Πολυτεχνείο Κρήτης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ερευνητική εργασία:

H αίσθηση του ανοίκειου στις σύγχρονες
µεταβλητές συνθήκες κατοίκησης.

Φραγκάκη Ιωάννα
επιβλέποντες καθηγητές: Πατσαβός Νικόλαος
Ουγγρίνης Κωνσταντίνος

Χανιά 12.07.2010

περιεχόµενα_
περίληψη .... v
εισαγωγή

.... 1

κεφάλαιο 1 | Ο ¨άνθρωπος¨ της σύγχρονης εποχής: νεονοµάδες και κυβερνο-οργανισµοί
Κεφάλαιο 1.1 | ο νεονοµάδας
.... 9

.... 9

Κεφάλαιο 1.2 | Ο κυβερνητικός άνθρωπος και η σχέση του µε τη µηχανή .... 17
κεφάλαιο 2 | Η έννοια του ανοίκειου:από τη ψυχή, στο χώρο και τη τεχνολογία
.... 30
κεφάλαιο 2.1 | Η ανάδυση της έννοιας του ανοίκειου .... 31
κεφάλαιο 2.2 | Η συγκρότηση της έννοιας του ανοίκειου και η συµβολή της στην ψυχαναλυτική
θεωρία .... 34
κεφάλαιο 2.3 | Η ένταξη της έννοιας του ανοίκειου στην αρχιτεκτονική θεωρία
.... 38
κεφάλαιο 2.4 | Οι προεκτάσεις του ανοίκειου στην τεχνολογία .... 43
κεφάλαιο 2.5 | Η διαδικασία της εξοικείωσης .... 48
κεφάλαιο 3 | Η κατοικία ως απόρροια του ανοίκειου µεταβαλλόµενου τρόπου ζώης
κεφάλαιο 3.1 | Το ζήτηµα της κατοικίας

.... 53

.... 53

κεφάλαιο 3.2 | Το ανοίκειο και η αρχιτεκτονική .... 57

κεφάλαιο 4 | κριτήρια αναγνώρισης _
έλεγχος σε µελέτες περιπτώσεων .... 71
κεφάλαιο 4.1 | κριτήρια αναγνώρισης .... 71
4.1.1 | έλεγχος από τον χρήστη .... 72
4.1.2 | πρόσβαση–εµφάνιση µηχανισµού .... 74

ii |

.... 65

περιεχόµενα

κεφάλαιο 3.3 | Η µεταβλητότητα ως ρυθµιστής του βαθµού οικειότητας

4.1.3 | ταχύτητα µεταβολής .... 76
4.1.4 | ανταπόκριση υλικών .... 78
4.1.5 | σαφήνεια ορίων _ κελύφους
_ εσωτερικού: .... 80
4.1.6 | αντίληψη µεταβολής – µορφής .... 83
Κεφάλαιο 4.2 | µελέτες περιπτώσεων .... 86
4.2.1 | Ε-motive house .... 87
4.2.2 | Curtain Wall House .... 91
4.2.3 | Housewarming MyHome .... 95
4.2.4 | The Remote Home .... 100
4.2.5 | Κατοικία_ Επιστηµονικό παρατηρητήριο στην Ανταρκτική .... 105
Κεφάλαιο 4.3 | συµπεράσµατα .... 108
βιβλιογραφία .... 114
πηγές εικονογράφησης

.... 119

περιεχόµενα

iii |

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους
επιβλέποντες καθηγητές µου,
κύριο Πατσαβό Νικόλαο και
κύριο Ουγγρίνη Κωστή, για την
αµέριστη βοήθεια και
συµπαράσταση τους. Επίσης την
οικογένεια µου και τους δικούς
µου ανθρώπους.

iv |

περίληψη

Η µεταβλητότητα αλλά και η πολλαπλότητα, παρατηρούνται πλέον σε κάθε πτυχή και
έκφανση της κοινωνίας µας, αλλά και στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Σε µία κοινωνία λοιπόν η
οποία συνεχώς µεταβάλει τις συνθήκες κατοίκησης για πλήθος ατόµων και οξύνει την αίσθηση
του ανοίκειου στον άνθρωπο, η µεταβλητότητα στην αρχιτεκτονική επιχειρεί να λειτουργήσει
ως ρυθµιστής του βαθµού οικειότητας που νιώθει ένας άνθρωπος στον προσωπικό του χώρο.
Αρχικά αναλύεται ο νέος τύπος ανθρώπου, όπως αυτός διαµορφώνεται από τον 20ο αιώνα και
ύστερα και στη συνέχεια γίνεται µία προσέγγιση του αισθήµατος του ανοίκειου µε ταυτόχρονη
µεταφορά των εννοιών από το πεδίο της ψυχανάλυσης στο πεδίο της αρχιτεκτονικής. Η
διερεύνηση αυτή επεκτείνεται στο κατά πόσον µπορεί η µεταβλητότητα τόσο να δηµιουργήσει
όσο και να διατηρήσει την εξοικείωση αυτή. Τέλος, προκύπτουν κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι
µπορούν να λειτουργούν συµβουλευτικά, για την εξασφάλιση του αισθήµατος οικειότητας για
έναν άνθρωπο, µέσα στον προσωπικό του χώρο.

v |

εισαγωγή

Σε προηγούµενο έτος παρακολούθησα δύο µαθήµατα,
στο πλαίσιο των µαθηµάτων επιλογής, το «Αρχιτεκτονική της
Μεταβλητότητας» του διδάσκοντα Κωστή Ουγγρίνη και το
«Στρατηγικές του Άµορφου και του Άσχηµου» από τον
διδάσκοντα

Νικόλαο

Πατσαβό.

Τα

δύο

αυτά

µαθήµατα

συνδυαστικά, αποτέλεσαν την αφετηρία προβληµατισµού µου
και στάθηκαν αφορµή της επιλογής του θέµατος αυτού, προς
περεταίρω έρευνα. Η αίσθηση του ανοίκειου αφενός και ότι
αυτή συνεπάγεται στην σύγχρονη κοινωνία µε τα νέα
κοινωνικά δεδοµένα και αφετέρου η νέα τάση που εµφανίζεται
προς την µεταβλητότητα, όχι µόνο στην αρχιτεκτονική αλλά
ανάγουν το ζήτηµα αυτό σε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα,το
οποίο χρίζει έρευνας.

