Πολυτεχνείο Κριτθσ
Τμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικών
Γκολογκίνα Έλλθ
επιβλζποντεσ: Ουγγρίνθσ Κωνςταντίνοσ-Αλκζτασ_Τηομπανάκθσ Αλζξιοσ
«URBAN ENTERTAINMENT_ςχεδιαςμόσ απροςδόκθτων τόπων παιχνιδιοφ ςτθν
πόλθ»

“URBAN ENTERTAINMENT_ ςχεδιαςμόσ απροςδόκθτων τόπων παιχνιδιοφ ςτθν πόλθ”
“URBAN ENTERTAINMENT_ designing spaces of play in the city.”
Εξεταςτικι Επιτροπι
Επ. Κακ. (υπό διοριςμό) Ουγγρίνθσ Κωνςταντίνοσ Αλκζτασ- Επ. Κακ. (υπό διοριςμό)
Σηομπανάκθσ Αλζξιοσ (επιβλζποντεσ)
Αν. Κακ. Βαρουδάκθσ Αριςτομζνθσ
Επ. Κακ. Ριγοσ Ιάκωβοσ
Περίλθψθ
Οι ταχφτθτεσ των ςφγχρονων πόλεων πολλζσ φορζσ αποτρζπουν τουσ ανκρϊπουσ να
αναπτφξουν βιωματικζσ ςχζςεισ με το δθμόςιο χϊρο. Η κίνθςι τουσ εμφανίηεται ζντονθ και
αδιάςπαςτθ από εξωτερικά ερεκίςματα, κακϊσ ςτόχοσ τθσ είναι αποκλειςτικά ο
τερματιςμόσ. Η παροφςα εργαςία ςτθρίχκθκε κεωρθτικά ςε ζρευνα που ζχει προθγθκεί,
γφρω από τισ πορείεσ που διαγράφουν ςτθν πόλθ τα παιδιά και οι καταςταςιακοί. οι οποίεσ
εμφανίηονται ζντονα βιωματικζσ και ωσ ςτόχο ζχουν τθν πρόςλθψθ νζων δεδομζνων και τθ
δθμιουργία. Η παραπάνω ζρευνα ενιςχφκθκε με νζα δεδομζνα που αφοροφν τισ χωρικζσ
δομζσ που επθρεάηουν τθν κίνθςθ και τθ ςυμπεριφορά των πεηϊν και προτείνει μία
μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ-Urban Entertainment- προσ ενδυνάμωςθ τθσ ςχζςθσ ατόμου και
δθμόςιου χϊρου, μζςα από τθν ζννοια του παιχνιδιοφ . Πιο ςυγκεκριμζνα, θ ζρευνα αυτι
υποςτθρίηει το αυκόρμθτο και το απροςδόκθτο ςτθν κακθμερινι κίνθςθ των ανκρώπων
ςτθν πόλθ. τόχοσ τθσ δθμιουργίασ τθσ μεκοδολογίασ Urban Entertainment, είναι θ
δθμιουργία μίασ βάςθσ δεδομζνων για τθ ςθμειακι εξομάλυνςθ τθσ κίνθςθσ των πεηϊν
μζςω ενόσ νζου περιβάλλοντοσ, τθσ ςυμμετοχισ ι τθσ απορρόφθςθσ ςε μία ενζργεια θ
οποία ζχει ςυνδυαςτεί περιςςότερο με τθν παιδικι θλικία, το παιχνίδι. Σο παιχνίδι
εμφανίηεται ωσ ζνα ρυκμιςτικό μζςο τθσ διαδραςτικισ ςχζςθσ χϊρου-ατόμου,
λειτουργϊντασ ταυτόχρονα ωσ ζνα μζςο ψυχαγωγίασ, ικανό να απορροφιςει πλιρωσ τον
παίκτθ, δθμιουργϊντασ νζα όρια χϊρου και χρόνου.
Εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ γίνεται ςε ζναν δρόμο τθσ πόλθσ των Χανιϊν, ςτθν οδό
Αποκορϊνου, όπου εντοπίηονται προβλθματικά ςθμεία ι ςθμεία προσ ανάπτυξθ και ςτθ
ςυνζχεια επιλφονται βάςει τθσ μεκοδολογίασ.

Έλλθ Γκολογκίνα
για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
e-mail: elligkologkina@gmail.com
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«Μπορείσ να ανακαλφψεισ περιςςότερα για ζναν άνκρωπο μζςα ςε μια ϊρα παιχνιδιοφ από ότι μζςα ςε ζνα χρόνο ςυηιτθςθσ.»
Πλάτωνασ

Κάτι ςαν ειςαγωγι

Έλα κάνε πιο γριγορα…Bιάηομαι ςου λζω… μα καλά το λεωφορείο περνάει ςτισ 7.20
ςιμερα ιρκεςτθν ϊρα του…. …Ωχ πρζπει να τρζξω να το προλάβω...κι αυτι τϊρα
βρζκθκε μπροςτά μου;….είναι κάτι μζρεσ που όλα ςου πάνε ςτραβά!.....Σταματιςτε
με τισ κόρνεσ ςασ, μου πιρατε τα αυτιά…ααα περνάσ και με κόκκινο…και εμείσ βιαηόμαςτε φίλε μου, αλλά δεν πεταγόμαςτε μπροςτά ςου! …. Πω πω αν με ξαναςπρϊξουν... θρζμθςε θρζμθςε… Κόκκινο πάλι…(…)…χμ,τι καλά κα ιταν να ιμουν ςαν και
ςζνα τϊρα..να μθ με νοιάηει τίποτα, να μθ τρζχω ςαν τον παλαβό πάνω κάτω….

-γεια κου!
-γεια…..(κόκκινο ακόμα)….πϊσ ςε λζνε;
-νικολάκθ…είδεκ που ζχεται ο δλάκοκ και δε πλζπει να μακ δει…ζλα να του
κλυφτοφμε, ζλα γφλνα…!!
-ποφ;ποιόσ δράκοσ;
-Νικολάκθ πάμε!
-γειάααα κου!!
... ουπσ άναψε το φανάρι.Τον δράκο,χαχαχα, να κάκομαι να γυρνάω μόνοσ μου
γφρω από μία κολϊνα…χμμμ…να τθν πάλι μπροςτά μου!
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Επιρροζσ από τθν ερευνθτικι εργαςία
Ο προβλθματιςμόσ ο οποίοσ οδιγθςε ςτθ διαμόρφωςθ του κζματοσ, προκφπτει από
τον τρόπο μετακίνθςθσ των πεηϊν ςτισ ςφγχρονεσ πόλεισ. Βαςίηεται ςτθν παρατιρθςθ τθσ γριγορθσ και ςτοχευμζνθσ μετακίνθςθσ από ζνα ςθμείο Α ςε ζνα ςθμείο Β
(ωσ ςθμείο αφετθρίασ και τερματιςμοφ αντίςτοιχα), μζςω τθσ οποίασ ο δθμόςιοσ
χϊροσ τείνει να χρθςιμοποιείται περιςςότερο ωσ ζνα απλό πζραςμα.

