαζ 

επακαθδρζιυηδηα ανίζημκηαζ ζε ανιμκζηή ζζμννμπία ζε ηάεε πυθδ, πμο απμηεθεί ηιήια εκυξ 

εονφηενμο δζηηφμο.  

Ακηίζημζπδ είκαζ ηαζ δ ζφβηνζζδ «Πνςηεφμοζαξ ηαζ Μδηνυπμθδξ» πμο επζπεζνεί δ Anne Querrien: «δ 

πνςηεφμοζα πνμζπαεεί κα οπμηάλεζ ημκ πθδεοζιυ ηδξ ζε ιζα ημζκή ηθδνμκμιζά ηαζ κα δζαζχζεζ ηδκ 

ηαοηυηδηά ηδξ […] Υνδζζιεφεζ ζακ πονήκαξ βφνς απυ ημκ μπμίμ ακαπηφζζεηαζ αοζηδνά ηαζ 

άηαιπηα ημ πενζαάθθμκ […] Δθέβπεζ ηδκ μζημκμιζηή εοδιενία, ιε ζημπυ ηδκ ακαπαναβςβή ημο 

ηναηζημφ ιδπακζζιμφ, […] εκχ ημ ηέκηνμ ηδξ ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ πμθζηζηή δφκαιδ πμο έπεζ οπμηάλεζ 

ηδκ πενζθένεζα…».
86

 Πνάβιαηζ, μζ ηάημζημζ ιζαξ ηοπζηήξ ηθεζζηήξ πυθδξ έπμοκ ημζκή πμθζηζζηζηή ηαζ 

ζζημνζηή ηθδνμκμιζά, ημζκή ενδζηεία, παναδυζεζξ, ήεδ ηαζ έεζια, άνα δ πνχηδ φθδ (μζ ηάημζημζ) πμο 

ηδ ζοβηνμηεί είκαζ μιμζμβεκήξ. Ζ ημζκςκζηή δμιή είκαζ ζε ιμνθή ποναιίδαξ, ιε ηάλεζξ πμο 

πςνίγμκηαζ ακάθμβα ηονίςξ ιε ημ εζζυδδια, εκχ δ θήρδ απμθάζεςκ βίκεηαζ ηεκηνζηά. Ωξ δμιή 

ηέημζεξ πυθεζξ είκαζ ζηαεενέξ ηαζ ελεθίζζμκηαζ ιε ζδζαίηενδ δοζημθία, ηαεχξ υ,ηζ ηαζκμφνζμ εεςνείηαζ 
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απεζθή. Ακηίεεηα, δ ιδηνυπμθδ «απανηίγεηαζ απυ δίηηοα, απυ πμθίηεξ δζαθμνεηζηήξ ηαηαβςβήξ […] Ζ 

μζημκμιζηή νμή απεθεοεενχκεηαζ απυ ειπυδζα […] ηδνίγεηαζ ζημ ειπυνζμ ηαζ ηδκ αβμνμπςθδζία 

αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ».
87

 Σν απνηέιεζκα είλαη έλα δπλακηθφ πεδίν, αλνηρηφ ζε 

πεηξακαηηζκνχο, ζε λέα εξεζίζκαηα θαη κεηαβνιέο, ηθαλφ λα δέρεηαη δηαθνξεηηθφηεηεο θαη 

αληηζέζεηο, λα αλαπξνζαξκφδεηαη θαη λα εμειίζζεηαη, γη απηφ θαη έρεη δηάξθεηα ζην ρξφλν. Ζ 

ιδηνυπμθδ είκαζ έκα οανίδζμ δναζηδνζμηήηςκ, ιζα πμθοθςκία πμθζηζζιχκ ηαζ πμθζηζηήξ, υπμο δ ηάεε 

μιάδα αθήκεζ ημ ημζκςκζηυ, ζζημνζηυ ηαζ πςνζηυ απμηφπςιά ηδξ. Οζ απμθάζεζξ ελαημθμοεμφκ ιεκ 

κα θαιαάκμκηαζ ηεκηνζηά, υιςξ ημ πμθζηζηυ πνυβναιια ζοπκά ειπμδίγεηαζ ιέζς απενβζχκ, μζ 

ηακυκεξ ηαηαπαημφκηαζ, αοηυκμιεξ ιμκάδεξ θαιαάκμοκ πνςημαμοθία ηαζ αοηυ-μνβακχκμκηαζ (ζε 

πενίπηςζδ π.π. οπαίενζςκ αβμνχκ πςνίξ άδεζα), εκχ θυβς ηςκ ακελάνηδηςκ, ζδζςηζηχκ δοκάιεςκ 

ημο Διπμνίμο ηαζ ημο Σφπμο, δζαιμνθχκεηαζ ηαζ έκα πανάθθδθμ δίηηομ δοκάιεςκ ηαζ άζηδζδξ 

ελμοζίαξ. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ μζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ ζφβπνμκεξ ζζημνζηέξ δοηζηέξ ιεβαθμοπυθεζξ 

ζοκδοάγμοκ, πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ, ζημζπεία ηαζ απυ ηζξ δφμ ηαηδβμνίεξ.  

ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ηζκείηαζ ηαζ μ De Landa ζε δζηυ ημο ηείιεκμ βζα ηδ ιδηνυπμθδ ηαζ ηδκ 

πνςηεφμοζα,
88

 υπμο ελδβεί υηζ ζδιακηζηυ ζημζπείμ ζηδκ ακάβκςζδ ηδξ πυθδξ είκαζ κα ηαηακμήζεζ 

ηακείξ πμζμξ ηφπμξ δμιήξ ηονζανπεί, πςνίξ κα απμηθείεζ, ή κα ηαηανβεί ημκ άθθμκ: μζ «ζενανπίεξ 

εθέβπμο», πμο παναδμζζαηά ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ πνςηεφμοζα, ή ηα «ζοζηήιαηα αοηυ-μνβάκςζδξ», 

πμο ηαηά ηακυκα ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ ιδηνμπυθεζξ. Πνςηεφμοζεξ υπςξ ημ Πεηίκμ, ημ Κάζνμ, ημ Πανίζζ 

ηαζ δ Μαδνίηδ, οπμζηδνίγεζ, ανίζημκηαζ πνμζηαηεοιέκεξ ζηδκ εκδμπχνα ηαζ ζηδνίγμκηαζ ζημ ηναηζηυ 

ηεθάθαζμ, πμο εθέβπεηαζ ηαζ δζαηζκείηαζ ηεκηνζηά, ιε ζενανπζηέξ δζαδζηαζίεξ. Διπμνζηέξ ιδηνμπυθεζξ, 

απυ ηδκ άθθδ, υπςξ ημ Λμκδίκμ, ημ Άιζηενκηαι ηαζ δ Νέα Τυνηδ, ανίζημκηαζ ημκηά ζηδ εάθαζζα, 

ζοκδέμκηαζ ιε ημ εαθάζζζμ ειπυνζμ -ημ μπμίμ ζοπκά ελανηάηαζ απυ πανάβμκηεξ ιδ εθέβλζιμοξ- ηαζ 

ηδ δζαηίκδζδ αβαεχκ ηαζ ααζίγμκηαζ ζε απμηεκηνςιέκεξ δμιέξ εθέβπμο, πμο ηαεμνίγμκηαζ, ζε 

ιεβάθμ ααειυ, απυ δζαδζηαζίεξ αοηυ-μνβάκςζδξ. Γεκ είκαζ πάκηςξ ηοπαίμ, οπμζηδνίγεζ, υπςξ έπεζ 

                                                      
87

 ημ ίδζμ, ιηθν. δζηή ιμο 

88
 De Landa, Manuel, “Non linear development of cities”, Eco Tec Architecture of the in- between, εηδ. Princeton Architectural 

press, Nέα Τυνηδ, επζιέθεζα Amerigo Marras, 1999, ζεθ. 27 
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δείλεζ δ ζζημνία ηαζ έπεζ ελάθθμο οπμζηδνίλεζ ηαζ μ ζζημνζηυξ Fernand Braudel, υηζ ζημ ηέκηνμ ηδξ 

παβηυζιζαξ μζημκμιίαξ έπμοκ ανεεεί ηαζ ζηαεεί ιδηνμπυθεζξ ηαζ ηέκηνα ειπμνίμο, απυ ηδ Βεκεηία ηαζ 

ηδ Γέκμαα ιέπνζ ημ Λμκδίκμ ηαζ ηδ Νέα Τυνηδ ηαζ υπζ πνςηεφμοζεξ ηαζ παναδμζζαηέξ ζζθαιζηέξ ή 

ηζκέγζηεξ πυθεζξ. 

οκμρίγμκηαξ ηζξ παναηδνήζεζξ ηςκ Allen, Querrien ηαζ De Landa, εα ζηαεχ ζηδ εέζδ ημο πνχημο, 

μ μπμίμξ μκμιάγεζ «ζπλζήθεο πεδίνπ» ηζξ ζοκεήηεξ νεοζηυηδηαξ ηςκ ιδηνμπυθεςκ ηαζ ημκίγεζ υηζ 

ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ ηθαζζζηέξ ανπέξ ηαηακυδζδξ ηαζ ακηίθδρδξ ηδξ πυθδξ, αθθά ηαζ ιε ηζξ 

ανπέξ ζφκεεζδξ ημο Μμκηένκμο. Ζ ηαηεφεοκζδ αοηή, οπμζηδνίγεζ μ Stan Allen, απμηεθεί ιζα πζεακή 

«γξακκή δηαθπγήο» ζημ αδζέλμδμ ηδξ ιμκηένκαξ ανπζηεηημκζηήξ, πμο επζεοιμφζε ηνλ πιήξε 

έιεγρν ησλ πάλησλ, ηδ ζφκεεζδ ημο Όθμο απυ ηα επζιένμοξ ιε ζενανπζημφξ βεςιεηνζημφξ ηακυκεξ 

ηαζ αδζαθμνμφζε βζα ηδκ πμθοπθμηυηδηα, ηδκ αηαεμνζζηία ηαζ ηδ ζοκεπή ελεθζζζζιυηδηα ηςκ 

πυθεςκ. Οζ πυθεζξ υιςξ επζγμφκ αηνζαχξ επεζδή οπαημφμοκ ζε εζςηενζημφξ θαλφλεο απην-

νξγάλσζεο ηαζ παναηηδνίγμκηαζ απυ επέιηθηεο εζσηεξηθέο ζρέζεηο, ξεπζηέο ηεξαξρίεο ακάιεζα 

ζηα δζάθμνα ημζκςκζηά ζηνχιαηα, ηαζ «εηεξνγέλεηεο» πμο ζζμννμπμφκ ζε εοαίζεδηεξ ηαζ θεπηέξ 

ζζμννμπίεξ, έημζιεξ κα ακαηναπμφκ βζα κα ζζμννμπήζμοκ λακά ιε ηα κέα δεδμιέκα. Ζ δζάδναζδ 

ιεηαλφ κυιμο ηαζ ηοπαίμο πανάβεζ ζφκεεημοξ, ιδ ζενανπζημφξ ζπδιαηζζιμφξ, ακμζπημφξ ζημ πνυκμ 

ηαζ ζε ιεηααμθέξ ηαζ, πανυθα αοηά, ζηαεενμφξ. Οζ πυθεζξ δδθαδή δζαηδνμφκ ηδκ ζζημνζηυηδηά ημοξ, 

εκχ ηαοηυπνμκα επεηηείκμκηαζ, θζθμλεκχκηαξ ζημ δζεονοιέκμ πεδίμ ημοξ ζπκβάληα θαη εληάζεηο. 

Μεηαεέημκηαξ ημ αάνμξ ημοξ απυ ηζξ παναδμζζαηά ζενανπζηά ζοζηήιαηα εθέβπμο ζε πζμ νεοζηέξ 

πνμζεββίζεζξ «απυ ημ ιενζηυ ζημ υθμ» ηαζ οζμεεηχκηαξ έκα πθαίζζμ ενβαζίαξ πμο ζέαεηαζ ηζξ 

οπάνπμοζεξ ζοκεήηεξ νεοζηυηδηαξ ηαζ ηοπαζυηδηαξ, ηζξ «εηενμβέκεζεξ» ηαζ εφεναοζηεξ ζζμννμπίεξ, 

αδζαθμνεί βζα ηα υνζα ηαζ ηδκ ηεθζηή ιμνθή, είκαζ ζηακυ κα δεπηεί αθθαβέξ, πςνίξ κα πάζεζ ηδκ 

εζςηενζηή ημο ζοκμπή ηαζ δέπεηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ (constraints) ςξ εοηαζνία πμο πνμζεέηεζ έκακ 

εειζηυ ααειυ πμθοπθμηυηδηαξ ζηα δεδμιέκα, δ ανπζηεηημκζηή ηαζ μ πμθεμδμιζηυξ ζπεδζαζιυξ 

οζμεεημφκ ιζα πζμ πεζναιαηζηή πνμζέββζζδ απυ ηδ ζφθθδρδ, ημ ζπεδζαζιυ ςξ ηδκ οθμπμίδζδ ηαζ ηδκ 

μζηεζμπμίδζδ ημο δμιδιέκμο πχνμο. Ο έθεβπμξ δε βίκεηαζ πθέμκ ηεκηνζηά, ελςηενζηά ηαζ ζενανπζηά, 

αθθά είκαζ α- ηεκηνζηυξ, εζςηενζηυξ, απμηεθεί ηιήια ημο ζοζηήιαημξ (αοημέθεβπμξ) ηαζ ζηδνίγεηαζ 
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ζηδ ζοκδεζζιυηδηα ηαζ ζηδκ ακηαθθαβή πθδνμθμνίαξ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ημο ζοζηήιαημξ, δεκ 

απμαθέπεζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ημο ηεθζημφ απμηεθέζιαημξ, αθθά ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ νέμοζαξ 

πθδνμθμνίαξ ηαζ πζεακχκ ζεκανίςκ ηαζ ζηδκ πνυθδρδ ηςκ ηζκδφκςκ βζα ηδκ απμθοβή ζθαθιάηςκ 

ηαζ γδιζχκ (risk management), ηαε' υθδ ηδ δζάνηεζα γςήξ εκυξ ηηζνίμο, ιζαξ εβηαηάζηαζδξ ή ιζαξ 

πμθεμδμιζηήξ μκηυηδηαξ. Απμηεθεί απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ φπανλδ νμήξ ηαζ ιεηααμθήξ: δ 

ιεηααμθή δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοβηνμηδεμφκ «πεδία ειέγρνπ» ηα μπμία, ιε ηδ ζεζνά ημοξ 

ειπενζέπμοκ ηαζ πνμηαθμφκ εη κέμο ηδ ιεηααμθή. Γεπυιεκμζ θμζπυκ ηδκ ηαηαζηεοή ςξ δζαδμπή 

ζοιαάκηςκ, δ ανπζηεηημκζηή ηαζ μ πμθεμδμιζηυξ ζπεδζαζιυξ ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ ιε νεοζηυ 

ηνυπμ ηζξ ημπζηέξ ιεηααμθέξ, δζαηδνχκηαξ ηαοηυπνμκα ζοκμθζηή ζηαεενυηδηα ηαζ, ζοκεπχξ, κα 

ακηαπμηνζεμφκ ζηακμπμζδηζηά ζηδκ πμθοπθμηυηδηα ημο ζφβπνμκμο πενζαάθθμκημξ.  

 

Ακαηεθαθαζχκμκηαξ, απυ ηδ ιεθέηδ «ηεξαξρηθψλ θαη ξηδσκαηηθψλ δνκψλ» ηαζ απυ ηδκ 

«θνηλσλία ηεο πεηζαξρίαο θαη ηνπ ειέγρνπ» ζοβηναηχ ηα αηυθμοεα, πμο εα θεζημονβήζμοκ ςξ 

αάζδ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο πθαζζίμο βζα ηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ: 

 

 Οζ ζενανπζηέξ ηαζ νζγςιαηζηέξ δμιέξ ανίζημκηαζ ζε θπζηθή ζπλχπαξμε ιε ηονζανπία 

ηάπμζςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ιίαξ ή ηδξ άθθδξ 

 Οζ οπάνπμοζεξ ζοκεήηεξ νεοζηυηδηαξ ηαζ ηοπαζυηδηαξ, μζ «εηενμβέκεζεξ», μζ εφεναοζηεξ 

ζζμννμπίεξ ηαζ δ πμθοπθμηυηδηα ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε ζεααζιυ, ςξ εοηαζνία βζα ηδκ 

ακαηάθορδ κέςκ ενβαθείςκ 

 ηζξ ανπζηεηημκζηέξ ακαγδηήζεζξ ηςκ ανπχκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟90 παναηδνείηαζ κεηάβαζε 

απφ θιεηζηά ζπζηήκαηα θεληξηθνχ ειέγρνπ (ημζκςκία πεζεανπίαξ ηαηά Deleuze), 

ζενανπζηχκ μνβακχζεςκ ηαζ ζηαεενχκ αλζχκ, υπμο μ ανπζηέηημκαξ, πνμηεζιέκμο κα έπεζ ημκ 

πθήνδ έθεβπμ ημο απμηεθέζιαημξ πνμζπαεμφζε κα πενζμνίζεζ ηδ ιεηααμθή ηαζ ηδκ 

ηζκδηζηυηδηα, πνμηαεμνίγμκηαξ ηαζ ζοκημκίγμκηαξ ηα πάκηα ηαζ ακηζιεηςπίγμκηαξ ηδ 

νεοζηυηδηα ςξ ημ ακηίεεημ ημο εθέβπμο (εεχνδζδ ημο Μμκηένκμο), ζε αλνηρηά δηθηπαθά 

ζπζηήκαηα, απνηεινχκελα απφ ξντθά ζρήκαηα, υπμο μ ανπζηέηημκαξ εέηεζ ημοξ ηακυκεξ 
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μνβάκςζδξ ηαζ απμδέπεηαζ ηδκ πνςημαμοθία ηςκ ζοκζζηςζχκ, ηδ κεηαβνιή, ηα 

απξφβιεπηα ζπκβάληα ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ κα απηφ-νξγαλψλεηαη ηαζ κα 

ζζμννμπεί εη κέμο (ημζκςκία εθέβπμο ηαηά Deleuze). Ο έιεγρνο γίλεηαη αλαπφζπαζην 

θνκκάηη θάζε δηαδηθαζίαο πνπ ρεηξίδεηαη ηε κεηαβνιή, αθνχ δε κπνξεί λα ππάξμεη 

ξεπζηφηεηα ρσξίο έιεγρν.
89

 Η λέα ηάζε ζηελ αξρηηεθηνληθή δελ απνζθνπεί ζηελ 

επηβνιή κε βεβαηφηεηα πξνθαζνξηζκέλσλ ρσξηθψλ δηακνξθψζεσλ απφ ηνλ εηδηθφ, 

αιιά ζηε δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ πεδίνπ πνπ ζα έρεη ελζσκαησκέλεο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη ζα επηηξέπεη ηελ ακθηβνιία, ηελ ηπραηφηεηα θαη ηε 

ξεπζηφηεηα.  

                                                      
89

 Romein, Ed ηαζ Schuilenburg, Marc, «Are You On the Fast Track? The Rise of Surveillant Assemblages in a Post Industrial 

Age», ζημ ARCHITECTURAL THEORY REVIEW, Vol13-No3, εηδ. Routledge Taylor & Francis Group, Sydney, Dec. 2008, 

ζεθ. 337, ιηθν. δζηή ιμο 
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3.2.1.3 Αξρηηεθηνληθή εθαξκνγή 
 
1. Rebstock Park ημο Peter Eisenman, Φνακηθμφνηδ (μθμηθήνςζδ 1992, ιενζηχξ οθμπμζδιέκμ):  

  ε πηχρσζε σο εξγαιείν γηα κηα λέα αλάγλσζε 
 
Απυ ηα πνχηα ένβα πμο ζηδνίγμκηαζ ζημκ πνμαθδιαηζζιυ πμο ακαπηφπεδηε, ζηδκ εθανιμβή ηδξ 

πηχρσζεο ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ ζηδ δδιζμονβία ιείσλ κνξθψλ, είκαζ μ δζεεκήξ δζαβςκζζιυξ βζα 

ημ ζπεδζαζιυ ημο Rebstock Park ζηδ Φνακηθμφνηδ ημο Peter Eisenman, μ μπμίμξ ηένδζζε ημ 

πνχημ ανααείμ, ακαεεςνχκηαξ ηζξ ιέπνζ ηυηε πνμζεββίζεζξ ημο ηαζ ηδκ απμζπαζιαηζηή εεςνία ηδξ 

απμδυιδζδξ. Όπςξ ηαζ μ Paul Virilio, έηζζ ηαζ μ Eisenman πζζηεφεζ πχξ βζα κα βίκμοκ ηαηακμδηέξ μζ 

πμθοπθμηυηδηεξ ηδξ πυθδξ πνέπεζ κα βίκεζ ιζα ακάβκςζή ηδξ πένακ απυ ηα υνζα ηδξ «ζηαηηθήο 

πνιενδνκίαο» (static urbanism), ιέζα απυ ημ πνίζια ηδξ ηίκδζδξ, ημο νοειμφ ηαζ ηδξ ηαπφηδηαξ, 

υπςξ ηαείζηαηαζ δοκαηυ ιέζς ηςκ ιέζςκ ιεηαθμνάξ ηαζ ιεηαηίκδζδξ. Ζ πυθδ δεκ είκαζ έκα ημθάγ 

απυ δζαθμνεηζηά ζημζπεία, εκηαβιέκα ζε ηάκααμ, ζε έκακ μνζμεεηδιέκμ πχνμ, αθθά ιζα ζοκφθακζδ 

ακμιμζμηήηςκ. Ζ ακάβκςζδ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ, δδθαδή, δε βίκεηαζ ηαηά ηα πνυηοπα ημο Venturi, 

ςξ ζοβηέκηνςζδ ηαζ ακηίθαζδ ιεηαλφ εηενυηθδηςκ ζημζπείςκ, μφηε ηαζ ιε ηδ θμβζηή ημο Rowe, υπμο 

ακηζηείιεκα- ιμνθέξ, οπάνπμοκ ηαοηυπνμκα ιε ημ οπυααενμ (figure/ ground). Δίλαη κηα 

πξνζπάζεηα λα αλαθαιπθζεί κηα κε πξνθαλήο ελφηεηα πνπ ζπγθξαηεί εκθαλψο αληίζεηα 

ζηνηρεία. Ο ηάκααμξ ήηακ πάκηα ααζζηυ ενβαθείμ ζηζξ ακαγδηήζεζξ ημο Eisenman ηαζ ζημ Rebstock 

Park δεκ ελαθακίγεηαζ, μφηε αβκμείηαζ. Ζ ηαηηζηή είκαζ κα ανεεεί ηάηζ πμο ειπθέηεηαζ ζημ αοζηδνυ 

πθέβια ηδξ πυθδξ ηαζ, ιάθζζηα, λεθεφβεζ απυ ηα ζηεκά υνζα ημο ηακάαμο ηαζ ημο πθαζζίμο, αθθά ηαζ 

ημο πνμβνάιιαημξ πμο ακηζζημζπεί ζε αοηυ ημ πθαίζζμ. Μέζα απυ ηδ εεςνία ηδξ πηχρσζεο/ 

αλαδίπισζεο είκαζ δοκαηυ κα ακαβκχζεζ ηακείξ ζηδκ πυθδ ηάηζ πμο δεκ θαίκεηαζ ιε βοικυ ιάηζ, 

πμο «δεκ είκαζ ήδδ εηεί», αθθά οπάνπεζ ςξ επζηείιεκδ «νζγςιαηζηή» εκένβεζα. ημπυξ δεκ είκαζ δ 

ακηζηαηάζηαζδ ημο ήδδ οπάνπμκημξ, υπςξ εα έηακε ημ Μμκηένκμ, μφηε δ έκηαλδ ιε ζεααζιυ ζημ 

ήδδ οπάνπμκ, υπςξ εα έηακε μ Ηζημνζηζζιυξ, μφηε ηαζ δ ακηίεεζδ ηαζ δ ακμζπηή ακηζπανάεεζδ ιε 

αοηυ, ιέζς βναιιζηχκ αθθδθεπζεέζεςκ (linear superimpositions), υπςξ εα έηακε δ απμδυιδζδ. 

θνπφο είλαη ε κνξθή λα πξνθχςεη σο κνξθνγέλεζε, κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ ηξηζδηάζηαηε 
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αλαδίπισζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο πιαηζίνπ. Ζ ακαδίπθςζδ δεκ είκαζ ιμνθμθμβζηή, είκαζ δ 

ακαδίπθςζδ ημο αζηζημφ ζζημφ, πμο πανάβεζ εη κέμο πμθοπθμηυηδηεξ ηαζ δοκαηυηδηεξ βζα κέα 

ζοιαάκηα, ιέζα ζηδκ οπάνπμοζα οθζηυηδηα ηαζ πναβιαηζηυηδηα.
90

 

οβηεηνζιέκα, βζα ημ ζπεδζαζιυ ημο Rebstock Park, ιζαξ έηηαζδξ ζανάκηα εηηανίςκ βζα ηαημζηίεξ ηαζ 

ειπμνζηέξ πνήζεζξ, ζημκ πενζιεηνζηυ δαηηφθζμ ηδξ Φνακηθμφνηδξ, ιεηαλφ αενμδνμιίμο ηαζ ζζημνζημφ 

ηέκηνμο, πμο μθμηθδνχεδηε ημ 1992, ιεθεηήεδηε ανπζηά ημ ηοπζηυ μζημδμιζηυ ηεηνάβςκμ ιε πνήζδ 

ηαημζηίαξ- ηαηαζηδιάηςκ ζηδ Γενιακία. ηα ηέθδ ημο 18
μο

 ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 19
μο

 αζχκα, ημ ηοπζηυ 

μζημδμιζηυ ηεηνάβςκμ μνζγυηακ ςξ ζοιπαβήξ υβημξ, ζημκ μπμίμ είπακ θαλεοηεί μζ δνυιμζ ηαζ μζ 

εζςηενζηέξ αοθέξ, ιε απμηέθεζια ημ ηεκυ κα κμείηαζ ςξ εεηζηυξ πχνμξ ηαζ ημ πθήνεξ κα αβηαθζάγεζ 

πενζιεηνζηά ημ ηεκυ. Απυ ηα ιέζα ημο 19
μο

 αζχκα, ιε ηδ δζάκμζλδ ιεβάθςκ θεςθυνςκ ιε ζοκεπέξ 

ιέηςπμ ηηζνίςκ εηαηένςεεκ, ςξ βναιιζηή ηοπμθμβία, μζ εζςηενζηέξ αοθέξ άνπζζακ κα 

ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ «απμιεζκάνζα». Αθμφ δεκ οπήνπακ εβηάνζζμζ μδμί ακάιεζα ζηα ηηίζιαηα, 

δδιζμονβήεδηε δ κέα ηοπμθμβία ηηζνίμο, υπμο δ ιπνμζηζκή ηαζ πίζς υρδ ήηακ μζ ίδζεξ, ηαζ ηα ηηίνζα 

ήηακ πνμζαάζζια ηαζ απυ ηζξ δφμ υρεζξ, ιε απμηέθεζια υθμζ μζ οπαίενζμζ πχνμζ κα είκαζ «αοηυ πμο 

ιέκεζ» ηαζ δ ηηζνζαηή ιμκάδα κα πάζεζ ηδ λεπςνζζηή ηδξ ηαοηυηδηα. Σμ ακηζηείιεκμ- ηηζνζαηυ ιέηςπμ, 

δδθαδή, (figure) έιμζαγε κα πθέεζ απμημθθδιέκμ απυ ημ ακεκενβυ πθέμκ έδαθμξ-οπυααενμ 

(ground). ηδ ιεηαπμθειζηή Γενιακία δ ηοπμθμβία αοηή δεκ επανημφζε ηαζ δ ηάζδ πνμξ ηδκ 

επζζηνμθή ζημκ πενζιεηνζηυ ηφπμ ιε ηδκ αοθή ζημ ηέκηνμ ήηακ ειθακήξ ηαζ ελέθναγε μοζζαζηζηά ηδκ 

ακάβηδ βζα επακάθδρδ ιζαξ λεπςνζζηήξ ιμκάδαξ.
91

 

Η πξφηαζε επηδηψθεη κηα λέα αλάγλσζε, πμο αβάγεζ ζηδκ επζθάκεζα οπμαυζημοζεξ αζηζηέξ 

ζοκεήηεξ, μδδβχκηαξ είηε ζε κέεξ ηοπμθμβίεξ, είηε ζημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ηςκ οπανπυκηςκ, αιιά 

φρη ζηελ θαηάξγεζή ηνπο. Σμ ηαζκμφνζμ έηζζ δεκ ακηζηίεεηαζ ζημ παθζυ, πανά ανίζηεηαζ εθαθνχξ 

ιεηαημπζζιέκμ ζε ζπέζδ ιε ημ οπάνπμκ, οπάνπεζ δδθαδή ιζα εμθυηδηα, ιζα ζφβποζδ ζηδ δζάηνζζδ 
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ηςκ μνίςκ ημο πανυκημξ ιε ημ πανεθευκ. Αοηή δ ζοκεήηδ ημο «ιεηαημπζζιέκμο» κέμο πάκς ζημ 

παθζυ ζοβηνμηεί ιζα μθυηδηα πμο ιπμνεί κα εηθναζηεί ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ακαδίπθςζδξ. Η 

αλαδίπισζε δελ είλαη νχηε αληηθείκελν- κνξθή, νχηε έδαθνο-ππφβαζξν, παξά βξίζθεηαη ζην 

ελδηάκεζν, δηαηεξψληαο ραξαθηεξηζηηθά απφ ηε θχζε ηνπ θαζελφο. Αθμνά ελίζμο ηδκ ηάημρδ 

ηαζ ηδκ ημιή ηαζ πνμαζπίγεζ ηδκ έλλνηα ηεο κνλαδηθφηεηαο, ηαεχξ ηαιία πηφπςζδ δεκ είκαζ ίδζα 

ζημ πχνμ ή ημ πνυκμ- είκαζ έκα λεπςνζζηυ ηάεε θμνά ζοιαάκ. Ζ δζαδζηαζία ζηδνίπηδηε ζηα 

δζαβνάιιαηα ηαηαζηνμθήξ ημο René Thom ηαζ έηακε πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ημο grafting, ιέζς ηδξ 

μπμίαξ, υπςξ ηαζ ζημ ιμκηάγ, δδιζμονβμφκηαζ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ εηενυηθδηςκ ζημζπείςκ.
92

 Ζ 

δηαγξακκαηηθή ινγηθή πμο ακέπηολε μ Eisenman ζηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία ακαθφεηαζ ζηδκ εκυηδηα 

4.4.2.1.  

Ζ έηηαζδ ημο πάνημο, πενζμνίγεηαζ απυ έκα μνεμβχκζμ ηέθοθμξ, υπςξ αοηυ μνίγεηαζ απυ έκα 

εονφηενμ ηάκααμ. Ακαδζπθχκμκηαξ αοηυ ημ πθαίζζμ ηαζ ημκ εονφηενμ ηάκααμ ζηδκ πενίιεηνμ ημο 

πάνημο ηαζ, μιμίςξ, ακαδζπθχκμκηαξ ηιήιαηα ημο εζςηενζημφ ηακάαμο ζηζξ αηιέξ ημο (αθ. εζη. 5), 

πνμηφπημοκ κέεξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ πηοπχζεςκ ηαζ ηδξ ανπζηήξ ημοξ εηηεηαιέκδξ ιμνθήξ, πμο 

δίκμοκ δζάζηαζδ ηαζ μοζία ζηδκ αηιή ηαζ ζημ ιέηςπμ. Σα αοζηδνά υνζα ηδξ πενζμπήξ αθθάγμοκ 

ιμνθή, ηαζ ηα „εβπαναβιέκα‟ ηιήιαηα ημο, βίκμκηαζ ηιήια εκυξ ζοκεπμφξ „μιαθμφ‟ πθέβιαημξ- ζζημφ. 

Αθθά ηαζ δ εζςηενζηή πθεονά πνμξ ημ πάνημ δζααάγεζ ςξ ζζηυξ ιε ακαδζπθςιέκεξ -ζημκ εαοηυ ημοξ 

ηαζ ζηδκ πενίιεηνμ- επζθάκεζεξ δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ ηαζ ακαθμβζχκ, πμο λεθεφβμοκ απυ ημκ 

ανπζηυ ημοξ πνμζακαημθζζιυ. Ζ ηοπμθμβία ημο πενζιεηνζημφ μζημδμιζημφ ηεηναβχκμο ζοκδοάγεηαζ 

ιε ηδκ ηοπμθμβία ημο βναιιζημφ ηηζνζαημφ ιεηχπμο, θηζάπκμκηαξ ιζα κέα, ιεζηηή οπμηαηδβμνία (αθ. 

εζη. 6). Η ηδέα ηεο πηχρσζεο ινηπφλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα επαλεμεηαζηνχλ νη ππάξρνπζεο 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο, υζμκ αθμνά ηδ ζπέζδ κέμο- παθζμφ, ακμζπημφ- ηθεζζημφ, πχνςκ ηίκδζδξ- 

πχνςκ ζηάζδξ, ειπμνίμο ηαζ ηαημίηδζδξ ηαζ κα εληαρηνχλ λέεο, πνπ λα επλννχλ ηελ ππνδνρή 

απξφβιεπησλ ζπκβάλησλ. Ο πχνμξ πμο πνμηφπηεζ είκαζ «θείμξ, ακαδζπθςιέκμξ, πανά 

βναιιςηυξ/ εβπαναβιέκμξ, ςξ απμηέθεζια ημθάγ» ή, ηαθφηενα, «είκαζ μ θείμξ πχνμξ ιέζα ζημ  

                                                      
92

 Eisenman, Peter, “Unfolding Events: Frankfurt Rebstock and the Possibility of a New Urbanism”, ζημ RE: WORKING 

EISENMAN, Academy Editions, Μεβάθδ Βνεηακία, 1993, επζιέθεζα Andrew Benjamin, ζεθ. 58-61, ιηθν. δζηή ιμο 



 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ. 5. Peter Eisenman, Rebstock Park, Φνακηθμφνηδ, ιενζηχξ οθμπμζδιέκμ.  

Ακαδζπθχκμκηαξ ημκ ηάκααμ ζηζξ αηιέξ ημο. 

 

RE: WORKING EISENMAN, Academy Editions, Μεβάθδ Βνεηακία, 1993, επζιέθεζα Andrew Benjamin, 1993  
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Δηθ. 6. Peter Eisenman, Rebstock Park, Φνακηθμφνηδ, ιενζηχξ οθμπμζδιέκμ.  

 

RE: WORKING EISENMAN, Academy Editions, Μεβάθδ Βνεηακία, 1993, επζιέθεζα Andrew Benjamin, 1993  
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βναιιςηυ/ εβπαναβιέκμ».
93

 Πνάβιαηζ, υπςξ ακαθένεδηε, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ζπλππάξρνπλ 

ζηνηρεία θαη απφ ηα δχν κνληέια πνπ αλαιχζεθαλ: «ζημ πάνηδ ημο Ρζγχιαημξ θαιαάκεζ πχνα 

ηάεε ζηζβιή δ ιεηαιυνθςζδ ημο θείμο πχνμο ζε εβπαναβιέκμ, ηαζ ακηζζηνυθςξ (MP 10)».
94

  

Έκα ηέημζμ ιμκηέθμ βζα ηδκ ανπζηεηημκζηή ακαηνέπεζ ηδκ ακηζθαηζηή θμβζηή ηςκ πνμδβμφιεκςκ 

δεηαεηζχκ ηαζ εζζάβεζ ιζα ξεπζηή ινγηθή ζπλεθηηθφηεηαο, υπμο πνςηανπζηυ νυθμ παίγεζ δ 

δζαηήνδζδ ηςκ δζαθμνεηζημηήηςκ, δ ελενεφκδζδ απνυαθεπηςκ, εοέθζηηςκ, ημπζηχκ ζοκδέζεςκ, δ 

εζζαβςβή εηενυηθδηςκ ζημζπείςκ ζε έκα ζοκεπέξ ιείβια ηαζ δ δζανηήξ ιεηαιυνθςζδ ζημζπείςκ απυ 

ιζα ηαηάζηαζδ ζε άθθδ. Αοηέξ μζ ζοκεήηεξ μδδβμφκ ζηδκ αλάδπζε ζπκβάλησλ (emergence of 

events). Ο Rajchman οπμζηδνίγεζ υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ημο Eisenman πνμζθένεζ ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή υ,ηζ μ θυβμξ ημο Deleuze ζηδ θζθμζμθία: ακ δ πηφπςζδ, υπςξ ηδκ ηαηακμεί μ Deleuze 

απυ ημ Leibniz μδδβεί ζε κέα ιμκμπάηζα ημο «ά- ιμνθμο» (informel) ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

«πηφπςζδξ/ δίπθςζδξ, λεδίπθςζδξ, ακαδίπθςζδξ» (folding, unfolding, refolding), εηθνάγμκηαξ 

εκοπάνπμοζεξ δοκδηζηυηδηεξ, ηυηε ηαζ ημ Rebstock Park πνμηείκεζ έκακ «ά- ιμνθμ» (informel) ηνυπμ 

ζπεδζαζιμφ. Αημθμοεχκηαξ ηδ δζαδζηαζία ημο εκημπζζιμφ «εκζςιαηςιέκςκ» (implicated in) 

ζημζπείςκ, πμο απμγδημφκ κα ακαθοεμφκ ηαζ κα εηθναζημφκ πςνζηά (to be explicated) ηαζ ιέζα απυ 

ηδκ επακάθδρδ ηδξ δζαδζηαζίαξ (replication), μδδβείηαζ ζε ιζα ζοκεεηυηδηα πενίπθμηδ 

(perplication), πμο αθήκεζ ανηεηυ «εκδζάιεζμ πχνμ» βζα κα ακαδοεμφκ ζοιαάκηα. To Rebstock 

Park εζζάβεζ ηδκ ηνζζδζάζηαηδ πηφπςζδ ζηδκ ανπζηεηημκζηή, παναιέκεζ «αδφκαιμ» (week) ηαζ 

«απυιαηνμ» (distantiated), ζηακυ κα δεπηεί ηδκ εοηαζνία ιζαξ ζφκεεηδξ επακάθδρδξ (fold, unfold, 

refold/ implicate, explicate, replicate), ιέζα απυ ηδκ μπμία εα εηθναζηεί «υ, ηζ δεκ είκαζ ήδδ εηεί», 

αθθά ελππάξρεη ςξ δοκδηζηυηδηα ηαζ πενζιέκεζ ηδκ πναβιάηςζή ημο.
95
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3.2.2 Θεηηθέο επηζηήκεο. 

 
Ζ ιεηάααζδ ζηζξ ανπέξ ημο 20

μο
 αζχκα απυ ημκ ηθεζζηυ ιδπακζηυ ηυζιμ ηαζ ηδ βναιιζηή, αζηζμηναηζηή 

-ζηδνζγυιεκδ ζηδ Νεοηχκεζα θμβζηή- εεχνδζδ ημο ηυζιμο, ζε ιζα κε γξακκηθή, δπλακηθή 

εεχνδζδ, πμο ειπκέεηαζ απυ ηζξ ζφβπνμκεξ ακαγδηήζεζξ ηςκ ιαεδιαηζηχκ, ηδξ θοζζηήξ ηαζ ηδξ 

ιμνζαηήξ αζμθμβίαξ, έπεζ επδνεάζεζ ηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ ηαζ πνάλδ. Ύζηενα απυ ηζξ πνχηεξ 

δδιμζζεφζεζξ βζα ημκ πνμαθδιαηζζιυ ζπεηζηά ιε ηδκ «πηφπςζδ», αημθμφεδζε ιζα ζεζνά 

δδιμζζεφζεςκ πμο πνμζέββζγε ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ. Ο Charles Jencks, εεςνδηζηυξ ηαζ 

ανπζηέηημκαξ, ζημ εζζαβςβζηυ ημο ζδιείςια ζημ ηεφπμξ ημο AD 129, New Science= New 

Architecture?, ημ 1997 ηαζ ακαθενυιεκμξ ζε «ιδ βναιιζηή ανπζηεηημκζηή», εέηεζ ημ ενχηδια πμο 

δίκεζ ηαζ ημκ ηίηθμ ζημ πενζμδζηυ: «είκαζ (μδδβεί) δ κέα επζζηήιδ δ (ζηδ) κέα ανπζηεηημκζηή; Τπάνπεζ 

ζηα αθήεεζα κέα επζζηήιδ; Πυζμ ηαηαθαααίκμοκ ηαζ πυζμ μθείθμοκ μζ ανπζηέηημκεξ κα ηαηακμμφκ ηα 

fractals, ηδ εεςνία ηδξ ακάδοζδξ (emergence theory) ηαζ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ, ηδκ πηφπςζδ, ηα ιδ 

βναιιζηά ζοζηήιαηα ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ αοηυ-μνβάκςζδξ; Θα ανμοκ ηνυπμ κα ιδκ ανηεζημφκ απθά 

ζε ιζιδηζζιυ ηαζ ζηζθζζηζηή ακηζβναθή ηςκ ιμνθχκ πμο ιεθεημφκ μζ αζμθυβμζ ηαζ πμο δ ρδθζαηή 

ηεπκμθμβία ημοξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ακαπανζζημφκ ηαζ μζ ίδζμζ ζε ρδθζαηά πενζαάθθμκηα;».
96

 ημ 

πενζμδζηυ θζθμλεκμφκηαζ ένβα ηαζ ηείιεκα ιενζηχκ απυ ημοξ πνςημπυνμοξ ηδξ «ιδ βναιιζηήξ» 

ανπζηεηημκζηήξ, υπςξ ημοξ παναηηδνίγεζ μ Jencks: Eisenman, Gehry, van Berkel & Bos, FOA, 

Libeskind, Balmond, εκχ ηδ δφζημθδ πανμοζίαζδ ηςκ εεςνζχκ ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ ζημ 

ανπζηεηημκζηυ ακαβκςζηζηυ ημζκυ έπμοκ ακαθάαεζ δ Mae Wan Ho, επζζηήιςκ ηαζ ηνζηζηυξ βεκεηζηήξ 

ιδπακζηήξ, απυ ημ ενβαζηήνζμ Βζμδθεηηνμδοκαιζηήξ ημο ακμζπημφ πακεπζζηδιίμο ηδξ Μεβάθδξ 

Βνεηακίαξ ηαζ μ Peter Saunders, απυ ημ ηιήια ιαεδιαηζηχκ ημο King‟s College ημο Λμκδίκμο. ημ 

ηθείζζιμ ημο ηεφπμοξ μ Cecil Balmond, πμθζηζηυξ ιδπακζηυξ ζηδκ Ove Arup, ηαζ δζεοεοκηήξ ημο 

ηιήιαημξ Advanced Geometry Unit ηδξ Arup, απακηά πςξ οπάνπεζ κέα επζζηήιδ πμο ααζίγεηαζ ζε 
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δοκαιζηά ζοζηήιαηα, αθθά δ έκα-πνμξ-έκα ιεηάθναζή ηδξ ζε ανπζηεηημκζηή δεκ είκαζ δ ηαηάθθδθή 

θφζδ. Οη αξρηηέθηνλεο κάιινλ πξέπεη λα αλαιχζνπλ ηε δνκή ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη λα εξκελεχνπλ, παξά λα πξνθαζνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα. «Ζ ιέεμδμξ είκαζ ά-ιμνθδ 

(informal), ημ πιαίζην εξγαζίαο είκαζ δ κέα ηαηαζηεοαζηζηή θμβζηή. Ζ έιπκεοζδ είκαζ δ κέα 

επζζηήιδ».
97

 

Ξεθεφβμκηαξ απυ ημκ ζενανπζηυ βναιιζηυ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ ιεθεηχκηαξ ηζξ εεςνίεξ ημο πάμοξ ηαζ 

ηδξ ηαηαζηνμθήξ,
 

δ κέα επζζηήιδ εζηζάγεζ ζηδ ζοιπενζθμνά ηαζ εζςηενζηή δζάνενςζδ εκυξ 

ζοζηήιαημξ πζζημπμζχκηαξ υηζ ημ ιέθθμκ δεκ είκαζ πνμηαεμνζζιέκμ. Αηνζαχξ αοηή δ κεηάβαζε 

απφ ην ληεηεξκηληζκφ ζε κηα θαηεπζπλφκελε -αιιά φρη κε πξνθαζνξηζκέλα απνηειέζκαηα- 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ μνίγεζ ημ πεδίμ, ημ μπμίμ δ ζφβπνμκδ ανπζηεηημκζηή εεςνία, επδνεαζιέκδ 

απυ ηζξ ηάζεζξ άθθςκ επζζηδιχκ, έπεζ ανπίζεζ κα ενεοκά ηα ηεθεοηαία πνυκζα. 
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3.2.2.1 Απφ ηα γξακκηθά ζηα κε γξακκηθά ζπζηήκαηα 
 
Ζ αηηηνθξαηία (κηεηενιζκζζιυξ-Determinism) ηαζ μ Θεηηθηζκφο είκαζ δ θζθμζμθζηέξ ηάζεζξ πμο 

επδνέαζακ ζδζαζηένςξ ηδκ επζζηδιμκζηή ζηέρδ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ιέπνζ ηαζ ζήιενα. Απμδέπμκηαζ 

ηδκ φπανλδ ηδξ αζηζυηδηαξ, ηδκ ηαεμθζηή αζηζχδδ ηαζ κμιμηεθεζαηή ζοκάθεζα υθςκ ηςκ θαζκμιέκςκ.
98

 

φιθςκα ιε ηδ Νεοηχκεζα- αζηζμηναηζηή θμβζηή, ημ ζφιπακ θεζημονβεί αάζεζ ηάπμζςκ κυιςκ, πμο ακ 

ηακείξ ημοξ μνίζεζ ηαζ ημοξ ζοκδοάζεζ ηαηάθθδθα, εα ελδβήζεζ υθα ηα θαζκυιεκα πμο παναηδνμφιε. 

Ο Peter Saunders ζημ άνενμ ημο «Nonlinearity. What it is and why it matters»
99

 οπμζηδνίγεζ υηζ ιε 

ηδ γξακκηθή ινγηθή, έκα ζφζηδια ιπμνεί κα πενζβναθεί ιε απθέξ βναιιζηέξ ελζζχζεζξ ηφπμο 

(y=αx+α), υπμο μζ x ηαζ y δεκ εηηίεεκηαζ ζε ηάπμζα δφκαιδ ρδθυηενδ ηδξ πνχηδξ ηαζ, ιε ιμκαδζηυ 

ηάεε θμνά, απμηέθεζια έκακ πναβιαηζηυ ανζειυ. Σα βναιιζηά ζοζηήιαηα έπμοκ ημ πθεμκέηηδια υηζ 

ιπμνμφκ κα ακαθοεμφκ εφημθα ηαζ κα ακαπεμφκ ζε απθέξ πνςημαάειζεξ ελζζχζεζξ. Δπεζδή ζζπφεζ 

υηζ ημ ζφκμθμ είκαζ ίζμ ιε ημ άενμζζια ηςκ επζιένμοξ, δδθαδή z=x+y (πνάβια πμο δεκ ζζπφεζ ζε 

δεοηενμαάειζεξ ελζζχζεζξ, δδθ. δεκ ζζπφεζ υηζ z²=x²+y²), έκα πνυαθδια ιπμνεί κα ακαθοεεί ζε ιένδ, 

αοηά κα επζθοεμφκ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα κα πνμζηεεμφκ. Γδθαδή, ζζπφμοκ μζ ααζζηέξ παναδμπέξ υηζ 

ην Όιν είλαη ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ πνπ ην απνηεινχλ θαη φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη 

αλάινγα ησλ αηηηψλ ηνπο. Σα γδηήιαηα πμο έπμοιε κα ακηζιεηςπίζμοιε ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα 

ελδβμφκηαζ επανηχξ ιε ηδ κεοηχκεζα ιδπακζηή, βζ αοηυ ηαζ αοηή επδνέαζε ηαηαθοηζηά βζα πάνα 

πμθθά πνυκζα ηαζ άθθεξ επζζηήιεξ, υπςξ ηδ αζμθμβία (μ Γαναίκμξ εεςνείηαζ μ Νεφηςκαξ ηδξ εεςνίαξ 

ηδξ ελέθζλδξ ηςκ εζδχκ), αθθά ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ επζζηήιεξ.  

Ωζηυζμ, επζζδιαίκεζ o Saunders, πμθθά θαζκυιεκα, ηυζμ απυ ημκ ηυζιμ ηδξ θοζζηήξ, υζμ ηαζ ηδξ 

αζμθμβίαξ, ηδξ βεςθμβίαξ ηαζ ηδξ ιεηεςνμθμβίαξ ήηακ αδφκαημ κα ελδβδεμφκ επανηχξ ιε ηα ιέπνζ 

ηυηε ενβαθεία. Αηυιδ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ιπμνείξ κα δζαβνάρεζξ έκακ ηφηθμ πάκς ζηδκ επζθάκεζα ιαξ 

ζθαίναξ ηαζ κα θηάζεζξ ζημ ζδιείμ απυ υπμο λεηίκδζεξ, δεκ ελδβείηαζ ιε απθέξ βναιιζηέξ ελζζχζεζξ. 
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Μενζηέξ απυ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ ιδ βναιιζηχκ ζοζηδιάηςκ έπμοκ ηαηακμδεεί πνμ ηαζνμφ. Σμ 1890 μ 

βάθθμξ ιαεδιαηζηυξ Henri Poincaré, θίβμ πνζκ ηδ δζαηφπςζδ ηδξ Θεςνίαξ ηδξ πεηζηυηδηαξ ηαζ 

ανβυηενα ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ηαακημιδπακζηήξ, έεεζε ηδκ αθεηδνία βζα ηδκ ακαγήηδζδ ενβαθείςκ 

πμο κα ιπμνμφκ κα ελδβήζμοκ κε γξακκηθά δπλακηθά ζπζηήκαηα.  

Μεηαααίκμκηαξ απυ πνςημαάειζεξ- βναιιζηέξ ζε δεοηενμαάειζεξ ελζζχζεζξ, δφμ πνάβιαηα 

αθθάγμοκ, ζφιθςκα ιε ημκ Saunders. ε ακηίεεζδ ιε ηδκ ελίζςζδ αx+α=0 ιε α≠0, πμο έπεζ ιζα 

ιμκαδζηή θφζδ έκακ πναβιαηζηυ ανζειυ, δ ελίζςζδ αx²+αx+β=0, έπεζ δφμ νίγεξ πμο ιπμνεί κα είκαζ 

είηε πναβιαηζημί είηε ιζβαδζημί ανζειμί. Δπίζδξ, υπςξ είδαιε ημ ηεηνάβςκμ ημο αενμίζιαημξ δφμ 

πναβιαηζηχκ ανζειχκ δεκ ζζμφηαζ ιε ημ άενμζζια ηςκ ηεηναβχκςκ ημοξ, αθμφ z²=x²+y²+2xy. 

Γζαθαίκεηαζ απυ ιζα πνχηδ πνμζέββζζδ υηζ ηα ιδ βναιιζηά ζοζηήιαηα είκαζ πζμ πθμφζζα απυ ηα 

βναιιζηά.
100

 Πνάβιαηζ, εκχ ζηα κεοηχκεζα ιδπακζζηζηά ιμκηέθα ημ ζφκμθμ είκαζ ημ άενμζζια ηςκ 

επζιένμοξ ηαζ δ έιθαζδ δίκεηαζ ζε ελςβεκείξ πανάβμκηεξ-δοκάιεζξ (αζηία), υπςξ δ αανφηδηα, πμο 

πνμηαθμφκ επζπηχζεζξ ακάθμβεξ ιε ημ αίηζμ, ζηα δπλακηθά ζπζηήκαηα επζχλε έρεη ε θάζε 

απηφλνκε κνλάδα θαη ε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή ζθέςε, ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα ιεθεηήεδηε πχξ μ 

θζθμζμθζηυξ θυβμξ ηςκ Deleuze- Guattari βζα ηδ ιεηάααζδ απυ ηδκ ημζκςκία ηδξ πεζεανπίαξ ζηδκ 

ημζκςκία ημο εθέβπμο επδνέαζε ηδ ιεηάααζδ απυ αοζηδνά ζενανπζηέξ μνβακχζεζξ, υπμο μ 

ανπζηέηημκαξ ζοκημκίγεζ ηαζ πνμηαεμνίγεζ ηα πάκηα, ζε αλνηρηά δηθηπαθά ζπζηήκαηα, 

απνηεινχκελα απφ ξντθά ζρήκαηα, υπμο μ ανπζηέηημκαξ εέηεζ ημοξ ηακυκεξ μνβάκςζδξ ηαζ 

απμδέπεηαζ ηδκ πνςημαμοθία ηςκ ζοκζζηςζχκ. ε αοηή ηδκ εκυηδηα οπμζηδνίγεηαζ πχξ μζ ελεθίλεζξ 

ζηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ ηαζ δ κεηάβαζε απφ γξακκηθά ζε κε γξακκηθά ζπζηήκαηα μδδβμφκ ζηδκ 

ίδζα ηαηεφεοκζδ: 
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 ημ ίδζμ, ιηθν. δζηή ιμο 
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 «Ζ έιθαζδ ιεηαηίεεηαζ απφ ηε κεγάιε απηφλνκε κνλάδα (οπμθμβζζηζηή, ηαηαζηεοαζηζηή, 

νμιπμηζηή ηθπ) ζηηο πνιιέο κηθξέο αιιειεμαξηψκελεο κνλάδεο, πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα 

νινθιεξσκέλν δίθηπν, ημο μπμίμο μζ θεζημονβζηέξ δοκαηυηδηεξ οπενααίκμοκ αοηέξ ημο 

αενμίζιαημξ ηςκ ιμκάδςκ ημο».
101

 Καη‟ επέηηαζδ, υπςξ οπμζηδνίγς ζηδκ επυιεκδ 

εκυηδηα, δ ηαπηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ δεκ μνίγεηαζ πθέμκ ςξ αενμζζηζηυ ζφκμθμ ιμκάδςκ 

ή ςξ ζοκφπανλδ ακηζθάζεςκ, πανά ςξ έκα εκζαίμ ζφκμθμ απμηεθμφιεκμ απυ πμθθαπθά ηαζ 

δζαθμνεηζηά ζοζηήιαηα («πνιιαπιφηεηα») πμο ζοιπενζθένεηαζ ςξ «κνλαδηθφηεηα» 

(singularity),
102

 ελψ ε κνξθή δε ζοθθαιαάκεηαζ πθέμκ ςξ αοηυκμιμ ακηζηείιεκμ, πανά 

αλαδχεηαη κέζα απφ ηδκ αιιειεπίδξαζε δπλάκεσλ θαη πεδίσλ. 
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 Ακ ηαζ δ πζμ ζοκήεδξ ιεηάθναζδ ημο υνμο singularitiy είκαζ κνλαδηθόηεηα (ζφιθςκα ιε ημ WordReference English-Greek 

Dictionary 2011, ημ Λεμηθό Fytraki 2008 θ.α.) πμο είκαζ ηαζ δ επίζδιή ημο ιεηάθναζδ ζηα ιαεδιαηζηά (Αγγινειιεληθό 

Μαζεκαηηθό Λεμηθό, Κμζιάξ Π. Σγεθέηδξ, εηδ. Παηάηδ, Αεήκα 2001), οπάνπεζ ηαζ δ εηδμπή ηδξ παξαδνμόηεηαο (Πακεπζζηήιζμ 

Μαηεδμκίαξ, http://aima.uom.gr/Glossary/AIMA_Glossary.doc), ηαεχξ ηαζ ηδξ ηδηνκνξθίαο, ηδηαηηεξόηεηαο ή αλσκαιίαο 

(Αγγινειιεληθό Λεμηθό Παηάθεο, εηδ. Παηάηδξ, Αεήκα 2010). Ζ δζηή ιμο ανπζηή ιεηάθναζδ ήηακ εληθόηεηα, αθμφ δίκεηαζ 

ζδζαίηενδ αάζδ ζηδκ ακηζπανάεεζδ ημο πθδεοκηζημφ ανζειμφ (plural) ιε ημκ εκζηυ (singular), ιζα πμο δ έιθαζδ είκαζ ζημ πχξ 

απυ ηδ ιίλδ πμθθαπθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ ζοζηδιάηςκ πνμηφπηεζ ηεθζηά έκα εκζαίμ ζφκμθμ, πμο ζοιπενζθένεηαζ ςξ έκα. 

Σεθζηά, πνδζζιμπμζχ ημκ υνμ κνλαδηθόηεηα έπμκηαξ υιςξ πάκηα οπυρδ ηδκ ελφηεηα ηδξ ηεθζηήξ ιμκάδαξ πμο πενζβνάθεηαζ. 
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3.2.2.2 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ κε γξακκηθψλ- δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ. Υάνο, ηάμε, 
αλαδπφκελεο κνξθέο θαη απηφ-νξγάλσζε. Θεσξία θαηαζηξνθήο, κνξθνγέλεζε.  

 
Παναδυλςξ, ηα δφμ πζμ παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ηςκ ιδ βναιιζηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ ημ ράνο 

θαη ε ηάμε, πμο ημ ηαεέκα ζοιααίκεζ εηεί πμο δεκ ημ πενζιέκμοιε. Ο Peter Saunders, ζημ ίδζμ 

άνενμ ημο, ελδβεί υηζ ζηα ιαεδιαηζηά δ πνήζδ ημο υνμο "πάμξ" δζαθςκεί ιε ηδκ ηαεμιζθμοιέκδ, ζηδκ 

μπμία ημ πάμξ οπμδδθχκεζ ηδκ πακηεθή έθθεζρδ ηάλδξ, αθμφ ηα ζοζηήιαηα πμο πανμοζζάγμοκ 

«κηεηενιζκζζηζηυ πάμξ» είκαζ αζηζμηναηζηά ("κηεηενιζκζζηζηά"), δδθαδή είκαζ ηαθχξ μνζζιέκμζ μζ κυιμζ 

ελέθζλήξ ημοξ ηαζ δεκ πενζέπμοκ ηοπαίεξ παναιέηνμοξ.
103

 Ζ ζεσξία ηνπ Υάνπο ιεθεηά ηδ 

ζοιπενζθμνά μνζζιέκςκ ιδ βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ, ηα μπμία παναηηδνίγμκηαζ απυ 

επαίζζεηε εμάξηεζε απφ ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο ηαζ απυ κε πεξηνδηθφηεηα. Ζ εοαζζεδζία αοηή 

έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ θαζκμιεκζηή ηπραηφηεηα ηδξ παναηδνμφιεκδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ, αθμφ «ηαζ δ παναιζηνή δζαθμνμπμίδζδ ηδξ ανπζηήξ ημοξ ηαηάζηαζδξ ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζε ιεβάθδ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ ηεθζηήξ ημοξ ηαηάζηαζδξ.
104

 Σμ θαζκυιεκμ αοηυ ακαθένεηαζ 

ςξ «δηαθιάδσζε» (bifurcation). Ακηίζηνμθα, εκηεθχξ δζαθμνεηζηέξ ανπζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιπμνμφκ 

κα μδδβήζμοκ ζηδκ ίδζα ηεθζηή ηαηάζηαζδ ηαζ κα πνμηφρεζ «ζχγθιηζε» (convergence)».
105

  

ε βεκζηέξ βναιιέξ, έκα κε γξακκηθφ δπλακηθφ ζχζηεκα ιπμνεί κα πανμοζζάγεζ ιζα ή 

πενζζζυηενεξ απυ ηζξ παναηάης ζπκπεξηθνξέο: 

 κα ηαηαθήβεζ ζε δνειία (αηζκδζία),  
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 κα επεηηείκεηαζ ζοκεπχξ (ιυκμ βζα ιδ θναβιέκα ζοζηήιαηα) - δ ζοιπενζθμνά αοηή 

πενζβνάθεηαζ ιενζηέξ θμνέξ ςξ "έηνδλδ",  

 κα εηηεθεί πενζμδζηή ηίκδζδ,  

 κα εηηεθεί διζ-πενζμδζηή ηίκδζδ,  

 κα εηηεθεί παμηζηή ηίκδζδ.  

Η ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πεξίπινθε θαη κε πξνβιέςηκε. Πνμηεζιέκμο κα 

πνμαθέρεζ ηακείξ πχξ εα ζοιπενζθενεεί ημ ζφζηδια πένα απυ έκακ πενζμνζζιέκμ "πνμκζηυ 

μνίγμκηα", πνεζάγεηαζ κα πνμζδζμνίζεζ ηζξ ανπζηέξ ζοκεήηεξ ιε απενζυνζζηδ αηνίαεζα. ηδκ πνάλδ, 

αέααζα, ιπμνμφιε κα πνμζδζμνίζμοιε ηζξ ανπζηέξ ζοκεήηεξ ιε πενζμνζζιέκδ ιυκμ αηνίαεζα. Έηζζ, 

ιεηά απυ έκα πνμκζηυ δζάζηδια, ημ ζφζηδια ιπμνεί κα ζοιπενζθένεηαζ ιε ηνυπμ εκηεθχξ 

απνυαθεπημ. Μπμνμφιε θμζπυκ κα έπμοιε αναποπνυεεζιδ πνμαθερζιυηδηα, εκχ ιαηνμπνυεεζια, 

ιυκμκ μνζζιέκα βεκζηά παναηηδνζζηζηά ιπμνμφκ κα πνμαθεθεμφκ ηαζ υπζ δ ζοκμθζηή δζαδζηαζία.
106

 

Δίκαζ πάκηςξ πζεακυ δ ζοιπενζθμνά ηςκ ιδ βναιιζηχκ ζοζηδιάηςκ κα ηαηαθήλεζ ζε ιζα ηαηάζηαζδ 

πμο ημ ζφζηδια κα πανμοζζάγεζ εζςηενζηή ηάλδ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ απμηεθεί εηδήθςζδ απην-

νξγάλσζεο ημο ζοζηήιαημξ.
107

  

Ζ ζεσξία ηεο θαηαζηξνθήο, πμο ακέπηολε πνζκ πεκήκηα πενίπμο μ βάθθμξ ιαεδιαηζηυξ René 

Thom, ελδβεί ηαθφηενα ηα «ηνπία ζπκπεξηθνξάο» ηέημζςκ ζοζηδιάηςκ. Δκχ μ ηθαζζζηυξ 

θμβζζιυξ ελδβεί ηδ δζαδμπζηή ακάπηολδ ηαζ ηζξ πμζμηζηέξ ιεηααμθέξ εκυξ ζχιαημξ πμο ακήηεζ ζε έκα 

ζφζηδια ηαζ δεκ αζπμθείηαζ ιε ηζξ ιεηααμθέξ πμο ζοιααίκμοκ ζημ ίδζμ ημ ζφζηδια, δ δοκαιζηή 

εεςνία ηδξ κνξθνγέλεζεο αζπμθείηαζ ιε ιμνθέξ, πμο ακαδφμκηαζ υηακ υθμ ημ ζφζηδια 

ιεηααάθθεηαζ ηαζ ιεθεηά ηδκ πνηνηηθή αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ. Αοηυ ημ 

είδμξ ηδξ ημπζηήξ παναιυνθςζδξ θέβεηαζ θαηαζηξνθή. Ζ ηαηαζηνμθή δδθαδή πενζβνάθεζ ημκ 

ηνυπμ πμο έκα ζφζηδια ιπμνεί- αηυιδ ηαζ ιε ιζα εθάπζζηδ δζαηάναλδ- κα «πδδήλεζ» ζε ιζα εκηεθχξ 
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 Απυ ηδ Βηθηπαίδεηα, ηελ ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα, ζημ θήιια «Θεςνία ημο Υάμοξ», πνυζααζδ 16/04/07 
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 Βζνζνάηδξ, Λεοηένδξ, «Δλεθζηηζηά ηαζ Βζμθμβζηά Πνυηοπα Δπελενβαζίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ ζημ πεδζαζιυ ηαζ ηδκ 

Καηαζηεοή: Απυ ηδκ Αζηζαηή Αημθμοεία ζηδκ Αοημμνβάκςζδ», απυ εζζήβδζή ημο ζημ Μεηαπηοπζαηυ Μάεδια «Τερλνινγίεο 

Αηρκήο θαη Αξρηηεθηνληθή: από ην Σπλνιηθό Σρεδηαζκό ζηελ Καζνιηθή Γηαρείξηζε» ζηδκ Ανπζηεηημκζηή πμθή ημο ΔΜΠ, ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ «πεδζαζιυξ- Υχνμξ – Πμθζηζζιυξ» 
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δζαθμνεηζηή ηαηάζηαζδ (αθ. «ζοιαάκ» 3.2.2.3). Έκα ακμζπηυ δοκαιζηυ ζφζηδια παναηηδνίγεηαζ απυ 

νμή εκένβεζαξ ιέζα απυ αοηυ, ιε απμηέθεζια ζπλερείο ηνπηθέο κεηαβνιέο θαη νιηθή δπλακηθή 

ζηαζεξφηεηα. Ζ νμή εκένβεζαξ ζοκεπάβεηαζ ηδ ιεηαθμνά εκένβεζαξ (πθδνμθμνίαξ) απυ έλς πνμξ ηα 

ιέζα ηαζ ακηίζηνμθα, πνμηαθχκηαξ πνμζςνζκή απμζηαεενμπμίδζδ. Ζ πθδνμθμνία ιεηαδίδεηαζ απυ 

ηάπμζα ηιήιαηα-ζημζπεία ημο ζοζηήιαημξ ζε άθθα ηαζ φηαλ θάπνην απφ απηά ηα ηκήκαηα 

απνξξνθήζεη παξαπάλσ ελέξγεηα απφ φζε επέηξεπε ε πξνεγνχκελε θαηάζηαζε 

ηζνξξνπίαο, ζα πξνθιεζεί θαηαζηξνθή (κνξθνγέλεζε) θαη ην ζχζηεκα ζα κεηαπεδήζεη ζε 

λέα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο.
108

  

Φαζκυιεκα απηφ-νξγάλσζεο ιεθεηήεδηακ εηηεκχξ απυ αζμθυβμοξ, βεςθυβμοξ ηαζ ιαεδιαηζημφξ. 

ημ αζαθίμ ημο On Growth and Form (πνχηδ έηδμζδ 1917) μ ζηςηζέγμξ γςμθυβμξ D‟ Arcy 

Thompson, πμο έεεζε ηζξ αάζεζξ ηδξ ελεθζηηζηήξ αζμθμβίαξ, ιεθεηά θαζκυιεκα δζαθμνεηζηήξ 

ηθίιαηαξ, ηαηά ηα μπμία δζαιμνθχκμκηαζ ιμηίαα πανυιμζαξ ιμνθμθμβίαξ. Ξεηζκχκηαξ απυ ηα 

πεζνάιαηα ημο Wothington (A study of splashes) ιεθεηά ηδκ πηχζδ ιζαξ ζηαβυκαξ ζε ιζα οβνή 

επζθάκεζα. Ανπζηά, δδιζμονβείηαζ έκα «ααεμφθςια» ζηδκ επζθάκεζα πμο πνμηαθεί ηδ δδιζμονβία 

εκυξ «ηναηήνα» βφνς απυ ημ ζδιείμ πμο έπεζε δ ζηαβυκα, ημ μπμίμ, ακάθμβα ημ φρμξ απυ ημ 

μπμίμ έπεζε, είηε ακμίβεζ πνμξ ηα έλς, είηε ηθείκεζ ζα θμοζηάθα. Ζ «ημνοθμβναιιή» ημο «ηναηήνα» 

ζπδιαηίγεζ πνμελμπέξ ηαζ εζμπέξ, πμο ηεθζηά ζπδιαημπμζμφκηαζ ζε αθθδθέκδεηεξ εβημπέξ ηαζ 

θμαμφξ, μζ άηνεξ ηςκ μπμίςκ δζαζπχκηαζ ζε ζηαβυκεξ. Ζ επυιεκδ θάζδ είκαζ δ οπμπχνδζδ ημο 

«ηναηήνα», ζηδ εέζδ ημο μπμίμο ακαδφεηαζ ιζα «ημθχκα», πμο ακ έπεζ ανηεηυ φρμξ, εα δζαζπαζηεί 

πάθζ ζε ζηαβμκίδζα (αθ. εζη. 7). ε ιεβαθφηενδξ ηθίιαηαξ θαζκυιεκα, ακηίζημζπεξ δζαηάλεζξ 

ζπδιαηίγμκηαζ υηακ έκα ηφια «ζπάζεζ». Ανπζηά, δ άηνδ ημο απμηηά δακηεθςηή ιμνθή πμο ηαηαθήβεζ 

κα δζαζπαζηεί ζε ζηαβυκεξ.
109

 Αθθά μφηε ηαζ δ ιμνθή εκυξ οπενδπδηζημφ ηφιαημξ ελανηάηαζ απυ ηζξ 

ζοκεήηεξ δδιζμονβίαξ ημο: αημθμοεεί ημ θαζκυιεκμ ηδξ «ζφβηθζζδξ» πμο μδδβεί ζηδ δδιζμονβία ηδξ
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 Kwinter, Sanford, “Landscapes of Change: Boccioni‟s Stati d’ animo as a General Theory of Models” ζημ ASSEMBLAGE 

19, εηδ. ΜΗΣ, 1992, ζεθ. 59, ιηθν. δζηή ιμο 
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 Thompson D‟ Arcy, On Growth and Form, The Complete, Revised Edition, Dover Publications, Νέα Τυνηδ, 1992, ζεθ. 389-
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 102 

ίδζαξ πάκηα ιμνθήξ.
 
Ο Thompson ήηακ μ πνχημξ πμο ηαηακυδζε ηζξ δοκάιεζξ ςξ ηαιπφθεξ ιε 

ζδιεία ηαιπήξ πμο επδνεάγμοκ ηδ ιμνθή. Ζ ιεηααμθή πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ 

δοκάιεςκ ηαζ πεδίςκ μδδβεί ημ ζφζηδια ζε ηάλδ ηαζ δ ιμνθή ειθακίγεηαζ ιε επακαθδπηζηά ιμηίαα 

(patterns), δδθαδή ημ ζφζηδια αοηυ-μνβακχκεηαζ. Σα θαζκυιεκα αοηυ-μνβάκςζδξ, απυ ημ 

ζπδιαηζζιυ πεηνςιάηςκ ζε ιμνθή ηορέθδξ (Bénard cells) ιέπνζ ηδκ ηδθίδα ημο Γία ηαζ απυ ηδ δμιή 

ηςκ οβνχκ ηνοζηάθθςκ ιέπνζ ηδ δμιή ηςκ θφθθςκ, δε ιπμνμφκ κα ενιδκεοημφκ πανά ιυκμ ιε ηδ 

πνήζδ ιδ βναιιζηχκ ιαεδιαηζηχκ ιμκηέθςκ (αθ. εζη. 8). Δκχ θμζπυκ ζηα βναιιζηά ζοζηήιαηα δ 

ιμνθή ελανηάηαζ απυ ηδκ ελςηενζηή δφκαιδ πμο αζηείηαζ ζε αοηά, ζηα δοκαιζηά ζοζηήιαηα μζ 

ιμνθέξ πνμηφπημοκ απυ δζαθμνεηζηά ζεκάνζα αθθδθεπζδνάζεςκ.  

οκμρίγμκηαξ ηα παναπάκς, δ Mae-Wan Ho, ζημ άνενμ ηδξ ζημ ηεφπμξ ημο AD
110

, ακαθένεζ υηζ 

ιέζα απυ ηδκ νξγαληθή θηινζνθία, πμο ζοβηνυηδζακ μ βάθθμξ θζθυζμθμξ Henri Bergson ηαζ μ 

άββθμξ ιαεδιαηζηυξ-θζθυζμθμξ Alfred North Whitehead, ιπμνμφιε κα ζπγθξίλνπκε ην κεραληθφ 

ζχζηεκα κε ην νξγαληθφ, εκημπίγμκηαξ ηζξ ηονζυηενεξ δζαθμνέξ ημοξ:  

 έκα ιδπακζηυ ζφζηδια έπεζ ζηαεενυηδηα πμο απμηηζέηαζ ζημ ζδιείμ ζζμννμπίαξ (closed 

equilibrium), εκχ ημ μνβακζηυ ζφζηδια έπεζ δπλακηθή ζηαζεξφηεηα πμο απμηηζέηαζ, υπςξ 

ζε υθα ηα ακμζπηά ζοζηήιαηα, ζε ιζα ηνμπζά καθξηά απφ ην ζεκείν ηζνξξνπίαο (far from 

equilibrium).  

 Έκα ιδπακζηυ ζφζηδια επδνεάγεηαζ απμηθεζζηζηά απυ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ ιε βναιιζηυ 

ηνυπμ, δδθαδή υζμ ιεβαθφηενδ είκαζ π.π. δ δφκαιδ πμο αζηείηαζ ζε έκα ζχια, ηυζμ 

ιεβαθφηενδ εα είκαζ δ επζηάποκζδ ημο (δομ ιπάθεξ ημο ιπζθζάνδμο ανίζημκηαζ ζηαιαηδιέκεξ 

ζε απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιυκμ ακ αζηδεεί δφκαιδ ζηδ ιία ή ηδκ άθθδ, ιπμνεί κα 

ζοβηνμοζημφκ ηαζ, ζοκεπχξ, κα επδνεάζεζ δ ιία ηδκ πμνεία ηδξ άθθδξ. ε πζμ πενίπθμηα 

ζοζηήιαηα οπάνπεζ ζενανπζηυξ έθεβπμξ ηαζ μζ εκημθέξ ιεηαθένμκηαζ απυ ηα ορδθυηενα ζηα 

παιδθυηενα ζηνχιαηα). Ακηζεέηςξ, ζε έκα μνβακζηυ- δοκαιζηυ ζφζηδια ζπκκεηέρνπλ, 

απηελεξγνχλ θαη δηαδξνχλ φια ηα ζπζηαηηθά ηνπ κε κε γξακκηθφ θαη απξφβιεπην 
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 Ho, Mae-Wan, «The New Age of the Organism» ζημ New Science= New Architecture? ARCHITECTURAL DESIGN 

PROFILE No 129, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997, ζεθ. 44- 51, ιηθν. δζηή ιμο 
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Δηθ. 7. Φάζεζξ απυ ηδκ πηψζε κηαο ζηαγφλαο ζε οβνή επζθάκεζα.  

 

Σα ζηζβιζυηοπα a, b, d, e είκαζ απυ ηα πεζνάιαηα ημο Wothington. Thompson, D‟ Arcy, On Growth and Form, The Complete, 

Revised Edition, Dover Publications, Νέα Τυνηδ, 1992. Σμ ζηζβιζυηοπμ c είκαζ απυ ημ: Saunders, Peter «Nonlinearity. What it 

is and why it matters» ζημ New Science= New Architecture? ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 129, εηδ. Academy 

Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997 
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Δηθ. 8. Σα θαηλφκελα απηφ-νξγάλσζεο δε ιπμνμφκ κα ενιδκεοημφκ πανά ιυκμ ιε ηδ πνήζδ ιδ βναιιζηχκ 

ιαεδιαηζηχκ ιμκηέθςκ 

 

Οζ εζηυκεξ a, c είκαζ απυ ημ: Murphy, Pat & Neill, William, By Nature’s Design, εηδ. Chronicle Books, San Francisco, 1993  

ηαζ δ εζηυκα b είκαζ απυ ημ: Saunders, Peter «Nonlinearity. What it is and why it matters» ζημ New Science= New 

Architecture? ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 129, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997 
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ηξφπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνθηά είλαη απνηέιεζκα απζφξκεηεο απηφ-

νξγάλσζεο.  

 Έκα ιδπακζηυ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ ζημζπεία πμο ιπμνμφκ κα λεπςνζζημφκ ηαζ κα 

οπάνλμοκ ακελάνηδηα ημ έκα απυ ημ άθθμ, εκχ ζημ δοκαιζηυ ζφζηδια δδιζμονβείηαζ έκα 

αδηαίξεην ζχλνιν, υπμο υιςξ ηα ζπζηαηηθά δηαηεξνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο.  

 Σέθμξ, υζμκ αθμνά ηδ ζπέζδ ιε ημ πνυκμ, πμο εα ακαθοεεί εηηεκχξ ζηδκ επυιεκδ εκυηδηα 

(αθ. 3.2.2.3), δ Mae-Wan Ho, ελδβεί υηζ έκα ιδπακζηυ ζφζηδια απμηεθεί έκα ακηζηείιεκμ ζημ 

πχνμ ηαζ ημ πνυκμ, πμο βίκεηαζ ακηζθδπηυ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ απυ υθμοξ ημοξ παναηδνδηέξ, 

αθμφ ζηδ Νεοηχκεζα θμβζηή πνυκμξ ηαζ πνυκμξ έπμοκ απυθοημ παναηηήνα, είκαζ βναιιζημί, 

μιμβεκείξ ηαζ απμηεθμφκ λέπςνεξ έκκμζεξ: έκα ζδιείμ ζημ πχνμ μνίγεηαζ ιε ηζξ ηανηεζζακέξ 

ζοκηεηαβιέκεξ x,y,z βζα ηάεε πνμκζηή ζηζβιή. Ακηζεέηςξ, έκαξ δπλακηθφο νξγαληζκφο 

απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ ρψξν θαη ρξφλν. Έπεζ έθεβπμ ιέζς ηδξ δναζηδνζυηδηάξ ημο 

ζημ πςνυπνμκμ, πνάβια πμο δε ζοιααίκεζ ιε ημκ απυθοημ πνυκμ ημο νμθμβζμφ. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή, ζηα ηεφπδ ηςκ ΑD ηαζ ASSEMBLAGE πμο ακαθένεδηακ, ζημ 

θελζηυ ημο Metapolis η.α., μζ ανπζηέηημκεξ ενιδκεφμοκ θαζκυιεκα αοηυ-μνβάκςζδξ, ιεθεημφκ ηδ 

εεςνία ηδξ ηαηαζηνμθήξ, ημο πάμοξ ηαζ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ, πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζμοκ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ ηαζ κα ιπμνέζμοκ κα ηζξ εκηάλμοκ ζημκ ανπζηεηημκζηυ ζπεδζαζιυ. φιθςκα ιε ιζα 

ζφκμρδ υζςκ ακαθφεδηακ, δ ζεσξία ηεο πνιππινθφηεηαο (complexity theory), ηαηά ημκ Jencks, 

ενεοκά ηδκ μνβάκςζδ ηαζ δμιή αλαδπφκελσλ κνξθψλ (emergent organizations) ιέζα απυ ηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ηςκ ζημζπείςκ πμο ηδκ απανηίγμοκ, ζε ζπλζήθεο καθξηά απφ ην ζεκείν 

ηζνξξνπίαο (far from equilibrium)- ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εκένβεζαξ, ηδξ φθδξ ή ηδξ πθδνμθμνίαξ- ζημ 

υνζμ ιεηαλφ ηάλδξ ηαζ αηαλίαξ. ε αοηυ ημ υνζμ ημ ζφζηδια, πμο δεκ ζζμφηαζ ιε ημ άενμζζια ηςκ 

ζοζηαηζηχκ ημο ζημζπείςκ, ζοπκά ακηζδνά, δζαηθαδχκεηαζ ή δζαδνά ιε άθθα ζοζηήιαηα, ιε έκακ ιδ 

βναιιζηυ ηαζ απνυαθεπημ ηνυπμ.
111

 Ο Greg Lynn, ημκίγεζ αηνζαχξ υηζ δ ηαηακυδζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ 
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 Jencks, Charles «Complexity Definition and Nature‟s Complexity» ζημ New Science= New Architecture? 

ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 129, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997, ζεθ. 8- 9, ιηθν. δζηή ιμο 
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πμθοπθμηυηδηαξ απυ ημοξ ανπζηέηημκεξ ιπμνεί κα δχζεζ δηέμνδν ζηδκ απμζπαζιαηζηή ακηίθδρδ 

ηδξ απμδυιδζδξ, πμο ζοκέδεε ακηζθαηζηά ιεηαλφ ημοξ ζημζπεία ζε έκα ζφκμθμ, αθθά ηαζ ζηδ δζάεεζδ 

ημο Μμκηένκμο κα ιεζχκεζ ημ κυδια ακαθφμκηαξ ημ Όθμ ζηα ζημζπεζχδδ, εθάπζζηα ηιήιαηά ημο. Ζ 

ηαοηυηδηα ημο ακηζηεζιέκμο, θμζπυκ, δεκ μνίγεηαζ ιέζς ημο αενμίζιαημξ ηςκ ιμκάδςκ, μφηε ιέζς 

ηδξ ακηίθαζδξ, πανά ιέζα απυ «ζπλερείο πνιιαπιφηεηεο θαη κνλαδηθφηεηεο».
112

 Γδθαδή, 

πενζθαιαάκεζ ηδ ιίλδ πμθθαπθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ ζοζηδιάηςκ ζε έκα ζφκμθμ πμο ζοιπενζθένεηαζ 

ςξ ιμκαδζηυηδηα (singularity), εκχ παναιέκεζ αδφκαημ κα ιεζςεεί ζε απθέξ, ιμκαδζαίεξ μνβακχζεζξ. 

Ζ έκκμζα ηδξ κνλαδηθφηεηαο (singularity), υπςξ άθθςζηε ελδβεί ηαζ μ Peter Eisenman ζημ άνενμ 

ημο «The Affects of Singularity» οπμδεζηκφεζ αοηήκ αηνζαχξ ηδ δηαθνξεηηθφηεηα/ ηδηαηηεξφηεηα πμο 

λεπςνίγεζ ηδ ιμκάδα απυ ηδ βεκζηυηδηα ημο ζοκυθμο, ζημ μπμίμ υιςξ μπςζδήπμηε ακήηεζ: «εκχ 

είιαζ υπςξ υθμζ μζ άθθμζ, δεκ είιαζ μπμζμζδήπμηε άθθμξ».
113

 Άνα, ηαηαθήβεζ μ Lynn, «ηέημζεξ 

μνβακχζεζξ δζαθένμοκ απυ έκα ημθάγ δζαθμνεηζηχκ ζημζπείςκ (απμδυιδζδ), αθμφ είκαζ εληαίεο θαη 

κνλαδηθέο ηαζ απυ ηζξ μθζζηζηέξ μνβακχζεζξ (Μμκηένκμ), αθμφ παναηηδνίγμκηαζ απυ εζςηενζηή 

πνιιαπιφηεηα».
114

  

Ο S. Kwinter ελδβεί υηζ μζ ιμκαδζηυηδηεξ (singularities) οπμδεζηκφμοκ ζηζβιέξ, ζε ιζα ζοκεπή 

δζαδζηαζία, ηαηά ηζξ μπμίεξ δ βναιιζηή ή πμζμηζηή ελέθζλδ ημο ζοζηήιαημξ, λαθκζηά, έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ ηάπμζμο πμζμηζημφ παναηηδνζζηζημφ. Ζ ειθάκζζδ ημο μονάκζμο ηυλμο ζηδκ 

οβνή αηιυζθαζνα είκαζ ιζα ζηζβιή ιμκαδζηυηδηαξ, υπςξ ηαζ μ ιαβκδηζζιυξ ιζαξ πθάηαξ ζζδήνμο, 

αθθά ηαζ μζ δζαδμπζημί ζπδιαηζζιμί ιζαξ κζθάδαξ πμο πέθηεζ. Η κνξθή ινηπφλ πξνθχπηεη σο ην 

                                                      
112

 Lynn, Greg ζημ θήιια «complexity», The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture, εηδ. ACTAR, Βανηεθχκδ, 2000, 

ζεθ. 124, ιηθν. δζηή ιμο ζημ continuous multiplicities and singularities.  

113
 Ο Eisenman εδχ ακαθένεηαζ ζηα θυβζα ημο ηζκέγμο ηνζηζημφ Karatani Kojin: «even though I know that I am like everyone 

else, I am not anyone else» ηαζ ζζπονίγεηαζ πχξ δ ανπζηεηημκζηή πμο εκδζαθένεηαζ βζα ιμκαδζηυηδηεξ ιπμνεί, ιε ηδ αμήεεζα 

ηςκ ρδθζαηχκ ιέζςκ κα απμηηήζεζ ιζα ζπέζδ επίπηςζδξ (affect) ιε ημ πενζαάθθμκ, υπμο εα παίγεζ νυθμ δ πνμζςπζηή 

επζεοιία ημο ηάεε πνήζηδ. Eisenman, Peter, «The Affects of Singularity», ζημ Theory and Experimentation, 

ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 100, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1992, ζεθ. 43. 

114
 Lynn, Greg ζημ θήιια «complexity», The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture, εηδ. ACTAR, Βανηεθχκδ, 2000, 

ζεθ. 124, ιηθν. δζηή ιμο 
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«μεδίπισκα» ηεο «πηχρσζεο», (αθ. 3.2.1.1) σο ε ελεξγνπνίεζε θαη πξαγκάησζε ηνπ 

δπλεηηθνχ, σο κηα ζηηγκή κνλαδηθφηεηαο. Οζ δοκδηζηέξ ιμνθέξ είκαζ πναβιαηζηέξ πηοπχζεζξ ζημκ 

πναβιαηζηυ κ-δζάζηαημ πχνμ, πμο μδδβμφκ ζε ιμνθμβεκεηζηά ζοιαάκηα ζημ πχνμ κ+1 δζαζηάζεςκ, 

υπμο πναβιαηχκμκηαζ (λεδζπθχκμκηαζ- βίκμκηαζ ελεξγά ππαξθηέο) ςξ ιμνθέξ. Οζ ιμνθέξ πμο 

πνμηφπημοκ, οπμζηδνίγεζ, ςξ ακαζοβηνυηδζδ ημο ζοζηήιαημξ απυ ηδκ απυημιδ ακαπήδδζδ ημο 

απυ ιζα ηαηάζηαζδ ζζμννμπίαξ ζε άθθδ, δε ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ζηαεενέξ, αθθά βίκμκηαζ 

ηαηακμδηέξ ςξ ζπκβάληα, ζπλερψο εμειηζζφκελα ζην ρξφλν.
115

 ε αοηυ ημ ζδιείμ πνέπεζ κα βίκεζ 

εηηεκέζηενδ ακαθμνά (αθ. 3.2.2.3) ζηδκ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη ζηε ζπκβνιή ηνπ σο δπλακηθνχ 

παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο κνξθήο.  

Με αάζδ ηα παναπάκς, ηίεεηαζ ιζα επζζηδιμκζηή αάζδ βζα ημ θζθμζμθζηυ θυβμ πμο ακαθφεδηε βφνς 

απυ ηδκ «πηφπςζδ». Οζ έλλνηεο θιεηδηά, πμο δζαθαίκμκηαζ ζημκ ανπζηεηημκζηυ πνμαθδιαηζζιυ, ιέζα 

απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ ζεσξίαο ηεο πνιππινθφηεηαο, ηεο θαηαζηξνθήο θαη ηνπ ράνπο ηαζ μδδβμφκ 

ζηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ πμο ιε εκδζαθένμοκ, είκαζ: 

 δ κεηάβαζε απφ ημκ νξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ημο ακηζηεζιέκμο ςξ αενμζζηζηυ ζφκμθμ 

ιμκάδςκ, ή ςξ ζοκφπανλδ ακηζθάζεςκ, ζε ακηζηείιεκα πμο απμηεθμφκηαζ απυ ηδ ιίλδ 

πμθθαπθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ ζοζηδιάηςκ («πνιιαπιφηεηα») ζε έκα εκζαίμ ζφκμθμ πμο 

ζοιπενζθένεηαζ ςξ «κνλαδηθφηεηα» ηαζ, ιε ηδκ αιιειεπίδξαζε δπλάκεσλ θαη πεδίσλ, 

κεηαπεδά απφ κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ζε λέα (κνξθνγέλεζε). 

 Οζ ιμνθέξ πμο πνμηφπημοκ βίκμκηαζ ηαηακμδηέξ ςξ ζπκβάληα, ελεξγά ππαξθηά, ζοκεπχξ 

ελεθζζζυιεκα ζημ πνυκμ, ςξ δ πξαγκάησζε ηεο δπλεηηθήο πιεξνθνξίαο πμο οπάνπεζ 

απμεδηεοιέκδ ζημ ζφζηδια (αθ. 3.2.2.3).  

                                                      
115

 Kwinter, Sanford, “Landscapes of Change: Boccioni‟s Stati d’ animo as a General Theory of Models” ζημ ASSEMBLAGE 

19, εηδ. ΜΗΣ, 1992, ζεθ 59-63, ιηθν. δζηή ιμο 
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3.2.2.3 Ο ρξφλνο σο δπλακηθφο παξάγνληαο. Φπζηθή ησλ ζπκβάλησλ. Γπλεηηθφ/ 
πξαγκαησκέλν 

 
Ο ρξφλνο, ιε ηδκ Δζδζηή ηαζ ηδ Γεκζηή εεςνία ηδξ πεηζηυηδηαξ πμο ακέπηολε μ Α. Einstein ζηζξ 

ανπέξ ημο 20 αζ., απεθεοεενχκεηαζ απυ ημκ απυθοημ παναηηήνα ημο ηαζ γίλεηαη αληηιεπηφο σο κηα 

αθφκε ζρεηηθή ζπληεηαγκέλε ζηηο εμηζψζεηο θηλεκαηηθήο κεηαηξνπήο. Ο πνυκμξ ηαζ μ 

ηνζζδζάζηαημξ πχνμξ εεςνμφκηαζ ςξ ιία ηεηναδζάζηαηδ πμθθαπθυηδηα (manifold) πμο θέβεηαζ 

ρσξφρξνλνο. Ζ έκκμζα ημο πςνμπνυκμο πνςημειθακίζηδηε ημ 1908 ζε ιζα ιαεδιαηζηή πναβιαηεία 

ημο H.Minkowski, βζα ηδ βεςιεηνία ημο πχνμο ηαζ ημο πνυκμο, υπςξ αοηή είπε μνζζηεί ζηδκ εζδζηή 

εεςνία ηδξ ζπεηζηυηδηαξ ημο Α. Einstein. ημ ζπεηζηυ θήιια ζηδ Βζηζπαζδεία ακαβνάθεηαζ: «Σμ 

πςνμπνμκζηυ ζοκεπέξ πενζθαιαάκεζ ηέζζενζξ δζαζηάζεζξ: ηνεζξ δζαζηάζεζξ βζα ημ πχνμ ηαζ ιζα βζα ημ 

πνυκμ. Έκα ζδιείμ ζημκ πςνυπνμκμ μκμιάγεηαζ βεβμκυξ (ζ.ζ. ζοιαάκ). Σμ ηάεε βεβμκυξ ηαεμνίγεηαζ 

απυ ηέζζενζξ ζοκηεηαβιέκεξ, ct, x, y, z, δ θοζζηή ζδιαζία ηςκ μπμίςκ ελανηάηαζ απυ ημ πμζμ 

ζφζηδια ζοκηεηαβιέκςκ πνδζζιμπμζμφιε βζα κα πενζβνάρμοιε ημκ πςνυπνμκμ. Παναδείβιαηα 

ηέημζςκ βεβμκυηςκ είκαζ δ έηνδλδ εκυξ αζηένα ή ημ πηφπδια εκυξ ηφιπακμο. Ο πςνυπνμκμξ είκαζ 

ακελάνηδημξ ημο παναηδνδηή. Παν‟ υθα αοηά, βζα ηδκ πενζβναθή ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ μ ηάεε 

παναηδνδηήξ επζθέβεζ έκα ηαηάθθδθμ ζφζηδια ζοκηεηαβιέκςκ. Σα βεβμκυηα ηαεμνίγμκηαζ απυ 

ηέζζενζξ πναβιαηζημφξ ανζειμφξ ζε ηάεε ζφζηδια ζοκηεηαβιέκςκ. Δίκαζ πμθφ δφζημθμ κα 

θακηαζηεί ηακείξ υηζ μ πνυκμξ δεκ είκαζ μ ίδζμξ ακάθμβα ιε ημ ζφζηδια ακαθμνάξ ζημ μπμίμ βίκεηαζ δ 

ιέηνδζδ ημο. Αοηυ ςζηυζμ έπεζ ζε ιεβάθμ ααειυ απμδεζπεεί πεζναιαηζηά, εζδζηυηενα ζημοξ 

επζηαποκηέξ ζςιαηζδίςκ ημο CERN. Ο πνυκμξ ελανηάηαζ απυ ημ ζφζηδια ακαθμνάξ ζημ μπμίμ 

βίκεηαζ δ ιέηνδζδ ημο ηζ επμιέκςξ, δεκ είκαζ απυθοημξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ βζα ημ πχνμ. Σμ ιήημξ εκυξ 

ακηζηεζιέκμο ιπμνεί κα είκαζ δζαθμνεηζηυ ακάθμβα ιε ημ ζφζηδια ακαθμνάξ ηδξ ιέηνδζδξ. Μυκμ μ 

πςνμπνυκμξ ςξ εκμπμζδιέκδ έκκμζα, πμο είκαζ ιαεδιαηζηά πχνμξ ημο H.Minkowski, είκαζ 

απυθοημξ, εκχ μζ ζοκζζηχζεξ ημο, μ πχνμξ ηαζ μ πνυκμξ, απμηεθμφκ πθεονέξ ημο, πμο ελανηχκηαζ 

απυ ημκ παναηδνδηή (ημ ζφζηδια ακαθμνάξ)».
116

 

Σμ εκδζαθένμκ βζα ημοξ ανπζηέηημκεξ, ςξ ζοκέπεζα ηςκ παναπάκς, έβηεζηαζ ζημ υηζ πνμηφπηεζ έκα 
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 Από ηε Βηθηπαίδεηα, ηελ ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα ζημ θήιια «Υςνυπνμκμξ», πνυζααζδ 16/04/07 
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ηεηξαδηάζηαην ιμκηέθμ, υπμο πχνμξ- πνυκμξ, ημοθάπζζημκ αθβεανζηά, δεκ είκαζ εηενμβεκή ζημζπεία. 

Γε πςνίγμκηαζ ζε ζφζηδια απυ ηνζζδζάζηαηεξ ζοκηεηαβιέκεξ πμο ελεθίζζεηαζ ζημ ιμκμδζάζηαημ 

πνυκμ, αθθά είκαζ έκα αδηάζπαζην ζχλνιν, υπμο μζ ηέζζενζξ ζοκηεηαβιέκεξ ζοκοπάνπμοκ πςνίξ 

δζάηνζζδ. Ο ρψξνο δε κμείηαζ πθέμκ ςξ οπυααενμ πμο θζθμλεκεί ζοιαάκηα, αθθά, ακηζεέηςξ, 

πξνθαιεί ζπκβάληα.
117

 Ζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ ςξ δζαδμπή ζοιαάκηςκ εέηεζ ηαζκμφνζμοξ 

ηακυκεξ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ βέκεζδξ ιμνθήξ. Σμ ζπκβάλ (event) ςξ δδιζμφνβδια ηδξ θοζζηήξ ημο 

πςνυπνμκμο, είκαζ ιζα μκηυηδηα πμο θέξεη ην ρξφλν κέζα ηεο. Σμ ζοιαάκ πνμηφπηεζ υηακ 

ζοζηήιαηα, πμο είκαζ ακμζπηά ζε αθθαβέξ, πμο πνμένπμκηαζ απυ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ, αθθά ηαζ 

απυ εκδμβεκείξ παναιέηνμοξ, ιεηαπδδμφκ απυ ιζα ζηζβιζαία ηαηάζηαζδ ζζμννμπίαξ ζηδκ επυιεκδ 

(αθ. εεςνία ηαηαζηνμθχκ 3.2.2.2). Ζ ζοιπενζθμνά ημοξ βίκεηαζ ηαηακμδηή ζηδκ ελέθζλή ηδξ, 

ζοκεπχξ μ πνυκμξ είκαζ πναβιαηζηυξ ηαζ ηα ζοζηήιαηα αοηά δπλακηθά ηαζ ζηακά κα πανάβμοκ 

κεςηενζζιμφξ ηαζ, ηεθζηά, κα πνμηαθμφκ ηδ γέλλεζε λέσλ κνξθψλ.
118

 

O Rajchman ζημ αζαθίμ ημο Constructions ελδβεί, ιε αθεηδνία ηαζ πάθζ ημ θυβμ ημο Deleuze, πχξ μζ 

κέμζ αοημί ηακυκεξ, πμο δζαιμνθχκμκηαζ απυ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηεο θαηαζθεπήο σο δηαδνρή 

ζπκβάλησλ, δζαθένμοκ απυ ηδ ιέπνζ ηχνα πνμηαεμνζζιέκδ πμνεία απυ ημ δπλαηφ
 
(possible) ζημ 

πξαγκαηηθφ
 
(real).

119
 Ζ δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ είκαζ, ακηζεέηςξ, ααέααζδ ηαζ δοκαιζηή ηαζ 
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 Kwinter, Sanford, Architectures of Time. Towards a Theory of the Event in Modernist Culture, εηδ. MIT Press, Cambridge 

Massachusetts, 2001, ζεθ. 57, ιηθν. δζηή ιμο 

118
 Kwinter, Sanford, “Landscapes of Change: Boccioni‟s Stati d’ animo as a General Theory of Models” ζημ ASSEMBLAGE 

19, εηδ. ΜΗΣ, 1992, ζεθ. 59, ιηθν. δζηή ιμο 

119
 Ο Rajchman ακαθφεζ ζημ ηείιεκμ ημο ημ θυβμ ημο Deleuze, μ μπμίμξ αζπμθείηαζ πνχηα ζημ Francis Bacon: Logique  de la 

Sensation (εηδ. Editions de la Difference, 1981) ιε ημκ ηνυπμ πμο μ γςβνάθμξ έπεζ δοκδηζηά υθδ ηδκ πθδνμθμνία πμο εέθεζ 

κα εηθνάζεζ ζημ ηεθάθζ ημο ηαζ αοηή, ηαη επέηηαζδ, εκοπάνπεζ ζημκ ηαιαά πνζκ αηυιδ ανπίζεζ κα γςβναθίγεζ. ηυπμξ ημο 

υιςξ δεκ είκαζ κα απμηοπχζεζ ηάπμζεξ απυ αοηέξ ηζξ δοκαηυηδηεξ, αθθά κα ακαηαθφρεζ ηνοιιέκεξ εοηαζνίεξ (chances) ηαζ 

ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηαζ ηδκ επαθή ιε ημκ ηαιαά κα εηθνάζεζ ιζα κέα, ιδ πνμθακή, ιδ δοκαηή (improbable) ιμνθή. 

Ανβυηενα, ζημ Bergonism (εηδ. Zone Books, Νέα Τυνηδ, 1988 ζ. 96-193) επελενβάγεηαζ πεναζηένς ηδκ έκκμζα ημο δοκδηζημφ 

(virtual) πμο ιπμνεί κα πναβιαηςεεί (be “actualized”) ηαζ ημ λεπςνίγεζ απυ ημ δοκαηυ (possible) πμο ιπμνεί κα 

πναβιαημπμζδεεί (be “realized”). μ ηεθ. 4, πενί δζαβνάιιαημξ επακένπμιαζ ζημ ιδπακζζιυ πμο πνμηείκεζ μ Deleuze ζπεηζηά 

ιε ηδκ «πναβιάηςζδ ημο δοκδηζημφ». 
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ζοκδέεζ ημ δπλεηηθφ (virtual) ιε ημ πξαγκαησκέλν (actual). Δκχ ημ δοκαηυ δεκ έπεζ οπυζηαζδ -δεκ 

οθίζηαηαζ- πνζκ πναβιαημπμζδεεί, ημ δοκδηζηυ είκαζ ηεθείςξ πναβιαηζηυ –εκενβά οπανηηυ- πνζκ 

αηυιδ απμηηήζεζ οπυζηαζδ (actuality), πνζκ πναβιαηςεεί. Σμ δοκδηζηυ πενκά απυ ιζα ηαηάζηαζδ 

ζε ιζα άθθδ, πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβδεεί ηαζ είκαζ ζε ηάεε ζηζβιή δζαθμνεηζηυ ηαζ ιμκαδζηυ- 

δδθαδή δεκ αημθμοεεί ιζα δζαδζηαζία ιίιδζδξ (resemblance), πμο εα ακαπανάβεζ ηάηζ πνμτπάνπμκ 

ηαζ πνμηαεμνζζιέκμ, αθθά δηαθνξνπνίεζεο (differentiation), πμο ακαηαθφπηεζ ηαζ δδιζμονβεί ηάηζ 

απνυαθεπημ ιέζα απυ ιζα ζπλερή θαη δπλακηθή δηαδηθαζία. Ζ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ 

δζαδζηαζζχκ είκαζ υηζ ζηδκ πνχηδ, απθά πναβιαημπμζείηαζ- λεηοθίβεηαζ αοηυ πμο ήδδ οπάνπεζ ςξ ιζα 

δζαδμπή ζηαηζηχκ εζηυκςκ ζημ πνυκμ, υπμο μ πνυκμξ κμείηαζ ςξ ελςβεκήξ πανάβμκηαξ, ελψ ζηε 

δεχηεξε, ε πξαγκάησζε (actualization) ζπκβαίλεη «ζπλ ησ ρξφλσ», φπνπ ν ρξφλνο λνείηαη 

σο δπλακηθή ξνή θαη σο εζσηεξηθφο παξάγνληαο ηνπ ζπζηήκαηνο
120

 (αθ. πίκαηα εζη. 9). 

Έκα πανάδεζβια πναβιάηςζδξ ιμνθήξ «ζοκ ης πνυκς» είκαζ δ κζθάδα πζμκζμφ. Όπςξ ελδβεί μ 

Sanford Kwinter ζημ Architectures of Time, ζοβηνίκμκηάξ ηδ ιε ημκ πάβμ πμο δδιζμονβείηαζ ζε ιζα 

παβμηορέθδ, παναηδνμφιε υηζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο πάβμο, ημ απμηέθεζια ηδξ ιμνθήξ είκαζ εη ηςκ 

πνμηένςκ βκςζηυ: ζε ιζα ηορέθδ ιε ζοβηεηνζιέκμ ζπήια, αάγμοιε κενυ ηαζ ημπμεεημφιε ζε 

πενζαάθθμκ, υπμο δ παιδθή εενιμηναζία ιπμνεί εμσγελψο κα επδνεάζεζ ημ οθζηυ. Πνχηα παβχκεζ 

ημ πενίβναιια, δίκμκηαξ ήδδ ημ ηεθζηυ ζπήια ζημ ιεθθμκηζηυ ημιιάηζ πάβμο ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ημ 

εζςηενζηυ. Όθα ηα παβάηζα απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ παβμηορέθδ εα ιμζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ, αθμφ 

πνμένπμκηαζ απυ ημ ίδζμ ηαθμφπζ- ιήηνα. Ζ κζθάδα πζμκζμφ (ηνφζηαθθμξ), ακηζεέηςξ βεκκζέηαζ ηαζ 

ηζκείηαζ ζε δπλακηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ηνμπζά ηδξ επδνεάγεηαζ απυ πανάβμκηεξ, υπςξ δ αανφηδηα, 

νεφιαηα αένα, δ αανμιεηνζηή πίεζδ, δ οβναζία, άθαηα πονζηζημφ μλέςξ, άθθμοξ ηνοζηάθθμοξ, ηδκ 

φπανλδ κενμφ, αθθά ηαζ απυ εενιζηά, αημοζηζηά, δθεηηνζηά ηαζ ιαβκδηζηά πεδία. Ο ηνφζηαθθμξ έπεζ 

ηάπμζα πνμηαεμνζζιέκα παναηηδνζζηζηά, δ ιμνζαηή ημο δμιή είκαζ έκα ηεηνάεδνμ ιε άημια 

μλοβυκμο ηαζ οδνμβυκμο, δ ηάεε πθεονά ημο μπμίμο ζπδιαηίγεζ ίζα ελάβςκα. Αοηή δ θαζκμιεκζηά 

«ηακμκζηή» δμιή, ιε ηδκ ηίκδζδ ημο ηνοζηάθθμο ζημ πχνμ ηαζ ηδκ έθεοζδ ημο πνυκμο, ιέζς 

                                                      
120

 Rajchman, John, Constructions, εηδ. MIT Press, Cambridge, Μαζαπμοζέηδ, 1988, ζεθ. 125, απυ ακαθμνά ημο ζημ 

Bergonism ημο Deleuze (εηδ. Zone Books, Νέα Τυνηδ, 1988 ζεθ. 96-193), ιηθν. δζηή ιμο 
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Απφ ην δπλαηφ ζην πξαγκαηηθφ 

(possible-real) 

 

Απφ ην δπλεηηθφ ζην πξαγκαησκέλν  

(virtual-actual) 

Σμ δοκαηυ δελ έρεη ππφζηαζε πνζκ 

πναβιαηςεεί 

Σμ δοκδηζηυ είκαζ ηεθείςξ πξαγκαηηθφ πνζκ 

αηυιδ απμηηήζεζ οπυζηαζδ 

Ζ πμνεία απυ ημ δοκαηυ ζημ πναβιαηζηυ 

αημθμοεεί ιζα δζαδζηαζία κίκεζεο 

(resemblance), πμο ακαπανάβεζ ηάηζ 

πνμτπάνπμκ ηαζ πνμηαεμνζζιέκμ ςξ 

δηαδνρή ζηαηηθψλ εηθφλσλ ζημ πνυκμ 

Σμ δοκδηζηυ πενκά απυ ιζα ηαηάζηαζδ ζε ιζα 

άθθδ, πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβδεεί ηαζ είκαζ ζε 

ηάεε ζηζβιή δζαθμνεηζηυ ηαζ ιμκαδζηυ, δδθαδή 

αημθμοεεί ιζα δζαδζηαζία δηαθνξνπνίεζεο 

(differentiation). Ζ πναβιάηςζδ (actualization) 

ζπκβαίλεη «ζπλ ησ ρξφλσ». 

Ο πνυκμξ κμείηαζ ςξ εμσγελήο 

παξάγνληαο. 

Ο πνυκμξ κμείηαζ ςξ δοκαιζηή νμή ηαζ ςξ 

εζσηεξηθφο παξάγνληαο ημο ζοζηήιαημξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθ. 9. Ζ πμνεία απυ ημ δπλαηφ ζημ πξαγκαηηθφ ηαζ απυ ημ δπλεηηθφ ζημ πξαγκαησκέλν  

 

Ο πίκαηαξ ααζίζηδηε ζε ζπεηζηυ ηείιεκμ ημο John Rajchman απυ ημ Constructions, εηδ. MIT Press, Cambridge, 

Μαζαπμοζέηδ, 1988, ζεθ. 125, μ μπμίμξ ακαθφεζ ημ θυβμ ημο Deleuze βζα ηδκ «πναβιάηςζδ ημο δοκδηζημφ» (Bergonism,  

εηδ. Zone Books, New York, 1988, ζεθ. 96- 193), ιηθν. δζηή ιμο 
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δζαδζηαζζχκ αοηυ-μνβάκςζδξ πμο εκενβμπμζμφκηαζ απυ ηδκ επίδναζδ ηςκ ιεηααθδηχκ ζημ 

ζφζηδια, πανάβεζ ηδκ αηηζκζηή ιμνθμθμβία ηδξ κζθάδαξ. Όιςξ πμηέ δφμ απμηεθέζιαηα δεκ είκαζ ηα 

ίδζα, αθμφ μ ηνφζηαθθμξ δζαηδνεί ηδκ εοαζζεδζία ημο ςξ πνμξ ημ πνυκμ ηαζ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ 

ιεηααθδηέξ. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηξνρηάο ηεο, ε ληθάδα ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο 

κεηαβαιιφκελεο παξακέηξνπο, πνπ, βέβαηα, ππάξρνπλ ήδε, αιιά γίλνληαη αηζζεηέο κε ηελ 

επίδξαζή ηνπο ζηελ αλαδπφκελε θαη ζπλερψο εμειηζζφκελε κνξθή ηεο
121

 (αθ. εζη. 10). Αοηή δ 

ζπέζδ ιεηαλφ δφκαιδξ ηαζ ακηζηεζιέκμο πμο απμεδηεφεζ ηδ δφκαιδ ζηδ ιμνθή ημο, παναπέιπεζ ηαζ 

πάθζ ζημ Henri Bergson, μ μπμίμξ ζημ αζαθίμ ημο Matter and Memory
122

 οπμζηδνίγεζ υηζ ε χιε δε 

κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία ηνπ «γίγλεζζαη» (process of 

becoming), αθθά ηαζ ζηζξ έκκμζεξ ηδξ κνλαδηθφηεηαο θαη ηεο πνιιαπιφηεηαο, πμο ακαθφεδηακ 

ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, αθμφ μζ δζαδμπζηέξ ιμνθέξ ηδξ κζθάδαξ ημο πζμκζμφ είκαζ ζηζβιέξ 

ιμκαδζηυηδηαξ εκυξ ζοζηήιαημξ ιε εζςηενζηή πμθθαπθυηδηα, είλαη νη ζηηγκέο πνπ ην δπλεηηθφ, 

σο δπλακηθή θαηάζηαζε, γίλεηαη ελεξγά ππαξθηφ, σο ζπκβάλ. 

οκεπχξ, μ πχνμξ ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ είκαζ ηαηάθθδθμξ βζα ημοξ ανπζηέηημκεξ, πνμηεζιέκμο κα 

δζαηνίκμοκ δφμ ηφπμοξ ρξνληθφηεηαο. ηδκ ηθαζζζηή ιδπακζηή μ πνυκμξ είκαζ έκαξ μοδέηενμξ 

οπμδμπέαξ πνμαθέρζιςκ ζοιαάκηςκ. Όπςξ ελδβεί μ Ali Rahim, ηάεε δζαδζηαζία πμο ελεθίζζεηαζ 

ζημ πνυκμ ιπμνεί κα «δζαααζηεί» ηαζ ακάπμδα, ηαεχξ ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ζςιάηςκ 

πμο ζοιιεηέπμοκ δεκ αθθάγμοκ. Ο ρξφλνο θαη νη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα ζψκαηα πνπ 

κεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία, δειαδή, κπνξνχλ λα ζπκππθλσζνχλ ζηα πνζνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: δ ηνμπζά ιζαξ ιπάθαξ, βζα πανάδεζβια, πενζβνάθεηαζ ιε πμζμηζηά 

παναηηδνζζηζηά, υπςξ μ πνυκμξ πμο πνεζάγεηαζ βζα κα βζα κα θηάζεζ ζημ ρδθυηενμ ζδιείμ ηδξ 

ηνμπζάξ ηδξ ηαζ δ απυζηαζδ πμο δζακφεζ. Ακηίεεηα, ζηδ ιδπακζηή πμο ελεθίπεδηε ιεηά ηδ 

εενιμδοκαιζηή εεςνία, μζ πενζζζυηενεξ δζαδζηαζίεξ είκαζ ιδ ακαζηνέρζιεξ, αθμφ αθθάγμοκ ηυζμ μζ 

πμζμηζηέξ υζμ ηαζ μζ πνηνηηθέο ζδζυηδηεξ ηςκ ζςιάηςκ πμο ιεηέπμοκ ζε αοηέξ. Η δπλακηθή 

                                                      
121

 Kwinter, Sanford, Architectures of Time. Towards a Theory of the Event in Modernist Culture, εηδ. MIT Press, Cambridge 

Massachusetts, 2001, ζεθ. 26, ιηθν. δζηή ιμο 
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πνμκζηυηδηα ειπενζέπεζ ηδκ έκκμζα ημο δοκδηζημφ, αθμφ επζθοθάζζεζ ηαζ πμζμηζηέξ αθθαβέξ, πμο 

πναβιαηχκμκηαζ ζηδκ ελέθζλδ ημο πνυκμο, ςξ ακαδουιεκα ζοιαάκηα.
123

  

Οζ ανπζηέηημκεξ πμο ηζκμφκηαζ ζηδκ πνχηδ ηαηεφεοκζδ, ζφιθςκα ιε ημκ Ali Rahim, μνβακχκμοκ 

ηαζ ηα βναθεία ημοξ ηαζ ηδ δμοθεζά ημοξ ιε αοηή ηδκ ακηίθδρδ, δζαηδνχκηαξ αιεηάαθδηεξ ηζξ ανπέξ 

ημοξ ηαζ ηα αλζχιαηά ημοξ. Γμοθεφμκηαξ ιε ημ πνυκμ ςξ βναιιζηυ, ελςβεκέξ ζημζπείμ, δ δζαδζηαζία 

είκαζ, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, δ ίδζα ηαζ πνμαθέρζιδ: δ ακάθοζδ αημθμοεείηαζ απυ πνμηάζεζξ, πμο 

ζογδημφκηαζ, χζπμο κα απμννζθεμφκ υθεξ ηαζ κα ηαηαθήλμοκ υθμζ μζ ειπθεηυιεκμζ θμνείξ ζε ιία, 

ημζκχξ απμδεηηή θφζδ. Αοηή επελενβάγεηαζ ζε θεπημιένεζα, ακαπανάβεηαζ, ιεηααάθθεηαζ ηαζ 

ελεθίζζεηαζ, πςνίξ υιςξ κα αθθάγεζ δ ηεκηνζηή ζδέα. Ζ ιέεμδμξ είκαζ ζενανπζηή, απυ ηδκ ημνοθή 

πνμξ ηα ηάης, απυ ημ ζφκμθμ πνμξ ηα επζιένμοξ, απυ ημ βεκζηυ ζημ εζδζηυ ηαζ ηδ θεπημιένεζα. 

Δηείκμζ πμο ηζκμφκηαζ ζηε δεχηεξε θαηεχζπλζε, ε νπνία ελδηαθέξεη ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, 

ζοκεπχξ επακαπνμζδζμνίγμοκ ηζξ ηεπκζηέξ ημοξ, ηζξ ιεευδμοξ ημοξ, αηυιδ ηαζ ηζξ ανπζηεηημκζηέξ ημοξ 

εεςνήζεζξ ηαζ πεζναιαηίγμκηαζ ιε κέα ιέζα, κέεξ δζαδζηαζίεξ, κέα οθζηά ηαζ κέμοξ ηνυπμοξ 

ηαημίηδζδξ ημο πχνμο. Ζ δοκαιζηή δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ, ζφιθςκα πάκηα ιε ημκ Rahim, είκαζ 

θαηλφκελν θαηαξρήλ “bottom up”, δδθαδή μζ ανπζηέηημκεξ λεηζκμφκ ζοκδέμκηαξ ακελάνηδηα ιένδ 

εκυξ ζοζηήιαημξ ζε έκα ιίβια πμο ελεθίζζεηαζ ηαζ ηάεε αήια ηδξ δζαδζηαζίαξ επακελεηάγεζ ηα 

πνμδβμφιεκα ηαζ ηαηεοεφκεζ ηα επυιεκα, ιε απμηέθεζια κα πνμηφπημοκ ζρέζεηο απξφβιεπηεο. 

Δπίζδξ, επεζδή μζ ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ δεκ είκαζ βναιιζηέξ ηαζ, ζοκεπχξ, μφηε δ ζπέζδ 

αίηζμο- απμηεθέζιαημξ είκαζ βναιιζηή, ην αλαδπφκελν ζχλνιν ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ην απνηεινχλ. Σέθμξ, θυβς ηδξ δηάδξαζεο ιεηαλφ ηςκ εηενυηθδηςκ ζημζπείςκ, 

πμο απμηεθμφκ ημ ζφκμθμ, ηαζ ηδξ ιδ κηεηενιζκζζηζηήξ ηαζ απνζυνζ πνμαθέρζιδξ ζοιπενζθμνάξ ημοξ, 

μζ ηεπκζηέξ αοηέξ εζζάβμοκ ημκ υνμ ηδξ δπλεηηθφηεηαο, ηδξ πθδνμθμνίαξ δδθαδή πμο θοθάζζεηαζ 

ζημ ζφζηδια ηαζ πενζβνάθεζ πηζαλή δξάζε ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ημο ζοζηήιαημξ, αθθά δεκ είκαζ 

απαναίηδημ κα εηδδθςεεί.
124
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Δηθ. 10. «Ζ αλάπηπμε ησλ θξπζηάιισλ είκαζ απμηέθεζια ζφκεεηςκ, ιδ βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκςκ παναιέηνςκ: βεςιεηνζηχκ αζηαεεζχκ ημο κενμφ, ημο αένα, ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ημο 

ααειμφ ημνεζιμφ. Κάεε ζπδιαηζζιυξ εηθνάγεζ υπζ ιυκμ ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ αηιμζθαζνζηχκ ζοκεδηχκ ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ ζηζβιή ζε ηάπμζμ ιένμξ ημο ηυζιμο, αθθά ηαζ ηδκ ζδζαίηενδ ηνμπζά ημο ηνοζηάθθμο ηδξ κζθάδαξ 

ζημ πέναζια ημο πνυκμο. Δπεζδή δ κζθάδα είκαζ πνμσυκ «πνυκμο», μ ζπδιαηζζιυξ ηδξ ιμνθήξ ηδξ ηαζ δ 

ελέθζλδ ηδξ είκαζ, μοζζαζηζηά, έκα». 

 

Σμ ηείιεκμ ηαζ μζ εζηυκεξ είκαζ απυ ημ Architectures of Time. Towards a Theory of the Event in Modernist Culture, ηνπ 

Sanford Kwinter, εηδ. MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2001, ζεθ. 27, ιηθν. δζηή ιμο, εθεφεενδ 
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οκμπηζηά, μζ έλλνηεο- θιεηδηά, πμο δζαθαίκμκηαζ ζημκ ανπζηεηημκζηυ πνμαθδιαηζζιυ, ιέζα απυ ηδκ 

ηαηακυδζδ ημο «ρσξνρξφλνπ», ηαζ αθμνμφκ ηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, είκαζ υηζ 

αοηέξ:  

 

 εκζςιαηχκμοκ ζπλερψο κεηαβαιιφκελε πιεξνθνξία ζημ ζπεδζαζιυ, μ μπμίμξ είκαζ 

δοκαηυ κα ιεηααάθθεηαζ απυ ηδ δζάδναζή ιεηαλφ εηενυηθδηςκ ζημζπείςκ, αθθά ηαζ απυ ηδ 

δζάδναζδ ιε ημ πνήζηδ ηαζ, ιάθζζηα, κα πάνεζ απνυαθεπηεξ ιμνθέξ,  

 ακηζιεηςπίγμοκ ην ρψξν, υπζ ςξ οπυααενμ πμο θζθμλεκεί δναζηδνζυηδηεξ, αθθά, ςξ πεδίμ 

πμο πξνθαιεί ζπκβάληα, 

 ακηζιεηςπίγμοκ ημ ρξφλν υπζ ςξ μοδέηενμ οπμδμπέα πνμαθέρζιςκ ζοιαάκηςκ, αθθά σο 

δπλακηθφ παξάγνληα ζρεδηαζκνχ. Ζ δπλακηθή ρξνληθφηεηα ειπενζέπεζ ηδκ έκκμζα ηνπ 

δπλεηηθνχ (virtual), ηδξ πθδνμθμνίαξ δδθαδή πμο ελππάξρεη ελεξγά ζημ ζφζηδια ηαζ 

πμο, ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ, «ζπλ ησ ρξφλσ», ζπκβαίλεη ε πξαγκάησζε ηεο 

(actualization) (αθ.3.2.2.2). 
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3.2.2.4 Η έλλνηα ηνπ Πεδίνπ. 
 
Σμ πθαίζζμ ημο πνμαθδιαηζζιμφ βφνς απυ ηδκ έκκμζα ημο πεδίνπ, υπςξ άνπζζε κα δζαιμνθχκεηαζ 

ήδδ απυ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ΄80 έςξ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟90, ζε ζπέζδ ιε ηζξ έκκμζεξ ημο 

«δπλεηηθνχ- πξαγκαησκέλνπ», ημο «ρξφλνπ σο δπλακηθνχ παξάγνληα ζρεδηαζκνχ» ηαζ ηςκ 

«αλαδπφκελσλ ζπκβάλησλ», ζηδνίγεηαζ ηαζ πάθζ ζημ εεςνδηζηυ θυβμ ηςκ Sanford Kwinter, Stan 

Allen, Greg Lynn ηαζ Jeffrey Kipnis ηαζ ζηδ δζηή ημοξ ακάβκςζδ ενεοκχκ απυ ημοξ ημιείξ ηςκ 

εεηζηχκ επζζηδιχκ ζπεηζηά ιε ηδκ έκκμζα ημο πεδίμο. Δπζπεζνμφκ κα ηδκ ηαηακμήζμοκ ιέζα απυ ηδ 

Γεκζηή ηαζ Δζδζηή εεςνία ηδξ πεηζηυηδηαξ, απυ ηα πεζνάιαηα απυ ηζξ δεηαεηίεξ ημο ΄50 ηαζ ημο ΄60 

ημο Hans Jenny (1904-1972), θοζζημφ ηαζ επζζηήιμκα θοζζηχκ επζζηδιχκ, απυ ηδ ιεθέηδ ζιδκχκ 

ηαζ ημπαδζχκ. Ακαγδημφκ ημκ ηνυπμ πμο αοηυ ημ κέμ πθαίζζμ πμο δζαιμνθχκεηαζ ζηζξ εεηζηέξ 

επζζηήιεξ ιπμνεί κα έπεζ επίδναζδ ζηζξ ηέπκεξ ηαζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ. 

Απυ ημ 1986 ήδδ μ Kwinter ζημ άνενμ ημο ”La Città Nuova: Modernity and Continuity” ζημ πενζμδζηυ 

Zone 1/2, ημ μπμίμ ειπθμοηίγεζ ανβυηενα ζημ αζαθίμ ημο Architectures of time, πνμζπαεεί κα μνίζεζ 

ηδκ έλλνηα ηνπ πεδίνπ ηαζ επζζδιαίκεζ υηζ είκαζ ημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ ανίζηεζ εθανιμβή ημ κέμ 

ηεηναδζάζηαημ ρσξνρξνληθφ κνληέιν (αθ. 3.2.2.3), πμο πενζβνάθεηαζ ζηδ εεςνία ηδξ πεηζηυηδηαξ 

ημο Einstein ηαζ ζημ άνενμ «Υχνμξ ηαζ Υνυκμξ» (1908) ημο ιαεδιαηζημφ H. Minkowski. Ηζπονίγεηαζ 

υηζ «μ πχνμξ, μ πνυκμξ ηαζ ημ πεδίμ ζοθθαιαάκμκηαζ ςξ κηα λέα νληφηεηα, πμο δε ιπμνεί κα 

δζαζπαζηεί ζηα ζημζπεία πμο ηδκ απμηεθμφκ […] Ζ έκκμζα ημο «πεδίμο» εηθνάγεζ ηδκ απυθοηδ 

ελχπαξμε (immanence) δοκάιεςκ ηαζ ζοιαάκηςκ, ηαζ ακηζηαεζζηά ηδκ παθζυηενδ ζφθθδρδ ημο 

πχνμο, υπςξ μνίγμκηακ ιε ημ Κανηεζζακυ οπυααενμ […] Σν πεδίν πεξηγξάθεη έλα ρψξν 

εμειίμεσλ, επηξξνψλ (space of propagation, of effects). Γεκ πενζέπεζ φθδ ή οθζηά ζδιεία αθθά 

θεζημονβίεξ, ακφζιαηα ηαζ ηαπφηδηεξ (functions, vectors and speeds). Πενζβνάθεζ ηνπηθέο ζρέζεηο 

δηαθνξεηηθφηεηαο (local relations of difference) […] Ζ θοζζηή ημο Einstein εζηζάγεζ ζημ θαζαξφ 

ζπκβάλ (event), αλεμάξηεηα απφ ην πιηθφ κέζν ή ην ππφβαζξν. Ζ ιοζηδνζχδδξ βμδηεία (ζ.ζ. ηδξ 

εεςνίαξ πεδίςκ -field theory) δεκ είκαζ άθθδ απυ ηδ δοκαηυηδηά ηδξ κα εηθνάζεζ ηζξ ανπέξ ηδξ 
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εκφπανλδξ, ηδξ δοκαιζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζοκέπεζαξ (immanence, dynamism and continuity)».
125

 

Ζ Δζδζηή Θεςνία ηδξ πεηζηυηδηαξ, ζφιθςκα ιε ημκ Kwinter, ακηζηαηέζηδζε ηδκ έκκμζα ημο απυθοημο 

πνυκμο ιε ηδκ έκκμζα ημο πεδίμο, αθμφ «μ πχνμξ, ηα ζοιαάκηα ηαζ δ φθδ ζηαιάηδζακ κα 

θεζημονβμφκ ςξ οπυααενμ ημ έκα βζα ημ άθθμ, αθθά ακηίεεηα άνπζζακ κα βίκμκηαζ ακηζθδπηά ςξ 

αιιειεμαξηψκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδίνπ».
126

 Σμ κέμ ηεηναδζάζηαημ πςνμπνμκζηυ ιμκηέθμ, 

υπςξ επζζδιαίκεζ μ ίδζμξ, αλεμάξηεην απφ πιηθά ραξαθηεξηζηηθά, εζζάβεζ ηδκ έκκμζα ηδξ ζπλνρήο 

ςξ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο πεδίμο ηαζ ημ ηαεζζηά ιεκ αθδνδιέκμ, αθθά ηαζ ζηαεενυ: «Σμ πεδίμ 

δεκ οπάνπεζ ςξ οθζηυηδηα, αθθά οπάνπεζ πακημφ ηαζ ηαοηυπνμκα, υπμο οπάνπμοκ δοκάιεζξ ηαζ φθδ 

[…] Σμ πεδίμ δεκ πνμτπάνπεζ, αθθά είκαζ πάκηα πανυκ ςξ δπλεηηθφηεηα, ηαεμνζγυιεκμ απυ -ηαζ 

ιέζα ζηα- «εθαζηζηά ζοιαάκηα» πμο ημ ζοβηνμημφκ ηαζ ημ πναβιαηχκμοκ».
127

 

Σμ άνενμ ημο Stan Αllen «From Object to Field» είκαζ ζδιακηζηυξ ζηαειυξ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο 

εεςνδηζημφ πθαζζίμο ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ζηέρδξ ηδ δεηαεηία ημο ΄90, ηαεχξ μ Allen ζοβηεκηνχκεζ 

ηυζμ παθζυηενμοξ δζημφξ ημο πνμαθδιαηζζιμφξ ζπεηζηά ιε ηδκ έκκμζα ημο πεδίμο, υπςξ είπακ 

εηθναζηεί ζηδ δζδαζηαθία εκυξ studio ζηδκ Ανπζηεηημκζηή ζπμθή ημο πακεπζζηήιζμο Columbia ζηδ 

Νέα Τυνηδ ηδκ άκμζλδ ημο ‟95, ηαεχξ ηαζ ημο Kwinter, πμο ακαθένεδηακ πνςηφηενα, ημο Kipnis, 

αθθά ηαζ ζφβπνμκςκ εζηαζηζηχκ. Δπζπεζνεί, πνχηδ θμνά πμθφ ζοβηεηνζιέκα, κα πνμηείκεζ ηνυπμοξ 

πμο δ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ ηαζ μ ζπεδζαζιυξ, ηυζμ ζε ανπζηεηημκζηή υζμ ηαζ ζε πμθεμδμιζηή 

ηθίιαηα, ιπμνεί κα επδνεαζηεί απυ ηζξ ελεθίλεζξ ζηδ ιαεδιαηζηή εεςνία πεδίςκ, ηα ιδ βναιιζηά 

δοκαιζηά ζοζηήιαηα ηαζ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβζηέξ δοκαηυηδηεξ πμο ιεηαηζκμφκηαζ απυ ημ αλαινγηθφ 

αληηθείκελν ζην ςεθηαθφ πεδίν. Απμηεθεί αάζδ ηαζ ζδιείμ ακαθμνάξ πμθθχκ ιεηαβεκέζηενςκ 

εεςνδηζηχκ πμο αζπμθήεδηακ έηημηε ιε ηδκ έκκμζα ημο πεδίμο, αθθά ηαζ ημο ζιήκμοξ.  

Καηανπήκ εζζάβεζ ηδκ έκκμζα «ζπλζήθεο πεδίνπ» (field conditions) πμο παναπέιπεζ ζηδ ιεηάααζδ 
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 Kwinter, Sanford, Architectures of Time. Towards a Theory of the Event in Modernist Culture, εηδ. MIT Press, Cambridge 

Massachusetts, 2001, ζεθ. 60, ιηθν. δζηή ιμο  

126
 ημ ίδζμ, ζεθ. 67, ιηθν. δζηή ιμο 

127
 ημ ίδζμ, ζεθ. 68- 69, ιηθν. δζηή ιμο ζημ «plastic events that articulate it and render it actual»: Ζ εθαζηζηυηδηα- 

πθαζηζηυηδηα (plasticity) είκαζ ιζα ζδζυηδηα ηςκ ακοζιάηςκ (δοκάιεςκ-βναιιχκ), ζφιθςκα ιε ημκ Kwinter, πμο, βζα ηα πεδία, 

είκαζ υηζ ήηακ δ βναιιή βζα ηδκ ηθαζζζηή ιδπακζηή. 
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απυ ημ έκα, ημ αοηυκμιμ, ημ ακηζηείιεκμ (object) ζηα πμθθά, ζηδ ζοθθμβζηυηδηα, ζημ πεδίμ (field). Οζ 

«ζοκεήηεξ πεδίμο» ηαηανπήκ δέπμκηαζ ημ απνυαθεπημ ςξ ιένμξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ημοξ 

πενζμνζζιμφξ, ηδκ πμθοπθμηυηδηα απυ ημ οπάνπμκ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ οθζζηάιεκεξ 

ζοκεήηεξ (ημκ ηυπμ), ζηζξ μπμίεξ ηαθείηαζ κα πανέιαεζ μ ανπζηέηημκαξ, ςξ εοηαζνία, λεθεφβμκηαξ έηζζ 

απυ ηδκ πενζμνζζηζηή «ηαεανή» ακηίθδρδ ημο Μμκηένκμο ή απυ ηδκ οπενααηζηή δζάεεζδ ηδξ 

απμδυιδζδξ. Ωξ μνζζιυ ηδξ «ζοκεήηδξ πεδίμο» πνμηείκεζ: «νπνηνδήπνηε ρσξηθφ ππφβαζξν 

ηθαλφ λα ελψζεη εηεξφθιεηα ζηνηρεία, ζεβφκελν ηαπηφρξνλα ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηνπ 

θαζελφο».
128

 Απακηά έηζζ ζημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ πμο ακαθφεδηακ πνμδβμοιέκςξ (ηεθ. 3.1), ζημ 

αδζέλμδμ πμο είπε μδδβήζεζ μ Μμκηενκζζιυξ ηαζ δ απμδυιδζδ, αθμφ πνμηείκεζ έκακ κέμ ηνυπμ 

ζοκεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ, πμο ηαθφπηεζ ηδκ ακάβηδ δηαηήξεζεο ηφζν ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο 

ζπλεθηηθφηεηαο, φζν θαη ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο.  

ε αοηή ηδ αάζδ, ζηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ζρεκαηηζκψλ πεδίσλ ζοβηαηαθέβεζ ηδκ πμνχδδ οθή 

ημοξ ηαζ ηδκ ηνπηθή δηαζπλδεζηκφηεηα, πμο μνίγεηαζ ιε απζηεξνχο εζσηεξηθνχο θαλφλεο ηαζ 

πμο ηα εκχκεζ ζε έκα ζφκμθμ ιε ραιαξά φξηα, κε ξεπζηή κνξθή θαη δπλαηφηεηα ζπλερνχο 

εμάπισζεο. οιπθδνχκμκηαξ ημκ μνζζιυ ελδβεί: «Οζ «ζοκεήηεξ πεδίμο» είκαζ θαζκυιεκα υπμο δελ 

ππάξρεη ηεξαξρηθή δνκή (bottom up phenomena): δεκ μνίγμκηαζ απυ αοζηδνά βεςιεηνζηά ζπήιαηα, 

αθθά απυ ημπζηέξ ζοκδέζεζξ. Ζ ιμνθή έπεζ ζδιαζία, υπζ φκσο ε κνξθή ησλ πξαγκάησλ, φζν ε 

κνξθέο κεηαμχ ησλ πξαγκάησλ».
129

 

Σμ ηαθφηενμ πανάδεζβια, πνμηείκεζ μ Stan Allen, βζα κα ιεθεηήζεζ ηακείξ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ 

πεδίςκ είκαζ ηα θνπάδηα ςαξηψλ θαη ηα ζκήλε πνπιηψλ. ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο „80 μ 

εεςνδηζηυξ Craig Reynolds, πνμζμιμίςζε ζε οπμθμβζζηή ηδ ζοιπενζθμνά εκυξ ζιήκμοξ πμοθζχκ. 

Σμπμεέηδζε έκα πθήεμξ «πξαθηφξσλ» (agents/ boids) ζε έκα πενζαάθθμκ ιε ιεηααθδηέξ πμο 

αημθμοεμφζακ ηνεζξ ηακυκεξ ζοιπενζθμνάξ: κα δζαηδνμφκ ιζα εθάπζζηδ απυζηαζδ απυ άθθεξ 
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μκηυηδηεξ, κα έπμοκ ηδκ ίδζα ηαπφηδηα ηαζ βεκζηή ηαηεφεοκζδ ιε ημοξ βεζημκζημφξ «πνάηημνεξ» ηαζ κα 

ζημπεφμοκ πνμξ ημ ηέκηνμ ηδξ ιάγαξ ηςκ βεζημκζηχκ δζαηνζηχκ «πναηηυνςκ», δδθαδή κα ιδκ 

απμιαηνφκμκηαζ απυ ηδ ιάγα. Ο Allen ακαθένεηαζ ζηζξ παναηδνήζεζξ ημο Mitchel Waldrop, μ 

μπμίμξ επζζδιαίκεζ υηζ πςνίξ κα δμεεί ηάπμζα εκημθή πενί ζπδιαηζζιμφ ζιήκμοξ, πανά ιε ηδ πνήζδ 

ιυκμ αοηχκ ηςκ ηνζχκ ημπζηχκ ηακυκςκ, πμο αθμνμφκ απμηθεζζηζηά ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ ηάεε 

λεπςνζζηήξ ιμκάδαξ, ε κνξθή, πνπ πξνέθππηε σο αλαδπφκελν θαηλφκελν, απφ ηε κνλάδα 

πξνο ην ζχλνιν (bottom up phenomenon), ήηαλ πάληα ζκήλνο.
130

  

Μζηνά ηαζ ιεβάθα ημπάδζα ή ζιήκδ, θμζπυκ είκαζ ηαηελμπήκ θαζκυιεκα πεδίμο: έπμοκ ηαηά αάζδ ηδκ 

ίδζα δμιή ηαζ οπαημφμοκ ζε ηακυκεξ πμο αθμνμφκ ηδκ ηαπφηδηα ηαζ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ επζιένμοξ 

ζημζπείςκ ημοξ, ηδκ απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ η.α. Λυβς ηςκ ηακυκςκ ζοιπενζθμνάξ, πμο είκαζ 

ημπζημί/ εκημπζζιέκμζ, μζ ιεηααμθέξ ηαζ ηα ειπυδζα δεκ είκαζ ηαηαζηνμθζηά βζα ημ ζφκμθμ, αθθά 

βίκμκηαζ δεηηά ιε νεοζηή πνμζανιμζηζηυηδηα. Μζα ιεηααμθή ζηδ εέζδ ή ηδκ ηαηεφεοκζδ ηίκδζδξ 

ιζαξ απυ ηζξ ιμκάδεξ, ιεηαδίδεηαζ ηαζ επδνεάγεζ υθεξ ηζξ οπυθμζπεξ.
 
Μεηά απυ πμθθέξ δζαηανάλεζξ 

ειθακίγμκηαζ κνληέια ζπκπεξηθνξάο (patterns of behavior) ηαζ, ζοκεπχξ, ιμνθήξ (figure), υπζ 

εκηεθχξ ίδζα ιεηαλφ ημοξ ηαζ υπζ ζακ ζηαεενή ηοπμθμβία, αθθά ςξ απμηέθεζια ημπζηχκ 

ιζηνμιεηααμθχκ
 131

 (αθ. εζη. 11). 

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ηαζ δ ένεοκα ημο Jeff Kipnis, βζα ηα θνπάδηα ςαξηψλ, ηα μπμία 

ακηζθαιαάκεηαζ ςξ: «πμθοπθδεή, ζοιπαβή, ζφκεεηα, εθήιενα, πάκηα ζπδιαηζζιέκα, αθθά ζοκεπχξ 

αιιάδνληαο κνξθή, […] ςξ απμηέθεζια ηςκ παναβυκηςκ πμο επζδνμφκ ηαζ δζαιμνθχκμοκ ηδ 

δοκαιζηή ημοξ, ηδκ ηάεε ζηζβιή».
132

 Με ηδ ζεζνά ημο δδιζμονβεί εζηαζηζηέξ ζοκεέζεζξ- πνδζηζηά 
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 O Mitchel Waldrop, ζφβπνμκμξ θοζζηυξ, αζπμθήεδηε ιε ηδ εεςνία ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ζοζηδιάηςκ 
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ζοζηήιαηα, απμηεθμφιεκα απυ ιζα επακαθαιαακυιεκδ ιμκάδα πμο δζαζοκδέεηαζ ιε ηζξ οπυθμζπεξ 

ζε δίηηομ- ζιήκμξ (ημ ιέζμ ζοκδεζζιυηδηαξ είκαζ άθθμηε κήια εθαζηζηυ, άθθμηε ιεηαθθζηέξ νάαδμζ, 

πμο επζηνέπμοκ, ηαηά πενίπηςζδ, μνζζιέκεξ ηζκήζεζξ ηςκ ζημζπείςκ ηαζ μνίγμοκ ιζα εθάπζζηδ ή 

ιέβζζηδ απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ), ιε ηνυπμ χζηε κηα ηνπηθή κεηαβνιή ζε έλα ηκήκα ηεο ζχλζεζεο 

λα επεξεάδεη ην ζχλνιν. Σμπμεεηχκηαξ βζα πανάδεζβια έκα ακηζηείιεκμ ζε ιία απυ ηζξ 

επακαθαιαακυιεκεξ ιμκάδεξ (αζηχκηαξ δδθαδή ιζα ελςηενζηή δφκαιδ), δ υθδ ζφκεεζδ 

ιεηαθθάζζεηαζ μιαθά (επδνεάγμκηαζ μζ ημπζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ) ιέπνζ κα ζζμννμπήζεζ 

ζε ιζα κέα ηαηάζηαζδ (αθ. εζη. 12). 

Ο Sanford Kwinter, βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ δοκαιζηήξ θφζδξ ημο πεδίμο ηαζ ημο ηνυπμο πμο 

ζπδιαηίγμκηαζ ηα ζιήκδ, ιεθεηά ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ημθεμπηένςκ, ζε άνενμ ημο ζημ 

ASSEMBLAGE 19 ημο 1992. Παναηδνεί υηζ ηα ημθευπηενα θεζημονβμφκ ζε έκα πεδίμ 

δζαθμνμπμζήζεςκ, πμο ηαεμνίγεηαζ ακάθμβα ιε ηδ πδιζηή ζοβηέκηνςζδ ιζα μοζίαξ, ηδξ θενμιυκδξ. 

Οζ ιμκάδεξ ακαβκςνίγμοκ ηδκ μοζία ηαζ ηείκμοκ κα ζοβηεκηνχκμκηαζ πνμξ ηα εηεί, δδιζμονβχκηαξ 

έκα ζοιπαβέξ ζφκμθμ (cluster) ιε ιεβάθδ ακεεηηζηυηδηα ζημ πνυκμ.
133

 Σμ ζημζπείμ πμο ημκ 

εκδζαθένεζ ζηζξ πνχηεξ εηείκεξ παναηδνήζεζξ είκαζ μ ηνυπμξ ιεηάδμζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ, πμο 

μδδβεί ζε ζοβηνυηδζδ ιμνθήξ. Σμκίγεηαζ ιε αοηυ ημ πανάδεζβια δ έιιεηςε θεληξηθνχ ειέγρνπ 

ζημοξ ζπδιαηζζιμφξ πεδίςκ ηαζ δ ζδιαζία ηδξ ζοθθμβζηυηδηαξ πμο ελανηάηαζ απυ ιζα ζπλζήθε 

ζπλδεζηκφηεηαο. Γδθαδή ημ ζιήκμξ δεκ είκαζ έκα μιμβεκέξ «Όθμκ», αθθά ιζα δοκαιζηή 

δζαθμνμπμζδιέκδ ζπιινγηθφηεηα (αθμφ δ ηάεε ιμκάδα ανπζηά ηζκείηαζ ακελάνηδηα), πμο 

απμηεθείηαζ απυ πνάηημνεξ ζε δηαζχλδεζε/ δηάδξαζε. Οζ ζδιενζκέξ ακαγδηήζεζξ (υπςξ εα 

ακαθενεεί ζημ ηεθ. 4.5), αλζμπμζχκηαξ ηζξ αάζεζξ πμο ηέεδηακ απυ αοηέξ ηζξ πνμβεκέζηενεξ 

ακαγδηήζεζξ, λακαβονίγμοκ ζηδκ παναηήνδζδ ημζκςκζηχκ εκηυιςκ, ακαγδηχκηαξ έκα επζπθέμκ 

ζημζπείμ: ημ ιδπακζζιυ ιε ημκ μπμίμ ιμκάδεξ ρακειήο λνεκνζχλεο (ιονιήβηζα, ιέθζζζεξ ηαζ 

ποβμθαιπίδεξ) αθθδθεπζδνμφκ, ενβάγμκηαζ ζοθθμβζηά ιμζνάγμκηαξ ημ θυνημ, επδνεάγμκηαζ απυ 

ελςβεκείξ ηαζ εκδμβεκείξ πανάβμκηεξ, χζηε κα δζαιμνθχζμοκ ηεθζηά ημζκςκζηέξ δμιέξ πςειήο 
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Δηθ. 11. κήλνο Πνπιηψλ 

 

Kwinter, Sanford, Far from Equilibrium. Essays on Technology and Design Culture, εηδ. ACTAR, Βανηεθχκδ- 

Νέα Τυνηδ, 2007 
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Δηθ. 12. Κνπάδη ςαξηψλ ηαζ εηθαζηηθέο ζπλζέζεηο ημο Jeff Kipnis 

 

Kipnis, Jeffrey, “Architecture after Geometry- an Anthology of Mysteries” ζημ Architecture After Geometry,  

ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 127, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997 
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λνεκνζχλεο. Σα ιονιήβηζα, βζα πανάδεζβια, ακαγδημφκ ηνμθή λεηζκχκηαξ ηοπαία πνμξ δζάθμνεξ 

ηαηεοεφκζεζξ ηαζ εηνφμκηαξ θενμιυκδ. Μυθζξ ημ πνχημ ανεζ ηνμθή επζζηνέθεζ πνμξ ηδ αάζδ, 

δοκαιχκμκηαξ ημ ίπκμξ ημο, ημ πδιζηυ «ιίημ», πμο ηα οπυθμζπα ιονιήβηζα ακαβκςνίγμοκ, ιε 

απμηέθεζια κα ηαηεοεοκεμφκ πνμξ ηα εηεί, χζηε κα λεηζκήζεζ δ ζοθθμβζηή ενβαζία.
134

  

Ο Greg Lynn, πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζεζ ηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ ιμνθήξ, εκηυξ εκυξ δοκαιζημφ 

πεδίμο, ιεθέηδζε ηδ δμοθεζά ημο Hans Jenny ηδ δεηαεηία ημο „50 ηαζ ημο „60, ςξ ημ ηαθφηενμ 

πανάδεζβια πχξ ηαιαληεπφκελα, κεηαβαιιφκελα, θπκαηλφκελα πεδία δπλάκεσλ κπνξνχλ λα 

παξάγνπλ υπζ ιυκμ ιμηίαα (patterns), αθθά ηαζ κνξθή. Ζ ααζζηή παναηήνδζδ ημο Jenny, πμο 

πνμηφπηεζ απυ ηα πεζνάιαηά ημο, επζζδιαίκεζ μ Lynn, είκαζ μ ζπλερήο παναηηήναξ ιμνθήξ ηαζ 

πεδίμο ιέζα ζημ μπμίμ αοηή δδιζμονβείηαζ, ημ πυζμ ηάεε ιένμξ έπεζ έκακ ζδζαίηενμ νυθμ ζημ ζφκμθμ. 

Σα πεζνάιαηα αθμνμφζακ ηδκ ηίκδζδ ζλςδχκ δμκμφιεκςκ ηαζ ιαβκδηζζιέκςκ ζςιαηζδίςκ. Μεθέηδζε 

ηδ ζοιπενζθμνά νζκζζιάηςκ ζζδήνμο πάκς ζε δμκμφιεκμ δίζημ ηαζ οβνχκ ζςιαηζδίςκ ακάιεζα ζε 

δφμ δμκμφιεκμοξ δίζημοξ, εκηυξ ιαβκδηζημφ πεδίμο. Σμ εκδζαθένμκ ημο ήηακ ζηδκ ηίκδζδ ηςκ 

δζαδμπζηχκ ιμνθχκ, δειαδή ζηελ νκαιή κεηάβαζε απφ κνλαδηθφηεηα ζε κνλαδηθφηεηα (αθ. 

3.2.2.2 &3.2.2.3 singularity). Ζ επίδναζδ δφμ ιεηαααθθυιεκςκ πεδίςκ μδδβμφζε ζε ιμνθέξ, πμο 

πανέιεκακ ζπλερείο κε ηα πεδία ιέζα απυ ηα μπμία πανάβμκηακ. Όπςξ επζζδιαίκεζ ζημ αζαθίμ ημο 

Cymatics: Wave Phenomena, Vibrational Effects, Harmonic Oscillations with their Structure, Kinetics 

and Dynamics «μζ ζπδιαηζζιμί αοημί, πμο ζηαεενμπμζήεδηακ ιέζα ζημ ιαβκδηζηυ πεδίμ οπυ 

δυκδζδ, είκαζ πενίπθμημζ βζαηί θένμοκ ημ απμηφπςια ηδξ ηάεε θάζδξ, απυ ηδκ μπμία πέναζε δ 

ιάγα. Δίκαζ ζπδιαηζζιμί νεοζημί ιε ιζηνέξ νοηίδεξ, δζαδμπζημφξ ηοιαηζζιμφξ ηαζ λαθκζηέξ αθθαβέξ 

ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ νμήξ. Δίκαζ ζακ ημ „ζζημνζηυ‟ ηδξ δζαδζηαζίαξ κα έπεζ ηαηαβναθεί ζε επζιήηεζξ 

                                                      
134

 Thacker, Eugene, Networks, Swarms Multitudes, www.ctheory.net, articles: a142a, δι. δδιμζίεοζδξ 5/18/2004, εηδ. Arthur 

and Mari Louise Kroker, πνυζααζδ 18/6/2008. Ο Thacker παναπέιπεζ βζα πενζζζυηενμ οθζηυ ζπεηζηά ζημοξ Eric Bonabeau 

& Guy Theraulaz “Swarm Smarts” ζημ Scientific American, Μάνηζμξ 2000, ζεθ. 72-79. Δπίζδξ μζ ένεοκεξ ημο Ηκζηζημφημο ημο 

Santa Fe ζημ Νέμ Μελζηυ βζα αζμθμβζηά ελεθζηηζηά ζοζηήιαηα, δζαδζηαζίεξ αοηυ-μνβάκςζδξ ηαζ ακάδοζδξ, πμο ζηδνίγμκηαζ ζε 

παθζυηενεξ ένεοκεξ ημο Mitchel Waldrop βζα ηδ εεςνία ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ έδςζακ θςξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ζοζηδιάηςκ, πμο μνβακχκμκηαζ ζε δίηηομ, υπμο δ ζοκμθζηή κμδιμζφκδ οπενααίκεζ ηαηά πμθφ αοηή ημο 

αενμίζιαημξ ηςκ ιμκάδςκ. 

http://www.ctheory.net/
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ηαζ εβηάνζζεξ πηοπχζεζξ».
135

 Ο Jenny δδιζμφνβδζε βθοπηά, υπζ ιε ηζξ βκχνζιεξ ιεευδμοξ εκυξ 

βθφπηδ, ιέζα απυ ημ πεζνζζιυ οθζημφ, αθθά αιιάδνληαο ζπρλφηεηεο ζε δηάθνξεο παξακέηξνπο. 

Ο Lynn ημκίγεζ υηζ «αοηή δ ιεηάααζδ απυ βθοπηζηέξ ηεπκζηέξ θαλεφιαημξ, ζηαθίζιαημξ, ζιζθεφιαημξ, 

ηειαπζζιμφ ηαζ επακαζοκανιμθυβδζδξ ημο οθζημφ, ζε ιεευδμοξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ, 

δυκδζδ ηαζ ημκ ηοιαηζζιυ ζςιαηζδίςκ, δε ζδιαίκεζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ απυ ηα 

ιδπακήιαηα ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία. Αληίζεηα, ζεκαίλεη ηε δεκηνπξγηθή θαζνδήγεζε θάπνησλ 

παξακέηξσλ, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή κνξθηθνχ απνηειέζκαηνο».
136

 Σμ εκδζαθένμκ ημο 

επζηεκηνχκεηαζ θμζπυκ ζηζξ ζοκεήηεξ πεδίμο ηαζ ζημ πχξ αοηέξ επζδνμφκ ζε ζημζπεία πμο 

ανίζημκηαζ εκηυξ ημο πεδίμο, χζηε ηεθζηά κα ζπδιαηζζηεί ιμνθή (αθ. εζη. 13). 

Απυ ηδκ άθθδ, δ έιθαζδ ημο Kwinter βζα ηα πεζνάιαηα αοηήξ ηδξ θφζδξ ημο Jenny είκαζ ηαζ πάθζ ζημ 

δπλεηηθφ ηαζ ημ πξαγκαησκέλν, έκκμζεξ πμο απμηημφκ ζδζαίηενμ κυδια ιζθχκηαξ βζα ζοκεήηεξ 

πεδίμο (αθ. 3.2.2.3). Δπζζδιαίκεζ υηζ «δζαηνίκεηαζ έκα ζοβηεηνζιέκμ ηαζ ζοκεπέξ ιμηίαμ (pattern) 

πίζς απυ ηδ ιμνθή πμο πνμηφπηεζ, ςξ ζοκδοαζιυξ ηδξ οθζηυηδηαξ ημο ιεηαθθζημφ δμκμφιεκμο 

δίζημο ηαζ ηδξ ζοπκυηδηαξ ημο πεδίμο. Αοηυ ημ ιμηίαμ δεκ εηδδθχκεηαζ πμηέ, παναιέκεζ δπλεηηθφ 

(virtual). Σμ πξαγκαησκέλν (actual) ιμηίαμ πάκηα εηθνάγεζ ιζα παναθθαβή ή εμέιημε ηεο 

δπλεηηθήο ηνπ κνξθήο, πηζζιέκμ ζημ δοκδηζηυ πκάνζ (template), αθθά ιε ζοκεπείξ παναθθαβέξ. 

Συζμ δ δοκδηζηή υζμ ηαζ δ πναβιαηςιέκδ δμιή ελππάξρνπλ ζηδκ ίδζα εζηυκα, αθθά δ μκημθμβζηή 

ημοξ ηαηάζηαζδ (status) παναιέκεζ δζαηνζηή»
137

 (αθ. εζη. 14). 

Μεθεηχκηαξ θμζπυκ παναδείβιαηα απυ ηδ θφζδ, ηαεχξ ηαζ πεζνάιαηα απυ ημ πχνμ ηςκ εεηζηχκ 

επζζηδιχκ, μζ ανπζηέηημκεξ ηάκμοκ ηδκ πνχηδ πνμζπάεεζα κα εκημπίζμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ημο 

πεδίμο ηαζ κα ηαηακμήζμοκ πχξ νη ζπλζήθεο πεδίνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα δηέμνδν γηα 

ηελ αξρηηεθηνληθή, απυ ημκ αθαζνεηζηυ παναηηήνα ημο Μμκηενκζζιμφ, πμο ακαγδηά ηνυπμ κα 

ακηαπμηνίκεηαζ ιε νεοζηυηδηα ζε ημπζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ, δζαηδνχκηαξ υιςξ ηδ ζοκμθζηή ηδξ  
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 Jenny, Hans, Cymatics: Wave Phenomena, Vibrational Effects, Harmonic Oscillations with their Structure, Kinetics and 

Dynamics, (ηυιμξ 2, ζεθ. 60- 63), εηδ. Basilius Press, Βαζζθεία, 1974, (ανπζηή έηδμζδ ζηα Γενιακζηά, 1967), ιηθν. δζηή ιμο 

136
 Lynn, Greg, Animate Form, εηδ. Princeton Architectural Press, Nέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 39, ιηθν. δζηή ιμο 

137
 Kwinter, Sanford, Architectures of Time. Towards a Theory of the Event in Modernist Culture, εηδ. MIT Press, Cambridge 

Massachusetts, 2001, ζεθ. 9, ιηθν. δζηή ιμο 
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Δηθ. 13. Γζαδμπζημί ζρεκαηηζκνί θεξξνκαγλεηηθήο κάδαο ιέζα ζε ιαβκδηζηυ πεδίμ οπυ δυκδζδ. 

Απυ πεζνάιαηα ημο Hans Jenny. 

 

Απυ ημ Animate Form ημο Greg Lynn, εηδ. Princeton Architectural Press, Nέα Τυνηδ, 1999, ζε ακαθμνά ημο ζε 

πεζνάιαηα ημο Hans Jenny (Cymatics: Wave Phenomena, Vibrational Effects, Harmonic Oscillations with their 

Structure, Kinetics and Dynamics, ηυιμξ 2, εηδ. Basilius Press, Βαζζθεία, 1974, ανπζηή έηδμζδ ζηα Γενιακζηά 1967) 
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Δηθ. 14. Κπκαηνεηδείο ζρεκαηηζκνί απυ ζςιαηίδζα άιιμο ηαζ ζηυκδξ ζε ιαβκδηζηυ πεδίμ πμο 

δδιζμονβείηαζ ακάιεζα ζε δφμ δμκμφιεκμοξ δίζημοξ. Απυ πεζνάιαηα ημο Hans Jenny. «Σμ πναβιαηςιέκμ 

(actual) ιμηίαμ πάκηα εηθνάγεζ ιζα παναθθαβή ή ελέθζλδ ηδξ δοκδηζηήξ ημο ιμνθήξ». 

 

Σμ ηείιεκμ ηαζ μζ εζηυκεξ είκαζ απυ ημ Architectures of Time. Towards a Theory of the Event in Modernist Culture, ηνπ 

Sanford Kwinter, εηδ. MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2001, απυ ακαθμνά ημο ζε πεζνάιαηα ημο Hans Jenny 

(Cymatics: Wave Phenomena, Vibrational Effects, Harmonic Oscillations with their Structure, Kinetics and Dynamics, 

ηυιμξ 2, εηδ. Basilius Press, Βαζζθεία, 1974, ανπζηή έηδμζδ ζηα Γενιακζηά, 1967, ζεθ. 9, ιηθν. δζηή ιμο) 
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ζηαεενυηδηα. Πνζκ υιςξ δζαηοπχζμοκ ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ημοξ βζα ηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ ημκ 

πμθεμδμιζηυ ζπεδζαζιυ, ηυζμ μ Stan Allen υζμ ηαζ μ Kwinter ακαγδημφκ πςξ ακηαπμηνίκεηαζ δ ηέπκδ 

ζε αοηά ηα κέα ενεείζιαηα. 

ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, ζδιεζχκεζ μ Sanford Kwinter, μ θμοημονζζιυξ -ημ πνχημ αζζεδηζηυ 

ζφζηδια, ηςκ ανπχκ ημο 20
μο

 αζχκα, πμο λεθεφβεζ ιε ηέημζμ ηνυπμ απυ ημ ηθαζζζηυ- ιπμνεί κα βίκεζ 

ηαηακμδηυξ ιυκμ ιέζς ιζα βθχζζαξ ηοιάηςκ ηαζ πεδίςκ. Δίκαζ έκα ζφζηδια ακμζπηυ, ιαηνζά απυ ημ 

ζδιείμ ζζμννμπίαξ, πμο ακηαπμηνίκεηαζ ζηα νεοζηά πενζααθθμκηζηά δεδμιέκα ηαζ ιεθεηά ηδκ 

εθήιενδ ζζμννμπία δοκάιεςκ ζε ζφβηνμοζδ.
138

 Ανβυηενα, ζηα ιέζα ημο αζχκα, ζοιπθδνχκεζ μ 

Allen, ζημ “from Object to Field”, μζ ιέηα- ιζκζιαθζζηέξ (Bruce Nauman, Αlan Saret, Barry le Va) είκαζ 

μζ πνχημζ πμο πεζναιαηίγμκηαζ ιε νεοζηά οθζηά, ηςκ μπμίςκ ηδ ζοιπενζθμνά δεκ ιπμνεί ηακείξ κα 

βκςνίγεζ εη ηςκ πνμηένςκ, άνα μφηε ηαζ ηδκ ηεθζηή ιμνθή. Γδιζμονβμφκ ηζξ ζοκεήηεξ βζα κα 

ιεθεηήζμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ οθζηχκ ηαζ κα δζαιμνθχζμοκ ημ πενζαάθθμκ, πμο εα μδδβήζεζ 

ζηδκ παναβςβή ημο ηεθζημφ απμηεθέζιαημξ, εζζάβμκηαξ έηζζ ηδκ έλλνηα ηεο επθαηξίαο, ηνπ ηπραίνπ 

θαη ηνπ ελδερφκελνπ ζηδκ ηέπκδ. Ζ έιθαζδ δδθαδή δίκεηαζ ζηδ δηαδηθαζία ηνπ γίγλεζζαη θαη φρη 

ζε δεηήκαηα λνήκαηνο. Απυ αοημφξ ημοξ ηαθθζηέπκεξ, υπςξ εηηζιά μ Stan Allen, μ Barry le Va 

αλζμπμζεί ζε ιεβαθφηενμ ααειυ ηζξ ζοκεήηεξ πεδίμο. Απυ ηα ιέζα ημο ‟60 αζπμθείηαζ ιε ηαηαζηεοέξ, 

πμο μκμιάγεζ “Distributional Sculpture”, ζηζξ μπμίεξ έκα ακηζηείιεκμ δε ιπμνεί κα κμδεεί ςξ 

λεπςνζζηή μκηυηδηα απυ ημ πεδίμ πμο ηαηαθαιαάκεζ: «είηε πνμηφπηεζ ιέζς „ηοπαίαξ/ 

απνμβναιιάηζζηδξ‟ δζαδζηαζίαξ, είηε ιέζς ηαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ πμο „αημθμοεεί ηακυκεξ‟, θάζε 

„δηαλνκή‟ (distribution) νξίδεηαη σο „ζρέζεηο κεηαμχ ζεκείσλ‟ ή „δηαδνρή ζπκβάλησλ‟».
139

  

ηζξ γξαθηθέο ηέρλεο δ εεςνία ηςκ πεδίςκ μδδβεί ζε ακαεεχνδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο ηακάαμο. Όθμζ μζ 

ηάκααμζ απμηεθμφκ ηακμκζηυ πεδίμ. Δκαπμεέημκηαξ υιςξ έκακ ηακμκζηυ ηάκααμ πάκς ζε έκακ 

άθθμ, απυ ημ ζοκδοαζιυ δδθαδή νοειζηά επακαθαιαακυιεκςκ ζημζπείςκ, πνμηφπημοκ 

απνυαθεπηα, ιδ ηακμκζηά ζπήιαηα, βκςζηά ζακ moiré patterns. Πανυθα αοηά, μζ ακαδουιεκεξ
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 Kwinter, Sanford, “Landscapes of Change: Boccioni‟s Stati d’ animo as a General Theory of Models” ζημ ASSEMBLAGE 

19, εηδ. ΜΗΣ, 1992, ζεθ. 52, ιηθν. δζηή ιμο 
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 Livingston, Jane, «Barry le Va, Distributional Sculpture» ζημ ARTFORUM, Nov 1968, ιηθν. δζηή ιμο. 
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ιμνθέξ δεκ είκαζ ηοπαίεξ- μζ αθθαβέξ ζηδκ ηθίιαηα, μζ ποηκχζεζξ ηαζ αναζχζεζξ επακαθαιαάκμκηαζ 

ζφιθςκα ιε πμθφπθμημοξ ιαεδιαηζημφξ ηακυκεξ (αθ. εζη. 15). Ζ έιθαζδ ημο Stan Allen είκαζ ζηζξ 

ημπζηέξ ιζηνμδζαθμνμπμζήζεζξ, ζηδκ ακαδουιεκδ ιμνθή. ε ακηίεεζδ θμζπυκ ιε ηζξ ζοκεεηζηέξ ανπέξ 

ημο Κοαζζιμφ ηαζ ημο Μζκζιαθζζιμφ, πμο επεδίςηακ ηδκ έηθναζδ ιε αθαζνεηζηυ ηνυπμ ιζαξ 

ζοβηεηνζιέκδξ πνμηαεμνζζιέκδξ ιμνθήξ, εκυξ αοηυκμιμο ακηζηεζιέκμο, ημο Όθμο, απμηεθμφιεκμο 

απυ ιένδ, ζοκηεεεζιέκα αάζεζ αοζηδνχκ βεςιεηνζηχκ ανπχκ, δ έιθαζδ ζηζξ εζηαζηζηέξ 

ακαγδηήζεζξ, ζφιθςκα ιε ημκ Allen, εκημπίγεηαζ πθέμκ ζημκ έιεγρν ησλ ηνπηθψλ εζσηεξηθψλ 

θαλφλσλ ζπλδεζηκφηεηαο, ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα εμειηρζνχλ νη ζρέζεηο 

κεηαμχ εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ/ κεξψλ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο κνξθήο. 

 

Όζμκ αθμνά ηδκ αξρηηεθηνληθή ηαζ ημκ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, ηαηαθήβεζ μ Stan Allen ζημ ίδζμ 

άνενμ, ιε ηδκ εζζαβςβή ημο πνμαθδιαηζζιμφ ζηδκ ηαηεφεοκζδ «απυ ιέζα πνμξ ηα έλς», απυ ηδ 

ιεθέηδ ηδξ ιμκάδαξ δδθαδή ηαζ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ ιμκάδςκ, πνμξ ημ ζφκμθμ, δίκεηαζ έιθαζδ 

ζηζξ ανενχζεζξ ηαζ ζηζξ ζοκεήηεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδ ζπέζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο ιε ημ άθθμ ηαζ ημο 

ακηζηεζιέκμο ιε ημ πενζαάθθμκ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ ποηκχζεζξ ηαζ ηζξ εκηάζεζξ πμο οπάνπμοκ ζημ 

ζφκμθμ. Αοηυ πμο εκδζαθένεζ είκαζ μζ ηνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη κηθξν- κεηαβνιέο, αηυιδ ηζ ακ 

αοηέξ δεκ επδνεάγμοκ άιεζα αζζεδηά ημ ζφκμθμ. Η κνξθή δελ αληηκεησπίδεηαη σο απηφλνκν 

αληηθείκελν, αιιά σο ζπγθέληξσζε ππθλνηήησλ, ζεκείν θακπήο ή θνηιφηεηα ελφο ζπλερνχο 

πεδίνπ, δηαηεξψληαο ηελ ηαπηφηεηα ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ζπλφινπ θαη απνθηψληαο 

ζπλνιηθή ζηαζεξφηεηα. Οζ ζοκεήηεξ πεδίμο πνμζθένμοκ ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ απμδμπή ηςκ 

δζαθμνεηζημηήηςκ, ημο ηοπαίμο ηαζ ημο απνυαθεπημο ςξ ιένμξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, αθθά ηαζ ηδκ 

επζεοιδηή ζοκμπή ζημ ζπδιαηζζιυ ζοκυθςκ. Γίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα βζα ηδ ιεθέηδ ιαγχκ ζε ηίκδζδ, 

δοκαιζηχκ ζπδιαηζζιχκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ, πμο λεηζκμφκ απυ ηδκ πνςημαμοθία ηδξ ιμκάδαξ ζε 

ζπέζδ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ, ηαη‟ επέηηαζδ, αμδεμφκ ηδ ζφθθδρδ ζοζηδιάηςκ, πμο αοημ-

μνβακχκμκηαζ, αοηεκενβμφκ ηαζ είκαζ ζηακά κα ακηαπμηνζεμφκ ζηδκ πμθοπθμηυηδηα ημο ζφβπνμκμο 

πενζαάθθμκημξ. Μεηαηνπίδνπλ ην βάξνο ηνπ ειέγρνπ απφ ην ηειηθφ πξντφλ (ζενανπζηυ ηαζ 

ηθεζζηυ ζφζηδια) ζηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ δεκηνπξγίαο ελφο ζπλφινπ, απνηεινχκελνπ απφ  
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Δηθ. 15. Moiré patterns 

 

Αllen, Stanley, «From Object to Field» ζημ Architecture After Geometry, ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 127, εηδ. 

Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997 
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εηεξφθιεηα ζηνηρεία ζε κεηαμχ ηνπο δηάδξαζε (ζφζηδια ακμζπηυ ηαζ ελεθζζζυιεκμ ζημ πνυκμ).
140

 

 

οκμπηζηά, θμζπυκ μζ έλλνηεο- θιεηδηά, πμο δζαθαίκμκηαζ ζημκ ανπζηεηημκζηυ πνμαθδιαηζζιυ ιέζα 

απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ «ζρεκαηηζκψλ πεδίνπ», (ζε ακηζζημζπία ιε ηδ ιεθέηδ «νζγςιαηζηχκ δμιχκ» 

(3.2.1.2) ηαζ «ιδ βναιιζηχκ ζοζηδιάηςκ» (3.2.2.1) ηαζ αθμνμφκ ηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο 

ζρεδηαζκνχ πμο ιε εκδζαθένμοκ είκαζ: 

 

 δ κεηάβαζε απφ ηε ζχιιεςε ηεο κνξθήο σο απηφλνκν αληηθείκελν (ημζκςκία 

πεζεανπίαξ ηαηά Deleuze ηαζ ηθεζζηά ζοζηήιαηα ηεκηνζημφ εθέβπμο ζηα βναιιζηά 

ζοζηήιαηα) ζηελ αλαδπφκελε κνξθή, πμο πνμηφπηεζ υηακ, ζε έκα ζφκμθμ, πμο 

απμηεθείηαζ απυ αιιειεμαξηψκελα κνλαδηαία αληηθείκελα, νοειίγμκηαζ ηαζ εθέβπμκηαζ 

ηνπηθέο παξάκεηξνη (ημζκςκία εθέβπμο ηαηά Deleuze, ιδ βναιιζηά αοηυ-μνβακςιέκα 

ζοζηήιαηα). 

 νη κεηαβνιέο ημο ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο, απυ ηδκ ζφθθδρή ημο ιέπνζ ηδκ οθμπμίδζή 

ημο ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο, πμο ζοιααίκμοκ υηακ κηα ηνπηθή κηθξν- κεηαβνιή 

επεξεάζεη ην ζχλνιν ηαζ εκηάζζμκηαζ ζηδ δζαδζηαζία ημο ζπεδζαζιμφ. 
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3.2.2.5 Αξρηηεθηνληθή εθαξκνγή 
 
1. ηάδην Chemnitz ηςκ Peter Kulka ηαζ Ulrich Konig, Λεζρία (1995, ιδ οθμπμζδιέκμ): 

ε θαηαζθεπή σο αλαδπφκελν ζπκβάλ 
 
Ζ θαηαζθεπή σο αλαδπφκελν ζπκβάλ ανίζηεζ εθανιμβή ζηδ ιεθέηδ βζα ημ ζηάδζμ Chemnitz ημκηά 

ζηδ Λεζρία απυ ημοξ ανπζηέηημκεξ Peter Kulka θαη Ulrich Konig. Ζ ανπζηή ζδέα ήηακ δ απμζφκδεζδ 

ημο ζηεβάζηνμο απυ ηζξ ηενηίδεξ ηαζ δ ζφθθδρή ημο ςξ έκα ζφκκεθμ πάκς απυ ημ ζηάδζμ. ηα 

ζδιεία πμο δ πάναλδ ηςκ ηενηίδςκ έθηακε ζηα υνζα ημο μζημπέδμο, ιε απμηέθεζια κα ιδκ οπάνπεζ 

πχνμξ βζα κα ημπμεεηδεμφκ πζμ πίζς ημθχκεξ πμο εα ζοβηναημφκ ημ ζηέβαζηνμ ςξ πνυαμθμ, 

πνμηάεδηακ ηνεζξ ηεκηνζημί δαηηφθζμζ, πμο εα θεζημονβήζμοκ ςξ γχκδ εκίζποζδξ ημο ζηεβάζηνμο 

ζηα ζοβηεηνζιέκα ζδιεία ηαζ εα ιεηαθένμοκ ημ θμνηίμ ζε παναηείιεκα οπμζηοθχιαηα. Ο Cecil 

Balmond, ζηαηζηυξ ζηδκ ηαηαζηεοαζηζηή εηαζνεία Ove Arup ηαζ οπεφεοκμξ βζα ηδ ζηαηζηή επίθοζδ 

ημο ζηεβάζηνμο, ελδβεί πςξ αοηυξ μ πενζμνζζιυξ ακηζιεηςπίζηδηε ςξ εοηαζνία: απυ ημπζηυ 

βκχνζζια (local impetus), μ δαηηφθζμξ πμθθαπθαζζάζηδηε ηαζ δδιζμονβήεδηε έκα πθέβια απυ 

δαηηοθίμοξ πμο εκχκμκηαζ απυ άθθμοξ ιζηνυηενμοξ δαηηοθίμοξ (αθ. εζη. 16.2 b, c). Σμ πθέβια, ηαηά 

πνμηίιδζδ ηςκ ανπζηεηηυκςκ, δεκ είκαζ ζε έκα επίπεδμ, πνμηεζιέκμο δ επζθάκεζα πμο ημ ηαθφπηεζ κα 

είκαζ ηοιαημεζδήξ. Δκχ δ ανπζηή ημπμεέηδζδ θμζπυκ ηςκ δαηηοθίςκ έβζκε αοεαίνεηα, υπςξ 

οπαβυνεοε δ βεςιεηνία ημο μζημπέδμο, ζηδ ζοκέπεζα, βζα ημ ζπεδζαζιυ ημο πθέβιαημξ, ηέεδηε ημ 

ενχηδια ακ ιέζα απυ ηδ εεςνία ημο πάμοξ ιπμνεί κα πνμηφρεζ ηάλδ, ακ δειαδή κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα, ην νπνίν ζα απηφ-νξγαλσζεί. Απηφ ην κε γξακκηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ζην ζρεδηαζκφ ν Balmond ην νλνκάδεη α- κνξθν/ πιεξνθνξηαθφ 

(informal).
141

 Πνμζπαεεί ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ κα ακηζζημζπήζεζ ηδ θζθμζμθζηή δζάζηαζδ ηδξ έκκμζαξ 

informe- informel πμο μ Deleuze  πνδζζιμπμζεί, ιζθχκηαξ βζα ηδκ πηφπςζδ, βζα κα πενζβνάρεζ ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ «δίπθςζδξ, λεδίπθςζδξ, ακαδίπθςζδξ» ηαζ ηδξ ακαδουιεκδξ πμθοπθμηυηδηαξ, ιε ηδ 

ζοκεεηζηή δζαδζηαζία, υηακ αοηή αημθμοεεί ιδ βναιιζηέξ ιεευδμοξ ζπεδζαζιμφ. 
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Δηθ. 16. Peter Kulka ηαζ Ulrich König, ζηάδην Chemnitz, Λεζρία, 1995, ιδ οθμπμζδιέκμ.  

Οζ δφμ ηάκααμζ ημπμεεηδιέκμζ μ έκαξ πάκς ζημκ άθθμ, οπυ βςκία, ηαευνζζακ ηζξ εέζεζξ ηςκ ζηφθςκ (αθ. 1a, 1b), 

εκχ ημ ζηέβαζηνμ πνμέηορε απυ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ δαηηοθίςκ, αάζεζ αθβμνίειμο (αθ. 2a). Ο ανπζηυξ 

πενζμνζζιυξ, πμο επζααθθυηακ απυ ηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ (local impetus, αθ. 2b), αλζμπμζήεδηε ςξ εοηαζνία βζα ηδ 

δδιζμονβία ημο πθέβιαημξ απυ δαηηοθίμοξ (αθ. 2c), πμο, ιε πεναζηένς επελενβαζία, μδήβδζε ζηδκ ηεθζηή ιμνθή 

ημο ζηεβάζηνμο (αθ. 3). 

 

Ζ εζηυκα 1a είκαζ απυ ημ The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture, εηδ. ACTAR, Βανηεθχκδ, 2000, εκχ μζ 1b, 2a, 2b, 2c 

ηαζ 3 απυ ημ«New Structure and the Informal» ημο Cecil Balmond ζημ New Science= New Architecture?, ARCHITECTURAL 

DESIGN PROFILE No 129, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997 
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Δηθ. 17. Peter Kulka ηαζ Ulrich Konig, ζηάδην Chemnitz, Λεζρία, 1995.  

Σμ ζηέβαζηνμ ακηζιεηςπίζηδηε ζακ έκα ζφκκεθμ πάκς απυ ημ ζηάδζμ. 

 

«New Structure and the Informal» ημο Cecil Balmond ζημ New Science= New Architecture?, ARCHITECTURAL DESIGN 

PROFILE No 129, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997 
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Σμ αηυθμοεμ πείναια έδςζε ηδκ απάκηδζδ. Έκαξ ιαφνμξ ηοηθζηυξ δίζημξ ιε ιενζηέξ ηνφπεξ 

ημπμεεηήεδηε ζε έκα ζημηεζκυ δςιάηζμ. Ρίπκμκηαξ θςξ ιέζα απυ ηζξ ηνφπεξ υηακ μ δίζημξ 

πενζζηνέθεηαζ, ημ ίπκμξ απυ ημ θςξ «βνάθεζ» ζε ηοηθζημφξ ζοιπθεηυιεκμοξ ζπδιαηζζιμφξ, ζε 

δζαθμνεηζηέξ ηθίιαηεξ. Αθθάγμκηαξ ημ ανπζηυ ιμκηέθμ, δδθαδή ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδκ ποηκυηδηα ηςκ 

μπχκ, ή άθθεξ παναιέηνμοξ, υπςξ ηδκ ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ, πνμηφπημοκ άθθα ίπκδ, πμο 

οπμκμμφκ δζαθμνεηζηή ακαδουιεκδ ιμνθή- ζοιαάκ. Πνμζεέημκηαξ επζπθέμκ πενζμνζζιμφξ, υπςξ ηα 

υνζα ημο μζημπέδμο, πνμηφπηεζ ιζα πμθθαπθυηδηα θφζεςκ, μζ μπμίεξ είκαζ θαζκμιεκζηά ηοπαίεξ, αθθά 

μοζζαζηζηά έπμοκ ζοκμπή ηαζ μ ζπδιαηζζιυξ ημοξ είκαζ απμηέθεζια εζςηενζηήξ ζηναηδβζηήξ. Απυ ημ 

αηακυκζζημ ηαζ θαζκμιεκζηά ηοπαίμ δζαθαίκεηαζ ηάλδ ηαζ ζζμννμπία. Μεηαβάιινληαο ηα αξρηθά 

δεδνκέλα, κέζσ ηνπ πεηξακαηηθνχ κεραληζκνχ, πνπ απνηππψλεη έλαλ καζεκαηηθφ 

αιγφξηζκν, δηαθαίλεηαη κνξθή κε ζπλνρή θαη θαηαζθεπαζηηθή αξηηφηεηα (αθ. εζη. 16.2). 

Όζμκ αθμνά ηζξ ημθχκεξ ζηήνζλδξ, δ επζεοιία ήηακ κα ιδκ έπμοκ ηακμκζηή δζάηαλδ, αθθά κα 

θαίκμκηαζ ζα δάζμξ ιε ποηκχζεζξ ηαζ αναζχζεζξ. Ζ θφζδ πνμήθεε απυ ηε ινγηθή ηνπ πεδίνπ πμο 

δδιζμονβείηαζ απυ δφμ ηακάαμοξ ημπμεεηδιέκμοξ μ έκαξ πάκς ζημκ άθθμ, οπυ βςκία, υπςξ 

ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ (moiré patterns αθ. 3.2.2.4, αθ. εζη. 16.1a). Δκχκμκηαξ ηα ζδιεία ημιήξ 

ηςκ δαηηοθίςκ ημο ζηεβάζηνμο ιε ηα ζδιεία πμο μζ ηάκααμζ ζοκακηχκηαζ, πνμδζαβνάθμκηαζ μζ 

εέζεζξ ηςκ ημθχκςκ, ιε δζαθμνεηζηή ηθίζδ δ ηαεειία. ημ ζφκμθυ ημοξ θαίκμκηαζ ηοπαία 

ημπμεεηδιέκεξ, αθμφ αθθμφ οπάνπεζ πφηκςζδ ηαζ αθθμφ αναίςζδ, αθθά δ αηνζαήξ ημοξ εέζδ έπεζ 

πνμηφρεζ ιέζα απυ δζαδζηαζία ιε ζοβηεηνζιέκμοξ ηακυκεξ ηαζ πενζμνζζιμφξ (αθ. εζη. 16.1b). Η 

αξρηηεθηνληθή έρεη απειεπζεξσζεί απφ ηηο απζηεξέο θαη πξνθαζνξηζκέλεο νξγαλψζεηο πνπ 

ππαγνξεχεη ν θάλαβνο θαη πξνθχπηεη απφ ηε κε πξνθαλή ζρέζε κεηαμχ ζπκβάλησλ
142

 (αθ. 

εζη.17).
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2. Αξρηηεθηνληθή ρνιή θαη ρνιή Καιψλ Σερλψλ (DAAP) ημο Peter Eisenman, Cincinnati 

(1987-96, οθμπμζδιέκμ): ε επίδξαζε ελφο δνλεηηθνχ πεδίνπ ζηε δηαδηθαζία απην- νξγάλσζεο 

 

ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ, ηδξ ακάδοζδξ ηδξ ιμνθήξ ηάης απυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ, εκδζαθένμκ 

πανμοζζάγεζ ηαζ μ ζπεδζαζιυξ ηδξ Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο θαη ρνιήο Καιψλ Σερλψλ (DAAP) 

ημο πακεπζζηδιίμο ημο Cincinnati ημο Peter Eisenman (ιεθέηδ 1987, απμπενάηςζδ ηαηαζηεοήξ 

1996). Όπςξ ηαζ ζημ Rebstock Park, μ Eisenman είπε ήδδ λεθφβεζ απυ ηδκ απμδυιδζδ ηαζ εζηίαγε 

ημ εκδζαθένμκ ημο ζε δπλακηθέο δηαδηθαζίεο, πμο ενεοκμφκ ημ κεηαζρεκαηηζκφ (transformation) 

ηεο κνξθήο ζην ρξφλν. Όπςξ ακαθφεζ μ Sanford Kwinter ημ ζοβηνυηδια ζοκδοάγεζ δφμ 

ιμνθμθμβίεξ πμο εηθνάγμκηαζ ζε δφμ ηηζνζαημφξ υβημοξ ιε ακηίζημζπμ θελζθυβζμ ζε δζάθμβμ ιεηαλφ 

ημοξ: έκακ βναιιζηυ, ιε έκημκεξ βςκίεξ πμο εκχκεζ ζηένεα ζημζπεία ζοκδέμκηαξ ηζξ οπάνπμοζεξ 

ηηζνζαηέξ οπμδμιέξ ηαζ έκακ υβημ ηοιαημεζδή -ιε θαζκμιεκζηά ηοπαίμοξ ηοιαηζζιμφξ- ζοκεπή, 

πμθθαπθυ ηαζ «ιαθαηυ»
143

 (αθ. εζη. 18 a, b). Ζ νμή ηδξ πθδνμθμνίαξ, ηςκ πνμβναιιαηζηχκ 

δνάζεςκ, ηαεχξ ηαζ μζ ηνμπζέξ ηδξ ηίκδζδξ ημο ηυζιμο ιέζα ζημ ηηίνζμ, ζε ηέζζενα επίπεδα, πμο 

εηημκχκμκηαζ ζημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ, ανίζημκηαζ ζε δζανηή αθθδθεπίδναζδ: μζ απμθάζεζξ ηδξ 

ηάεε ιμκάδαξ δείπκμοκ κα επδνεάγμοκ ηδ ζοκμθζηή ζζμννμπία ηαζ κα έπμοκ επίδναζδ ζημ ζφζηδια 

ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, θεζημονβχκηαξ ςξ πεδίν. Ο Kwinter ιάθζζηα ημκίγεζ υηζ ζε αοηή ηδ δμοθεζά ημο 

Eisenman μοζζαζηζηά ιπμνεί ηακείξ πνχηδ θμνά κα ιζθήζεζ βζα «ζφζηδια», ιε ηδκ έκκμζα υηζ ηα 

ιένδ ημο ζοκυθμο δε θεζημονβμφκ αοηυκμια ηαζ λεπςνζζηά, αθθά εκδιενχκμκηαζ ηαζ δέπμκηαζ ηδκ 

επίδναζδ ηςκ οπυθμζπςκ ιενχκ αοημφ ημο δζηηφμο/ πεδίμο, υπςξ ακηίζημζπα ζοιααίκεζ ηαζ ζηα 

ζιήκδ πμοθζχκ ή ζηα ημπάδζα ρανζχκ: «[…] ακμιμζμβέκεζεξ, ιμκαδζηυηδηεξ ακαδφμκηαζ ηαζ 

εηθείπμοκ ακάθμβα ιυκμ ιε ηζξ άθθεξ δοκάιεζξ ιε ηζξ μπμίεξ ζοζπεηίγμκηαζ […]».
144

 

Με αθνξκή ηε κειέηε γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηαζ ηδκ επίδναζδ δοκάιεςκ ζηδκ φθδ, ιε ηνυπμ 

χζηε κα εκενβμπμζμφκηαζ δζαδζηαζίεξ αοηυ-μνβάκςζδξ, δ δοκαιζηή δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ πέναζε  
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Δηθ. 18. Peter Eisenman, Αξρηηεθηνληθή ρνιή θαη ρνιή Καιψλ Σερλψλ (DAAP), Cincinnati, οθμπμζδιέκμ 

Ζ βναιιζηή ιμνθή (αθ. a), πμο οπυ ηδκ επίδναζδ ημο δμκδηζημφ πεδίμο ακαπανάβεηαζ εθαθνχξ ιεηαημπζζιέκδ (αθ. 

c) ηαζ δ ηοιαημεζδήξ ιμνθή (αθ. b). 

 
Kwinter, Sanford, “The Genius of Matter: Eisenman‟s Cincinnati Project”, ζημ Re: Working Eisenman, εηδ. Academy Editions, 

Μεβάθδ Βνεηακία, 1993, επζιέθεζα Andrew Benjamin, ζεθ. 90-97 
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Δηθ. 19. Peter Eisenman, Αξρηηεθηνληθή ρνιή θαη ρνιή Καιψλ Σερλψλ (DAAP), Cincinnati, οθμπμζδιέκμ 

Ζ ηοιαημεζδήξ μνβάκςζδ οπυ ηδκ επίδναζδ ημο δμκδηζημφ πεδίμο.  

 

Re: Working Eisenman, εηδ. Academy Editions, Μεβάθδ Βνεηακία, 1993, επζιέθεζα Andrew Benjamin 
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Δηθ. 20. Peter Eisenman, Αξρηηεθηνληθή ρνιή θαη ρνιή Καιψλ Σερλψλ (DAAP), Cincinnati, οθμπμζδιέκμ 

20 a. Σα δφμ ζοζηήιαηα, ηδξ ηοιαημεζδμφξ ηαζ ηδξ βναιιζηήξ μνβάκςζδξ, ηνμθμδμημφκ ημ έκα ημ άθθμ ιε 

ζηαεενυηδηα ηαζ αζηάεεζα εκαθθάλ. 

20 b. Φςημβναθία ιαηέηαξ 

20 c. Φςημβναθία οθμπμζδιέκμο ηηζνίμο 

 

Re: Working Eisenman, εηδ. Academy Editions, Μεβάθδ Βνεηακία, 1993, επζιέθεζα Andrew Benjamin 
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απυ πμθθά ζηάδζα: ανπζηά δ βναιιζηή ιμνθή πμο ζοκδέεζ ηα οπάνπμκηα ηηίνζα οπυηεζηαζ ζηδκ 

επίδξαζε ελφο δνλεηηθνχ πεδίνπ, ιε απμηέθεζια κα ακαπαναπεεί εθαθνχξ ιεηαημπζζιέκδ ηαζ 

οπυ βςκία ζε ζπέζδ ιε ηδκ ανπζηή (αθ. εζη. 18 c). ηα άηνα ημο δμκδηζημφ πεδίμο, ςξ απμηέθεζια 

ηςκ ηνζχκ πενζμδζημηήηςκ ημο πεδίμο, ζπδιαηίγεηαζ δ ηοιαημεζδήξ μνβάκςζδ. Ζ ανπζηή ηδξ ιμνθή 

είκαζ έκαξ εοεφβναιιμξ υβημξ, πςνζζιέκμξ ζε ηιήιαηα, έημζιμξ κα δεπηεί ηζξ επζδνάζεζξ ημο πεδίμο 

(αθ. εζη. 19 a). ηδκ επυιεκδ θάζδ ιζα εθζπηζηή δφκαιδ πζέγεζ ηαζ θένκεζ μνζζιέκα ηιήιαηα ημκηά, 

εκχ απμιαηνφκεζ άθθα (αθ. εζη. 19 b). Αιέζςξ ιεηά, ιζα ιεηαηυπζζδ ςξ πνμξ ημκ μνζγυκηζμ άλμκα 

(asymptotic tilt, αθ. εζη. 19 c) ηαζ ιζα δεφηενδ, ηαηαηυνοθδ ιεηαηυπζζδ ηάεε ηιήιαημξ ζε ζπέζδ ιε ημ 

δζπθακυ ημο, (vertical stepping, αθ. εζη. 19 d) δίκμοκ ζημ βναιιζηυ υβημ ηαιπφθμ ζπήια. ηδ 

ζοκέπεζα, οπυ ηδκ επίδναζδ εηεεηζηήξ ζηνεπηζηήξ νμπήξ (exponential torque wave, αθ. εζη. 19 e) ηαζ 

ιζαξ δζαθμνάξ θάζδξ ζημ πεδίμ, ην ζχζηεκα μεθεχγεη απφ ην ζεκείν ηζνξξνπίαο, ψζπνπ, 

ηειηθά, ηζνξξνπεί εθ λένπ ζε κηα θαηλνχξηα θαηάζηαζε (αθ. εζη. 19 f). Σμ δεφηενμ αοηυ ζφζηδια 

είκαζ πζμ πενίπθμημ ηαζ δναζηήνζμ, αθθά, ηαοηυπνμκα, ιεηαηνέπεζ ηδκ πμθοθςκία ημο πνχημο 

ζοζηήιαημξ ζε ανιμκία. Ζ ηεθζηή ιμνθή, ακ ηαζ απμδίδεηαζ ιε ζηαεενμφξ, ζοβηεηνζιέκμοξ υβημοξ, 

πμο ελςηενζηά δεκ αθθάγμοκ, είκαζ απμηέθεζια αζηάεεζαξ- ζηζβιχκ πμο ημ ζφζηδια ιεηαπδδά απυ 

ιζα ηαηάζηαζδ ζε ιζα άθθδ. Σα δφμ ζοζηήιαηα, ζηδ ζφκεεζή ημοξ ηνμθμδμημφκ ημ έκα ημ άθθμ ιε 

ζηαεενυηδηα ηαζ αζηάεεζα εκαθθάλ (αθ. εζη. 20 a) δδιζμονβχκηαξ αθθμφ πχνμοξ πζμ αοζηδνμφξ ηαζ 

αθθμφ πζμ νεοζημφξ. Ο πχνμξ έπεζ ιζα πμζυηδηα θααονίκεμο, πμο πνέπεζ μ ηαεέκαξ κα ακαηαθφρεζ.  

Ο θυβμξ πμο αλίγεζ κα ιπεζ ηακείξ ζημκ ηυπμ κα αημθμοεήζεζ ιζα ηέημζα δζαδζηαζία είκαζ, αθεκυξ υηζ, 

υπςξ ζπμθζάγεζ μ Jencks, πενζααθθμκηζημί πανάβμκηεξ, υπςξ δ ακάβκςζδ ημο ημπίμο ςξ πεδίμ 

ηεηημκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ιπμνμφκ κα ειπκεφζμοκ ηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ
145

 ηαζ αθ‟ εηένμο υηζ, 

υπςξ ακαθένεζ μ Kwinter, ημ εκδζαθένμκ ιεηαημπίγεηαζ απυ ηδ δδιζμονβία εοέθζηηςκ ή ηζκμφιεκςκ 

ιμνθχκ, ζηε δπλακηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο ημοξ, πμο, μοζζαζηζηά, αζπμθείηαζ ιε ηζξ ζοκεήηεξ 

ιέζα ζηζξ μπμίεξ αοηέξ εα πνμηφρμοκ ςξ βεςιεηνίεξ ημο «βίβκεζεαζ» (geometries of becoming).
146
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3.2.3 Σνπνινγηθή γεσκεηξία. 

 
Με ηδ δζαηφπςζδ ηδξ εενιμδοκαιζηήξ εεςνίαξ ημ 19

μ
 αζχκα, υπμο δ φθδ οθίζηαηαζ ηυζμ πνζνηηθέο 

φζν θαη πνηνηηθέο κεηαβνιέο, ηαζ υπμο μ πνυκμξ είκαζ ααζζηυ ζοζηαηζηυ ηδξ ιμνθήξ, βεκκήεδηε δ 

ακάβηδ βζα κηα γεσκεηξία πνπ λα αζρνιείηαη κε ηε κεηαβνιή ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο χιεο.
147

 Απυ ηδκ ανπαζυηδηα, μ πχνμξ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ εοηθείδεζαξ βεςιεηνίαξ, 

πενζβνάθεηαζ ιε ηνία ζημζπεία: ζδιεία, βναιιέξ ηαζ επίπεδα ηαζ πνμηφπηεζ δεοηενεουκηςξ, εθυζμκ 

μνζζεμφκ μζ ζπέζεζξ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ (απυ ηδκ ημιή δφμ βναιιχκ, δφμ επζπέδςκ ηηθ). 

Απυ ηδκ επμπή ημο Descartes ηαζ ιεηά, μ πχνμξ ζοθθαιαάκεηαζ ςξ πνμτπάνπςκ ηαζ δ εέζδ ηαζ ημ 

ζπήια ηςκ ζςιάηςκ πμο οπάνπμοκ ιέζα ζε αοηυκ πενζβνάθμκηαζ ιε ηδ πνήζδ ηςκ ηανηεζζακχκ 

ζοκηεηαβιέκςκ: x,y,z. Θεςνείηαζ «έκα ηεκυ ιέζα ζημκ μπμίμ ακηζηείιεκα ηαζ οπμηείιεκα 

ειπενζέπμκηαζ».
148

 Ζ Νεοηχκεζμξ θοζζηή, πμο έπνεπε κα πενζβνάρεζ ελζζχζεζξ ηαπφηδηαξ ηαζ 

επζηάποκζδξ, έηακε πνήζδ ημο ηανηεζζακμφ ζοζηήιαημξ, αθμφ ηέημζεξ ελζζχζεζξ δεκ ιπμνμφκ κα 

πενζβναθμφκ ςξ απθέξ ζπέζεζξ ζδιείςκ, αθθά πνεζάγμκηαζ έκακ ήδδ οπάνπμκηα πχνμ, πμο εα 

οπμδεπεεί ηα ζοιαάκηα. Ζ κεηάβαζε απυ ημ ζηαηζηυ ιμκηέθμ αανφηδηαξ, υπμο δ δφκαιδ είκαζ 

ζηαεενή ηαζ ιπμνεί κα απμιμκςεεί απυ ηδκ φθδ ηαζ μ πχνμξ είκαζ μοδέηενμξ ηαζ α-πνμκζηυξ, ζημ πζμ 

ζφκεεημ ιμκηέθμ, φπνπ ε βαξχηεηα θαη ε χιε απνηεινχλ έλα ζπλερέο ζχζηεκα, ηα ζψκαηα 

αιιειεπηδξνχλ θαη ν ρψξνο γίλεηαη αληηιεπηφο σο θάηη εχπιαζην, κεηαβιεηφ κε ειαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, απνηειείηαη απφ δηαζπλδεδεκέλεο κνλαδηθφηεηεο θαη δηαθνξεηηθφηεηεο, είλαη 

δπλακηθφο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ρξνληθφηεηα, απαηηνχζε ηνλ ζπλερή ππνινγηζκφ ηεο 

ζέζεο ελφο ζψκαηνο ζην ρψξν κε ηε ρξήζε αλπζκάησλ. Σα ιαεδιαηζηά ηαζ δ βεςιεηνία πμο 

επζκυδζε μ Leibniz, βζα κα πενζβνάρεζ ημ αανοηζηυ πεδίμ, πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ζοκέπεζα, 

δζαδναζηζηυηδηα ηαζ πμθθαπθυηδηα, απμηεθμφκ ηα εειέθζα ημο δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ θαη ηεο 

                                                      
147

 Kwinter, Sanford, “Landscapes of Change: Boccioni‟s Stati d’ animo as a General Theory of Models” ζημ ASSEMBLAGE 

19, εηδ. ΜΗΣ, 1992, ζεθ. 58, ιηθν. δζηή ιμο 

148
 Παπαδδιδηνίμο, πφνμξ, «Απυ ηδ πεζνμ/κμιία ζηδκ α/κμιία ηαζ δ ρδθζαηή ιμνθμβέκεζδ ηυπςκ» ζημ Αξρηηεθηνληθόο 

Σρεδηαζκόο θαη Ψεθηαθέο Τερλνινγίεο 2, επζιέθεζα Βενβυπμοθμξ η.- Καθθυπμοθμξ Α., εηδ. Δηηνειέξ, Θεζ/κίηδ 2007, ζεθ. 26 



 155 

ηνπνινγίαο.
149

  

Ανβυηενα, μ Henri Poincaré έεεζε ηζξ αάζεζξ βζα ηδ ζφβπνμκδ ημπμθμβζηή εεςνία, πνπ δελ ανηείηαζ 

ζηδκ πενζβναθή ηδξ ακοζιαηζηήξ ηνμπζάξ εκυξ ζχιαημξ ιε ζοκηεηαβιέκεξ (πμζμηζηή ιεηααμθή 

παναηηδνζζηζηχκ), αθθά πενζβνάθεζ παξακνξθψζεηο θαη κεηαζρεκαηηζκνχο, πνπ εηζάγνπλ 

αζπλέρεηεο ζηελ εμέιημε ελφο ζπζηήκαηνο (πνηνηηθή κεηαβνιή ραξαθηεξηζηηθψλ). ημ 

ηανηεζζακυ ζφζηδια δδθαδή, πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ απθμπμίδζδ ζφκεεηςκ θαζκμιέκςκ ζε απθά, 

ιμκςιέκα ζοζηήιαηα, πμο ιπμνμφκ κα εθεβπεμφκ ηαζ κα πενζβναθμφκ ιε πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά 

(reductionism), πενζμνίγεηαζ ηακείξ υπζ απαναίηδηα ζε ζηαηζηά ιμκηέθα ιμνθήξ, αθθά ζε βναιιζηά 

ιμκηέθα ηίκδζδξ ηαζ αθθαβήξ. Με αοηή ηδ αάζδ, δ έιθαζδ ημο Kwinter είκαζ υηζ, εκχ μ ηθαζζζηυξ 

θμβζζιυξ ιπμνεί κα πενζβνάρεζ ηζξ ιεηααμθέξ εκυξ ζχιαημξ ζε έκα ζφζηδια, ιε ηνυπμ πμο δ ηίκδζή 

ημο ζηoκ εοηθείδεζμ πχνμ κα θαίκεηαζ βναιιζηή, δελ κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηηο ίδηεο ηηο κεηαβνιέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Ακηίεεηα, επζζδιαίκεζ, δ ημπμθμβία ιπμνεί κα πενζβνάρεζ ζπκβάληα 

κεηαζρεκαηηζκνχ (transformational events), ιέζς ηδξ εηάζημηε κνλαδηθφηεηαο (singularity), πμο 

ηα πνμηαθεί. Ζ εεςνία ηςκ ηαηαζηνμθχκ, βζα πανάδεζβια, πμο ήδδ ακαθφεδηε (3.2.2.2) είκαζ 

ηαεανά ημπμθμβζηή εεςνία, αθμφ πενζβνάθεζ ηδ ζοιπενζθμνά δοκάιεςκ ζημ πχνμ ζε πνμκζηή 

ελέθζλδ ηαζ ακαβκςνίγεζ υηζ ηάεε ζοιαάκ (ή ιμνθή) πενζέπεζ δοκδηζηά ιζα πμθθαπθυηδηα δοκάιεςκ 

ηαζ είκαζ απμηέθεζια υπζ ιζαξ, αθθά πμθθχκ αζηζχκ.
150

  

Οζ ανπζηέηημκεξ παναδμζζαηά ζηδνίγμκηαζ ζε ιαεδιαηζηά, πμο πενζβνάθμοκ ημ πχνμ πςνίξ ηδκ 

έκκμζα ημο πνυκμο ηαζ ζπεδζάγμοκ ιε ενβαθεία (υπςξ ηνίβςκμ, ηακυκα ηαζ δζααήηδ), πμο ααζίγμκηαζ 

ζε απθή άθβεανα. Όιςξ, δ ίδζα μιάδα πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ πηφπςζδ, ηα ιδ βναιιζηά ζοζηήιαηα, 

ημ πνυκμ ςξ δοκαιζηυ πανάβμκηα ζπεδζαζιμφ, ηδκ έκκμζα ημο πεδίμο, ηζξ ακαδουιεκεξ ιμνθέξ, ηδκ 

εκφπανλδ ηαζ ηα ζοιαάκηα ηαζ εέηεζ, ιε ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ηδξ, ηζξ αάζεζξ βζα ηζξ ελεθίλεζξ ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή ζηέρδ ζηα ηέθδ ημο πνμδβμφιεκμο αζχκα, οπμζηδνίγεζ ηδκ ακάβηδ φπανλδξ ιζαξ 

«άθθδξ βεςιεηνίαξ». Ζ «άθθδ βεςιεηνία», υπςξ επζζδιαίκεζ μ Rajchman, ζπεηίγεηαζ ιε ημ 
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θζθμζμθζηυ θυβμ ημο Deleuze ηαζ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ημο βζα ημ «άθθμ» (autrui) ςξ «έηθναζδ εκυξ 

δοκαημφ ηυζιμο» πμο δεκ οπάνπεζ πένα ηαζ πνζκ απυ ηδκ έηθναζή ημο.
151

 πεηίγεηαζ επίζδξ ηαζ ιε 

ημκ πνμαθδιαηζζιυ ημο Alfred North Whitehead, ζημκ μπμίμ ακαθένεηαζ ηαζ μ Deleuze, βζα ηζξ 

«βεςιεηνίεξ ημο βίβκεζεαζ» (geometries of becoming), πμο αζπμθμφκηαζ ιε «ακαδουιεκεξ 

ζδζυηδηεξ». Καη‟ επέηηαζδ, δ «άθθδ βεςιεηνία» πνέπεζ κα δζαπεζνζζηεί ημ πχνμ, μ μπμίμξ δεκ έπεζ 

πνμηαεμνζζιέκδ ιμνθή ηαζ ζηαηζηέξ ζδζυηδηεξ, αθθά πνμηφπηεζ ςξ κηα κνλαδηθφηεηα (singularity) 

αλάκεζα ζε κηα πνιιαπιφηεηα ιχζεσλ, ιε ηνυπμ απνυαθεπημ ηαζ θζβυηενμ μνβακςιέκμ, πμο κα 

επζηνέπεζ ηδ ζοκφπανλδ δζαθμνεηζημηήηςκ ζε έκα εκζαίμ ζφκμθμ.
152

 Ζ ζφβπνμκδ ρδθζαηή ηεπκμθμβία 

ιε ηδ πνήζδ πνμβναιιάηςκ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδκ ηνπνινγία, θαίκεηαζ κα πανέπεζ ζημοξ 

ανπζηέηημκεξ αηνζαχξ αοηυ ημ γδημφιεκμ ενβαθείμ, πμο ημοξ επζηνέπεζ κα πεζναιαηζζημφκ ζηα κέα 

δεδμιέκα. 
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3.2.3.1 Σνπνινγία. Οξηζκφο, βαζηθέο έλλνηεο, παξαδείγκαηα 
 

 Ονζζιυξ απυ ηδ Βηθηπαηδεία: «Σμπμθμβία είκαζ δ ιεθέηδ ηςκ ζοκυθςκ ζηα μπμία ιπμνεί κα 

μνζζηεί ιζα έκκμζα "ηθεζζηυηδηαξ", έηζζ χζηε κα δζαηνίκεηαζ δ ζοκέπεζα βζα μπμζαδήπμηε 

ζοκάνηδζδ πμο μνίγεηαζ ζε αοηά. Δίκαζ, ζοκεπχξ, έκα είδμξ βεκζηεοιέκδξ βεςιεηνίαξ, αθμφ 

εεςνμφιε ηζ εδχ ζπήιαηα. Γεκ ιαξ εκδζαθένεζ υιςξ δ δζάζηαζδ ή ιζα βεκζηεοιέκδ ακάθοζδ, 

αθμφ εζηζάγμοιε ζηδκ ζοκέπεζα ή ιδ ηάπμζςκ ζοκανηήζεςκ».
153

  

 Ονζζιυξ απυ ημ Βηθηιεμηθφ: «Σμπμθμβία είκαζ μ ηθάδμξ ηςκ ιαεδιαηζηχκ, πμο ιεθέηα 

εηείκεξ ηζξ ηδηφηεηεο ηςκ βεςιεηνζηχκ ζπδιαηζζιχκ, πνπ παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο, υηακ 

αοημί οπυηεζκηαζ ζε ειαζηηθέο παξακνξθψζεηο, υπςξ βζα πανάδεζβια ζε έηηαζδ, 

ζοζηνμθή, ζιίηνοκζδ, ή ιεβέεοκζδ, δδθαδή ζε μιμζμιμνθζζιμφξ (ζοκανηήζεζξ πμο ζηδκ 

ημπμθμβία οθίζηακηαζ βζα έκακ βεςιεηνζηυ ζπδιαηζζιυ, μ μπμίμξ ιπμνεί κα ιεηαηναπεί ζε 

έκακ άθθμ ζζμδφκαιμ, ιέζς εθαζηζηήξ παναιυνθςζδξ -δ ημιή ςξ εκένβεζα δεκ 

επζηνέπεηαζ). Ζ ημπμθμβία, δδθαδή, ελδηαθέξεηαη γηα ηηο γεληθέο ηδηφηεηεο ελφο 

ηνπνινγηθνχ ρψξνπ ηαζ υπζ βζα ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ πμζηίθςκ δζαιμνθχζεςκ πμο αοηυξ 

ιπμνεί κα θάαεζ».
154

 

 Ονζζιυξ απυ ημ Metapolis Dictionary of Advanced Architecture: «Ζ Σμπμθμβία ιεθεηά ηζξ 

ζδζυηδηεξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ακελάνηδηα απυ ημ ιέβεευξ ημοξ ηαζ ημ ζπήια ημοξ […]. 

Ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ αθθαβή ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηςκ ιμνθχκ ςξ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ βζα ηδκ 

ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ ηαλζκυιδζή ημοξ. Δκχ δ ηθαζζζηή βεςιεηνία εκδζαθένεηαζ βζα πθεονέξ 

ηαζ ζδιεία ηαζ ιεθεηά ηάεε ακηζηείιεκμ απμιμκςιέκα, δ ημπμθμβία ιεθεηά ηα ηεκά ηαζ εεςνεί 

ηδ ζφκδεζδ/ ζπέζδ ιεηαλφ ακηζηεζιέκςκ πζμ ζδιακηζηή απυ ηα ίδζα ηα ακηζηείιεκα».
155
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Ζ ημπμθμβία ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα πενζβνάρεζ ηδκ θιεξνλνκηθή ζρέζε αληηθεηκέλσλ 

αβκμχκηαξ ηδ θεπημιενή ιμνθή ημοξ, αθμφ δεκ εκδζαθένεηαζ βζα ηδκ αηνζαή δζάζηαζδ, μφηε βζα ημ 

αηνζαέξ ζπήια εκυξ ακηζηεζιέκμο, αθθά κφλν γηα ηηο ηδηφηεηέο ημο, πμο είκαζ ηυζμ εειεθζχδεζξ ηαζ 

ιυκζιεξ, χζηε κα ππάξρνπλ αλεμάξηεηα ηεο γεσκεηξηθήο δνκήο ηνπ. Γζα πανάδεζβια, έκαξ 

ζηένεμξ ηφαμξ είκαζ ημπμθμβζηά ίδζμξ (μιμζυιμνθμξ) ιε ιζα ζηενεή ζθαίνα, αθμφ ιπμνμφιε κα 

παναιμνθχζμοιε ημ έκα ιέπνζ κα ελαζθαθίζμοιε ημ άθθμ, πςνίξ κα ημθθήζμοιε ή κα ζηίζμοιε 

ηάηζ. Οιμίςξ, έκαξ θμοημοιάξ ιε ζπήια δαηηοθζδζμφ (ηυνμξ) ηαζ έκα θθζηγάκζ δεκ λεπςνίγμοκ, αθμφ, 

βζα κα θηάζμοιε απυ ηδ ιζα ιμνθή ζηδκ άθθδ, δεκ ακμίβμοιε ηνφπεξ, μφηε πνμζεέημοιε κέα 

ηιήιαηα (αθ. εζη. 21 a). Ακηίεεηα, ιζα ζηενεή ζθαίνα δεκ είκαζ μιμζυιμνθδ ιε έκακ ηυνμ, αθμφ μ 

ηυνμξ έπεζ ηνφπα.
156

  

Οη ηνπνινγηθέο νληφηεηεο θαη γεσκεηξίεο είκαζ δδθαδή ζηακέξ κα ηαιθεμφκ, κα θοβίζμοκ, κα 

ζηναθμφκ ηαζ κα παναιμνθςεμφκ, πςνίξ κα πάζμοκ ηδ ζπλέρεηα θαη ζπλεθηηθφηεηά ηνπο157
 (αθ. 

εζη. 21 b). Οζ εφηαιπηεξ (supple) ημπμθμβζηέξ βεςιεηνίεξ είκαζ ζηακέξ, θυβς ηδξ εοεθζλίαξ ηαζ 

εθαζηζηυηδηάξ ημοξ, κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζε ελςηενζηά ενεείζιαηα ηαζ κα παναιμνθχκμκηαζ ζε 

ζοκεπή μιαθυ πχνμ. Οη θακπχιεο κνξθέο ζρεκαηίδνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ θαη 

απφ ην ίδην ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη δελ είλαη απιά αλαπαξαζηάζεηο ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη δπλάκεσλ.
158

 Οζ ημπμθμβζηέξ μκηυηδηεξ επζηνέπμοκ δδθαδή ηδκ μιαθή ηάιρδ ηαζ 

αθθαβή ηδξ ιμνθήξ, ηδκ ακαδίπθςζδ ιζαξ επζθάκεζαξ ιέζα ζηδκ ίδζα ηδκ επζθάκεζα ηαζ ηδκ 

αζπιαθχηζζδ ημο πχνμο ιέζα ζε αοηή, ζε ζπλάξηεζε πάληα κε έλα πεξηβάιινλ πνπ ηηο 

επεξεάδεη.
159

 Ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ηδξ ημπμθμβίαξ είκαζ μ Σμπμθμβζηυξ Υχνμξ. Σμπμθμβζημφξ 

πχνμοξ ζοκακημφιε ζηδκ Ακάθοζδ, ηδκ Άθβεανα ηαζ ηδκ Γεςιεηνία. 

Έκα απυ ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ηνπνινγηθψλ νληνηήησλ είκαζ υηζ, επεζδή μνίγμκηαζ ιε
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Δηθ. 21. Σνπνινγηθέο νληφηεηεο 

21 a. Ο ηυνμξ ηαζ ημ θθζηγάκζ είκαζ ημπμθμβζηά μιμζυιμνθεξ μκηυηδηεξ 

21b. Οζ ημπμθμβζηέξ μκηυηδηεξ είκαζ ζηακέξ κα ηαιθεμφκ, κα θοβίζμοκ, κα ζηναθμφκ ηαζ κα παναιμνθςεμφκ, 

πςνίξ κα πάζμοκ ηδ ζοκέπεζα ηαζ ζοκεηηζηυηδηά ημοξ. Ο ιεηαζπδιαηζζιυξ ιζαξ ημνδέθαξ Moebius ζε ιπμοηάθζ 

ημο Klein. 

 

Barr, Stephen, Experiments in Topology, εηδ. Dover Publications, Νέα Τυνηδ, 1989 
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δζαθμνζηυ θμβζζιυ, δεκ απμηεθμφκηαζ απυ πμθθά δζαηνζηά ζδιεία, πανά απυ ιζα ζοκέπεζα ζπεηζηχκ 

αλζχκ, άνα εζζάβμοκ ηδκ έκκμζα ηδξ πνιιαπιφηεηαο. Ηζημνζηά, μζ ζφκεεηεξ ιμνθέξ ημο ιπανυη, ιε 

ηζξ πηοπχζεζξ πμο πενζβνάθμκηαζ απυ ηυλα ιε δζαθμνεηζηά ηέκηνα, παναηηδνίζεδηακ ςξ πμθθαπθέξ. 

Όπςξ υιςξ επζζδιαίκεζ μ Lynn, «οπάνπεζ ιζα ααζζηή δζαθμνά ακάιεζα ζηδ δζαηνζηή βεςιεηνία ημο 

πχνμο ημο ιπανυη- ηδ βεςιεηνία ιε ηα πμθθαπθά ζδιεία- ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ ημπμθμβίαξ- ιζαξ 

πμθθαπθυηδηαξ πςνίξ ζδιεία: ιζα ζφκεεηδ ηαιπφθδ ζηδκ εοηθείδεζμ βεςιεηνία μνίγεηαζ απυ ηυλα 

δζαδμπζηχκ ηφηθςκ, ιε λεπςνζζηυ ηέκηνμ μ ηαεέκαξ, ηαζ ηα ζδιεία, πμο ζοκδέμκηαζ ηα ηυλα βζα κα 

ζπδιαηίζμοκ ηδ ζοκεπή ηαιπφθδ, ανίζημκηαζ πάκς ζηδ βναιιή, πμο ζοκδέεζ ηα ηέκηνα δφμ 

δζαδμπζηχκ ηφηθςκ (αθ. εζη. 22 a). Μηα θακπχιε (spline) ζηνλ αληίπνδα, νξίδεηαη σο ξνή 

αλάκεζα ζε ζηαζεξά ζεκεία, απφ ηα νπνία θξέκνληαη βάξε (control vertices- cvs) θαη ηα 

νπνία, νπζηαζηηθά, ακηζηαεζζημφκ ηα ηέκηνα ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηαιπφθδξ. Ακηίεεηα απυ ηζξ 

βναιιέξ, ηα splines είκαζ δζακφζιαηα ιε ηαηεφεοκζδ. Οζ ημνοθέξ εθέβπμο (control vertices), απυ ηζξ 

μπμίεξ ακανηχκηαζ ηα αάνδ ηαζ ακάιεζα ζηζξ μπμίεξ νέεζ δ ηαιπφθδ, είκαζ μνζζιέκεξ ζε x,y,z 

ηανηεζζακυ πχνμ, υιςξ δ νμή ακάιεζα ζε αοηέξ (spline) μνίγεηαζ ζημκ U,V δζακοζιαηζηυ πχνμ (αθ. 

εζη. 22 b). Κάεε εέζδ πάκς ζε αοηή ηδ νμή ιπμνεί κα πνμζδζμνζζηεί ιυκμ ζε ζπέζδ ιε ημ 

ζφκμθμ».
160

  

Ζ ιμνθή ηάεε ηέημζαξ ημπμθμβζηήξ ηαιπφθδξ ελανηάηαζ απυ ημκ ανζειυ ηςκ θνξπθψλ ειέγρνπ πμο 

επδνεάγμοκ ιζα μνζζιέκδ πενζμπή ηδξ νμήξ. Γζα πανάδεζβια, ελδβεί μ Lynn, δ ηαιποθυηδηα ζε ιζα 

ηαιπφθδ 3
μο

 ααειμφ πνμηφπηεζ απυ ιζα μιάδα ηνζχκ δζαδμπζηχκ ζδιείςκ- ημνοθχκ εθέβπμο, εκχ 

ζε ιζα ηαιπφθδ 7
μο

 ααειμφ απυ ιζα μιάδα επηά δζαδμπζηχκ ζδιείςκ, άνα είκαζ πμθφ πζμ μιαθή. Μζα 

ηαιπφθδ 2
μο

 ααειμφ θαίκεηαζ κα απμηεθείηαζ απυ εοεφβναιια ηιήιαηα, αθμφ έκα γεφβμξ δφμ ιυκμ 

ζδιείςκ ηαεμνίγεζ ηδκ ηαιποθυηδηα. Πανυθμ πμο μ ανζειυξ ηαζ δ εέζδ ηςκ ημνοθχκ εθέβπμο είκαζ 

ίδζα, δ ηαιπφθδ ειθακίγεηαζ ηάεε θμνά δζαθμνεηζηή, αθμφ δ ηαιποθυηδηα πνμηφπηεζ άθθμηε απυ ηδ 

δζαδμπή δφμ, ηνζχκ ηαζ άθθμηε επηά ζδιείςκ (αθ. εζη. 23). Άθθμξ πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ ηδκ 

ηαιποθυηδηα είκαζ ημ αάνμξ πμο ακανηάηαζ ζε ηάεε ημνοθή εθέβπμο. Κάεε αθθαβή ζε ηάπμζα απυ 

ηζξ ημνοθέξ εθέβπμο ζδιαίκεζ ακαηαηάηαλδ ηδξ υθδξ νμήξ, πμο ημκίγεζ φηη ηα splines είλαη ζπλερείο 
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πνιιαπιφηεηεο θαη φρη δηαθεθξηκέλεο νληφηεηεο. Ο Lynn ζοκμρίγεζ υηζ αοηυ αηνζαχξ ημ 

παναηηδνζζηζηυ ηδξ ημπμθμβζηήξ βεςιεηνίαξ, υηζ δδθαδή ηαηαπζάκεηαζ ιε πμθθαπθέξ ηαζ υπζ 

δζαηεηνζιέκεξ μκηυηδηεξ, είκαζ πμο επζηνέπεζ ζημοξ ανπζηέηημκεξ κα πεζναιαηζζημφκ ιε ημοξ 

πνμαθδιαηζζιμφξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηα ηέθδ ημο πνμδβμφιεκμο αζχκα, αθμφ δ πνιιαπιφηεηα 

σο ζπλερήο κίμε εηεξνγελψλ εληθνηήησλ, δηαηεξεί ηφζν ηηο ζπιινγηθέο πνηφηεηεο ηεο 

ζπλέρεηαο φζν θαη ηηο ηνπηθέο πνηφηεηεο ηεο εηεξνγέλεηαο.
161

 Υαναηηδνζζηζηέξ ημπμθμβζηέξ 

βεςιεηνίεξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ζηαεεί αθεηδνία βζα πμθθέξ απυ ηζξ ιεθέηεξ ζφβπνμκςκ ανπζηεηηυκςκ 

(αθ 3.3.2.1& 2), είκαζ ημ Moebius strip ηαζ ημ Κlein bottle. ηδκ επυιεκδ εκυηδηα εα ακαθοεμφκ μζ 

ηονζυηενμζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ δ ημπμθμβζηή βεςιεηνία εκδζαθένεζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα. 
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 ημ ίδζμ, ζεθ. 23, ιηθν. δζηή ιμο 



 163 

Δηθ. 22. φιθςκα ιε ημκ Lynn, ιζα ζφκεεηδ θακπχιε ζηελ επθιείδεην γεσκεηξία μνίγεηαζ απυ ηυλα δζαδμπζηχκ 

ηφηθςκ, ιε λεπςνζζηυ ηέκηνμ μ ηαεέκαξ (αθ. 22a). Μζα θακπχιε (spline) ζημκ ακηίπμδα, μνίγεηαζ ςξ νμή ακάιεζα ζε 

ζηαεενά ζδιεία, απυ ηα μπμία ηνέιμκηαζ αάνδ (control vertices- cvs) ηαζ ηα μπμία, μοζζαζηζηά, ακηζηαεζζημφκ ηα 

ηέκηνα ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηαιπφθδξ. 

Δηθ. 23. H θακππιφηεηα ζε ιζα ηαιπφθδ 3
μο

 ααειμφ (αθ. 23a) πνμηφπηεζ απυ ιζα μιάδα ηνζχκ δζαδμπζηχκ ζδιείςκ- 

ημνοθχκ εθέβπμο, ζε ιζα ηαιπφθδ 7
μο

 ααειμφ (αθ. 23b) απυ ιζα μιάδα επηά δζαδμπζηχκ ζδιείςκ, εκχ ζε ιζα 

ηαιπφθδ 2
μο

 ααειμφ (αθ. 23c) απυ έκα γεφβμξ δφμ ιυκμ ζδιείςκ. 

 

Lynn, Greg, Animate Form, εηδ. Princeton Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 1999 
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3.2.3.2 Η ρξεζηκφηεηα ηεο ηνπνινγίαο ζηηο δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ 
 
Ακαηνέπμκηαξ ζημ πνυζθαημ πανεθευκ, δ ημπμθμβία, ςξ δ επζζηήιδ πμο εζηζάγεζ ζηζξ ζοκδέζεζξ 

ιεηαλφ ζημζπείςκ, είπε ανπίζεζ κα απαζπμθεί ημοξ ιδπακζημφξ ήδδ απυ ηα ιέζα ημο πνμδβμφιεκμο 

αζχκα. Ο βάθθμξ ιδπακζηυξ Robert Le Ricolais (1894-1977) ιεθεηχκηαξ ηνζζδζάζηαηεξ πςνζηέξ 

ηαηαζηεοέξ ηαζ επδνεαζιέκμξ απυ ηζξ ιαεδιαηζηέξ ιεευδμοξ πμο πνδζζιμπμζμφζε μ Henri Poincaré 

εεχνδζε υηζ δ ημπμθμβία ήηακ ζηακυ ενβαθείμ βζα κα ακαθοεεί δ ζπέζδ ιεηαλφ νμπχκ, δοκάιεςκ ηαζ 

ιμνθήξ. Πίζηεοε υηζ ηα ααζζηυηενα ιμνθζηά βκςνίζιαηα δεκ απμδίδμκηαζ ιεηνζηά, μφηε ζπδιαηζηά. 

Αοηέξ μζ απυρεζξ ημο ημκ έθενακ ζε ζηεκή ζπέζδ ιε ημκ Louis Kahn, μ μπμίμξ, εηείκμκ ημκ ηαζνυ, 

ζηα ιέζα ημο ‟50, εκδζαθενυηακ βζα «ιμκηέθα αθδνδιέκδξ μνβάκςζδξ» (abstract organizational 

models) ή, ζφιθςκα ιε ημκ Le Ricolais, «βζα μκηυηδηεξ πμο δεκ μδδβμφζακ ζε δμιέξ ιε 

ηαηαζηεοαζηζηή αηνίαεζα, αθθά ζε πζεακέξ, δοκαηέξ ηαηαζηεοέξ».
162

 Οζ ηαηαζηεοέξ αοηέξ 

ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ ηαηακμιή απαζηήζεςκ ζε πςνζηέξ μκηυηδηεξ ηαζ απυ ηδ ζπέζδ, ηδ ζφκδεζδ ηαζ 

ηδ ιεηαλφ ημοξ εββφηδηα, δδθαδή ακήημοκ ζημ πχνμ ηδξ ημπμθμβίαξ, υπμο δεκ οπάνπεζ 

πνμηαεμνζζιέκδ βεςιεηνζηή ηαηαζηεοή
163

 (αθ. εζη. 24). οκεπχξ, ν πξψηνο ιφγνο πμο δ 

ημπμθμβία είκαζ ηαηάθθδθμ ιέζμ πεζνζζιμφ ημο πχνμο βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα, πμο ιεθεηά 

ζοκεεηζηέξ ιεευδμοξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ μ πχνμξ δεκ δμιείηαζ ζενανπζηά, απυ πάκς πνμξ ηα 

ηάης ηαζ ιε πνμηαεμνζζιέκμ ηνυπμ, αθθά πνμηφπηεζ ιέζα απυ ηδ ζρέζε ζπκβάλησλ ηαζ ιέζα απυ 

«γεσκεηξίεο ηνπ γίγλεζζαη», είκαζ αηνζαχξ βζαηί δ ημπμθμβία δεκ εκδζαθένεηαζ βζα ιεηνζηά 

βκςνίζιαηα ηαζ βζα ηδ ζοκμθζηή αηνίαεζα, αθθά βζα «κνληέια αθεξεκέλεο νξγάλσζεο» ηαζ βζα ημ 

είδμξ ημο δεζιμφ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ πμο απμηεθμφκ ημ ζφκμθμ. Καεχξ ελεηάγεζ πμζεξ ζδζυηδηεξ 

ηςκ βεςιεηνζηχκ ζπδιαηζζιχκ παναιέκμοκ αιεηάαθδηεξ υηακ αοημί οπυηεζκηαζ ζε εθαζηζηέξ 

παναιμνθχζεζξ, δίκεζ ζημοξ ανπζηέηημκεξ έκα κέζν δηαηήξεζεο ηνπ ειέγρνπ ζηδ δζαδζηαζία 
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ζπεδζαζιμφ. Αθμφ οπάνπεζ κεηάβαζε απφ θιεηζηά ζπζηήκαηα θεληξηθνχ ειέγρνπ (ημζκςκία 

πεζεανπίαξ ηαηά Deleuze), ζενανπζηχκ μνβακχζεςκ ηαζ ζηαεενχκ αλζχκ, υπμο μ ανπζηέηημκαξ 

ζοκημκίγεζ ηαζ πνμηαεμνίγεζ ηα πάκηα, ζε αλνηρηά ζπζηήκαηα, απνηεινχκελα απφ ξντθά 

ζρήκαηα, υπμο μ ανπζηέηημκαξ εέηεζ ημοξ ηακυκεξ μνβάκςζδξ ηαζ απμδέπεηαζ ηδ κεηαβνιή, ηα 

απξφβιεπηα ζπκβάληα ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ κα απηφ-νξγαλψλεηαη ηαζ κα ζζμννμπεί 

εη κέμο (ημζκςκία εθέβπμο ηαηά Deleuze), οπάνπεζ ακάβηδ πνήζδξ ηδξ ημπμθμβζηήξ βεςιεηνίαξ, πμο 

επζηνέπεζ αηνζαχξ ημκ έθεβπμ ηςκ ημπζηχκ ζπέζεςκ, ημκ έθεβπμ ηςκ ζδζμηήηςκ πμο παναιέκμοκ 

ζηαεενέξ ζηδ ιεηααμθή. 

Ο δεχηεξνο ιφγνο ηδξ πνδζζιυηδηαξ ηδξ ημπμθμβίαξ ζημοξ ανπζηέηημκεξ είκαζ επεζδή απμηεθεί ημ 

ηαηάθθδθμ ενβαθείμ βζα κα πεζναιαηζζηεί ηακείξ ιε ηζξ έκκμζεξ ηδξ πνιππινθφηεηαο, ηεο 

πνιιαπιφηεηαο θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ ηεθ 3.2.2.2. Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε, 

δ ανπζηή έκκμζα ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ, απυ ηζξ ακαγδηήζεζξ ημο Venturi ηαζ ηςκ οπμζηδνζηηχκ ηδξ 

απμδυιδζδξ, ηδ δεηαεηία ημο ‟60, πανέπειπε ζηδ ζφβηνμοζδ ηαζ ηδκ ακηίθαζδ ιεηαλφ πμθθαπθχκ 

δζαθμνεηζημηήηςκ, υπμο εηενυηθδηα ζημζπεία ζοκδέμκηαζ ζε έκα ζφκμθμ πςνίξ ζοκέπεζα. Ο Lynn 

ελδβεί: «Ζ ακηίθαζδ δδθχκεζ υηζ δφμ ηαηαζηάζεζξ (statements) Α ηαζ Β δεκ ιπμνμφκ κα είκαζ ίδζεξ 

(identical), δδθαδή ημ Α δεκ ιπμνεί κα είκαζ ίδζμ ιε ημ Β, ακ δεκ είκαζ ημ Β. Σμ υηζ δομ ηαηαζηάζεζξ Α 

ηαζ Β δεκ ιπμνεί κα είκαζ ηαοηυπνμκα δζαθμνεηζηέξ ηαζ ίδζεξ, εέηεζ ηδ αάζδ βζα ημκ μνζζιυ ηδξ 

ηαοηυηδηαξ ζηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ».
164

 Με ηδ εεςνία αοηή θμζπυκ δ πμθοπθμηυηδηα 

είκαζ ακηζθαηζηή, εκχ δ απθυηδηα (simplicity) παναπέιπεζ είηε ζηα πνςημβεκή ζημζπεία πμο 

ζοβηνμημφκ ιζα πμθοζφκεεηδ δμιή, είηε ζε ιζα απθή μνβάκςζδ, πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακαβςβή/ 

απθμπμίδζδ (reduction) ιζαξ πμθοζφκεεηδξ δμιήξ. Γδθαδή δ πμθοπθμηυηδηα είκαζ πμθθαπθή ηαζ 

δεκ επζδέπεηαζ απθμπμίδζδ, εκχ δ απθυηδηα είκαζ ιμκαδζηή ηαζ ακαβχβζιδ. οκεπχξ, δ ηαπηφηεηα 

πνμηφπηεζ είηε ακάβμκηαξ ηζξ πμθφπθμηεξ, ζφκεεηεξ δμιέξ ζηα πνςημβεκή ημοξ ζημζπεία, είηε 

ζοκεέημκηαξ μιμβεκή ζημζπεία ζε ιζα μθυηδηα. ε αοηήκ αηνζαχξ ηδ θμβζηή ηδξ απμιυκςζδξ 

ζημζπείςκ ηαζ ηδξ ακάθοζδξ εκυξ ζοζηήιαημξ ζηα πνςημβεκή ημο ζημζπεία ζηδνίγεηαζ ημ θαξηεζηαλφ  

                                                      
164

 Lynn, Greg, “Blobs: The Measure of Complexity” ζημ On Interzones and Unplaces, ζε επζιέθεζα Lynn, Perella, Reiser+ 

Umemoto, εηδ. Fisuras, Μαδνίηδ, 1995, ζεθ. 90-92, ιηθν. δζηή ιμο 



 167 

 
Δηθ. 24. L.I. Kahn, Πχξγνο Γεκαξρείνπ Φηιαδέιθεηαο, πνμιεθέηδ, 1956-7. 

«Μμκηέθα αθδνδιέκδξ μνβάκςζδξ». 
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ζχζηεκα. Ζ βεςιεηνία ηςκ ακαθμβζχκ ηαζ ηςκ ηακυκςκ μνβάκςζδξ, πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ 

ηανηεζζακή εεχνδζδ ημο πχνμο ηαζ παναπέιπμοκ ζε μθζζηζηή ηάλδ απυ ηδκ ημνοθή πνμξ ηδ αάζδ 

(top-down), έπμοκ επζδνάζεζ ηαζ έπμοκ μοζζαζηζηά δζαιμνθχζεζ ηδ -ιέπνζ ζήιενα- ανπζηεηημκζηή 

εεςνία ηαζ πνάλδ. Πνμηεζιέκμο υιςξ κα ακαπηοπεεί ιζα εεςνία βζα ηδκ πμθοπθμηυηδηα, πμο κα ιδ 

ζηδνίγεηαζ ζηδκ ακηίθαζδ ηςκ δζαθμνχκ, πνέπεζ, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ Lynn, δ εεςνία αοηή κα 

εβηαηαθείρεζ ημ δζαπςνζζιυ ιεηαλφ απθμφ- πμθθαπθμφ ηαζ κα ζηναθεί πνμξ ημκ νξηζκφ ηεο 

ηαπηφηεηαο κέζα απφ ζπζηήκαηα ζπλερφκελσλ πνιιαπινηήησλ θαη κνλαδηθνηήησλ. Μυκμ 

ηαηά αοηυκ ημκ ηνυπμ δ πμθοπθμηυηδηα ιπμνεί κα πενζβνάρεζ ηδ ζοβπχκεοζδ πμθθαπθχκ ηαζ 

εηενυηθδηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζε έκα ζοκεπέξ, αθθά εηενμβεκέξ ιίβια, ημ μπμίμ ζοιπενζθένεηαζ ςξ 

ιμκαδζηυηδηα ιδ δεπυιεκμ ακαβςβή ζε ιζα απθή μνβάκςζδ, αθθά έπμκηαξ ηάλδ πμο ακαδφεηαζ απυ 

ηάης πνμξ ηα πάκς (bottom-up). Αθμφ δ ζπιινγηθή ηαπηφηεηα εκυξ ηέημζμο ιίβιαημξ βίκεηαζ κμδηή 

σο κνλαδηθφηεηα, ακηίηεζηαζ ζημκ πνμδβμφιεκμ μνζζιυ ηδξ ακηζθαηζηήξ πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ, αθμφ 

έπεζ εζσηεξηθή πνιιαπιφηεηα μνβακςιέκδ ζε ιζα ελφηεηα, λεθεφβεζ απυ ηδκ μθζζηζηή απθυηδηα. 

Η ηνπνινγηθή γεσκεηξία δίλεη ζηελ αξρηηεθηνληθή απηήλ αθξηβψο ηε δπλαηφηεηα: λα δίλεη 

κνξθή ζε ζπζηήκαηα πνιππινθφηεηαο, λα παξάγεη δειαδή πνιπζχλζεηεο κνξθέο, πνπ λα 

κεηαζρεκαηίδνληαη θαη λα δηαθνξνπνηνχληαη νκαιά θαη ζε ζπλέρεηα.  

Έκαξ ηέημζμξ βεςιεηνζηυξ ηφπμξ, ελδβεί μ Lynn, πμο εκέπεζ ηζξ έκκμζεξ ηδξ πμθθαπθυηδηαξ ηαζ ηδξ 

ιμκαδζηυηδηαξ είκαζ μζ «ζζμιμνθζηέξ πμθοεπζθάκεζεξ». Απμηεθμφκ ιζα απυ ηζξ εθανιμβέξ ηδξ 

ημπμθμβζηήξ βεςιεηνίαξ ζε ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ ακαθένμκηαζ ηαζ ςξ metaballs ή blobs (Binary 

Large Objects). Ζ ακάθοζδ ηδξ μνβακςηζηήξ ημοξ δμιήξ, μοζζαζηζηά, πενζβνάθεζ έκα κέμ ιμκηέθμ 

ενβαζίαξ, πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ πμθοπθμηυηδηα. Με ηδ πνήζδ δζάθμνςκ δοκαιζηχκ πνμβναιιάηςκ 

ζπεδζαζιμφ (υπςξ βζα πανάδεζβια ημ Metaballs Explorer 3Design ηδξ Wavefront Technologies) είκαζ 

δοκαηυ κα ζοκεέζεζ ηακείξ ιζα μνβάκςζδ, ηδξ μπμίαξ ηα ιμκαδζαία παναηηδνζζηζηά μνίγμκηαζ απυ 

έκα ζφιπθεβια δζαδναζηζηχκ ημπζηχκ δοκάιεςκ. Ακηίεεηα απυ ηα πνςημβεκή βεςιεηνζηά ζπήιαηα, 

υπςξ δ ζθαίνα, αοηά ηα ακηζηείιεκα (metaballs) απμηεθμφκηαζ απυ έκα ηέκηνμ, ιζα επζθάκεζα -ιάγα 

πμο ζπεηίγεηαζ ιε άθθα ακηζηείιεκα (surface area) ηαζ δχν εηδψλ πεδία επηξξνήο. Σμ έκα μνίγεζ ιζα 

δψλε ζπγρψλεπζεο (zone of fusion), ιέζα ζηδκ μπμία ημ ακηζηείιεκμ δζαδνά ιε άθθα ηαζ εκχκεηαζ 
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ιε αοηά βζα κα δδιζμονβδεεί ιζα κέα, ζοκεπήξ ηαζ εκζαία επζθάκεζα. Σμ δεφηενμ μνίγεζ ιζα δψλε 

θάκςεο (zone of inflection), ιέζα ζηδκ μπμία άθθα ακηζηείιεκα επζδνμφκ ηαζ ηάιπημοκ/ 

ιεηαζπδιαηίγμοκ ημ ανπζηυ, επακαηαεμνίγμκηαξ ηδ ιμνθή ημο. Οζ ημπμθμβζηέξ αοηέξ επζθάκεζεξ 

δδθαδή επδνεάγμκηαζ ηυζμ δ ιία απυ ηδκ άθθδ υζμ ηαζ απυ ημ πεδίμ ιέζα ζημ μπμίμ 

δδιζμονβμφκηαζ, αθμφ μ πχνμξ αοηυξ δεκ είκαζ ζηαηζηυξ, αθθά δοκαιζηυξ. Σμ απμηέθεζια πμο 

ζπδιαηίγεηαζ είκαζ ιζα εκζαία επζθάκεζα, ηδξ μπμίαξ δ ηαιποθυηδηα ηαζ δ ιμνθή είκαζ απμηέθεζια ηςκ 

πμθθαπθχκ πεδίςκ πμο ηδκ επδνεάγμοκ (αθ. εζη. 25). Έηζη, θάζε ζχλνιν ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ 

είλαη ζχζηεκα ηαπηφρξνλα κνλαδηθφ (singular), αθνχ είλαη κηα νληφηεηα εληαία θαη ζπλερήο, 

αιιά θαη πνιιαπιφ (multiple), αθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ εζσηεξηθή πνιππινθφηεηα. Κάεε 

ζφζηδια, ακαθυβςξ ηα πεδία πμο ημ επδνεάγμοκ ηαζ ημ πθήεμξ ηςκ ζοζηαηζηχκ πμο 

αθθδθεπζδνμφκ, είκαζ θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ απθυ ή πμθφπθμημ ηαζ ζηαεενυ ή αζηαεέξ. Ζ έκκμζα 

ηδξ απθυηδηαξ δζαθένεζ απυ ηδκ έκκμζα ηδξ απθμπμζδιέκδξ ακαβςβήξ ηαζ δ έκκμζα ηδξ ζηαεενυηδηαξ 

δζαθένεζ απυ ηδκ έκκμζα ηδξ ζηαηζηυηδηαξ, ζηζξ μπμίεξ παναπέιπμοκ μζ ζοιααηζηέξ βεςιεηνζηέξ 

δμιέξ. Η πνιππινθφηεηα δελ εθθξάδεηαη πάληα, αιιά ππάξρεη σο δπλαηφηεηα, άξα ην 

ζχζηεκα είλαη «ελ δπλάκεη», θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαζρεκαηίδεηαη θαη‟ εμαθνινχζεζε, 

δηαηεξψληαο ηε ζπλέρεηά ηνπ.
165

  

Αηνζαχξ αοηυξ είκαζ ηαζ μ ηξίηνο ιφγνο πμο δ ημπμθμβία εκδζαθένεζ αοηήκ ηδκ ένεοκα. Δπεζδή, 

υπςξ ακαθένεδηε μζ ηνπνινγηθέο νληφηεηεο μνίγμκηαζ ιε δζαθμνζηυ θμβζζιυ ζημ δζακοζιαηζηυ 

πχνμ, είκαζ ζηακέξ κα εηζάγνπλ ην ρξφλν θαη ηελ θίλεζε ζηε κνξθή ηνπο. Σν πεξηβάιινλ 

(context) γηα ην ζρεδηαζκφ γίλεηαη έλαο ρψξνο ελεξγφο, υπμο πεδία, δοκάιεζξ ηαζ νμέξ 

αθθδθεπζδνμφκ ηαζ ηα ακηζηείιεκα ιμνθμπμζμφκηαζ ακάθμβα, ηαεχξ ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηα οπυθμζπα. 

οκεπχξ, οπάνπεζ ιεηάααζδ απυ ηε γξακκηθή ζηε κε γξακκηθή ζεψξεζε ηνπ ρψξνπ ηαζ είκαζ 

δοκαηή δ ιεθέηδ ηαζ δ δδιζμονβία πζμ πμθφπθμηςκ ιμνθχκ ηαζ δμιχκ. Ο Greg Lynn ακαθένεζ ηαζ 

πάθζ έκα ζπεηζηυ πανάδεζβια: έκαξ ζηφθμξ ηοκδβά έκακ δίζημ Frisbee™, πνμηεζιέκμο κα ημκ πζάζεζ 

ζημκ αένα ζε ιζα ιεθθμκηζηή πνμκζηή ζηζβιή. Πμθθμί πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδκ ηνμπζά ημο δίζημο, 

υπςξ δ ηαπφηδηά ημο, δ ηαπφηδηα ηαζ δ ηαηεφεοκζδ ημο ακέιμο ηαζ δ αανφηδηα. Οζ ιεθθμκηζηέξ  
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Δηθ. 25. «Ηζμιμνθζηέξ πμθοεπζθάκεζεξ»- Blobs (Binary Large Objects). 
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εέζεζξ πάκς ζηδ ηαιποθυιμνθδ ηνμπζά ημο δίζημο οπμθμβίγμκηαζ ιε δζαθμνζηέξ ελζζχζεζξ πμο, 

εεςνδηζηά, πνέπεζ κα οπμθμβίζεζ μ ζηφθμξ, πνμηεζιέκμο δ δζηή ημο ηνμπζά κα απμηηήζεζ έκα ζδιείμ 

ημιήξ ζημκ αένα ιε αοηή ημο δίζημο. Όιςξ, παναηδνχκηαξ απθά ηα ιμηίαα ηίκδζδξ, υπςξ 

πνμηφπημοκ ηαζ ελεθίζζμκηαζ ζημ πνυκμ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ υθςκ ηςκ ακοζιαηζηχκ πεδίςκ 

πμο ακαθένεδηακ, είκαζ ζε εέζδ, ιε θίβδ πνμπυκδζδ, κα δζαβνάρεζ ηδκ ηαηάθθδθδ ηνμπζά. Με 

πανυιμζμ ηνυπμ, ν ξφινο ηνπ αξρηηέθηνλα, δελ είλαη βέβαηα λα ππνινγίζεη ηηο δηαθνξηθέο 

εμηζψζεηο πνπ γελλνχλ ηηο ηνπνινγηθέο κνξθέο, αιιά λα θαηαλνήζεη ηα κνηίβα (patterns) ηεο 

ηνπνινγίαο, φπσο μεδηπιψλνληαη δπλακηθά ζην ρξφλν, θαη φρη κφλν σο αθαλφληζηεο 

θακπχιεο κνξθέο.
166

 

Δκδζαθένμκ βζα ηδ ιεθέηδ ημπμθμβζηχκ βεςιεηνζχκ πμο ιεηαιμνθχκμκηαζ «ζοκ ης πνυκς», υπςξ 

επζζδιαίκεζ μ Sanford Kwinter, απμηεθεί ημ ηνπνινγηθφ ηνπίν (topological landscape), έκα βκςζηυ 

πεδίμ ένεοκαξ βζα υζμοξ ιεθέηδζακ ηδκ ελέθζλδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ μνβακζζιχκ. Ωξ ημπίμ μνίγεηαζ έκα 

πεδίμ- ζφζηδια, υπμο κηα ζεκεηαθή αιιαγή δηαλέκεηαη νκαιά ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπ, χζηε 

ηεθζηά δ επζννμή ημο κα ιδ ιπμνεί κα επζηεκηνςεεί ζε έκα δζαηεηνζιέκμ ζδιείμ. Ο Conrad 

Waddington, ζημ πχνμ ηδξ αζμθμβίαξ, είκαζ απυ ημοξ πνχημοξ πμο ιεθέηδζακ πχξ έκα 

ιμνθμβεκεηζηυ πεδίμ (ημ μπμίμ μκυιαζε «επηγελεηηθφ ηνπίν»- epigenetic landscape) ιπμνεί κα 

ςεήζεζ ζε ιζα πμθθαπθυηδηα ιμνθχκ- θαηλφηππα. Σμ «επζβεκεηζηυ ημπίμ» είκαζ μοζζαζηζηά ιζα 

ηοιαημεζδήξ ημπμθμβζηή επζθάκεζα ζημ θαζζηυ πχνμ (Phase space), πμο μζ ιεηααμθέξ ημο 

επδνεάγμοκ ηζξ ιμνθέξ ηαζ ηζξ ηνμπζέξ υζςκ ζςιάηςκ ηζκμφκηαζ πάκς ζε αοηυ. Σμ ζδιείμ πμο 

ημκίγεζ μ Kwinter είκαζ υηζ ηα θαζκυηοπα, ςξ δπλεηηθή πιεξνθνξία πνμτπάνπμοκ ζημ επζβεκεηζηυ 

ημπίμ -πμο θεζημονβεί ςξ «γνλφηππνο»- αθθά πναβιαηχκμκηαζ ιυκμ ςξ ζοιαάκηα ιε ηδκ ελέθζλδ 

ημο πνυκμο (αθ. ηεθ 4.5.2). Μυκμ μζ ημπμθμβζηέξ βεςιεηνίεξ ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζε 

θαζκυιεκα πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ νκαιή θαη ζπλερή παξακφξθσζε θαη κεηαζρεκαηηζκφ ιζαξ 

μκηυηδηαξ ζηδκ ελέθζλδ ημο πνυκμο
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 (αθ. εζη. 26). 
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Με αάζδ ηα παναπάκς, ημ ενχηδια πνμξ ελενεφκδζδ, ημ μπμίμ εκδζαθένεζ ηαηελμπήκ ηαζ ηδκ 

ανπζηεηημκζηή, υπςξ ημ εέηεζ μ Rajchman, αθμνά ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ μζ 

κέεξ βεςιεηνίεξ ημο «βίβκεζεαζ», υπμο μ πνυκμξ κμείηαζ ηαζ ςξ εζςηενζηυξ πανάβμκηαξ ημο 

ζοζηήιαημξ ηαζ, ζοβηεηνζιέκα, ηη κπνξεί λα θάλεη ε κνξθή (ηαζ υπζ ηζ ακαπανζζηά ή ηζ ζδιαίκεζ) 

υηακ απεθεοεενςεεί απυ ηδκ ηθαζζζηή πνμέθεοζή ηδξ, ιέζα απυ πνμηαεμνζζιέκμοξ ζοκδοαζιμφξ 

μνζγυκηζςκ ηαζ ηαηαηυνοθςκ επζπέδςκ ηαζ, άκη‟ αοημφ, πξνθχπηεη απφ ηελ πξαγκάησζε ηνπ 

δπλεηηθνχ ρψξνπ, φηαλ δειαδή είλαη «κνξθή κε επηξξνή, κε επίπησζε».
168

 Όπςξ ακαθφεζ μ 

Peter Eisenman ζημ άνενμ ημο «The Affects of Singularity» ήδδ απυ ημ 1992, «δ επίδναζδ (effect) 

πανάβεηαζ απυ έκα αίηζμ. ηδκ ανπζηεηημκζηή αθμνά ηδ ζπέζδ ημο ακηζηεζιέκμο ιε ηδ θεζημονβία ή ημ 

κυδια (εεχνδζδ πμο έπεζ επδνεάζεζ ηδ δοηζηή ανπζηεηημκζηή ζηέρδ βζα πάκς απυ δζαηυζζα πνυκζα). 

[…] Ζ επίπηςζδ (affect) είκαζ δ ζοκεζδδηή, οπμηεζιεκζηή εεχνδζδ εκυξ ζοκαζζεήιαημξ, πμο 

ελεηάγεηαζ πςνζζηά απυ ηζξ ζςιαηζηέξ αθθαβέξ. ηδκ ανπζηεηημκζηή αθμνά ηδκ ακηαπυηνζζδ ζημ 

θοζζηυ πενζαάθθμκ ιέζς ηςκ αζζεήζεςκ».
169

 Οζ ιμνθέξ ιε επίπηςζδ (affect ηαζ υπζ effect) δδθαδή 

είκαζ αοηέξ πμο επδνεάγμοκ ηαζ επδνεάγμκηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ ημοξ ηαζ έπμοκ ιε αοηυ ζπέζδ 

αιθίδνμιδ, απνυαθεπηδ ηαζ υπζ κηεηενιζκζζηζηή. Ο Eisenman ππνζηεξίδεη φηη ε αξρηηεθηνληθή 

νθείιεη λα επαλαθηήζεη απηή ηελ ακθίδξνκε, ππνθεηκεληθή ζρέζε ιε ημ πενζαάθθμκ. Δλάθθμο, 

υπςξ ζοιπθδνχκεζ, εθαθνχξ ιεηαβεκέζηενα, μ Ali Rahim, μζ ιμνθέξ ιε επίπηςζδ, εκενβμπμζμφκ 

ηαζ ημ πνήζηδ, μ μπμίμξ ακηαπμηνίκεηαζ/ ακηζδνά/ δζαδνά ιε ηα ακηζηείιεκα πμο πνμηφπημοκ ζημ 

θοζζηυ πχνμ, ςξ πναβιάηςζδ ημο δοκδηζημφ, ηαζ ιε ηδ ζοιπενζθμνά ημο, εη κέμο, επδνεάγεζ ηδ 

ιμνθή. οκεπχξ, υπςξ εα ημκζζηεί πενζζζυηενμ ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ΄90, νη κνξθέο κε 

επίπησζε έρνπλ ακθίδξνκε ζρέζε ηφζν κε ην πεξηβάιινλ φζν θαη κε ην ρξήζηε.  

Όπςξ ακαθφεδηε ζηζξ εκυηδηεξ 3.2.2.2 &3 δ έκκμζα ηδξ δπλεηηθφηεηαο ελανηάηαζ απυ ηδ ζπέζδ 

ιεηαλφ ηςκ ιμκαδζηχκ- ζδζαίηενςκ ζδιείςκ εκυξ ζοζηήιαημξ. Έηζζ, υηακ πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ημπμθμβζηή μκηυηδηα, φζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη ζπλδέζεηο ακάιεζα ζηα ζημζπεία πμο ηδκ  

                                                      
168

 Rajchman, John, Constructions, εηδ. MIT Press, Cambridge Mass, 1988, ζεθ 102, ιηθν. δζηή ιμο ζημ «operative form» 

169
 Eisenman, Peter, «The Affects of Singularity», ζημ Theory and Experimentation, ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE, No 

100, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1992, ζεθ. 43, ιηθν. δζηή ιμο 
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Δηθ. 26. «Δπζβεκεηζηυ ημπίμ» - epigenetic landscape 

Σμ «επζβεκεηζηυ ημπίμ» είκαζ ιζα ηοιαημεζδήξ ημπμθμβζηή επζθάκεζα ζημ θαζζηυ πχνμ (Phase space), πμο μζ 

ιεηααμθέξ ημο επδνεάγμοκ ηζξ ιμνθέξ ηαζ ηζξ ηνμπζέξ υζςκ ζςιάηςκ ηζκμφκηαζ πάκς ζε αοηυ (αθ. a). Κάης απυ 

ηδκ επζθάκεζα οπάνπεζ έκα πθέβια «κδιάηςκ», πμο ζοκδέμκηαζ ηυζμ ιεηαλφ ημοξ υζμ ηαζ ιε δζάθμνα ζδιεία ηδξ 

επζθάκεζαξ (αθ. b), χζηε ηάεε ιεηααμθή ζημ πεδίμ δοκάιεςκ επδνεάγεζ ηδκ ηνμπζά ηδξ ζθαίναξ πμο ηζκείηαζ πάκς 

ηδξ (αθ. c). 

 

Kwinter, Sanford, “Landscapes of Change: Boccioni‟s Stati d’ animo as a General Theory of Models” ζημ ASSEMBLAGE 19, 

εηδ. ΜΗΣ, 1992 
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απμηεθμφκ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δπλεηηθφηεηα ηδξ δζάηαλδξ πμο πνμηφπηεζ, δδθαδή δ 

δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ κέςκ πςνζηχκ ηακυκςκ, ζηακχκ κα αθθάγμοκ, ακάθμβα ιε ηα ηεηηαζκυιεκα 

ζημ πχνμ πμο δδιζμονβείηαζ. φιθςκα πάθζ ιε ημ Rajchman, «ημ πνυαθδια ιε ηζξ κέεξ βεςιεηνίεξ 

εκημπίγεηαζ ζημ πχξ κα εζζάβεζ ηακείξ ημκ ακμνβάκςημ, πμθφπθμημ πχνμ ζημ ηηίζια, δδθαδή πχξ 

κα δδιζμονβήζεζ εθεφεενμ πχνμ, ιε επίπηςζδ, πμο δεκ πνμηαεμνίγεηαζ απυ πνμτπάνπμοζα 

μνβάκςζδ, ή απυ ζοκδοαζιυ οπανπυκηςκ ζημζπείςκ».
170

 Οζ πχνμζ πμο δδιζμονβμφκηαζ, υηακ 

πεζναιαηίγεηαζ ηακείξ ιε ημπμθμβζηέξ βεςιεηνίεξ, παναηηδνίγμκηαζ απυ αηαλία, αζηάεεζα, ηοπαζυηδηα, 

δζαδναζηζηυηδηα, ζοκεεηυηδηα, πμθθαπθυηδηα, αθθαβή ηαζ οανζδζηυηδηα, αθμφ έπμοκ πνμηφρεζ απυ 

ηδκ ακάιζλδ εηενμβεκχκ ζημζπείςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ, ακηζεεηζηχκ αλζχκ ηαζ βεςιεηνζχκ, ημο 

δοκδηζημφ ηαζ ημο πναβιαηζημφ. H άπμρδ ημο Rajchman ηαοηίγεηαζ ιε ημο Lynn, μ μπμίμξ 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ νεοζηυηδηα ηδξ κέαξ ανπζηεηημκζηήξ δεκ παναπέιπεζ ζε «άιμνθα ζπήιαηα, αθθά 

ζε έκα δπλακηθφ νξγαληζκφ, ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαζρεκαηίδεηαη, αλάινγα κε 

δηάθνξεο παξακέηξνπο, πεηπραίλνληαο ζπγρψλεπζε πνιιαπιψλ θαη εηεξφθιεησλ 

δξαζηεξηνηήησλ».
171

 

                                                      
170

 ημ ίδζμ, ζεθ. 105, ιηθν. δζηή ιμο 

171
 Lynn, Greg. “Architectural Curvilinearity: The Folded, the Pliant and the Supple” ζημ Folding in Architecture. 

ARCHITECTURAL DESIGN, no 102, εηδ. Academy Group Ltd., Λμκδίκμ, 1993, ιηθν. δζηή ιμο 
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οκμπηζηά, δ ημπμθμβία πνδζζιεφεζ ζημοξ ανπζηέηημκεξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε δπλακηθέο δηαδηθαζίεο 

ζρεδηαζκνχ βζαηί: 

 

 δεκ εκδζαθένεηαζ βζα ιεηνζηά βκςνίζιαηα ηαζ βζα ηδ ζοκμθζηή αηνίαεζα, αθθά βζα «κνληέια 

αθεξεκέλεο νξγάλσζεο» ηαζ βζα ημ είδνο ηνπ δεζκνχ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνηεινχλ ην ζχλνιν, επζηνέπμκηαξ ζημοξ ανπζηέηημκεξ κα έπμοκ ηνλ έιεγρν ησλ 

ζρέζεσλ ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ 

 επζηνέπεζ ημ πεζνζζιυ ιμνθχκ, πμο ιεηαθθάζζμκηαζ ηαζ δζαθμνμπμζμφκηαζ μιαθά ηαζ ζε 

ζοκέπεζα, δδθαδή εκέπμοκ ηζξ έλλνηεο ηεο θίλεζεο θαη ηνπ ρξφλνπ 

 απμηεθεί ημ ηαηάθθδθμ ενβαθείμ βζα κα πεζναιαηζζηεί ηακείξ ιε ηζξ έκκμζεξ ηδξ 

πμθοπθμηυηδηαξ, ηδξ πμθθαπθυηδηαξ, ηδξ ιμκαδζηυηδηαξ ηαζ ηδξ πναβιάηςζδξ ημο 

δοκδηζημφ, ηαζ κα δδιζμονβήζεζ δοκαιζημφξ μνβακζζιμφξ, πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδ 

ζπγρψλεπζε πνιιαπιψλ θαη εηεξφθιεησλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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3.2.3.3 Αξρηηεθηνληθή εθαξκνγή 
 
1. Artists space ημο Greg Lynn (1995, οθμπμζδιέκμ): ηνπνινγηθέο νληφηεηεο ηχπνπ blob 

σο ζπλζεηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ 
 
ηδ ιεθέηδ ημο βζα ημκ εηεεζζαηυ πχνμ Artists space (1995) πμο εα θζθμλεκμφζε πέκηε ένβα, πμο 

πεζναιαηίγμκηαζ ιε δπλακηθέο ρξνληθέο ηερληθέο (temporal techniques), μ Greg Lynn πνδζζιμπμζεί 

κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηυζμ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδ ζφθθδρδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ υζμ ηαζ βζα ηδκ οθμπμίδζή 

ηδξ. Μεθεηά ηα blobs ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ ζημ πχνμ, αθθά ηονίςξ ηδ ιεηαλφ ημοξ δζάδναζδ ζε 

ιζα ζεζνά απυ animations, ακηί ζηίηζμο ή ιαηέηαξ ενβαζίαξ, πνμηεζιέκμο κα μδδβδεεί ζηδ 

πςνμεέηδζδ ηςκ εηεειάηςκ ηαζ ζηδ ιμνθή ημο εηεεζζαημφ πχνμο. διακηζηυ ζημζπείμ ζημκ 

πεζναιαηζζιυ ιε αοηά ηα κέα ενβαθεία ζηέρδξ ηαζ ζφκεεζδξ απμηεθεί δ απυθαζή ημο υζμκ αθμνά ηζ 

ακηζπνμζςπεφεζ ηάεε ηέημζα μκηυηδηα, πμζα εα είκαζ δ ανπζηή εέζδ ηδξ ηαεειίαξ ηαζ ιε πμζα ηνζηήνζα 

δζαιμνθχκμκηαζ μζ γχκεξ επζννμήξ ηδξ ηαεειζάξ. Ακ ηαζ μ ζπεδζαζιυξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ είκαζ απυ 

ηα πνχηα ένβα πμο ααζίγμκηαζ ζε ηέημζα ιέζα ηαζ πνδζζιμπμζμφκ πνμβνάιιαηα πμο ζηδνίγμκηαζ 

ζηδκ ημπμθμβία ηαζ, ςξ ζοκέπεζα, οπάνπμοκ ίζςξ ηάπμζεξ αοεαίνεηεξ ή αζοκεπείξ απμθάζεζξ ηαζ 

ηάπμζεξ ζηζβιέξ αιδπακίαξ ζημ πεζνζζιυ ηδξ πθδνμθμνίαξ, απμηεθεί ηαθυ πανάδεζβια βζα κα 

ιεθεηήζεζ ηακείξ ηαζ κα ηαηακμήζεζ ημ ιδπακζζιυ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά αοηχκ ηςκ ημπμθμβζηχκ 

μκημηήηςκ. 

Ο οπυ δζαιυνθςζδ πχνμξ ηδξ βηαθενί ήηακ ανπζηά έκα μνεμηακμκζηυ ηέθοθμξ. Ζ δζαδζηαζία πμο 

αημθμοεήεδηε ήηακ δ ελήξ: ε ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ημ ηάεε έκα απυ ηα ηέζζενα -πνμξ έηεεζδ- ένβα 

ακηζπνμζςπεφεδηε απυ έλα ζεκείν κε έλα ζθαηξηθφ πεδίν επηξξνήο γχξσ ηνπ. Σμ πέιπημ 

ζδιείμ, πμο ακηζπνμζχπεοε ημκ -οπυ ελέθζλδ- ζπεδζαζιυ ημο εηεεζζαημφ πχνμο ακηζπνμζςπεφηδηε 

επίζδξ απυ έκα ζδιείμ ιε ζθαζνζηυ πεδίμ επζννμήξ. Σα ηέζζενα ζδιεία ημπμεεηήεδηακ ζε ηάεε ιία 

βςκία ημο ηεθφθμοξ, αάζδ ηδξ πνμκμθμβζηήξ ζεζνάξ πναβιαημπμίδζδξ ημο ένβμο πμο 

ακηζπνμζχπεοε ημ ηαεέκα. Σμ πέιπημ ημπμεεηήεδηε ζηδκ είζμδμ ημο πχνμο (αθ. εζη. 27 a). Ζ γχκδ 

επζννμήξ ημο ηαεεκυξ επεηηάεδηε ηαηαθαιαάκμκηαξ ακαθμβζηά ημ πχνμ πμο εα ηαηαθάιαακε ημ 

έηεεια ζημ πχνμ (αθ. εζη. 27 b). ε ηάεε ζδιείμ πνμζηέεδηε ιζα ίζδ εθηηζηή δφκαιδ πνμξ ηα 
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οπυθμζπα ηέζζενα. Ζ γχκδ επζννμήξ ημο ηάεε ζδιείμο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ έθλδ πμο αζημφζε ημ 

έκα ζημ άθθμ, μδήβδζε ζηδ ζφιπηολδ ημοξ ζε ιζα ζπλερή ηνπνινγηθή νληφηεηα, ηχπνπ blob (αθ. 

εζη. 27 c).  

Κάκμκηαξ ημιέξ ζηδκ μκηυηδηα πμο πνμέηορε ιπμνμφζε ηακείξ κα παναηδνήζεζ υηζ δζαηνίκμκηακ ηα 

πέκηε ζοζηαηζηά ηδξ ζημζπεία ηαζ δ γχκδ επζννμήξ ημο ηαεεκυξ, πανυηζ είπακ πθέμκ εκςεεί ζε ιζα 

ζοκεπή ηαζ εκζαία ιμνθή (αθ. εζη. 28 a). Απυ ηδκ ηθεζζηή επζθάκεζα, ηαηυπζκ απυθαζδξ ημο 

ανπζηέηημκα, πμο ζηδνίπεδηε ζε παναδμζζαηά ανπζηεηημκζηά ηνζηήνζα, απμηυπδηακ απυ ημ 

ζφιπθεβια δφμ ηιήιαηά ημο: υ,ηζ ήηακ ηάης απυ ημ φρμξ ημο εκυξ ιέηνμο απυ ημ έδαθμξ ηαζ υ,ηζ 

ήηακ πάκς απυ ημ φρμξ ηςκ 2.20ι., πνμηεζιέκμο δ ηαηαζηεοή κα πςνέζεζ ζημ φρμξ ημο 

οπάνπμκημξ ηεθφθμοξ (αθ. εζη. 28 b). Δπίζδξ, ιε ηνζηήνζα ζηαηζηήξ επάνηεζαξ, ημ ηιήια ηδξ 

επζθάκεζαξ πμο πανέιεζκε ζοκδέεδηε ιε ημ οπάνπμκ ηέθοθμξ ιε εβηάνζζα ηαηαηυνοθα ζημζπεία (αθ. 

εζη. 28 c). 

Οζ ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ, απυ ηδ ζφθθδρδ ςξ ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ εβηαηάζηαζδξ, 

πενζθάιαακακ ηνζζδζάζηαημ ρδθζαηυ ιμκηέθμ ζε ρδθζαηυ δοκαιζηυ πενζαάθθμκ, animations, rapid 

prototyping, ηνζζδζάζηαηεξ ηεπκζηέξ εηηφπςζδξ, υπςξ ζηενεμθζεμβναθίεξ ηαζ ημπή ιεηαθθζηχκ 

ζημζπείςκ ιε laser, αάζεζ μδδβζχκ απυ ημ ρδθζαηυ ιμκηέθμ. Αοηά ηα ιέζα ζοκηέθεζακ ζηδκ μνζζηζηή 

δζαιυνθςζδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ζηδκ οθμπμίδζή ηδξ. Ζ επζθάκεζα πμο θζθμλεκεί ηα εηεέιαηα δεκ 

ήηακ πνμζπεδζαζιέκδ- πνμέηορε απυ ηδκ επζεοιία ημο ανπζηέηημκα κα πεζναιαηζζηεί ιε ηα 

εθζέκαηα σο δσληαλνχο νξγαληζκνχο κε επηξξνή ηαζ απυ ηδκ απυθαζή ημο δ επζννμή αοηή κα 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδ πνμκμθμβία δδιζμονβίαξ ημο ηάεε ένβμο. Σμ δοκαιζηυ πενζαάθθμκ ζπεδζαζιμφ, δ 

ζοιπενζθμνά ηδξ ημπμθμβζηήξ μκηυηδηαξ πμο πνμέηορε, αθμφ νοειίζηδηακ μζ παναπάκς 

πανάιεηνμζ, ηαεχξ ηαζ μζ ανπζηεηημκζηέξ-ζηαηζηέξ απμθάζεζξ ημο ανπζηέηημκα, μδήβδζακ ζηδκ ηεθζηή 

ιμνθή ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ημο εηεεζζαημφ πχνμο. 
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Δηθ. 27. Greg Lynn, Artists Space, 1995, οθμπμζδιέκμ 

Σα πέκηε ζδιεία, ιε ηδ γχκδ επζννμήξ ημοξ ηαζ ηδ ιεηαλφ ημοξ έθλδ, ζοιπηφπεδηακ ζε ιζα ζοκεπή ημπμθμβζηή 

επζθάκεζα ηφπμο blob.  

 

Lynn, Greg, Animate Form, εηδ. Princeton Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 1999 
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Δηθ. 28. Greg Lynn, Artists Space, 1995, οθμπμζδιέκμ 

 

Lynn, Greg, Animate Form, εηδ. Princeton Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 1999 
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3.3   Γπλακηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ζηελ αξρηηεθηνληθή 
 
3.3.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 
ηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα ελέηαζα πχξ επδνεάζηδηε μ ανπζηεηημκζηυξ θυβμξ, αθθά ηαζ δ πνάλδ, 

ζηα ηέθδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ δεηαεηίαξ, απυ ημ θζθμζμθζηυ θυβμ, ηονίςξ υπςξ δζαιμνθχεδηε ιέζα 

απυ ηζξ ακαγδηήζεζξ ηςκ Deleuze- Guattari ζπεηζηά ιε ηδκ «πηχρσζε», ηδ ιεηάααζδ απυ ηδκ 

«ημζκςκία ηδξ πεζεανπίαξ» ζηδκ «θνηλσλία ηνπ ειέγρνπ» ηαζ ηζξ κε γξακκηθέο δηαδηθαζίεο πμο 

βεκκμφκ ξηδσκαηηθέο- δηθηπαθέο δνκέο. ηδ ζοκέπεζα ελέηαζα πχξ δ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ ηαζ 

πνάλδ επδνεάζηδηακ απυ ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ηδ ιεηάααζδ, ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα, απυ ημκ 

ηθεζζηυ ιδπακζηυ ηυζιμ ηαζ ηδ βναιιζηή, αζηζμηναηζηή -ζηδνζγυιεκδ ζηδ Νεοηχκεζα θμβζηή- εεχνδζδ 

ημο ηυζιμο, ζε ιζα κε γξακκηθή, δπλακηθή εεχνδζδ. Σέθμξ, ελέηαζα πχξ δ πνήζδ ρδθζαηχκ 

ηεπκμθμβζχκ, πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδκ ηνπνινγηθή γεσκεηξία, δ μπμία αζπμθείηαζ ιε ηζξ πμζμηζηέξ 

ιεηααμθέξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ φθδξ, επζηνέπεζ ζημοξ ανπζηέηημκεξ κα πεζναιαηζζημφκ ζημ κέμ 

πεδίμ, πμο ακαπηφζζεηαζ απυ ημ ‟93 ηαζ φζηενα. Θα ακαηεθαθαζχζς ζοκμπηζηά ηα ζδιεία ζηα 

μπμία δέπηδηακ επίδναζδ δ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ ηαζ πνάλδ, πνμηεζιέκμο κα οπμζηδνίλς ηδκ 

αλάγθε γέλλεζεο κηαο λέαο ζπλζεηηθήο δηαδηθαζίαο, αοηή ηδξ δπλακηθήο δηαδηθαζίαο 

ζρεδηαζκνχ ηαζ κα πενζβνάρς ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ βκςνίζιαηα. 
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3.3.1.1 Απφ ην ρξφλν σο εμσγελή παξάγνληα ζηε δπλακηθή ρξνληθφηεηα.  
 
Ζ ανπζηεηημκζηή, παναδμζζαηά, ακηζιεηςπίγεζ ημ πνυκμ ςξ ελςβεκή πανάβμκηα, ςξ μοδέηενμ, 

ζηαηζηυ ηαζ ακελάνηδημ απυ ηδ ιμνθή, εκχ ημ πέναζια ημο πνυκμο ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ θεμνά, πμο 

εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηδ ιμκζιυηδηα ηαζ ηδ ζηαεενυηδηα ημο ηηζζιέκμο πχνμο. ημ πχνμ ηςκ εεηζηχκ 

επζζηδιχκ δζαθαίκμκηαζ δχν ηχπνη ρξνληθφηεηαο: εηηυξ απυ ηδκ παναδμζζαηή ακηίθδρδ ημο 

πνυκμο ιε απυθοημ παναηηήνα, ιε ηα ακηζηείιεκα κα έπμοκ ιζα εέζδ ζημ πχνμ ηάεε πνμκζηή ζηζβιή, 

οπάνπμοκ ηαζ ηα ζοζηήιαηα πμο έπμοκ έθεβπμ, ιέζς ηδξ δναζηδνζυηδηάξ ημοξ, ζημ πςνυπνμκμ. Ζ 

δπλακηθή ρξνληθφηεηα, υπςξ ακαθφεδηε (αθ. 3.2.2.3), ειπενζέπεζ ηδκ έκκμζα ημο δοκδηζημφ, αθμφ 

επζθοθάζζεζ ηαζ πμζμηζηέξ αθθαβέξ, πμο πναβιαηχκμκηαζ ζηδκ ελέθζλδ ημο πνυκμο, ςξ αλαδπφκελα 

ζπκβάληα. ηδκ πνάλδ θμζπυκ μζ ανπζηέηημκεξ λεηζκμφκ ηδ δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ, ιεθεηχκηαξ ηαζ 

ζοκδοάγμκηαξ ζημζπεία, πμο αθμνμφκ ημκ οπυ ζπεδίαζδ πχνμ, θαζκμιεκζηά άζπεηα ιεηαλφ ημοξ. ε 

ακηίεεζδ ιε ηζξ ζοιααηζηέξ ζοκεεηζηέξ ιεευδμοξ, πμο πνδζζιμπμζμφκ ακαθοηζηά ενβαθεία ηαζ 

ζημπεφμοκ ζημ ζπεδζαζιυ ημο ζοκμθζημφ ακηζηεζιέκμο, ημ μπμίμ, ζηδ ζοκέπεζα, ιέζς ηςκ ζπεδίςκ 

θεπημιενεζχκ, εα πενζβναθεί ακαθοηζηά (ζενανπζηή δζαδζηαζία: απυ ημ Όθμ ζηα ιένδ, top down 

procedure), δ δζαδζηαζία πμο ακαθφεηαζ εδχ είκαζ (αθ. 3.2.2.3) «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» 

(bottom up procedure). Κάεε αήια εθέβπεηαζ ηαζ ηαεμνίγεζ ημ επυιεκμ, ηαηά πενίπηςζδ. Καηά ηδκ 

ελέθζλδ ημο ζπεδζαζιμφ οπάνπεζ ζοκεπήξ εηζξνή πιεξνθνξίαο, εκχ ιζα ημπζηή ιεηααμθή ηαζ δ 

δναζηδνζυηδηα ηδξ ιμκάδαξ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ημ ζφκμθμ, ζοκεπχξ ημ ζφβπνμκμ ιμκηέθμ 

πμο απαζπμθεί ημοξ ανπζηέηημκεξ είκαζ αοηυ ηδξ «πιεξνθνξίαο- ρψξνπ- ρξφλνπ», πμο επζηνέπεζ 

ιζα θζβυηενμ κηεηενιζκζζηζηή εεχνδζδ ημο ζφιπακημξ.
172

 

ε ενεοκδηζηυ επίπεδμ, υπςξ ακαθένεδηε ζηδκ εκυηδηα 3.2.2.2, μ αζμιαεδιαηζηυξ ηαζ γςμθυβμξ D‟ 

Arcy Thompson (1860-1948) έεεζε ήδδ απυ ημ 1917 ηζξ αάζεζξ ηδξ ελεθζηηζηήξ αζμθμβίαξ ηαζ 

ιεθέηδζε ηδκ επίδναζδ ιεηαααθθυιεκςκ δοκάιεςκ ηαζ πεδίςκ ζημ ζπδιαηζζιυ ιμνθήξ ηαζ ζημ 

ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ απυ ιζα ηαηάζηαζδ Α ζε ιζα ηαηάζηαζδ Β. Κάκμκηαξ πνήζδ ηδξ ιαεδιαηζηήξ 

                                                      
172

 Gausa, Manuel, The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture, εηδ. ACTAR, Βανηεθχκδ, 2000 ζημ θήιια «time», 

ζεθ. 606, 624, ιηθν. δζηή ιμο, εθεφεενδ 
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ζεσξίαο ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ
173

 ηαζ ιε ενβαθείμ απεζηυκζζδξ ηζξ ζπδιαηζηέξ ημιέξ ηςκ δζαθυνςκ 

μνβακζζιχκ, ελέηαζε ηδκ «ελέθζλδ εκυξ είδμοξ ζε άθθμ, υπζ ιέζς δζαδμπζηχκ ιζηνμιεηααμθχκ ηςκ 

επζιένμοξ ζημζπείςκ, πμο απανηίγμοκ ημ μνβακζηυ ζχια, αθθά ιέζς ιεηαζπδιαηζζιχκ ιεβάθδξ 

ηθίιαηαξ, πμο αθμνμφκ ημ μνβακζηυ ζχια ςξ ζφκμθμ».
174

 Ωξ ελέθζλδ ηςκ ακαγδηήζεςκ ημο 

Thompson, μ Lynn ζημ Animate Form παναεέηεζ ηζξ ακαγδηήζεζξ ημο ιμνθμθυβμο Etienne-Jules 

Marey, ζηα ηέθδ ημο 19
μο

 αζχκα, ζπεηζηά ιε ηδκ ηίκδζδ ηςκ γχςκ, μ μπμίμξ εζζήβαβε ηαζ ηδκ έλλνηα 

ηνπ ρξφλνπ σο παξάγνληα επίδξαζεο ζην ζρεκαηηζκφ κνξθήο. Απμηφπςζε ζε ιία εζηυκα ηα 

δζαδμπζηά ζηζβιζυηοπα πμο πενζβνάθμοκ ηδκ ηίκδζδ ηάπμζμο γχμο ηαζ ζφκδεζε ιε ηαιπφθεξ 

βναιιέξ, ζδιείμ πνμξ ζδιείμ ηα ιένδ ημο, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηίκδζήξ ημο, εζζάβμκηαξ έηζζ 

ακφζιαηα, πμο εκχκμοκ ζε ιζα αδζάζπαζηδ ζοκέπεζα ηα δζαδμπζηά ζηζβιζυηοπα, εκζςιαηχκμκηαξ 

ηδκ έκκμζα ημο πνυκμο ςξ «ιζα ζοκεπή, ηαιποθυιμνθδ νμή» (αθ. εζη. 29). Αοηή δ ηεπκζηή («phase 

portraits») είκαζ πμθφ ημκηά ζηδκ ρδθζαηή ηερληθή ηνπ animation, πμο μζ ανπζηέηημκεξ έπμοκ 

ακαηαθφρεζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ.
175

 

ε άθθεξ επζζηήιεξ υπςξ, βζα πανάδεζβια, ζηδ καοπδβζηή, ημ πενζαάθθμκ ζπεδζαζιμφ ηαημζηείηαζ 

απυ δπλάκεηο θαη θίλεζε (αανφηδηα, ηνζαή, ζηνμαζθζζιυ), χζηε δ ιμνθή ημο ζηανζμφ κα ιπμνεί κα 

ζπεδζαζηεί εκ ηζκήζεζ ιέζα ζημ κενυ. Αοηυ δε ζδιαίκεζ υηζ δ ιμνθή ημο ζοκεπχξ ιεηααάθθεηαζ, απθά 

υηζ δζάθμνμζ πανάβμκηεξ ηαζ ιεηααθδηέξ έπμοκ επδνεάζεζ ηδ ιμνθή ημο, δ μπμία είκαζ ζηακή κα 

αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζε απηέο ηηο κεηαβιεηέο. Με άθθμκ ηνυπμ δ επζθάκεζα ημο ζηανζμφ 

ακηαπμηνίκεηαζ υηακ ημ πθμίμ πθέεζ ηυκηνα ζημκ άκειμ ηαζ ιε άθθμκ υηακ πθέεζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ημο 

ακέιμο, δδθαδή δ ίδζα επζθάκεζα ειπενζέπεζ πθδνμθμνία, δ μπμία πενζβνάθεζ ιζα πμθθαπθυηδηα 

δοκαημηήηςκ, πμο εηδδθχκμκηαζ ςξ δ πξαγκάησζε κηαο δπλεηηθήο θαηάζηαζεο. Οζ ρδθζαηέξ 

ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκ, ηαη ακηζζημζπία, μζ ανπζηέηημκεξ, πμο ενβάγμκηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ 

«πθδνμθμνίαξ- πχνμο- πνυκμο», αθμνμφκ ηδ πνήζδ ζημ ζπεδζαζιυ κεηαβιεηψλ θαη παξακέηξσλ 

                                                      
173

 Thompson, D‟ Arcy, On Growth and Form, The Complete, Revised Edition,  Dover Publications, Nέα Τυνηδ, 1992, ζεθ. 

1032, ιηθν. δζηή ιμο ζημ «Theory of Transformation» 

174
 ημ ίδζμ, ζημ μπζζευθοθθμ, ιηθν. δζηή ιμο 

175
 Lynn, Greg, Animate Form, εηδ. Princeton Architectural Press, Nέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 28, ιηθν. δζηή ιμο, εθεφεενδ 
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πνπ αιιάδνπλ θαη εμειίζζνληαη κε ην ρξφλν. Σα πνμβνάιιαηα ηεζζάνςκ δζαζηάζεςκ, πμο 

εκπεξηέρνπλ ηελ έλλνηα ηεο θίλεζεο θαη ηνπ ρξφλνπ, υπςξ ημ Alias ηαζ ημ Maya ηδξ Wavefront, 

ημ Softimage ημ Lightwave, ημ 3dsMax, ημ CATIA, ημ Rhinoceros η.α., επζηνέπμοκ ζημοξ ζπεδζαζηέξ 

κα εθέβπμοκ παξακέηξνπο ηαζ κα επδνεάγμοκ ημ πενζαάθθμκ ζπεδίαζδξ. Σέημζα πνμβνάιιαηα, πμο 

ανπζηά πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ηθάδμοξ υπςξ μ ηζκδιαημβνάθμξ, δ αενμκαοπδβζηή, δ καοπδβζηή ηαζ 

δ αοημηζκδημαζμιδπακία επζηνέπμοκ ημκ οπμθμβζζιυ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ, ζφιθςκα ιε ημκ 

Lynn, απμηεθμφκ ημ πνχημ ενβαθείμ βζα ημοξ ανπζηέηημκεξ κα „ζηζηζάνμοκ‟ ηαζ κα ζπεδζάγμοκ 

ζηδνζγυιεκμζ ζημ δζαθμνζηυ θμβζζιυ.  

 

οκμρίγμκηαξ, 

 

 ηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία παναηδνείηαζ δ ακάβηδ βζα ιεηάααζδ απυ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο 

πνυκμο ςξ ελςβεκή πανάβμκηα, ςξ μοδέηενμ, ζηαηζηυ ηαζ ακελάνηδημ απυ ηδ ιμνθή, ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ «πθδνμθμνία- πχνμξ- πνυκμξ», ιε ηδ πνήζδ ζημ ζπεδζαζιυ κεηαβιεηψλ θαη 

παξακέηξσλ πνπ αιιάδνπλ θαη εμειίζζνληαη κε ην ρξφλν. 
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Δηθ. 29. Ο ιμνθμθυβμξ Etienne-Jules Marey, ζηα ηέθδ ημο 19
μο

 αζχκα, απμηοπχκεζ ζε ιία εζηυκα ηα δηαδνρηθά 

ζηηγκηφηππα, πμο πενζβνάθμοκ ηδκ ηίκδζδ εκυξ αθυβμο πμο ηαθπάγεζ ηαζ ζοκδέεζ ιε ηαιπφθεξ βναιιέξ ζδιείμ 

πνμξ ζδιείμ ηα ζηζβιζυηοπα, ζε ιζα αδζάζπαζηδ ζοκέπεζα. 

 

Lynn, Greg, Animate Form, εηδ. Princeton Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 1999, απυ ημ αζαθίμ ημο Francois Dagognet   

Etienne-Jules Marey: A Passion for the Trace, εηδ. Zone Books, Νέα Τυνηδ, 1992 
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3.3.1.2 Απφ ην ληεηεξκηληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ζε κε 
πξνβιεπφκελα απνηειέζκαηα θαη ζηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο 

 
ηδνζγυιεκμζ ζημ θυβμ ημο Deleuze βζα ηδ ιεηάααζδ απυ ηδκ ημζκςκία πεζεανπίαξ ζηδκ ημζκςκία 

εθέβπμο ηαζ ζηδ ιεθέηδ ιδ βναιιζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ζπδιαηζζιχκ πεδίςκ, ημ εκδζαθένμκ ηςκ 

ανπζηεηηυκςκ ιεηαημπίζηδηε, υπςξ ήδδ ακαθένεδηε, απυ ηδ ζοκμθζηή ιεθέηδ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ 

ημκ έθεβπμ ημο ηεθζημφ απμηεθέζιαημξ, ζηδ κειέηε ησλ αξζξψζεσλ ηνπ, ζηζξ ζπλζήθεο πμο 

ηαεμνίγμοκ ηδ ζρέζε ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ πμο ημ απμηεθμφκ, ζηδ ζπέζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο ιε άθθα 

ηαζ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ, ιέζς ημο πεζνζζιμφ ηδξ εζζενπυιεκδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ ιεηααμθήξ, 

ζημκ έθεβπμ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ αθθδθελανηχιεκςκ ιμκάδςκ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ, ηεθζηά, ζημκ 

έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηνπ απνηειέζκαηνο. Ακηζιεηςπίγμκηαξ ημ πνυκμ ςξ 

δοκαιζηυ πανάβμκηα ζπεδζαζιμφ, είηε δ ιεηααμθή ζοιααίκεζ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ επδνεάγεζ 

δεοηενμβεκχξ ηζξ μκηυηδηεξ ιέζα ζε αοηυ είηε μζ μκηυηδηεξ επδνεάγμκηαζ άιεζα, ν κειεηεηήο- 

ζπληνληζηήο ειέγρεη ηηο παξακέηξνπο, ζέηεη ηνπο θαλφλεο νξγάλσζεο θαη απνδέρεηαη ηελ 

πξσηνβνπιία ησλ ζπληζησζψλ. Έρνληαο εμαξρήο μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη δεηνχκελα, 

αμηνινγεί θαη θξίλεη ηε δηαδηθαζία, απνδερφκελνο ή φρη ην θάζε ζηάδην θαη θαηεπζχλεη ην 

δπλακηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα πιεξνχληαη ζην βέιηηζην νη αξρηθνί ζηφρνη. Όπςξ ημ εέηεζ μ . 

Βενβυπμοθμξ ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ Ζιενίδαξ: Οη Χεηξνλνκίεο ησλ Αξρηηεθηόλσλ θαη ν Ψεθηαθόο 

Σρεδηαζκόο ζημ ΑΠΘ, ημ 2005: «ηδ εέζδ δφζηαιπηςκ ηαζ ζηαηζηχκ ιμνθχκ πνμηείκεηαζ έκα 

ζχζηεκα επηξξνψλ, ζρέζεσλ θαη θαλφλσλ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ κμδηζηυ, πμθζηζζιζηυ ηαζ θοζζηυ 

οπυααενμ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ δδιζμονβεί κέεξ ζοκεεηζηέξ δοκαηυηδηεξ». 

Σμ ακμζπηυ, ιδ βναιιζηυ ζφζηδια, ημ μπμίμ πανάβεηαζ απυ ηζξ ηεπκζηέξ πμο εκζςιαηχκμοκ ηδκ 

έκκμζα ημο πνυκμο (temporal techniques), πενζέπεζ θμζπυκ ημ ζημζπείμ ηνπ ελ δπλάκεη, ηνπ 

δπλεηηθνχ, αθμφ οπάνπεζ ιζα πμθθαπθυηδηα απμηεθεζιάηςκ ηαζ δοκαημηήηςκ, ηυζμ βζα ηδ ιμνθή 

πμο εα πνμηφρεζ, υζμ ηαζ βζα ηζξ πζεακέξ πνήζεζξ πμο εα απμδμεμφκ ζημ πχνμ, αθθά ηαζ βζα ηδ 

ιεθθμκηζηή μζηεζμπμίδζδ ημο πχνμο απυ ημοξ πνήζηεξ. Ρφινο ηνπ αξρηηέθηνλα είκαζ, αθ΄ εκυξ, κα 

δμηζιάγεζ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ, κα νοειίγεζ ηζξ παναιέηνμοξ ηαζ, αθ ΄εηένμο, κα 
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αλζμθμβεί ηδ δζαδζηαζία ζε ηάεε ηδξ αήια. ε πενίπηςζδ πμο ημ ζφζηδια αοηυ-μνβακςεεί, υπςξ 

επζζδιαίκεζ μ Ali Rahim ηαζ πνμηφρμοκ ιδ ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα, μθείθεζ μ ιεθεηδηήξ κα ημ 

ακαβκςνίζεζ ηαζ κα ηνίκεζ ακ πθδνμφκηαζ μζ υνμζ ηαζ μζ ζηυπμζ ημο ένβμο, πνμηεζιέκμο κα 

πνμπςνήζεζ. Πάκηςξ, μζ ιεηααμθέξ ημο ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο, απυ ηδκ ζφθθδρή ημο ιέπνζ ηδκ 

οθμπμίδζή ημο ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο, πμο ζοιααίκμοκ είηε υηακ ιζα ημπζηή ιζηνμ- 

ιεηααμθή επδνεάζεζ ημ ζφκμθμ είηε υηακ αθθάλεζ ημ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ δδιζμονβείηαζ ημ 

ακηζηείιεκμ, βίκμκηαζ δεηηέξ ηαζ εκηάζζμκηαζ ζηδ δζαδζηαζία ημο ζπεδζαζιμφ. Ωξ πανάδεζβια 

ακαθένεζ δφμ δζαθμνεηζηέξ πενζπηχζεζξ μζηεζμπμίδζδξ ημο πχνμο: ζηδκ πνχηδ, πμο πενζβνάθεζ ηδκ 

πμνεία απυ ημ δοκαηυ ζημ πναβιαηζηυ (possible to real), ακαθένεηαζ ζημ ζπεδζαζιυ ιζαξ ηαημζηίαξ 

ιε δφμ οπκμδςιάηζα. Με ημ ζπεδζαζιυ ημο πχνμο πναβιαημπμζείηαζ δ ανπζηά πνμαθεπυιεκδ 

επζεοιία ημο ζδζμηηήηδ βζα δφμ οπκμδςιάηζα, πχνμ θαβδημφ ηαζ ηαεζζηζημφ, ιε ημ αέθηζζημ 

θεζημονβζηυ ηνυπμ. Ο ζδζμηηήηδξ ιπμνεί κα πενάζεζ ημ πνυκμ ημο ζε υπμζμκ πχνμ επζθέλεζ, πςνίξ κα 

ζοιαεί ηάηζ απνυαθεπημ, αθμφ απθά έπεζ οθμπμζδεεί ημ πνμηαεμνζζιέκμ πνυβναιια. ηδ δεφηενδ 

πενίπηςζδ, πμο πενζβνάθεζ ηδκ πμνεία απυ ημ δοκδηζηυ ζημ πναβιαηςιέκμ (virtual to actual) 

ακαθένεηαζ ζε ιζα οπαίενζα ηαηαζηήκςζδ βφνς απυ ιζα εζηία ιε θςηζά. Ακάθμβα ιε ηδκ έκηαζδ ηδξ 

θςηζάξ, ηδκ πμνεία ημο ακέιμο, ημ θςξ ηαζ ηδ εενιυηδηα πμο εηπέιπεηαζ -πανάβμκηεξ πμο ζοκεπχξ 

ιεηααάθθμκηαζ- μζ ηαηαζηδκςηέξ πνμζανιυγμοκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημοξ (πμφ εα θάκε, εα 

ιαβεζνέρμοκ, εα ζηαεμφκ ηαζ εα ημζιδεμφκ) ιε ημ αέθηζζημ ηνυπμ, ακηζιεηςπίγμκηαξ ζοπκά 

απνυαθεπηεξ ηαηαζηάζεζξ. Οζ ζοιπενζθμνέξ αοηέξ, παναηδνεί μ Rahim, είκαζ πναβιαηχζεζξ ημο 

δοκδηζημφ.
176

 

Η πξαγκάησζε ηνπ δπλεηηθνχ ζηε ζπλζεηηθή δηαδηθαζία πμο, ςξ πθδνμθμνία, οπήνπε 

απμεδηεοιέκδ ζημ ζφζηδια, είκαζ ημ επυιεκμ αήια, αάζεζ ηδξ πνμηεζκυιεκδξ δζαβναιιαηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ (δζάβναιια- αθδνδιέκδ ιδπακή), πμο εα ακαθοεεί ζημ ηεθ. 4.4 ηαζ έβηεζηαζ, μοζζαζηζηά, 

ζηδ ιεηνζηή απυδμζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ζοζηήιαημξ βζα ηδκ επίηεολδ οθζημφ απμηεθέζιαημξ. 

Γε ζδιαίκεζ απαναίηδηα υηζ μζ ακαδουιεκεξ ιμνθέξ είκαζ πνμξ ηαηαζηεοή ηαζ υηζ δ ηαθφηενδ θφζδ 
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πμο εα δχζεζ μ ανπζηέηημκαξ εα είκαζ δ οθμπμίδζή ημοξ. Οφηε υιςξ ηαζ δ παναβςβή ηηζζιέκμο 

πχνμο, ημο μπμίμο δ ιμνθή εα ιεηααάθθεηαζ ζοκεπχξ είκαζ δ ιυκδ ή δ πζμ εκδεδεζβιέκδ θφζδ ζημ 

ενχηδια πψο έλα δπλακηθφ ζχζηεκα, πνπ κεηαιιάζζεηαη ζην ρξφλν, ζα νδεγήζεη ζε θάπνηα 

ρσξηθή δηάηαμε. Γεβμκυξ πάκηςξ είκαζ υηζ ημ ηεθζηυ ακηζηείιεκμ απμηεθείηαζ απυ ηδ ιίλδ πμθθαπθχκ 

ηαζ δζαθμνεηζηχκ ζοζηδιάηςκ («πνιιαπιφηεηα») ζε έκα εκζαίμ ζφκμθμ πμο ζοιπενζθένεηαζ ςξ 

«κνλαδηθφηεηα» ηαζ, ιε ηδκ αιιειεπίδξαζε δπλάκεσλ θαη πεδίσλ, κεηαπεδά απφ κηα 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ζε λέα (κνξθνγέλεζε) (αθ. 3.2.2).  

Βέααζα, δ δοκαιζηή δζαδζηαζία αοηή δεκ ελακηθείηαζ ζηδ ζπεδίαζδ. Έκα ιεβάθμ πεδίμ ζογήηδζδξ, 

πμο υιςξ δε εα ακαθοεεί δζελμδζηά ζηδκ πανμφζα ένεοκα (αθ. 4.5), απμηεθεί ημ ζπλερέο 

ζρεδηαζκνχ- θαηαζθεπήο- ρξήζεο, πμο δεκ ακηζιεηςπίγεζ ηδκ ηαηαζηεοή ςξ εκδζάιεζμ ζηάδζμ, 

ιεηαλφ ζπεδζαζιμφ ηαζ πνήζδξ, αθθά ςξ πνμέηηαζδ ημο ζπεδζαζιμφ. Ωξ ηέημζα οπυηεζηαζ επίζδξ ζε 

ιεηααμθέξ, πμο αθμνμφκ απυ ηδκ παναβςβή ηςκ δμιζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ οθζηχκ, ζημκ ηνυπμ 

ζοκανιμθυβδζδξ ηαζ απυ ηα ζεκάνζα πνήζδξ, ζε ζεκάνζα δνάζδξ ζε έηηαηηεξ ακάβηεξ, ζηδ 

ζοιπενζθμνά ηςκ οθζηχκ ζημ πνυκμ, ζηδ ζοκηήνδζή ημοξ ηαζ ζηδκ απμηαηάζηαζδ γδιζχκ. Σμ 

ρδθζαηυ ιμκηέθμ επζηνέπεζ ημκ έθεβπμ υθςκ ηςκ ζεκανίςκ. Σεθζηά, ημ ζοκεπέξ αθμνά ημ ζπεδζαζιυ, 

ηδκ ηαηαζηεοή, αθθά ηαζ ηδ πνήζδ ηαζ ν ρξφλνο λνείηαη σο δπλακηθφ ζηνηρείν ζηελ εμέιημε ηεο 

δηαδηθαζίαο. ηζξ ζοιααηζηέξ ζοκεεηζηέξ δζαδζηαζίεξ, ημ πνυβναιια πνμτπάνπεζ ηαζ ημ ηηίνζμ 

δζαιμνθχκεηαζ, χζηε κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ ημο πνμβνάιιαημξ. Ακηίεεηα, ζηζξ δοκαιζηέξ 

δζαδζηαζίεξ «δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ πξαγκάησζε δηαθνξεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ γηα θάζε πεξίπησζε θαηνίθεζεο ηνπ ρψξνπ»
177

 ηαζ μζ πνήζεζξ δεκ πνμηαεμνίγμκηαζ, 

πανά πνμηφπημοκ απυ ηδ δζάδναζδ ηςκ πνδζηχκ ιε ημ πχνμ ηαζ ιεηααάθθμκηαζ ιε ημ πνυκμ. 

Γεβμκυξ παναιέκεζ πάκηςξ υηζ δ θοζζηή, εκενβά οπανηηή οπυζηαζδ ηςκ ιμνθχκ, πμο πνμηφπημοκ 

ζημ θοζζηυ πχνμ, ςξ πναβιάηςζδ ημο δοκδηζημφ, δεκ είκαζ πμηέ ίδζα ιε ηδ δοκδηζηή, αθμφ ημ 

πενζαάθθμκ ηαζ μζ πνήζηεξ ελαημθμοεμφκ κα επζδνμφκ ζε αοηέξ αηυιδ ηαζ ιεηά ηδκ οθμπμίδζή ημοξ. 

Οζ ηεπκζηέξ δδθαδή ιπμνμφκ κα ιεηαζπδιαηίγμοκ ζοκεπχξ ημ ακηζηείιεκμ ή ημ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ 
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μπμίμ ζπεδζάγεηαζ, αθθά ηαζ ημ ακηζηείιεκμ, πμο έπεζ πνμηφρεζ ζε ηέημζμ δοκαιζηυ πενζαάθθμκ 

ζπεδζαζιμφ, εκενβμπμζεί ηδ ακηαπυηνζζδ/ ακηίδναζδ/ δζάδναζδ ημο πνήζηδ, έπεζ δδθαδή επίπησζε. 

«Η ακθίδξνκε δπλακηθή ζρέζε κεηαμχ αξρηηεθηνληθνχ αληηθεηκέλνπ -απφ ην ζρεδηαζκφ σο 

ηελ θαηνίθεζε ηνπ- θαη ηνπ ρξήζηε/ πεξηβάιινληνο είλαη ε θαηλνηνκία ηεο ζχγρξνλεο 

αξρηηεθηνληθήο».
178

  

 

οκμρίγμκηαξ,  

 

 οπάνπεζ κεηάβαζε απυ ημκ ανπζηέηημκα, μ μπμίμξ ζπδιαημπμζεί ηαζ ακαπανζζηά ηζξ a priori 

απμθάζεζξ πμο έπεζ θάαεζ ηαζ ηδκ ζδέα πμο έπεζ ζημ ιοαθυ ημο βζα ηδκ ηεθζηή ιμνθή ημο 

ηηζνίμο ηαζ μ μπμίμξ έπεζ ημκ πθήνδ έθεβπμ ημο ηεθζημφ απμηεθέζιαημξ, ζηνλ αξρηηέθηνλα -

δηαρεηξηζηή ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο κεηαβνιήο θαη ησλ νκαιψλ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη, 

ηειηθά, ζηνλ αξρηηέθηνλα, ν νπνίνο ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη κηα δηαδηθαζία πνπ 

εμειίζζεηαη ζην ρξφλν, έκα «βίβκεζεαζ» πμο λεηζκάεζ ιε ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ζοκεπίγεζ ιε ηδκ 

ηαηαζηεοή ηαζ ηδ πνήζδ/ μζηεζμπμίδζδ ημο ηηζζιέκμο πχνμο. 
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3.3.1.3 Δκκέλνπζεο θαη κεηαβαιιφκελεο δνκέο. Απφ ηνλ «ηχπν» ζην «γνλίδην» 
 
διείμ πμο απμηεθεί δζηή ιμο έιθαζδ ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ, πμο πεζνίγμκηαζ ηδ 

ιεηααμθή ηαζ είηε ηαηαπζάκμκηαζ ιε ιμνθέξ πμο ζοκεπχξ ιεηαζπδιαηίγμκηαζ (απυ ημ πενζαάθθμκ 

ημοξ, απυ ηδκ αθθδθεπίδναζή ημοξ ιε άθθα ζημζπεία, ή θυβς ηδξ βεςιεηνίαξ ημοξ) είηε ιε ζφκμθα, 

πμο απμηεθμφκηαζ απυ αθθδθελανηχιεκεξ ιμκάδεξ ζε δίηηομ, υπμο ηάπμζα ημπζηή ιεηααμθή ιπμνεί 

κα επδνεάζεζ ημ ζφκμθμ, είκαζ υηζ, αθ εκυξ, δελ απνξξίπηνπλ νηηδήπνηε δε κεηαβάιιεηαη θαη, αθ 

εηέξνπ, δελ απαμηψλνπλ ην ππάξρνλ, ην παξειζφλ θαη ηελ πιηθφηεηα. Καηανπήκ θμζπυκ, βίκεηαζ 

απμδεηηυ υηζ οπάνπμοκ θάπνηεο ηδηφηεηεο ηςκ ιεηαααθθυιεκςκ ακηζηεζιέκςκ, νη νπνίεο 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαηά ηε κεηαβνιή. ηδ δζενεφκδζδ αοηή αμδεάεζ δ ηνπνινγία, πμο, υπςξ 

έπεζ ακαθοεεί, «είκαζ μ ηθάδμξ ηςκ ιαεδιαηζηχκ πμο ιεθέηα εηείκεξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ βεςιεηνζηχκ 

ζπδιαηζζιχκ, πμο παναιέκμοκ αιεηάαθδηεξ, υηακ αοημί οπυηεζκηαζ ζε εθαζηζηέξ παναιμνθχζεζξ, 

υπςξ βζα πανάδεζβια ζε έηηαζδ, ζοζηνμθή, ζιίηνοκζδ, ή ιεβέεοκζδ» (ηεθ. 3.2.3.1). Άνα, ηιήια 

ηδξ δζαδζηαζίαξ ζπεδζαζιμφ είκαζ μ εκημπζζιυξ ηςκ ηδηνηήησλ ημο -οπυ ζπεδζαζιμφ- ακηζηεζιέκμο 

πμο δεκ ιεηααάθθμκηαζ. Δλάθθμο μ ιεθεηδηήξ ιπμνεί κα δζαηνίκεζ ηαζ ρξήζεηο πμο εα παναιέκμοκ 

αιεηάαθδηεξ, ζε ακηίεεζδ ιε άθθεξ πμο ιπμνεί κα δζαιμνθςεμφκ ακάθμβα ιε ηδκ ηαημίηδζδ ημο 

πχνμο. Δπίζδξ, ιπμνεί μθυηθδνμ ημ εμσηεξηθφ θέιπθνο κα ακηζιεηςπζζηεί ςξ ζηαεενυ ηαζ 

αιεηάαθδημ, εκχ μζ πνήζεζξ ηαζ δ δναζηδνζυηδηα ζημ εζςηενζηυ κα ιεηααάθθμκηαζ ή ηάπμζα ηιήιαηα 

ημο ηηζνίμο κα παναιέκμοκ αιεηάαθδηα ηαζ άθθα κα ιπμνμφκ κα δέπμκηαζ ηδκ επίδναζδ ημο 

πενζαάθθμκημξ ή ημο πνήζηδ ή κα δζαπεζνίγμκηαζ (ιε ηαηάθθδθμ οπμθμβζζηζηυ πενζαάθθμκ) ηδ νμή 

πθδνμθμνίαξ. Δίκαζ απυθαζδ ημο ανπζηέηημκα κα δζαιμνθχζεζ ημ ιμκηέθμ ενβαζίαξ ημο ιε ηνυπμ, 

χζηε ηάπμζα παναηηδνζζηζηά κα επζδέπμκηαζ ιεηααμθέξ ηαζ άθθα υπζ ηαζ αοηή δ απυθαζδ είκαζ πμο 

ημο επζηνέπεζ κα έπεζ έιεγρν επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

ηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ ημ δίπμθμ «εκκέλνπζεο- κεηαβαιιφκελεο δνκέο» δεκ 

ακαθένεηαζ ζε δφμ ακηίεεηεξ έκκμζεξ, μφηε πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ ζδζμηήηςκ εκυξ 

ακηζηεζιέκμο ή ηςκ πνήζεςκ πμο παναιέκμοκ ζηαεενέξ ζηδ ιεηααμθή, αθθά πενζβνάθεζ ην 

ζπλνιηθφ ηξφπν αληίιεςεο θαη ζχλζεζεο. Θα πνμηείκς έκακ ζοζπεηζζιυ ημο δίπμθμο 
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«εκκέλνπζεο- κεηαβαιιφκελεο δνκέο» ιε ηα δίπμθα «απηνπνίεζε- αιινπνίεζε» ηαζ 

«απηνπξνζδηνξηζκφο- εηεξνπξνζδηνξηζκφο», υπςξ ακαθφμκηαζ ζημ θζθμζμθζηυ θυβμ ημο 

Guattari ζημ ηείιεκυ ημο «on Machines»
179

, ιε ζηυπμ ηδ δζενεφκδζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο 

ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο ιε ηνζηήνζα δζαθμνεηζηά απυ αοηά ηδξ ζοιααηζηήξ ηππνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο, πμο, μοζζαζηζηά, υπςξ ακαθένεζ μ De Landa «πεηοπαίκεζ ηδκ ζδζαζηενυηδηα ημο 

ακηζηεζιέκμο ιέζς ηδξ ηαλζκυιδζδξ ηαζ ηδξ απυδμζδξ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ιμνθμθμβζηχκ ηνζηδνίςκ 

ζε ηάεε ηαηδβμνία».
180

 Δλεηάγμκηαξ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ιδπακήξ ζηδκ μκημθμβία ηδξ (εζςηενζηή 

ηαοηυηδηα- απηνπνίεζε) αθθά ηαζ ζε ζπέζδ ιε ημ πενζαάθθμκ ηδξ (αιινπνίεζε), μ Guattari 

επζζδιαίκεζ υηζ δ ηαοηυηδηα ημο ακηζηεζιέκμο (ηδξ ιδπακήξ) πνμζδζμνίγεηαζ ηαοηυπνμκα «απυ ηδ 

ζπέζδ ηδξ ιε ημκ εαοηυ ηδξ (itself), αθθά ηαζ απυ ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημ άθθμ (alterity)».
181

 Όπςξ 

ακαπηφζζεζ πεναζηένς μ Guattari ζηδ ζοκενβαζία ημο ιε ημ Deleuze ηαζ ακαθενυιεκμξ ζημκ Pierre 

Levy (Les Techniques de l’ Intelligence), δ πμθοπθμηυηδηα ηδξ ιδπακήξ έβηεζηαζ αηνζαχξ ζημκ 

νκνην/ απηνπνηεηηθφ ηδξ παναηηήνα, υπςξ δζαιμνθχκεηαζ απυ ηζξ εκκελείο ζδζυηδηέξ ηδξ 

(απηνπξνζδηνξηζκφο), αθθά ηαζ ζηδ ζπέζδ ηδξ, ζηδ δζάδναζή ηδξ ιε άιια ακηζηείιεκα, ιε άθθα 

ζοζηήιαηα ηαζ ιδπακέξ, πμο μοζζαζηζηά δζαθμνμπμζμφκ/ ηνμπμπμζμφκ/ κεηαβάιινπλ ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ (εηεξνπξνζδηνξηζκφο), εκηείκμκηαξ ημ πάμξ ηαζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα. Ωξ 

εκκελείο μνίγμκηαζ μζ ζδζυηδηεξ πμο ελππάξρνπλ ζημ ζφζηδια ηαζ μζ ειιεκείξ δμιέξ είκαζ αοηέξ πμο 

«ηα απμηεθέζιαηά ημοξ δεκ είκαζ ελςηενζηά ςξ πνμξ ηδ δμιή, δεκ ζοκζζημφκ ηάπμζμ πνμτπάνπμκ 

ακηζηείιεκμ, ζημζπείμ ή πχνμ […] αθθά εκέπμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηά ημοξ»
182

 ηαζ υηακ αθθδθεπζδνμφκ 

ιε άθθα ακηζηείιεκα ή ένπμκηαζ ζε δζάδναζδ ιε ημ πνήζηδ ή ημ πενζαάθθμκ εκενβμπμζμφκηαζ 
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δζαδζηαζίεξ κεηαβνιήο. 

Ακηίζημζπα, δ ανπζηεηημκζηή ζφκεεζδ έπεζ ανπίζεζ κα πνμαάθθεηαζ απυ πμθθμφξ ανπζηέηημκεξ, απυ ηα 

ηέθδ ημο πνμδβμφιεκμο αζχκα, θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ, ςξ νκνπνηεηηθή θαη αιινπνηεηηθή 

δζαδζηαζία ηαοηυπνμκα. Γζαθαίκεηαζ λεηάεανα δ πνυηαζδ βζα ζπλχπαξμε ηαζ ηςκ δφμ 

ηαηεοεφκζεςκ -ηαζ υπζ βζα απμηθεζζιυ ηδξ ιίαξ ή ηδξ άθθδξ- ηζξ μπμίεξ μ Pierre Levy επζπεζνεί κα 

ζοκδέζεζ ιε ημ θυβμ ηςκ Deleuze- Guattari βζα ημ ελεξγά ππαξθηφ ηαζ ημ δπλεηηθφ, έκκμζεξ πμο 

έπμοκ ακαθοεεί παναπάκς (αθ. 3.2.1.2, 3.2.2.3). οιθςκεί ιε ηδκ ακάθοζδ ημο Rajchman πμο 

εκημπίγεζ ημ δπλαηφ ςξ ηάηζ πμο δεκ έπεζ οπυζηαζδ -δελ πθίζηαηαη- πνζκ πναβιαημπμζδεεί ηαζ ημ 

δπλεηηθφ ςξ ηάηζ πναβιαηζηυ –ελεξγά ππαξθηφ- πνζκ αηυιδ απμηηήζεζ οπυζηαζδ (actuality), πνζκ 

πναβιαηςεεί, ημ μπμίμ ηεθζηά ζπκβαίλεη ιζα ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή ζηζβιή ηαζ επζζδιαίκεζ υηζ 

«αθξηβψο επεηδή ην ελεξγά ππαξθηφ απνηειεί ην παξφλ καο… νθείινπκε επεηγφλησο λα 

ζθεθηνχκε ηε δπλεηηθνπνίεζε, ε νπνία ην απνζηαζεξνπνηεί».
183

 Ακ θμζπυκ δεπημφιε ηδ 

ζοκφπανλδ ηςκ δφμ ηαηαζηάζεςκ, ηυηε ημ δοκαηυ, υηακ πναβιαημπμζείηαζ, οθίζηαηαζ (έπεζ 

οπυζηαζδ) ιε εκκελείο, ζηαζεξέο ζδζυηδηεξ (νκνηνπνηεηηθφο ραξαθηήξαο- απηνπξνζδηνξηζκφο), 

εκχ ημ δοκδηζηυ είκαζ ιζα δπλακηθή, κεηαβαιιφκελε ηαηάζηαζδ, πμο επδνεάγεηαζ απυ ημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ηδ πνήζδ, επζθφεηαζ ιε ημ εκενβά οπανηηυ, ζοιααίκεζ δδθαδή ιε δζαθμνεηζηυ ηάεε 

θμνά ηνυπμ (αιινπνηεηηθφο ραξαθηήξαο- εηεξνπξνζδηνξηζκφο). Άνα, υπςξ επζζδιαίκεζ μ Γ. 

Παπαθελυπμοθμξ, «οπάνπεζ έκαξ απηνπνηεηηθφο ραξαθηήξαο ηαζ ιζα αιινπνηεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα […] ηυπμξ είκαζ κα ανεεμφκ μζ δηεπζεηήζεηο (agencements) πμο ημοξ επζηνέπμοκ 

κα ζοκοπάνπμοκ».
184

 Οθείθμοκ δδθαδή μζ ανπζηέηημκεξ κα δμοκ ηάης απυ άθθμ πνίζια πχξ ιπμνεί 

κα θεζημονβήζεζ έκα ηηίνζμ ηαζ κα ακαγδηήζμοκ ημ δπλεηηθφ ηνπ κνληέιν πμο εα ημο επζηνέπεζ, 

ακάθμβα ιε ηζξ δζαθμνεηζηέξ πενζζηάζεζξ, κα απμηηήζεζ δζαθμνεηζηή ιμνθή, λα ελεξγνπνηεζεί, λα 

ζπκβεί ιε δζαθμνεηζηυ ηάεε θμνά ηνυπμ. ημ ηεθάθαζμ 4 επζπεζνχ κα ανς αηνζαχξ έκα κμδηζηυ 

ενβαθείμ, πμο κα πνδζζιεφεζ ςξ ιδπακζζιυξ ακαγήηδζδξ ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ηςκ 

εζςηενζηχκ ηακυκςκ πμο δζέπμοκ ηδ ιμνθή ημο, αθθά ηαζ ηδξ αθθμπμζδηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ιέζς 
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ηδξ μπμίαξ εηενμηαεμνίγεηαζ ηαζ οπυηεζηαζ ζε ιεηααμθέξ. 

Σδκ ακάβηδ ζοκφπανλδξ ημο οπάνπμκημξ ιε ημ κέμ, ηςκ ειιεκχκ ζδζμηήηςκ ιε ηα ιεηαααθθυιεκα 

ζημζπεία, ημο αοημπμζδηζημφ παναηηήνα ημο ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο ιε ηδκ αθθμπμζδηζηή 

δναζηδνζυηδηα ημκίγεζ μ Manuel Gausa,
185

 ζοβηνίκμκηαξ ημ ζοιααηζηυ ιμκηέθμ «πχνμξ ηαζ πνυκμξ» 

ιε ημ ζφβπνμκμ «πθδνμθμνία- πχνμξ- πνυκμξ», υπμο ηδ εέζδ ημο «εθέβπμο ηαζ ηδξ ηάλδξ» θαιαάκεζ 

δ έκκμζα ηδξ «ζπλεξγίαο»: ηδξ θπζηθήο ζπλχπαξμεο εηενυηθδηςκ ζημζπείςκ ζε έκα εκζαίμ ζφζηδια 

ηαζ ημο ζπλδπαζκνχ δμιχκ ιε ζενανπζηή μνβάκςζδ ιε άθθεξ, ιδ ζενανπζηήξ μνβάκςζδξ. Πνμηείκεζ 

ημ ζεααζιυ ζηζξ οπάνπμοζεξ ζοκεήηεξ νεοζηυηδηαξ ηαζ ηοπαζυηδηαξ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, 

πςνίξ ηελ θαηάξγεζε ησλ κέρξη ηψξα αλαδεηήζεσλ, ζοκεεηζηχκ ή ακαθοηζηχκ ιεευδςκ ηαζ 

πςνίξ μθζηή ακηζηαηάζηαζδ ημο «οπάνπμκημξ» απυ ημ «κέμ». Νέεο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ 

κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ κε ηηο παιηέο, υπςξ μζ ζφβπνμκεξ ιεβαθμοπυθεζξ ζοκδοάγμοκ ζημζπεία 

ιδηνμπμθζηζηήξ ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ ηαζ δμιήξ «πνςηεφμοζαξ» (αθ. 3.2.1.2). Σα οθζζηάιεκα 

ζημζπεία πμο ζοβηνμημφκ ημ θοζζηυ ηαζ ηεπκδηυ πενζαάθθμκ ιεθεηχκηαζ ιε ζεααζιυ, ακαθφμκηαζ ηαζ 

βίκμκηαζ απμδεηηά, αθμφ είκαζ αοηά πμο δίκμοκ ηδκ πιεξνθνξία, ζημζπείμ απαναίηδημ ζηζξ 

δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ.  