Ο άνθρωπος και η κοινωνία στην οποία ζει και
εντάσσεται, αλλάζουν στο πέρασµα των χρόνων.

Νέα
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και σε πολλές άλλες πτυχές και εκφάνσεις της κοινωνίας µας,

δεδοµένα

τόσο

στις

συνήθειες

των

ανθρώπων,

τις

συµπεριφορές τους και τις µεταξύ τους σχέσεις, όσο και στην
υπόσταση τους δηµιουργούν ένα νέο τύπο ανθρώπου και
φυσικά η κοινωνία οφείλει να συµβαδίσει µε τους νέους
αυτούς ρυθµούς. Ο κόσµος αλλάζει µπροστά στα µάτια του
ανθρώπου, καθώς εταιρίες ξεπερνούν τα στενά όρια της κάθε
χώρας και λαµβάνουν παγκόσµια διάσταση πλέον. Τα έθνη,
πολλά

από

τα

οποία

διασπώνται

και

ανασυντίθενται,

βρίσκονται σε συνεχείς αναταραχές και οι άνθρωποι έχουν
διασπαρθεί σε όλες τις ηπείρους για διαφορετικούς λόγους ο
καθένας. Ένα νέο κοινωνικό φαινόµενο κάνει την εµφάνιση
του: αυτό του νεονοµάδα. Ο άνθρωπος πλέον, σαν ένας
σύγχρονος νοµάδας, µεταναστεύει από περιοχή σε περιοχή
προς αναζήτηση των προς το ζην, µετακινείται και ζει σε
πόλεις σε όλα τα µήκη και πλάτη του κόσµου. Φοιτητές,
µετανάστες, αλλάζουν τόπο κατοικίας µε πολύ µεγαλύτερη
ευκολία και ταχύτητα από ότι στο παρελθόν. Η ανάγκη των
ανθρώπων αυτών να προσαρµοστούν και να νιώσουν οικεία
στις νέες του κατοικίες κρίνεται απαραίτητη τόσο για τους
ίδιους όσο και για την κοινωνία στο σύνολο της.
Είναι η ίδια αυτή κοινωνία, στη νέα της αυτή µορφή, η
οποία έχει χαρακτηριστεί και ως «κοινωνία των cyborgs». Τα
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στρατιωτικοί, στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων, ακόµα και

cyborgs, συντοµογραφία του όρου «cybernetic organisms»1,
έχουν γίνει µία κεντρική φιγούρα, από τα τέλη του 20ου αιώνα.
Αναφέροντας τον όρο ¨cyborgs¨ εννοείται ένα ευρύ φάσµα
ζωντανών

οργανισµών,

που

περιλαµβάνει

σχεδόν

κάθε

άνθρωπο στις µέρες µας: από τον άνθρωπο που έχει
εµβολιαστεί για να αντέχει σε συγκεκριµένες ασθένειες και
έχει επέµβει έστω και ελάχιστα στο γενετικό του υλικό, έως
κάποιον µε τεχνητό µέλος ή ακόµα και τεχνητό προσωπείο. Οι
τεχνητοί αυτοί οργανισµοί εµφανίζονται και στην ελληνική
βιβλιογραφία ως ¨cyborgs¨, για τον λόγο αυτό και θα
υιοθετηθεί ως όρος και στην έρευνα αυτή.
Αν και δύσκολα θα ισχυριζόµασταν ότι όλοι οι
άνθρωποι είναι cyborgs, εντούτοις ζουν µέσα στην κοινωνία
των cyborgs, όπου µηχανή και άνθρωπος συνδέονται πλέον
πιο στενά από ποτέ. Η «µηχανοποίηση» του ανθρώπου
του Β΄ παγκοσµίου πολέµου, οδήγησαν στη δηµιουργία νέων
ορίων σε θεµελιώδεις έννοιες δίπολα, όπως άνθρωπος εργαλείο, ζωντανό - νεκρό, φυσικό – τεχνητό, µυαλό – σώµα,
αυτοδηµιούργητο – σχεδιασµένο εξωτερικά και άλλα. Ο

1

Gray, C. H., Mentor, S., & Figueroa-Sarriera, H. J. (1995). Cyborlogy:
Constructing the Knowledge of Cybermetic Organisms. The Cyborg
Handbook. London; New York.
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ταυτόχρονα µε την «ζωτικοποίηση» της µηχανής, µετά το τέλος

άνθρωπος πλέον αποκτά µία άλλη εξοικείωση µε διαφόρων
ειδών διαµεσολαβητές, τα λεγόµενα «interfaces», τα οποία
αποτελούν τον συνδετικό κρίκο του ανθρώπου µε τη µηχανή.
Εντούτοις, αυτή η άνευ προηγουµένου οικειότητα µε τον
εικονικό κόσµο αλλάζει και τη φύση του ανθρώπου αφού η
οικειότητα τόσο µε τον εικονικό όσο και µε τον πραγµατικό
χώρο, αποκτά νέες διαστάσεις και αλλάζει ακόµα και τον ίδιο
τον άνθρωπο.
Τι είναι αυτό όµως το οποίο καθιστά το χώρο
κατοικίας του κάθε ανθρώπου πιο οικείο σε αυτόν; Το
ενδιαφέρον για το χώρο της κατοικίας είναι ιδιαίτερο, καθώς
αποτελεί και τον κατεξοχήν προσωπικό χώρο του κάθε
ανθρώπου, το χώρο στον οποίο νιώθει ή θα έπρεπε
τουλάχιστον να νιώθει, πιο οικεία από οπουδήποτε αλλού.
Ποιοι όµως είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το πόσο
ή και για πόσο διάστηµα µπορεί ένας

άνθρωπος να νοιώθει οικεία στο δικό του χώρο; Πώς µπορεί
ίσως να ελέγχεται αυτή η διαδικασία, δίνοντας κάθε φορά τα
επιθυµητά επίπεδα οικειότητας και ανοίκειου; Στα ερωτήµατα
αυτά επιχειρείται να δοθεί απάντηση µέσω της µελέτης του
έργου αυτών που ασχολήθηκαν συστηµατικά µε το ανοίκειο,
κυρίως από το χώρο της ψυχανάλυσης. Μεταξύ άλλων,
εξετάζονται συγγράµµατα συγγραφέων, όπως του Ernst
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εύκολα και γρήγορα