Το γεγονόσ αυτό εντείνεται μζςω τθσ υψθλισ ταχφτθτασ που αναπτφςςουν οι πεηοί,
υποβιβάηοντασ τθν ουςιαςτικι αξία του δθμόςιου χϊρου, δθλαδι αυτισ που λειτουργεί ωσ πεδίο αγωγισ και δθμιουργίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, πζραν των λειτουργιϊν, που εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ τθσ πόλθσ, ο δθμόςιοσ χϊροσ αποτελεί ζνα ηωντανό
καμβά εναπόκεςθσ βιωμάτων-δεδομζνων και προςδιοριςμοφ μζςα από αυτά. Η διαδικαςία αυτι είναι αμφίδρομθ κακϊσ τόςο οι χριςτεσ του χϊρου όςο και ο ίδιοσ ο
χϊροσ μποροφν να προςφζρουν και να λαμβάνουν δεδομζνα προςδιορίηοντασ τθν
ταυτότθτά τουσ ςε μεγάλο βακμό (ερευνθτικι εργαςία,2010).
Στα πλαίςια τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ προςδιορίςτθκαν τα ςχεδιαςτικά εργαλείαμζςα, τα οποία τείνουν να ενιςχφςουν τθ ςχζςθ αςτοφ και αςτικοφ χϊρου, μζςα από
τθν δθμιουργία εν δυνάμει τόπων. Στθ διαδικαςία αυτι αρχικά αναηθτικθκαν παραδείγματα αςτϊν που βιϊνουν και δρουν ςτο δθμόςιο χϊρο με ζναν ζντονο τρόπο μζςα από τισ πορείεσ που διαγράφουν και τον τρόπο προςζγγιςθσ και οικειοποίθςισ
του. Για αυτόν τον λόγο δείγμα μελζτθσ αποτζλεςαν τα παιδιά και οι καταςταςιακοί.
Τα παιδιά μζςα από τθ φυςικι περιζργεια για τον κόςμο ςτον οποίο ηουν, αντιμετωπίηουν τθν πόλθ ωσ μία πθγι νζων δεδομζνων και ερεκιςμάτων. Η πορεία τουσ ςτθν
πόλθ μπορεί να είναι προδιαγεγραμμζνθ από κάποιον ενιλικα-ςυνοδό, παρόλο αυτά
μπορεί να παρουςιάςει ενδεχόμενεσ εκτροπζσ, ανάλογα με το εκάςτοτε δεδομζνο
που ζρχεται να εξάψει τθ φανταςία τουσ και τθν περιζργειά τουσ. Ρροςλαμβάνοντασ

τα νζα δεδομζνα, τα παιδιά αυκόρμθτα μπορεί να επιχειριςουν μία ενζργεια δθμιουργίασ. Αντίςτοιχα οι καταςταςιακοί προτείνουν, μζςα από τθν ενωτικι πολεοδομία,
μία πορεία περιπλάνθςθσ, dérive, ςτθν πόλθ υποκινοφμενθ από τθν ατμόςφαιρα, ambiance, που αναδίνει θ κάκε περιοχι, δθμιουργϊντασ εκτροπζσ ςτθν πορεία τουσ.

Κατά τθν μετακίνθςθ αυτι προτείνεται θ δθμιουργία καταςτάςεων, οι οποίεσ μποροφν να αποτελζςουν ερζκιςμα ι μία νζα ατμόςφαιρα για τον επόμενο χριςτθ. Συνεπϊσ διαπιςτϊνεται μία πράξθ πρόςλθψθσ-απορρόφθςθσ δεδομζνων (“προςαρμογι”
ι “accommodation” και “ambiance” αντίςτοιχα), θ οποία ςτθν κίνθςθ φζρει ωσ αντίκτυπο, μείωςθ τθσ ταχφτθτασ, ςτάςθ ι αλλαγι τθσ προδιαγεγραμμζνθσ πορείασ και
μία πράξθ εναπόκεςθσ-δθμιουργίασ νζων δεδομζνων (“αφομοίωςθ” ι “assimilation”
και “situation” αντίςτοιχα), θ οποία κζτει τθ μετακίνθςθ ςε δεφτερο πλάνο κακϊσ
ςτόχοσ γίνεται θ ίδια θ δθμιουργία.
Από τθ ςυγκριτικι μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν ςτον τρόπο χριςθσ του
χϊρου και των κεωριϊν των καταςταςιακϊν, το παιχνίδι αποτελεί ζνα μζςο που χρθςιμοποιείται τόςο από τα παιδιά όςο και από τουσ καταςταςιακοφσ, ωσ μία ψυχαγωγικι δραςτθριότθτα θ οποία ζχει παράλλθλα τθν ιδιότθτα, μζςα από τα γνωρίςματά
του, να λειτουργεί ωσ μζςο ςφλλθψθσ δεδομζνων και δθμιουργίασ νζων. Τα παιδιά
το χρθςιμοποιοφν ωσ ζνα μζςο δθμιουργίασ αλλά και προςομοίωςθσ τθσ πραγματικότθτασ. Ραράλλθλα και οι καταςταςιακοί, επθρεαςμζνοι από τθν δράςθ του κατοίκου
τθσ πειραματικισ πόλθσ “hacienda”, ςτθν οποία αναφζρεται ο Ivan Chtcheglov, αντιλαμβάνονται και χρθςιμοποιοφν το παιχνίδι, ωσ μια διαδικαςία όπου ο χϊροσ μεταβάλλεται από ερζκιςμα, μζςω τθσ βίωςισ του, ςε τόπο και ζπειτα ςε χϊρο αναπαράςταςθσ.

Για το παιχνίδι
Οριςμόσ παιχνιδιοφ
Ορίηεται μια ελεφκερθ πράξθ, βιωμζνθ ωσ φανταςτικι, που βρίςκεται ζξω από τα ςυνθκιςμζνα, αλλά παρόλα αυτά ικανι να απορροφιςει τελείωσ αυτόν που παίηει, μια
δραςτθριότθτα απογυμνωμζνθ από κάκε υλικό ςυμφζρον και χρθςιμότθτα, που
πραγματοποιείται ςε ςαφι, ςτακερά όρια τόπου και χρόνου, αναπτφςςεται μια τάξθ
ςφμφωνα με δεδομζνουσ κανόνεσ και διαμορφϊνει ομαδικζσ ςχζςεισ, οι οποίεσ περιβάλλονται από μυςτιριο ι υπογραμμίηουν με μεταμφιζςεισ τον παράδοξο χαρακτιρα
ωσ προσ τον ςυνθκιςμζνο κόςμο (Johan Huizinga).
Βεβαίωσ, ςφμφωνα με τον κοινωνιολόγο και φιλόςοφο Roger Caillois, κάκε παιχνίδι
ζχει διαφορετικό ςτόχο ωσ προσ τθν παιδαγωγικι του εμβζλεια και για αυτόν το λόγο
προτείνει μία κατθγοριοποίθςθ ςε παιχνίδια ανταγωνιςμοφ-τφχθσ-προςομοίωςθσιλίγγου (agôn-alea-mimicry-ilinx) ωσ ζννοια (play). Ακόμα κάκε κατθγορία παιχνιδιοφ
μπορεί να χωριςτεί ςε αυκόρμθτο (paidia) και υπολογιςμζνο παιχνίδι (ludus), ωσ
δραςτθριότθτα (game).
Ριο ςυγκεκριμζνα τα παιχνίδια ανταγωνιςμοφ ςτθρίηονται ςτον διαγωνιςμό προςόντων, που ζχουν να κάνουν με ταχφτθτα-δφναμθ-μνιμθ-ικανότθτα θ οποία μπορεί να
ςυγκρικεί με μία άλλθ αντίςτοιχθ. Συνικωσ χρειάηονται από δφο άτομα και πάνω ι
ομάδεσ, οι οποίεσ αγωνίηονται ωσ προσ αυτό. Το αποτζλεςμα είναι αβζβαιο κακϊσ ο
κάκε παίκτθσ μπορεί να το επθρεάςει μζςα από τθν ίδια του τθν ικανότθτα, δθλαδι ο
παίκτθσ εμφανίηεται ενεργθτικόσ ωσ προσ το αποτζλεςμα. Τα παιχνίδια τφχθσ ςτθρίηονται ςε εν δυνάμει προδιαγεγραμμζνεσ πικανότθτεσ όπου ο παίκτθσ εμφανίηεται
πακθτικόσ ωσ προσ το αποτζλεςμα. Τα παιχνίδια προςομοίωςθσ, αναφζρονται ςτθν
φανταςία και τθν μίμθςθ. Σε αυτιν τθν κατθγορία μποροφν να εμφανίηονται και πολλά παιχνίδια ανταγωνιςμοφ όπου ο κάκε παίκτθσ ενςαρκϊνει ζναν ρόλο. Τα παιχνίδια
ιλίγγου, είναι αυτά τα οποία μζςα από τθ διάλυςθ τθσ ςτακερότθτασ ι αντίλθψθσ ωσ
ςτακερό, προςφζρουν τθν ζξαψθ του παιχνιδιοφ μζςα από τθν αίςκθςθ του χαςίμα-

τοσ-ηάλθσ, ilinx, λόγω εναλλαγϊν ταχφτθτασ υψϊν ι μίασ άλλθσ προςζγγιςθσ τθσ κίνθςθσ, όπωσ το ςτροβίλιςμα. Οι κατθγορίεσ αυτζσ μποροφν να ςυνεργάηονται και μεταξφ τουσ.