ε αοηυ ημ πθαίζζμ, μ De Landa οπμζηδνίγεζ υηζ οπάνπεζ κεηάβαζε απυ ηδκ έκκμζα ηδξ 

«ηππνινγίαο», υπςξ εα ηδ πνδζζιμπμζμφζακ μζ ιμκηένκμζ, μζ μπμίμζ ζε ηάπμζα ζοβηεηνζιέκα 

ηαηαζηεοαζηζηά ηαζ θεζημονβζηά ηνζηήνζα εα απέδζδακ έκακ ζοβηεηνζιέκμ «ηφπμ» ηηζνίμο, ςξ 

ζοκδοαζιυ πενζμνζζιέκςκ ηαζ πνμηαεμνζζιέκςκ ζημζπείςκ («ηφπμξ» ηαηά Durand), ζημκ μνζζιυ 

εκυξ εχξνπο θξηηεξίσλ θαη πεξηνξηζκψλ, πνπ δελ ππνδεηθλχνπλ «ηη λα θάλεηο, αιιά ηη λα 

απνθχγεηο λα θάλεηο»
186

 ηαζ αάζεζ ηςκ μπμίςκ εα ελεθζπεεί δ δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ. Όπςξ 

επζζδιαίκμοκ μζ Reiser- Umemoto, μ κέμξ μνζζιυξ ηδξ «ηοπμθμβίαξ» δεκ αθμνά πθέμκ ηυζμ ηδκ 

ηαλζκυιδζδ, αθθά απμηεθεί ηδ αάζδ βζα ιζα δζαδζηαζία πενζ-μνζζιέκςκ οθζηχκ εηθνάζεςκ, πμο 

θαιαάκεζ πχνα ζε έκα βεκεζζμονβυ πεδίμ. Οζ ζδζυηδηεξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ πμο πνμηφπημοκ 
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αλζμθμβμφκηαζ απυ «ηδκ ακηίδναζή ημοξ ζηα ζοιαάκηα», άνα ηαημπονχκεηαζ «ε ηάζε ηνπο λα 

εμειηρζνχλ θαηά νξηζκέλν ηξφπν θαη φρη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία, ζηαηηθά, αλήθνπλ».
187

 ημ 

ίδζμ ηαηαθήβεζ ηαζ μ Rahim, πμο ημκίγεζ υηζ, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ μνζζιυ ημο «ηφπμο» ςξ δζαηνζηζηυ ηδξ 

ηαοηυηδηαξ εκυξ ηηζνίμο, ιε ηδκ ειθάκζζή ημο κα θακενχκεζ λεηάεανα ηδ πνήζδ ημο, δμοθεφμκηαξ 

ηακείξ ιε δπλεηηθά κνληέια, δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημ πνήζηδ κα ακαπνμζανιυγεζ ημ πνυβναιια 

ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο ηάεε θμνά. Σα παναπάκς απμηοπχκμκηαζ ζημκ πίκαηα «πιεξνθνξία- 

ρψξνο- ρξφλνο», πμο πνμηείκεζ μ Manuel Gausa, υπμο ακαθένεηαζ ζε δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο 

πεζνίγμκηαζ ιεηαααθθυιεκδ πθδνμθμνία ηαζ δ έλλνηα ηνπ «ηχπνπ» αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ έλλνηα 

ηνπ «γνληδίνπ», ημ μπμίμ θένεζ απμεδηεοιέκδ ζηδ δοκδηζηή ημο ιμνθή ηδκ πθδνμθμνία πμο μδδβεί 

ζε ιζα πμθθαπθυηδηα πναβιαηχζεςκ.
188

 (αθ. ηεθ. 4.2.2.3 ηαζ 4.5.2) 

 

οκμρίγμκηαξ, 

 

 ηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ πμο πεζνίγμκηαζ ηδ ιεηααμθή, οπάνπμοκ ηάπμζεξ 

ζδζυηδηεξ, πνήζεζξ ή ηαζ ιμνθέξ, νη νπνίεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαηά ηε κεηαβνιή. Ζ 

ηαοηυηδηα ημο ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο πνμζδζμνίγεηαζ ηαοηυπνμκα «απυ ηδ ζπέζδ ημο ιε 

ημκ εαοηυ ημο (απηνπξνζδηνξηζκφο), αθθά ηαζ απυ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημ άθθμ 

(εηεξνπξνζδηνξηζκφο) ηαζ δ πμθοπθμηυηδηα ημο έβηεζηαζ αηνζαχξ ζημκ νκνην/ 

απηνπνηεηηθφ ημο παναηηήνα, υπςξ δζαιμνθχκεηαζ απυ ηζξ εκκελείο ζδζυηδηέξ ημο, αθθά 

ηαζ απυ ηδ ζπέζδ ημο, ηδ δζάδναζή ημο ιε άθθα ακηζηείιεκα/ πνήζηεξ (αιινπνηεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα), πμο, μοζζαζηζηά, δζαθμνμπμζμφκ/ κεηαβάιινπλ ηα παναηηδνζζηζηά ημο 

(Guattari, on Machines). 

 Δπεηδή ην ελεξγά ππαξθηφ απνηειεί ην παξφλ καο, νθείινπκε λα ζθεθηνχκε ηελ 
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δπλεηηθνπνίεζε ε νπνία ην απνζηαζεξνπνηεί (Pier Levy). Οζ ανπζηέηημκεξ μθείθμοκ κα 

ακαβκχζμοκ ημ οθζζηάιεκμ, ειιέκμκ, δμιδιέκμ πενζαάθθμκ ιε ηνυπμ πμο εα ημοξ μδδβήζεζ 

ζηδκ ηαηαζηεοή δπλεηηθψλ κνληέισλ, πμο εα επζηνέπμοκ ζημ πχνμ, ακάθμβα ιε ηζξ 

δζαθμνεηζηέξ πενζζηάζεζξ, κα απμηηήζεζ δζαθμνεηζηή ιμνθή, λα ελεξγνπνηεζεί, λα ζπκβεί 

ιε δζαθμνεηζηυ ηάεε θμνά ηνυπμ. Σμ «κέμ» δεκ ακαζνεί ημ «παθζυ», ακηίεεηα, ζοκοπάνπμοκ, 

αθθδθμηνμθμδμημφκηαζ, δίκμοκ οθζηυ βζα ηνζηζηή αλζμθυβδζδ, χζηε κα είκαζ δοκαηή δ ελέθζλδ 

ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ζηέρδξ. 

 Ζ έκκμζα ημο «ηφπμο» ακηζηαείζηαηαζ απυ ηδκ έκκμζα ημο «γνληδίνπ», ημ μπμίμ θένεζ 

απμεδηεοιέκδ ζηδ δοκδηζηή ημο ιμνθή ηδκ πθδνμθμνία πμο μδδβεί ζε ιζα πνιιαπιφηεηα 

πξαγκαηψζεσλ. 
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3.3.2 Γχν βαζηθέο δηαθξηηέο θαηεγνξίεο 

 
Πνμηεζιέκμο κα επζπεζνήζς ημ δζαπςνζζιυ ηςκ δοκαιζηχκ δζαδζηαζζχκ ζπεδζαζιμφ ζε δχν 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο, κα επζζδιάκς ηζξ μιμζυηδηέξ ημοξ ηαζ κα ακαπηφλς ηζξ δζαθμνέξ ημοξ, 

εζηζάγμκηαξ ζηα παναηηδνζζηζηά πμο ακαθφεδηακ ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, κα πανμοζζάζς ένβα 

ανπζηεηηυκςκ πμο ειπίπημοκ είηε ζηδκ πνχηδ είηε ζηδ δεφηενδ ηαηδβμνία ηαζ κα ζπμθζάζς ακ μ 

θυβμξ ηαζ δ εεςνία πμο ακαπηφζζμοκ ανίζημοκ εθανιμβή ζηα ένβα ημοξ, εα επζζηνέρς ζε έκα απυ 

ηα πνχηα ηείιεκα πμο έεεζακ ηζξ αάζεζξ βζα ηζξ ζφβπνμκεξ ακαγδηήζεζξ. ημ ηείιεκμ ημο "Towards a 

new Architecture” ημο 1993 ζημ ηεφπμξ ημο AD βζα ηδκ «πηφπςζδ», μ Jeff Kipnis, πενζβνάθμκηαξ ηδ 

ιεηάααζδ απυ ημ ιεηαιμκηένκμ ζηα πνχηα δείβιαηα ηδξ κέαξ ανπζηεηημκζηήξ, πνμηείκεζ ηδκ 

ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ κέςκ ηάζεςκ ζηζξ ελήξ δφμ, υπςξ ακαθένεδηε ζημ ηεθ. 3.2.1.1: ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή ηδξ «πθδνμθμνίαξ» ή ημο «ζπδιαηζζιμφ» (in-formation) ηαζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηδξ 

«παναιυνθςζδξ/ ιεηαζπδιαηζζιμφ» (de- formation).
189

 Ζ πνχηδ, πμο υπςξ οπμζηδνίγεζ, 

εηπνμζςπείηαζ εκδεζηηζηά απυ ημ Κέκηνμ Σεπκχκ ηαζ Σεπκμθμβζηχκ Μέζςκ ημο Koolhaas ζηδκ 

Κανθζνμφδ (1989) ηαζ απυ ημ Κέκηνμ φβπνμκδξ Σέπκδξ ζημ Le Fresnoy ημο Bernard Tschumi, 

(1992-98) εκζςιαηχκεζ εηενυηθδηα ιμνθμθμβζηά ηαζ πνμβναιιαηζηά ζημζπεία ζε έκα μοδέηενμ 

δμπείμ ηαζ μζ πχνμζ πμο πνμηφπημοκ εκενβμπμζμφκηαζ απυ ηδ πνήζδ ηαζ θαηαιακβάλνληαη απφ 

ζπκβάληα («event spaces occupy in-formation»). Ζ δεφηενδ, εηπνμζςπμφιεκδ εκδεζηηζηά απυ ημ 

ηδ ζοιιεημπή ζημ δζαβςκζζιυ βζα ηδ Βζαθζμεήηδ ηδξ Αθελάκδνεζαξ ημο Bahram Schirdel ιε ημκ 

Andrew Zago (1989), ηδ ζοιιεημπή ζημ δζαβςκζζιυ βζα ημ Convention Center ζηδ Nara ηςκ ζδίςκ 

(1992), ημ Columbus Convention Center ζημ Ohio ημο Eisenman (1989-93) ηαζ ημ ιμοζείμ Vitra ημο 

Frank Gehry (1989), πεζνίγεηαζ ιεηαααθθυιεκεξ ιμνθέξ ηαζ ιεηαααθθυιεκεξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

ζημζπείςκ εκυξ ζοκυθμο, πμο δεκ ακαθφεηαζ ζε απθά ζοζηαηζηά ηαζ, μοζζαζηζηά, δ παναβςβή 

ιμνθήξ θαζνδεγείηαη απφ ηα ρσξηθά ζπκβάληα («event spaces drive de-formation»).  
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Οζ δζαθμνέξ πμο πανμοζζάγμοκ ηονίςξ αθμνμφκ ημ αζζεδηζηυ ηνζηήνζμ, ηδκ μζηεζμπμίδζδ ηδξ έκκμζαξ 

ημο «ζοιαάκημξ» ηαζ ημ πεζνζζιυ ημο πνμβνάιιαημξ. Ο Kipnis ζοβηνίκεζ βζα πανάδεζβια ημ Le 

Fresnoy ιε ημ Convention Center ζηδ Nara ηαζ επζζδιαίκεζ υηζ μ Tschumi πνδζζιμπμζεί ηδκ 

ηεπκμθμβία βζα κα εκενβμπμζήζεζ ημοξ πχνμοξ ηαζ εκζζπφεζ ημ ζηνηρείν ηεο δξάζεο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ρξήζηε. Ζ δζαδζηαζία πμο αημθμοεμφκ υζμζ ηαηαηάζζμκηαζ, ηαηά ημκ Kipnis, ζηδκ 

ηαηδβμνία ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημο «in- formation» δίκεζ έιθαζδ ζηδκ απμζφκδεζδ ηδξ ημιήξ απυ ηδκ 

ηάημρδ, ζηδκ πνυηθδζδ ζοιαάκηςκ ηαζ ζημκ πνμβναιιαηζζιυ ηάεε πχνμο. Γε δίκεηαζ ηυζδ ζδιαζία 

ζηδ ιμνθή ηαζ ζημκ μιαθυ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ, αθθά ζηδ κεηαβνιή ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ ε κεηαβνιή απηή ππξνδνηεί ηελ εμέιημε ζπκβάλησλ, πμο ηαηαθαιαάκμοκ ημ πχνμ. 

Ο Schirdel, απυ ηδκ άθθδ, δεκ έπεζ απμδχζεζ πνμηαηααμθζηά ημ πνυβναιια ζημοξ πχνμοξ, 

ακηίεεηα, έπεζ δχζεζ ζδιαζία ζηδκ αζζεδηζηή ηδξ ιμνθήξ ηαζ έπεζ αθήζεζ «απνμβναιιάηζζημ» ημ 

πχνμ, πμο, ιέζα απυ ηδκ ελέθζλδ ηςκ ζοιαάκηςκ, ηαεμδδβεί ηδκ εμέιημε θαη ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο ηεο κνξθήο. Συζμ μζ Schirdel ηαζ Zago, υζμ ηαζ μ Eisenman ζημ Columbus 

Convention Center ηαζ μ Gehry ζημ Vitra λεηζκμφκ δδθαδή απυ ιμνθζημφξ ζπδιαηζζιμφξ, μζ μπμίμζ, 

φζηενα απυ ιζα δζαδζηαζία επελενβαζίαξ ηςκ πξνζσξηλψλ, ad hoc ζρέζεσλ θαη δηαζπλδέζεσλ 

κεηαμχ εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ, πμο οπάνπμοκ ζηδκ πενζμπή πανέιααζδξ, κεηαζρεκαηίδνληαη 

ζηαδηαθά, ιέπνζ κα επζηεοπεεί δ επζεοιδηή πμθοπθμηυηδηα ηαζ κα μδδβδεμφκ μιαθά ζε κία 

εηεξνγελή, αιιά ζπκπαγή εληαία κνξθή κε «ιείνπο ζπλεηαηξηζκνχο» (smooth affiliations), μζ 

μπμίμζ δδιζμονβμφκηαζ εθ ησλ πζηέξσλ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ πμο ηδ ζοβηνμημφκ. 

ηδνζγυιεκδ θμζπυκ ζε αοηή ηδ αάζδ ηαζ δίκμκηαξ έιθαζδ ζηδκ αλζμπμίδζδ ημο ρξφλνπ σο 

δπλακηθφ παξάγνληα ζρεδηαζκνχ ηαζ ζηα παναηηδνζζηζηά ηςκ δοκαιζηχκ δζαδζηαζζχκ ζπεδζαζιμφ 

πμο ακαθφεδηακ ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα (3.3.1), πνμηείκς ημ δζαπςνζζιυ ηςκ δοκαιζηχκ 

δζαδζηαζζχκ ζπεδζαζιμφ, ηνίκμκηαξ απυ ηδκ πμνεία πμο αημθμφεδζακ υζμζ αζπμθήεδηακ ιε αοηέξ 

απυ ημ ‟93 ηαζ ιεηά, ζε δχν βαζηθέο ηάζεηο (3.3.2.1 & 2).  
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Κνηλφο παξνλνκαζηήο ηαζ ηςκ δφμ ηάζεςκ είκαζ: 

 

 αθ εκυξ υηζ εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ νιηθή ζχιιεςε ημο ακηζηεζιέκμο ιέζα απυ ηδ δοκαιζηή 

δζαδζηαζία, υπμο υιςξ μ ανπζηέηημκαξ δεκ πνμηαεμνίγεζ ημ απμηέθεζια, αθθά ειέγρεη ηελ 

εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο, ιέζα απυ ημ πεζνζζιυ ιεηααθδηχκ ηαζ παναιέηνςκ.  

 Αθεηένμο υηζ πνδζζιμπμζμφκ ημζκέξ ηεπκζηέξ, ιέζα, ρδθζαηά πνμβνάιιαηα ηαζ 

ηεπκμθμβίεξ.
190

 Με ημκ παναιεηνζηυ ζπεδζαζιυ, πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ αιγνξηζκηθή 

πξνζέγγηζε ηαζ επζηνέπεζ ζημ ιεθεηδηή κα εζζάβεζ πθδνμθμνία, είηε επειααίκμκηαξ ζην 

πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο είηε ιε ηδ πνήζδ ηεπκζηχκ animation ηαζ εμειηθηηθψλ ηεπκζηχκ, 

ηαηά ηζξ μπμίεξ δ δζαδζηαζία αημθμοεεί ιζα ζεζνά ηακυκςκ είηε, ζε πζμ ζφβπνμκα 

παναδείβιαηα, επειααίκμκηαξ ζημκ θψδηθα, πνδζζιμπμζχκηαξ «βθχζζα πνμβναιιαηζζιμφ 

παιδθμφ επζπέδμο»,
191

 αλζμπμζείηαζ δ δοκαηυηδηα ηςκ πνμβναιιάηςκ CAD κα ιεηέπμοκ ηαζ 

κα επδνεάγμοκ ηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ υπζ απθά κα ημ ακαπανζζημφκ 

βναθζηά. Γδθαδή, μζ ρδθζαηέξ ηεπκμθμβίεξ απμηημφκ βεκεζζμονβυ δφκαιδ (generative 

force) ηαζ παφμοκ κα απμηεθμφκ αμδεδηζηυ ενβαθείμ ακαπανάζηαζδξ. 

 

                                                      
190

 φιθςκα ιε ημκ Ali Rahim «μζ ηερληθέο (techniques) είκαζ ημ ιέζμ ιε ημ μπμίμ μζ ανπζηέηημκεξ ιπμνμφκ κα ηζεαζεφζμοκ 

ηαζ κα ηαηεοεφκμοκ ηζξ ζζπονέξ δοκαηυηδηεξ ηςκ κέςκ ηερλνινγηψλ βζα ημκ ανπζηεηημκζηυ ζπεδζαζιυ, ηδκ ένεοκα ηαζ ηδκ 

παναβςβή […] Τπάνπμοκ δφμ ηνυπμζ κα ελεθζπεμφκ μζ κέεξ ηεπκζηέξ: πνχημκ μζ ανπζηέηημκεξ ιπμνμφκ κα επακελεηάζμοκ 

οπάνπμοζεξ ιεευδμοξ ηάης απυ έκα κέμ πνίζια ή, δεφηενμκ, λακαβνάθμκηαξ ηαζ πνμζανιυγμκηαξ ημκ ηχδζηα εκυξ 

πνμβνάιιαημξ ζε κέεξ θεζημονβίεξ». Rahim, Ali, Catalytic formations: architecture and Digital Design, εηδ. Taylor & Francis, 

Νέα Τυνηδ, 2006. 

191
 Ζ Maia Engeli ζημ αζαθίμ Bits and Spaces, Architecture and Computing for Physical, Digital, Hybrid Realms (Birkhauser 

Publishers for Architecture, Basel, Berlin, Boston, 2001) πνδζζιμπμζεί ημκ υνμ low-level programming language βζα ηδ βθχζζα 

πμο πανέπεζ θίβμ ή αηυια ηαζ ηαευθμο αθαίνεζδ απυ ηδκ βθχζζα θεζημονβίαξ ημο επελενβαζηή. Ζ δζαδζηαζία αοηή 

μκμιάγεηαζ scripting. Πανυθμ πμο ηα πενζζζυηενα ζπεδζαζηζηά πνμβνάιιαηα πανείπακ πάκηα ηδκ δοκαηυηδηα 

πνμβναιιαηζζιμφ, είηε βζα ιεηαηνμπή ηςκ οπανπυκηςκ ενβαθείςκ είηε βζα ηδκ δδιζμονβία κέςκ, δ πνήζδ αοηήξ ηδξ 

δοκαηυηδηαξ έιεκε ζημ πενζεχνζμ, αθμφ ηα ααζζηά ενβαθεία θαίκεηαζ κα ανημφζακ βζα ηδ ζπεδίαζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ. 
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Ο δηαρσξηζκφο πμο πνμηείκς έβηεζηαζ ααζζηά ζημ υηζ: 

 

 δ πνχηδ ηάζδ πεζνίγεηαζ ηονίςξ ηδ κεηαβνιή ηεο πιεξνθνξίαο, πμο επδνεάγεζ ημ 

δοκαιζηυ πενζαάθθμκ, ιέζα ζημ μπμίμ δζαιμνθχκεηαζ ηαζ ελεθίζζεηαζ δ ιμνθή (άνα δ 

κνξθή επεξεάδεηαη δεπηεξνγελψο),  

εκχ  

 δ δεφηενδ αζπμθείηαζ ιε ημοξ κεηαζρεκαηηζκνχο ηδξ ίδζαξ ηδξ κνξθήο ζημ ρδθζαηυ 

πενζαάθθμκ υπμο ζοκηίεεηαζ (άνα δ κνξθή επεξεάδεηαη πξσηνγελψο).  

 

ηζξ επυιεκεξ δφμ εκυηδηεξ ακαπηφζζμκηαζ αοηέξ μζ δφμ ηάζεζξ ιε ηδ πνήζδ ηαζ ακάθοζδ 

παναδεζβιάηςκ. Έιθαζδ δίκεηαζ ζηα ηνζηήνζα πμο έεεζακ μζ ιεθεηδηέξ, ζηδ εεςνδηζηή οπμζηήνζλδ 

πμο ακέπηολακ, ζηζξ ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηάεε θμνά ηαζ ζηδκ πμζυηδηα ημο 

παναβυιεκμο απμηεθέζιαημξ, ηυζμ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοκέπεζά ημο ζηα ηνζηήνζα ηαζ ημ εεςνδηζηυ 

οπυααενμ πμο ηθήεδηε κα οπδνεηήζεζ, υζμ ηαζ ζε ζπέζδ ιε αζζεδηζηά, θεζημονβζηά, ιμνθμθμβζηά 

ηνζηήνζα, αθθά ηαζ ιε ημ ααειυ κεςηενζζιμφ ηαζ ηαζκμημιίαξ πμο εζζήβαβε. 

 

οκμπηζηά ηα ηνζηήνζα πμο ελεηάγμκηαζ είκαζ: 

 Δζζαβςβή κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο βζα ηδ δδιζμονβία δοκαιζημφ πεδίμο (1
δ
 ηάζδ)  

 Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ημκ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο κνξθήο ζε ρδθζαηυ πενζαάθθμκ (2
δ
 ηάζδ) 

 Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ηδκ νπηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ημο δοκαιζημφ πεδίμο (1
δ
 ηάζδ) 

 Ρφειζζδ παξακέηξσλ ιέπνζ ακαδείλεςξ ηδξ βέιηηζηεο ιχζεο (1
δ
 ηαζ 2

δ
 ηάζδ) 

 Απηνχζηα πινπνίεζε ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ (1
δ
 ηαζ 2

δ
 ηάζδ) 

 Γζαθμνμπμίδζδ ζημκ ηξφπν θαηνίθεζεο ζηδκ ελέθζλδ ημο πνυκμο (2
δ
 ηάζδ) 
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3.3.2.1 1
ε
 ηάζε: δεπηεξνγελήο επηξξνή ηεο κνξθήο κέζα απφ ηερληθέο επίδξαζεο ζην 

ςεθηαθφ δπλακηθφ πεξηβάιινλ  
 
Ζ πνχηδ ηάζδ, έπμκηαξ ςξ αάζδ ηδκ ηαηά Kipnis ανπζηεηημκζηή ηδξ πθδνμθμνίαξ (in-formation), 

ελεηάγεζ πχξ δ κεηαβνιή ηεο πιεξνθνξίαο, πμο εθέβπεηαζ ιέζς παναιέηνςκ ιε ηδ πνήζδ 

αθβμνίειςκ ζημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ, επδνεάγεζ ηζξ μκηυηδηεξ ιέζα ζε αοηυ ηαζ μδδβεί, ιε 

γελεζηνπξγέο ηερληθέο,
192

 ζηδκ παναβςβή ιμνθήξ. Άνα, έπμοιε κα ηάκμοιε ιε έκα ζχζηεκα πνπ 

εμειίζζεηαη ζην ρξφλν, ιε ηνυπμ πμο δεκ επζδέπεηαζ επζζηνμθή ηαζ ιε ζοπκά απνυαθεπηα 

απμηεθέζιαηα. Ζ ιμνθή πνμηφπηεζ ςξ ημ απμηέθεζια ηδξ δνάζδξ ημο δοκαιζημφ πεδίμο ιέζα ζημ 

μπμίμ δδιζμονβείηαζ, δδθαδή ςξ νληφηεηα πνπ εμειίζζεηαη, αλαπηχζζεηαη θαη δηακνξθψλεηαη 

εληφο κεηαβαιιφκελνπ πεδίνπ.  

Οζ γελεζηνπξγέο ηερληθέο, υπςξ ηζξ μκμιάγεζ μ Ali Rahim, επζηνέπμοκ ζημ ιεθεηδηή κα εζζάβεζ ζημ 

πνυβναιια ιεηααθδηέξ, δδθαδή, βζα πανάδεζβια, ζημζπεία απυ ηζξ πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ πμο 

επζηναημφκ ζηδκ πενζμπή πανέιααζδξ ημο ένβμο, υπςξ δ ζοπκυηδηα ή δ ηαπφηδηα έθεοζδξ 

μπδιάηςκ απυ έκακ παναηείιεκμ- ημο οπυ ελέηαζδ μζημπέδμο- μδζηυ άλμκα. Οζ πνήζεζξ βδξ, δ 

ηίκδζδ ηςκ πεγχκ, ηηζνζαηά θμνηία, ηθζιαημθμβζηά ζημζπεία, (υπςξ εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ, δ 

ηαπφηδηα ηαζ πίεζδ ημο ακέιμο, δ ανμπυπηςζδ ή δ ηίκδζδ ημο ήθζμο) ιπμνμφκ επίζδξ κα εζζαπεμφκ 

ςξ παξάκεηξνη ζημ πνυβναιια, πνμηεζιέκμο κα δζαιμνθςεεί έκα κεηαβαιιφκελν πεδίν (gradient 

field). Τπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ειπθμοηζζιμφ ημο πεδίμο ιε ηδκ εζζαβςβή απςεδηχκ ηαζ εθηοζηχκ 

(repellers and attractors) πμο, πζεακυκ, κα ακηζζημζπμφκ ζε θοζζηά ειπυδζα ή ζε πυθμοξ έθλδξ 

πθδεοζιζαηχκ μιάδςκ. Οοζζαζηζηά, νπνηαδήπνηε κεηαβαιιφκελε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

απνδνζεί σο παξάκεηξνο κε έλα εχξνο ηηκψλ, ακάθμβα ιε ηα ηνζηήνζα πμο εα εέζεζ μ ιεθεηδηήξ, 

ηαζ κα δζαιμνθχζεζ ημ πεδίμ.  

ηδ ζοκέπεζα, υπςξ ελδβεί μ Rahim, ηα πνμβνάιιαηα δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα πνμζμιμζχζεςκ, χζηε 

κα εθέβπμκηαζ μζ πανάιεηνμζ πμζμηζηά ηαζ δ πενζμπή επίδναζδξ ημο πεδίμο. ε πνμκζηή ελέθζλδ, ιε 

                                                      
192

 Rahim, Ali, Catalytic Formations: Architecture and Digital Design, εηδ. Taylor & Francis, Νέα Τυνηδ, 2006, ιηθν. δζηή ιμο 

ζημκ υνμ generative techniques 
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ηδκ ηεπκζηή ημο keyframing (απθή ιέεμδμξ animation), ιπμνμφκ κα ιεηααάθθμκηαζ ηα δεδμιέκα ηαζ 

δ εζζενπυιεκδ πθδνμθμνία, δδθαδή κα επδνεάγμκηαζ μζ πανάιεηνμζ ηαζ, ηαη΄ επέηηαζδ, ημ πεδίμ. 

Πνμηεζιέκμο κα δεζ ηακείξ ζε πνμκζηή ελέθζλδ ηδκ επίδναζδ ημο πεδίμο, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ 

ζσκαηίδηα (particles) ηαζ κα παναημθμοεήζεζ ηδκ ηνμπζά πμο δζαβνάθμοκ, ηζξ ακηζζηάζεζξ πμο 

ακαπηφζζμοκ, ηδ ιεηαλφ ημοξ έθλδ ή απχεδζδ. Δηηυξ απυ ηα ζςιαηίδζα, ημ πεδίμ ιπμνεί κα 

εθανιμζηεί ηαζ ζε άθθεξ μκηυηδηεξ εοαίζεδηεξ ζημ πενζαάθθμκ, υπςξ μζ αιπζίδεο ΙΚ (Inverse 

Kinematic chains), ηα meta- objects, ηα blobs ηαζ ηα ειαηήξηα (springs). Ακάθμβα ιε ημ πνυβναιια 

ηαζ ημ ζηυπμ ημο ένβμο, μ ιεθεηδηήξ ιπμνεί κα επζθέλεζ ηδκ ηαηάθθδθδ ιέεμδμ βζα κα μπηζημπμζήζεζ 

ηζξ πζέζεζξ ημο πεδίμο. Όθεξ μζ ιέεμδμζ επζηνέπμοκ, ιέζς ημο παναιεηνζημφ εθέβπμο ημο πεδίμο, ηνλ 

έιεγρν, ηειηθά, ησλ κεηαβνιψλ θάπνησλ ηδηνηήησλ, πνπ πθίζηαληαη νη νληφηεηεο κέζα ζε 

απηφ: ηα βεςιεηνζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά, πμζμηζηά δεδμιέκα, ημκ ηνυπμ ζφκδεζήξ ημοξ ιε άθθεξ 

μκηυηδηεξ, ηζξ γχκεξ επζννμήξ ημοξ, ηδκ εθαζηζηυηδηα ηαζ ηδκ αηαιρία ημοξ.  

Ο Rahim ημκίγεζ υηζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ επίδναζδξ ημο πεδίμο ζηζξ μκηυηδηεξ είκαζ ακάθμβμ ιε αοηυ ηδξ 

επίδναζδξ εκυξ ηοθχκα ζηα δέκηνα. Ζ δζαθμνά αανμιεηνζηχκ πζέζεςκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε 

έηθοζδ εκένβεζαξ ιε ηδ ιμνθή ηαηαζβίδαξ. Ζ ηαηαζβίδα ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ νεφιαηα αένα ιε 

δζαθμνεηζηή ηαπφηδηα. Ακ ιεβαθχζεζ πμθφ δ δζαθμνά ηςκ ηαποηήηςκ, ημ ζφζηδια λεθεφβεζ απυ ηδκ 

ηαηάζηαζδ ζζμννμπίαξ ηαζ ιπμνεί δπλεηηθά κα δνάζεζ ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ (δπλεηηθφηεηα), έκαξ 

απυ ημοξ μπμίμοξ είκαζ κα εηδδθςεεί ηοθχκαξ (πξαγκάησζε), θαζκυιεκμ πμο δ έκηαζή ημο δεκ 

ζζμφηαζ ιε ημ άενμζζια ηςκ εκηάζεςκ ηςκ πνμβεκέζηενςκ ζημζπείςκ (νεοιάηςκ αένα), άνα έπεζ 

επέθεεζ θαη πνηνηηθή αιιαγή ζην ζχζηεκα. Ο ηοθχκαξ επζδνά ζηα δέκηνα, μζ ακηζζηάζεζξ ηαζ μζ 

πζέζεζξ υιςξ πμο αζημφκ ηα δέκηνα, ιε ηδ ζεζνά ημοξ, επδνεάγμοκ ηδκ ελέθζλδ ημο ηοθχκα ηαζ ημ 

υθμ δοκαιζηυ ζφζηδια παίνκεζ κέα ιμνθή, ζοπκά δε απνυαθεπηδ, χζπμο, ηεθζηά, κα ζζμννμπήζεζ. 

Καηά ακηίζημζπμ ηνυπμ, ζημ δοκαιζηυ πεδίμ, πμο δζαιμνθχκεζ μ ιεθεηδηήξ ζημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ, 

ιπμνεί κα πεζναιαηζζηεί είηε αθθάγμκηαξ ηζξ παναιέηνμοξ πμο δζαιμνθχκμοκ ημ πεδίμ είηε ηα 

παναηηδνζζηζηά ηςκ μκημηήηςκ ζηζξ μπμίεξ επζδνά ημ πεδίμ είηε ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ μκημηήηςκ 

είηε ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημο πεδίμο ηαζ ηςκ μκημηήηςκ ηαζ, αλζμθμβχκηαξ ηάεε αήια, κα μδδβήζεζ ημ 

ζφζηδια ζηδκ ηαηεφεοκζδ πμο ημκ εκδζαθένεζ. Τπάνπμοκ δοκδηζηά πμθθέξ ιμνθέξ πμο ιπμνεί κα 
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πάνεζ ημ ζφζηδια, ααζζηυ υιςξ είκαζ υηζ δ επίδναζδ ημο πεδίμο ζηζξ μκηυηδηεξ δεκ είκαζ βναιιζηή 

ηαζ ακαθμβζηή: επεζδή ημ πεδίμ δζαιμνθχκεηαζ απυ πμθθέξ αθθδθμπθεηυιεκεξ παναιέηνμοξ, ηα 

απμηεθέζιαηα ιπμνεί κα είκαζ απνυαθεπηα, ιπμνεί δδθαδή, ηάης απυ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ, ημ 

ζφζηδια κα μδδβδεεί ζε απηφ-νξγάλσζε ηαζ κα αλαδπζνχλ νξγαλψζεηο ή ζπκπεξηθνξέο πμο, 

ζημ ζφκμθυ ημοξ, λα ππεξβαίλνπλ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ.
193

 Σδκ πμνεία απυ ημ 

δοκδηζηυ ζημ πναβιαηςιέκμ οπμζηδνίγεζ άθθςζηε ηαζ ιε ημ πανάδεζβια πμο ακαθένεδηε ζηδκ 

εκυηδηα 3.3.1.2, ιε ημοξ ηαηαζηδκςηέξ βφνς απυ ηδ θςηζά, μζ μπμίμζ πνμζανιυγμοκ ηδ 

δναζηδνζυηδηά ημοξ ηαζ μζηεζμπμζμφκηαζ ημ πχνμ ηαηά πενίπηςζδ, ζε έκα πενζαάθθμκ πμο ζοκεπχξ 

ιεηααάθθεηαζ (ακάθμβα ιε ηδκ έκηαζδ ηδξ θςηζάξ, ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ακέιμο ηηθ). 

Όηακ ακηίζημζπα μ ανπζηέηημκαξ δζαιμνθχζεζ ημ πεδίμ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα ακαδοεμφκ 

ζοιαάκηα πμο ζηακμπμζμφκ ηα ανπζηά ηνζηήνζά ημο (δπλεηηθφ κνληέιν), εκηυξ εκυξ εφνμοξ 

επζεοιδηχκ ηζιχκ, ηυηε ημ ζφζηδια ιπμνεί κα ιεηαθενεεί ζημ ιεηνζηυ πχνμ ηαζ κα πξαγκαησζεί, 

δδθαδή κα πάνεζ παναηηδνζζηζηά πμζμηζηά. Φοζζηά, δ ακάδοζδ δεκ πνμηφπηεζ αοηυιαηα, αθθά είκαζ 

απμηέθεζια ζοκεπχκ πεζναιαηζζιχκ, δμηζιχκ, αθθαβχκ ηαζ ακαπνμζανιμβχκ ζηζξ παναιέηνμοξ 

ημο πεδίμο ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ηςκ μκημηήηςκ πμο επδνεάγμκηαζ απυ αοηυ. Δπίζδξ, δ ακαβκχνζζδ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ ακάδοζδξ (state of emergence), ημκίγεζ μ Rahim, επαθίεηαζ ζηδκ ηνζηζηή ζηακυηδηα ημο 

ανπζηέηημκα ηαζ ζηδ δοκαηυηδηά ημο κα αλζμθμβήζεζ ηα απμηεθέζιαηα αάζεζ ηςκ ηνζηδνίςκ πμο έπεζ μ 

ίδζμξ εέζεζ.
194

 

Απυ ημοξ πνχημοξ πμο ενβάζηδηακ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ είκαζ μ Greg Lynn, ζε πμθθά απυ ηα ένβα 

ημο, υπςξ μ δζαβςκζζιυξ βζα ημ Port Authority Gateway (1995) ηαζ ημ Hydrogen House (1996). 

Δπίζδξ μ Ali Rahim ζημ Variations, ζημ Λμκδίκμ (2002), ζημ Reebok Flagship Store, ζηδκ αβηάδ 

ζηδκ Κίκα, (2004) η.α ηαζ δ Zaha Hadid ιε ημκ Patrik Schumacher, ζηδκ εβηαηάζηαζδ Ice storm 

βζα ημ Μμοζείμ Μμκηένκαξ Σέπκδξ ηδξ Βζέκκδξ (2003). Σα ένβα αοηά ακαθφμκηαζ παναηάης ζηδκ ίδζα 

εκυηδηα. ημκ πμθεμδμιζηυ ζπεδζαζιυ εκδζαθένμοζα είκαζ δ πνμζέββζζδ ηςκ Michael Batty ηαζ 

                                                      
193

 ημ ίδζμ, ζεθ. 76-79, ιηθν. δζηή ιμο, εθεφεενδ 

194
 ημ ίδζμ, ζεθ. 80, εθεφεενδ 



 208 

Paul Longley ζημ The Fractal City (1997), ααζζζιέκδ ζημ αζαθίμ ημοξ ημο 1994 Fractal cities,
195

 

πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ δ ιμνθμθμβία ηδξ πυθδξ είκαζ ζε βεςιεηνία fractals ιε έκα ιμηίαμ πμο 

επακαθαιαάκεηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ηθίιαηεξ, ζφιθςκα ιε ημοξ παμηζημφξ ηακυκεξ ιζαξ δζαδζηαζίαξ, 

άνα δ ιμνθή ηαζ δ θεζημονβία ηδξ πυθδξ ηείκμοκ κα ακαπηφζζμκηαζ ηαοηυπνμκα ζημ ζπεδζαζιυ, 

ακάθμβα ιε ημ ιμκηέθμ δζαπείνζζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ. Οζ Studio Interzona ζηδ Europan 6 (2001), 

ζηδκ πνυηαζή ημοξ βζα ημ πνμάζηζμ Smichov ζηδκ Πνάβα δζαιυνθςζακ έκα δοκαιζηυ ρδθζαηυ 

ζφζηδια ιεθεηχκηαξ ηζξ νμέξ ιε ηδκ ηεπκζηή ηςκ ζςιαηζδίςκ (particle systems) εκηυξ ζθαζνζημφ ηαζ 

βναιιζημφ αανοηζημφ πεδίμο, επδνεαγυιεκμο απυ δοκάιεζξ πμο μνίγμκηαζ απυ ηδ βεςβναθία, ηα 

ημπυζδια ηαζ ηζξ πνήζεζξ ηδξ πενζμπήξ. Ζ πνυηαζδ είκαζ έκα ημπίμ, υπμο θοζζηυ ηαζ ηεπκδηυ δε 

δζαηνίκμκηαζ.
196

  

ε αοηήκ ηδκ πνχηδ ηαηεφεοκζδ ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ηαζ μζ UNStudio, πμο πνμηείκμοκ έκα 

δίθηπν ζπλεξγαζίαο ιεηαλφ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ζημ ένβμ μιάδςκ (Deep Plan) ηαζ πεζνίγμκηαζ ηδ 

ιεηαααθθυιεκδ πθδνμθμνία (πμο αθμνά ηδκ οπμδμιή, ημκ αζηζηυ ζζηυ, ημ πνυβναιια, ηδκ 

ηαηαζηεοή ηαζ ηα μζημκμιζηά δεδμιέκα) ςξ ζοζηαηζηυ ημο ζπεδζαζιμφ ιε ηεπκζηέξ 

παναιεηνμπμίδζδξ. Ζ δζαθμνά ημοξ ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ πενζπηχζεζξ έβηεζηαζ ζημ υηζ δ ιεηααμθή 

ηδξ πθδνμθμνίαξ ζοβηνμηεί έκα δοκαιζηυ πεδίμ, ημ μπμίμ υιςξ δε ανίζηεζ εθανιμβή άιεζα ζε 

ηάπμζα ρδθζαηή μκηυηδηα ηαζ ζηδκ παναβςβή ιμνθήξ, πανά μδδβεί ζηδκ θαηά πεξίπησζε 

νξγάλσζε ελφο δπλακηθνχ δηαγξάκκαηνο (υπςξ βζα πανάδεζβια ζημ ζηαζκφ ηνπ Arhnem, 

1996). Ζ δζαδζηαζία πμο αημθμοεμφκ βζα κα μδδβδεμφκ ζηδκ παναβςβή ιμνθήξ, ηάκμκηαξ πνήζδ 

ημο εκδζάιεζμο ζηαδίμο, ημο δοκαιζημφ δζαβνάιιαημξ, ακαθφεηαζ ζηδκ εκυηδηα 4.4.2.2. Μζα δεφηενδ 

παναθθαβή απμηεθμφκ μζ Jesse Reiser ηαζ Νanako Umemoto πμο δίκμοκ έιθαζδ ζηζξ έκκμζεξ ηδξ 

πιηθφηεηαο ηαζ ηδξ δηάδξαζεο ηαζ εεςνμφκ υηζ δ ιεηαααθθυιεκδ πθδνμθμνία ιπμνεί κα 

δζαιμνθχζεζ ημ πχνμ αηυιδ ηαζ ιεηά ηδκ οθμπμίδζή ημο, βζ αοηυ ιέκεζ ακμζπηυξ βζα ηδκ εζζαβςβή 

πνμβνάιιαημξ ηαζ βζα ηδκ εκζςιάηςζδ ιεθθμκηζηχκ ζοιαάκηςκ, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηδ 

δζάεεζδ ηςκ πνδζηχκ. Άνα, δ ιεηαααθθυιεκδ πθδνμθμνία επδνεάγεζ ηδ θεζημονβία, πμο, 

                                                      
195

 Batty, Michael ηαζ Longley, Paul, Fractal cities , εηδ. Academic Press, San Diego, CA 1994 

196
 De Luca, Francesco, Nardini Marco, Behind the Scenes, εηδ. Birkhauser, Βαζζθεία, Βμζηχκδ, Βενμθίκμ, 2002, ζεθ. 34 
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αημθμφεςξ, επδνεάγεζ ηδ ιμνθή, εκχ ηαζ ακηίζηνμθα, δ δναζηδνζυηδηα ημο ακηζηεζιέκμο (δ 

μζηεζμπμίδζδ ημο πχνμο/ ηδξ ιμνθήξ απυ ημοξ πνήζηεξ) δζαιμνθχκεζ ηδ θεζημονβία εη κέμο. 

Ακαθοηζηά ημ ένβμ ημοξ πανμοζζάγεηαζ ζηδκ εκυηδηα 4.4.2.3. 
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1. Port Authority Gateway, Νέα Τυνηδ (1995, ιδ οθμπμζδιέκμ), Greg Lynn 
 

ηδκ πνυηαζδ ημο Lynn βζα ημ δζαβςκζζιυ βζα ημκ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ιεσθνξείσλ ζηε Νέα Τφξθε 

(Port Authority Gateway competition) ημ γδημφιεκμ ήηακ μ ζπεδζαζιυξ εκυξ οπυζηεβμο, πμο κα 

ζηεβάγεζ ηζξ ηέζζενζξ βέθονεξ θεςθμνείςκ ηαζ ηζξ νάιπεξ ηίκδζδξ πεγχκ, πμο ηαηαθήβμοκ ζημκ 

οπάνπμκηα ζηαειυ, επζηνέπμκηαξ ημ θοζζηυ θςηζζιυ ημοξ.  

 

 Δζζαβςβή κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο βζα ηδ δδιζμονβία δοκαιζημφ πεδίμο: 

Γδιζμονβήεδηε έκα ρδθζαηυ ιμκηέθμ ηδξ πενζμπήξ, υπμο δ ηίκδζδ ηαζ νμή ηςκ πεγχκ, ηςκ 

αοημηζκήηςκ ηαζ ηςκ θεςθμνείςκ, ζηδκ 9
δ
 Λεςθυνμ, ηδκ 42

δ
 ηαζ 43

δ
 μδυ ηαζ ζηζξ ηέζζενζξ βέθονεξ, 

πμο λεπδδμφκ ιέζα απυ ημκ πμηαιυ Hudson, πνμζμιμζχεδηακ ζημ ρδθζαηυ ιμκηέθμ απυ δοκάιεζξ, 

δ ηαεειία ιε δζαθμνεηζηή έκηαζδ ηαζ ηαπφηδηα. Οζ δοκάιεζξ δδιζμφνβδζακ έκα πεδίν, ιε 

παναιέηνμοξ υπςξ αανφηδηα, ημπυζδια- ζδιεία έθλδξ ημο ηυζιμο (εθηοζηέξ) ηαζ ειπυδζα- ζδιεία 

απχεδζδξ ημο ηυζιμο (απςεδηέξ).  

 Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ηδκ νπηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ημο δοκαιζημφ πεδίμο: 

Πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ηαηακμδηή δ ιμνθή ημο ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο, αθέεδηακ ζηδκ επίδναζή 

ημο ζσκαηίδηα (particles), πμο εηπέιπμκηακ απυ ιζα πδβή ημπμεεηδιέκδ ζηδκ είζμδμ ημο 

ηενιαηζημφ ζηαειμφ ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ηζξ βέθονεξ, ζπδιαηίγμκηαξ ιζα ποηκή ιάγα (αθ. εζη. 30 a). 

Ζ ιμνθή ηαζ δ εέζδ ηδξ ιάγαξ άθθαγε ιε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, οπυ ηδκ επίδναζδ ημο πεδίμο, 

δίκμκηαξ ηδκ αίζεδζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ζηδκ πενζμπή. Με ηδκ ηερληθή ηνπ sweep animation, μζ 

εηάζημηε ζπδιαηζζιμί ηαζ μζ εέζεζξ ηςκ ζςιαηζδίςκ απμηοπχεδηακ ςξ ζοκέπεζα. Λυβς ηδξ 

αανφηδηαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ οπυθμζπεξ δοκάιεζξ ημο πεδίμο, ηα ζςιαηίδζα δζέβναθακ ηνμπζέξ, 

πμο είπακ ηδ ιμνθή αρίδαξ ηαζ δζαδμπζηχκ ηυλςκ (αθ. εζη. 30 b). Οζ δζαδμπζηέξ εέζεζξ ζοκδέεδηακ ιε 

ηαιποθυιμνθεξ ηνμπζέξ, ηφπμο spline, πμο απμηέθεζακ ημ ααζζηυ δζηηφςια, ημ μπμίμ, υπςξ 

απμδείπεδηε, αθμφ εθέβπεδηε ζηαηζηά, ήηακ ζδζαίηενα ακεεηηζηυ ζε θμνηία (αθ. εζη. 31 a). Οζ δμημί 

ημο δζηηοχιαημξ ζηδνίγμοκ ηαζ ηζξ επζθάκεζεξ επζηάθορδξ, απυ θςνίδεξ εθαζηζημφ πακζμφ, μζ μπμίεξ 

επζηνέπμοκ ηδκ είζμδμ ημο θςηυξ απυ ηζξ ιεηαλφ ημοξ ζπζζιέξ. Δπίζδξ, θεζημονβμφκ ςξ επζθάκεζεξ 

πάκς ζηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα πνμαθδεμφκ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ιεηαηζκήζεζξ, μναηέξ ηυζμ απυ ημοξ 
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Δηθ. 30. Greg Lynn, Port Authority Gateway, Νέα Τυνηδ, 1995, ιδ οθμπμζδιέκμ 

ςιαηίδζα (particles) εηπέιπμκηαζ απυ ιζα πδβή ημπμεεηδιέκδ ζηδκ είζμδμ ημο ηενιαηζημφ ζηαειμφ, 

ζπδιαηίγμκηαξ ιζα ποηκή ιάγα. ηδ ζοκέπεζα, επζθέβμκηαζ ζθαζνζηά ζςιαηίδζα, πμο απμηοπχκμκηαζ κα 

δζαβνάθμοκ ηνμπζέξ, ιε ηδ ιμνθή αρίδαξ ηαζ δζαδμπζηχκ ηυλςκ 

 

Lynn, Greg, Animate Form, εηδ. Princeton Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 1999 
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Δηθ. 31. Greg Lynn, Port Authority Gateway, Νέα Τυνηδ, 1995, ιδ οθμπμζδιέκμ 

 

Lynn, Greg, Animate Form, εηδ. Princeton Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 1999 
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πεγμφξ, υζμ ηαζ απυ ημοξ επζααίκμκηεξ ζηα θεςθμνεία. Άνα μζ επζθάκεζεξ πθήνςζδξ θεζημονβμφκ ςξ 

ζηέβαζηνμ πνμζηαζίαξ απυ ηδ ανμπή, ςξ ζηίαζηνα πεζνζζιμφ ημο θςηυξ ηαζ ςξ μευκεξ 

πθδνμθμνίαξ, δδθαδή απμηεθμφκ έκα ζοκεπέξ ζφζηδια, πμο ζοκδοάγεζ δφμ πνμβνάιιαηα: ηδκ 

ηίκδζδ ηαζ ελοπδνέηδζδ πεγχκ ηαζ μπδιάηςκ ηαζ ηδκ εκδιένςζδ ημο ημζκμφ βζα ηα δνμιμθυβζα ηςκ 

ιέζςκ ιαγζηήξ ιεηαθμνάξ (αθ. εζη. 31 b). Πανάθθδθα, ημ ζηέβαζηνμ, εηηυξ απυ γςκηακυξ πχνμξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ζοκάκηδζδξ, ζδίςξ ιε ημ θςηζζιυ πμο εηπέιπεζ ημ ανάδο, θεζημονβεί ςξ 

ημπυζδιμ βζα ηδκ πυθδ.
197

  

Ο Lynn ιε ηζξ ηεπκζηέξ πμο αημθμφεδζε είκαζ ζοκεπήξ ζηδ εέζδ ημο υηζ «νμέξ ηαζ ιεηααθδηέξ πμο 

αθθάγμοκ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ έκα κέμ πεδίμ πεζναιαηζζιμφ ζε 

ακαγήηδζδ κέςκ ιμνθχκ ηαζ ανπζηεηημκζημφ θελζθμβίμο»
198

 ηαζ υηζ ημ μζηυπεδμ πμο εα βίκεζ δ 

πανέιααζδ δε κμείηαζ ςξ «ζφκμθμ απυ ορμιεηνζηέξ ηαιπφθεξ, αθθά ςξ δοκαιζηυ πενζαάθθμκ 

ηζκήζεςκ ηαζ δοκάιεςκ».
199

 Πνάβιαηζ, δ ιμνθή ημο ηαιποθυιμνθμο ζηεβάζηνμο δε εα ήηακ αοηή, 

ακ δεκ είπε απμηοπςεεί ιέζς animation δ νμή ηςκ ζςιαηζδίςκ. Αλζμζδιείςημ ηαζ ηαζκμηυιμ απυ 

πθεονάξ ζηαηζηήξ απυδμζδξ είκαζ ελάθθμο ημ βεβμκυξ υηζ ημ ζηέβαζηνμ πανμοζζάγεζ άνζζηδ ζηαηζηή 

απυδμζδ, πμο μθείθεηαζ ζημ υηζ ηα ζςιαηίδζα ηζκμφκηαζ οπυ ηδκ επίδναζδ ηδξ αανφηδηαξ, βζ αοηυ μζ 

ηνμπζέξ ημοξ, πμο ιεηαθνάζηδηακ ζηα ηονίςξ θένμκηα ζημζπεία, απμδείπεδηε υηζ είπακ ημ ηαηάθθδθμ 

ζπήια βζα κα θένμοκ ημ απαζημφιεκμ θμνηίμ.  

 

                                                      
197

 Οζ πθδνμθμνίεξ ακηθήεδηακ απυ ηα: 

 Soriano, Frederico, “Fluctuating Plan” ζημ On Interzones and Unplaces, ζε επζιέθεζα Lynn, Perella, 

Reiser+Umemoto, εηδ. Fisuras, Μαδνίηδ,1995, ζεθ. 76-81, ιηθν. δζηή ιμο 

 Lynn, Greg, Animate Form, εηδ. Princeton Architectural Press, Nέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 110-120, ιηθν. δζηή ιμο 

 Zellner, Peter, Hybrid Space: New Forms in Digital Architecture, εηδ. Rizzoli, Nέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 146-150, ιηθν. 

δζηή ιμο 

 Lynn, Greg, «an Advanced Form of Movement» ζημ Architecture After Geometry ARCHITECTURAL DESIGN 

PROFILE No 127, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997, ζεθ. 54- 55, ιηθν. δζηή ιμο 

198
 Lynn, Greg, Animate Form, εηδ. Princeton Architectural Press, Nέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 39, ιηθν. δζηή ιμο 

199
 Lynn, Greg, «an Advanced Form of Movement» ζημ Architecture After Geometry ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 

127, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997, ζεθ. 55, ιηθν. δζηή ιμο 
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 Ρφειζζδ παξακέηξσλ ιέπνζ ακαδείλεςξ ηδξ βέιηηζηεο ιχζεο: 

Ζ δζαδζηαζία πανμοζζάγεζ ζοκέπεζα ςξ πνμξ ημ υηζ ημ ηεθζηυ πεδίμ πμο δζαιυνθςζε ηδ νμή ηςκ 

ζςιαηζδίςκ, ηαεμνίζηδηε ιέζς νοειίζεςκ ηςκ παναιέηνςκ, χζηε κα βίκεζ ηεθζηά δ επζθμβή ημο 

πθέμκ ηαηάθθδθμο, ημ μπμίμ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηα ανπζηά ηνζηήνζα πμο είπε εέζεζ μ ιεθεηδηήξ. 

Γδθαδή, μζ επειαάζεζξ δζυνεςζδξ δεκ έβζκακ ζημ ηεθζηυ απμηέθεζια, αθθά ζηζξ ηζιέξ ηάπμζςκ απυ 

ηα δεδμιέκα, εκηυξ ζοβηεηνζιέκςκ μνίςκ, ιε ηνυπμ πμο κα επδνεάζμοκ ηδ δζαδζηαζία, ιέπνζξ 

ακαδείλεςξ ηδξ βέιηηζηεο ιχζεο.  

 Απηνχζηα πινπνίεζε ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ: 

Αοηυ πμο επζζδιαίκς πςξ θείπεζ απυ ηδ δζαδζηαζία είκαζ δ εκένβεζα πμο εα οπμζηήνζγε ηδ εέζδ ημο 

Lynn, υηζ «δ ζπδιαημπμίδζδ ηςκ ζηαηζζηζηχκ ηαζ ηςκ παναιέηνςκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζοιαμθζηή 

ιμνθή», άνα «δ πνήζδ παναιέηνςκ ηαζ ζηαηζζηζηχκ βζα ημ ζπεδζαζιυ ιμνθήξ απαζηεί ιζα πζμ 

αθαηξεηηθή θαη ιηγφηεξν αλαπαξαζηαηηθή αθεηεξία βζα ημ ζπεδζαζιυ».
200

 ε αοηήκ ηδκ 

πενίπηςζδ ημ αήια απυ ηδ ρδθζαηή ζπδιαημπμζδιέκδ απυδμζδ ηςκ ιεηαααθθυιεκςκ δεδμιέκςκ 

ζηδ δδιζμονβία ιμνθήξ πναβιαημπμζείηαζ ιάθθμκ απθμσηά, ιε ηδ ιεηάθναζδ ηςκ ηνμπζχκ ηςκ 

ζςιαηζδίςκ ζε θένμκηα μνβακζζιυ ηαζ ηδκ πθήνςζδ ημο ζηεθεημφ ιε επζθάκεζεξ. Λείπεζ δδθαδή έκα 

ελδηάκεζν ζηάδην ηαζ ηάπμζμ εξγαιείν ιεηάθναζδξ ηδξ ιεηαααθθυιεκδξ ηαζ ελεθζζζυιεκδξ 

πθδνμθμνίαξ ζε μδδβίεξ πμο εα μδδβήζμοκ ζε ιμνθή ηαζ οθζηυ απμηέθεζια. ημ ηεθάθαζμ 4, ιε 

αθμνιή ηέημζεξ ζηζβιέξ αιδπακίαξ ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ, πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδκ 

εκυηδηα 3.3.3, ακαθφς ηδκ ακάβηδ φπανλδξ εκυξ δηακεζνιαβεηή, εκυξ λνεηηθνχ εξγαιείνπ, πμο 

εα επζηνέπεζ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ βζα ηδκ πεναζηένς πνήζδ ηδξ ζηδκ παναβςβή ιμνθήξ. 

πλνςίδνληαο, ηα ηνζηήνζα πμο ελεηάζηδηακ ήηακ: 

Δζζαβςβή ιεηαααθθυιεκδξ πθδνμθμνίαξ βζα ηδ δδιζμονβία δοκαιζημφ πεδίμο √ 

Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ηδκ μπηζημπμίδζδ ηδξ επίδναζδξ ημο δοκαιζημφ πεδίμο √ 

Ρφειζζδ παναιέηνςκ ιέπνζ ακαδείλεςξ ηδξ αέθηζζηδξ θφζδξ  √ 

Αοημφζζα οθμπμίδζδ ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ √ 

                                                      
200

 Lynn, Greg, Animate Form, εηδ. Princeton Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 39, ιηθν. δζηή ιμο 
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2. Hydrogen House, Αοζηνία (1996, ιδ οθμπμζδιέκμ), Greg Lynn. 

 

ημ Hydrogen House, έκα εηεεζζαηυ πμθοθεζημονβζηυ ηέκηνμ ζηδκ Αοζηνία, μ Lynn πνδζζιμπμίδζε 

ηαζ πάθζ δζαδζηαζίεξ απυ ηδ αάζδ πνμξ ηδκ ημνοθή (bottom up procedures), ζοκδοάγμκηάξ ηεξ ιε 

παναδμζζαηέξ ακαθοηζηέξ ιεευδμοξ, υπςξ ακαθένεζ ζε ζπεηζηή ημο ακάθοζδ μ Rahim. Σα δφμ 

ζδιεία αθεηδνίαξ ηδξ ένεοκαξ ήηακ δ ζπέζδ ημο ηηζνίμο ζημ ζοβηεηνζιέκμ μζηυπεδμ ιε ημ βεζημκζηυ 

αοημηζκδηυδνμιμ ηαζ δ απαίηδζδ κα είκαζ ημ ηηίνζμ εκενβεζαηά αοηυκμιμ, ιε ηδκ αλζμπμίδζδ 

θςημαμθηασηχκ πακέθςκ.  

 

 Δζζαβςβή κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο βζα ηδ δδιζμονβία δοκαιζημφ πεδίμο: 

Σμ δοκαιζηυ ζφζηδια πμο ζπεδίαζε μ ιεθεηδηήξ ζημ πνυβναιια Alias Wavefront, είπε πθδνμθμνίεξ 

ζπεηζηά ιε ηδκ ηίκδζδ ημο ήθζμο υθμ ημ πνυκμ ηαζ ιε ηζξ ηαπφηδηεξ ηςκ μπδιάηςκ ζημκ 

αοημηζκδηυδνμιμ. Οζ ηνμπζέξ ημο ήθζμο ηαζ ηςκ μπδιάηςκ ζοζπεηίζηδηακ ιε αανμιεηνζηά πεδία ηαζ 

ελεηάζηδηε δ αιιειεπίδξαζή ημοξ. Με ηδκ ηίκδζδ ημο ήθζμο, αθθά ηαζ ηςκ μπδιάηςκ, ηα πεδία ημοξ 

ήνεακ ζε ζφβηνμοζδ δδιζμονβχκηαξ ακαηανάλεζξ.  

 Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ηδκ νπηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ημο δοκαιζημφ πεδίμο: 

Με ηδ πνήζδ ηςκ αιπζίδσλ ΙΚ (βεςιεηνζηχκ μκημηήηςκ πμο απμηεθμφκηαζ απυ ηιήιαηα 

ζοκδεδειέκα ζακ ημηάθα ζε ζηεθεηυ), πμο «κηφεδηακ» ιε εθαζηζηή επζδενιίδα, ιεθεηήεδηε δ 

επίδναζδ ημο πεδίμο πάκς ημοξ, ζηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο ηαζ υπζ ζε ιειμκςιέκεξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ 

(phase portraits). Ανπζηά δ πίεζδ ημο πεδίμο ζηζξ αθοζίδεξ ήηακ πμθφ ιεβάθδ, πνμηαθχκηαξ ηδ νήλδ 

ημοξ. Μεηααάθθμκηαξ ηζξ παναιέηνμοξ πμο ηαευνζγακ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ημο πεδίμο ηαζ ηςκ 

αθοζίδςκ, ιεηαλφ ηδξ δθζαηήξ ηαζ ηοηθμθμνζαηήξ ηνμπζάξ ηαζ ημο πεδίμο, ιεηαλφ ηςκ ιενχκ ηδξ 

αθοζίδαξ ηαζ ιεηαλφ ημο ζηεθεημφ ηαζ ηδξ επέκδοζήξ ημο, ιε ζοκεπείξ δμηζιέξ, πμο αλζμθμβμφκηακ 

ηάεε θμνά ιε αζζεδηζηά ηαζ θεζημονβζηά ηνζηήνζα, επζηεφπεδηε ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια ζηδ ιμνθή 

ηαζ ηδ βεςιεηνία ηςκ αθοζίδςκ (αθ. εζη. 32 a). Οζ δζαιμνθχζεζξ πμο πνμέηορακ ήηακ πένα ηςκ 

πνμαθεπυιεκςκ, ηαεχξ ημ πεδίμ επέδναζε ιε ηνυπμ ηαηαθοηζηυ ζηζξ μκηυηδηεξ ιέζα ζε αοηυ ηαζ ημ 

ζφζηδια, ζφιθςκα ιε ημκ Rahim, αοηυ- μνβακχεδηε. Σμ ηέθοθμξ ημο ηηζνίμο είκαζ έκα ζοκεπέξ υθμ, 
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πμο δε ιπμνεί κα επζιενζζηεί ζηα ηιήιαηα πμο ημ απμηεθμφκ. Ζ επζθάκεζα ημο ηεθφθμοξ πνμέηορε 

ιε ηδ ζοκέκςζδ ηςκ ημνοθχκ ηςκ ζηεθεηχκ ιε splines, δδιζμονβχκηαξ θαζζηά πμνηνέηα (phase 

portraits) ηαζ απμηοπχκμκηαξ υθδ ηδκ ελέθζλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Οζ ηαιπφθεξ βναιιέξ εκχεδηακ βζα 

ηδ δδιζμονβία ηδξ ηεθζηήξ επζθάκεζαξ (αθ. εζη. 32 b, c). Σαοηυπνμκα, επζηεφπεδηακ δ αλζμπμίδζδ ηςκ 

κυηζςκ υρεςκ βζα ηδ ζοθθμβή δθζαηήξ εκένβεζαξ, δ δδιζμονβία ακμζβιάηςκ πνμξ ημ δνυιμ, ιε ηνυπμ 

χζηε ηα δζενπυιεκα μπήιαηα κα εκηάζζμκηαζ ζηα εηεέιαηα ςξ ηζκμφιεκεξ εζηυκεξ ηαζ δ δδιζμονβία 

εκυξ ηεθφθμοξ, πμο ιεηέπεζ ςξ βθοπηυ ζηδκ έηεεζδ, λεθεφβμκηαξ απυ ηδκ ηοπμθμβία ημο «θεοημφ 

ημοηζμφ»
201

 (αθ. εζη. 33). 

 Ρφειζζδ παξακέηξσλ ιέπνζ ακαδείλεςξ ηδξ βέιηηζηεο ιχζεο: 

Όπςξ ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ένβμ ημο, μ Lynn είκαζ ζοκεπήξ ζηδ πνήζδ ηςκ ηεπκζηχκ, ζημ πεζνζζιυ 

ημο δοκαιζημφ ζοζηήιαημξ, ζηδκ αλζμπμίδζδ ημο ρξφλνπ σο δπλακηθνχ παξάγνληα ζρεδηαζκνχ, 

ζημκ έθεβπμ ηςκ παναιέηνςκ ηαζ ζηδ ζηαδζαηή αλζμθυβδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιέπνζ ηδκ επίηεολδ 

ημο αέθηζζημο απμηεθέζιαημξ, ημ μπμίμ, ζε ηαιία πενίπηςζδ, δε ιπμνμφζε κα ηαεμνζζηεί ηαζ κα 

πνμαθεθεεί ελανπήξ ηαζ ημ μπμίμ έπεζ έκα ζδζαίηενμ βθοπηζηυ παναηηήνα (αθ. 3.3.1.1 & 2). 

 Απηνχζηα πινπνίεζε ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ: 

Πάθζ υιςξ επζζδιαίκς ηδκ νπηηθνπνίεζε θαη, ηειηθά, ηελ απηνχζηα πινπνίεζε ηδξ ρδθζαηήξ 

βεςιεηνίαξ ζηδκ μπμία επζδνά ημ πεδίμ, πςνίξ ηδκ φπανλδ ιζαξ ηαηηζηήξ, πμο εα οπμδείλεζ έκακ πζμ 

δδιζμονβζηυ ηνυπμ πεζνζζιμφ ηαζ αλζμπμίδζδξ ηδξ ιεηαααθθυιεκδξ πθδνμθμνίαξ βζα ηδκ παναβςβή 

οθζημφ απμηεθέζιαημξ. 

 

                                                      
201

 Οζ πθδνμθμνίεξ ακηθήεδηακ απυ ηα: 

1. Rahim, Ali, Catalytic formations: architecture and Digital Design, εηδ. Taylor & Francis, Νέα Τυνηδ, 2006, ζεθ 027, 

ιηθν. δζηή ιμο  

2. Zellner, Peter, Hybrid Space: New Forms in Digital Architecture, εηδ. Rizzoli, Νέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 146, ιηθν. δζηή 

ιμο 

3. Lynn, Greg, «Hydrogen House» ζημ Architecture After Geometry, ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 127, 

εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997, ζεθ. 57-58, ιηθν. δζηή ιμο 
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Δηθ. 32. Greg Lynn, Hydrogen House, Αοζηνία,1996, ιδ οθμπμζδιέκμ 

Οζ αθοζίδεξ ΗΚ «κηφεδηακ» ιε εθαζηζηή επζδενιίδα, δδιζμονβχκηαξ θαζζηά πμνηνέηα (phase portraits). 

  

Ζ εζηυκα a είκαζ απυ ημ: Lynn, Greg, «Hydrogen House» ζημ Architecture After Geometry, ARCHITECTURAL DESIGN 

PROFILE No 127, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997, εκχ μζ b, c είκαζ απυ ημ 

http://synworld.t0.or.at/level2/soft_structures/lynn/mainframe_lynn.htm, πνμζα. 05/03/10 



 220  

 



 221 

Δηθ. 33. Greg Lynn, Hydrogen House, Αοζηνία, 1996, ιδ οθμπμζδιέκμ 

  

Σα ζπέδζα είκαζ απυ ημ: Lynn, Greg, «Hydrogen House» ζημ Architecture After Geometry, ARCHITECTURAL DESIGN 

PROFILE No 127, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997 

ηαζ δ θςημβναθία ηδξ ιαηέηαξ απυ ημ: Rahim, Ali, Catalytic Formations: Architecture and Digital Design, εηδ. Taylor & Francis, 

Νέα Τυνηδ, 2006 
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πλνςίδνληαο, ηα ηνζηήνζα πμο ελεηάζηδηακ ήηακ: 

 

Δζζαβςβή ιεηαααθθυιεκδξ πθδνμθμνίαξ βζα ηδ δδιζμονβία δοκαιζημφ πεδίμο √ 

Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ηδκ μπηζημπμίδζδ ηδξ επίδναζδξ ημο δοκαιζημφ πεδίμο √ 

Ρφειζζδ παναιέηνςκ ιέπνζ ακαδείλεςξ ηδξ αέθηζζηδξ θφζδξ  √ 

Αοημφζζα οθμπμίδζδ ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ √ 
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3. Inhabiting the Vector: Reebok Flagship Store, Shanghai, Κίκα (2004, ιδ οθμπμζδιέκμ),      

Ali Rahim 

 

Έκα αηυιδ πανάδεζβια, πμο πνδζζιμπμζεί ςξ αθεηδνία ζημ ζπεδζαζιυ ηα δοκαιζηά ζοζηήιαηα ηαζ 

αημθμοεεί πανυιμζα δζαδζηαζία, είκαζ ημ πνχημ ιζαξ ζεζνάξ ηαηαζηδιάηςκ ζηδ αβηάδ, απυ ηδκ 

μιάδα ημο Ali Rahim. 

 

 Δζζαβςβή κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο βζα ηδ δδιζμονβία δοκαιζημφ πεδίμο: 

Δπεζδή ηάεε ηαηάζηδια εα ανίζηεηαζ ζε δζαθμνεηζηή πενζμπή, ιε άθθα αζηζηά ηαζ πενζααθθμκηζηά 

παναηηδνζζηζηά δ ηαεειία, ηαεχξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ αβμνάξ, αθθά εα δζέπεηαζ απυ ηδκ ημζκή 

θμβζηή marketing ηδξ Reebok, μζ ιεθεηδηέξ μδδβήεδηακ ζε έκα ιμκηέθμ ζηακυ κα αθθάγεζ ιε ημ πνυκμ, 

κα πνμζανιυγεηαζ ζηδκ πενζμπή ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ κα πανάβεζ απνυαθεπηεξ ηαηαζηάζεζξ. Έηζζ, ιε 

ημ πνυβναιια Maya ηδξ Wavefront ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ηεπκζηή δοκαιζημφ ζοζηήιαημξ, πμο 

ααζζγυηακ ζε έκα ζεξκνδπλακηθφ κνληέιν αλνηθηήο ρξνληθφηεηαο, ηαηαζηεφαζακ έκα 

βαξνκεηξηθφ πεδίν ιε ηνεζξ ηφπμοξ πίεζδξ: έκακ παιδθήξ έκηαζδξ (low intensity pressure), πμο εα 

ηαευνζγε ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ πνμσυκηςκ εκηυξ ημο ηαηαζηήιαημξ, έκακ ορδθήξ (high intensity 

pressure), πμο απμηφπςκε ηδ ζοκεπή εκαθθαβή ηαζ ακακέςζδ ηςκ πνμσυκηςκ, αθθά ηαζ ηδκ 

ηζκδηζηυηδηα ηςκ ακενχπςκ ηαζ έκακ ηνίημ, ςξ μιάδα εθεφεενςκ πζέζεςκ (free pressures) βφνς 

απυ ηδκ πενίιεηνμ ημο ηαηαζηήιαημξ (αθ. εζη. 34 a). Ζ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δοκάιεςκ εθέβπεδηε ιέζς 

δζαδμπζηχκ αθθαβχκ ζηα παναηηδνζζηζηά ηςκ δζαθυνςκ πζέζεςκ. ηυπμξ ήηακ εκενβμπμίδζδ ηςκ 

παιδθχκ πζέζεςκ απυ ηζξ ορδθέξ, δδθαδή δ δηάηαμε πνπ αληηζηνηρεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο λα ελεξγνπνηεζεί απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

 Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ηδκ νπηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ημο δοκαιζημφ πεδίμο: 

ε αοηυ ημ ζδιείμ, βζα κα εθεβπεεί ηαζ κα μπηζημπμζδεεί δ επίδναζδ ημο πεδίμο πάκς ζε ηάπμζα 

βεςιεηνζηή μκηυηδηα, εζζήπεδζακ ζημ πεδίμ ζσκαηίδηα, πμο δζέβναθακ ηνμπζέξ ακάθμβεξ ιε ηζξ 

δζαθμνέξ ηςκ αανμιεηνζηχκ πζέζεςκ. Σμ πεδίμ επελενβάζηδηε ιέπνζ μζ ηνμπζέξ ηςκ ζςιαηζδίςκ κα  
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Δηθ. 34. Ali Rahim, Reebok Flagship Store, Shanghai, 2004, ιδ οθμπμζδιέκμ 

Βανμιεηνζηυ πεδίμ ιε ηνεζξ ηφπμοξ πίεζδξ: παιδθήξ, ιέηνζαξ ηαζ ορδθήξ έκηαζδξ (αθ. εζη. a) ηαζ δ ακηζζημίπδζή 

ημοξ ζε γχκεξ ζηάζδξ ηαζ ηίκδζδξ (αθ. εζη. b) 

  

Rahim, Ali, Catalytic Formations: Architecture and Digital Design, εηδ. Taylor & Francis, Νέα Τυνηδ, 2006 
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παναπέιπμοκ ζε πζεακέξ ηζκήζεζξ ημο ηυζιμο εκηυξ ημο ηαηαζηήιαημξ, μπυηε δζαθάκδηε δ πζεακή 

πςνμεέηδζδ ηςκ γςκχκ ηίκδζδξ ηαζ ηςκ πχνςκ έηεεζδξ ηαζ πχθδζδξ (γχκεξ ζηάζδξ -αθ. εζη. 34 b). 

Αοηή είκαζ ιζα απζαίξεηε αξρηηεθηνληθή επηινγή, δζαθμνεηζηή απυ ηδκ ακηίζημζπδ ημο Lynn ζημ 

Port Authority Gateway (πμο ακηζζημίπδζε ηζξ ηνμπζέξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ζηα θένμκηα ζημζπεία ηδξ 

ηαηαζηεοήξ). Γειαδή, ν ηξφπνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν θάζε κειεηεηήο ην εξγαιείν ηνπ 

ελαπφθεηηαη ζηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ θαη ζην ζελάξην πνπ ζηήλεη- φ,ηη δειαδή ζπκβαίλεη θαη κε 

ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ. Ο ηξφπνο αλάγλσζεο θαη αλάιπζεο 

ινηπφλ, πνπ ζα νδεγήζεη ζε ζπλζεηηθέο απνθάζεηο, δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλνο, νχηε θεχγεη 

απφ ηελ επζχλε ηνπ αξρηηέθηνλα. Ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ημο ηάεε ηαηαζηήιαημξ, ημ είδμξ ηδξ 

βεζημκζάξ πμο ανίζηεηαζ, ημ ιέβεευξ ημο, ημ πθήεμξ ημο ηυζιμο πμο ημ επζζηέπηεηαζ ηαζ ημ πθήεμξ 

ηςκ δζαεέζζιςκ πνμσυκηςκ, δζαιμνθχεδηακ δζάθμνα πεδία, ηα μπμία μδήβδζακ ζε δζαθμνεηζηά 

απμηεθέζιαηα.  

ημ οπυ ελέηαζδ πανάδεζβια, έκα outlet, showroom ηαζ πχνμ εηδδθχζεςκ ηαζ δδιμζίςκ ζπέζεςκ 

ιε ιεβάθμ πθήεμξ επζζηεπηχκ ηαζ πνμσυκηςκ, δ ρδθή πίεζδ είπε ζδζαίηενα ακεααζιέκεξ ηζιέξ (θυβς 

ηδξ πμθοημζιίαξ), εκχ μζ παιδθέξ πζέζεζξ (πμο ηαεμνίγμοκ ηδ πςνμεέηδζδ ηςκ πνμσυκηςκ) 

πνμζανιυζηδηακ ιε ηνυπμ πμο κα ακηζζημζπμφκ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ απαζηήζεζξ ημο ηαηαζηήιαημξ 

(π.π. οπμδδιαημπςθείμ ζημκ υνμθμ). Γζαιμνθχεδηακ θμζπυκ βναιιζηέξ μιαδμπμζήζεζξ ζςιαηζδίςκ 

ηαζ δ πξαγκάησζε ηνπ πεδίνπ έγηλε κε ηελ έλσζε ησλ ζσκαηηδίσλ κε θακπχιεο θαη ησλ 

θακππιψλ κε επηθάλεηεο. Ζ παιδθή ζοβηέκηνςζδ ζςιαηζδίςκ μδήβδζε ζε θζβυηενμ έκημκεξ 

δζαιμνθχζεζξ πμο, ηαζ πάθζ κε απζαίξεηα αξρηηεθηνληθά θξηηήξηα, απμδυεδηακ ζηζξ γχκεξ 

ηίκδζδξ ηαζ πενζπάημο. Ζ ιεζαία ζοβηέκηνςζδ, πμο μδήβδζε ζε εκημκυηενεξ δζαιμνθχζεζξ 

επζθακεζχκ, ηφπμο ημζθυηδηαξ, απμδυεδηε ζε ηαεζζηζηά, ζε νάθζα απμεήηεοζδξ ηαζ έηεεζδξ ή ζε 

μδδβμφξ βζα ηδκ ακάνηδζδ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ, εκχ δ ρδθή ζοβηέκηνςζδ μδήβδζε ζε πζμ έκημκεξ 

δζαιμνθχζεζξ, υπςξ ηθζιαημζηάζζα, ή ακμίβιαηα ζηζξ πθάηεξ ηαζ ημοξ ημίπμοξ.
202
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 Rahim, Ali, Catalytic formations: architecture and Digital Design, εηδ. Taylor & Francis, Νέα Τυνηδ, 2006, ζεθ. 052-064, 

ιηθν. δζηή ιμο 
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 Ρφειζζδ παξακέηξσλ ιέπνζ ακαδείλεςξ ηδξ βέιηηζηεο ιχζεο: 

Σμ δζαιμνθμφιεκμ απμηέθεζια δεκ έπεζ ηαεμνζζηζηή ιμνθή, πανά επζηνέπεζ ηδ θζθμλεκία δζαθυνςκ 

πνήζεςκ, ακάθμβα ιε ηδκ εηδήθςζδ ηαζ ηδκ επμπή, είκαζ δδθαδή κνξθή κε επίπησζε (αθ. 3.3.1.1 

& 2). Γζα πανάδεζβια, μζ δζαιμνθχζεζξ πμο πνδζζιεφμοκ ςξ πάβημζ-δμηζιαζηήνζα ηζξ χνεξ 

θεζημονβίαξ ημο ηαηαζηήιαημξ παπμοηζζχκ, αλζμπμζμφκηαζ ςξ ηαείζιαηα υηακ οπάνπμοκ 

εηδδθχζεζξ. Ζ επίπηςζδ εκενβμπμζείηαζ ηαζ απυ ημκ ίδζμ ημ πνήζηδ: ηα παζδζά ιπμνμφκ κα 

ζηανθαθχκμοκ ή κα λαπθχκμοκ ζε επζθάκεζεξ, ηζξ μπμίεξ μζ εκήθζημζ αλζμπμζμφκ ςξ ηαεζζηζηά. 

Οιμίςξ ηαζ ηα οθζηά επζθέβμκηαζ ιε ηνυπμ χζηε κα ιεβζζημπμζμφκ ηδκ επίπηςζδ ηδξ ιμνθήξ: ημ 

αηνοθζηυ, πμο έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ζηδ δαπεδυζηνςζδ, ακηακαηθά ηδκ ηίκδζδ ημο θςηυξ, ιε 

απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία άθθμηε θςηεζκχκ ηαζ άθθμηε ζημηεζκχκ γςκχκ, εκχ ηα πακέθα απυ 

οαθμαάιααηα επδνεάγμκηαζ απυ ηδ θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ έκημκδ πνήζδ ημοξ (αθ. εζη. 35). Σειηθά, 

απνηππψλνληαο ηε δπλακηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ελαιιαγήο ησλ πξντφλησλ, ηεο ξνήο ηνπ 

θφζκνπ θαη δηαθφξσλ θπζηθψλ παξακέηξσλ θαη κεηά απφ επαλαιακβαλφκελεο δνθηκέο, 

επηηπγράλνληαη δηαθνξεηηθέο πνηφηεηεο ρψξσλ θαη κεγηζηνπνηείηαη ε δηάδξαζε ηνπ ρψξνπ κε 

ηνπο ρξήζηεο. 

 

 Απηνχζηα πινπνίεζε ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ: 

Ζ πμζηζθία ηςκ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ δ ακηαπυηνζζδ ημο ηάεε οπμηαηαζηήιαημξ ζε ημπζηέξ 

παναιέηνμοξ εα ηα ακάβεζ ζε πυθμοξ έθλδξ, πμο είκαζ ηαζ ημ ανπζηυ γδημφιεκμ ηδξ ιεθεηδηζηήξ 

μιάδαξ. Ζ μιάδα δδθαδή ηαημνεχκεζ, ιε ζοκέπεζα ζηζξ εεςνδηζηέξ εέζεζξ ηδξ, παναιεηνμπμζχκηαξ 

ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ πθδεοζιμφ ηαζ ηίκδζδξ πνδζηχκ, δζαηίκδζδξ ηαζ πςνμεέηδζδξ πνμσυκηςκ, κα 

δδιζμονβήζεζ έκα δπλεηηθφ κνληέιν, πμο αθμνά βεκζηά ηα οπμηαηαζηήιαηα ηδξ αθοζίδαξ. Ακάθμβα 

ιε ηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ, πξαγκαηψλεηαη θάζε θνξά έλαο δηαθνξεηηθφο ρψξνο, ηέηνηνο πνπ λα 

ηθαλνπνηεί ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο θάζε πεξίπησζεο, ρσξίο ηελ άκεζε νπηηθνπνίεζε θαη 

απηνχζηα πινπνίεζε ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ. 
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Δηθ. 35. Ali Rahim, Reebok Flagship Store, Shanghai, 2004, ιδ οθμπμζδιέκμ  

 

Rahim, Ali, Catalytic Formations: Architecture and Digital Design, εηδ. Taylor & Francis, Νέα Τυνηδ, 2006 
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πλνςίδνληαο, ηα ηνζηήνζα πμο ελεηάζηδηακ ήηακ: 

 

Δζζαβςβή ιεηαααθθυιεκδξ πθδνμθμνίαξ βζα ηδ δδιζμονβία δοκαιζημφ πεδίμο √ 

Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ηδκ μπηζημπμίδζδ ηδξ επίδναζδξ ημο δοκαιζημφ πεδίμο √ 

Ρφειζζδ παναιέηνςκ ιέπνζ ακαδείλεςξ ηδξ αέθηζζηδξ θφζδξ  √ 

Αοημφζζα οθμπμίδζδ ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ Υ 
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4. Variations: Residence for a fashion Designer, Λμκδίκμ (2002, ιδ οθμπμζδιέκμ), Ali 

Rahim 

 

ηδκ ελμπζηή ηαημζηία- εηεεζζαηυ πχνμ εκυξ ζπεδζαζηή ιυδαξ ζηα πνμάζηζα ημο Λμκδίκμο, μ Rahim 

εκζςιάηςζε ημ θοζζηυ ημπίμ, υπμο ηονζανπεί ημ οδάηζκμ ζημζπείμ, ζημ ζπεδζαζιυ.  

 

 Δζζαβςβή κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο βζα ηδ δδιζμονβία δοκαιζημφ πεδίμο: 

Ζ εκαθθαβή ημο ημπίμο ακάθμβα ιε ηζξ επμπέξ, αθθά ηαζ ημ πνυβναιια ιε ηζξ πμζηίθεξ πνήζεζξ, πμο 

έπνεπε κα πνμζανιυγεηαζ εφημθα ζηζξ εηάζημηε ακάβηεξ, ήηακ μζ ιεηααθδηέξ πμο έπνεπε κα 

θδθεμφκ οπυρδ ζημ ζπεδζαζιυ. ημ ημπίμ εκημπίζηδηακ ζδιεία πμο αζημφζακ εεςνδηζηά πζέζεζξ, 

υπςξ ηα πδβάδζα κενμφ, ηα βεζημκζηά ηηίνζα, μζ μπηζηέξ θοβέξ, αθθά ηαζ δ ίδζα δ εέζδ ηδξ ηαημζηίαξ 

(αθ. εζη. 36 a). Οζ πζέζεζξ εηηεθμφζακ παθιζηή ηίκδζδ ιε ζοπκυηδηα ακάθμβδ ηδξ πνμκζηυηδηαξ ηδξ 

πενζμπήξ πμο εηπνμζςπμφζε δ ηαεειία: ημ ημπίμ ιεηαααθθυηακ επμπζαηά, εκχ δ ηαημζηία ζε ςνζαίμ 

νοειυ. Ζ δζαθμνά ζηδ ζοπκυηδηα ηςκ πζέζεςκ δδιζμφνβδζε έκα πεδίμ ιε έκημκεξ 

δηαθνξνπνηήζεηο (αθ. εζη. 36 b). 

 

 Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ηδκ νπηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ημο δοκαιζημφ πεδίμο: 

Ζ επίδναζή ημο ιεθεηήεδηε ζε αιπζίδεο ΙΚ, ζημ πνυβναιια Μaya, πμο ημπμεεηήεδηακ ανπζηά ζε 

ηάκααμ εκηυξ ημο μζημπέδμο, ιε εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ υιςξ απμηέθεζια απυ αοηυ ζημ Hydrogen 

House ημο Lynn. Με ηζξ ηαηάθθδθεξ δμηζιαζηζηέξ ιεηααμθέξ ηςκ δεδμιέκςκ, είηε ηςκ πζέζεςκ ημο 

πεδίμο είηε ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ αθοζίδςκ (ηα «ηυηαθα» πμο απμηεθμφκ ημ «ζηεθεηυ» ημοξ 

ιπμνμφκ κα ζηνέθμκηαζ ημ έκα ζε ζπέζδ ιε ημ άθθμ), έκα κέμ ιμηίαμ μνβάκςζδξ ακαδφεδηε: μζ 

αθοζίδεξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ηαημζηίαξ εοεοβναιιίζηδηακ εηηεθχκηαξ ηαθακηχζεζξ ακάθμβα ιε ημ 

νοειυ ηςκ αθθαβχκ ηςκ πζέζεςκ ζημ πεδίμ. Οζ πενζμπέξ ήπζςκ αθθαβχκ πξαγκαηψζεθαλ ςξ 

ιαθαηέξ θοηειέκεξ επζθάκεζεξ, εκχ μζ πενζμπέξ βνήβμνςκ αθθαβχκ ιεηαθνάζηδηακ ζε ηακάθζα 

άνδεοζδξ απυ ζηονυδεια, πμο υιςξ ιπμνμφζακ κα θζθμλεκήζμοκ ηαζ άθθεξ πνήζεζξ ημοξ λδνμφξ 

ιήκεξ, απυ παζανέθα ζε επίδεζλδ νμφπςκ ιέπνζ πχνμοξ ζηάζδξ ηαζ δθζμεεναπείαξ. 
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 Δηθ. 36. Ali Rahim, Residence for a fashion Designer, Λμκδίκμ, 2002, ιδ οθμπμζδιέκμ 

ημ ημπίμ εκημπίζηδηακ ζδιεία πμο αζημφζακ εεςνδηζηά πζέζεζξ, υπςξ ηα πδβάδζα κενμφ (A), αθθά ηαζ δ ίδζα δ 

εέζδ ηδξ ηαημζηίαξ (B)- αθ. εζη. a. Ζ δζαθμνά ζηδ ζοπκυηδηα ηςκ πζέζεςκ δδιζμφνβδζε έκα πεδίμ ιε έκημκεξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ -αθ. εζη. b 

 

Rahim, Ali, Catalytic Formations Architecture and Digital Design, εηδ. Taylor & Francis, Νέα Τυνηδ, 2006 
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 Ρφειζζδ παξακέηξσλ ιέπνζ ακαδείλεςξ ηδξ βέιηηζηεο ιχζεο: 

Με ημκ ίδζμ ηνυπμ, νοειίγμκηαξ ηζξ παναιέηνμοξ ηαζ ηάκμκηαξ ζοκεπείξ δμηζιέξ, δδιζμονβήεδηε ηαζ 

δ ηονίςξ ηαημζηία, ςξ ζοκέπεζα ημο ημπίμο, ιε πζμ έκημκεξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζημ πεδίμ κα πνμηαθμφκ 

ηζξ δζαιμνθχζεζξ ημο ηεθφθμοξ, ηςκ εζςηενζηχκ πςνζζιάηςκ ηαζ ηςκ ακμζβιάηςκ. Σμπίμ ηαζ 

ηαημζηία είκαζ ιζα ζοκεπήξ επζθάκεζα, υπςξ ηαζ μζ ημίπμζ ηαζ ηα παηχιαηα, ιε ηζξ πενζμπέξ έκημκδξ 

ηαιποθυηδηαξ κα πνδζζιεφμοκ ςξ ηαεζζηζηά ηαζ ηζξ πενζμπέξ ήπζαξ ηαιποθυηδηαξ ςξ πχνμζ ηίκδζδξ 

ηςκ ηαημίηςκ ή ςξ παζανέθα ζηζξ επζδείλεζξ. Τπάνπμοκ ηνεζξ δζαθμνεηζημί νοειμί ηοηθμθμνίαξ, πμο 

επζηνέπμοκ ηαζ ηδκ δζαθμνμπμίδζδ ζηδ πνήζδ ακάθμβα ιε ηδκ επζεοιία ημο πνήζηδ, εκχ μζ 

απμθάζεζξ εκυξ πνήζηδ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηαζ ηζξ εκένβεζεξ ηςκ οπμθμίπςκ. Συζμ ηα οθζηά 

(ζηονυδεια, άεναοζημ ζοκεεηζηυ βοαθί, αθμοιίκζμ ηαζ θζκυθεμοι), πμο πνμζδίδμοκ ζοκέπεζα ηαζ 

πμζηζθία ζημ ααειυ δζαθάκεζαξ, υζμ ηαζ δ δζαιυνθςζδ ημο ημπίμο ηαζ ηδξ ηαημζηίαξ ςξ ζοκέπεζα ημο 

ημπίμο, εκηείκμοκ ηδκ θαηά πεξίπησζε νηθεηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ (αθ. εζη. 37).  

 

 Απηνχζηα πινπνίεζε ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ: 

ε αοηυ ημ ένβμ, υπςξ ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ, δ πνυεεζδ ημο ιεθεηδηή δείπκεζ κα πναβιαημπμζείηαζ. 

Δίκαζ ζοκεπήξ ζηδ πνήζδ ηςκ ηεπκζηχκ, πμο ηζξ αλζμπμζεί πςνίξ κα πενζμνίγεηαζ απυ αοηέξ ηαζ ημ 

ιμνθμθμβζηυ οθζηυ απμηέθεζια δελ είλαη ε έλα- πξνο -έλα νπηηθνπνίεζε ελφο ζηηγκηφηππνπ ή 

κηαο ζεηξάο ζηηγκηφηππσλ απυ ηδκ επίδναζδ ημο δοκαιζημφ πεδίμο ζηζξ αθοζίδεξ ΗΚ. Ζ απυθαζδ 

κα ακηζζημζπζζημφκ μζ πενζμπέξ, ακάθμβα ιε ηζξ αθθαβέξ ζημ νοειυ ηαθάκηςζδξ ηςκ αθοζίδςκ, ζε 

βθοπηζηέξ δζαιμνθχζεζξ δζαθμνεηζημφ παναηηήνα ηαζ μζ ηαίνζεξ ανπζηεηημκζηέξ πανειαάζεζξ βζα ηδκ 

ηαηάθθδθδ αλζμπμίδζδ ηδξ ημπζμβναθίαξ, βζα ηδ ζςζηή πνήζδ ηςκ οθζηχκ, ηδ δδιζμονβία ακμζβιάηςκ 

πνμξ ηδ εέα ηαζ ηδκ πνμζηαζία απυ ηδκ άιεζδ δθζαηή αηηζκμαμθία, οπεκεοιίγμοκ υηζ μ ξφινο ηνπ 

αξρηηέθηνλα δεκ είκαζ απθά κα παναημθμοεεί ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμηφπημοκ ιε ηδ πνήζδ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ, αθθά κα ηα ηνίκεζ, κα ηα αμηνινγεί θαη λα ηα θαηεπζχλεη πξνο ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα, πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηά ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ.
203
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 ημ ίδζμ, ζεθ. 86-115, ιηθν. δζηή ιμο 
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πλνςίδνληαο, ηα ηνζηήνζα πμο ελεηάζηδηακ ήηακ: 

 

Δζζαβςβή ιεηαααθθυιεκδξ πθδνμθμνίαξ βζα ηδ δδιζμονβία δοκαιζημφ πεδίμο √ 

Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ηδκ μπηζημπμίδζδ ηδξ επίδναζδξ ημο δοκαιζημφ πεδίμο √ 

Ρφειζζδ παναιέηνςκ ιέπνζ ακαδείλεςξ ηδξ αέθηζζηδξ θφζδξ  √ 

Αοημφζζα οθμπμίδζδ ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ Υ 
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Δηθ. 37. Ali Rahim, Residence for a fashion Designer, Λμκδίκμ, 2002, ιδ οθμπμζδιέκμ 

 

Rahim, Ali, Catalytic Formations Architecture and Digital Design, εηδ. Taylor & Francis, Νέα Τυνηδ, 2006 
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5.  Ice storm, εβηαηάζηαζδ ζημ Μμοζείμ φβπνμκδξ Σέπκδξ ΜΑΚ, Βζέκκδ (2003, οθμπμζδιέκμ), 

Zaha Hadid, Patrik Schumacher 

 

ε πανυιμζα θμβζηή, δ Zaha Hadid ηαζ μ Patrik Schumacher, ζηδκ εβηαηάζηαζδ βζα ημ Μμοζείμ 

Μμκηένκαξ Σέπκδξ ηδξ Βζέκκδξ, δμφθερακ ιε δοκαιζηά ζοζηήιαηα ηαζ ηαηυνεςζακ κα πνμηαθέζμοκ 

ηζξ ζοκήεεζξ, παναδμζζαηέξ ηοπμθμβίεξ ηαζ κα επακελεηάζμοκ ηδκ ηαηακμιή ηςκ πνμβναιιαηζηχκ 

πνήζεςκ ζε έκακ εηεεζζαηυ πχνμ. Σμ γιππηφ- έπηπιν, πνπ κεηακνξθψλεηαη απφ ηε δηάδξαζή 

ηνπ κε ην ρξήζηε, απμηοπχκεζ ημ εκδζαθένμκ ημο βναθείμο βζα πεδία δοκάιεςκ, ιδ βναιιζηέξ 

ιεευδμοξ ζπεδζαζιμφ ηαζ νεοζηέξ ιμνθέξ, πμο οπυηεζκηαζ ζηδκ επίδναζδ ημο πνήζηδ ηαζ 

επζηνέπμοκ πμθθαπθέξ πνήζεζξ.  

 

 Δζζαβςβή κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο βζα ηδ δδιζμονβία δοκαιζημφ πεδίμο: 

Οζ παξάκεηξνη πμο δζαιυνθςζακ ημ ανπζηυ δπλακηθφ ζχζηεκα οπυ ηδ ιμνθή δοκάιεςκ– 

πζέζεςκ ήηακ μζ ελήξ:  

α. μζ πενζμνζζιμί απυ ημ θοζζηυ πχνμ πμο εα θζθμλεκμφζε ηδκ εβηαηάζηαζδ (επζθάκεζα, φρμξ, 

βεςιεηνζηά παναηηδνζζηζηά, θςηζζιυξ),  

α. ημ πθήεμξ ηςκ επζζηεπηχκ, δ ζοπκυηδηα ηςκ επζζηέρεςκ ηαζ δ ηαηακμιή ημοξ πνμκζηά 

ιέζα ζηδ ιένα ηαζ ζηδκ εαδμιάδα ηαζ  

β. μζ μδεφζεζξ εζζυδμο ηαζ ελυδμο πνμξ ηαζ απυ ημκ εηεεζζαηυ πχνμ.  

 Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ηδκ νπηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ημο δοκαιζημφ πεδίμο: 

Αθμφ δζαιμνθχεδηε ηαηάθθδθα ημ πεδίμ δοκάιεςκ, ηέεδηακ οπυ ηδκ επίδναζή ημο δζάθμνα 

ακηζηείιεκα ηφπμο meta- object, πμο ημ ηαεέκα έπεζ επίζδξ ηαζ ηδ δζηή ημο γχκδ επίδναζδξ. Με ηδκ 

πάνμδμ ημο πνυκμο ηα ακηζηείιεκα παναιμνθχεδηακ/ ιεηαζπδιαηίζηδηακ, ακάθμβα ιε ηζξ δζαθμνέξ 

ηςκ πζέζεςκ ημο πεδίμο, ιέπνζ ηδκ ηεθζηή ζφιπηολή ημοξ ζε έκα εηεξνγελέο, αιιά ζπλερέο 

ζχκπιεγκα, πμο δεκ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί μφηε ςξ έπζπθμ, μφηε ςξ πχνμξ, αθθά ςξ θάηη 

ελδηάκεζν, ςξ έκα πβξηδηθφ ρσξηθφ πνιπέπηπιν, αθθμφ μιαθυ, ιαθαηυ ηαζ θείμ, αθθμφ ημίθμ ηαζ 

ηονηυ, αθθμφ ζηθδνυ ηαζ απυημιμ.  
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 Ρφειζζδ παξακέηξσλ ιέπνζ ακαδείλεςξ ηδξ βέιηηζηεο ιχζεο: 

Ύζηενα απυ ζοκεπείξ δμηζιέξ ηαζ ιζηνμ- ηνμπμζπμζήζεζξ, ημ ζφιπθεβια έθααε ηδκ επζεοιδηή ιμνθή 

ζηακμπμζχκηαξ ζημ ιέβζζημ ηα ηνζηήνζα ημο ιεθεηδηή. Ζ οθμπμίδζή ημο απυ αθνχδεξ οθζηυ, πμο 

ηυπδηε ιε εζδζηή ιδπακή, δεπυιεκδ πθδνμθμνία απυ ημκ οπμθμβζζηή (CNC milling), δδιζμφνβδζε 

έκα πενζαάθθμκ ιε δοκαηυηδηα κα θζθμλεκεί πμίηζθθεξ δναζηδνζυηδηεξ: ηα ηιήιαηα ηδξ ηαηαζηεοήξ 

δζαθμνμπμζμφκηακ, ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ, αθμφ ηα ίδζα ηιήιαηα άθθμηε πνδζίιεοακ ςξ ηαείζιαηα, 

άθθμηε ςξ δζαδνμιέξ ηαζ άθθμηε ςξ ζημζπεία βζα κα ζηδνζπηεί ηακείξ (αθ. εζη. 38). Όπςξ επζζδιαίκεζ μ 

Rahim, πςνίξ κα ιεηααάθθεηαζ δ ιμνθή ημο ζοιπθέβιαημξ ηάεε αοηή (εκκέλνπζα δνκή/ 

μιμπμζδηζηυ παναηηδνζζηζηυ/ αοημπνμζδζμνζζιυξ), αθθά επζηνέπμκηαξ πμθθαπθμφξ ηνυπμοξ 

μζηεζμπμίδζδξ απυ ημ πνήζηδ, εκενβμπμζμφκηαζ απμεδηεοιέκεξ δπλεηηθφηεηεο, πμο εκοπάνπμοκ 

ζημ ζφζηδια, αθθά παναιέκμοκ αθακείξ ιέπνζ κα πξαγκαησζνχλ. 

 Απηνχζηα πινπνίεζε ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ: 

Ζ πναβιάηςζδ, πμο ελανηάηαζ ηάεε θμνά απυ ηδ δναζηδνζυηδηα ημο πνήζηδ, είκαζ ηαηά πενίπηςζδ 

δζαθμνεηζηή (κεηαβνιή/ αθθμπμζδηζηυ παναηηδνζζηζηυ/ εηενμπνμζδζμνζζιυξ) ηαζ δζανηεί ιυκμ βζα 

θίβμ, άνα δ εβηαηάζηαζδ είκαζ ιμνθή ιε επίπησζε.
204

 Όπςξ ηαζ ημ δοκδηζηυ ιμκηέθμ βζα ηδκ 

αθοζίδα ηαηαζηδιάηςκ ηδξ Reebok, δ εβηαηάζηαζδ δεκ πνμηείκεζ έκακ «ηφπμ» εηεεζζαημφ πχνμο 

ςξ αοημφζζα οθμπμίδζδ ημο ρδθζαημφ ιμκηέθμο (υπςξ ηαζ ηα δζάθμνα ηαηαζηήιαηα δεκ ήηακ 

παναθθαβέξ εκυξ «ηφπμο» πμθοηαηαζηήιαημξ), αθθά έκακ «γνλφηππν» (αθ. 3.2.3.2), πμο 

πναβιαηχκεηαζ ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ (θαηλφηππνπο): ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ακάθμβα ιε ηδκ 

επζεοιία ημο πνήζηδ, εκχ ζηδκ πνμδβμφιεκδ, αάζεζ πενζζζυηενςκ ηνζηδνίςκ, ζε ζπέζδ ιε ημ 

πθήεμξ ηαζ ηδκ ηζκδηζηυηδηα ηςκ πνδζηχκ, αθθά ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ πνμξ πχθδζδ. 

                                                      
204

 Οζ πθδνμθμνίεξ ακηθήεδηακ απυ ηα: 

1. Rahim, Ali, Catalytic formations: architecture and Digital Design, εηδ. Taylor & Francis, Νέα Τυνηδ, 2006, ζεθ. 082-

084, ιηθν. δζηή ιμο  

2. Zaha Hadid, ηαηάθμβμξ ένβςκ απυ ηδκ έηεεζδ ηςκ ένβςκ ηδξ Zaha Hadid ζημ Guggenheim Museum, Ημφκζμξ- 

Οηηχανδξ 2006, ζε επζιέθεζα Celant Germano & Ramirez-Montagut Monica, εηδ. Guggenheim Museum, Nέα 

Τυνηδ, 2006, ζεθ. 31, ιηθν. δζηή ιμο 
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Δηθ. 38. Zaha Hadid, Patrik Schumacher, Ice storm, εβηαηάζηαζδ ζημ Μμοζείμ φβπνμκδξ Σέπκδξ ΜΑΚ, 

Βζέκκδ, 2003, οθμπμζδιέκμ  

 

Οζ εζηυκεξ είκαζ απυ ηα: 

Rahim, Ali, Catalytic Formations Architecture and Digital Design, εηδ. Taylor & Francis, Νέα Τυνηδ, 2006 

Zaha Hadid, ηαηάθμβμξ ένβςκ απυ ηδκ έηεεζδ ηςκ ένβςκ ηδξ Zaha Hadid ζημ Guggenheim Museum, Ημφκζμξ- 

Οηηχανδξ 2006, ζε επζιέθεζα Celant Germano & Ramirez-Montagut Monica, εηδ. Guggenheim Museum, Nέα Τυνηδ, 

2006 
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πλνςίδνληαο, ηα ηνζηήνζα πμο ελεηάζηδηακ ήηακ: 

 

Δζζαβςβή ιεηαααθθυιεκδξ πθδνμθμνίαξ βζα ηδ δδιζμονβία δοκαιζημφ πεδίμο √ 

Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ηδκ μπηζημπμίδζδ ηδξ επίδναζδξ ημο δοκαιζημφ πεδίμο √ 

Ρφειζζδ παναιέηνςκ ιέπνζ ακαδείλεςξ ηδξ αέθηζζηδξ θφζδξ  √ 

Αοημφζζα οθμπμίδζδ ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ Υ 
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3.3.2.2 2
ε
 ηάζε: πξσηνγελήο επηξξνή ηεο κνξθήο κέζσ ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο  

 
Ζ δεφηενδ ηάζδ, έπμκηαξ ςξ αάζδ ηδκ -ηαηά Kipnis- ανπζηεηημκζηή ηδξ «παναιυνθςζδξ» (de-

formation) έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ ρεηξηζκφ νληνηήησλ κε ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, πνπ 

κεηαζρεκαηίδνληαη θαη εμειίζζνληαη κνξθηθά ζημ πνυκμ. Οζ μκηυηδηεξ έπμοκ ηέημζα δμιή, χζηε 

ιζα αθθαβή ζε έκα ζδιείμ ηδξ κα επζθένεζ αθθαβή ζε μθυηθδνδ ηδκ μκηυηδηα. Ο ηνυπμξ υιςξ πμο εα 

ιεηαζπδιαηζζηεί ζημ ζφκμθυ ηδξ δ μκηυηδηα, υπςξ επζζδιαίκεζ μ Rahim, δεκ είκαζ μιμζυιμνθμξ, βζ 

αοηυ ηαζ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια δεκ είκαζ, μφηε ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, πνμαθέρζιμ. Όπςξ ηαζ ζηδκ 

πνμδβμφιεκδ πενίπηςζδ, μζ ιεηααμθέξ δεκ αθμνμφκ ιυκμ πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά, αθθά ηαζ 

πμζμηζηά.
205

 Έκα πανάδεζβια μκημηήηςκ πμο απακηχκηαζ ζοπκά ζε πνμβνάιιαηα πμο 

πνδζζιμπμζμφκ ημπμθμβζηέξ βεςιεηνίεξ, είκαζ μζ ηαιπφθεξ NURBS (Non- Uniform Rational Bezier 

Spline), πμο μνίγμκηαζ ςξ δ νμή ακάιεζα ζε πμθθά δζαζοκδεδειέκα ζδιεία ηαζ υπμο ιία αθθαβή ζε 

έκα ηιήια ηδξ ηαιπφθδξ, εα επδνεάζεζ ημ ζφκμθμ. Καη‟ επέηηαζδ, ιζα ημπμθμβζηή επζθάκεζα ηφπμο 

polysurface, απμηεθμφιεκδ απυ δζαζοκδεδειέκεξ ηαιπφθεξ NURBS, εα επδνεαζηεί ζοκμθζηά απυ 

ηδ ιεηααμθή ιζαξ ηαιπφθδξ ηδξ, δ μπμία εα επδνεάζεζ ηαζ ηζξ βεζημκζηέξ ηδξ ηαζ, ηεθζηά, εα 

ιεηααθδεεί δ ανπζηή ιμνθή ηδξ επζθάκεζαξ. Όπςξ πενζβνάθεηαζ ζημ ηεθάθαζμ polysyrfaces ζημ 

Behind the Scenes, Avant-garde Techniques In Contemporary Design,
206

 αοηυ είκαζ εθζηηυ 

ιεηααάθθμκηαξ ηδκ πμζυηδηα, ηδ εέζδ ηαζ ηδκ ηζιή ημο αάνμοξ ηςκ ημνοθχκ εθέβπμο (control 

vertices), πμο μνίγμοκ ηδκ ηάεε ηαιπφθδ ηδξ επζθάκεζαξ. Ακηίεεηα, ιζα επζθάκεζα ηφπμο mesh, 

απμηεθμφιεκδ απυ πμθφβςκα ιε ημζκέξ ημνοθέξ, πμο πενζβνάθεηαζ απυ ηανηεζζακέξ 

ζοκηεηαβιέκεξ, δεκ έπεζ ηέημζα δοκαηυηδηα. Βέααζα, ζφιθςκα ιε υζα ακαθφεδηακ ζημ 3.3.1.3, βζα ηζξ 

ζηαεενέξ ηαζ ειιέκμοζεξ δμιέξ, υζμκ αθμνά ηδκ επζθάκεζα απμηεθμφιεκδ απυ ηαιπφθεξ ηφπμο 

NURBS, πνέπεζ κα ακαβκςνζζηεί υηζ δ αθθαβή ζηδ ιμνθή ημο ζοκυθμο δεκ επδνεάγεζ ηαζ ηδκ 

                                                      
205

 Rahim, Ali, Catalytic formations: architecture and Digital Design, εηδ. Taylor & Francis, Νέα Τυνηδ, 2006, ζεθ. 026, ιηθν. 

δζηή ιμο 

206
 De Luca Francesco, Nardini Marco, Behind the Scenes, Avant-garde Techniques In Contemporary Design, εηδ. Birkhauser, 

Βαζζθεία, Βμζηχκδ, Βενμθίκμ, 2002, ζεθ. 25, ιηθν. δζηή ιμο 
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ηαπηφηεηά ημο ακηζηεζιέκμο, πμο ελαημθμοεεί κα είκαζ ιζα επζθάκεζα απμηεθμφιεκδ απυ ηαιπφθεξ 

ηφπμο NURBS. ημ ηεθ. 4.4 εα ακαθοεεί πχξ έκα ηέημζμο είδμοξ ακηζηείιεκμ, κε ζηαζεξή 

ηαπηφηεηα, αιιά θαη δπλεηηθφηεηα, πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε πμθθαπθέξ πναβιαηχζεζξ, ιπμνεί 

κα απμηεθέζεζ εξγαιείν (δζάβναιια- αθδνδιέκδ ιδπακή) ζηα πένζα ηςκ ανπζηεηηυκςκ ζηζξ 

δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ. 

Γίκεηαζ θμζπυκ δ δοκαηυηδηα ζημ ιεθεηδηή, πμο δμοθεφεζ ιε πνμβνάιιαηα ζε δοκαιζηυ πενζαάθθμκ, 

κα επελενβαζηεί, ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ημκ νκαιφ κεηαζρεκαηηζκφ (smooth 

transformation) εκυξ πνμθίθ, πμο είκαζ μοζζαζηζηά ιζα ηαιπφθδ spline, ζε πνμθίθ άθθμο ζπήιαημξ, 

ιε ηα ίδζα υιςξ βεςιεηνζηά παναηηδνζζηζηά (δδθαδή δ ηαιπφθδ είκαζ ίδζμο ααειμφ ηαζ απμηεθείηαζ 

απυ ίδζμ ανζειυ ημνοθχκ εθέβπμο- control vertices), κε ηελ ηερληθή ηνπ sweep animation. ηδκ 

ίδζα θμβζηή είκαζ ηαζ δ ηεπκζηή ημο morphing, πμο ιεηαζπδιαηίγεζ ιζα ιμνθή ζε άθθδ ηαζ ααζίγεηαζ 

ζηδ θμβζηή ηδξ «ζηυπεοζδξ». Ο «ζηυπμξ» (target) είκαζ δ πνμζςνζκή ηαηάζηαζδ ιζαξ μκηυηδηαξ ηαζ 

θαιαάκεζ ηζιέξ εκηυξ μνίςκ, πμο οπμδεζηκφμοκ ημ πμζμζηυ ιεηααμθήξ πμο πνέπεζ κα οπμζηεί αοηή 

ζε ιζα δεδμιέκδ πνμκζηή ζηζβιή (keyframe). Θέημκηαξ ηζιή βζα ηάεε «ζηυπμ» ζηα ακηίζημζπα 

keyframes, ιπμνεί κα ιεθεηήζεζ ηακείξ ημοξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ ηδξ μκηυηδηαξ βζα έκα μνζζιέκμ 

πνμκζηυ δζάζηδια.
207

 ε αοηυ ημ ζδιείμ εα πνέπεζ κα λεηαεανζζηεί υηζ δ ηεπκμθμβία ημο animation, 

δεκ έπεζ κα ηάκεζ, υπςξ ζοπκά πανελδβείηαζ, απθά ιε ηδκ ηίκδζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο ζε ρδθζαηυ 

ιμκηέθμ, αθθά ιε ηδκ αλάπηπμε/ εμέιημε ηεο κνξθήο ηνπ ζην ρξφλν, θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

θίλεζεο, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ επηδξά πάλσ ηνπ. Όπςξ ημκίγεζ μ Lynn, δ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ 

ιέπνζ ηχνα ζπεδζαζηζηχκ ενβαθείςκ (ηνζβχκςκ, δζααδηχκ ηαεχξ ηαζ ηςκ απθχκ CAD software, πμο 

ααζίγμκηαζ ζε απθή άθβεανα) ιε άθθα, πμο ααζίγμκηαζ ζηδκ ημπμθμβία ηαζ ζηδ δοκαιζηή 

πνμκζηυηδηα, δεκ απεζθεί ηδκ πεζεανπία ηδξ ανπζηεηημκζηήξ, αθθά, ακηίεεηα, απμηεθεί πεδίμ ιεθέηδξ 

ηαζ πνμαθδιαηζζιμφ. Αηνζαχξ δ ηαηακυδζδ ηςκ κεμειθακζγυιεκςκ ενβαθείςκ- υπζ ςξ ζφκμθμ απυ 

κέεξ ιμνθέξ- αθθά ςξ ιέζμ βζα κα επζηεοπεεί έκαξ δζαθμνεηζηυξ, δοκαιζηυξ ηνυπμξ ζφκεεζδξ, 

απμηεθεί ηδκ πνυηθδζδ βζα ηδ ζφβπνμκδ ανπζηεηημκζηή εεςνία.
208

 Βέααζα, υπςξ επζζδιαίκμοκ μζ 
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 ημ ίδζμ, ζεθ. 30, ιηθν. δζηή ιμο 

208
 Lynn, Greg, Animate Form, εηδ. Princeton Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 17, ιηθν. δζηή ιμο 
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Reiser- Umemoto, μπμζαδήπμηε ανπζηεηημκζηή πανάβεηαζ ιέζς πνμβναιιάηςκ animation δε 

ζδιαίκεζ υηζ είκαζ δοκαιζηή ηαζ μφηε υηζ δ δοκαιζηή ανπζηεηημκζηή πνέπεζ, πναηηζηά, κα απμηεθείηαζ 

απυ ηζκμφιεκεξ ιμνθέξ.
209

  

Δηηυξ απυ ηδκ ηεπκζηή ημο μιαθμφ ιεηαζπδιαηζζιμφ ιζαξ ηαιπφθδξ, μζ ιεθεηδηέξ πμο ενβάγμκηαζ ζε 

αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ, πνδζζιμπμζμφκ ζοπκά ηαζ μκηυηδηεξ ηφπμο blobs ή metaballs, πμο, υπςξ 

ακαθφεδηε ζηδκ εκυηδηα 3.2.3.2, επδνεάγμκηαζ ηυζμ απυ ημ πεδίμ ιέζα ζημ μπμίμ δζαιμνθχκμκηαζ, 

υζμ ηαζ απυ ηζξ βεζημκζηέξ- ίδζμο ηφπμο- μκηυηδηεξ. Αθθά αθμφ, ηεθζηά, ακάθμβα ιε ηδ νφειζζδ ηςκ 

εηάζημηε παναιέηνςκ, πμο δζαιμνθχκμοκ ηδ γχκδ επίδναζδξ ηδξ ηάεε μκηυηδηαξ ηφπμο blob, 

πνμηφπηεζ ιζα εκζαία επζθάκεζα, πμο ιεηαζπδιαηίγεηαζ μιαθά, δ εθανιμβή είκαζ ζοκήεδξ ηυζμ ζε 

αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ, πμο εκδζαθένεηαζ βζα ημοξ ηαε αοημφξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ ηδξ μκηυηδηαξ, υζμ 

ηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ, πμο εκδζαθένεηαζ ηονίςξ βζα ηδ ιεηαααθθυιεκδ πθδνμθμνία, δ μπμία 

δζαιμνθχκεζ ημ πενζαάθθμκ πμο επζδνά ζηδκ μκηυηδηα. Πάκηςξ, ηυζμ ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, υζμ 

ηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ, μ ιεθεηδηήξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα επέιαεζ είηε ζημκ θψδηθα 

(πνδζζιμπμζχκηαξ βθχζζεξ πνμβναιιαηζζιμφ- scripting), είηε ζην πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο, 

ιεηαζπδιαηίγμκηαξ ηδκ ίδζα ηδ ιμνθή. 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ένβμο ζε αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ είκαζ- ηαζ πάθζ απυ ημκ Greg Lynn, ημ 

1995- δ εβηαηάζηαζδ ζηδ Νέα Τυνηδ βζα ημ Artists space, πμο ακαθφεηαζ ζηδκ εκυηδηα 3.2.3.3. Με 

ηδ πνήζδ blobs ηαζ ηεπκζηχκ animation δδιζμφνβδζε ιζα ζοκεπή πμθοεπζθάκεζα, δ μπμία 

ιεηαζπδιαηίζηδηε δζαδμπζηά, χζπμο κα ζζμννμπήζεζ ηαζ κα δχζεζ ζημ ιεθεηδηή ημ πνςημβεκέξ 

οθζηυ, πνμηεζιέκμο κα πανέιαεζ ηαζ κα μδδβδεεί ζηδκ επζεοιδηή βζα ημκ εηεεζζαηυ πχνμ ιμνθή, δ 

οθμπμίδζδ ημο μπμίμο επζηεφπεδηε ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηεπκζηχκ rapid prototyping. Σδκ ίδζα επμπή 

(1995), μζ FOA ηένδζζακ ημ δζαβςκζζιυ βζα ημ ζηαζκφ ζηελ Yokohama, υπμο ιεηείπακ επίζδξ ηαζ μ 

Lynn ηαζ μζ Reiser -Umemoto. Όθμζ μζ ιεθεηδηέξ έηακακ πνήζδ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηεπκζηχκ 

ιεηαζπδιαηζζιμφ ηδξ ιμνθήξ, δζαηδνχκηαξ ηδ ζοκέπεζά ηδξ. Οζ FOA, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ενβαθείμ 
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 Reiser, Jesse- Umemoto, Nanako, Atlas of Novel Tectonics, εηδ. Princeton Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 2006, ζεθ. 22, 

ιηθν. δζηή ιμο 
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ηδκ ημιή ηαζ ημ ιεηαζπδιαηζζιυ εκυξ πνμθίθ ιε ηδκ ηεπκζηή ημο sweep animation, δδιζμφνβδζακ 

έκακ βναιιζηυ εκζαίμ υβημ ιε εκηάζεζξ ζημ εζςηενζηυ ημο, πνμηαθμφιεκεξ απυ ηζξ ζοκεπείξ 

ακαδζπθχζεζξ ηαζ δζαηθαδχζεζξ ηςκ επζθακεζχκ ημο. Σμ πνυβναιια δζακέιεηαζ ακάθμβα ιε ηδκ 

έκηαζδ ημο ηάεε πχνμο, αθθά ιπμνεί κα δζαιμνθςεεί ηαζ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ πνήζηεξ (ημ ένβμ 

ακαθφεηαζ πζμ ηάης ζηδκ ίδζα εκυηδηα). ημ ένβμ ημο Lynn, ιε πνήζδ πανυιμζςκ ηεπκζηχκ, μζ 

επζθάκεζεξ πμο θζθμλεκμφκ ημοξ οπαίενζμοξ ηήπμοξ ιεηαζπδιαηίγμκηαζ ζε ηθεζζημφξ πχνμοξ, πμο 

θζθμλεκμφκ πμθζηζζηζηά δνχιεκα ή ζε βναιιζημφξ ζςθήκεξ βζα ηδκ ηοηθμθμνία ηςκ επζζηεπηχκ ηαζ 

ηςκ ηαημίηςκ. Σέθμξ, ζηδκ πνυηαζδ ηςκ Reiser –Umemoto (αθ. 4.4.2.3), δ μπμία ηαζ πάθζ έπεζ κα 

ηάκεζ ιε ημκ μιαθυ ιεηαζπδιαηζζιυ ηαζ ηδκ επακάθδρδ εκυξ πνμθίθ, ιέζς ηεπκζηχκ sweep 

animation ηαζ cinematic sectioning, πνμζεββίγμκηαζ ηαζ μζ έκκμζεξ ημο «πηζζιέκμο πνυκμο» ηαζ ηδξ 

δζπθήξ πνμκζηυηδηαξ, υπμο ημ ηηίνζμ, θυβς ηδξ δμιήξ ηαζ ηδξ ιμνθήξ ημο, ηαεζζηά δοκαηή ηδ 

ιεηααμθή ημο πνμβνάιιαημξ πμο θζθμλεκεί.  

Ο Peter Eisenman επίζδξ, αιθζζαδηχκηαξ απυ πμθφ κςνίξ ηζξ εεςνίεξ ηδξ απμδυιδζδξ ηαζ ηδ 

ζοκφπανλδ ακηζθαηζηχκ ζημζπείςκ ιε ηδκ ηεπκζηή ημο ημθάγ (αθ. ηεθ. 3.1), ζηνέθεζ ηδκ ένεοκά ημο 

ζημ ζηαδηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηελ θαηάζηαζε Α ζηε Β ηαζ 

ακαηαθφπηεζ ηζξ ηεπκζηέξ ημο morphing, ήδδ απυ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟70 (House VI, X 1975-8). 

Με ηδ πνήζδ πθέμκ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ απυ ηζξ ανπέξ ημο ‟90, ζε ζοκδοαζιυ ιε θοζζηά 

πνμπθάζιαηα ηαζ δζαβναιιαηζηέξ ηεπκζηέξ (αθ. 4.4.2.1), πεζναιαηίγεηαζ ιε ιεηαζπδιαηζζιμφξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ζπεδζαζιμφ, ακαγδηχκηαξ ηαοηυπνμκα εεςνδηζηή οπμζηήνζλδ ηςκ ιεευδςκ 

πμο πνδζζιμπμζεί ηαζ έιπκεοζδ απυ ηδ εεςνία ηδξ ηαηαζηνμθήξ, ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ οβνχκ 

ηνοζηάθθςκ, ηδ δμιή ημο DNA, ηα fractals η.α. Ήδδ απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο θαη 

ρνιήο Καιψλ Σερλψλ (DAAP) ημο πακεπζζηδιίμο ημο Cincinnati ημ 1987 (αθ. 3.2.2.5) ελεηάγεζ ημ 

ιεηαζπδιαηζζιυ- οπυ ηζξ επζδνάζεζξ εκυξ δμκδηζημφ πεδίμο- εκυξ εοεφβναιιμο υβημο ζε ηαιπφθμ 

ηαζ, ηεθζηά, ζε έκα ζφκεεημ ζφιπθεβια. ηδκ εηηθδζία ζηδ Ρχιδ ημ 1996 (Church of the year 

2000), ιεθεηά ημοξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ ημο ηεκμφ- εκδζάιεζμο πχνμο ηαζ ημκ ηνυπμ πμο μζ ιεηααμθέξ 

αοηέξ επζδνμφκ ηαζ ιεηαζπδιαηίγμοκ ηαζ ηα πθήνδ (αθ. 4.4.2.1). Με πανυιμζμ ηνυπμ ενβάγεηαζ ηαζ 

βζα ηα βναθεία ηδξ BFL Software Limited, ημ 1996 ζηδκ Ηκδία, ηάκμκηαξ πνήζδ δζαβναιιάηςκ 
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οβνχκ ηνοζηάθθςκ οπυ ηδκ επίδναζδ δοκάιεςκ, πνμηεζιέκμο κα επελενβαζηεί ημ ιεηαζπδιαηζζιυ 

ηεζζάνςκ αθθδθμηεικυιεκςκ βναιιζηχκ ζημζπείςκ ζε έκα ζφκεεημ ζοβηνυηδια ιε εζςηενζηυ 

αίενζμ. ηδ αζαθζμεήηδ ζηδ Γεκεφδ (Bibliothèque de L‟ IHUEI), ημ 1996 πεζναιαηίγεηαζ πάθζ ιε ηδκ 

ηαοηυπνμκδ ιεηααμθή πθήνμοξ ηαζ ηεκμφ, πενζέπμκημξ ηαζ πενζεπμιέκμο ζε ιζα ζοκεπή ηαζ 

αιθίδνμιδ δζαδζηαζία (αθ. 4.4.2.1), εκχ ηαζ ζηα επυιεκα ένβα ημο, απυ ημ Virtual House (1997), 

ζημ Staten Island Institute of Arts and Sciences (1997) ηαζ ζημ δζαβςκζζιυ βζα ημ πμθζηζζηζηυ 

ζοβηνυηδια ζημ Santiago de Compostello ζηδκ Ηζπακία (1999), υπμο ηένδζζε ημ 1μ ανααείμ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ πμθοάνζειεξ ηεπκζηέξ ιεηαζπδιαηζζιμφ ηαζ ηάκμκηαξ πνήζδ ακοζιαηζηχκ 

ιεβεεχκ (vectors) πμο επδνεάγμκηαζ απυ δζάθμνεξ παναιέηνμοξ, εζηζάγεζ ζηδκ εμέιημε ηεο 

κνξθήο ζην ρξφλν.  

Σα ζδιεία ηα μπμία εεςνχ ςξ ζδιακηζηή ζοιαμθή ημο είκαζ, αθεκυξ, υηζ ηδκ επμπή ηςκ ιέζςκ ηαζ 

ηδξ εζηυκαξ, μπυηε ηαζ ακαπηφζζεηαζ ημ πεδίμ ηδξ «εζημκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ» ηαζ πμθθμί ιεθεηδηέξ 

απμιαηνφκμκηαζ απυ ηδκ οθζηυηδηα, μ Eisenman δίκεζ έιθαζδ ζηδκ ακάβηδ «δ ανπζηεηημκζηή κα δίκεζ 

απακηήζεζξ ζε δεηήκαηα ρσξηθφηεηαο θαη ηξηψλ δηαζηάζεσλ».
210

 Αθ εηένμο, ακαβκςνίγεζ ημκ 

«οπμθμβζζηή ςξ ιέζμ έηθναζδξ ηαζ μπηζημπμίδζδξ ηδξ ζηέρδξ, πμο απέρεη αθφκε απφ ηελ 

αξρηηεθηνληθή πινπνίεζε»,
211

 άνα επζζδιαίκεζ ηδκ ακάβηδ εκυξ ελδηάκεζνπ- κεηαβαηηθνχ 

ζηαδίνπ απυ ηδκ ρδθζαηή επελενβαζία ζηδκ οθμπμίδζδ ηδξ ιμνθήξ. (αθ. ηεθ. 4.3- 4.4) 

Σέθμξ, εα ακαθοεεί παναηάης ζηδκ ίδζα εκυηδηα ηαζ ημ ένβμ O/K apartment (1996) ηςκ Sulan 

Kolatan ηαζ William Mac Donald, πμο δίκεζ ζαθή απμηεθέζιαηα βζα ημ πχξ ιπμνεί κα ανεζ 

εθανιμβή ζε ένβα ιζηνήξ ηθίιαηαξ, υπςξ δ ηαημζηία, ιζα δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ πμο πεζνίγεηαζ, ηαηά 

ηφνζμ θυβμ, ηεπκζηέξ ιεηαζπδιαηζζιμφ ηδξ ιμνθήξ ζημ πνυκμ. Θα πνέπεζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ κα 

ακαθενεεί ηαζ δ εηπαζδεοηζηή ζοιαμθή, ηυζμ ηςκ Kolatan- Mac Donald, υζμ ηαζ ηςκ Lynn, Reiser- 

Umemoto, Rahim, Eisenman, Hadid, van Berkel η.α. μζ μπμίμζ, απυ ηδ δεηαεηία ημο ‟90, 

πεζναιαηίγμκηαζ ιε κέμοξ πνμπηοπζαημφξ ηαζ ιεηαπηοπζαημφξ θμζηδηέξ, ζηα πθαίζζα πνμβναιιάηςκ 

ανπζηεηημκζημφ ζπεδζαζιμφ, ζε αιενζηάκζηα ηονίςξ πακεπζζηήιζα, ζηδκ ακάθοζδ, ελενεφκδζδ ηαζ, 

                                                      
210

 Galofaro Luca, Digital Eisenman, an office of the Electronic Era, εηδ. Birkhauser, Βαζζθεία, 1999, ζεθ. 67, ιηθν. δζηή ιμο 

211
 ημ ίδζμ, ζεθ. 67, ιηθν. δζηή ιμο 
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ηεθζηά, ζηδκ παβζμπμίδζδ ηςκ δπλακηθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ. ημ ίδζμ πθαίζζμ ιπμνεί κα 

εκηαπεεί ηαζ δ μιάδα dECOI, ιε αάζδ ημ Πανίζζ απυ ημ 1991, πμο εκδζαθένμκηαζ βζα νεοζηέξ 

ιμνθέξ, αθθά ηαζ πεζναιαηζηέξ ηαηαζηεοαζηζηέξ ιεευδμοξ, μζ ΝΟΥ, ιε αάζδ ημ Ρυηενκηαι, πμο 

εεςνμφκ ημ ανπζηεηημκζηυ ακηζηείιεκμ ςξ «οβνυ» (liquid) ηαζ ζηακυ κα «απμννμθήζεζ» ηδ ιμνθή, 

αθθά ηαζ ημ πνυβναιια ηαζ εκδζαθένμκηαζ βζα ηδ δζάδναζδ ημο ακηζηεζιέκμο ιε ημ πνήζηδ
212

 ηαζ μζ 

OCEAN, έκα δζεεκέξ δίηηομ ιε αάζδ ζε έλζ πχνεξ, πμο λεηίκδζακ απυ ημ Λμκδίκμ ημ 1995 ηαζ 

εκδζαθένμκηαζ βζα νεοζημφ ηφπμο μνβακχζεζξ ηαζ δζαδζηαζίεξ μιαθμφ ιεηαζπδιαηζζιμφ ζημκ 

πμθεμδμιζηυ ζπεδζαζιυ, αθθά πεζναιαηίγμκηαζ ζοπκά ηαζ ιε ηεπκζηέξ πεζνζζιμφ ηδξ ιεηαααθθυιεκδξ 

πθδνμθμνίαξ (αθ. 1δ ηάζδ).  

                                                      
212

 Zellner, Peter, Hybrid Space: New Forms in Digital Architecture, εηδ. Rizzoli, Νέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 114, ιηθν. δζηή ιμο 
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1.  Yokohama International Port Terminal, Ηαπςκία (1995, οθμπμζδιέκμ), FOA  

 

Οζ FOA (Foreign Office Architects), απμηεθμφιεκμζ απυ ημοξ ανπζηέηημκεξ Alejandro Zaera Polo 

ηαζ Farshid Moussavi, ηένδζζακ ημ πνχημ ανααείμ ζημ δζεεκή δζαβςκζζιυ βζα ηδκ πξνβιήηα ηνπ 

ζηαζκνχ ηνπ ιηκαληνχ ζηελ πφιε Yokohama. Σμ ιήημξ ημο ηηζνίμο είκαζ 450ι. ηαζ ααζζηή 

επζεοιία ηςκ ανπζηεηηυκςκ ήηακ κα δζααάγεζ ςξ ιία ζπλερήο επηθάλεηα-κεζνιαβεηήο ιεηαλφ 

ηήπμο-ημπίμο ηαζ θζιακζμφ ηαζ, ηαοηυπνμκα, κα θεζημονβεί ηαζ ςξ κεραληζκφο κεηάβαζεο απυ ημ 

δδιυζζμ πχνμ ηδξ πυθδξ ζημ πχνμ νμήξ ηςκ επζααηχκ. ηυπμξ ήηακ δ απαζημφιεκδ εκένβεζα βζα ημ 

πέναζια απυ ηδ ιζα ηαηάζηαζδ ζηδκ άθθδ κα είκαζ δ ιζηνυηενδ δοκαηή ηαζ, βζ αοηυ, μ πχνμξ εα 

έπνεπε κα οπμζηδνίγεζ ηδκ μιαθή ιεηάααζδ. Δπίζδξ, ααζζηή ηαηαζηεοαζηζηή επζεοιία ήηακ κα ιδκ 

οπάνπμοκ οπμζηοθχιαηα ζημ ηηίνζμ.  

Οζ κεηαβιεηέο πμο ιεθεηήεδηακ αθμνμφζακ ημ ζφζηδια ηοηθμθμνίαξ, υπςξ αοηή επδνεάγεηαζ απυ 

πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ, ζοβηεκηνχζεζξ πθδεοζιμφ, είδδ πθδεοζιζαηχκ μιάδςκ ηαημίηδζδξ 

ημο πχνμο (επζζηέπηεξ, επζαάηεξ, ζοκμδμί, ενβαγυιεκμζ, πενζπαηδηέξ, αβμναζηέξ) ηαζ ηαπφηδηεξ 

ηίκδζδξ ηάεε μιάδαξ (ζηαεενυξ νοειυξ, ζηάζδ, αζάζδ). Ζ δζακμιή ημο πνμβνάιιαημξ αημθμφεδζε 

ηδ θμβζηή ηδξ ζοκεπμφξ νμήξ ηαζ ηίκδζδξ ηαζ δεκ ακαπηφπεδηε ςξ δζαδμπή πχνςκ ιε αοζηδνά υνζα, 

αθθά ανενχεδηε ζε δηαθιαδψζεηο ηαηά ιήημξ ημο ζοζηήιαημξ ηοηθμθμνίαξ. 

 

 Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ημκ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο κνξθήο ζε ρδθζαηυ πενζαάθθμκ: 

Γζα κα βίκεζ εθζηηυ αοηυ, έπνεπε δ ίδζα δ επζθάκεζα κα ελεθίζζεηαζ ιε ηνυπμ χζηε κα απμδίδεζ υθα ηα 

ανπζηεηημκζηά παναηηδνζζηζηά, υπςξ δμιή, ζπέζδ ηθεζζημφ- ακμζπημφ, ζπέζδ πχνςκ ηίκδζδξ ηαζ 

ζηάζδξ. Με ζοκεπείξ ακαδζπθχζεζξ ηδξ επζθάκεζαξ ζημκ εαοηυ ηδξ, πζμ ποηκέξ ζε ηάπμζεξ πενζμπέξ 

ηαζ θζβυηενμ ζε άθθεξ ηαζ ιε ηδ πνήζδ «ημιχκ», πμο επζηνέπμοκ ηδ δζαηθάδςζδ ηαζ ημ δζαπςνζζιυ 

ηςκ εζδχκ ηίκδζδξ, δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα βζα ηδ δδιζμονβία ζοιαάκηςκ ηαηά ηδκ ηαημίηδζδ ημο 

πχνμο. Καηαζηεοαζηζηά, μζ ακαδζπθχζεζξ ηαζ δζαηθαδχζεζξ ηδξ ηοιαηζζηήξ επζθάκεζαξ 

οπμζηδνίγμκηαζ απυ έκα πνμθίθ απυ αηζάθζ, επακαθαιαακυιεκμ ακά ηαηηά δζαζηήιαηα. ε αοηή ηδ 

θάζδ, βίκεηαζ πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ηνπ sweep animation. ε δεδμιέκεξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ (keyframes), 
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μνίγμκηαζ μζ πανάβμκηεξ πμο εα επδνεάζμοκ ηδ ιεηααμθή ζημ ζπήια ημο πνμθίθ, πμο 

ακαπνμζανιυγεηαζ ζοκεπχξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ ιμνθή ημο, ιέζς αιγνξίζκσλ, ηαζ υπζ 

ςξ πνμξ ημ ιδδεκζηυ ζδιείμ εκυξ ηανηεζζακμφ ζοζηήιαημξ ζοκηεηαβιέκςκ. Ακάθμβα ιε ημ πνμκζηυ 

δζάζηδια πμο εα μνίζεζ μ ιεθεηδηήξ, βζα ημ μπμίμ εα θάαεζ πχνα δ δζαδζηαζία ημο νκαινχ αοημφ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηαζ ακάθμβα ιε ηα ζηζβιζυηοπα πμο εα επζθέλεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ, δ ζοκεπήξ 

επζθάκεζα εα έπεζ είηε πζμ μιαθή είηε πζμ απυημιδ παναιυνθςζδ ηαζ ηα πνμθίθ ζηήνζλδξ εα είκαζ 

πενζζζυηενα ή θζβυηενα
213

 (αθ. εζη. 39). 

 Ρφειζζδ παξακέηξσλ ιέπνζ ακαδείλεςξ ηδξ βέιηηζηεο ιχζεο:  

Οζ ιεθεηδηέξ πεζναιαηίγμκηαζ ιε ηδκ ηεπκζηή ημο sweep animation εκηάζζμκηαξ ημκ πανάβμκηα 

ρξφλν ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ παναημθμοεχκηαξ ηδκ μιαθή ελέθζλδ εκυξ ηαηαζηεοαζηζημφ ζημζπείμο, 

ακάθμβα ιε ηζξ παναιέηνμοξ πμο αοημί νοειίγμοκ. Ζ ηεθζηή επζθμβή ημο πθήεμοξ ηςκ θενυκηςκ 

ζημζπείςκ ηαζ ηδξ απυζηαζήξ ημοξ (ηςκ ζηζβιζυηοπςκ δδθαδή) ελανηάηαζ ηυζμ απυ ηζξ απαζηήζεζξ 

ηδξ ζηαηζηήξ ιεθέηδξ, υζμ ηαζ απυ ηδκ πνμζανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ ζημοξ πχνμοξ- δδθαδή 

βίκεηαζ ιε ηαεανά ανπζηεηημκζηά ηνζηήνζα. 

 Απηνχζηα πινπνίεζε ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ: 

Σμ ρδθζαηυ απμηέθεζια πινπνηείηαη απηνχζην, παν‟ υθμ πμο δ ιμνθή ημο ζηεβάζηνμο δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα πξνβιεθζεί ελανπήξ. Σα ηαηαζηεοαζηζηά παναηηδνζζηζηά ημο ηηζνίμο εκκέλνπλ σο 

ζηαζεξή δνκή ηαζ ζοβηνμημφκ ηδκ απηνπνηεηηθή ηαοηυηδηα ημο ηηζνίμο, εκχ μ ηνυπμξ ηαημίηδζήξ 

ημο δζαθένεζ ηάεε πνμκζηή ζηζβιή: «δ πμζηζθία ηςκ εκαθθαηηζηχκ δζαδνμιχκ εκηείκεζ ηδκ ειπεζνία ηδξ 

                                                      
213

 Οζ πθδνμθμνίεξ ακηθήεδηακ απυ ηα: 

1. Jencks, Charles, «Landform Architecture: Emergent in the Nineties» ζημ New Science= New Architecture?, 

ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 129, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997, ζεθ. 23, ιηθν. δζηή ιμο 

2. Foreign Office Architects, “Yokohama international Port Terminal” ζημ New Science= New Architecture?, 

ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 129, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997, ζεθ. 68- 73, ιηθν. δζηή 

ιμο 

3. Foreign Office Architects, “Yokohama international Port Terminal” ζημ Architecture After Geometry, 

ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 127, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997, ζεθ 70-73, ιηθν. δζηή ιμο 
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δζάζπζζδξ ημο ηηζνίμο, δζπθαζζάγμκηαξ ημκ ανζειυ ηςκ ζπκβάλησλ πμο απακηχκηαζ».
214

 Γδθαδή δ 

αθθμπμζδηζηή δναζηδνζυηδηα ημο ηηζνίμο, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδ πνήζδ ηαζ απυ ημκ 

εηεξνπξνζδηνξηζκφ ημο ζε ζπέζδ ιε ημ βεζημκζηυ αζηζηυ ζζηυ, ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, ηα 

ηοηθμθμνζαηά δεδμιέκα, ημ πνυβναιια ηςκ δνμιμθμβίςκ ηαζ ηζξ επζθμβέξ ηςκ πνδζηχκ, 

κεηαβάιιεηαη ζπλερψο. 

 

 Γζαθμνμπμίδζδ ζημκ ηξφπν θαηνίθεζεο ζηδκ ελέθζλδ ημο πνυκμο:  

Σμ ένβμ αοηυ, υπςξ ήηακ ανπζηή επζεοιία ηςκ ιεθεηδηχκ, υκηςξ πνμηείκεζ έκακ κέμ ηνυπμ αίςζδξ 

ηαζ μζηεζμπμίδζδξ ηδξ ζπέζδξ ακμζπημφ- ηθεζζημφ, θένμκημξ- θενυιεκμο, ηδξ έκκμζαξ ημο δδιυζζμο 

πχνμο, ηδξ ζπέζδξ ηςκ ιυκζιςκ ηαημίηςκ- πενζπαηδηχκ ηαζ ηςκ δζενπυιεκςκ επζζηεπηχκ ηαζ ηδξ 

ιεηάααζδξ απυ ηδ ζηενζά ζηδ εάθαζζα, απυ επίπεδμ ζε επίπεδμ ηαζ απυ ηαηαζηάζεζξ αολδιέκδξ 

έκηαζδξ ζε ηαηαζηάζεζξ ιεζςιέκδξ έκηαζδξ. Με αθεηδνία ηδ ιεθέηδ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ ηαζ ηδ 

εεςνία ηδξ πνιππινθφηεηαο ηαζ ιε ηδ πνήζδ παξακεηξηθψλ δεδνκέλσλ, πμο αθμνμφκ ημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ημοξ πνήζηεξ, πνμηείκεζ έκα ζφζηδια πμο επζηνέπεζ ηδκ επειημία ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηαζ ηδκ ακάδεζλδ πμζηίθθςκ ζεκανίςκ πνήζδξ ζε ιζα ζπλερφκελε, αιιά φρη 

νκνηφκνξθε ρεηξνλνκία. Κάκμκηαξ πνήζδ ημο πνμθίθ, πμο ιεηααάθθεηαζ ακάθμβα ιε ηζξ 

παναιέηνμοξ πμο αθθάγμοκ, μζ ιεθεηδηέξ ιπμνμφκ κα πεζνζζημφκ ημ ζημζπείμ βζα κα δζαιμνθχζμοκ 

έκα εληαίν ζχλνιν ιε εκηάζεζξ ζημ εζςηενζηυ ημο. Συζμ ημ θελζθυβζμ, πμο δδιζμονβείηαζ απυ ηζξ 

ακαδζπθχζεζξ ηαζ ηζξ δζαηθαδχζεζξ ηαζ παναπέιπεζ ζε ηεπκδηυ ημπίμ, υζμ ηαζ δ πνμηεζκυιεκδ 

ηαημίηδζδ ημο πχνμο δζαθένμοκ απυ ηζξ ιέπνζ ηυηε πνμηεζκυιεκεξ ηοπμθμβίεξ βζα ακηίζημζπα ηηίνζα. 

Όπςξ επζζδιαίκεζ ζε ζπεηζηή ηνζηζηή ημο μ Jencks, ζημ ηείιεκυ ημο “Landform Architecture”, «μ 

επζααηζηυξ ζηαειυξ είκαζ έκα αθδνδιέκμ ζφζηδια, έκα ημπίμ […] πμο δε ιμζάγεζ ηαευθμο ιε 

ηηίνζμ»
215

 (αθ. εζη. 40). 
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 Foreign Office Architects, “Yokohama international Port Terminal” ζημ New Science= New Architecture?, 

ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 129, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997, ζεθ. 73, ιηθν. δζηή ιμο 

215
 Jencks, Charles, «Landform Architecture: Emergent in the Nineties» ζημ New Science= New Architecture?, 

ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 129, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997, ζεθ. 23, ιηθν. δζηή ιμο 



 253 

 

 

 

 

Δηθ. 39. FOA, Yokohama International Port Terminal, Ηαπςκία, 1995, οθμπμζδιέκμ 

ε δεδμιέκεξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ (keyframes), μνίγμκηαζ μζ πανάβμκηεξ πμο εα επδνεάζμοκ ηδ ιεηααμθή ζημ ζπήια 

ημο πνμθίθ (sweep animation). 

 

Οζ εζηυκεξ a ηαζ c είκαζ απυ ηo: Foreign Office Architects, “Yokohama international Port Terminal” ζημ New Science= New 

Architecture?, ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 129, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997 

ηαζ δ εζηυκα b είκαζ απυ ημ: Foreign Office Architects, “Yokohama international Port Terminal” ζημ Architecture After Geometry, 

ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 127, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997 
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Δηθ. 40. FOA, Yokohama International Port Terminal, Ηαπςκία, 1995  

ε δεδμιέκεξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ (keyframes), μνίγμκηαζ μζ πανάβμκηεξ πμο εα επδνεάζμοκ ηδ ιεηααμθή ζημ ζπήια 

ημο πνμθίθ (sweep animation). 

 

Οζ εζηυκεξ a ηαζ c είκαζ απυ ηo: Foreign Office Architects, “Yokohama international Port Terminal” ζημ New Science= New 

Architecture?, ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 129, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997 

ηαζ δ εζηυκα b είκαζ απυ ημ: Foreign Office Architects, “Yokohama international Port Terminal” ζημ Architecture After Geometry, 

ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 127, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997 
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πλνςίδνληαο, ηα ηνζηήνζα πμο ελεηάζηδηακ ήηακ: 

 

Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ημκ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ ιμνθήξ ζε ρδθζαηυ πενζαάθθμκ √ 

Ρφειζζδ παναιέηνςκ ιέπνζ ακαδείλεςξ ηδξ αέθηζζηδξ θφζδξ  √ 

Αοημφζζα οθμπμίδζδ ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ √ 

Γζαθμνμπμίδζδ ζημκ ηνυπμ ηαημίηδζδξ ζηδκ ελέθζλδ ημο πνυκμο √ 
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2. Ost/Kuttner Apartment, Νέα Τυνηδ (1996, οθμπμζδιέκμ), KOL/MAC Studio  

 

Ζ δζαδζηαζία ιεηαθμνάξ ηδξ πθδνμθμνίαξ ζε ιμνθή απαζπμθεί ημ γεφβμξ Kolatan- Mc Donald, πμο 

πνδζζιμπμζεί ηδκ ηεπκζηή πανημβνάθδζδξ εκκμζχκ “co- citation mapping”, εκημπίγμκηαξ 

ιμνθμθμβζηέξ δζαζοκδέζεζξ ηαηδβμνζχκ πμο, εη πνχηδξ υρεςξ, δε θαίκεηαζ κα ζοκδέμκηαζ. 

 

 Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ημκ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο κνξθήο ζε ρδθζαηυ πενζαάθθμκ: 

Γζα πανάδεζβια, ζηδκ ακάθοζδ πμο πνμδβήεδηε ημο ζπεδζαζιμφ ημο δζαιενίζιαημξ Ο/Κ, ιεθέηδζακ 

ακηζηείιεκα μζηζαημφ ελμπθζζιμφ ηαζ ζοβηνίκμκηαξ, βζα πανάδεζβια, ηδκ ημιή ηδξ ζαπμοκμεήηδξ ηαζ 

εκυξ ηαείζιαημξ παναηήνδζακ μιμζυηδηεξ, πανυθδ ηδ δζαθμνεηζηή πνήζδ ηαζ ημ ιέβεευξ ημοξ. 

Υανημβναθχκηαξ ηέημζεξ δζαζοκδέζεζξ ακάιεζα ζηα ακηζηείιεκα, μνβακχκμοκ ανπζηά έκα ζφζηδια 

πθδνμθμνίαξ. ηδ ιεθέηδ βζα ημ Ο/Κ, ιζα ακαηαίκζζδ δφμ παθαζυηενςκ δζαιενζζιάηςκ 148 ηι. ηαζ ηδ 

ιεηαηνμπή ημοξ ζε λεκχκα, μζ ανπζηέηημκεξ ιε ηδκ ηεπκζηή αοηή πανήβακ ιζα «μζηζαηή ημπζμβναθία» 

(“domestic scape”) ζοκδέμκηαξ ιεηαλφ ημοξ, ιε ηδ πνήζδ ρδθζαηχκ πνμβναιιάηςκ ηζξ ζπδιαηζηέξ 

ημιέξ ακηζηεζιέκςκ, υπςξ έκα ηνεαάηζ, έκα ιαλζθάνζ, έκαξ κζπηήναξ, ιζα ζαπμοκμεήηδ, έκα ηάεζζια, 

ιζα θάιπα, έκα ροβείμ ηαζ ιζα ιπακζένα. 

 Ρφειζζδ παξακέηξσλ ιέπνζ ακαδείλεςξ ηδξ βέιηηζηεο ιχζεο: 

Ροειίγμκηαξ δζάθμνεξ παναιέηνμοξ ηαζ ενεοκχκηαξ ημκ ηνυπμ πμο ημ πνμθίθ εκυξ ακηζηεζιέκμο 

ιπμνμφζε κα ιεηαζπδιαηζζηεί μιαθά (ιέζς sweep animation) ζημ πνμθίθ εκυξ άθθμο, 

δδιζμφνβδζακ κέεξ ιμνθέξ, ζοκεπείξ ηαζ εκζαίεξ, πμο θένμοκ ζημζπεία απυ ηδκ ανπζηή πθδνμθμνία 

(αθ. εζη. 41 c). Δκχκμκηαξ ηα δζαδμπζηά πνμθίθ ιε επζθάκεζεξ πνμέηορακ «οανζδζηέξ» μκηυηδηεξ, μζ 

μπμίεξ πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ημο δζαιενίζιαημξ. Αβκμχκηαξ ηδκ παναδμζζαηή 

ηαηδβμνζμπμίδζδ ζε δςιάηζα (ππ. οπκμδςιάηζμ, ηαεζζηζηυ) ηαζ ακηζηείιεκα (ππ. ηάεζζια, ηνεαάηζ), μζ 

ανπζηέηημκεξ πξφηεηλαλ ηε δεκηνπξγία ελφο ηνπίνπ πνπ θέξεη ραξαθηεξηζηηθά απφ φια ηα 

ζηνηρεία πνπ ην απνηεινχλ. Γζα πανάδεζβια, ιζα οανζδζηή δζαιυνθςζδ πμο πνμέηορε ήηακ αοηή 

ημο ηνεααηζμφ- ιπακζέναξ, ιζαξ ζοκεπυιεκδξ επζθάκεζαξ, πμο μνίγεζ πχνμ, ηνυπμ ηαημίηδζδξ ηαζ 

απμηεθεί ηαοηυπνμκα ηαζ ζημζπείμ ελμπθζζιμφ. 
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Δηθ. 41. KOL/MAC Studio, Ost/Kuttner Apartment, Νέα Τυνηδ, 1996, οθμπμζδιέκμ  

οκδέμκηαξ ιεηαλφ ημοξ ηζξ ζπδιαηζηέξ ημιέξ ακηζηεζιέκςκ (ιέζς sweep animation), μζ Kolatan- Mc Donald 

δδιζμφνβδζακ κέεξ «οανζδζηέξ» μκηυηδηεξ, ζοκεπείξ ηαζ εκζαίεξ, πμο θένμοκ ζημζπεία απυ ηδκ ανπζηή πθδνμθμνία  

 

Zellner, Peter, Hybrid Space: New Forms in Digital Architecture, εηδ. Rizzoli, Νέα Τυνηδ, 1999 
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 Απηνχζηα πινπνίεζε ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ: 

Σμ απμηέθεζια μζ Kolatan- Mc Donald ημ παναηηδνίγμοκ ςξ «ρίκαηξα»,
216

 δδθαδή «έκα υνβακμ ή 

αζμθμβζηυ ζημζπείμ, πμο απμηεθείηαζ απυ βεκεηζηά απμηθίκμκηα ζζηυ»
217

 ηαζ εζηζάγμοκ ζηδκ ζδζυηδηα 

ιζαξ ηέημζαξ μκηυηδηαξ κα ζοκδοάγεζ εηεξφθιεηα ζηνηρεία ζε έλα εληαίν θαη ζπλερέο ζχλνιν, 

αδφκαημ κα πνμαθεθεεί ελανπήξ, κα δζαζπαζηεί ηαζ κα απμζοκανιμθμβδεεί, πμο δζαηδνεί υιςξ ηδκ 

ηαοηυηδηα ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ημο (αθ. εζη 41 b). Αοηή δ έκκμζα έπεζ απαζπμθήζεζ ηαζ άθθμοξ 

ιεθεηδηέξ, υπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί. Ζ πενίπηςζδ ηςκ Kolatan- Mc Donald είκαζ δ πζμ εηθναζηζηή 

απυδμζδ αοημφ ημο ζοθθμβζζιμφ, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ οπάνπεζ ειαάεοκζδ ή υηζ ιζα ηέημζα 

πνμζέββζζδ δίκεζ πμθθέξ δοκαηυηδηεξ πεναζηένς πεζναιαηζζιχκ. Σμ 1996 υιςξ, υκηαξ απυ ημοξ 

πνχημοξ πμο αζπμθήεδηακ ιε γδηήιαηα νκαιψλ κεηαζρεκαηηζκψλ, ιζα ηέημζα ιμνθζηή 

οθμπμίδζδ ηςκ εεςνδηζηχκ ακαγδηήζεςκ, αηυιδ ηαζ ακ είκαζ αοημφζζα, δζαθμνμπμζείηαζ ειθακχξ 

απυ ημ ημθάγ ή ημ ιμκηάγ, λεηαεανίγεζ ημ κέμ πεδίμ ηαζ δίκεζ έιθαζδ ζηδκ ακάβηδ οθμπμίδζδξ ηςκ 

ρδθζαηχκ ιμνθχκ. Ζ ηονζυηενδ υιςξ ζοιαμθή ημοξ είκαζ δ ακαγήηδζδ εκυξ δπλεηηθνχ κνληέινπ, 

υπςξ αοηυ ηδξ «πίιαζναξ» πμο επζηνέπεζ πμθθαπθέξ θφζεζξ απυ ημ ζοκδοαζιυ δφμ εηενυηθδηςκ 

ζημζπείςκ ηαζ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα επηινγήο ηδξ ηαηαθθδθυηενδξ θφζδξ (πξαγκάησζεο), ακάθμβα 

ιε ηδκ πενίπηςζδ, ηζξ ακάβηεξ ημο πχνμο, ημο πνήζηδ ηαζ ημο πνμβνάιιαημξ. Άνα, θεζημονβεί ςξ 

γνλίδην θαη φρη σο ηχπνο (αθ. 3.3.1.3).  

Με αοηυ ημ ενβαθείμ μζ ανπζηέηημκεξ πνμηείκμοκ έκακ λέν ηξφπν ειέγρνπ: απυ ημκ έθεβπμ ηαζ 

πνμηαεμνζζιυ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ παναηδνείηαζ δ κεηάβαζε ζημκ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο 

κεηαζρεκαηηζκνχ ιέζς ηδξ εέζπζζδξ μνζζιέκςκ θαλφλσλ. 

 

 

                                                      
216

 Ακαθένμκηαζ ζημ ηέναξ ηδξ Δθθδκζηήξ ιοεμθμβίαξ ιε ηεθάθζ θέμκημξ, ζχια ηνάβμο ηαζ μονά δνάημο. Οζ πθδνμθμνίεξ 

ακηθήεδηακ απυ ηα: 

1. Zellner, Peter, Hybrid Space: New Forms in Digital Architecture, εηδ. Rizzoli, Νέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 25-31, ιηθν. 

δζηή ιμο 

2. Riley, Terence, Un-Private House, εηδ. The Museum of Modern Art, Νέα Τυνηδ, 1999, ζεθ.116-119, ιηθν. δζηή ιμο 

217
 Zellner, Peter, Hybrid Space: New Forms in Digital Architecture, εηδ. Rizzoli, Νέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 23, ιηθν. δζηή ιμο 
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 Γζαθμνμπμίδζδ ζημκ ηξφπν θαηνίθεζεο ζηδκ ελέθζλδ ημο πνυκμο: 

Ζ νεοζηυηδηα ηςκ ιμνθχκ παναπέιπεζ ζε λέν αξρηηεθηνληθφ ιεμηιφγην, ζηδκ αλαζεψξεζε ηνπ 

ηξφπνπ θαηνίθεζεο (αθμφ, βζα πανάδεζβια, μ πχνμξ φπκμο ηαζ δ ιπακζένα είκαζ έκα- αθ. εζη. 41 a), 

αθθά ηαζ ζηδκ εμεξεχλεζε λέσλ πιηθψλ (ζοκεεηζηυ βοαθί απυ ίκεξ fiberglass) ηαζ κεζφδσλ 

θαηαζθεπήο οπμαμδεμφιεκςκ απυ ρδθζαηέξ ηεπκμθμβίεξ (CNC- Computer Numeric Control).  

 

 

πλνςίδνληαο, ηα ηνζηήνζα πμο ελεηάζηδηακ ήηακ: 

 

Υνήζδ ηεπκζηχκ βζα ημκ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ ιμνθήξ ζε ρδθζαηυ πενζαάθθμκ √ 

Ρφειζζδ παναιέηνςκ/ ηακυκςκ ιέπνζ ακαδείλεςξ ηδξ αέθηζζηδξ θφζδξ  √ 

Αοημφζζα οθμπμίδζδ ηδξ ρδθζαηήξ βεςιεηνίαξ √ 

Γζαθμνμπμίδζδ ζημκ ηνυπμ ηαημίηδζδξ ζηδκ ελέθζλδ ημο πνυκμο √ 
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3.3.3 Δξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ- ζεκεία ακεραλίαο 

 
Ζ ιεηάααζδ απυ ηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ πνυαθερδ υθςκ ηςκ ακαβηχκ ημο 

πνήζηδ, ζηδκ επζθμβή ηδξ αέθηζζηδξ ακηζηεζιεκζηά θφζδξ ιε μνεμθμβζηά ηνζηήνζα ηαζ, ηεθζηά, ζημκ 

πθήνδ έθεβπμ ηδξ δζαδζηαζίαξ απυ ημ ζπεδζαζιυ ζηδκ οθμπμίδζδ, ζε δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ 

ζπεδζαζιμφ πμο δέπμκηαζ ηδ ζοκφπανλδ δζαθμνεηζημηήηςκ ζε έκα ζοκεπέξ ζφζηδια, πμο μδδβμφκ 

ζε πμθθαπθυηδηα θφζεςκ, ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε ζοκεήηεξ ηαζ απμδέπμκηαζ ζε έκα ααειυ ημ 

απνυαθεπημ, είκαζ θμβζηυ κα δδιζμονβεί πμθθά εξσηήκαηα πξνο επίιπζε ηαζ κα εβείνεζ 

ακηζννήζεζξ. Οζ ιεθεηδηέξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ακηζιεηςπίγμοκ ζδιεία 

αιδπακίαξ, πανμοζζάγμοκ εκίμηε αζάθεζα ζημ θυβμ ημοξ ή αζοκέπεζα ζηα ένβα ημοξ ζε ζπέζδ ιε ημ 

θυβμ ημοξ. 

ηδκ ανπή ηδξ πνμδβμφιεκδξ εκυηδηαξ (3.2.2) ελέηαζα πχξ μζ ανπζηέηημκεξ, ηα ηεθεοηαία εζημζζπέκηε 

πενίπμο πνυκζα, πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζμοκ ηαζ κα πεζνζζημφκ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηαζ ηδκ 

πμθοιμνθία, ζηνάθδηακ ζε επζζηήιεξ υπςξ δ θοζζηή, ηα ιαεδιαηζηά ηαζ δ αζμθμβία, πμο ενεοκμφκ 

ηδ κε γξακκηθή εεχνδζδ ημο ηυζιμο ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ, ιέζα απυ ηζξ εεςνίεξ ημο 

πάμοξ ηαζ ηςκ ηαηαζηνμθχκ. Δπίζδξ, ακέθοζα ηδκ ακάβηδ κα οπμζηδνίλμοκ ηαζ κα 

«εεζιμεεηήζμοκ» ηζξ κέεξ ημοξ ακαγδηήζεζξ, ιέζς ημο θηινζνθηθνχ θυβμο (αθ. 3.2.1), ιεθεηχκηαξ 

ηονίςξ ηάπμζεξ έκκμζεξ πμο πεζνίγμκηαζ μζ Deleuze-Guattari, ηαεχξ ηαζ ηάπμζμζ θζθυζμθμζ πμο 

επδνέαζακ ηδ ζηέρδ ημοξ, αθθά ηαζ ζφβπνμκμζ ηνζηζημί ημοξ. Ζ ζηνμθή υιςξ ηςκ ανπζηεηηυκςκ 

πνμξ ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ, αθθά ηαζ ηδ θζθμζμθία, εκέπεζ ημοξ ελήξ ηζκδφκμοξ: 

 

 Σα εεςνήιαηα ηδξ θοζζηήξ ή ηςκ ιαεδιαηζηχκ ηαζ ηςκ αζμθμβζηχκ ή βεςθμβζηχκ ενεοκχκ, 

αθθά ηαζ μζ θζθμζμθζηέξ έκκμζεξ ζοπκά ιεηαθένμκηαζ απιντθά ζηδκ ανπζηεηημκζηή πναηηζηή, 

ιε απηνχζην κεηαζρεκαηηζκφ εζηυκςκ, πμο ζοκμδεφμοκ ηδκ φθδ πμο ιεθεηάηαζ, ζε πχνμ 

ηαζ οθζηυ απμηέθεζια.  