Jentsch2, των αρχών του 20ου αιώνα, του Sigmund Freud λίγα
χρόνια αργότερα µε το έργο του «το ανοίκειο» και φυσικά του
Anthony Vidler, ο οποίος συνέδεσε την ψυχολογία µε την
αρχιτεκτονική, στο βιβλίο του «The architectural

uncanny:

essays in the modern unhomely».
Το ζητούµενο όµως δεν είναι ο απλός εντοπισµός της
ακριβής µεθόδου βάσει της οποίας θα µπορεί ένας χώρος να
αποκτήσει όλες αυτές τις ιδιότητες που τον καθιστούν οικείο.
Ζητούµενο είναι ταυτόχρονα και η διατήρηση της ιδιότητα του
αυτής, για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο διάστηµα, καθώς ανά
πάσα στιγµή µπορεί να ανατραπεί αυτή και ένας οικείος χώρος
να µετατραπεί σε έναν ανοίκειο. Αυτό ακριβώς το έχει
αναφέρει άλλωστε και ο ίδιος ο Sigmund Freud, το πώς
δηλαδή η έννοια του ανοίκειου αναφέρεται στην περίεργη
ανησυχία που µπορεί να δηµιουργήσει στον άνθρωπο κάτι που
όµως µπορεί να είναι τόσο το άγνωστο όσο και το µη οικείο
και το οικείο µπορεί ανά πάσα στιγµή να γίνει ανοίκειο και
απωθητικό στον άνθρωπο. Τίθεται λοιπόν το ζήτηµα του
χειρισµού της αδρεναλίνης και της ανάπτυξης της κατά
ελεγχόµενο τρόπο, καθώς και της δηµιουργίας ελεγχόµενου
2

J Jentsch, E. (1996). On the psychology of the uncanny. Angelaki Issues , 2
(1).
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µέχρι πρότινος του φαινόταν γνωστό και οικείο. Το ανοίκειο

φόβου, ώστε ο άνθρωπος να µπορεί να αποκτά εκτός από το
αίσθηµα της οικειότητας µε έναν χώρο και ενδιαφέρον για
αυτόν. Θα µπορούσαµε δηλαδή πλέον να µιλήσουµε όχι για µία
απλή υπακοή του χώρου στις διαταγές µας, µέσω κάποιου
διαµεσολαβητή συνήθως, αλλά για µία πρόβλεψη βασιζόµενη
στη συµπεριφορά, στις ανάγκες και στις επιθυµίες µας.
Εµφανίζεται δηλαδή ένα νέο είδος περιβάλλοντος, το οποίο
ζει, ακούει, αισθάνεται, διαδρά και αντιδρά ταυτόχρονα µε τον
άνθρωπο–χρήστη. Όπως άλλωστε έχει υποστηριχθεί και από
του σουρρεαλιστές, στόχος πρέπει να είναι µία αρχιτεκτονική
η οποία ανταποκρίνεται στις ψυχολογικές µας ανάγκες.
Επίσης, όπως πολύ εύστοχα έχει αναφερθεί και από την Matta
Echaurren,3 «Πρέπει οι τοίχοι µας να είναι σαν υγρά σεντόνια
τα οποία παραµορφώνονται σύµφωνα µε τους ψυχολογικούς
µας φόβους. Το σώµα υποδηλώνεται ως εκµαγείο ενός

εισαγωγή

καλουπιού το οποίο βασίζεται στις κινήσεις µας.»4

3

Echaurren, M. (1938). Mathematique sensible - Architecture du temps.
Minotaure , 11 (43).
4
Vidler, A. (1992). The Architectural Uncanny: Essays in the Modern
Unhomely. Boston, MA: The MIT Press. 153
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Η µεταβολή άλλωστε της κοινωνικής δοµής στο
σύνολο της και των συνθηκών ζωής, µας παραπέµπει στην
έννοια της προσαρµογής, στην έννοια της µεταβολής στην ίδια
την κατοικία, αφού η ίδια αποτελεί καθρέφτη της κοινωνίας.
Όχι άδικα λοιπόν το ενδιαφέρον στρέφεται στην ίδια την
µεταβλητότητα.

Μελετώντας

την

ιστορική

εξέλιξη

της,

ταυτόχρονα µε τις δυνατότητες που µπορεί να παρέχει,
επιχειρείται µία απάντηση στα ερωτήµατα που θέτει η
σύγχρονη εξελισσόµενη κατοικία και κοινωνία λοιπόν, οι
οποίες ζητούν την εκ νέου µελέτη τους και επαναπροσδιορισµό
τους έχοντας ως εργαλείο για κάτι τέτοιο την µεταβλητότητα,
τη τεχνολογία, τις µηχανές, τα εργαλεία. Η προσέγγιση και
ανάλυση του θέµατος, που αφορά τους τρόπους ελέγχου του
ανοίκειου µέσω της µεταβλητότητας, ολοκληρώνεται µε την
εύρεση

κάποιων

συµπερασµάτων.

Είναι

παρόλα

αυτά

αλλά και πειραµατικό στάδιο, η προσπάθεια επιβεβαίωσης
αυτών των συµπερασµάτων µέσω κάποιων παραδειγµάτων,
τίθεται σε θεωρητικό υπόβαθρο και στα παραδείγµατα
συµπεριλαµβάνονται

και

δουλειές

οι

οποίες

δεν

έχουν

υλοποιηθεί αλλά αποτελούν µία αφετηρία για την περαιτέρω
διερεύνηση του θέµατος.
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κατανοητό ότι εφόσον ακόµα βρισκόµαστε σε ένα µεταβατικό