Ορίηει ςυνεπϊσ το παιχνίδι, ωσ μία εκτόνωςθ-χάςιμο χρόνου ενζργειασ, ευφυΐασ, ικανοτιτων και ςυχνά χρθμάτων (για αγορά εξοπλιςμοφ-εγκατάςταςθσ), θ οποία αποςκοπεί ςτθν ψυχαγωγία ι τθν απόδραςθ από τισ ευκφνεσ και τθν ρουτίνα (Roger Caillois).
Γενικά είναι μία πράξθ ελεφκερθ (όχι υποχρεωτικι) ανεξάρτθτθ (νζα όρια χϊρου
χρόνου που τίκενται από κανόνεσ), αβζβαιθ (ωσ προσ το αποτζλεςμα), μθ παραγω-

γικι (δεν παράγει υλικά ςυμφζροντα), ρυκμιηόμενθ (νζοι κανόνεσ) και εξομοίωςθσ
τθσ πραγματικότθτασ.

Το παιχνίδι λοιπόν αποτελεί τόςο μία πράξθ ψυχαγωγίασ αλλά ταυτόχρονα προςζγγιςθσ-κατανόθςθσ του πραγματικοφ κόςμου και δθμιουργίασ. Με τθ δφναμθ που ζχει
να απορροφά τον παίκτθ, δθμιουργοφνται νζα όρια χϊρου και χρόνου. Τα όρια αυτά
είναι αντίςτοιχα ο τόποσ του παιχνιδιοφ και θ περίοδοσ-διάρκειά του, αποδεςμευμζνα από τισ μετρικζσ ζννοιεσ. Είτε ωσ παίκτθσ-κζαμα είτε ωσ παρατθρθτισ-κεατισ, το
παιχνίδι μπορεί να μετακζςει τα πραγματικά όρια και να δθμιουργιςει νζα. Ωσ μία
αρχικι προςζγγιςθ κα μποροφςε να ειπωκεί πωσ το παιχνίδι μπορεί να λειτουργιςει
ωσ ζνα μζςο ςθμειακισ εκτόνωςθσ και ψυχαγωγίασ ςτο ζντονο κλίμα που εμφανίηεται. Πςον αφορά ςτον προβλθματιςμό τθσ πορείασ ΑΒ που αναπτφςςεται, το παιχνίδι
μπορεί να αποτελζςει το μζςο που μπορεί να επιφζρει μείωςθ ταχφτθτασ, τόπο και
χρόνο ςφλλθψθσ ι και δθμιουργίασ νζων δεδομζνων κακϊσ και αλλαγι πορείασ, μζςα από το απροςδόκθτο.

Urban Entertainment
homo urb.en.

Παρατθριςεισ πάνω ςτθν κίνθςθ του πεηοφ

Κατά τθν προςπάκεια οριςμοφ του κζματοσ, ωσ πεδίο μελζτθσ ορίςτθκε το πεηοδρόμιο, λόγω του ότι εκεί εςτιάηεται αυτι θ ζντονθ (και κατά τθ παροφςα εργαςία προβλθματικι) μετακίνθςθ. Ραράλλθλα παρουςιάηει μεγαλφτερθ ευκολία ςτθν διαχείριςθ και εξαγωγι τυπολογιϊν, λόγω του ότι αναφζρεται ςε μεγάλο βακμό ςε μία γενικευμζνθ λειτουργία, αυτι τθσ μετάβαςθσ και ο εξοπλιςμόσ του εμφανίηει μία, εν δυνάμει, κοινι λογικι. Γενικά κα πρζπει να προςδιορίηεται θ ταυτότθτα του δρόμου και
τα ιδιαίτερα γνωρίςματα-προβλθματικζσ καταςτάςεισ που ενδεχομζνωσ φζρει.
Στόχοσ είναι θ εφρεςθ ενόσ νζου ρυκμοφ που δεν κα είναι αντίςτοιχοσ αυτοφ τθσ μετακίνθςθσ, αλλά κα λειτουργεί ςθμειακά ωσ επιβραδυντισ-καταςτολζασ τθσ κίνθςθσ
του πεηοφ, μζςα από το αναπάντεχο-μθ αναμενόμενο. Το μζςο που προτείνεται για
τθν επιβράδυνςθ αυτι ςτο ρυκμό τθσ κίνθςθσ, είναι το παιχνίδι.

Χωρικά γνωρίςματα
Η κίνθςθ του πεηοφ διαδραματίηεται ςτο “δοχείο” τθσ πόλθσ. Κάκε δοχείο ζχει διαφορετικζσ αναλογίεσ και θ αίςκθςθ φπαρξθσ και μετακίνθςθσ ςτισ αναλογίεσ αυτζσ διαφζρει. Ο πεηόσ, κατά τθν μετακίνθςι του, αναπτφςςει ςχζςεισ με τθ βάςθ και τα τοιχϊματα του δοχείου.

Ριο ςυγκεκριμζνα αναπτφςςει μία οριηόντια ςχζςθ με τον δρόμο και μία κάκετθ με
τα κτίρια-περιβάλλον. Το πλάτοσ του πεηοδρομίου παίηει ςθμαντικό ρόλο ωσ προσ
τθν άνεςθ και τισ ςχζςεισ που αναπτφςςει ο πεηόσ κατά τθν μετακίνθςι του. Ακόμα θ
κίνθςθ επθρεάηεται από το μόνιμο ι εφιμερο εξοπλιςμό που φζρει το πεηοδρόμιο,
κακϊσ θ ροι τθσ κίνθςθσ παρουςιάηει πυκνϊματα-αραιϊματα και αλλαγζσ ςυςχετίςεων με το περιβάλλον.

Οριηόντια ςχζςθ

Άμεςθ
ο πεηόσ ζχει άμεςθ ςχζςθ με το δρόμο, κακϊσ εφόςον δεν υπάρχουν εμπόδια, μπορεί
να μεταβαίνει ςε αυτόν ανά πάςα ςτιγμι και να εμφανίηει μία κατά μικοσ ςυςχζτιςθ
με τα αυτοκίνθτα. Πταν το πλάτοσ του πεηοδρομίου είναι μικρό τότε θ ςχζςθ αυτι
εμφανίηεται ιδιαίτερα ζντονθ, κακϊσ θ απόςταςθ πεηοφ και αυτοκινιτου είναι μικρι
και οι ταχφτθτεσ διαφορετικζσ. Πςο μεγαλϊνει το πλάτοσ του δρόμου αυτι θ ςχζςθ
εξομαλφνεται.

Οπτικι
ο πεηόσ ζχει οπτικι ςχζςθ με το δρόμο, κακϊσ κάποιο φίλτρο το οποίο είναι τοποκετθμζνο, δεν επιτρζπει τθ μετάβαςθ ςε αυτόν, αλλά εξακολουκεί να παρουςιάηει κατά
μικοσ τθν παράλλθλθ κζςθ του ςε ςχζςθ με τα αυτοκίνθτα. Πταν το πλάτοσ του πεηοδρομίου είναι μικρό τότε θ ςχζςθ αυτι εμφανίηεται ιδιαίτερα ζντονθ, κακϊσ θ απόςταςθ πεηοφ και αυτοκινιτου είναι μικρι και θ ταχφτθτεσ διαφορετικζσ. Πςο μεγαλϊνει το πλάτοσ του δρόμου αυτι θ ςχζςθ εξομαλφνεται.

`

Διακοπτόμενθ
ο πεηόσ ζχει διακοπτόμενθ ςχζςθ με το δρόμο, κακϊσ κατά μικοσ του πεηοδρομίου
εμφανίηονται ςτοιχεία τα οποία διακόπτουν τθν άμεςθ ι οπτικι ςχζςθ που υφίςταται
κακϊσ αυτι διακόπτεται ςθμειακά. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ εμφανίηονται εναλλαγζσ
ωσ προσ τθν κλίμακα του πεηοφ κατά τθ διάρκεια ςυςχζτιςθσ με το περιβάλλον ςτο
οποίο κινείται. Συγκεκριμζνα, ενϊ ςε ζνα τμιμα πριν τθ ςθμειακι διακοπι, ο πεηόσ
ςυςχετιηόμενοσ με το γενικότερο περιβάλλον τθσ πόλθσ φαίνεται μικρόσ (μυρμιγκι)
ςτο ςθμείο διακοπισ προςδιορίηεται με τα καινοφρια όρια που δθμιουργοφνται και
φαίνεται μεγάλοσ (γίγαντασ), όταν τα κτίρια είναι τοποκετθμζνα ςε παράταξθ.