 Φζθμζμθζηέξ ηαζ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ θεζημονβμφκ εκίμηε υπζ ςξ εθαθηήνζμ βζα κέεξ 

ακαηαθφρεζξ ηαζ ζοβηνυηδζδ μοζζαζηζημφ ανπζηεηημκζημφ θυβμο, πμο εα ανίζηεζ εθανιμβή, 



 264 

ιέζα απυ ηδκ ηαηάθθδθδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία, ζε οθζηυ ένβμ, αθθά βζα κα πνμζηεεεί εθ ησλ 

πζηέξσλ γφεηξν ηαζ επζζηδιμκζηυ ηφνμξ ζε ιζα πνυηαζδ. 

 

Λείπεη δδθαδή δ δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο ηςκ δμιχκ ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ πμο πενζβνάθμκηαζ 

ζηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ηδξ εκβάζπλζεο ζηζξ έκκμζεξ ηδξ θζθμζμθίαξ, ιε απμηέθεζια μζ 

ανπζηέηημκεξ κα «θάζημοκ ηαζ κα ακηζθάζημοκ», κα πανμοζζάγμοκ ηεκά ζημ θυβμ ημοξ ηαζ ζηδκ 

πμνεία απυ ηδ εεςνία ζηδκ πνάλδ, πμο, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, μθείθεηαζ ζηελ έιιεηςε 

ελλνηνινγηθψλ- λνεηηθψλ εξγαιείσλ βζα ηδκ ακάβκςζδ, ηαηακυδζδ ηαζ μνβάκςζδ ηςκ κμδιάηςκ.  

Πμθθμί έπμοκ ηαηαθμβίζεζ, βζα πανάδεζβια, ζημκ Eisenman υηζ, εκχ ιεθεηά θαζκυιεκα ηαζ έκκμζεξ 

απυ ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ηδ θζθμζμθία ηαζ δίκεζ έιθαζδ ζημ πχξ θεζημονβμφκ ηα δζάθμνα 

ζοζηήιαηα (είηε είκαζ θεζημονβίεξ κεονμθμβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ είηε μζ οβνμί ηνφζηαθθμζ είηε δ 

πηφπςζδ), ζηα ένβα ημο παναηδνμφκηαζ ιμνθέξ ηαζ πςνζηέξ δζαηάλεζξ πμο ιμζάγμοκ ιε αοημφζζα 

οθμπμίδζδ ηςκ ζπδιάηςκ πμο ζοκμδεφμοκ ηδκ φθδ πμο ιεθεηά.  

ηδ ζοκέπεζα ηδξ πνμδβμφιεκδξ εκυηδηαξ (3.2) ελέηαζα πχξ πνμέηορε δ ακάβηδ βζα ζπεδζαζιυ ζε 

δοκαιζηυ πενζαάθθμκ ηαζ πχξ μ πνυκμξ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ δοκαιζηυ πανάβμκηα ζπεδζαζιμφ, 

πχξ δδιζμονβήεδηε εκδζαθένμκ βζα δζαδζηαζίεξ ιδ ζενανπζηέξ (bottom up procedures), ηαζ πχξ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηακείξ ρδθζαηέξ ηεπκμθμβίεξ, ιπμνεί κα ηζκδεεί ζημκ άλμκα δοκδηζηυ- 

πναβιαηςιέκμ. ε αοηή ηδ δζαδζηαζία, υπμο ηακείξ πνέπεζ κα δηαρεηξηζηεί ηε κεηαβνιή, 

εηθνάγμκηαζ πμθθέξ ακηζννήζεζξ, πμο αθμνμφκ ηονίςξ ηδκ έιιεηςε ηαθηηθήο ηαζ λεηάεανςκ 

θξηηεξίσλ υζμκ αθμνά ηδκ επηινγή: 

 

 ηεο πιεξνθνξίαο πμο ηίεεηαζ ςξ αάζδ βζα επελενβαζία, είηε αοηή αθμνά ιζα ανπζηή ζδέα, 

ιζα ανπζηή ιμνθή πμο εα οπμζηεί ιεηαζπδιαηζζιμφξ είηε ηδκ επζθμβή ζοβηεηνζιέκςκ 

δεδμιέκςκ ςξ ιεηααθδηέξ ηαζ ηδκ απυννζρδ άθθςκ 

 ηςκ ζημζπείςκ πμο κεηαβάιινληαη ηαζ ηςκ ζημζπείςκ πμο παναιέκμοκ ζηαζεξά ζηε 

κεηαβνιή 

 ηςκ θαλφλσλ βζα ηδ ιεηάθναζδ ηδξ δοκαιζηήξ ηαηάζηαζδξ ζε κνξθή. 
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οκμπηζηά, ηα ηνία αοηά ενςηήιαηα- ζδιεία αιδπακίαξ είκαζ ηα ελήξ: 

 έθθεζρδ ηδξ δηαδηθαζίαο θαηαλφεζεο ηςκ δμιχκ ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ πμο πενζβνάθμκηαζ 

ζηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ηδξ ειαάεοκζδξ ζηζξ έκκμζεξ ηδξ θζθμζμθίαξ, ιε απμηέθεζια ηδκ 

απιντθή κεηαθνξά εηθφλσλ θαη ελλνηψλ απυ επζζηδιμκζηά πεζνάιαηα ζηδκ ανπζηεηημκζηή 

πναηηζηή 

 έθθεζρδ ηαθηηθήο θαη μεθάζαξσλ θξηηεξίσλ βζα ηδκ επζθμβή ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο ηίεεηαζ 

ςξ αάζδ βζα επελενβαζία, ηαεχξ ηαζ ηςκ ζημζπείςκ πμο ιεηααάθθμκηαζ ηαζ αοηχκ πμο 

παναιέκμοκ ζηαεενά ζηδ ιεηααμθή 

 αδοκαιία ζηδ κεηάθξαζε ηεο δπλακηθήο απηήο θαηάζηαζεο ζε αξρηηεθηνληθή κνξθή, 

ιε ζοπκά παναδείβιαηα «παβχιαημξ» ηδξ ρδθζαηήξ ιμνθήξ ζε ιζα ηοπαία πνμκζηή ζηζβιή 

ηαζ αοημφζζαξ οθμπμίδζήξ ηδξ. 

ηαζ ελεηάγμκηαζ ζε δφμ απυ ηα παναδείβιαηα πμο ακαθφεδηακ πνςηφηενα.  

 

1. Port Authority Gateway competition ημο Greg Lynn 

 

Ζ δζαδζηαζία, πμο πενζβνάθδηε ζημ ηεθ. 3.3.2.1 ηαζ ακήηεζ ζηδκ πνχηδ ηαηδβμνία- ηδξ 

δεοηενμβεκμφξ επζννμήξ ηδξ ιμνθήξ, ιέζα απυ πεζνζζιμφξ ημο ρδθζαημφ πενζαάθθμκημξ ζημ μπμίμ 

δδιζμονβείηαζ- πενζθάιαακε ηδκ εηπμιπή ζςιαηζδίςκ πμο ζπδιάηζγακ ιζα ποηκή ιάγα, δ ιμνθή ηαζ 

δ εέζδ ηδξ μπμίαξ άθθαγε ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, οπυ ηδκ επίδναζδ εκυξ δοκαιζημφ πεδίμο, 

πμο ηαεμνζγυηακ απυ ηοηθμθμνζαηέξ ηαζ βεςβναθζηέξ ιεηααθδηέξ.  

Καηανπήκ, μζ πανάβμκηεξ πμο μνίγμοκ ημ δοκαιζηυ πεδίμ επζθέβμκηαζ φζηενα απυ ιζα επί ηυπμο 

πνμενβαζία ηαζ εηθνάγμκηαζ, ηαηά ημκ ίδζμ ημ Lynn, ςξ ακφζιαηα δζαθμνεηζηήξ έκηαζδξ ηαζ 

ηαπφηδηαξ πμο πνμζμιμζχκμοκ ηδκ ηίκδζδ ηςκ πεγχκ, ηςκ αοημηζκήηςκ ηαζ ηςκ θεςθμνείςκ, ζε 

δζάθμνα επίπεδα.
218

 Πνμηφπηεζ θμζπυκ ημ βεκζηυ ενχηδια κε πνηα θξηηήξηα επζθέβμκηαζ μζ δοκάιεζξ, 

πχξ μνίγεηαζ δ ζζπφξ ημοξ ηαζ ημ είδμξ ημοξ; Πψο δειαδή κεηαθξάδεηαη ε πιεξνθνξία ημο 

θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ζε ρδθζαηή ιμνθή βζα ηδ δδιζμονβία ημο δοκαιζημφ πεδίμο; ηδ 

                                                      
218

 Lynn, Greg, Animate Form, εηδ. Princeton Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 103, ιηθν. δζηή ιμο 
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ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, δ επηινγή ηεο πιεξνθνξίαο βίκεηαζ απυ ημκ ανπζηέηημκα, ηαηά ηδκ ηνίζδ 

ημο ηαζ ηδ βκχζδ ημο, αθαζνεηζηά, πςνίξ υιςξ κα δζαθαίκεηαζ ιζα ηαθηηθή πμο κα ηδκ οπμδεζηκφεζ. 

Καηά δεφηενμκ, ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ ιεθέηδξ απυ ημκ Peter Zellner, ακαθένεηαζ υηζ «δδιζμονβείηαζ 

έηζζ έκα ζφκεεημ πεδίμ δοκάιεςκ απυ ζηαηζημφξ ηαζ εκ ηζκήζεζ πυθμοξ έθλδξ (attractors)»,
219

 πςνίξ 

υιςξ κα πανμοζζάγμκηαζ πμοεεκά ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαβάιινληαη 

ζε ζρέζε κε ηα ζηαηηθά-ζηαζεξά. Με πνην κεραληζκφ-εξγαιείν ζα κπνξνχζε δειαδή ν 

αξρηηέθηνλαο λα νξίζεη πνηα απφ ηα ζηνηρεία, πνπ δηακνξθψλνπλ ην δπλακηθφ πεξηβάιινλ, 

κεηαβάιινληαη θαη εληφο πνησλ νξίσλ θαη αληίζηνηρα, πνηα θαη γηαηί ιακβάλνληαη σο 

ζηαζεξά;  

Σέθμξ, ζηδ ζοκέπεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ, ηα ζςιαηίδζα, πμο, ηαηά ηδκ επζθμβή ηαζ πάθζ ημο ανπζηέηημκα, 

είπακ ζοβηεηνζιέκμ ζθαζνζηυ ζπήια ηαζ αάνμξ, χζηε κα δζαηνίκμκηαζ ςξ μκηυηδηεξ (πνμδβμφιεκδ 

επζθμβή εθαθνφηενςκ ηαζ αναζυηενςκ ζςιαηζδίςκ «ηαπκμφ», πμο ζπδιάηζγακ ιυκμ έκα βεκζηυ 

ζπήια βζα ημ ηέθοθμξ, δεκ ηνίεδηακ ηαηάθθδθα– αθ. εζη. 30 a) ιε ηδκ ηεπκζηή ημο sweep animation, 

ζπδιάηζζακ ημλςηέξ ηνμπζέξ πμο απμηοπχεδηακ ςξ ζοκέπεζα. Παναηδνείηαζ δδθαδή ην «πάγσκα» 

ηεο θίλεζεο ησλ ζσκαηηδίσλ ζε κηα ηπραία ρξνληθή ζηηγκή, ε νπηηθνπνίεζε ηεο πνξείαο ησλ 

ζσκαηηδίσλ (πνμσυκ δοκαιζηήξ δζαδζηαζίαξ) ηαζ δ ακηζζημίπδζδ ηδξ -ζηαηζηήξ πθέμκ- εζηυκαξ αοηήξ 

ιε ημ θένμκηα μνβακζζιυ ημο ηηζνίμο, δειαδή ε απηνχζηα πινπνίεζή ηεο. Σμ ηνίημ ενχηδια 

θμζπυκ δζαιμνθχκεηαζ ςξ ελήξ: Πψο φηαλ θαλείο ζπλζέηεη ζε έλα πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο 

δπλάκεσλ θαη κεηαβιεηψλ, πνπ εκπεξηέρεη ηηο έλλνηεο ηνπ ρξφλνπ, ηεο θίλεζεο θαη ηεο ξνήο, 

κπνξεί λα νδεγεζεί ζε κηα θαηάζηαζε ζηαζεξφηεηαο θαη λα παξάγεη αξρηηεθηνληθή κνξθή, 

πνπ, παξαδνζηαθά, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πιηθφηεηα θαη ηε ζηαηηθφηεηα;
220

  

                                                      
219

 Zellner, Peter, Hybrid Space: New Forms in Digital Architecture, εηδ. Rizzoli, Νέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 148, ιηθν. δζηή ιμο 

220
 πεηζηά, μ Antoine Picon παναηδνεί υηζ: «ζημ πανεθευκ δ ανπζηεηημκζηή δζαδζηαζία ζοκήεςξ ειθακζγυηακ ςξ ημ απχηαημ 

απμηέθεζια ιζαξ δζαδζηαζίαξ ένεοκαξ. Ζ μιμνθζά ηδξ ήηακ δ μιμνθζά ημο ηέθμοξ, ημο ζδιείμο ηδξ ζζμννμπίαξ […] Μζα 

ανπζηεηημκζηή πμο πανάβεηαζ απυ ημκ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή δεκ ιπμνεί πθέμκ κα οπμηνίκεηαζ υηζ ιπμνεί κα επζηφπεζ έκα 

ηέημζμ ηφνμξ. Αηυια ηαζ ακ ειθακίγεηαζ ςξ δ πζμ ζηακμπμζδηζηή ζφκεεζδ βζα ημοξ ζπεδζαζηέξ, παξακέλεη ην απνηέιεζκα 

ελφο απζαίξεηνπ ζηακαηήκαηνο ζε κηα αέλαε δηαδηθαζία γεσκεηξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ. Ζ ανπζηεηημκζηή ιμνθή 

βίκεηαζ πανυιμζα ιε ιζα ημιή ζε ιζα ζοκεπή βεςιεηνζηή νμή. Δκχ δ παναδμζζαηή ανπζηεηημκζηή πνμηείκεζ ιζα ζφβηνζζδ ιε ημ 
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Ακ ηαζ μ ηνυπμξ ζφκεεζδξ απέπεζ ηαηά πμθφ απυ ηδ ζφθθδρδ ημο Όθμο ςξ ακηζηεζιεκζηά ζδεαηή 

θφζδ, πμο εηθνάγεηαζ ιε ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή ηαζ ζηαδζαηά επζθφεηαζ ηαζ επελενβάγεηαζ, αθμφ δ 

ιμνθή βεκκζέηαζ ζε έκα δοκαιζηυ πενζαάθθμκ ηαζ, ακ ηαζ μζ επζθμβέξ ημο ανπζηέηημκα, αάζεζ ηδξ 

ειπεζνίαξ ημο, ηςκ αζζεδηζηχκ ηνζηδνίςκ ημο ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ βκχζεχκ ημο μδδβμφκ ζε ιζα θφζδ 

δζηηοχιαημξ, πμο ηαζ έπεζ ζδζαίηενεξ βθοπηζηέξ πμζυηδηεξ ηαζ ζδακζηή ζηαηζηή ζοιπενζθμνά, δεκ παφεζ 

κα ιείπεη έλαο κεραληζκφο επηινγήο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ νξίδεη ην δπλακηθφ πεδίν, ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ κεηαβάιινληαη θαη ηεο κεηάθξαζεο ηεο δπλακηθήο απηήο θαηάζηαζεο ζε 

κνξθή. 

 

2. Ost/Kuttner Apartment ηςκ Kolatan- Mc Donald 

 

Ακηίζημζπα, ζημ πανάδεζβια αοηυ, πμο ακήηεζ ζηδ δεφηενδ ηαηδβμνία, υπμο δ ιμνθή επδνεάγεηαζ 

πνςημβεκχξ, ηα ηνία αοηά ενςηήιαηα ειθακίγμκηαζ ζε άθθδ εηδμπή. Ζ δζαδζηαζία πενζθαιαάκεζ ηδ 

πανημβνάθδζδ ζημζπείςκ μζηζαημφ ελμπθζζιμφ (ιε ζπεδζαζιυ ηςκ πνμθίθ ημοξ) ηαζ ημκ μιαθυ 

ιεηαζπδιαηζζιυ εκυξ πνμθίθ ζε άθθμ ιε ηδκ ηεπκζηή ημο sweep animation. Ζ επζθμβή ηςκ ανπζηχκ 

ακηζηεζιέκςκ πμο ζοβηνμημφκ ημ πθέβια (ηνεαάηζ, ιαλζθάνζ, ζαπμοκμεήηδ, ιπακζένα, ηάεζζια, 

θάιπα, ροβείμ ηαζ κενμπφηδξ), μ ααειυξ αθαίνεζδξ ηαηά ηδκ ρδθζαηή ζπεδίαζή ημοξ ηαζ δ ηθίιαηα 

ειθάκζζδξ ημο ηάεε ζημζπείμο- πμο απέπεζ απυ ηδκ πναβιαηζηή- δε θαίκεηαζ κα ζηδνίγεηαζ ζε ηάπμζα 

θξηηήξηα. Ζ ιεηααμθή ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ έβηεζηαζ ζημ ιεηαζπδιαηζζιυ ηςκ ανπζηχκ πνμθίθ 

ζηα ηεθζηά, άνα θαίκεηαζ ςξ εη ηςκ πνμηένςκ επζθμβή ηςκ ιεθεηδηχκ κα ηδκ πενζμνίζμοκ ζε αοηά ηα 

ζοβηεηνζιέκα υνζα. Όιςξ, δε θαίκεηαζ ζαθχξ έκαξ κεραληζκφο πμο εα οπμδεζηκφεζ πυζα ηαζ πμζα 

εα είκαζ ηα εκδζάιεζα ζηάδζα, πανυθμ πμο δ επζθμβή αοηή ηαεμνίγεζ ζδιακηζηά ημ απμηέθεζια. 

Δπίζδξ, υπςξ ζηα πενζζζυηενα ένβα πμο πνδζζιμπμζμφκ ηεπκζηέξ μιαθήξ ιμνθμπμίδζδξ, έηζζ ηαζ 

                                                                                                                                                                    
ακενχπζκμ ζχια, δ ζφβπνμκδ απμδίδεηαζ πανυιμζα ιε έκα ζηηγκηφηππν εκυξ αίκηεμ». Picon, Antoin, “Architecture, Science, 

Technology and the Virtual Realm”, ζημ Architecture and the Sciences, Princeton Architectural Press, 2003, ζεθ. 303- ιηθν. 

Παπαδυπμοθμξ Γδιήηνδξ, Γζπθςιαηζηή Δνβαζία Μεηαπηοπζαημφ ζηδκ ηαηεφεοκζδ «πεδζαζιυξ- Υχνμξ – Πμθζηζζιυξ», 

πμθή Ανπζηεηηυκςκ ΔΜΠ: Ιεξαξρηθέο δνκέο - Παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο, επζαθ. Καε. Γ. Παπαθελυπμοθμξ, Ηακ. 2007 
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εδχ, πανυθμ ημ δπλεηηθφ κνληέιν ηδξ «πίιαζναξ» πμο επζηνέπεζ πμθθαπθέξ θφζεζξ απυ ημ 

ζοκδοαζιυ δφμ εηενυηθδηςκ ζημζπείςκ, είκαζ αοημκυδηδ ζπεδυκ δ παναδμπή υηζ δ ρδθζαηή ιμνθή 

πμο πνμηφπηεζ είκαζ αοηή πμο εα πινπνηεζεί απηνχζηα. Πανυθα αοηά, ηνίκεηαζ ζδιακηζηή δ 

ζοιαμθή ημο ένβμο ζηδ δδιζμονβία απνυαθεπηςκ οανζδζηχκ ιμνθχκ πμο μδδβμφκ ημ πνήζηδ ζηδκ 

εη κέμο ελενεφκδζδ ηαζ μζηεζμπμίδζδ ημο πχνμο ηαζ ημο μζηζαημφ ελμπθζζιμφ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ 

ιεθεηδηέξ ακαβκχνζζακ ηδκ αλάγθε ελφο ελλνηνινγηθνχ- κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ βζα ηδκ 

μνβάκςζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ επέθελακ ηδ «πίιαζνα» πμο εζηζάγεζ ηονίςξ ζημ δζηηοαηυ- 

νζγςιαηζηυ ζοζπεηζζιυ ζημζπείςκ ηαζ υπζ ζηδ ιμνθή ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ηαεαοηή. 

 

πλνςίδνληαο ηα παναπάκς, δ δζηή ιμο έιθαζδ είκαζ υηζ, μοζζαζηζηά, μζ ακδζοπίεξ ηαζ μζ 

αιθζαμθίεξ, πμο ζοκμδεφμοκ ηα ένβα ηδξ ηάζδξ πμο ελεηάγς, πδβάγμοκ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ιε ηδκ 

ανπζηεηημκζηή πμο ζηδνίγεηαζ ζε δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ, είλαη αδχλαην ν αξρηηέθηνλαο λα ειέγμεη 

πιένλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα, αθμφ αοηυ δεκ είκαζ πνμηαεμνζζιέκμ, αθθά εκέπεζ ηζξ έκκμζεξ ηδξ 

ηοπαζυηδηαξ, ηδξ ακάδοζδξ ηαζ ηδξ αοηυ- μνβάκςζδξ, άνα είκαζ αδφκαημ κα έπεζ επνπηεία ηαζ, 

ζοκεπχξ, εμνπζία επί ηνπ ζπλφινπ. Άνα, ηα ηαίνζα ηαζ βεκζηυηενα εξσηήκαηα πμο δζαθαίκμκηαζ, 

υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηάεε κέα ηάζδ πμο ακαπηφζζεηαζ, αθμνμφκ ηαζ πάθζ: 

 

 ηδ δοκαηυηδηα δηαηήξεζεο ηνπ ειέγρνπ: είκαζ δοκαηυ κα εθέβπς ιε ηάπμζμκ ηνυπμ ηε 

δηαδηθαζία, ηαηά ηδκ μπμία μζ εηενμβεκείξ εκζηυηδηεξ ζοκοπάνπμοκ ζε ιζα εκυηδηα/ 

πμθθαπθυηδηα, πμο ιεηααάθθεηαζ δοκαιζηά; 

 ημ λέν ξφιν ημο ανπζηέηημκα.  
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Ζ οπυεεζδ ενβαζίαξ ηδξ ένεοκαξ οπμζηδνίγεζ υηζ ηα παναπάκς ενςηήιαηα δδιζμφνβδζακ ηδκ 

ακάβηδ φπανλδξ ηάπμζμο λνεηηθνχ εξγαιείνπ, πμο εα ημ δζαιμνθχκεζ μ εηάζημηε ιεθεηδηήξ βζα ημ 

εηάζημηε ένβμ, πμο εα ζοιαάθεζ: 

 

 ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδ δεκηνπξγηθή κεηαθνξά ησλ επηζηεκνληθψλ θαη θηινζνθηθψλ 

ελλνηψλ ιε ηνυπμ πμο κα ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζημ πθαίζζμ ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ 

ιεευδςκ, πμο μ ηάεε ανπζηέηημκαξ εέηεζ ζημκ εαοηυ ημο, ηαηά ηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία. 

 ζηδ ζφθθδρδ ηδξ δμιήξ ηςκ ιεηαααθθυιεκςκ ιμνθχκ ηαζ ηνπ κεραληζκνχ ηεο κεηαβνιήο  

 ζημκ μνζζιυ ηςκ θξηηεξίσλ επηινγήο ηεο πιεξνθνξίαο πμο ιεηαθένεηαζ ζημ ρδθζαηυ 

πενζαάθθμκ 

 ζημ δηαρσξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαβάιινληαη ηαζ εηείκςκ πμο παναιέκμοκ 

ζηαεενά ζηδ ιεηααμθή ηαζ εκοπάνπμοκ ζημ ζφζηδια πνζκ πναβιαηςεμφκ (εκκέλνπλ) 

 ζηδ ζοβηνυηδζδ θαλφλσλ/ νδεγηψλ βζα ημ επυιεκμ αήια, απυ ημοξ ζοκεπείξ 

ιεηαζπδιαηζζιμφξ ζηδκ παναβςβή ιμνθήξ 

 ζηδ δηαηήξεζε ηνπ έιεγρνπ ηδξ δζαδζηαζίαξ  

 ζηδκ θξίζε θαη αμηνιφγεζε ηςκ επζθμβχκ ημο ιεθεηδηή ηαζ ηδξ ζοκέπεζάξ ημο, ιε ζημπυ 

ηδκ πεναζηένς ελέθζλδ.  

 

ημ επυιεκμ ηεθάθαζμ ανπζηά πνμζδζμνίγς ηδκ έκκμζα ημο «λνεηηθνχ εξγαιείνπ» ηαζ πνμηείκς ςξ 

ημ ηαηαθθδθυηενμ ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ημ δηάγξακκα- αθεξεκέλε κεραλή.  
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4 Σν Γηάγξακκα: απφ αλαιπηηθφ εξγαιείν νδεγφο δξάζεο ζηηο δπλακηθέο δηαδηθαζίεο 
ζρεδηαζκνχ 

 
4.1 Σν λνεηηθφ εξγαιείν. Σν ψκα ρσξίο Όξγαλα. Σν δηάγξακκα σο λνεηηθφ εξγαιείν 
 
ε αοηήκ ηδκ εκυηδηα εα ακαπηφλς ηδκ έκκμζα ημο λνεηηθνχ εξγαιείνπ, ζηδνζγυιεκδ ζημ θυβμ ημο 

Deleuze βζα ημ «χια πςνίξ Όνβακα», υπςξ ημ μνίγεζ ιε αθεηδνία ημ ένβμ ημο Francis Bacon ηαζ 

ζημ θυβμ ημο John Rajchman πενί «ηαηαζηεοχκ», πμο έπεζ ςξ οπυααενμ ηζξ πνμδβμφιεκεξ 

ακαγδηήζεζξ ημο Deleuze, ηαεχξ ηαζ ηάπμζεξ ζπεηζηέξ ακαγδηήζεζξ ηςκ Kant ηαζ Wittgenstein. Tμ 

κμδηζηυ ενβαθείμ εα μνζζηεί ςξ έκαξ ιδπακζζιυξ πμο ακαθένεηαζ ζημκ «εκδζάιεζμ» (in between) 

πχνμ, δέπεηαζ ημ ηοπαίμ ηαζ ημ απνυαθεπημ ηαζ πενζβνάθεζ έκα δοκδηζηυ ημπίμ, πςνίξ ζοβηεηνζιέκδ 

ιμνθή, ιέζα απυ ημ μπμίμ ιπμνεί ηακείξ κα μδδβδεεί ζε ηαηαζηεοέξ ιε οθζηυηδηα, εκενβά οπανηηέξ, 

αθθά δζαθμνεηζηέξ ηαηά πενίπηςζδ.  

Ακαθφμκηαξ ημ ένβμ ημο Bacon, μ Deleuze ανπζηά επζζδιαίκεζ ηδκ εββφηδηά ημο ιε ημ Cézanne 

υζμκ αθμνά ηδκ ζηακυηδηα ηαζ ηςκ δφμ κα γςβναθίγμοκ ηδκ αίζζεζε (paint the sensation): «αοηυ 

πμο γςβναθίγεηαζ ζημκ ηαιαά είκαζ ημ ζχια, υπζ ςξ δ απμηφπςζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο, αθθά υπςξ 

αζχκεηαζ ςξ αίζεδζδ».
221

 ηδ ζοκέπεζα πνμπςνάεζ ημ ζοθθμβζζιυ ημο βζα ημ «ζχια ςξ αίζεδζδ», 

ηάκμκηαξ πνήζδ ημο υνμο ημο δναιαημονβμφ ζημ Θέαηξν ηεο Βίαο (Theatre of Cruelty) Antonin 

Artaud (1895-1948) “Body without Organs”- ην «ψκα ρσξίο Όξγαλα» (ρΟ).
222

 Σμ πΟ «δεκ 

ακηζηίεεηαζ ζηα υνβακα ηάεε αοηά, αθθά ζηδ ζοβηεηνζιέκδ μνβάκςζή ημοξ ζε αοηυ πμο θέιε 

νξγαληζκό […] Ονίγεηαζ απυ έκα ελδηάκεζν φξγαλν, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ μνβακζζιυ πμο μνίγεηαζ 

απυ ζοβηεηνζιέκα/ ηαεμνζζιέκα υνβακα».
223

 Υαναηηδνίγεηαζ απυ ημ θχκα πμο δζαηνέπεζ ημ ζχια, 

                                                      
221

 Deleuze, Gilles, Francis Bacon: The Logic of Sensation, ιηθν. απυ ημ βαθθζηυ Francis Bacon: Logique de le Sensation  

(1981) απυ ημκ Daniel W. Smith, εηδ. Continuum, 2003, ζεθ. 26, ιηθν. δζηή ιμο 

222
 Deleuze, Gilles, Guattari, Felix, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia 2, 1980, εηδ. Minneapolis: University 

of Minnesota Press, ιηθν. ζηα αββθζηά απυ ημκ Brian Massumi, 1987, ζεθ. 149, ιηθν. δζηή ιμο ζημ «Body without Organs». 

Γζα ημκ υνμ αοηυ έπμοκ ζηδνζπηεί ζημ Ethics ημο Spinoza, ζημκ μπμίμ ηάκμοκ ηαζ ζοπκέξ ακαθμνέξ, αθθά ηαζ ζημ ένβμ To 

Have Done with the Judgment of God ημο Artaud, υπςξ επζζδιαίκεζ μ Ballantyne ζημ Deleuze and Guattari for Architects 

(ζεθ. 34) 

223
 Deleuze, Gilles, Francis Bacon: The Logic of Sensation, ιηθν. απυ ημ βαθθζηυ Francis Bacon: Logique de le Sensation  
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ακαβκςνίγμκηαξ δζάθμνα επίπεδα ιέζα ζε αοηυ, ακάθμβα ιε ηζξ παναθθαβέξ ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηέξ 

ημο. Καεχξ ημ ηφια νέεζ ιέζα ζημ ζχια, ζοκακηά ελςηενζηέξ δοκάιεζξ ζηα δζάθμνα επίπεδα ηαζ 

αοηή δ ζοκάκηδζδ βεκκά ηδκ αίζζεζε (sensation) ηαζ ηαεμνίγεζ πξνο ζηηγκή έκα υνβακμ- έκα 

υνβακμ ιε δζάνηεζα γςήξ ίζδ ιε ηδ δζάδναζδ ημο ηφιαημξ ιε ηδ δφκαιδ. Ακ αθθάλεζ δ δφκαιδ ή ημ 

ηφια πενάζεζ ζε άθθμ επίπεδμ, ηυηε ηαζ ημ υνβακμ εα αθθάλεζ. Άνα, o Deleuze ζοιπθδνχκεζ ημκ 

μνζζιυ ημο πΟ θέβμκηαξ υηζ ημ πΟ «δεκ μνίγεηαζ απυ ηδκ έθθεζρδ μνβάκςκ, αθθά απυ ηδκ 

πξνζσξηλή θαη παξνδηθή παξνπζία θαζνξηζκέλσλ νξγάλσλ».
224

 Αοηή δ ακάθοζδ εζζάβεζ ηδκ 

έκκμζα ηδξ «ελέθζλδξ ιε ημ πνυκμ» ζηδ γςβναθζηή ηαζ έπεζ απμηεθέζεζ ηδ αάζδ βζα ηζξ ακαγδηήζεζξ 

ηςκ Pierre Levy ηαζ John Rajchman, υπςξ ακαθένεδηακ ζηδκ εκυηδηα 3.3.1.3, ζπεηζηά ιε ηδκ 

«δοκδηζημπμίδζδ πμο εα απμζηαεενμπμζήζεζ ημ πανυκ ιαξ»,
225

 ηδκ ακάβηδ πνμζδζμνζζιμφ εκυξ 

δπλεηηθνχ κνληέινπ πμο εα πενζβνάθεζ έκα ηηίνζμ ή ιζα πςνζηή μνβάκςζδ ιε ηνυπμ υπζ ζαθχξ 

ηαεμνζζιέκμ ηαζ ημ μπμίμ εα επζηνέπεζ, ακάθμβα ιε ηζξ δζαθμνεηζηέξ πενζζηάζεζξ, κα απμηηήζεζ μ 

οπυ ζπεδίαζδ πχνμξ δζαθμνεηζηή ιμνθή, λα ελεξγνπνηεζεί, λα ζπκβεί ιε δζαθμνεηζηυ ηάεε θμνά 

ηνυπμ. Πνάβιαηζ, μ Deleuze ιαγί ιε ημ Guattari επακένπμκηαζ ζοπκά ζημ πΟ ηαζ ζηα δίπμθα 

«δοκαηυ- πναβιαηζηυ» ηαζ «δοκδηζηυ- εκενβά οπανηηυ», πμο, υπςξ έπεζ ήδδ επζζδιακεεί, ιπμνμφκ 

κα πνδζζιέρμοκ ςξ ενβαθεία βζα ημοξ ανπζηέηημκεξ (αθ. 3.2.1., 3.2.2.3). Ο Andrew Ballantyne ζηδ 

ζπεηζηή ημο ακάθοζδ παναεέηεζ πςξ μζ Deleuze- Guattari ηαηαθήβμοκ υηζ, ηεθζηά, ημ πΟ «είκαζ 

δπλεηηθά (virtually) υθα ηα πνάβιαηα πμο εα ιπμνμφζαιε κα είιαζηε, αθθά, υκηαξ ζε αοηήκ ηδκ 

ηαηάζηαζδ (ζ.ζ. ηδκ ηαηαημκζηή ηαηάζηαζδ ημο πΟ) δεκ είιαζηε πξαγκαηηθά (actually) ηίπμηα απυ 

αοηά. Γζα κα πναβιαηχζμοιε ιζα δοκδηζηυηδηα (actualize a virtuality) πνέπεζ κα ηδκ επελενβαζημφιε 

ςξ ιζα απυ ηζξ πμθθέξ δοκαηυηδηεξ […] Σμ πΟ είκαζ ζακ ιζα ζμφπα ιέζα απυ ηδκ μπμία εα 

ακαδοεμφκ μζ ζδζυηδηεξ (ζ.ζ. ημο ζχιαημξ) πςνίξ κα ηζξ λένμοιε αηυιδ […] Δίκαζ θαζαξή ελύπαξμε 

(immanence) πμο δεκ θένεζ έημζιδ πθδνμθμνία επζααθθυιεκδ απυ έλς ιε ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή […] 

                                                                                                                                                                    
(1981) απυ ημκ Daniel W. Smith, εηδ. Continuum, 2003, ζεθ. 32, 34,  ιηθν. δζηή ιμο 

224
 ημ ίδζμ, ζεθ. 34, ιηθν. δζηή ιμο 

225
 Levy, Pierre, Les Technologies de l'Intelligence –L'avenir de la pensee a l'ere informatique, εηδ. La Decouverte, 1990, 

ζεθ.187, ιηθν. Παπαθελυπμοθμξ Γδιήηνδξ 
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Σμ οπυ ζπεδίαζδ ακηζηείιεκμ εα ακαδοεεί ςξ πνμσυκ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ δοκάιεςκ ζημκ 

Ελδηάκεζν Χώξν (Milieu)».
226

 

Ζ δζαδζηαζία πμο πενζβνάθεζ μ Deleuze, ζοκεπίγμκηαξ ηδκ ακάθοζδ ημο ένβμο ημο Bacon, μ μπμίμξ 

λεηζκά απυ ημ πΟ ηαζ ιέζα απυ ηαηάθθδθμοξ πεζνζζιμφξ αθαίνεζδξ, επζθμβήξ ηαζ επελενβαζίαξ 

ηαηαθήβεζ ζηδκ παναβςβή ηδξ ηεθζηήξ ιμνθήξ ζημκ ηαιαά ημο, είκαζ μ ηαηαθθδθυηενμξ ηνυπμξ κα 

πνμζδζμνζζηεί δ έκκμζα ημο λνεηηθνχ εξγαιείνπ. ημ ηεθάθαζμ «The Painting before painting» 

πενζβνάθεζ πχξ μ ηαθθζηέπκδξ, πνζκ αηυιδ λεηζκήζεζ κα γςβναθίγεζ, έπεζ ζημ ιοαθυ ημο, αθθά ηαζ 

πάκς ζημκ ηαιαά, ιζα πθδεχνα εζηυκςκ- «δμζιέκςκ» (données), πνμηαεμνζζιέκςκ ακηζθήρεςκ, 

ικήιςκ, ηθζζέ- ηαζ αοηυ πμο ηαθείηαζ κα ηάκεζ είκαζ «υπζ κα βειίζεζ ιζα άδεζα επζθάκεζα, αθθά ιάθθμκ 

κα ηδκ αδεζάζεζ, κα ηδκ ηαεανίζεζ».
227

 Ο ηαιαάξ δδθαδή, πνζκ λεηζκήζεζ δ δδιζμονβία, είκαζ έκαξ 

ρψξνο δπλαηνηήησλ ηαζ μ ηαθθζηέπκδξ ακανςηζέηαζ: «Πχξ λεηζκάς κα γςβναθίγς πςνίξ αοηυ πμο 

εα γςβναθίζς κα βίκεζ ηθζζέ;»
228

 Ο Bacon, υπςξ επζζδιαίκεζ μ Deleuze, πνμηείκεζ ηδκ έκκμζα ημο 

«ηοπαίμο» (by chance): λεηζκά ιε βνήβμνα, ηοπαία, «εθεφεενα ίπκδ» (“free marks”), πμο ημκ αμδεμφκ 

κα δζαθφζεζ ηδκ πνμηαεμνζζιέκδ ιμνθή ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηα λακά ηαζ λακά, κα έπεζ ηδκ επηινγή 

ηαζ ηδκ επθαηξία (chance) κα ακαδείλεζ ημ ιδ πζεακυ, κηα κε πηζαλή Μνξθή (improbable Figure), 

πμο οπήνπε ακάιεζα ζηζξ ιμνθζηέξ δοκαηυηδηεξ (figurative probabilities), αθθά δε θαζκυηακ ανπζηά. 

Ο Bacon δίκεζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιεηάααζδξ απυ ημ ηοπαίμ (by chance) ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ηπραίνπ θαηφπηλ επηινγψλ (manipulated chance).
229

 Δπζιέκεζ θμζπυκ υηζ ιυκμ υηακ 

μ ηαθθζηέπκδξ «αβεζ απυ ημκ ηαιαά» ηαζ αθήζεζ πίζς ηζξ πνμηαεμνζζιέκεξ δοκαηέξ εζηυκεξ, πμο ήδδ 

οπάνπμοκ ζε αοηυκ ηαζ ζημ ιοαθυ ημο, εα ιπμνέζεζ κα πανάβεζ ηάηζ ιδ ημζκυηοπμ. Φοζζηά, 

επζζδιαίκεζ υηζ δε εα δζαβνάρεζ ηακείξ εκηεθχξ ηα ηθζζέ ημο ιοαθμφ ημο, ημ δπλαηό νπηηθό όιν 

(probable visual whole). Όιςξ, ιέζα απυ ηδκ εζημκμβναθζηή πνάλδ (pictorial act), απυ-

                                                      
226

 Ballantyne, Andrew, Deleuze & Guattari for architects, εηδ.Routledge, Λμκδίκμ- Νέα Τυνηδ, 2007, ζεθ. 34-36, ιηθν. δζηή 
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 Deleuze, Gilles, Francis Bacon: The Logic of Sensation, ιηθν. απυ ημ βαθθζηυ Francis Bacon: Logique de le Sensation  

(1981) απυ ημκ Daniel W. Smith, εηδ. Continuum, 2003, ζεθ. 61, ιηθν. δζηή ιμο 
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 ημ ίδζμ, ζεθ. 66, ιηθν. δζηή ιμο 
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μνβακχκμκηαξ ηαζ λακαδζααάγμκηαξ ημ δπλαηό νπηηθό όιν, ιέζα απυ ηα «εθεφεενα ίπκδ» ηαζ 

ηάκμκηαξ ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο γηα ην πψο ζα επαλεληάμεη ηα «ειεχζεξα ίρλε» ζην ζχλνιν, μ 

γςβνάθμξ ιπμνεί κα λακα-ακαηαθφρεζ ηαζ κα επακαδδιζμονβήζεζ ιζα ιμνθή, ηδ κε πηζαλή Μνξθή 

(improbable Figure), δ μπμία δε εοιίγεζ ηδκ ανπζηή ιμνθή απυ ηδκ μπμία πνμήθεε. 

Γζα πανάδεζβια, έκα ηεθάθζ (ιζα «δμζιέκδ» πνμηαεμνζζιέκδ ιμνθή) ιέζα απυ ηζξ ηζκήζεζξ ημο 

Bacon, πμο ζοκημκίγμκηαζ απυ ηα «εθεφεενα ίπκδ» πμο ζπεδζάγεζ πάκς ζημκ ηαιαά- ηα μπμία 

ιπμνεί κα είκαζ βναιιέξ πμο δεκ ακαπανζζημφκ ηάηζ, ή πνςιαηζηέξ ηδθίδεξ ή γχκεξ- εα ιεηαθθαπεεί 

ζε ιζα κέα, ιδ πνμαθεπυιεκδ ιμνθή. Με ιζα αμφνηζα ή ιε έκα ζθμοββάνζ εα ζαήζεζ έκα ηιήια ημο 

ηεθαθζμφ. Σμ ζηυια, ημζηχκηαξ ημ βνάθδια ηςκ ζπκχκ, εα ηαηαθήλεζ κα ημπμεεηδεεί υπζ ζε ιζα 

πνμθακή εέζδ, αθθά ηάπμο ζηδκ άηνδ ημο ηεθαθζμφ. Πζεακυκ κα εέθεζ κα δχζεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ 

απενακημζφκδξ ηαζ ημο ακάβθοθμο ηδξ απάναξ, εζζάβμκηαξ ιζα γχκδ ιε ηαηάθθδθδ πνςιαηζηή 

επελενβαζία ιέζα ζημ ζηυια. Ή κα εεθήζεζ, ημζηχκηαξ ηδκ χνα πμο γςβναθίγεζ ηδ θςημβναθία ημο 

δένιαημξ εκυξ νζκυηενμο, κα «ηοθίλεζ» ιένμξ ημο ηεθαθζμφ ιε ηδκ οθή ημο δένιαημξ. Έηζζ, 

εζζπςνμφκ πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ ηθίιαηεξ ηαζ οθέξ ζημκ ηαιαά, πμθθέξ αζζεήζεζξ (sensations), ζα κα 

ζοιααίκεζ ιζα θαηαζηξνθή. Σα «εθεφεενα ίπκδ» θεζημονβμφκ ςξ δοκάιεζξ πμο ημκ ςεμφκ κα ζαήζεζ, 

κα ηαεανίζεζ ηδκ εζηυκα, κα παθάζεζ ηδκ ανπζηά δμζιέκδ ηαζ πνμηαεμνζζιέκδ μνβάκςζδ, κα ζηεθηεί 

ηαζ κα δεζ ηα πνάβιαηα ιε άθθδ ιαηζά, κα εζζάβεζ κέα ζημζπεία ηαζ κα επακεκηάλεζ ηα ίπκδ ζημ ζφκμθμ 

ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ.
230

 Μέζα απυ ημ ανπζηυ βνάθδια ηαζ ηα ίπκδ -ην ψκα ρσξίο Όξγαλα- αθέπεζ 

ηακείξ υθεξ ηζξ «δπλαηφηεηεο ηεο χιεο»
 
(ηαηά Wittgenstein “possibilities of fact”) πςνίξ αηυιδ μζ 

δοκαηυηδηεξ αοηέξ κα απμηεθμφκ δεδμιέκμ (fact). Υνδζζιμπμζχκηαξ ηα ίπκδ ηαζ αημθμοεχκηαξ ηδ 

δζαδζηαζία πμο πενζβνάθδηε ακαδφεηαζ δ ηεθζηή κε πηζαλή Μνξθή (αθ. εζη. 42). 

Ο John Rajchman επζπεζνεί κα πνμηείκεζ ηδ πνήζδ εκυξ ηέημζμο λνεηηθνχ εξγαιείνπ βζα ημοξ 

ανπζηέηημκεξ, ιζθχκηαξ βζα ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο. Ακαθενυιεκμξ ζημοξ Deleuze- Guattari 

επζζδιαίκεζ ηδκ ακάβηδ δεκηνπξγίαο θαηά πεξίπησζε εξγαιείσλ ηαζ εκκμζχκ (concepts) ηαζ υπζ 

ηδκ αοεαίνεηδ απμδμπή ηαζ επζαεααίςζδ ηαεμθζηχκ εκκμζχκ πμο ζζπφμοκ ακελανηήηςξ ηυπμο ηαζ 

πνυκμο. Σμ κα ζηεθηυιαζηε, οπμζηδνίγεζ, ζδιαίκεζ κα ηαηαζηεοάγμοιε, κα μζημδμιμφιε, κα  

                                                      
230

 ημ ίδζμ, ζεθ. 71-72, ιηθν. δζηή ιμο 
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Δηθ. 42. Francis Bacon, Πίλαθεο απυ ημ 1944 έςξ ημ 1978 

 

Marini, Francesca, Francis Bacon, εηδ. Skira Mini Art Books, Σμνίκμ, 2008 
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ακεβείνμοιε, ηάηζ πμο θοζζηά αημθμοεεί ηακυκεξ (υπςξ δ ηαηαζηεοή), αθθά, ζοβπνυκςξ, είκαζ 

πάκηα ηάηζ κέμ, ιε δζηή ημο ζοβηνυηδζδ, ζοιιεηέπμκ ζημ (ανπζηεηημκζηυ ή ηαζ εεςνδηζηυ) 

πενζαάθθμκ ημο, ηάηζ πμο έπεζ πάρεζ κα εέθεζ κα είκαζ ηέθεζμ ηαζ δεκ δζαπεζνίγεηαζ υνμοξ υπςξ 

«ζςζηυ» ή «θάεμξ».
231

  

οκδέμκηαξ αοηή ηδ ζηέρδ ημο Levy ιε ηζξ εέζεζξ ημο βζα ηδκ ακάβηδ ηδξ «δοκδηζημπμίδζδξ βζα ηδκ 

απμζηαεενμπμίδζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ πναβιαηζηυηδηαξ» (3.3.1.3.), πνμηείκς ςξ λνεηηθφ εξγαιείν: 

κηα ζεσξεηηθή θαηαζθεπή, πνπ αλαδεηά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

ησλ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε κνξθή ηνπ (εκκελείο ηδηφηεηεο), 

αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιέο κέζσ ηεο αιινπνηεηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο (εηεξνθαζνξηζκφο).  

 

Πνάβιαηζ, μζ ανπζηέηημκεξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, είηε 

νοειίγμκηαξ παναιέηνμοξ ηαζ ιεηααθδηέξ ζε ρδθζαηυ δοκαιζηυ πενζαάθθμκ πμο μδδβεί ζηδκ 

παναβςβή ιμνθήξ (αθ. 3.3.2.1) είηε πεζναιαηζγυιεκμζ ιε ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκεξ ιμνθέξ (αθ. 

3.3.2.2), υπμηε δδθαδή ηαθμφκηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ νξγάλσζε ηεο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ, πνμηεζιέκμο κα 

απμθφβμοκ ηα ζδιεία αιδπακίαξ ηαζ αζοκέπεζαξ (αθ. 3.3.3), εεςνμφκ απαναίηδηδ ηδκ φπανλδ εκυξ 

λνεηηθνχ εξγαιείνπ, πμο:  

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο, απνθηά δηαθνξεηηθή 

έθθξαζε, ξφιν θαη ζρέζε κε ηε δπλακηθή θαηάζηαζε θαη βνεζά ηνπο 

αξρηηέθηνλεο λα νδεγεζνχλ ζε θαηαζθεπέο κε πιηθφηεηα, ελεξγά ππαξθηέο, 

αιιά δηαθνξεηηθέο θαηά πεξίπησζε. 

                                                      
231

 Παπαθελυπμοθμξ, Γδιήηνδξ, «Μδπακέξ ημο βίβκεζεαζ», διεζχζεζξ απυ ημ Μεηαπηοπζαηυ Μάεδια «Σεπκμθμβίεξ Αζπιήξ 

ηαζ Ανπζηεηημκζηή: απυ ημ οκμθζηυ πεδζαζιυ ζηδκ Καεμθζηή Γζαπείνζζδ» ζηδκ Ανπζηεηημκζηή πμθή ημο ΔΜΠ, ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ «πεδζαζιυξ- Υχνμξ – Πμθζηζζιυξ», 03/2008, www.ntua.gr/archtech. Απυ ακαθμνά ημο Rajchman ζημοξ Gilles 

Delleuze, Felix Guattari, Qu‟est-ce que la philosophie, ed du Minuit, Paris, 1991. Γζα πενζζζυηενα ζπεηζηά ιε ηζξ «Μδπακέξ ημο 

βίβκεζεαζ» αθ. Παπαθελυπμοθμξ, Γδιήηνδξ, Ψεθηαθόο Τνπηθηζκόο, εηδ. Libro, Αεήκα, 2008 

 

http://www.ntua.gr/archtech
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Ζ έιθαζδ ιμο ζηδκ πνμζπάεεζα μνζζιμφ ηδξ βεκζηυηενδξ έκκμζαξ ημο κμδηζημφ ενβαθείμο εζηζάγεζ 

αηνζαχξ ζημ υηζ είκαζ ιζα έλλνηα ελ δξάζεη ηαζ ελ δπλάκεη, πμο ελππάξρεη ςξ ενβαθείμ, ζοκμδεφεζ 

ηδκ ανπζηεηημκζηή πνάλδ ηαζ πξαγκαηψλεηαη ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζε ηάεε πενίπηςζδ. Απμηηά 

δζαθμνεηζηυ υκμια, πνδζζιμπμζείηαζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ (ζηδκ εκυηδηα 4.2 βζα πανάδεζβια 

ακαθφεηαζ πχξ ημ δζάβναιια πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ακαθοηζηυ ενβαθείμ, ζηδκ 4.3 ςξ ζδευβναιια, εκχ 

ζηδκ 4.4 ςξ αθδνδιέκδ ιδπακή ηαζ μδδβυξ δνάζδξ) ηαζ εζηζάγεζ άθθμηε ζηδ ιμνθή ηαζ ζηδ 

θεζημονβζηή ηαηακμιή ημο πνμβνάιιαημξ (αθ. Μμκηένκμ Κίκδια 2.1.3) ηαζ άθθμηε ζηδ δζαδζηαζία (αθ. 

4.4), άθθμηε ζημ ζφκμθμ ηαζ άθθμηε ζε επζιένμοξ ζπέζεζξ (υπςξ εα θακεί ζηδκ εκυηδηα 4.5). 

Πάκηςξ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, ημ κμδηζηυ ενβαθείμ, υπςξ ημ ακηζθαιαάκμιαζ, επζηνέπεζ ζημοξ 

ανπζηέηημκεξ κα «ακαβκχζμοκ» ηαζ κα ηνίκμοκ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ, ηονίςξ, λα ην ρεηξηζηνχλ κε 

ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε λα νξγαλψζνπλ κηα κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ, ε νπνία ζα 

αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ νη ίδηνη ζέηνπλ ηαζ εα ημοξ αμδεά κα αλζμθμβήζμοκ ημ 

απμηέθεζια ηαζ κα ελεθζπεμφκ. Γεκ πνμτπάνπεζ δδθαδή ημο πνμαθήιαημξ, αθθά ελππάξρεη (is 

immanent) ηαζ απμηηά ζεκαζία θαη λφεκα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, αθμφ ζοβηνμηείηαζ απυ 

ηάπμζεξ ζηαεενέξ πμο πενζβνάθμοκ ιζα πναβιαηζηυηδηα/ έκα πνυαθδια ηαζ μνίγμκηαζ εη κέμο υηακ 

αθθάγμοκ ηα δεδμιέκα ή ημ πνυαθδια.
232

 Γηαθέξεη απφ ηελ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο, ηαεχξ δ 

ζηναηδβζηή ακαθένεηαζ ζοκήεςξ ζε ηάπμζα εη ηςκ έλς ηαζ εη ηςκ άκς επζαμθή θμβζηήξ ηαζ δφκαιδξ 

πμο μδδβεί ζε ηακμκζζηζηυ απμηέθεζια.
233

 Πζμ ημκηά ανίζηεηαζ ζηδκ έκκμζα ηδξ ηαθηηθήο, δ μπμία 

έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ μνβάκςζδ πμο ζηδνίγεηαζ ζε ηακυκεξ ηαζ ζπέζεζξ, εζηηάδεη ζε ηνπηθέο 

                                                      
232

 Καηά ημκ Ballantyne δ δζαθμνά ηδξ οπενααηζηήξ πνμΰπανλδξ (transcedence) ηαζ ηδξ εκφπανλδξ (immanence) είκαζ 

ζδιακηζηή βζα ημοξ Deleuze- Guattari, αθμφ, ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, μζ ζδζυηδηεξ ιζαξ μκηυηδηαξ ένπμκηαζ απυ έλς ηαζ 

επζαάθθμκηαζ εη ηςκ άκς, εκχ ζηδ δεφηενδ εκοπάνπμοκ ζημ ζφζηδια ηαζ εκενβμπμζμφκηαζ/ ακαδφμκηαζ ηάης απυ εζδζηέξ 

ζοκεήηεξ. Ballantyne Andrew, Deleuze & Guattari for architects, εηδ.Routledge, Λμκδίκμ- Νέα Τυνηδ, 2007, ζεθ. 29, ιηθν. 

δζηή ιμο 

233
 Ο Manuel Gausa ζημ The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture (εηδ. ACTAR, Βανηεθχκδ, 2000) ζημ θήιια 

«strategy» επζζδιαίκεζ υηζ: «The strategy is a logic,[…] (it) refers to the global logic- […] capable of directing operations». 

Μηθν. δζηή ιμο, εθεφεενδ. 
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παξακέηξνπο θαη ad hoc ιχζεηο ηαζ μ ηαεέκαξ ηδκ μζηεζμπμζείηαζ ηαζ ηδ ιεηαπεζνίγεηαζ ιε ημκ ηνυπμ 

πμο εηείκμξ ακηζθαιαάκεηαζ βζα κα εηθνάζεζ αοηυ πμο έπεζ ζημ ιοαθυ ημο.
234

 

 

Ζ οπυεεζδ ενβαζίαξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ υηζ ημ δηάγξακκα, υπςξ πνμηείκεηαζ ζηδκ 

εκυηδηα 4.4, σο αθεξεκέλε κεραλή θαη νδεγφο δξάζεο, ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ 

ςξ λνεηηθφ εξγαιείν ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ, ζφιθςκα ιε ημκ μνζζιυ πμο 

οπμδεζηκφεζ δ ένεοκα. Δπζηνέπεζ ζημκ ανπζηέηημκα κα δζαηδνήζεζ ημκ έιεγρν επί ηδξ 

δζαδζηαζίαξ, ηαηά ηδκ μπμία εηεξνγελείο κνλαδηθφηεηεο ζοκοπάνπμοκ ζε ιζα 

ελφηεηα/ πνιιαπιφηεηα, πμο κεηαβάιιεηαη δπλακηθά, δίκμκηαξ θαηά 

πεξίπησζε, ηζξ ηαηάθθδθεξ μδδβίεξ βζα ηδ ιεηάααζδ απυ ημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ 

ηαζ ημ πεζνζζιυ ηδξ κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο ζηδκ παξαγσγή κνξθήο θαη 

ρψξνπ.  

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ ημ ιμκηέθμ πμο πνμηείκεηαζ ηαζ ακαθφεηαζ εηηεκχξ είκαζ ημ αηυθμοεμ:  

 

 Θέθμκηαξ κα ζπεδζάζς έκα πχνμ ή έκα ακηζηείιεκμ ανπζηά ζέησ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ζημ 

ααειυ πμο βκςνίγς ή εέθς κα ηαεμνίζς.  

 Ακαθφς ηδκ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πμο οπάνπεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή ζηζβιή ηαζ ηα 

δεδνκέλα (ηζξ δοκάιεζξ) πμο επδνεάγμοκ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ημ ζπεδζαζιυ.  

 Δπζζδιαίκς ηζξ παξακέηξνπο πμο δζαηανάζζμοκ ηζξ ζζμννμπίεξ ηαζ ιεηααάθθμοκ ηα 

δεδμιέκα, άνα απμζηαεενμπμζμφκ ημ πανυκ ηαζ ηαεμνίγς ημ εχξνο ησλ ηηκψλ πμο 

ιπμνμφκ κα πάνμοκ μζ πανάιεηνμζ.  

 Δηθνάγς αοηέξ ηζξ ζπέζεζξ ιε έκακ αθαηξεηηθφ κεραληζκφ, έκακ δηακεζνιαβεηή, ημ 

δηάγξακκα, πμο πενζβνάθεζ υθεξ ηζξ πζεακέξ ιμνθέξ ημο ακηζηεζιέκμο πνμξ ζπεδζαζιυ, 

υθεξ ηζξ «δοκαηυηδηεξ ηδξ φθδξ», δδθαδή ημ «δπλεηηθφ κνληέιν» ημο, ημ ψκα ρσξίο 

                                                      
234

 ημ ίδζμ, μ Gausa ζοιπθδνχκεζ: «the tactic is a criterion [..], a set of rules and relationships- the operative device- 

necessary to facilitate their local evolution…», ιηθν. δζηή ιμο, εθεφεενδ. 
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Όξγαλα. Δίκαζ ιία δοκαιζηή ηαηάζηαζδ, πμο οπυηεζηαζ ζε πενζμνζζιμφξ, επδνεάγεηαζ απυ 

δοκάιεζξ ηαζ ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ (εηεξνθαζνξίδεηαη) ηαζ, ηεθζηά,  

 επζθφεηαζ ιε ημ ελεξγά ππαξθηφ (πναβιαηχκεηαζ) ιε δζαθμνεηζηυ ηάεε θμνά ηνυπμ. 

 

Όπςξ εα θακεί, ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, άθθμηε πενζζζυηενμ ηαζ άθθμηε θζβυηενμ, ημ δηάγξακκα 

απακηάεζ ζηα γδηήιαηα πμο ηέεδηακ ζηδκ εκυηδηα 3.3.3, δδθαδή αμδεάεζ: 

 

 ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδ δεκηνπξγηθή κεηαθνξά ησλ επηζηεκνληθψλ θαη θηινζνθηθψλ 

ελλνηψλ ιε ηνυπμ πμο κα ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζημ πθαίζζμ ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ ιεευδςκ 

πμο μ ηάεε ανπζηέηημκαξ εέηεζ ζημκ εαοηυ ημο,  

 ζηδ ζχιιεςε ηδξ δμιήξ ηςκ ιεηαααθθυιεκςκ ιμνθχκ ηαζ ημο κεραληζκνχ ηεο 

κεηαβνιήο, 

 ζημκ νξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο ιεηαθένεηαζ ζημ ρδθζαηυ 

πενζαάθθμκ,  

 ζημ δηαρσξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαβάιινληαη (εηενμηαεμνίγμκηαζ) ηαζ εηείκςκ πμο 

εκοπάνπμοκ ζημ ζφζηδια ηαζ παναιέκμοκ ζηαζεξά ζηε κεηαβνιή (εκκέλνπλ),  

 ζηδ ζπγθξφηεζε θαλφλσλ/ νδεγηψλ βζα ημ επυιεκμ αήια απυ ημοξ ζοκεπείξ 

ιεηαζπδιαηζζιμφξ ζηδκ παναβςβή ιμνθήξ ηαζ, ηέθμξ,  

 ζηδ δηαηήξεζε ηνπ έιεγρνπ ηδξ δζαδζηαζίαξ. 
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4.1.1 Οξηζκνί δηαγξάκκαηνο. Δηζαγσγή 

 
Πμθθμί μνζζιμί οπάνπμοκ βζα ηδκ έκκμζα ημο δζαβνάιιαημξ. Απυ ηζξ θέλεζξ «δζα+ βνάιια» 

εηπκνινγηθά έπεζ δηηηή ζδιαζία. διαίκεζ, αθ΄ εκυξ, δ «ζπεδίαζδ ιε βναιιέξ, ημ ζηίηζμ, ημ 

ζηανίθδια»
235

 ή, ζοιπθδνςιαηζηά, «δ ζπδιαηζηή απεζηυκζζδ πμο επελδβεί ηα ηιήιαηα ή ημκ ηνυπμ 

θεζημονβίαξ εκυξ ακηζηεζιέκμο».
236

 Δπίζδξ, ζδιαίκεζ «δ δζαηφπςζδ ηςκ βεκζηχκ βναιιχκ ένβμο 

ηζκυξ, δ πενίθδρδ, μ ζηεθεηυξ ιζαξ εεςνίαξ»
237

 ή, αθθζχξ, «δ δζαηφπςζδ ηςκ ααζζηχκ ζδιείςκ εκυξ 

εέιαημξ».
238

 Αθ έηενμο, ζδιαίκεζ «ημ απμηέθεζια ημο «δζαβνάθς», υπμο «δζαβνάθς: ηνααχ 

βναιιή πάκς ζε ηάηζ, αθθά ηαζ ελαθείθς, αηονχκς, ζαήκς».
239

 ηα καζεκαηηθά εα δακεζζηχ ηδκ 

πενζβναθή ημο Zenon Kulpa, πμο επζζδιαίκεζ ηαζ πάθζ ηδ δηηηή ζδιαζία ημο, πνμηείκμκηαξ δφμ 

ηνυπμοξ δζαβναιιαηζηήξ ακαπανάζηαζδξ: «ηδκ ακαθμβζηή, πμο ιμκηεθμπμζεί ή απεζημκίγεζ ηα 

πνάβιαηα πμο ακαπανίζηακηαζ ηαζ ηδκ πνμηαζζαηή, πμο ιάθθμκ ηα πενζβνάθεζ. Πανυιμζμξ 

δζαπςνζζιυξ ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ βζα ηδ ιέεμδμ άκηθδζδξ πθδνμθμνίαξ απυ ηδκ ακαπανάζηαζδ. ηδκ 

πνχηδ πενίπηςζδ δ πθδνμθμνία ιπμνεί κα ιεηνδεεί δ κα παναηδνδεεί, εκχ ζηδ δεφηενδ πνέπεζ κα 

ελαπεεί απυ ηδκ πενζβναθή ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηςκ αλζςιάηςκ».
240

  

Όζμκ αθμνά ημοξ αξρηηεθηνληθνχο μνζζιμφξ ηαζ πάθζ δζαθμνμπμζμφκηαζ, ακάθμβα ιε ηδκ πενίμδμ 

ηαζ ημ βεκζηυηενμ πκεφια ηδξ επμπήξ. Απυ ημοξ ηαηαβεβναιιέκμοξ μνζζιμφξ εα ζηαεχ ζε αοηυκ ημο 

                                                      
235

 Απυ ημ Λεμηθό ηεο Γεκνηηθήο, εηδ. Δηαζνία Γδιμηζηχκ Δηδυζεςκ, Αεήκα 1987, ζεθ. 187 

236
 Γ. Μπαιπζκζχηδ, Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο. Γ' Έηδμζδ (2008) (Α' 'Δηδμζδ 1998, Β' Έηδμζδ 2002), εηδ. Κέκηνμ 

Λελζημθμβίαξ, ζεθ. 252 

237
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Metapolis Dictionary of Advanced Architecture, πανυθμ πμο δεκ ακηαπμηνίκεηαζ πθήνςξ ζηδ δζηή 

ιμο πνμζέββζζδ (ζηζξ επυιεκεξ εκυηδηεξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε πενζζζυηενδ ζαθήκεζα δ έκκμζα ημο 

δζαβνάιιαημξ ηαζ μ νυθμξ ημο υπςξ ημκ ακηζθαιαάκμιαζ): «Σμ δζάβναιια είκαζ δ βναθζηή 

ακαπανάζηαζδ ιζαξ δοκαιζηήξ δζαδζηαζίαξ ζοκηεεεζιέκδξ ιέζς ζοιπίεζδξ/ ζοιπφηκςζδξ 

(compression), αθαίνεζδξ (abstraction) ηαζ πνμζμιμίςζδξ (simulation). Ωξ ιέζμ ημ δζάβναιια 

παίγεζ δηηηφ νυθμ. Δίκαζ έκαξ ηνυπμξ ζοιαμθζηήξ πανάζηαζδξ (notation), αθθά ηαζ ιζα ιδπακή 

δνάζδξ (βεκεζζμονβή, ζοκεεηζηή ηαζ παναβςβζηή). Γζάβκςζδ ηαζ ακηαπυηνζζδ. Υάνηδξ ηαζ ηνμπζά. Ζ 

ααζζηή ιμκάδα δνάζδξ (the essential bit of action)».
241

 

ε αοηυ ημ ηεθάθαζμ, υπςξ ήδδ ακαθένεδηε, ελεηάγς δηαγξακκαηηθέο ηερληθέο, εζηζάγμκηαξ ζηδκ 

έκκμζα ημο δζαβνάιιαημξ ςξ λνεηηθφ εξγαιείν πμο δίκεζ νδεγίεο γηα δξάζε ηαζ πζεακέξ 

ιμνθμθμβζηέξ δζαιμνθχζεζξ. Ακαθφεηαζ δ άπμρδ πχξ ημ δζάβναιια θεζημονβεί ςξ αθαηξεηηθφο 

κεραληζκφο, πμο μνβακχκεζ ηδκ πθδνμθμνία ζε ζφζηδια ηαζ επζηνέπεζ ηδ ιεηάθναζή ηδξ -αάζδ 

ζοβηεηνζιέκςκ ηακυκςκ- ζε ιμνθή ηαζ οθζηυ απμηέθεζια. Όπςξ επζζδιαίκεζ ηαζ μ Antoin Picon «δ 

πνυζθαηδ βμδηεία βζα ημ δζάβναιια- βμδηεία πμο έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ πάθζ ζηδκ παναηήνδζδ ηάπμζςκ 

επζζηδιμκζηχκ πναηηζηχκ ηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα κα θδθεμφκ ςξ πνυηοπμ ιενζηά παναηηδνζζηζηά 

βκςνίζιαηα ηδξ επζζηήιδξ- ιπμνεί ηάθθζζηα κα πνμένπεηαζ απυ αοηήκ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ 

ααεααζυηδηαξ ηαζ αιθζαμθίαξ, ιε ην δηάγξακκα λα ελεξγεί σο πηζαλφ αληίδνην. Δηηυξ απυ ηζξ 

δζάθμνεξ θζθμζμθζηέξ αζηζμθμβήζεζξ, πμο δακείγεηαζ απυ ημοξ θζθμζυθμοξ, υπςξ μ Michel Foucault 

ηαζ μ Gilles Deleuze, έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα εκδζαθένμκηα ηδξ δζαβναιιαηζηήξ πνμζέββζζδξ είκαζ 

κα επακαδδιζμονβήζεζ ιζα εζσηεξηθή αλάγθε ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. φιθςκα ιε ημοξ 

οπεναζπζζηέξ ημο, ημ δζάβναιια ειθακίγεηαζ ςξ αθεξεκέλε κεραλή ή ςξ πνυβναιια, ημο μπμίμο 

ημ «λεηφθζβια» είκαζ ζοκχκοιμ ιε ιζα κέα αηαιρία».
242

 Άνα, ημ δζάβναιια ενεοκάηαζ ςξ ιδπακζζιυξ 

πμο ςάρλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηαζ ημοξ εζσηεξηθνχο θαλφλεο, πμο δζέπμοκ ηδ 

                                                      
241
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ζοκμπηζηυ εκκμζμθμβζηυ ηαηάθμβμ, υπμο ζοκμρίγμκηαζ μνζζιμί δμζιέκμζ απυ ημοξ Stan Allen ηαζ Manuel Gausa, ζεθ. 590-1, 

ιηθν. δζηή ιμο  

242
 Picon, Antoin, “Architecture, Science, Technology and the Virtual Realm”, ζημ Architecture and the Sciences, Princeton 

Architectural Press, ΝΤ, 2003, ιηθν. δζηή ιμο 
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ιμνθή ημο, αθθά, ηαοηυπνμκα, εηεξνθαζνξίδεηαη ηαζ οπυηεζηαζ ζε ιεηααμθέξ, πμο ηαεμνίγεζ ημ 

πενζαάθθμκ. Γίκμκηαζ δζαζοκδέζεζξ ιε πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα ηαζ ημκίγεηαζ δ ζδιαζία ημο ςξ 

ενβαθείμ ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο πενζβνάθηδηακ πνςηφηενα. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ανπζηά, βίκεηαζ ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζημ Θεηηθηζκφ ηαζ ζηζξ απυρεζξ ημο Bill 

Hiller ηαζ ηδξ μιάδαξ Space Syntax, πμο πνμζεββίγμοκ ημ δζάβναιια ςξ ακαθοηζηυ ενβαθείμ ηαζ 

ελεηάγμκηαζ μζ πανάβμκηεξ πμο οπέδεζλακ ηδ κεηαβνιή ηαζ εμέιημε ημο (αθ. 4.2). ηδ ζοκέπεζα, 

παναηίεεκηαζ μζ θζθμζμθζηέξ εέζεζξ ηςκ Derrida (αθ. 4.3.1) ηαζ Deleuze-Guattari (αθ. 4.4.1) ιε ημ 

εκδζαθένμκ κα εζηζάγεηαζ ζημκ ηνυπμ πμο επδνεάγεζ ημ θζθμζμθζηυ πεδίμ ηδ δζαβναιιαηζηή ζηέρδ 

ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία ημο πεναζιέκμο αζχκα. Οζ ανπζηεηημκζηέξ ακαγδηήζεζξ, πμο ηαευνζζακ ηζξ 

ελεθίλεζξ, ακηζπνμζςπεφμκηαζ ηαζ ελεηάγμκηαζ, αημθμφεςξ, ιέζα απυ ημ δίπμθμ ηςκ Peter 

Eisenman- UNStudio (αθ. 4.3.2, 4.4.2.1 & 2). Ωξ ημζκυξ πανμκμιαζηήξ ημο δίπμθμο επζζδιαίκεηαζ 

ημ εκδζαθένμκ ημοξ βζα ημ δηάγξακκα σο ζπλνιηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ. Παναηάης, βίκεηαζ 

ακαθμνά ζημ ένβμ ηςκ Jesse Reiser + Nanako Umemoto (αθ. 4.4.2.3), μζ μπμίμζ ελεθίζζμοκ ηδ 

δζαβναιιαηζηή ημοξ εεςνία: δίκμκηαξ ζδζαίηενδ ζδιαζία ανπζηά ζηδ δναζηδνζυηδηα ημο ακηζηεζιέκμο 

ηαζ ζηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ αθδνδιέκδξ ιδπακήξ, ζηζξ πζμ πνυζθαηεξ 

ακαγδηήζεζξ ημοξ πνμηείκμοκ ημ δοκαιζηυ δζάβναιια ςξ ηαηάθθδθμ ενβαθείμ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθψλ. Σμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ πιηθφηεηα θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

θαηαζθεπήο, πμο επδνεάγεηαζ απυ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ ζε πναβιαηζηυ πχνμ ηαζ πνυκμ, ακμίβεζ ημ 

ιέηςπμ βζα ηζξ κεηέπεηηα εμειίμεηο. Σέθμξ, βίκεηαζ ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζηζξ ζφβπνμκεξ ηάζεζξ (αθ. 

4.5), πμο εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ θαηαζθεπή ημο ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο ιε ηδκ ελζσκάησζε 

ηεο κεηαβνιήο ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε. Δλεηάγμκηαζ μζ απυρεζξ 

εεςνδηζηχκ ηαζ ανπζηεηηυκςκ πμο είπακ ήδδ ακαπηφλεζ πνμβεκέζηενμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ, αθθά ηαζ 

κέςκ μιάδςκ. Πάκηςξ, ημ ζφβπνμκμ πεδίμ είκαζ ακμζπηυ, ζοκεπχξ, είκαζ κςνίξ αηυιδ βζα ηδ 

ζοβηνυηδζδ ηνζηζημφ θυβμο. Γζαθαίκεηαζ υιςξ ε κεηάβαζε απυ ημ δζάβναιια ςξ ζοκμθζηυ ενβαθείμ 

ζπεδζαζιμφ ηαζ μδδβυ δνάζδξ, ζε έλα κνληέιν απνηεινχκελν απφ πεξηζζφηεξα εξγαιεία ζε 

ζπλεξγαζία, πνπ εκθαλίδνληαη ζε επηκέξνπο, ηνπηθέο εθαξκνγέο, εμειίζζνληαη ηαπηφρξνλα 

κε ηε δηαδηθαζία θαη βάδνπλ/ ειέγρνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ. 
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Σα θξηηήξηα αλζμθυβδζδξ ηαζ μιαδμπμίδζδξ ηςκ παναδεζβιάηςκ πμο ακαθφμκηαζ έπμοκ κα ηάκμοκ 

ιε ημκ ηνυπμ πμο μζ ανπζηέηημκεξ πνδζζιμπμζμφκ ημ δζάβναιια: 

 

 βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδ δεκηνπξγηθή κεηαθνξά ησλ επηζηεκνληθψλ θαη θηινζνθηθψλ 

ελλνηψλ, 

 βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο ζεσξεηηθνχ ημοξ θυβμο, παναιέκμκηαξ ζοκεπείξ ζημκ 

πνμαθδιαηζζιυ πμο μζ ίδζμζ εέημοκ ή πανμοζζάγμκηαξ ακηζθάζεζξ ηαζ ηεκά, απυ ηδ εεςνία 

ζηδκ πνάλδ 

 βζα ημκ νξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο ιεηαθένεηαζ ζημ ρδθζαηυ 

πενζαάθθμκ, 

 βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο κεραληζκνχ ηεο κεηαβνιήο ηαζ ημ δηαρσξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ κεηαβάιινληαη (εηενμηαεμνίγμκηαζ) ηαζ εηείκςκ πμο εκοπάνπμοκ ζημ ζφζηδια ηαζ 

παναιέκμοκ ζηαζεξά ζηε κεηαβνιή (ειιέκμοκ),  

 βζα ηδ ζπγθξφηεζε θαλφλσλ/ νδεγηψλ πμο εα μδδβμφκ απυ ημοξ ζοκεπείξ 

ιεηαζπδιαηζζιμφξ ζηδκ παναβςβή ιμνθήξ ηαζ, ηέθμξ,  

 ςξ ενβαθείμ ζηδ δηαηήξεζε ηνπ έιεγρνπ ηδξ δζαδζηαζίαξ. 

 

Σμ ένβμ ημοξ ηνίκεηαζ ςξ πνμξ ηδ ζπλέπεηα ηαζ ηδ ζαθήκεζά ημο ιε αάζδ ημ εεςνδηζηυ ημοξ θυβμ, 

ςξ πνμξ ηδκ επηινγή ηαζ εθαξκνγή ημο ηαηάθθδθμο δζαβνάιιαημξ ιε αάζδ ηζξ ζδζυηδηεξ πμο ημο 

απμδίδμοκ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ επζηοπία ημο ή ιδ ςξ νδεγφο δξάζεο ηαζ ςξ λνεηηθφ εξγαιείν. 

Δλεηάγεηαζ δ ζοιαμθή ημο δζαβνάιιαημξ ζηδκ απμθοβή ηδξ αοημφζζαξ οθμπμίδζδξ ημο ρδθζαημφ 

ιμκηέθμο ηαζ, ακη‟ αοημφ, ζηδκ ελεξγνπνίεζε ηνπ δπλεηηθνχ ηαζ ζηδκ πναβιάηςζδ ιζαξ απυ ηζξ 

πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο δξάζεο. πμθζάγμκηαζ δζάθμνα ιμκηέθα δζαβναιιαηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ 

ελεηάγεηαζ δ απνδνηηθφηεηα ηνπ δζαβνάιιαημξ ζε ηάεε πενίπηςζδ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, δ εμέιημή 

ημο. 
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4.2 Σν δηάγξακκα σο αλαιπηηθφ εξγαιείν 
 
Σμ δζάβναιια πμο εκδζαθένεζ ηδκ ένεοκα, υπςξ ήδδ ακαθένεδηε, είκαζ έκα ενβαθείμ πμο επζηνέπεζ 

ηδ ιεηάααζδ απυ ηδ ιία θάζδ ηδξ δοκαιζηήξ δζαδζηαζίαξ ζηδκ επυιεκδ: απφ ηε δηαρείξηζε ηεο 

κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο ζηελ αλάδεημε κηαο πνιιαπιφηεηαο ιχζεσλ, απυ υπμο μ 

ιεθεηδηήξ ιπμνεί, αλζμθμβχκηαξ, κα επζθέλεζ ηδ αέθηζζηδ. ε αοηήκ ηδκ εκυηδηα υιςξ ηαζ πνζκ 

ακαθοεεί δ δζαβναιιαηζηή θμβζηή πμο ακαθένεδηε, εα ελεηάζς ζφκημια ηαζ ηδκ άθθδ υρδ: αοηή πμο 

επδνεάγεηαζ απυ ηζξ εέζεζξ ημο Θεηηθηζκνχ ημο 19
μο

 αζχκα ηαζ ααζίγεηαζ ζε αλαιπηηθέο κεζφδνπο. 

ε αοηυ ημ πθαίζζμ, δ ανπζηεηημκζηή ζφκεεζδ εεςνείηαζ ιζα δηαδηθαζία ηεξαξρηθά δνκεκέλε, υπμο 

ημ ανπζηεηημκζηυ ακηζηείιεκμ, ημ Όθμκ, ιπμνεί κα επζιενζζηεί ζε επζιένμοξ ζοζηαηζηά, ημ άενμζζια 

ηςκ μπμίςκ δεκ οπενααίκεζ ημ Όθμκ ηαζ πμο πνδζζιμπμζεί ην δηάγξακκα σο αλαιπηηθφ εξγαιείν. 

Ωξ ζφβπνμκμ ανπζηεηημκζηυ νεφια, πμο έπεζ δεπηεί ηδκ επίδναζδ ημο Θεηζηζζιμφ, εα βίκεζ ακαθμνά 

ζημ Space Syntax ηνπ Bill Hillier.  

 

Δπζθέβεηαζ βζαηί:  

 δ μιάδα ηάκεζ εηηεηαιέκδ πνήζδ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ,  

 ελεηάγεζ δεδμιέκα πμο ιεηααάθθμκηαζ (ιεηαααθθυιεκδ πθδνμθμνία),  

 πεζνίγεηαζ ιε ηάπμζμκ ηνυπμ ηδκ πμθοπθμηυηδηα,  

 ζοκενβάγεηαζ ιε έκα εονφ πθαίζζμ ζοκενβαηχκ υθςκ ηςκ εζδζημηήηςκ ηαζ  

 ηάκεζ ζοπκέξ ακαθμνέξ ζημ δζάβναιια.  

 

Θα ακαθοεμφκ ηα ενβαθεία πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ οπμζηδνζηηέξ αοημφ ημο νεφιαημξ, ιε έιθαζδ ζημ 

νυθμ ημο δζαβνάιιαημξ ηαζ εα θακεί βζαηί ιζα ηέημζμο είδμοξ πνμζέββζζδ δεκ είκαζ δ ηαηάθθδθδ υηακ 

έπμοιε κα ηάκμοιε ιε δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ. 
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4.2.1 Σν θηινζνθηθφ ππφβαζξν. Θεηηθηζκφο- ινγηθφο Θεηηθηζκφο. 

 
Ο Θεηηθηζκφο, υπςξ ακαθένεδηε ζηδκ εκυηδηα 2.1, ςξ θζθμζμθζηυ ηαζ ημζκςκζηυ νεφια οπμζηήνζγε 

υηζ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ηυηε ηεπκμθμβζηχκ επζηεοβιάηςκ ηαζ ηδξ επηζηεκνληθήο γλψζεο 

ιπμνμφζε μ δοηζηυξ ηυζιμξ κα απαθθαβεί απυ ηζξ ενδζηεοηζηέξ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ ηζξ επζδνάζεζξ 

ημο ιοζηζηζζιμφ ηαζ κα πνμμδεφζεζ. Δίκαζ έκα επζζηδιμκζηυ θζθμζμθζηυ δυβια, ημ μπμίμ οπμζηδνίγεζ 

πςξ «έβηονδ ιμνθή βκχζδξ είκαζ ιυκμ εηείκδ πμο ααζίγεηαζ ζε αζζεδηά πνάβιαηα»,
243

 δδθαδή ιία 

πνυηαζδ ή έκαξ θοζζηυξ κυιμξ είκαζ αθδεήξ ιυκμ υηακ είκαζ θμβζηά επαθδεεφζζιμξ. Ζ επαθήεεοζδ 

εα πνέπεζ κα είκαζ ηαη' ακάβηδκ έιιεζδ, δδθαδή ιία πνυηαζδ είκαζ αθδεήξ ιυκμ υηακ, ζοκδοαγυιεκδ 

ιε ηάπμζα άθθδ αθδεή πνυηαζδ, δίκεζ αθδεή ζοιπενάζιαηα.  

O Auguste Comte, πμο έεεζε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ θζθμζμθίαξ ημο Θεηζηζζιμφ, εεςνήεδηε μ 

πνχημξ ημζκςκζμθυβμξ, εκχ ζηζξ ανπέξ ηδξ θζθμζμθίαξ ημο ζηδνίπεδηε ηαζ μ ινγηθφο Θεηηθηζκφο, 

πμο ακαπηφπεδηε ζηδκ Αοζηνία ηαζ ηδ Γενιακία, ζηζξ ανπέξ ημο 20μο αζ. Οζ ζδιακηζηέξ ελεθίλεζξ ζηδ 

θμβζηή ηαζ ηα εειέθζα ηςκ καζεκαηηθψλ, πμο ζδιεζχεδηακ ζημ ηέθμξ ημο 19
μο

 ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 

20
μο

 αζχκα ηαζ ήηακ ζοκδεδειέκεξ ιε ηα μκυιαηα ηςκ Hilbert, Peano, Frege ηαζ Russell, επδνέαζακ 

ημ θμβζηυ Θεηζηζζιυ,
244

 πμο επεδίςηε, υπςξ ηαζ μ Θεηζηζζιυξ, κα εειεθζχζεζ εκπεηξηθά ηε ινγηθή 

ηεο επηζηήκεο, ιέζα απυ αλαιπηηθέο κεζφδνπο ηαζ κα ηδκ απαθθάλεζ απυ ηζξ ακηζθάζεζξ ηδξ 

παναδμζζαηήξ ιεηαθοζζηήξ. Ο Θεηηθηζκφο, δδθαδή, απμδέπεηαζ ηδκ φπανλδ ηδξ αζηζυηδηαξ, ηδκ 

ηαεμθζηή αζηζχδδ ηαζ κμιμηεθεζαηή ζοκάθεζα υθςκ ηςκ θαζκμιέκςκ.
245

 Ζ ζεηηθηζηηθή βκχζδ 

ηαοηίγεηαζ ιε ηδ βκχζδ πμο πανέπμοκ μζ εεηζηέξ επζζηήιεξ, ζηζξ μπμίεξ μ Comte πενζέθααε ηα 

ιαεδιαηζηά- ηδκ ανζειδηζηή, ηδ βεςιεηνία ηαζ ηδ ιδπακζηή-, ηδκ αζηνμκμιία, ηδ θοζζηή, ηδ πδιεία, ηδ 

αζμθμβία ηαζ ηδκ ημζκςκζμθμβία.
246

 Οζ εεηζηζζηέξ πνμζπάεδζακ κα ζοβηνμηήζμοκ πνμβνάιιαηα βζα 

ηδ εειεθίςζδ ηδξ ανζειδηζηήξ (Principia Mathematica, Whitehead & Russell, 1910-13) ηαζ ηςκ άθθςκ 

επζζηδιχκ, ζοβηνμηχκηαξ αμησκαηηθά ζπζηήκαηα κε ηεξαξρεκέλε δνκή, ηακυκεξ, πνμηάζεζξ ηαζ 
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 Πεθεβνίκδξ Θεμδυζδξ, Λεμηθό ηεο Φηινζνθίαο, εηδ. Δθθδκζηά Γνάιιαηα, Αεήκα, 2004, ζημ θήιια «εεηζηζζιυξ» 

244
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εεςνήιαηα, ζηδνζγυιεκα ζε πνάλεζξ καζεκαηηθήο ινγηθήο.
247

 Ο Θεηζηζζιυξ, πανυθμ πμο 

πνμζεββίγεζ ηζξ επζζηήιεξ ηδξ ροπμθμβίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζμθμβίαξ, ηζξ δζαηνίκεζ πθήνςξ απυ ηδ 

θμβζηή, αθμφ επζζδιαίκεζ υηζ ημ ροπμθμβζηυ ή ημζκςκζμθμβζηυ πθαίζζμ ηδξ ακαηάθορδξ δεκ παίγεζ 

νυθμ ζηδκ ακάθοζδ ημο πθαζζίμο ηδξ θμβζηήξ δζηαζμθυβδζδξ.
248

 Καη΄ επέηηαζδ, μζ ανπζηεηημκζηέξ 

εεςνίεξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηζξ ανπέξ ημο Θεηζηζζιμφ, δζενεοκμφκ ημ ανπζηεηημκζηυ ακηζηείιεκμ σο 

απηφλνκν- απνθνκκέλν απφ άιιεο επηζηήκεο- νξγαληζκφ, ιε εκδζαθένμκ βζα ηδκ εζσηεξηθή 

ηνπ πεηζαξρία θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπ, πνπ νξγαλψλνληαη κε ηεξαξρηθή δνκή. 

                                                      
247

 Απυ ηδ Βηθηπαίδεηα, ηδκ εθεφεενδ εβηοηθμπαίδεζα, ζημ θήιια «εεηζηζζιυξ» ηαζ απυ ηδ wikipedia ζημ θήιια «positivism», 
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4.2.2 Αξρηηεθηνληθή εθαξκνγή: Space Syntax- Bill Hillier. 

 
Ήηακ θμβζηυ ημ νεφια ημο Θεηζηζζιμφ, πμο, ζοβηνζκυιεκμ ιε ηζξ ηυηε επζηναημφζεξ ακηζθήρεζξ, ήηακ 

πνμμδεοηζηυ ηαζ εηζοβπνμκζζηζηυ, κα επδνεάζεζ ηαζ ηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ ηαζ κα απμηεθεί αηυιδ 

ηαζ ζήιενα πεδίμ πμο επδνεάγεζ ιεβάθμ ιένμξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ. Ωξ ζφβπνμκδ εηδμπή ημο 

Μμκηένκμο Κζκήιαημξ, ιε ηδ πνήζδ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ, δ ζηναηδβζηή δζαπείνζζδξ ηαζ δδιζμονβίαξ 

ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο ιε ημ υκμια Space Syntax, λεηίκδζε κα ακαπηφζζεηαζ ζημ 

πακεπζζηήιζμ UCL ημο Λμκδίκμο, ηδ δεηαεηία ημο ΄80 απυ ηδκ μιάδα ημο Bill Hillier. Δίκαζ έκα 

ζφκμθμ ηεπκζηχκ βζα ηδκ ακάθοζδ πςνζηχκ δζαιμνθχζεςκ, πμο πνδζζιεφμοκ ςξ ενβαθείμ ζημοξ 

ανπζηέηημκεξ βζα κα πνμζμιμζχζμοκ ηζξ πηζαλέο επηδξάζεηο ηςκ ζπεδίςκ ημοξ.
249

 Δκημπίγεζ ηδκ 

μοζία ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ζε εζσηεξηθέο αιήζεηεο, δίκμκηαξ έιθαζδ ζημ πχξ μζ δζάθμνεξ πςνζηέξ 

δζαηάλεζξ ηαζ δζαιμνθχζεζξ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηδκ ακενχπζκδ ζοιπενζθμνά (υπςξ είκαζ ηα 

ηοηθμθμνζαηά ιμηίαα ζε εηεεζζαημφξ πχνμοξ ή δ δζαδναζηζηή ζοιπενζθμνά ζε ενβαζζαημφξ 

πχνμοξ) αηυιδ ηαζ κα επζδνάζμοκ ζηδκ πνυηθδζδ ημζκςκζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ θαζκυιεκςκ, υπςξ 

είκαζ ηα επεζζυδζα εβηθδιαηζηυηδηαξ. ηφρνο δδθαδή είκαζ, αάζδ ηδξ ακάθοζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ ηςκ 

οθζζηάιεκςκ ιμηίαςκ ζοιπενζθμνάξ, λα πξνβιεθζεί ε κειινληηθή αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ηαζ 

κα ιεεμδεοηεί δ ζηναηδβζηή ζπεδίαζδξ ζε ιεθθμκηζηέξ επειαάζεζξ. Ζ ιεεμδμθμβία δεκ είκαζ ηάεε 

θμνά δ ίδζα- ζε ηάεε πενίπηςζδ ελεηάγμκηαζ μζ ζδζαίηενμζ πανάβμκηεξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά, υιςξ ημ 

εεςνδηζηυ οπυααενμ είκαζ ζηαεενυ ηαζ λεηάεανμ, χζηε μζ πνμηάζεζξ κα είκαζ, υζμ ημ δοκαηυκ 

«επζηοπείξ», ιε ιείςζδ ημο ζπεδζαζηζημφ νίζημο.
250

  

Ζ ακάβηδ αλαιπηηθψλ κεζφδσλ πνμηφπηεζ, ιεηαλφ άθθςκ, υπςξ ζδιεζχκεζ μ Hillier, απυ ημ 

βεβμκυξ υηζ μζ ανπζηεηημκζηέξ εεςνίεξ έπμοκ «θαλνληζηηθφ παναηηήνα ηαζ πενζβνάθμοκ πχξ εα 

έπξεπε λα είλαη μ ηυζιμξ πανά πχξ είλαη. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ ανπζηεηημκζηή ιπμνεί κα είκαζ 

ηαζκμηυια ηαζ πεζναιαηζηή, ιέζς ηςκ εεςνζχκ ηδξ, αθθά ιπμνεί κα είκαζ ηαζ θάεμξ. Δπεζδή μζ 

εεςνίεξ ιπμνεί κα είκαζ θάεμξ, μζ ανπζηέηημκεξ πνέπεζ κα ιπμνμφκ κα αλζμθμβμφκ πυζμ ηαθέξ είκαζ 

                                                      
249
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250
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μζ εεςνίεξ ημοξ ζηδκ πνάλδ…».
251

 οκεπχξ, ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ ημο Space Syntax, ζηδκ ζζημζεθίδα 

ημοξ
252

 ημκίγμοκ υηζ πνδζζιμπμζμφκ «ενβαθεία πμο ααζίγμκηαζ ζε απμδείλεζξ», ηαεχξ ηαζ 

επζζηδιμκζηά ηεηιδνζςιέκεξ εεςνήζεζξ. Δίκαζ θακενυ υηζ, ιέζς ηδξ ακάθοζδξ, επζδζχημοκ ημκ 

έιεγρν ησλ αξρηηεθηνληθψλ κεηαβιεηψλ θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηνπ ζπλφινπ. οκενβάγμκηαζ ιε 

ανπζηεηημκζηά ηαζ πμθεμδμιζηά βναθεία, επεκδοηέξ, οπεφεοκμοξ ζδζμηηδζζαηήξ ακάπηολδξ, ηαεχξ ηαζ 

ιε ημ ενεοκδηζηυ πνυβναιια ηδξ Bartlett, UCL, πνμηεζιέκμο κα παξέρνπλ επαξθή επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε ηςκ ακαθφζεςκ ημοξ ηαζ αμηνιφγεζε ηςκ πνμηάζεχκ ημοξ. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ 

ενεοκχκ ημοξ είκαζ ηαηακμδηά, ιεηνήζζια, ηαηαβεβναιιέκα ηαζ απμδεδεζβιέκα ηαζ απακημφκ ζε 

ενςηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ ηάεε επζθμβή, έκακηζ ηάπμζαξ άθθδξ. Δπμιέκςξ, επζθέβμκηαζ ηα 

«ζςζηά» ηάεε θμνά απμηεθέζιαηα, ηα μπμία ελαζθαθίγμοκ ηδκ ηαηαζηεοή επζηοπδιέκςκ ημζκςκζηά 

ηαζ μζημκμιζηά πενζααθθυκηςκ.  

Όπςξ επζζδιαίκεηαζ απυ ημκ Hillier ζημ ηέηανημ ιένμξ ημο Space is the Machine «επεζδή μ 

ζπεδζαζιυξ είκαζ ιζα δζαδζηαζία δζαιμνθχζεςκ ηαζ επεζδή είκαζ παναηηδνζζηζηυ ηςκ δζαιμνθχζεςκ 

υηζ μζ ημπζηέξ αθθαβέξ πνμηαθμφκ οπενημπζηέξ δζαθμνέξ, μ ζπεδζαζιυξ είκαζ μπςζδήπμηε 

ηεξαξρηθή δηαδηθαζία […] Πνμηφπηεζ απυ αοηυ υηζ μζ πνμζπάεεζεξ ιεθεηδηχκ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ 

ιεευδςκ κε ηεξαξρηθψλ (bottom up) απμηοβπάκμοκ ςξ ζοζηήιαηα επελήβδζδξ. Μπμνμφκ κα 

θεζημονβήζμοκ βζα κα δδιζμονβήζμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ανπζηεηημκζηέξ ηαοηυηδηεξ, αθθά υπζ βζα κα 

πνμςεήζμοκ ηδκ ανπζηεηημκζηή ηαηακυδζδ».
253

 Δίκαζ θακενυ θμζπυκ υηζ, πανυθμ πμο ηδκ ίδζα επμπή 

(αθ. ηεθ. 3.3.2.1-2) μνζζιέκεξ μιάδεξ πεζναιαηίγμκηαζ ιε ιδ ζενανπζηέξ δμιέξ ηαζ ιδ βναιιζηέξ 

δζαδζηαζίεξ, πνμηεζιέκμο κα εκηάλμοκ ηδκ πμθοπθμηυηδηα -πμο εεςνμφκ πνυηθδζδ- ζημ ζπεδζαζιυ, 

δ εεςνία ημο Space Syntax, αθθά ηαζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ ζοκεεηζηχκ ιεευδςκ, μζ μπμίεξ, ηαηά 

πανάδμζδ, ααζίγμκηαζ ζε ακαθοηζηέξ δζαδζηαζίεξ, εηθνάγμοκ ηδκ αλαζθάιεηα ηαζ ηδκ αβεβαηφηεηά 

ημοξ γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηεο πνιππινθφηεηαο. Ζ ζδέα ημο απνυαθεπημο, ημο ακαδουιεκμο, πμο 
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λεθεφβεζ απυ ημ ζοκμθζηυ έθεβπμ ηαζ δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζε θφζεζξ πμο ιπμνμφκ, εη ηςκ πνμηένςκ 

(a priori) κα πνμαθεθεμφκ, πνμηαθεί ζφβποζδ ηαζ αδοκαιία ηαηακυδζδξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ 

δζαδζηαζίαξ. Η αλάιπζε γίλεηαη ην κέζν ειέγρνπ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ην δηάγξακκα γίλεηαη 

ην θαηεμνρήλ αλαιπηηθφ εξγαιείν.  

Σα εξγαιεία δδθαδή πμο πνδζζιμπμζμφκ ζηδνίγμκηαζ ζηδ δζάζπαζδ ημο ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο 

ζηα επζιένμοξ ζοζηαηζηά ημο ηαζ ζηδ δδιζμονβία ιζαξ ηεξαξρηθήο δελδξηθήο δνκήο, πμο 

πενζβνάθεζ ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ζοκυθμο απυ ηα ιένδ ημο. Έηζζ, είκαζ εθζηηή δ ηαηακυδζδ ηδξ δμιήξ 

ημο ακηζηεζιέκμο, δ αλζμθυβδζή ημο ηαζ μ ηαεμνζζιυξ ηςκ ιεθθμκηζηχκ πανειαάζεςκ. Ζ ηερληθή 

αλάιπζεο, πμο ακηζιεηςπίγεζ «ηζξ πυθεζξ ηαζ ηα ηηίνζα ςξ ζημζπεία “ηαηανπήκ πςνζηά”, δδθαδή ςξ 

δίηηομ πχνςκ ιέζα ζημοξ μπμίμοξ γμφιε ηαζ ηζκμφιαζηε»,
254

 ζηδνίγεηαζ ζε ςεθηαθά κέζα, υιςξ μζ 

ιεθεηδηέξ ημκίγμοκ υηζ δ πνήζδ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ αμδεά ζημκ ακηζηεζιεκζηυ ηαζ αηνζαή 

ζπεδζαζιυ, ζε ηαιία υιςξ πενίπηςζδ δελ ειέγρεη ηηο απνθάζεηο, μφηε παναηάιπηεζ ηδκ 

ακενχπζκδ ηνίζδ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ακαπανίζηακηαζ ρδθζαηά ζε πάνηεξ ηαζ 

βναθήιαηα, πμο απμηοπχκμοκ ιε ημκ αηνζαέζηενμ δοκαηυ ηνυπμ ηδ δοκαιζηή ηςκ οπυ ελέηαζδ 

πχνςκ ηαζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ επζιένμοξ πςνζηχκ ζημζπείςκ. Σμ ζδιακηζηυηενμ, υζμκ αθμνά ηα 

βναθήιαηα, ζφιθςκα ιε ημκ Hillier, είκαζ υηζ είκαζ δζαβνάιιαηα ηαεανχκ ζπέζεςκ ηαζ ιυκμ, πμο 

ααζίγμκηαζ ζε ημπμθμβζηέξ ακαθφζεζξ ηαζ δεκ ακαθχκμκηαζ ζηδκ πενζβναθή βεςιεηνζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ.
255

 Πανυθμ υιςξ πμο ηα εζςηενζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ δεκ 

παίγμοκ ηυζμ νυθμ υζμ μζ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ, ζημζπείμ πμο εκδζαθένεζ ηδκ ένεοκα, ην δηάγξακκα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αθαηξέζεη πιεξνθνξία απφ ηελ πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα.  

ηδκ πενίπηςζδ πυθεςκ, βζα πανάδεζβια, υπςξ ακαθένεζ ζημ «The common language of space: a 

way of looking at the social, economic and environmental functioning of cities on a common basis»
256

 

ιε απθά καζεκαηηθά εξγαιεία, πμο ζοζπεηίγμοκ ζημζπεία ιεηαλφ ημοξ, ακζπκεφμκηαζ, ζημ οπυααενμ  

                                                      
254

 Hillier, Bill, “The Hidden Geometry of Deformed Grids”, Space Syntax First International Symposium, Λμκδίκμ, 1997, ιηθν. 

δζηή ιμο 

255
 ημ ίδζμ, ιηθν. δζηή ιμο 

256
 http://www.spacesyntax.org/publications/commonlang.html, πνυζααζδ 15/03/08, ιηθν. δζηή ιμο 

http://www.spacesyntax.org/publications/commonlang.html


 291 

Δηθ. 43. Bill Hillier, Space Syntax.  

Υάνηδξ πμο απμηοπχκεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο ηυζιμο ηαζ ηα ιμηίαα ηίκδζδξ ζηδκ πθαηεία Trafalgar ημο 

Λμκδίκμο (εζη. a) ηαζ αλμκζημί πάνηεξ – axial maps (εζη. b,c)  

 

Ζ εζηυκα a είκαζ απυ ημ http://www.spacesyntax.com/Files/MediaFiles/Trafalgar_Profile.pdf, πνμζα. 15/03/10 

δ εζηυκα b  απυ ημ http://www.spacesyntax.org/publications/commonlang.htm, πνμζα. 15/03/10l  

ηαζ δ c απυ ημ http://www.spacesyntax.com/Files/MediaFiles/CAN_STREETS_BE_MADE_SAFE.pdf, πνμζα. 15/03/10  

http://www.spacesyntax.com/Files/MediaFiles/Trafalgar_Profile.pdf
http://www.spacesyntax.org/publications/commonlang.htm,%20προσβ.%2015/03/10l
http://www.spacesyntax.com/Files/MediaFiles/CAN_STREETS_BE_MADE_SAFE.pdf
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ημο δζηηφμο ηςκ δνυιςκ, ηα ιμηίαα ηίκδζδξ (αθ. εζη. 43 a). Έκα ενβαθείμ ακαπανάζηαζδξ έπεζ 

απμδεζπεεί επανηέζηενμ, αοηυ ημο «αμνληθνχ ράξηε» (“axial map”), πμο απμηεθείηαζ απυ έκα 

πθέβια «ιαηνφηενςκ ηαζ ημκηφηενςκ βναιιχκ», ημ ιήημξ ηςκ μπμίςκ δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζε 

πναβιαηζηέξ βεςιεηνζηέξ απμζηάζεζξ, πανά δείπκεζ ημ ζοκημιυηενμ ηαζ αναδφηενμ ηνυπμ υδεοζδξ 

ιεηαλφ δφμ ζδιείςκ, αθμφ έπμοκ θδθεεί οπυρδ υθμζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ δζέθεοζδ ηςκ 

πεγχκ απυ ηδκ πενζμπή, ζε δζάθμνεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ. ημ πάνηδ επίζδξ απμηοπχκμκηαζ μζ 

βςκίεξ ηςκ μπηζηχκ θοβχκ, υπςξ ηαεμνίγμκηαζ απυ ηα ηηζνζαηά ιέηςπα ηαζ ιεθεηάηαζ δ ζπέζδ ημοξ 

ιε ηα ιήηδ ηςκ βναιιχκ. Ζ ακάθοζδ ημο πάνηδ, πμο απμηοπχκεζ ημπμθμβζηέξ ζπέζεζξ ηαζ δ 

ιεηαηνμπή ημο ζε βνάθδια, υπμο ακαπανίζηακηαζ ιε πνςιαηζηέξ δζαααειίζεζξ μζ δνυιμζ ηαζ θαίκεηαζ 

πμζμζ απυ αοημφξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαθφηενα ζημ ιέθθμκ, βίκεηαζ ιε ηδ αμήεεζα 

ρδθζαηχκ πνμβναιιάηςκ (Axman) ηαζ ιζαξ δζζδζάζηαηδξ ρδθζαηήξ εθανιμβήξ, ημο Isovist 

Integration (αθ. εζη. 43 b, c). 

ε άθθεξ πενζπηχζεζξ ακάθοζδξ, πνμηζιάηαζ δ ιέεμδμξ ημο «θπξηνχ ρψξνπ» (convex space), πμο 

ακαπανζζηά, ζε δζζδζάζηαηα δζαβνάιιαηα, ημ πχνμ ςξ πμθφβςκμ ιε απθέξ βναιιέξ, πμο εκχκμκηαζ 

ηα άηνα ημοξ ηαζ πμο ηαιία βναιιή ιεηαλφ δφμ ζδιείςκ δεκ ελέπεζ απυ ηδκ πενίιεηνμ ημο πχνμο. Ζ 

δζάνενςζδ ημο πχνμο ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδ ζοιπενζθμνά δφμ αηυιςκ πμο ανίζημκηαζ ζε αοηυκ 

ηαζ ημ βνάθδια πμο πνμηφπηεζ, ημ δζάβναιια Isovist, πενζβνάθμκηαξ, απυ ηάεε ζδιείμ ημο πχνμο, 

ημ πεδίμ μναηυηδηαξ, απμηοπχκεζ αοηέξ αηνζαχξ ηζξ μπηζηέξ, ακηζθδπηζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

ζημζπείςκ πμο πενζέπμκηαζ ζημ πχνμ. Όιςξ, υπςξ επζζδιαίκεηαζ ζηδ δζπθςιαηζηή ενβαζία ημο 

ανπζηέηημκα Γ. Παπαδυπμοθμο Ιεξαξρηθέο δνκέο- Παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο, ηαζ ζε αοηήκ ηδκ 

πενίπηςζδ «[…] αθαηξνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνθεηκέλσλ απυ ημ πχνμ, αθθά ηαζ μζ 

δοκαηυηδηεξ ηδθε-δζαζφκδεζδξ ηςκ πνδζηχκ ιε άθθμοξ πχνμοξ ιέζς ηεπκμθμβζχκ υπςξ μζ ηάιενεξ 

ή ημ ηδθέθςκμ […] Ζ ειαρηζηνπνίεζε ζηδ αάζδ ηδξ απμδέπεηαζ ηδκ φπανλδ εθάπζζηςκ ζοζηαηζηχκ 

ιε ηα μπμία έκαξ πχνμξ ιπμνεί κα πενζβναθεί, κα ηαηακμδεεί ηαζ κα ακαπαναπεεί».
257

 Σμ 

οπμηείιεκμ πμο ηζκείηαζ ζημ πχνμ, δδθαδή, κμείηαζ ςξ ζεκείν ρσξίο ηδηφηεηεο ηαζ επεξεάδεη ην 

                                                      
257

 Παπαδυπμοθμξ, Γδιήηνδξ, Γζπθςιαηζηή Δνβαζία Μεηαπηοπζαημφ ζηδκ ηαηεφεοκζδ «πεδζαζιυξ- Υχνμξ – Πμθζηζζιυξ», 
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δηάγξακκα κφλν κέζσ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ, πανυθμ πμο ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ημ 

αθμνμφκ. 

 

οκμρίγμκηαξ ηα παναπάκς, μ ηνυπμξ πμο δ μιάδα πνμζεββίγεζ ηζξ έκκμζεξ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ, 

ημο πνυκμο ηαζ ηδξ ιεηααμθήξ ηαζ πεζνίγεηαζ ηδκ ημπμθμβία, ημ δζάβναιια ηαζ ηα ρδθζαηά ιέζα δεκ 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ακάβηεξ αοηήξ ηδξ ένεοκαξ βζα ημοξ θυβμοξ πμο ακαθφμκηαζ παναηάης. 

 

Όζμκ αθμνά ηδκ πνιππινθφηεηα: 

 δελ αμηνπνηείηαη ςξ πανάβμκηαξ πμο ακμίβεζ κέεξ δοκαηυηδηεξ.  

«Δίκαζ πνμθακέξ υηζ μ έθεβπμξ εεςνείηαζ ςξ ιμκυδνμιμξ βζα ηδκ επζηοπδιέκδ ηαηαζηεοή ηαζ βζα ηδκ 

αεθηζζημπμίδζδ ηδξ απυδμζδξ εκυξ ζοζηήιαημξ. Ζ πνιππινθφηεηα αληηκεησπίδεηαη σο 

κεηνλέθηεκα, ή ηαηά ζοκεήηδ ακαπυθεοηηδ, μ πεζνζζιυξ ηδξ μπμίαξ ιπμνεί κα πνμέθεεζ ιυκμ απυ 

ηδκ ειάηησζή ηεο ζηα απνιχησο απαξαίηεηα ζηνηρεία. Ακ αοηά ηα ζημζπεία έπμοκ ηαζ ιζα 

ελάνηδζδ ζενανπζηήξ δμιήξ, ηυζμ πζμ εφημθμ κα εθεβπεεί δ δζαδζηαζία ή κα απμημπεί έκα ηιήια 

ηδξ».
258

 

 

Όζμκ αθμνά ημ ρξφλν ηαζ ηδ κεηαβνιή: 

 μ πνυκμξ δε εεςνείηαζ ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ζπεδζαζιμφ ηαζ ε δηαδηθαζία είλαη γξακκηθή θαη 

φρη δπλακηθή. 

Ακ ηαζ ζηδκ ακάθοζδ θαιαάκεηαζ οπυρδ βζα πανάδεζβια δ ηίκδζδ ηςκ πεγχκ ζε δζάθμνεξ χνεξ ηδξ 

ιέναξ, δελ ελδηαθέξεη ε αμηνπνίεζε ηεο κεηαβνιήο, πανά δ ζηηγκηαία θαη δηαδνρηθή 

θαηαγξαθή ηςκ δεδμιέκςκ, πνμηεζιέκμο κα πνμηφρεζ ζηαηζζηζηά «μ ιέζμξ υνμξ». Γε ιακβάλεηαη 

ππφςε ε δηάδξαζε ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ, πανά ιυκμ ελεηάγεηαζ πχξ ηα ζημζπεία ηαηακέιμκηαζ ζημ 

πχνμ ηάεε ζηζβιή ηαζ πμζα είκαζ ηεθζηά δ επίδναζδ ημο πχνμο ζηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ζημζπείςκ, πμο 

ανίζημκηαζ ζε αοηυκ. Σμ απμηέθεζια ηδξ ακάθοζδξ, ακ δ δζαδζηαζία επακαθδθεεί, είκαζ πάκηα ημ 

ίδζμ, αθμφ δ αθεηδνία είκαζ πάκηα δ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ ηαζ μ ηνυπμξ πνμζέββζζδξ είκαζ απυ ημ 

                                                      
258

 ημ ίδζμ 
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υθμ πνμξ ηα ιένδ, πνμξ ημ εθάπζζημ. Πνάβιαηζ, υπςξ ακαθφεδηε ζημ ηεθ. 3.2.2.1, ζηα βναιιζηά 

ζοζηήιαηα ημ ζφκμθμ είκαζ ημ άενμζζια ηςκ επζιένμοξ ηαζ δ έιθαζδ δίκεηαζ ζε ελςβεκείξ 

πανάβμκηεξ-δοκάιεζξ (αίηζα), πμο πνμηαθμφκ επζπηχζεζξ ακάθμβεξ ιε ημ αίηζμ. Ζ ένεοκα υιςξ, βζα 

ημοξ θυβμοξ πμο έπμοκ ήδδ ακαθενεεί ζημ ηεθ. 3, εκδζαθένεηαζ βζα κε γξακκηθά, δπλακηθά 

ζπζηήκαηα, φπνπ επζχλε έρεη ε θάζε απηφλνκε κνλάδα θαη ε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ηδηφηεηεο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ε νπνία είλαη πεξίπινθε 

θαη κε πξνβιέςηκε.  

 

Όζμκ αθμνά ηδ πνήζδ ηνπνινγηθήο γεσκεηξίαο: 

 πανυθμ πμο δ μιάδα ημο Space Syntax ηάκεζ πνήζδ ηνπνινγηθψλ ζρέζεσλ, δ ακάθοζδ 

ηςκ ζπέζεςκ εηθνάγεηαζ ηονίςξ ιε ηεξαξρηθή, δελδξηθή δνκή.  

ημ βνάθδια- δζάβναιια ζοκοπάνπμοκ μζ βεςιεηνζηέξ ηαζ ιεηνζηέξ ζδζυηδηεξ ημο ζοζηήιαημξ ιε ηζξ 

ημπμθμβζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ημο ζοζηήιαημξ. Όιςξ δ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα, ιεθεηά 

ζοκεεηζηέξ ιεευδμοξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ μ πχνμξ δε δμιείηαζ ζενανπζηά, απυ πάκς πνμξ ηα 

ηάης (top down procedures) ηαζ ιε πνμηαεμνζζιέκμ ηνυπμ, αθθά πνμηφπηεζ κέζα απφ ηε ζρέζε 

ζπκβάλησλ (bottom up procedures). Ζ ημπμθμβία, υπςξ έπεζ ακαθοεεί ζηδκ εκυηδηα 4.1.3.2, 

ζοιαάθεζ ζε αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ βζαηί εκδζαθένεηαζ βζα «ιμκηέθα αθδνδιέκδξ μνβάκςζδξ» ηαζ υπζ 

βζα ηα ιεηνζηά βκςνίζιαηα ιζαξ μκηυηδηαξ, δίκεζ ιμνθή ζε ζοζηήιαηα πμο ιεηαθθάζζμκηαζ ηαζ 

δζαθμνμπμζμφκηαζ μιαθά ηαζ ζε ζοκέπεζα ηαζ επζηνέπεζ ζημκ ανπζηέηημκα κα ηαηακμήζεζ ηδ 

ζοιπενζθμνά ημοξ ζημ πνυκμ ηαζ κα δζαηνίκεζ πμζεξ ζδζυηδηεξ παναιέκμοκ αιεηάαθδηεξ, υηακ δ 

βεςιεηνία ημοξ οπυηεζηαζ ζε παναιμνθχζεζξ. 

 

Όζμκ αθμνά ημ δηάγξακκα: 

 ηυζμ δ ιέεμδμξ ημο «αλμκζημφ πάνηδ» υζμ ηαζ δ ιέεμδμξ ημο «ηονημφ πχνμο» 

πνδζζιμπμζμφκ ημ δηάγξακκα αλαιπηηθά. 

Πνμηεζιέκμο κα ελδβήζμοκ ηαζ κα εθέβλμοκ ηδκ πμθοπθμηυηδηα, μζ ιεθεηδηέξ πνδζζιμπμζμφκ ημ 

δζάβναιια ςξ ακαθοηζηυ ενβαθείμ, αθαζνχκηαξ ζημζπεία ηαζ ιεζχκμκηαξ ημοξ πανάβμκηεξ πμο 
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επδνεάγμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ηαζ, επμιέκςξ, ημ ζπεδζαζιυ, ζημ ειάρηζην δπλαηφ. Ο ζπεδζαζιυξ ηαζ 

μζ ιεθθμκηζηέξ απμθάζεζξ ζηδνίγμκηαζ ζηδκ μνευηδηα ηαζ εβηονυηδηα ηςκ πθδνμθμνζχκ ηδξ 

ακάθοζδξ, πμο ακαπανίζηακηαζ δζαβναιιαηζηά, εκχ δ ιμνθή, πμο πνμηφπηεζ ιε ηαεανά μνεμθμβζηή 

δζαδζηαζία, δε ρξεζηκνπνηεί ην δηάγξακκα σο κεραληζκφ πνπ ζα ππξνδνηήζεη ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ αξρηηέθηνλα- ζοκημκζζηή, υπςξ εκδζαθένεζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα. 

 

Σέθμξ, υζμκ αθμνά ηδ πνήζδ ςεθηαθψλ ηερληθψλ: 

 πανυθμ πμο ηα εξγαιεία ηδξ μιάδαξ ημο Space Syntax είκαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ςεθηαθά, 

αοηά αμδεμφκ ζημκ ακηζηεζιεκζηυ ηαζ αθξηβή ζρεδηαζκφ ηαζ δε πνδζζιεφμοκ βζα ηδκ 

απελάνηδζδ ηδξ ιμνθήξ απυ πνμηαεμνζζιέκα ζοζηήιαηα μνβάκςζδξ.  

 

Ζ ένεοκα, ακηίεεηα, εκδζαθένεηαζ βζα ημ πχξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηακείξ ρδθζαηέξ ηεπκμθμβίεξ, ιπμνεί 

κα ζπεδζάγεζ ζε δπλακηθφ πεξηβάιινλ, κα ηζκείηαζ ζημκ άλμκα δοκδηζηυ- πναβιαηςιέκμ ηαζ μζ 

ιμνθέξ πμο πνμηφπημοκ κα είκαζ ιμνθέξ ιε επίπηςζδ (affect). ε αοηυ ημ πθαίζζμ αλίγεζ κα 

ακαθενεεί υηζ ηα ηεθεοηαία ηνία πνυκζα ενεοκάηαζ απυ ηδκ μιάδα ημο Space Syntax δ πνήζδ 

«πναηηυνςκ» (“agents”), ιέζς εθανιμβχκ Σεπκδηήξ Νμδιμζφκδξ ηαζ οζμεεηείηαζ δ θμβζηή ημο 

ζιήκμοξ, ζηα πθαίζζα πμο έεεζε, ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟80, o εεςνδηζηυξ Craig Reynolds 

(3.2.2.4 ). Όπςξ έπεζ ακαθοεεί, δ ιεθέηδ ημο απέδεζλε υηζ ιε ηδ πνήζδ ιυκμ ηνζχκ ημπζηχκ ηακυκςκ, 

πμο αθμνμφκ απμηθεζζηζηά ηδ ιμκάδα (ημο ζιήκμοξ) ηαζ πςνίξ κα δμεεί ηάπμζα εκημθή πενί 

ζπδιαηζζιμφ ζιήκμοξ, ε αλαδπφκελε κνξθή, πνπ πξνέθππηε απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θάζε 

μερσξηζηήο κνλάδνο, ήηαλ πάληα ζκήλνο. Βαζζζιέκα ζε αοηή ηδ θμβζηή ηα κέα πνμβνάιιαηα ημο 

Space Syntax, ιε ηδ πνήζδ «πναηηυνςκ», πμο αημθμοεμφκ ιυκμ ηάπμζμοξ πενζμνζζιέκμοξ ηακυκεξ 

δνάζδξ, ιεθεημφκ ηδκ ηίκδζδ ημο πθήεμοξ ιέζα ζε ηηίνζα ή ζημ δδιυζζμ πχνμ. Ο πχνμξ δέπεηαζ ηζξ 

επζδνάζεζξ ηδξ ηίκδζδξ ημο πθήεμοξ ηαζ μζ πνμηάζεζξ ηςκ ιεθεηχκ, θαίκεηαζ υηζ πθέμκ θαιαάκμοκ 

οπυρδ ημοξ ηδ δζάδναζδ ιεηαλφ ηςκ ιμκάδςκ πμο ηαημζημφκ ημ πχνμ. Γδθαδή οπάνπεζ δ ηάζδ κα 

εζζαπεεί δ έλλνηα ηεο κεηαβνιήο ζην ζρεδηαζκφ, κα δμεεί αάνμξ ζηδκ αλία ηδξ ιμκάδαξ ηαζ ζημ 

πψο ε αιιειεπίδξαζε ησλ κνλάδσλ κπνξεί λα κεηαβάιιεη δπλακηθά ην ρψξν.  
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Παναηδνείηαζ θμζπυκ δ ιεηαηυπζζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ απυ ηδ πνήζδ ακαθοηζηχκ ενβαθείςκ ζηδ 

ρξήζε δπλακηθψλ εξγαιείσλ ηαζ απυ ημκ έθεβπμ ημο ζοκυθμο ιε ζενανπζηή δμιή (απυ πάκς πνμξ 

ηα ηάης) ηαζ ιε πνμηαεμνζζιέκα απμηεθέζιαηα ζηνλ έιεγρν ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ 

κνλάδσλ θαη ζηελ αλάδπζε, κέζα απφ ηε δηάδξαζή ηνπο, απξφβιεπησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Όιςξ βζα κα θηάζεζ ημ δζάβναιια, απυ ακαθοηζηυ ενβαθείμ, κα παίδεη ελεξγφ ξφιν ζηελ 

νξγάλσζε ηεο κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ, μζ 

ανπζηέηημκεξ, ηζξ ηεθεοηαίεξ ηνεζξ δεηαεηίεξ ζηνάθδηακ ζε άθθεξ θζθμζμθζηέξ ακαγδηήζεζξ, βζα κα 

ζηδνίλμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ ηαζ κα ακηθήζμοκ βκχζδ ηαζ έιπκεοζδ βζα πεζναιαηζζιμφξ ζε κέα πεδία, 

ηάκμκηαξ αέααζα πνήζδ πάκηα ρδθζαηχκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ημπμθμβζηχκ βεςιεηνζχκ. Ζ πμνεία αοηή 

ελεηάγεηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ εκυηδηεξ. 
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4.3 Σν δηάγξακκα σο ηδεφγξακκα. Derrida-Eisenman. 
 
ηζξ πενζζζυηενεξ ανπζηεηημκζηέξ πναηηζηέξ πνζκ ηδ δεηαεηία ημο ‟80, υπςξ ακαθφεδηε ήδδ, ημ 

δζάβναιια, ςξ κμδηζηυ ενβαθείμ, ανίζηεηαζ ακάιεζα ζηδ ζφκεεζδ ηαζ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια, ςξ 

ακαθοηζηυ, επελδβδιαηζηυ επζκυδια ηαζ θεζημονβεί ςξ κέζν ειέγρνπ ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Υαναηηδνζζηζηυηενμ πανάδεζβια ημ θμκηηζμκαθζζηζηυ Bubble diagram ημο Bauhaus, πμο πςνίγεζ ημ 

θεζημονβζηυ πνυβναιια ζε οπμηαηδβμνίεξ, ακηζζημζπεί πχνμοξ ζηδκ ηάεε πνμβναιιαηζηή εκυηδηα 

ηαζ πνμηείκεζ ηδ πςνζηή ζπέζδ ηςκ θεζημονβζηχκ εκμηήηςκ. ε δζαθμνεηζηή ηαηεφεοκζδ είκαζ δ 

πνμζέββζζδ ημο δζαβνάιιαημξ απυ ημκ Peter Eisenman ηαηά ηδκ ελέθζλδ ημο εεςνδηζημφ, αθθά ηαζ 

ημο ιεθεηδηζημφ ηαζ ηηζζιέκμο ένβμο ημο. Ακηζθαιαάκεηαζ ήδδ απυ ηδ δεηαεηία ημο ‟70 υηζ 

ανπζηεηημκζηή δζακφεζ ιζα επμπή «πμο εκδζαθένεηαζ βζα έκκμζεξ υπςξ δ κεηαβνιή, ε αζηάζεηα θαη ε 

ξεπζηφηεηα» ηαζ πζζηεφεζ υηζ «πνέπεζ κα ανεεεί έκα δηάγξακκα πμο κα απμηνίκεηαζ ζε αοηέξ».
259

 

Ξεηζκά πνδζζιμπμζχκηαξ ημ δηάγξακκα σο ηδεφγξακκα, ζηδνζγυιεκμξ ζημ θζθμζμθζηυ θυβμ ημο 

Jacques Derrida. Δνεοκά ηδ ζπέζδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ιε ημκ εαοηυ ηδξ ηαζ ακηζιεηςπίγεζ ηδ 

ζφκεεζδ ςξ νκνηνπνηεηηθή δζαδζηαζία. Σμ δζάβναιια ζηζξ πνχηεξ ημο ακαγδηήζεζξ είκαζ αξρέηππν, 

εηθφλα, ζχκβνιν ηαζ αμδεάεζ ζηδ ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ημο ακηζηεζιέκμο. ηδκ πνμζπάεεζά 

ημο κα απακηήζεζ ζηα αδζέλμδα ηδξ απμδυιδζδξ, ηδ δεηαεηία ημο ‟80, ιεηαπεζνίγεηαζ ημ δζάβναιια 

ςξ έηθναζδ ηδξ εζςηενζηυηδηαξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ηδξ ζπέζδξ ηδξ ιε ημ πανεθευκ (diagrams 

of interiority and anteriority) ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ηδξ ζπέζδξ ηδξ ιε βθςζζζηά ηαζ θεηηζηά 

βναθήιαηα. Ανβυηενα, απυ ηδ δεηαεηία ημο ΄90 ηαζ φζηενα, ηάκμκηαξ πνήζδ ρδθζαηχκ ηεπκμθμβζχκ 

ηαζ εκζςιαηχκμκηαξ ηδκ έκκμζα ημο πνυκμο ζημ ζπεδζαζιυ, εκδζαθένεηαζ βζα δζαβνάιιαηα 

ελςηενζηυηδηαξ (diagrams of exteriority), πμο εζζάβμοκ έκκμζεξ απυ άθθα πεδία, θεζημονβμφκ ςξ 

κεραληζκνί έιεγρνπ θαη νξγάλσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηαζ δεκ ιεηαθνάγμκηαζ ηαε‟ αοηά ζε θοζζηή 

πναβιαηζηυηδηα. Ο Eisenman ακαθένεηαζ ζοπκά ηαζ ζημ θζθμζμθζηυ θυβμ ημο Deleuze ηαζ ηδκ 

ακάθοζδ αοημφ ηονίςξ απυ ημκ Robert Somol, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ υιςξ εηθνάγεζ ηδκ 

ακηίννδζή ημο ηαζ επζζηνέθεζ ζημκ Derrida βζα κα οπμζηδνίλεζ ηζξ απυρεζξ ημο. 
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4.3.1 Φηινζνθηθφ ππφβαζξν. Derrida. 

 
Γζα ημκ Jacques Derrida, υπςξ πενζβνάθεζ μ Eisenman ζημ αζαθίμ ημο Diagram Diaries, δ 

ζοββναθή είκαζ ιζα ζοκεήηδ ηαηαπζεζιέκδξ/ απςεδιέκδξ ικήιδξ (condition of repressed 

memory). Έκαξ ηνυπμξ κα οπενζζπφζεζ δ ικήιδ ζηδ θήεδ είκαζ ιέζς ηδξ πνήζδξ «ικδιμκζηχκ 

ηεπκδιάηςκ» (mnemonic devices), υπςξ είκαζ ημ ίρλνο (trace). Σμ ίπκμξ, ιζα ιμνθή βναθήξ, υπζ 

ηεθζηήξ, αθθά οπυ πνμζδζμνζζιυ, δίκεζ πζεακέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ζημζπείςκ, πμο, εκίμηε, πνμηφπημοκ 

απυ παθζυηενα ηαηαπζεζιέκα βναθήιαηα.
260

 Σμ ίπκμξ, υιςξ, απυ ιυκμ ημο δεκ είκαζ βεκεζζμονβυ, 

δεκ αζηεί ηνζηζηή ακάθοζδ ηαζ δεκ μδδβεί ζε ιεηαζπδιαηζζιμφξ. Υνεζάγεηαζ ιζα δηαγξακκαηηθή 

ηερληθή βζα ηδκ επελενβαζία ηςκ ζπκχκ, ηδ ζοκηήνδζδ ή δζαβναθή ημοξ. Ο Derrida ηάκεζ πνήζδ ημο -

δζπθήξ υρδξ- ζδιεζςιαηάνζμο (Mystic Writing Pad) ημο Freud, πμο απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ 

ζηξψζεηο: ηδκ ακχηενδ, υπμο ηακείξ ιανηάνεζ, ηδκ εκδζάιεζδ, πμο θεζημονβεί ζακ ηανιπυκ ηαζ ηδκ 

ηαηχηενδ, πμο ιμζάγεζ ιε ηένζκδ ηαιπθέηα. Ζ γξαθή θαη επαλαγξαθή ζηδ ακχηενδ επζθάκεζα 

ανπεζμεεηείηαζ, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ηαζ ημ ζζημνζηυ ηδξ δζαδζηαζίαξ απμηοπχκεηαζ ζηδκ ηαηχηενδ 

ζηνχζδ, εκχ επζηνέπεηαζ δ ζοκφπανλδ ηαζ ιίλδ ηςκ ζπκχκ. Ζ βναθή, θμζπυκ, ςξ ηεθζηυ ηείιεκμ, πμο 

έπεζ πνμηφρεζ απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ ζπκχκ, είκαζ ιζα ζπλζήθε θαηαπηεζκέλεο αλάκλεζεο ηαζ 

«δ ανπή ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ειθάκζζδξ».
261

 Όπςξ επζζδιαίκεζ μ Derrida «πνεζαγυιαζηε έκα 

ιμκαδζηυ ηέπκδια πμο κα πενζέπεζ έκα δζπθυ ζφζηδια, ιζα δζανηχξ δζαεέζζιδ αεςυηδηα ηαζ ιζα 

αδζάημπδ θφθαλδ ζπκχκ».
262

 Ζ έιθαζδ ημο Eisenman εδχ δίκεηαζ αηνζαχξ ζηδκ ζηακυηδηα ημο 

ζδιεζςιαηάνζμο ηυζμ κα δέπεηαζ ζοκεπχξ κέα ζδιάδζα βναθήξ, υζμ ηαζ κα θοθάζζεζ ηα ίπκδ ηδξ 

πνμδβμφιεκδξ βναθήξ, εκχ λεφηεξα θαη παιαηφηεξα ίρλε ζπλππάξρνπλ ζε ιζα μνζγυκηζα 

δζαζηνςιάηςζδ.  

Ο Eisenman επζπεζνεί κα ακηζζημζπήζεζ ημ ίπκμξ ζημ αξρηηεθηνληθφ ζθίηζν, πμο παναπέιπεζ ζε 

πζεακά πςνζηά ζεκάνζα ηαζ υπζ ζε ηεθεζςιέκεξ θφζεζξ. ηδ δζαδζηαζία ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ζφκεεζδξ, 
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ηαηά ακηζζημζπία ιε ηδ δζαδζηαζία ζοββναθήξ, πνμηεζιέκμο απυ ηα ανπζηά ζηίηζα κα μδδβδεεί ηακείξ 

ζε οθζηυ απμηέθεζια, είκαζ απαναίηδημξ έκαξ κεραληζκφο κεζνιάβεζεο, πμο εα επζηνέρεζ ηδκ 

ακάιζλδ (superposition) ζπκχκ ηαζ ηδκ μνβάκςζή ημοξ ιε ηνυπμ χζηε κα πανάβεηαζ κυδια, αθθά ηαζ 

κα εηθνάγεηαζ δ ηζηνξηθφηεηα θαη ε εζσηεξηθφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο. Αοηυξ μ ιδπακζζιυξ είκαζ 

ημ δηάγξακκα, πμο ζοθθαιαάκεηαζ ςξ ιζα ζεζνά ζηνχζεςκ, μζ μπμίεξ πενζέπμοκ ηα ανπζηά ίπκδ ηαζ 

δέπμκηαζ μδδβίεξ απυ ηδ ικήιδ βζα ηδκ μνβάκςζή ημοξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ, ζημ ηεθζηυ απμηέθεζια, 

ειπενζέπεηαζ δ ανπζηή επζεοιία ηαζ πεζνμκμιία, ηαεχξ ηαζ μζ ζοκεήηεξ, πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ημ 

πανεθευκ ηαζ έηζζ μθμηθδνχκεηαζ δ ακηίθδρδ. Ζ ανπζηεηημκζηή, έηζζ, είκαζ ηάηζ παναπάκς απυ αοηυ 

πμο θαίκεηαζ ηαζ ακαπανζζηά, αθμφ ειπενζέπεζ, ιέζς ηδξ δζαβναιιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηδκ έκκμζα ημο 

παιίκςεζηνπ. Αθμφ ηα ίπκδ πνμηείκμοκ πζεακέξ ζπέζεζξ πμο ιπμνμφκ κα εκενβμπμζδεμφκ απυ ηδκ 

ακάηθδζδ πνμδβμφιεκςκ απςεδιέκςκ ιμνθχκ, ηυηε ημ δζάβναιια, επζζδιαίκεζ μ Eisenman, 

«πνμτπάνπεζ ςξ μ πχνμξ δοκαηυηδηαξ βναθήξ, ηδξ βναθήξ πμο ζοιπθδνχκεζ ηδκ ζδέα ηδξ 

εζςηενζηυηδηαξ πνζκ ηδκ ακηίθδρδ».
263

  

ε αοηέξ ηζξ ανπζηέξ ημο ακαγδηήζεζξ δ δπλακηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ πενζμνίγεηαζ 

αηνζαχξ ζε αοηή ηδκ έκκμζα ηδξ ρξνληθφηεηαο ηδξ δζαβναιιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Σμ δζάβναιια, υπςξ 

ηαζ ημ ζδιεζςιαηάνζμ, πενζέπεζ ηαοηυπνμκα ημ ηεθζηυ ακηζηείιεκμ, αθθά ηαζ ηδ δζαδζηαζία πμο μδδβεί 

ζε αοηυ (παθίιρδζημ) ηαζ βζ αοηυ κμείηαζ ςξ ιεζμθααδηήξ «ιεηαλφ πχνμο ηαζ πνυκμο, ιεηαλφ 

ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο ηαζ εζςηενζηυηδηαξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ».
264

 Ήδδ, ζε αοηέξ ηζξ 

ακαγδηήζεζξ ημο Eisenman, οπάνπεζ ιζα ζοζπέηζζδ ιε ηα «εθεφεενα ίπκδ» ημο Bacon ηαζ ημ 

δζάβναιια δέπεηαζ μδδβίεξ απυ ηδ κλήκε βζα ηδκ επακέκηαλδ ηςκ ζπκχκ ζημ ζφκμθμ. Με αοηυκ ημκ 

ηνυπμ, αέααζα, πενζμνίγεηαζ απυ ηδ θεζημονβία πμο πνμηείκεζ μ Bacon ηαηά Wittgenstein, κα εζζάβεζ 

δδθαδή υθεξ «ηζξ δοκαηυηδηεξ ηζξ φθδξ» (“possibilities of fact”, αθ. ηεθ. 4.1). Δζηζάγς υιςξ ζηδ 

ζφθθδρδ ημο δζαβνάιιαημξ ςξ ιζα επζθάκεζα πμο ζοβηεκηνχκεζ ίπκδ ικήιδξ απυ απηφ πνπ δελ 

ππάξρεη αθφκε, δδθαδή απυ ημ δπλεηηθφ ανπζηεηημκζηυ ακηζηείιεκμ, ζφθθδρδ πμο λεηαεανίγεζ ζηδκ 

επυιεκδ θάζδ ηςκ ακαγδηήζεχκ ημο (αθ. 4.4.2.1). 
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4.3.2 Αξρηηεθηνληθή εθαξκνγή: ηα πξψηα έξγα ηνπ Eisenman (House I- House X) 

 
ηδκ πνχηδ θάζδ ημ δζάβναιια θμζπυκ πνδζζιεφεζ ςξ ιέζμ βζα κα ακαπηφλεζ μ Eisenman ηδκ 

ζδεμθμβία ημο, υηζ δ ανπζηεηημκζηή πνέπεζ κα είκαζ θξηηηθή ζην πλεχκα ησλ θαηξψλ ηεο, βεβμκυξ 

πμο είκαζ αδφκαημ ακ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ζημ ηεθζηυ θοζζηυ ακηζηείιεκμ δεκ είκαζ ειθακήξ δ ζζημνία 

ηαζ δ εζςηενζηυηδηά ηδξ. ηα πνχηα ημο ένβα (House I & II, 1966–70) είκαζ δοκαηή δ ακάβκςζδ ημο 

δζαβνάιιαημξ ζημ ηεθζηυ θοζζηυ ακηζηείιεκμ, αθμφ μ ξφινο ηνπ ήηαλ ε ζπζρέηηζε ηεο 

εζσηεξηθφηεηαο ηεο αξρηηεθηνληθήο κε ην θαζ΄ απηφ ηειηθφ πξντφλ. Σμκ απαζπμθμφκ ζδζαίηενα μ 

ηάκααμξ, ςξ μνβακςηζηυ ζημζπείμ, ηαζ ηα ααζζηά βεςιεηνζηά ζπήιαηα. Όπςξ ζζπονίγεηαζ, «ιέζς ημο 

δζαβνάιιαημξ ιπμνμφζε κα ανεεεί έκαξ θμβζηυξ ηνυπμξ ιεηάααζδξ απυ ημ Α ζημ Β, πςνίξ ηδ θήρδ 

απμθάζεςκ απυ ημκ ανπζηέηημκα, πμο οπαβμνεφμκηαζ, παναδμζζαηά, απυ αζζεδηζηά ή θεζημονβζηά 

ηνζηήνζα […] Σμ δζάβναιια ήηακ έκαξ ηνυπμξ ακαγήηδζδξ ιζαξ δζαδζηαζίαξ ηαζ, ηαοηυπνμκα, 

επελήβδζδξ ημο απμηεθέζιαημξ».
265

 Ο ίδζμξ υιςξ, ηάκμκηαξ ηδ ιεηέπεζηα ηνζηζηή ημο, δζαπζζηχκεζ υηζ 

ζε αοηήκ ηδκ πνχηδ θάζδ, δεκ είπε αηυιδ λεηαεανίζεζ ακ, ηεθζηά, ημ απνηέιεζκα έπεηαη ή 

πξνεγείηαη ηνπ δηαγξάκκαηνο, φπσο ππνζηήξηδε ζεσξεηηθά (αθ. εζη. 44 a).  

οκμπηζηά, μ Eisenman ενεοκά ηδ ζπέζδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ιε ημκ εαοηυ ηδξ ηαζ ακηζιεηςπίγεζ ηδ 

ζφκεεζδ ςξ ιζα ηαηανπήκ νκνηνπνηεηηθή δηαδηθαζία. Σμ δζάβναιια ζηζξ ανπζηέξ ημο ακαγδηήζεζξ 

είκαζ, υπςξ ακαθένεδηε, ανπέηοπμ, εζηυκα, ζφιαμθμ ηαζ αμδεάεζ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ 

ημο ακηζηεζιέκμο (θζθμζμθία Derrida). Ζ δζηή ιμο έιθαζδ βζα ηδκ πνχηδ θάζδ ακαγδηήζεςκ ημο 

Eisenman είκαζ δ ζδιαζία ηδξ ζοιαμθήξ ημο ζηδκ ηαηεφεοκζδ αλαδήηεζεο κηαο δηαδηθαζίαο, πμο 

επζηνέπεζ ηδ ζφκεεζδ, πςνίξ ηζξ ζοκήεεζξ απμθάζεζξ ημο ανπζηέηημκα ιε αζζεδηζηά- θεζημονβζηά 

ηνζηήνζα. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ηίεεκηαζ μζ αάζεζξ βζα ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ δηαδηθαζηψλ εθείλσλ πνπ 

ζα ππαγνξεχνπλ θαη ζα θαζνδεγνχλ ίζςξ ηε ζχλζεζε, ανηεί μ ανπζηέηημκαξ κα εέζεζ ημοξ 

ηαηάθθδθμοξ θαλφλεο, παξακέηξνπο θαη πεξηνξηζκνχο, ηαεχξ ηαζ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ πμο πνμηφπημοκ ιέζα απυ ηζξ δζαδζηαζίεξ αοηέξ. Μάθζζηα, πανυθμ ημ εκδζαθένμκ 

ημο βζα ηδκ ζζημνζηυηδηα ηαζ εζςηενζηυηδηα ηδξ ανπζηεηημκζηήξ, δζαθαίκεηαζ ήδδ δ ζδέα υηζ μζ ηακυκεξ 
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ηαζ ηα ηνζηήνζα ιπμνεί κα πνμένπμκηαζ απυ άιια πεδία, πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ 

«αξρηηεθηνληθψλ». Σέθμξ, αλζμζδιείςημ είκαζ πχξ, ήδδ απυ ημ ανπζηυ αοηυ ζηάδζμ «ακαγήηδζδξ 

δζαδζηαζζχκ», οπάνπεζ ζηαεενά ημ «δηάγξακκα σο εξγαιείν θαη σο κεραληζκφο», έζης ηαζ ακ 

αηυιδ, ζηδκ πνάλδ, δεκ πνδζζιεφεζ πανά κα ενιδκεφεζ ημ απμηέθεζια. 

ηδκ ηαηεφεοκζδ θήρδξ απμθάζεςκ απαθθαβιέκςκ απυ αζζεδηζηά- θεζημονβζηά ηνζηήνζα, μ 

Eisenman, ζηζξ ιεηέπεζηα ακαγδηήζεζξ ημο, εζηζάγεζ ζε δζαβνάιιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ 

γισζζνινγηθά θξηηήξηα ηαζ μζ ένεοκεξ ημο δίκμοκ αάνμξ υπζ ιυκμ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ςξ 

ηαηαζηεοή, αθθά ηαζ ςξ πεξηερφκελν αλεμάξηεην απφ ηε ιεηηνπξγία. Οζ πςνζηέξ δζαιμνθχζεζξ 

πμο πνμηείκεζ έπμοκ ηαζ πάθζ ηδκ πνμέθεοζή ημοξ ζε απθά βεςιεηνζηά ζπήιαηα, υπςξ μ ηφαμξ ηαζ 

ημ L. Όκηαξ υιςξ αοζηδνυξ ηνζηήξ ημο εαοημφ ημο ηαζ ηδξ ζπέζδξ ημο εεςνδηζημφ ημο θυβμο ιε ημ 

ένβμ ημο, δζαπζζηχκεζ υηζ δ ανπζηεηημκζηή δε ιπμνεί κα βίκεηαζ ηαηακμδηή ιυκμ ςξ βθχζζα ηαζ 

μδδβείηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα απνθφιιεζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο απφ ηε κνξθή, δδθαδή ημο 

εξγαιείνπ απφ ηελ εηθφλα- ζχκβνιν.
266

  

Έηζζ, μ Eisenman ηνίκεζ υπζ ιυκμ ηα δζαβνάιιαηα ημο Collin Rowe ηαζ ημο Christopher Alexander 

(πμο, βζα ηδκ αηνίαεζα, ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ είκαζ “paradigms” ηαζ ζηδ δεφηενδ “patterns”) ςξ 

δζαβναιιαηζηά ακεπανηή, αθμφ πνμζπαεμφκ απθά κα αλαπαξαζηήζνπλ ιζα ζηαηζηή, αθδεζκή 

ηαηάζηαζδ, αθθά ηαζ ηα δζηά ημο, υπςξ ηα πνδζζιμπμίδζε ζηα πνχηα ημο ένβα, ςξ απθή 

επεμήγεζε πνπ αθνινπζεί ηε ιχζε. Ακαβκςνίγεζ πθέμκ υηζ ημ δζάβναιια δεκ είκαζ ηάηζ πμο 

βεκκζέηαζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ζοκεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ, αθθά δνα σο κεζνιαβεηήο ζηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο κνξθήο ζε αθδεζκυ πνυκμ, δίκεζ δοκαηυηδηεξ μνβάκςζδξ ηαζ απμηεθεί 

ιέζμ ηνίζδξ ηαζ οπένααζδξ ηςκ εηάζημηε δεδμιέκςκ.
267

 ηδκ επυιεκδ θάζδ (House III, 1969- αθ. 

εζη. 44 b) θμζπυκ επζπεζνεί κα αληηηεζεί ζηνλ παξαδνζηαθά ηεξαξρηθφ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

αλάγλσζεο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ αληηθεηκέλνπ, εκχ ιε ημ House IV (1969-71) βζα πνχηδ θμνά, 

επζζδιαίκεζ ηδ ζδιαζία ηδξ πιηθφηεηαο ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ ημ νυθμ ημο δζαβνάιιαημξ ςξ 

γελεζηνπξγφ κεραληζκφ. ηα δζαβνάιιαηα ημο House IV μ Δ., εζηίαζε ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ  
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Δηθ. 44. Peter Eisenman, House ΙI (1969-70, οθμπμζδιέκμ) House ΙIΙ, 1969-71, & House ΙV,1972-6.  

Σμ δζάβναιια ζηζξ ανπζηέξ ακαγδηήζεζξ ημο Eisenman είκαζ ανπέηοπμ, εζηυκα, ζφιαμθμ ηαζ αμδεάεζ ζηδ ζοβηνυηδζδ 

ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο ακηζηεζιέκμο (αθ. a), εκχ ανβυηενα θεζημονβεί ςξ ιεζμθααδηήξ ζηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ ιμνθήξ 

(αθ. b) ηαζ ςξ βεκεζζμονβυξ ιδπακζζιυξ (αθ. c). 

 

Eisenman, Peter, Diagram Diaries, εηδ. UNIVERSE PUBLISHING, Νέα Τυνηδ, 1999 
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Δηθ. 45. Peter Eisenman, House VI, 1972-5 (οθμπμζδιέκμ) & House X,1975 (ιδ οθμπμζδιέκμ)  

Σμ ανπζηεηημκζηυ απμηέθεζια δε πνεζάγεηαζ κα ακαπανζζηά ηδ δζαβναιιαηζηή δζαδζηαζία, αθθά κα 

πνμηφπηεζ ιέζα απυ ιζα ηςδζημπμζδιέκδ δζαδζηαζία. 

 

Eisenman, Peter, Diagram Diaries, εηδ. UNIVERSE PUBLISHING, Νέα Τυνηδ, 1999 
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ζπέζεςκ ιεηαλφ ιμνθχκ ηαζ ζηδ δζαδμπζηή ιεηάααζδ απυ ιζα ηαηάζηαζδ Α ζε ιζα ηαηάζηαζδ Β, 

κέζσ ηνπ ζηαδηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ην Α ζην Β (αθ. εζη. 44 

c). Απαναίηδηδ ζε αοηή ηδκ ένεοκα έβζκε δ εζζαβςβή ηδξ έκκμζαξ ημο ρξφλνπ, έκκμζα ζοκοθαζιέκδ 

ιε ηδ κεηαβνιή, ηε κεηαηξνπή θαη ηε κεηάβαζε ακάιεζα ζε δζαθμνεηζηέξ ηαηαζηάζεζξ, ηαηά ηδ 

δζαδζηαζία ημο ζπεδζαζιμφ. Ο Eisenman, πενκχκηαξ ζε ιζα πζμ αθεγεκαηηθή ιμνθή δζαβνάιιαημξ 

(House VI, 1972-5, αθ. εζη. 45 a), ακαηάθορε, υπςξ ακαθφεδηε ζηδκ εκυηδηα 3.3.2.2, ηζξ ηεπκζηέξ ημο 

morphing, ιε απμηέθεζια απυ ηδ πνήζδ ηδξ εοηθείδεζμο βεςιεηνίαξ κα μδδβδεεί ζηδ πνήζδ 

ηνπνινγηθήο γεσκεηξίαο (House VI, X 1975-8). Αηυιδ εκδζαθένεηαζ βζα ηδκ εζσηεξηθφηεηα ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ, υπζ υιςξ ςξ εηθναζιέκδ ιμνθή, αθθά ςξ ιαλζάλνπζα ζπλζήθε χπαξμεο, πμο 

ιπμνεί κα εηθναζηεί ηαζ κα εηδδθςεεί ιέζς ηδξ δζαβναιιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ.
268

 Γζαπζζηχκεζ θμζπυκ 

υηζ ημ δζάβναιια ιπμνεί κα ιδκ πνμτπάνπεζ ςξ ηάηζ ζηαεενυ (House X- αθ. εζη. 45 b) ηαζ υηζ ημ 

ανπζηεηημκζηυ απμηέθεζια δε πνεζάγεηαζ κα ακαπανζζηά ηδ δζαβναιιαηζηή δζαδζηαζία, αθθά λα 

πξνθχπηεη κέζα απφ κηα θσδηθνπνηεκέλε δηαδηθαζία. Ο Eisenman έηζζ ηαηαθήβεζ ζηδκ επυιεκδ 

θάζδ ηςκ ακαγδηήζεχκ ημο, πμο εα ελεηαζηεί ζημ αηυθμοεμ ηεθάθαζμ, πανάθθδθα ιε ηζξ 

ακαγδηήζεζξ ηςκ UNStudio ηαζ άθθςκ ανπζηεηηυκςκ, μζ μπμίμζ ζηδνίγμκηαζ, ααζζηά, ζημ θζθμζμθζηυ 

θυβμ ηςκ Deleuze ηαζ Guattari.  
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 ημ ίδζμ, ζεθ. 82, ιηθν. δζηή ιμο 
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4.4 Σν δηάγξακκα- αθεξεκέλε κεραλή 
 
Ζ κεηάβαζε απφ ην δηάγξακκα- εηθφλα, εηθναζιέκμ ζε πανηί, ιε ηδ πνήζδ εοηθείδεζαξ 

βεςιεηνίαξ, ζην δηάγξακκα- γελεζηνπξγφ κεραληζκφ ιε ηδ πνήζδ ημπμθμβζηήξ βεςιεηνίαξ, 

εηθναζιέκμ ιε ηδ αμήεεζα ρδθζαηχκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηεπκζηχκ, μοζζαζηζηά αθμνά «ηδ κεηάβαζε 

απφ ηελ αληίιεςε γηα κηα αξρηηεθηνληθή ησλ εζσηεξηθψλ ηδηνηήησλ ζε κηα αξρηηεθηνληθή 

δηαρείξηζεο ησλ κεηαβνιψλ θαη ησλ πηζαλνηήησλ».
269

 Όπςξ ήδδ ακαθφεδηε, πνμηεζιέκμο κα 

ηαηαθένμοκ μζ ανπζηέηημκεξ κα πεζνζζημφκ ηδ ιεηααμθή ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ έπμοκ 

ακάβηδ απυ έκα λνεηηθφ εξγαιείν πμο εα ελεθίζζεηαζ ηαζ αοηυ ηαοηυπνμκα ιε ηδ δζαδζηαζία ηαζ εα 

μνβακχκεζ ηδ ζηέρδ, ιε ηνυπμ πμο κα ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηα ενςηήιαηα πμο μζ ίδζμζ ηάεε 

θμνά εέημοκ, πςνίξ υιςξ κα πνμηαεμνίγεζ ηαζ κα ακαπανζζηά ηδ θφζδ, απμηθείμκηαξ έηζζ ηδκ 

πμθθαπθυηδηα ηςκ δοκαηχκ απμηεθεζιάηςκ. Ο ακαπαναζηαηζηυξ, ακαθοηζηυξ ηαζ ηακμκζζηζηυξ 

παναηηήναξ ημο δζαβνάιιαημξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ηαηά ηυνμκ ζημ Μμκηένκμ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ 

ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ηαζ ζήιενα, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Space Syntax, υπςξ θάκδηε, δεκ 

ακηαπμηνίκεηαζ επανηχξ ζηζξ έκκμζεξ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ, ημο πνυκμο ηαζ ηδξ ιεηααμθήξ. Σμ 

δζάβναιια- ζδευβναιια, υπςξ ηονίςξ πνμηείκεηαζ απυ ημκ Eisenman, πμο εζζάβεζ ηδκ έκκμζα ημο 

παθίιρδζημο, ηδξ ικήιδξ ηαζ ηδξ ακάηθδζδξ ημο πανεθευκημξ ηαζ ακαγδηά ηδκ εζςηενζηυηδηα ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ, δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζηακμπμζδηζηά ζηδκ έκκμζα ηδξ δοκαιζηήξ πνμκζηυηδηαξ, πανά 

θαίκεηαζ απθά υηζ αημθμοεεί ηαζ επελδβεί ηδ θφζδ ζε ιζα βναιιζηή δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ. Οζ 

ανπζηέηημκεξ ζηνέθμκηαζ ηαζ πάθζ ζημοξ Deleuze- Guattari, μζ μπμίμζ πνμηείκμοκ ημ δζάβναιια- 

αθδνδιέκδ ιδπακή (abstract machine), έκα δζάβναιια «ακελάνηδημ απυ ηζξ ιμνθέξ ηαζ ηζξ οθζηέξ 

εηθάκζεζξ, ηζξ εηθνάζεζξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ πμο εα δζακείιεζ», έκα δζάβναιια πμο «δεκ 

ακαπανζζηά, αηυιδ ηάηζ πναβιαηζηυ, αθθά θαηαζθεπάδεη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξφθεηηαη λα 

επέιζεη».
270

 

                                                      
269

 Παπαδυπμοθμξ, Γδιήηνδξ, Γζπθςιαηζηή Δνβαζία Μεηαπηοπζαημφ ζηδκ ηαηεφεοκζδ «πεδζαζιυξ- Υχνμξ – Πμθζηζζιυξ», 
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 Deleuze, Gilles, Guattari, Felix, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia 2, 1980. Minneapolis: University of 
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4.4.1 Φηινζνθηθφ Τπφβαζξν. Deleuze- Guattari 

 
Όπςξ ήδδ έπς ελδβήζεζ ζηδκ εκυηδηα «θζθμζμθία» (3.2.1), εα επακένπμιαζ ζημ θυβμ ηςκ Deleuze- 

Guattari ηαζ ζηζξ ακαθφζεζξ ημο απυ δζάθμνμοξ εεςνδηζημφξ ηαζ ανπζηέηημκεξ ηαηά ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

ένεοκαξ, είηε βζα κα ακαθενεχ ζε κέεξ έκκμζεξ πμο θεζημονβμφκ ςξ πδβή βζα ημκ πνμαθδιαηζζιυ ημο 

ηάεε ηεθαθαίμο είηε βζα κα επζζδιάκς πχξ μζ ανπζηέηημκεξ λακαημζημφκ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ 

έκκμζεξ πμο ημοξ έπμοκ ήδδ απαζπμθήζεζ. ε αοηήκ ηδκ εκυηδηα εα ελεηάζς ηδκ πνμζέββζζδ ημο 

δηαγξάκκαηνο, ηονίςξ ιέζα απυ ημ ένβμ ημοξ Thousand Plateaus, αθθά ηαζ ημ Difference and 

Repetition ημο Deleuze ηαζ ηζξ ακαθμνέξ ημοξ ζημοξ Michel Foucault, Francis Bacon ηαζ Marcel 

Proust. Ζ ιεηαθμνά ημο θυβμο ημοξ ζημ ανπζηεηημκζηυ ημζκυ πενζμνίγεηαζ ηαζ πάθζ ζε ζοβηεηνζιέκα 

ηείιεκα (ή ηαζ ένβα) ηςκ De Landa, Allen, Kwinter, Rajchman, Eisenman, van Berkel, Reiser, 

Lynn ηαζ ηςκ Somol, Ballantyne, Knoespel η.α. Δηηυξ απυ ηα λεπςνζζηά άνενα ηαζ αζαθία ημο 

ηαεεκυξ, ζηαειυξ- ακαθμνά βζα ηδ δζαβναιιαηζηή πνμζέββζζδ ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ 

ζπεδζαζιμφ ζηάεδηε ημ ηεφπμξ 23 ημο πενζμδζημφ ΑΝΤ ιε ηίηθμ Diagram Work, ημ 1998.  

Ζ εεςνία ηςκ δζαβναιιάηςκ άνπζζε κα ακαπηφζζεηαζ ζε ηείιεκα ημο Deleuze ζημ Difference and 

Repetition, πμο, μοζζαζηζηά, εέημοκ ηζξ αάζεζξ βζα ηα δζαβναιιαηζηή ζηέρδ, δίκμκηαξ έιθαζδ: 

 ηαηανπήκ, ζηδκ εκπεξηζηαησκέλε πξνζέγγηζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη φρη ζηελ 

επίιπζή ηνπ: «δ επζθμβή ηςκ ζημζπείςκ πμο εα ειπθέημκηαζ ζημ δζάβναιια είκαζ απυ ηα 

ζδιακηζηυηενα αήιαηα ζηδ δζαβναιιαηζηή δζαδζηαζία ηαζ ζηδ ζηέρδ βεκζηυηενα, αθμφ δ 

μοζία ηδξ ζηέρδξ δεκ είκαζ κα θφζεζ ηακείξ έκα πνυαθδια (υπςξ πνμηείκμοκ μζ ιέπνζ ηυηε 

δζαβναιιαηζηέξ πνμζεββίζεζξ), αθθά λα ζέζεη ην πξφβιεκα, λα νξίζεη ζσζηά θαη πιήξσο 

ηηο παξακέηξνπο πνπ ειέγρνπλ ην πξφβιεκα θαη ηηο δηαθιαδψζεηο ηνπ».
271

 

 ηαηά δεφηενμκ, ζε δζαδζηαζίεξ πμο εκενβμπμζμφκ ημ δπλεηηθφ: δ εεςνία πμο ακαπηφζζεηαζ 

ζημ Thousand Plateaus επζζηνέθεζ ζοπκά- πνάβια πμο, υπςξ επζζδιαίκεζ μ De Landa, 
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 De Landa, Manuel, “Deleuze, Diagrams and the Genesis of Form”, ζημ Diagram Work, ANY 23, εηδ. Anyone Corporation, 

Nέα Τυνηδ,1998, ζεθ. 32, ιηθν. δζηή ιμο 
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λεηαεανίγεζ ηαζ μ ίδζμξ μ Deleuze ζηδκ εζζαβςβή πμο έπεζ βνάρεζ βζα ηδκ ιεηαβεκέζηενδ 

έηδμζδ ημο αζαθίμο ζηα αββθζηά.
272

 

 

ημ Thousand Plateaus (1980) θμζπυκ μ Deleuze ιαγί ιε ημκ Guattari ιεθεημφκ ηδ θεζημονβία ηςκ 

δζαβναιιάηςκ ζηα ιαεδιαηζηά, παναηδνμφκ υηζ δε ζηέημοκ ςξ απμιμκςιέκμζ ανζειμί, αθθά είκαζ 

κέξνο κηαο αθεγεκαηηθήο ζπλέρεηαο ηαζ πνμηείκμοκ ηνυπμοξ απμηνοπημβνάθδζδξ ημοξ ηαζ ηδ 

πνήζδ ημοξ ζημκ εκκμζμθμβζηυ πχνμ (conceptual space) γηα ηελ αλάδπζε λνήκαηνο. φιθςκα ιε 

ημκ Kenneth J. Knoespel, ζημ ηείιεκυ ημο «Diagrams as a piloting device in the Philosophy of Gilles 

Deleuze»,
273

 ημ δζάβναιια, βζα ημοξ Deleuze- Guattari, απμηεθεί ιζα ζπζθεπή πινήγεζεο (piloting 

device) βζα ηδ ζπλερή ραξηνγξάθεζε ηδξ ελλνηνινγηθήο ηνπνγξαθίαο (conceptual topography). 