«Είναι πολύ πιθανό ότι αυτό που είχαµε µέχρι τώρα
αντιληφθεί ως αρχιτεκτονική και αυτό που αρχίζουµε να
καταλαβαίνουµε ως τεχνολογία, είναι δύο ασύµβατοι κλάδοι. Ο
αρχιτέκτονας ο οποίος προτίθεται να προχωρήσει µε την
τεχνολογία γνωρίζει ότι βρίσκει τον εαυτό του σε µια ραγδαία
επιταχυνόµενη κίνηση, και ότι προκειµένου να συνεχίσει
µπορεί να χρειαστεί να αντιγράψει τους φουτουριστές και να
απαλλαγεί

από

όλο

συµπεριλαµβανοµένης

το
και

πολιτιστικό
της

ταυτότητας

του
που

έρµα,
τον

προσδιορίζει ως αρχιτέκτονα. Αν αποφασίσει, από την άλλη
πλευρά, να µην το κάνει, µπορεί ίσως να ανακαλύψει ότι η
τεχνολογική κουλτούρα έχει αποφασίσει να προχωρήσει χωρίς

εισαγωγή

αυτόν».5
Reyner Baham

5

Heinich, N., & Fransiska, E. (2009). Sensing Space: Future Architecture by
Technology. Berlin: Jovis. 8-9
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1 | ο ¨άνθρωπος¨ της σύγχρονης εποχής:
νεονοµάδες και κυβερνο-οργανισµοί

κεφάλαιο 1.1 | Ο νεονοµάδας
Ο αιώνας που διανύουµε έχει χαρακτηριστεί από
πολλούς, ως «ο αιώνας των αλλαγών». Η κοινωνία στο
σύνολο της αλλά και ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά αλλάζουν,

1.1 | ο νεονοµάδας

άλλοτε µε περισσότερο και άλλοτε µε λιγότερο εµφανή τα
σηµάδια από την αλλαγή αυτή. Η κοινωνία λοιπόν αλλά και τα
άτοµα από τα οποία απαρτίζεται µεταβάλλονται ριζικά. Ο
άνθρωπος του σήµερα, έχει λάβει τον ορισµό του νοµάδα, ή
µάλλον πιο σωστά του νεονοµάδα, άδικα άραγε; Για να
απαντηθεί το ερώτηµα αυτό αρκεί να αποσαφηνίσουµε το τι
ακριβώς ήταν εξαρχής ο νοµάδας και ποια τα χαρακτηριστικά
αυτού, του ανθρώπου δηλαδή που λόγω καταστάσεων και
συγκυριών αναγκάζεται να αλλάζει συνέχεια τόπο κατοικίας
µην προλαβαίνοντας να νιώσει πουθενά οικεία, αυτό που όλοι
οι άνθρωποι λένε ¨σαν στο σπίτι τους¨.
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Νοµάδας είναι το µέλος µίας φυλής που κινείται από
µέρος σε µέρος για να βρει βοσκοτόπι και τροφή6.

Μπορεί

βέβαια να µην αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος πλήρως την έννοια
του όρου αυτού σήµερα µε τα σηµερινά δεδοµένα, αλλά εαν
λάβουµε υπ’όψιν µας τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά
τους περασµένους αιώνες και τη δοµή της τότε κοινωνίας,
µπορεί να κατανοηθεί απόλυτα τόσο ο όρος αυτός, όσο και η
αναγκαιότητα παρουσίας του νοµάδα στον κόσµο. Σύµφωνα µε
τον Γάλλο δηµοσιογράφο Jacques Attali, ο νοµαδισµός υπήρξε
µία κινητήρια δύναµη της προόδου. Το µεγαλύτερο µέρος των
σπουδαίων ανακαλύψεων και ανανεώσεων γεννήθηκαν από

1.1 | ο νεονοµάδας

τον νοµαδισµό: η φωτιά, ο τροχός, τα ρούχα, τα όπλα, η
τέχνη, η µουσική, ακόµη και η γεωργία είναι επινοήσεις των
νοµαδικών

λαών.7

Ο

νοµαδισµός

αποτελεί

ένα

φυσικό

φαινόµενο το οποίο βασιζόταν στην αλληλεγγύη και την
διαρκή κίνηση και περιπλάνηση. Παρόλα αυτά ενώ παλαιότερα
νοµάδες ήταν ολόκληροι λαοί σήµερα το φαινόµενο αυτό σε
πολλές περιπτώσεις έχει αλλάξει χαρακτήρα και έχει γίνει µία
λίγο πιο προσωπική και ατοµική υπόθεση. Ο νοµαδισµός
λοιπόν σήµερα, έχει γίνει στις περισσότερες περιπτώσεις από
6
7

http://glossary.el.eea.europa.eu , ανάκτηση 18.05.2010
Attali, J. (2003). L' homme nomade. Paris: Fayard.
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εικ. 2

συλλογικός ατοµικός, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει πως
εκλείπουν οι παραδοσιακά νοµαδικοί λαοί οι οποίοι ακόµα και
σήµερα περιπλανώνται σε αναζήτηση των προς των ζην τους.
Ο νοµάδας σήµερα, ο νεονοµάδας, αλλάζει αρκετές
φορές στην ζωή του κατοικία, αναζητώντας κάθε φορά
καλύτερες συνθήκες και όρους διαβίωσης. Κατά την διάρκεια
της ζωής του ο νοµάς ταξιδεύει σε όλα µέρη του πλανήτη, µην
έχοντας πλέον µαζί του τη σκηνή του, η οποία ανά πάσα
στιγµή µπορεί να µετατραπεί στην νέα του κατοικία, αλλά τα
εργαλεία του, το φορητό υπολογιστή του, το κινητό του και
άλλα προσωπικά αντικείµενα - µηχανές του, που ανά πάσα
στιγµή µπορούν να τον συνδέσουν µε τον υπόλοιπο κόσµο.
νοµάδα,του οποίου η κατοικία αλλάζει και προσαρµόζεται,
όπως

και

του

παλιού

νοµάδα.