Κάκετθ ςχζςθ
Αρχικά θ ςχζςθ αυτι ορίηεται από τα φψη των κτιρίων, κακϊσ ορίηεται διαφορετικά
όταν υπάρχουν χαμθλά κτίρια ςε ςχζςθ με τα ψθλότερα. Ακόμα ςθμαντικό ρόλο παίηει και θ χρήςη των κτιρίων ωσ προσ τον χαρακτθριςμό του δρόμου (π.χ. εμπορικόσκατοικίασ) και ωσ προσ τθ χριςθ τουσ (ςυχνι-περιοδικι) ςε ςχζςθ με τθν κίνθςθ που
εμφανίηουν οι πεηοί. Η παρακάτω κατθγοριοποίθςθ ςτθρίηεται ςτα μορφολογικά χαρακτθριςτικά που εμφανίηει θ κάκετθ ςχζςθ ςτο επίπεδο τθσ κίνθςθσ.

Επιφάνεια που δεν επιτρζπει τθν οπτικι
πρόκειται για κτίρια με επιφάνειεσ οι οποίεσ είναι τυφλζσ από το πεηοδρόμιο προσ το
εςωτερικό.

Επιφάνεια που επιτρζπει τθν οπτικι
πρόκειται για κτίρια με επιφάνειεσ οι οποίεσ εμφανίηουν τμιμα του εςωτερικοφ τουσ
προσ το πεηοδρόμιο, όπωσ βιτρίνεσ, λόγω τθσ διαφάνειασ ι θμιδιαφάνειασ που υπάρχει ςτθν όψθ τουσ. Τα ςθμεία αυτά μποροφν να αποτελζςουν ςθμείο πλθροφορίασ
και ενδεχόμενθ ςτάςθ πάνω ςτθν πορεία.

Εςοχι (υποκατθγορία ςτοά)
Σε αυτιν τθν κατθγορία το κτίριο εμφανίηει εςοχζσ. Οι εςοχζσ αυτζσ μποροφν να λειτουργοφν ωσ τρφπεσ ςτο ενιαίο μζτωπο. Οι εςοχζσ αυτζσ μποροφν να ςθματοδοτοφν
ειςόδουσ. Σε αυτιν τθν κατθγορία ανικουν και οι ςτοζσ οι οποίεσ ενϊνουν δρόμουσ
οι οποίοι βρίςκονται ςε παραλλθλία. Τα ςυγκεκριμζνα ςθμεία μποροφν να λειτουργιςουν ωσ εν δυνάμει ςθμεία εκτροπισ.

Εξοχι
Σε αυτιν τθν κατθγορία το κτίριο εμφανίηει εξοχζσ ςτον όροφο. Οι εξοχζσ αυτζσ λειτουργοφν ωσ οριηόντιο ςτοιχείο ςτζγαςθσ το οποίο περιορίηει ςθμειακά το πεδίο κίνθςθσ του πεηοφ κατά άξονα y.

Πεηοδρόμιο-εμπόδια-αλλαγι ροισ
Ράνω ςτο πεηοδρόμιο μποροφν να εντοπίηονται λειτουργίεσ οι οποίεσ προκαλοφν εν
δυνάμει ςυγκεντρϊςεισ ι ςτάςεισ. Τζτοιεσ είναι θ ςτάςθ λεωφορείου, το περίπτερο,
πίνακεσ ανακοινϊςεων, παγκάκια, τθλεφωνικοί κάλαμοι κλπ. Ακόμα οι κόμβοι των
διαβάςεων μποροφν να λειτουργιςουν αντίςτοιχα ωσ ςθμεία ςυγκζντρωςθσ και ςτάςθσ. Συγκεκριμζνα εκεί μπορεί να εντοπιςτεί και το ενδεχόμενο εκτροπισ πορείασ.

Τα παραπάνω ζρχονται να ςυνκζςουν μία μορφολογικι βάςθ, πάνω ςτθν οποία εξελίςςεται θ κίνθςθ των πεηϊν. Η κίνθςθ των πεηϊν δθμιουργεί αραιϊματα και πυκνϊματα κατά μικοσ του πεηοδρομίου ανάλογα με το πλικοσ, τθ χριςθ, τισ ςτάςεισ και
τθν ϊρα τθσ θμζρασ. Κάτι το οποίο διαφζρει και προςδιορίηεται ςε κάκε περιοχι μελζτθσ ξεχωριςτά.

Ταχφτθτεσ πεηϊν-τρόποι μετακίνθςθσ
Γενικότερα παρατθρείται μία ενιαία κλιμάκωςθ τθσ ταχφτθτασ και ωσ ςυμπζραςμα
μποροφν να εξαχκοφν τρεισ κατθγορίεσ ταχφτθτασ των πεηϊν. Η πρϊτθ ανταποκρίνεται ςτθν υψθλι ταχφτθτα (γρήγορο περπάτημα-ζντονοσ βηματιςμόσ) που αναπτφςςει ο πεηόσ και ωσ ςτόχο ζχει τθν μετάβαςθ ςτο ςθμείο Β και δεν επιτρζπει τθν απορρόφθςθ από κάποιο ερζκιςμα το οποίο κα τον επιβραδφνει ι ςταματιςει. Η δεφτερθ
ςτθν μεςαία ταχφτθτα (ήπιο περπάτημα-περίπατοσ) και ενϊ εκτελείται θ κίνθςθ, δθλαδι το ςϊμα είναι κατειλθμμζνο ωσ προσ τθν ενζργεια που εκτελεί, ο πεηόσ μπορεί
να αντιλθφκεί κάποια ερεκίςματα τα οποία υπάρχουν χωρίσ όμωσ να απορροφθκεί
πλιρωσ από αυτά. Τζλοσ θ τρίτθ αναφζρεται ςε αυτιν που τείνει ι καταλιγει ςτθν
ακινθςία (προσ ςτάςη-επιβράδυνςη). Σε αυτι τθ κατθγορία υπάρχει ζνασ ενδιάμεςοσ
χρόνοσ-αναμονισ τισ περιςςότερεσ φορζσ- κατά τθ διάρκεια του οποίου ο πεηόσ μπορεί να απορροφθκεί από κάποιο ερζκιςμα.

Εξαγωγι τυπολογιϊν αςτικοφ παιχνιδιοφ
Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ

Στθν προςπάκεια εξαγωγισ παραμζτρων που κα βοθκιςουν ςτθν διατφπωςθ των
τυπολογιϊν παιχνιδιοφ ςτο πεηοδρόμιο, κα προςεγγιςτοφν οι γενικζσ προχποθζςεισ
ςχεδιαςμοφ ενόσ παιχνιδιοφ όπωσ ζχουν διατυπωκεί από τον Caillois. Σφμφωνα με
αυτζσ κα πρζπει να κακορίηονται
α. αντικείμενα-εξοπλιςμόσ-μζςα
β. προςόντα-ικανότθτεσ-γνϊςεισ του παίκτθ
γ. αρικμόσ παικτϊν-κλίμα (ομαδικό-ατομικό)
δ. χϊροσ-τόποσ εξζλιξθσ του παιχνιδιοφ
Επιςτρζφοντασ ςτα δεδομζνα τθσ πόλθσ και τθσ ζνταξθσ του παιχνιδιοφ κατά τθν κίνθςθ του πεηοφ, προκειμζνου να εξαχκοφν οι τυπολογίεσ παιχνιδιοφ που αναηθτοφνται, εςτιάηεται θ παράμετροσ β.
προςόντα-ικανότθτεσ-γνϊςεισ του παίκτθ-πεηοφ
Ξεκινϊντασ τθν προςζγγιςθ αυτι, κεωρείται ωσ δεδομζνθ θ λειτουργία του πεηοδρομίου ωσ τόποσ μετακίνθςθσ-εξυπθρζτθςθσ τθσ κίνθςθσ. Αρχικά λοιπόν, οι ικανότθτεσ
ωσ προσ το παιχνίδι μποροφν να βαςιςτοφν ςε ικανότθτεσ που το ίδιο το ςϊμα εκτελεί
ι μπορεί να εκτελζςει με αφετθρία το ςϊμα (κιναιςκθτικόσ παίκτθσ).
Η επιλογι αυτι γίνεται βάςθ των ικανοτιτων που μπορεί να φζρει ο παίκτθσ. Ενδεχομζνωσ
όταν το παιχνίδι γίνεται ωσ επιλογι ςτον ςχεδιαςμό, μποροφν να λαμβάνονται και άλλεσ πτυχζσ του. Σε αυτό το ςθμείο γίνεται μία αναφορά ςτουσ τφπουσ παικτϊν που υπάρχουν: κιναιςκθτικόσ παίκτθσ: αυτόσ ο οποίοσ εντοπίηει τθ χαρά του παιχνιδιοφ μζςα από τθ κίνθςθ και