Πανέπεζ ηάμε θαη ζηαζεξφηεηα, αθθά, ηαοηυπνμκα, είκαζ ηαζ έκα υπδια βζα ηδκ απνζηαζεξνπνίεζε 

θαη ηελ αλαθάιπςε. Ζ δηηηή ημο έκκμζα θαίκεηαζ ηαζ απυ ηδ νίγα ηδξ θέλδξ «δζάβναιια», πμο, υπςξ 

ακαθφεδηε ζηδκ εκυηδηα 4.1.1, παναπέιπεζ ηυζμ ζηδ ζρεδίαζε ιε βναιιέξ, ζημ ζηίηζμ, ζηδκ 

ηάημρδ, αθθά ηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ απαινηθήο (δζαβναθήξ). Ο Kenneth J. Knoespel επζζδιαίκεζ 

θμζπυκ υηζ είκαζ ηαηανπήκ έκα απθυ ζπέδζμ ή ζηίηζυ ιέζα απυ ημ μπμίμ ζθεθηφκαζηε, αθθά, 

ηαοηυπνμκα, ειπενζέπεζ ηδκ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ημο ιανηανίζιαημξ πάκς ζε ήδδ 

οπάνπμκηα ζδιάδζα, ζα κα βνάθεζ ηακείξ πάκς ζε θέξηλε ηακπιέηα. Κάεε ζηανίθδια, δδθαδή, πμο 

ζπεδζάγεηαζ, ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ πνμζδμηία υηζ εα επακαζπεδζαζηεί, βεβμκυξ πμο ιανηονά ηδ 

δπλακηθή ηνπ ππφζηαζε. Σδ ιία ζηζβιή ημ δζάβναιια πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα εκζζπφζεζ ιζα ζδέα ηαζ 

ηδκ άθθδ βζα κα θακενχζεζ ζημζπεία, πμο ιέπνζ ηυηε πανέιεκακ ηνοιιέκα. Σμ δζάβναιια, ιέζα απυ 

ηδ δζηηή ηαζ δοκαιζηή ημο οπυζηαζδ, «εκέπεζ ηδκ πναηηζηή ηδξ ιμνθμπμίδζδξ, απυ-ιμνθμπμίδζδξ, 

επακα-ιμνθμπμίδζδξ ηαζ πνμ-ιμνθμπμίδζδξ (figuring, defiguring refiguring, prefiguring)».
274

 Ο 

Deleuze εζηζάγεζ ζηδ ζπζγμθνεκζηή ηαοηυηδηα ημο δζαβνάιιαημξ ηαζ ημ βιέπεη σο πξάθηνξα, πνπ 
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θέξεη θαη ηηο δχν ηαπηφηεηεο (ηνπ ζηαζεξνπνηεηή θαη ηνπ απφ-ζηαζεξνπνηεηή) ηαπηφρξνλα. 

Ωξ αάζδ ζηδ ζηέρδ ηυζμ ημο Deleuze υζμ ηαζ ημο Knoespel οπάνπεζ ηαζ πάθζ δ πνμζέββζζδ ημο 

Francis Bacon. Ζ ηένζκδ ηαιπθέηα ιε ηα οπάνπμκηα ζδιάδζα είκαζ μ ηαιαάξ πμο ακαθένεζ μ 

γςβνάθμξ, υπμο απμηοπχκμκηαζ, ιέζς ηςκ «εθεφεενςκ ζπκχκ» υθεξ μζ «δοκαηυηδηεξ ηδξ φθδξ» ηαζ 

ημ δζάβναιια ημ ιέζμ πμο αμδεά κα «ηαεανίζεζ μ ηαιαάξ απυ ηα ηθζζέ» (έιθαζδ ζηδκ έκκμζα ηδξ 

δηαγξαθήο, απφ-κνξθνπνίεζεο), «κα λεηθεζδχζμοκ πενζμπέξ αίζεδζδξ»
275

 ηαζ κα επακεκηαπεμφκ 

ηα ίπκδ ζημ ζφκμθμ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, ζοβηνμηχκηαξ ηδ «ιδ πζεακή Μμνθή» (έιθαζδ ζηδκ 

έκκμζα ηδξ επαλαζρεδίαζεο, επαλα-κνξθνπνίεζεο (αθ. ηεθ. 4.1). 

ε αοηυ ημ ζδιείμ ηαζ πνζκ πνμπςνήζς εέθς κα ζδιεζχζς ηδ δζαθμνεηζηή ηαηεφεοκζδ ζηδκ μπμία 

μδδβμφκηαζ μ Eisenman ηαζ μ Knoespel, επζζδιαίκμκηαξ ηδ δζηηή οπυζηαζδ ημο δζαβνάιιαημξ. Καζ 

μζ δφμ ακαθένμκηαζ μοζζαζηζηά ζημ ίδζμ ιέζμ: ζημ Mystic Pad ηαζ ζηδκ ηένζκδ ηαιπθέηα (αθ. 4.3.1), 

πμο επζηνέπμοκ ηδ βναθή ηαζ επακεββναθή, ηδ ιμνθμπμίδζδ ηαζ επακα-ιμνθμπμίδζδ ακηίζημζπα. 

ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ υιςξ, μ Eisenman αλζμπμζεί ηδκ έιθαζδ ημο Derrida ζηδκ ζηακυηδηα ημο 

ζδιεζςιαηάνζμο κα δέπεηαζ ηδ ζοκφπανλδ κέςκ ηαζ παθαζχκ ζπκχκ βναθήξ, πνμηεζιέκμο κα ημκίζεζ 

υηζ ηαζ ην δηάγξακκα είλαη έλα πιέγκα απφ ίρλε, πμο επζηνέπεζ ζημ ανπζηεηηυκδια κα 

ζοκδζαθέβεηαζ ιε ημ παξειζφλ ηαζ ηδκ εζσηεξηθφηεηά ημο. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, ακηίεεηα, 

ημκίγεηαζ δ έιθαζδ ηςκ Deleuze- Guattari, ζηδ ζπζγμθνεκζηή ηαζ δοκαιζηή ηαοηυηδηα ημο 

δζαβνάιιαημξ, πμο δνα ςξ ζηαζεξνπνηεηήο θαη απφ-ζηαζεξνπνηεηήο ηαοηυπνμκα ηαζ εα 

επζηνέρεζ, υπςξ εα ακαθοεεί παναηάης, ζε υζμοξ ανπζηέηημκεξ ααζζζημφκ ζε αοηυ, κα 

αλζμπμζήζμοκ ημ δηάγξακκα σο κέζν αλαθάιπςεο, απνθάιπςεο θαη έθθξαζεο θξπκκέλσλ –ή 

ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε- λνεκάησλ, ζρέζεσλ θαη νξγαλψζεσλ, ιε ηνυπμ ακηίζημζπμ ιε 

αοηυκ πμο μ Bacon ακαηάθοπηε ηζξ ηνοιιέκεξ ή ζε θακεάκμοζα ηαηάζηαζδ δοκαηυηδηεξ ηδξ φθδξ 

ηαζ αλζμπμζμφζε ημ δζάβναιια βζα ηδκ «ακάδοζδ ηδξ Μμνθήξ».
276

 Δίκαζ θακενυ υηζ, αηυιδ ηαζ 

μεθηλψληαο απφ πνιχ θνληηλά θηινζνθηθά ελαχζκαηα, δηαθνξεηηθέο νκάδεο αξρηηεθηφλσλ ζα 

                                                      
275

 Deleuze, Gilles, Francis Bacon: The Logic of Sensation, ιηθν. απυ ημ βαθθζηυ Francis Bacon: Logique de le Sensation  
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εξκελεχζνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην πιηθφ ηνπο θαη ζα δψζνπλ έκθαζε ζε δηαθνξεηηθά 

ζεκεία. Αοηυ δε ζδιαίκεζ απαναίηδηα ηδ ιδ ειαάεοκζή ημοξ ή ηδ θακεαζιέκδ ακάθοζδ ηςκ 

θζθμζμθζηχκ ενβαθείςκ, αθθά, ακηίεεηα, απμδεζηκφεζ υηζ πεδία «λέκα» πνμξ ηδκ ανπζηεηημκζηή 

ιπμνμφκ κα πανέπμοκ ηα ηαηάθθδθα ενβαθεία ζημοξ ανπζηέηημκεξ βζα κα ακαπηφλμοκ ηαζ κα 

ζηδνίλμοκ ηζξ ακαγδηήζεζξ ημοξ. 

Δπζζηνέθμκηαξ ζημοξ Deleuze- Guattari, ζημ Thousand Plateaus, ελδβμφκ πχξ, θυβς ημο νυθμο ημο 

δζαβνάιιαημξ ςξ πνάηημνα βζα ηδκ εκκμζμθμβζηή ραξηνγξάθεζε, πμο ακαδεζηκφεζ ηζξ ζρέζεηο 

κεηαμχ ζηνηρείσλ ηαζ παίγεζ έκακ θαζνδεγεηηθφ ξφιν, πμο δεκ πνμδβείηαζ ημο απμηεθέζιαημξ, 

αθθά πνμδζαβνάθεζ ηζξ δπλαηφηεηεο εμέιημεο, ημ μκμιάγμοκ αθεξεκέλε κεραλή. ημ άνενμ ημο 

«The Genealogy of Models: the Hammer and the Song», μ Kwinter ελδβεί υηζ μζ αθδνδιέκεξ 

ιδπακέξ είκαζ «αηνζαχξ αοηυ πμο ζζπονίγμκηαζ υηζ είκαζ: αθδνδιέκεξ βζαηί εκκμζμθμβζηά ηαζ 

μκημθμβζηά δζαπςνίγμκηαζ απυ ηδκ οθζηή πναβιαηζηυηδηα, υιςξ είκαζ ιδπακέξ ζε πθήνδ θεζημονβία, 

δδθαδή πνμζθένμοκ οπδνεζίεξ ζοκανιμθυβδζδξ, μνβάκςζδξ ηαζ ακάπηολδξ».
277

 Όκηςξ ηαζ μζ ίδζμζ 

μζ Deleuze- Guattari επζιέκμοκ υηζ μζ αθδνδιέκεξ ιδπακέξ «δεκ βκςνίγμοκ ηίπμηα απυ ιμνθή ηαζ 

φθδ. Αοηυ είκαζ πμο ηζξ ηάκεζ αθδνδιέκεξ ηαζ μνίγεζ ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ ιδπακήξ ζε αοζηδνυ πθαίζζμ 

[…] Απμηεθμφκηαζ απυ αζρεκάηηζηε ύιε θαη αζύκβαηεο ιεηηνπξγίεο (nonformal)».
278

 Όιςξ θνμκηίγμοκ 

κα ημκίζμοκ υηζ μζ αθδνδιέκεξ ιδπακέξ δζαθένμοκ απυ ηδκ Πθαηςκζηή Ηδέα ημο οπενααηζημφ 

(transcendent), μζημοιεκζημφ (universal) ηαζ ιυκζιμο (eternal). Ακηίεεηα, θεζημονβμφκ εκηυξ εκυξ 

πθαζζίμο ηάεε θμνά,
279

 δδθαδή, υπςξ ζοιπθδνχκεζ μ Ballantyne, δεκ πνμτπάνπμοκ ηδξ ηάεε 

πενίζηαζδξ, αθθά γελληφληαη ζε θάζε παξάδεηγκα, κέζα απφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο.
280

 Σμ ίδζμ 

ζδιείμ ημκίγεζ ηαζ μ Knoespel, θέβμκηαξ υηζ ημ κυδια ημο δζαβνάιιαημξ- αθδνδιέκδξ ιδπακήξ 
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ζοβηνμηείηαζ απυ ημ ζηδκζηυ (setting) ηαζ εκζζπφεηαζ απυ ηδκ αθήβδζδ/ ζεκάνζμ.
281

 Αθθά ηαζ μ 

Rajchman λεηαεανίγεζ υηζ δ αθδνδιέκδ ιδπακή είκαζ «ιζα ιμκαδζηή, ιδ ηακμκζηή θαηαζθεπή 

θηζαβιέκδ απυ ηζξ εθάζηνηε ζπλζήθεο […] έκα παθανυ, ιδ ηεθεζςιέκμ ζπέδζμ πνμημφ πάνεζ ιμνθή 

[…] θηζαβιέκμ απυ “αζζεήζεζξ” πνμβεκέζηενεξ ηδξ ιμνθήξ […]. Σίεεηαζ θμζπυκ ημ εέια ηδξ 

ηαηαζηεοήξ εθεφεενςκ πχνςκ, ιδ πνμηαεμνζζιέκςκ απυ ηάπμζμ πνμβεκέζηενμ ζπέδζμ, πμο 

επζηνέπμοκ κα ακαδοεεί ηάηζ κέμ [...] Δίκαζ ημ γήηδια ηδξ ιεηηνπξγηθήο αθαίξεζεο υηακ δμοθεφεζ 

ηακείξ ιε ηδ ιδ ηεθεζςιέκδ, δπλεηηθή αξρηηεθηνληθή, πμο είκαζ, ακά πάζα ζηζβιή, έηνηκε λα 

αλαθαιπθζεί εθ λένπ».
282

 

 

Γζα ηδκ πεναζηένς ηαζ πζμ θεπημιενή πνμζέββζζδ ημο δζαβνάιιαημξ ςξ αθδνδιέκδ ιδπακή μζ 

Deleuze- Guattari πνμζθένμοκ ηνεζξ παναθθαβέξ ημο, ηζξ μπμίεξ ζοβηεκηνχκμοκ μζ UNStudio
283

 ηαζ 

δ ηαεειία απυ ηζξ μπμίεξ ακηαπμηνίκεηαζ ζε έκα δζαθμνεηζηυ ζηάδζμ:  

 ανπζηά, ζηδκ θαηαλφεζε, πμο ελδβείηαζ απυ ακαθμνέξ ημοξ ζημ Michel Foucault 

 ζηδ ζοκέπεζα, ζηδκ επηινγή- εθαξκνγή, πμο ελδβείηαζ απυ ακαθμνέξ ημοξ ζημ Francis 

Bacon 

 ηαζ, ηέθμξ, ζηδκ ελεξγνπνίεζε ηεο αθεξεκέλεο κεραλήο, πμο ελδβείηαζ απυ ακαθμνέξ 

ημοξ ζημ Marcel Proust. 

 

Σμ πξψην ζηάδην ημο δζαβνάιιαημξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ιεθέηδ ημο Deleuze πάκς ζημ Foucault, απυ 

υπμο ζοθθέβεζ ζημζπεία βζα κα ζηδνίλεζ ηδκ άπμρή ημο, υηζ ημ δηάγξακκα δελ είλαη αλαπαξάζηαζε, 

μφηε ιζα ενιδκεία ιμκυδνμιδ. Σμ δηάγξακκα δηαθέξεη απφ ην ζχκβνιν, πανυθμ πμο έπεζ άιεζδ 

ακαθμνά ζηδ ζδιεζςηζηή, αθμφ ιε κμδηζηά ζηίηζα, ζφιαμθα ηαζ βνάιιαηα θηζάπκεζ έκα κμδηυ πχνμ, 

έκακ ηυπμ επζημζκςκίαξ ιε ζδζαίηενμ θελζθυβζμ. ημ μιχκοιμ αζαθίμ ημο Foucault, βναιιέκμ ημ 1986, 
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μ Deleuze, ακαθφμκηαξ ημκ ηνυπμ πμο μ Foucault μνίγεζ ημκ Πακμπηζζιυ: «άθθμηε ζοβηεηνζιέκα, ςξ 

μπηζηή ηαζ θςηεζκή ζοκανιμβή, πμο παναηηδνίγεζ ηδ θοθαηή ηαζ άθθμηε αθδνδιέκα, ςξ ιδπακή πμο 

εθανιυγεηαζ ζε ιζα μναηή εκ βέκεζ οθζηή πναβιαηζηυηδηα, αθθά δζαπενκά επίζδξ υθεξ ηζξ θεζημονβίεξ 

απμθακζζιυηδηαξ», επζζδιαίκεζ υηζ «ημ αθδνδιέκμ ζπήια πμο ακηζζημζπεί ζημκ Πακμπηζζιυ δεκ 

είκαζ «αθέπς υκηαξ αεέαημξ», αθθά επηβάιισ κηα ζπκπεξηθνξά ζε κηα αλζξψπηλε 

πνιιαπιφηεηα».
284

 Γδθαδή, έιθαζδ δίκεηαζ υπζ ζημ ηζ είκαζ ημ ηηίνζμ ηαζ ηζ ιπμνεί κα ηάκεζ 

πνμθακχξ μ πνήζηδξ θυβς ηδξ δζάνενςζήξ ημο (κα αθέπεζ πςνίξ κα ημκ αθέπμοκ), αθθά ζημ πχξ 

αοηυ ημ ηηίνζμ γελλά ζπκπεξηθνξέο ιεηαλφ ιζαξ μθυηθδνδξ μιάδαξ, πχξ βίκεηαζ έκαξ ιδπακζζιυξ 

ελμοζίαξ ζοβπςκεοιέκμξ ζηδκ ζδακζηή ιμνθή. Ζ ηάημρδ ημο 1791 βζα ημ Πακυπηζημκ, απυ ημκ 

Jeremy Bentham, θεζημονβεί ςξ δζάβναιια, πμο εηθνάγεζ ιζα πθδεχνα ζπέζεςκ ηαζ επηδέρεηαη 

πνιιαπιά δηαβάζκαηα θαη εξκελείεο ηαζ βζα ημκ Foucault είκαζ «ιζα θεζημονβία απαθθαβιέκδ απυ 

ηάεε ειπυδζμ ή ηνζαή […] πμο πνέπεζ κα δζαπςνίγεηαζ απυ ηάεε ελεζδζηεοιέκδ πνήζδ».
285

 

Ο Deleuze ηαηαθήβεζ υηζ «ημ δζάβναιια δεκ είκαζ πθέμκ ημ ανπείμ, αημοζηζηυ ή μπηζηυ: είκαζ μ 

ράξηεο, ε ραξηνγξαθία, δ μπμία είκαζ ζοκεηηαηή ιε μθυηθδνμ ημ ημζκςκζηυ πεδίμ. Δίκαζ ιζα 

αθεξεκέλε κεραλή. Καεχξ δ ιδπακή αοηή μνίγεηαζ ιε αάζδ αιμνθζηέξ θεζημονβίεξ ηαζ αιμνθζηέξ 

οθζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ, αβκμεί ηάεε ιμνθζηή δζάηνζζδ πενζεπμιέκμο ηαζ έηθναζδξ, ηάεε ιμνθζηή 

δζάηνζζδ ακάιεζα ζε ζπδιαηζζιμφξ θυβμο ηαζ ζε εηηυξ θυβμο ζπδιαηζζιμφξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ζπεδυκ αμοαή ηαζ ηοθθή ιδπακή, ιμθμκυηζ ηάκεζ ημοξ άθθμοξ κα αθέπμοκ ηαζ κα ιζθμφκ».
286

 Σμ 

δζάβναιια θμζπυκ, αθ εκυξ, είκαζ ράξηεο, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ ηάεε πάνηδξ είκαζ δζάβναιια, 

αθμφ ηάεε πάνηδξ δεκ οπμδεζηκφεζ απαναίηδηα ζπέζεζξ ιεηαλφ δοκάιεςκ ηαζ εκηάζεςκ. Ζ 

αθδνδιέκδ ιδπακή εηθνάγεζ ηαζ πανημβναθεί εληάζεηο, είκαζ δ ίδζα έηθναζδ ηαζ πενζεπυιεκμ. Αθ 

εηένμο είκαζ πεγή δεκηνπξγίαο, αθμφ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα δνάζδξ, ή ιάθθμκ πνιιαπιέο 

δπλαηφηεηεο δξάζεο. Όπςξ επζζδιαίκμοκ ηαζ μζ UNStudio, ζπμθζάγμκηαξ ημ ηείιεκμ ημο βζα ημ 

Foucault, ημ Πακυπηζημ είκαζ δζάβναιια βζαηί είκαζ δοκαηυηενμ απυ υθεξ ηζξ επζιένμοξ ενιδκείεξ, 
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πμο ημο είπακ ιέπνζ ηυηε απμδμεεί.
287

 Ο Foucault έδςζε έιθαζδ ζηδκ ηαθηηθή, πμο μνίγεζ ημ 

δζάβναιια ηαζ υπζ ζηδκ αηνζαή ιμνθή ημο. Ζ έκκμζα ηδξ ηαηαζημθήξ (repression), πμο ακαδφεηαζ απυ 

ηδκ ηαημίηδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηηίζιαημξ, είκαζ ζδιακηζηυηενδ απυ ημ πνυβναιια ηαζ ημ ηηίνζμ 

ηαε αοηυ. Σέημζεξ έκκμζεξ, υπςξ δ επζηήνδζδ ή δ ηζιςνία δε ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή, πςνίξ ηδκ χπαξμε ελφο κεζνιαβεηή, βζα κα ελδβήζεζ πχξ εα θεζημονβήζεζ έκα 

ανπζηεηηυκδια πμο οπδνεηεί ηέημζεξ έκκμζεξ, πχξ δδθαδή εα πνμηφρεζ ημ «αθδεζκυ πμο πνυηεζηαζ κα 

επέθεεζ».
288

  

Δλάθθμο, ημ υηζ ημ δζάβναιια δεκ ακαπανζζηά έκακ πνμτπάνπμκηα ηυζιμ, αθθά δδιζμονβεί έκακ λέν 

ηχπν πξαγκαηηθφηεηαο
289

 είκαζ ημ παναηηδνζζηζηυ ημο πμο αθθάγεζ ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ηδκ ζζημνία. 

πεηζηά, μ Deleuze ακαθένεζ παναηάης, ζημ ηείιεκμ ημο βζα ημ Foucault, ηα ελήξ: «Σμ δζάβναιια 

είκαζ εειεθζςδχξ αζηαεέξ ή νεοζηυ, ηαεχξ δε ζηαιαηά κα πνμηαθεί ιεηαθθαβέξ, ακαιεζβκφμκηαξ 

οθζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ ηαζ θεζημονβίεξ. Κάεε δζάβναιια είκαζ εκηέθεζ δζαημζκςκζηυ ηαζ εκ ης 

βίβκεζεαζ. Γε ιεηηνπξγεί πνηέ γηα λα αλαπαξαζηήζεη έλαλ πξνυπάξρνληα θφζκν, αιιά γηα λα 

παξάγεη έλα λέν ηχπν πξαγκαηηθφηεηαο, έλα λέν κνληέιν αιήζεηαο. Γε ζοκζζηά οπμηείιεκμ ηδξ 

ζζημνίαξ, αθθά ηαζ δεκ επζζηζάγεζ ηδκ ζζημνία. Πθάεεζ ηδκ ζζημνία ηαηαζηνέθμκηαξ πνμβεκέζηενεξ 

πναβιαηζηυηδηεξ ηαζ ζδιαζζμδμηήζεζξ, ζπδιαηίγμκηαξ πθήεμξ ζδιείςκ ακάδοζδξ ή 

δδιζμονβζηυηδηαξ, απνυζιεκεξ ζογεφλεζξ ηαζ απίεακεξ ζοκέπεζεξ. Δπηζπλάπηεη ζηε ηζηνξία έλα 

γίγλεζζαη».
290

  

 

Σμ δεχηεξν ζηάδην ημο δζαβνάιιαημξ, υπςξ πενζβνάθμοκ μζ UNStudio, ζπεηίγεηαζ ηαζ πάθζ ιε ηδ 

ιεθέηδ ημο Deleuze πάκς ζημκ Bacon, απυ υπμο ζοθθέβεζ ζημζπεία βζα κα ελδβήζεζ ημκ ηνυπμ ιε 
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ημκ μπμίμ επηιέγνπκε, εηζάγνπκε θαη εξκελεχνπκε ημ δζάβναιια.
291

 Σμ δζάβναιια είκαζ ιζα 

ηεπκζηή αλνηρηή ζε ζπλερή επαλαπξνζδηνξηζκφ, έλαο πνιιαπιαζηαζηήο πνπ ππνδεηθλχεη κηα 

πηζαλή νξγάλσζε. Γζα ηδκ ηαηακυδζδ αοηήξ ηδξ ζδζυηδηαξ ημο δζαβνάιιαημξ, υηζ είκαζ δδθαδή ιζα 

ηεπκζηή ακμζπηή ζε ζοκεπή επακαπνμζδζμνζζιυ, μ Deleuze ελεηάγεζ ηδκ ηέπκδ ημο Bacon, μ μπμίμξ, 

υπςξ ακαθφεδηε (αθ. ηεθ. 4.1) εζζάβεζ ζε πίκαηέξ ημο ζημζπεία άζπεηα ιε ημ ηεκηνζηυ εέια, υπζ ιε 

ηδκ ηεπκζηή ημο ημθάγ, πμο εα ζοκεπαβυηακ ηδκ επίεεζή ημοξ ςξ θοζζηέξ μκηυηδηεξ-εζηυκεξ, αθθά 

αθμφ οπμζημφκ ηδκ ηαηάθθδθδ πνςιαηζηή επελενβαζία. Γζα πανάδεζβια, υπςξ μ γςβνάθμξ 

πνδζζιμπμζεί ηοπαίεξ ηδθίδεξ ζηα ένβα ημο, ηοθθά ζδιάδζα πμο εζζάβμοκ έκακ άθθμ ηυζιμ ζημκ 

πίκαηα (ιζα γχκδ ηδξ απάνα ζε έκα ζηυια, έκα απμηφπςια απυ ημ δένια νζκυηενμο) ακάθμβα, 

ζοιπεναίκεζ μ Deleuze, υηζ υθα ηα ζημζπεία ημο πενζαάθθμκημξ ιπμνμφκ κα πνμζανιμζημφκ ζε 

μπμζαδήπμηε αλνηρηή δηαγξακκαηηθή δηαδηθαζία, πμο επζηνέπεζ ημ ζοκεπή δζάθμβμ ημο ένβμο ιε 

αοηή. Όπςξ μ γςβνάθμξ ιε ηα «εθεφεενα ίπκδ» εζζάβεζ πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ ηθίιαηεξ ηαζ οθέξ ζημκ 

ηαιαά, πμθθέξ αζζεήζεζξ (sensations), πμο ημο επζηνέπμοκ κα ζηεθηεί ηαζ κα δεζ ηα πνάβιαηα ιε 

άθθδ ιαηζά, κα εζζάβεζ κέα ζημζπεία ηαζ κα επακεκηάλεζ ηα ίπκδ ζημ ζφκμθμ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, 

ακάθμβα ηαζ μ ανπζηέηημκαξ εα πνέπεζ κα επζθέλεζ ηαζ κα εζζάβεζ ημ ηαηάθθδθμ δηάγξακκα πνπ ζα 

ηνπ επηηξέςεη λα δεη ηα δεδνκέλα ηνπ κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ έρεη κάζεη θαη 

πνπ ηνπ ππαγνξεχεη ε κλήκε θαη ε θεθηεκέλε γλψζε. Έηζζ, αθμφ εηηυξ απυ ηζξ πνμθακείξ 

ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ εκυξ ζοκυθμο, δ δζαβναιιαηζηή δζαδζηαζία παναβςβήξ ένβμο είκαζ ζε 

εέζδ κα αλαθαιχςεη θαη λα γελλήζεη άιιεο, φρη ηφζν πξνθαλείο ζρέζεηο, μ αθαζνεηζηυξ 

ιδπακζζιυξ είκαζ έκαξ πνιιαπιαζηαζηήο, πμο ηαοηυπνμκα δδθχκεζ/ οπμδεζηκφεζ ιζα πμθθαπθυηδηα 

πηζαλψλ νξγαλψζεσλ. Άνα ηεθζηά, είκαζ γελεζηνπξγφο κεραληζκφο, πμο, υπςξ θάκδηε ηαζ απυ 

ηδ ιεθέηδ ημο Πακμπηζζιμφ ςξ δζάβναιια, έπεζ ξφιν κεζνιαβεηή ζηδκ ανπζηεηημκζηή παναβςβή. 

Γζα κα ημκίζεζ ημ βεκεζζμονβυ νυθμ ημο δζαβνάιιαημξ μ Deleuze ζοιιενίγεηαζ ηδ εέζδ ημο Bacon, μ 

μπμίμξ απνξξίπηεη ηδ πνήζδ ημο δζαβνάιιαημξ ςξ ζπκβνιηθφ θψδηθα, πμο μοζζαζηζηά 

πενζμνίγεηαζ ζε έκημκεξ δζπμθζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ (ιαφνμ- άζπνμ, ηαηαηυνοθμ- 
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μνζγυκηζμ) ηαζ ηαεζζηά ημκ πίκαηα μοδέηενμ, πςνίξ «αίζεδζδ», αθθά ηαζ ηδ πνήζδ ημο δζαβνάιιαημξ 

ςξ αθεξεκέλν εμπξεζηνληζηηθφ κέζν, πμο επζηναηεί ζε μθυηθδνμ ημκ πίκαηα, ηαεζζηχκηαξ ημκ 

ζημ ζφκμθυ ημο δζαβναιιαηζηυ. Όπςξ ηαζ μ Bacon, έηζζ ηαζ μ Deleuze ημκίγεζ υηζ ημ δζάβναιια 

πνέπεζ κα παναιέκεζ θεζημονβζηυ, κα πεξηνξίδεηαη ζηε δηαδηθαζία ημο ζπεδζαζιμφ, κα παναιέκεζ 

«δοκαηυηδηα φθδξ» ηαζ υπζ δ φθδ ηάεε αοηή. Να ζοκηεθεί ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ «ιδ πζεακήξ Μμνθήξ» 

βεκκχκηαξ κέεξ απνυαθεπηεξ ζπέζεζξ. 

Ο De Landa, έπμκηαξ ςξ αάζδ ηα παναπάκς, ακαθφεζ εηηεκχξ ημ γελεζηνπξγφ ξφιν ημο 

δζαβνάιιαημξ, υπςξ ημκ πνμηείκεζ ανπζηά μ Deleuze ζημ Difference & Repetition ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ημκ οπμζηδνίγεζ ιε ημκ Guattari ζημ Thousand Plateaus. Δπζπεζνεί κα ζοκδέζεζ ημ δζάβναιια – 

αθδνδιέκδ ιδπακή ιε ημοξ δφμ ηφπμοξ δμιχκ πμο ακαθφεδηακ ζηδκ εκυηδηα 3.2.1.2, ηζξ 

«δεκδνζηέξ» (trees- strata) ηαζ ηζξ «νζγςιαηζηέξ» (rhizomes- self- aggregates) δμιέξ. Οζ πνχηεξ 

πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηαηακμιή ηαζ ακαδζάηαλδ μιμβεκχκ ζημζπείςκ, εκχ μζ δεφηενεξ απυ ηδ ιίλδ 

εηενμβεκχκ ζημζπείςκ, αθθά ηαζ ζηζξ δφμ δζαδζηαζίεξ οπάνπεζ ιζα δπλεηηθή κνξθή, ιζα αθδνδιέκδ 

ιδπακή, ςξ οπυααενμ ηδξ ηεθζηήξ πναβιάηςζδξ ηδξ ιμνθήξ.
292

 Ζ δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ ζηδκ 

πνχηδ πενίπηςζδ είκαζ εφημθα ηαηακμδηή ζηδ δδιζμονβία ζγδιαημβεκχκ πεηνςιάηςκ, υπςξ μ 

ραιιυθζεμξ, υπμο ιε ηδ αμήεεζα ηδξ νμήξ ημο πμηαιμφ, πεηοπαίκεηαζ δζαπςνζζιυξ ηςκ οθζηχκ ζε 

ζηνχζεζξ (sorting/ sedimentation) ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ημ «δέζζιμ» ημοξ ζε ιζα ζοιπαβή, ιυκζιδ ιάγα 

πμο απμηεθείηαζ απυ εοδζάηνζηα ζηνχιαηα (cementing/ consolidation). Ζ δζπθή αοηή δζαδζηαζία είκαζ, 

υπςξ ελδβεί μ De Landa ημ δπλεηηθφ δηάγξακκα, αθμφ ηαηανπήκ θνμκηίγεζ βζα ηδκ επηινγή ηςκ 

ζημζπείςκ πμο εα δνάζμοκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ έλσζή ηνπο ζε έλα λέν ζπκπαγέο ζψκα. ηδ 

δεφηενδ πενίπηςζδ, πμο ακηζιεηςπίγεζ ηδκ έκςζδ εηενμβεκχκ ζημζπείςκ, ημ δοκδηζηυ δζάβναιια 

πανέπεζ ημοξ ελεξγνπνηεηέο- θαηαιχηεο πμο εα δνάζμοκ βζα κα ζοιαεί δ ζχλδεζε- 

ζπλαξκνιφγεζε (interlock/ intercalation) ησλ εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ. ημ πανάδεζβια ηςκ 

πονζβεκχκ πεηνςιάηςκ, υπςξ μζ ηνφζηαθθμζ βνακίηδ, δ δζαδζηαζία ζοκανιμθυβδζδξ εηενμβεκχκ 

ηνοζηάθθςκ εκενβμπμζείηαζ απυ ελςβεκείξ ηαζ εκδμβεκείξ ηαηαθφηεξ, ζε δζάθμνεξ θάζεζξ, απυ ηδκ 
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οβνή ιμνθή πμο ανίζηεηαζ ανπζηά ημ ιάβια, ιέπνζ ηδκ ηεθζηή ζηενεή ιμνθή ημο βνακίηδ. Ζ 

αθδνδιέκδ ιδπακή ηαηά Deleuze- Guattari «ζοκεκχκεζ εηενμβεκή ζημζπεία, πςνίξ αοηά κα παφμοκ 

κα είκαζ εηενμβεκή».
293

 Όπςξ αέααζα εοιίγεζ μ De Landa, μζ δφμ ηφπμζ δμιχκ, άνα ηαζ ημ 

βεκεζζμονβυ δζάβναιια πμο μδδβεί ζε αοηέξ, δεκ οπάνπμοκ ςξ ηαεανέξ ιμνθέξ, αθμφ ζηδκ πνάλδ 

ζοκακημφιε κίγκαηα ηνπο. 

ημ ίδζμ ζδιείμ εζηζάγμοκ ηαζ μζ UNStudio, ημκίγμκηαξ υηζ δ μοζία ηδξ δζαβναιιαηζηήξ ηεπκζηήξ είκαζ 

υηζ εζζάβεζ ζε έκα ένβμ ακέηθναζηεξ πμζυηδηεξ, αζφκδεηεξ απυ ζδακζηά ηαζ ζδεμθμβίεξ, ηοπαίεξ, 

εκζηζηηχδεζξ, οπμηεζιεκζηέξ, πμο δεκ αημθμοεμφκ ιζα βναιιζηή θμβζηή, πμζυηδηεξ πμο ιπμνεί κα 

είκαζ θοζζηέξ, δμιζηέξ, πςνζηέξ ηαζ ηεπκζηέξ. οιπθδνςιαηζηά, εα έθεβα υηζ μζ πμζυηδηεξ ή μζ 

ζδζυηδηεξ, πμο εζζάβμκηαζ ζε έκα δζάβναιια- αθδνδιέκδ ιδπακή, ιπμνμφκ κα είκαζ ηαζ 

ακηζηνμουιεκεξ ή επζηαθοπηυιεκεξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ είκαζ πζεακυ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ, 

κα αθθάγμοκ ηυζμ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ, υζμ ηαζ δ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδ. Έηζζ θμζπυκ, εζζένπεηαζ ηαζ 

μ πανάβμκηαξ ημο ρξφλνπ ηαζ ηδξ δπλακηθφηεηαο ζηδκ μοζία ημο δζαβνάιιαημξ.  

 

Σμ ηξίην ζηάδην ημο δζαβνάιιαημξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ιεθέηδ ημο Deleuze πάκς ζημκ Proust: δ 

ππξνδφηεζε ηνπ αθαηξεηηθνχ κεραληζκνχ, χζηε κα λεηζκήζεζ μ κεηαζρεκαηηζκφο ηαζ μζ 

ζηαδζαηέξ αθθαβέξ ημο ανπζημφ ιμκηέθμο μνβάκςζδξ ζημ πνυκμ, πνμηφπημοκ απυ ηδκ ακάθοζδ ημο 

αθδβδιαηζημφ ημπίμο ζηα δζδβήιαηα ημο Proust. Πχξ ηίεεηαζ ζε ηίκδζδ δ αθδνδιέκδ ιδπακή; Πμζεξ 

είκαζ μζ ανπέξ αάζεζ ηςκ μπμίςκ πναβιαημπμζμφκηαζ μζ αθθαβέξ ηαζ μζ ιεηαζπδιαηζζιμί; Πχξ εα 

βίκμοκ ηαηακμδηέξ αοηέξ μζ ανπέξ, χζηε κα ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ; Ο Deleuze ημκίγεζ ηδ 

ζδιαζία ημο πνυκμο ζηδκ αθδβδιαηζηή δζαδζηαζία ημο Proust. ηζξ δζδβήζεζξ ημο ζδιακηζηυ νυθμ 

παίγμοκ μζ ιαφνεξ ηνφπεξ, ηαηαζηεοέξ πμο επζηνέπμοκ ηδκ αθθαβή ζηδκ πμνεία ηδξ πθμηήξ ηαζ, 

μοζζαζηζηά, θηζάπκμοκ ημ πεδίμ δνάζδξ ημο πνςηαβςκζζηή. Ακ δεκ οπήνπακ ιαφνεξ ηνφπεξ βζα κα 

πέθηεζ ιέζα μ πνςηαβςκζζηήξ, ημ αθδβδιαηζηυ ημπίμ εα ήηακ δοζακάθμβα μιαθυ ηαζ άπνμκμ, 

πνάβια πμο εα ηαεζζημφζε αδφκαηδ ηδκ ελέθζλδ ημο ήνςα, μ παναηηήναξ ηαζ μζ πενζπέηεζεξ ημο 
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μπμίμο δζαιμνθχκμκηαζ απυ ημ ημπίμ. Σμ ημπίμ ιε ηζξ ιαφνεξ ηνφπεξ ηαζ μ ήνςαξ βίκμκηαζ έκα ηαζ δε 

ιπμνμφκ κα δζαπςνζζημφκ.
294

 Ζ δζηή ιμο έιθαζδ είκαζ υηζ αοηή δ θάζδ ζηδ πνήζδ ημο δζαβνάιιαημξ 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακαγήηδζδ ημο Deleuze βφνς απυ ηδκ έκκμζα ημο δπλεηηθνχ (virtual-virtuality) θαη 

ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ (actual- actualization).
 
Δκχ θμζπυκ ημ ημπίμ πενζβνάθεζ δζάθμνα ζεκάνζα βζα 

ημκ ήνςα ηαζ είκαζ έκα δζάβναιια- πάνηδξ πζεακχκ δνάζεςκ, ιζα πνιιαπιφηεηα, δδθαδή έκα 

δπλεηηθφ ηνπίν, δ πηχζδ ημο ήνςα ζε ιζα ηνφπα είκαζ πμο ελεξγνπνηεί ην δπλεηηθφ ηνπίν: δ 

ζηζβιή ηδξ πηχζδξ είκαζ δ κνλαδηθφηεηα (singularity), δ πξαγκάησζε κηαο πνιιαπιφηεηαο πμο 

ήδδ, ςξ πθδνμθμνία, πνμτπάνπεζ. ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ θμζπυκ, μ αθαζνεηζηυξ ιδπακζζιυξ ςξ ά- 

ιμνθμ δζάβναιια, δε ιεζχκεζ ημ κυδια, αθθά ημ πμθθαπθαζζάγεζ, ημ ηάκεζ πζμ πμθφπθμημ. Ο De 

Landa ζημ πανάδεζβια ηδξ δδιζμονβίαξ ηνοζηάθθςκ βνακίηδ, πμο ακαθένεδηε, ημκίγεζ ηδκ ακάβηδ 

ημο ηαηαθφηδ- εκενβμπμζδηή πμο θεζημονβεί ςξ δ ιαφνδ ηνφπα ηαζ είκαζ ακαπυζπαζημ ηιήια ηδξ 

δζαδζηαζίαξ: «πνεζάγεηαζ μηζδήπμηε βζα κα εκενβμπμζήζεζ ηζξ ημπζηέξ δζαζοκδέζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

εηενμβεκχκ ηνοζηάθθςκ […] Ο βνακίηδξ […] είκαζ δ πξαγκάησζε κηαο δπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

πμο ζοκδέεζ εηενμβεκή ζημζπεία […]».
295

 Ακάθμβα, ζηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία, οπμζηδνίγμοκ μζ 

UNStudio, ηαηά ηδκ ελέθζλδ εκυξ ένβμο οπάνπμοκ πνμκζηά ηεκά, ιαφνεξ ηνφπεξ, πμο θηζάπκμοκ ημ 

ημπίμ ηζξ ζζημνίαξ, ηαζ επζηνέπμοκ ηδκ ππξνδφηεζε ηδξ αθδνδιέκδξ ιδπακήξ.
296

 Σμ ίδζμ ημκίγεζ ηαζ μ 

Stan Allen, θέβμκηαξ υηζ δ δζαβναιιαηζηή ηεπκζηή είκαζ ημ ελδηάκεζν, μ ιεζμθααδηήξ βζα κα πενάζεζ 

ηακείξ απυ ημ δοκδηζηυ ζηδκ πναβιάηςζή ημο, εκενβμπμζχκηαξ «πθδνμθμνία έλς απυ ηδκ 

ανπζηεηημκζηή».
297
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πλνςίδνληαο, ημ δζάβναιια- αθεξεκέλε κεραλή:  

 

 θεζημονβεί ςξ λνεηηθφ εξγαιείν, αθμφ ζφιθςκα ιε ημκ μνζζιυ πμο έδςζα ζημ κμδηζηυ 

ενβαθείμ, αοηυ δεκ πνμτπάνπεζ ημο πνμαθήιαημξ, αθθά ελππάξρεη (is immanent) ηαζ 

απμηηά ζεκαζία θαη λφεκα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ.  

 είκαζ έκα ψκα Υσξίο Όξγαλα πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ πξνζσξηλή θαη παξνδηθή 

παξνπζία θαζνξηζκέλσλ νξγάλσλ ιε ιζα ηαηαημκζηή αίζεδζδ, πμο ημ απαθθάζζεζ απυ 

ηεηηδιέκεξ ζοκήεεζεξ ηαζ, μοζζαζηζηά, ημο αθαζνεί ηδκ ηαοηυηδηά ημο, άνα είκαζ ζε ιζα ζδεαηή 

ηαηάζηαζδ, υπμο μηζδήπμηε είκαζ πζεακυ.  

 ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ιε ηνυπμ χζηε κα ακηζθδθεμφιε ηδ δπλεηηθφηεηα σο κηα 

πνιιαπιφηεηα πηζαλνηήησλ, πςνίξ κα λένμοιε ημ ηεθζηυ απμηέθεζια ιε ηζξ ακαδουιεκεξ 

ζδζυηδηεξ, αθθά μφηε ηαζ ημ εφνμξ ηςκ πζεακμηήηςκ. Πενζβνάθεζ ημ ζηάδζμ πνζκ μ ζπεδζαζιυξ 

πάνεζ ιμνθή, υηακ υθεξ μζ πηζαλφηεηεο ελππάξρνπλ ηαζ επζηνέπεζ ζημ ππφ ζρεδίαζε 

αληηθείκελν λα αλαδπζεί σο πξντφλ ηεο αιιειεπίδξαζεο δπλάκεσλ ζημκ Ελδηάκεζν 

Χώξν (Milieu).  

 

Με αοηή θμζπυκ ηδκ ακηίθδρδ βζα ημ δζάβναιια πμο πενζβνάθεζ ζπέζεζξ δοκάιεςκ, ηδκ εκφπανλδ 

πζεακμηήηςκ ηαζ ημ δοκδηζηυ ημπίμ πμο εα μδδβήζεζ ζε ιζα εκενβμπμίδζδ/ πναβιάηςζδ ημο 

ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε ζοκεήηεξ, ημ ακηζθαιαάκμιαζ ςξ λνεηηθφ εξγαιείν (αθ. ηεθ. 4.1). 
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4.4.2 Αξρηηεθηνληθή εθαξκνγή 

 
Καη ακηζζημζπία ιε ηα ηνία δζαβνάιιαηα πμο ακαθφεζ μ Deleuze, πνμηεζιέκμο κα πενζβνάρεζ ηδκ 

αθδνδιέκδ ιδπακή ζηδ θζθμζμθζηή- ημζκςκζημπμθζηζηή ηδξ δζάζηαζδ, δ εκυηδηα αοηή, πμο 

πενζβνάθεζ ηδκ αθδνδιέκδ ιδπακή ςξ μδδβυ δνάζδξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ζφκεεζδ ηαζ ημ νυθμ ηδξ 

ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ, εα πςνζζηεί επίζδξ ζε ηνεζξ οπμεκυηδηεξ: ζηδκ ηαηακυδζδ 

ημο ηζ είκαζ ηαζ ηζ ηάκεζ ημ δζάβναιια- αθδνδιέκδ ιδπακή, ζηδκ επζθμβή ηαζ εθανιμβή ημο 

ηαηάθθδθμο δζαβνάιιαημξ ηαζ, ηέθμξ, ζηδκ εκενβμπμίδζδ ημο. ηδ ζοκέπεζα, ελεηάγμκηαζ κευηενα 

ένβα ημο Eisenman, πμο ιε ηδ ζοκεπή αοημηνζηζηή ημο ηαζ ηδκ ειιμκή ημο ιε ηδ πνήζδ 

δζαβναιιάηςκ, ειπθμοηίγεζ ημ ζπεηζηυ πνμαθδιαηζζιυ ημο, ηαεχξ ηαζ ηςκ Ben Van Berkel ηαζ 

Caroline Bos, πμο ιε ηζξ επακαθαιαακυιεκεξ πνμζπάεεζεξ ημοξ κα μνίζμοκ ημ δζάβναιια, 

ζοβηνμημφκ έκα πθαίζζμ πμο δέπεηαζ ηνζηζηή, αεθηίςζδ ηαζ ακμίβεζ κέα ιέηςπα ακαγδηήζεςκ. Σέθμξ, 

βίκεηαζ ακαθμνά ζημ ένβμ ηςκ Jesse Reiser- Nanako Umemoto, μζ μπμίμζ ελεθίζζμοκ ηδ 

δζαβναιιαηζηή ημοξ εεςνία: δίκμκηαξ ζδζαίηενδ ζδιαζία ανπζηά ζηδ δναζηδνζυηδηα ημο ακηζηεζιέκμο 

ηαζ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αθεξεκέλεο κεραλήο, ζηζξ πζμ πνυζθαηεξ 

ακαγδηήζεζξ ημοξ πνμηείκμοκ ην δπλακηθφ δηάγξακκα ςξ ηαηάθθδθμ ενβαθείμ βζα ηδ κειέηε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθψλ, ακμίβμκηαξ ιζα ιεβάθδ ζογήηδζδ βφνς απυ ηδκ «ρδθζαηή 

ηεηημκζηή».
298

 

 

 Όζμκ αθμνά, ηαη‟ ανπήκ, ηη είλαη ηαζ ηη θάλεη ημ δζάβναιια ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ 

ζπεδζαζιμφ:  

ζφιθςκα ιε ημκ Stan Allen, ημ δζάβναιια είκαζ έκαξ αθδνδιέκμξ ηνυπμξ κα ζηεθηεί ηακείξ ηδκ 

μνβάκςζδ. Δίκαζ έκα ενβαθείμ πμο πενζβνάθεζ ηζξ δοκαηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ζημζπείςκ ηαζ δίκεζ 

πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο εκενβεζχκ, ζφιθςκα ιε ηάπμζμοξ ηακυκεξ ηαζ παναιέηνμοξ, χζηε μ 

                                                      
298

 Ο υνμξ απμηεθεί δζηή ιμο ιεηάθναζδ ημο “Digital Tectonics”, υπςξ πνμζεββίγεηαζ ζημ μιχκοιμ αζαθίμ ηςκ Neil Leach, 

David Turnball ηαζ Chris Williams, εηδ. Wiley Academy Ltd., Λμκδίκμ, 2004 
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ζπεδζαζιυξ κα είκαζ δοκαιζηυξ ηαζ υπζ πνμηαεμνζζιέκμξ. Ωξ βεκεζζμονβυ επζκυδια, δνα ζακ έκα 

ελδηάκεζν ζηδ δζαδζηαζία βέκκδζδξ ημο πναβιαηζημφ πχνμο ηαζ πνυκμο. Γζ αοηυ ηαζ δεκ είκαζ 

οπμπνεςηζηή δ έκα-πνμξ-έκα ακηαπυηνζζδ ακάιεζα ζημ δζάβναιια ηαζ ηδκ πνμηφπημοζα ιμνθή. 

Δίκαζ κεραληζκφο πνπ απνθξππηνγξαθεί ηα δεδνκέλα πνπ ηνπ δίλνληαη, νξγαλψλεη ηελ 

πιεξνθνξία ζε έλα ζχζηεκα θαη δίλεη νδεγίεο δξάζεο γηα ηελ παξαγσγή ρψξνπ θαη κνξθήο.  

Με έκημκα βναθζηυ ηαζ αθαζνεηζηυ παναηηήνα, αθθά πςνίξ κα παναπέιπεζ ζε ηοπμθμβίεξ, επζδέπεηαζ 

πνιιαπιέο εξκελείεο.
299

 Δίκαζ έκαξ βναθζηυξ ηνυπμξ βζα κα πνμζδζμνζζημφκ ζπέζεζξ ιεηαλφ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ιμνθήξ, ιεηαλφ οθζηυηδηαξ ηαζ πθδνμθμνίαξ, μνβακχκμκηαξ ηδ δμιή ηαζ ηδ 

δζακμιή ηςκ θεζημονβζχκ ηαζ επζηνέπμκηαξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή κα ακηαπμηνζεεί ζηδκ 

πμθοπθμηυηδηα.
300

 Πανυθδ υιςξ ηδ παθανή ζπέζδ ακάιεζα ζημ πνυβναιια ηαζ ηδ ιμνθή, ζηδ 

δναζηδνζυηδηα ηαζ ημ ηέθοθμξ, μ Stan Allen επζζδιαίκεζ υηζ μζ δζαβναιιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ αθέπμοκ ημ 

ηηίνζμ ζε ελεξγή ζρέζε κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ, ζημ μπμίμ ακήηεζ. ε ακηίεεζδ ιε ηδ θμβζηή 

ημο θμκλζμκαθζζιμφ, πμο πενζβνάθεζ έκα ηηίνζμ ςξ έκα ηαεμνζζιέκμ ηέθοθμξ, εκηυξ ημο μπμίμο 

θαιαάκμοκ πχνα ηαεμνζζιέκεξ εκένβεζεξ, δ δζαβναιιαηζηή θμβζηή πενζβνάθεζ ημ ηηίνζμ ςξ ζοζηαηζηυ 

εκυξ εονφηενμο δζηηφμο, ημ μπμίμ επακαπνμζδζμνίγεηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ιεηααμθέξ ημο 

πενζαάθθμκημξ, είηε ημζκςκζηέξ είηε ηεπκζηέξ είηε πςνμηαλζηέξ.
301

 

Οζ UNStudio ζοιθςκμφκ ιε ημκ Stan Allen ηαζ ημκίγμοκ υηζ ζημ δζάβναιια, υπςξ μνίγεηαζ ζηζξ 

ζφβπνμκεξ ανπζηεηημκζηέξ ακαγδηήζεζξ, ειπενζέπεηαζ υζμ ημ δοκαηυ πενζζζυηενδ ζπκπηεζκέλε 

πιεξνθνξία, δ μπμία εκενβμπμζείηαζ/ εηημκχκεηαζ ζημ οθζηυ απμηέθεζια. οβηνίκμοκ ημ δζάβναιια 

αοηυ ιε ημ δζάβναιια, υπςξ μνζγυηακ ζηδ ιμκηένκα ανπζηεηημκζηή, υηακ ημ ηηζζιέκμ, απαθθαβιέκμ 

                                                      
299

 Allen, Stan, “Diagrams matter”, ζημ Diagram Work, ANY 23, εηδ. Anyone Corporation, Νέα Τυνηδ, 1998, ζεθ. 16, ιηθν. 

δζηή ιμο ζημ “information from architecture‟ s outside”  

300
 Ο Stan Allen ζημ The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture (εηδ. ACTAR, Βανηεθχκδ, 2000) ζημ θήιια 

«diagrams» επζζδιαίκεζ υηζ: «A diagram is a graphic assemblage that specifies relationships between activity and form, 

organizing the structure and distribution of functions. As such, diagrams are architecture‟s best means to engage the 

complexity of the real», ζεθ. 162, ιηθν. δζηή ιμο, εθεφεενδ  

301
 Allen, Stan, “Diagrams matter”, ζημ Diagram Work, ANY 23, εηδ. Anyone Corporation, Νέα Τυνηδ, 1998, ζεθ. 18, ιηθν. 

δζηή ιμο  
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απυ ηάεε ηζ πενζηηυ, ήηακ δ ηνζζδζάζηαηδ απυδμζδ ημο δζαβνάιιαημξ, υηακ, δδθαδή, ημ δζάβναιια 

ζοννζηκςκυηακ ζε έκα ζφιαμθμ. Όιςξ ημ ζφιαμθμ είκαζ δ έηθναζδ ιζαξ πμθφπθμηδξ ιμνθήξ, 

ιεζςιέκδξ ζε έκα ζδιάδζ ιε ιία ηαεανή ενιδκεία, πμο απμηθείεζ άθθεξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ζεκάνζα. 

Όηακ ηακείξ ενβάγεηαζ ζε ιζα ηέημζα ηαηεφεοκζδ, υπμο δ ζδέα ακαπανίζηαηαζ απυ ιζα ιμνθή- 

ζφιαμθμ ηαζ υπμο δ ζπέζδ ιεηαλφ ιμνθήξ ηαζ πενζεπμιέκμο, ιεηαλφ ηεθφθμοξ ηαζ πνμβνάιιαημξ 

είκαζ εκηεθχξ πνμθακήξ ηαζ λεηάεανδ, δε ιπμνεί κα λεθφβεζ απυ πνμτπάνπμοζεξ ηοπμθμβίεξ. 

Ακηίεεηα, ενβαγυιεκμξ ιε ηδκ ηεπκζηή ημο δζαβνάιιαημξ, υπςξ ημ ακηζθαιαάκμκηαζ μζ Ben Van Berkel 

ηαζ Caroline Bos, απνθεχγεη θαλείο ηππνινγηθέο ζηεξενηππίεο, αθμφ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ 

μνβάκςζδ ιζαξ επέιηθηεο ηαθηηθήο ζρεδηαζκνχ, πμο εζζάβεζ ζημζπεία άζπεηα ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή 

(υπζ ςξ εζηυκεξ ηαζ ζφιαμθα, αθθά ςξ μνβακςηζηά ζοζηαηζηά), βεκκχκηαξ κέα πεδία ένεοκαξ.
302

 

Πανυιμζμ μνζζιυ βζα ημ δζάβναιια ζηδκ ανπζηεηημκζηή δίκεζ ηαζ μ Kwinter, πνμθμβίγμκηαξ ημ Atlas of 

Novel Tectonics ηςκ Reiser- Umemoto: «Σμ δζάβναιια είκαζ έκα αυναημ ζηνχια (matrix), έκα 

ζφκμθμ μδδβζχκ πμο οπυηεζηαζ- ηαζ ηονίςξ μνβακχκεζ- ηδκ έηθναζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ζε 

μπμζαδήπμηε οθζηή ηαηαζηεοή. Δίκαζ ζοζζςνεοηήξ δοκαημηήηςκ πμο οπάνπμοκ απμεδηεοιέκεξ ζημ 

ακηζηείιεκμ ή ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηαεμνίγεζ πμζεξ απυ αοηέξ εα εηθναζημφκ ηαζ πμζεξ υπζ. Δκ ζοκημιία 

είκαζ μ ιδπακζζιυξ πμο εθέβπεζ ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ φθδξ».
303

 Απυ ηδκ άθθδ, μζ Reiser- Umemoto 

πνδζζιμπμζμφκ δζαβναιιαηζηέξ μνβακςηζηέξ ηεπκζηέξ εζζάβμκηαξ κέεξ έκκμζεξ ηαζ πνμαθδιαηζζιμφξ, 

δδθαδή δίκμοκ έιθαζδ υπζ ηυζμ ζημ πχξ ημ δζάβναιια εα δχζεζ μδδβίεξ ζε ιζα ιμκυδνμιδ 

δζαδζηαζία, αθθά ζημκ ηνυπμ πμο ημ έκα ιπμνεί κα επδνεάζεζ ημ υθμ ηαζ αληίζηξνθα, άνα ζηδκ 

αιιειεπίδξαζε- δηάδξαζε ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ηαζ, ηαοηυπνμκα, δίκμοκ ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηζξ 

ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, πνμηείκμκηαξ δζελυδμοξ ζε ηάπμζα απυ ηα πνμαθήιαηα πμο πζεακυκ 

ακηζιεηςπίγμοκ μζ πνχηεξ δζαβναιιαηζηέξ πναηηζηέξ. 

 

                                                      
302

 Van Berkel, Ben & Bos, Caroline, “Diagrams: Interactive Instruments in Operation” ζημ Diagram Work, ANY 23, εηδ. 

Anyone Corporation, Νέα Τυνηδ,1998, ζεθ. 19-22, ιηθν. δζηή ιμο 

303
 Kwinter, Sanford, “The Judo of Cold Combustion” ζημ Atlas of Novel Tectonics, Reiser+ Umemoto, εηδ. Princeton 

Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 2006, ζεθ. 12, ιηθν. δζηή ιμο 
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 Όζμκ αθμνά ημ ιδπακζζιυ ιε ημκ μπμίμ μζ ιεηααθδηέξ ηαζ μζ πανάιεηνμζ ημο πμθφπθμημο 

ηυζιμο εα επηιεγνχλ, εα ελζσκαησζνχλ ζημ δζάβναιια ηαζ εα απμδμεμφκ βναθζηά, αθθά 

ηαζ ηδκ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ δηαγξάκκαηνο ηαζ ημκ ηνυπμ πμο αοηυ, απυ βνάθδια, 

εα μδδβήζεζ ζε ιμνθή ηαζ ζε πχνμ: 

ακαηνέπμοιε ηαζ πάθζ ζημ Deleuze ηαζ ζημ δεφηενμ δζάβναιιά ημο, πμο, υπςξ ακαθφεδηε, ζπεηίγεηαζ 

ιε ημκ Bacon (αθ. 4.1& 4.4.1). Όπςξ ελδβμφκ μζ UNStudio, ζηδκ ανπζηεηημκζηή, πνμηεζιέκμο κα 

εζζαπεμφκ ζημζπεία ιε ζοιπζεζιέκδ πθδνμθμνία, πμο κα ιαξ απμιαηνφκμοκ απυ ημ ηαηεζηδιέκμ, 

«ακηί βζα ιζα ηδθίδα πνχιαημξ, πνδζζιμπμζμφιε ηεπκζηά εβπεζνίδζα, θςημακηίβναθα γςβναθζηχκ 

πζκάηςκ ή ηοπαίεξ εζηυκεξ βζα κα δδθχζμοιε ιζα πζεακή, δοκδηζηή μνβάκςζδ. Μζα ηεπκζηή 

εκμνπήζηνςζδξ υπςξ ημ δζάβναιια, επζηνέπεζ ηδκ εζζαβςβή ηαζ ιίλδ ζημζπείςκ, πμο δεκ είκαζ άιεζα 

ζοκοθαζιέκα ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή, υπςξ μζημκμιζηέξ, πμθζηζηέξ, πμθζηζζηζηέξ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηέξ 

δοκάιεζξ».
304

 Απυ ηδκ άθθδ υιςξ, δ επζθμβή ημο δζαβνάιιαημξ ηαεμνίγεηαζ ηάεε θμνά απυ ζημζπεία 

πμο αθμνμφκ ημ ηάεε λεπςνζζηυ ένβμ, υπςξ δ εέζδ ημο, ημ ηηζνζμθμβζηυ πνυβναιια ηαζ γδηήιαηα 

ζηαηζηυηδηαξ.
305

 Σα ζημζπεία ζοβπςκεφμκηαζ ζε δίθηπν ηαζ ακζπκεφμκηαζ ηα ημζκά ημοξ ζδιεία ηαζ μζ 

ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ: άθθμηε ανίζημκηαζ ζε αθθδθμηάθορδ, άθθμηε ζε ζφβηνμοζδ. Γεκκζέηαζ έηζζ ιζα 

δπλακηθή θαηάζηαζε, κηα νξγαλσηηθή δνκή πνπ ζηεξίδεηαη ζε παξακέηξνπο, ζε ξεπζηέο 

δπλάκεηο, υπμο ηα ειπθεηυιεκα ζημζπεία δζαδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ επακαπνμζδζμνίγεηαζ μ νυθμξ 

ημο ηαεεκυξ απυ αοηά, ηαεχξ ηαζ μζ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ. Απυ ημ κηεηενιζκζζηζηυ ζπεδζαζιυ ιε ηζξ 

πνμηαεμνζζιέκεξ θφζεζξ, πενκμφιε δδθαδή ζημ ζπεδζαζιυ, πμο ελεθίζζεηαζ ηαζ ακαπηφζζεηαζ 

δζαδναζηζηά, ζηδνζγυιεκμξ ζε παξακέηξνπο πνπ αιιάδνπλ κε ην ρξφλν. Γζα ημοξ UNStudio, ημ 

δζάβναιια, πμο πνμηφπηεζ ιε ηδκ εζζαβςβή ηαζ επελενβαζία υθςκ ηςκ δεδμιέκςκ, είκαζ έκαξ 

ράξηεο πινήγεζεο δπλεηηθψλ νξγαλψζεσλ. Σμ δζάβναιια βίκεηαζ ηέπκαζια ηαζ ιδπακή 

παναβςβήξ, υπςξ πνμηείκμοκ μζ Deleuze- Guattari. Ο ανπζηέηημκαξ ηαθείηαζ κα ανεζ ηεπκζηέξ ηαζ 

ιεευδμοξ πμο εα αμδεήζμοκ ηδκ επζημζκςκία ημο ιε υθμοξ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ ηαζ εα 

                                                      
304

 UN Studio, “Extraits du glossaire” ζημ L‟ ARCHITECTURE D‟ AUJOURD‟ HUI, ηεφπμξ 321, εηδ. Diffusion, Πανίζζ, Μάνηζμξ 

1999, ζεθ. 55, ιηθν. δζηή ιμο  

305
 Van Berkel, Ben & Bos, Caroline, MOVE, εηδ. Goose Press, Netherlands, 1999, ζημ ηεθάθαζμ “diagrams”, ιηθν. δζηή ιμο 
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μδδβήζμοκ ζε μπηζηυ απμηέθεζια. Ο αοημιαημπμζδιέκμξ ζπεδζαζιυξ, ηα πνμβνάιιαηα ζηαηζζηζηήξ 

ηαζ οπμθμβζζιχκ ηαζ ηα software πμο ζηδνίγμκηαζ ζε animation ηαζ επζηνέπμοκ ηδκ εκζςιάηςζδ 

γδηδιάηςκ ηίκδζδξ, νμήξ ηαζ ιεηαααθθυιεκςκ ζημζπείςκ ζημ ζπεδζαζιυ, απμηεθμφκ ηα ηαηάθθδθα 

ιέζα βζα ηδκ εζζαβςβή δεδμιέκςκ ζημ δζάβναιια ηαζ βζα ηδκ επζθμβή ημο δζαβνάιιαημξ. Οζ 

δζαβναιιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ είκαζ αηνζαχξ ιζα ηεπκζηή, χζηε μζ ανπζηέηημκεξ κα ακαπηφζζμοκ ηζξ ζδέεξ 

ημοξ ηαζ κα πεζναιαηίγμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ελέθζλδξ ημο ζπεδζαζιμφ, δδιζμονβχκηαξ δπλεηηθέο 

νξγαλψζεηο κε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ εξκελεηψλ. Σμ ίδζμ ημκίγεζ ηαζ μ Eisenman, θέβμκηαξ υηζ, 

ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ παθζυηενδ ακηίθδρδ βζα ημ δζάβναιια, πμο πνμτπυεεηε έκα ζηαηζηυ ζενανπζηυ 

ζφζηδια, ημ μπμίμ θεζημονβμφζε ςξ ζδιείμ ακαθμνάξ, δ κέα ακηίθδρδ βζα ημ δζάβναιια, ςξ 

εχπιαζην ζχλνιν ζρέζεσλ κεηαμχ δπλάκεσλ ζε αέλαε ηζνξξνπία, ιαξ πνμηνέπεζ κα 

πεζναιαηζζημφιε, κα ανμφιε ημοξ δζημφξ ιαξ ηυπμοξ ηαζ ηζξ δζηέξ ιαξ βναιιέξ δζαθοβήξ.
306

 

 

 Όζμκ αθμνά ηδκ ελεξγνπνίεζε ηεο αθεξεκέλεο κεραλήο, ηδκ πναβιάηςζδ δδθαδή ημο 

δοκδηζημφ:  

εα ζηαεμφιε ηαζ πάθζ ζηδκ ακαθμβία πμο ηάκμοκ μζ UNStudio ακάιεζα ζε έκα ένβμ ζε ελέθζλδ ηαζ 

ζηζξ αθδβήζεζξ ημο Proust, υπςξ ακαθφμκηαζ απυ ημκ Deleuze. Σα ηεκά πμο οπάνπμοκ ηαηά ηδκ 

ελέθζλδ εκυξ ένβμο μθείθμκηαζ ζε έθθεζρδ δεδμιέκςκ, ζε αζοιθςκίεξ ιε ημκ πεθάηδ ή άθθμοξ 

ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ, ζε αθθαβέξ ημο ηηζνζμθμβζημφ πνμβνάιιαημξ ή ζε κέα μζημκμιζηά δεδμιέκα. 

Γδθαδή, απυ ηδ ζηζβιή πμο λεηζκά έκα κέμ ένβμ, ιεηά ηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ ηαζ ηδ ζφθθδρδ ιζαξ 

ζδέαξ, βίκεηαζ δ εζζαβςβή ημο δζαβνάιιαημξ, πθμφζζμο ζε κμδιαηζηυ πενζεπυιεκμ, έκκμζεξ ηαζ 

ηαηαζηεοαζηζηή δμιή, πμο έπεζ ηάπμζα ζπέζδ ιε έκα απυ ηα ζδιακηζηά ζημζπεία ημο ένβμο. Οζ 

ζδζυηδηεξ ημο δζαβνάιιαημξ ακμίβμοκ κέμοξ μνίγμκηεξ ηαζ πεδία πεζναιαηζζιμφ, πμο επδνεάγμοκ ημ 

ιέπνζ ηυηε δζαιμνθςιέκμ ημπίμ ηαζ δνμιμθμβμφκ ηδ ιήςε λέσλ απνθάζεσλ. Λεζημονβεί θμζπυκ ημ 

δζάβναιια ζα ιαφνδ ηνφπα, πμο επακαπνμζδζμνίγεζ ηδκ πμνεία ημο ένβμο, υπςξ, ακηίζημζπα, μζ 

ιαφνεξ ηνφπεξ ζημ ημπίμ ακέηνεπακ ηδκ πμνεία ημο ήνςα ημο Proust. Δίκαζ, ηάης απυ αοηέξ ηζξ 

ζοκεήηεξ, έκαξ αθαζνεηζηυξ ιδπακζζιυξ, πμο, αθμφ έπεζ πενζβνάρεζ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ 
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ειπθεηυιεκςκ ζημζπείςκ ζημ ένβμ ηαζ έπεζ μνίζεζ ιζα πμθθαπθυηδηα δνάζεςκ, δζαθοβχκ ηαζ 

δοκαημηήηςκ, ελεξγνπνηείηαη, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο, εθάζηνηε ζπλζήθεο, θαη νδεγεί ζε κία 

πξαγκάησζε ηνπ δπλεηηθνχ, ζε έλα ζηηγκηφηππν, υπμο πχνμξ ηαζ φθδ είκαζ έκα, υπςξ μ ήνςαξ 

ήηακ, πνζκ, έκα ιε ημ ημπίμ.
307

  

 

Ακαηεθαθαζχκμκηαξ, ημ δηάγξακκα: 

 

 δεκ είκαζ έκα ζηίηζμ ακαβκςνίζζιμ ςξ ιμνθή ηαζ εζηυκα ζημ ηεθζηυ ακηζηείιεκμ πμο 

πενζβνάθεζ, δδθαδή δελ είλαη κεηαθνξά, νχηε ζχκβνιν, νχηε εηθφλα, πμο ακαπανζζηά 

αθαζνεηζηά ημ ηεθζηυ απμηέθεζια ή οπάνπμκηα ακηζηείιεκα ηαζ ζοζηήιαηα  

 είκαζ έκα μπηζηυ εξγαιείν ζπκπχθλσζεο πιεξνθνξίαο, έκα ιέζμ βζα ηδ δδιζμονβία κέςκ 

ζπέζεςκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ, έκαξ εζζαβςβέαξ ζδεχκ ηαζ εκκμζχκ, έκαξ πνιιαπιαζηαζηήο 

πμο πενζβνάθεζ ιζα δπλεηηθή θαηάζηαζε, δδθαδή είκαζ ιζα αθεξεκέλε κεραλή, πμο δίκεζ 

νδεγίεο γηα δξάζε ηαζ πηζαλέο κνξθνινγηθέο δηακνξθψζεηο  

 επζηνέπεζ ζημκ ανπζηέηημκα κα μνίζεζ ημ πιαίζην ηαζ ηα φξηα ιέζα ζηα μπμία εα ηζκδεεί, 

ηαεχξ ηαζ πμζα εα είκαζ ηα εηεξφθιεηα ζηνηρεία πμο εα ζοκδοαζημφκ ζε έκα ζοκεπέξ, 

μιαθυ ηαζ εκζαίμ ζφκμθμ  

 αμδεά ημ ιεθεηδηή, πάνδ ζηδ δζηηή, ζπζγμθνεκζηή (ηαηά Deleuze- Guattari) οπυζηαζδ ημο ςξ 

ζηαεενμπμζδηή ηαζ απμζηαεενμπμζδηή, κα ημ πνδζζιμπμζήζεζ ςξ δίπμθμ ζηζξ ανπζηεηημκζηέξ 

εθανιμβέξ, ημ μπμίμ δζαπςνίγεζ ηα ζημζπεία πμο εκκέλνπλ ηαζ παναιέκμοκ ζηαεενά ζηδ 

ιεηααμθή απυ εηείκα πμο κεηαβάιινληαη.
308
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Ο R.E. Somol ιε αοηά ηα δεδμιέκα, επζζδιαίκεζ ηδ κεηάβαζε ηνπ ξφινπ ηνπ αξρηηέθηνλα απυ 

εθεβηηή ηδξ ζενανπζηήξ δμιήξ ημο ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο, πμο επδνεάγεηαζ απυ ηδ αανφηδηα, ηα 

θμνηία ηηθ., ζε νξγαλσηή- δηνρεηεπηή ηεο πιεξνθνξίαο ηαζ ηςκ «δοκάιεςκ» πμο ακαδφμκηαζ 

μνζγμκηίςξ (μζημκμιζηχκ, πμθζηζηχκ πμθζηζζηζηχκ, ημπζηχκ ηαζ οπενημπζηχκ). Μυκμ ιέζς ημο 

δζαβνάιιαημξ μζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ ιπμνμφκ κα ζοζπεηζζημφκ ηαζ κα μπηζημπμζδεμφκ. Ακάθμβα 

ιε ηζξ εηάζημηε ζοκεήηεξ βίκεηαζ ε ππξνδφηεζε ηεο αθεξεκέλεο κεραλήο, λεηζκά δ δζαδζηαζία 

ιεηαζπδιαηζζιχκ, χζπμο κα πνμηφρεζ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια ςξ ζηηγκηφηππν, σο ε πξαγκάησζε 

ηνπ δπλεηηθνχ, ςξ ιζα απυ ηζξ πζεακέξ δζαθοβέξ πμο οπμδεζηκφεζ ημ δζάβναιια.
309

 ε αοηυ ημ 

πθαίζζμ, δ πνμζςπζηή ιμο ακάβκςζδ ημο δζαβνάιιαημξ είκαζ υηζ θεζημονβεί ςξ γελεηηθφο θψδηθαο, 

σο ην DNA βζα ηδκ επενπυιεκδ ιμνθή ηαζ απμηεθεί ημ ηαηάθθδθμ ενβαθείμ βζα ημκ ανπζηέηημκα, 

πνμηεζιέκμο κα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ. 
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4.4.2.1 Eisenman (β θάζε: diagrams of exteriority) 
 
Ζ ιεηάααζδ απυ ημ δζάβναιια- εηθναζηή ηδξ εζςηενζηυηδηαξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ηδξ ιμνθήξ ηαζ 

ημ δζάβναιια- εηθναζηή ηδξ ζπέζδξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ιε θεηηζηά ιμνθήιαηα, ζημ δηάγξακκα- 

κεραληζκφ είκαζ απυ ηα πζμ ζδιακηζηά αήιαηα ζηδκ ηανζένα ημο Eisenman. Πενκχκηαξ ηδκ πενίμδμ 

αιθζζαήηδζδξ ηδξ εζςηενζηυηδηαξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ, «υηακ ηα δζαβνάιιαηά ημο εεςνμφζακ ηδκ 

εζςηενζηυηδηα ιζα εη ηςκ πνμηένςκ ζοκεήηδ αλζχκ, δδθαδή ήηακ ιζα ζηαεενή μιάδα απυ 

βεςιεηνζηά ζπήιαηα»
310

 μ Eisenman, πςνίξ κα ηαοηίγεηαζ απυθοηα ιε ηδ Νηεθεγζακή ζηέρδ, λεηίκδζε 

κα πεζναιαηίγεηαζ ιε ηδκ ημπμθμβζηή βεςιεηνία. Γζαπίζηςζε υηζ, πςνίξ κα εβηαηαθείπεζ ηδ βεςιεηνία, 

ζηδκ μπμία ζηδνίγεηαζ δ ανπζηεηημκζηή, δεκ ήηακ απαναίηδημ ημ δζάβναιια κα πνμηφπηεζ απυ 

πνμτπάνπμοζεξ βεςιεηνίεξ, μφηε κα ζηδνίγεηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ζε δζαδζηαζίεξ 

ιεηαζπδιαηζζιχκ. Οδδβήεδηε έηζζ ζηα δηαγξάκκαηα εμσηεξηθφηεηαο (diagrams of exteriority), ηα 

μπμία εζζήβαβακ εμσγελείο έλλνηεο ζηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία. ηδκ πζμ πνυζθαηδ ηαζ πζμ 

επζζηδιμκζηή θάζδ ημο Eisenman θμζπυκ, ημ δζάβναιια βίκεηαζ ιέζμ ηαηακυδζδξ ζπέζεςκ, 

παναβυκηςκ ηαζ ειπθεηυιεκςκ θμνέςκ ελςηενζηχκ απυ ηδκ ανπζηεηημκζηή, αθμφ εζζάβεζ έκκμζεξ 

υπςξ δ αζηάεεζα ηαζ δ πμθοπθμηυηδηα ηαζ ιεθεηά ηείιεκα, ζηαηζζηζηά δεδμιέκα, ιαεδιαηζηέξ 

ζοκανηήζεζξ ηαζ ελζζχζεζξ θοζζηήξ. Γίλεηαη νδεγφο δπλαηνηήησλ, εζηζάγεζ ζηδ δζαδζηαζία ηαζ ζηδ 

δμιή ηςκ εβπεζνδιάηςκ ηαζ απέπεζ απυ ηδκ εζηυκα- ζφιαμθμ. Σμ ιμκηέθμ πμο αημθμοεεί, υπςξ 

θαίκεηαζ απυ ηα ένβα ημο, είκαζ δ ακάθοζδ ιζαξ ιεηαααθθυιεκδξ ηαηάζηαζδξ, ζηδκ μπμία 

πανειααίκεζ ηαζ ζε ιζα δεδμιέκδ ζηζβιή ζηαεενμπμζεί. Η ζηηγκή ηεο ζηαζεξνπνίεζεο κηαο ξντθήο 

θαηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί πιηθφ απνηέιεζκα θαη κνξθή, είλαη ην θαίξην ζεκείν 

πνπ κε απαζρνιεί, ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο κνπ. 

Ακ ηαζ ζηζξ ακαγδηήζεζξ ημο ειπενζέπμκηαζ μζ έκκμζεξ ημο δοκδηζημφ ηαζ ημ δζάβναιια ακηζιεηςπίγεηαζ 

πθέμκ ςξ βεκεζζμονβυξ ιδπακζζιυξ πμο δίκεζ μδδβίεξ δνάζδξ, μ Eisenman ηαηαθμβίγεζ ζε υζμοξ 

αζπάγμκηαζ ηζξ θζθμζμθζηέξ εέζεζξ ημο Deleuze ηαζ ακηζιεηςπίγμοκ ημ δζάβναιια ηαε΄ αοηυ ςξ 
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«ζπέζεζξ δοκάιεςκ», υηζ πνδζζιμπμζμφκ ημ ενβαθείμ υπζ ςξ ιέζμ πανημβνάθδζδξ, υπςξ 

ζζπονίγμκηαζ, αθθά «ςξ επίεεζδ/ εκαπυεεζδ (superimposition) πανηχκ».
311

 Κνίκεζ ηα δζαβνάιιαηα 

ημο Deleuze ςξ ακεπανηή βζα κα βεθονχζμοκ ημ πάζια ιεηαλφ φθδξ ηαζ ιμνθήξ ηαζ, θυβς ημο 

αθαζνεηζημφ ημοξ παναηηήνα, απμημιιέκα απυ ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ πνήζδ. οκεπχξ παναηηδνίγεζ 

ηζξ εεςνίεξ, πμο ζηδνίγμκηαζ ζηζξ ζδέεξ ημο, απμιαηνοζιέκεξ απυ εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ 

πιηθφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνλ θνηλσληθφ ηεο ραξαθηήξα.  

Ο ίδζμξ ακηζηείκεζ ζηδκ έκκμζα ηδξ «επίεεζδξ/ εκαπυεεζδξ» (superimposition), πμο παναπέιπεζ ζε 

ηαηαηυνοθεξ ζηνχζεζξ ηαζ λεπςνίγεζ ηδ ιμνθή απυ ημ έδαθμξ,
312

 ηδκ έκκμζα ηδξ ηαοηυπνμκδξ 

ακάπηολδξ ηαζ νξηδφληηαο δηαζηξσκάησζεο (superposition), υπμο ιμνθή ηαζ έδαθμξ δεκ 

λεπςνίγμοκ, πανά «νέμοκ ημ έκα ιέζα ζημ άθθμ».
313

 Δλαημθμοεεί θμζπυκ κα μνίγεζ ημ δζάβναιια, 

ζφιθςκα ιε ημ Mystic Pad ημο Freud, υπςξ ακαθφεηαζ απυ ημκ Derrida ηαζ, απθά, ζηδκ πανμφζα 

θάζδ ηςκ δηαγξακκάησλ εμσηεξηθφηεηαο, ελδβεί υηζ πνέπεζ κα πνμζηεεεί ζηδκ μνζγυκηζα 

δζαζηνςιάηςζδ ζπκχκ ιία αηυιδ ζηνχζδ: έκαξ εμσγελήο παξάγνληαο, έλαο κεζνιαβεηήο, ν 

ελδηάκεζνο ηφπνο ιεηαλφ οπμηεζιέκμο (ανπζηέηημκα), ακηζηεζιέκμο (ανπζηεηημκζημφ απμηεθέζιαημξ) 

ηαζ οπμδμπέα (πενζαάθθμκημξ- ημζκςκίαξ). Αοηυξ μ ελςβεκήξ πανάβμκηαξ θεζημονβεί ςξ 

γελεζηνπξγφο πξάθηνξαο, μ μπμίμξ οπάνπεζ δπλεηηθά, ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ, πμο 

οπαβμνεφμκηαζ απυ ηδκ ημπμεεζία, ημ πνυβναιια ή ηδκ ζζημνία. «Θα ιπμνμφζε κα έπεζ ηδ ιμνθή 

εκυξ δζάθακμο πθέβιαημξ ή θίθηνμο, πμο πνμηαθεί ηδκ ειθάκζζδ ήδδ απμηοπςιέκςκ ζημζπείςκ ζε 

δζαθμνεηζηή δζάηαλδ, εμθχκμκηαξ, αθθά ηαζ ηαοηυπνμκα θακενχκμκηαξ ημ οπάνπμκ».
314

 Βέααζα, δ 

δζαβναιιαηζηή δζαδζηαζία δε εα θεζημονβήζεζ πςνίξ ηδκ εζζαβςβή θοζζηχκ δεδμιέκςκ απυ έκα 

οπμηείιεκμ, αθμφ ημ δζάβναιια δεκ είκαζ βεκεζζμονβυ απυ ιυκμ ημο, μφηε ακαπανάβεζ ηα ήδδ 

οπάνπμκηα. Απθά, επζηνέπεζ ζημ ππνθείκελν, ημ ζοββναθέα ή ανπζηέηημκα, κα θηάζεζ ζημ ηαθφηενμ 

δοκαηυ απμηέθεζια. Όπςξ παναηδνεί ηαζ μ ίδζμξ μ Δisenman, ημ δζάβναιια εηθνάγεηαζ ιε 
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βεςιεηνζηά ζπήιαηα, υιςξ ζε ηαιία πενίπηςζδ δ βεςιεηνία δε ιεηαζπδιαηίγεηαζ απυ ιυκδ ηδξ ζε 

ανπζηεηημκζηή, αθμφ δ ανπζηεηημκζηή είκαζ ηάηζ παναπάκς απυ βεςιεηνζηά ζπήιαηα.
315

 Σα 

βεςιεηνζηά ζπήιαηα δδθαδή, ζηδκ ακάβκςζδ ημο Eisenman, εκοπάνπμοκ, είκαζ δμζιέκα, μνζζιέκα 

(εκκέλνπλ), αθθά ημ δζάβναιια, υπςξ εα ημ μνίζεζ μ ανπζηέηημκαξ, πνμηείκεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ 

ιεηαζπδιαηζζιμφ ημοξ ή ηδκ αθθαβή ηςκ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεςκ (ηε κεηαβνιή). Άνα, είλαη επζχλε 

ηνπ δεκηνπξγνχ ηφζν ε επηινγή ηνπ δηαγξάκκαηνο, φζν θαη ν ηξφπνο πνπ ζα ην αμηνπνηήζεη 

γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο.  

 

1. Rebstock Park, Φνακηθμφνηδ (1992, ιενζηχξ οθμπμζδιέκμ): ε πηχρσζε σο δηάγξακκα 

 

ημ ηεθάθαζμ 3.2.1.1, πενί πηφπςζδξ, ακαθφεηαζ δ δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ ημο πάνημο, έκα απυ ηα 

πνχηα ημο ένβα ηδξ δεφηενδξ πενζυδμο. οκμπηζηά εα επακαθάας ημ ζηυπμ ηδξ πνυηαζδξ, πμο 

ήηακ κηα λέα αλάγλσζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. Σμ ηαζκμφνζμ δεκ ακηζηίεεηαζ ζημ παθζυ, πανά ανίζηεηαζ 

εθαθνχξ ιεηαημπζζιέκμ ζε ζπέζδ ιε ημ οπάνπμκ, οπάνπεζ δδθαδή ιζα εμθυηδηα, ιζα ζφβποζδ ζηδ 

δζάηνζζδ ηςκ μνίςκ ημο πανυκημξ ιε ημ πανεθευκ. Αοηή δ ζοκεήηδ ημο «ιεηαημπζζιέκμο» κέμο 

πάκς ζημ παθζυ ζοβηνμηεί ιζα μθυηδηα πμο ιπμνεί κα εηθναζηεί ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

αλαδίπισζεο/ πηχρσζεο (folding). Ζ ζδέα ηδξ πηχρσζεο θμζπυκ πνδζζιμπμζήεδηε σο 

δηάγξακκα ηαζ ζε αοηυ ημ ηεθάθαζμ εα ζοιπθδνχζς ηδκ ακάθοζδ ελδβχκηαξ ηαζ ζπμθζάγμκηαξ ημ 

ξφιν ηνπ δηαγξάκκαηνο.  

Όζμκ αθμνά ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ζηυπςκ πμο εέηεζ μ ίδζμξ ιε ηδκ επζθμβή ηδξ πηφπςζδξ ςξ 

δζάβναιια, ηνίκς υηζ πεηοπαίκεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ: 

 Καηανπήκ, ημ δζάβναιια λεπςνίγεζ ηα ζημζπεία πμο εκκέλνπλ απυ αοηά πμο 

κεηαβάιινληαη: ζοβηεηνζιέκα μ Eisenman ακαβκςνίγεζ ηζξ οπάνπμοζεξ ηοπμθμβίεξ, ημ 

ηοπζηυ μζημδμιζηυ ηεηνάβςκμ ηδξ Γενιακζηήξ πυθδξ ημο 19
μο

 αζχκα ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

βεςιεηνία, ηαεχξ ηαζ ηδ ζηαεενή αλία ημο ηακάαμο ηαζ δεκ επζδζχηεζ ηδκ ηαηάνβδζή ημοξ, 

αθθά ημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ημοξ. Όπςξ ήδδ ακαθφεδηε, ακαδζπθχκμκηαξ ημ πθαίζζμ ηαζ 
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ημκ εονφηενμ ηάκααμ ζηδκ πενίιεηνμ ημο πάνημο, ηαεχξ ηαζ ηιήιαηα ημο εζςηενζημφ 

ηακάαμο ζηζξ αηιέξ ημο, ηα αοζηδνά υνζα ηδξ πενζμπήξ αθθάγμοκ ιμνθή, ηαζ ηα 

„εβπαναβιέκα‟ ηιήιαηα ημο, βίκμκηαζ ηιήια εκυξ ζοκεπμφξ „μιαθμφ‟ πθέβιαημξ- ζζημφ. 

Μεηαβάιιεηαη θμζπυκ μ ηνυπμξ ακάβκςζδξ ηδξ οπάνπμοζαξ ηοπμθμβίαξ, ηαεχξ ημ κέμ 

ανίζηεηαζ εθαθνχξ ιεηαημπζζιέκμ ζε ζπέζδ ιε ημ οπάνπμκ. Ζ ηοπμθμβία ημο πενζιεηνζημφ 

μζημδμιζημφ ηεηναβχκμο ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ ηοπμθμβία ημο βναιιζημφ ηηζνζαημφ ιεηχπμο, 

θηζάπκμκηαξ ιζα κέα, ιεζηηή οπμηαηδβμνία, αβάγμκηαξ ζηδκ επζθάκεζα οπμαυζημοζεξ 

αζηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ δίκμκηαξ ηδκ εοηαζνία κα επακελεηαζημφκ μζ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ 

κα δδιζμονβδεεί ημ οπυααενμ βζα ηδκ οπμδμπή κέςκ απνυαθεπηςκ ζοιαάκηςκ (αθ. εζη. 46) 

 Όζμκ αθμνά ηδκ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ πμο ιεηέπμοκ ζημ δζάβναιια, ζε έκα ένβμ 

πμθεμδμιζηήξ ηθίιαηαξ, εεςνχ ζςζηή ηδκ επζθμβή ημο μζημδμιζημφ ηεηναβχκμο ηαζ ημο 

ηακάαμο ςξ μνβακςηζηυ ζημζπείμ. Σμ μζημδμιζηυ ηεηνάβςκμ δε ιεθεηάηαζ ςξ αοηυκμιμ 

ακηζηείιεκμ, απμημιιέκμ απυ ηζξ επζεοιίεξ ηαζ ακάβηεξ ημο οπμηεζιέκμο, υπςξ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ δζαβναιιάηςκ ημο Space Syntax (αθ. 4.2.2), πανά ςξ δ ζοκεήηδ πμο μνίγεζ 

ηδ ζπέζδ ακμζπημφ- ηθεζζημφ, ηςκ πχνςκ ηίκδζδξ ηαζ ηςκ πχνςκ ζηάζδξ, ημο ειπμνίμο ηαζ 

ηδξ ηαημίηδζδξ. Γεκ παφεζ δ επζθμβή κα είκαζ αοεαίνεηδ, ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο ανπζηέηημκα, 

υιςξ δ έιθαζδ δίκεηαζ ζημ πχξ αοηέξ μζ ζπέζεζξ, πμο ηαεμνίγμοκ ημκ ηνυπμ πμο μ ηαεέκαξ 

μζηεζμπμζείηαζ ηαζ αζχκεζ ημ πχνμ, ιπμνμφκ κα επακελεηαζημφκ βζα κα πνμηφρεζ ηάηζ εκηεθχξ 

κέμ, πμο κα ζηακμπμζεί ηζξ κέεξ ακάβηεξ. 

 Όζμκ αθμνά ημκ ηνυπμ πμο δ πηφπςζδ εέηεζ ημοξ ηακυκεξ βζα ηδ κεηάθξαζε ηεο 

δπλακηθήο θαηάζηαζεο ζε κνξθή, ακαδζπθχκμκηαξ ηα υνζα ηδξ πενζιέηνμο ημο πάνημο 

ηαζ ηιήιαηα ημο εζςηενζημφ ηακάαμο ζηζξ αηιέξ ημο, πνμηφπημοκ κέεξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

πηοπχζεςκ ηαζ ηδξ ανπζηήξ ημοξ εηηεηαιέκδξ ιμνθήξ, πμο δίκμοκ δζάζηαζδ ηαζ μοζία ζηδκ 

αηιή ηαζ ζημ ιέηςπμ. Άνα, δ δηαδηθαζία ηεο αλαδίπισζεο είκαζ αοηή πμο βεκκά ηζξ κέεξ 

ιμνθέξ. Ο R.E. Somol ακαθένεζ υηζ ζε αοηυ ημ ένβμ μ Eisenman ακαηαθφπηεζ ιζα κέα 

δζαβναιιαηζηή ηεπκζηή, υπζ πθέμκ αθδβδιαηζηή, φπνπ ν παξάγνληαο ρξφλνο δελ είλαη έλα 

γξακκηθφ μεδίπισκα θηλήζεσλ, αθθά πανάβμκηαξ απαναίηδημξ ζε ιζα δζαδζηαζία μιαθήξ 



 332 

ιεηααμθήξ ηαζ ελέθζλδξ ηδξ ιμνθήξ απυ ημ ζπήια Α ζημ ζπήια Β. Μεθεηά ημ δπλεηηθφ ηαζ 

πνμζπαεεί κα ημ εηθνάζεζ ανπζηεηημκζηά ιέζα απυ ηδ δζαβναιιαηζηή θμβζηή ηδξ πηφπςζδξ. 

φιθςκα ιε ημ Somol «δ πηφπςζδ βίκεηαζ πάνηδξ ημο ζοιαάκημξ, ιζα βεςιεηνζηή 

πενζβναθή ημο ακαπάκηεπμο, έκα δηάγξακκα ηνπ δπλεηηθνχ […] Ζ πηφπςζδ είκαζ 

ακηζηείιεκμ ηαζ δζαδζηαζία ηαοηυπνμκα. Ζ ελέξγεηα ηδξ ακαδίπθςζδξ είκαζ πμο πανάβεζ 

ιμνθή, πμο πνζκ απθχξ δεκ οπήνπε. Με αοηυ ημκ ηνυπμ δ πηφπςζδ δεκ είκαζ απθά ιζα 

δζαζηνέαθςζδ/ παναιυνθςζδ, ή ιζα ακηίεεζδ ζε ιζα ζαθή ηοπμθμβία (υπςξ π.π. δ 

δζάανςζδ ημο ηφαμο), αθθά εηδδθχκεζ ιζα επακάθδρδ πμο πανάβεζ ηάηζ εκηεθχξ κέμ, ιζα 

ακαδουιεκδ μνβάκςζδ».
316

 ε αοηυ αμδεάεζ δ ηεπκζηή ημο grafting, πμο θεζημονβεί 

πενζζζυηενμ ιε ηδ θμβζηή ημο ιμκηάγ ηαζ υπζ ημο ημθάγ, ηαηά ημ μπμίμ εκζςιαηχκμκηαζ ζημ 

ίδζμ πενζαάθθμκ ζημζπεία απυ δζαθμνεηζηά πενζαάθθμκηα ηαζ πεηπραίλεη ζπλδέζεηο κεηαμχ 

εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ, ιεηαλφ ημο κέμο ηαζ ημο παθζμφ ζε έκα ζοκεπέξ ζφκμθμ, 

δζαηδνχκηαξ παναηηδνζζηζηά απυ ηδ θφζδ ημο ηαεεκυξ ηαζ επζηνέπμκηαξ ζημ ιεθεηδηή, 

ρσξίο λα πξνδηαγξάθεη ην απνηέιεζκα, λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Σεθζηά, υζμκ αθμνά ηδ ζοκέπεζα ζηνλ νξηζκφ ηνπ δηαγξάκκαηνο απυ ημκ Eisenman, δ 

πηχρσζε ζηακμπμζεί ημ δζηυ ημο μνζζιυ ημο δζαβνάιιαημξ ελςηενζηυηδηαξ ιε ηδ ιία 

επζπθέμκ ζηνχζδ ζημ Mystic Pad ημο Freud ςξ εκδζάιεζμ ηυπμ ιεηαλφ οπμηεζιέκμο 

(ανπζηέηημκα), ακηζηεζιέκμο (ανπζηεηημκζημφ απμηεθέζιαημξ) ηαζ οπμδμπέα (πενζαάθθμκημξ- 

ημζκςκίαξ), αθμφ, υπςξ επζζδιαίκεζ μ ίδζμξ, δ πηφπςζδ εμθχκεζ ηα υνζα ιεηαλφ ιμνθήξ ηαζ 

εδάθμοξ, δδθαδή, επζηνέπεζ ηδκ ηαοηυπνμκδ ακάπηολδ ηαζ ηδκ μνζγυκηζα δζαζηνςιάηςζδ 

(superposition). Σα δζαβνάιιαηα ηαηαζηνμθήξ ημο René Thom, πμο ιεθεηά ανπζηά ημο 

επζηνέπμοκ κα εζζάβεζ εμσγελή ζηνηρεία, απυ ηδκ επηζηήκε ηεο Φπζηθήο, ιε ηνυπμ πμο 

κα ιπμνεί κα ηα πεζνζζηεί. Δπίζδξ, δδιζμονβχκηαξ ηζξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ακάδοζδ κέςκ 

ζοιαάκηςκ ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ακαδίπθςζδξ ηαζ ημο «λεδζπθχιαημξ- 

ακαπηφβιαημξ» ηαζ επζηνέπμκηαξ ηδκ εκζςιάηςζδ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ζε έκα ζοκεπέξ,  
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Δηθ. 46. Peter Eisenman, Rebstock Park, Φνακηθμφνηδ, 1992, ιενζηχξ οθμπμζδιέκμ 

Ζ πηφπςζδ ςξ δζάβναιια 

 

Eisenman, Peter, Diagram Diaries, εηδ. UNIVERSE PUBLISHING, Νέα Τυνηδ, 1999 
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αθθά εηενμβεκέξ ζφζηδια, δ έκκμζα ηδξ πηφπςζδξ είκαζ ζοκεπήξ ζε ζπέζδ ιε ημ θηινζνθηθφ 

ηεο νξηζκφ (αθ. 3.2.1.1) Σέθμξ, δ ζοκεήηδ ημο δοκδηζημφ βζα ημκ Peter Eisenman ζημπεφεζ ζηδ 

δδιζμονβία ενςηδιάηςκ, πμο αθμνμφκ ημ ίδζμ ημ ακηζηείιεκμ, αθθά ηαζ ηδ θφζδ ημο 

πνμαθήιαημξ, άνα, ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, ημ δζάβναιια θεζημονβεί ςξ λνεηηθφ εξγαιείν, 

πμο δεκ μδδβεί ζηδ ιζα ηαζ ιμκαδζηή θφζδ ημο πνμαθήιαημξ, αθθά αμδεάεζ ζημκ μνζζιυ ηαζ ηδ 

δζαηφπςζδ ημο ίδζμο ημο πνμαθήιαημξ ιέζα ζε έκα μνζζιέκμ πθαίζζμ, πμο είκαζ ηαζ ημ 

γδημφιεκμ, υπςξ ακαθφεηαζ ζηδκ εκυηδηα 4.1. 

 

Ακαηεθαθαζχκμκηαξ, εεςνχ υηζ: 

 δ επηινγή ηδξ πηφπςζδξ ςξ δζάβναιια είκαζ επζηοπήξ, αθμφ δ δζαδζηαζία ηδξ 

ακαδίπθςζδξ πεηοπαίκεζ ημ ανπζηυ γδημφιεκμ, ηδ ζοκεπή ηαζ μιαθή ιεηάααζδ απυ ημ 

παθζυ ζημ ηαζκμφνζμ, ηδκ ακαηάθορδ κέςκ δοκαημηήηςκ, ηδ δδιζμονβία, ηαηά 

Rajchman, «θείμο πχνμο ιέζα ζημ βναιιςηυ/ εβπαναβιέκμ».  

 Σμ οπυααενμ πμο δδιζμονβείηαζ απυ ηδκ εθαξκνγή ηνπ δηαγξάκκαηνο επζηνέπεζ ηδκ 

ελενεφκδζδ απνυαθεπηςκ, εοέθζηηςκ ημπζηχκ ζοκδέζεςκ ηαζ ηδκ εηζαγσγή 

εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ ζε έλα ζπλερέο κείγκα.  

 Ζ εκμνβάκςζδ (instrumentalisation) ηδξ πηφπςζδξ, δ πξαγκάησζδ ηδξ- δδθαδή ε 

κεηάθξαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ζε κνξθή, ιέζα απυ ηδκ ακαδίπθςζδ ημο ηακάαμο 

ημο πάνημο ζηζξ αηιέξ ηαζ ηδκ πενίιεηνμ ημο ηαζ ηδ ζοκεπή ιεηαιυνθςζδ ζημζπείςκ 

απυ ιζα ηαηάζηαζδ ζε άθθδ, είκαζ ηάεε θμνά κνλαδηθή, είκαζ έκα λεπςνζζηυ ηάεε θμνά 

ζοιαάκ.  

 Σμ ηάεε αήια ηδξ δζαδζηαζίαξ πμο αημθμοεείηαζ είκαζ απαναίηδημ βζα ηδκ επυιεκδ 

θάζδ, βεβμκυξ πμο εκζζπφεζ ηδ ζδιαζία φπανλδξ ηδξ δηαδηθαζίαο ηαζ ηδξ -εη ηςκ 

πνμηένςκ- εεςνδηζηήξ ηδξ οπμζηήνζλδξ. 

 

Σα επυιεκα ηνία ένβα ηνίκμκηαζ ζοκμθζηά ζημ ηέθμξ ηδξ εκυηδηαξ. 
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2. Moebius house- eleven a (1978-79, ιδ οθμπμζδιέκμ):
317

 ε θνξδέια Moebius σο 

δηάγξακκα 

 

Σμ house eleven a ακήηεζ ηαζ αοηυ ζηδκ επμπή ηςκ πνχηςκ δηαγξακκάησλ εμσηεξηθφηεηαο, υπμο 

μ Eisenman ιυθζξ έπεζ ανπίζεζ κα πεζναιαηίγεηαζ ιε ηδκ ημπμθμβία ηαζ ιεθεηά ημ μζηυπεδμ ηαζ ημ 

ηνπίν σο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, πμο ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ημ ζπεδζαζιυ. Σμ απμηέθεζια 

είκαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ απυ αοηυ ηςκ UNStudio (αθ. 4.4.2.2), βζαηί εκηεθχξ δζαθμνεηζηυξ είκαζ ηαζ 

μ ηνυπμξ πεζνζζιμφ ημο δζαβνάιιαημξ. Ζ επζεοιία ημο ζδζμηηήηδ («υηακ είιαζ ιέζα εέθς κα ημζηάς 

ημκ ηυζιμ ζα κα είιαζ απέλς ηαζ υηακ είιαζ έλς εέθς κα κζχες ζα κα είιαζ ιέζα ζημ ζπίηζ») 

μδήβδζε ημκ Eisenman ζηδκ εζζαβςβή ηεο ηνπνινγηθήο επηθάλεηαο Moebius ςξ δζάβναιια. 

Δζηίαζε αηνζαχξ ζε αοηή ηδκ ζδζυηδηά ηδξ, υηζ ηζκμφιεκμξ ηακείξ πάκς ηδξ, ζε ιία ζοκεπή ηίκδζδ, 

δεκ ακαβκςνίγεζ δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ ημο ιέζα ηαζ ημο έλς, είκαζ ηαοηυπνμκα ιέζα ηαζ έλς 

(ζημζπείμ πμο πνδζζιμπμζμφκ ιε ηεθείςξ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ μζ UNStudio). Γδιζμφνβδζε ζημ πζμ 

«εζςηενζηυ» ηιήια ηδξ ηαημζηίαξ έκα «απνμζπέθαζημ ηεκυ», έκα δςιάηζμ πςνίξ πυνηεξ ηαζ 

πανάεονα, ηάκμκηαξ έηζζ ημ πζμ εζςηενζηυ ηιήια ελςηενζηυ, αθμφ είκαζ άααημ. Ζ ημνδέθα 

δζαβναιιαηζηά ημπμεεηείηαζ ιζζή ηάης απυ ημ έδαθμξ ηαζ ιζζή πάκς, ημ ηάης ηιήια πενζέπεζ ημοξ 

πχνμοξ δζααίςζδξ ηαζ ημ πάκς ημ ηεκυ. Έηζζ, ημ ηιήια ηάης απυ ημ έδαθμξ θζθμλεκεί ημοξ πχνμοξ 

δζααίςζδξ -«ιέζα»- ηαζ ημ ηιήια πάκς απυ ημ έδαθμξ ημ απνμζπέθαζημ ηεκυ -«έλς»- (αθ. εζη. 47). 
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Δηθ. 47. Peter Eisenman, Moebius house- eleven a, 1978-79, ιδ οθμπμζδιέκμ 

Ζ ημνδέθα Moebius ςξ δζάβναιια 

 

Ζ εζηυκα a είκαζ απυ ημ http://en.wikipedia.org/wiki/Moebius_strip, πνμζα. 17/03/10 

Ζ εζηυκα b είκαζ απυ ημ http://www.lnkall.com/projects/house11A.html, πνμζα. 17/03/10 

Οζ εζηυκεξ c, d είκαζ απυ ημ Eisenman, Peter, Diagram Diaries, εηδ. UNIVERSE PUBLISHING, Νέα Τυνηδ, 1999 

http://en.wikipedia.org/wiki/Moebius_strip
http://www.lnkall.com/projects/house11A.html
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3. Church of the year 2000 (1996, ιδ οθμπμζδιέκμ), Ρχιδ:
318

 νη πγξνί θξχζηαιινη σο δηάγξακκα 

 

ηυπμξ ημο ένβμο ήηακ κα πενζμνζζηεί δ παναδμζζαηή εζηυκα- ζφιαμθμ ηδξ εηηθδζίαξ, ιε ημ 

ηαιπακανζυ, ημ ζενυ ηηθ., απυ ηδκ μπμία πνμηφπηεζ ακαβκςνζζζιυηδηα ηαζ κυδια/ ζδιαζία. 

Πνμτπήνπε δ ανπζηεηημκζηή πεζνμκμιία δφμ πανάθθδθςκ ιαηνυζηεκςκ υβηςκ (bars) ηαζ μ 

ζοιπζεζιέκμξ πχνμξ ημο ιεηαλφ ημοξ ηεκμφ. Ζ ιεθέηδ ημο ελδηάκεζνπ ρψξνπ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

υβηςκ μδήβδζε ζηδκ εζζαβςβή ημο δηαγξάκκαηνο ηςκ πγξψλ θξπζηάιισλ. Αοηυ ημ «δζάβναιια 

ελςηενζηυηδηαξ» ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία «επίδναζδ απυ άθθεξ επζζηήιεξ». Οζ οβνμί ηνφζηαθθμζ είκαζ 

δ εκδζάιεζδ θάζδ ηδξ ιμνζαηήξ δμιήξ, ζηδκ πμνεία απυ ηδ ζηαεενή ηνοζηαθθζηή δμιή ζηδκ οβνή. 

Μέζς δθεηηνζηχκ πεδίςκ ιπμνεί κα εθεβπεεί δ πμνεία ηςκ ιμνίςκ πμο παίνκμοκ ζπήια 

ιαηνυζηεκμ (κειαηζηή θάζδ). Αοηή αηνζαχξ δ ηαηάζηαζδ, ηαηά ηδκ μπμία ιζα δμιή ζηενεμφ 

ζηαδζαηά πάκεζ ηδ ζοκμπή ηδξ ηαζ ηα ιυνζά ηδξ παθανχκμοκ ημοξ ηνοζηαθθζημφξ δεζιμφξ ηαζ 

απμηημφκ ηζκδηζηυηδηα, θίβμ πνζκ θηάζμοκ ζηδ κέα ζζμννμπία ηδξ οβνήξ ημοξ ηαηάζηαζδξ, ηνίεδηε δ 

πζμ ηαηάθθδθδ βζα κα πενζβνάρεζ ημκ «εκδζάιεζμ ηυπμ», πμο υπςξ ζζπονίγεηαζ μ Eisenman, δεκ έπεζ 

κα ηάκεζ υιςξ ιυκμ ιε ημ ηεκυ ακάιεζα ζημοξ δφμ υβημοξ, αθθά ηαζ ιε ηδκ εββφηδηα ή ηδκ 

απυζηαζδ ημο ακενχπμο απυ ημ Θευ. Σμ δζάβναιια ηςκ οβνχκ ηνοζηάθθςκ, ιε ηζξ δφμ 

ηαηαζηάζεζξ, ηδ ζηενεά ηαζ ηδ νεοζηή, απμδίδμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ εββφηδηαξ ηαζ ηδξ 

απμιάηνοκζδξ. Όηακ ηα δζαβνάιιαηα ηςκ οβνχκ ηνοζηάθθςκ ζοβηνίκμκηαζ ηαζ παναηίεεκηαζ ιε ηα 

ηοπμθμβζηά δζαβνάιιαηα, πμο έπεζ ζπδιαηίζεζ μ ανπζηέηημκαξ ιε αάζδ ημ ηηζνζμθμβζηυ πνυβναιια, 

αθθδθεπζδνμφκ ηαζ βεκκζέηαζ ημ ηηίνζμ. Ζ εέζδ ηςκ ιμνίςκ ημο ηνοζηάθθμο ηαεμδδβεί ηζξ 

παναιμνθχζεζξ ηςκ υβηςκ ημο ηηζνίμο ηαζ δίκεζ μδδβίεξ βζα ημοξ πχνμοξ πμο πνμηφπημοκ.  

Σμ απμηέθεζια είκαζ ιζα ζφκεεζδ πμο λεπδδά απυ ημ έδαθμξ, ηάιπηεηαζ ηαζ ηοθίβεηαζ ζημ πχνμ ηαζ, 

ηεθζηά, επζζηνέθεζ ζε αοηυ, ζα κα είκαζ έκα ηιήια ημο πμο οπέζηδ ιζα ζεζνά παναιμνθχζεςκ. 

οκεπχξ, ημ δζάβναιια μδήβδζε ζε έκα ανπζηεηηυκδια, πμο μφηε ιμζάγεζ μφηε θεζημονβεί υπςξ μζ 

πνμτπάνπμοζεξ εηηθδζίεξ (αθ. εζη. 48).  
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 Οζ πθδνμθμνίεξ είκαζ απυ ηα: 1.Galofaro, Luca, Digital Eisenman, an office of the Electronic Era, εηδ. Birkhauser, Βαζζθεία, 

1999 ηαζ 2. Eisenman, Peter, Diagram Diaries, εηδ. UNIVERSE PUBLISHING, Nέα Τυνηδ, 1999 
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 Δηθ. 48. Peter Eisenman, Church of the year 2000, Ρχιδ, 1996 (ιδ οθμπμζδιέκμ) 

Οζ οβνμί ηνφζηαθθμζ ςξ δζάβναιια. Όηακ ηα δζαβνάιιαηα ηςκ οβνχκ ηνοζηάθθςκ ζοβηνίκμκηαζ ηαζ παναηίεεκηαζ ιε 

ηα ηοπμθμβζηά δζαβνάιιαηα, πμο έπεζ ζπδιαηίζεζ μ ανπζηέηημκαξ ιε αάζδ ημ ηηζνζμθμβζηυ πνυβναιια, 

αθθδθεπζδνμφκ ηαζ βεκκζέηαζ ημ ηηίνζμ.  

 

Ζ εζηυκα a είκαζ απυ ημ Eisenman, Peter, Diagram Diaries, εηδ. UNIVERSE PUBLISHING, Νέα Τυνηδ, 1999 

Οζ εζηυκεξ b, c, d είκαζ απυ ημ Galofaro Luca, Digital Eisenman, an office of the Electronic Era, εηδ. Birkhauser, Βαζζθεία, 1999 
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4. Bibliothèque Place des Nations, Γεκεφδ (1996-97, ιδ οθμπμζδιέκμ):
319

 δηαγξάκκαηα  

λεπξνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 

Δκχ μζ ακαγδηήζεζξ ημο Eisenman βζα αοηυ ημ ένβμ ζοιπίπημοκ, ή απμηεθμφκ ζοκέπεζα ημο 

πνμδβμφιεκμο ένβμο, δ πνήζδ ημο δζαβνάιιαημξ παναπέιπεζ ζε ιζα δζαδζηαζία πζμ δπλακηθή, 

υπμο ηα απμηεθέζιαηα αθθάγμοκ ηαηά ηδκ ελέθζλδ ημο ένβμο, ιζα δζαδζηαζία πμο ζπεηίγεηαζ άιεζα 

πθέμκ ιε αοηή ηςκ UNStudio. ημπυξ ηαζ πάθζ είκαζ δ απμιάηνοκζδ απυ ηδκ ανπέηοπδ εζηυκα ηδξ 

αζαθζμεήηδξ ηαζ δ δζενεφκδζδ κέςκ δοκαημηήηςκ ηαζ θελζθμβίμο. Ωξ έκκμζα εκδζαθένεζ ηαζ πάθζ ημ 

ελδηάκεζν θελφ. Σμ έδαθμξ ζοθθαιαάκεηαζ ςξ ιζα παθθυιεκδ επζθάκεζα, πμο ηαιποθχκεηαζ ηαζ 

πάθθεηαζ, ζα ιπαθυκζ βειζζιέκμ ιε άιιμ. Ακ ημ ιπαθυκζ δεπηεί παναιυνθςζδ απυ έκακ ελςβεκή 

πανάβμκηα, ηυηε ημ πενζέπμκ (ιειανάκδ) ηαζ ημ πενζεπυιεκμ (άιιμξ), ημ πανυκ ηαζ ημ απυκ, ημ 

πθήνεξ ηαζ ημ ηεκυ ιεηααάθθμκηαζ ηαοηυπνμκα, επδνεάγμκηαξ ημ έκα ημ άθθμ ζε ιζα ζοκεπή ηαζ 

αιθίδνμιδ δζαδζηαζία. Σμ ηεκυ ιπμνεί κα ιμνθμπμζείηαζ ηαζ κα έπεζ ζπήια, υπςξ ηαζ ημ πθήνεξ. Γζα 

ηδκ μνβάκςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ αοημφ ημο πεζνάιαημξ, πνδζζιμπμζήεδηακ δηαγξάκκαηα 

λεπξνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σα εβηεθαθζηά ηφιαηα ιεθεηχκηαζ ζηζξ δζάθμνεξ κεονμθμβζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα δίκμοκ ηζξ παναιέηνμοξ, πμο εα ηαεμνίζμοκ ημ ζπδιαηζζιυ 

πθήνςκ ηαζ ηεκχκ, χζηε ηεθζηά κα πνμηφρεζ ημ ηηίνζμ, ζα δζαδμπζηή επαθθδθία ηεκμφ ηαζ πθήνμοξ, 

δδιζμονβχκηαξ εκδζάιεζμοξ πχνμοξ, ζημοξ μπμίμοξ ηαηακέιεηαζ ημ πνυβναιια
320

 (αθ. εζη. 49). 
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 Οζ πθδνμθμνίεξ είκαζ απυ ηα: 1.Galofaro, Luca, Digital Eisenman, an office of the Electronic Era, εηδ. Birkhauser, Βαζζθεία, 

1999 ηαζ 2. Eisenman, Peter, Diagram Diaries, εηδ. UNIVERSE PUBLISHING, Νέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 204, ιηθν. δζηή ιμο 

320
 Eisenman, Peter, Diagram Diaries, εηδ. UNIVERSE PUBLISHING, Νέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 32, ιηθν. δζηή ιμο  
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Δηθ. 49. Peter Eisenman, Bibliothèque Place des Nations, Γεκεφδ, 1996-97 (ιδ οθμπμζδιέκμ)  

Γζαβνάιιαηα κεονμθμβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Σα εβηεθαθζηά ηφιαηα ιεθεηχκηαζ ζηζξ δζάθμνεξ κεονμθμβζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα δίκμοκ ηζξ παναιέηνμοξ, πμο εα ηαεμνίζμοκ ημ ζπδιαηζζιυ πήνςκ ηαζ ηεκχκ, 

χζηε ηεθζηά κα πνμηφρεζ ημ ηηίνζμ 

 

Ζ εζηυκεξ a, b,c,d,f είκαζ απυ ημ Galofaro Luca, Digital Eisenman, an office of the Electronic Era, εηδ. Birkhauser, Βαζζθεία, 1999 

Οζ εζηυκεξ e, g είκαζ απυ ημ Eisenman, Peter, Diagram Diaries, εηδ. UNIVERSE PUBLISHING, Νέα Τυνηδ, 1999 
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Κξηηηθή αλάιπζε 

 

Δκχ είκαζ ζδζαίηενα αλζυθμβδ δ επακελέηαζδ ημο νυθμο ημο δζαβνάιιαημξ ηαζ μ επακαπνμζδζμνζζιυξ 

ηδξ θφζδξ ημο ηαζ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο απυ ημκ Δisenman, δεκ είκαζ λεηάεανδ, ζηδκ πενζβναθή 

ηςκ ένβςκ ημο, δ εθανιμβή ημο εεςνδηζημφ πθαζζίμο, πμο ακαπηφζζεζ βφνς απυ ημ δζάβναιια. 

Όζμκ αθμνά ηα πνχηα δφμ αήιαηα, πμο έπς επζζδιάκεζ ςξ ζδιακηζηά βζα ηδ πνήζδ ημο 

δζαβνάιιαημξ ζε δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ, δδθαδή ζηδκ ηαηακυδζδ ημο ηη είλαη θαη ηη θάλεη ην 

δηάγξακκα- αθδνδιέκδ ιδπακή ηαζ ζηδκ επηινγή θαη εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ δηαγξάκκαηνο, 

μ Δisenman, πζζηεφς, ζηδνίγεζ επανηχξ, ιέζα απυ ηδκ πενζβναθή ηςκ ένβςκ ημο, ηζξ εεςνδηζηέξ 

ημο πεπμζεήζεζξ. Σμ ηνίημ αήια υιςξ, δ ελεξγνπνίεζε ηεο αθεξεκέλεο κεραλήο βζα ηδκ 

πναβιάηςζδ ημο δοκδηζημφ ημπίμο, πμο πενζβνάθεηαζ ζημ δζάβναιια, δεκ πεηοπαίκεηαζ πάκηα ιε 

ζοκέπεζα. 

ημ moebius house (11a) ημ δζάβναιια ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ δζαβναιιάηςκ ελςηενζηυηδηαξ, 

πμο επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ ημπμεεζία ηαζ ημ πενζαάθθμκ (exteriority: site). Ζ ζπέζδ ημο «ιέζα ιε ημ 

έλς» ςξ ζοκέπεζα είκαζ αοηή πμο δζενεοκά μ ανπζηέηημκαξ, μπυηε εεςνχ επζηοπδιέκδ ηδκ επζθμβή 

ημο δζαβνάιιαημξ, αθμφ μοζζαζηζηά δ θνξδέια Moebius δεκ λεπςνίγεζ ημ ιέζα ηαζ ημ έλς. Ζ 

απυθαζδ κα ακηζζημζπζζεεί ημ «πάκς ηαζ ηάης απυ ημ έδαθμξ» ιε ημ «ιέζα ηαζ ημ έλς» απυ ηδκ 

ηαημζηία είκαζ ιζα ζδζαίηενδ ακάβκςζδ ημο ανπζηέηημκα, δ μπμία δζαθένεζ εκηεθχξ απυ ηδκ ακάβκςζδ 

άθθςκ ανπζηεηηυκςκ βζα ημ ίδζμ δζάβναιια, πνάβια πμο πζζημπμζεί φηη ην λνεηηθφ εξγαιείν 

ελεξγνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ κειεηεηή. Ζ θφζδ ςξ ιμνθή δε 

ανίζηεηαζ ημκηά ζηδκ ημπμθμβζηή βεςιεηνία ηδξ ημνδέθαξ, αθμφ αοηυ πμο ηναηάεζ μ Eisenman απυ 

ημ δζάβναιια είκαζ δ πξνηεηλφκελε ζρέζε ησλ ρψξσλ. Όιςξ, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, ημ 

«απνμζπέθαζημ ηεκυ» πμο ανίζηεηαζ πάκς απυ ημ έδαθμξ, ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ, ηαηανβεί ηδκ 

ζδζυηδηα ηδξ ημνδέθαξ κα ιπμνεί ηακείξ κα πενπαηά πάκς ηδξ πςνίξ ηεθεζςιυ ηαζ πςνίξ κα ιπμνεί 

κα λεπςνίζεζ πυηε είκαζ ιέζα ηαζ πυηε έλς.  

ημ ένβμ ηδξ εθθιεζίαο, δ επηινγή ημο δζαβνάιιαημξ ηςκ πγξψλ θξπζηάιισλ ημκ αμδεάεζ κα 

ιεθεηήζεζ ζε θοζζηή ιμνθή ημ δίπμθμ ηδξ ζοκεήηδξ πμο ημκ εκδζαθένεζ: ηδκ εββφηδηα ηαζ ηδκ 
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απυζηαζδ ημο ακενχπμο απυ ημ Θευ. Ζ εθαξκνγή ημο δζαβνάιιαημξ, δδθαδή δ ιεηάααζδ απυ ηδκ 

ηνοζηαθθζηή δμιή ζηδκ οβνή ηαηάζηαζδ, πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημ ιεθεηδηή κα ηαηακμήζεζ ηδ 

ζοκεήηδ ημο «ελδηάκεζνπ ρψξνπ» ηαζ κα ηδκ ακηζζημζπήζεζ ιε ημ θοζζηυ πχνμ ζημ μζηυπεδμ. Ζ 

ζοιπενζθμνά δδθαδή ηςκ οβνχκ ηνοζηάθθςκ ημφ οπμδεζηκφεζ πχξ κα ακηζιεηςπίζεζ ηδ ζπέζδ 

ηηζνίμο- εδάθμοξ, ζφιθςκα ιε ηδ ζπέζδ ηςκ ιμνίςκ ημο ηνοζηάθθμο ηαζ πχξ κα επαλεμεηάζεη ηηο 

ππάξρνπζεο ηππνινγίεο θηηξίσλ, ιακβάλνληαο νδεγίεο γηα ηελ παξακφξθσζή ηνπο. Ζ 

αθθδθεπίεεζδ ηςκ δζαβναιιάηςκ, ςξ ζηνχζεζξ δ ιία πάκς ζηδκ άθθδ, δδιζμονβεί έκα οπυααενμ ιε 

πθαζηζηυηδηα, εεςνδηζηά έκα δπλεηηθφ ηνπίν πζεακχκ ιμνθχκ. Όιςξ, δ δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ 

ηςκ ιμνθχκ ηαζ επζθμβήξ ηςκ ζημζπείςκ πμο, ηεθζηά, μδδβμφκ ζηδ ζφκεεζδ, δδθαδή δ θάζε ηεο 

κεηάθξαζεο ηεο δπλακηθήο θαηάζηαζεο ζε κνξθή, θαίκεηαζ κα είκαζ αοεαίνεηδ, ή ημοθάπζζημκ 

δεκ ζηακμπμζείηαζ επανηχξ ιέζα απυ ηα ηείιεκα πμο ζοκμδεφμοκ ημ ένβμ. 

Πανυιμζα ηαζ ζημ ένβμ ηδξ βηβιηνζήθεο οπμζηδνίγεηαζ ζηακμπμζδηζηά υηζ ημ δζάβναιια είλαη ιδπακή 

ζε ιζα δοκαιζηή ηαηηζηή (ηαζ υπζ πζα ζηθδνή επζθάκεζα, υπμο απμηοπχκμκηαζ ίπκδ ζε ιζα ζηαηζηή 

δζαδζηαζία ηαζ, ηεθζηά, ιεηαηνέπεηαζ ημ ίδζμ ζε θοζζηή πναβιαηζηυηδηα, υπςξ ζοκέααζκε ζε 

παθζυηενεξ δμοθεζέξ ημο). Σμ ιπαθυκζ ιε ηδκ άιιμ, ακ δεπηεί παναιυνθςζδ απυ έκακ ελςβεκή 

πανάβμκηα, δε εα ζηάζεζ, υπςξ ακ ήηακ βειζζιέκμ ιε αένα, αθθά εα ιεηααθδεμφκ, ηυζμ ημ πενζέπμκ 

υζμ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ, ιάθθμκ ηοπαία ηαζ εα επακμνζζηεί δ ζπέζδ ημοξ, ζε ιζα ζοκεπή ηαζ δοκαιζηή 

δζαδζηαζία. Ζ επηινγή ηςκ δζαβναιιάηςκ κεονμθμβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ, ζοβηεηνζιέκα, ηδξ 

ακενχπζκδξ ικήιδξ, είκαζ επζηοπήξ απυ ηδκ άπμρδ υηζ δ ζπδιαηζηή απεζηυκζζδ ηδξ ζοκαπηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ παναπέιπεζ, αθεκυξ, ζε ιζα δοκαιζηή δζαδζηαζία ηαζ, αθ εηένμο, ζε ιζα «παμηζηή 

βεςιεηνία»
321

 ιε έκημκμ ακάβθοθμ, πμο δδιζμονβεί έκα ηαθυ οπυααενμ βζα ηδ ιεθέηδ ημο ηεκμφ ηαζ 

ημο πθήνμοξ. Όκσο, ην δηάγξακκα, ηειηθά, δε θηηάρλεη έλα δπλεηηθφ ηνπίν θαη ε ελεξγνπνίεζε 

ηνπ, ην ηξίην βήκα δειαδή, δελ είλαη, ζε θακία πεξίπησζε, ε πξαγκάησζε ηνπ δπλεηηθνχ. 

Οχηε θαη ιεηηνπξγεί μεθάζαξα σο νδεγφο δξάζεο. Σα δζαβνάιιαηα πμο επζθέβμκηαζ είκαζ 

ζοβηεηνζιέκεξ- παβςιέκεξ- ζηζβιέξ ηδξ ζοκαπηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, πμο απεζημκίγμοκ ζοπκυηδηεξ ή 

ίπκδ ηδξ ικήιδξ, ηα μπμία ημπμεεημφκηαζ ημ έκα πάκς ζημ άθθμ. Οζ ανκδηζημί ζπμθζαζηέξ ημο 

                                                      
321

 Galofaro, Luca, Digital Eisenman, an office of the Electronic Era, εηδ. Birkhauser, Βαζζθεία, 1999, ζεθ. 33, ιηθν. δζηή ιμο 
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Eisenman ημο ηαηαθμβίγμοκ υηζ δ ιμνθή πνμηφπηεζ ςξ «λεπαηίηςια» ηςκ δζαβναιιάηςκ αοηχκ.  

Ζ δζηή ιμο βκχιδ είκαζ υηζ, ιε ηδκ αθθδθεπίεεζδ υθςκ ηςκ δζαβναιιάηςκ πάκς ζημ θοζζηυ πχνμ 

ημο μζημπέδμο, δδιζμονβείηαζ έκα γεσκεηξηθφ ππφβαζξν, ηξηψλ δηαζηάζεσλ (ακηί βζα έκακ 

δζζδζάζηαημ ηάκααμ), πμο επζηνέπεζ ημ ζπδιαηζζιυ αηακυκζζηςκ υβηςκ ζε ζδζαίηενεξ ηαζ πενίπθμηεξ 

ζπέζεζξ ιεηαλφ ημοξ, ιε έκηαζδ, ηαζ εηζρψξεζε ηνπ θελνχ ζην πιήξεο θαη ηνπ πιήξνπο ζην 

θελφ. Ο ελδηάκεζνο ρψξνο γίλεηαη αληηθείκελν ζρεδηαζκνχ, εκχ ιζα ιεηααμθή ημο επδνεάγεζ ηαζ 

ημ ζπεδζαζιυ ημο ηθεζζημφ πχνμο ηαζ ακηίζηνμθα. Ζ ηεθζηή ζφκεεζδ είκαζ εκηεθχξ πνςηυβκςνδ ιε 

ζδζαίηενδ ιμνθμθμβία ηαζ δ δζακμιή ημο πνμβνάιιαημξ ζημοξ πχνμοξ ηαεζζημφκ ηδ αζαθζμεήηδ αοηή 

μθυηεθα δζαθμνεηζηή απυ ημ ζοιααηζηυ ηηίνζμ αζαθζμεήηδξ. Σμ δζάβναιια ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ 

μδήβδζε ζε ιζα δμιή εβπεζνδιάηςκ. Όπςξ ηαζ δ εηηθδζία, έηζζ ηαζ δ αζαθζμεήηδ δε ιμζάγεζ ηαζ δεκ 

παναπέιπεζ ζε πνμτπάνπμκηα ηηίνζα αζαθζμεήηδξ, εκχ ηαζ δ ζπέζδ ιεηαλφ ιμνθήξ ηαζ θεζημονβίαξ 

είκαζ εμθή: δ θεζημονβία δεκ οπαβμνεφεζ ηδ ιμνθή, κάιινλ κνξθή θαη ιεηηνπξγία αιιειεπηδξνχλ 

θαη πξνζδηνξίδνπλ ε κία ηελ άιιε. Σα δζαβνάιιαηα, ηα ρδθζαηά ηαζ ηα θοζζηά ιμκηέθα 

δμοθεφμκηαζ ηαοηυπνμκα ηαζ επδνεάγμοκ ημ έκα ημ άθθμ. Ο ιεθεηδηήξ υιςξ, είκαζ αοηυξ πμο, 

ηαεμδδβμφιεκμξ απυ ηα απμηεθέζιαηα, θαιαάκεζ ηζξ ηεθζηέξ απμθάζεζξ.  

οκμρίγμκηαξ, δ ζοιαμθή ημο Eisenman ζηδ δεφηενδ θάζδ ημο ένβμο ημο είκαζ ζδιακηζηή βζαηί, ζηδκ 

επηινγή ημο δζαβνάιιαημξ, πνδζζιμπμζεί ζημζπεία απυ πεδία ελς- ανπζηεηημκζηά, πμο ημο 

επζηνέπμοκ κα ακαπηφλεζ εεςνδηζηυ θυβμ ηαζ κα ακαηαθφρεζ λέν ιεμηιφγην. Σμ δζάβναιια 

ιεηηνπξγεί ςξ κεζνιαβεηήο, σο ν ελδηάκεζνο ηφπνο ιεηαλφ οπμηεζιέκμο (ανπζηέηημκα), 

ακηζηεζιέκμο (ανπζηεηημκζημφ απμηεθέζιαημξ) ηαζ οπμδμπέα (πενζαάθθμκημξ- ημζκςκίαξ), δδθαδή ςξ 

γελεζηνπξγφο πξάθηνξαο, μ μπμίμξ οπάνπεζ δπλεηηθά, ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ, πμο 

οπαβμνεφμκηαζ απυ ηδκ ημπμεεζία, ημ πνυβναιια ή ηδκ ζζημνία. Δπίζδξ, θεζημονβεί ςξ λνεηηθφ 

εξγαιείν, αθμφ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, επζηνέπεζ ζημκ ανπζηέηημκα κα «ακαβκχζεζ» ηαζ κα ηνίκεζ ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ λα νξγαλψζεη κηα κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ, ε νπνία αληηκεησπίδεη θάζε 

θνξά ηα πξνβιήκαηα πνπ νη ίδηνο ζέηεη. Όιςξ, οπάνπεζ αηυιδ ιζα ακεραλία ζηε κεηάθξαζε 

ηεο δπλακηθήο θαηάζηαζεο ζε κνξθή ηαζ, ζοπκά, πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζβιζυηοπα ηδξ 

δζαβναιιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ςξ οπυααενμ βζα κα πνμηφρμοκ μζ ηηζνζαημί υβημζ. 
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4.4.2.2 UNStudio (Ben van Berkel & Caroline Bos) 
 
Οζ UNStudio ενεοκμφκ πχξ δ ανπζηεηημκζηή πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδ ζφκεεζδ 

ηαζ ηδκ παναβςβή, είκαζ δδθαδή ηαηανπήκ αιινπνηεηηθή. Οζ ζοκεήηεξ ηάης απυ ηζξ μπμίεξ δνα 

ζήιενα μ ανπζηέηημκαξ ηαζ ηαθείηαζ κα εθανιυζεζ ηδκ ανπζηεηημκζηή, είκαζ αοηέξ πμο ηαεζζημφκ 

απαναίηδημ έκα κέζν επηθνηλσλίαο ηαζ υπζ ακαπανάζηαζδξ. Καεχξ αθέπμοκ ηδκ ανπζηεηημκζηή υπζ 

ςξ ζφκεεζδ πνμηαεμνζζιέκςκ ιμνθχκ, αθθά σο απνηέιεζκα ζπλερψλ πξνζαξκνγψλ θαη 

δηνξζψζεσλ, φπνπ νη αζηάζκεηνη παξάγνληεο, νη νπνίνη αιιάδνπλ κε ην ρξφλν, γίλνληαη 

αληηθείκελν έξεπλαο θαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ζρεδηαζκνχ, εεςνμφκ υηζ είκαζ απαναίηδημξ μ 

δζάθμβμξ ηαζ δ ζοκεπήξ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ ιεηαλφ ηςκ ειπθεηυιεκςκ μιάδςκ, υπςξ μ 

πεθάηδξ, μ πνήζηδξ, μ πμνδβυξ, μ ηεπκζηυξ ζφιαμοθμξ ηαζ ζημζπείςκ υπςξ ζηαηζζηζηέξ, νμέξ 

δεδμιέκςκ, ηεπκμθμβίεξ. Οζ UNStudio πνμηείκμοκ ηδκ ενβαζία ζε δίθηπν ζπλεξγαζίαο ιεηαλφ ηςκ 

μιάδςκ, ιέζς ηδξ πνήζδξ ηεπκμθμβίαξ. Ο ανπζηέηημκαξ ηαθείηαζ κα ζοθθέβεζ πθδνμθμνίεξ, κα ηζξ 

μνβακχκεζ ζε δμιή, κα ηζξ ιεηαηνέπεζ, κα ηζξ πνμζανιυγεζ ζηα κέα ιεηαααθθυιεκα δεδμιέκα ηαζ κα 

δδιζμονβεί έκα ζφζηδια ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ, πμο εα δχζμοκ ηαζ ηζξ 

παναιέηνμοξ ημο ένβμο. Σζξ ζπέζεζξ αοηέξ, ιεηαλφ ακελάνηδηςκ πθδνμθμνζχκ, πνέπεζ μ 

ανπζηέηημκαξ κα ηζξ πανμοζζάζεζ ζε ιζα εζηυκα (vision), πνδζζιμπμζχκηαξ ηα ηαηάθθδθα ιέζα 

επζημζκςκίαξ. Χο θαηαιιειφηεξν εξγαιείν γηα απηφ ην ζθνπφ, δειαδή γηα λα θέξεη θαλείο ζε 

επηθνηλσλία θνξείο κε δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη λα ηνπο παξνπζηάζεη, κε ηε κνξθή 

νπηηθνχ πιηθνχ, πιεξνθνξίεο κε ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο αιιάδνπλ θαηά ηελ 

εμέιημε ηεο κειέηεο, νη UNStudio ζεσξνχλ ην δηάγξακκα.  

Σμ δζάβναιια, δδθαδή, δεκ είκαζ ιέζμ ακαπανάζηαζδξ εκυξ ηεθζημφ άηαιπημο απμηεθέζιαημξ, ημ 

μπμίμ είηε εβηνίκεηαζ είηε απμννίπηεηαζ, αθθά έκαξ νδεγφο δξάζεο, πνπ πξνζθέξεη 

πνιιαπιφηεηα επηινγψλ. Έηζζ, ημ αάνμξ ηδξ ιεθέηδξ δε δίκεηαζ ζημ ηεθζηυ απμηέθεζια, αθθά ζηδ 

δζαδζηαζία ηδξ ακάθοζδξ. Με ηδ πνήζδ ηαζ ηδκ παναβςβή δζαβναιιάηςκ πεηοπαίκεηαζ μ γδημφιεκμξ 

δζάθμβμξ ακάιεζα ζημοξ ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ. Γζα ημοξ UNStudio ημ δζάβναιια είκαζ μ 

ιδπακζζιυξ, πμο δζαπεζνίγεηαζ ηδκ πθδνμθμνία ιεηαλφ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηαζ είκαζ έκα 

επηρεηξεζηαθφ κέζν βζα ηδ δδιζμονβία κέςκ ζπέζεςκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ. Δζζάβεζ έηζζ ιζα ζφκδεζδ 
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ημο ακηζηεζιέκμο ιε ημ πενζαάθθμκ ημο, δδθαδή ιε ελςβεκείξ πανάβμκηεξ. Έπεζ ηνία ζηάδζα: ηδξ 

επηινγήο (selection), ηδξ εθαξκνγήο (application) ηαζ ηδξ ιεηηνπξγίαο (operation). Όζμκ αθμνά ηδκ 

επηινγή ημο δζαβνάιιαημξ, μζ UNStudio ακηθμφκ ηα εέιαηα ημοξ απυ ηεπκζηά εβπεζνίδζα, 

ακαπαναβςβέξ γςβναθζηχκ πζκάηςκ, αθθά ηαζ απυ ηοπαίεξ θςημβναθίεξ, πμο οπάνπμοκ ζηζξ 

ζοθθμβέξ ημοξ. Δπζπθέμκ ενεοκμφκ δζάθμνεξ επζζηήιεξ, υπςξ ηα ιαεδιαηζηά, ηζξ ηέπκεξ ηαζ ηδ 

βθχζζα. Όθεξ αοηέξ μζ αθμνιέξ δζααάγμκηαζ ζακ πάνηεξ ηίκδζδξ, άζπεηα απυ ηδκ πνμέθεοζδ ημοξ 

ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ, ηαηά ηδκ εθαξκνγή ημο δζαβνάιιαημξ, ςξ πμθθαπθαζζαζηέξ βζα κα 

λεδζπθχζμοκ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ ζφκεεζδξ κέεξ ενιδκείεξ. Όζμ βζα ηδκ ελεξγνπνίεζε- ιεηηνπξγία 

ημο δζαβνάιιαημξ, υπςξ ακαθφεδηε ζηδκ εκυηδηα 4.3.1, ακαηνέπμοκ ζηζξ ιαφνεξ ηνφπεξ, πμο 

ακαηνέπμοκ ηδκ πμνεία ημο ήνςα ημο Proust. Ακάθμβα, ηαηά ηδκ ελέθζλδ εκυξ ένβμο οπάνπμοκ 

πνμκζηά ηεκά, πμο μθείθμκηαζ ζε έθθεζρδ δεδμιέκςκ, ζε αζοιθςκίεξ ιε ημκ πεθάηδ ή άθθμοξ 

ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ. Αοηέξ, οπμζηδνίγμοκ μζ UN Studio θηζάπκμοκ ημ ημπίμ ηζξ ζζημνίαξ ηαζ 

επζηνέπμοκ ηδκ πονμδυηδζδ ημο αθαζνεηζημφ ιδπακζζιμφ. Λεζημονβεί δδθαδή ημ δηάγξακκα ζα 

καχξε ηξχπα, πμο, αθμφ έπεζ πενζβνάρεζ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ζημζπείςκ ζημ 

ένβμ, ηαζ έπεζ μνίζεζ ιζα πμθθαπθυηδηα δνάζεςκ, δζαθοβχκ ηαζ δοκαημηήηςκ, ελεξγνπνηείηαζ, 

ακάθμβα ιε ηζξ ηνπηθέο, εθάζηνηε ζπλζήθεο, ηαζ μδδβεί ζε ιία πξαγκάησζε ηνπ δπλεηηθνχ, ζε 

έλα ζηηγκηφηππν.
322

 

Γδθαδή απυ ηδ ζηζβιή πμο λεηζκά έκα κέμ ένβμ, ιεηά ηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ ηαζ ηδ ζφθθδρδ ιζαξ 

ζδέαξ, βίκεηαζ δ εζζαβςβή ημο δζαβνάιιαημξ, πθμφζζμ ζε κμδιαηζηυ πενζεπυιεκμ, έκκμζεξ ηαζ 

ηαηαζηεοαζηζηή δμιή, πμο έπεζ ηάπμζα ζπέζδ ιε έκα απυ ηα ζημζπεία ημο ένβμο. Οζ ζδζυηδηεξ ημο 

δζαβνάιιαημξ ακμίβμοκ κέμοξ μνίγμκηεξ ηαζ πεδία πεζναιαηζζιμφ, πμο επδνεάγμοκ ημ ιέπνζ ηυηε 

δζαιμνθςιέκμ ημπίμ ηαζ δνμιμθμβμφκ ηδ θήρδ κέςκ απμθάζεςκ. Πζζηεφμοκ υηζ έκα ηαηάθθδθμ 

πεδίμ βζα κα βίκεζ εοημθυηενα ηαηακμδηή δ ακαβηαζυηδηα ηδξ δζαβναιιαηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ, είκαζ μ 

πμθεμδμιζηυξ ζπεδζαζιυξ, μ μπμίμξ ακηζιεηςπίγεηαζ πθέμκ, ιέζς ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ, ςξ 

«ζπλεξγαηηθή παξαγσγή». Μεθέηεξ, υπμο ηαηελμπήκ ειπθέημκηαζ δζάθμνμζ θμνείξ ηαζ υπμο μζ 
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πθδνμθμνίεξ αθμνμφκ ηδκ οπμδμιή, ημκ αζηζηυ ζζηυ, ημ πνυβναιια, ηδκ ηαηαζηεοή, ηα οθζηά ηαζ ηα 

μζημκμιζηά δεδμιέκα, απμηεθμφκ πεδίμ πεζναιαηζζιμφ ηαζ εθανιμβήξ ηδξ ιεευδμο ημο Deep Plan 

(αθ. 3.3.2.1). Ζ δζαδζηαζία πενζθαιαάκεζ ηδκ- ηαηά πενίπηςζδ- μνβάκςζδ εκυξ δπλακηθνχ 

δηαγξάκκαηνο κε ηερληθέο παξακεηξνπνίεζεο, ην νπνίν νπηηθνπνηεί ηελ πιεξνθνξία θαη 

κεηαβάιιεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο κειέηεο ζην ρξφλν. Οζ πανάιεηνμζ πνμηφπημοκ απυ ηζξ ζπέζεζξ 

ιεηαλφ ηςκ θμνέςκ ηαζ ηδκ ακηαθθαβή πθδνμθμνίαξ ηαζ ημ δζάβναιια πνμηφπηεζ απυ ηδ ιεηαλφ ημοξ 

δζάδναζδ.
323

  

 

Ακαηεθαθαζχκμκηαξ, μζ UN Studio ηάκμοκ πνήζδ ημο δζαβνάιιαημξ ςξ αθδνδιέκδ ιδπακή, υπςξ 

πνμηείκμοκ μζ Deleuze- Guattari, δίκμκηαξ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημ δζηηυ ημο νυθμ ςξ «ιδπακζζιμφ 

απυζηαλδξ ηαζ ακαπαναβςβήξ», υπςξ επζζδιαίκεζ δ Fedorchenko
324

, ανπζηέηηςκ ηαζ εεςνδηζηυξ ιε 

έδνα ζηδκ Καθζθυνκζα ηαζ ιε εηηεκή ιεθέηδ ζημ πεζνζζιυ ημο δζαβνάιιαημξ απυ ημοξ UN Studio. Σμ 

δζάβναιια, ςξ μπηζηή ηαηαζηεοή, ακαθφεζ ηαζ ζπδιαημπμζεί υθεξ ηζξ ειπθεηυιεκεξ παναιέηνμοξ, 

ηαλζκμιχκηαξ ηαζ μιαδμπμζχκηαξ ηεξ, αθθά ζοβπνυκςξ πνιιαπιαζηάδεη ηηο πξνγξακκαηηθέο θαη 

ρσξηθέο επηινγέο. Λεζημονβζηά δζαβνάιιαηα ζοκδοάγμκηαζ ηαζ αθθδθεπζδνμφκ ιε ιμνθζηά 

δζαβνάιιαηα, επζηνέπμκηαξ ζε δζάθμνα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία λα επεξεάδνπλ ηηο ρσξηθέο 

επηινγέο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κνξθή θαη αληίζηξνθα. Ζ αζηάεεζα ημο 

πνμβνάιιαημξ, ιέζς ηαηάθθδθςκ δζαβναιιαηζηχκ πεζνζζιχκ, ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιε 

ιμνθμθμβζηή αηνίαεζα ηαζ ζηαεενυηδηα.  

 

Ακαθφμκηαζ δφμ απυ ηα παθζυηενα ένβα ημοξ ηαζ αημθμοεεί ηνζηζηυξ ζπμθζαζιυξ βζα ημκ ηνυπμ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ ημ δζάβναιια ζε αοηά. 
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1. Moebius house
325

, Οθθακδία (1993-98, οθμπμζδιέκμ): ε θνξδέια Moebius σο δηάγξακκα 

 

Οζ UNStudio πζζηεφμοκ υηζ ημ δζάβναιια ιπμνεί κα αθθάλεζ νζγζηά ηδκ πμνεία εκυξ ένβμο, 

ιεηααάθθμκηαξ ηαζ απεθεοεενχκμκηαξ ηδκ ίδζα ηδκ ανπζηεηημκζηή. ηδκ ηαημζηία αοηή, 5500 ηεην. 

πμδζχκ, ζηα πενίπςνα ηδξ Οοηνέπηδξ, πμο πνμμνίγεηαζ βζα έκα ενβαγυιεκμ γεοβάνζ ηαζ ηα δφμ 

παζδζά ημοξ, ιπυνεζακ κα πεζναιαηζζημφκ ιε δζαβναιιαηζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ κα λεθφβμοκ απυ ηα 

βκςζηά πνυηοπα ημο ηηζνίμο ηαημζηίαξ. Ζ θνξδέια Moebius, ιζα ζοκεπήξ ημπμθμβζηή επζθάκεζα, 

πςνίξ ανπή ηαζ ηέθμξ (αθ. εζη. 50 a), πνδζζιμπμζήεδηε ςξ δζάβναιια βζα ηδκ μνβάκςζδ δφμ 

αθθδθμπθεηυιεκςκ ηνμπζχκ- δζαδνμιχκ, αοηέξ ημο γεοβανζμφ πμο ιέκεζ ιαγί, αθθά ηαζ πχνζα ζημ 

ίδζμ ζπίηζ (αθ. εζη. 50 b). Ζ ζδέα δφμ μκημηήηςκ ιε λεπςνζζηή ηνμπζά, πμο ζοιπίπημοκ ζε 

ζοβηεηνζιέκα ζδιεία, μνίγμκηαξ ημοξ ημζκμφξ πχνμοξ ημο ζπζηζμφ, δζαηνέπεζ υθεξ ηζξ θάζεζξ ημο 

ένβμο, απυ ηδ ζφθθδρδ ςξ ηδκ ηαηαζηεοή.
326

 

Πνυβναιια, ηίκδζδ ηαζ ηαηαζηεοή ζοκδοάγμκηαζ ζε ιζα πεζνμκμιία ζοκέπεζαξ. ε έκα εκζαίμ ηέθοθμξ, 

μνβακχκμκηαζ μζ πχνμζ ιε αάζδ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο γεοβανζμφ ζηδ δζάνηεζα εκυξ 

εζημζζηεηναχνμο: ενβαζία, ημζκςκζηή γςή, μζημβεκεζαηή γςή ηαζ πνμζςπζηυξ πνυκμξ λεδζπθχκμκηαζ 

ζε ιζα ζοκεπή ηίκδζδ (loop). Ζ βναθζηή ακαπανάζηαζδ αοηχκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζε έκα 

εζημζζηεηνάςνμ ηαεζζημφκ απαναίηδηδ ηδκ εζζαβςβή ιζαξ δζάζηαζδξ ρψξνπ- ρξφλνπ, έηζζ 

επζθέπηδηε ημ δζάβναιια ημο moebius band (αθ. εζη. 50 c). Ζ εζςηενζηή μνβάκςζδ αοηήξ ηδξ δμιήξ 

πνδζζιμπμζήεδηε βζα κα εκχζεζ ηα ηέζζενα ηιήιαηα ημο μζημπέδμο, ιε δζαθμνεηζηυ παναηηήνα ημ 

ηαεέκα, έηζζ δ γςή ιέζα ζημ ζπίηζ ιεηαηνάπδηε ζε έκακ πενίπαημ ζημ ημπίμ (αθ. εζη. 50 d). Σμ 

ιαεδιαηζηυ ιμκηέθμ ημο moebius band δεκ κεηαθέξεηαη έλα πξνο έλα ζηε κνξθή ηεο θαηνηθίαο, 

αιιά θαζνδεγεί ηελ νξγάλσζε ησλ ρψξσλ ζε φια ηα επίπεδα απφ ην ζρεδηαζκφ σο ην 
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ηειηθφ, πινπνηεκέλν αληηθείκελν: απυ ηδκ ηίκδζδ, ηδκ επίθοζδ ηςκ ηαηυρεςκ ηαζ ημιχκ ςξ ηδ 

δζαπείνζζδ ημο θςηυξ ηαζ ηςκ οθζηχκ (ημίπμζ απυ ζηονυδεια ηδξ ελςηενζηήξ υρδξ βίκμκηαζ έπζπθα 

ηαζ οαθμζηάζζα βίκμκηαζ πςνίζιαηα). Ζ ζδζυηδηα ηδξ ημνδέθαξ, κα ιπμνεί ηακείξ κα πνμζεββίζεζ υθα 

ηα ζδιεία ηδξ, εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά ζηδκ ίδζα πμνεία, ιεηαθένεδηε ζημ ζπίηζ ηαζ ηαευνζζε ηδ 

δζαδμπή ηςκ πχνςκ, ηδ ζπέζδ ακμζπημφ -ηθεζζημφ ηαζ ημο ιέζα- έλς. Οζ δφμ ηνμπζέξ πμο ιπθέημκηαζ, 

δζαζηαονχκμκηαζ ηαζ απμιαηνφκμκηαζ, ζπδιαηίγμκηαξ πχνμοξ ζοκεφνεζδξ ηαζ πχνμοξ 

απμιυκςζδξ, είκαζ ιυκμ ημ ανπζηυ έκαοζια: ε αξρηηεθηνληθή απειεπζεξσκέλε απφ 

πξνθαζνξηζκέλν ιεμηιφγην θαη παξαδνρέο αλαθαιχπηεη λέεο ζρέζεηο θαη δπλαηφηεηεο 

νξγάλσζεο ρψξνπ (αθ. εζη. 51). 
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Δηθ. 50. UNStudio, Moebius house, Οθθακδία (1993-98, οθμπμζδιέκμ): δ ημνδέθα Moebius ςξ δζάβναιια 

Ζ ημνδέθα Moebius (a, c) πνδζζιμπμζήεδηε ςξ δζάβναιια βζα ηδκ μνβάκςζδ δφμ αθθδθμπθεηυιεκςκ ηνμπζχκ- 

δζαδνμιχκ, αοηέξ ημο γεοβανζμφ πμο ιέκεζ ιαγί, αθθά ηαζ πχνζα ζημ ίδζμ ζπίηζ (b, d). 

 

Van Berkel, Ben & Bos, Caroline, L‟ ARCHITECTURE D‟ AUJOURD‟ HUI, ηεφπμξ 321, εηδ. Diffusion, Πανίζζ, Μάνηζμξ 1999 
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Δηθ. 51. UNStudio, Moebius house, Οθθακδία (1993-98, οθμπμζδιέκμ) 

Μαηέηεξ (a), ζπέδζα (b) ηαζ θςημβναθίεξ ηδξ ηαημζηίαξ (c) 

 

Van Berkel, Ben & Bos, Caroline, L‟ ARCHITECTURE D‟ AUJOURD‟ HUI, ηεφπμξ 321, εηδ. Diffusion, Πανίζζ, Μάνηζμξ 1999 
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2. ηαζκφο Αrnhem,
327

 Οθθακδία (1996, οπυ ηαηαζηεοή): ην κπνπθάιη Klein σο δηάγξακκα 

 

ηδ ιεθέηδ ημοξ βζα ημ ζηαζκφ ηνπ Arhnem, μζ UNStudio αλζμπμζμφκ ηαζ πάθζ ζημζπεία ιζαξ άθθδξ 

ημπμθμβζηήξ βεςιεηνίαξ, ημο κπνπθαιηνχ ηνπ Klein. Σμ 1996 δ πυθδ ημο Arhnem ακέεεζε ζημ 

βναθείμ ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ κέμο ζηαειμφ, αθμφ ημ οπάνπμκ ζοβηνυηδια ιε ζηαειμφξ 

θεςθμνείςκ ηαζ ηναίκςκ δεκ ανημφζε βζα κα ελοπδνεηήζεζ πθέμκ ηδκ πυθδ. Ζ κέα ηαοηυηδηα ημο 

ζηαειμφ πμο πνυηεζκε δ μιάδα, ακαβκςνίγεζ ηδ δοκαιζηή ηδξ πυθδξ ηαζ ειπκέεηαζ απυ αοηή. Πάκς 

απυ 65.000 άημια πενκμφκ απυ αοηή ηδκ «είζμδμ» ηδξ πυθδξ ηαεδιενζκά, βεβμκυξ πμο μδδβεί ζηδ 

ζφθθδρδ ημο ζοβηνμηήιαημξ ςξ ιζα εηηεηαιέκδ πενζμπή δδιυζζαξ ηίκδζδξ ηαζ γςήξ (αθ. εζη. 52 a).  

Ζ θοζζηή ηθίζδ ημο εδάθμοξ δζεοημθφκεζ ημ πςνζζιυ ηςκ δζαθυνςκ ηζκήζεςκ ιε ηα πμζηίθα ιέζα 

ιεηαθμνάξ (ηναίκμ, θεςθμνείμ, ΗΥ, πμδήθαηα) ζε ζηνχζεζξ ηαζ επίπεδα (αθ. εζη. 52 b, c). Ζ θφζδ 

εζηζάγεζ ζηδκ εφνεζδ πενζμπχκ ιε ημζκά εκδζαθένμκηα, υπμο ημ έκα ηιήια ημο δζαιμνθμφιεκμο 

ημπίμο εα «πέθηεζ» ιέζα ζημ άθθμ. Ζ ηίκδζδ ηςκ πεγχκ είκαζ ημ ημζκυ ζημζπείμ υθςκ ηςκ πενζμπχκ. 

Σα πνχηα δζαβνάιιαηα είκαζ πμζμηζηέξ ακαθφζεζξ ηαζ ζηαηζζηζηά ζημζπεία, πμο αθμνμφκ ηονίςξ ηα 

ιέζα ιαγζηήξ ιεηαθμνάξ απυ ηαζ πνμξ ημ ζηαειυ ηαζ πμο έπμοκ ζοκδεεεί ιε εέζεζξ- ηθεζδζά ημο 

ζηαειμφ (αθ. εζη. 52 e). ηδ ζοκέπεζα ιεθεηάηαζ δ θεζημονβία ημο ζηαειμφ, μζ χνεξ ακαιμκήξ, δ 

ζοβηέκηνςζδ ημο ηυζιμο, μζ πζεακέξ δζαδνμιέξ πμο αημθμοεμφκηαζ απυ ημοξ πεγμφξ ηαζ υθδ δ 

πθδνμθμνία μπηζημπμζείηαζ δζαβναιιαηζηά. Γζαιμνθχκεηαζ έηζζ έκα ημπίμ απυ ειπθεηυιεκεξ ηνμπζέξ. 

Όπςξ οπμζηδνίγεζ δ Fedorchenko, ημ δζάβναιια πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ UN Studio ζοκδοαζηζηά 

ηυζμ ςξ ακαθοηζηυ ενβαθείμ μπηζημπμίδζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ, αθθά ηαζ ςξ πμθθαπθαζζαζηήξ πμο 
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εα μδδβήζεζ ζε πνμβναιιαηζηέξ ηαζ πςνζηέξ απμθάζεζξ. οκδοάγμκηαξ θμζπυκ ηα δζαβνάιιαηα ηςκ 

ηνμπζχκ ιε αοηά ηςκ ςνχκ ακαιμκήξ, βζα πανάδεζβια, μζ UN Studio μδδβμφκηαζ ζε ηάπμζεξ 

απμθάζεζξ βζα ηδ πςνμεέηδζδ πνμβναιιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο αθμνμφκ ηδ «βνήβμνδ αβμνά» 

ή ηδκ «αβμνά πενίπαημ» (αθ. εζη. 52 d). Σαοηυπνμκα, αάζδ ημο ζοκδοαζιέκμο δζαβνάιιαημξ, 

ιμνθμπμζμφκηαζ μζ ηνμπζέξ ςξ ζςθήκεξ ιε ιζηνυηενδ ή ιεβαθφηενδ δζάιεηνμ. 