Εντούτοις,

κάθε

φορά

εικ. 3 Καταγραφή των
ταξιδιωτικών επιδόσεων του Rem
Koolhas και των µελών του ΟΜΑ σε
νύχτες ξενοδοχείου και χιλιόµετρα

διαφέρουν ο λόγος και οι προϋποθέσεις της διαρκούς αυτής
κίνησης και µεταβολής του. Η κατοίκηση του είναι κινητή και
οι µορφές που αυτή παρουσιάζει ποικίλλουν, ανάλογα µε τις
επιδιώξεις και τους στόχους του καθενός µέσα από την
κινητικότητα αυτή.
Το άτοµο πια δεν περιορίζεται από τα στενά όρια µίας
πόλης ή ακόµα και µίας χώρας. Παλιότερα, η πλειοψηφία του
πληθυσµού δεν ξέφευγε από τα όρια της περιοχής στην οποία

11 |
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Ίσως λοιπόν µπορούµε πλέον να µιλάµε για έναν ψηφιακό

διέµενε και ακόµα και η σύντοµη επίσκεψη κάποιου σε µία
ξένη χώρα, θεωρείτο µεγάλη πολυτέλεια και προνόµιο των
ολίγων. Αντιθέτως σήµερα, µε την ανάπτυξη εκτός των άλλων
και των µεταφορών, τα ταξίδια έχουν γίνει πολύ απλή,
γρήγορη και οικονοµική υπόθεση, προσιτή σε µεγάλο µέρος
του πληθυσµού της γης. Οι τηλεπικοινωνίες αλλά και η
πληροφορική

τείνουν

να

συγχωνευθούν

και

καθώς

παρατηρείται αυτό, οι αποστάσεις εκµηδενίζονται και η
επικοινωνία µπορεί να γίνει χωρίς τη φυσική παρουσία
κάποιου στον χώρο αυτό.8 Τη σηµερινή εποχή µπορεί κάποιος
να ταξιδέψει µε κάθε µεταφορικό µέσο: αεροπλάνο, πλοίο,
τρένο, αυτοκίνητο και σε τιµές ασύγκριτα πιο χαµηλές από

εικ. 5 διαφήµιση τρένου το οποίο
λειτουργεί και ως χώρος διαµονής

1.1 | ο νεονοµάδας

αυτές προηγούµενων δεκαετιών ακόµα και προηγούµενων
αιώνων. Και µπορεί φυσικά πολλοί να επισκέπτονται ξένες
χώρες για λόγους αναψυχής πολλοί όµως είναι και αυτοί που
αποφασίζουν να µετοικήσουν στις χώρες αυτές είτε για να
εργαστούν, είτε για να σπουδάσουν εκεί, είτε για άλλους
λόγους. Για αυτό το λόγο δεν θα έπρεπε να µας φαίνεται

8

Παπαδοπούλου, Α., & Ξυπτέρα, Π. (2001). Νοµαδική Αρχιτεκτονική (Τόµ.
Τρίτη Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων). Ελληνικό Ινστιτούτο
Αρχιτεκτονικής. 91
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εικ. 6 διαφήµιση αεροπλάνου το
οποίο λειτουργεί και ως χώρος
διαµονής

παράξενο το γεγονός ότι κάθε χρόνο µεταναστεύουν συνολικά
δύο έως τρία εκατοµµύρια άνθρωποι παγκοσµίως.9
Τα νούµερα αυτά λοιπόν µπορούν να αιτιολογήσουν το
γεγονός ότι όπως προκύπτει από στοιχεία, 190 εκατοµµύρια
άνθρωποι ζουν σήµερα σε διαφορετική χώρα από αυτήν που
γεννήθηκαν και σε µερικές δεκαετίες ο αριθµός αναµένεται να
έχει υπερδιπλασιαστεί.10 Πλέον λοιπόν δεν µιλάµε για απλούς
πολίτες κάποιας συγκεκριµένης χώρας αλλά για πολίτες του
κόσµου, ή αλλιώς «κοσµοπολίτες», οι οποίοι έστω και για
µικρό διάστηµα µένουν σε κάποια ξένη χώρα σε κατά τη
διάρκεια της συνεχούς αναζήτησης τους του τόπου που θα
µπορέσει να τους εξασφαλίσει ότι αυτοί ζητούν, είτε αυτό είναι
είτε

εκπαίδευση.

Πολύ

συχνό

φαινόµενο

για

παράδειγµα είναι η ύπαρξη εταιριών µε πολλές έδρες σε κάθε
γωνιά του κόσµου, από το Ντουµπάι στη Νέα Υόρκη και από το
Λονδίνο στην Σαγκάη. Τα υψηλά ιστάµενα στελέχη στις
εταιρίες αυτές αναγκάζονται να ταξιδεύουν διαρκώς και να
περνούν µεγάλος µέρος του χρόνου τους σε ξένες πόλεις,
µακριά από την ασφάλεια και την οικειότητα του δικού τους
9

ΜΕΤΑ αρχιτεκτονική. (2001). Κάθε χρόνο δύο έως τρία εκατοµµύρια (Τόµ.
Τρίτη Biennale Νέων Αρχιτεκτόνων). Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. 90
10
Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. (n.d.). Διεθνής
Μετανάστευση: Το ανθρώπινο πρόσωπο της παγκοσµιοποίησης. Ανάκτηση 06
08, 2010, από http://www.oecd.org/dataoecd/19/58/43568523.pdf
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εικ. 7 παραδειγµα εξατοµίκευσης
διακόσµησης δωµατίου
ξενοδοχέιου ανάλογα µε τον
πελάτη

1.1 | ο νεονοµάδας

εργασία

σπιτιού, ενώ παράλληλα ζητείται από αυτούς να είναι άκρως
παραγωγικοί, ανεξάρτητα από την κατάσταση της ψυχολογίας
τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οφείλουν να προσαρµοστούν και
να εγκλιµατιστούν στο νέο τους περιβάλλον και φυσικά στην
νέα τους κατοικία, η οποία τις περισσότερες φορές δε θυµίζει
τίποτα από την προηγουµένη τους. Τις περισσότερες φορές τα
άτοµα αυτά υποφέρουν από jet-lag, κούραση αλλά και
διάφορες φοβίες, που πιθανότατα προκαλούνται από το
αίσθηµα του ανοίκειου που τους διακατέχει, στα ξένα αυτά
µέρη προς αυτούς. Ο άνθρωπος άλλωστε όπως έχει αναφερθεί
αλλάζει κατά µέσο όρο 5-15 τόπους κατοικίας στη διάρκεια της
ζωής του.11