άςκθςθ των μερϊν του ςϊματόσ του, το αποτζλεςμα του παιχνιδιοφ ζρχεται ωσ αποτζλεςμα
από τισ πιζςεισ που δζχεται το ςϊμα, ανταγωνιςτισ: αυτόσ ο οποίοσ επιλζγει παιχνίδια ανάδειξθσ μζςα από διαγωνιςμό ικανοτιτων-προςόντων-δφναμθσ, γελωτοποιόσ: διαςκεδάηει μζςα
από αςτεία, εξερευνθτισ: εντοπίηει το παιχνίδι μζςα από τθ περιζργεια τθσ ανακάλυψθσ, προκαλϊντασ τθ φανταςία, ςκθνοκζτθσ: το παιχνίδι βρίςκεται μζςα από παραγωγι ςκθνϊν και
γεγονότων, ςυλλζκτθσ: το παιχνίδι εντοπίηεται ςτθ διάκεςθ του ατόμου να ςυλλζγει αντικείμενα, ο δθμιουργόσ: αςχολείται με αςχολίεσ δθμιουργίασ και o story-teller: ο οποίοσ πλάκει και
εξιςτορεί παραμφκια-μφκουσ (Stuart Brown, M.D.).

Εν ςυνεχεία προςεγγίηεται θ παράμετροσ δ, χϊροσ-τόποσ εξζλιξθσ του παιχνιδιοφ.
Ουςιαςτικά ςτον τρόπο εξζλιξθσ του παιχνιδιοφ ςε ςχζςθ με τον χϊρο, πιο ςυγκεκριμζνα ανταποκρινόμενοι ςτισ ταχφτθτεσ των πεηϊν που προαναφζρκθκαν, αναηθτείται
ζνασ τφποσ παιχνιδιοφ ο οποίοσ μπορεί να ςυμβαίνει κατά τθν κίνθςθ, ταυτόχρονα με
τθ ροι τθσ κίνθςθσ, για τουσ πεηοφσ οι οποίοι εκτελοφν τθν κίνθςθ τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ και ζνασ άλλοσ ο οποίοσ ςυμβαίνει κατά τθν ςτάςθ, ςθμειακά, και ανταποκρίνεται ςε αυτοφσ που εκτελοφν τθν κίνθςθ τθσ τρίτθσ κατθγορίασ. Για τουσ πεηοφσ τθσ
πρϊτθσ κατθγορίασ δεν μπορεί να προτακεί, ςε αυτι τθ φάςθ, κάποιο παιχνίδι κακϊσ
κα πρζπει να γίνει ςεβαςτό ότι ο χϊροσ του παιχνιδιοφ δεν κα πρζπει να καταλαμβάνει χϊρο όπου εκτελείται θ κίνθςθ αυτι.
Τα αντικείμενα-εξοπλιςμόσ-μζςα, μποροφν να λειτουργιςουν ωσ παράμετροι ςχεδιαςμοφ του παιχνιδιοφ από τον κάκε ςχεδιαςτι και ενδεχομζνωσ μπορεί να περικλείει
και χριςθ νζων τεχνολογικϊν μζςων-υλικϊν-μθχανιςμϊν.
Ο αρικμόσ παικτϊν-κλίμα (ομαδικό-ατομικό) κακορίηεται από τον τφπο του παιχνιδιοφ και από τθ ςυγκζντρωςθ των ατόμων ςε ζνα παιχνίδι ι από τον χρόνο αναμονισ.
Συμπεραςματικά διατυπϊνονται δφο βαςικοί τφποι πάνω ςτουσ οποίουσ δομοφνται
οι τυπολογίεσ παιχνιδιοφ και ςχετίηονται άμεςα με τθν κίνθςθ των πεηϊν, το γραμμι-

κό και το ςθμειακό παιχνίδι.

Επιλογι και τοποκζτθςθ παιχνιδιοφ
Η επιλογι των παιχνιδιϊν γίνεται ςε ςχζςθ με το αςτικό υπόβακρο. Ρζρα από τθ ψυχαγωγία τθν οποία μπορεί να προςφζρουν, κα πρζπει αρχικά να επιλφουν προβλιματα τα οποία διατυπϊνονται από τθν ανάλυςθ του κάκε δρόμου. Δθλαδι το παιχνίδι
αποτελεί το μζςο και όχι τθ λφςθ. Μζςα από τα ςτοιχεία τα οποία ςυνκζτουν το πεηοδρόμιο και τισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται, κα πρζπει να εντοπίηονται προβλθματικά
ςθμεία ι ςθμεία ενδυνάμωςθσ, ωσ προσ τθν κίνθςθ του πεηοφ και των οριηόντιωνκάκετων ςχζςεων που αναπτφςςει κατά τθ μετακίνθςι του.
Ριο ςυγκεκριμζνα, ςε ςχζςθ με τθν κίνθςθ του πεηοφ, προτείνεται ο εντοπιςμόσ ςθμείων όπου κρίνεται ςθμαντικι μία αλλαγι ςτον τρόπο κίνθςθσ του πεηοφ, όπωσ μείωςθ ταχφτθτασ ι δθμιουργία εναλλακτικισ πορείασ, ωσ εν δυνάμει εκτροπι. Ωσ προσ
τισ ςχζςεισ που αναπτφςςει κατά τθν μετακίνθςθ του ο πεηόσ, προτείνεται ο εντοπιςμόσ ςθμείων όπου αυτζσ κρίνονται ζντονεσ. Δθλαδι όςον αφορά ςτθν οριηόντια
ςχζςθ όπου αυτι είναι άμεςθ και κρίνεται ςκόπιμθ θ δθμιουργία διακοπισαπομόνωςθσ, μζςω κάποιου φίλτρου. Πςον αφορά ςτθν κάκετθ ςχζςθ όπου υπάρχουν μεγάλεσ διαφορζσ υψϊν κτιρίων ι ζντονεσ εναλλαγζσ που αφοροφν τθ χριςθ,
ςε τζτοιο βακμό ςφγχυςθσ του πεηοφ, όπου προτείνεται κάποιου τφπου εξομάλυνςθ.
Ακόμα κα πρζπει να εντοπίηονται τα ςθμεία του πεηοδρομίου όπου θ κίνθςθ των πεηϊν παρουςιάηει κάποιο πρόβλθμα όπωσ π.χ. ςε ςχζςθ με τισ εκτονϊςεισ των λειτουργιϊν των ιςογείων. Γενικά λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ κάκε δρόμου κρίνεται ςκόπιμοσ ο εντοπιςμόσ των ιδιαίτερων προβλθμάτων και καταςτάςεων, που μποροφν να
λειτουργιςουν ςτθν ςυνζχεια ςε μία γενίκευςθ και να προςτεκεί ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ μεκοδολογίασ.
Συμπεραςματικά το παιχνίδι ςτο πεηοδρόμιο μπορεί να δθμιουργιςει ζνα νζο όριο,
το οποίο μπορεί να γίνει αντιλθπτό από όλεσ τισ κινιςεισ που εκτελοφνται, ζνα νζο
πζραςμα, ωσ μία εναλλακτικι πορεία θ οποία μπορεί να γίνει από τουσ πεηοφσ που
εκτελοφν τθν δεφτερθ κατθγορία κίνθςθσ και μία νζα δραςτηριότητα από αυτοφσ που
απορροφϊνται από το ερζκιςμα. Στθν πόλθ μεταφράηονται αντίςτοιχα ωσ ζνα νζο

όριο πεηοδρομίου, μία νζα ςθματοδότθςθ θ οποία μπορεί να διαβαςτεί ςε διάφορεσ
ταχφτθτεσ τόςο από τουσ πεηοφσ όςο και από τα αυτοκίνθτα, λόγω του ότι μπορεί να
επεκτακεί κατά μικοσ μίασ διαδρομισ και ωσ μία νζα πλθροφορία, αυτι τθσ δραςτθριότθτασ του παιχνιδιοφ.