Έηζζ, αθμφ έπεζ ηεεεί έκαξ άλμκαξ βφνς απυ ημκ μπμίμ ζηνέθεηαζ δ ένεοκα, ε πιήξεο αλάιπζε 

δειαδή ησλ θηλήζεσλ θαη ξνψλ ζηελ πεξηνρή (δζεφεοκζδ, ιεηαλφ ημοξ ζπέζδ, δζάνηεζα, ζπέζδ 

ιε ημ πνυβναιια), ην ηνπίν ηνπ ζηαζκνχ δηαγξάθεηαη σο δίθηπν αιιεινπιεθφκελσλ ηξνρηψλ, 

κε «καχξεο ηξχπεο», φπνπ ππάξρεη αιιεινεπηθάιπςε ελδηαθέξνληνο, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αξγφηεξα σο γξήγνξεο θαηαθφξπθεο ζπλδεηηθέο θηλήζεηο (αθ. εζη. 53). Ζ 

δζαβναιιαηζηή δζαδζηαζία επακαθαιαάκεηαζ ζε πμθθά ζηάδζα, εκζςιαηχκμκηαξ κέα πθδνμθμνία ηαζ 

ηα δζαβνάιιαηα ηςκ ηζκήζεςκ ζοκδοάγμκηαζ εη κέμο ιε ηοπζηά bubble diagrams, δδθαδή 

μνβακμβνάιιαηα δναζηδνζμηήηςκ. Καεχξ ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία ακάθοζδξ έπμοκ πμθθαπθαζζάζεζ 

ηζξ δοκαηυηδηεξ επζθμβήξ ζε πςνζηυ ηαζ πνμβναιιαηζηυ επίπεδμ ηαζ μζ πνμβναιιαηζηέξ απμθάζεζξ 

έπμοκ αθθδθεπζδνάζεζ ιε ηζξ ιμνθμθμβζηέξ, ιέζς ηδξ ελεθζζζυιεκδξ δζαβναιιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ 

φζηενα απυ έκα πνυκμ ιεθέηδξ, βίκεηαζ απαναίηδηδ δ εζζαβςβή εκυξ ζοκμθζημφ δηαγξάκκαηνο- 

λνεηηθνχ εξγαιείνπ, αθμφ ζε ηαιία πενίπηςζδ μζ UN Studio δεκ ανημφκηαζ ζημ κα ιεηαθνάζμοκ ηα 

ζηαηζζηζηά δζαβνάιιαηα απ‟ εοεείαξ ζε ιμνθή. Σα δεδμιέκα πνμακαθένεδηακ: έκα ημπίμ απυ 

ηνμπζέξ ιε ηνφπεξ, πμο ιπμνμφκ κα δζαααζημφκ ςξ «ηυιπμζ- πενζμπέξ ημζκμφ εκδζαθένμκημξ» 

ιεηαλφ επζπέδςκ. Ζ δζαβναιιαηζηή έηθναζδ αοηήξ ηδξ οπυεεζδξ είκαζ ην κπνπθάιη ηνπ Klein (αθ. 

εζη. 54 a), ιζα ημπμθμβζηή μκηυηδηα πμο παναιέκεζ ζοκεπήξ ζε υθδ ηδκ ελέθζλδ ηδξ απυ επζθάκεζα ζε 

ηνφπα ηαζ ζε επζθάκεζα λακά. Γεςιεηνζηά είκαζ ιζα ηθεζζηή επζθάκεζα, πςνίξ δζεφεοκζδ, πμο δεκ έπεζ 

«ιέζα» ηαζ «έλς».
328

 Διπενζέπεζ επίζδξ ηαζ ηδκ έκκμζα ημο πνυκμο, αθμφ, ελ μνζζιμφ, δ ηαηαζηεοή 

εκυξ ιπμοηαθζμφ ημο Klein έπεζ ηέζζενζξ δζαζηάζεζξ: βζα κα δδιζμονβδεεί ημιή ζηδκ επζθάκεζα, χζηε 
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http://mathworld.wolfram.com/KleinBottle.html
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Δηθ. 52. UNStudio, ηαζκφο Αrnhem, Οθθακδία (1996, οπυ ηαηαζηεοή) 

Σμ ζοβηνυηδια ςξ ιζα εηηεηαιέκδ πενζμπή δδιυζζαξ ηίκδζδξ ηαζ γςήξ (a), ιε ηα πμζηίθα ιέζα ιεηαθμνάξ (b, c), πμο 

έπμοκ ζοκδεεεί ιε εέζεζξ- ηθεζδζά ημο ζηαειμφ (e). Ο ζοκδοαζιυξ ηςκ δζαβναιιάηςκ μδδβεί ζηδ πςνμεέηδζδ 

πνμβναιιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ (d). 

 

Οζ εζηυκεξ a,b,c,e είκαζ απυ ημ Van Berkel, Ben & Bos, Caroline, L‟ ARCHITECTURE D‟ AUJOURD‟ HUI, ηεφπμξ 321, εηδ. Diffusion, 

Πανίζζ, Μάνηζμξ 1999  

ηαζ δ d απυ ημ Fedorchenko, Μaria, “Beautiful Apparatus: Diagrammatic Balance of Forms and Flows, ζημ ARCHITECTURAL 

THEORY REVIEW, Vol 13-No 3, εηδ. Routledge Taylor & Francis Group, Sydney, Dec. 2008 
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  Δηθ. 53. UNStudio, ηαζκφο Αrnhem, Οθθακδία (1996, οπυ ηαηαζηεοή) 

Σμ ημπίμ ημο ζηαειμφ δζαβνάθεηαζ ςξ δίηηομ αθθδθμπθεηυιεκςκ ηνμπζχκ, ιε «ιαφνεξ ηνφπεξ» 

 

Van Berkel, Ben & Bos, Caroline, L‟ ARCHITECTURE D‟ AUJOURD‟ HUI, ηεφπμξ 321, εηδ. Diffusion, Πανίζζ, Μάνηζμξ 1999 
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αοηή κα ακαδζπθςεεί, οπμκμείηαζ ηαζ δ πνμκζηή δζάζηαζδ. ηδ ιεθέηδ δ έκκμζα ηδξ πνμκζηυηδηαξ είκαζ 

απαναίηδηδ, αθμφ «δ ιεηαηίκδζδ είκαζ ημ πνυβναιια ηαζ ημ πνυβναιια ηζκείηαζ».
329

 Σμ δζάβναιια 

απμηεθεί έκα πςνμηαλζηυ ζημζπείμ μνβάκςζδξ ζε υθα ηα επίπεδα: απυ ηδ δζεοεέηδζδ ηςκ ζπέζεςκ 

ημο πνμβνάιιαημξ, χζηε κα οπάνπεζ ζοκδεζζιυηδηα ηαζ ζοκέπεζα πςνίξ κα εκμπθεί ημ έκα ιέζμ 

ιεηαθμνάξ ηδκ ηίκδζδ ημο άθθμο, ζηδκ επίθοζδ ηςκ ημιχκ ηαζ ηςκ ηαηυρεςκ, πμο εζηζάγμοκ ζημ 

«πφζζιμ» ηδξ ιζαξ επζθάκεζαξ ζηδκ άθθδ, ιέπνζ ηζξ ιμνθζηέξ επζθμβέξ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ 

πθαζηζηυηδηα ιε θείεξ μιαθέξ επζθάκεζεξ ηαζ ηαηαηυνοθεξ ηνφπεξ ηαζ ημ πεζνζζιυ ημο θςηυξ ηαζ ηςκ 

οθζηχκ (αθ. εζη. 54 b, c, d). Μεηά ηδκ επζθμβή ημο ελςηενζημφ δζαβνάιιαημξ, δ δζαβναιιαηζηή 

δζαδζηαζία ελαημθμοεεί κα ελεθίζζεηαζ: εθέβπμκηαζ μζ ημπζηέξ πανάιεηνμζ ηαζ ηα παθζυηενα 

δζαβνάιιαηα ηαζ βίκεηαζ έκαξ ζοκδοαζιυξ υθςκ ηςκ δζαβναιιάηςκ ιε ιαηέηεξ, ηαηαζηεοαζηζηά 

ζπέδζα ηαζ ζηαηζηά ιμκηέθα, χζηε ηεθζηά κα θηάζμοκ μζ UN Studio ζηδκ ηεθζηή ημοξ πνυηαζδ βζα ημκ 

επζααηζηυ ζηαειυ ημο Arhnem (αθ. εζη. 55).  
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Δηθ. 54. UNStudio, ηαζκφο Αrnhem, Οθθακδία (1996, οπυ ηαηαζηεοή) 

Σμ ιπμοηάθζ ημο Klein, ιζα ημπμθμβζηή μκηυηδηα πμο παναιέκεζ ζοκεπήξ ζε υθδ ηδκ ελέθζλδ ηδξ απυ επζθάκεζα ζε 

ηνφπα ηαζ ζε επζθάκεζα λακά, πνδζζιμπμζείηαζ ςξ δζάβναιια ηαζ απμηεθεί πςνμηαλζηυ ζημζπείμ μνβάκςζδξ ζε υθα 

ηα επίπεδα. 

 

Van Berkel, Ben & Bos, Caroline, L‟ ARCHITECTURE D‟ AUJOURD‟ HUI, ηεφπμξ 321, εηδ. Diffusion, Πανίζζ, Μάνηζμξ 1999 
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Δηθ. 55. UNStudio, ηαζκφο Αrnhem, Οθθακδία (1996, οπυ ηαηαζηεοή) 

Ζ δζαβναιιαηζηή δζαδζηαζία ελεθίζζεηαζ: βίκεηαζ ζοκδοαζιυξ υθςκ ηςκ δζαβναιιάηςκ, παθζχκ ηαζ κέςκ, ιε 

ιαηέηεξ, ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ηαζ ζηαηζηά ιμκηέθα, χζηε ηεθζηά κα θηάζμοκ μζ UN Studio ζηδκ ηεθζηή ημοξ 

πνυηαζδ βζα ημκ επζααηζηυ ζηαειυ ημο Arhnem 

 

Fedorchenko, Μaria, “Beautiful Apparatus: Diagrammatic Balance of Forms and Flows, ζημ ARCHITECTURAL THEORY 

REVIEW, Vol 13-No 3, εηδ. Routledge Taylor & Francis Group, Sydney, Dec. 2008 
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Κξηηηθή αλάιπζε 

 

Γζα ηδ πνήζδ ημο δζαβνάιιαημξ ςξ αθαζνεηζημφ ιδπακζζιμφ, μζ UNStudio είκαζ, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, 

ζοκεπείξ ζηδ ιεηάααζή ημοξ απυ ηδ εεςνία ζηδκ πνάλδ. Σμ δζάβναιιά ημοξ ιεηηνπξγεί ςξ 

αθδνδιέκδ ιδπακή, δ επηινγή ηνπ οπαβμνεφεηαζ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ απυ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ 

ημο ένβμο είηε απυ ημ πνυβναιια ηαζ ημοξ πνήζηεξ είηε απυ ηα ηοηθμθμνζαηά ζημζπεία. Αθμφ ημ 

δζάβναιια έπεζ πενζβνάρεζ επανηχξ- αθθά αθαζνεηζηά- ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ειπθεηυιεκςκ 

ζημζπείςκ (είηε αοηυ είκαζ μζ πνήζηεξ, δ ηνμπζά ημοξ ηαζ ημ πνυβναιια ημοξ ζημ εζημζζηεηνάςνμ είηε 

είκαζ δ επζηάθορδ πμθθαπθχκ ηνμπζχκ δζαθυνςκ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ), δ θεζημονβία ημο, ε 

ελεξγνπνίεζή ημο πνμηφπηεζ απυ ηζξ ημπζηέξ, εηάζημηε ζοκεήηεξ ηαζ μδδβεί ζε ιία πξαγκάησζε 

ημο δοκδηζημφ, ζε έκα ζηζβιζυηοπμ. ε αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ αμδεάεζ ηαζ δ πνήζδ ημπμθμβζηήξ 

βεςιεηνίαξ βζα ηδκ επζθμβή ηαζ εθανιμβή ημο δζαβνάιιαημξ. Ζ ηάεε ημπμθμβζηή μκηυηδηα πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε, επζθέβεηαζ ηαζ εθανιυγεηαζ ςξ ζημζπείμ, πμο πενζέπεζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε ημκ 

ηυπμ, ημ πνυβναιια ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή.  

ημ πανάδεζβια ημο Moebius house, ημ ημπμθμβζηυ δζάβναιια πνδζζιμπμζείηαζ αηνζαχξ βζα κα 

εηθνάζεζ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ αθθδθμπθεηυιεκςκ ηνμπζχκ- ημο γεοβανζμφ πμο ιέκεζ ιαγί ηαζ πχνζα 

ηαζ μδδβεί ζε εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ απμηέθεζια απυ ημ ακηίζημζπμ δζάβναιια ημο Eisenman, πμο 

εηθνάγεζ ηδκ επζεοιία ημο ζδζμηηήηδ «υηακ είιαζ ιέζα εέθς κα ημζηάς ημκ ηυζιμ ζα κα είιαζ απέλς 

ηαζ υηακ είιαζ έλς εέθς κα κζχες ζα κα είιαζ ιέζα ζημ ζπίηζ». Δκχ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ μζ 

ιεθεηδηέξ αλζμπμζμφκ ηδκ ζδζυηδηα ηδξ ημνδέθαξ, υηζ δδθαδή ηζκμφιεκμξ ηακείξ πάκς ηδξ, ζε ιία 

ζοκεπή ηίκδζδ, δεκ ακαβκςνίγεζ δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ ημο ιέζα ηαζ ημο έλς, είκαζ ηαοηυπνμκα ιέζα 

ηαζ έλς, ζηδκ ηαημζηία ηςκ UNStudio δ μνβάκςζδ ηςκ ηνμπζχκ δίκεζ μδδβίεξ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηςκ 

πχνςκ ηαζ βζα ηδ ζπέζδ ημο ηθεζζημφ ιε ηδκ φπαζενμ, εκχ ζηδκ ηαημζηία ημο Eisenman, μοζζαζηζηά 

πναβιαημπμζείηαζ ιζα ακηζζηνμθή ημο ιέζα ιε ημ έλς, αθμφ ημ πζμ εζςηενζηυ ζδιείμ ηδξ ηαημζηίαξ 

ιέκεζ απνμζπέθαζημ. Σμ βεβμκυξ υηζ ημ ίδζμ δζάβναιια μδδβεί ζε δφμ εκηεθχξ δζαθμνεηζηά ηηίνζα, ιε 

άθθεξ ανπζηεηημκζηέξ πμζυηδηεξ ηαζ εκηεθχξ άθθδ οθή, εκζζπφεζ ηδκ άπμρδ υηζ ημ δζάβναιια 

ιεηηνπξγεί ζαλ νδεγφο θαη λνεηηθφ εξγαιείν, εκχ δ εθαξκνγή ημο ηαζ ενιδκεία ημο ελανηχκηαζ 
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απυ ημκ κειεηεηή ηαζ ηζξ ηνπηθέο ζπλζήθεο. Πανυθα αοηά, δ ελεξγνπνίεζε ημο δζαβνάιιαημξ δεκ 

ακηαπμηνίκεηαζ πθήνςξ ζημ εεςνδηζηυ θυβμ πμο ακαπηφζζμοκ μζ UNStudio. Δκχ δ επηινγή ηδξ 

ημπμθμβζηήξ ημνδέθαξ είκαζ επζηοπήξ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηςκ πχνςκ, απυ ηδ ζηζβιή πμο οθμπμζείηαζ 

δ ακηζζημίπδζδ ημο πνμβνάιιαημξ ιε ζοβηεηνζιέκα ηιήιαηα ηδξ ημνδέθαξ, πάκεηαζ δ δοκαιζηή ημο 

ηαζ βίκεηαζ, ηάπμζμκ ηνυπμ, εηθφλα πξνο πινπνίεζε. Ζ ιεηάααζδ δδθαδή απυ ημ δζάβναιια ζηδ 

ιμνθή είκαζ απθμσηή, αθμφ, μοζζαζηζηά, δδιζμονβείηαζ έκα ηέθοθμξ πμο πενζαάθθεζ ημ 

μπηζημπμζδιέκμ  ενβαθείμ, άνα, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ, ημ δζάβναιια ακαπανζζηά ημ ηεθζηυ 

απμηέθεζια, ηάηζ πμο, ζφιθςκα ιε ημ εεςνδηζηυ ημοξ θυβμ, μζ UNStudio εα ήεεθακ κα απμθφβμοκ. 

Δπίζδξ, δε θαίκεηαζ λεηάεανα ζηα ηείιεκα πμο ζοκμδεφμοκ ηδ θφζδ ημοξ, ακ ημ δζάβναιια 

επδνεάγεηαζ, πένακ απυ ημ πνυβναιια ηςκ πνδζηχκ ηαζ απυ πθδνμθμνία πμο πνμένπεηαζ απυ 

ημοξ οπμθμίπμοξ ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ, υπςξ μ ζηαηζηυξ, μ ιδπακμθυβμξ ηηθ. Ακ ηαζ ημ δζάβναιια 

οπμδεζηκφεζ ηδκ επζθμβή ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ οθζηχκ, δε θαίκεηαζ κα θεζημονβεί ςξ 

πθαηθυνια ζοβηέκηνςζδξ πθδνμθμνίαξ υθςκ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, κα ελοπδνεηεί δδθαδή ηδ 

«ζοκενβαηζηή παναβςβή». Όιςξ δ δζάνενςζδ ημο πνμβνάιιαημξ πάκς ζηδκ ημνδέθα αμήεδζε 

ζίβμονα χζηε δ εζςηενζηή μνβάκςζδ ηδξ ηαημζηίαξ κα λεθεφβεζ απυ ηα ζοκδεζζιέκα πνυηοπα ηαζ κα 

δζαθένεζ απυ ημ πνμαθεπυιεκμ απμηέθεζια πμο εα είπε ιζα μνεμθμβζηή δζαδζηαζία, εκχ 

ηαοηυπνμκα, δ ηαημζηία θεζημονβεί επζηοπχξ ηαζ δίκεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηδ δοκαηυηδηα κα πεζνζζηεί ηαζ 

κα μζηεζμπμζδεεί ημ πχνμ ζφιθςκα ιε ηζξ επηζπκίεο ηεο. 

Όζμκ αθμνά ημ ζηαειυ ημο Arhnem είκαζ επζηοπήξ ηαζ δ πξαγκάησζε ημο δζαβνάιιαημξ, αθμφ δ 

πνήζδ ημο ιπμοηαθζμφ Klein δεκ μδήβδζε ζε ιμνθή, πμο θένεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηδ βεςιεηνία 

ηδξ ημπμθμβζηήξ μκηυηδηαξ, πανά πανέπειρε ζε ιζα δζαδζηαζία ακαβκχνζζδξ ηςκ ζρέζεσλ κεηαμχ 

εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ ηαζ δζαπςνζζιμφ ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ πμο κεηαβάιινληαη απυ εηείκεξ πμο 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζηε κεηαβνιή. Λεζημφνβδζε δδθαδή ςξ πιαηθφξκα ζπληνληζκνχ θαη 

νξγάλσζεο ηεο πιεξνθνξίαο ηαζ ςξ κέζν νπηηθήο επηθνηλσλίαο (βνάθδια) ακάιεζα ζημοξ 

ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ, εκχ ιε ηδκ ημπμθμβζηή θφζδ ημο επέηνερε δηαθνξεηηθέο πξαγκαηψζεηο. 

Σμ δζάβναιια αμήεδζε ζηδκ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηδξ ημπμθμβζηήξ βεςιεηνίαξ ημο ιπμοηαθζμφ 

Klein, πμο αλζμπμζήεδηε ςξ μδδβυξ δνάζδξ, αθμφ ζοζπεηίζηδηε ιε ημ ημπίμ ιε ηζξ ηνφπεξ, χζηε 
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αοηέξ κα δζαααζημφκ ςξ «ηυιπμζ- πενζμπέξ ημζκμφ εκδζαθένμκημξ» ιεηαλφ επζπέδςκ.  

Δπίζδξ, δ δζαβναιιαηζηή δζαδζηαζία, πμο ελεθίζζεηαζ ζε πμθθά ζηάδζα ιε ημ ζοκδοαζιυ ακαθοηζηχκ, 

ζηαηζζηζηχκ, θεζημονβζηχκ ηαζ πςνζηχκ- ιμνθζηχκ δζαβναιιάηςκ, απμδεζηκφεζ ημκ ζζπονζζιυ ηςκ 

UN Studio υηζ κνξθή θαη πξφγξακκα είλαη ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε ηαζ υηζ ημ δζάβναιια είκαζ 

ηυζμ αλαιπηηθφ, φζν θαη γελεζηνπξγφ εξγαιείν. Με ηδ πνήζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ ηάεε θμνά 

δζαβναιιάηςκ ιπμνμφκ κα έπμοκ ημκ έθεβπμ ηδξ δζαδζηαζίαξ -ηαζ, ιάθζζηα, ν έιεγρνο απνηειεί 

αλαπφζπαζην, εζσηεξηθφ θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο- πςνίξ υιςξ κα έπμοκ ημκ έθεβπμ επί ημο 

ηεθζημφ απμηεθέζιαημξ, αθμφ δε ιεηαθνάγμοκ απ εοεείαξ ηδκ πθδνμθμνία ζε ιμνθή, αθθά αθήκμοκ 

ακμζπηυ ημ εκδεπυιεκμ δ ιμνθή κα επδνεαζηεί απυ ημ πνυβναιια ηαζ ακηίζηνμθα. Δλ άθθμο, 

απακηχκηαξ ζημ γήηδια πμο ακαηφπηεζ ζε υθα ηα παναδείβιαηα πμο ακαθφμκηαζ, δδθαδή πμζα είκαζ 

δ αξρηθή πιεξνθνξία πμο θαιαάκεηαζ οπυρδ ηαζ ιε πμζα ηνζηήνζα αοηή επζθέβεηαζ, ιε ηδ πνήζδ 

ημο ζοβηεηνζιέκμο δζαβνάιιαημξ μζ UN Studio ιμζάγεζ κα δίκμοκ δζέλμδμ: δ επζθμβή βίκεηαζ ιεκ ιε ηα 

ζοκήεδ ανπζηεηημκζηά ηνζηήνζα, ηαζ πζεακυκ κα παναθείπεηαζ ηάπμζα πθδνμθμνία πμο εα επδνέαγε 

ημ ζπεδζαζιυ, υιςξ ημ δζάβναιια είκαζ ανηεηά αθαζνεηζηυ, χζηε ημ ημπίμ, πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ 

εθανιμβή ημο, ιε ηα δζάθμνα επίπεδα πμο ιπθέημκηαζ ηαζ ηζξ ιεηαλφ ημοξ ηνφπεξ, κπνξεί λα 

εμειηρζεί θαη λα αλαζεσξεζεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη λα πξνζαξκνζζεί ζε 

λέεο πιεξνθνξίεο, πμο πζεακυκ κα πνμηφρμοκ ηαζ απυ ημ εονφηενμ δίηηομ ηςκ ζοκενβαηχκ πμο 

ιεηέπμοκ ζηδ ιεθέηδ. Άνα, ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ημοξ, μζ UN Studio οπδνεημφκ ηζξ εέζεζξ ημοξ πενί 

«ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο» θαη αμηνπνηνχλ ην δηάγξακκα σο κέζν ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο. 

Σέθμξ, δ ακάβηδ κα αημθμοεδεεί δ ζοβηεηνζιέκδ δζαβναιιαηζηή δζαδζηαζία ιε ημ ζοκδοαζιυ υθςκ 

ηςκ δζαβναιιάηςκ ηαζ ηδκ επζθμβή ημο ιπμοηαθζμφ Klein ςξ ημ ηαηαθθδθυηενμ, ηαηά ηδκ ελέθζλδ ημο 

ζπεδζαζιμφ, πνμηεζιέκμο λα νξηνζεηεζεί ην πξφβιεκα -θαη φρη λα αλαπαξαζηαζεί ε ιχζε- είκαζ 

αοηυ πμο ημ ηαεζζηά ζηακυ λνεηηθφ εξγαιείν ζηδ δζαδζηαζία ημο ζπεδζαζιμφ. 
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4.4.2.3 Reiser+Umemoto: built time θαη πιηθφηεηα, αλνηρηφ δηάγξακκα 
 
Μέζα απυ ηδ εεςνία ηαζ ημ ένβμ ηςκ Jesse Reiser ηαζ Nanako Umemoto, πμο ελεηάγεηαζ ζε αοηήκ 

ηδκ εκυηδηα, ημκίγεηαζ υηζ δ ανπζηεηημκζηή ηνίκεηαζ απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ, ηάεε θμνά, ζοκεήηεξ ηαζ 

απυ ηδ ζπέζδ ηδξ βεςιεηνίαξ ιε ηδκ πιηθφηεηα. Ήδδ απυ ηδ δεηαεηία ημο ‟90 δίκμοκ έιθαζδ ζημ 

θηηζκέλν ρψξν πμο παναιέκεζ αλνηρηφο ζε ζπλερείο αιιαγέο θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ απυ ηδ 

θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ, ιέπνζ ηαζ ιεηά ηδκ οθμπμίδζδ ημο ηηζνίμο. Ζ εέζδ ημοξ αοηή, υπςξ ακαθφεηαζ 

ζηδκ πανμφζα εκυηδηα, εεςνχ υηζ απμηέθεζε ημ οπυααενμ βζα κα ακαπηοπεεί ιζα απυ ηζξ 

ζφβπνμκεξ ηάζεζξ, αοηή ηδξ «ςεθηαθήο ηεθηνληθήο» ιε πμθθμφξ οπμζηδνζηηέξ πμο ηδκ ελεθίζζμοκ 

ζήιενα. ηζξ ιεηαβεκέζηενεξ δμοθεζέξ ημοξ, πμο εκδζαθένμκηαζ ηονίςξ βζα ηζξ ελππάξρνπζεο 

ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ αλαδχνληαη, μζ έκκμζεξ ηδξ δηάδξαζεο ηαζ ημο παξακεηξηθνχ 

ζπεδζαζιμφ έπμοκ απμηηήζεζ βζα ημοξ Reiser- Umemoto ελέπμοζα ζδιαζία. Δθανιυγμοκ ζε ένβα 

ημοξ ιεευδμοξ παναβςβήξ πμο μδδβμφκηαζ απυ πνμβναιιαηζγυιεκδ πθδνμθμνία (mass 

customization). Πανυθμ πμο ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ ηάκμοκ πνήζδ βθχζζαξ παιδθμφ 

πνμβναιιαηζζιμφ, δε εεςνμφκ υηζ μ ηχδζηαξ είκαζ απυ ιυκμξ ημο βεκεζζμονβυξ, βζαηί οπμζηδνίγμοκ 

υηζ έπεζ «πενζμνζζιέκδ ηαζ ιάθθμκ πενζμνζζηζηή δφκαιδ».
330

 ηζξ πζμ πνυζθαηεξ ακαγδηήζεζξ ημοξ 

θμζπυκ, ζε ελέθζλδ ημο ιμκηέθμο πμο πνυηεζκακ πνμβεκέζηενα ιε ημκ ηηζζιέκμ πχνμ κα παναιέκεζ 

ακμζπηυξ ζηδ ιεηααμθή, πνμηείκμοκ έκα ιμκηέθμ ενβαζίαξ υπμο «ν θψδηθαο ζα παξακέλεη 

αλνηρηφο ζηε κεηαβνιή θαη ηθαλφο λα δέρεηαη λέεο παξαιιαγέο»,
331

 ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ.  

 

Πζμ ακαθοηζηά, λεηζκχκηαξ απυ ηζξ ακαγδηήζεζξ ημοξ ηδ δεηαεηία ημο ‟90, υπςξ ακαθφεζ μ Αndrew 

Benjamin, μζ Jesse Reiser ηαζ Νanako Umemoto εεςνμφκ ημ ρξφλν ακαπυζπαζημ ζοζηαηζηυ ημο 

ζπεδζαζιμφ, αθθά ηαζ ζδιακηζηή πανάιεηνμ πμο ηαεμνίγεζ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο ηηζζιέκμο- δμιδιέκμο 

πχνμο (μ μπμίμξ βίκεηαζ ηαηακμδηυξ ιυκμ ζε ζπέζδ ιε ημ πνυκμ). Έπμοκ εεζπίζεζ ημκ υνμ built time 

                                                      
330

 Reiser, Jesse- Umemoto, Nanako, Atlas of Novel Tectonics, εηδ. Princeton Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 2006, ζεθ. 

186- 187, ιηθν. δζηή ιμο 

331
 ημ ίδζμ, ζεθ. 186, ιηθν. δζηή ιμο 
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(πηζζιέκμξ πνυκμξ) βζα κα ακαπηφλμοκ ηδ εεςνία ημοξ υηζ μ πχνμξ ιέκεζ ακμζπηυξ βζα ηδκ εζζαβςβή 

πνμβνάιιαημξ, υηζ ημ κέιινλ εμαξηάηαη απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, άνα υηζ δφμ δζαθμνεηζηέξ 

πνμκζηυηδηεξ ζοκοπάνπμοκ ζημ ίδζμ ακηζηείιεκμ. Ο ρξφλνο δειαδή είλαη έλλνηα άκεζα 

ζπλπθαζκέλε κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θηηξίνπ. Πενκχκηαξ απυ ηδκ μκημθμβία ηδξ ζηαηζηυηδηαξ 

ζηδκ μκημθμβία ημο «βίβκεζεαζ»,
332

 δ μζημκμιία ημο ηηζνίμο ελδβείηαζ ιε ηδ θμβζηή ηδξ αοηυ-

πναβιαημπμίδζδξ. Ο πχνμξ παναιέκεζ είηε α-ιμνθμπμζδιέκμξ,
333

 ιδ ηεθεζςιέκμξ, βζα ηδκ οπμδμπή 

πνμβνάιιαημξ είηε ιμνθχκεηαζ ςξ αηαευνζζημξ/ απνμζδζυνζζημξ,
334

 επζηνέπμκηαξ ηδκ εκζςιάηςζδ 

κειινληηθψλ ζπκβάλησλ ζηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ημο ηηζνίμο, πμο μδδβμφκ ζηδκ 

ειθάκζζδ απνμζδυηδηςκ επεζζμδίςκ, ζηδκ αθθαβή, ζημ κεςηενζζιυ ηαζ ζε ιζα πμθοπθμηυηδηα 

άιεζα ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ αιθίδνμιδ ελάνηδζδ ηαζ ηδ ζοκεπή ακακέςζδ ιμνθήξ ηαζ θεζημονβίαξ. Ζ 

ιμνθή δεκ αημθμοεεί ηδ θεζημονβία, ε κνξθή νξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αιιαγήο κέζα απφ ηε 

ιεηηνπξγία- κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ.
335

 Αοηυ πμο πνμηφπηεζ, θμζπυκ ςξ 

ζδιακηζηυηενμ ζημζπείμ, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, ζηζξ ανπζηέξ ακαγδηήζεζξ ηςκ Reiser- Umemoto είκαζ, 

αηνζαχξ, υηζ επζηνέπμκηαξ ζημ πχνμ κα αθθάλεζ, θζθμλεκχκηαξ ζηδκ πανμφζα δναζηδνζυηδηα ημο 

ιεθθμκηζηά ζοιαάκηα, θαιαάκμοκ οπ υρδ ημοξ ηδ ρξήζε, πςνίξ υιςξ κα ηδκ πνμηαεμνίγμοκ. 

Δπίζδξ ζδιακηζηή είκαζ δ ζοιιεημπή ημο ίδζμο ημο ακηζηεζιέκμο ζηδκ αοηυ- δδιζμονβία ημο, αθμφ 

«έπεζ απηφ-επηδξνχκελε (self effecting) παξνπζία, επζδζχηεζ κα πναβιαηχζεζ ημκ εαοηυ ημο […]. 

ε ηεθζηή ακάθοζδ δ θεζημονβία είκαζ αοηυ πμο επζδζχηεζ ημ ακηζηείιεκμ κα πναβιαηχζεζ, ε 

ιεηηνπξγία είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο απηνπξαγκάησζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ».
336

 Ζ 

θεζημονβία, δ ηαηαζηεοή ηαζ δ πνήζδ δδθαδή είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκεξ ιε ημ ζπεδζαζιυ ζε έκα 

ζπλερέο ζρεδηαζκνχ- θαηαζθεπήο- ρξήζεο.  

                                                      
332

 Benjamin, Andrew, “Opening Resisting Forms” ζημ Reiser+Umemoto. Recent Projects, εηδ. Academy Editions,  

Μ. Βνεηακία, 1998, ζεθ. 8- 29, ιηθν. δζηή ιμο ζημ «ontology of becoming» 

333
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334
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335
 ημ ίδζμ μ Benjamin επζζδιαίκεζ υηζ δ θεζημονβία, υπζ ιε ηδ ιμκηενκίζηζηδ έκκμζα ημο υνμο, αθθά πενζζζυηενμ ςξ πνήζδ- 

μζηεζμπμίδζδ ημο πχνμο, είκαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ ζηδ δμοθεζά ημοξ. 
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Όζμκ αθμνά ηδκ επηινγή ημο δζαβνάιιαημξ, ζηα πενζζζυηενα ένβα ηςκ Reiser- Umemoto 

επζθέβεηαζ ιε δζαθμνεηζηά ηνζηήνζα ηάεε θμνά ηαζ είκαζ ημ ιέζμ πμο δζαιμνθχκεζ ιζα επέιηθηε 

θαηάζηαζε, ζηακή κα εκζςιαηχκεζ ιεθθμκηζηά ζοιαάκηα ζηδκ πανμφζα δναζηδνζυηδηα ημο ηηζνίμο. 

Σμ ηέθοθμξ ζηα πζμ πμθθά ένβα ημοξ είκαζ αοηυ πμο παναιέκεζ ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην, εκχ ημ 

πνυβναιια έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ηαηαθάαεζ ημ πχνμ πμο ηάεε θμνά πνεζάγεηαζ, θζθμλεκχκηαξ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο κεηαβάιινληαη, άνα ημ δζάβναιια είκαζ ζηακυ κα οπμδεπηεί ηδ ιεηααμθή ηαζ κα 

ηδ ζοκδοάζεζ ιε ηα ζημζπεία ημο ηεθφθμοξ πμο παναιέκμοκ αιεηάαθδηα. 

Όζμκ αθμνά ηζ είλαη θαη πψο ιεηηνπξγεί ημ δζάβναιια, απυ ηα πνχηα ηζυθαξ ένβα ηςκ Reiser- 

Umemoto, θαίκεηαζ υηζ είκαζ έκα πεδίν ζρέζεσλ: ελεηάγμκηαξ ηακείξ δοκαιζηά ζοζηήιαηα ηαζ 

ηαηαβνάθμκηαξ ηζιέξ βζα δζάθμνεξ παναιέηνμοξ (εενιμηναζία, πίεζδ, ηαπφηδηα ακέιμο ηηθ) ιπμνεί 

κα πανημβναθήζεζ έκα δπλακηθφ πεδίν, υπμο δε εα παίγεζ νυθμ δ ανπζηή πδβή, δ οθζηή οπυζηαζδ 

ηαζ δ ηθίιαηα ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ. Σμ δζάβναιια πενζβνάθεζ ηυζμ αοηέξ ηζξ ζπέζεζξ, υζμ ηαζ 

άθθεξ πμο ελεθίζζμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ένβμο ηαζ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδ δζάδναζδ ημο ηηζνίμο 

ιε ημκ αζηζηυ ζζηυ, ηδ ζοκδεζζιυηδηα ηςκ ιενχκ ημο ηηζνίμο ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε ημ ζφκμθμ. Όπςξ 

θμζπυκ ηα ζπέδζα, ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ρδθζαηχκ ιέζςκ, ιπμνμφκ κα ελεθίζζμκηαζ ζπεδυκ ηαοηυπνμκα 

ιε ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ κα ιδκ εηθνάγμοκ ιζα παβζςιέκδ ηαηάζηαζδ, έηζζ ηαζ ημ δζάβναιια, 

οπμζηδνίγμοκ μζ Reiser- Umemoto, νθείιεη λα είλαη αλνηρηφ θαη λα εμειίζζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε 

δηαδηθαζία. Ακ, δε, βίκεηαζ πνήζδ βθχζζαξ παιδθμφ πνμβναιιαηζζιμφ, δ δπλαηφηεηα ηεο 

κεηαβνιήο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζηνλ θψδηθα.  

Όζμκ αθμνά ηελ ελεξγνπνίεζε ηδξ αθδνδιέκδξ ιδπακήξ δίκεηαζ έκθαζε ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο 

γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ δπλεηηθνχ. Σμ δζάβναιια δε δίκεζ ιυκμ μδδβίεξ δνάζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο ζπεδζαζιμφ, αθθά επζπθέμκ, ηαηά ηδκ πναβιάηςζή ημο, απμδίδεζ εη κέμο ζημ εθάζηνηε 

ζηηγκηφηππν θιίκαθα θαη πιηθφηεηα, ακάθμβα ιε ηζξ ζπλζήθεο θαη ηελ ηδηαίηεξε πξαγκαηηθφηεηα 

θάζε έξγνπ.  

 

ηζξ πζμ ζφβπνμκεξ ακαγδηήζεζξ ημοξ, μζ Reiser- Umemoto επζιέκμοκ ηαζ ελεηάγμοκ εη κέμο ηδ 

ζδιαζία ηδξ οθζηυηδηαξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή οπεκεοιίγμκηαξ υηζ οπάνπεζ ιζα ζμαανή ιεηάααζδ απυ 
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ηδ ιμνθή, πμο μνίγεηαζ ιε ζοκηεηαβιέκεξ ζε έκα ηνζζδζάζηαημ πνμηαεμνζζιέκμ πενζαάθθμκ, ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή πμο αλαδχεηαη σο πιηθφηεηα, ζηνλ πιηθφ ρψξν. Δπζπθέμκ, δίκμοκ έιθαζδ ζηδ 

δξάζε ηεο κνλάδαο σο κέξνο ελφο ζπλφινπ, εκυξ δζηηφμο απυ αθθδθελανηχιεκεξ ιμκάδεξ. Γεκ 

απανκμφκηαζ, υπςξ επζζδιαίκμοκ, ημ ιεηνζηυ ηαεμθζηυ πχνμ (universal space), απθά ζζπονίγμκηαζ 

«υηζ μ πχνμξ δεκ είκαζ ιυκμ ζοκηεηαβιέκεξ, πςνίξ πμζμηζηή δζάζηαζδ, αθθά έκα πιηθφ πεδίν ιε 

πακηαπμφ πανμφζα ηδ δηαθνξνπνίεζε».
337

 Νέα ενβαθεία ηαζ ιζηνμζοζηεοέξ (υπςξ ζέκζμνεξ, 

MicroElectro Mechanical Systems), αθθά ηαζ κέεξ ηεπκζηέξ πμο επζηνέπμοκ ηδκ οθμπμίδζδ ημο 

ρδθζαημφ ιμκηέθμο (Computer Aided Manufacturing: Computer Numeric Control ηαζ Rapid 

Prototyping) εκίζποζακ ηζξ εέζεζξ ημοξ ζπεηζηά ιε ηδ δζάδναζδ ημο οπυ ζπεδζαζιυ ηαζ ηαηαζηεοή 

ακηζηεζιέκμο ιε ημοξ ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ -ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ-, αθθά ηαζ ιε ημ πνήζηδ, ηαεχξ ηαζ 

ζπεηζηά κε ηελ ακθίδξνκε ζρέζε ηεο χιεο κε ην αξρηηεθηφλεκα θαη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. 

Πανάθθδθα υιςξ, ηα κέα ιέζα αμήεδζακ κα ακαπηοπεεί δ ηάζδ ηδξ θαηαλνκήο ηεο ππνινγηζηηθήο 

ηζρχνο ζε επηκέξνπο κηθξφηεξεο κνλάδεο, υπμο ημ αληηθείκελν απαξηίδεηαη απφ 

αιιειεμαξηψκελεο κνλάδεο ζε δίθηπν. Θεςνχκηαξ θμζπυκ ηα ιυνζα εκυξ οθζημφ ςξ ιμκάδεξ πμο 

απμηεθμφκ δίηηομ, μζ Reiser- Umemoto οζμεεημφκ ηδκ ακάθοζδ ημο De Landa ηαζ ηδκ ακαθμνά ημο 

ζημοξ Deleuze- Guattari βζα ηδκ εκενβή ζοιιεημπή ηςκ ίδζςκ ηςκ πιηθψλ κε ηηο αλαδπφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο ζηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, εζηζάγμκηαξ ζε εηείκεξ πμο 

ελππάξρνπλ ζην ζχζηεκα σο δπλεηηθή πιεξνθνξία ηαζ εκενβμπμζμφκηαζ/ ακαδφμκηαζ ζηζξ 

ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ.
338

 Ακηζηίεεκηαζ ζηδκ παναβςβή ηδξ πνμζπεδζαζιέκδξ ιμνθήξ πμο επζαάθθεηαζ 
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 Reiser, Jesse- Umemoto, Nanako, Atlas of Novel Tectonics, εηδ. Princeton Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 2006, ζεθ. 46 
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338
 Όζμκ αθμνά ηδκ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθψλ ηαζ ηςκ ζδζμηήηςκ πμο ακαδφμκηαζ απυ ηδ δοκαιζηή 

ζοιπενζθμνά ηςκ ζημζπείςκ πμο ζοβηνμημφκ ημ ηάεε οθζηυ, μ Manuel De Landa ζημ άνενμ ημο “Material Complexity“ (De 

Landa, Manuel, “Material Complexity” ζημ“Digital Tectonics” ζε επζιέθεζα Neil Leach, David Turnball ηαζ Chris Williams, εηδ. 

Wiley Academy Ltd Λμκδίκμ, 2004) πνμηείκεζ κα ελεηάζμοιε ηζξ επζζηήιεξ πμο μ Deleuze μκμιάγεζ «minor sciences» 

(Deleuze, Gilles & Guattari, Felix, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia 2, Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1987, ζεθ. 411). Οζ “minor sciences” ακαθένμκηαζ επίζδξ ηαζ ςξ “nomad, war machine sciences” (ζε 

ακηίεεζδ ιε ηζξ “major sciences”, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ επίζδξ ηαζ ςξ “royal, state sciences”) ηαζ εθανιυγμκηαζ απυ υζμοξ 

πεζναιαηίγμκηαζ ζε ενβαζηήνζα ιε ηδκ πμθφπθμηδ ζοιπενζθμνά εηενμβεκχκ οθζηχκ ζε ιζηνμηθίιαηα ηαζ απυ υζμοξ 
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ελςβεκχξ, υπμο ηα οθζηά πνέπεζ κα οπαημφμοκ ζε πνμηαεμνζζιέκεξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ πνμηζιμφκ 

κα δμοθεφμοκ ζε ζπλεξγαζία κε ηα πιηθά, πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ «εκενβή οθζηυηδηα ζε ηίκδζδ 

ηαζ θένμοκ εκζηυηδηεξ».
339

 Καηαθήβμοκ θμζπυκ υηζ πιηθά κε αλαδπφκελεο ζπκπεξηθνξέο κπνξνχλ 

λα κεηέρνπλ ελεξγά ζηε δεκηνπξγία ηεο κνξθήο θαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο κεηαβνιήο ηεο. Σμ 

ακηζηείιεκμ δεκ ζοθθαιαάκεηαζ πθέμκ ςξ ιζα μθυηδηα, αθθά ςξ οθζηυηδηα πμο επδνεάγεηαζ απυ ηδ 

ζοιπενζθμνά ημο ζπλφινπ-πιεζπζκνχ ησλ κνξίσλ ηεο χιεο ηνπ. Με αοηέξ ηζξ ακαγδηήζεζξ 

ακμίβμοκ έκα εηηεκέξ ιέηςπμ, πμο ακαθένεηαζ ζοκμπηζηά ζηδκ επυιεκδ εκυηδηα (4.5), πμο υιςξ 

είκαζ ζε ελέθζλδ ηαζ δεκ είκαζ αηυιδ δοκαηυ κα ηνζεεί ζημ ζφκμθυ ημο. 

 

Σμ δζάβναιια, ζε αοηέξ ηζξ πζμ πνυζθαηεξ ακαγδηήζεζξ ηςκ Reiser- Umemoto, απμηεθεί ημ 

ηαηάθθδθμ ενβαθείμ βζα ηδ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθψλ.
340

 Παναιέκεζ ακμζπηυ ζε 

ιεηααμθή ηαζ ειέγρεη θπξίσο ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κνλάδσλ πνπ απαξηίδνπλ έλα 

                                                                                                                                                                    
αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ ηαηαζηεοή ζε θοζζηέξ ζοκεήηεξ. Αοηυξ μ ηφπμξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ, ημκ μπμίμ παναηηδνίγεζ 

«εληαηηθφ» (intensive) δεκ δζαηοπχκεζ αθεξεκέλνπο γεληθνχο λφκνπο, υπςξ μ «εηηαηζηυξ» (extensive) ηνυπμξ ζηέρδξ, 

αθθά εθέβπεζ ηδκ ζζπφ ημοξ ζηδκ πνάλδ, θαηά πεξίπησζε. Απυ ημκ Αξηζηνηέιε πμο επζζηεπηυηακ ηα ιεηαθθμονβζηά 

ενβαζηήνζα ηαζ παναηδνμφζε ημοξ ιεηαθθμονβμφξ ηδκ χνα ημο ένβμο ημοξ, ιέπνζ ημκ Robert Hooke, πμο ακέπηολε ηδκ 

πνχηδ εεςνία ηδξ εθαζηζηυηδηαξ ηςκ οθζηχκ, μζ επζζηήιμκεξ ηαζ ηεπκίηεξ αοημί δζαπίζηςζακ, ιέζα απυ ηδκ πναηηζηή ημοξ, υηζ 

ηάπμζα οθζηά, υπςξ ημ ιέηαθθμ, ηάης απυ εζδζηέξ ζοκεήηεξ, δεκ οπαημφμοκ ζημοξ εειεθζχδεζξ κυιμοξ ηδξ ιδπακζηήξ, αθθά 

έπμοκ δοκαιζηή, ιδ βναιιζηή ζοιπενζθμνά, δ μπμία επδνεάγεζ ηδ δδιζμονβία ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ, άνα ε κνξθή θαη ε 

πιηθφηεηα ζρεηίδνληαη άκεζα. Δκχ δ δοκαιζηή, ιδ βναιιζηή ζοιπενζθμνά ζοζηδιάηςκ ηαζ δ ακάδοζδ ζοιαάκηςκ υηακ ημ 

ζφζηδια είκαζ ιαηνζά απυ ημ ζδιείμ ζζμννμπίαξ (far from equilibrium), έπμοκ ιεθεηδεεί ζε πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα ηαζ 

απμηέθεζακ πεδίμ πεζναιαηζζιμφ ηςκ ανπζηεηηυκςκ, δ έιθαζδ πμο δίκεζ μ De Landa ζε αοηυ ημ ηείιεκμ αθμνά ηα ίδηα ηα 

πιηθά σο ελεξγφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γζα πανάδεζβια, «δ ζηθδνυηδηα ηαζ δ αηαιρία ημο ιεηάθθμο, είκαζ αλαδπφκελεο 

ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ ςξ απμηέθεζια ηδξ δοκαιζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ζημζπείςκ πμο ημ απμηεθμφκ» (De Landa, Manuel, 

“Material Complexity” ζημ“Digital Tectonics” ζε επζιέθεζα Neil Leach, David Turnball ηαζ Chris Williams, εηδ. Wiley Academy 

Ltd Λμκδίκμ, 2004, ζεθ. 16). 

339
 De Landa, Manuel, “Material Complexity” ζημ“Digital Tectonics” ζε επζιέθεζα Neil Leach, David Turnball ηαζ Chris Williams, 

εηδ. Wiley Academy Ltd Λμκδίκμ, 2004, ζεθ. 408, ιηθν. δζηή ιμο ζημ “energetic materiality in movement, carrying 

singularities”  
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ζχζηεκα (βζα πανάδεζβια ηςκ ιμνίςκ εκυξ οθζημφ), ηαεζζηχκηαξ εθηθηή ηε ζπλέρεηα κεηαμχ 

ζρεδηαζκνχ- θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο. Οζ Reiser- Umemoto δίκμοκ έιθαζδ ηαζ πάθζ ζηζξ ημπζηέξ 

ζοκεήηεξ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο ηαζ ακαηαθφπημοκ υηζ «ημ επακαθαιαακυιεκμ ιμηίαμ (pattern), 

υηακ ζοκδέεηαζ ιε πθδνμθμνία, βίκεηαζ δ ηονίανπδ πμζυηδηα ημο δζαβνάιιαημξ. Έκα ζφζηδια 

δηαθνξνπνηεκέλεο επαλάιεςεο βίκεηαζ ημ ιέζμ πεζνζζιμφ ιζαξ πμζηζθίαξ οθζηχκ ζημκ ίδζμ 

μνβακζζιυ».
341

 ε ακηίεεζδ θμζπυκ ιε ημοξ ιμκηένκμοξ πμο πενζμνίγμοκ ημ ακηζηείιεκμ ζε έκα 

ζφκμθμ απυ μνεμθμβζζηζηά ζοκηεεεζιέκα ζημζπεία, απμημιιέκα απυ ημ πενζαάθθμκ ή ζε έκα ζφκμθμ 

πμο απμηεθείηαζ απυ ιζα επακαθαιαακυιεκδ ιμκάδα, αθθά ηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ ιεηαιμκηένκμοξ 

«πμο πενζμνίγμοκ ηδκ ακηίθδρδ ηαζ ηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία ζε έκα παζπκίδζ ζδιεζςηζηήξ […], δ 

ανπζηεηημκζηή ηδξ πμθθαπθυηδηαξ ακηζιεηςπίγεζ ηυζμ ηζξ αθακείξ δζαδζηαζίεξ, πμο μδδβμφκ ζε οθζηυ 

απμηέθεζια, είηε ιέζς ηδξ επαλάιεςεο κηα κεηαβαιιφκελεο κνλάδαο, είηε ιέζς ηδξ ακάπηολδξ 

ιζαξ ζηαζεξήο νληφηεηαο ζε κεηαβαιιφκελε ηξνρηά, υζμ ηαζ ηδκ οθζηυηδηα ηαε αοηή».
342

 

Δίκαζ θμζπυκ ζαθέξ υηζ ιε ηδ ιεηάααζδ απυ ημ ιμκηενκζζηζηυ δζάβναιια, ςξ ιμνθή ακαπανάζηαζδξ 

ή μνβάκςζδξ πνμβναιιαηζηχκ ζπέζεςκ, ζημ δζάβναιια- αθδνδιέκδ ιδπακή, πμο ειπενζέπεζ ημ 

πνυκμ ηαζ απυ ηεζ ζημ αλνηρηφ δηάγξακκα, ακμίβμκηαζ κέεξ δοκαηυηδηεξ ζημ θηηζκέλν ρψξν βζα ηδκ 

πνυηθδζδ ζοιαάκηςκ ηαζ ανπζηεηημκζηχκ επηπηψζεσλ.
343

 ηδκ ηεθεοηαία θάζδ ηςκ ακαγδηήζεςκ 

ηςκ Reiser- Umemoto πάκηςξ, ημ δζάβναιια ράλεη ηνλ θαζνξηζηηθφ θαη θαζνιηθφ ηνπ ξφιν σο 

νδεγφο δξάζεο, πμο ηονζανπεί ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ ημο ανπζηεηημκζημφ ένβμο, αθμφ έηζζ «απθμπμζεί 

υ,ηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ ιζα πζμ πθμφζζα ηαζ εηενμβεκήξ πμθοπθμηυηδηα».
344

 Γεκκζέηαζ δ 

ακάβηδ βζα ημ ζπληνληζκφ πνιιψλ δηαγξακκαηηθψλ κνληέισλ, πμο κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζε 

δζαθμνεηζηέξ ηθίιαηεξ ηαζ ακμίβεζ έκα κέμ ιέηςπμ πνμξ ελενεφκδζδ, υπμο ημ δηάγξακκα έρεη πην 
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ηνπηθή ηζρχ, πην ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, εκθαλίδεηαη ζε επηκέξνπο, ηνπηθέο εθαξκνγέο θαη 

ειέγρεη επηκέξνπο δεηήκαηα. Όπςξ ημ ανπζηεηημκζηυ ακηζηείιεκμ παφεζ κα κμείηαζ ςξ αοηυκμιδ 

μθυηδηα, αθθά ελεηάγεηαζ ςξ ιμκάδα εκηαβιέκδ ζε έκα εονφηενμ πενζαάθθμκ, δ μπμία ζπεηίγεηαζ ηαζ 

αθθδθεπζδνά ιε άθθεξ ιμκάδεξ ηαζ μκηυηδηεξ, έηζζ ηαζ ημ δζάβναιια πάκεζ ηδκ αοημκμιία ημο ηαζ 

απμηηά ηδκ ακάβηδ κα δζαζοκδεεεί ζε δίθηπν κε άιια δηαγξάκκαηα, παξακέλνληαο αλνηρηφ ζηε 

κεηαβνιή. Οζ κέεξ ζοκεήηεξ, βζα άθθδ ιζα θμνά, μδδβμφκ ζε κέεξ ακάβηεξ ηαζ ημ δζάβναιια 

πνμζανιυγεηαζ εη κέμο ζηζξ απαζηήζεζξ, απμδεζηκφμκηαξ υηζ απμηεθεί ημ ηαηάθθδθμ λνεηηθφ 

εξγαιείν, αθνχ ην λνεηηθφ εξγαιείν, φπσο έρεη επαλεηιεκκέλα νξηζηεί, αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο, απνθηά δηαθνξεηηθή έθθξαζε, ξφιν θαη ζρέζε κε ηε 

δπλακηθή θαηάζηαζε. 

Πζμ ηάης ελεηάγμκηαζ δφμ απυ ηα παθζυηενα ηαζ έκα απυ ηα πζμ πνυζθαηα ένβα ηςκ Reiser- 

Umemoto. 

 

1. Yokohama Port Terminal, Ηαπςκία, 1995 (ιδ οθμπμζδιέκμ): ην δηάγξακκα «z factor»/ 

δηπιή ρξνληθφηεηα. 

 

Συζμ μζ FOA, πμο ηένδζζακ ημ πνχημ ανααείμ ζημ δζαβςκζζιυ βζα ημ ζηαειυ ζηδ Yokohama (αθ. 

3.3.2.2.), υζμ ηαζ μζ Reiser- Umemoto, πεζνίγμκηαζ ηδκ πνιππινθφηεηα ζηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία, 

ζηδνίγμκηαζ ζηδ πνήζδ ρδθζαηχκ ηεπκζηχκ (sweep animation- cinematic sectioning) ηαζ μδδβμφκηαζ 

ζε επζιήηδ ηηίνζα- οπυζηεβα ιε ιεηαθθζηυ θένμκηα μνβακζζιυ, αθθά πςνίξ βναιιζηή επακάθδρδ ηςκ 

θενυκηςκ ζημζπείςκ. Ζ οθμπμζδιέκδ, πθέμκ, ιεθέηδ ημο βναθείμο ηςκ FOA έπεζ ςξ αθεηδνία έκκμζεξ 

απυ ηδ εεςνία ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ, υπςξ δ δζπμηυιδζδ- δζαηθάδςζδ (bifurcation). Ζ ηεθζηή 

πνυηαζδ είκαζ έκα ηηίνζμ- επζθάκεζα ιε ζοκεπείξ ακαδζπθχζεζξ ηαζ δζαηθαδχζεζξ, πμο ηαεμνίγμοκ 

ηυζμ ηδκ ηαηακμιή ημο πνμβνάιιαημξ, υζμ ηαζ ηδκ ηοηθμθμνία ιέζα ζημ ηηίνζμ. ηδ ιεθέηδ ηςκ 

Reiser- Umemoto υιςξ, δ πμθοπθμηυηδηα έβηεζηαζ «ζηε ζπλχπαξμε ηνπ νινθιεξσκέλνπ θαη ηνπ 

αλνινθιήξσηνπ, ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ άπινπ»
345

 ηαζ, ιέζα απυ ηδκ πνυηαζή ημοξ, εηθνάγεηαζ 

                                                      
345

 Benjamin, Andrew, «Opening Resisting Forms» ζημ Reiser+ Umemoto. Recent projects, εηδ. Academy Editions, Μ. 
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λεηάεανα δ εεςνδηζηή άπμρή ημοξ βζα ηδ δηπιή ρξνληθφηεηα. Ο πνυκμξ έπεζ θμζπυκ δζπθυ εκενβυ 

νυθμ, αθμφ, υπζ ιυκμ οπάνπεζ δζάποηδ δ έκκμζα ημο κε ηειεησκέλνπ θαη κε ηειεησηηθνχ, ςξ 

ζοκεεηζηή ανπή, αθθά ηαζ δ θαηαζθεπή ιεηηνπξγεί κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη θαη λα πξνθαιεί 

απηή ηε ζπλζήθε. Σμ ηηίνζμ ακηζιεηςπίζηδηε απυ ηδ ζφθθδρή ημο ιέπνζ ηδ ιμνθμπμίδζή ημο ςξ 

διζηεθέξ, αθμφ ηαζ ημ πνυβναιια (ζηαειυξ ιε απμαίααζδ- επζαίααζδ ηαζ αζηζηή ακαροπή ιε 

ηήπμοξ) είκαζ ηέημζμ, πμο ειπενζέπεζ δφμ δζαθμνεηζημφξ νοειμφξ ηαζ επζηνέπεζ ηδ πνήζδ ημο πνυκμο 

ςξ δναζηζηυ- εκενβυ ζημζπείμ. Βέααζα, αοηυ πμο πνέπεζ κα ημκζζηεί είκαζ υηζ ε κεηαβνιή δε 

ζπκβαίλεη ζηελ θαζ‟ απηή θαηαζθεπή, δ μπμία είκαζ ζηαεενή ηαζ μθμηθδνςιέκδ, αιιά ζην 

πξφγξακκα πμο αοηή θζθμλεκεί ηαζ πμο, κε ηε κνξθή ηεο, θαζηζηά δπλαηή ηε κεηαβνιή ηνπ. 

Ζ ηαηαζηεοή έπεζ ηδ ιμνθή οπυζηεβμο, αθθά υπζ ιε ηδκ παναδμζζαηή έκκμζα ηδξ μιμζμιμνθίαξ ηαζ 

ημο πνμηαεμνζζιέκμο ηεθφθμοξ, πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ επακάθδρδ ημο ζδίμο θένμκημξ ζημζπείμο. 

Ακηίεεηα, ιε ζοκμθζηυ ιήημξ 412ι., απμηεθείηαζ απυ 27 ηνζανενςηά ηυλα ακά 16 ι., ακμίβιαημξ 

42.5ι. ηαηά ιέζμ υνμ, εδναγυιεκα ζηζξ δφμ αηναίεξ ανενχζεζξ ημοξ, ζε αάζεζξ απυ ζηονυδεια. 

Υαναηηδνίγμκηαζ απυ εηενμβέκεζα ηαζ έπμοκ πνμηφρεζ απυ ηδ δζαδζηαζία ημο cinematic sectioning, 

δδθαδή απυ ηδκ δζαδμπζηή πανάηαλδ πνμκζηχκ ζηζβιχκ, πμο απμηοπχκμοκ ηδ ιεηααμθή εκυξ 

πθαζζίμο απυ ιζα ανπζηή ηαηάζηαζδ ζε ιζα άθθδ, ιέζς ηδξ ηεπκζηήξ ημο sweep animation (αθ. εζη. 56 

a). Ζ ηεπκζηή αοηή ακαθφεδηε ζηδκ εκυηδηα 3.3.2.2 ηαζ ημ ένβμ ακήηεζ ζηδ θζθμζμθία αοηήξ ηδξ 

ηάζδξ. Ο θυβμξ πμο ελεηάγεηαζ υιςξ ζε αοηήκ ηδκ εκυηδηα είκαζ δ έιθαζδ ηςκ ιεθεηδηχκ ζηδκ 

οπμδμπή απξφβιεπησλ ζπκβάλησλ θαηά ηε ρξήζε, πμο ιπμνμφκ κα θζθμλεκδεμφκ ζημ «αάεμξ» 

ημο ζηεβάζηνμο ηαζ δ ρξήζε ηνπ δηαγξάκκαηνο σο εξγαιείν ρεηξηζκνχ ηεο κεηαβνιήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο εληφο ελφο ζηαζεξνχ θαη ακεηάβιεηνπ θειχθνπο. Σα ηυλα ζοκδέμκηαζ ηαηά 

ιήημξ ιε ζοιααηζηά δζηηοχιαηα ηαζ θένμοκ ςξ επζηάθορδ είηε ιεηαθθζηά πακέθα είηε δζαθακείξ 

επζθάκεζεξ (αθ. εζη. 56 b). Δθηοζηήνεξ ζοκδέμοκ ηζξ ηεκηνζηέξ ανενχζεζξ ζπδιαηίγμκηαξ ηνίβςκα, 

πμο εκ ιένεζ θένμοκ ηαζ ηδκ ηονίςξ πθάηα ημο μνυθμο (αθ. εζη. 56 c). Αοηυ δδιζμονβεί έκακ πχνμ 

πενίπθμημ, ιε «αάεμξ», ηοπαζυηδηα ηαζ αηαλία, πμο επζηνέπεζ ζημ πνυβναιια κα ηαηαθαιαάκεζ 

                                                                                                                                                                    
Βνεηακία, 1998, ζεθ. 17, ιηθν. δζηή ιμο 
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πχνμ ηάης ηαζ πάκς απυ ηα θένμκηα πθαίζζα. Γδθαδή οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πνμζεήηδξ κέςκ 

πνμβναιιαηζηχκ εκμηήηςκ ιέζα ζημ ζηέβαζηνμ, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ (ελοπδνεηήζεζξ ημζκμφ υθμ 

ημ εζημζζηεηνάςνμ, πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ ηηθ), πμο υιςξ πνμτπάνπμοκ ςξ πςνζηυηδηεξ, ςξ 

ηιήια ηδξ ηαηαζηεοήξ (αθ. εζη. 57). Ακ θμζπυκ x, y είκαζ δφμ πνμβναιιαηζηέξ δοκαηυηδηεξ ιε ιζα 

ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ, ιε ηδ θζθμλεκία αοηχκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζε έκα ηέθοθμξ ζπεδζαζιέκμ ιε 

αοηέξ ηζξ ημπμθμβζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ, δ ζοκφπανλδ ημοξ βεκκά ιζα ηνίηδ δναζηδνζυηδηα, έκα ζοιαάκ. 

Ζ δηαγξακκαηηθή ζρέζε πμο εηθνάγεζ αοηή ηδκ έκκμζα ηδξ «πνμζεήηδξ» είκαζ δ ελήξ: x+y= x+y+z, 

υπμο ημ z είκαζ δ απνυαθεπηδ ζοκέπεζα, πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ πνυζεεζδ ηςκ x, y ηαζ πμο μζ 

Reiser- Umemoto μκμιάγμοκ z factor. Ο πανάβμκηαξ z θμζπυκ, πενζβνάθεζ ηδ θεζημονβία εκυξ 

πχνμο, πμο εκχ οπάνπεζ οθζηά, πνμβναιιαηζηά ιπμνεί κα θζθμλεκήζεζ απνυαθεπηα ζοιαάκηα, άξα, 

εθθξάδεη ηε δηπιή ρξνληθφηεηα, ηελ εγγξαθή ηνπ κέιινληνο ζην παξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο ηνπ.  

Σμ δζάβναιια θμζπυκ είκαζ εηθναζηήξ αοηήξ ηδξ δζπθήξ πνμκζηυηδηαξ ηαζ αμδεά ζηδκ ηαηακυδζδ ημο 

ιδπακζζιμφ ηεο κεηαβνιήο, εηθνάγμκηαξ λεηάεανα υηζ, πεζνζγυιεκμξ ηακείξ ηδκ πμθοπθμηυηδηα, ημ 

ηεθζηυ πνμσυκ οπενααίκεζ ημ άενμζζια ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ (πανάβμκηαξ z). Όπςξ ημκίγμοκ μζ 

ίδζμζ, «δ αλία ημο δζαβνάιιαημξ δεκ είκαζ ζηδκ ζηακυηδηα ακαπανάζηαζδξ, αθθά ζηδ θακεάκμοζα 

δοκαηυηδηα ημο βζα πμζμηζηέξ επζπηχζεζξ».
346

 Αλζμπμζχκηαξ ημ ηέθοθμξ ημο ηηζνίμο ςξ εκκέλνπζα 

δμιή, ημ δζάβναιια δίκεζ νδεγίεο βζα ηδκ ηαηακμιή ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ ηςκ κεηαβαιιφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ιέζα ζε αοηυ, ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε απαζηήζεζξ. Δκχ θμζπυκ είκαζ αδφκαημ κα 

πνμαθεθεμφκ ελανπήξ ηα ζοιαάκηα πμο ακαδφμκηαζ ιε ηδκ ηαηακμιή ηςκ πνμβναιιαηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ζημ ηέθοθμξ, ημ δζάβναιια x+y= x+y+z επζηνέπεζ ηδ δηαηήξεζε ηνπ έιεγρνπ ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

                                                      
346

 Reiser, Jesse, «Solid-State Architecture» ζημ Reiser+Umemoto. Recent Projects, εηδ. Academy Editions, επζιέθεζα 

Benjamin Andrew, Μ. Βνεηακία, 1998, ζεθ. 51, ιηθν. δζηή ιμο ζημ «latent potential for quantitative effects» 
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Δηθ. 56. Reiser- Umemoto, Yokohama Port Terminal, 1995 (ιδ οθμπμζδιέκμ): Σμ δζάβναιια «z factor»/ δζπθή πνμκζηυηδηα. 

Δζημζζεπηά ηνζανενςηά ηυλα, πμο έπμοκ πνμηφρεζ απυ ηδ δζαδζηαζία ημο cinematic sectioning, ιέζς ηδξ ηεπκζηήξ ημο sweep 

animation (αθ. a, b) θένμοκ ςξ επζηάθορδ ιεηαθθζηά πακέθα ηαζ δζαθακείξ ιειανάκεξ (αθ. b, d). Oζ ηαηυρεζξ ηςκ δφμ 

ηαηχηενςκ ζηάειεςκ (αθ. c). 

 

Οζ εζηυκεξ a,b,c είκαζ απυ ημ Reiser+Umemoto. Recent Projects, εηδ. Academy Editions, επζιέθεζα Benjamin Andrew, Μ. Βνεηακία, 1998  

ηαζ δ d απυ ημ On Interzones and Unplaces, επζιέθεζα Lynn, Perella, Reiser+Umemoto, εηδ. Fisuras, Μαδνίηδ, 1995 



 384 

 

 



 385 

Δηθ. 57. Reiser- Umemoto, Yokohama Port Terminal, 1995 (ιδ οθμπμζδιέκμ) 

 

Reiser+Umemoto. Recent Projects, εηδ. Academy Editions, επζιέθεζα Benjamin Andrew, Μ. Βνεηακία, 1998 
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2.  Ο «θήπνο ηνπ λεξνχ» (Water garden for Jeffrey Kipnis, 1997, οθμπμζδιέκμ): ην δηάγξακκα      

ηνπ “machinic phylum” 

 

Ο «ηήπμξ ημο κενμφ» ακαηέεδηε ζημοξ Reiser- Umemoto απυ ημκ Kipnis βζα ηδ δζαιυνθςζδ ημο 

πενζαάθθμκημξ πχνμο ζηδκ ηαημζηία ημο, ζημ Colombus ημο Ohio ηαζ οθμπμζήεδηε ημ 1997. 

φιθςκα ιε ημοξ ιεθεηδηέξ, δ ίδζα δ θφζδ είκαζ αοηή πμο εα δχζεζ ηζξ μδδβίεξ βζα ηδ δζαιυνθςζδ 

ημο ημπίμο. Έηζζ, βζα ημ ζπεδζαζιυ ημο ακάβθοθμο ημο «ηήπμο κενμφ» ιεθεηήεδηε ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

δζαθμνεηζηυηδηαξ ηςκ ηαζνζηχκ θαζκμιέκςκ (απυ ηδκ μιζπθχδδ αηιυζθαζνα ιέπνζ ηδκ πνυηθδζδ 

αζηναπχκ), πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ιία ιάγα ζηενεμφ (ηςκ αμοκμημνθχκ). Ζ ανπζηή παναηήνδζδ 

ηςκ Reiser- Umemoto ήηακ υηζ μ υβημξ ηαζ ημ ζπήια ηςκ αμοκμημνθχκ δζαηανάζζμοκ ηδκ μιαθή 

νμή ημο ακέιμο ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ πνμηαθχκηαξ δίκεξ, πμο, ιε ηδ ζεζνά ημοξ επδνεάγμοκ ηδ 

εενιμηναζία ηαζ ηδ ανμπυπηςζδ, δδθαδή οπάνπεζ δηάδξαζε αλάκεζα ζηα θαηξηθά θαηλφκελα θαη 

ζηα θπζηθά ζηνηρεία. ηδ ζοκέπεζα εηπυκδζακ έκα ακηίζημζπμ πείναια ιε έκα πηοπςηυ ακάβθοθμ, 

πμο, εκ ιένεζ, ηαθοπηυηακ ιε κενυ. Πνμηαθχκηαξ ζηνμαζθζζιμφξ ζηζξ επζθάκεζεξ ημο κενμφ, 

δδιζμονβμφκηακ θαηημφαεξ ηαζ ελάνζεζξ ζημ ακάβθοθμ ηαζ αθήκμκηακ δζαθμνεηζηά ηιήιαηά ημο 

ηαθοιιέκα ή πνμζαάζζια. Οζ ιεηααμθέξ ζημ ακάβθοθμ, ιε ηδ ζεζνά ημοξ επδνέαγακ ημοξ 

ζηνμαζθζζιμφξ ημο κενμφ, αθθάγμκηαξ ηδ ιμνθή ηδξ επζθάκεζάξ ημο. Έβζκε ιζα πανημβνάθδζδ 

(mapping) ηςκ ιεηααμθχκ (ηςκ εκηάζεςκ ηαζ ποηκχζεςκ ζημ ακάβθοθμ, ηςκ επζπέδςκ ηδξ 

επζθάκεζαξ ημο κενμφ), υπμο θάκδηε πχξ, ιεηααάθθμκηαξ ηζξ ελςηενζηέξ παναιέηνμοξ, άθθαγακ ηαζ 

ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ζπδιαηζζιχκ ηδξ επζθάκεζαξ ημο κενμφ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, ημο ακάβθοθμο 

ημο εδάθμοξ, άνα ηαηαβνάθδηε πχξ ε πιηθφηεηα επηδξά ζηε κνξθή (αθ. εζη. 58 a).  

Γζα ηελ ελζσκάησζε ξνψλ, ξεπζηψλ θαηαζηάζεσλ θαη θαηλνκέλσλ αηαμίαο ζην ζρεδηαζκφ 

βίκεηαζ ιζα ακαθμνά ζημκ υνμ “machinic phylum”, πμο εζζήβαβε μ Gilles Deleuze, ακαθενυιεκμξ 

ζηζξ δζαδζηαζίεξ αοημ- μνβάκςζδξ ζημ ζφιπακ, ζηζξ μπμίεξ ιζα μιάδα ηαηανπήκ αζφκδεηςκ ηαζ 

εηενυηθδηςκ ζημζπείςκ (μνβακζηχκ ηαζ ιδ μνβακζηχκ) θηάκμοκ ζε έκα ζδιείμ ζζμννμπίαξ, υπμο 

δζαδνμφκ ηαζ ζπδιαηίγμοκ έκα ζοκεπέξ ζφζηδια. Οζ Reiser- Umemoto οπμζηδνίγμοκ υηζ μ υνμξ 

“machinic phylum” πενζβνάθεζ επανηχξ ηαζ ηζξ παθαζυηενεξ ακαγδηήζεζξ ημο Le Ricolais (αθ. 
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3.2.3.2), πμο εεςνμφζε υηζ δ φθδ, ηα οθζηά, ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζημζπεία ηαζ ζοζηήιαηα ηαζ μ πχνμξ 

είκαζ έκα ζοκεπέξ ηαζ αδζαίνεημ ζφκμθμ ηαζ υπζ ζημζπεία ακελάνηδηα ηαζ άζπεηα ιεηαλφ ημοξ.
347

 

Ακηίζημζπα, ζημκ «ηήπμο κενμφ», εεςνμφκ ηα θοζζηά ζημζπεία, ηζξ οδάηζκεξ επζθάκεζεξ, ηζξ ελάνζεζξ 

ημο εδάθμοξ ηαζ ηζξ ημζθάδεξ ςξ έκα εκζαίμ ηαζ ζοκεπέξ ζφζηδια. Ξεηζκμφκ ανπζηά ιε ηνία 

δζαβνάιιαηα, πμο ημ ηαεέκα ακηζζημζπεί ζε ιζα απυ ηζξ ηνεζξ ζηνχζεζξ ημο ηήπμο, ηζξ οδάηζκεξ 

επζθάκεζεξ, ηζξ ελάνζεζξ ημο εδάθμοξ ηαζ ηζξ ημζθάδεξ (αθ. εζη. 58 b). Ακ ηαζ δ ανπζηή οθζηή ημοξ 

οπυζηαζδ είκαζ δζαθμνεηζηή, μ ηνυπμξ πμο ημ έκα ζημζπείμ αθθδθεπζδνά ιε ημ άθθμ, επδνεάγμκηαξ 

ηδκ οθζηυηδηα ηαζ ηδ ιμνθή ημ έκα ημο άθθμο, ηάκεζ ηζξ οδάηζκεξ επζθάκεζεξ ηαζ ηζξ πηοπχζεζξ ημο 

εδάθμοξ, ηεθζηά, έκα εκζαίμ, ακαπυζπαζημ ζχζηεκα. Σμ δζάβναιια ηεθζηά βίκεηαζ έκα ηαζ εηθνάγεζ 

ιε ιαεδιαηζηυ ηνυπμ ημ “machinic phylum”, ηδ ζοκεπή δζάδναζδ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ (αθ. εζη. 58 

c). Ακ δ ανπζηή ηαηάζηαζδ ημο οβνμφ ζημζπείμο είκαζ δ α ηαζ ημο εδάθμοξ δ α, ηαζ ημ οβνυ ζημζπείμ 

επζδνάζεζ ζημ ζηενευ (α*α), ηυηε ημ ζηενευ εα οπμζηεί ιζα ιεηααμθή ηαζ εα επέθεεζ δ ηαηάζηαζδ α΄, 

δ μπμία εα επδνεάζεζ εη κέμο ηδκ ηαηάζηαζδ ημο οβνμφ ζημζπείμο, ιεηααάθθμκηάξ ηδ ζε α΄ ηαζ μφης 

ηαεελήξ, δδθαδή α*α α΄, α΄*α α΄, α΄*α΄ α΄΄, α΄΄*α΄ α΄΄[…]. Οζ δοκαιζημί πανάβμκηεξ, πμο 

ελππάξρνπλ σο κεηαβιεηέο ζηδ βεςιεηνία ημο ημπίμο, εθθξάδνληαη δηαγξακκαηηθά θαη 

ελεξγνπνηνχληαη, χζηε ηεθζηά κα αλαδπζεί ε κνξθή, θαηά ηε ζηηγκηαία ηζνξξνπία ησλ 

δπλάκεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Όπςξ ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ένβμ ημοξ, έηζζ ηαζ ζημκ «ηήπμ ημο 

κενμφ» μζ ιεθεηδηέξ είκαζ ζοκεπείξ ζηδ εέζδ ημοξ πςξ ημ δζάβναιια ιπμνεί κα εηθνάζεζ ηδ εέζδ 

ημοξ υηζ δ ανπζηεηημκζηή πανάβεζ έκα «ζηαζεξφ ηαζ αιεηάαθδημ ηέθοθμξ, ζηακυ κα θζθμλεκήζεζ ημ 

πνμζςνζκυ, ημ κεηαβαιιφκελν (temporal)».
348

  

 

Ζ πνμηεζκυιεκδ δζάηαλδ ηεθζηά βζα ημκ ηήπμ είκαζ ιζα πθάηα απυ ζηονυδεια, δζαζηάζεςκ 7.3 Υ 21.9 

ιέηνα, πμο πενζέπεζ 24 πανάθθδθεξ αοθαηςηέξ νααδχζεζξ, δζαηφιακζδξ ηαηά ιέζμκ υνμ 45.7 εη. 

                                                      
347

 Reiser, Jesse- Umemoto, Nanako, Atlas of Novel Tectonics, εηδ. Princeton Architectural Press, Nέα Τυνηδ, 2006, ζεθ. 110, 

ιηθν. δζηή ιμο 

348
 Benjamin, Andrew, «Water Garden» ζημ Reiser+Umemoto. Recent Projects, εηδ. Academy Editions, Μ. Βνεηακία, 1998, 

ζεθ. 85, ιηθν. δζηή ιμο  
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Δηθ. 58. Reiser- Umemoto, Water garden for Jeffrey Kipnis, Colombus Ohio, 1997 (οθμπμζδιέκμ): ημ 

δζάβναιια ημο “machinic phylum” 

Σμ δζάβναιια εηθνάγεζ ιε ιαεδιαηζηυ ηνυπμ ημ “machinic phylum”, ηδ ζοκεπή δζάδναζδ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ, 

δδθαδή α*α α΄, α΄*α α΄, α΄*α΄ α΄΄, α΄΄*α΄ α΄΄[…]. 

 

Reiser+Umemoto. Recent Projects, εηδ. Academy Editions, επζιέθεζα Benjamin Andrew, Μ. Βνεηακία, 1998 
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Δηθ. 59. Reiser- Umemoto, Water garden for Jeffrey Kipnis, Colombus Ohio, 1997 (οθμπμζδιέκμ) 

Ζ πνμηεζκυιεκδ δζάηαλδ βζα ημκ ηήπμ είκαζ ιζα πθάηα απυ ζηονυδεια, πμο πενζέπεζ 24 πανάθθδθεξ αοθαηςηέξ 

νααδχζεζξ. ημ ακάβθοθμ ζπδιαηίγμκηαζ πθαηχιαηα ςξ πχνμζ ζηάζδξ, αθθά ηαζ α- ζοκέπεζεξ, ςξ απμηέθεζια ηςκ 

ζοιαάκηςκ ιεηαζπδιαηζζιμφ, πμο ειπμδίγμοκ ηδ νμή ηςκ ιέζςκ πάκς ζε αοηυ. 

 

Οζ εζηυκεξ a, c είκαζ απυ ημ: Reiser+Umemoto. Recent Projects, εηδ. Academy Editions, επζιέθεζα Benjamin Andrew, Μ. Βνεηακία, 1998  

ηαζ δ b απυ ημ Zellner, Peter, Hybrid Space: New Forms in Digital Architecture, εηδ. Rizzoli, Νέα Τυνηδ, 1999 



 392 
 

 



 393 

Δηθ. 60. Reiser- Umemoto, Water garden for Jeffrey Kipnis, Colombus Ohio, 1997 (οθμπμζδιέκμ) 

Απυ ηδκ μνεμβχκζα δζάηαλδ λεθεφβμοκ ηέζζενζξ νααδςηέξ ελέδνεξ ηαζ ιπθέημκηαζ ιε ημ θοζζηυ έδαθμξ, 

θεζημονβχκηαξ ςξ πνυζααζδ ζημκ «ηήπμ ημο κενμφ». 

 

Reiser+Umemoto. Recent Projects, εηδ. Academy Editions, επζιέθεζα Benjamin Andrew, Μ. Βνεηακία, 1998 
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απυ ηδκ αάζδ ςξ ηδκ ημνοθή. ημ ακάβθοθμ ζπδιαηίγμκηαζ πθαηχιαηα ςξ πχνμζ ζηάζδξ, αθθά ηαζ 

α- ζοκέπεζεξ, ςξ απμηέθεζια ηςκ ζοιαάκηςκ ιεηαζπδιαηζζιμφ, πμο ειπμδίγμοκ ηδ νμή ηςκ ιέζςκ 

πάκς ζε αοηυ (αθ. εζη. 59). Ακαδφμκηαζ, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ Andrew Benjamin, κνλαδηθφηεηεο 

(singularities), δδθαδή δ βεςιεηνία, ακ ηαζ πθέμκ ιε ζηαεενή ιμνθή ηαζ ζοβηεηνζιέκδ οθζηυηδηα, 

βεκκά κεςηενζζιμφξ.
349

 Σέθμξ, απυ ηδκ μνεμβχκζα δζάηαλδ λεθεφβμοκ ηέζζενζξ νααδςηέξ ελέδνεξ 

ηαζ ιπθέημκηαζ ιε ημ θοζζηυ έδαθμξ, θεζημονβχκηαξ ςξ πνυζααζδ ζημκ «ηήπμ ημο κενμφ» (αθ. εζη. 

60). 

                                                      
349

 ημ ίδζμ, ζεθ. 86, ιηθν. δζηή ιμο 
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3.  Σν θηίξην ηεο BMW Μνλάρνπ (BMW Event and Delivery Center, 2001, ιδ οθμπμζδιέκμ): 

«ζπλέρεηα κε παξαιιαγέο», ή ην ζχζηεκα πνπ κεηαηξέπεηαη ζε άιιν ζχζηεκα 

 

ε ζοκέπεζα ημο πνμαθδιαηζζιμφ ζπεηζηά ιε ηδκ επίδξαζε ηεο πιηθφηεηαο ζηε κνξθή, μζ Reiser- 

Umemoto ενεφκδζακ πχξ ηα ίδηα ηα πιηθά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε κνξθνινγηθέο θαη 

νξγαλσηηθέο κεηαβνιέο.
350

 Δλεηάγμκηαξ έκα ζοκεπέξ πεδίμ απυ πανυιμζα (similar) ιυνζα, 

ακαβκχνζζακ ημπζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ (local disturbance patterns), πμο πνμηφπημοκ υηακ 

ζοιπενζθδθεεί έκα λέκμ ζχια ζημ πεδίμ ηαζ πμο επδνεάγμοκ ηδ ζοκμθζηή ιμνθή,
351

 υπςξ ζοιααίκεζ 

ιε ημ πέηαβια ιζαξ πέηναξ ζε οδάηζκδ επζθάκεζα, πμο ιεθέηδζακ ζηδκ «ηήπμ ημο κενμφ». ηζξ 

κευηενεξ ακαγδηήζεζξ ημοξ υιςξ, βζα πανάδεζβια ζημ ηηίνζμ ηδξ BMW, ακηί κα απμηοπχζμοκ ηζξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ αοηέξ ζε ιζα ακάβθοθδ πθάηα απυ ζηονυδεια, ζηνέθμκηαζ ζε έκα ιμκηέθμ, 

απμηεθμφιεκμ απυ πανυιμζεξ ιμκάδεξ, ζοβηεηνζιέκα ζε έκα πεδίν απφ θφκβνπο, ημ 

ρσξνδηθηχσκα. Ζ ηακμκζηυηδηα ημο πςνμδζηηοχιαημξ δζαηυπηεηαζ/ εκμπθείηαζ απυ ηδκ πανειαμθή 

πνμβναιιαηζηχκ ζημζπείςκ, υπςξ εέαηνα ηαζ ιμοζεία, πμο πνμηαθμφκ ηδκ πφηκςζδ ηςκ ηυιαςκ 

βφνς απυ αοηά, δδιζμονβχκηαξ πενζμπέξ πμο ηαηαθαιαάκμκηαζ απυ ηδκ ηοηθμθμνία ηαζ άθθεξ 

δδιυζζεξ πνήζεζξ. Οζ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ ηυιαςκ, ημ ιήημξ ημο ακμίβιαημξ ηαζ ημ αάεμξ ημο 

πςνμδζηηοχιαημξ παξακεηξνπνηνχληαη ζε ςεθηαθφ κνληέιν ηαζ, ακάθμβα ιε ηζξ δζαθμνεηζηέξ 

ηζιέξ ηςκ βεςιεηνζηχκ αοηχκ παναιέηνςκ, δζαιμνθχκεηαζ ιζα «ζπλέρεηα κε παξαιιαγέο».
352

 

Τπάνπεζ έηζζ ηαηαζηεοαζηζηή εηενμβέκεζα ζε έκα ζοκεπέξ ζφζηδια, πμο ζοκεπάβεηαζ ηαζ πνηνηηθή 

πνηθηιία. Κάεε ηυιαμξ είκαζ πανυιμζμξ ιε ημ βεζημκζηυ ημο, αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ δζαθμνεηζηυξ- 

ιμκαδζηυξ. Με ημ ζφζηδια ημο mass customization, πμο εθέβπεηαζ ρδθζαηά απυ παναιεηνζηά 

ιμκηέθα, είκαζ δοκαηυ ημ ηάεε ζδζαίηενμ ημιιάηζ κα ηαηαζηεοάγεηαζ ηαζ κα ιεηαθένεηαζ ζημ ζςζηυ 

ζδιείμ ηδ ζςζηή ζηζβιή, ςξ ηιήια ημο ζοκυθμο ηαζ υπζ ςξ ακελάνηδημ πνμσυκ.  

                                                      
350

 Reiser Jesse- Umemoto Nanako, Atlas of Novel Tectonics, εηδ. Princeton Architectural Press, Nέα Τυνηδ, 2006, ζεθ. 157, 

ιηθν. δζηή ιμο 

351
 ημ ίδζμ, ζεθ. 143, ιηθν. δζηή ιμο 

352
 ημ ίδζμ, ζεθ. 158, ιηθν. δζηή ιμο 
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Όπςξ επζζδιαίκμοκ μζ Reiser- Umemoto, μ επελενβαζιέκμξ ζίδδνμξ, πμο πνδζζιμπμζήεδηε ηεθζηά 

ηαζ βζα ημ ζηέβαζηνμ, ιπμνεί κα ηοπμπμζδεεί ηαζ κα πανάβεζ μιμζυιμνθα πνμσυκηα, υπςξ ζοκέαδ ζε 

πμθθέξ πενζπηχζεζξ ηδκ επμπή ημο Μμκηενκζζιμφ. Ακηίεεηα, δ θοζζηή δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ 

βζα ηδκ παναβςβή λοθείαξ μδδβεί ζε πμζηζθία ημο ηάεε ημιιαηζμφ. Σμ εκδζαθένμκ ηςκ Reiser- 

Umemoto εζηζάγεηαζ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα, «ζηδ βεθφνςζδ ημο πάζιαημξ ιεηαλφ ηδξ θοζζηήξ 

πμζηζθυηδηαξ ηαζ ηδξ ηοπμπμίδζδξ, ιέζα απυ κε ηππηθά (non standard) πιηθά, μζ ζδζυηδηεξ ηαζ δ 

ζοιπενζθμνά ηςκ μπμίςκ ιπμνμφκ κα βίκμοκ ακηζηείιεκμ πεζνζζιμφ, ζφιθςκα ιε ζοβηεηνζιέκεξ 

απαζηήζεζξ. Αοηυ εα απεθεοεενχζεζ ημ ζίδδνμ απυ ηδκ μιμζμβέκεζα ημο Μμκηενκζζιμφ ηαζ εα 

επακαθένεζ ηδκ εηενμβέκεζα πμο οπήνπε ζε παναδμζζαηέξ πναηηζηέξ, υπςξ ήηακ δ ηαηαζηεοή 

ζπαεζχκ».
353

 Οζ Reiser- Umemoto παναπέιπμοκ έηζζ ηαζ πάθζ ζημ Deleuze ηαζ ημκ «εκηαηζηυ» ηφπμ 

επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ ηαζ ζηζξ “minor sciences”, ηζξ μπμίεξ εθανιυγμοκ υζμζ πεζναιαηίγμκηαζ ζε 

ενβαζηήνζα ιε ηδκ πμθφπθμηδ ζοιπενζθμνά εηενμβεκχκ οθζηχκ ζε ιζηνμηθίιαηα ηαζ υζμζ 

αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ ηαηαζηεοή ζε θοζζηέξ ζοκεήηεξ. Αοηυξ μ ηφπμξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ, ημκ 

μπμίμ παναηηδνίγεζ «εληαηηθφ» (intensive) δε δζαηοπχκεζ αθεξεκέλνπο γεληθνχο λφκνπο, υπςξ μ 

«εηηαηζηυξ» (extensive) ηνυπμξ ζηέρδξ, αθθά εθέβπεζ ηδκ ζζπφ ημοξ ζηδκ πνάλδ, θαηά πεξίπησζε 

(αθ. οπμζδιείςζδ 338). ημ πςνμδζηηφςια ημο ηηζνίμο ηδξ BMW, ιε ηδ αμήεεζα ρδθζαηχκ ηεπκζηχκ 

ηαζ ιεευδςκ ηαηαζηεοήξ, αλζμπμζμφκ αηνζαχξ αοηέξ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο ζζδήνμο, απμθεφβμκηαξ ηδκ 

ηοπμπμίδζδ ηαζ παξάγνληαο ηδηαίηεξα θνκκάηηα, ηα νπνία απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν θαη 

ησλ νπνίσλ νη δηαθνξέο ειέγρνληαη παξακεηξηθά (αθ. εζη 61).  

 

Οζ Reiser- Umemoto ζε αοηυ ημ ένβμ, δίκμοκ έιθαζδ ζημ πχξ «έκα οπάνπμκ, εθανιμζιέκμ 

ηαηαζηεοαζηζηυ ζφζηδια (ημ πςνμδζηηφςια), δίκεζ ηδ εέζδ ημο, ιέζα απυ ηαηάθθδθμοξ πεζνζζιμφξ, 

ζε έκα άθθμ ζφζηδια. Γεκκζέηαζ έκα πεδίμ απμηεθμφιεκμ απυ ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλνπο- θαηά 

πεξίπησζε- ηαηαζηεοαζηζημφξ ηφπμοξ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ηνπηθά, φληαο ηαπηφρξνλα κέξνο ηεο 

                                                      
353

 Weinstock, Michael, “Self- Organisation and Material Constructions” ζημ Techniques and Technologies in Morphogenetic 

Design, AD, ζε επζιέθεζα Michael Hensel, Achim Menges & Michael Weinstock, εηδ. Wiley- Academy, Μ. Βνεηακία, 03-

04/2006, ζεθ. 40- 41, ιηθν. δζηή ιμο 
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ζπλνιηθήο δνκήο θαη δηαηεξψληαο ηελ ηδηαίηεξε ζπγθξφηεζε ηνπο».
354

 Ζ έκκμζα ηδξ 

πνιιαπιφηεηαο είκαζ ηαζ πάθζ επίηαζνδ, υιςξ δεκ ακαθένεηαζ πθέμκ ζηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ 

θφζεςκ πμο πνμηφπημοκ βζα έκα ζπεδζαζηζηυ γήηδια, αθθά ζηδ ζοκφπανλδ ηαζ ζοβηνυηδζδ ζε 

δίηηομ εθαθνχξ δζαθμνμπμζδιέκςκ ιμκάδςκ. ε αοηή ηδ θμβζηή, πξνηείλνπλ ηελ επαλεμέηαζε 

ηνπ δηαγξάκκαηνο απφ εξγαιείν κε θαζνιηθφ ξφιν, πνπ ειέγρεη ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία, ζε 

έλα εξγαιείν κε πην ηνπηθφ- πεξηνξηζκέλν ξφιν, υπμο «εζζάβμκηαζ πμθφπθμημζ ζοκδοαζιμί ηαζ 

δζαθμνμπμζήζεζξ, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεμφκ ζοβηεηνζιέκεξ/ ημπζηέξ επζπηχζεζξ, εκηυξ εκυξ 

ιεβαθφηενμο εφνμοξ δοκαημηήηςκ …».
355

 Έηζζ, ζημ πανάδεζβια ημο ηηζνίμο ηδξ BMW, μζ 

δζαβναιιαηζηέξ ζπέζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκ αθμνμφκ ημ ζπγθεθξηκέλν θαη δηαθνξεηηθφ θάζε 

θνξά ηξφπν πμο έκαξ ηυιαμξ ημο πςνμδζηηοχιαημξ, ιπμνεί κα ζοκδεεεί ιε ημοξ βεζημκζημφξ ημο, 

δδιζμονβχκηαξ παναθθαβέξ ζηδκ ηαημπονςιέκδ έκκμζα ημο ζζδδνμφ πςνμδζηηοχιαημξ. Οζ Reiser- 

Umemoto είκαζ θμζπυκ ζοκεπείξ ζηδ εέζδ ημοξ ζπεηζηά ιε ηδκ αιθίδνμιδ ζπέζδ ηδξ φθδξ ιε ημ 

ανπζηεηηυκδια ηαζ ηδ δναζηδνζυηδηά ημο, υπμο μζ εκοπάνπμοζεξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ ακαδφμκηαζ 

ηαηά πενίπηςζδ, πναβιαηχκμκηαξ ηδ ιμνθή ημο ακηζηεζιέκμο, ηαεχξ ηαζ ζηζξ ακαγδηήζεζξ ημοξ 

ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηακμιή ηδξ οπμθμβζζηζηήξ ζζπφμξ ζε επζιένμοξ ιζηνυηενεξ ιμκάδεξ, υπμο ημ 

ακηζηείιεκμ απανηίγεηαζ απυ αθθδθελανηχιεκεξ ιμκάδεξ ζε δίηηομ. Σέθμξ, ζε αοηυ ημ πανάδεζβια, 

εθανιυγμοκ επζηοπχξ ημ ιμκηέθμ ενβαζίαξ πμο μζ ίδζμζ πνμηείκμοκ, υηζ δδθαδή μ ηχδζηαξ πμο 

πενζβνάθεζ ημ δζάβναιια εα παναιέκεζ ακμζπηυξ ζηδ ιεηααμθή ηαζ ζηακυξ κα δέπεηαζ κέεξ 

παναθθαβέξ, ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ. 
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 Reiser, Jesse- Umemoto, Nanako, Atlas of Novel Tectonics, εηδ. Princeton Architectural Press, Nέα Τυνηδ, 2006, ζεθ. 156, 

ιηθν. δζηή ιμο, εθεφεενδ 
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Δηθ. 61. Reiser- Umemoto, BMW Event and Delivery Center, Μυκαπμ, 2001 (ιδ οθμπμζδιέκμ): «ζοκέπεζα ιε 

παναθθαβέξ», ή ημ ζφζηδια πμο ιεηαηνέπεηαζ ζε άθθμ ζφζηδια 

ημ πςνμδζηηφςια ημο ηηζνίμο ηδξ BMW, ιε ηδ αμήεεζα ρδθζαηχκ ηεπκζηχκ ηαζ ιεευδςκ ηαηαζηεοήξ, μζ Reiser- 

Umemoto αλζμπμζμφκ ηζξ εκηαηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο ζζδήνμο, απμθεφβμκηαξ ηδκ ηοπμπμίδζδ ηαζ πανάβμκηαξ 

ζδζαίηενα ημιιάηζα, ηα μπμία απμηεθμφκ έκα εκζαίμ ζφκμθμ ηαζ ηςκ μπμίςκ μζ δζαθμνέξ εθέβπμκηαζ παναιεηνζηά.  

 

Reiser, Jesse- Umemoto, Nanako, Atlas of Novel Tectonics, εηδ. Princeton Architectural Press, Nέα Τυνηδ, 2006 
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4.5 Σν δηάγξακκα ζηηο ζχγρξνλεο αλαδεηήζεηο 
 
Με αθεηδνία ηζξ ηεθεοηαίεξ ακαγδηήζεζξ ηςκ Jesse Reiser & Nanako Umemoto, πμο ακαθφεδηακ 

ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, απυ υπμο δζαθαίκεηαζ υηζ ην δηάγξακκα ράλεη ηνλ θαζνιηθφ ηνπ ξφιν 

σο αθεξεκέλε κεραλή θαη νδεγφο δξάζεο, εα ηάκς ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζε ηάπμζεξ απυ ηζξ 

ζφβπνμκεξ ηάζεζξ πμο ελεθίζζμκηαζ αοηή ηδ ζηζβιή ηαζ, ζοκεπχξ, δεκ είκαζ δοκαηυ κα ηνζεμφκ αηυιδ 

ζημ ζφκμθυ ημοξ, εέθμκηαξ κα εκημπίζς πνηεο ζπλζήθεο άιιαμαλ ηαζ γηαηί ην δηάγξακκα, σο 

εξγαιείν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαιχζεθαλ, πηζαλφλ δελ επαξθεί ή δελ είλαη πιένλ 

ρξήζηκν κε ηνλ ίδην ηξφπν. Οζ ζφβπνμκεξ ακαγδηήζεζξ, έπμκηαξ ςξ αάζδ ημοξ πνμβεκέζηενμοξ 

πνμαθδιαηζζιμφξ, πμο εηηείκμκηακ ηυζμ ζε θζθμζμθζημφξ ημιείξ, υζμ ηαζ ζε άθθα, έλς- 

ανπζηεηημκζηά, επζζηδιμκζηά πεδία, εέημοκ πθέμκ ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ηα «ηεηηδιέκα» ηςκ 

πνμδβμφιεκςκ πενζυδςκ, ιε απμηέθεζια, ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, ηδκ «θαλνληθνπνίεζε» ή 

«ηερλνπνίεζε» ηάπμζςκ ιεευδςκ, ζε ηάπμζεξ άθθεξ ηδκ αιθζζαήηδζδ ηδξ εβηονυηδηαξ ή ηδξ 

πνδζζιυηδηαξ ημοξ ηαζ, ηέθμξ, ζε ηάπμζεξ ηδκ ελέθζλδ ηςκ πνμβεκέζηενςκ ακαγδηήζεςκ πνμξ κέεξ 

ηαηεοεφκζεζξ.  

Σμ εκδζαθένμκ εζηζάγεηαζ ηονίςξ ζηελ θαηαζθεπή θαη πινπνίεζε ημο ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο 

ιε ηδκ ελζσκάησζε ηεο κεηαβνιήο ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε ιέζς 

πνήζδξ scripting (βθχζζα πνμβναιιαηζζιμφ παιδθμφ επζπέδμο). Ζ εηζεξρφκελε πιεξνθνξία δε 

ιεηααάθθεζ απθχξ ηα βεςιεηνζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ μκημηήηςκ πμο θαιαάκμοκ ιένμξ ζηδ 

ζοκεεηζηή δζαδζηαζία, αθθά βίκεηαζ αληηθείκελν αληαιιαγήο ιεηαλφ ηςκ μκημηήηςκ πμο βξίζθνληαη 

ζε ζπλερή δηάδξαζε, ακηακαηθχκηαξ ηζξ εηάζημηε ακάβηεξ ηαζ επζεοιίεξ ηςκ πνδζηχκ, επζδνχκηαξ 

ζηδ ζπκπεξηθνξά ημοξ ηαζ επδνεάγμκηαξ ηδκ ελέθζλή ημοξ ηαζ ημκ ηνυπμ μζηεζμπμίδζήξ ημοξ. Σμ 

δζάβναιια, ζε αοηυ ημ πθαίζζμ, εκίμηε πενζμνίγεηαζ ζηδκ έηθναζδ ηςκ δοαδζηχκ ζπέζεςκ, πμο 

πενζβνάθμκηαζ ζηδ βθχζζα πνμβναιιαηζζιμφ, πάκμκηαξ ηδ δοκαιζηή ημο ηαοηυηδηα, ημ θζθμζμθζηυ 

ημο οπυααενμ ηαζ, ζοκεπχξ, ηδκ αλία ημο κα «θαηαζθεπάδεη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξφθεηηαη 
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λα επέιζεη»,
356

 εοιίγμκηαξ πενζζζυηενμ ημ ιμκηενκζζηζηυ δζάβναιια. ε ηάπμζεξ άθθεξ πενζπηχζεζξ 

δζαηδνεί ιεκ ημκ αθδνδιέκμ παναηηήνα ημο, αθθά απμηηά ιζα πζμ «εξγαιεηαθή» δηάζηαζε, πμο 

αμδεά ημοξ ιεθεηδηέξ κα ελεηάγμοκ ιε πζμ πξαθηηθφ ηαζ «ρεηξηζηηθφ» ηξφπν ηα δεδμιέκα ημοξ, 

χζηε κα εζηζάζμοκ ζημ γδημφιεκμ πμο είκαζ, υπςξ ακαθένεδηε, δ θαηαζθεπή θαη πινπνίεζε ηνπ 

αξρηηεθηνληθνχ αληηθεηκέλνπ. Σέθμξ, ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, μζ ίδζμζ μζ ιεθεηδηέξ πμο είπακ 

αζπμθδεεί ιε ηδ ζφθθδρδ ημο κμδηζημφ ενβαθείμο ημο δζαβνάιιαημξ ςξ αθδνδιέκδ ιδπακή, ηαεχξ 

ηαζ κευηενμζ ενεοκδηέξ, πνμζπαεμφκ κα ημ επαλεθεχξνπλ, λα ην νξίζνπλ εθ λένπ, λα ην 

πξνζαξκφζνπλ ζηηο λέεο αλάγθεο θαη λα ην εμειίμνπλ.  

 

Ακ θμζπυκ ημ πεδίμ πμο δζαιμνθχκεηαζ ζηζξ ιένεξ ιαξ δελ ηθαλνπνηείηαη απφ ην 

δηάγξακκα σο λνεηηθφ εξγαιείν, πμο θάκδηε ζδζαίηενα απαναίηδημ ζηδ βεκζά ηςκ 

ιεθεηδηχκ, μζ μπμίμζ αζπμθήεδηακ ιε δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ απυ ηδ 

δεηαεηία ημο ‟90 ηαζ ιεηά, ηυηε δ λέα πξφθιεζε πμο εα ηθδεμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ 

μζ ανπζηέηημκεξ ηαζ ενεοκδηέξ ζήιενα, εα είκαζ μ νξηζκφο λέσλ λνεηηθψλ 

εξγαιείσλ, θαηάιιεισλ γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηηο κέξεο καο. 

                                                      
356

 Deleuze, Gilles, Guattari, Felix, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia 2, 1980. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, ιηθν. ζηα αββθζηά απυ ημκ Brian Massumi, 1987, ζεθ. 142, ιηθν. δζηή ιμο ζημ «the real that is yet to come» 
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4.5.1 Οη λέεο αλάγθεο, ην πιαίζην πνπ δηακνξθψλεηαη ζήκεξα.  

 

Σμ εκδζαθένμκ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαζ ενεοκδηχκ, ηςκ ανπζηεηηυκςκ, αθθά ηαζ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ εκ βέκεζ, ελαημθμοεεί κα ηεκηνίγεζ, υπςξ ήδδ ακαθένεδηε, δ έκκμζα ηδξ κεηαβνιήο 

θαη ε δηαρείξηζε απηήο. Ζ ιεηααμθή, υπςξ ελεηάζηδηε ιέπνζ ηχνα ζηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ, ζηζξ 

δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ, αθμνμφζε είηε ηδκ πθδνμθμνία πμο ηαθείηαζ κα μνβακχζεζ ηαζ κα 

δζαπεζνζζηεί μ ανπζηέηημκαξ, δ μπμία δζαιμνθχκεζ ημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ ελεθίζζεηαζ δ 

ιμνθή, (3.3.2.1) είηε ηδκ ίδζα ηδ ιμνθή, πμο οπυηεζηαζ ζε ζοκεπείξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ, ηονίςξ ιε ηδ 

πνήζδ «πνμβναιιαηζζιμφ ορδθμφ επζπέδμο» (3.3.2.2). ηζξ ιέπνζ ηχνα ακαγδηήζεζξ θμζπυκ δ 

ζπλζεηηθή δηαδηθαζία ελδηαθεξφηαλ πξσηίζησο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο κνξθήο θαη ηνπ 

ρψξνπ θαη ε κεηαβνιή, ζε ηειηθή αλάιπζε, ζρεηηδφηαλ κε ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νληνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία. Ακηζιεηςπζγυηακ ςξ πνυηθδζδ πνμηεζιέκμο 

κα ακαδοεμφκ ζπδιαηζζιμί ηαζ ζοιαάκηα πμο δε εα ιπμνμφζακ κα πνμαθεθεμφκ ή κα ζπεδζαζημφκ 

εη ηςκ πνμηένςκ. ε ρδθζαηά πενζαάθθμκηα, υπμο μ ανπζηέηημκαξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ιεηαθνάζεζ 

ηδ ιεηααμθή ηςκ δεδμιέκςκ ζε ιεηααμθή δοκαιζηχκ παναιέηνςκ, πμο εα επδνεάζμοκ είηε 

πνςημβεκχξ (άιεζα) είηε δεοηενμβεκχξ (έιιεζα) ηδ ιμνθή, ημ εκδζαθένμκ εζηζαγυηακ, υπςξ 

ακαθφεδηε, ζηδκ φπανλδ εκυξ λνεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν 

επί ηεο δηαδηθαζίαο.  

Κμζκυ βκχνζζια πμθθχκ ζφβπνμκςκ ηαηαβεβναιιέκςκ ηάζεςκ, είκαζ δ κεηάβαζε ημο 

εκδζαθένμκημξ απυ ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ αθθαβχκ πμο μδδβμφκ ζε κέα ηαζ απνυαθεπηα ιμνθζηά 

απμηεθέζιαηα ζημ ζρεδηαζκφ ηεο κεηαβνιήο θαη ηεο δπλαηφηεηαο κειινληηθψλ αιιαγψλ. 

Κονίανπμ ζημζπείμ είκαζ υηζ δ ιεηααμθή δεκ αθμνά ιυκμ ηδ δζαδζηαζία ημο ζπεδζαζιμφ, αθθά ηονίςξ 

ηδκ πιηθφηεηα, ηδκ θαηαζθεπή θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηαηά ηδ πνήζδ ημο. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο κεηαβνιήο ζε υθα ηα ζηάδζα γςήξ ημο ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο ακμίβεζ πμθθά 

ιέηςπα πνμξ δζενεφκδζδ, ηα μπμία είκαζ ζε ελέθζλδ ηαζ δεκ είκαζ δοκαηυ κα ηνζεμφκ αηυιδ ζημ 

ζφκμθυ ημοξ: 
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 Καη ανπήκ, υηακ ζπεδζάγεζ ηακείξ ημ ιδπακζζιυ ηδξ ιεηααμθήξ δεκ επζηεκηνχκεηαζ πθέμκ ζηδ 

ιεηααμθή ηςκ βεςιεηνζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ μκημηήηςκ πμο θαιαάκμοκ ιένμξ ζηδ 

δζαδζηαζία, υπςξ αοηή πνμηφπηεζ απυ ηδκ εζζενπυιεκδ πθδνμθμνία, αθθά ζημκ ηνυπμ πμο 

μζ μκηυηδηεξ αοηέξ εα θέξνπλ ηελ πιεξνθνξία ζηελ ππφζηαζή ηνπο, ψζηε λα 

επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο. ε πνμέηηαζδ αοημφ, ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ 

πανμοζζάγμοκ μζ ένεοκεξ πμο παναημθμοεμφκ ηδκ ελέθζλδ ιζαξ οπυ ζπεδζαζιυ/ ηαηαζηεοή 

μκηυηδηαξ, ζηα πθαίζζα ηδξ θμβζηήξ ηδξ πιεζπζκηαθήο εμέιημεο, ηαηά ημ ελεθζηηζηυ 

αζμθμβζηυ πνυηοπμ: υπςξ οπάνπεζ ελέθζλδ εκυξ αζμθμβζημφ είδμοξ απυ βεκζά ζε βεκζά, χζηε 

ημ είδμξ κα πνμζανιυγεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ απαζηήζεζξ πμο πνμαάθθμοκ ηαζ κα 

δζαιμνθχκεζ ηδκ θαηαιιειφηεξε ζπκπεξηθνξά βζα κα επζαζχζεζ ζημ πενζαάθθμκ, έηζζ ηαζ 

ζημκ ανπζηεηημκζηυ ζπεδζαζιυ είκαζ απαναίηδημ έκα εοέθζηημ ιμκηέθμ, πμο εα επζηνέπεζ ζηζξ 

μκηυηδηεξ πμο θαιαάκμοκ ιένμξ ζηδ δζαδζηαζία, κα θέξνπλ, εθηφο απφ γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, θαη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία πνπ ζα επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, θαηά ηελ εμέιημή ηνπο απφ γεληά ζε γεληά. (αθ. 4.5.1.1) 

 Καηά δεφηενμκ, ακ μζ μκηυηδηεξ αθθδθεπζδνμφκ, επδνεάγμοκ ηαζ επδνεάγμκηαζ απυ άθθεξ 

μκηυηδηεξ ηαζ ακηαθθάζζμοκ πθδνμθμνία ιεηαλφ ημοξ, αθθά ηαζ ιε ημκ ίδζμ ημ πνήζηδ ηαζ ημ 

πενζαάθθμκ, ηαηά ημ ζπεδζαζιυ, ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδ πνήζδ (δηαδξαζηηθφηεηα), ηυηε 

δζαιμνθχκεηαζ έκα ζχλνιν απφ δηαζπλδεδεκέλεο κνλάδεο, ημο μπμίμο ιεηααάθθεηαζ ηυζμ 

δ ιμνθή υζμ ηαζ νη ηδηφηεηεο, δ δξαζηεξηφηεηα ηαζ δ ιεηηνπξγηθφηεηά ημο. Οζ έκκμζεξ ημο 

ζκήλνπο, ημο πιήζνπο ηαζ ημο δηθηχνπ, πμο ήδδ ακαθένεδηακ ζε πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ, 

απμηημφκ ηονίανπδ ζδιαζία, εκχ ηαζ δ ζπιινγηθή λνεκνζχλε είκαζ πεδίμ ακμζπηυ ζε 

δζενεφκδζδ.
357

 

                                                      
357

 ηδκ πνχηδ επαθή ηςκ ανπζηεηηυκςκ ιε ηζξ έκκμζεξ ημο πεδίμο, ημο δζηηφμο ηαζ ημο ζιήκμοξ, ημ εκδζαθένμκ είκαζ 

ζηναιιέκμ ζηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ ιμνθήξ ηαζ ζημκ ηνυπμ εθέβπμο ηδξ δζαδζηαζίαξ αοηήξ. Οζ ζφβπνμκμζ επζζηήιμκεξ 

ελεηάγμοκ εη κέμο ηδ ζοιπενζθμνά πθδεχκ, λεηζκχκηαξ ηαζ πάθζ απυ παναδείβιαηα ζηδ θφζδ ηαζ απυ αζμθμβζηά ζοζηήιαηα, 

δίκμκηαξ πθέμκ αάνμξ υπζ ιυκμ ζημκ ηνυπμ πμο αθθδθεπζδνμφκ μζ ιμκάδεξ ζε δίηηομ, αημθμοεχκηαξ ηάπμζμοξ ηακυκεξ βζα 

κα ζπδιαηίζμοκ ιζα απνυαθεπηδ ιμνθή (υπςξ ζοιααίκεζ βζα πανάδεζβια ζηα ζιήκδ πμοθζχκ), αθθά ηονίςξ ζηδκ 
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 Καηά ηνίημκ, είκαζ απαναίηδημ βζα ημ πνήζηδ κα ζπεδζάγεζ παξακεηξηθά ημοξ θαλφλεο ηνπ 

παηρληδηνχ ηνπ «ζρεδηαζκνχ- θαηαζθεπήο- ρξήζεο» θαη λα ζέηεη ηα φξηα ειέγρνπ. ε 

αοηυ αμδεάεζ δ πνήζδ βθχζζαξ πνμβναιιαηζζιμφ παιδθμφ επζπέδμο (scripting). Οζ 

ανπζηέηημκεξ πνμηείκμοκ λέα εξγαιεία βζα κα ακηαπμηνζεμφκ ζημ πεδίμ πμο δζαιμνθχκεηαζ, 

οπμζηδνίγμκηαξ υηζ «ακ δ ανπζηεηημκζηή είκαζ ιζα δζαδζηαζία παναβςβήξ ιμνθήξ, πνζκ μζ 

ζδέεξ πάνμοκ μνζζηζηή ιμνθή, εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ιζα ηαηάζηαζδ εθεφεενδξ μνβάκςζδξ 

[…] ιε θαλφλεο πμο ελππάξρνπλ ζε αοηήκ ηδκ οπμεεηζηή «πνμ- οθζηή» ηαηάζηαζδ ηαζ πμο 

επδνεάγμοκ ηδκ πμνεία πνμξ ηδκ πιηθφηεηα».
358

 Ζ οθζηυηδηα, υπςξ έπεζ δζαθακεί ιέζα απυ 

ημ ένβμ ηςκ Reiser- Umemoto ανίζηεηαζ πθέμκ ζημ επίηεκηνμ ημο εκδζαθένμκημξ (αθ. 

4.4.2.3), ακμίβμκηαξ ημ εονφ ιέηςπμ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθψλ.
359

 

 

οκμρίγμκηαξ, οπάνπεζ ιζα ιεηαηυπζζδ ημο εκδζαθένμκημξ ζημκ ηνυπμ πμο μζ μκηυηδηεξ, πμο 

θαιαάκμοκ ιένμξ ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ, θέξνπλ πιεξνθνξία ζηελ ππφζηαζή ηνπο, δ μπμία 

επζδνά ζηδ ζοιπενζθμνά ημοξ ηαζ πζεακυκ ζηδκ ελέθζλή ημοξ, ηαεχξ ηαζ ζημκ ηνυπμ πμο 

                                                                                                                                                                    
αλαδπφκελε ζπιινγηθή λνεκνζχλε/ λνεκνζχλε ζκήλνπο (swarm intelligence): πχξ δδθαδή ιμκάδεξ ιε ιζηνή 

εζςηενζηή μνβάκςζδ ηαζ πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ, ακ ζοβηνμηδεμφκ ζε δίηηομ, ιπμνμφκ ζηδκ πμνεία κα μνίζμοκ ζηυπμοξ 

ηαζ ιε ζπιινγηθή δηθηπαθή ζπλεξγία κα ημοξ πεηφπμοκ. Σμ απμηέθεζια ιεηααάθθεηαζ ζημ πνυκμ ηαζ ακαδφεηαζ ιέζα απυ ηδ 

ζοθθμβζηή δνάζδ. Γζα πανάδεζβια, ζηζξ απμζηίεξ ιονιδβηζχκ, παναηδνείηαζ ζοθθμβζηυ ένβμ πμο ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην 

άζξνηζκα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θάζε ρσξηζηήο κνλάδαο, είλαη φκσο εθηθηφ αθξηβψο ράξε ζηε ζπιινγηθή δξάζε. 

358
 Aranda, Ben/ Lasch Chris, “Tooling” ζημ Pamphlet Architecture, ηεφπμξ 27, εηδ. Princeton Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 

2006, εζζαβςβή, ζεθ. 8, ιηθν. δζηή ιμο 

359
 ε εεςνδηζηυ επίπεδμ, ζοιπθδνχκμκηαξ ηζξ ακαγδηήζεζξ ηςκ Reiser Umemoto, o De Landa, ζημ αζαθίμ ημο Intensive 

Science and Virtual Philosophy, Continuum Press, Λμκδίκμ, 2002, οπμζηδνίγεζ υηζ πιηθά κε αλαδπφκελεο ζπκπεξηθνξέο 

κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ελεξγά ζηε δεκηνπξγία ηεο κνξθήο θαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο κεηαβνιήο ηεο. ηδκ ίδζα 

ηαηεφεοκζδ, μζ Addington & Schodek ζημ αζαθίμ ημοξ Smart Materials and Technologies, εηδ. Architectural Press, Νέα 

Τυνηδ, 2005, μκμιάγμοκ ηα οθζηά ιε ακαδουιεκεξ ζοιπενζθμνέξ «έλοπκα» ηαζ ζοιπθδνχκμοκ υηζ: «έπμοκ ιεηααθδηέξ 

ζδζυηδηεξ ηαζ ακηαπμηνίκμκηαζ ζε εθήιενεξ ακάβηεξ. Έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζε πνιιαπιέο θαηαζηάζεηο 

ακηί κα αεθηζζημπμζμφκηαζ βζα ιζα ηαζ ιμκαδζηή ηαηάζηαζδ» (ιηθν. ηαονίδμο Αεδκά απυ ημ άνενμ «ακαδουιεκεξ ζδζυηδηεξ 

οθζηχκ, ζδιενζκέξ δοκαηυηδηεξ ηαζ πνμμπηζηέξ» ζημ Αξρηηεθηνληθή θαη Ψεθηαθή Τερλνινγία, ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ, ηεφπμξ 60, 

Νμε- Γεη. 2006, εηδ. ΑΓΑ-ΠΔΑ 
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αιιειεπηδξνχλ νη νληφηεηεο κεηαμχ ηνπο, αθθά ηαζ ιε ημ πεξηβάιινλ, υπζ ιυκμ ηαηά ηδ 

δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ, αθθά ηαζ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε ημο ανπζηεηημκήιαημξ.  

 

Όζμκ αθμνά ηζξ ηερληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο: 

 αοηυ πμο πνμζεέημοκ ςξ κέμ ζημζπείμ μζ ζφβπνμκμζ ιεθεηδηέξ ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ 

ζπεδζαζιμφ, είκαζ μζ αιγνξηζκηθέο ηερληθέο,
360

 πμο αημθμοεμφκ δζαδμπζηά αήιαηα, 

πνμηεζιέκμο κα ελδβήζμοκ ηαζ κα ακαπανάβμοκ ημοξ ηακυκεξ, ηδκ εζςηενζηή θμβζηή, πμο 

παναηηδνίγεζ ιζα θοζζηή δμιή, ηαεχξ ηαζ ν θψδηθαο πμο βνάθμοκ βζα ηάεε πενίπηςζδ, μ 

μπμίμξ ημοξ επζηνέπεζ κα αλζμπμζήζμοκ αοηή ηδ θμβζηή ζε ανπζηεηημκζηυ πενζεπυιεκμ.  

 

Όζμκ αθμνά ημ ξφιν ηνπ αξρηηέθηνλα: 

 δεκ εκημπίγεηαζ πθέμκ ζημκ έθεβπμ ηδξ δζαδζηαζίαξ πμο εα μδδβήζεζ ζημ ηεθζηυ απμηέθεζια, 

αθθά ζηδ ζχληαμε ησλ θαλφλσλ πνπ ζα νξίζνπλ έλα επέιηθην θαη αλνηρηφ πεδίν 

πεηξακαηηζκψλ.
361

 Γδθαδή, μ έθεβπμξ «εκοπάνπεζ ηαζ πνέπεζ κα είκαζ εζςηενζηυξ ζηδκ 

ηαηακειδιέκδ ζοιπενζθμνά»,
362

 άνα πνυηεζηαζ βζα έκα ιμκηέθμ μνβάκςζδξ ηαηακειδιέκμ, 

αοηυ- μνβακςιέκμ, εοέθζηημ, αθθά ακεεηηζηυ, ημ μπμίμ εα ηαηεοεφκεηαζ/ εα πενζμνίγεηαζ 

εκηυξ ηάπμζςκ μνίςκ
363

 ηαζ εα ιπμνεί κα εέζεζ ηαζ κα πεηφπεζ ζηυπμοξ ζε ζοθθμβζηή 

                                                      
360

 Ο Sanford Kwinter, ζημκ επίθμβμ ημο “Tooling” (Aranda, Ben/ Lasch Chris, ζημ Pamphlet Architecture, ηεφπμξ 27 εηδ. 

Princeton Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 2006) ζεθ. 97, επζπεζνεί ιζα ζφκημιδ ζζημνζηή ακαδνμιή ζηδκ ζζημνία ημο 

αθβυνζειμο: μ Goethe επζκυδζε ημκ υνμ “Ur-forms” βζα κα πενζβνάρεζ βεκεηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο εκοπάνπμοκ ιέζα ζε ιμνθέξ, 

ςξ ημ πνυβναιια πμο ιμζνάγμκηαζ μζ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηαζ πμο μνίγεζ ηυζμ ηζξ ιεηαλφ ημοξ μιμζυηδηεξ υζμ ηαζ ηζξ δζαθμνέξ 

ημοξ. Ο υνμξ, πμο ηυηε δεκ έβζκε ηαηακμδηυξ, επακήθεε ζηδκ General Systems Theory ημ 1920 ηαζ ημ ΄30 μζ Church ηαζ 

Turing πνμπχνδζακ ηδκ ένεοκά ημοξ ζπεηζηά ιε ημκ αοημιαηζζιυ ηςκ ανζειχκ ζε δζάθμνεξ θεζημονβίεξ ηαζ ακαηάθορακ ημκ 

αιγφξηζκν.  

361
 ημ ίδζμ, ζεθ. 9, ιηθν. δζηή ιμο 

362
 Thacker, Eugene, Networks, Swarms Multitudes, www.ctheory.net, articles: a142a, δι. δδιμζίεοζδξ 5/18/2004, εηδ. Arthur 

and Mari Louise Kroker, πνυζααζδ 18/6/2008, εθεφεενδ ιηθν. ζημ “[…] a control that is immanent to and internal to any 

distributed behavior” 

363
 ημ ίδζμ, εθεφεενδ ιηθν. ζημ “be directed towards certain ends” 

http://www.ctheory.net/
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ηθίιαηα.  

 

Όζμκ αθμνά ηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ: 

 μ Kwinter, ελεθίζζμκηαξ ημοξ πνμβεκέζηενμοξ δζημφξ ημο πνμαθδιαηζζιμφξ, ζοκμρίγεζ ηα 

παναπάκς: «μ ζπεδζαζιυξ δεκ πνέπεζ κα επζηεκηνχκεηαζ ζε πνςημβεκείξ ηακμκζζηζηέξ 

δζαδζηαζίεξ (first order regulatory processes), αθθά ιάθθμκ ζημ δεπηεξνγελή έιεγρν πμο 

νοειίγεζ/ εθέβπεζ ηζξ ηακμκζζηζηέξ δζαδζηαζίεξ».
364

  

 

Σέθμξ, υζμκ αθμνά ηδ ρξήζε ηνπ δηαγξάκκαηνο, ιε αοηά ηα κέα δεδμιέκα: 

 αθ΄ εκυξ, ημ δζάβναιια- αθδνδιέκδ ιδπακή, πμο θεζημονβεί ςξ μδδβυξ δνάζδξ βζα κα 

μδδβήζεζ ζηδκ παναβςβή ιμνθήξ, ιέζα απυ ιζα ιεηαααθθυιεκδ δοκαιζηή ηαηάζηαζδ, 

ειέγρνληαο πξσηνγελψο ηε δηαδηθαζία, δε θαίκεηαζ κα ιπμνεί πθέμκ κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ 

ζφβπνμκεξ αλάγθεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο κεηαβνιήο ηαζ ημο δεπηεξνγελνχο ειέγρνπ.  

 Αθ εηένμο, μζ ζφβπνμκεξ ακαγδηήζεζξ εζηζάγμοκ ζε εέιαηα πναηηζηήξ εθανιμβήξ, ζηδ ιεθέηδ 

ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ οθζηχκ εκυξ ακηζηεζιέκμο, ηαεχξ ηαζ ζε ιεευδμοξ ηαηαζηεοήξ, 

ηάκμκηαξ πνήζδ ημο ηχδζηα πμο βνάθεζ μ ιεθεηδηήξ ηαζ δζαθυνςκ αθβμνζειζηχκ ηεπκζηχκ. 

Ο ανπζηέηημκαξ έπεζ ακάβηδ πξαθηηθψλ εξγαιείσλ βζα ηδκ ρδθζμπμίδζδ ηςκ δεδμιέκςκ, 

ηαηάθθδθςκ ιέζςκ βζα ημ ρεηξηζκφ ησλ αιγνξηζκηθψλ ηερληθψλ ηαζ ζοβηεηνζιέκςκ 

ηνυπςκ πμο εα ημκ αμδεήζμοκ κα ζέζεη ηα φξηα θαη ηνπο θαλφλεο ηδξ δζαδζηαζίαξ. Έηζζ, 

δεκ εκδζαθένεηαζ πθέμκ βζα ηδ θζθμζμθζηή ζφθθδρδ ημο δζαβνάιιαημξ ςξ κμδηζηυ ενβαθείμ 

πμο εθέβπεζ ηδ ιεηααμθή ηαζ δίκεζ μδδβίεξ δνάζδξ, πςνίξ κα πνμηαεμνίγεζ ημ απμηέθεζια, ιε 

ζοκέπεζα κα πάκεζ ηδ ααζζηή- ηαηά Deleuze- αλία ημο: κα ζπληειεί ζηελ αλάδπζε 

απνηειέζκαηνο απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο χιεο (possibility of fact). Όπςξ ελδβεί μ Deleuze, 

ακαθφμκηαξ ηδκ αθδνδιέκδ γςβναθζηή (abstract art), ημ δζάβναιια, ζε αοηήκ ηδκ 

                                                      
364

 Kwinter Sanford, επίθμβμξ ζημ “Tooling” (Aranda, Ben/ Lasch Chris, ζημ Pamphlet Architecture, ηεφπμξ 27 εηδ. Princeton 

Architectural Press, Νέα Τυνηδ, 2006) ζεθ. 93, ιηθν. δζηή ιμο ζημ “second order controls that regulate the regulatory 

processes” 
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πενίπηςζδ, πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ζπκβνιηθφο θψδηθαο πμο δεκ εζηζάγεζ ζηζξ απνυαθεπηεξ 

ζπέζεζξ ιεηαλφ εηενμβεκχκ ζημζπείςκ, αθθά θεζημονβεί ζοκδέμκηαξ- ακά δφμ- μιμβεκή 

ακηζηείιεκα ιε δοαδζηυ (binary) ηνυπμ. Οζ ηαθθζηέπκεξ ηδξ αθδνδιέκδξ γςβναθζηήξ 

οπμζηδνίγεζ, πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβήζμοκ ημ δζάβναιια– ηχδζηα, πμο εα ημοξ επζηνέρεζ 

κα ζοκεέζμοκ επζιένμοξ ζημζπεία, ιε πνμζεεηζηυ, ακαπαναζηαηζηυ ηνυπμ, «απυ έλς πνμξ 

ηα ιέζα», πενκμφκ ηα δεδμιέκα απυ μιμβεκμπμίδζδ (homogenization) ηαζ δοαδζημπμίδζδ 

(binarization), αθαηξψληαο έηζη απφ ην δηάγξακκα ηελ «αηζζεζηαθή» (sensational), 

δηακεζνιαβεηηθή (modulating) ηνπ θχζε: ηε δπλαηφηεηα λα «πξαγκαηψζεη» ην 

δπλεηηθφ.
365

 Αοηυ ημ είδμξ ημο δζαβνάιιαημξ- ηχδζηα παναπέιπεζ ζηδκ αθαζνεηζηή 

ιμκηενκζζηζηή ακηίθδρδ (bubble diagram). Ακ ηαζ ημ ζφβπνμκμ πθαίζζμ δζαθένεζ μοζζαζηζηά 

απυ ηδ ιμκηενκζζηζηή ακηίθδρδ ημο πνμηαεμνζζιέκμο απμηεθέζιαημξ ηαζ, ακηζεέηςξ, 

εκδζαθένεηαζ βζα πθδνμθμνία πμο ιεηααάθθεηαζ παναιεηνζηά- ζε ζοκάνηδζδ ιε εκδμβεκείξ 

ηαζ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ- ηαζ βζα ημκ ηαε΄ αοηυ ζπεδζαζιυ ηδξ ιεηααμθήξ, δ δζαδζηαζία ηδξ 

ιεηαηνμπήξ ηδξ πθδνμθμνίαξ ζε ρδθζαηυ ηχδζηα (binarization) εκέπεζ ημκ ηίκδοκμ ημ 

δζάβναιια κα ιδ θεζημονβεί πθέμκ ςξ δηακεζνιαβεηήο, αιιά σο νκνγελνπνηεηήο. 

 Σέθμξ, ζδιακηζηυ ζημζπείμ δζαθαίκεηαζ κα είκαζ ηαζ δ ακάβηδ φπανλδξ πεξηζζφηεξσλ ηνπ 

ελφο ενβαθείςκ πεζνζζιμφ, ιε πην ηνπηθφ, πεξηνξηζκέλν ξφιν, πμο κα θεζημονβμφκ ζε 

ζπλεξγαζία, πζεακυκ ηαζ ζε δίηηομ. Άνα, ημ δζάβναιια πάκεζ ηνλ θαζνιηθφ ξφιν ηνπ ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ελφηεηαο ελφο ζπλφινπ απνηεινχκελνπ απφ 

εηεξφθιεηα ζηνηρεία. 

 

Πνμηφπηεζ θμζπυκ υηζ ημ δζάβναιια- αθδνδιέκδ ιδπακή, δζαιεζμθααδηήξ ηαζ μδδβυξ δνάζδξ δε 

ιπμνεί κα ακηαπμηνζεεί ζηακμπμζδηζηά ζηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ ηαζ είηε ελεθίζζεηαζ είηε 

ακηζηαείζηαηαζ. Πάκηςξ, ημ ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ εξψηεκα, αθμνά ηαζ πάθζ ηδ ζφθθδρδ εκυξ 

λνεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ, ρσξίο λα είλαη πιένλ ζπλνιηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ, αιιά 

                                                      
365

 Deleuze, Gilles, Francis Bacon: The Logic of Sensation, ιηθν. απυ ημ βαθθζηυ Francis Bacon: Logique de le Sensation  

(1981) απυ ημκ Daniel W. Smith, εηδ. Continuum, 2003, ζεθ. 78-83, ιηθν. δζηή ιμο 
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απνηεινχκελν απφ πιήζνο ζπλεξγαδφκελσλ εξγαιείσλ κε ηερληθφ, «ρεηξηζηηθφ», πξαθηηθφ 

θαη ηνπηθφ ραξαθηήξα, ζα εμειίζζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε δηαδηθαζία, ζα ζέηεη ηνπο θαλφλεο ηνπ 

παηρληδηνχ θαη ηα φξηα θαη ζα νδεγεί, αλάινγα κε ηα εθάζηνηε δεδνκέλα, ζηελ αλάδπζε ηεο 

βέιηηζηεο ιχζεο θαη ζηε ζπλερή εμέιημε απηήο.  

 

ηδ ζοκέπεζα, εα ελεηάζς ζοκμπηζηά ιία απυ ηζξ ζφβπνμκεξ ηάζεζξ, ηδ «ιμνθμβεκεηζηή», πμο 

αζπμθείηαζ ιε ηδκ πθδεοζιζαηή ελέθζλδ ηαζ έκα ζπεηζηυ πανάδεζβια ένβμο ζφβπνμκςκ ιεθεηδηχκ, 

πμο πνδζζιμπμζμφκ ηζξ κέεξ ηεπκζηέξ ηαζ ηαηαπζάκμκηαζ ιε ηάπμζα απυ ηα γδηήιαηα πμο 

πνμακαθένεδηακ. Δπέθελα ηδκ ηάζδ πμο αλζμπμζεί ζημ αέθηζζημ ηζξ πνμβεκέζηενεξ δζαβναιιαηζηέξ 

ηεπκζηέξ ηαζ πμο, απυ ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ ιεθεηδηχκ, θαίκεηαζ υηζ έπμοκ βκχζδ ηαζ ηάκμοκ πνήζδ 

ημο θζθμζμθζημφ οπυααενμο πμο ελεηάζηδηε ζηδκ εκυηδηα 4.4 ηαζ ηδξ αλίαξ ημο δζαβνάιιαημξ ςξ 

κμδηζημφ ενβαθείμο. ημ πανάδεζβια πμο εα ακαθοεεί θμζπυκ, βίκεηαζ πνμζπάεεζα επακελέηαζδξ, 

επακαπνμζδζμνζζιμφ ηαζ εμέιημεο ηνπ ξφινπ ηνπ δηαγξάκκαηνο, ψζηε λα αλαδεηρζεί πηζαλφλ 

θάπνην λέν λνεηηθφ εξγαιείν, ηαηαθθδθυηενμ κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ.  
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4.5.2 Αξρηηεθηνληθή εθαξκνγή. Γελφηππνο- θαηλφηππνο (Body Plan): ην λνεηηθφ εξγαιείν 

πνπ πξνθχπηεη θαη κεηαβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ 

 
Οζ πεζναιαηζζιμί ιε δοκαιζηά ζοζηήιαηα ηζξ πνμδβμφιεκεξ δεηαεηίεξ, υπςξ έπεζ ακαθοεεί, ηαηά 

ηφνζμ θυβμ, αθμνμφζακ ημ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ ιμνθήξ ηάκμκηαξ πνήζδ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ. Σα 

ηεθεοηαία πνυκζα υιςξ, ιε ζαθή επίδναζδ απυ ηζξ ένεοκεξ ζηδκ ελεθζηηζηή αζμθμβία, μζ ανπζηέηημκεξ 

αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ πιεζπζκηαθή εμέιημε θαη ην κνξθνγελεηηθφ κνληέιν. Ο υνμξ κνξθνγέλεζε 

(ιμνθή+ βέκεζδ) ζηδ ζφβπνμκδ ελεθζηηζηή αζμθμβία ακαθένεηαζ ζηδ «δδιζμονβία γςήξ» ηαζ εζηζάγεζ 

ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ (ηαοημπμίδζδ, δζαθμνμπμίδζδ ή ακάπηολδ), πμο εθέβπμοκ ηδκ 

μνβακςιέκδ πςνζηή ηαηακμιή ηςκ ηοηηάνςκ, ηαηά ηδκ ειανομκζηή ακάπηολδ εκυξ μνβακζζιμφ ηαζ 

πμο μδδβμφκ ζηδ παναηηδνζζηζηή, δζαηνζηή ιμνθή ηςκ ζζηχκ, ηςκ μνβάκςκ ηαζ ηδξ ζοκμθζηήξ 

ακαημιίαξ ημο ζχιαημξ.
366

 Ζ ζπέζδ ηςκ ακαγδηήζεςκ αοηχκ ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή πενζβνάθεηαζ απυ 

ηδκ μιάδα Emergence and Design Group, απμηεθμφιεκδ απυ ημοξ Achim Menges, Michael Hensel 

ηαζ Michael Weinstock, δ μπμία ακαγδηά ιεεμδμθμβίεξ, εεςνδηζηά ενβαθεία ηαζ ηεπκζηέξ πμο εα 

επζηνέπμοκ ημκ ελεθζηηζηυ ιμνθμβεκεηζηυ ζπεδζαζιυ.
367

 Τπμζηδνίγμοκ υηζ μ ιεβάθμξ ααειυξ 

πμθοπθμηυηδηαξ, αθθά ηαζ δ ακεεηηζηυηδηα ηςκ θοζζηχκ μνβακζζιχκ δεκ είκαζ απμηέθεζια 

ηαεμνζζιμφ ημο αέθηζζημο ζηυπμο απυ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ, αθθά ηδξ εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο 

ηαζ ηδξ πξνζαξκνζηηθφηεηάο ημοξ. Δπζζδιαίκμοκ υηζ οπάνπεζ ελέθζλδ εκυξ αζμθμβζημφ είδμοξ απυ 

βεκζά ζε βεκζά, χζηε ημ είδμξ κα πξνζαξκφδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πμο πνμαάθθμοκ 

ηαζ κα δζαιμνθχκεζ ηδκ θαηαιιειφηεξε ζπκπεξηθνξά βζα κα επζαζχζεζ ζημ πενζαάθθμκ. Ζ 

πιηθφηεηα, υπςξ ήδδ επζζδιάκεδηε, απμηεθεί έκκμζα- ηθεζδί, αθμφ ζηδκ ελεθζηηζηή αζμθμβία, δ 

                                                      
366

 Λεμηθό ηεο Σύγρξνλεο Σθέςεο, επζιέθεζα Allan Bullock, Stephen Trombley, ιηθν. Αναακίηδξ Κχζηαξ, Μεβαθμφδδ Φςηεζκή, 

Παπασςάκκμο Σνζζεφβεκδ, εηδ. Παηάηδξ, Αεήκα, 2008, ζημ θήιια «ιμνθμβέκεζδ» ηαζ απυ ηδ Wikipedia, the free 

encyclopedia ζημ θήιια “morphogenesis”, πνυζααζδ 03.03.08, ιηθν. δζηή ιμο  

367
 Hensel, Michael, “Towards Self organizational and Multiple- Performance Capacity in Architecture” ζημ Techniques and 

Technologies in Morphogenetic Design, AD, ζε επζιέθεζα Michael Hensel, Achim Menges & Michael Weinstock, εηδ. Wiley- 

Academy, Μ. Βνεηακία, 03-04/2006, ζεθ. 6 
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πνμζανιμβή ηδξ ζοιπενζθμνάξ εκυξ μνβακζζιμφ ζε κέεξ ζοκεήηεξ, ζοπκά απαζηεί ηδκ 

ακαπνμζανιμβή ηςκ θοζζηχκ ημο παναηηδνζζηζηχκ.  

Με αοηή ηδ αάζδ εεςνμφκ υηζ ηαζ ζημκ ανπζηεηημκζηυ ζπεδζαζιυ είκαζ απαναίηδημ έκα εοέθζηημ 

βεςιεηνζηυ ιμκηέθμ, ζηακυ κα απνξξνθά ηηο αιιαγέο ησλ δεδνκέλσλ ηαζ κα «ακηαπμηνίκεηαζ ιε 

ημ πέναζια ημο πνυκμο ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ, ιέζς ιμνθμθμβζηχκ 

δηαθνξνπνηήζεσκ».
368

 Μεθεημφκ ιμνθμβεκεηζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ ηεπκμθμβίεξ πμο δζεοημθφκμοκ ημκ 

ελεθζηηζηυ ζπεδζαζιυ, αθθά ηαζ ηδκ θαηαζθεπή ηνπ αληηθεηκέλνπ κε πιηθά πνπ έρνπλ κεγάιν 

βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηαο. Ζ ιεηααμθή θμζπυκ, ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, δεκ αθμνά ιυκμ ηα 

βεςιεηνζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ μκημηήηςκ πμο θαιαάκμοκ ιένμξ ζηδ δζαδζηαζία, αθθά ημκ ηνυπμ 

πμο μζ μκηυηδηεξ αοηέξ εα θέξνπλ ηελ πιεξνθνξία ζηελ ππφζηαζή ηνπο, ψζηε λα επεξεάδεηαη 

ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, θαηά ηελ εμέιημή ηνπο απφ γεληά ζε γεληά. 

Μία απυ ηζξ ηεπκζηέξ ελμιμίςζδξ αζμθμβζηχκ δμιχκ ηαζ θεζημονβζχκ, πμο ανίζηεζ εθανιμβή ηαζ ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή, είκαζ δ ηεπκζηή ηςκ «γελεηηθψλ αιγφξηζκσλ». ηδκ ανπζηεηημκζηή, ιε ηδ πνήζδ 

ηχδζηα ααζζζιέκμο ζε αθβυνζειμ, πμο επζηνέπεζ ζημκ οπμθμβζζηή κα πνμζμιμζχκεζ ηδκ εμέιημε 

νξγαληζκψλ, ημ ακηζηείιεκμ ζπεδζαζιμφ ιεηαθνάγεηαζ ζε δμιέξ παναιέηνςκ, επί ηςκ μπμίςκ 

εθανιυγμκηαζ «γελεηηθέο πξάμεηο» (εμειηθηηθφο- γελεηηθφο πξνγξακκαηηζκφο) ιε ζημπυ ηδκ 

επίηεολδ ημο αέθηζζημο απμηεθέζιαημξ, πμο εα ζηακμπμζεί υθα ηα επζεοιδηά ηνζηήνζα. Γδθαδή, δ 

πεξηγξαθή ελφο αληηθεηκέλνπ ζρεδηαζκνχ βίκεηαζ ιε ιζα ζεζνά ρδθίςκ (ή δεκδνζηυ βνάθδια), 

πμο απμηεθεί ημ γνλφηππφ ημο, εκχ ημ ίδζμ ημ ακηζηείιεκμ απμηεθεί ημ θαηλφηππν. Οζ «βεκεηζηέξ 

πνάλεζξ» έπμοκ ςξ ζημπυ ηδκ παναβςβή πιεζπζκνχ γνλφηππσλ ορδθυηενδξ «πνμζανιμβήξ», 

πμο εα αλζμθμβδεμφκ απυ ημκ ακηίζημζπμ θαζκυηοπμ. Βέααζα, βζα ηδ θήρδ απμθάζεςκ ζηδ ζοκεεηζηή 

δζαδζηαζία, παίγμοκ νυθμ πμθθμί πανάιεηνμζ ηαοηυπνμκα ηαζ, ηαεχξ ηάεε απυθαζδ ελανηάηαζ απυ 

ηδκ πνμδβμφιεκδ ηαζ επδνεάγεζ ηδκ επυιεκδ, ημ ζφζηδια είκαζ δπλακηθφ.
369

 ε αοηή ηδ αάζδ, μζ 

                                                      
368

 ημ ίδζμ, ζεθ. 11, ιηθν. δζηή ιμο 

369 
Ο Λ. Βζνζνάηδξ ελδβεί υηζ οπάνπμοκ δφμ ζφβπνμκεξ ηαηεοεφκζεζξ ένεοκαξ ζημ βεκζηυηενμ ημιέα ΣΝ, μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ 

ζε αζμθμβζηά πνυηοπα [...]. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ελμιμίςζδ ηςκ ηοηηανζηχκ αθθδθεπζδνάζεςκ ηαζ ηδκ ελμιμίςζδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

ελέθζλδξ. Ζ πνχηδ ηαηεφεοκζδ ιεθεηά ζοζηήιαηα πμο δμιμφκηαζ απυ ιμκάδεξ, μζ μπμίεξ αθθδθεπζδνμφκ ιε αάζδ 

ζοβηεηνζιέκμοξ ηακυκεξ: μζ επζδνάζεζξ πμο αζηεί ηάεε ιμκάδα ζημ πενζαάθθμκ ηδξ ελανηάηαζ απυ ηδκ εηάζημηε ηαηάζηαζή 
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ανπζηέηημκεξ αλζμπμζχκηαξ ηδκ οπμθμβζζηζηή ζζπφ ηςκ ρδθζαηχκ ιέζςκ ηαζ δμοθεφμκηαξ 

παναιεηνζηά, δε ζπεδζάγμοκ ηδ ιμνθή ηαζ δεκ αζπμθμφκηαζ ιε ημοξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ αοηήξ, αθθά 

ζπεδζάγμοκ ηδ δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα παξάγνπλ ηε κνξθή θαη ζα θαζνξίζνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο: πενζβνάθμοκ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ μκημηήηςκ πμο αθθδθεπζδνμφκ, ζέηνπλ 

ηα θξηηήξηα πμο εα επδνεάζμοκ ιεθθμκηζηέξ απμθάζεζξ, ηα φξηα ηαζ ηνπο θαλφλεο ηδξ δζαδζηαζίαξ 

πμο μδδβμφκ ηδκ πθδεοζιζαηή ελέθζλδ. Ο έθεβπμξ έβηεζηαζ αηνζαχξ ζηδ δδιζμονβία ηςκ νξίσλ ιέζα 

ζηα μπμία εα επζηνέρμοκ κα ελεθίζζεηαζ δ δζαδζηαζία (επζηνεπηζηυηδηα).
370

 

Όπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί (ζηδκ εκυηδηα 3.2.3.2) ημ εκδζαθένμκ ζηδ ιεθέηδ ηέημζςκ αζμθμβζηχκ 

ζοζηδιάηςκ, υπςξ είκαζ βζα πανάδεζβια ημ «επηγελεηηθφ ηνπίν»- epigenetic landscape, πμο 

πνςημιεθέηδζε μ Conrad Waddington, είκαζ υηζ ηα θαζκυηοπα, ςξ δπλεηηθή πιεξνθνξία, 

πνμτπάνπμοκ ζημ επζβεκεηζηυ ημπίμ- πμο θεζημονβεί ςξ «γνλφηππνο»- αθθά πναβιαηχκμκηαζ ιυκμ 

ςξ ζοιαάκηα ιε ηδκ ελέθζλδ ημο πνυκμο. Καη΄ ακηζζημζπία, ζημκ ανπζηεηημκζηυ ζπεδζαζιυ, μ Manuel 

De Landa ζημ άνενμ ημο «Deleuze and the Use of Genetic Algorithm in Architecture»
371

 ιεθεηά 

πεναζηένς πχξ μζ ηεπκζηέξ ηςκ γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ ζημ ζπεδζαζιυ, 

πμζμξ είκαζ μ ξφινο ηνπ αξρηηέθηνλα ζε αοηή ηδ δζαδζηαζία ηαζ πχξ ημ δίπμθμ «βμκυηοπμξ-

θαζκυηοπμξ» (body plan) ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ηδ αάζδ βζα έκα λέν λνεηηθφ εξγαιείν, σο εμέιημε 

ηνπ δηαγξάκκαηνο.  

                                                                                                                                                                    
ηδξ, εκχ δ ηαηάζηαζδ αοηή ελανηάηαζ απυ ηζξ επζδνάζεζξ πμο δ ιμκάδα δέπεηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ ηδξ. πεηζηέξ εθανιμβέξ 

ζημ ζπεδζαζιυ ειπίπημοκ ζημοξ ημιείξ ηςκ «ηοηηανζηχκ αοημιάηςκ» ηςκ «πμθφπθμηςκ πνμζανιμζηζηχκ ζοζηδιάηςκ» ηαζ 

ηςκ «ζοζηδιάηςκ πναηηυνςκ». Ζ δεφηενδ ηαηεφεοκζδ ιεθεηά οπμθμβζζηζηά ζοζηήιαηα πμο αεθηζζημπμζμφκ επζεοιδηέξ 

ζδζυηδηεξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ εκδζαθένμκημξ: πθδεοζιμί ηέημζςκ ακηζηεζιέκςκ οπμαάθθμκηαζ ζε ελέθζλδ ηαεχξ, ζε δζαδμπζημφξ 

οπμθμβζζηζημφξ ηφηθμοξ, παιδθήξ «πνμζανιμβήξ» ζημζπεία ημοξ ακηζηαείζηακηαζ απυ ζημζπεία ρδθυηενδξ «πνμζανιμβήξ», 

ηα μπμία πνμηφπημοκ απυ «βεκεηζηέξ πνάλεζξ». Ο υνμξ «πνμζανιμβή» δδθχκεζ ημ ιέηνμ ηδξ επζεοιδηήξ ζδζυηδηαξ, εκχ μ 

υνμξ «βεκεηζηή πνάλδ» δδθχκεζ ηνμπμπμίδζδ ή ακηζιεηάεεζδ δμιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ οπυ ελέθζλδ ακηζηεζιέκςκ. 

Βζνζνάηδξ, Λεοηένδξ, «Σεπκδηή Διανομβμκία ηαζ Δλέθζλδ ζημκ Ανπζηεηημκζηυ πεδζαζιυ: Ακάπηολδ οζηδιάηςκ CAD ζηδ 

Γθχζζα GENETICA», ζημ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΡΟΝΗΚΑ, Δπζζη. Έηδ. ΣΔΔ, II, ηεφπ. 1-2, εηδ. ΣΔΔ,  Αεήκα, 2004 

370
 Πνμηείκς ημκ υνμ «επζηνεπηζηυηδηα», ςξ ιεηάθναζδ ημο “affordance” βζα ηδκ πενζβναθή αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. 

371
 De Landa, Manuel, «Deleuze and the Use of Genetic Algorithm in Architecture» ζημ Contemporary Techniques in 

Architecture, AD εηδ. Academy Press, Μ. Βνεηακία, 2002, ζεθ. 9- 13 
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Γζα κα βίκεζ παναβςβζηή δ πνήζδ αθβμνίειςκ, ηαηανπήκ, οπμζηδνίγεζ μ De Landa, είκαζ απαναίηδηεξ 

ηνεζξ θζθμζμθζηέξ έκκμζεξ, πμο μ Deleuze έθενε ημκηά, εέημκηαξ ηζξ αάζεζξ βζα ηδ κέα ακηίθδρδ ηδξ 

κνξθνγέλεζεο: ηδκ πθδεοζιζαηή, εκηαηζηή ηαζ ημπμθμβζηή ζηέρδ (populational, intensive and 

topological thinking):  

 Ζ πιεζπζκηαθή ζηέρδ δδιζμονβήεδηε απυ ημοξ αζμθυβμοξ ημ ΄30 ηαζ δίκεζ ημ αάνμξ υπζ 

ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ ιμνθήξ, αθθά εκυξ πιήζνπο κνξθψλ ζε πνιιέο γεληέο, πμο 

ηθδνμκμιμφκ ηάπμζα απυ ηα ανπζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ πνμζανιυγμκηαζ ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ, 

υπςξ αοηέξ αθθάγμοκ ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο.  

 Ο υνμξ intensive («εληαηηθφο») ακαθένεηαζ ζε κεγέζε πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ. 

ε ακηίεεζδ ιε ηα ιεβέεδ υπςξ ημ ιήημξ, δ επζθάκεζα ηαζ μ υβημξ πμο δζαζνμφκηαζ, ιεβέεδ 

υπςξ δ εενιμηναζία, δ ηαπφηδηα ηαζ δ πίεζδ δε δζαζνμφκηαζ.  

 Ζ ηνπνινγηθή ζηέρδ, πμο έπεζ θακεί πνήζζιδ ζε υθεξ ηζξ δζαδζηαζίεξ δοκαιζημφ ζπεδζαζιμφ 

πμο έπμοκ ακαθοεεί ζηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ ένεοκαξ, εζζένπεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, ζηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πμθθχκ βεκεχκ. Γεδμιέκμο υηζ μζ ακαθμβίεξ ηςκ ζημζπείςκ 

ηαζ, βεκζηυηενα, ηα ιεηνζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά ιπμνμφκ κα δζαθένμοκ απυ βεκζά ζε βεκζά, 

ακ ηακείξ εεθήζεζ κα απμδχζεζ ημ ααζζηυ ιμκηέθμ (ημ γνλφηππν) πμο πενζβνάθεζ ηδκ οπυ 

ελέηαζδ μκηυηδηα, εα πνέπεζ κα ακαηνέλεζ ζε βεςιεηνίεξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηα πμζμηζηά 

ζημζπεία εκυξ ζοκυθμο ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ημο, υπςξ αηνζαχξ είκαζ δ 

ημπμθμβζηή βεςιεηνία (αθ. 3.2.3).  

 

Ο ξφινο ηνπ αξρηηέθηνλα είκαζ αθεκυξ κα ηαεμνίζεζ ημκ ανπζηυ πθδεοζιυ -πμζμζ εα ζοιιεηέπμοκ-, 

κα απμδχζεζ ηδηφηεηεο ζηζξ μκηυηδηεξ, πμο κα πενζβνάθμοκ, εηηυξ απυ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

ειθάκζζήξ ημοξ (ζπήια, ιέβεεμξ, οθζηυ, πνχια) θαη ην ξφιν ηνπο ζημ οπυ ζπεδζαζιυ ακηζηείιεκμ 

ηαζ κα μνζμεεηήζεζ έκα εχξνο πηζαλψλ ηηκψλ πμο ιπμνμφκ κα πάνμοκ μζ ζδζυηδηεξ αοηέξ. Ακ 

δδθαδή επζδζχηεζ ηδ δδιζμονβία εκυξ πθδεοζιμφ θενυκηςκ ζημζπείςκ, π.π. ημθχκςκ, υπςξ 

πενζβνάθεζ μ De Landa, πνέπεζ ζημ βεκεηζηυ ηχδζηα (DNA) πμο πενζβνάθεζ ημ βμκυηοπμ ηδξ 

ημθχκαξ, κα έπεζ μνίζεζ, εθηφο απφ θάπνηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηαζ ημ εχξνο ηηκψλ γηα 
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ηα ζιηπηηθά θνξηία πμο ιπμνεί κα δεπηεί. Αηυιδ ηαζ μζ πνήζεζξ ηςκ πχνςκ ιπμνμφκ κα 

εκζςιαηςεμφκ ζηδ δζαδζηαζία ηαζ κα θαιαάκμοκ ηζιέξ ακάιεζα ζε ζοβηεηνζιέκα υνζα. Αθ έηενμο, 

αθμφ ηεεμφκ μζ ηακυκεξ ηαζ μθμηθδνςεεί δ ελεθζηηζηή δζαδζηαζία, μ ανπζηέηημκαξ εα πνέπεζ, ιε 

ζοκέπεζα ζηα ηνζηήνζα πμο έπεζ εέζεζ εη ηςκ πνμηένςκ, κα αμηνινγήζεη ηα απμηεθέζιαηα ηαζ κα 

ηενιαηίζεζ ηδ δζαδζηαζία ζηδ βεκζά πμο ηα πθδνμί ηαηά ημ αέθηζζημ. Ακ δεκ έπεζ πνμηφρεζ ημ 

επζεοιδηυ απμηέθεζια, εα πνέπεζ κα ιεηααάθθεζ ηάπμζεξ παναιέηνμοξ βζα κα λακαδμηζιάζεζ ηδ 

δζαδζηαζία. Γδθαδή, «μ βεκεηζηυξ αθβυνζειμξ πμο δδιζμονβεί μ ιεθεηδηήξ ηαεμνίγεζ ημ είδνο ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δπλεηηθψλ γελψλ ηαζ ηςκ απμβυκςκ πμο εκενβμπμζμφκ, επζθέβμκηαξ ηδκ 

ηαηάθθδθδ ιμνθή ηαζ ηαεμνίγμκηαξ πχξ έκα βέκμξ επεηηείκεηαζ ζε έκα πθδεοζιυ πμθθχκ βεκεχκ 

[…] Οζ ηαηαθθδθυηενεξ θφζεζξ πνμηφπημοκ απυ ηζξ ιζηνέξ αθθαβέξ- ιεηαθθάλεζξ (mutations), πμο 

ζοιααίκμοκ ζε δζάζηδια πμθθχκ βεκεχκ ηαζ πμο πζζημπμζμφκ υηζ μ ηχδζηαξ κπνξεί λα νδεγήζεη 

θαη ζε ηπραίεο δηαθνξνπνηήζεηο».
372

 

Δκχ ηαζ ζηδ ιέπνζ ηχνα πνμζέββζζδ ηςκ δοκαιζηχκ δζαδζηαζζχκ (3.3.2.1 & 2), μζ ιεθεηδηέξ 

πεζναιαηίγμκηακ ιε ιεβέεδ πμο δε ιπμνμφκ κα δζαζνεεμφκ (intensive thinking), ηαεχξ ηαζ ιε 

ημπμθμβζηέξ βεςιεηνίεξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηα πμζμηζηά ζημζπεία εκυξ ζοκυθμο ηαζ ηζξ ζπέζεζξ 

ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ημο (topological thinking), ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, ημ κέμ ζημζπείμ είκαζ δ 

δοκαηυηδηα εμειηθηηθήο παξαγσγήο πιεζπζκψλ αληηθεηκέλσλ ιε ηδ πνήζδ γελεηηθψλ 

αιγνξίζκσλ -απυ ημοξ μπμίμοξ μ ζοκημκζζηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ κα ιπμνεί κα επζθέβεζ ηδ βεκζά πμο 

απμηεθεί ηδ αέθηζζηδ θφζδ- ηαζ υπζ μ ζπεδζαζιυξ εκυξ ηαζ ιμκαδζημφ ακηζηεζιέκμο. Σμ ζδιακηζηυ πμο 

πνμζθένεζ αοηή δ δζαδζηαζία είκαζ δ έκκμζα πμο επζζδιαίκεζ μ De Landa ςξ body plan: μ ιεθεηδηήξ, 

βζα ηδκ παναβςβή ημο πθδεοζιμφ, υπςξ ακαθένεδηε, πνέπεζ κα ζπδιαηίζεζ ημ βμκυηοπμ, πμο 

μοζζαζηζηά, είκαζ ιζα δπλεηηθή πνιιαπιφηεηα ("virtual multiplicity" ηαηά Deleuze) ηαζ επζηνέπεζ 

πμθθέξ πξαγκαηψζεηο ηδξ ίδζαξ μκηυηδηαξ ιέζς ιζηνμαθθαβχκ, πςνίξ απχθεζα ηδξ ζοκμθζηήξ 

ζοκμπήξ. Γζα πανάδεζβια, ζηζξ ελεθζηηζηέξ δζαδζηαζίεξ ζηδ αζμθμβία, βζα ηδκ πενζβναθή εκυξ 

μνβακζζιμφ πνεζάγεηαζ ημ body plan, ημ μπμίμ δεκ εζηζάγεζ ζημκ αηνζαή ανζειδηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ 

                                                      
372

 Σγζιμπμφθμο υκζα, «Γεκεηζηέξ δζενβαζίεξ ζηδκ παναβςβή ιμνθήξ» ζημ Αξρηηεθηνληθόο Σρεδηαζκόο θαη Ψεθηαθέο 

Τερλνινγίεο 2, επζιέθεζα Βενβυπμοθμξ η.- Καθθυπμοθμξ Α., εηδ. Δηηνειέξ, Θεζ/κίηδ 2007, ζεθ. 46 



 415 

δζαζηάζεςκ, επζθακεζχκ ηαζ ηςκ υβηςκ ηςκ ιεθχκ ημο μνβακζζιμφ, αθθά ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ 

ιεθχκ, παναιέκμκηαξ «ανηεηά αζαθέξ, χζηε κα είκαζ ζοιααηυ ιε ηζξ δεηάδεξ πζθζάδεξ ηςκ 

ζοκδοαζιχκ αοηχκ ηςκ εηηεηαιέκςκ πμζμηήηςκ».
373

 Ακηίζημζπα, ζηζξ ελεθζηηζηέξ δζαδζηαζίεξ ζημκ 

ανπζηεηημκζηυ ζπεδζαζιυ, ακ εέθεζ ηακείξ κα επζηφπεζ ημκ ίδζμ ααειυ πιεζπζκηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο, εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ έκα εξγαιείν αξθεηά αζαθέο, πμο κα ιπμνεί λα 

κεηαβάιιεηαη ηαπηφρξνλα ιε ηδκ ελεθζηηζηή δζαδζηαζία ηαζ κα μδδβεί ζε έκακ πιεζπζκφ απφ 

ζηηγκηφηππα. Ο ελεθζηηζηυξ ζπεδζαζιυξ, ηαηαθήβεζ μ De Landa είκαζ πνήζζιμξ ιυκμ υηακ αμδεά 

ζηδκ ελενεφκδζδ εκυξ ηυζιμο δοκαημηήηςκ, ημ εφνμξ ηςκ μπμίςκ δεκ ιπμνεί ηακ κα πνμαθεθεεί εη 

ηςκ πνμηένςκ απυ ημ ζπεδζαζηή- ανπζηέηημκα. 