1.1 | ο νεονοµάδας

Την ίδια στιγµή φοιτητές, στην πλειοψηφία των
πανεπιστήµιων του κόσµου, αναµειγνύονται µεταξύ τους,
δηµιουργώντας ένα πρωτοφανές κράµα εθνοτήτων σε κάθε
γωνιά του πλανήτη. Το διάστηµα που οι φοιτητές αυτοί
διαµένουν στις χώρες και τις περιοχές αυτές µπορεί να
κυµαίνεται από ένα εξάµηνο µέχρι και πολλά χρόνια. Σε αυτήν
την περίπτωση επίσης, καλούνται οι φοιτητές να αποδώσουν
τα µέγιστα και να ανταποκριθούν σε απαιτητικά και δύσκολα
προγράµµατα σπουδών, παρά το γεγονός ότι είναι και εκείνοι
11

ΜΕΤΑ αρχιτεκτονική. (2001). Κάθε χρόνο δύο έως τρία εκατοµµύρια (Τόµ.
Τρίτη Biennale Νέων Αρχιτεκτόνων). Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. 90
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εικ. 8 αγγελίες για προσφορά
χώρου κρεβατιού

µόνοι, σε ένα ξένο περιβάλλον, µακριά από οτιδήποτε τους
προκαλεί οικειότητα και µπορεί να τους κάνει να νιώσουν µία
σχετική ασφάλεια. Η βάση τους, το σπίτι τους, είναι µία έννοια
τόσο ρευστή για αυτούς καθώς τις περισσότερες φορές δεν
έχουν κάποιο σηµείο αναφοράς, δεν έχουν µία σταθερά στην
ζωή τους, αλλά όλα βρίσκονται σε µία διαρκή κίνηση και
µεταβολή.
Υπάρχει φυσικά και άλλη µία κατηγορία σύγχρονων
νοµάδων, οι µετανάστες, οικονοµικοί και µη, οι άστεγοι και
πολλοί άλλοι, «απόκληροι» όπως συχνά χαρακτηρίζονται στο
δυτικό κόσµο κυρίως. Οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να
αλλάζουν συνεχώς κατοικία και τόπο κατοίκησης µέχρι να

1.1 | ο νεονοµάδας

βρουν τις κατάλληλες συνθήκες για αυτούς και τις οικογένειες
τους, εφόσον αυτές υπάρχουν. Πόσοι από εµάς δεν έχουµε
αντικρύσει στο δρόµο άστεγους, οι οποίοι πάνω σε ένα
καρότσι µεταφέρουν όλα τους τα υπάρχοντα, όλη τους την
ζωή; Δεν είναι και αυτό µία περίπτωση µεταβλητής κατοικίας,
µία περίπτωση αυτοσχέδιας φορητής κατοικίας; Βλέπουµε
λοιπόν ότι έχει γίνει πλέον επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας
µίας αρχιτεκτονικής που θα απαντάει στα σύγχρονα αυτά
ερωτήµατα την εποχής µας µε τρόπο ικανοποιητικό και όχι
ελλειπή όπως γινόταν έως και σήµερα.

15 |
εικ. 9

Γιατί µπορεί παλαιότερα να ήταν η ταυτότητα του ανθρώπου
το σπίτι του και να µπορούσε ο καθένας να έρθει σε
επικοινωνία µαζί του µέσω της διεύθυνσης του, αλλά σήµερα
µπορεί ανά πάσα στιγµή ο καθένας να επικοινωνήσει µε τον
άλλον, µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, από κάθε γωνιά
του κόσµου και σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

1.1 | ο νεονοµάδας
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Κεφάλαιο 1.2 | Ο κυβερνητικός άνθρωπος και
η σχέση του µε τη µηχανή
Ήδη από τα µέσα και κυρίως τα τέλη του 20ου αιώνα, το
cyborg12 έχει γίνει κεντρική φιγούρα της κοινωνίας µας. Ήταν
άλλωστε µόλις πριν λίγα χρόνια, όταν το 1993 η κοινωνία,
θορυβηµένη από την επικείµενη εµφύτευση ηλεκτρονικών chip
στο σώµα του ανθρώπου, υποστήριξε ότι το cyborg είναι
δείγµα της εµφάνισης του αντίχριστου στην γη13. Μπορεί
φυσικά τότε το cyborg να ήταν ένας όρος µακρινός και
σκοτεινός,

σήµερα

όµως

είναι

ένας

όρος

πολύ

πιο

αποσαφηνισµένος, κατανοητός ακόµα και φιλικός σε πολλές
περιπτώσεις. Το cyborg ως ον εµφανίζεται τη στιγµή που τα
όρια ανάµεσα στο ζώο και τον άνθρωπο παραβιάζονται. Η
ιστορία µπορεί να µας τροφοδοτήσει µε πολλά παραδείγµατα
από

αυτά

τα

πρώιµα

cyborgs,

όπως

ο

Κένταυρος,

ο

Μινώταυρος, η Σφίγγα και πολλά άλλα. Ακόµα και αν αυτά τα
παραδείγµατα

όµως

µας

παραπέµπουν

περισσότερο

σε

12

Cybernetic organism
Gray, C. H., Mentor, S., & Figueroa-Sarriera, H. J. (1995). Cyborlogy:
Constructing the Knowledge of Cybermetic Organisms. The Cyborg
Handbook. London; New York.

13
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01
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παραµύθια και µύθους παρά στην πραγµατική ζωή, υπάρχουν
τόσα άλλα ακόµα που αναφέρονται στο σήµερα. Είναι τόσα
πολλά τα cyborgs γύρω µας και όσο περνάει ο καιρός
πολλαπλασιάζονται