Λόγω του ότι οι ικανότθτεσ ωσ προσ το παιχνίδι βαςίηονται ςε αυτζσ που το ίδιο το
ςϊμα εκτελεί (κιναιςκθτικό) , παρακάτω παρατίκεται ζνασ κατάλογοσ δραςτθριοτιτων, κατθγοριοποιθμζνεσ βάςει των παραπάνω τυπολογιϊν, του βακμοφ δυςκολίασ
και του απαιτοφμενου χϊρου.
Συνολικά κα πρζπει να αναφερκεί πωσ κάκε παράδειγμα δρόμου ζχει τα δικά τθσ δεδομζνα και
τθ δικι τθσ ταυτότθτα. Κάκε δρόμοσ αποτελεί μία πραγματικότθτα με τα δικά τθσ ιδιαίτερα
γνωρίςματα και χαρακτθριςτικά. Για αυτό θ ςυγκεκριμζνθ ανάλυςθ ενδεχομζνωσ να μθν καλφπτει κάποιεσ πτυχζσ του. Καλό κα ιταν να μποροφν να αντιςτοιχθκοφν με κάποιεσ από τισ παραπάνω παραμζτρουσ, ειδάλλωσ να ςυμπλθρωκοφν ωσ ζνα νζο ςτοιχείο ςτθν ζρευνα.
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ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το γραμμικό παιχνίδι εξελίσσεται κατά την διάρκεια της κίνησης του πεζού. Το σώμα είναι κατειλημμένο
ως προς την κίνηση που εκτελεί και τα νέα στοιχεία είναι αυτά που διαμορφώνουν τις νέες προϋποθέσεις
κίνησης. Τα οριζόντια στοιχεία τείνουν να επαναπροσδιορίσουν την κάθετη σχέση ενώ αντίστοιχα τα
κάθετα την οριζόντια.

Τύπος παίκτη: κιναισθητικός
Αριθμός παικτών: 1-2 (ατομικό)
Βαθμός δυσκολίας: Χαμηλός-μεσαίος

μέσο

τυπολογία

ρυθμιστικοί παράμετροι

υλικότητα
Α

Α1

δάπεδο-πλακόστρωση

οριζόντια στοιχεία
Α2

ανισόπεδο δάπεδο

υφή
μαλακό-σκληρό
τραχύ-λείο
ανοιχτό-διάτρητο-κλειστό
φυσικό-τεχνητό

χρώμα
Α3

Β

Β1

ανισόπεδη στέγαση

φίλτρο

κάθετα στοιχεία

Β2

Γ
συνδυασμός

φίλτρο

pattern

μεταβλητότητα ως προς έναν
εξωγενή παράγοντα
αριθμός πεζών
ημέρα-βράδυ
κίνηση αυτοκινήτων
ηλιοπροστασία
κλπ

ΧΡΗΣΗ

Το γραμμικό παιχνίδι, μπορεί να τοποθετηθεί σε τμήματα του πεζοδρομίου όπου κίνηση παρουσιάζεται
μονότονη και έντονη λόγω του χαρακτήρα της περιοχής, της κάθετης ή της οριζόντιας σχέσης. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί χωρικά, πέρα από μία άλλη πορεία κίνησης, ως ένα μέσο επαναπροσδιορισμού των
σχέσεων και μετατόπισης του ορίου του πεζοδρομίου με το δρόμο. Η επιλογή της εκάστοτε τυπολογίας
γίνεται συναρτήσει του χαρακτήρα της περιοχής και του πλάτους του πεζοδρομίου.
Γενικά, το γραμμικό παιχνίδι ορίζεται ως μία πορεία που θέτει νέες προϋποθέσεις μετακίνησης στο
πεζοδρόμιο, μία εναλλακτική πορεία, και βασίζεται στις αισθήσεις του σώματος μέσω της κίνησής του.
Ιδιαίτερο ρόλο παίζουν και οι σωματικές δυνατότητες και η ηλικία των πεζών. Για αυτόν τον λόγο
σημαντικό είναι να ορίζεται εξαρχής και ο βαθμός δυσκολίας του παιχνιδιού.
Δεν χρησιμοποιείται σε τμήματα υπερπληροφόρησης-συγκέντρωσης ποικίλων ταχυτήτων, σε στάσεις, σε
κόμβους, σε στοές.

επαναπροσδιορισμός κάθετης σχέσης μέσω οριζόντιων στοιχείων στέγασης-δαπέδου

επαναπροσδιορισμός οριζόντιας σχέσης μέσω κάθετων στοιχείων-φίλτρων

δημιουργία νέου περάσματος-ορίου

ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το σημειακό παιχνίδι, εξελίσσεται κατά τη στάση του πεζού με σκοπό τη διάδραση. Το σώμα έχει επιλεχθεί
να συμμετάσχει στις καθορισμένες δραστηριότητες, λειτουργώντας ενεργητικά ως προς το παιχνίδι. Ο
σκοπός του σημειακού παιχνιδιού είναι το «σκότωμα» του χρόνου μέσα από δραστηριότητες εκτόνωσης.
Ταυτόχρονα, χωρικά οι οριζόντιες δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να
επαναπροσδιορίσουν την κάθετη σχέση ενώ αντίστοιχα οι κάθετες την οριζόντια.

Τύπος παίκτη: κιναισθητικός-ανταγωνιστής-δημιουργός
Αριθμός παικτών: 1-2+ (ατομικό-ομαδικό)
Βαθμός δυσκολίας: μεσαίος-μεγάλος

μέσο

τυπολογία

ρυθμιστικοί παράμετροι

πλοκή επιφάνειας-διάδραση
υφή

Α

Α1

μαλακό-σκληρό

κάθετη δραστηριότητα

τραχύ-λείο
ανοιχτό-διάτρητο-κλειστό

σημειακή-τοπική
δραστηριότητα

φυσικό-τεχνητό

Α2

Α3

οριζόντια δραστηριότητα
χρώμα

συνδυασμός

pattern

μεταβλητότητα μέσω της
δραστηριότητας
κατακόρυφη δραστηριότητα

αριθμός παικτών
αφή
χρόνος παραμονής

Β

Β1

οριζόντια δραστηριότητα

ανάπτυξη
δραστηριότητας
Β2
συνδυασμός

Β3

Γ

object play

ΧΡΗΣΗ

Το σημειακό παιχνίδι, μπορεί να τοποθετηθεί σε τμήματα του πεζοδρομίου όπου η ταχύτητα του πεζού
παρουσιάζει ελάττωση ή στάση. Πιο συγκεκριμένα σε ήδη υπάρχουσες ή εν δυνάμει στάσεις και σε
κόμβους πορειών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως μέσο εκτόνωσης πάνω σε μία προδιαγεγραμμένη
πορεία όσο και ως πομπός σηματοδότησης ενδεχόμενων εκτροπών. Σε σημεία εκτόνωσης του αστικού
ιστού (πλατεία - αστικό κενό), μπορεί το ίδιο παιχνίδι να χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να
προκαλεί εναλλαγές στην εικόνα του αστικού τοπίου. Η επιλογή της εκάστοτε τυπολογίας γίνεται
συναρτήσει του χαρακτήρα της περιοχής και του πλάτους του πεζοδρομίου.
Γενικά, η επανάληψη μίας δραστηριότητας τείνει προς τη συνήθεια και στη θεώρησή της ως δεδομένο.
Σημαντική είναι η εύρεση εναλλαγών των σημειακών παιχνιδιών ή ακόμα η απορρόφησή τους από τον
ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό. Ιδιαίτερο ρόλο παίζουν και οι σωματικές δυνατότητες και η ηλικία των πεζών.
Για αυτόν τον λόγο σημαντικό είναι να ορίζεται εξαρχής και ο βαθμός δυσκολίας του παιχνιδιού.
Δεν χρησιμοποιείται σε τμήματα υπερπληροφόρησης-συγκέντρωσης ποικίλων ταχυτήτων.