 

πλνςίδνληαο, θαίκεηαζ ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ: 

 

 ιζα λέα πξνζέγγηζε ηνπ δηαγξάκκαηνο- ςξ εζςηενζηυ πθέμκ ενβαθείμ ηδξ δζαδζηαζίαξ- ημ 

μπμίμ είκαζ ιεκ ανηεηά αζαθέξ, ζπεδζάγεηαζ ηαζ ελεθίζζεηαζ ηαοηυπνμκα ιε αοηήκ, αθθά 

ζοβπνυκςξ έπεζ πζμ «ενβαθεζαηή» δζάζηαζδ ηαζ πζμ «πεζνζζηζηυ» παναηηήνα. 

 Ο ξφινο ηνπ αξρηηέθηνλα είκαζ κα εέζεζ ημοξ θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ- ημ ζεκάνζμ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ- ηαζ υπζ κα μδδβήζεζ πνμξ ημ ηεθζηυ -έζης ηαζ απνυαθεπημ- απμηέθεζια.  

 Ο έιεγρνο δεκ αθμνά πθέμκ πνςημβεκχξ ηδ δζαδζηαζία πμο εα μδδβήζεζ ζημ ηεθζηυ 

απμηέθεζια, αθθά ημ ζρεδηαζκφ ηεο κεηαβνιήο ηαζ είκαζ δεπηεξνγελήο. Έπεζ κα ηάκεζ ιε 

ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ ιμκάδςκ ημο πθδεοζιμφ, ιε ημκ ηαεμνζζιυ 

ηακυκςκ ηαζ μνίςκ ηαζ ιε ηδκ παναιεηνμπμίδζδ ηςκ ζημζπείςκ πμο ιεηααάθθμκηαζ. Αοηή δ 

πθδνμθμνία εκζςιαηχκεηαζ ζε έκα δπλεηηθφ κνληέιν (βμκυηοπμ/ body plan), πμο, ακάθμβα 

ιε ηζξ εηάζημηε ακάβηεξ ηαζ ζοκεήηεξ, εμειίζζεηαη ηαζ μδδβεί ζηδ ιμνθή ηαζ ζηδ 

ζοιπενζθμνά ηςκ ζημζπείςκ ημο πθήεμοξ ζε ηάεε βεκζά. 

 

                                                      
373

 De Landa, Manuel, «Deleuze and the Use of Genetic Algorithm in Architecture» ζημ AD Contemporary Techniques in 

Architecture, εηδ. Academy Press, Μ. Βνεηακία, 2002, ζεθ. 12, ιηθν. δζηή ιμο 
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Ο ζρεδηαζκφο έγθεηηαη ινηπφλ ζηε ζέζπηζε θαλφλσλ, ζηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε γεληάο, ζηελ επέκβαζε ζην δπλεηηθφ κνληέιν 

(γνλφηππν/ body plan) θαη ζηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο, κέρξη επηινγήο ηνπ βέιηηζηνπ 

απνηειέζκαηνο. Σαοηυπνμκα, εκηείκεηαζ δ ζδιαζία ηδξ έκκμζαξ ηδξ δζάδναζδξ ιε ημ πνήζηδ, μ 

μπμίμξ εκενβμπμζεί ζε ηάεε πενίπηςζδ ηδκ πναβιάηςζδ ιζαξ απυ ηζξ πζεακέξ θφζεζξ, πμο 

εκοπάνπμοκ ζημ δοκδηζηυ ιμκηέθμ, ιεηααάθθμκηαξ ιε ηάπμζμκ ηνυπμ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ηδ ζπέζδ 

ιεηαλφ ηςκ ιμκάδςκ πμο απμηεθμφκ ημκ πθδεοζιυ.  

ημ αηυθμοεμ πανάδεζβια ακαθφμκηαζ μζ ηεπκζηέξ πμο αημθμοεμφκ μζ ιεθεηδηέξ ηδξ μιάδαξ Smart 

Geometry ζημ ζπεδζαζιυ ηδξ ρδθζαηήξ πθαηθυνιαξ πμο πενζβνάθεζ υθεξ ηζξ ζπέζεζξ ηαζ ημοξ 

ηακυκεξ ζοιπενζθμνάξ ζε έκα ηέημζμ ζφζηδια. 
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4.5.2.1 Smart Geometry (Robert Aish, Lars Hesselgren, Hugh Whitehead, J Parrish, Alan Penn 
ηηθ ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ ηεπκζηή εηαζνία Arup): Generative Components (GC) 

 
Ζ μιάδα Smart Geometry αζπμθείηαζ εδχ ηαζ ημοθάπζζημκ δφμ δεηαεηίεξ ιε ημ ιμκηέθμ ηδξ 

ελεθζηηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηδξ πθδεοζιζαηήξ ακάπηολδξ.
374

 Σμ ζηεπηζηυ ημοξ είκαζ ζαθχξ 

επδνεαζιέκμ απυ ηδ εεχνδζδ ηςκ UNStudio, αθθά ηαζ ηςκ Reiser- Umemoto, έπμοκ οπυρδ ημοξ ημ 

κηεθεγζακυ θζθμζμθζηυ οπυααενμ, αθθά αλζμπμζμφκ ηαζ ηζξ αθβμνζειζηέξ ηεπκζηέξ ιε ζηυπμ ηδκ 

ελζσκάησζε ηεο κεηαβνιήο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε. Έπμκηαξ ειπεδχζεζ 

ηζξ πνμβεκέζηενεξ ακαγδηήζεζξ, ηάκμοκ πνήζδ ηδξ έκκμζαξ ημο body plan (αθ. 4.5.2), πμο 

κεηαβάιιεηαη ηαπηφρξνλα ιε ηδκ ελεθζηηζηή δζαδζηαζία ηαζ μδδβεί ζε έκα πιεζπζκφ απφ 

ζηηγκηφηππα, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ υιςξ υπζ ηυζμ ςξ κμδηζηυ- θζθμζμθζηυ ενβαθείμ, αθθά ςξ ηεπκζηυ 

ενβαθείμ ιε έιθαζδ ζηδκ πναηηζηή εθανιμβή ημο. 

Ζ μιάδα έπεζ δδιζμονβήζεζ ενβαθεία πμο δζεοημθφκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ιεηααμθχκ ζηα δεδμιέκα απυ 

ημ ζηάδζμ ημο ζπεδζαζιμφ ςξ ημ ζηάδζμ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ μδδβμφκ ζηδκ παναβςβή εκυξ πιήζνπο 

απυ «ζςζηέξ» θφζεζξ, απυ ηζξ μπμίεξ, ηεθζηά, εα επζθεβεί δ θαηαιιειφηεξε γηα ηελ εθάζηνηε 

πεξίζηαζε. Έηζζ, υηακ αθθάγμοκ πανάιεηνμζ πμο επδνεάγμοκ ημ ζπεδζαζιυ (ηα πνμβναιιαηζηά ηαζ 

                                                      
374

 Απυ ημοξ πνχημοξ πμο ενβάζηδηακ ζε αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ είκαζ μ John Frazer, μ μπμίμξ ζε ζοκενβαζία ιε μιάδα ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ ζπμθήξ ΑΑ ημο Λμκδίκμο, ακαγήηδζακ ήδδ απυ ημ 1967, ζοζηήιαηα πμο πνμζμιμζχκμοκ ηδκ φπανλδ γςήξ ηαζ 

αζπμθήεδηακ ιε ηδ βεκεζζμονβυ δζαδζηαζία βζα ηδκ παναβςβή ιμνθήξ, ηδκ μπμία μκυιαζακ «ελεθζηηζηή ανπζηεηημκζηή», 

οπμζηδνίγμκηαξ υηζ «επελενβαγυιαζηε ημοξ θαλφλεο πμο βεκκμφκ ιμνθή ηαζ υπζ ηδ ιμνθή ηαε αοηή. Πενζβνάθμοιε 

δζαδζηαζίεξ […] υπμο μ ανπζηέηημκαξ είκαζ ιάθθμκ θαηαιχηεο, πανά designer». (Frazer, John, An evolutionary Architecture, 

AA Publications, Λμκδίκμ,1995, ιηθν. δζηή ιμο). ηδ ζοκέπεζα, έβναρακ βθχζζεξ πνμβναιιαηζζιμφ, βεκεηζημφξ αθβυνζειμοξ 

ηαζ ηχδζηεξ, πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβήζμοκ ανπζηεηημκζηά ιμκηέθα πμο, αημθμοεχκηαξ ημ αζμθμβζηυ πανάδεζβια, κα 

ιπμνμφκ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζε δζαθμνεηζηά πενζαάθθμκηα. Απυ ημοξ ζφβπνμκμοξ ιεθεηδηέξ, ακηζπνμζςπεοηζηυξ είκαζ μ Karl 

Chu, πμο υιςξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ Frazer, αθέπεζ ημ ακενχπζκμ είδμξ κα πνμζανιυγεηαζ ζημκ δθεηηνμκζηυ- ρδθζαηυ πχνμ 

ηαζ υπζ ηδκ ανπζηεηημκζηή, πμο ηαηαζηεοάγεηαζ απυ βεκεηζημφξ ηχδζηεξ, κα πνμζανιυγεηαζ ζημ οπάνπμκ πενζαάθθμκ. ηζξ 

ακαγδηήζεζξ ημο ιεηαπεζνίγεηαζ ρδθζαηά πνμβνάιιαηα πμο επζηνέπμοκ ζημκ οπμθμβζζηή κα οπμθμβίγεζ αθβμνίειμοξ ηαζ κα 

ακαπανάβεζ ηεπκδηά κνληέια εμέιημεο -evolutionary patterns. (Steele James, Architecture and Computers- Action and 

Reaction in the Digital Design Revolution, εηδ. Watson- Guptill, Νέα Τυνηδ, 2002, ζεθ. 38, 141, ιηθν. δζηή ιμο) 
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ηηζνζμθμβζηά δεδμιέκα, μζ απαζηήζεζξ ηαζ μζ πνμεέζεζξ ημο πεθάηδ, ζημζπεία πμο ακαηφπημοκ ζηδκ 

πμνεία ηδξ ιεθέηδξ απυ ημοξ ζοκενβάηεξ ιδπακζημφξ υθςκ ηςκ ηθάδςκ, πενζααθθμκημθμβζηέξ 

ζοκζζηαιέκεξ, κμιζηά ηαζ μζημκμιζηά δεδμιέκα ηαζ ζοιθένμκηα, μζ πνμδζαβναθέξ ηςκ οθζηχκ 

ηαηαζηεοήξ ηηθ) είκαζ ζδιακηζηυ μζ ιεηααμθέξ αοηέξ κα απμννμθμφκηαζ ιέζς «εκυξ βεςιεηνζημφ 

ιμκηέθμο ζηακμφ κα δζαηδνεί ηζξ βεςιεηνζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ημο, εκχ δέπεηαζ 

ηνμπμπμζήζεζξ»
375

 ή αθθζχξ, ιέζς «ιζαξ μκηυηδηαξ εκζαίαξ, ζηακήξ κα ζηενδεεί επζιένμοξ ηιήιαηα 

πςνίξ κα ζηαιαηήζεζ κα οθίζηαηαζ ςξ «είκαζ» ηαζ δοκδηζηά ζηακήξ κα απμδχζεζ ηαζ κα απμδεπηεί 

απμηεθέζιαηα απνυαθεπηα, δζαθμνεηζημφ είδμοξ απυ αοηά ηδξ ανπζηήξ ζφθθδρδξ».
376

 ηυπμξ 

θμζπυκ, υπςξ άθθςζηε ηαζ βζα ημοξ UNStudio, είκαζ κα πενζβναθμφκ ηαζ κα ειέγρνληαη ρδθζαηά μζ 

ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ακηζηεζιέκςκ, ζοκεπχξ ημ εκδζαθένμκ εζηζάγεηαζ ζηζξ παξακέηξνπο πνπ 

θαζνξίδνπλ ην δίθηπν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ αληηθεηκέλσλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ 

ησλ ζρέζεσλ απηψλ. 

 

Σμ πνυβναιια πμο πνδζζιμπμζεί δ μιάδα Smart Geometry μκμιάγεηαζ Generative Components 

(GC) ηαζ απμηεθεί plug-in ημο ζπεδζαζηζημφ πνμβνάιιαημξ Microstation ηδξ Bentley Systems Inc. 

Κάκεζ πνήζδ ηεζζάξσλ παξάζπξσλ εξγαζίαο (viewports),
377

 ημ ηάεε έκα απυ ηα μπμία απεζημκίγεζ 

δζαθμνεηζηά ενβαθεία (ζε ακηίεεζδ ιε ηα παναδμζζαηά πνμβνάιιαηα CAD, ζηα μπμία ημ ηάεε 

πανάεονμ απεζημκίγεζ δζαθμνεηζηή μπηζηή βςκία ημο ίδζμο ακηζηεζιέκμο) ηαζ είκαζ ηα ελήξ (αθ. εζη. 62 

a,b,c): 

                                                      
375

 Hensel, Michael, “Towards Self- Organizational and Multiple- Performance Capacity in Architecture” ζημ Techniques and 

Technologies in Morphogenetic Design, AD, ζε επζιέθεζα Michael Hensel, Achim Menges & Michael Weinstock, εηδ. Wiley- 

Academy, Μ. Βνεηακία, 03-04/2006, ζεθ. 10, ιηθν. δζηή ιμο 

376
 Παπαδυπμοθμξ, Γδιήηνδξ, Γζπθςιαηζηή Δνβαζία Μεηαπηοπζαημφ ζηδκ ηαηεφεοκζδ «πεδζαζιυξ- Υχνμξ – Πμθζηζζιυξ», 

πμθή Ανπζηεηηυκςκ ΔΜΠ: Ιεξαξρηθέο δνκέο - Παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο, επζαθ. Καε. Γ. Παπαθελυπμοθμξ, Ηακ. 2007, ζεθ. 19 

377
 Woodbury, Robert & Aish, Robert, «Multi-Level Interaction in Parametric Design», απυ ηδκ ζζημζεθίδα <http://ifgi.uni-

muenster.de/~kruegera/sg05/148.pdf>, πνμζα. 14.01.07, ιηθν. Παπαδυπμοθμξ Γδιήηνδξ, Γζπθςιαηζηή Δνβαζία 

Μεηαπηοπζαημφ ζηδκ ηαηεφεοκζδ «πεδζαζιυξ- Υχνμξ – Πμθζηζζιυξ», πμθή Ανπζηεηηυκςκ ΔΜΠ: Ιεξαξρηθέο δνκέο - 

Παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο, επζαθ. Καε. Γ. Παπαθελυπμοθμξ, Ηακ. 2007, ζεθ. 19  
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Δηθ. 62. Smart Geometry, Generative Components (GC)  

Σμ πνυβναιια (GC) ηάκεζ πνήζδ ηεζζάνςκ πανάεονςκ ενβαζίαξ (viewports): 

ημο παναεφνμο πνμμπηζηήξ απεζηυκζζδξ (3D interaction) -αθ. a 

ημο παναεφνμο ζδζμηήηςκ ημο ηάεε ακηζηεζιέκμο (object view) ηαζ απεζηυκζζδξ ημο δζαβνάιιαημξ ηςκ ζπέζεςκ ηςκ 

επζιένμοξ ζημζπείςκ (symbolic graph view) -αθ. b  

ημο παναεφνμο πνμβναιιαηζζιμφ ζε βθχζζα παιδθμφ επζπέδμο -αθ. c, 

ηαεχξ ηαζ ηδξ ηαιπφθδξ εθέβπμο (law curve controller) -αθ. d- ηαζ ημο ιμκηέθμο πμο δείπκεζ ζε μνεή πνμαμθή/ 

ακάπηοβια ηδ δζάηαλδ ηςκ πακέθςκ, πμο είκαζ έημζια βζα ημπή ιε laser -αθ. e 

 

Οζ εζηυκεξ a,b,d,e είκαζ απυ ημ Aish, Robert, «Generative Components Parametric Design Software Development» ζημ άνενμ 

“Instrumental Geometry” ημο Achim Menges ζημ Techniques and Technologies in Morphogenetic Design, AD, ζε επζιέθεζα Michael 

Hensel, Achim Menges & Michael Weinstock, εηδ. Wiley- Academy, Μ. Βνεηακία, 03-04/2006, ζεθ. 47 ηαζ δ εζηυκα c απυ ηδ 

Γζπθςιαηζηή Δνβαζία Μεηαπηοπζαημφ ζηδκ ηαηεφεοκζδ «πεδζαζιυξ- Υχνμξ – Πμθζηζζιυξ», πμθή Ανπζηεηηυκςκ ΔΜΠ: Ιεξαξρηθέο 

δνκέο - Παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο, ημο Παπαδυπμοθμο Γδιήηνδ, επζαθ. Καε. Γ. Παπαθελυπμοθμξ, Ηακ. 2007 
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 ην παξάζπξν πξννπηηθήο απεηθφληζεο (3D interaction), υπμο θαίκεηαζ ημ ζπεδζαζιέκμ 

ακηζηείιεκμ ιε βναιιέξ,  

 ην παξάζπξν ηδηνηήησλ ημο ηάεε ακηζηεζιέκμο (object view), 

 ην παξάζπξν απεηθφληζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο ησλ ζρέζεσλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, 

υπμο θαίκεηαζ έκα δίηηομ απυ ηα επζιένμοξ ακηζηείιεκα ηαζ μζ ιεηαλφ ημοξ ζοζπεηίζεζξ 

(symbolic graph view) 

 ην παξάζπξν ζημ μπμίμ μ πνήζηδξ ιπμνεί κα πξνγξακκαηίζεη ζε γιψζζα ρακεινχ 

επηπέδνπ (C#) μπμζμδήπμηε απυ ηα ζημζπεία ή ηζξ ζπέζεζξ ημοξ.  

Σα ηέζζενα πανάεονα ενβαζίαξ είκαζ αθθδθελανηχιεκα ηαζ αθθδθμζοιπθδνμφιεκα. Οπμζαδήπμηε 

αθθαβή ζηδ βεςιεηνία ιζαξ μκηυηδηαξ (πανάεονμ 1) ή ζηζξ ζδζυηδηεξ ηδξ (πανάεονμ 2) 

απμηοπχκεηαζ αοηυιαηα ηαζ ζημ ηνίημ (ζημ δζάβναιια) ηαζ ακηίζηνμθα, εκχ μ πεζνζζιυξ υθςκ αοηχκ 

ηςκ ζπέζεςκ ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ ιέζς ηχδζηα (πανάεονμ 4). Ο Robert Aish πενζβνάθμκηαξ ημ 

ζπεδζαζιυ ιζαξ επζθάκεζαξ δζπθήξ ηαιποθυηδηαξ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ απυ επίπεδα ηιήιαηα, 

επζζδιαίκεζ υηζ «δ ηνζζδζάζηαηδ βεςιεηνζηή απεζηυκζζδ (ζ.ζ. πανάεονμ 1), ακ ηαζ ααζζηή, είκαζ ιδ 

επανηήξ βζα κα πενζβνάρεζ ημοξ πμθφπθμημοξ αθθδθμζοζπεηζζιμφξ, πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ 

πανμοζίαζδ ηςκ ηακυκςκ ζπεδζαζιμφ. Έηζζ, εηηυξ απυ ημ βεςιεηνζηυ ιμκηέθμ, πενζθαιαάκμοιε ηαζ 

έκα ζοιαμθζηυ ιμκηέθμ (ζ.ζ. πανάεονμ 3), πμο ελςηενζηεφεζ ηαζ πανμοζζάγεζ αοηέξ ηζξ ζπέζεζξ ζε 

ιμνθή βναθήιαημξ».
378

 Ο ηάεε ηυιαμξ δδθαδή ημο πθέβιαημξ ηδξ επζθάκεζαξ πανμοζζάγεηαζ ζε ιζα 

ηαηαηυνοθδ δηαγξακκαηηθή δηθηπαθή δνκή, ζηδκ μπμία μ πνήζηδξ ιπμνεί, ακά πάζα ζηζβιή, κα 

πανέιαεζ ηαζ «κα αθθάλεζ ηδ δζάηαλδ ηςκ ζπέζεςκ, βεβμκυξ πμο ακμίβεζ εκαθθαηηζηά ζεκάνζα 

παξαιιαγψλ πξνο εμεξεχλεζε»,
379

 αθμφ ιπμνεί είηε κα ιεηααάθεζ ηδκ πθδνμθμνία ηαζ, 

ακηίζημζπα, κα ιεηααθδεεί δ ιμνθή είηε, ακηζζηνυθςξ, κα ιεηααάθθεζ ηδ ιμνθή, μπυηε εα εκδιενςεεί 

                                                      
378

 Aish, Robert, «Generative Components Parametric Design Software Development» ζημ άνενμ “ Instumental Geometry” 

ημο Achim Menges ζημ Techniques and Technologies in Morphogenetic Design, AD, ζε επζιέθεζα Michael Hensel, Achim 

Menges & Michael Weinstock, εηδ. Wiley- Academy, Μ. Βνεηακία, 03-04/2006, ζεθ. 47, ιηθν. δζηή ιμο 

379
 ημ ίδζμ, ζεθ. 47, ιηθν. δζηή ιμο 
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ηαζ μ ηχδζηαξ. Ήδδ μζ Reiser- Umemoto είπακ ακμίλεζ ημ δνυιμ πνμξ αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ, 

οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ δπλαηφηεηα ηεο κεηαβνιήο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζηνλ θψδηθα ηαζ υηζ ημ 

δζάβναιια, μθείθεζ κα είκαζ ακμζπηυ ηαζ κα ελεθίζζεηαζ ηαοηυπνμκα ιε ηδ δζαδζηαζία. (αθ. 4.4.2.3). 

Με ηδ δζαβναιιαηζηή δζηηοαηή- ηνπνινγηθή ζοζπέηζζδ θμζπυκ ηςκ επζιένμοξ μκημηήηςκ βίκεηαζ 

εθζηηυξ μ ζπεδζαζιυξ εκυξ ζοκυθμο, πμο ιπμνεί κα οπμδεπηεί ιεηααμθέξ ηαζ κα μνζζηεί εη κέμο, 

ιέζς αιγνξηζκηθψλ ζοκανηήζεςκ, ζε μπμζαδήπμηε θάζδ απυ ημ ζπεδζαζιυ ςξ ηδκ ηαηαζηεοή, 

πςνίξ κα πνεζάγεηαζ κα ζπεδζαζηεί δ ηαε αοηή βεςιεηνία εη κέμο. Δκχ, βζα πανάδεζβια, ημ 

δζάβναιια ημο Klein bottle ζημ ζηαειυ ημο Arnhem ηςκ UNStudio (αθ. 4.4.2.2) ένπεηαζ ελςβεκχξ, 

ζε ηάπμζα θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ, βζα κα μνβακχζεζ ηδ ιεηαααθθυιεκδ πθδνμθμνία ηαζ, ζηδ 

ζοκέπεζα, κα μδδβήζεζ ζηδκ εκενβμπμίδζδ ιίαξ εη ηςκ πμθθαπθχκ δοκδηζημηήηςκ, ζηδ θζθμζμθία 

ζπεδζαζιμφ GC, ημ body plan ζρεδηάδεηαη ςεθηαθά ηαπηφρξνλα κε ην αληηθείκελν εθθξάδνληαο 

έλα ζχλνιν, ηθαλφ λα εμειηρζεί -ιε ηδκ πνμζεήηδ πθδνμθμνίαξ- ζηδ θεπημιενή δμιή εκυξ ηηζνίμο. 

Γε θεζημονβεί ςξ ζοιπθδνςιαηζηυ ενβαθείμ πενζβναθήξ ημο οπυ ζπεδίαζδ ακηζηεζιέκμο, αθθά 

πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ απηφκαηα θαη εμειίζζεηαη παξάιιεια κε απηή.
380

 

Δπίζδξ, εκχ ημ ιπμοηάθζ ημο Klein έπεζ ιζα πμζυηδηα, πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ημπμθμβζηή ημο θφζδ, 

ηαζ ιζα θζθμζμθζηή θυνηζζδ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ ζφκδεζδ πμο ηάκμοκ μζ UNStudio ιε ηζξ ιαφνεξ 

ηνφπεξ, θεζημονβεί δδθαδή ςξ αθδνδιέκμ δζάβναιια- κμδηζηυ ενβαθείμ πμο εα δχζεζ μδδβίεξ 

δνάζδξ, ημ body plan έπεζ ηερληθφ ραξαθηήξα, πμο απμηοπχκεηαζ ιε ζδζαίηενδ θεπημιένεζα ζημ 

δεκδνζηυ βνάθδια ηαζ νξηνζεηεί πξαθηηθά ηηο ζρέζεηο ιεηαλφ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ζημζπείςκ, 

ελζσκαηψλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο κεηαβνιήο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή. 

Σεθζηά, ημ κέμ ζημζπείμ πμο δζαθαίκεηαζ ζηζξ δζαδζηαζίεξ πιεζπζκηαθήο αλάπηπμεο, είκαζ υηζ δ 

ελέθζλδ ημο δζαβνάιιαημξ πανάθθδθα ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζπεδζαζιμφ, είκαζ πμο μδδβεί ζε 

πιεζπζκφ ζηηγκηφηππσλ, ακάθμβα ιε ηζξ ηζιέξ πμο παίνκμοκ μζ ιεηααθδηέξ, υπςξ πνμηφπημοκ 

απυ ηζξ ηνπηθέο ζοκεήηεξ. Σμ body plan δδθαδή, είκαζ μ γνλφηππνο, εκχ ιε ηζξ «βεκεηζηέξ 
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 Παπαδυπμοθμξ, Γδιήηνδξ, Γζπθςιαηζηή Δνβαζία Μεηαπηοπζαημφ ζηδκ ηαηεφεοκζδ «πεδζαζιυξ- Υχνμξ- Πμθζηζζιυξ», 

πμθή Ανπζηεηηυκςκ ΔΜΠ: Ιεξαξρηθέο δνκέο - Παξακεηξηθόο ζρεδηαζκόο, επζαθ. Καε. Γ. Παπαθελυπμοθμξ, Ηακ. 2007, ζεθ. 19- 

21  
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πνάλεζξ» πανάβμκηαζ πιεζπζκνί γνλφηππσλ ορδθυηενδξ «πνμζανιμβήξ», πμο εα αλζμθμβδεμφκ 

απυ ημκ ακηίζημζπμ θαζκυηοπμ, χζηε κα επζθεβεί μ θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ πεξίπησζε. 

Όιςξ ημ δεκδνζηυ βνάθδια (πανάεονμ 3) δεκ είκαζ ημ ιυκμ, μφηε ημ ηονίανπμ ενβαθείμ. Ο Robert 

Aish, ζηδκ πενζβναθή ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ επζθάκεζαξ δζπθήξ ηαιποθυηδηαξ, ελδβεί ημ νυθμ δφμ 

αηυιδ ενβαθείςκ, αοηυ ηδξ θακπχιεο ειέγρνπ (law curve controller) ηαζ ημο ιμκηέθμο πμο δείπκεζ 

ζε μνεή πνμαμθή/ αλάπηπγκα ηδ δζάηαλδ ηςκ πακέθςκ, πμο είκαζ έημζια βζα ημπή ιε laser (αθ. εζη. 

62 d,e). Με ηδκ επέιααζδ ζε έκα ζδιείμ εθέβπμο ηδξ ηαιπφθδξ, μ πνήζηδξ ιπμνεί κα δεζ ηδκ 

αοηυιαηδ εκδιένςζδ ηδξ βεςιεηνίαξ ηδξ επζθάκεζαξ, ηςκ ζδιείςκ εθέβπμο ηδξ ηαζ ηςκ 

ηεηνάπθεονςκ ηιδιάηςκ πμο ηδκ απμηεθμφκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ εκδιένςζδ ημο ακαπηφβιαημξ ηςκ -

πνμξ ημπή- πακέθςκ. Ο πνήζηδξ ειέγρεη ηυζμ ηδ κνξθή, ιέζς ημο ρδθζαημφ ζπεδίμο (CAD), υζμ 

ηαζ ηδκ πινπνίεζε αοηήξ, ιέζς ηδξ ρδθζαηήξ παναβςβήξ (CAM- Computer Aided 

Manufacturing).
381

 Ακηίζημζπεξ είκαζ ηαζ πάθζ, υπςξ έπεζ ακαθοεεί, ηαζ μζ ακαγδηήζεζξ ηςκ Reiser- 

Umemoto (αθ. 4.4.2.3), μζ μπμίμζ πεζναιαηίγμκηαζ ιε δζαδζηαζίεξ File to Factory ηαζ ιεευδμοξ mass 

customization, πμο επζηνέπμοκ ηδκ ζδζαζηενυηδηα ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ζημζπείςκ πμο ζοβηνμημφκ 

ημ ζφκμθμ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ είκαζ ηακέκα υιμζμ ιε ηάπμζμ άθθμ. Φαίκεηαζ θμζπυκ δ ακάβηδ εκυξ 

πιήζνπο ηερληθψλ εξγαιείσλ κε ηνπηθφ ραξαθηήξα, πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

 

1. Smithsonian Institute Courtyard Enclosure, Washington DC, 2004, οθμπμζδιέκμ (Foster 
& Partners ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ Specialist Modeling ηαζ Smart Geometry Group- Hugh 
Whitehead, Brady Peters & Francis Aish): πιήζνο ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ 

 
Δθανιμβή ηςκ παναπάκς απμηεθεί δ πνυηαζδ ηδξ μιάδαξ Foster & Partners βζα ηδκ ηάθορδ ηδξ 

αοθήξ ημο Ηκζηζημφημο Smithsonian, πμο ηένδζζε ημ πνχημ ανααείμ ζε ηθεζζηυ δζαβςκζζιυ. Σμ 

ανπζηυ ζηίηζμ ημο Norman Foster, ιζα επζθάκεζα δζπθήξ ηαιποθυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ υθα ηα δεδμιέκα, 

πμο ηαηέεεηε απυ κςνίξ ζηδ δζαδζηαζία δ ιεβάθδ μιάδα ζοιαμφθςκ υθςκ ηςκ εζδζημηήηςκ, 

μδήβδζακ ζηδ δδιζμονβία εκυξ παναιεηνζημφ ρδθζαημφ ιμκηέθμο δζαπείνζζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ 
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 Aish, Robert, «Generative Components Parametric Design Software Development» ζημ άνενμ “Instrumental Geometry” 

ημο Achim Menges ζημ Techniques and Technologies in Morphogenetic Design, AD, ζε επζιέθεζα Michael Hensel, Achim 
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ηδξ πμθφπθμηδξ βεςιεηνίαξ, πμο ακέθααε δ μιάδα Specialist Modeling ηαζ Smart Geometry 

Group. ηυπμξ ήηακ δ παναβςβή πμθθχκ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ, εκυξ πιεζπζκνχ ιχζεσλ, απυ ηζξ 

μπμίεξ εα επζθεβεί δ αέθηζζηδ, δ μπμία εα ιπμνεί κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ πζεακέξ ιεηααμθέξ ηςκ 

δεδμιέκςκ. 

Ανπζηά, μνίζηδηακ μζ δζάθμνεξ ιεηααθδηέξ ηαζ ηςδζημπμζήεδηακ μζ πανάιεηνμζ (υπςξ μζ εέζεζξ ημο 

ζοζηήιαημξ απμπέηεοζδξ, ημ φρμξ ημο ευθμο ηαζ μζ εέζεζξ ηςκ πενζιεηνζηχκ δμηανζχκ η.α.) ζε «έκα 

ζφζηδια ζπζρεηηδφκελσλ γεσκεηξηψλ».
382

 Με ηδ αμήεεζα ηςκ ηεζζάνςκ παναεφνςκ ημο 

πνμβνάιιαημξ Generative Components έβζκε ηαοηυπνμκα, ιέζς «βθχζζαξ παιδθμφ 

πνμβναιιαηζζιμφ», δ επελενβαζία ηδξ ηαε‟ αοηήξ βεςιεηνίαξ, ςξ έκα πθέβια ιε πμθθά ζδιεία, 

ηαεχξ ηαζ ημο γξαθήκαηνο ησλ ζρέζεσλ ιεηαλφ ιεηααθδηχκ ηαζ βεςιεηνίαξ, πμο απμηοπχκεηαζ 

ςξ έκα δίηηομ ιε ηυιαμοξ, μζ μπμίμζ ακηζζημζπμφκ ζημοξ ηυιαμοξ ηδξ επζθάκεζαξ. Δπίζδξ ιε ηδ 

αμήεεζα ηδξ θακπχιεο ειέγρνπ (law curve controller) ηαζ ημο ιμκηέθμο πμο δείπκεζ ζε μνεή 

πνμαμθή/ αλάπηπγκα ηδ δζάηαλδ ηςκ πακέθςκ, ήηακ δοκαηή δ ηαοηυπνμκδ εκδιένςζδ ηςκ 

πακέθςκ πθήνςζδξ ηδξ επζθάκεζαξ ηαζ ημο -πνμξ ημπή ιε laser- ακαπηφβιαηυξ ημοξ (αθ. εζη. 63). 

Σα ηξία απηά εξγαιεία ρεηξηζκνχ κε θαηαλεκεκέλν, ζπγθεθξηκέλν θαη πξαθηηθφ ξφιν ην 

θαζέλα, ζπλεξγάδνληαη γηα λα ειέγμνπλ ην ζρεδηαζκφ ηεο κεηαβνιήο θαζ φιε ηε δηάξθεηα 

δσήο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Γίκμκηαξ ηάπμζεξ ηζιέξ ζηζξ ιεηααθδηέξ ηαζ πνμζεέημκηαξ κέα ζημζπεία ελεθίζζεηαζ μ βμκυηοπμξ, ημ 

body plan. Ωξ θαζκυηοπμξ ειθακίγεηαζ ιζα πνηθηιία ζηνηρείσλ πμο απανηίγμοκ ημ ηέθοθμξ. Σμ 

ηάεε ζημζπείμ δδθαδή (π.π. έκα οάθζκμ πακέθμ πθήνςζδξ), πμο δεκ έπεζ πενζβναθεί ςξ ηεθζηυ 

ακηζηείιεκμ, ιε ηαεμνζζιέκεξ δζαζηάζεζξ ηαζ ζπήια, αθθά ιέζς παναιέηνςκ πμο ημ παναηηδνίγμοκ 

(βμκυηοπμξ), ζοκακηά ηζξ εθάζηνηε ηνπηθέο ζπλζήθεο, μπυηε ηαζ αληαπνθξίλεηαη ζην 

πεξηβάιινλ θαη παίξλεη ηε κνξθή ηνπ, κεηά απφ αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Σμ ηάεε 

ζημζπείμ δζαθένεζ εθάπζζηα απυ ημ βεζημκζηυ ημο. Σεθζηά, ημ body plan, ιε ηδ ιμνθή ηχδζηα 

πνμβναιιαηζζιμφ (script) ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ηα οπυθμζπα ενβαθεία, επέηνερε ηδ δδιζμονβία εκυξ 

                                                                                                                                                                    
Menges & Michael Weinstock, εηδ. Wiley- Academy, Μ. Βνεηακία, 03-04/2006, ζεθ. 47, ιηθν. δζηή ιμο 

382
 ημ ίδζμ, ζεθ. 48, ιηθν. δζηή ιμο ημο “system of associative geometries” 
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Δηθ. 63. Foster & Partners ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ Specialist Modeling ηαζ Smart Geometry Group- Hugh 

Whitehead, Brady Peters & Francis Aish, Smithsonian Institute Courtyard Enclosure, Washington DC, 2004 

(οθμπμζδιέκμ): πθήεμξ εκαθθαηηζηχκ πνμηάζεςκ. 

πέδζα βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ επζθάκεζαξ δζπθήξ ηαιποθυηδηαξ (αθ. a,b,c) ηαζ δζαβνάιιαηα θμνηίζεςκ (αθ. d) ηαζ 

εενιμιυκςζδξ (αθ. e) 

 

Menges, Achim, “Instrumental Geometry” ζημ Techniques and Technologies in Morphogenetic Design, AD, ζε επζιέθεζα Michael 

Hensel, Achim Menges & Michael Weinstock, εηδ. Wiley- Academy, Μ. Βνεηακία, 03-04/2006 
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πιήζνπο ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ. Με ηάεε αθθαβή, είηε ζημκ ηχδζηα είηε ζηδ βεςιεηνία, ημ 

ρδθζαηυ ιμκηέθμ εκδιενςκυηακ αοηυιαηα ηαζ επέηνεπε ημκ άιεζμ επακαπνμζδζμνζζιυ ηυζμ ηςκ 

ζπέζεςκ, υζμ ηαζ ηδξ βεςιεηνίαξ, δδθαδή ηδ δεκηνπξγία ελφο αθφκε ζηηγκηφηππνπ.  

Ο ηεθζηυξ ηχδζηαξ -ζε 5000 βναιιέξ- είπε 57 παναιέηνμοξ ηαζ επέηνεπε ηδκ παναβςβή εκυξ 

πθδεοζιμφ 120.000 ζημζπείςκ ζε ιυθζξ 15 δεοηενυθεπηα. Όπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, ζδιακηζηυ 

ζημζπείμ ζηδκ πθδεοζιζαηή ζηέρδ απμηεθεί δ αλζμθυβδζδ ησλ ελαιιαθηηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

Κνζηήνζα αλζμθυβδζδξ απμηέθεζακ, ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, πανάβμκηεξ ζηαηζημί, αζζεδηζημί, 

αημοζηζημί ηαζ πενζααθθμκηζημί. Σαοηυπνμκα, δ παναβςβή ιμκηέθςκ ηαζ ηιδιάηςκ ημο ηεθφθμοξ ζε 

ηθίιαηα 1:1, ιέζα απυ ρδθζαηέξ ηεπκζηέξ, αμήεδζακ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμηάζεςκ ηαζ ζηδ θήρδ 

ηςκ ηεθζηχκ απμθάζεςκ. 

 

πλνςίδνληαο, απυ ημ πανάδεζβια πμο ακαθφεδηε θαίκεηαζ υηζ: 

 οπάνπεζ ζπλεξγαζία πεξηζζφηεξσλ δηαγξακκάησλ ηερληθνχ ραξαθηήξα (ηα ηέζζενα 

πανάεονα ενβαζίαξ, δ ηαιπφθδ law curve controller ηαζ ημ ακάπηοβια ηςκ επζιένμοξ 

βεςιεηνζηχκ- πνμξ ηαηαζηεοή- μκημηήηςκ). Σα ηνία αοηά ενβαθεία πεζνζζιμφ ιε 

ηαηακειδιέκμ, ζοβηεηνζιέκμ ηαζ πναηηζηυ νυθμ ημ ηαεέκα, ζοκενβάγμκηαζ βζα κα ειέγμνπλ 

ην ζρεδηαζκφ ηεο κεηαβνιήο ηαε υθδ ηδ δζάνηεζα γςήξ ημο ακηζηεζιέκμο.  

 Ο ζπεδζαζιυξ έβηεζηαζ ζηδ ζέζπηζε θαλφλσλ ηαζ ζηδκ επέιααζδ ζημ δπλεηηθφ κνληέιν 

(βμκυηοπμ/ body plan), ημ μπμίμ ιε ηδ ιμνθή ηχδζηα πνμβναιιαηζζιμφ (script) ηαζ ζε 

ζοκενβαζία ιε ηα οπυθμζπα ενβαθεία, επέηνερε ηδ δδιζμονβία εκυξ πιήζνπο 

ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ.  

 Σμ ηάεε ζηζβιζυηοπμ δζαθένεζ εθάπζζηα απυ ημ βεζημκζηυ ημο, ζοκακηά ηζξ εθάζηνηε ηνπηθέο 

ζπλζήθεο, μπυηε ηαζ ακηαπμηνίκεηαζ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ παίνκεζ ηδ ιμνθή ημο, ιεηά απυ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ημο.  

 Με ηδκ επακάθδρδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηάεε βεκζάξ, μζ 

ιεθεηδηέξ ιπυνεζακ κα επζθέλμοκ ημ βέιηηζην απνηέιεζκα ζε θάζε πεξίπησζε.  
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5 πκπεξάζκαηα- ιέμεηο θιεηδηά. 
 
Παναηάης δζαηοπχκμκηαζ ηα ζπκπεξάζκαηα ηδξ ένεοκαξ ςξ απακηήζεζξ ζηα ενςηήιαηα πμο 

ηέεδηακ ζηδκ εζζαβςβή (αθ. ηεθ. 1.2) ηαζ ελεηάγεηαζ ε ηζρχο ηεο αξρηθήο ππφζεζεο εξγαζίαο.  

 

Απνδεηθλχεηαη υηζ ημ δηάγξακκα, σο αθεξεκέλε κεραλή θαη νδεγφο 

δξάζεο, ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ σο λνεηηθφ εξγαιείν, ζφιθςκα ιε ημκ μνζζιυ 

πμο οπμδεζηκφεζ δ ένεοκα. Δπζηνέπεζ ζημκ ανπζηέηημκα κα δζαηδνήζεζ ημκ έιεγρν 

επί ηδξ δζαδζηαζίαξ, ηαηά ηδκ μπμία εηεξνγελείο κνλαδηθφηεηεο ζοκοπάνπμοκ 

ζε ιζα ελφηεηα/ πνιιαπιφηεηα, πμο κεηαβάιιεηαη δπλακηθά, δίκμκηαξ θαηά 

πεξίπησζε, ηζξ ηαηάθθδθεξ μδδβίεξ βζα ηδ ιεηάααζδ απυ ημ ρδθζαηυ 

πενζαάθθμκ ηαζ ημ πεζνζζιυ ηδξ κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο ζηδκ 

παξαγσγή κνξθήο θαη ρψξνπ.  

 

Σέθμξ, επζπεζνείηαζ έκα εονεηήνζμ ηςκ ελλνηψλ- θιεηδηψλ (index) πμο πνδζζιμπμζήεδηακ, 

πνμηεζιέκμο κα ιπμνέζμοκ κα θακμφκ πνήζζιεξ ζε πζεακέξ ιεθθμκηζηέξ ακαγδηήζεζξ κμδηζηχκ 

ενβαθείςκ ζηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία. 
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5.1 Απαληψληαο ζηα αξρηθά εξσηήκαηα 
 
5.1.1 Οη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηηο δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη ζε λέα 

αλνίγκαηα ζηε δηαγξακκαηηθή ινγηθή 

 
Πνηεο ζπλζήθεο ψζεζαλ ηνπο αξρηηέθηνλεο, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 λα 

νδεγεζνχλ ζηηο δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη λα αλαδεηήζνπλ λέα 

αλνίγκαηα ζηε δηαγξακκαηηθή ινγηθή; Πψο, επεκβαίλνληαο ζηελ επηθξαηνχζα 

θαηάζηαζε, ζην ππάξρνλ, πεηπραίλνπλ ηε κεηαβνιή ηνπ; 

 
ηζξ ανπέξ ημο ‟70 δ ανπζηεηημκζηή μδδβήεδηε ζε ιζα πθδεχνα ηζκδιάηςκ, ζηυπμξ ηςκ μπμίςκ ήηακ 

κα δζαηανάλμοκ ηδκ επζηναημφζα ιέπνζ ηυηε ηάλδ ημο Μμκηένκμο ηζκήιαημξ, πμο επεδίςηε ηδκ 

αθαίνεζδ (reductionism) ηαζ ηδκ απμδμπή ηςκ πνμηαεμνζζιέκςκ ζενανπζχκ ηαζ ηςκ 

μιμβεκμπμζδιέκςκ μνβακχζεςκ, πνμηεζιέκμο κα δζαπεζνζζηεί ηδκ πμθοπθμηυηδηα. Δπζδζχημκηαξ 

ακηίεεηα ηδκ απμδμπή ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ, ηδκ έκκμζα ηδξ ζφβηνμοζδξ, αηυιδ ηαζ ηδξ εκυπθδζδξ, 

ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ πμθοιμνθίαξ, ηδξ ακηζκμιίαξ, ηδξ αηαλίαξ, ημο δζθμνμφιεκμο ηαζ ημο 

απνυαθεπημο, πμο οπάνπεζ ζηδκ πναβιαηζηή γςή, δ ανπζηεηημκζηή ακαγήηδζε ηδ ζδιαζία ηςκ 

εηεξφθιεησλ ζπλδπαζκψλ, ηςκ αξρηηεθηνληθψλ πβξηδίσλ ηαζ ηδξ πμθοζδιίαξ. Γφμ ααζζηέξ 

ηάζεζξ πνδζίιεοζακ ςξ οπυααενμ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα, εζζάβμκηαξ κέεξ έκκμζεξ ηθεζδζά ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή ζηέρδ:  

 δ ιία εζηίαγε ζηδκ ακάβηδ βζα δηαηήξεζε ηεο ζπλέρεηαο, ηδξ ζοκεηηζηυηδηαξ, ηδξ 

μιμζμβεκμπμίδζδξ ηαζ ηδξ εκυηδηαξ  

 ηαζ δ άθθδ ζηδκ απνδφκεζε ηδξ ιμνθήξ, πνμαάθθμκηαξ εζςηενζηέξ ακηζεέζεζξ, ακηζθάζεζξ 

ηαζ ζοβηνμφζεζξ ηαζ απμδεπυιεκδ ηδκ εηεξνγέλεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα.  

 

Με ημ πέναζια ημο πνυκμο, υιςξ, ηαζ θηάκμκηαξ ζηδ δεηαεηία ημο ΄90, απμδείπηδηε υηζ ηαιία απυ 

ηζξ δφμ ηαηεοεφκζεζξ, υπςξ ελεθίζζμκηακ, μφηε δ ειιμκή ζηδκ μιμζμβεκμπμίδζδ μφηε ηαζ δ 

απμδέζιεοζδ απυ αοηήκ ιέζς ακαγήηδζδξ εζςηενζηχκ ακηζεέζεςκ απμηέθεζε ζηακμπμζδηζηυ 
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πθαίζζμ βζα ηδ ζφβπνμκδ ανπζηεηημκζηή ηαζ πμθεμδμιία. Σμ «ιεηαιμκηένκμ» ηαηδβμνήεδηε ςξ «ιδ 

επανηέξ» ηαζ δμβιαηζηυ επεζδή ζοβηνμηήεδηε, ζηδ αάζδ ημο, σο απφξξηςε ηνπ Μνληέξλνπ, πςνίξ 

κα πνμζθένεζ γεξφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν.  

 

Όζμκ αθμνά ηδ δηαγξακκαηηθή θμβζηή: 

 

 ημ ιεκ Μμκηένκμ, ιε ηδ πνήζδ ημο δζαβνάιιαημξ ςξ μνβακυβναιια ηαζ ςξ ακαθοηζηυ 

ενβαθείμ επζιενζζιμφ ημο Όθμο ζε ιένδ ιε ζηυπμ ηδκ ακαζφκεεζή ημο βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ 

ιίαξ ηαζ ιμκαδζηήξ, αέααζδξ ηαζ μνεχξ απμδεδεζβιέκδξ αέθηζζηδξ θφζδξ, ηαηδβμνήεδηε ςξ 

ληεηεξκηληζηηθφ, αθμφ μ ανπζηέηημκαξ πνμηαευνζγε ημ ηεθζηυ ιμνθζηυ απμηέθεζια, έπμκηαξ 

ημκ πιήξε έιεγρν ηδξ ζοκεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ημο ηειηθνχ αληηθεηκέλνπ, πςνίξ υιςξ 

κα ιπμνεί κα πεζνζζηεί ιεηαααθθυιεκδ πθδνμθμνία, κα ηαηακμήζεζ ηαζ  κα ακηαπμηνζεεί ζηδκ 

πμθοπθμηυηδηα  

 ημ δε «ιεηαιμκηένκμ» ηαηδβμνήεδηε βζα ηδ ζπξξίθλσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζε 

εηθνλνγξαθία, αθμφ μζ δζαβναιιαηζηέξ ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ, υπςξ ημ ημθάγ ηαζ 

ημ ιμκηάγ, δεκ ηαηυνεςζακ κα μδδβήζμοκ ζε βναθήιαηα πμο κα πανάβμοκ εηενμβέκεζα 

ιέζα ζε ζοκεηηζηυηδηα. 

 

Αηυιδ υιςξ ηαζ ακ μζ ηάζεζξ πμο ακαπηφπεδηακ ζηα πθαίζζα ημο ιεηαιμκηένκμο ηαηδβμνήεδηακ ςξ 

ακεπανηείξ, εδναίςζακ ηδκ απαίηδζδ βζα θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, 

ημο θοζζημφ ηυζιμο ηαζ ημο δμιδιέκμο πενζαάθθμκημξ ηαζ βζα ηδκ αλάδεημε ηεο εηεξνγέλεηαο. 

Πανάθθδθα πνμζέββζζακ ημ δζάβναιια ςξ ενβαθείμ πμο ππνδεηθλχεη πνιιαπιέο- κε 

εθθξαζκέλεο αθφκε- δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο, θαηά ηελ εμέιημε κηαο δηαδηθαζίαο. ε αοηήκ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ αμήεδζακ μζ ακαγδηήζεζξ ημο Peter Eisenmann, μ μπμίμξ ζημ λεηίκδιά ημο ηδ δεηαεηία 

ημο ΄60, ακαθενυιεκμξ ζηζξ εεςνίεξ ημο Derrida, ακηζηίεεηαζ ζηδ θμβζηή ημο Μμκηένκμο, υπμο ηάεε 

ζημζπείμ ακηθεί ηδ ζδιαζία ημο απυ ηδ πνήζδ ημο, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ δηάγξακκα βζα κα 

απνδεζκεχζεη ηε κνξθή απφ πξνγξακκαηηθέο παξακέηξνπο, ηαηά ακαθμβία ιε ημκ ηνυπμ πμο μ 
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Derrida απμδεζιεφεζ ηζξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ βθςζζζηχκ ζδιαδζχκ απυ ηζξ ηζιέξ ημοξ.  

 

Οζ πνχηεξ ημο ηαημζηίεξ απμηεθμφκ ηαζ ηζξ πνχηεξ ζοβηνμηδιέκεξ πνμζπάεεζεξ ιεηάααζδξ: 

 απυ ημ δζάβναιια- εζηυκα πμο ακαπανζζηά πςνζηέξ- θεζημονβζηέξ ζπέζεζξ,  

 ζημ δζάβναιια πμο θεζημονβεί ςξ ζεκάδη ζε έλα ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα 

δηαθνξεηηθνηήησλ ηαζ δε ζπεηίγεηαζ ιε ηδ θεζημονβία ή ηδκ αζζεδηζηή, πανά επζηνέπεζ ηδκ 

νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηδ θμβζηή ημο ηοπαίμο ηαζ απνυαθεπημο, υπμο μ ιεθεηδηήξ 

έπεζ έιεγρν επί ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ.  

Πανυθα ηα ακμίβιαηα πνμξ κέεξ ηαηεοεφκζεζξ πμο πνμηείκεζ, μ Eisenman δεκ απμννίπηεζ ημ παθζυ, 

πανά ακαβκςνίγεζ ηζξ οπάνπμοζεξ ζοκεήηεξ ηαζ επηδηψθεη κηα λέα αλάγλσζή ηνπο. ηδκ πνυηαζή 

ημο βζα ημ Rebstock Park, βζα πανάδεζβια, αβάγεζ ζηδκ επζθάκεζα οπμαυζημοζεξ αζηζηέξ ζοκεήηεξ, 

μδδβχκηαξ είηε ζε κέεξ ηοπμθμβίεξ, είηε ζημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ηςκ οπανπυκηςκ, αιιά φρη ζηελ 

θαηάξγεζή ηνπο. Σμ ηαζκμφνζμ έηζζ δεκ ακηζηίεεηαζ ζημ παθζυ, πανά ανίζηεηαζ εθαθνχξ 

«κεηαηνπηζκέλν» ζε ζπέζδ ιε ημ οπάνπμκ, οπάνπεζ δδθαδή ιζα εμθυηδηα, ιζα ζφβποζδ ζηδ 

δζάηνζζδ ηςκ μνίςκ ημο πανυκημξ ιε ημ πανεθευκ.  

 

οκεπχξ, κε ηελ απνδνρή ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο σο αθεηεξία ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

ακάβηδξ φπανλδξ εκυξ ενβαθείμο πμο εα αμδεάεζ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ ημ ρεηξηζκφ ηεο 

κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο, ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ ζοκεηηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζοκέπεζαξ εκυξ 

πμθφπθμημο ζοκυθμο, απμηεθμφιεκμο απυ εηεξνγελή ζηνηρεία ηαζ εα μδδβεί ζε ιζα 

πνιιαπιφηεηα ιχζεσλ, μζ ανπζηέηημκεξ ακαγδημφκ: 

 ηδ κεηαβνιή ημο οπάνπμκημξ,  

 ημ άκμζβια πνμξ λέεο θαηεπζχλζεηο ηαζ  

 ημκ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο δηαγξακκαηηθήο ινγηθήο ηαζ ημο νυθμο ημο δζαβνάιιαημξ 

ςξ ενβαθείμ ζηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία,  

πνμηείκμκηαξ έηζζ ελαιιαθηηθέο ζην αδηέμνδν πμο δζαθαζκυηακ υηζ μδδβείηαζ δ ανπζηεηημκζηή ιεηά 

ημ Μμκηένκμ ηαζ ηδκ απμδυιδζδ.  
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Πνμηεζιέκμο υιςξ κα βίκεζ εθζηηή δ επέιααζδ ζηδκ επζηναημφζα ηαηάζηαζδ ηαζ δ 

απνζηαζεξνπνίεζή ηδξ βεκκήεδηε δ ακάβηδ: 

 

 αθ‟ εκυξ ηδξ ηαηακυδζδξ ζε αάεμξ ηςκ εκκμζχκ ηδξ ιεηααμθήξ ηαζ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ, ηδξ 

ζοκέπεζαξ ηαζ ηδξ ζοκεηηζηυηδηαξ, ηςκ μιαθχκ ιεηαζπδιαηζζιχκ, ηδξ εηενμβέκεζαξ ηαζ ηδξ 

πμθθαπθυηδηαξ, εκκμζχκ πμο έπμοκ ηζξ νίγεξ ημοξ ηαζ ανίζημοκ εθανιμβή ζε γλσζηηθά 

πεδία άιισλ επηζηεκψλ, μπυηε μζ ιεθεηδηέξ ζηνάθδηακ πνμξ ηδ θοζζηή, ηδ αζμθμβία ηαζ 

ηδκ ημπμθμβία 

 αθ εηένμο, ηδξ ηνίζδξ ηαζ επακαπνμζδζμνζζιμφ ηάπμζςκ απυ ηζξ επζηναημφζεξ ανπέξ ηαζ 

ακηζθήρεζξ ηαζ ηδξ ζοβηνυηδζδξ εκυξ ζζπονμφ εεςνδηζημφ πθαζζίμο, ιε ηνζηζηυ θυβμ ηαζ ηα 

ηαηάθθδθα ενβαθεία, μπυηε ζηνάθδηακ πνμξ ηδ θηινζνθία.  

 

Δίκαζ θακενυ υηζ ζε πενίμδμ ηνίζδξ δ ηάεε επζζηήιδ ηαζ ζδζαίηενα δ ανπζηεηημκζηή, πμο είκαζ ιζα 

πμθζηζζιζηή επζζηήιδ, δε κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη σο απηφλνκν γλσζηηθφ πεδίν, πμο δεκ έπεζ 

μοδειία ακάβηδ ακαθμνάξ ζε άθθα επζζηδιμκζηά πεδία. Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα κα ζοιαεί 

μπμζαδήπμηε κεηαβνιή ζημ ηαηεζηδιέκμ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ζηέρδξ ηαζ αοηή κα μδδβδεεί ζε εμέιημε 

είκαζ, απυ ημ ζηάδζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ αηυιδ:  

 μ ανπζηέηημκαξ κα ηαηακμεί ζε αάεμξ ηαζ κα απμδέπεηαζ ηδκ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ, αθθά ηαζ 

ηζξ ηάζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζε παγθφζκην επίπεδν, ηαεχξ ηαζ ημοξ θυβμοξ πμο έπμοκ 

μδδβήζεζ ζε αοηέξ  

 κα ακαπηφζζεζ ηθαλφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, χζηε κα ιπμνεί κα ανενχζεζ ηεηιδνζςιέκμ 

ηνζηζηυ θυβμ  

 ιέζα απυ ηαηάθθδθεξ λνεηηθέο δηαδηθαζίεο, κα αλζμπμζεί δδιζμονβζηά θζθμζμθζηά 

εκαφζιαηα ηαζ ζημζπεία απυ άθθεξ επζζηήιεξ βζα ηδκ ακαγήηδζδ ελλνηνινγηθψλ κνληέισλ 

θαη λνεηηθψλ εξγαιείσλ, πμο εα μδδβήζμοκ ζηδ ιεηαηυπζζδ απυ ηζξ επζηναημφζεξ ανπέξ 

πνμξ κέα ακμίβιαηα. 
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5.1.2 Η αλάγλσζε, εξκελεία θαη ρξήζε ηνπ θηινζνθηθνχ ιφγνπ απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο θαη 

ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζθέςεο 

 
Πψο νη αξρηηέθηνλεο δηαβάδνπλ, εξκελεχνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην θηινζνθηθφ ιφγν; 

ε ηη βάζνο θηάλεη ε έξεπλά ηνπο θαη κε πφζε ζπλέπεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

αλαγλψζκαηά ηνπο ζην ζεσξεηηθφ ιφγν θαη έξγν ηνπο; Η ζηξνθή πξνο ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο θηινζνθίαο βνήζεζε ηειηθά ζηελ εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζθέςεο; 

 

Οζ ανπζηέηημκεξ ζηνάθδηακ ζηδ θηινζνθία ηαζ ηζξ ζεηηθέο επηζηήκεο, χζηε κα ακαηαθφρμοκ ηα 

εεςνδηζηά ενβαθεία πμο εα ημοξ επέηνεπακ κα πεζνζζημφκ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηαζ ηδ ιεηαααθθυιεκδ 

πθδνμθμνία ηαζ κα εζζάβμοκ ζημκ πνμαθδιαηζζιυ ημοξ ηδ δζαδζηαζία ηδξ μιαθήξ ιμνθμπμίδζδξ, 

πμο έβηεζηαζ ζηδ ιίλδ δζαθμνεηζημηήηςκ ηαζ εηενυηθδηςκ ζημζπείςκ, ζε έλα ζπλερέο, αθθά 

εηεξνγελέο ζχζηεκα. Όηακ ηέεδηακ μζ πνχηεξ αάζεζξ, μζ ανπζηέηημκεξ πνμζέββζζακ ηαζ πάθζ ημ 

θζθμζμθζηυ θυβμ, πνμηεζιέκμο κα ακαγδηήζμοκ έκακ πζεακυ ηξφπν ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

ρεηξίδεηαη ηε κεηαβνιή θαη λα νδεγεζνχλ ζηελ εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζθέςεο. ηδκ πμνεία 

ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ δζαθαίκεηαζ πχξ μζ πνμαθδιαηζζιμί πμο ακέπηολακ μζ Deleuze- Guattari 

δζαηνέπμοκ υθμ ημ πεδίμ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ζηέρδξ απυ ηδ δεηαεηία ημο ΄90 έςξ ζήιενα. Παναηάης 

εκημπίγμκηαζ ιυκμ μζ ανπζηέξ έκκμζεξ πμο δζαιυνθςζακ ηζξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

δοκαιζηχκ δζαδζηαζζχκ ζπεδζαζιμφ. Όπςξ ακαθφεδηε ζηα ηεθάθαζα 3 & 4, ημ πθαίζζμ πμο 

επζθέπεδηε πνμξ ιεθέηδ απμηεθείηαζ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, απυ ημοξ ανπζηέηημκεξ Greg Lynn, Peter 

Eisenmann, UNStudio, Jesse Reiser, Ali Rahim ηαζ ημοξ εεςνδηζημφξ Sanford Kwinter, Stan 

Allen, Manuel De Landa, Jeffrey Kipnis ηαζ John Rajchman πμο δζααάγμοκ, ενιδκεφμοκ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκ ημ θζθμζμθζηυ θυβμ ηςκ Deleuze- Guattari ηαζ ηζξ ακαθμνέξ ημοξ ζημ ένβμ ημο 

Leibniz, ημο Spinoza, ημο Bergson, ημο Bacon αθθά ηαζ ημο Foucault.  
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Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιεθεηχκηαξ ημ θζθμζμθζηυ θυβμ ηςκ Deleuze- Guattari ηαζ ηα ζπεηζηά ηείιεκα 

κευηενςκ ενεοκδηχκ εεςνδηζηχκ βφνς απυ: 

 

 ηδκ «πηύρωζε» ςξ θμνέα ηςδζημπμζδιέκδξ, ιεηαααθθυιεκδξ πθδνμθμνίαξ, μζ ανπζηέηημκεξ 

ήνεακ ζε επαθή ιε ηζξ έκκμζεξ ηδξ έπ‟ άπεηξνλ επαλάιεςεο, ηεο πνιιαπιφηεηαο, ηεο 

ζπλερνχο νκαιήο εμέιημεο, ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο πμο ημοξ έδςζακ ηδ 

δοκαηυηδηα κα πξνζεγγίζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα κέζσ ηεο επθακςίαο (pliancy) ηαζ κα 

μδδβδεμφκ ζε κέεξ ιμνθέξ δοκαιζηήξ ζηαεενυηδηαξ, ςξ έκα ααειυ απνυαθεπηεξ, 

πεηπραίλνληαο ζπγρψλεπζε πνιιαπιψλ θαη εηεξφθιεησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε έκα 

ζφζηδια (αθ. 3.2.1.1). 

 

Γζα πανάδεζβια, μ Greg Lynn πμο οπμζηδνίγεζ υηζ «δ πηφπςζδ/ ακαδίπθςζδ είκαζ δ ιέεμδμξ, ιέζς 

ηδξ μπμίαξ, ιζα επζθάκεζα εκυξ ιεβάθμο μιμζμβεκμφξ υβημο ιπμνεί κα δζαθμνμπμζδεεί δζαηδνχκηαξ 

ηδ ζοκέπεζά ηδξ αθμφ, ιέζς ηδξ μιαθήξ δζαζηνςιάηςζδξ ηαζ ηδξ μιαθήξ ιμνθμπμίδζδξ, επζηνέπεζ 

ηδκ εκζςιάηςζδ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ζε έκα ζοκεπέξ, αθθά εηενμβεκέξ ζφζηδια»,
383

 ζηδκ πνυηαζή 

ημο βζα ημ Port Authority Gateway (αθ. 3.3.2.1) ζπεδζάγεζ έκα ηαιποθυιμνθμ ζηέβαζηνμ ςξ εκζαίμ 

ηέθοθμξ ιε δζαθμνμπμζήζεζξ, πμο θζθμλεκεί υθεξ ηζξ δζαθμνεηζηέξ, εηενυηθδηεξ δναζηδνζυηδηεξ ημο 

πνμβνάιιαημξ. Ακ ηαζ, υπςξ έπεζ επζζδιακεεί, ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ημ αήια απυ ηδ ρδθζαηή 

ζπδιαημπμζδιέκδ απυδμζδ ηςκ ιεηαααθθυιεκςκ δεδμιέκςκ ζηδ δδιζμονβία ιμνθήξ 

πναβιαημπμζείηαζ ιάθθμκ απθμσηά, δ πνυηαζδ είκαζ απυ ηζξ πνχηεξ πμο απμδεζηκφμοκ υηζ δ ιίλδ 

δζαθμνεηζημηήηςκ ζε ιζα ζοκέπεζα ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ ακάδοζδ απνυαθεπηςκ ζοιαάκηςκ, ιζα 

εεχνδζδ πμο άκμζλε κέα πεδία ζηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ. 

Ακηίζημζπα, μ Eisenman ζηδκ πνυηαζή ημο βζα ημ Rebstock Park (αθ. 3.2.1.3) αλζμπμζεί ηδκ ηδέα 

ηεο πηχρσζεο γηα λα επαλεμεηάζεη ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, υζμκ αθμνά ηδ 

ζπέζδ κέμο- παθζμφ, ακμζπημφ- ηθεζζημφ, πχνςκ ηίκδζδξ- πχνςκ ζηάζδξ, ειπμνίμο ηαζ ηαημίηδζδξ 

                                                      
383

 Lynn, Gregg, "Architectural Curvilinearity. The Folded, the Pliant and the Supple” ζημ Folding in Architecture, 

ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 102, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1993, ζεθ. 13, ιηθν. δζηή ιμο 
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ηαζ κα εληάμεη λέεο, πνπ λα επλννχλ ηελ ππνδνρή απξφβιεπησλ ζπκβάλησλ, εζζάβμκηαξ έηζζ 

ιζα ξεπζηή ινγηθή ζπλεθηηθφηεηαο, υπμο πνςηανπζηυ νυθμ παίγεζ δ δζαηήνδζδ ηςκ 

δζαθμνεηζημηήηςκ, δ ελενεφκδζδ απνυαθεπηςκ, εοέθζηηςκ ημπζηχκ ζοκδέζεςκ, δ εζζαβςβή 

εηενυηθδηςκ ζημζπείςκ ζε έκα ζοκεπέξ ιείβια, ηαζ δ δζανηήξ ιεηαιυνθςζδ ζημζπείςκ απυ ιζα 

ηαηάζηαζδ ζε άθθδ. Ζ πνμζπάεεζα ημο Eisenman εεςνήεδηε επζηοπήξ ηαζ ζοκεπήξ ιε ημ εεςνδηζηυ 

ημο θυβμ ηαζ, ιάθζζηα, μ Rajchman οπμζηδνίγεζ υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ημο πνμζθένεζ ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή υ,ηζ μ θυβμξ ημο Deleuze ζηδ θζθμζμθία. To Rebstock Park εζζάβεζ ηδκ ηνζζδζάζηαηδ 

πηφπςζδ ζηδκ ανπζηεηημκζηή, παναιέκεζ «αδφκαιμ» (week), «απυιαηνμ» (distantiated) ηαζ ζηακυ κα 

δεπηεί ηδκ εοηαζνία ιζαξ ζφκεεηδξ επακάθδρδξ (fold, unfold, refold/ implicate, explicate, 

replicate), ιέζα απυ ηδκ μπμία εα εηθναζηεί «υ, ηζ δεκ είκαζ ήδδ εηεί», αθθά εκοπάνπεζ ςξ 

δοκδηζηυηδηα ηαζ πενζιέκεζ ηδκ πναβιάηςζή ημο.
384

  

 

Μεθεηχκηαξ ημ θζθμζμθζηυ θυβμ ηςκ Deleuze- Guattari ηαζ ηα ζπεηζηά ηείιεκα κευηενςκ ενεοκδηχκ 

εεςνδηζηχκ βφνς απυ: 

 

 ηζξ «ηεξαξρηθέο θαη ξηδωκαηηθέο δνκέο», μζ ανπζηέηημκεξ πνμζέββζζακ ηελ θαηαζθεπή σο 

δηαδνρή ζπκβάλησλ, δεπυιεκμζ υηζ δ ανπζηεηημκζηή ιπμνεί κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ 

οπάνπμοζεξ ζοκεήηεξ νεοζηυηδηαξ ηαζ ηοπαζυηδηαξ, ηζξ «εηενμβέκεζεξ», ηζξ ημπζηέξ 

ιεηααμθέξ, ηζξ εφεναοζηεξ ζζμννμπίεξ ηαζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ιε ζεααζιυ, ςξ εοηαζνία βζα 

ηδκ ακαηάθορδ κέςκ ενβαθείςκ (αθ. 3.2.1.2). 

                                                      
384

«Όπςξ δ πηφπςζδ μδδβεί ζε κέα ιμκμπάηζα ημο «ά- ιμνθμο» (informel) ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ «πηφπςζδξ/ 

δίπθςζδξ, λεδίπθςζδξ, ακαδίπθςζδξ» (folding, unfolding, refolding), εηθνάγμκηαξ εκοπάνπμοζεξ δοκδηζηυηδηεξ, ηυηε ηαζ 

ημ Rebstock Park πνμηείκεζ έκακ «ά- ιμνθμ» (informel) ηνυπμ ζπεδζαζιμφ. Αημθμοεχκηαξ ηδ δζαδζηαζία ημο εκημπζζιμφ 

«εκζςιαηςιέκςκ» (implicated in) ζημζπείςκ, πμο απμγδημφκ κα ακαθοεμφκ ηαζ κα εηθναζημφκ πςνζηά (to be explicated) 

ηαζ ηδκ επακάθδρδ ηδξ δζαδζηαζίαξ (replication), μδδβείηαζ ζε ιζα ζοκεεηυηδηα πενίπθμηδ (perplication), πμο αθήκεζ ανηεηυ 

«εκδζάιεζμ πχνμ» βζα κα ακαδοεμφκ ζοιαάκηα». Rajchman, John, Constructions, εηδ. MIT Press, Cambridge Mass, 1988, 

ζεθ. 12- 36, ιηθν. δζηή ιμο 
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Γζα πανάδεζβια, μ θζθμζμθζηυξ θυβμξ ηςκ Deleuze ηαζ Guattari βφνς απυ ζενανπζηέξ δμιέξ, πμο 

μκυιαζακ „strata‟ ή „trees‟ ηαζ δμιέξ απμηεθμφιεκεξ απυ εηενμβεκή ζημζπεία, μνβακςιέκα ζε έκα 

ζοκεπέξ ιείβια, πμο μκυιαζακ „rhizomes‟ απμηέθεζε ημ ηαηάθθδθμ ενβαθείμ, βζα ημκ Stan Allen 

(αθ. 3.2.1.2) κα ζοβηνίκεζ ηφπμοξ αιενζηάκζηςκ πυθεςκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ κα δζαηνίκεζ δφμ ηαηδβμνίεξ: 

αοηέξ πμο είκαζ νξγαλσκέλεο ηεξαξρηθά ηαζ αοηέξ πμο ακαπηφπεδηακ ζε ινγηθή δηθηχνπ. Οζ 

ζφβπνμκεξ ιδηνμπυθεζξ παναηήνδζε, ζοκδοάγμοκ ζημζπεία απυ ηζξ δφμ ηαηδβμνίεξ, ιε απμηέθεζια 

κα παναηηδνίγμκηαζ απυ ζοκεήηεξ νεοζηυηδηαξ, «ζπλζήθεο πεδίνπ», μζ μπμίεξ ένπμκηαζ ζε 

ακηίεεζδ ιε ηζξ ηθαζζζηέξ ανπέξ ηαηακυδζδξ ηαζ ακηίθδρδξ ηδξ πυθδξ, αθθά ηαζ ιε ηζξ ανπέξ 

ζφκεεζδξ ημο Μμκηένκμο. Πνμζεββίγμκηαξ ηζξ πυθεζξ ςξ γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ πμο οπαημφμοκ ζε 

εζςηενζημφξ θαλφλεο απην-νξγάλσζεο ηαζ παναηηδνίγμκηαζ απυ επέιηθηεο εζσηεξηθέο ζρέζεηο, 

ξεπζηέο ηεξαξρίεο ακάιεζα ζηα δζάθμνα ημζκςκζηά ζηνχιαηα, ηαζ «εηεξνγέλεηεο» πμο 

ζζμννμπμφκ ζε εοαίζεδηεξ ηαζ θεπηέξ ζζμννμπίεξ, έημζιεξ κα ακαηναπμφκ βζα κα ζζμννμπήζμοκ 

λακά ιε ηα κέα δεδμιέκα, μ Allen οπμζηήνζλε υηζ δ ανπζηεηημκζηή ιπμνεί κα απμθφβεζ ημ αδζέλμδμ 

ημο Μμκηένκμο, πμο επζεοιμφζε ημκ πθήνδ έθεβπμ ηςκ πάκηςκ ηαζ αδζαθμνμφζε βζα ηδκ 

πμθοπθμηυηδηα, ηδκ αηαεμνζζηία ηαζ ηδ ζοκεπή ελεθζζζζιυηδηα ηςκ πυθεςκ. 

 

Μεθεηχκηαξ ημ θζθμζμθζηυ θυβμ ηςκ Deleuze- Guattari ηαζ ηα ζπεηζηά ηείιεκα κευηενςκ ενεοκδηχκ 

εεςνδηζηχκ βφνς απυ: 

 

 ηδκ «θνηλωλία ηεο πεηζαξρίαο» ηαζ ηδκ «θνηλωλία ηνπ ειέγρνπ» δ ανπζηεηημκζηή 

μδδβήεδηε ζηδ ιεηάααζδ απφ ηεξαξρηθέο, top down θαη ληεηεξκηληζηηθέο ζε πην 

επέιηθηεο, bottom up ζπλζεηηθέο δηαδηθαζίεο. Ο ανπζηέηημκαξ παφεζ πθέμκ κα είκαζ μ 

εζδζηυξ πμο επζαάθθεζ ημ μνευ, πμο ζοκημκίγεζ ηαζ πνμηαεμνίγεζ ηα πάκηα, πενζμνίγμκηαξ ηδ 

ιεηααμθή ηαζ ηδκ ηζκδηζηυηδηα, πνμηεζιέκμο κα έπεζ ημκ πθήνδ έθεβπμ ημο απμηεθέζιαημξ ηαζ 

βίκεηαζ μ δζαπεζνζζηήξ ηδξ πθδνμθμνίαξ, ηδξ ιεηααμθήξ ηαζ ηςκ μιαθχκ ιεηαζπδιαηζζιχκ, 

ζέηεη ηνπο θαλφλεο νξγάλσζεο θαη ελζσκαηψλεη ηνλ έιεγρν σο αλαπφζπαζην, 



 439 

εζσηεξηθφ ηκήκα ηεο θάζε δηαδηθαζίαο πνπ εμειίζζεηαη ζην ρξφλν, λεηζκχκηαξ ιε ημ 

ζπεδζαζιυ ηαζ ζοκεπίγμκηαξ ιε ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδ πνήζδ/ μζηεζμπμίδζδ ημο ηηζζιέκμο 

πχνμο (3.3.1.2). 

 

Γζα πανάδεζβια, μ Ali Rahim ιεθεηχκηαξ ηδ ιεηάααζδ απυ ηθεζζηά ζοζηήιαηα ηεκηνζημφ εθέβπμο 

ζενανπζηχκ μνβακχζεςκ ηαζ ζηαεενχκ αλζχκ, υπμο ηα πςνζηά ηαζ πνμκζηά υνζα είκαζ ζαθή ηαζ 

ηαεμνζζιέκα (striated) ηαζ υπμο ηνίκεηαζ ηαζ εθέβπεηαζ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια (ημζκςκία πεζεανπίαξ 

ηαηά Deleuze) ζε ακμζπηά δζηηοαηά ζοζηήιαηα, υπμο εοκμείηαζ δ πνςημαμοθία ηδξ ιμκάδαξ, ηα 

πςνζηά ηαζ πνμκζηά υνζα βίκμκηαζ πζμ αζαθή ηαζ θεία (smooth) ηαζ μ έθεβπμξ εκζςιαηχκεηαζ ζε ηάεε 

δζαδζηαζία ςξ ηιήια δηαζπλδεδεκέλεο ξντθφηεηαο (ημζκςκία εθέβπμο ηαηά Deleuze), πνυηεζκε έκα 

ιμκηέθμ ζπεδζαζιμφ βζα ηδ ζεζνά ηαηαζηδιάηςκ ηδξ Reebok ζηακυ κα αθθάγεζ ιε ημ πνυκμ, κα 

πνμζανιυγεηαζ ζηδκ πενζμπή ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ, αθθά κα ιπμνεί κα πανάβεζ ηαζ απνυαθεπηεξ 

ηαηαζηάζεζξ (αθ. 3.3.2.1). Υνδζζιμπμζχκηαξ ηαηάθθδθεξ ρδθζαηέξ ηεπκζηέξ ηαζ ειέγρνληαο ηηο 

παξακέηξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε, 

δδιζμφνβδζε ιζα πθαηθυνια πμο επέηνεπε ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (ηδ εέζδ ημο ηάεε 

ηαηαζηήιαημξ, ημ είδμξ ηδξ βεζημκζάξ πμο ανίζηεηαζ, ημ ιέβεευξ ημο, ημ πθήεμξ ημο ηυζιμο πμο ημ 

επζζηέπηεηαζ ηαζ ημ πθήεμξ ηςκ δζαεέζζιςκ πνμσυκηςκ) κα μδδβμφκ ζε δζαθμνεηζηέξ δηαηάμεηο γηα 

ην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο, θαηά πεξίπησζε. 

 

Μεθεηχκηαξ ημ θζθμζμθζηυ θυβμ ηςκ Deleuze- Guattari ηαζ ηα ζπεηζηά ηείιεκα κευηενςκ ενεοκδηχκ 

εεςνδηζηχκ βφνς απυ: 

 

 ηα δίπμθα «ελεξγά ππαξθηό θαη δπλεηηθό», «κεηαβαιιόκελεο θαη ζηαζεξέο- εκκέλνπζεο 

δνκέο», «απηνπνίεζε- αιινπνίεζε» ηαζ «απηνπξνζδηνξηζκόο- εηεξνπξνζδηνξηζκόο» 

(3.3.1.3), μζ ανπζηέηημκεξ ιπυνεζακ κα δζενεοκήζμοκ ηδκ ηαοηυηδηα ημο ανπζηεηημκζημφ 

ακηζηεζιέκμο ιε ηνζηήνζα δζαθμνεηζηά απυ αοηά ηδξ ζοιααηζηήξ ηοπμθμβζηήξ πνμζέββζζδξ: δ 

ηαοηυηδηα ημο ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο πνμζδζμνίγεηαζ ηαοηυπνμκα «απυ ηδ ζπέζδ ημο ιε 
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ημκ εαοηυ ημο (απηνπξνζδηνξηζκφο), αθθά ηαζ απυ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημ άθθμ 

(εηεξνπξνζδηνξηζκφο) ηαζ δ πμθοπθμηυηδηα ημο έβηεζηαζ αηνζαχξ ζημκ νκνην/ 

απηνπνηεηηθφ ημο παναηηήνα, υπςξ δζαιμνθχκεηαζ απυ ηζξ εκκελείο ηδηφηεηέο ηνπ, αθθά 

ηαζ απυ ηδ δζάδναζή ημο ιε άθθα ακηζηείιεκα/ πνήζηεξ (αιινπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα), 

πμο μοζζαζηζηά δζαθμνμπμζμφκ/ κεηαβάιινπλ ηα παναηηδνζζηζηά ημο.  

 

Γζα πανάδεζβια, δεπυιεκμζ ημ εεςνδηζηυ θυβμ ηςκ Pierre Levy, John Rajchman ηαζ Manuel De 

Landa, πμο οπμζηήνζγακ υηζ δ ανπζηεηημκζηή ζφκεεζδ είκαζ νκνπνηεηηθή θαη αιινπνηεηηθή 

δζαδζηαζία ηαοηυπνμκα (Guattari, on Machines), δζάθμνμζ ανπζηέηημκεξ ακαγήηδζακ ζηα ένβα ημοξ 

δηεπζεηήζεηο (agencements), πμο κα επζηνέπμοκ ηδ δζηηή οπυζηαζδ ηδξ ζοκεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ, 

ηαεχξ ηαζ δπλεηηθά κνληέια πμο κα επζηνέπμοκ ζημ οπυ ζπεδζαζιυ/ οθμπμίδζδ ανπζηεηημκζηυ 

ακηζηείιεκμ, ακάθμβα ιε ηζξ δζαθμνεηζηέξ πενζζηάζεζξ, κα απμηηήζεζ δζαθμνεηζηή ιμνθή, λα 

ελεξγνπνηεζεί, λα ζπκβεί ιε δζαθμνεηζηυ ηάεε θμνά ηνυπμ. Πνάβιαηζ, ζε ένβα υπςξ ημ Rebstock 

Park ημο Eisenman, ημ Hydrogen House ημο Greg Lynn,ημ Variations ημο Ali Rahim, ηδκ 

εβηαηάζηαζδ Ice storm βζα ημ Μμοζείμ Μμκηένκαξ Σέπκδξ ηδξ Βζέκκδξ ηςκ Zaha Hadid ιε ημκ 

Patrik Schumacher, ημ ζηαειυ ημο Arhnem ηςκ UN Studio, ημ Yokohama Port Terminal ηςκ 

Reiser- Umemoto η.α., ζε άθθα πενζζζυηενμ ηαζ ζε άθθα θζβυηενμ, υπςξ ζπμθζάγεηαζ ζηα πθαίζζα 

ηδξ ένεοκαξ, μζ ανπζηέηημκεξ έπμοκ δχζεζ έιθαζδ ζημκ μνζζιυ εκυξ εχξνπο θξηηεξίσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ, αάζεζ ηςκ μπμίςκ εα ελεθζπεεί δ δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ. Ο Rahim ημκίγεζ υηζ, ζε 

ακηίεεζδ ιε ημκ μνζζιυ ημο «ηφπμο» ςξ δζαηνζηζηυ ηδξ ηαοηυηδηαξ εκυξ ηηζνίμο, ιε ηδκ ειθάκζζή ημο 

κα θακενχκεζ λεηάεανα ηδ πνήζδ ημο, δμοθεφμκηαξ ηακείξ ιε δπλεηηθά κνληέια, δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ζημ πνήζηδ κα ακαπνμζανιυγεζ ημ πνυβναιια, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο ηάεε θμνά. 

Έηζζ, δ έκκμζα ημο «ηφπμο» δείπκεζ κα ακηζηαείζηαηαζ απυ ηδκ έκκμζα ημο «γνληδίνπ», πμο θένεζ 

απμεδηεοιέκδ ζηδ δοκδηζηή ημο ιμνθή ηδκ πθδνμθμνία (πμο εκκέλεη) ηαζ μδδβεί ζε ιζα 

πνιιαπιφηεηα πξαγκαηψζεσλ, δεπυιεκμ επζδνάζεζξ απυ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ.  
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πλνςίδνληαο, δ αλάγλσζε ηνπ θηινζνθηθνχ ιφγνπ ησλ Deleuze- Guattari ηαζ ηςκ εεςνδηζηχκ 

πμο ημκ ενιήκεοζακ ή ζηδνίπηδηακ ζε αοηυκ βζα κα ημκ πνμζανιυζμοκ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ ζηέρδξ: 

 

 έδςζε ηνμθή ζημοξ ανπζηέηημκεξ βζα κα ηαηακμήζμοκ έκκμζεξ ηαζ δμιέξ ημο ζφβπνμκμο 

αζηζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ κα λεπενάζμοκ ηδκ ηνίζδ ζηδκ μπμία μδδβμφηακ δ ανπζηεηημκζηή 

ιεηά ηδκ απμδυιδζδ ιε ηδκ έθθεζρδ εεςνδηζηχκ ενβαθείςκ ηαζ ηνζηζημφ θυβμο. Πανυθμ πμο 

ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μζ ανπζηέηημκεξ ηαηδβμνήεδηακ υηζ δεκ ειααεφκμοκ ζε κμήιαηα ηαζ 

υηζ δεκ έπμοκ ημ απαναίηδημ βκςζηζηυ οπυααενμ βζα κα ηαηακμήζμοκ θζθμζμθζηέξ έκκμζεξ, 

ιε απμηέθεζια κα ηάκμοκ απθμσηέξ ακαθμνέξ ζε αοηέξ ηαζ κα πανμοζζάγμοκ αζοκέπεζα απυ 

ημ εεςνδηζηυ θυβμ ζημ ένβμ ημοξ, δ ηάζδ πμο ακαπηφπεδηε ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟90 

απέδεζλε, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, υηζ μ θηινζνθηθφο ιφγνο ησλ Deleuze- Guattari έδσζε ηα 

θαηάιιεια ζεσξεηηθά εξγαιεία γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο 

επνρήο ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.  

 Οδήβδζε ηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ κα δζεονφκεζ ημοξ μνίγμκηέξ ηδξ ηαζ κα ακαγδηήζεζ 

εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαβνιήο, ηδ ιίλδ εηενυηθδηςκ εκζημηήηςκ ηαζ 

δναζηδνζμηήηςκ ζε έκα ζοκεπέξ ζφζηδια, ηδκ εκζςιάηςζδ ημο πνυκμο ςξ δοκαιζημφ 

πανάβμκηα ζημ ζπεδζαζιυ ιε ηδ ζοκεπή ακηαθθαβή πθδνμθμνίαξ ακάιεζα ζηα ειπθεηυιεκα 

ιέθδ ηαζ ηδ ζοκεπή αθθαβή ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηδκ απμδμπή ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ, ημο 

ηοπαίμο, ημο απνυαθεπημο ηαζ ηεο κε δπλαηφηεηαο ηνπ πιήξνπο ειέγρνπ θαη 

πξνθαζνξηζκνχ ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο.  

 

Με ηηο θαηάιιειεο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λνεηηθά εξγαιεία, φπσο αλαπηχρζεθαλ κε ηελ 

νηθεηνπνίεζε θηινζνθηθψλ ελλνηψλ, ε αξρηηεθηνληθή θαηάθεξε λα απνζηαζεξνπνηήζεη ηελ 

επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, λα αλνίμεη λέα κέησπα πξνο εμεξεχλεζε θαη, ηειηθά, λα νδεγεζεί ζε 

ζεκαληηθέο εμειίμεηο.  
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5.1.3 Η αμηνπνίεζε ελλνηψλ απφ ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ζεσξεηηθψλ 

εξγαιείσλ απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαβνιήο  

 
Πψο νη αξρηηέθηνλεο αμηνπνηνχλ έλλνηεο απφ ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο γηα λα 

ζπγθξνηήζνπλ ζεσξεηηθά εξγαιεία; Πψο, φηαλ δηαρεηξίδνληαη ηε κεηαβνιή, κπνξνχλ 

λα δερηνχλ ην ρξφλν σο δπλακηθφ παξάγνληα ζρεδηαζκνχ; Γηαηί πξνηηκνχλ ηε ρξήζε 

ηνπνινγηθήο γεσκεηξίαο;  

 
Ζ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ ηαζ πνάλδ ζηα ηέθδ ημο πνμδβμφιεκμο αζχκα επδνεάζηδηε, εηηυξ απυ ηδ 

θζθμζμθία, ηαζ απυ ηζξ ακαγδηήζεζξ ηςκ ιαεδιαηζηχκ, ηδξ θοζζηήξ ηαζ ηδξ ιμνζαηήξ αζμθμβίαξ ηςκ 

ανπχκ ημο 20
μο

 αζχκα ιε ηδ ιεηάααζδ απυ ημκ ηθεζζηυ ιδπακζηυ ηυζιμ ηαζ ηδ βναιιζηή, αζηζμηναηζηή 

-ζηδνζγυιεκδ ζηδ Νεοηχκεζα θμβζηή- εεχνδζδ ημο ηυζιμο, ζε ιζα κε γξακκηθή, δπλακηθή εεχνδζή 

ημο (αθ. 3.2.2). οβπνυκςξ, δ ελμζηείςζδ ιε ηάπμζα βκςνίζιαηα ηδξ ηνπνινγηθήο γεσκεηξίαο, πμο 

εκδζαθένεηαζ βζα «ιμκηέθα αθδνδιέκδξ μνβάκςζδξ», βζα ημ είδμξ ημο δεζιμφ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ 

πμο απμηεθμφκ ημ ζφκμθμ ηαζ βζα ηζξ ζδζυηδηεξ εηείκεξ πμο παναιέκμοκ αιεηάαθδηεξ, υηακ δ ιμνθή 

οπυηεζηαζ ζε παναιμνθχζεζξ, επζηνέπεζ δδθαδή ημ πεζνζζιυ ιμνθχκ, πμο ιεηαθθάζζμκηαζ ηαζ 

δζαθμνμπμζμφκηαζ μιαθά ηαζ ζε ζοκέπεζα, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αξρηηέθηνλεο λα 

επαλεμεηάζνπλ ην ξφιν ηνπο ζηε ζπλζεηηθή δηαδηθαζία θαη ην δήηεκα ηνπ ειέγρνπ, 

αληηκεησπίδνληαο ην ρξφλν σο δπλακηθφ παξάγνληα ζρεδηαζκνχ. Βέααζα, μζ ίδζμζ μζ 

ανπζηέηημκεξ εηθνάγμοκ απυ ηδκ ανπή ηδκ ακδζοπία ημοξ ηαηά πυζμ μθείθμοκ κα ηαηακμμφκ ηδ 

εεςνία ηδξ ακάδοζδξ (emergence theory), ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ, ηα ιδ βναιιζηά ζοζηήιαηα ηαζ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ αοηυ-μνβάκςζδξ ηαζ πχξ εα ηαημνεχζμοκ κα αλζμπμζήζμοκ ηζξ έκκμζεξ πμο δακείγμκηαζ 

απυ ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ ςξ ζεσξεηηθά εξγαιεία, πςνίξ κα ανηεζημφκ απθά ζε ιζιδηζζιυ ηαζ 

ζηζθζζηζηή ακηζβναθή ηςκ ιμνθχκ πμο ιεθεημφκ μζ αζμθυβμζ ή μζ θοζζημί. 

ηδνζγυιεκδ ζημκ επζζηδιμκζηυ θυβμ ηςκ Peter Saunders θαη Mae Wan Ho, μζ μπμίμζ ιε 

απθμοζηεοηζηυ ηνυπμ ιεηαθένμοκ ζημ ανπζηεηημκζηυ ημζκυ ηάπμζεξ απυ αοηέξ ηζξ έκκμζεξ ηαζ ζηδκ 

πνμζέββζζδ αοηχκ ηςκ εκκμζχκ απυ ανπζηέηημκεξ ηαζ εεςνδηζημφξ υπςξ μζ Allen, Kwinter, Kipnis, 
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Lynn, Jencks, ελέηαζα πχξ ημ πεδίμ ηςκ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, άθθμηε πενζζζυηενμ ηαζ άθθμηε 

θζβυηενμ επζηοπχξ, αμήεδζε ηδκ ελέθζλδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ζηέρδξ.  

 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιεθεηχκηαξ: 

 ηδ ζεωξία ηνπ ράνπο πμο ελεηάγεζ ηδ ζοιπενζθμνά κε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ ηαζ ηζξ 

εηδδθχζεζξ απην-νξγάλωζεο ημοξ ηάης απυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ,  

 ηδ ζεωξία ηεο θαηαζηξνθήο πμο ιεθεηά ηδκ πνηνηηθή αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηέημζςκ 

δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδ ιεηαπήδδζή ημοξ απυ ιζα εοαίζεδηδ ηαηάζηαζδ ζζμννμπίαξ 

ζε άθθδ, δζαηδνχκηαξ ηδ ζοκμθζηή ημοξ εκυηδηα ηαζ ζηαεενυηδηα  

 ηδ ζεωξία ηεο πνιππινθόηεηαο πμο ενεοκά ηδκ μνβάκςζδ ηαζ δμιή αλαδπφκελσλ 

κνξθψλ (emergent organizations) ιέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ ζημζπείςκ πμο ηδκ 

απανηίγμοκ, ζε ζοκεήηεξ «far from equilibrium»,  

 ηδ «ζεωξία πεδίωλ» (field theory), πμο αζπμθείηαζ ιε ζφκμθα απμηεθμφιεκα απυ 

αθθδθελανηχιεκα ιμκαδζαία ακηζηείιεκα,  

 

μζ ανπζηέηημκεξ ιπυνεζακ κα κεηαβνχλ: 

 

απυ ημκ νξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ημο ακηζηεζιέκμο ςξ αενμζζηζηυ ζφκμθμ ιμκάδςκ, ή ςξ 

ζοκφπανλδ ακηζθάζεςκ ηαζ ηε ζχιιεςε ηεο κνξθήο σο απηφλνκν αληηθείκελν (ημζκςκία 

πεζεανπίαξ ηαηά Deleuze ηαζ ηθεζζηά ζοζηήιαηα ηεκηνζημφ εθέβπμο ζηα βναιιζηά 

ζοζηήιαηα) 

 

ζημ ακηζηείιεκμ πμο απμηεθείηαζ απυ ηδ ιίλδ πμθθαπθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ ζοζηδιάηςκ 

(«πνιιαπιφηεηα») ζε έκα εκζαίμ ζφκμθμ πμο ζοιπενζθένεηαζ ςξ «κνλαδηθφηεηα» (αθ. 

3.2.2.2) ηαζ ζηε ζχιιεςε ηεο κνξθήο, πνπ αλαδχεηαη ιέζα απυ ηδ νφειζζδ ηαζ ημκ 

έθεβπμ ηνπηθψλ παξακέηξσλ θαη κηθξν- κεηαβνιψλ πνπ επεξεάδνπλ ην ζχλνιν 

(ημζκςκία εθέβπμο ηαηά Deleuze, ιδ βναιιζηά αοηυ-μνβακςιέκα ζοζηήιαηα) ηαζ πμο, ιε ηδκ 
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αιιειεπίδξαζε δπλάκεσλ θαη πεδίσλ, κεηαπεδά απφ κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ζε 

λέα. 

 

Πνάβιαηζ, απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ ηζξ εεςνίαξ ημο πάμοξ, ηδξ ηαηαζηνμθήξ, ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ ηςκ 

«ζοκεδηχκ πεδίμο», πμο αθμνμφκ έκα ρψξν εμειίμεσλ θαη δηάδξαζεο, υπμο ημ έκα/ ημ αοηυκμιμ/ 

ημ ακηζηείιεκμ (object) δίκεζ ηδ εέζδ ημο ζηα πμθθά/ ζηδ ζοθθμβζηυηδηα/ ζημ πεδίμ, ηαζ ημ 

απνυαθεπημ βίκεηαζ απμδεηηυ ςξ ιένμξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ημο 

πενζαάθθμκημξ (ημο ηυπμο), μ ανπζηέηημκαξ ακηζθαιαάκεηαζ ημ οπάνπμκ/ ημ οθζζηάιεκμ ςξ ημ 

ηαηάθθδθμ ρσξηθφ ππφβαζξν γηα ηε ζπγρψλεπζε εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ, κε ζεβαζκφ πξνο 

ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηνπ θαζελφο (singularity) θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε.  

Γζα πανάδεζβια, ελεηάγμκηαξ δπλακηθά ζπζηήκαηα, υπμο ζοιιεηέπμοκ, αοηεκενβμφκ ηαζ δζαδνμφκ 

υθα ηα ζοζηαηζηά ημοξ ιε ιδ βναιιζηυ ηαζ απνυαθεπημ ηνυπμ ηαζ μζ ιμνθέξ πνμηφπημοκ απυ 

δζαθμνεηζηά ζεκάνζα αθθδθεπζδνάζεςκ ηαζ αοηυ μνβάκςζδξ, δδιζμονβχκηαξ έκα αδηαίξεην ζχλνιν 

ηαζ δζαηδνχκηαξ ηαοηυπνμκα ηελ ηαπηφηεηα ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ, μζ ανπζηέηημκεξ Peter 

Kulka θαη Ulrich Konig ακηζιεηχπζζακ ηδκ θαηαζθεπή σο αλαδπφκελν ζπκβάλ ζηδ ιεθέηδ βζα ημ 

ζηάδζμ Chemnitz ημκηά ζηδ Λεζρία (1995). Ο Cecil Balmond, ζηαηζηυξ ηαζ οπεφεοκμξ βζα ηδ ζηαηζηή 

επίθοζδ ημο ζηεβάζηνμο, θάκδηε ζοκεπήξ ζημ θυβμ ημο οπμζηδνίγμκηαξ πςξ «δ ανπζηεηημκζηή έπεζ 

απεθεοεενςεεί απυ ηζξ αοζηδνέξ ηαζ πνμηαεμνζζιέκεξ μνβακχζεζξ πμο οπαβμνεφεζ μ ηάκααμξ ηαζ 

πνμηφπηεζ απυ ηδ ιδ πνμθακή ζπέζδ ιεηαλφ ζοιαάκηςκ».
385

 Πνάβιαηζ, ιέζα απυ πεηξακαηηθνχο 

κεραληζκνχο πνπ απνηππψλνπλ έλαλ καζεκαηηθφ αιγφξηζκν, ημοξ μπμίμοξ εζζήβαβε δ 

ιεθεηδηζηή μιάδα βζα κα πνμζδζμνίζεζ ηδ ιμνθή ημο ζηεβάζηνμο ηαζ κεηαβάιινληαο ηα αξρηθά 

δεδνκέλα ή πξνζζέηνληαο επηπιένλ πεξηνξηζκνχο, πνμέηορε ιζα πνιιαπιφηεηα ιχζεσλ, 

θαζκμιεκζηά ηοπαίςκ, αθθά πμο, μοζζαζηζηά, ήηακ απμηέθεζια εζςηενζηήξ ζηναηδβζηήξ ηαζ αοηυ- 

μνβάκςζδξ ιε ζοκμπή, ηάλδ ηαζ ζζμννμπία (3.2.2.5). 

Ακηίζημζπα, μ Eisenman ζηδκ πνυηαζή ημο βζα ηδκ Αξρηηεθηνληθή ρνιή θαη ρνιή Καιψλ 

                                                      
385

 Balmond, Cecil, «New Structure and the Informal» ζημ New Science= New Architecture?, ARCHITECTURAL DESIGN 

PROFILE No 129 εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997, ζεθ. 92- 94, ιηθν. δζηή ιμο 
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Σερλψλ ζημ ζκζζκάηζ (1987-96) ελέηαζε ηελ επίδξαζε ελφο δνλεηηθνχ πεδίνπ ζηε δηαδηθαζία 

απην- νξγάλσζεο. Ο Kwinter ημκίγεζ υηζ ζε αοηή ηδ δμοθεζά ημο Eisenman, μοζζαζηζηά, ιπμνεί 

ηακείξ πνχηδ θμνά κα ιζθήζεζ βζα ζφζηδια, ιε ηδκ έκκμζα υηζ ηα ιένδ ημο ζοκυθμο δε θεζημονβμφκ 

αοηυκμια ηαζ λεπςνζζηά, αθθά εκδιενχκμκηαζ ηαζ δέπμκηαζ ηδκ επίδναζδ ηςκ οπυθμζπςκ ιενχκ 

αοημφ ημο δζηηφμο/ πεδίμο, υπςξ ακηίζημζπα ζοιααίκεζ ηαζ ζηα ζιήκδ πμοθζχκ ή ζηα ημπάδζα 

ρανζχκ. Πνάβιαηζ, ιεθεηχκηαξ ηδκ επίδναζδ δοκάιεςκ ζηδκ φθδ ιε ηνυπμ χζηε κα εκενβμπμζμφκηαζ 

δζαδζηαζίεξ αοηυ-μνβάκςζδξ ηαζ πεζναιαηζγυιεκμξ ιε δφμ ζοζηήιαηα ζε αθθδθεπίδναζδ, μ 

Eisenman ελέθζλε ηδ δοκαιζηή δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ ηαζ πέναζε απυ πμθθά ζηάδζα ιε ηδκ ηεθζηή 

ιμνθή κα εηθνάγεζ ηδ ζηζβιζαία ζζμννμπία ηςκ οπυ ελέηαζδ ζοζηδιάηςκ. Με αθμνιή αοηή ηδ 

δμοθεζά μ Kwinter επζζδιαίκεζ υηζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ανπζηεηηυκςκ ιεηαημπίγεηαζ απυ ηδ δδιζμονβία 

εοέθζηηςκ ή ηζκμφιεκςκ ιμνθχκ, ζηε δπλακηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο απηψλ ησλ κνξθψλ, 

πνπ, νπζηαζηηθά, αζρνιείηαη κε ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο απηέο ζα πξνθχςνπλ σο 

γεσκεηξίεο ηνπ «γίγλεζζαη» (geometries of becoming).
386

  

 

Μεθεηχκηαξ: 

 ημ ρωξόρξνλν ςξ ιία ηεηναδζάζηαηδ πμθθαπθυηδηα (manifold), υπςξ πνςημειθακίζηδηε 

ζε ιζα ιαεδιαηζηή πναβιαηεία ημο H.Minkowski ηαζ ζηδκ Δζδζηή Θεςνία ηδξ πεηζηυηδηαξ 

ημο Α. Einstein ηαζ ηδκ έκκμζα ημο ζπκβάληνο (event) ςξ δδιζμφνβδια ηδξ θοζζηήξ ημο 

πςνμπνυκμο, ιζαξ μκηυηδηαξ πμο θέξεη ην ρξφλν κέζα ηεο,  

 

μζ ανπζηέηημκεξ ιπυνεζακ κα:  

πνμζεββίζμοκ ημ πχνμ υπζ πθέμκ ςξ οπυααενμ πμο θζθμλεκεί δναζηδνζυηδηεξ, αθθά ςξ 

πεδίμ πμο πξνθαιεί ζπκβάληα ηαζ ημ ρξφλν σο δπλακηθφ παξάγνληα ζρεδηαζκνχ 

(αθ.3.2.2.3). 

 

                                                      
386

 Kwinter, Sanford, “The Genius of Matter: Eisenman‟s Cincinnati Project”, ζημ Re:Working Eisenman, εηδ. Academy 

Editions, Μεβάθδ Βνεηακία, 1993, επζιέθεζα Andrew Benjamin, ζεθ. 90-97 
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Πνάβιαηζ, μ πχνμξ ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ αμήεδζε ημοξ ανπζηέηημκεξ κα ακαηαθφρμοκ ηδ 

δπλακηθή ρξνληθφηεηα ηαζ κα ηδκ εκηάλμοκ ζημ ζπεδζαζιυ. Αζπμθήεδηακ ιε δπλακηθέο 

δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, ηάκμκηαξ ρξήζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηερληθψλ γηα ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο κνξθήο ζε ρδθζαηυ πενζαάθθμκ πμο ειπενζέπεζ ηζξ έκκμζεξ ηδξ θίλεζεο θαη 

ηνπ ρξφλνπ. Ζ έκκμζα ηδξ κεηαβνιήο ηαζ δ δηαρείξηζε απηήο απμηηά ελέπμοζα ζδιαζία ηαζ, υπςξ 

ακαθφεηαζ ζηδκ ένεοκα (αθ. 3.3.2) αθμνά είηε ηδκ πιεξνθνξία πμο ηαθείηαζ κα μνβακχζεζ ηαζ κα 

δζαπεζνζζηεί μ ανπζηέηημκαξ, δ μπμία δζαιμνθχκεζ ημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ ελεθίζζεηαζ δ 

ιμνθή, άνα δ ιμνθή, ςξ βεςιεηνζηή μκηυηδηα, επδνεάγεηαζ δεπηεξνγελψο (1
δ
 ηάζδ αθ. 3.3.2.1), 

είηε ηδκ ίδζα ηδ κνξθή, πμο οπυηεζηαζ ζε ζοκεπείξ κεηαζρεκαηηζκνχο ηαζ άνα επδνεάγεηαζ 

πξσηνγελψο (2
δ
 ηάζδ αθ. 3.3.2.2). Δζζάβεηαζ έηζζ μ υνμξ ηδξ δπλεηηθφηεηαο ζημ ζπεδζαζιυ, ηδξ 

πθδνμθμνίαξ δδθαδή πμο ελππάξρεη ελεξγά ζημ ζφζηδια ηαζ πενζβνάθεζ πηζαλέο δξάζεηο θαη 

ζρέζεηο ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ημο ζοζηήιαημξ, πμο ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ πξαγκαηψλνληαη 

ζηελ εμέιημε ηνπ ρξφλνπ, «ζπλ ησ ρξφλσ», σο αλαδπφκελα ζπκβάληα, πςνίξ υιςξ κα είκαζ 

απαναίηδημ κα εηδδθςεμφκ. Οζ έκκμζεξ θμζπυκ πμο πνμζεββίγμοκ μζ ανπζηέηημκεξ ηαη‟ ανπήκ απυ 

ηδκ ακάβκςζδ ημο θζθμζμθζημφ θυβμο ιπμνμφκ, ιε ηδ αμήεεζα ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ, κα βίκμοκ 

εοημθυηενα ηαηακμδηέξ ηαζ, ηεθζηά, κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ πμθφ ζδιακηζηή κεηάβαζε απφ ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφλνπ σο εμσγελή παξάγνληα, σο νπδέηεξν, ζηαηηθφ θαη αλεμάξηεην απφ 

ηε κνξθή, ζην ρξφλν σο δπλακηθφ παξάγνληα ζρεδηαζκνχ, κε ηε ρξήζε κεηαβιεηψλ θαη 

παξακέηξσλ πνπ αιιάδνπλ θαη εμειίζζνληαη κε ην ρξφλν. 

ηα παναδείβιαηα πμο ήδδ ακαθφεδηακ ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, ζημ Port Authority Gateway 

ημο Greg Lynn, ζηδ ζεζνά ηαηαζηδιάηςκ ηδξ Reebok ή ζημ Variations ημο Ali Rahim, ζηδκ 

εβηαηάζηαζδ Ice storm βζα ημ Μμοζείμ Μμκηένκαξ Σέπκδξ ηδξ Βζέκκδξ ηςκ Zaha Hadid ιε ημκ 

Patrik Schumacher, ζημ ζηαειυ ημο Arhnem ηςκ UN Studio, ζημ Yokohama Port Terminal ηςκ 

Reiser- Umemoto η.α., ζημ ζηαζκφ ζηελ Yokohama ηςκ FOA, ζηδκ εβηαηάζηαζδ βζα ημ Artists 

space, ζηδ Νέα Τυνηδ ημο Greg Lynn, ζημ O/K apartment ηςκ Sulan Kolatan ηαζ William Mac 

Donald, αθθά ηαζ ζηα πενζζζυηενα ένβα ημο Peter Eisenman, ιε ημκ έκα ή ημκ άθθμ ηνυπμ 

(παναδμπή δφμ ηάζεςκ), υπςξ ζπμθζάγεηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ, μζ ανπζηέηημκεξ, 
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πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ηαηάθθδθεξ ηάεε θμνά ηεπκζηέξ, έπμοκ ιεθεηήζεζ πχξ ε κνξθή κπνξεί λα 

εμειίζζεηαη ζην ρξφλν, επδνεαγυιεκδ απυ ηδ ιεηααμθή ηδξ πθδνμθμνίαξ, ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ 

εηενυηθδηςκ ζημζπείςκ πμο ιεηέπμοκ ζημ ζπεδζαζιυ, αθθά ηαζ ηδ δζάδναζδ ιεηαλφ ηςκ 

ειπθεηυιεκςκ θμνέςκ ηαζ ηςκ πνδζηχκ. Ακ ηαζ ζηζξ πνχηεξ πνμζπάεεζεξ μζ ρδθζαηέξ ηεπκζηέξ 

ιμζάγεζ κα ηονζανπμφκ ηαζ κα ηαηεοεφκμοκ ηζξ απμθάζεζξ ηςκ ιεθεηδηχκ, αθμφ, ζε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ, θείπεζ έκαξ ιδπακζζιυξ επζθμβήξ ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο μνίγεζ ημ δοκαιζηυ πεδίμ, ηςκ 

ζημζπείςκ πμο ιεηααάθθμκηαζ ηαζ ηδξ ιεηάθναζδξ ηδξ δοκαιζηήξ αοηήξ ηαηάζηαζδξ ζε ιμνθή, ιέζα 

απυ αοημφξ ημοξ πεζναιαηζζιμφξ, δηακνξθψλεηαη έλαο λένο ηξφπνο ζχλζεζεο, πμο απέπεζ ηαηά 

πμθφ απυ ηδ ζφθθδρδ ημο Όθμο ςξ ακηζηεζιεκζηά ζδεαηή θφζδ, εηθναγυιεκδ ιε ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή 

πμο ζηαδζαηά επζθφεηαζ ηαζ επελενβάγεηαζ. Ακηίεεηα, μ ζζπονζζιυξ ημο Lynn υηζ «νμέξ ηαζ ιεηααθδηέξ 

πμο αθθάγμοκ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ έκα κέμ πεδίμ πεζναιαηζζιμφ ζε 

αλαδήηεζε λέσλ κνξθψλ θαη αξρηηεθηνληθνχ ιεμηινγίνπ»
387

 απμδεζηκφεηαζ αθδεήξ. Οζ 

πανάιεηνμζ πμο ζοκεπχξ αθθάγμοκ, δ πμθοπθμηυηδηα ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ δ ιδ δοκαηυηδηα 

πθήνμοξ εθέβπμο ημο ηεθζημφ απμηεθέζιαημξ ηαζ επμπηείαξ επί ημο ζοκυθμο δεκ ηνμιάγμοκ πζα ημοξ 

ανπζηέηημκεξ, αθθά εκηάζζμκηαζ ζημ ζπεδζαζιυ, απμηεθχκηαξ πνυηθδζδ βζα ηδκ ακαηάθορδ 

ζεσξεηηθψλ, ελλνηνινγηθψλ- κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ηαζ ηεπκζηχκ ηαζ, ηεθζηά, αλνίγνπλ λέα 

πεδία αλαδεηήζεσλ, εμειίζζνληαο ηελ αξρηηεθηνληθή ζθέςε θαη πξάμε. 

 

Ζ εκαζπυθδζδ ηςκ ανπζηεηηυκςκ ιε δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ, υπμο μ πνυκμξ είκαζ ααζζηυ 

ζοζηαηζηυ ηδξ ιμνθήξ, ημοξ χεδζε κα ζηναθμφκ ζηδ πνήζδ ηνπνινγηθήο γεσκεηξίαο, δ μπμία 

αζρνιείηαη κε ηε κεηαβνιή ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο χιεο ηαζ ιε εηείκεξ ηζξ 

ηδηφηεηεο ηςκ βεςιεηνζηχκ ζπδιαηζζιχκ, πνπ παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο, υηακ αοημί οπυηεζκηαζ 

ζε ειαζηηθέο παξακνξθψζεηο (αθ.3.2.3). Ζ ζφβπνμκδ ρδθζαηή ηεπκμθμβία ιε ηδ πνήζδ 

πνμβναιιάηςκ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδκ ημπμθμβία, θαίκεηαζ κα πανέπεζ ζημοξ ανπζηέηημκεξ αηνζαχξ 

αοηυ ημ γδημφιεκμ ενβαθείμ πμο ημοξ επζηνέπεζ κα πεζναιαηζζημφκ ζηα κέα δεδμιέκα, αθμφ δ 

ημπμθμβία: 
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 δεκ εκδζαθένεηαζ βζα ιεηνζηά βκςνίζιαηα ηαζ βζα ηδ ζοκμθζηή αηνίαεζα, αθθά βζα «ιμκηέθα 

αθδνδιέκδξ μνβάκςζδξ» ηαζ βζα ημ είδμξ ημο δεζιμφ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ πμο απμηεθμφκ 

ημ ζφκμθμ, επζηνέπμκηαξ ζημοξ ανπζηέηημκεξ κα έπμοκ ηνλ έιεγρν ησλ ζρέζεσλ ζηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, 

 ιπμνεί κα πενζβνάρεζ ζοιαάκηα ιεηαζπδιαηζζιμφ (transformational events), επζηνέπμκηαξ 

ζημοξ ανπζηέηημκεξ ημ πεζνζζιυ ιμνθχκ, πμο ιεηαθθάζζμκηαζ ηαζ δζαθμνμπμζμφκηαζ μιαθά 

ηαζ ζε ζοκέπεζα, δδθαδή εκέπμοκ ηζξ έλλνηεο ηεο θίλεζεο θαη ηνπ ρξφλνπ,  

 αζπμθείηαζ ιε μκηυηδηεξ ιμκαδζηέξ (singular), εκζαίεξ ηαζ ζοκεπείξ, αθθά ηαοηυπνμκα 

πμθθαπθέξ (multiple), πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εζσηεξηθή πνιππινθφηεηα, 

επζηνέπμκηαξ ζημοξ ανπζηέηημκεξ κα πεζναιαηζζημφκ ιε δπλακηθνχο νξγαληζκνχο, πμο 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδ ζπγρψλεπζε πνιιαπιψλ θαη εηεξφθιεησλ δξαζηεξηνηήησλ ηαζ 

κα ενεοκήζμοκ ηη κπνξεί λα θάλεη ε κνξθή (ηαζ υπζ ηζ ακαπανζζηά ή ηζ ζδιαίκεζ) υηακ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξαγκάησζε ηνπ δπλεηηθνχ ρψξνπ, φηαλ δειαδή είλαη κνξθή κε 

επηξξνή, κε επίπησζε.
388

 

 

Γζα πανάδεζβια ζηδ ιεθέηδ βζα ημκ εηεεζζαηυ πχνμ Artists space (1995) πμο εα θζθμλεκμφζε πέκηε 

ένβα, μ Greg Lynn ζηδνίπηδηε ζε δπλακηθέο ρξνληθέο ηερληθέο (temporal techniques) ηαζ 

πεζναιαηίζηδηε ιε ημπμθμβζηέξ μκηυηδηεξ: ζε ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ημ ηάεε έκα απυ ηα ένβα 

ακηζπνμζςπεφεδηε απυ έλα ζεκείν κε έλα ζθαηξηθφ πεδίν επηξξνήο γχξσ ηνπ, ζημ μπμίμ 

πνμζηέεδηε ιζα ίζδ εθηηζηή δφκαιδ πνμξ ηα οπυθμζπα ηέζζενα. Ζ γχκδ επζννμήξ ημο ηάεε ζδιείμο 

ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ έθλδ πμο αζημφζε ημ έκα ζημ άθθμ, μδήβδζε ζηδ ζφιπηολδ ημοξ ζε ιζα 

ζπλερή ηνπνινγηθή επηθάλεηα ηχπνπ blob. Ζ ηεθζηή επζθάκεζα πμο θζθμλεκεί ηα εηεέιαηα δεκ 

ήηακ πνμζπεδζαζιέκδ- πνμέηορε απυ ηδκ επζεοιία ημο ανπζηέηημκα κα πεζναιαηζζηεί ιε ηα 

εθζέκαηα σο δσληαλνχο νξγαληζκνχο κε επηξξνή. 
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πλνςίδνληαο, υπςξ ζοκέαδ ηαζ ιε ηδκ ακάβκςζδ, ενιδκεία ηαζ μζηεζμπμίδζδ ημο θζθμζμθζημφ 

θυβμο πμο πενζβνάθδηε ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, δ βκςνζιία ιε ηζξ εεςνίεξ ημο πάμοξ, ηδξ 

ηαηαζηνμθήξ, ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ, ηςκ πεδίςκ, ηςκ ιδ βναιιζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ δοκαιζηήξ 

πνμκζηυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ δ ελμζηείςζδ ιε ηδκ ημπμθμβζηή βεςιεηνία: 

 

 χεδζε ημοξ αξρηηέθηνλεο λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ην ξφιν ηνπο, λεθεφβμκηαξ απυ ηδκ 

πενζμνζζηζηή «ηαεανή» ακηίθδρδ ημο Μμκηένκμο ηαζ ηδκ οπενααηζηή δζάεεζδ ηδξ 

απμδυιδζδξ  

 ημοξ μδήβδζε, ιε ηδκ εκζςιάηςζδ ηδξ ιεηααμθήξ ζημ ζπεδζαζιυ, ηδκ αμηνπνίεζε ηνπ 

ρξφλνπ σο δπλακηθφ παξάγνληα ζρεδηαζκνχ ηαζ ηδκ ηαοηυπνμκδ δηαηήξεζε ηνπ 

ειέγρνπ επί ηεο δηαδηθαζίαο, ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ζοκεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ ςξ 

δπλακηθήο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ, υπμο εηεξνγελείο εληθφηεηεο ζοκοπάνπμοκ ζε ιζα 

ελφηεηα/ πνιιαπιφηεηα, πμο, ςξ εκζαίμ, ζοκεπέξ ζφκμθμ, κεηαβάιιεηαη δπλακηθά.  
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5.1.4 Η ζχιιεςε ηνπ λνεηηθνχ εξγαιείνπ 

 
Πψο ζα ζπιιάβνπλ νη αξρηηέθηνλεο έλα λνεηηθφ εξγαιείν πνπ λα επηηξέπεη ηε κίμε 

εηεξφθιεησλ εληθνηήησλ ζε έλα ζχλνιν πνπ δηαζέηεη ελφηεηα θαη ηαπηφρξνλα 

κεηαβάιιεηαη δπλακηθά; Πνπ ζα πξνζδηνξίδεη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο πιεξνθνξίαο, 

ε νπνία ηίζεηαη σο βάζε γηα επεμεξγαζία, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ κεηαβάιινληαη 

θαη εθείλα πνπ παξακέλνπλ ζηαζεξά ζηε κεηαβνιή; Πνχ ζα ζπγθξνηεί ηνπο θαλφλεο 

γηα ηε κεηάθξαζε ηεο δπλακηθήο θαηάζηαζεο ζε κνξθή;  

 
Κμζκυξ πανμκμιαζηήξ ηςκ ηάζεςκ ηαζ απυρεςκ πμο ακαθφμκηαζ, υζμκ αθμνά ηδ ζοκεεηζηή 

δζαδζηαζία, είκαζ δ ιίλδ εηεξφθιεησλ ζημζπείςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ δ ζοβπχκεοζδ 

δζαθμνεηζημηήηςκ/ ιμκαδζημηήηςκ (singularities) ζε έκα ζοκεπέξ, εκζαίμ, δοκαιζηυ, πμθθαπθυ 

ζφζηδια (multiplicity), πμο επζηνέπεζ ηαοηυπνμκα ηδ δηαηήξεζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηςκ επζιένμοξ 

ζημζπείςκ πμο ημ απμηεθμφκ ηαζ κεηαβάιιεηαη δπλακηθά ακάθμβα ιε ηδ ιεηααμθή ηςκ δεδμιέκςκ. 

Σα ηνία ααζζηά ζδιεία αιδπακίαξ πμο εκημπίγμκηαζ ζηα ένβα ηςκ ιεθεηδηχκ πμο αζπμθμφκηαζ ιε 

δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ είκαζ ηα ελήξ (αθ. 3.3.3): 

 

 θζθμζμθζηέξ ηαζ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ θεζημονβμφκ εκίμηε υπζ ςξ εθαθηήνζμ βζα κέεξ 

ακαηαθφρεζξ ηαζ ζοβηνυηδζδ μοζζαζηζημφ ανπζηεηημκζημφ θυβμο πμο εα ανίζηεζ εθανιμβή, 

ιέζα απυ ηδκ ηαηάθθδθδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία, ζε οθζηυ ένβμ, αθθά βζα κα πνμζηεεεί εθ ησλ 

πζηέξσλ γφεηξν ηαζ επζζηδιμκζηυ ηφνμξ ζε ιζα πνυηαζδ. Δπζπθέμκ, ηα εεςνήιαηα ηδξ 

θοζζηήξ ή ηςκ ιαεδιαηζηχκ ηαζ ηςκ αζμθμβζηχκ ή βεςθμβζηχκ ενεοκχκ, ζοπκά ιεηαθένμκηαζ 

απιντθά ζηδκ ανπζηεηημκζηή πναηηζηή, ιε απηνχζην κεηαζρεκαηηζκφ εζηυκςκ πμο 

ζοκμδεφμοκ ηδκ φθδ πμο ιεθεηάηαζ, ζε πχνμ ηαζ οθζηυ απμηέθεζια. Λείπεη δδθαδή δ 

δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο ηςκ δμιχκ ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηζξ 

εεηζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ηδξ εκβάζπλζεο ζηζξ έκκμζεξ ηδξ θζθμζμθίαξ, ιε απμηέθεζια μζ 

ανπζηέηημκεξ κα πανμοζζάγμοκ ηεκά ζημ θυβμ ημοξ ηαζ ζηδκ πμνεία απυ ηδ εεςνία ζηδκ 

πνάλδ.  
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 ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, υηακ ηακείξ δζαπεζνίγεηαζ ηε κεηαβνιή, πανμοζζάγεηαζ έιιεηςε 

ηαθηηθήο ηαζ λεηάεανςκ θξηηεξίσλ υζμκ αθμνά ηδκ επηινγή ηεο πιεξνθνξίαο πμο 

ηίεεηαζ ςξ αάζδ βζα επελενβαζία, είηε αοηή αθμνά ιζα ανπζηή ζδέα, ιζα ανπζηή ιμνθή πμο εα 

οπμζηεί ιεηαζπδιαηζζιμφξ είηε ηδκ επζθμβή ζοβηεηνζιέκςκ δεδμιέκςκ ςξ ιεηααθδηέξ ηαζ 

ηδκ απυννζρδ άθθςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ επζθμβή ηςκ ζημζπείςκ πμο κεηαβάιινληαη ηαζ ηςκ 

ζημζπείςκ πμο παναιέκμοκ ζηαζεξά ζηε κεηαβνιή. 

 Όηακ ηακείξ ζπεδζάγεζ ιε ηδ αμήεεζα ρδθζαηχκ πνμβναιιάηςκ, πμο επζηνέπμοκ ημ 

ζπεδζαζιυ ζε έκα πενζαάθθμκ αιιειεπίδξαζεο δπλάκεσλ θαη κεηαβιεηψλ, πνπ 

εκπεξηέρεη ηηο έλλνηεο ηνπ ρξφλνπ, ηεο θίλεζεο θαη ηεο ξνήο, υπμο δ ιμνθή ιπμνεί κα 

ιεηαζπδιαηίγεηαζ ηαζ κα ελεθίζζεηαζ ζημ πνυκμ, ζοπκά παναηδνείηαζ ημ «πάβςια» ηδξ 

ρδθζαηήξ ιμνθήξ ζε ιζα ηοπαία πνμκζηή ζηζβιή ηαζ δ απηνχζηα πινπνίεζή ηεο. Πνμηφπηεζ 

θμζπυκ ημ ενχηδια ηεο κεηάθξαζεο ηεο δπλακηθήο απηήο θαηάζηαζεο ζε αξρηηεθηνληθή 

κνξθή, πνπ, παξαδνζηαθά, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πιηθφηεηα θαη ηε ζηαηηθφηεηα.  

 

Ζ οπυεεζδ ενβαζίαξ ηδξ δζαηνζαήξ οπμζηδνίγεζ υηζ ηα παναπάκς ενςηήιαηα δδιζμφνβδζακ ηδκ 

ακάβηδ φπανλδξ ηάπμζμο λνεηηθνχ εξγαιείνπ, πμο εα ημ δζαιμνθχκεζ μ εηάζημηε ιεθεηδηήξ βζα ημ 

εηάζημηε ένβμ, πμο εα ζοιαάθεζ: 

 ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδ δεκηνπξγηθή κεηαθνξά ησλ επηζηεκνληθψλ θαη θηινζνθηθψλ 

ελλνηψλ ιε ηνυπμ πμο κα ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζημ πθαίζζμ ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ 

ιεευδςκ, πμο μ ηάεε ανπζηέηημκαξ εέηεζ ζημκ εαοηυ ημο, ηαηά ηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία, 

 ζηδ ζφθθδρδ ηδξ δμιήξ ηςκ ιεηαααθθυιεκςκ ιμνθχκ ηαζ ηνπ κεραληζκνχ ηεο 

κεηαβνιήο, ζημκ μνζζιυ ηςκ θξηηεξίσλ επηινγήο ηεο πιεξνθνξίαο πμο ιεηαθένεηαζ ζημ 

ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζημ δηαρσξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαβάιινληαη ηαζ εηείκςκ 

πμο παναιέκμοκ ζηαζεξά ζηε κεηαβνιή,  

 ζηδ ζοβηνυηδζδ θαλφλσλ/ νδεγηψλ βζα ημ επυιεκμ αήια, απυ ημοξ ζοκεπείξ 

ιεηαζπδιαηζζιμφξ ζηδκ παναβςβή ιμνθήξ ιε ηαοηυπνμκδ δζαηήνδζδ ημο έιεγρνπ ηεο 

δηαδηθαζίαο. 
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Γζα ημκ μνζζιυ ηδξ έκκμζαξ ημο λνεηηθνχ εξγαιείνπ ζηδνίπηδηα ηαζ πάθζ ζημ θζθμζμθζηυ θυβμ ημο 

Deleuze βφνς απυ ημ «Σώκα ρωξίο Όξγαλα- ΣρΟ» (Body without Organs), υπςξ ημ μνίγεζ ιε 

αθεηδνία ημ ένβμ ημο Francis Bacon, ηδκ «ελύπαξμε» (immanence) ηαζ ημκ «Ελδηάκεζν Χώξν» 

(Milieu), ηαεχξ ηαζ ζημ θυβμ ημο John Rajchman πενί «ηαηαζηεοχκ», πμο έπεζ ςξ οπυααενμ ηζξ 

πνμδβμφιεκεξ ακαγδηήζεζξ ηςκ Deleuze- Guattari ηαζ ηάπμζεξ ζπεηζηέξ ακαγδηήζεζξ ηςκ Kant ηαζ 

Wittgenstein (αθ. 4.1). 

 

Γεπυιεκδ υηζ 

 

 ημ πΟ «δεκ ακηζηίεεηαζ ζηα υνβακα ηάεε αοηά, αθθά ζηδ ζοβηεηνζιέκδ μνβάκςζή ημοξ ζε 

αοηυ πμο θέιε νξγαληζκό […] Ονίγεηαζ απυ έκα ελδηάκεζν φξγαλν, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ 

μνβακζζιυ πμο μνίγεηαζ απυ ζοβηεηνζιέκα/ ηαεμνζζιέκα υνβακα […] Γεκ μνίγεηαζ απυ ηδκ 

έθθεζρδ μνβάκςκ, αθθά απυ ηδκ πξνζσξηλή θαη παξνδηθή παξνπζία θαζνξηζκέλσλ 

νξγάλσλ»
389

  

 ημ πΟ «είκαζ δπλεηηθά (virtually) υθα ηα πνάβιαηα πμο εα ιπμνμφζαιε κα είιαζηε, αθθά 

δεκ είιαζηε πξαγκαηηθά (actually) ηίπμηα απυ αοηά. […] Δίκαζ θαζαξή ελύπαξμε 

(immanence) πμο δεκ θένεζ έημζιδ πθδνμθμνία επζααθθυιεκδ απυ έλς ιε ζοβηεηνζιέκδ 

ιμνθή […]»
390

 

 «ημ οπυ ζπεδίαζδ ακηζηείιεκμ εα ακαδοεεί ςξ πνμσυκ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ δοκάιεςκ ζημκ 

Ελδηάκεζν Χώξν (Milieu)»
391

 ςξ κηα κε πηζαλή Μνξθή (improbable Figure), πμο οπήνπε 

ακάιεζα ζηζξ ιμνθζηέξ δοκαηυηδηεξ (figurative probabilities), 

 

                                                      
389

 Deleuze, Gilles, Francis Bacon: The Logic of Sensation, ιηθν. απυ ημ βαθθζηυ Francis Bacon: Logique de le Sensation  

(1981) απυ ημκ Daniel W. Smith, εηδ. Continuum, 2003, ζεθ. 32, 34, ιηθν. δζηή ιμο 

390
 Ballantyne Andrew, Deleuze & Guattari for architects, εηδ.Routledge, Λμκδίκμ- Νέα Τυνηδ, 2007, ζεθ. 34- 36, ιηθν. δζηή 

ιμο 

391
 ημ ίδζμ, ζεθ. 34- 36, ιηθν. δζηή ιμο 
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πνμζδζμνίγς ημ λνεηηθφ εξγαιείν ςξ: 

 

 ιζα ζεσξεηηθή θαηαζθεπή πμο ακαγδηά ηδκ ηαοηυηδηα ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ηςκ εζςηενζηχκ 

ηακυκςκ πμο δζέπμοκ ηδ ιμνθή ημο (εκκελείο ηδηφηεηεο), αθθά ηαζ ημκ ηνυπμ πμο οπυηεζηαζ 

ζε ιεηααμθέξ ιέζς ηδξ αθθμπμζδηζηήξ ημο δναζηδνζυηδηαξ (εηεξνθαζνξηζκφο)  

 ιζα έκκμζα εκ δξάζεη θαη ελ δπλάκεη, πμο ακαθένεηαζ ζημκ «ελδηάκεζν» (in between) 

πχνμ, ελππάξρεη ςξ ενβαθείμ, ζοκμδεφεζ ηδκ ανπζηεηημκζηή πνάλδ ηαζ πενζβνάθεζ έκα 

δπλεηηθφ ηνπίν, πςνίξ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή, ιέζα απυ ημ μπμίμ ιπμνεί ηακείξ κα μδδβδεεί 

ζε ηαηαζηεοέξ ιε οθζηυηδηα, ελεξγά ππαξθηέο, αθθά δζαθμνεηζηέξ θαηά πεξίπησζε  

 ημ ηαηάθθδθμ ηαζ απαναίηδημ ενβαθείμ βζα ηάεε πενίπηςζδ πμο μ ανπζηέηημκαξ ηαθείηαζ κα 

ακηζιεηςπίζεζ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο ιε ηδ αμήεεζα 

ηδξ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ, αθμφ, ακάθμβα ιε ηζξ εθάζηνηε ζπλζήθεο ηαζ απαζηήζεζξ, 

απνθηά δηαθνξεηηθή έθθξαζε, ζεκαζία θαη λφεκα ηαηά ηδκ εθανιμβή ημο ηαζ 

δζαθμνεηζηή ζπέζδ ιε ηδ δοκαιζηή ηαηάζηαζδ.  

 

Σμ δηάγξακκα, υπςξ πνμηείκεηαζ ζηδκ εκυηδηα 4.4, σο αθεξεκέλε κεραλή θαη νδεγφο δξάζεο, 

ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ λνεηηθφ εξγαιείν ζηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ 

πνμζδζμνίγμκηαξ: 

 ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο πιεξνθνξίαο πμο ηίεεηαζ ςξ αάζδ βζα επελενβαζία,  

 ηα ζημζπεία πμο κεηαβάιινληαη ηαζ εηείκα πμο παναιέκμοκ ζηαζεξά ζηδ ιεηααμθή 

 

ηαζ ζοβηνμηχκηαξ ημοξ θαλφλεο: 

 βζα ηδ κεηάθξαζε ηεο δπλακηθήο θαηάζηαζεο ζε κνξθή ηαζ  

 ηδ κεηάβαζε απφ ην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ηαζ ημ πεζνζζιυ ηδξ ιεηαααθθυιεκδξ 

πθδνμθμνίαξ ζηελ παξαγσγή ρψξνπ.  
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5.1.5 Η ιεηηνπξγία ηνπ δηαγξάκκαηνο- αθεξεκέλεο κεραλήο σο λνεηηθφ εξγαιείν 

 

Πψο ιεηηνπξγεί ην δηάγξακκα- αθεξεκέλε κεραλή σο λνεηηθφ εξγαιείν; Πψο 

επηιέγεηαη, εθαξκφδεηαη θαη πξαγκαηψλεηαη; Πψο εμειίζζεηαη ε δηαγξακκαηηθή ζθέςε; 

Πψο εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηνπ ειέγρνπ ζηηο δπλακηθέο δηαδηθαζίεο 

ζρεδηαζκνχ; Πψο ηνπνζεηείηαη ν έιεγρνο ζε ζρέζε κε ηε δπλεηηθνπνίεζε; 

 
Ωξ ηαηάθθδθμ λνεηηθφ εξγαιείν ζηζξ δοκαιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζπεδζαζιμφ πνμηείκεηαζ ημ δηάγξακκα- 

αθεξεκέλε κεραλή ζε δζάθμνεξ εηδμπέξ ημο, ιε ηονίανπδ ηδ εεςνδηζηή έκκμζα ηδξ 

δπλεηηθνπνίεζεο ηαζ ηδξ πξαγκάησζεο ηνπ δπλεηηθνχ ηαζ ενεοκάηαζ δ κεηαβνιή θαη ε εμέιημε 

ημο νυθμο ημο. Δζηζάγμκηαξ ζηδκ έκκμζα ημο δζαβνάιιαημξ ςξ λνεηηθφ εξγαιείν, πμο ςάρλεη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηαζ ημοξ εζσηεξηθνχο θαλφλεο πμο δζέπμοκ ηδ ιμνθή ημο, αθθά 

ηαοηυπνμκα εηεξνθαζνξίδεηαη ηαζ οπυηεζηαζ ζε ιεηααμθέξ, πμο ηαεμνίγεζ ημ πενζαάθθμκ, 

ελεηάζηδηακ δζάθμνεξ δηαγξακκαηηθέο ηερληθέο, ιε ημζκυ παναηηδνζζηζηυ υηζ ημ δζάβναιια δίκεζ 

νδεγίεο γηα δξάζε ηαζ πζεακέξ ιμνθμθμβζηέξ δζαιμνθχζεζξ, μνβακχκεζ δδθαδή ηδκ πθδνμθμνία ζε 

ζφζηδια ηαζ επζηνέπεζ ηδ ιεηάθναζή ηδξ -αάζδ ζοβηεηνζιέκςκ ηακυκςκ- ζε ιμνθή ηαζ οθζηυ 

απμηέθεζια. ηδνζγυιεκμζ ηαζ πάθζ ζημ θζθμζμθζηυ θυβμ ηςκ Deleuze-Guattari πενί αθεξεκέλεο 

κεραλήο, ημ δίπμθμ ηςκ Peter Eisenman- UNStudio, πμο ελεηάγεηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ, έπεζ 

ςξ ημζκυ πανμκμιαζηή ημ εκδζαθένμκ βζα ημ δηάγξακκα σο ζπλνιηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ. Σμ 

ένβμ ηςκ Jesse Reiser+ Nanako Umemoto (αθ. 4.4.2.3), πμο ιεθεηάηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ακμίβεζ ημ 

ιέηςπμ βζα ηζξ κεηέπεηηα εμειίμεηο ζηδ δζαβναιιαηζηή θμβζηή. Ζ δζάεεζδ βζα πναηηζηή εθανιμβή 

υζςκ ηαημπονχεδηακ ηαζ εειεθζχεδηακ εεςνδηζηά ηδκ πνμδβμφιεκδ δεηαεηία, ηαεχξ ηαζ ημ μθμέκα 

αολακυιεκμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ πιηθφηεηα θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, πμο 

επδνεάγεηαζ απυ ελςβεκείξ- ημπζημφξ πανάβμκηεξ ζε πναβιαηζηυ πχνμ ηαζ πνυκμ, οπμδδθχκεζ ηδκ 

ακάβηδ βζα κεηάβαζε απυ ημ δζάβναιια ςξ ζοκμθζηυ ενβαθείμ ζπεδζαζιμφ ηαζ μδδβυ δνάζδξ ζηε 

ζπλεξγαζία πεξηζζφηεξσλ εξγαιείσλ, πνπ εκθαλίδνληαη ζε επηκέξνπο, ηνπηθέο εθαξκνγέο, 

εμειίζζνληαη ηαπηφρξνλα κε ηε δηαδηθαζία θαη βάδνπλ/ ειέγρνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ. 
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1. Peter Eisenman  

 

Ο Eisenman, ζηδνζγυιεκμξ ανπζηά ζημ θζθμζμθζηυ θυβμ ημο Derrida βφνς απυ ηδ ζοββναθή ςξ 

ζοκεήηδ ηαηαπζεζιέκδξ/ απςεδιέκδξ ικήιδξ (condition of repressed memory) ηαζ ηδ πνήζδ ημο -

δζπθήξ υρδξ- ζδιεζςιαηάνζμο (Mystic Writing Pad) ημο Freud, πμο απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ 

ζηξψζεηο, δίκεζ έιθαζδ ζηδκ ζηακυηδηα ημο ζδιεζςιαηάνζμο ηυζμ κα δέπεηαζ ζοκεπχξ κέα ζδιάδζα 

βναθήξ, υζμ ηαζ κα θοθάζζεζ ηα ίπκδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ βναθήξ, επζηνέπμκηαξ ζε λεφηεξα θαη 

παιαηφηεξα ίρλε λα ζπλππάξρνπλ ζε ιζα μνζγυκηζα δζαζηνςιάηςζδ.  

 

Άνα ην δηάγξακκα ζηζξ ανπζηέξ ακαγδηήζεζξ (House I & II, 1966–70) ηνπ Eisenman: 

 είλαη έλα πιέγκα απφ ίρλε, πμο επζηνέπεζ ζημ ανπζηεηηυκδια κα ζοκδζαθέβεηαζ ιε ημ 

παξειζφλ ηαζ ηδκ εζσηεξηθφηεηά ημο (αθ. 4.3). Γδθαδή ημ δζάβναιια πενζέπεζ ηαοηυπνμκα 

ημ ηεθζηυ ακηζηείιεκμ, αθθά ηαζ ηδ δζαδζηαζία πμο μδδβεί ζε αοηυ, άνα είκαζ ιζα επζθάκεζα 

πμο ζοβηεκηνχκεζ ίπκδ ικήιδξ απυ απηφ πνπ δελ ππάξρεη αθφκε, απυ ημ δπλεηηθφ 

ανπζηεηημκζηυ ακηζηείιεκμ 

 θεζημονβεί ςξ ανπέηοπμ, εζηυκα, ζφιαμθμ ηαζ αμδεάεζ ζηδ ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ (θζθμζμθία Derrida). Πνάβιαηζ ζηα πνχηα ημο ένβα (House I & II, 1966–

70) μ Eisenman ενεοκά ηδ ζπέζδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ιε ημκ εαοηυ ηδξ ηαζ ακηζιεηςπίγεζ ηδ 

ζφκεεζδ ςξ ιζα ηαηανπήκ νκνηνπνηεηηθή δηαδηθαζία. 

 

ηδ ζοκέπεζα, ζηνέθεηαζ ζηδ Νηεθεγζακή ζηέρδ (αθ. 4.4.2.1), πςνίξ κα ηαοηίγεηαζ υιςξ απυθοηα ιε 

αοηήκ, ηαηαθμβίγμκηαξ ηδ πνήζδ ημο δζαβνάιιαημξ υπζ ςξ ιέζμο πανημβνάθδζδξ, υπςξ ζζπονίγμκηαζ 

μζ Deleuze- Guattari, αθθά «ςξ ιέζμ βζα ηδκ επίεεζδ/ εκαπυεεζδ (superimposition) πανηχκ».
392

 Ο 

ίδζμξ ακηζπνμηείκεζ ημκ ειπθμοηζζιυ ημο δζαβνάιιαημξ, υπςξ μνίγεηαζ απυ ηδ πνήζδ ημο Mystic Pad, 

ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ μνζγυκηζα δζαζηνςιάηςζδ ζπκχκ ιίαξ αηυιδ ζηνχζδξ: εκυξ εμσγελνχο 

                                                      
392

 Eisenman, Peter, Diagram Diaries, εηδ. UNIVERSE PUBLISHING, Nέα Τυνηδ, 1999, ζεθ. 169-170, ιηθν. δζηή ιμο 
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παξάγνληα, ελφο κεζνιαβεηή, ηνπ ελδηάκεζνπ ηφπνπ ιεηαλφ οπμηεζιέκμο (ανπζηέηημκα), 

ακηζηεζιέκμο (ανπζηεηημκζημφ απμηεθέζιαημξ) ηαζ οπμδμπέα (πενζαάθθμκημξ- ημζκςκίαξ). Αοηυξ μ 

ελςβεκήξ πανάβμκηαξ θεζημονβεί ςξ γελεζηνπξγφο πξάθηνξαο, μ μπμίμξ οπάνπεζ δπλεηηθά, 

ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ, πμο οπαβμνεφμκηαζ απυ ηδκ ημπμεεζία, ημ πνυβναιια ή ηδκ ζζημνία.  

 

Άνα ην δηάγξακκα ζηζξ ιεηέπεζηα ακαγδηήζεζξ ηνπ Eisenman: 

 εηθνάγεηαζ ιε βεςιεηνζηά ζπήιαηα, πμο είκαζ δμζιέκα, μνζζιέκα (εκκέλνπλ), αθθά μ 

ανπζηέηημκαξ, πνμηείκεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ιεηαζπδιαηζζιμφ ημοξ ή ηδκ αθθαβή ηςκ ιεηαλφ 

ημοξ ζπέζεςκ (ηε κεηαβνιή)  

 είκαζ δηακεζνιαβεηήο ζηδ δζαδμπζηή ιεηάααζδ απυ ιζα ηαηάζηαζδ Α ζε ιζα ηαηάζηαζδ Β, 

κέζσ ηνπ ζηαδηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ην Α ζην Β. 

Μπμνεί κα ιδκ πνμτπάνπεζ ςξ ηάηζ ζηαεενυ ηαζ ημ ανπζηεηημκζηυ απμηέθεζια δε πνεζάγεηαζ 

κα ακαπανζζηά ηδ δζαβναιιαηζηή δζαδζηαζία, αθθά λα πξνθχπηεη κέζα απφ κηα 

θσδηθνπνηεκέλε δηαδηθαζία  

 θεζημονβεί ςξ γελεζηνπξγφο κεραληζκφο πνπ δίλεη νδεγίεο δξάζεο ηαζ ςξ ιέζμ 

ηαηακυδζδξ ζπέζεςκ, παναβυκηςκ ηαζ ειπθεηυιεκςκ θμνέςκ ελςηενζηχκ απυ ηδκ 

ανπζηεηημκζηή.  

 

Ζ ιμνθή ζε αοηή ηδ θάζδ ηςκ ακαγδηήζεςκ ημο Eisenman δεκ αημθμοεεί ηδ θεζημονβία, ιάθθμκ 

κνξθή θαη ιεηηνπξγία αιιειεπηδξνχλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ε κία ηελ άιιε. Σμ ιμκηέθμ πμο 

αημθμοεεί, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηα ένβα ημο, είκαζ δ αλάιπζε κηαο κεηαβαιιφκελεο θαηάζηαζεο, 

ζηδκ μπμία πανειααίκεζ ηαζ ζε ιζα δεδμιέκδ ζηζβιή ζηαεενμπμζεί. 

Γζα πανάδεζβια ζημ Rebstock Park (4.4.2.1) μ Eisenman πνδζζιμπμζεί ηδκ πηχρσζε σο 

δηάγξακκα: 

 επηιέγεη ηα ζημζπεία πμο ιεηέπμοκ ζημ δζάβναιια: ημ μζημδμιζηυ ηεηνάβςκμ ςξ ηδ ζοκεήηδ 

πμο μνίγεζ ηδ ζπέζδ ακμζπημφ- ηθεζζημφ, πχνςκ ηίκδζδξ ηαζ πχνςκ ζηάζδξ, ειπμνίμο ηαζ 

ηαημίηδζδξ ηαζ ημκ ηάκααμ ςξ μνβακςηζηυ ζημζπείμ,  
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 μερσξίδεη ηα ζημζπεία πμο εκκέλνπλ (δ οπάνπμοζα ηοπμθμβία ηαζ δ πνήζδ ημο ηακάαμο) ηαζ 

μνίγεζ ηα ζημζπεία πμο κεηαβάιινληαζ: μ ηνυπμξ ακάβκςζδξ ηδξ οπάνπμοζαξ ηοπμθμβίαξ. 

 Ζ εθαξκνγή ημο δζαβνάιιαημξ (δ δζαδζηαζία ηδξ πηφπςζδξ/ ακαδίπθςζδξ) εέηεζ ημοξ 

θαλφλεο βζα ηδ κεηάθξαζε ηεο δπλακηθήο θαηάζηαζεο ζε κνξθή: ακαδζπθχκμκηαξ ηα 

υνζα ηδξ πενζιέηνμο ημο πάνημο ηαζ ηιήιαηα ημο εζςηενζημφ ηακάαμο ζηζξ αηιέξ ημο 

πνμηφπημοκ κέεξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ πηοπχζεςκ ηαζ ηδξ ανπζηήξ ημοξ εηηεηαιέκδξ ιμνθήξ, 

πμο δίκμοκ δζάζηαζδ ηαζ μοζία ζηδκ αηιή ηαζ ζημ ιέηςπμ, βεκκχκηαξ κέεξ ιμνθέξ ηαζ 

πεηπραίλνληαο ζπλδέζεηο κεηαμχ εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ, ιεηαλφ ημο κέμο ηαζ ημο 

παθζμφ ζε έλα ζπλερέο ζχλνιν, δηαηεξψληαο ραξαθηεξηζηηθά απφ ηε θχζε ηνπ 

θαζελφο.  

 Ζ πξαγκάησζε ηδξ πηφπςζδξ, δδθαδή δ ιεηάθναζδ ημο δζαβνάιιαημξ ζε ιμνθή, ιέζα 

απυ ηδκ ακαδίπθςζδ ημο ηακάαμο ημο πάνημο ζηζξ αηιέξ ηαζ ηδκ πενίιεηνμ ημο ηαζ ηδ 

ζοκεπή ιεηαιυνθςζδ ζημζπείςκ απυ ιζα ηαηάζηαζδ ζε άθθδ, είκαζ ηάεε θμνά ιμκαδζηή, 

είκαζ έκα μερσξηζηφ θάζε θνξά ζπκβάλ.  

 Πενζβνάθμκηαξ έλα δπλεηηθφ ηνπίν, ιζα πμθθαπθυηδηα πζεακχκ θφζεςκ, απυ ηζξ μπμίεξ 

πναβιαηχκεηαζ ιζα ηάεε θμνά, επζηνέπεζ ζημ ιεθεηδηή λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν επί ηεο 

δηαδηθαζίαο, πςνίξ κα βκςνίγεζ ή κα πνμδζαβνάθεζ ημ απμηέθεζια. 

 Λεζημονβεί ςξ λνεηηθφ εξγαιείν, αθμφ δεκ μδδβεί ζηδ ιζα ηαζ ιμκαδζηή θφζδ ημο 

πνμαθήιαημξ, αθθά αμδεάεζ ζημκ μνζζιυ ηαζ ηδ δζαηφπςζδ ημο ίδζμο ημο πνμαθήιαημξ ιέζα 

ζε έκα μνζζιέκμ πθαίζζμ 

 

2. UN Studio  

 

Οζ UN Studio είκαζ πζμ ημκηά ζημ θυβμ ηςκ Deleuze- Guattari ζημκ μνζζιυ ημο δζαβνάιιαημξ, βζα 

ημοξ μπμίμοξ απμηεθεί ιζα ζπζθεπή πινήγεζεο (piloting device) βζα ηδ ζπλερή ραξηνγξάθεζε 

ηδξ ελλνηνινγηθήο ηνπνγξαθίαο (conceptual topography). Δζηζάγμοκ ζηδ δζηηή ηαοηυηδηα ημο 

δζαβνάιιαημξ, πμο πανέπεζ αθεκυξ ηάμε θαη ζηαζεξφηεηα, αθθά, ηαοηυπνμκα, είκαζ ηαζ έκα υπδια 
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βζα ηδκ απνζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ αλαθάιπςε θξπκκέλσλ -ή ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε- 

λνεκάησλ, ζρέζεσλ θαη νξγαλψζεσλ. Παίγεζ έκακ θαζνδεγεηηθφ ξφιν, πμο δεκ πνμδβείηαζ ημο 

απμηεθέζιαημξ, αθθά γελληέηαη εθ λένπ θάζε θνξά, κέζα απφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηαζ 

πνμδζαβνάθεζ ηζξ δπλαηφηεηεο εμέιημεο, βζ αοηυ ηαζ ημ μκμιάγμοκ αθεξεκέλε κεραλή. Οζ Deleuze- 

Guattari πνμηείκμοκ ηνία ζηάδζα βζα ηζξ δζαβναιιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ: ημ ζηάδζμ ηδξ θαηαλφεζεο, ημ 

ζηάδζμ ηδξ εθαξκνγήο ηαζ επηινγήο ημο ηαηάθθδθμο δζαβνάιιαημξ ηαζ ημ ζηάδζμ ηδξ 

ελεξγνπνίεζεο ηδξ αθδνδιέκδξ ιδπακήξ: 

 Όζμκ αθμνά ημ πξψην ζηάδην, ηεο θαηαλφεζεο, ακαθένμοκ υηζ ημ δζάβναιια «δε 

θεζημονβεί πμηέ βζα κα ακαπαναζηήζεζ έκακ πνμτπάνπμκηα ηυζιμ, αθθά βζα κα πανάβεζ έκα 

κέμ ηφπμ πναβιαηζηυηδηαξ, έκα κέμ ιμκηέθμ αθήεεζαξ.
393

 

 Όζμκ αθμνά ημ ζηάδην ηεο επηινγήο θαη εθαξκνγήο ημκίγμοκ υηζ μ αθαζνεηζηυξ 

ιδπακζζιυξ είκαζ έκαξ πμθθαπθαζζαζηήξ, πμο ηαοηυπνμκα δδθχκεζ/ οπμδεζηκφεζ ιζα 

πμθθαπθυηδηα πζεακχκ μνβακχζεςκ, αθμφ εηηυξ απυ ηζξ πνμθακείξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

ζημζπείςκ εκυξ ζοκυθμο, είκαζ ζε εέζδ κα απμηαθφρεζ ηαζ κα βεκκήζεζ άθθεξ, υπζ ηυζμ 

πνμθακείξ ζπέζεζξ.  

 ημ ηξίην ζηάδην, ηεο ελεξγνπνίεζεο, ιεθεημφκ ηδκ πονμδυηδζδ ημο αθαζνεηζημφ 

ιδπακζζιμφ, χζηε κα λεηζκήζεζ μ ιεηαζπδιαηζζιυξ ηαζ μζ ζηαδζαηέξ αθθαβέξ ημο ανπζημφ 

ιμκηέθμο μνβάκςζδξ ζημ πνυκμ, πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ακάθοζδ ημο αθδβδιαηζημφ 

ημπίμο ζηα δζδβήιαηα ημο Proust. Δκχ ημ ημπίμ πενζβνάθεζ δζάθμνα ζεκάνζα βζα ημκ ήνςα 

ηαζ είκαζ έκα δζάβναιια- πάνηδξ πζεακχκ δνάζεςκ, δ πηχζδ ημο ήνςα ζε ιζα ηνφπα είκαζ 

πμο εκενβμπμζεί ημ δοκδηζηυ ημπίμ: δ ζηζβιή ηδξ πηχζδξ είκαζ δ ιμκαδζηυηδηα (singularity), δ 

πξαγκάησζε κηαο πνιιαπιφηεηαο πμο ήδδ, ςξ πθδνμθμνία, πνμτπάνπεζ. 

 

Ακάθμβα, μζ UN Studio ενεοκμφκ πχξ δ ανπζηεηημκζηή πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδ 

ζφκεεζδ ηαζ ηδκ παναβςβή ηαζ επδνεάγεηαζ απυ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ, είκαζ δδθαδή ηαηανπήκ 

αιινπνηεηηθή θαη ην δηάγξακκα είλαη ην κέζν νπηηθήο επηθνηλσλίαο (βνάθδια) ακάιεζα ζημοξ 
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ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ, πμο ημοξ επηηξέπεη λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο, πςνίξ υιςξ κα 

έπμοκ ημκ έθεβπμ επί ημο ηεθζημφ απμηεθέζιαημξ, αθμφ δε ιεηαθνάγμοκ απ‟ εοεείαξ ηδκ πθδνμθμνία 

ζε ιμνθή, αθθά αθήκμοκ ακμζπηυ ημ εκδεπυιεκμ δ ιμνθή κα επδνεαζηεί απυ ημ πνυβναιια ηαζ ημοξ 

ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ ηαζ ακηίζηνμθα (αθ. 4.4.2.2). Ακαβκςνίγμοκ ηα ηνία ζηάδζα ζηδ πνήζδ ημο 

δζαβνάιιαημξ: ηδξ επηινγήο (selection), ηδξ εθαξκνγήο (application) ηαζ ηδξ ιεηηνπξγίαο 

(operation): 

 δ επηινγή ημο ηαηάθθδθμο δζαβνάιιαημξ επζηνέπεζ ζημ ιεθεηδηή κα δεζ ηα δεδμιέκα ημο ιε 

ηνυπμ δζαθμνεηζηυ απυ αοηυκ πμο έπεζ ιάεεζ ηαζ πμο ημο οπαβμνεφεζ δ ικήιδ ηαζ δ 

ηεηηδιέκδ βκχζδ, άνα ημ δζάβναιια είκαζ έκαξ πμθθαπθαζζαζηήξ πμο οπμδεζηκφεζ ιζα 

πηζαλή νξγάλσζε, ηαηά Deleuze- Guattari.  

 Καηά ηδκ εθαξκνγή ημο μπηζημπμζείηαζ δ πθδνμθμνία πμο έπεζ επζθεβεί κα ζοιιεηέπεζ ζημ 

δζάβναιια ηαζ πνμηφπηεζ απυ ηδ δζάδναζδ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, δ μπμία ιπμνεί ηαζ κα 

ιεηααάθθεηαζ ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ ιεθέηδξ ζημ πνυκμ.  

 Σα πνμκζηά ηεκά πμο οπάνπμοκ ηαηά ηδκ ελέθζλδ εκυξ ένβμο, πμο μθείθμκηαζ ζε έθθεζρδ 

δεδμιέκςκ, ζε αζοιθςκίεξ ιε ημκ πεθάηδ ή άθθμοξ ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ, είκαζ βζα ημοξ 

UN Studio μζ ιαφνεξ ηνφπεξ, πμο θηζάπκμοκ ημ ημπίμ ηζξ ζζημνίαξ ηαζ επζηνέπμοκ ηδκ 

ππξνδφηεζε ηδξ αθδνδιέκδξ ιδπακήξ. Άνα ημ δζάβναιια είκαζ ημ ελδηάκεζν, μ 

ιεζμθααδηήξ βζα κα πενάζεζ ηακείξ απυ ημ δοκδηζηυ ζηδκ πναβιάηςζή ημο, εκενβμπμζχκηαξ 

ηαηά πενίπηςζδ, ακάθμβα ιε ηζξ ηνπηθέο, εθάζηνηε ζπλζήθεο κηα απφ ηελ 

πνιιαπιφηεηα δνάζεςκ, δζαθοβχκ ηαζ δοκαημηήηςκ πμο έπεζ ήδδ πενζβνάρεζ.  