µε

ταχείς

ρυθµούς

,εποµένως

είναι

αδύνατον να τα εντοπίσουµε πόσο µάλλον να τα αγνοήσουµε,
εάν βέβαια δεν είµαστε και εµείς οι ίδιοι ένα από αυτά. Το
cyborg ακόµα και αν µας ξενίζει σαν ορολογία είναι πολύ πιο
απλό από όσο ακούγεται. Cyborg µπορεί να είναι κάποιος µε
τεχνητό βηµατοδότη, αφού στο σώµα του έχει προστεθεί κάτι
το µη οργανικό, µπορεί να είναι ο καθένας από εµάς ο οποίος
έχει κάνει εµβόλιο και έχει αλλοιώσει το γενετικό του υλικό
µέχρι και κάποιος που φοράει γυαλιά ώστε να βελτιώνει και
να ενισχύει την όραση του. Μπορεί ακόµα να είναι ένα παιδί
που γεννήθηκε από εξωσωµατική γονιµοποίηση, ή έπειτα από
ειδική αγωγή της µητέρας του ώστε να αυξηθεί η γονιµότητα
της. «Όλα όσα έχουµε κάνει είναι να αλλάζουµε για τις
µηχανές. Τελικά αλλάξαµε τόσο που από εδώ και στο εξής οι
µηχανές θα κάνουν τις αλλαγές για εµάς.»14 .
Ακόµα λοιπόν και αν δεν είµαστε εµείς οι ίδιοι cyborgs,
σίγουρα ζούµε ανάµεσα τους και φυσικά ζούµε στην κοινωνία
αυτών. Ίσως στο µυαλό µας ένα cyborg να έχει την µορφή

14

Cadigan, P. (1991). Synners. Grafton. 334
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ανοίκειου. Μπορεί να νιώθουµε ανοίκεια λοιπόν µε την έννοια
του cyborg, ακόµα και αν γνωρίζουµε ότι είµαστε και εµείς οι
ίδιοι, όσο και να προσπαθούµε να το κρύψουµε µε κάθε
τρόπο. Μπορούµε δηλαδή να παραδεχτούµε ότι είναι δεδοµένη
η ύπαρξη του αισθήµατος του ανοίκειου ακόµα και όταν αυτό
αφορά εµάς τους ίδιους. Όπως αναφέρει και ο Schelling,
«Ανοίκειο είναι κάθε τι που αναδύεται στην επιφάνεια, ενώ
όφειλε να παραµείνει κρυφό.»15 Μπορεί φυσικά στο µυαλό µας
να έχουµε ως εικόνα cyborg τον Robocop και τον Frankenstein
ή ακόµα και τους ήρωες του Star Trek, όλα παραδείγµατα
δανεισµένα από τον κινηµατογράφο, όµως τελικά δεν είναι
µόνο αυτά τεχνητοί οργανισµοί, είναι και όλα τα υπόλοιπα
παραδείγµατα περιπτώσεων έχουν προαναφερθεί. Ακόµα όµως
και αν το ευρύ κοινό γνώρισε τους τεχνητούς οργανισµούς
µέσω του κινηµατογράφου δεν πρωτοεµφανίστηκαν εκεί,
απλώς εκεί έγιναν ευρύτερα γνωστοί και κοινά αποδεκτοί. Οι
λόγοι δηµιουργίας τους ήταν κυρίως στρατιωτικοί και ιατρικοί
και δευτερευόντως για να εξυπηρετηθεί η εργασία και η
ψυχαγωγία.

15

Freud, S. (2009). Το ανοίκειο. (Έ. Βαϊκούση, Μεταφρ.) Αθήνα:
Πλέθρον..23
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κάτι του τροµερά πολύπλοκου και απρόσιτου ακόµα και

των cyborgs,

κυρίως σε ερευνητικά κέντρα, µε πρωτεργάτη την NASA αφού
αυτή πρωτοχρησιµοποίησε τον όρο «cyborg» για να ορίσει έτσι
τη µετατροπή στην οποία υπόκειται ο άνθρωπος ώστε να
µπορεί να µένει στο διάστηµα χωρίς την ειδική στολή. Στην
πορεία βέβαια η ίδια η NASA χρησιµοποίησε και άλλους όρους
πέρα από τα πλαίσια του cyborg, όπως bionics, human
augmentation κ.α. Οι κυριότερες από τις τεχνολογίες αυτές
ήταν αποκαταστατικές, κανονικοποιητικες, αναµορφωτικές και
16

ενισχυτικές. Ίσως και να µας φαίνεται µία απότοµη αλλαγή, η

εικ. 12 o σύγχρονος άνθρωπος ή
posthuman και η σύνδεσή του µε το
περιβάλλον

µετάβαση όµως από την πρώτη µηχανή κατοίκησης, την πόλη
δηλαδή, στην πόλη που βρίσκεται κυρίαρχη των µηχανών, η
µετάβαση αυτή όµως έχει διαρκέσει πολλές εκατοντάδες
δεκαετιών. Η πιο ραγδαία αλλαγή ωστόσο παρατηρήθηκε τα
τελευταία 200 χρόνια, µετά τη βιοµηχανική επανάσταση
δηλαδή, όταν ακόµα και η µηχανή αντικαταστάθηκε από την
αυτόµατη µηχανή.17 Η µηχανή λοιπόν έχει πλέον συνδεθεί µε
τον άνθρωπο πιο στενά από ποτέ και σε πολλές περιπτώσεις
έχουν γίνει συµπληρωµατικό το ένα του άλλου. Ο σύγχρονος
16

Gray, C. H., Mentor, S., & Figueroa-Sarriera, H. J. (1995). Cyborlogy:
Constructing the Knowledge of Cybermetic Organisms. The Cyborg
Handbook. London; New York.
17
Gray, C. H., Mentor, S., & Figueroa-Sarriera, H. J. (1995). Cyborlogy:
Constructing the Knowledge of Cybermetic Organisms. The Cyborg
Handbook. London; New York.