κόμβος πορειών

σημεία στάσης

στοά-πέρασμα

άνοιγμα αστικού ιστού

Κατάλογοσ δραςτθριοτιτων

γραμμικό Α1-Α2
δραστηριότητα: αφή μέσω πέλματος
βαθμός δυσκολίας: 1

Στόχος παιχνιδιού
μεταβολή αίσθησης αφής κατά την κίνηση
εναλλαγές ποιοτήτων πλακόστρωσης

πιθανή μεταβολή διάθεσης
έκπληξη
ενθουσιασμός
αποφόρτιση μέσω αγχολυτικής ενέργειας

Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS

CAUTION

χρήση διάφορων ποιότητων υλικότητας
μέσω ρυθμιστικών παραμέτρων

η επανάληψη της ενέργειας είναι θεμιτή παρόλα αυτά
δεν είναι θεμιτό να λειτουργεί ως εμπόδιο, εκτός εαν
τοποθετείται με τα κριτήρια του σημειακού παιχνιδιού

γραμμικό Α3
δραστηριότητα: κίνηση μέσω ανισοϋψούς στέγασης
βαθμός δυσκολίας: 1

Στόχος παιχνιδιού
μεταβολή αίσθησης κλίμακας κατά την κίνηση
εναλλαγές υψών και υλικότητας στέγασης

πιθανή μεταβολή διάθεσης
άνεση κλίμακας
παθητική ευφορία

Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS

CAUTION

διαφορετικές ποιότητες μέσω χρώματος
και μεταβλητότητας

η επανάληψη της ενέργειας είναι θεμιτή παρόλα αυτά
δεν είναι θεμιτό να λειτουργεί ως εμπόδιο, εκτός εαν
τοποθετείται με τα κριτήρια του σημειακού παιχνιδιού

μεταβλητότητα ως προς εξωγενή παράγοντα

γραμμικό Α1-Α2
δραστηριότητα: κίνηση σε ανισόπεδο δάπεδο
βαθμός δυσκολίας: 1-2

Στόχος παιχνιδιού
μετατόπιση-διάλυση σταθερών ορίων κατά τη διάρκεια της κίνησης
νέες θέσεις οπτικής
εναλλαγές υψών των επιπέδων

πιθανή μεταβολή διάθεσης
εκτόνωση
αύξηση αδρεναλίνης

Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS

CAUTION

εναλλαγές στο πλάτος του οριζόντιουστοιχείου
προσανατολιζόμενοι στον «ίλιγγο» που ορίζει
ο R.Caillois

η επανάληψη της ενέργειας είναι θεμιτή παρόλα αυτά
δεν είναι θεμιτό να λειτουργεί ως εμπόδιο, εκτός εαν
τοποθετείται με τα κριτήρια του σημειακού παιχνιδιού

γραμμικό Α2-Α3
δραστηριότητα: περπάτημα διαμέσου ανισοϋψούς στέγασης και ανισόπεδου δαπέδου
βαθμός δυσκολίας: 2

Στόχος παιχνιδιού
μετατόπιση-διάλυση σταθερών ορίων κατά τη διάρκεια της κίνησης
μεταβολή της αίσθησης κλίμακας και προσδιορισμού του ατόμου
εναλλαγές υψών των επιπέδων και στέγασης

πιθανή μεταβολή διάθεσης
έκπληξη (αναμονή προς το τερματισμό)
εκτόνωση
αύξηση αδρεναλίνης
άνεση κλίμακας

Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS

CAUTION

εναλλαγές στο πλάτος του οριζόντιουστοιχείου
προσανατολιζόμενοι στον «ίλιγγο» που ορίζει
ο R.Caillois

η επανάληψη της ενέργειας είναι θεμιτή παρόλα αυτά
δεν είναι θεμιτό να λειτουργεί ως εμπόδιο, εκτός εαν
τοποθετείται με τα κριτήρια του σημειακού παιχνιδιού

γραμμικό Β2
δραστηριότητα: συρρίκνωση πεδίου
βαθμός δυσκολίας: 1

Στόχος παιχνιδιού
μερική απομόνωση
ξεκάθαρη πορεία
επιπρόσθετα κάθετα στοιχεία

πιθανή μεταβολή διάθεσης
άνεση κλίμακας-απομόνωση
παθητική ευφορία

Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS

CAUTION

χρήση ηχομονωτικών υλικών

η επανάληψη της ενέργειας είναι θεμιτή παρόλα αυτά
δεν είναι θεμιτό να λειτουργεί ως εμπόδιο, εκτός εαν
τοποθετείται με τα κριτήρια του σημειακού παιχνιδιού

γραμμικό Β1-Β2
δραστηριότητα: κρυψώνα
βαθμός δυσκολίας: 1

Στόχος παιχνιδιού
εναλλαγή κλίμακας
απομόνωση
επιπρόσθετα κάθετα στοιχεία εκατέρωθεν

πιθανή μεταβολή διάθεσης
εσωστρέφεια
ηρεμία

Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS

CAUTION

χρήση ηχομονωτικών υλικών

η επανάληψη της ενέργειας είναι θεμιτή παρόλα αυτά
δεν είναι θεμιτό να λειτουργεί ως εμπόδιο, εκτός εαν
τοποθετείται με τα κριτήρια του σημειακού παιχνιδιού

γραμμικό Β1-Β2
δραστηριότητα: αφή
βαθμός δυσκολίας: 1

Στόχος παιχνιδιού
μεταβολή αίσθησης αφής
εναλλαγές ποιοτήτων φίλτρου

πιθανή μεταβολή διάθεσης
έκπληξη
ενθουσιασμός
αποφόρτιση μέσω αγχολυτικής ενέργειας

Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS

CAUTION

διαφορετικές ποιότητες μέσω χρώματος
και μεταβλητότητας

η επανάληψη της ενέργειας είναι θεμιτή παρόλα αυτά
δεν είναι θεμιτό να λειτουργεί ως εμπόδιο, εκτός εαν
τοποθετείται με τα κριτήρια του σημειακού παιχνιδιού

μεταβλητότητα ως προς εξωγενή παράγοντα

σημειακό A1-Β1
δραστηριότητα: see-through
βαθμός δυσκολίας: 1

Στόχος παιχνιδιού
νέες οπτικές-φυγές

χρήση pattern

πιθανή μεταβολή διάθεσης
περιέργεια
έκπληξη

Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS
η ύπαρξη οπών μπορεί να είναι μεταβλητή

CAUTION
να γίνεται έλεγχος ως προςτις νέες οπτικές που δημιουργούνται

σημειακό Β2
δραστηριότητα: τροχήλατο
βαθμός δυσκολίας: 2

Στόχος παιχνιδιού
μετατόπιση από ένα σημείο σε ένα άλλο με μία ταχύτητα που προσφέρει ένα τροχήλατο
επιτάχυνση

πιθανή μεταβολή διάθεσης
αύξηση αδρεναλίνης
αγχολυτικό

EXTRAS
τοποθέτηση safety-bars και μηχανισμού ελέγχου
ταχύτητας
εξαγωγή παιχνιδιού με 2 ή και παραπάνω παίκτες

Απαιτούμενος χώρος

CAUTION
έλεγχος στην υπερβολική ταχύτητα

σημειακό A1-Β1
δραστηριότητα: ολίσθηση
βαθμός δυσκολίας: 2

Στόχος παιχνιδιού
μετάβαση από ένα υψηλό σημείο σε ένα χαμηλότερο μέσω της ολίσθησης

επιφάνεια που επιτρέπει την ολίσθηση

πιθανή μεταβολή διάθεσης
ενθουσιασμός
αύξηση αδρεναλίνης
hypnosis (Caillois)

Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS
ρύθμιση βαθμού δυσκολίας
μέσω υψηλότερου σημείου και υλικότητας