 

Γζα πανάδεζβια, ζημ ζηαζκφ ηνπ Arhnem, δ δζαβναιιαηζηή δζαδζηαζία ελεθίπεδηε ζε πμθθά ζηάδζα 

ιε ημ ζοκδοαζιυ ακαθοηζηχκ, ζηαηζζηζηχκ, θεζημονβζηχκ ηαζ πςνζηχκ- ιμνθζηχκ δζαβναιιάηςκ, 

πμο απμδεζηκφεζ ημκ ζζπονζζιυ ηςκ UN Studio υηζ κνξθή θαη πξφγξακκα είλαη ζε δηαξθή 

αιιειεπίδξαζε ηαζ υηζ ημ δηάγξακκα: 

 είκαζ ηυζμ ακαθοηζηυ, υζμ ηαζ βεκεζζμονβυ ενβαθείμ 

 δ επηινγή ημο ηεθζημφ δζαβνάιιαημξ, ημο ιπμοηαθζμφ ημο Klein, έβζκε ιεηά απυ έκα πνυκμ 
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ιεθέηδξ, πνμηεζιέκμο λα νξηνζεηεζεί ην πξφβιεκα -θαη φρη λα αλαπαξαζηαζεί ε ιχζε- 

βεβμκυξ πμο ημ ηαεζζηά ζηακυ λνεηηθφ εξγαιείν ζηδ δζαδζηαζία ημο ζπεδζαζιμφ  

 δ εθαξκνγή ημο μδήβδζε ζε έκα ημπίμ ιε δζάθμνα επίπεδα πμο ιπθέημκηαζ ιεηαλφ ημοξ 

δδιζμονβχκηαξ ηνφπεξ, ζηακυ κα ελεθζπεεί ηαζ κα πνμζανιμζεεί ζε κέεξ πθδνμθμνίεξ πμο 

πζεακυκ κα πνμηφρμοκ απυ ημ εονφηενμ δίηηομ ηςκ ζοκενβαηχκ πμο ιεηέπμοκ ζηδ ιεθέηδ 

θαη λα αλαζεσξεζεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ  

 αμήεδζε ζηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ εηενυηθδηςκ ζημζπείςκ ηαζ δζαπςνζζιμφ 

ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ πμο κεηαβάιινληαη απυ εηείκεξ πμο παναιέκμοκ ζηαζεξέο ζηε 

κεηαβνιή, θεζημφνβδζε δδθαδή ςξ πθαηθυνια ζοκημκζζιμφ ηαζ μνβάκςζδξ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ ηαζ ςξ ιέζμ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο, οπδνεηχκηαξ ηζξ εέζεζξ ηςκ UN Studio 

πενί «ζοκενβαηζηήξ παναβςβήξ»  

 θεζημφνβδζε ςξ νδεγφο δξάζεο, ιέζς ημο ζοζπεηζζιμφ ηδξ ημπμθμβζηήξ βεςιεηνίαξ ημο 

ιπμοηαθζμφ Klein ιε ημ ημπίμ ιε ηζξ ηνφπεξ, χζηε αοηέξ κα δζαααζημφκ ςξ «ηυιπμζ- 

πενζμπέξ ημζκμφ εκδζαθένμκημξ» ιεηαλφ επζπέδςκ. Αθμφ δδθαδή έπεζ πενζβνάρεζ ηζξ ζπέζεζξ 

ιεηαλφ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ζημζπείςκ ζημ ένβμ ηαζ έπεζ μνίζεζ ιζα πνιιαπιφηεηα δνάζεςκ, 

δζαθοβχκ ηαζ δοκαημηήηςκ, ελεξγνπνηήζεθε, ακάθμβα ιε ηζξ ηνπηθέο, εθάζηνηε ζπλζήθεο, 

ηαζ μδήβδζε ζε ιία πξαγκάησζε ηνπ δπλεηηθνχ, ζε έλα ζηηγκηφηππν. 

 απμηεθεί ηαηάθθδθμ λνεηηθφ εξγαιείν, αθμφ μνζμεεηεί ημ πνυαθδια πςνίξ κα πνμζδζμνίγεζ 

ιία ηαζ ιμκαδζηή θφζδ ηαζ αθμφ, ηαε΄ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο ζπεδζαζιμφ πνμζανιυγεηαζ ζηζξ 

εηάζημηε απαζηήζεζξ, απνθηψληαο δηαθνξεηηθή έθθξαζε, ξφιν θαη ζρέζε κε ηε 

δπλακηθή θαηάζηαζε. 

 

3. Jesse Reiser- Nanako Umemoto  

 

Οζ Jesse Reiser -Nanako Umemoto (4.4.2.3) εκδζαθένμκηαζ βζα ημ θηηζκέλν ρψξν πμο παναιέκεζ 

αλνηρηφο ζε ζπλερείο αιιαγέο θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ απυ ηδ θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ, ιέπνζ ηαζ 

ιεηά ηδκ οθμπμίδζδ ημο ηηζνίμο, επζηνέπμκηαξ ηδκ εκζςιάηςζδ κειινληηθψλ ζπκβάλησλ ζηελ 
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παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ημο ηηζνίμο. Θεςνμφκ ημ ρξφλν ακαπυζπαζημ ζοζηαηζηυ ημο 

ζπεδζαζιμφ, αθμφ οπμζηδνίγμοκ υηζ ημ κέιινλ εμαξηάηαη απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, άνα υηζ 

δφμ δζαθμνεηζηέξ πνμκζηυηδηεξ ζοκοπάνπμοκ ζημ ίδζμ ακηζηείιεκμ. Γζα ημοξ Reiser- Umemoto δ 

ιμνθή δεκ αημθμοεεί ηδ θεζημονβία, ε κνξθή νξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αιιαγήο κέζα απφ ηε 

ιεηηνπξγία- κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηε ρξήζε θαη ην πξφγξακκα, ηα 

μπμία υιςξ δεκ πνμηαεμνίγμκηαζ. διακηζηή είκαζ δ ζοιιεημπή ημο ίδζμο ημο ακηζηεζιέκμο ζηδκ αοηυ- 

δδιζμονβία ημο, δδθαδή, «ε ιεηηνπξγία είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο απηνπξαγκάησζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ».
394

  

Σμ δηάγξακκα ζηζξ ανπζηέξ ακαγδηήζεζξ ηςκ Reiser- Umemoto:  

 επηιέγεηαη ιε δζαθμνεηζηά ηνζηήνζα ηάεε θμνά ηαζ είκαζ ημ ιέζμ πμο δζαιμνθχκεζ ιζα 

επέιηθηε θαηάζηαζε, ζηακή κα εκζςιαηχκεζ ιεθθμκηζηά ζοιαάκηα ζηδκ πανμφζα 

δναζηδνζυηδηα ημο ηηζνίμο. Σμ ηέθοθμξ ζηα πζμ πμθθά ένβα ημοξ είκαζ αοηυ πμο παναιέκεζ 

ζηαεενυ ηαζ αιεηάαθδημ, εκχ ημ πνυβναιια έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ηαηαθάαεζ ημ πχνμ πμο 

ηάεε θμνά πνεζάγεηαζ, θζθμλεκχκηαξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ιεηααάθθμκηαζ, άνα ημ δηάγξακκα, 

είλαη ηθαλφ λα ππνδερηεί ηε κεηαβνιή θαη λα ηε ζπλδπάζεη κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

θειχθνπο πνπ παξακέλνπλ ακεηάβιεηα  

 ιεηηνπξγεί ςξ ημ ιέζμ βζα ηδκ πενζβναθή εκυξ δπλεηηθνχ ηνπίνπ, εκυξ πεδίνπ ζρέζεσλ, 

πμο ελεθίζζμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ένβμο ηαζ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδ δζάδναζδ ημο ηηζνίμο 

ιε ημκ αζηζηυ ζζηυ ηαζ ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ηαζ ηδ ζοκδεζζιυηδηα ηςκ ιενχκ ημο ηηζνίμο 

ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε ημ ζφκμθμ. Άνα, νθείιεη λα είλαη αλνηρηφ θαη λα εμειίζζεηαη 

ηαπηφρξνλα κε ηε δηαδηθαζία 

 ελεξγνπνηείηαη απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ δπλεηηθνχ. Σμ 

δζάβναιια δε δίκεζ ιυκμ μδδβίεξ δνάζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπεδζαζιμφ, αθθά επζπθέμκ, 

ηαηά ηδκ πναβιάηςζή ημο, απμδίδεζ εη κέμο ζημ εθάζηνηε ζηηγκηφηππν θιίκαθα θαη 

πιηθφηεηα, ακάθμβα ιε ηζξ ζπλζήθεο θαη ηελ ηδηαίηεξε πξαγκαηηθφηεηα θάζε έξγνπ.  
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Γζα πανάδεζβια ζημ Yokohama Port Terminal, (1995) ημ δηάγξακκα: 

 ιεηηνπξγεί ςξ ενβαθείμ πεζνζζιμφ ηδξ ιεηααμθήξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ εκηυξ εκυξ ζηαεενμφ 

ηαζ αιεηάαθδημο ηεθφθμοξ. Γδθαδή αλζμπμζχκηαξ ημ ηέθοθμξ ημο ηηζνίμο ςξ εκκέλνπζα 

δμιή ιε εκοπάνπμοζεξ ζδζυηδηεξ, δίκεζ νδεγίεο βζα ηδκ ηαηακμιή ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ ηςκ 

κεηαβαιιφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ιέζα ζε αοηυ, ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε απαζηήζεζξ 

 εηζάγεη ηδκ έκκμζα ηδξ δηπιήο ρξνληθφηεηαο. Με ηδ ζοκεήηδ x+y= x+y+z, υπμο ημ z (z 

factor) είκαζ δ απνυαθεπηδ ζοκέπεζα, πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ πνυζεεζδ ηςκ x, y, ημ 

δζάβναιια πενζβνάθεζ ηδ θεζημονβία εκυξ πχνμο, πμο, εκχ οπάνπεζ οθζηά ςξ ζηαεενή δμιή, 

πξνγξακκαηηθά κπνξεί λα θηινμελήζεη απξφβιεπηα ζπκβάληα. Άνα, εηθνάγεζ ηδκ 

εββναθή ημο ιέθθμκημξ ζημ πανχκ (δζπθή πνμκζηυηδηα), ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ ημο 

ηηζνίμο  

 εθθξάδεη δπλεηηθά φιεο ηηο πηζαλφηεηεο γηα ηελ αλάδπζε ζπκβάλησλ (ιέζς ηδξ 

ζοκεήηδξ x+y= x+y+z) ιε ηδκ ηαηακμιή ηςκ πνμβναιιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ ηέθοθμξ, 

πςνίξ κα πνμδζαβνάθεζ ελανπήξ ηάπμζμ απυ αοηά ηαζ επζηνέπεζ ηδ δηαηήξεζε ηνπ έιεγρνπ 

ηεο δηαδηθαζίαο, πςνίξ κα πανέπεζ έθεβπμ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ.  

 

ηζξ πζμ πνυζθαηεξ ακαγδηήζεζξ ημοξ, μζ Reiser- Umemoto οπμζηδνίγμοκ υηζ ημ ακηζηείιεκμ δεκ 

ζοθθαιαάκεηαζ πθέμκ ςξ ιζα αοηυκμιδ μθυηδηα, αθθά ςξ πιηθφηεηα πμο επδνεάγεηαζ απυ ηδ 

ζοιπενζθμνά ημο ζπλφινπ-πιεζπζκνχ ησλ κνξίσλ ηεο χιεο ηνπ, ακμίβμκηαξ έκα εηηεκέξ 

ιέηςπμ, πμο ανίζηεηαζ ζήιενα ζε ελέθζλδ. Θεςνχκηαξ ηα ιυνζα εκυξ οθζημφ ςξ ιμκάδεξ πμο 

απμηεθμφκ δίηηομ, μζ Reiser- Umemoto οζμεεημφκ ηδκ ακάθοζδ ημο De Landa ηαζ ηδκ ακαθμνά ημο 

ζημοξ Deleuze- Guattari βζα ηδκ εκενβή ζοιιεημπή ηςκ ίδζςκ ηςκ πιηθψλ κε ηηο αλαδπφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο ζηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, εζηζάγμκηαξ ζε εηείκεξ πμο 

ελππάξρνπλ ζην ζχζηεκα σο δπλεηηθή πιεξνθνξία ηαζ εκενβμπμζμφκηαζ/ ακαδφμκηαζ ζηζξ 

ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ. Ηζπονίγμκηαζ υηζ πιηθά κε αλαδπφκελεο ζπκπεξηθνξέο κπνξνχλ λα 

κεηέρνπλ ελεξγά ζηε δεκηνπξγία ηεο κνξθήο θαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο κεηαβνιήο ηεο.  
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Σμ δηάγξακκα ζηζξ ιεηέπεζηα ακαγδηήζεζξ ηςκ Reiser- Umemoto: 

 έπεζ πζμ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πζμ ηνπηθή ηζρχ, ειθακίγεηαζ ζε επηκέξνπο, ηνπηθέο 

εθαξκνγέο θαη ειέγρεη επηκέξνπο δεηήκαηα, υπςξ ημοξ ηακυκεξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ 

αθθδθελανηχιεκςκ ιμκάδςκ πμο απανηίγμοκ έκα ζφζηδια/ δίηηομ  

 εκχ εκενβμπμζείηαζ ηαζ πάθζ απυ ηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ, παξακέλεη ην ίδην αλνηρηφ ζε 

κεηαβνιή,  

 ράλεη ηελ απηνλνκία ηνπ θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ θαη θαζνιηθφ ηνπ ξφιν σο νδεγφο 

δξάζεο ηαζ απμηηά ηδκ ακάβηδ κα δζαζοκδεεεί ζε δίθηπν ιε άθθα δηαγξακκαηηθά κνληέια, 

πμο κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ηθίιαηεξ. Απυ ηδ δζάδναζή ημοξ ηαείζηαηαζ εθηθηή 

ε ζπλέρεηα κεηαμχ ζρεδηαζκνχ- θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο.  

 

Γζα πανάδεζβια, ζημ ηηίνζμ ηδξ BMW Μνλάρνπ (BMW Event and Delivery Center, 2001) μζ Reiser- 

Umemoto δίκμοκ έιθαζδ ζημ πχξ «έκα οπάνπμκ, εθανιμζιέκμ ηαηαζηεοαζηζηυ ζφζηδια (ημ 

πςνμδζηηφςια, έκα ιμκηέθμ απμηεθμφιεκμ απυ πανυιμζεξ ιμκάδεξ, έκα πεδίν απφ θφκβνπο), δίκεζ 

ηδ εέζδ ημο, ιέζα απυ ηαηάθθδθμοξ πεζνζζιμφξ, ζε έκα άθθμ ζφζηδια. Γεκκζέηαζ έκα πεδίμ 

απμηεθμφιεκμ απυ ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλνπο- θαηά πεξίπησζε- ηαηαζηεοαζηζημφξ ηφπμοξ, 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ηνπηθά, φληαο ηαπηφρξνλα κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δνκήο θαη δηαηεξψληαο ηελ 

ηδηαίηεξε ζπγθξφηεζε ηνπο».
395

 

 

 Ζ έκκμζα ηδξ πνιιαπιφηεηαο δεκ ακαθένεηαζ πθέμκ ζηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ θφζεςκ πμο 

πνμηφπημοκ βζα έκα ζπεδζαζηζηυ γήηδια, αθθά ζηδ ζοκφπανλδ ηαζ ζοβηνυηδζδ ζε δίηηομ 

εθαθνχξ δηαθνξνπνηεκέλσλ κνλάδσλ.  

 Σμ δζάβναιια απυ ενβαθείμ ιε ηαεμθζηυ νυθμ, πμο εθέβπεζ ηδ ζοκμθζηή δζαδζηαζία, γίλεηαη 

εξγαιείν κε πην ηνπηθφ- πεξηνξηζκέλν ξφιν, πμο απμηοπχκεζ ημ ζπγθεθξηκέλν θαη 

                                                      
395

 Reiser Jesse- Umemoto Nanako, Atlas of Novel Tectonics, εηδ. Princeton Architectural Press, Nέα Τυνηδ, 2006, ζεθ. 156, 

ιηθν. δζηή ιμο, εθεφεενδ 
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δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά ηξφπν πμο έκαξ ηυιαμξ ημο πςνμδζηηοχιαημξ, ιπμνεί κα 

ζοκδεεεί ιε ημοξ βεζημκζημφξ ημο, δδιζμονβχκηαξ παναθθαβέξ ζηδκ ηαημπονςιέκδ έκκμζα 

ημο ζζδδνμφ πςνμδζηηοχιαημξ. 

 

πλνςίδνληαο, ιέζα απυ ημ ένβμ ηςκ Peter Eisenman, UNStudio θαη Jesse Reiser- Nanako 

Umemoto θαίκεηαζ υηζ ημ δηάγξακκα- αθεξεκέλε κεραλή: 

 

 μνίγεζ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο πιεξνθνξίαο πμο ιεηαθένεηαζ ζημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ 

ηαζ αμδεά ζημ δηαρσξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαβάιινληαη ηαζ εηείκςκ πμο 

παναιέκμοκ ζηαεενά ζηδ ιεηααμθή ηαζ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ εκκελψλ ζδζμηήηςκ ημο 

ακηζηεζιέκμο, επζηνέπμκηαξ ηδκ ηαηακυδζδ ηνπ κεραληζκνχ ηεο κεηαβνιήο  

 ζοβηνμηεί θαλφλεο/ νδεγίεο βζα ηδ κεηάθξαζε ηεο δπλακηθήο θαηάζηαζεο ζε κνξθή. Ζ 

ιμνθή δεκ αημθμοεεί ηδ θεζημονβία, αθθά είηε πνμζδζμνίγεζ δ ιία ηδκ άθθδ (Eisenman, α΄ 

θάζδ) είηε δ ιμνθή μνίγεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ αθθαβήξ ιέζα απυ ηδ θεζημονβία 

 επζηνέπεζ ζημ οπυ ζπεδίαζδ ακηζηείιεκμ λα αλαδπζεί ςξ δ πναβιάηςζδ ιζαξ απυ ηδκ 

πνιιαπιφηεηα πζεακχκ θφζεςκ ημο δπλεηηθνχ ηνπίνπ, ακάθμβα ιε ηζξ εθάζηνηε 

ζπλζήθεο. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μ ιεθεηδηήξ δηαηεξεί ηνλ έιεγρν επί ηεο δηαδηθαζίαο, 

πςνίξ κα βκςνίγεζ ή κα πνμδζαβνάθεζ ημ απμηέθεζια 

 θεζημονβεί ςξ λνεηηθφ εξγαιείν, αθμφ δεκ πνμτπάνπεζ ημο πνμαθήιαημξ, αθθά ελππάξρεη 

(is immanent) ηαζ απμηηά ζεκαζία θαη λφεκα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, θαηά 

πεξίπησζε, αμδεχκηαξ ζημκ μνζζιυ ημο πνμαθήιαημξ  

 ςξ κμδηζηυ ενβαθείμ ελεθίζζεηαζ, πνμζανιυγεηαζ εη κέμο ζηζξ ακάβηεξ ιε απμηέθεζια, ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα, απυ ζπλνιηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ πνπ ειέγρεη ηε δηαδηθαζία πμο 

μδδβεί ζημ ηεθζηυ απμηέθεζια, κα απμηηήζεζ πζμ «ενβαθεζαηή» δζάζηαζδ, πζμ «πεζνζζηζηυ» 

ηαζ ημπζηυ νυθμ ηαζ κα ζρεδηάδεηαη θαη λα εμειίζζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε δηαδηθαζία, 

ζπλεξγαδφκελν κε άιια παξφκνηα εξγαιεία ζε δίθηπν, πανέπμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα 

ειέγρνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο κεηαβνιήο, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
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5.2 Δπαιεζεχνληαο ηελ ππφζεζε εξγαζίαο. 
 
Απυ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟90 παναηδνείηαζ δ ακάβηδ επέιααζδξ ζηδκ επζηναημφζα 

παβζςιέκδ ηαηάζηαζδ ζπεηζηά ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ζφκεεζδξ ηαζ 

απμζηαεενμπμίδζήξ ηδξ. Οζ ανπζηέηημκεξ ζηνέθμκηαζ ζε άιια γλσζηηθά πεδία, πνμηεζιέκμο κα 

ηαηακμήζμοκ ζε αάεμξ ηζξ έκκμζεξ ηδξ ιεηααμθήξ ηαζ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ, ηδξ ζοκέπεζαξ ηαζ ηδξ 

ζοκεηηζηυηδηαξ, ηςκ μιαθχκ ιεηαζπδιαηζζιχκ, ηδξ εηενμβέκεζαξ ηαζ ηδξ πμθθαπθυηδηαξ ηαζ κα 

ζοβηνμηήζμοκ έκα ζζπονυ εεςνδηζηυ πθαίζζμ. Πνμηεζιέκμο κα εκηάλμοκ ζημ ζπεδζαζιυ ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελε πιεξνθνξία ηαζ ηδ ιίλδ εηενυηθδηςκ ιμκαδζημηήηςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ζε έκα 

ζοκεπέξ ζφζηδια, μδδβήεδηακ ζε δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζπεδζαζιμφ, ηάκμκηαξ ρξήζε ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο θαη ηερληθψλ γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο κνξθήο ζε ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ 

ελζσκαηψλνληαο ην ρξφλν σο δπλακηθφ παξάγνληα ζημ ζπεδζαζιυ.  

 

Βαζζηή ζέζε ηεο έξεπλαο, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ηνζηζηή αλζμθυβδζδ παναδεζβιάηςκ, είκαζ υηζ, 

ζπεδζάγμκηαξ ηακείξ ζε έκα πενζαάθθμκ αθθδθεπίδναζδξ δοκάιεςκ ηαζ ιεηααθδηχκ, υπμο δ ιμνθή 

ιπμνεί κα ιεηαζπδιαηίγεηαζ ηαζ κα ελεθίζζεηαζ ζημ πνυκμ, ακηζιεηςπίγεζ αζηνρίεο υπςξ: 

 έθθεζρδ ηδξ δηαδηθαζίαο θαηαλφεζεο ηςκ δμιχκ ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ πμο πενζβνάθμκηαζ 

ζηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ηδξ ειαάεοκζδξ ζηζξ έκκμζεξ ηδξ θζθμζμθίαξ, ιε απμηέθεζια ηδκ 

απιντθή κεηαθνξά εηθφλσλ θαη ελλνηψλ απυ επζζηδιμκζηά πεζνάιαηα ζηδκ ανπζηεηημκζηή 

πναηηζηή 

 έθθεζρδ ηαθηηθήο θαη μεθάζαξσλ θξηηεξίσλ βζα ηδκ επζθμβή ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο ηίεεηαζ 

ςξ αάζδ βζα επελενβαζία, ηαεχξ ηαζ ηςκ ζημζπείςκ πμο ιεηααάθθμκηαζ ηαζ αοηχκ πμο 

παναιέκμοκ ζηαεενά ζηδ ιεηααμθή 

 αδοκαιία ζηδ κεηάθξαζε ηεο δπλακηθήο απηήο θαηάζηαζεο ζε αξρηηεθηνληθή κνξθή, 

ιε ζοπκά παναδείβιαηα «παβχιαημξ» ηδξ ρδθζαηήξ ιμνθήξ ζε ιζα ηοπαία πνμκζηή ζηζβιή 

ηαζ αοημφζζαξ οθμπμίδζήξ ηδξ. πεδζάγμκηαξ ηακείξ ζε έκα πενζαάθθμκ αιιειεπίδξαζεο 

δπλάκεσλ θαη κεηαβιεηψλ, υπμο δ ιμνθή ιπμνεί κα ιεηαζπδιαηίγεηαζ ηαζ κα ελεθίζζεηαζ 

ζημ πνυκμ, πνμηφπηεζ ημ ενχηδια ηεο κεηάθξαζεο ηεο δπλακηθήο απηήο θαηάζηαζεο ζε 
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αξρηηεθηνληθή κνξθή, πμο, παναδμζζαηά, είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ οθζηυηδηα ηαζ ηδ 

ζηαηζηυηδηα, ηαεχξ ηαζ ηδξ δζαηήνδζδξ ημο έιεγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

Απυ ηδκ ένεοκα πνμηφπηεζ υηζ: 

 

ζε ηάεε πενίπηςζδ πμο μ ανπζηέηημκαξ ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηδκ 

νξγάλσζε ηεο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο ιε ηδ αμήεεζα ηδξ 

ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ, έπεζ ηδκ ακάβηδ εκυξ λνεηηθνχ εξγαιείνπ, πμο, ακάθμβα 

ιε ηζξ εθάζηνηε ζοκεήηεξ ηαζ απαζηήζεζξ, απμηηά δζαθμνεηζηή έηθναζδ, νυθμ ηαζ 

ζπέζδ ιε ηδ δοκαιζηή ηαηάζηαζδ, πναβιαηχκεηαζ δδθαδή ιε δζαθμνεηζηυ ηάεε 

θμνά ηνυπμ. 

 

Ωξ λνεηηθφ εξγαιείν μνίζηδηε ιζα ζεσξεηηθή θαηαζθεπή πμο ακαγδηά ηδκ ηαοηυηδηα ημο 

ακηζηεζιέκμο ηαζ ηςκ εζςηενζηχκ ηακυκςκ πμο δζέπμοκ ηδ ιμνθή ημο (εκκελείο ηδηφηεηεο), αθθά ηαζ 

ημκ ηνυπμ πμο οπυηεζηαζ ζε ιεηααμθέξ ιέζς ηδξ αθθμπμζδηζηήξ ημο δναζηδνζυηδηαξ 

(εηεξνθαζνξηζκφο). Πενζβνάθεζ έκα δπλεηηθφ ηνπίν, πςνίξ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή, ιέζα απυ ημ 

μπμίμ ιπμνεί ηακείξ κα μδδβδεεί ζε ηαηαζηεοέξ ιε οθζηυηδηα, ελεξγά ππαξθηέο, αθθά δζαθμνεηζηέξ 

θαηά πεξίπησζε. ε ιζα ζοκεεηζηή δζαδζηαζία πμο δεκ πνμηαεμνίγεζ πθέμκ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια, 

αθθά πανυθα αοηά ελαημθμοεεί κα εκδζαθένεηαζ βζα ηδκ παξαγσγή ρψξνπ θαη κνξθήο, ημ κμδηζηυ 

ενβαθείμ θεζημονβεί ςξ ζπληνληζηήο, ακαδεζηκφεζ ιζα πνιιαπιφηεηα ιχζεσλ ηαζ αμηνινγεί ηδ 

αέθηζζηδ, πνμηείκμκηαξ έηζζ έκακ λέν ηξφπν ειέγρνπ ηνπ αξρηηεθηνληθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 

Σμ λνεηηθφ εξγαιείν, υπςξ μνίγεηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ, απακηά ζηα γδηήιαηα πμο 

ηίεεκηαζ, αθμφ ζοιαάθεζ ζηδκ: 

 θαηαλφεζε ηαζ ηδ δεκηνπξγηθή κεηαθνξά ηςκ επζζηδιμκζηχκ ηαζ θζθμζμθζηχκ εκκμζχκ, 

ιε ηνυπμ πμο κα ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζημ πθαίζζμ ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ ιεευδςκ, πμο μ 

ηάεε ανπζηέηημκαξ εέηεζ ζημκ εαοηυ ημο, ηαηά ηδ ζοκεεηζηή δζαδζηαζία 
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 ζχιιεςε ηνπ κεραληζκνχ ηεο κεηαβνιήο, ζημκ μνζζιυ ηςκ θξηηεξίσλ επηινγήο ηεο 

πιεξνθνξίαο πμο ιεηαθένεηαζ ζημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζημ δζαπςνζζιυ ηςκ 

ζημζπείςκ πμο κεηαβάιινληαη ηαζ εηείκςκ πμο παξακέλνπλ ζηαζεξά ζηδ ιεηααμθή 

 ζπγθξφηεζε θαλφλσλ/ νδεγηψλ βζα ημ επυιεκμ αήια, απυ ημοξ ζοκεπείξ 

ιεηαζπδιαηζζιμφξ ζημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ζηελ παξαγσγή κνξθήο κε ηαπηφρξνλε 

δηαηήξεζε ηνπ έιεγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

ηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ ιεθεηήεδηε δ εμέιημε ηνπ δηαγξάκκαηνο απυ μνβακυβναιια ηαζ 

ακαθοηζηυ- ηακμκζζηζηυ ενβαθείμ επζιενζζιμφ ημο Όθμο ζε ιένδ ιε ζηυπμ ηδκ ακαζφκεεζή ημο βζα 

ηδκ επίηεολδ ηδξ ιίαξ ηαζ ιμκαδζηήξ, αέααζδξ, μνεχξ απμδεδεζβιέκδξ ηαζ πνμηαεμνζζιέκδξ 

αέθηζζηδξ θφζδξ, υπμο μ ανπζηέηημκαξ έπεζ ημκ πθήνδ έθεβπμ ηδξ ζοκεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ημο 

ηεθζημφ ακηζηεζιέκμο (Μμκηένκμ) ηαζ ημ δζάβναιια- ζδευβναιια/ εζηυκα- ζφιαμθμ (απμδυιδζδ) ζημ 

δηάγξακκα- γελεζηνπξγφ κεραληζκφ ή αθεξεκέλε κεραλή (abstract machine ηαηά Deleuze- 

Guattari), έκα δζάβναιια «ακελάνηδημ απυ ηζξ ιμνθέξ ηαζ ηζξ οθζηέξ εηθάκζεζξ, ηζξ εηθνάζεζξ ηαζ ημ 

πενζεπυιεκμ πμο εα δζακείιεζ», έκα δζάβναιια πμο «δεκ ακαπανζζηά, αηυιδ ηαζ ηάηζ πναβιαηζηυ, 

αθθά θαηαζθεπάδεη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξφθεηηαη λα επέιζεη».
396

 Δλεηάζηδηε μ νυθμξ ημο 

δζαβνάιιαημξ ζημ εεςνδηζηυ θυβμ ηαζ ένβμ ηςκ Eisenman, UNStudio ηαζ Reiser- Umemoto. Ακ ηαζ μ 

ηνυπμξ πμο δζααάγμοκ ηαζ ενιδκεφμοκ ημ θζθμζμθζηυ θυβμ ηςκ Deleuze- Guattari δζαθένεζ ηαζ δ 

δζαβναιιαηζηή δζαδζηαζία πμο αημθμοεμφκ δζαθμνμπμζείηαζ απυ ιεθεηδηή ζε ιεθεηδηή, αθθά ηαζ ζηδκ 

πμνεία ημο ηαεεκυξ, πνμηφπηεζ ςξ ζοιπέναζια υηζ: 

                                                      
396

 Deleuze, Gilles, Guattari, Felix, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia 2, 1980. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, ιηθν. ζηα Αββθζηά απυ ημκ Brian Massumi, 1987, ζεθ. 142, ιηθν. δζηή ιμο ζημ «the real that is yet to 

come» 
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ημ δηάγξακκα, σο αθεξεκέλε κεραλή θαη νδεγφο δξάζεο, ιπμνεί κα 

θεζημονβήζεζ ςξ κμδηζηυ ενβαθείμ ηαζ επζηνέπεζ ζημκ ανπζηέηημκα κα δζαηδνήζεζ 

ηνλ έιεγρν επί ηδξ δζαδζηαζίαξ, ηαηά ηδκ μπμία εηεξνγελείο εληθφηεηεο 

ζοκοπάνπμοκ ζε ιζα ελφηεηα/ πνιιαπιφηεηα, πμο κεηαβάιιεηαη δπλακηθά, 

δίκμκηαξ θαηά πεξίπησζε, ηζξ ηαηάθθδθεξ μδδβίεξ βζα ηδ ιεηάααζδ απυ ημ 

ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ ημ πεζνζζιυ ηδξ κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξίαο ζηδκ 

παξαγσγή κνξθήο θαη ρψξνπ. 

 

Ο νυθμξ ημο δζαβνάιιαημξ ελεθίζζεηαζ ηαζ πνμζανιυγεηαζ εη κέμο ζηζξ εηάζημηε ακάβηεξ. Σα 

ηεθεοηαία πνυκζα ράλεη ηε θηινζνθηθή ηνπ δηάζηαζε ηαζ απμηηά ιζα πζμ «ενβαθεζαηή» δζάζηαζδ, 

εκχ δζαθαίκεηαζ ηαζ δ ακάβηδ φπανλδξ πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ενβαθείςκ πεζνζζιμφ, ιε πην 

ηνπηθφ, πεξηνξηζκέλν ξφιν, πμο κα θεζημονβμφκ ζε ζπλεξγαζία, πζεακυκ ηαζ ζε δίηηομ ηαζ κα 

εμειίζζνληαη ηαπηφρξνλα κε ηε δηαδηθαζία. Άνα ημ δζάβναιια πάκεζ ηνλ θαζνιηθφ ξφιν ηνπ ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ελφηεηαο ελφο ζπλφινπ, απνηεινχκελνπ απφ εηεξφθιεηα 

ζηνηρεία ηαζ δείπκεζ κα ιδ ιπμνεί κα ακηαπμηνζεεί ζηακμπμζδηζηά ζηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ ςξ 

δζαιεζμθααδηήξ ηαζ μδδβυξ δνάζδξ. Απμδεζηκφεηαζ υιςξ ηαηάθθδθμ λνεηηθφ εξγαιείν, αθνχ, 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο, θαιείηαη λα απνθηήζεη δηαθνξεηηθή 

έθθξαζε, ξφιν θαη ζρέζε κε ηε δπλακηθή θαηάζηαζε.  
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5.3 Index/ επξεηήξην φξσλ- ιέμεηο θιεηδηά 
 
Ωξ ιέμεηο- θιεηδηά επζθέπεδηακ ηονίςξ υνμζ πμο πνμένπμκηαζ απυ άιια γλσζηηθά θαη 

επηζηεκνληθά πεδία (θζθμζμθία, εεηζηέξ επζζηήιεξ) ηζ έπμοκ επδνεάζεζ ηδ ζφβπνμκδ ανπζηεηημκζηή 

ζηέρδ ζηδκ ηαηεφεοκζδ πμο εκδζαθένεζ ηδκ ένεοκα. Με έκημκδ βναθή θαίκμκηαζ μζ θέλεζξ πμο 

πενζθαιαάκμκηαζ ζημ εονεηήνζμ υνςκ. 

 
Α 
αλάδπζε (emergence)  

«ηδ θζθμζμθία, ηδ εεςνία ζοζηδιάηςκ ηαζ ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ αλάδπζε είκαζ μ ηνυπμξ πμο 

πνιχπινθα ζοζηήιαηα, ζφκεεηεξ δμιέξ δδθαδή απμηεθμφιεκεξ απυ πμθθαπθά αθθδθεπζδνχκηα 

ιένδ, ειθακίγμοκ ηαζκμθακείξ ηαζ απνυαθεπηεξ ζοθθμβζηέξ ζοιπενζθμνέξ, μζ μπμίεξ δεκ ιπμνμφκ 

κα ακαπεμφκ ζηα ιειμκςιέκα ιένδ ημο ζοζηήιαημξ, αθθά μθείθμκηαζ ζηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηαζ ηζξ 

ζοζπεηίζεζξ ημοξ ηαζ είκαζ δζαθμνεηζηέξ απυ μπμζμκδήπμηε βναιιζηυ ζοκδοαζιυ ζοιπενζθμνχκ ηςκ 

ιενχκ ηδξ. Καηά ηζξ δζαδζηαζίεξ απην-νξγάλσζεο ζε πνιχπινθα ζοζηήιαηα αλαδχνληαη κέεξ, 

ηαζκμθακείξ δμιέξ ιε ζοκμπή ηαζ εκυηδηα ηαζ ιε ζδζυηδηεξ πμο, εκχ δεκ απακηχκηαζ ιειμκςιέκα ζε 

ηακέκα απυ ηα επζιένμοξ ζημζπεία ημο ζοζηήιαημξ, ακήημοκ ζηα παναηηδνζζηζηά ημο 

ζοζηήιαημξ».
397

 

ηδκ ανπζηεηημκζηή, ζηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, μζ ανπζηέηημκεξ λεηζκμφκ ζοκδέμκηαξ 

ακελάνηδηα ιένδ εκυξ ζοζηήιαημξ ζε έκα ιίβια πμο ζοκεπχξ ελεθίζζεηαζ, ιε απμηέθεζια κα 

πνμηφπημοκ ζπέζεζξ απνυαθεπηεξ ηαζ, ηαεχξ δ ζπέζδ αίηζμο- απμηεθέζιαημξ δεκ είκαζ βναιιζηή, ημ 

αλαδπφκελν ζφκμθμ οπενααίκεζ ημ άενμζζια ηςκ ζημζπείςκ πμο ημ απμηεθμφκ. Οζ αλαδπφκελεο 

κνξθέο (emergent organizations) πνμηφπημοκ θμζπυκ ιέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ ζημζπείςκ 

πμο απανηίγμοκ ημ ζφζηδια, ζε ζοκεήηεξ ιαηνζά απυ ημ ζδιείμ ζζμννμπίαξ (far from equilibrium)- 

ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εκένβεζαξ, ηδξ φθδξ ή ηδξ πθδνμθμνίαξ- ζημ υνζμ ιεηαλφ ηάλδξ ηαζ αηαλίαξ.
398

  

                                                      
397

 http://el.wikipedia.org ζημ θήιια «επζζηήιδ ζοζηδιάηςκ», πνμζα. 22/12/09, ιηθν. δζηή ιμο 

398
Jencks, Charles «Complexity Definition and Nature‟s Complexity» ζημ New Science= New Architecture? ARCHITECTURAL 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/


 470 

 

απηo-νξγάλσζε  

«Αοημ-μνβάκςζδ είκαζ δ ζδζυηδηα εκυξ ζοζηήιαημξ πμο ιπμνεί αοευνιδηα κα ηαηημπμζήζεζ ηα 

ζοζηαηζηά ιένδ ημο ζε ιζα ιδ ηοπαία ηαηακμιή ζημ πχνμ ή ημ πνυκμ, πςνίξ ηδ αμήεεζα ηάπμζμο 

ελςηενζημφ πανάβμκηα».
399

  

ηδκ ανπζηεηημκζηή μζ δζαδζηαζίεξ απην-νξγάλσζεο εκδζαθένμοκ βζαηί ζπεδζάγμκηαξ ηακείξ ζε 

πενζαάθθμκ αθθδθεπίδναζδξ δοκάιεςκ ηαζ πεδίσλ, ημ ζφζηδια ιπμνεί κα μδδβδεεί ζε εζςηενζηή 

ηάλδ ηαζ δ ιμνθή κα ιδκ ελανηάηαζ απυ ηδκ ελςηενζηή δφκαιδ πμο αζηείηαζ ζε αοηά (υπςξ ζηα 

βναιιζηά ζοζηήιαηα), αθθά απυ ηα δζαθμνεηζηά ζεκάνζα αθθδθεπζδνάζεςκ ηαζ, ςξ πνμσυκ απην-

νξγάλσζεο, κα ειθακίγεηαζ ιε επακαθδπηζηά ιμηίαα (patterns).  

 

απηνπνίεζε- αιινπνίεζε/ απηνπξνζδηνξηζκφο- εηεξνπξνζδηνξηζκφο  

ημ θζθμζμθζηυ θυβμ ημο Guattari ζημ ηείιεκυ ημο «on Machines»
400

 ελεηάγμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά 

ηδξ ιδπακήξ ζηδκ μκημθμβία ηδξ (εζςηενζηή ηαοηυηδηα- απηνπνίεζε) αθθά ηαζ ζε ζπέζδ ιε ημ 

πενζαάθθμκ ηδξ (αιινπνίεζε). Ο Guattari επζζδιαίκεζ υηζ δ ηαοηυηδηα ημο ακηζηεζιέκμο (ηδξ 

ιδπακήξ) πνμζδζμνίγεηαζ ηαοηυπνμκα «απυ ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημκ εαοηυ ηδξ (itself), αθθά ηαζ απυ ηδ 

ζπέζδ ηδξ ιε ημ άθθμ (alterity)».
401

  

Ακηίζημζπα, δ ανπζηεηημκζηή ζφκεεζδ έπεζ ανπίζεζ κα πνμαάθθεηαζ απυ πμθθμφξ ανπζηέηημκεξ, απυ ηα 

ηέθδ ημο πνμδβμφιεκμο αζχκα, θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ, ςξ νκνπνηεηηθή ηαζ αιινπνηεηηθή 

δζαδζηαζία ηαοηυπνμκα. Ζ πνιππινθφηεηα ηδξ ιδπακήξ ηαζ, ηαη΄ ακαθμβία, δ ηαοηυηδηα ημο 

ανπζηεηημκζημφ ακηζηεζιέκμο, έβηεζηαζ αηνζαχξ ζημκ νκνην/ απηνπνηεηηθφ ημο παναηηήνα, υπςξ 

                                                                                                                                                                    
DESIGN PROFILE No 129, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1997, ζεθ. 8-9, ιηθν. δζηή ιμο 

399
 Λεμηθό ηεο Σύγρξνλεο Σθέςεο, επζιέθεζα Allan Bullock, Stephen Trombley, ιηθν. Αναακίηδξ Κχζηαξ, Μεβαθμφδδ Φςηεζκή, 

Παπασςάκκμο Σνζζεφβεκδ, εηδ. Παηάηδξ, Αεήκα, 2008, ζημ θήιια «αοημμνβάκςζδ» 

400
 Guattari, Felix, “On Machines”, JOURNAL OF PHILOSOPHY AND THE VISUAL ARTS, Vol. 6: Complexity:Architecture, 

Art, Philosophy, ιηθν. ζηα Αββθζηά Vivian Constantinopoulos, Λμκδίκμ: Academy Editions, 1995, ζεθ. 8. 

401
 Guattari, Felix, “On Machines”, JOURNAL OF PHILOSOPHY AND THE VISUAL ARTS, Vol. 6: Complexity:Architecture, 

Art, Philosophy, ιηθν. ζηα αββθζηά Vivian Constantinopoulos, Λμκδίκμ: Academy Editions, 1995, ζεθ.8. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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δζαιμνθχκεηαζ απυ ηζξ εκκελείο ζδζυηδηέξ ημο ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημκ εαοηυ ημο 

(απηνπξνζδηνξηζκφο), αθθά ηαζ ιε άθθα ακηζηείιεκα, ιε ημ πνήζηδ ηαζ ημ πενζαάθθμκ, πμο 

μοζζαζηζηά δζαθμνμπμζμφκ/ ηνμπμπμζμφκ/ κεηαβάιινπλ ηα παναηηδνζζηζηά ημο, 

(εηεξνπξνζδηνξηζκφο) εκηείκμκηαξ ημ πάμξ ηαζ ηδκ πνιππινθφηεηα. 

 

αθεξεκέλε κεραλή (abstract machine)  

Καηά Deleuze –Guattari, δ αθεξεκέλε κεραλή είκαζ «έκα δηάγξακκα ακελάνηδημ απυ ηζξ ιμνθέξ 

ηαζ ηζξ οθζηέξ εηθάκζεζξ, ηζξ εηθνάζεζξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ πμο εα δζακείιεζ [...] έκα δηάγξακκα πμο 

δεκ ακαπανζζηά, αηυιδ ηαζ ηάηζ πναβιαηζηυ, αθθά ηαηαζηεοάγεζ ιζα πναβιαηζηυηδηα πμο πνυηεζηαζ 

κα επέθεεζ [...] οκεκχκεζ εηεξνγελή ζημζπεία, πςνίξ αοηά κα παφμοκ κα είκαζ εηεξνγελή [...] Γεκ 

βκςνίγεζ ηίπμηα απυ ιμνθή ηαζ φθδ. Αοηυ είκαζ πμο ηδκ ηάκεζ αθεξεκέλε ηαζ μνίγεζ ηαζ ηδκ έκκμζα 

ηδξ ιδπακήξ ζε αοζηδνυ πθαίζζμ […] Απμηεθείηαζ απυ αζπδιάηζζηδ φθδ ηαζ αζφιααηεξ θεζημονβίεξ 

(nonformal)».
402

  

Καηά ημκ Kwinter, μζ αθεξεκέλεο κεραλέο είκαζ «αηνζαχξ αοηυ πμο ζζπονίγμκηαζ υηζ είκαζ: 

αθεξεκέλεο βζαηί εκκμζμθμβζηά ηαζ μκημθμβζηά δζαπςνίγμκηαζ απυ ηδκ οθζηή πναβιαηζηυηδηα, υιςξ 

είκαζ ιδπακέξ ζε πθήνδ θεζημονβία, δδθαδή πνμζθένμοκ οπδνεζίεξ ζοκανιμθυβδζδξ, μνβάκςζδξ 

ηαζ ακάπηολδξ».
403

 

Καηά ημκ Rajchman, δ αθεξεκέλε κεραλή είκαζ «ιζα ιμκαδζηή, ιδ ηακμκζηή ηαηαζηεοή θηζαβιέκδ 

απυ ηζξ εηάζημηε ζοκεήηεξ […] έκα παθανυ, ιδ ηεθεζςιέκμ ζπέδζμ πνμημφ πάνεζ ιμνθή […] 

θηζαβιέκμ απυ “αζζεήζεζξ” πνμβεκέζηενεξ ηδξ ιμνθήξ […]. Σίεεηαζ θμζπυκ ημ εέια ηδξ ηαηαζηεοήξ 

εθεφεενςκ πχνςκ, ιδ πνμηαεμνζζιέκςκ απυ ηάπμζμ πνμβεκέζηενμ ζπέδζμ, πμο επζηνέπμοκ κα 

αλαδπζεί ηάηζ κέμ [..]. Δίκαζ ημ γήηδια ηδξ θεζημονβζηήξ αθαίνεζδξ υηακ δμοθεφεζ ηακείξ ιε ηδ ιδ 

ηεθεζςιέκδ, δπλεηηθή ανπζηεηημκζηή, πμο είκαζ ακά πάζα ζηζβιή έημζιδ κα ακαηαθοθεεί εη κέμο».
404

 

                                                      
402

 Deleuze, Gilles, Guattari, Felix, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia 2, 1980, Minneapolis: University of 

Minnesota Press, ιηθν. ζηα αββθζηά απυ ημκ Brian Massumi, 1987, ζεθ. 142, ζεθ. 329, ζεθ. 511, ιηθν. δζηή ιμο  

403
 Kwinter, Sanford, «The Genealogy of Models: the Hammer and the Song» ζημ Diagram Work, ANY 23, εηδ. Anyone 

Corporation, Νέα Τυνηδ,1998, ζεθ. 58, ιηθν. δζηή ιμο  

404
 Rajchman, John, Constructions, εηδ. MIT Press, Cambridge Mass, 1988, ζεθ. 7-8, ιηθν. δζηή ιμο 
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ηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ ημ δηάγξακκα- αθεξεκέλε κεραλή- μδδβυξ δνάζδξ, υπςξ μνίγεηαζ 

παναπάκς, πνμηείκεηαζ βζα κα θεζημονβήζεζ ςξ λνεηηθφ εξγαιείν ζηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο 

ζρεδηαζκνχ. 

 
Β 
built time (πηζζιέκμξ πνυκμξ)  

Οζ Jesse Reiser ηαζ Νanako Umemoto έπμοκ εεζπίζεζ ημκ υνμ built time (πηζζιέκμξ πνυκμξ) βζα κα 

ακαπηφλμοκ ηδ εεςνία ημοξ υηζ μ πχνμξ ιέκεζ ακμζπηυξ βζα ηδκ εζζαβςβή πνμβνάιιαημξ, υηζ ημ 

ιέθθμκ ελανηάηαζ απυ ηδκ πανμφζα ηαηάζηαζδ, άνα υηζ δφμ δζαθμνεηζηέξ ρξνληθφηεηεο 

ζοκοπάνπμοκ ζημ ίδζμ ακηζηείιεκμ. Ο ρξφλνο δδθαδή είκαζ έκκμζα άιεζα ζοκοθαζιέκδ ιε ηδ 

δναζηδνζυηδηα ημο ηηζνίμο. Ο πχνμξ παναιέκεζ είηε α-ιμνθμπμζδιέκμξ, ιδ ηεθεζςιέκμξ, βζα ηδκ 

οπμδμπή πνμβνάιιαημξ είηε ιμνθχκεηαζ ςξ αηαευνζζημξ/ απνμζδζυνζζημξ, επζηνέπμκηαξ ηδκ 

εκζςιάηςζδ ιεθθμκηζηχκ ζοιαάκηςκ ζηδκ πανμφζα δναζηδνζυηδηα ημο ηηζνίμο, πμο μδδβμφκ ζηδκ 

ειθάκζζδ απνμζδυηδηςκ επεζζμδίςκ, ζηδκ αθθαβή, ζημ κεςηενζζιυ ηαζ ζε ιζα πνιππινθφηεηα 

άιεζα ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ αιθίδνμιδ ελάνηδζδ ηαζ ηδ ζοκεπή ακακέςζδ ιμνθήξ ηαζ θεζημονβίαξ.  

 

body plan  

Ο Manuel De Landa ζημ άνενμ ημο «Deleuze and the Use of Genetic Algorithm in Architecture»
405

 

ιεθεηά πχξ ημ δίπμθμ «γνλφηππνο-θαηλφηππνο» ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ηδ αάζδ βζα έκα κέμ 

λνεηηθφ εξγαιείν, ςξ ελέθζλδ ημο δηαγξάκκαηνο. ηζξ πνυζθαηεξ ελεθίλεζξ ζηζξ δπλακηθέο 

δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, ιε ηδ πνήζδ γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ ηαζ «βεκεηζηχκ πνάλεςκ», οπάνπεζ 

δ δοκαηυηδηα εμειηθηηθήο παναβςβήξ πθδεοζιχκ ακηζηεζιέκςκ, απυ ημοξ μπμίμοξ μ ζοκημκζζηήξ 

ηδξ δζαδζηαζίαξ ιπμνεί κα επζθέβεζ ηδ βεκζά πμο απμηεθεί ηδ αέθηζζηδ θφζδ- ηαζ υπζ κα ζπεδζάγεζ έκα 

ηαζ ιμκαδζηυ ακηζηείιεκμ. Γζα κα πεηφπεζ ημ ιέβζζημ ααειυ πθδεοζιζαηήξ απμδμηζηυηδηαξ, εα πνέπεζ 

κα πνδζζιμπμζήζεζ έκα ενβαθείμ ανηεηά αζαθέξ, ην body plan, πμο εα ηαεμνίγεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ 

ηςκ ιμκάδςκ ημο πθδεοζιμφ, ημοξ ηακυκεξ ηαζ ηα υνζα ηαζ εα παναιεηνμπμζεί ηα ζημζπεία πμο 

                                                      
405

 De Landa, Manuel, «Deleuze and the Use of Genetic Algorithm in Architecture» ζημ Contemporary Techniques in 

Architecture, AD, εηδ. Academy Press, Μ. Βνεηακία, 2002, ζεθ. 9-13 
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κεηαβάιινληαη, εκχ εα ιπμνεί κα κεηαβάιιεηαη ηαοηυπνμκα ιε ηδκ εμειηθηηθή δηαδηθαζία ηαζ κα 

μδδβεί ζε έκα πθδεοζιυ απυ ζηζβιζυηοπα. Ο ιεθεηδηήξ θμζπυκ βζα ηδκ παναβςβή ημο πθδεοζιμφ 

πνέπεζ κα ζπδιαηίζεζ ημ γνλφηππν, πμο μοζζαζηζηά, είκαζ ιζα δπλεηηθή πνιιαπιφηεηα ("virtual 

multiplicity" ηαηά Deleuze) ηαζ επζηνέπεζ πμθθέξ πξαγκαηψζεηο- θαηλφηππα ηδξ ίδζαξ μκηυηδηαξ 

ιέζς ιζηνμαθθαβχκ, πςνίξ απχθεζα ηδξ ζοκμθζηήξ ζοκμπήξ, πμο αλζμθμβμφκηαζ ηαζ επζθέβεηαζ μ 

ηαηαθθδθυηενμξ, ηαηά πενίπηςζδ. Ο εμειηθηηθφο ζπεδζαζιυξ, ηαηαθήβεζ μ De Landa είκαζ πνήζζιμξ 

ιυκμ υηακ αμδεά ζηδκ ελενεφκδζδ εκυξ ηυζιμο δοκαημηήηςκ, ημ εφνμξ ηςκ μπμίςκ δεκ ιπμνεί ηακ 

κα πνμαθεθεεί εη ηςκ πνμηένςκ απυ ημ ζπεδζαζηή- ανπζηέηημκα. 

 

Γ 
γελεηηθφο αιγφξηζκνο  

αθ. επίζδξ body plan 

«Οζ γελεηηθνί αιγφξηζκνη ακήημοκ ζημ ηθάδμ ηδξ επζζηήιδξ οπμθμβζζηχκ ηαζ απμηεθμφκ ιζα 

ιέεμδμ ακαγήηδζδξ αέθηζζηςκ θφζεςκ ζε ζοζηήιαηα πμο ιπμνμφκ κα πενζβναθμφκ ςξ ιαεδιαηζηυ 

πνυαθδια. Δίκαζ πνήζζιμζ ζε πνμαθήιαηα πμο πενζέπμοκ πμθθέξ παναιέηνμοξ/ δζαζηάζεζξ ηαζ δεκ 

οπάνπεζ ακαθοηζηή ιέεμδμξ πμο κα ιπμνεί κα ανεζ ημ αέθηζζημ ζοκδοαζιυ ηζιχκ βζα ηζξ ιεηααθδηέξ, 

χζηε ημ οπυ ελέηαζδ ζφζηδια κα ακηζδνά ιε υζμ ημ δοκαηυκ ιε ημ εειζηυ ηνυπμ».
406

  

ηζξ πνυζθαηεξ ελεθίλεζξ ζηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, ιε ηδ πνήζδ γελεηηθψλ 

αιγνξίζκσλ ηαζ «βεκεηζηχκ πνάλεςκ», οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα εμειηθηηθήο παναβςβήξ πθδεοζιχκ 

ακηζηεζιέκςκ, απυ ημοξ μπμίμοξ μ ζοκημκζζηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ιπμνεί κα επζθέβεζ ηδ βεκζά πμο 

απμηεθεί ηδ αέθηζζηδ θφζδ- ηαζ υπζ κα ζπεδζάγεζ έκα ηαζ ιμκαδζηυ ακηζηείιεκμ. 

 

                                                      
406

 Απυ ηδ Βηθηπαίδεηα, ηδκ εθεφεενδ εβηοηθμπαίδεζα ζημ θήιια «βεκεηζημί αθβυνζειμζ», πνμζα. 29/12/09 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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γελεζηνπξγφο κεραληζκφο  

Σμ δηάγξακκα- αθεξεκέλε κεραλή είκαζ έκαξ πμθθαπθαζζαζηήξ, πμο δδθχκεζ/ οπμδεζηκφεζ ιζα 

πνιιαπιφηεηα πζεακχκ μνβακχζεςκ. Αθμφ, εηηυξ απυ ηζξ πνμθακείξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

ζημζπείςκ εκυξ ζοκυθμο, είκαζ ζε εέζδ κα ακαηαθφρεζ ηαζ κα βεκκήζεζ άθθεξ, υπζ ηυζμ πνμθακείξ 

ζπέζεζξ, είκαζ γελεζηνπξγφο κεραληζκφο, πμο έπεζ νυθμ ιεζμθααδηή ζηδκ ανπζηεηημκζηή 

παναβςβή. Γζα κα ημκίζεζ ημ γελεζηνπξγφ νυθμ ημο δηαγξάκκαηνο, μ Deleuze ζοιιενίγεηαζ ηδ εέζδ 

ημο Bacon, μ μπμίμξ απμννίπηεζ ηδ πνήζδ ημο δηαγξάκκαηνο ςξ ζοιαμθζηυ ηχδζηα, πμο μοζζαζηζηά 

πενζμνίγεηαζ ζε έκημκεξ δζπμθζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ (ιαφνμ- άζπνμ, ηαηαηυνοθμ- 

μνζγυκηζμ) ζε έκακ πίκαηα γςβναθζηήξ, αθθά ηαζ ςξ αθεξεκέλν ελπνεζζμκζζηζηυ ιέζμ πμο επζηναηεί 

ζε μθυηθδνμ ημκ πίκαηα, ηαεζζηχκηαξ ημκ ζημ ζφκμθυ ημο δηαγξακκαηηθφ. Όπςξ ηαζ μ Bacon, έηζζ 

ηαζ μ Deleuze ημκίγεζ υηζ ημ δηάγξακκα πνέπεζ κα παναιέκεζ θεζημονβζηυ, κα πενζμνίγεηαζ ζηδ 

δζαδζηαζία ημο ζπεδζαζιμφ, κα παναιέκεζ «δοκαηυηδηα φθδξ» ηαζ υπζ δ φθδ ηάεε αοηή. Να ζοκηεθεί 

ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ «ιδ πζεακήξ Μμνθήξ» βεκκχκηαξ κέεξ απνυαθεπηεξ ζπέζεζξ. 

 

γνλφηππνο/ θαηλφηππνο  

αθ. επίζδξ body plan 

ηδ αζμθμβία μ γνλφηππνο είκαζ δ «βεκεηζηή ζφζηαζδ εκυξ αηυιμο, υπςξ ζοκάβεηαζ απυ ηδ 

βεκεαθμβία ή ηδκ ακαπαναβςβζηή απυδμζδ, ζε ακηίεεζδ ιε ημ θαηλφηππφ ημο, δδθ. ηα 

παναηηδνζζηζηά πμο είκαζ έηδδθα ζημ άημιμ. Ζ δζάηνζζδ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία επεζδή είκαζ μ 

γνλφηππνο ηαζ υπζ μ θαηλφηππνο πμο ακαπανάβεηαζ ηαζ ιπμνεί κα δμεεί ζε ιεθθμκηζηέξ βεκζέξ».
407

 

ηδκ ανπζηεηημκζηή, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ Manuel De Landa, ημ δίπμθμ «γνλφηππνο-θαηλφηππνο» 

ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ηδ αάζδ βζα έκα κέμ λνεηηθφ εξγαιείν, ςξ ελέθζλδ ημο δηαγξάκκαηνο. 

                                                      
407

 Λεμηθό ηεο Σύγρξνλεο Σθέςεο, επζιέθεζα Allan Bullock, Stephen Trombley, ιηθν. Αναακίηδξ Κχζηαξ, Μεβαθμφδδ Φςηεζκή, 

Παπασςάκκμο Σνζζεφβεκδ, εηδ. Παηάηδξ, Αεήκα, 2008, ζημ θήιια «βμκυηοπμξ» 
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γξακκσηφο/ εγραξαγκέλνο πχνμξ (striated space)  

φιθςκα ιε ημοξ Deleuze- Guattari, πμο δακείγμκηαζ ημοξ ζαηνζημφξ υνμοξ πμο ακαθένμκηαζ ζε είδδ 

ιοχκ, οπάνπμοκ ακηίζημζπα δφμ είδδ πχνςκ: μ ιείνο ηαζ μ γξακκσηφο/ εγραξαγκέλνο. Πανυθμ 

πμο εεςνμφκ υηζ δζαθένμοκ ζηδ θφζδ ημοξ, επζζδιαίκμοκ υηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ζοκοπάνπμοκ 

ηαζ ζοκδοάγμκηαζ. «Ο εγραξαγκέλνο πχνμξ είκαζ «ιεηνζηυξ» (metrique) […] Απμηαθμφιε 

εγραξαγκέλν ή ιεηνζηυ ηάεε ζφκμθμ πμο έπεζ έκα αηέναζμ ανζειυ δζαζηάζεςκ, ηαζ υπμο ιπμνεί 

ηακείξ κα μνίζεζ ζηαεενέξ ηαηεοεφκζεζξ […]».
408

 

ηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ, δ έκκμζα ημο γξακκσηνχ/ εγραξαγκέλνπ (strié ηαηά Deleuze- Guattari) 

απακηάηαζ ζηδκ πενζβναθή ηεξαξρηθψλ δνκψλ, πμο απμηεθμφκηαζ απυ μιμβεκή ζημζπεία (ζημζπεία 

ηαηακειδιέκα ηαηά υιμζα είδδ, ζε ζηνχιαηα, ζφιθςκα ιε ηάπμζα ηνζηήνζα), παναηηδνίγμκηαζ απυ 

δναζηδνζυηδηεξ υπμο δ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ βίκεηαζ ηεκηνζηά ηαζ δ οθζηυηδηά ημοξ εα ιπμνμφζε κα 

πενζβναθεί ςξ ζηαεενή, άηαιπηδ ηαζ δοκαηή.  

 

Γ 
δηάγξακκα  

Απυ ηζξ θέλεζξ «δζα+ βνάιια» εηοιμθμβζηά έπεζ δζηηή ζδιαζία. διαίκεζ αθ΄ εκυξ δ «ζπεδίαζδ ιε 

βναιιέξ, ημ ζηίηζμ ημ ζηανίθδια»
409

 ή, ζοιπθδνςιαηζηά, «δ ζπδιαηζηή απεζηυκζζδ πμο επελδβεί ηα 

ηιήιαηα ή ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ακηζηεζιέκμο».
410

 Δπίζδξ ζδιαίκεζ «δ δζαηφπςζδ ηςκ βεκζηχκ 

βναιιχκ ένβμο ηζκυξ, ή πενίθδρδ, μ ζηεθεηυξ ιζαξ εεςνίαξ»
411

 ή αθθζχξ «δ δζαηφπςζδ ηςκ 

                                                      
408

 Κααααεάξ, Γζμκφζδξ, Μεηάθναζδ- ζπυθζμ ζημ A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia 2, 1980 ηςκ Deleuze, 

Gilles & Guattari Felix, απυ ημ ηείιεκυ ημο «Σμ Τπενηείιεκμ: Αζζεδηζηή ηαζ Λμβζηή. Σμπμθμβία ηαζ Παεμθμβία. Σμπμθμβία ημο 

Ρζγχιαημξ». Απυ ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ «Ζ αζζεδηζηή ηςκ ιέζςκ», Πάκηεζμ Πακ/ιζμ Κμζκςκζηχκ ηαζ Πμθζηζηχκ 

Δπζζηδιχκ, Σιήια Δπζημζκςκίαξ ηαζ ΜΜΔ 

409
 Απυ ημ Λεμηθό ηεο Γεκνηηθήο, εηδ. Δηαζνία Γδιμηζηχκ Δηδυζεςκ, Αεήκα 1987, ζεθ. 187 

410
 Γ. Μπαιπζκζχηδ, Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο. Γ' Έηδμζδ (2008) (Α' 'Δηδμζδ 1998, Β' Έηδμζδ 2002), εηδ. Κέκηνμ 

Λελζημθμβίαξ, ζεθ. 252 

411
 Ηςκ. ηαιαηάημξ, Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο, ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ Αεδκάξ ηαονίδμο ζημ ιεηαπηοπζαηυ ιάεδια 

ημο Γδιήηνδ Παπαθελυπμοθμο ζηδκ Ανπζηεηημκζηή πμθή ημο ΔΜΠ, ζηδκ ηαηεφεοκζδ «πεδζαζιυξ- Υχνμξ – Πμθζηζζιυξ» 
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ααζζηχκ ζδιείςκ εκυξ εέιαημξ».
412

 Αθ έηενμο, ζδιαίκεζ «ημ απμηέθεζια ημο «δζαβνάθς», υπμο 

«δζαβνάθς: ηνααχ βναιιή πάκς ζε ηάηζ, αθθά ηαζ ελαθείθς, αηονχκς, ζαήκς».
413

 

Όζμκ αθμνά ημοξ ανπζηεηημκζημφξ μνζζιμφξ ηαζ πάθζ δζαθμνμπμζμφκηαζ, ακάθμβα ιε ηδκ πενίμδμ ηαζ 

ημ βεκζηυηενμ πκεφια ηδξ επμπήξ. ηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ ελεηάγεηαζ δ ιεηααμθή ηαζ δ ελέθζλδ ημο 

νυθμο ημο δηαγξάκκαηνο ζηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ απυ ημ ‟93 ηαζ φζηενα. 

Ακαθφεηαζ δ άπμρδ πχξ ημ δηάγξακκα θεζημονβεί ςξ λνεηηθφ εξγαιείν πμο δίκεζ μδδβίεξ βζα δνάζδ 

ηαζ πζεακέξ ιμνθμθμβζηέξ δζαιμνθχζεζξ, μνβακχκεζ δδθαδή ηδκ πθδνμθμνία ζε ζφζηδια ηαζ 

επζηνέπεζ ηδ ιεηάθναζή ηδξ -αάζδ ζοβηεηνζιέκςκ ηακυκςκ- ζε ιμνθή ηαζ οθζηυ απμηέθεζια. Άνα, 

ημ δηάγξακκα ενεοκάηαζ ςξ αθαζνεηζηυξ ιδπακζζιυξ (αθ. αθεξεκέλε κεραλή), πμο ράπκεζ ηδκ 

ηαοηυηδηα ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ημοξ εζςηενζημφξ ηακυκεξ πμο δζέπμοκ ηδ ιμνθή ημο, αθθά 

ηαοηυπνμκα εηεξνθαζνξίδεηαη ηαζ οπυηεζηαζ ζε κεηαβνιέο, πμο ηαεμνίγεζ ημ πενζαάθθμκ. 

 

δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ  

Σμ εέια ηδξ δηαηήξεζεο ηνπ ειέγρνπ είκαζ ηεκηνζηυ ζηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ. ηζξ 

ανπζηεηημκζηέξ ακαγδηήζεζξ ηςκ ανπχκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟90 παναηδνείηαζ ιεηάααζδ απυ ηθεζζηά 

ζοζηήιαηα ηεκηνζημφ εθέβπμο (θνηλσλία πεηζαξρίαο ηαηά Deleuze), ηεξαξρηθψλ μνβακχζεςκ ηαζ 

ζηαεενχκ αλζχκ, υπμο μ ανπζηέηημκαξ, πνμηεζιέκμο κα έπεζ ημκ πθήνδ έθεβπμ ημο απμηεθέζιαημξ 

πνμζπαεμφζε κα πενζμνίζεζ ηδ κεηαβνιή ηαζ ηδκ ηζκδηζηυηδηα, πνμηαεμνίγμκηαξ ηαζ ζοκημκίγμκηαξ 

ηα πάκηα ηαζ ακηζιεηςπίγμκηαξ ηδ νεοζηυηδηα ςξ ημ ακηίεεημ ημο εθέβπμο (εεχνδζδ ημο ιμκηένκμο), 

ζε ακμζπηά δζηηοαηά ζοζηήιαηα, απμηεθμφιεκα απυ νμσηά ζπήιαηα, υπμο μ ανπζηέηημκαξ εέηεζ ημοξ 

ηακυκεξ μνβάκςζδξ ηαζ απμδέπεηαζ ηδκ πνςημαμοθία ηςκ ζοκζζηςζχκ, ηδ κεηαβνιή, ηα 

απνυαθεπηα ζοιαάκηα ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ κα απηφ-νξγαλψλεηαη ηαζ κα ζζμννμπεί 

εη κέμο (θνηλσλία ειέγρνπ ηαηά Deleuze). Ο έθεβπμξ βίκεηαζ ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηάεε 

                                                      
412

 Γ. Μπαιπζκζχηδ, Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο. Γ' Έηδμζδ, 2008 (Α' 'Δηδμζδ 1998, Β' Έηδμζδ 2002), εηδ. Κέκηνμ 

Λελζημθμβίαξ, ζεθ. 252 

413
 Ηςκ. ηαιαηάημξ, Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο, ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ Αεδκάξ ηαονίδμο ζημ ιεηαπηοπζαηυ ιάεδια 

ημο Γδιήηνδ Παπαθελυπμοθμο ζηδκ Ανπζηεηημκζηή πμθή ημο ΔΜΠ, ζηδκ ηαηεφεοκζδ «πεδζαζιυξ- Υχνμξ – Πμθζηζζιυξ» 
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δζαδζηαζίαξ πμο πεζνίγεηαζ ηδ κεηαβνιή, αθμφ δε ιπμνεί κα οπάνλεζ νεοζηυηδηα πςνίξ έθεβπμ. ηα 

πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ θμζπυκ δζενεοκχκηαζ μζ ηνυπμζ ηαζ ηα ενβαθεία πμο εα αμδεήζμοκ ημκ 

ανπζηέηημκα κα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν επί ηδξ δζαδζηαζίαξ, ηαηά ηδκ μπμία εηεξνγελείο εληθφηεηεο 

ζοκοπάνπμοκ ζε ιζα ελφηεηα/ πνιιαπιφηεηα, πμο κεηαβάιιεηαη δοκαιζηά. 

 

δπλαηφ (possible)/ πξαγκαηηθφ (real)- δπλεηηθφ (virtual)/ πξαγκαησκέλν (actual)  

Αημθμοεχκηαξ ηδ θζθμζμθζηή ζηέρδ ημο Bergson βζα ηδκ φπανλδ, μ Deleuze επζζδιαίκεζ δφμ πηοπέξ 

ηδξ φπανλδξ: ηδ δπλεηηθή (virtual) ηαζ ηδκ πξαγκαησκέλε (actual). Ζ δζαδζηαζία ιεηάααζδξ απυ ημ 

δπλεηηθφ ζημ πξαγκαησκέλν δζαθένεζ απυ ηδκ πνμηαεμνζζιέκδ πμνεία ακαπανάζηαζδξ απυ ημ 

δπλαηφ
 
(possible) ζημ πξαγκαηηθφ

 
(real).

414
 Δκχ ημ δπλαηφ (possible) ιπμνεί κα πξαγκαηνπνηεζεί 

(be “realized”) ηαζ δεκ έπεζ οπυζηαζδ -δεκ οθίζηαηαζ- πνζκ πξαγκαηνπνηεζεί, ημ δπλεηηθφ (virtual) 

ιπμνεί κα πξαγκαησζεί (be “actualized”) ηαζ είκαζ ηεθείςξ πξαγκαηηθφ -ελεξγά ππαξθηφ- πνζκ 

αηυιδ απμηηήζεζ οπυζηαζδ (actuality), πνζκ πξαγκαησζεί. Σμ δπλεηηθφ πενκά απυ ιζα ηαηάζηαζδ 

ζε ιζα άθθδ, πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβδεεί ηαζ είκαζ ζε ηάεε ζηζβιή δζαθμνεηζηυ ηαζ ιμκαδζηυ- 

δδθαδή δεκ αημθμοεεί ιζα δζαδζηαζία ιίιδζδξ (resemblance), πμο εα ακαπανάβεζ ηάηζ πνμτπάνπμκ 

ηαζ πνμηαεμνζζιέκμ, αθθά δζαθμνμπμίδζδξ (differentiation), πμο ακαηαθφπηεζ ηαζ δδιζμονβεί ηάηζ 

απνυαθεπημ ιέζα απυ ιζα ζοκεπή ηαζ δπλακηθή δηαδηθαζία.  

Όζμκ αθμνά ηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ, μ Rajchman ζημ αζαθίμ ημο Constructions επζζδιαίκεζ ηδ 

ζδιαζία ηδξ δζαθμνάξ ιεηαλφ ηςκ δφμ δζαδζηαζζχκ (απυ ημ δπλαηφ ζημ πξαγκαηηθφ ηαζ απυ ημ 

δπλεηηθφ ζημ πξαγκαησκέλν), αθμφ ζηδκ πνχηδ, απθά πξαγκαηνπνηείηαη- λεηοθίβεηαζ αοηυ πμο 

ήδδ οπάνπεζ ςξ ιζα δζαδμπή ζηαηζηχκ εζηυκςκ ζημ πνυκμ, υπμο μ ρξφλνο κμείηαζ ςξ ελςβεκήξ 

πανάβμκηαξ, εκχ ζηδ δεφηενδ, ε πξαγκάησζε (actualization) ζοιααίκεζ «ζοκ ης πνυκς», υπμο μ 

ρξφλνο κμείηαζ ςξ δοκαιζηή νμή ηαζ ςξ εζςηενζηυξ πανάβμκηαξ ημο ζοζηήιαημξ.
415

  

 

                                                      
414

 Buchanan, Ian, Lambert Gregg, Deleuze and Space, εηδ. Edinburgh University Press Ltd, Δδζιαμφνβμ, 2005, ιηθν. δζηή 

ιμο 

415
 Rajchman, John, Constructions, εηδ. MIT Press, Cambridge- Μαζαπμοζέηδ, Λμκδίκμ- Αββθία, 1997, ιηθν. δζηή ιμο 
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δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ  

Ωξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ ζηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ μνίγμκηαζ μζ δζαδζηαζίεξ πμο 

ηάκμοκ πνήζδ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηεπκζηχκ βζα ημ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ ιμνθήξ ζε ρδθζαηυ 

πενζαάθθμκ πμο ειπενζέπεζ ηζξ έκκμζεξ ηδξ ηίκδζδξ ηαζ ημο ρξφλνπ. Ζ έκκμζα ηδξ κεηαβνιήο ηαζ δ 

δζαπείνζζδ αοηήξ απμηηά ελέπμοζα ζδιαζία ηαζ αθμνά είηε ηδκ πθδνμθμνία πμο ηαθείηαζ κα 

μνβακχζεζ ηαζ κα δζαπεζνζζηεί μ ανπζηέηημκαξ, δ μπμία δζαιμνθχκεζ ημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ζημ 

μπμίμ ελεθίζζεηαζ δ ιμνθή, άνα δ ιμνθή, ςξ βεςιεηνζηή μκηυηδηα, επδνεάγεηαζ δεοηενμβεκχξ, είηε 

ηδκ ίδζα ηδ ιμνθή, πμο οπυηεζηαζ ζε ζοκεπείξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ, ηαζ άνα επδνεάγεηαζ πνςημβεκχξ. 

Κμζκυξ πανμκμιαζηήξ, πάκηςξ, ηςκ ηάζεςκ ηαζ απυρεςκ πμο ακαθφμκηαζ, υζμκ αθμνά ηδ 

ζοκεεηζηή δζαδζηαζία, είκαζ δ ιίλδ εηεξφθιεησλ ζημζπείςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ δ ζοβπχκεοζδ 

δηαθνξεηηθνηήησλ/ κνλαδηθνηήησλ (singularities) ζε έκα ζοκεπέξ, εκζαίμ, δοκαιζηυ, πνιιαπιφ 

ζφζηδια (multiplicity), πμο επζηνέπεζ ηαοηυπνμκα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ηςκ επζιένμοξ 

ζημζπείςκ πμο ημ απμηεθμφκ. 

 

E 
εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο 

ηδκ επζζηήιδ ηδξ αζμθμβίαξ, ιε ημκ υνμ εμέιημε εκκμείηαζ δ «αθθαβή ζηζξ ζδζυηδηεξ εκυξ πθδεοζιμφ 

μνβακζζιχκ ζημ πέναζια ημο πνυκμο, ιέζς ημο βεκεηζημφ οθζημφ, ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ βεκεχκ. Ακ 

ηαζ ηέημζμο ηφπμο κεηαβνιέο παναηδνμφκηαζ ζε ιζηνή ηθίιαηα ζε ηάεε βεκζά, ιαηνμπνυεεζια ηαζ 

αενμζζηζηά ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε ζδιακηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηζξ ζδζυηδηεξ εκυξ μνβακζζιμφ, 

χζηε κα μδδβήζμοκ ηεθζηά ζηδ δδιζμονβία κέςκ δζαηνζηχκ εζδχκ (αθ. εζδμβέκεζδ) [...]. Με θίβεξ 

ελαζνέζεζξ, απαζηείηαζ ημ πέναζια ανηεηχκ βεκεχκ βζα εμειηθηηθέο αθθαβέξ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ, υπςξ 

βζα πανάδεζβια δ εμέιημε ηςκ πηδκχκ απυ ηα ενπεηά. Λαιαάκεζ επίζδξ πχνα ιε δζαθμνεηζημφξ 

νοειμφξ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ημο».
416

 Ζ εεςνία ηδξ εμέιημεο ζοκδέεδηε ιε ηδ 

δζδαζηαθία ημο Γαναίκμο, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία «δ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ ηα δζάθμνα 

είδδ ημο γςζημφ ααζζθείμο είκαζ απμηέθεζια ιζαξ ιαηνμπνυκζαξ ελέθζλδξ, πμο αημθμφεδζακ αοηά, 

                                                      
416

 Απυ ηδ Βηθηπαίδεηα, ηδκ εθεφεενδ εβηοηθμπαίδεζα, ζημ θήιια «ελέθζλδ (αζμθμβία)», πνμζα. 29/12/09  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%AC
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αάζεζ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο δζέεεηακ ηα άημιά ημοξ ηαζ ηδξ δοκαηυηδηαξ πνμζανιμβήξ ημοξ ζημ 

εηάζημηε δζαιμνθμφιεκμ θοζζηυ πενζαάθθμκ».
417

 

ημκ ανπζηεηημκζηυ ζπεδζαζιυ μζ εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο έπμοκ ανπίζεζ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα, κα 

εκδζαθένμοκ ημοξ ιεθεηδηέξ πμο, ιε ηδ πνήζδ γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ (αθ. 5.3.3), πεζναιαηίγμκηαζ 

ιε ηδ δοκαηυηδηα εμειηθηηθήο παναβςβήξ πθδεοζιχκ ακηζηεζιέκςκ, απυ ημοξ μπμίμοξ μ 

ζοκημκζζηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ κα ιπμνεί κα επζθέβεζ ηδ βεκζά πμο απμηεθεί ηδ αέθηζζηδ θφζδ. Όπςξ 

ζηζξ ελεθζθηηθέο δηαδηθαζίεο ζηδ αζμθμβία, βζα ηδκ πενζβναθή εκυξ μνβακζζιμφ πνεζάγεηαζ ημ body 

plan (αθ. 5.3.2), ημ μπμίμ δεκ εζηζάγεζ ζημκ αηνζαή ανζειδηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ δζαζηάζεςκ, 

επζθακεζχκ ηαζ ηςκ υβηςκ ηςκ ιεθχκ ημο μνβακζζιμφ, αθθά ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ, έηζζ ηαζ 

ζηζξ εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο ζημκ ανπζηεηημκζηυ ζπεδζαζιυ, ακ εέθεζ ηακείξ κα επζηφπεζ ημκ ιέβζζημ 

ααειυ πθδεοζιζαηήξ απμδμηζηυηδηαξ, εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ έκα ενβαθείμ ανηεηά αζαθέξ, 

πμο κα ιπμνεί κα κεηαβάιιεηαη ηαοηυπνμκα ιε ηδκ εμειηθηηθή δζαδζηαζία ηαζ κα μδδβεί ζε έκα 

πθδεοζιυ απυ ζηζβιζυηοπα. Αοηή δ εέζδ εκδζαθένεζ ηδκ ένεοκα βζαηί οπμδεζηκφεζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

δηαγξακκαηηθήο θμβζηήξ. 

 

εκκέλεηα- εκκελείο δνκέο/ ελχπαξμε (immanence) 

Ο υνμξ εκκέλεηα (immanence) έπεζ ηζξ νίγεξ ημο ζε εεμθμβζηά ηαζ θζθμζμθζηά νεφιαηα ηδξ πνχζιδξ 

κεςηενζηυηδηαξ βζα κα οπμδδθχζεζ ηνυπμοξ πανμοζίαξ ηαζ εκένβεζαξ ημο Θεμφ κέζα ζημκ ηυζιμ 

ηαη΄ ακηζδζαζημθή πνμξ ημ παναδμζζαηυ ζμοδαζμπνζζηζακζηυ δυβια ηδξ οπενααηζηυηδηαξ, πμο 

πνεζαεφεζ υηζ μ Θευξ ανίζηεηαζ επέθεηλα ημο ηυζιμο. Ζ θμβζηή ηδξ εκκέλεηαο έπεζ δζακφζεζ ιαηνά 

πμνεία ζηδ Γοηζηή ζηέρδ, απαζπμθχκηαξ απυ ημ Spinoza έςξ ημοξ Hegel ηαζ Marx.
418

 ηζξ εκκελείο 

δνκέο «ηα απμηεθέζιαηα δεκ είκαζ ελςηενζηά ςξ πνμξ ηδ δμιή, δεκ ζοκζζημφκ ηάπμζμ πνμτπάνπμκ 

ακηζηείιεκμ [...] δ δμιή εκέπεηαζ ζηα απμηεθέζιαηά ηδξ, ζοκζζηά αζηία εκκελή ζηα απμηεθέζιαηά 

                                                      
417

 Πεθεβνίκδξ, Θεμδυζδξ, Λεμηθό ηεο Φηινζνθίαο, εηδ. Δθθδκζηά Γνάιιαηα, Αεήκα, 2004, ζημ θήιια «ελέθζλδ» 

418
 Laclau, Ernesto, Δίλαη δπλαηό λα εμεγεζνύλ νη Κνηλσληθνί αγώλεο εκκελώο; Μηθν. Ακακζάδδξ Γνδβυνδξ, αζαθζμηνζηζηυ 

δμηίιζμ, http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1258/1/laclau.pdf, πνμζα. 29/12/09 

http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1258/1/laclau.pdf


 480 

ηδξ...».
419

 

ηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ πνδζζιμπμζχ ημ δίπμθμ «εκκέλνπζεο- κεηαβαιιφκελεο 

δνκέο» ζηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ ζδζμηήηςκ εκυξ ακηζηεζιέκμο ή ηςκ πνήζεςκ πμο παναιέκμοκ 

ζηαεενέξ ζηδ κεηαβνιή ηαζ πνμηείκς έκακ ζοζπεηζζιυ ημο δίπμθμο «κεηαβαιιφκελεο- 

εκκέλνπζεο δνκέο» ιε ηα δίπμθα «απηνπνίεζε- αιινπνίεζε» ηαζ «απηνπξνζδηνξηζκφο- 

εηεξνπξνζδηνξηζκφο», υπςξ ακαθφμκηαζ ζημ θζθμζμθζηυ θυβμ ημο Guattari ζημ ηείιεκυ ημο «on 

Machines».
420

 Ζ πνιππινθφηεηα ηδξ ιδπακήξ έβηεζηαζ αηνζαχξ ζημκ νκνην/ απηνπνηεηηθφ ηδξ 

παναηηήνα, υπςξ δζαιμνθχκεηαζ απυ ηζξ εκκελείο ζδζυηδηέξ ηδξ (απηνπξνζδηνξηζκφο), αθθά ηαζ 

ζηδ ζπέζδ ηδξ, ζηδ δζάδναζή ηδξ ιε άθθα ακηζηείιεκα, ιε άθθα ζοζηήιαηα ηαζ ιδπακέξ, πμο 

μοζζαζηζηά δζαθμνμπμζμφκ/ ηνμπμπμζμφκ/ κεηαβάιινπλ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

(εηεξνπξνζδηνξηζκφο), εκηείκμκηαξ ημ πάμξ ηαζ ηδκ πνιππινθφηεηα (αθ απηνπνίεζε- 

αιινπνίεζε/ απηνπξνζδηνξηζκφο- εηεξνπξνζδηνξηζκφο). Οζ εκκελείο ζδζυηδηεξ δδθαδή είκαζ 

αοηέξ πμο ελππάξρνπλ ζημ ζφζηδια, εκχ δ αιιειεπίδξαζε ημο ακηζηεζιέκμο ιε άθθα ακηζηείιεκα, 

ιε ημ πενζαάθθμκ ή ιε ημ πνήζηδ είκαζ πμο πονμδμηεί ηδ κεηαβνιή.  

Ζ έκκμζα ηδξ ελχπαξμεο ζηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ, πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα κα εηθνάζεζ ηδκ 

ζδζυηδηα ημο λνεηηθνχ εξγαιείνπ (ηαζ, ζοκεπχξ, ημο δηαγξάκκαηνο) κα ιδκ πνμτπάνπεζ ημο 

πνμαθήιαημξ, αθθά κα ελππάξρεη (be immanent), κα πενζβνάθεζ ημ ζηάδζμ ηςκ πζεακμηήηςκ πνζκ μ 

ζπεδζαζιυξ πάνεζ ιμνθή ηαζ κα απμηηά ζδιαζία ηαζ κυδια ηαηά ηδκ εθανιμβή ημο, επζηνέπμκηαξ 

ζημ οπυ ζπεδίαζδ ακηζηείιεκμ κα αλαδπζεί ςξ πνμσυκ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ δοκάιεςκ ζημκ 

Δλδηάκεζν Υψξν (Milieu).  

                                                      
419

 Φμονημφκδξ, Γζχνβμξ, «Διιέκεζα ηαζ Γμιή», ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΑ Συι. 2, Αν. 2, (ελαιδκζαία έηδμζδ Θεςνίαξ ηαζ Κνζηζηήξ 

Πακ/ιζμο Παηνχκ, Γελαιεκή- ανπείμ ζφβπνμκςκ εθθδκζηχκ πενζμδζηχκ) εηδ. Δλάκηαξ Δηδμηζηή Α.Δ., Πάηνα, 2002, ζεθ. 209  

420
 Guattari, Felix, “On Machines”, JOURNAL OF PHILOSOPHY AND THE VISUAL ARTS, Vol. 6: Complexity:Architecture, 

Art, Philosophy, ιηθν. ζηα αββθζηά Vivian Constantinopoulos, Λμκδίκμ: Academy Editions, 1995, ζεθ.8. 
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ελδηάκεζνο ρψξνο (Milieu) 

Ωξ ελδηάκεζνο ρψξνο, ζηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ, δε κμείηαζ μ βεςιεηνζηυξ πχνμξ ακάιεζα ζε δφμ 

ηηίνζα ή δφμ υβημοξ βζα πανάδεζβια, αθθά μ πχνμξ πμο δεκ έπεζ αηυιδ ιμνθμπμζδεεί, μ πχνμξ ηςκ 

δοκαημηήηςκ, υπμο υθεξ μζ πζεακέξ ιμνθέξ ελππάξρνπλ ςξ δπλεηηθφηεηα ηαζ πενζιέκμοκ ηδκ 

πξαγκάησζή ημοξ. 

 

ελεξγνπνίεζε/ ελεξγά ππαξθηφο (actual) 

αθ. δπλαηφ (possible)/ πξαγκαηηθφ (real)- δπλεηηθφ (virtual)/ πξαγκαησκέλν (actual) 

 

εθηαηηθφο (extensive)- εληαηηθφο (intensive)  

Ο εθηαηηθφο ηφπμξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ- ηαηά Deleuze- δζαηοπχκεζ αθδνδιέκμοξ βεκζημφξ κυιμοξ 

πμο ζζπφμοκ πνμηαηααμθζηά ζε ηάεε πενίπηςζδ, εκχ μ εληαηηθφο δε δζαηοπχκεζ ανπέξ ηαζ κυιμοξ 

εη ηςκ πνμηένςκ, πανά εθέβπεζ ηδκ ζζπφ ημοξ ζηδκ πνάλδ, ηαηά πενίπηςζδ ηαζ δέπεηαζ ηδ δοκαιζηή, 

ιδ βναιιζηή ζοιπενζθμνά ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδκ αλάδπζε ζοιαάκηςκ υηακ ημ ζφζηδια είκαζ ιαηνζά 

απυ ημ ζδιείμ ζζμννμπίαξ (far from equilibrium). Δκχ μ υνμξ εθηαηηθφο ακαθένεηαζ ζε ιεβέεδ υπςξ 

ημ ιήημξ, δ επζθάκεζα ηαζ μ υβημξ πμο δζαζνμφκηαζ, μ υνμξ εληαηηθφο ακαθένεηαζ ζε ιεβέεδ υπςξ δ 

εενιμηναζία, δ ηαπφηδηα ηαζ δ πίεζδ, πμο δεκ ιπμνμφκ κα δζαζνεεμφκ.  

ηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ μζ ιεθεηδηέξ πεζναιαηίγμκηακ ιε ιεβέεδ πμο δε ιπμνμφκ 

κα δζαζνεεμφκ (εληαηηθφο ηφπμξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ) ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ηνπνινγηθήο 

γεσκεηξίαο πμο αζπμθείηαζ ιε ηα πμζμηζηά ζημζπεία εκυξ ζοκυθμο ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

ζημζπείςκ ημο. 

 

επηγελεηηθφ ηνπίν- epigenetic landscape  

φιθςκα ιε ημκ Kwinter, ςξ ημπίμ μνίγεηαζ έκα πεδίν- ζφζηδια, υπμο ιζα ζδιεζαηή αθθαβή 

δζακέιεηαζ μιαθά ζε υθδ ηδκ έηηαζή ημο, χζηε ηεθζηά δ επζννμή ημο κα ιδ ιπμνεί κα επζηεκηνςεεί ζε 

έκα δζαηεηνζιέκμ ζδιείμ. Σμ «επηγελεηηθφ ηνπίν» (πμο ιεθέηδζε μ Conrad Waddington ζημ πχνμ 
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ηδξ αζμθμβίαξ) είκαζ ιζα ηοιαημεζδήξ ημπμθμβζηή επζθάκεζα ζημ θαζζηυ πχνμ (Phase space), πμο μζ 

κεηαβνιέο ημο επδνεάγμοκ ηζξ ιμνθέξ ηαζ ηζξ ηνμπζέξ υζςκ ζςιάηςκ ηζκμφκηαζ πάκς ζε αοηυ ηαζ 

ιπμνεί κα ςεήζεζ ζε ιζα πνιιαπιφηεηα ιμνθχκ- θαηλφηππα. Σμ ζδιείμ πμο ημκίγεζ μ Kwinter 

είκαζ υηζ ηα θαηλφηππα, ςξ δπλεηηθή πθδνμθμνία πνμτπάνπμοκ ζημ επηγελεηηθφ ηνπίν- πμο 

θεζημονβεί ςξ «γνλφηππνο»- αθθά πξαγκαηψλνληαη ιυκμ ςξ ζοιαάκηα ιε ηδκ ελέθζλδ ημο ρξφλνπ.  

Ζ ιεθέηδ ηέημζςκ θαζκμιέκςκ απυ ημ βκςζηζηυ πχνμ ηδξ αζμθμβίαξ, επζηνέπεζ ζημοξ ανπζηέηημκεξ κα 

ακαγδηήζμοκ ηα απαναίηδηα ενβαθεία βζα ημ πεζνζζιυ ηδξ κεηαβνιήο, ηδξ μιαθήξ ηαζ ζοκεπμφξ 

παναιυνθςζδξ ηαζ ημο ιεηαζπδιαηζζιμφ ιζαξ μκηυηδηαξ ζηδκ ελέθζλδ ημο ρξφλνπ. 

 

επίπησζε (affect απυ ημκ υνμ affectus ημο Spinoza) 

Ακαθφμκηαξ ηζξ έκκμζεξ ηδξ επίδναζδξ (effect) ηαζ ηδξ επίπησζεο (affect) μ Peter Eisenman 

επζζδιαίκεζ υηζ: «δ επίδναζδ (effect) πανάβεηαζ απυ έκα αίηζμ. ηδκ ανπζηεηημκζηή αθμνά ηδ ζπέζδ 

ημο ακηζηεζιέκμο ιε ηδ θεζημονβία ή ημ κυδια […] Ζ επίπησζε (affect) είκαζ δ ζοκεζδδηή, 

οπμηεζιεκζηή εεχνδζδ εκυξ ζοκαζζεήιαημξ, πμο ελεηάγεηαζ πςνζζηά απυ ηζξ ζςιαηζηέξ αθθαβέξ. 

Αθμνά ηδκ ακηαπυηνζζδ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ιέζς ηςκ αζζεήζεςκ».
421

 Οζ ιμνθέξ ιε επίπησζε 

(affect ηαζ υπζ effect) δδθαδή, είκαζ αοηέξ πμο επδνεάγμοκ ηαζ επδνεάγμκηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ ημοξ 

ηαζ ηαοηυπνμκα εκενβμπμζμφκ ημ πνήζηδ, μ μπμίμξ ακηαπμηνίκεηαζ/ ακηζδνά/ δζαδνά ιε ηα ακηζηείιεκα 

ζημ θοζζηυ πχνμ ηαζ ιε ηδ ζοιπενζθμνά ημο, εη κέμο, επδνεάγεζ ηδ ιμνθή. Άνα έπμοκ, ηυζμ ιε ημ 

πενζαάθθμκ υζμ ηαζ ιε ημ πνήζηδ, ζπέζδ αιθίδνμιδ, απνυαθεπηδ ηαζ υπζ κηεηενιζκζζηζηή.  

Σμ ενχηδια θμζπυκ πμο εκδζαθένεζ ηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ είκαζ ηζ ιπμνεί κα ηάκεζ 

δ ιμνθή (ηαζ υπζ ηζ ακαπανζζηά ή ηζ ζδιαίκεζ) υηακ πνμηφπηεζ απυ ηδκ πξαγκάησζε ηνπ δπλεηηθνχ 

πχνμο, υηακ δδθαδή είκαζ ιμνθή ιε επζννμή, ιε επίπησζε.
422

  

  

 

                                                      
421

 Eisenman, Peter, «The Affects of Singularity», ζημ Theory and Experimentation, ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 

100, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1992, ζεθ. 43, ιηθν. δζηή ιμο 

422
 Rajchman, John, Constructions, εηδ. MIT Press, Cambridge Mass, 1988, ζεθ. 102, ιηθν. δζηή ιμο ζημ «operative form» 
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εηεξνγέλεηα  

Ζ ένεοκα εκδζαθένεηαζ βζα ηδκ απαίηδζδ πμο άνπζζε κα δζαθαίκεηαζ ιεηά ημ Μμκηένκμ ηίκδια βζα 

ηαηακυδζδ ηδξ πνιππινθφηεηαο ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, ημο θοζζημφ ηυζιμο ηαζ ημο δμιδιέκμο 

πενζαάθθμκημξ ηαζ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηδξ εηεξνγέλεηαο. ηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ 

εηεξνγελείο κνλαδηθφηεηεο ζοκοπάνπμοκ ζε ιζα εκυηδηα/ πνιιαπιφηεηα, πμο, ςξ έκα, εκζαίμ, 

ζοκεπέξ ζφκμθμ, κεηαβάιιεηαη δπλακηθά. 

 
Θ 

Θεηηθηζκφο  

Ο Θεηηθηζκφο είκαζ έκα επζζηδιμκζηυ θζθμζμθζηυ δυβια, ημ μπμίμ οπμζηδνίγεζ πςξ «έβηονδ ιμνθή 

βκχζδξ είκαζ ιυκμ εηείκδ πμο ααζίγεηαζ ζε αζζεδηά πνάβιαηα»,
423

 δδθαδή ιία πνυηαζδ ή έκαξ 

θοζζηυξ κυιμξ είκαζ αθδεήξ ιυκμ υηακ είκαζ θμβζηά επαθδεεφζζιμξ. Ζ επαθήεεοζδ εα πνέπεζ κα 

είκαζ ηαη' ακάβηδκ έιιεζδ, δδθαδή ιία πνυηαζδ είκαζ αθδεήξ ιυκμ υηακ, ζοκδοαγυιεκδ ιε ηάπμζα 

άθθδ αθδεή πνυηαζδ, δίκεζ αθδεή ζοιπενάζιαηα. Ο Θεηηθηζκφο απμδέπεηαζ ηδκ φπανλδ ηδξ 

αζηζυηδηαξ, ηδκ ηαεμθζηή αζηζχδδ ηαζ κμιμηεθεζαηή ζοκάθεζα υθςκ ηςκ θαζκμιέκςκ.
424

 O Auguste 

Comte, πμο έεεζε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ θζθμζμθίαξ ημο Θεηηθηζκνχ, εεςνήεδηε μ πνχημξ 

ημζκςκζμθυβμξ, εκχ ζηζξ ανπέξ ηδξ θζθμζμθίαξ ημο ζηδνίπεδηε ηαζ μ θμβζηυξ Θεηηθηζκφο, πμο 

ακαπηφπεδηε ζηδκ Αοζηνία ηαζ ηδ Γενιακία, ζηζξ ανπέξ ημο 20μο αζ. Ζ ζεηηθηζηηθή βκχζδ ηαοηίγεηαζ 

ιε ηδ βκχζδ πμο πανέπμοκ μζ εεηζηέξ επζζηήιεξ, ζηζξ μπμίεξ μ Comte πενζέθααε ηα ιαεδιαηζηά- ηδκ 

ανζειδηζηή, ηδ βεςιεηνία ηαζ ηδ ιδπακζηή-, ηδκ αζηνμκμιία, ηδ θοζζηή, ηδ πδιεία, ηδ αζμθμβία ηαζ ηδκ 

ημζκςκζμθμβία.
425

  

Καη΄ επέηηαζδ, μζ ανπζηεηημκζηέξ εεςνίεξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηζξ ανπέξ ημο Θεηηθηζκνχ, πμο 

πνδζζιμπμζεί ακαθοηζηέξ ιεευδμοξ, αλζςιαηζηά ζοζηήιαηα ηαζ πνάλεζξ ιαεδιαηζηήξ θμβζηήξ, 

δζενεοκμφκ ημ ανπζηεηημκζηυ ακηζηείιεκμ ςξ αοηυκμιμ- απμημιιέκμ απυ άθθεξ επζζηήιεξ- 

μνβακζζιυ, ιε εκδζαθένμκ βζα ηδκ εζςηενζηή ημο πεζεανπία ηαζ ηζξ ζδζυηδηέξ ημο, πμο μνβακχκμκηαζ 

                                                      
423
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424
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ιε ηεξαξρηθή δνκή. 

 

ζεσξία ηεο θαηαζηξνθήο  

Ζ ζεσξία ηεο θαηαζηξνθήο, έκα ιαεδιαηζηυ ιμκηέθμ πμο ακέπηολε ηδ δεηαεηία ημο „60 μ βάθθμξ 

ιαεδιαηζηυξ René Thom, ιεθεηά ηδκ πμζμηζηή αθθαβή ζηδ ζοιπενζθμνά δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ 

ηδ ιεηαπήδδζή ημοξ απυ ιζα εοαίζεδηδ ηαηάζηαζδ ζζμννμπίαξ ζε άθθδ, δζαηδνχκηαξ ηδ ζοκμθζηή 

ημοξ εκυηδηα ηαζ ζηαεενυηδηα. Μζηνμαθθαβέξ ζε ηάπμζεξ παναιέηνμοξ εκυξ κε γξακκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ηδ δζαηάναλδ ηδξ ζζμννμπίαξ ηαζ κα μδδβήζμοκ ζε λαθκζηέξ 

αθθαβέξ, δοζακάθμβεξ ημο αίηζμο πμο ηζξ πνμηάθεζε. ημ ζπεηζηυ θήιια ζημ Λεμηθό ηεο Σύγρξνλεο 

Σθέςεο ακαθένεηαζ: «Κάεε ζφζηδια ιπμνεί κα εεςνδεεί ιαφνμ ημοηί, δδθαδή ιδπακζζιυξ ημο 

μπμίμο αβκμμφιε πακηεθχξ ηζξ εζςηενζηέξ θεζημονβίεξ, ιε είζμδμ ηαζ έλμδμ. Καηά ηακυκα, ακ δ 

είζμδμξ ιεηααθδεεί ηαηά ιζηνή πμζυηδηα, ηυηε ιεηααάθθεηαζ ηαηά ιζηνή πμζυηδηα ηαζ δ έλμδμξ (δ 

έλμδμξ ελανηάηαζ ζοκεπχξ απυ ηδκ είζμδμ). οπκά, ςζηυζμ, οπάνπμοκ ηάπμζεξ ηνίζζιεξ ηζιέξ, ζηζξ 

μπμίεξ ιζα ιζηνή ιεηααμθή ζηδκ είζμδμ πνμηαθεί ιζα ιεβάθδ ιεηααμθή ζηδκ έλμδμ. ηδκ πενίπηςζδ 

αοηή ιζθάιε βζα θαηαζηξνθή».
426

  

Οζ ανπζηέηημκεξ, ιεθεηχκηαξ ηδ εεςνία ηδξ θαηαζηξνθήο, ιπμνμφκ κα ηαηακμήζμοκ ηζξ δπλακηθέο 

δηαδηθαζίεο ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά πνιχπινθσλ ζοζηδιάηςκ, πμο ζοιπενζθένμκηαζ ςξ εκζαίμξ 

μνβακζζιυξ, ςξ κνλαδηθφηεηα ηαζ πμο, ιε ηδκ αθθδθεπίδναζδ δοκάιεςκ ηαζ πεδίσλ, ιεηαπδδμφκ 

απυ ιζα ηαηάζηαζδ ζζμννμπίαξ ζε κέα (κνξθνγέλεζε) ηαζ κα ηζξ εκηάλμοκ ζημκ ανπζηεηημκζηυ 

ζπεδζαζιυ. 

 

ζεσξία ηνπ ράνπο  

Ζ ζεσξία ηνπ ράνπο ελεηάγεζ ηδ ζοιπενζθμνά κε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα μπμία 

παναηηδνίγμκηαζ απυ εοαίζεδηδ ελάνηδζδ απυ ηζξ ανπζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ απυ ιδ πενζμδζηυηδηα, 

ηαεχξ ηαζ ηζξ εηδδθχζεζξ απην-νξγάλσζεο ημοξ ηάης απυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ. Ζ εοαζζεδζία αοηή 

                                                      
426

 Λεμηθό ηεο Σύγρξνλεο Σθέςεο, επζιέθεζα Allan Bullock, Stephen Trombley, ιηθν. Αναακίηδξ Κχζηαξ, Μεβαθμφδδ Φςηεζκή, 
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έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ θαζκμιεκζηή ηοπαζυηδηα ηδξ παναηδνμφιεκδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ, αθμφ «[...] οπάνπμοκ παναζηάζεζξ μζ μπμίεξ δίκμοκ απμηεθέζιαηα πμο πμζηίθθμοκ ιε 

απνυαθεπημ ηνυπμ, υηακ δ ηζιή ιζαξ απυ ηζξ ανπζηέξ πμζυηδηεξ ιεηααάθθεηαζ έζης ηαζ εθάπζζηα».
427

 

Σμ θαζκυιεκμ αοηυ ακαθένεηαζ ςξ «δζαηθάδςζδ» (bifurcation). 

Όζμκ αθμνά ηδκ ανπζηεηημκζηή, ιεθεηχκηαξ ηδ ζεσξία ηνπ ράνπο ηαζ ενιδκεφμκηαξ θαζκυιεκα 

απηφ-νξγάλσζεο, μζ ανπζηέηημκεξ ιπμνμφκ κα ηαηακμήζμοκ ηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ηαζ κα ηζξ 

εκηάλμοκ ζημκ ανπζηεηημκζηυ ζπεδζαζιυ.  

 

Ι 

ηεξαξρηθέο (top down)/ δελδξηθέο/ κε ηεξαξρηθέο (bottom up)/ ξηδσκαηηθέο δνκέο  

Ο θζθμζμθζηυξ θυβμξ ηςκ Deleuze ηαζ Guattari ζηέηεηαζ αθεηδνία βζα ηδ δζενεφκδζδ απυ ημοξ 

ανπζηέηημκεξ ηεξαξρηθψλ/ δελδξηθψλ δνκψλ ηαζ κε ηεξαξρηθψλ/ ξηδσκαηηθψλ δνκψλ: 

 μζ ηεξαξρηθέο δνκέο απμηεθμφκηαζ απυ μιμβεκή ζημζπεία (ζημζπεία ηαηακειδιέκα ηαηά 

υιμζα είδδ), παναηηδνίγμκηαζ απυ δναζηδνζυηδηεξ υπμο δ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ βίκεηαζ 

ηεκηνζηά ηαζ δ οθζηυηδηά ημοξ εα ιπμνμφζε κα πενζβναθεί ςξ ζηαεενή, άηαιπηδ ηαζ 

δοκαηή. Ζ δζαδζηαζία ζοβηνυηδζδξ ιίαξ ηεξαξρηθήο δνκήο πενζθαιαάκεζ ημ δζαπςνζζιυ ζε 

ζηνχιαηα υιμζςκ ζημζπείςκ, ακάθμβα ιε ηάπμζα ηνζηήνζα, ιε απμηέθεζια ζηαεενυ ζημ 

ρξφλν. Οζ δμιέξ αοηέξ είκαζ, ηαηά ημοξ Deleuze/ Guattari, γξακκσηέο ή εγραξαγκέλεο 

(striés).  

 Οζ κε ηεξαξρηθέο/ ξηδσκαηηθέο δνκέο απμηεθμφκηαζ απυ εηεξνγελή ζημζπεία, πμο 

ζοκοπάνπμοκ ζε έκα ημζκυ ζφζηδια ζε ζζμννμπία ηαζ ζοκδέμκηαζ αθθδθεπζδνχκηαξ ιεηαλφ 

ημοξ άιεζα. Ζ θήρδ απμθάζεςκ είκαζ απμηεκηνςιέκδ, αοευνιδηδ ηαζ ιμκαδζαία ηαζ δ 

οθζηυηδηά ημοξ εα ιπμνμφζε κα πενζβναθεί ςξ ακεεηηζηή, εοέθζηηδ ηαζ εφηαιπηδ, ιε ακημπή 

ζε ελςβεκείξ πζέζεζξ ηαζ ζημ πνυκμ. Ζ δζαδζηαζία ζοβηνυηδζδξ ιίαξ ξηδσκαηηθήο δνκήο 

πνεζάγεηαζ έκακ ηαηαθφηδ, πμο εα ακαηανάλεζ ηδκ εοαίζεδηδ ζζμννμπία ηςκ εζςηενζηχκ 

                                                      
427

 Λεμηθό ηεο Σύγρξνλεο Σθέςεο, επζιέθεζα Allan Bullock, Stephen Trombley, ιηθν. Αναακίηδξ Κχζηαξ, Μεβαθμφδδ Φςηεζκή, 
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δζανενχζεςκ ιεηαλφ ηςκ εηεξνγελψλ ζημζπείςκ ηαζ εα ςεήζεζ ημ ζφζηδια ζε ιζα κέα 

ζζμννμπία. Δπίζδξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ εγραξαγκέλεο ή γξακκσηέο ηεξαξρηθέο δνκέο, νη 

ξηδσκαηηθέο δνκέο είκαζ ιείεο.  

Βέααζα, αοηέξ μζ δφμ ηοπμθμβίεξ ζηδκ πνάλδ δεκ είκαζ δζαηνζηέξ, πανά ζοκοπάνπμοκ, αθθδθεπζδνμφκ 

ηαζ, ιάθζζηα, ηνμθμδμηεί δ ιία ηδκ ακάπηολδ ηδξ άθθδξ. Μεθεηχκηαξ ηεξαξρηθέο θαη ξηδσκαηηθέο 

δνκέο, μζ ανπζηέηημκεξ πνμζέββζζακ ηδκ ηαηαζηεοή ςξ δζαδμπή ζοιαάκηςκ, δεπυιεκμζ υηζ δ 

ανπζηεηημκζηή ιπμνεί κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ οπάνπμοζεξ ζοκεήηεξ νεοζηυηδηαξ ηαζ ηοπαζυηδηαξ, ηζξ 

εηεξνγέλεηεο, ηζξ ημπζηέξ ιεηααμθέξ, ηζξ εφεναοζηεξ ζζμννμπίεξ ηαζ ηδκ πνιππινθφηεηα ιε 

ζεααζιυ, ςξ εοηαζνία βζα ηδκ ακαηάθορδ κέςκ ενβαθείςκ. 

 
θνηλσλία ηεο πεηζαξρίαο θαη θνηλσλία ειέγρνπ  

Κάκμκηαξ πνήζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ ηεξαξρηθψλ ηαζ ξηδσκαηηθψλ δνκψλ βζα ηδκ πενζβναθή 

ηδξ ημζκςκίαξ, μ Deleuze ζημ “Postscript on the Societies of Control”
428

 πνμηείκεζ ηδ ιεηάααζδ απυ 

ηδκ θνηλσλία ηεο πεηζαξρίαο ζηδκ θνηλσλία ειέγρνπ. Ακαθενυιεκμξ ζηζξ θνηλσλίεο πεηζαξρίαο 

ημο 18
μο

, 19
μο

 ηαζ 20
μο

 αζχκα, πμο πενζβνάθεζ μ Foucault, επζζδιαίκεζ ηδκ ηεξαξρηθή ημοξ δνκή, ημκ 

ηεκηνζηυ έθεβπμ, ηδκ ηαθθζένβεζα ζοζηδιάηςκ εβηθεζζιμφ, ηδκ απμηίιδζδ ημο πνήιαημξ ζε απυθοηα 

ιεβέεδ ηαζ ημκ μνζζιυ ημο άημιμο- ιμκάδαξ απυ ηδκ ηεξαξρηθή ημο εέζδ ζημ ζφκμθμ. Ακηζπνμηείκεζ 

ημ ιμκηέθμ ηδξ θνηλσλίαο ειέγρνπ, ιε εκίζποζδ ηδξ αημιζηήξ, ιμκαδζαίαξ πνςημαμοθίαξ, πμο 

ακήηεζ ζε έκα εονφηενμ δίηηομ, δδθαδή ηδ ιεηάααζδ απυ έκα ηθεζζηυ, ηεξαξρηθφ ζφζηδια ζε έκα 

ακμζπηυ, ξηδσκαηηθφ ζφζηδια, απμηεθμφιεκμ απυ κεηαβαιιφκελα νμσηά ζπήιαηα. ε ηάεε 

πενίπηςζδ, ζηδ εέζδ ηδξ ηεθζηήξ, ηεκηνζηήξ ελέηαζδξ οπάνπεζ μ ζοκεπήξ έθεβπμξ, εκχ ηνζηήνζμ βζα 

ηδ αέθηζζηδ απυδμζδ δεκ είκαζ δ ηζιςνία ζε πενίπηςζδ αζοκέπεζαξ, αθθά ημ ζζπονυ ηίκδηνμ πμο 

δίκεηαζ ζημκ ηαεέκα βζα αεθηίςζδ ηδξ αημιζηήξ ημο επίδμζδξ.  

ηζξ ανπζηεηημκζηέξ ακαγδηήζεζξ ηςκ ανπχκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟90 παναηδνείηαζ ακηίζημζπα ιεηάααζδ 

απυ ηθεζζηά ζοζηήιαηα ηεκηνζημφ εθέβπμο (θνηλσλία πεηζαξρίαο ηαηά Deleuze), ηεξαξρηθψλ 

μνβακχζεςκ ηαζ ζηαεενχκ αλζχκ, ζε ακμζπηά δζηηοαηά ζοζηήιαηα, υπμο μ ανπζηέηημκαξ εέηεζ ημοξ 

                                                      
428

 Deleuze, Gilles, “Postcript on the Societies of Control”, OCTOBER_59, εηδ. MIT Press, 1992 
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ηακυκεξ μνβάκςζδξ ηαζ απμδέπεηαζ ηδκ πνςημαμοθία ηςκ ζοκζζηςζχκ, ηδ κεηαβνιή, ηα 

απνυαθεπηα ζοιαάκηα ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ κα απηφ-νξγαλψλεηαη ηαζ κα ζζμννμπεί 

εη κέμο (θνηλσλία ειέγρνπ ηαηά Deleuze).  

 

Λ 

ιείνο (smooth)  

φιθςκα ιε ημοξ Deleuze- Guattari, πμο δακείγμκηαζ ημοξ ζαηνζημφξ υνμοξ πμο ακαθένμκηαζ ζε 

είδδ ιοχκ, οπάνπμοκ ακηίζημζπα δφμ είδδ πχνςκ: μ ιείνο ηαζ μ γξακκσηφο/ εγραξαγκέλνο. 

Πανυθμ πμο εεςνμφκ υηζ δζαθένμοκ ζηδ θφζδ ημοξ, επζζδιαίκμοκ υηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

ζοκοπάνπμοκ ηαζ ζοκδοάγμκηαζ. «Ο ιείνο (lisse ηαηά Deleuze- Guattari) πχνμξ είκαζ ακοζιαηζηυξ, 

πνμ-αθδηζηυξ, ή ημπμθμβζηυξ (vectoriel, projectif ou topologique)[…] Ο ιδ-ιεηνζηυξ, ιείνο πχνμξ 

ζοβηνμηείηαζ ιε ηδκ ηαηαζηεοή ιζαξ βναιιήξ ηθαζιαηζηήξ δζάζηαζδξ ιεβαθφηενδξ ημο εκυξ [...] Ο 

ιείνο πχνμξ μνίγεηαζ, θμζπυκ, απυ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ έπεζ ιζα ζοιπθδνςιαηζηή δζάζηαζδ έκακηζ ημο 

πχνμο, μ μπμίμξ ημκ δζαζπίγεζ ηαζ εββνάθεηαζ ιέζα ζ‟ αοηυκ».
429

 

ηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ, δ έκκμζα ημο ιείνπ απακηάηαζ ζηδκ πενζβναθή κε ηεξαξρηθψλ –

ξηδσκαηηθψλ δνκψλ (αθ. ηεξαξρηθέο- κε ηεξαξρηθέο δνκέο), πμο απμηεθμφκηαζ απυ εηεξνγελή 

ζημζπεία πμο ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ δδιζμονβχκηαξ ιζα ζοιπαβή, εκζαία, ακεεηηζηή, εοέθζηηδ ηαζ 

εφηαιπηδ ιμνθή ιε ακημπή ζε ελςβεκείξ πζέζεζξ ηαζ ζημ πνυκμ.  

 

Μ 

κεηαβνιή (transformation) 

Ζ έκκμζα ηδξ κεηαβνιήο απμηέθεζε εέια θζθμζμθζηήξ ζογήηδζδξ ήδδ απυ ηδκ επμπή ημο 

Ζνάηθεζημο, πμο οπμζηήνζλε υηζ δ κεηαβνιή απμηεθεί ημ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο ηυζιμο ηαζ υηζ 

                                                      
429

 Κααααεάξ Γζμκφζδξ, Μεηάθναζδ- ζπυθζμ ζημ A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia 2, 1980 ηςκ Deleuze, 

Gilles & Guattari Felix, απυ ημ ηείιεκυ ημο  «Σμ Τπενηείιεκμ: Αζζεδηζηή ηαζ Λμβζηή. Σμπμθμβία ηαζ Παεμθμβία. Σμπμθμβία ημο 

Ρζγχιαημξ». Απυ ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ «Ζ αζζεδηζηή ηςκ ιέζςκ», Πάκηεζμ Πακ/ιζμ Κμζκςκζηχκ ηαζ Πμθζηζηχκ 

Δπζζηδιχκ, Σιήια Δπζημζκςκίαξ ηαζ ΜΜΔ 
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«ηα πάκηα νεζ». Ο Ανζζημηέθδξ ήηακ μ πνχημξ πμο εζζδβήεδηε υηζ δ δζαδζηαζία ηδξ κεηαβνιήο 

ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ έκκμζα ημο ρξφλνπ. 

ηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ δ έκκμζα ηδξ κεηαβνιήο ηαζ δ δζαπείνζζδ αοηήξ απμηηά 

ελέπμοζα ζδιαζία ηαζ αθμνά είηε ηδκ πθδνμθμνία πμο ηαθείηαζ κα μνβακχζεζ ηαζ κα δζαπεζνζζηεί μ 

ανπζηέηημκαξ, δ μπμία δζαιμνθχκεζ ημ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ ελεθίζζεηαζ δ ιμνθή, άνα δ 

ιμνθή, ςξ βεςιεηνζηή μκηυηδηα, επδνεάγεηαζ δεοηενμβεκχξ, είηε ηδκ ίδζα ηδ ιμνθή, πμο οπυηεζηαζ 

ζε ζοκεπείξ κεηαζρεκαηηζκνχο ηαζ άνα επδνεάγεηαζ πνςημβεκχξ. ημπυξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ δ 

ακαγήηδζδ λνεηηθψλ εξγαιείσλ πμο εα επζηνέπμοκ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ δζαπείνζζδ ηδξ κεηαβνιήο. 

 

κε γξακκηθά ζπζηήκαηα (nonlinear systems)  

«Μζα δζαθμνζηή ελίζςζδ θέβεηαζ βναιιζηή υηακ δ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή ηαζ υθεξ μζ πανάβςβμί ηδξ 

ειθακίγμκηαζ ζηδκ πνχηδ δφκαιδ ηαζ δεκ οπάνπμοκ βζκυιεκα ή ζοκανηήζεζξ ηδξ ελανηδιέκδξ 

ιεηααθδηήξ. Γζαθμνεηζηά δ δζαθμνζηή ελίζςζδ θέβεηαζ κε γξακκηθή. Έηζζ, ακ ημ u' είκαζ δ πνχηδ 

πανάβςβμξ ηδξ ζοκάνηδζδξ u, ηυηε δ ελίζςζδ u' = u είκαζ βναιιζηή εκχ δ ελίζςζδ u' = u² είκαζ κε 

γξακκηθή».
430

 Γδθαδή έκα ζφζηδια είκαζ βναιιζηυ υηακ ιπμνεί κα πενζβναθεί ιε απθέξ βναιιζηέξ 

ελζζχζεζξ ηφπμο (y=αx+α), υπμο μζ x ηαζ y δεκ εηηίεεκηαζ ζε ηάπμζα δφκαιδ ρδθυηενδ ηδξ πνχηδξ 

ηαζ ημ απμηέθεζια είκαζ έκαξ πναβιαηζηυξ ανζειυξ, ιμκαδζηυξ ηάεε θμνά. Σμ ζφκμθμ (y) είκαζ ίζμ ιε 

ημ άενμζζια ηςκ επζιένμοξ (αx+α), δδθαδή y=αx+α, άνα ζζπφεζ υηζ ηα απμηεθέζιαηα είκαζ ακάθμβα 

ηςκ αζηζχκ ημοξ.  

Ακηίεεηα, ημ ηεηνάβςκμ ημο αενμίζιαημξ δφμ πναβιαηζηχκ ανζειχκ δεκ ζζμφηαζ ιε ημ άενμζζια ηςκ 

ηεηναβχκςκ ημοξ, αθμφ z²=x²+y²+2xy. Πνάβιαηζ, ηα κε γξακκηθά δοκαιζηά ζοζηήιαηα 

πενζβνάθμκηαζ απυ ελζζχζεζξ πμο έπμοκ δφμ νίγεξ, πμο ιπμνεί κα είκαζ είηε πναβιαηζημί είηε 

ιζβαδζημί ανζειμί ηαζ είκαζ ζφκεεηεξ δμιέξ, απμηεθμφιεκεξ απυ πμθθαπθά αθθδθεπζδνχκηα ιένδ, 

εκχ δ ζοιπενζθμνά ημοξ είκαζ δζαθμνεηζηή απυ μπμζμκδήπμηε βναιιζηυ ζοκδοαζιυ ζοιπενζθμνχκ 

                                                      
430  Απυ ηδ Βηθηπαίδεηα, ηδκ εθεφεενδ εβηοηθμπαίδεζα ζημ θήιια «δζαθμνζηή ελίζςζδ», πνμζα. 11/01/10 

 
 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
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ηςκ ιενχκ ηδξ, άνα είκαζ ιδ κηεηενιζκζζηζηά. 

Όζμκ αθμνά ηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ, δ ιεθέηδ κε γξακκηθψλ ζοζηδιάηςκ πανέπεζ ζημοξ 

ιεθεηδηέξ ηδ δοκαηυηδηα κα ενεοκήζμοκ πχξ ηα ζοζηαηζηά ηέημζςκ ζοζηδιάηςκ ιπμνμφκ κα 

αοηεκενβμφκ ηαζ κα δζαδνμφκ ιε κε γξακκηθφ ηαζ απνυαθεπημ ηνυπμ, κα απην-νξγαλψλνληαη ηαζ 

κα δδιζμονβμφκ έκα αδζαίνεημ ζφκμθμ, δζαηδνχκηαξ ηδκ ηαοηυηδηά ημοξ.  

 

κνλαδηθφηεηα (singularity)  

Ζ έκκμζα ηδξ κνλαδηθφηεηαο
431

 (singularity) οπμδεζηκφεζ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα/ ζδζαζηενυηδηα πμο 

λεπςνίγεζ ηδ ιμκάδα απυ ηδ βεκζηυηδηα ημο ζοκυθμο, ζημ μπμίμ υιςξ μπςζδήπμηε ακήηεζ, εκχ 

δδθαδή ιζα ιμκάδα είκαζ υπςξ υθεξ μζ άθθεξ ιμκάδεξ εκυξ εονφηενμο ζοκυθμο, δεκ είκαζ 

μπμζαδήπμηε άθθδ.
432

  

ηζξ δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, υπςξ ηαζ ζε ηάεε ζοκεπή δζαδζηαζία, μζ κνλαδηθφηεηεο 

(singularities) οπμδεζηκφμοκ ζηζβιέξ ηαηά ηζξ μπμίεξ δ βναιιζηή ή πμζμηζηή ελέθζλδ ημο ζοζηήιαημξ, 

λαθκζηά, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ ηάπμζμο πμζμηζημφ παναηηδνζζηζημφ.
433

 ηα πθαίζζα ηδξ 

ένεοκαξ ιαξ εκδζαθένεζ δ ιεηάααζδ απυ ημκ μνζζιυ ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο ακηζηεζιέκμο ςξ αενμζζηζηυ 

ζφκμθμ ιμκάδςκ (Μμκηένκμ) ή ςξ ζοκφπανλδ ακηζθάζεςκ (απμδυιδζδ), ζημ ακηζηείιεκμ πμο 

απμηεθείηαζ απυ ηδ ιίλδ πνιιαπιψλ ηαζ δζαθμνεηζηχκ ζοζηδιάηςκ («πνιιαπιφηεηα») ζε έκα 

εκζαίμ, ιμκαδζηυ ηαζ ζοκεπέξ ζφκμθμ, πμο ζοιπενζθένεηαζ ςξ «κνλαδηθφηεηα» ηαζ παναιέκεζ 

αδφκαημ κα ιεζςεεί ζε απθέξ, ιμκαδζαίεξ μνβακχζεζξ. 

                                                      
431

 ηα ιαεδιαηζηά μ υνμξ singularity ιεηαθνάγεηαζ ςξ ιμκαδζηυηδηα (Αγγινειιεληθό Μαζεκαηηθό Λεμηθό, Κμζιάξ Π. Σγεθέηδξ, 

εηδ. Παηάηδ, Αεήκα 2001). Ζ δζηή ιμο ανπζηή ιεηάθναζδ ήηακ εληθόηεηα, αθμφ δίκεηαζ ζδζαίηενδ αάζδ ζηδκ ακηζπανάεεζδ 

ημο πθδεοκηζημφ ανζειμφ (plural) ιε ημκ εκζηυ (singular), ιζα πμο δ έιθαζδ είκαζ ζημ πχξ απυ ηδ ιίλδ πμθθαπθχκ ηαζ 

δζαθμνεηζηχκ ζοζηδιάηςκ πνμηφπηεζ ηεθζηά έκα εκζαίμ ζφκμθμ, πμο ζοιπενζθένεηαζ ςξ έκα. Σεθζηά, πνδζζιμπμζχ ημκ υνμ 

κνλαδηθόηεηα έπμκηαξ υιςξ πάκηα οπυρδ ηδκ ελφηεηα ηδξ ηεθζηήξ ιμκάδαξ πμο πενζβνάθεηαζ. 

432
 Eisenman, Peter, «The Affects of Singularity», ζημ Theory and Experimentation, ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE No 

100, εηδ. Academy Group Ltd, Λμκδίκμ, 1992, ζεθ. 43. 

433
 Kwinter, Sanford, “Landscapes of Change: Boccioni‟s Stati d’ animo as a General Theory of Models” ζημ ASSEMBLAGE 

19, εηδ. ΜΗΣ, 1992, ζεθ. 58, ιηθν. δζηή ιμο 
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κνξθνγέλεζε 

Ο υνμξ κνξθνγέλεζε (ιμνθή+ βέκεζδ) ζηδ ζφβπνμκδ εμειηθηηθή αζμθμβία ακαθένεηαζ ζηδ 

«δδιζμονβία γςήξ» ηαζ εζηζάγεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ (ηαοημπμίδζδ, δζαθμνμπμίδζδ ή 

ακάπηολδ), πμο εθέβπμοκ ηδκ μνβακςιέκδ πςνζηή ηαηακμιή ηςκ ηοηηάνςκ, ηαηά ηδκ ειανομκζηή 

ακάπηολδ εκυξ μνβακζζιμφ ηαζ πμο μδδβμφκ ζηδ παναηηδνζζηζηή, δζαηνζηή ιμνθή ηςκ ζζηχκ, ηςκ 

μνβάκςκ ηαζ ηδξ ζοκμθζηήξ ακαημιίαξ ημο ζχιαημξ.
434

 Δκχ μ ηθαζζζηυξ θμβζζιυξ ελδβεί ηδ 

δζαδμπζηή ακάπηολδ ηαζ ηζξ πμζμηζηέξ ιεηααμθέξ εκυξ ζχιαημξ πμο ακήηεζ ζε έκα ζφζηδια ηαζ δεκ 

αζπμθείηαζ ιε ηζξ κεηαβνιέο πμο ζοιααίκμοκ ζημ ίδζμ ημ ζφζηδια, δ δοκαιζηή εεςνία ηδξ 

κνξθνγέλεζεο αζπμθείηαζ ιε ιμνθέξ, πμο ακαδφμκηαζ υηακ υθμ ημ ζφζηδια ιεηααάθθεηαζ ηαζ 

ιεθεηά ηδκ πμζμηζηή αθθαβή ζηδ ζοιπενζθμνά δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ. 

Όζμκ αθμνά ηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ, ιεθεηχκηαξ ηδ εεςνία ηδξ κνξθνγέλεζεο ηαζ ηαηακμχκηαξ 

ηζξ ιμνθέξ ςξ ζοιαάκηα, εκενβά οπανηηά, ζοκεπχξ ελεθζζζυιεκα ζημ πνυκμ, μζ ανπζηέηημκεξ 

ιπμνμφκ κα ενβαζημφκ ζηδκ ηαηεφεοκζδ πξαγκάησζεο ημο δπλεηηθνχ. 

 

Ν 

λνεηηθφ εξγαιείν  

Ο Ανζζημηέθδξ ηαζ, ανβυηενα, μ Hume οπμζηήνζλακ υηζ δε ιπμνμφιε κα ζηεθηυιαζηε πςνίξ κμδηζηέξ 

εζηυκεξ, μζ μπμίεξ υιςξ, ζε ηαιία πενίπηςζδ, δεκ ηαοηίγμκηαζ ιε ηζξ θοζζηέξ,
435

 δδθαδή ιε ηδκ υπμζα 

πξαγκάησζή ημοξ. ηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ επζπεζνείηαζ έκαξ μνζζιυξ ημο λνεηηθνχ εξγαιείνπ, ιε 

αάζδ ημ θυβμ ημο Deleuze βζα ημ «ψκα Υσξίο Όξγαλα», υπςξ ημ μνίγεζ επδνεαζιέκμξ απυ ηζξ 

εέζεζξ ημο Ανζζημηέθδ, ιε αθεηδνία ημ ένβμ ημο Francis Bacon, ηαεχξ ηαζ ημ θυβμ ημο John 

Rajchman πενί «ηαηαζηεοχκ». Πνμηείκεηαζ ςξ λνεηηθφ εξγαιείν ιζα εεςνδηζηή ηαηαζηεοή πμο 

                                                      
434

 Λεμηθό ηεο Σύγρξνλεο Σθέςεο, επζιέθεζα Allan Bullock, Stephen Trombley, ιηθν. Αναακίηδξ Κχζηαξ, Μεβαθμφδδ Φςηεζκή, 

Παπασςάκκμο Σνζζεφβεκδ, εηδ. Παηάηδξ, Αεήκα, 2008, ζημ θήιια «ιμνθμβέκεζδ» ηαζ απυ ηδ Wikipedia, the free 

encyclopedia ζημ θήιια “morphogenesis”, πνυζααζδ 03.03.08, ιηθν. δζηή ιμο  

435
 Πεθεβνίκδξ, Θεμδυζδξ, Λεμηθό ηεο Φηινζνθίαο, εηδ. Δθθδκζηά Γνάιιαηα, Αεήκα, 2004, ζημ θήιια «κμδηζηέξ εζηυκεξ» 
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ακαγδηά ηζξ εκκελείο ζδζυηδηεξ ημο ακηζηεζιέκμο, αθθά ηαζ ημκ ηνυπμ πμο οπυηεζηαζ ζε κεηαβνιέο 

ιέζς ηδξ αιινπνηεηηθήο ημο δναζηδνζυηδηαξ (εηεξνθαζνξηζκφο). Δίκαζ ιζα έκκμζα εκ δνάζεζ ηαζ εκ 

δοκάιεζ, πμο ελππάξρεη ςξ ενβαθείμ, ζοκμδεφεζ ηδκ ανπζηεηημκζηή πνάλδ, απμηηά ζδιαζία ηαζ 

κυδια ηαηά ηδκ εθανιμβή ημο ηαζ πξαγκαηψλεηαη ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζε ηάεε πενίπηςζδ. Ζ 

ένεοκα οπμζηδνίγεζ υηζ είκαζ ημ ηαηάθθδθμ ηαζ απαναίηδημ ενβαθείμ ζε ηάεε πενίπηςζδ πμο μ 

ανπζηέηημκαξ ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ ζοκεπχξ κεηαβαιιφκελεο πθδνμθμνίαξ, 

αθμφ, ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε ζοκεήηεξ ηαζ απαζηήζεζξ, απμηηά δζαθμνεηζηή έηθναζδ, ζδιαζία ηαζ 

κυδια ηαηά ηδκ εθανιμβή ημο ηαζ δζαθμνεηζηή ζπέζδ ιε ηδ δοκαιζηή ηαηάζηαζδ. 

 
Π 

πεδίν (field) 

Σμ άνενμ ημο Stan Αllen «From Object to Field» είκαζ ζδιακηζηυξ ζηαειυξ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο 

εεςνδηζημφ πθαζζίμο ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ζηέρδξ ηδ δεηαεηία ημο ΄90 ζπεηζηά ιε ηδκ έκκμζα ημο 

πεδίνπ, αθμφ πνμηείκεζ ηνυπμοξ πμο μ ζπεδζαζιυξ ιπμνεί κα επδνεαζηεί απυ ηζξ ελεθίλεζξ ζηδ 

εεςνία πεδίςκ ζηα ιαεδιαηζηά ηαζ ηδ θοζζηή. Δζζάβεζ ηδκ έκκμζα «ζοκεήηεξ πεδίνπ» (field 

conditions) πμο παναπέιπεζ ζηδ ιεηάααζδ απυ ημ έκα, ημ αοηυκμιμ, ημ ακηζηείιεκμ (object) ζηα 

πμθθά, ζηδ ζοθθμβζηυηδηα, ζημ πεδίν (field) ηαζ ςξ μνζζιυ πνμηείκεζ: «μπμζμδήπμηε πςνζηυ 

οπυααενμ ζηακυ κα εκχζεζ εηεξφθιεηα ζημζπεία, ζεαυιεκμ ηαοηυπνμκα ηδκ ζδζαίηενδ ηαοηυηδηα ημο 

ηαεεκυξ [...]. Οζ «ζπλζήθεο πεδίνπ» είκαζ θαζκυιεκα υπμο δεκ οπάνπεζ ηεξαξρηθή δνκή (bottom up 

phenomena), δεκ μνίγμκηαζ απυ αοζηδνά βεςιεηνζηά ζπήιαηα, αθθά απυ ημπζηέξ ζοκδέζεζξ. Ζ 

ιμνθή έπεζ ζδιαζία, υπζ υιςξ δ ιμνθή ηςκ πναβιάηςκ, υζμ δ ιμνθέξ ιεηαλφ ηςκ πναβιάηςκ».
436

 

ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ζρεκαηηζκψλ πεδίσλ ζοβηαηαθέβεζ ηδκ πμνχδδ οθή ημοξ, ηδκ έθθεζρδ 

ηεκηνζημφ εθέβπμο, ηδκ πνςημαμοθία ηδξ ιμκάδαξ ηαζ ηδκ ημπζηή δζαζοκδεζζιυηδηα, πμο μνίγεηαζ ιε 

αοζηδνμφξ εζςηενζημφξ ηακυκεξ ηαζ πμο ηα εκχκεζ ζε έκα ζφκμθμ ιε παθανά υνζα, ιε νεοζηή ιμνθή 

ηαζ δοκαηυηδηα ζοκεπμφξ ελάπθςζδξ ηαζ απην-νξγάλσζεο. Οζ ζοκεήηεξ πεδίνπ πνμζθένμοκ ηδκ 
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ακαβκχνζζδ ηαζ απμδμπή ηςκ δζαθμνεηζημηήηςκ, ημο ηοπαίμο ηαζ ημο απνυαθεπημο ςξ ιένμξ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ, αθθά ηαζ ηδκ επζεοιδηή ζοκμπή ζημ ζπδιαηζζιυ ζοκυθςκ. Μεηαημπίγμοκ ημ αάνμξ 

απυ ηδ ζφθθδρδ ηδξ ιμνθήξ ςξ αοηυκμιμ ακηζηείιεκμ (θνηλσλία πεηζαξρίαο ηαηά Deleuze ηαζ 

ηθεζζηά ζοζηήιαηα ηεκηνζημφ εθέβπμο ζηα βναιιζηά ζοζηήιαηα) ζηδκ αλαδπφκελε κνξθή, πμο 

πνμηφπηεζ υηακ, ζε έκα ζφκμθμ πμο απμηεθείηαζ απυ αθθδθελανηχιεκα ιμκαδζαία ακηζηείιεκα, 

νοειίγμκηαζ ηαζ εθέβπμκηαζ ημπζηέξ πανάιεηνμζ (θνηλσλία ειέγρνπ ηαηά Deleuze, κε γξακκηθά 

απηφ-νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα). 

 

πνιιαπιφηεηα (multiplicity)  

ηδκ «πνιιαπιφηεηα», υπςξ ακαθφεζ μ John Rajchman, αοηυ πμο εκδζαθένεζ δεκ είκαζ ημ ηάεε 

ζημζπείμ λεπςνζζηά, αθθά ηζ οπάνπεζ ακάιεζα ζηα επζιένμοξ ζημζπεία. Ζ «πνιιαπιφηεηα» δεκ 

απμηεθείηαζ απυ απμζπάζιαηα εκυξ παιέκμο «Όθμο», πανά δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ 

δζαθμνεηζηυηδηαξ ζε ιζα εκυηδηα. Όπςξ ημ εέηεζ μ Deleuze: «Σμ πνιιαπιφ δεκ είκαζ ιυκμ αοηυ πμο 

απμηεθείηαζ απυ πμθθά ιένδ, είκαζ αοηυ πμο δζπθχκεηαζ ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ».
437

  

Όζμκ αθμνά ηδκ ανπζηεηημκζηή ζηέρδ, δ θμβζηή ηδξ πνιιαπιφηεηαο, ηδξ ζοκφπανλδξ 

εηεξνθιήησλ ζημζπείςκ ζε έκα ζοκεπέξ ιίβια, ηδξ «εθεφεενδξ δζαθμνμπμίδζδξ» ηαζ ηδξ «ζοκεπμφξ 

ηαζ απνυαθεπηδξ επακάθδρδξ» επζηνέπεζ ηδ πνμζέββζζδ ηδξ πνιππινθφηεηαο πςνίξ ηδ θμβζηή ηδξ 

ακηίθαζδξ, πμο επέααθθε δ απμδυιδζδ. 

 

πνιππινθφηεηα  

H εεςνία ηδξ πνιππινθφηεηαο (complexity theory), ηαηά ημκ Jencks, ενεοκά ηδκ μνβάκςζδ ηαζ 

δμιή αλαδπφκελσλ ιμνθχκ (emergent organizations), ιέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ ζημζπείςκ 

πμο ηδκ απανηίγμοκ, ζε ζοκεήηεξ ιαηνζά απυ ημ ζδιείμ ζζμννμπίαξ (far from equilibrium)- ιε ηδκ 

αφλδζδ ηδξ εκένβεζαξ, ηδξ φθδξ ή ηδξ πθδνμθμνίαξ- ζημ υνζμ ιεηαλφ ηάλδξ ηαζ αηαλίαξ. ε αοηυ ημ 

υνζμ ημ ζφζηδια, πμο δεκ ζζμφηαζ ιε ημ άενμζζια ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο ζημζπείςκ, ζοπκά ακηζδνά, 
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δζαηθαδχκεηαζ ή δζαδνά ιε άθθα ζοζηήιαηα, ιε έκακ κε γξακκηθφ ηαζ απνυαθεπημ ηνυπμ.
438

  

Ο Greg Lynn, ημκίγεζ αηνζαχξ υηζ δ ηαηακυδζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ πνιππινθφηεηαο απυ ημοξ 

ανπζηέηημκεξ ιπμνεί κα δχζεζ δζέλμδμ ζηδκ απμζπαζιαηζηή ακηίθδρδ ηδξ απμδυιδζδξ, πμο 

ζοκέδεε ακηζθαηζηά ιεηαλφ ημοξ ζημζπεία ζε έκα ζφκμθμ, αθθά ηαζ ζηδ δζάεεζδ ημο Μμκηένκμο κα 

ιεζχκεζ ημ κυδια ακαθφμκηαξ ημ Όθμ ζηα ζημζπεζχδδ, εθάπζζηα ηιήιαηά ημο. Ζ ηαοηυηδηα ημο 

ακηζηεζιέκμο, θμζπυκ, δεκ μνίγεηαζ ιέζς ημο αενμίζιαημξ ηςκ ιμκάδςκ, μφηε ιέζς ηδξ ακηίθαζδξ, 

πανά ιέζα απυ «ζοκεπείξ πνιιαπιφηεηεο ηαζ κνλαδηθφηεηεο»,
439

 πενζθαιαάκεζ δδθαδή ηδ ιίλδ 

πνιιαπιψλ ηαζ δζαθμνεηζηχκ ζοζηδιάηςκ ζε έκα ζφκμθμ πμο ζοιπενζθένεηαζ ςξ κνλαδηθφηεηα 

(singularity), εκχ παναιέκεζ αδφκαημ κα ιεζςεεί ζε απθέξ, ιμκαδζαίεξ μνβακχζεζξ. 

 

πξαγκάησζε (actualization)  

αθ. δπλαηφ (possible)/ πξαγκαηηθφ (real)- δπλεηηθφ (virtual)/ πξαγκαησκέλν (actual) 

 

πηχρσζε (le pli, the fold) 

Ζ ζδέα ημο Deleuze πενί «πηχρσζεο» (fold, le Pli), υπςξ ακαπηφζζεηαζ, ςξ θζθμζμθζηή έκκμζα, ζημ 

αζαθίμ ημο «the Fold: Leibniz and the Baroque» απμηέθεζε ηαηά πμθθμφξ ζηαειυ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ ζηέρδξ. Αοηυ πμο εκδζαθένεζ ημ Deleuze ζηδκ «πηχρσζε» είκαζ μζ έκκμζεξ ηδξ έπ‟ 

άπεζνμκ επακάθδρδξ, ηεο πνιιαπιφηεηαο ηαζ ηδξ ζοκεπμφξ, μιαθήξ εμέιημεο. Γζ αοηυ ιεθεηά ηζξ 

ακαγδηήζεζξ ημο βάθθμο ιαεδιαηζημφ-θζθμζυθμο Leibniz, αθθά ηαζ ένβα ημο Μπανυη, ιζαξ πενζυδμο 

πμο ααζζηή ηδξ ζοκεήηδ εεςνείηαζ δ αηένιμκδ παναβςβή πηπρψζεσλ. Γζα κα πνμζεββίζεζ ηακείξ 

ηδκ πθδνμθμνία πμο ηνφαεηαζ ζηδκ πνιιαπιφηεηα ηδξ πηχρσζεο, πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ ηδκ 

ακηίζηνμθδ δζαδζηαζία, ημο «λεδζπθχιαημξ– ακαπηφβιαημξ». Μεηά ημ λεδίπθςια αημθμοεεί δ 

«ακαδίπθςζδ», δδθαδή δ υθδ δζαδζηαζία πενζβνάθεηαζ ςξ «πηχρσζε/ δίπθςζδ, λεδίπθςια/ 
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ακάπηοβια, ακαδίπθςζδ» (folding, unfolding, refolding).
440

 

Όζμκ αθμνά ηδκ ανπζηεηημκζηή, μ υνμξ «πηχρσζε» πνςημειθακίγεηαζ ζοβηνμηδιέκα ημ 1993. 

Γζαθαίκμκηαζ δφμ ααζζημί ηνυπμζ μζηεζμπμίδζδξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ πηχρσζεο ζηδκ ανπζηεηημκζηή. Μζα 

πνχηδ μιάδα εκδζαθένεηαζ βζα ηδκ ακαδίπθςζδ ςξ ηνυπμ πεζνζζιμφ ιζαξ επζθάκεζαξ, εκχ δ δεφηενδ 

δε εεςνεί ηαεήημκ ηςκ ανπζηεηηυκςκ κα ιεηαθνάζμοκ ηδκ έκκμζα ημο «Pli» απθά ζε έκα ζφκμθμ απυ 

δζπθςιέκεξ θζβμφνεξ, αθθά πνδζζιμπμζεί ηδκ «πηχρσζε» ςξ θμνέα ηςδζημπμζδιέκδξ, 

κεηαβαιιφκελεο πθδνμθμνίαξ, πμο ημοξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πνμζεββίζμοκ ηδκ 

πνιππινθφηεηα ιέζς ηδξ εοηαιρίαξ (pliancy) ηαζ κα μδδβδεμφκ ζε κέεξ ιμνθέξ δοκαιζηήξ 

ζηαεενυηδηαξ, ςξ έκα ααειυ απνυαθεπηεξ, πεηοπαίκμκηαξ ζοβπχκεοζδ πνιιαπιψλ ηαζ 

εηενυηθδηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζε έκα ζφζηδια. 

 

Ρ 

ξίδσκα (rhizome)  

αθ. ηεξαξρηθέο (top down)/ δελδξηθέο/ κε ηεξαξρηθέο (bottom up)/ ξηδσκαηηθέο δνκέο 

 

 

ζπλερέο ζρεδηαζκνχ- θαηαζθεπήο- ρξήζεο  

Έκα ιεβάθμ πεδίμ ζογήηδζδξ ζηζξ ζφβπνμκεξ ανπζηεηημκζηέξ ακαγδηήζεζξ απμηεθεί ημ ζπλερέο 

ζρεδηαζκνχ- θαηαζθεπήο- ρξήζεο, πμο δεκ ακηζιεηςπίγεζ ηδκ ηαηαζηεοή ςξ εκδζάιεζμ ζηάδζμ, 

ιεηαλφ ζπεδζαζιμφ ηαζ πνήζδξ, αθθά ςξ πνμέηηαζδ ημο ζπεδζαζιμφ. Ωξ ηέημζα (δ ηαηαζηεοή) 

οπυηεζηαζ ζε κεηαβνιέο, πμο αθμνμφκ απυ ηδκ παναβςβή ηςκ δμιζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ οθζηχκ, 

ημκ ηνυπμ ζοκανιμθυβδζήξ ημοξ, ιέπνζ ηα ζεκάνζα πνήζδξ, ηα ζεκάνζα δνάζδξ ζε έηηαηηεξ ακάβηεξ, 

ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ οθζηχκ ζημ πνυκμ, ηδ ζοκηήνδζή ημοξ ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ γδιζχκ. Σμ 

ρδθζαηυ ιμκηέθμ επζηνέπεζ ημκ έθεβπμ υθςκ ηςκ ζεκανίςκ ηαζ, ιέζς πνήζδξ scripting (βθχζζα 

πνμβναιιαηζζιμφ παιδθμφ επζπέδμο), είκαζ δοκαηή δ εκζςιάηςζδ ηδξ κεηαβνιήο ζημ ζπεδζαζιυ, 
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πμο δεκ πενζμνίγεηαζ απθά ζηδ κεηαβνιή ηςκ βεςιεηνζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ μκημηήηςκ, αθθά 

ηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδ πνήζδ πμο, πθέμκ, δεκ πνμηαεμνίγεηαζ, πανά πνμηφπηεζ απυ ηδ 

δζάδναζδ ηςκ πνδζηχκ ιε ημ πχνμ ζηδκ ελέθζλδ ημο ρξφλνπ. Οζ ίδζεξ μζ μκηυηδηεξ θμζπυκ ανίζημκηαζ 

ζε ζοκεπή δζάδναζδ, θένμοκ ηαζ ακηαθθάζζμοκ πθδνμθμνία, πμο, ιεηαλφ άθθςκ, ακηακαηθά ηζξ 

εηάζημηε ακάβηεξ ηαζ επζεοιίεξ ημο πενζαάθθμκημξ, επζδνά ζηδ ζοιπενζθμνά ημοξ ηαζ επδνεάγεζ ηδκ 

ελέθζλή ημοξ ηαζ ημκ ηνυπμ μζηεζμπμίδζήξ ημοξ απυ ημ πνήζηδ. 

 

ψκα ρσξίο Όξγαλα (Body without Organs) 

Με αθεηδνία ημ ένβμ ημο Francis Bacon, ηαεχξ ηαζ ηάπμζεξ ζπεηζηέξ ακαγδηήζεζξ ηςκ Kant ηαζ 

Wittgenstein, μ Deleuze μνίγεζ ημ «ψκα ρσξίο Όξγαλα- ρΟ» (Body without Organs) ςξ «υθα ηα 

πνάβιαηα πμο εα ιπμνμφζαιε δπλεηηθά (virtually) κα είιαζηε, αθθά δεκ είιαζηε πξαγκαηηθά 

(actually) ηίπμηα απυ αοηά. […] Σμ πΟ είκαζ ηαεανή ελχπαξμε (immanence) πμο δεκ θένεζ έημζιδ 

πθδνμθμνία επζααθθυιεκδ απυ έλς ιε ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή […]».
441

 Σμ ρΟ «δεκ ακηζηίεεηαζ ζηα 

υνβακα ηάεε αοηά, αθθά ζηδ ζοβηεηνζιέκδ μνβάκςζή ημοξ ζε αοηυ πμο θέιε μνβακζζιυ […] Ονίγεηαζ 

απυ έκα ελδηάκεζν φξγαλν, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ μνβακζζιυ πμο μνίγεηαζ απυ ζοβηεηνζιέκα/ 

ηαεμνζζιέκα υνβακα […] Γεκ μνίγεηαζ απυ ηδκ έθθεζρδ μνβάκςκ, αθθά απυ ηδκ πνμζςνζκή ηαζ 

πανμδζηή πανμοζία ηαεμνζζιέκςκ μνβάκςκ».
442

  

ηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ επζπεζνείηαζ έκαξ μνζζιυξ ημο λνεηηθνχ εξγαιείνπ, ιε αάζδ ημ θυβμ ημο 

Deleuze βζα ημ «ψκα Υσξίο Όξγαλα». 

 

Σ 

ηνπνινγία 

Ονζζιυξ απυ ημ Wictionary: «Σνπνινγία είκαζ μ ηθάδμξ ηςκ ιαεδιαηζηχκ πμο ιεθέηα εηείκεξ ηζξ 
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ζδζυηδηεξ ηςκ βεςιεηνζηχκ ζπδιαηζζιχκ, πμο παναιέκμοκ αιεηάαθδηεξ, υηακ αοημί οπυηεζκηαζ ζε 

εθαζηζηέξ παναιμνθχζεζξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ζε έηηαζδ, ζοζηνμθή, ζιίηνοκζδ, ή ιεβέεοκζδ 

(μιμζμιμνθζζιμί: ζοκανηήζεζξ πμο ζηδκ ημπμθμβία οθίζηακηαζ βζα έκακ βεςιεηνζηυ ζπδιαηζζιυ, μ 

μπμίμξ ιπμνεί κα ιεηαηναπεί ζε έκακ άθθμ ζζμδφκαιμ, ιέζς εθαζηζηήξ παναιυνθςζδξ -δ ημιή ςξ 

εκένβεζα δεκ επζηνέπεηαζ). Ζ ηνπνινγία, δδθαδή, εκδζαθένεηαζ βζα ηζξ βεκζηέξ ζδζυηδηεξ εκυξ 

ημπμθμβζημφ πχνμο ηαζ υπζ βζα ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ πμζηίθςκ δζαιμνθχζεςκ πμο αοηυξ ιπμνεί κα 

θάαεζ».
443

 

Ονζζιυξ απυ ημ The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture: «Ζ Σνπνινγία ιεθεηά ηζξ 

ζδζυηδηεξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ακελάνηδηα απυ ημ ιέβεευξ ημοξ ηαζ ημ ζπήια ημοξ […]. Ακηζθαιαάκεηαζ 

ηδκ αθθαβή ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηςκ ιμνθχκ ςξ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ 

ηαλζκυιδζή ημοξ. Δκχ δ ηθαζζζηή βεςιεηνία εκδζαθένεηαζ βζα πθεονέξ ηαζ ζδιεία ηαζ ιεθεηά ηάεε 

ακηζηείιεκμ απμιμκςιέκα, δ ηνπνινγία ιεθεηά ηα ηεκά ηαζ εεςνεί ηδ ζφκδεζδ/ ζπέζδ ιεηαλφ 

ακηζηεζιέκςκ πζμ ζδιακηζηή απυ ηα ίδζα ηα ακηζηείιεκα».
444

  

Ζ εκαζπυθδζδ ηςκ ανπζηεηηυκςκ ιε δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, υπμο μ ρξφλνο είκαζ 

ααζζηυ ζοζηαηζηυ ηδξ ιμνθήξ, ημοξ χεδζε κα ζηναθμφκ ζηδ πνήζδ ηνπνινγηθήο βεςιεηνίαξ, δ 

μπμία αζπμθείηαζ ιε ηδ κεηαβνιή ηςκ πμζμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ φθδξ ηαζ ιε εηείκεξ ηζξ 

ζδζυηδηεξ ηςκ βεςιεηνζηχκ ζπδιαηζζιχκ, πμο παναιέκμοκ αιεηάαθδηεξ, υηακ αοημί οπυηεζκηαζ ζε 

εθαζηζηέξ παναιμνθχζεζξ. 

 

Υ 

ρξφλνο/ ρξνληθφηεηα 

ημ πχνμ ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ δζαθαίκμκηαζ δφμ ηφπμζ ρξνληθφηεηαο: εηηυξ απυ ηδκ 

παναδμζζαηή ακηίθδρδ ημο ρξφλνπ ιε απυθοημ παναηηήνα, ιε ηα ακηζηείιεκα κα έπμοκ ιζα εέζδ ζημ 

πχνμ ηάεε πνμκζηή ζηζβιή, οπάνπμοκ ηαζ ηα ζοζηήιαηα πμο έπμοκ έθεβπμ, ιέζς ηδξ 

                                                      
443

 Απυ ημ Βηθηιεμηθό, http://el.wiktionary.org/wiki/topology ζημ θήιια «ημπμθμβία», πνυζααζδ 15/02/07 
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 Soriano, Federico, The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture, εηδ. ACTAR, Βανηεθχκδ, 2000 ζημ θήιια 

“topological” 
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δναζηδνζυηδηάξ ημοξ, ζημ ρσξφρξνλν. Ζ δοκαιζηή ρξνληθφηεηα ειπενζέπεζ ηδκ έκκμζα ημο 

δπλεηηθνχ, αθμφ επζθοθάζζεζ ηαζ πμζμηζηέξ αθθαβέξ, πμο πναβιαηχκμκηαζ ζηδκ ελέθζλδ ημο 

ρξφλνπ, ςξ αλαδπφκελα ζοιαάκηα.  

Ακηίζημζπα, δ ανπζηεηημκζηή παναδμζζαηά ακηζιεηςπίγεζ ημ ρξφλν ςξ ελςβεκή πανάβμκηα, ςξ 

μοδέηενμ, ζηαηζηυ ηαζ ακελάνηδημ απυ ηδ ιμνθή, εκχ ημ πέναζια ημο ρξφλνπ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ 

θεμνά πμο εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηδ ιμκζιυηδηα ηαζ ηδ ζηαεενυηδηα ημο ηηζζιέκμο πχνμο, εκχ ζηζξ 

δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, παναηδνείηαζ δ ακάβηδ βζα ιεηάααζδ ζηδκ ηαηεφεοκζδ 

«πθδνμθμνία- πχνμξ- ρξφλνο», ιε ζοκεπή εζζνμή πθδνμθμνίαξ ηαηά ηδκ ελέθζλδ ημο ζπεδζαζιμφ 

ηαζ ηδ πνήζδ ιεηααθδηχκ ηαζ παναιέηνςκ πμο αθθάγμοκ ηαζ ελεθίζζμκηαζ ιε ημ ρξφλν.  

 

ρσξφρξνλνο 

Ο ρξφλνο ηαζ μ ηνζζδζάζηαημξ πχνμξ εεςνμφκηαζ ςξ ιία ηεηναδζάζηαηδ πνιιαπιφηεηα (manifold) 

πμο θέβεηαζ ρσξφρξνλνο. Ζ έκκμζα ημο ρσξνρξφλνπ πνςημειθακίζηδηε ημ 1908 ζε ιζα 

ιαεδιαηζηή πναβιαηεία ημο H.Minkowski, βζα ηδ βεςιεηνία ημο πχνμο ηαζ ημο ρξφλνπ, υπςξ αοηή 

είπε μνζζηεί ζηδκ εζδζηή εεςνία ηδξ ζπεηζηυηδηαξ ημο Α. Einstein. ημ ζπεηζηυ θήιια ζημ Λεμηθό ηεο 

Φηινζνθίαο ημο Θ. Πεθεβνίκδ ακαβνάθεηαζ: «ημ πθαίζζμ ηδξ εεςνίαξ ηδξ ζπεηζηυηδηαξ δ άπμρδ βζα 

ημκ απυθοημ ηαζ ηαεμθζηυ παναηηήνα ημο ρξφλνπ ήνεε ηαζ ακηζηαηαζηάεδηε απυ ηδκ άπμρδ υηζ μ 

ρξφλνο είκαζ πάκημηε έκα ζπεηζηυ πνμξ ημ πχνμ ιέβεεμξ [...] Ο ρξφλνο δεκ είκαζ πάκημηε μ ίδζμξ, 

αθθά ελανηάηαζ απυ ημ πεδίμ ή ημ ζφζηδια ημο πχνμο ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ. Δπεζδή, αηνζαχξ, μ 

ρξφλνο δεκ είκαζ πακημφ μ ίδζμξ, ζε υθα ηα πεδία ή ηα ζοζηήιαηα ημο πχνμο, μθείθεζ ηακείξ, υηακ 

ελεηάγεζ ηδκ εηδήθςζδ εκυξ βεβμκυημξ (ζ.ζ. ζοιαάκημξ), κα θαιαάκεζ οπυρδ ημο ημ ρξφλν, υπςξ 

αοηυξ εηδδθχκεηαζ ζημ πεδίμ ημο πχνμο, ζημκ μπμίμ εηδδθχκεηαζ ημ βεβμκυξ. Καηά ημκ οπμθμβζζιυ 

ηςκ βεβμκυηςκ, δδθαδή, εηηυξ απυ ηζξ ηνεζξ βκςζηέξ δζαζηάζεζξ ημο πχνμο, εα πνέπεζ κα 

θαιαάκεηαζ οπυρδ επίζδξ δ δζάζηαζδ ημο ρξφλνπ. Ο ρξφλνο, ιε άθθα θυβζα, απμηεθεί μοζζαζηζηά 

ηδκ ηέηανηδ δζάζηαζδ ημο πχνμο. Ο πχνμξ ηαζ μ πνυκμξ, πμο ίζποακ άθθμηε ςξ απυθοηα, 

ακελάνηδηα ιεηαλφ ημοξ ιεβέεδ, ζημ πθαίζζμ ηδξ εεςνίαξ ηδξ ζπεηζηυηδηαξ, εηθαιαάκμκηαζ ςξ έκα 
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ζοκεπέξ, ιζα εκυηδηα, ζοβηνμηχκηαξ έηζζ ηδκ έκκμζα ημο ρσξφρξνλνπ».
445

 

Σμ εκδζαθένμκ βζα ημοξ ανπζηέηημκεξ, ςξ ζοκέπεζα ηςκ παναπάκς, έβηεζηαζ ζημ υηζ πνμηφπηεζ έκα 

ηεηναδζάζηαημ ιμκηέθμ, υπμο πχνμξ- ρξφλνο, ημοθάπζζημκ αθβεανζηά, δεκ είκαζ εηεξνγελή ζημζπεία. 

Ο πχνμξ δε κμείηαζ πθέμκ ςξ οπυααενμ πμο θζθμλεκεί ζοιαάκηα, αθθά, ακηζεέηςξ, πξνθαιεί 

ζπκβάληα.
446

 Σμ ζπκβάλ (event) ςξ δδιζμφνβδια ηδξ θοζζηήξ ημο ρσξνρξφλνπ, είκαζ ιζα μκηυηδηα 

πμο θένεζ ημ ρξφλν ιέζα ηδξ.  

                                                      
445
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