CAUTION
απαιτείται χώρος εκτόνωσης ενέργειας

σημειακό Β2
δραστηριότητα: ισορροπία
βαθμός δυσκολίας: 3

Στόχος παιχνιδιού
ισορροπία σώματος
στενό οριζόντιο στοιχείο σε ύψωμα

πιθανή μεταβολή διάθεσης
αγωνία ως προς το αποτέλεσμα
αύξηση αδρεναλίνης

Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS

CAUTION

αύξηση βαθμού δυσκολίας στενεύοντας το πλάτος
της επιφάνειας

μαλακό υπέδαφος σε περίπτωση πτώσης

τοποθέτηση safety-bars

σημειακό A2-Β2
δραστηριότητα: άλμα
βαθμός δυσκολίας: 3

Στόχος παιχνιδιού
άλμα με κατακόρυφη πτώση στο αρχικό σημείο

οριζόντια επιφάνεια στο έδαφος που σηματοδοτεί το άλμα

πιθανή μεταβολή διάθεσης
εκτόνωση
αύξηση αδρεναλίνης
μεταβολή σταθερότητας

Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS

CAUTION

χρήση διάφορων ποιότητων υλικότητας

μαλακό υπέδαφος σε περίπτωση πτώσης

σημειακό Α2-Β2
δραστηριότητα: τραμπάλισμα
βαθμός δυσκολίας: 3

Στόχος παιχνιδιού
ισορροπία σώματος
διάλυση σταθερότητας επιπέδου
συγκέντρωση στην ισορροπία του σώματος

πιθανή μεταβολή διάθεσης
αύξηση αδρεναλίνης
hypnosis (Caillois)
αγχολυτικό

Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS

CAUTION

τοποθέτηση safety-bars

μαλακό υπέδαφος σε περίπτωση πτώσης

εξαγωγή παιχνιδιού με 2 παίκτες

σημειακό Β1
δραστηριότητα: σκαρφάλωμα
βαθμός δυσκολίας: 4

Στόχος παιχνιδιού
μετατόπιση σε ψηλότερο σημείο
μεταβολή σταθερότητας
κάθετο στοιχείο αναρρίχησης

πιθανή μεταβολή διάθεσης
εκτόνωση
αύξηση αδρεναλίνης

Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS

CAUTION

δεν είναι απαραίτητη η πλήρης καθετότητα, η
γωνία αναρρίχησης εξαρτάται από τις σωματικές
ικανότητες των πεζών

μαλακό υπέδαφος σε περίπτωση πτώσης

σημειακό Α2-Β2
δραστηριότητα: αιώρηση
βαθμός δυσκολίας: 5

Στόχος παιχνιδιού
ισορροπία σώματος
διάλυση σταθερότητας μέσω της ταλάντωσης
οριζόντιο στοιχείο επιτρέπει την ταλάντευση του σώματος

πιθανή μεταβολή διάθεσης
αύξηση αδρεναλίνης
hypnosis (Caillois)

Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS

CAUTION

ο βαθμός δυσκολίας αλλάζει συγκριτικά
με το ύψος αιώρησης

μαλακό υπέδαφος σε περίπτωση πτώσης

σημειακό Β2
δραστηριότητα: μπουσούλημα
βαθμός δυσκολίας: 5

Στόχος παιχνιδιού
μετατόπιση μέσω χρήσης παλαμών και γονάτων
χαμηλή οριζόντια επιφάνεια

πιθανή μεταβολή διάθεσης
απομόνωση
έκπληξη-αναμονή για τον τερματισμό

Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS

CAUTION

χρήση διάφορων ποιότητων υλικότητας
μέσω ρυθμιστικών παραμέτρων

επικίνδυνο όταν δεν είναι ορατή η διεύλευση σε μεγάλο μήκος

object play
δραστηριότητα: δημιουργία αποτυπώματος
βαθμός δυσκολίας:κυμαινόμενος

Στόχος παιχνιδιού
μεταβολή μίας κατάστασης μέσω της ενέργειας του ατόμου

μεταβλητή επιφάνεια

πιθανή μεταβολή διάθεσης
έκπληξη
περιέργεια

EXTRAS
το αποτέλεσμα μπορεί να προκύπτει και παθητικά
εξαγωγή παιχνιδιού με 2 ή και παραπάνω παίκτες

Απαιτούμενος χώρος

object play
δραστηριότητα:δημιουργία κατασκευής
βαθμός δυσκολίας: κυμαινόμενος

Στόχος παιχνιδιού
δημιουργία μίας νέας εικόνας μέσω της κατασκευής

στοιχεία προς ανασύνθεση

πιθανή μεταβολή διάθεσης
Απαιτούμενος χώρος

EXTRAS
εξαγωγή παιχνιδιού με 2 ή και παραπάνω παίκτες

δημιουργία
περιέργεια
εκτόνωση
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URBAN ENTERTAINMENT typologies

homo urb. e n.

γραμμικό παιχνίδι

σημειακό παιχνίδι

Το γραμμικό παιχνίδι συμβαίνει κατά

τύπος παίκτη: κιναισθητικός

την διάρκεια της κίνησης του πεζού. Το

αριθμός παικτών: 1-2+ (όχι ομαδικό)

σώμα είναι κατειλημμένο ως προς την

βαθμός δυσκολίας: χαμηλός-μεσαίος

κίνηση που εκτελεί και τα νέα στοιχεία
είναι αυτά τα οποία διαμορφώνουν τις
νέες προϋποθέσεις κίνησης.
Τα

οριζόντια

στοιχεία

επαναπροσδιορίσουν

τείνουν
την

να

κάθετη

σχέση ενώ αντίστοιχα τα κάθετα την
οριζόντια.

τυπολογία

μέσο

Το σημειακό παιχνίδι, συμβαίνει κατά
τη στάση του πεζού με σκοπό τη
διάδραση. Το σώμα έχει επιλεχθεί να
συμμετάσχει
στις
καθορισμένες
δραστηριότητες,
λειτουργώντας
ενεργητικά ως προς το παιχνίδι.
Ο σκοπός του σημειακού παιχνιδιού
είναι το «σκότωμα» του χρόνου μέσα
από δραστηριότητες εκτόνωσης.
Ταυτόχρονα, χωρικά οι οριζόντιες
δραστηριότητες μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν ώστε να επαναπροσδιορίσουν την κάθετη σχέση ενώ
αντίστοιχα
οι
κάθετες
την
οριζόντια.
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EXTRAS

EXTRAS

1.

επαναπροσδιορισμός κάθετης σχέσης

3.

Το γραμμικό παιχνίδι ορίζεται ως μία πορεία
που θέτει νέες προϋποθέσεις μετακίνησης στο
πεζοδρόμιο, μία εναλλακτική πορεία, και
βασίζεται στις αισθήσεις του σώματος μέσω
της κίνησής του. Ιδιαίτερο ρόλο παίζουν και οι
σωματικές δυνατότητες και η ηλικία των
πεζών. Για αυτόν τον λόγο σημαντικό είναι να
ορίζεται εξαρχής και ο βαθμός δυσκολίας του
παιχνιδιού.

δημιουργία νέου ορίου

1.

εκτροπή πορείας μέσω στοάς

3.

δημιουργία σημειακής
ενασχόλησης σε άνοιγμα του αστικού ιστού

CAUTION

CAUTION

Δεν χρησιμοποιείται

Δεν χρησιμοποιείται

σε τμήματα υπερπληροφόρησης-συγκέντρωσης

σε τμήματα υπερπληροφόρησης-συγκέντρωσης
ποικίλων ταχυτήτων

ποικίλων ταχυτήτων

2.

σε στάσεις
σε κόμβους
σε στοές

επαναπροσδιορισμός οριζόντιας σχέσης

Η επανάληψη μίας δραστηριότητας τείνει
προς τη συνήθεια και στη θεώρησή της ως
δεδομένο. Σημαντική είναι η εύρεση
εναλλαγών των σημειακών παιχνιδιών ή
ακόμα η απορρόφησή τους από τον ήδη
υπάρχοντα εξοπλισμό. Ιδιαίτερο ρόλο
παίζουν και οι σωματικές δυνατότητες και η
ηλικία των πεζών. Για αυτόν τον λόγο
σημαντικό είναι να ορίζεται εξαρχής και ο
βαθμός δυσκολίας του παιχνιδιού.

2.

δημιουργία σημειακής ενασχόλησης

4.

εκτροπή πορείας σε κόμβο
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άνω τμήμα
h=550mm

κοιλοδοκός τετράγωνης διατομής 25mm

επένδυση πατώματος 30mm
βάση κατασκευής 125mm
κροκάλες 100mm
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κορμός
σταθερό τμήμα

h=500 mm

βάση κατασκευής
h= 125mm

ανισόπεδο πάτωμα
σταθερό τμήμα κορμού
h=0,10-0,50m

ανισόπεδη στέγαση
μεταβλητό τμήμα κορμού
h= 2,75-2,25m