εικ. 13 σκηνή από την ταινία
¨ΜΑΤΡΙΧ¨, όπου µηχανή και
άνθρωπος συνδέονται και
λειτουργούν συµπληρωµατικά το
ένα του άλλου.
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Αναπτύχθηκαν διάφορες τεχνολογίες

εµφανίζεται στη ξενόγλωση βιβλιογραφία, συνδέεται τόσο
διαδραστικά µε το περιβάλλον του, και επηρεάζεται από αυτό,
που γίνονται σχεδόν ένα. Το µανιφέστο του µετα-ανθρώπου
αναφέρει χαρακτηριστικά,

«Οι Ουµανιστές έβλεπαν τους

εαυτούς τους ως ξεχωριστά πλάσµατα, σε µία ανταγωνιστική
σχέση µε το περιβάλλον τους. Αντίθετα οι µετα-άνθρωποι
θεωρούν την ίδια τους την ύπαρξη, ως ενσωµάτωση σε ένα
ευρύτερο τεχνολογικό περιβάλλον.»18 Η Donna Haraway, η
οποία διατύπωσε και το µανιφέστο του cyborg, αναφέρει
αρκετά εύστοχα ότι «Οι µηχανές µας είναι ενοχλητικά
ζωντανές και εµείς τροµακτικά αδρανείς»19.
Τα όρια λοιπόν ανάµεσα στο οργανικό και το ανόργανο
δεν έχουν γίνει δυσδιάκριτα µόνο όσον αφορά τον άνθρωπο
αλλά ακόµα και σε ό,τι αφορά τη µηχανή, τα ροµπότ, τα
τεχνητά πλάσµατα κ.α. Το θέµα αυτό έχει απασχολήσει τον
άνθρωπο ήδη από την αρχαιότητα, αφού πάντα υπήρχε το
ενδιαφέρον διάκρισης του ανθρώπου, αλλά και κάθε ζωντανού
οργανισµού, µέσω κάποιων κριτηρίων τα οποία τον κάνουν να
διαφέρει

από

οτιδήποτε

ανόργανο.

Ο

Αριστοτέλης

18

Pepperell, R. (2003). The Posthuman Condition: Consciousness beyond the
brain. Bristol, Great Britain: Cromwell Press.
19
Vidler, A. (1992). The Architectural Uncanny: Essays in the Modern
Unhomely. Boston, MA: The MIT Press.148
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άνθρωπος, ο µετα-άνθρωπος δηλαδή ή posthuman όπως
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χαρακτηρίζει ως έµβιο ον οτιδήποτε χαρακτηρίζεται εσωτερικά
από την αρχή της αλλαγής, την ικανότητα να αναπτύσσεται
και να κινείται κατά βούληση. Οι πιο σύγχρονοι φιλόσοφοι,
γιατροί και άλλοι επιστήµονες ανήγαγαν τη ζωή σε ζήτηµα
σωµατικής µηχανής και συχνά τη διαχωρίζουν από την
λειτουργία του µυαλού και της συνείδησης. Στο Διαφωτισµό,
τόσο η ζωή όσο και η συνείδηση δεν θεωρήθηκαν ούτε
µηχανισµός, ούτε και ψυχή, αλλά ουσία. Επιπλέον, σύµφωνα
και µε την θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου, η ικανότητα του
ανθρώπου

να

αντιδρά

µε

το

περιβάλλον

του,

να

ανταποκρίνεται σε αυτό και φυσικά να προσαρµόζεται σε
αυτό, έγιναν τα νέα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Την ίδια
στιγµή όµως, αυτή η άνευ προηγουµένου διαρκής επαφή του
ανθρώπου µε το περιβάλλον του και τη µηχανή, της οποία τα
όρια όπως αναφέραµε έχουν αποσαφηνιστεί, δηµιουργεί νέες
σχέσεις µεταξύ τους, ανάµεσα στον άνθρωπο και τη µηχανή ως
εργαλείο.
Παρατηρείται λοιπόν άλλο ένα σηµαντικό στοιχείο στις
µέρες µας, αυτό της οικειότητας που έχει αποκτήσει ο
άνθρωπος µε εργαλεία και µηχανές. Δεν µιλάµε άλλωστε
πλέον για απλή συντροφιά της µηχανής στον άνθρωπο αλλά
για συµβίωση αυτών, µε την βοήθεια φυσικά µίας νέας
γλώσσας, της κυβερνητικής, η οποία είναι κατανοητή τόσο

22 |
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κυβερνητικής γίνεται δυνατή η κατανόηση της ανθρώπινης
φύσης ως ένα κλειστό κύκλωµα κατά κάποιο τρόπο. Το
κύκλωµα αυτό προσαρµόζεται στο περιβάλλον του ανάλογα µε
την

ρέουσα

πληροφορία

αλλά

και

τη

µεταβολή

που

παρατηρείται σε αυτήν κάθε φορά εξαιτίας του εξαιρετικά
µεταβλητού περιβάλλοντος που υπάρχει σήµερα. Είµαστε
λοιπόν µπροστά από έναν διαµεσολαβητή, ένα interface, που
κάνει την επικοινωνία των οργανικών και µη οργανικών όντων
όχι µόνο δυνατή και αποτελεσµατική αλλά και ταχύτατη. Γιατί
όµως επιβλήθηκε τόσο γρήγορα η κυβερνητική; Υπήρξαν
δυνάµεις που επιτάχυναν την εξάπλωση της αλλά και που την
καθιέρωσαν ευρέως;
Σίγουρα πληθώρα συγκυριών οδήγησε στην εδραίωση
της νέας αυτής γλώσσας. Στις τάσεις αυτές συγκαταλέγονται
πολλά διαφορετικά ρεύµατα του δυτικού κόσµου κυρίως,
όπως η µηχανοποίηση του πολέµου, η αυτοµατοποίηση της
εργασίας,

η

ηλεκτρονικοποίηση

της

πληροφορίας,

η

εµπορευµατοποίηση της παιδείας και πολιτισµού, ο θρίαµβος
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, η εξάπλωση των παγκόσµιων
δικτύων, η ηγεµονία της κυβερνητικής στην επιστήµη και την
εικ. 16 διαδικτυακός χώρος
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από τα µηχανικά όσο και από οργανικά όντα. Με τη χρήση της

παρουσιάστηκαν προϋπέθεταν την ουσιαστική συµβολή της
µηχανής και για αυτό επέβαλαν µε τον τρόπο τους τη χρήση
αυτής της νέα γλώσσας, της κυβερνητικής. Τα νέα όρια λοιπόν
που δηµιουργούνται ανάµεσα στο οργανικό και το µηχανικό,
µετά το τέλος του Β΄ παγκοσµίου πολέµου, οδηγούν στον
επαναπροσδιορισµό θεµελιωδών εννοιών. Έννοιες - δίπολα
που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς την ανθρωπότητα, όπως
άνθρωπος και εργαλείο, άνθρωπος και µηχανή, ζωντανό και
νεκρό,

φυσικό

και

τεχνητό,

οργανικό

και

ανόργανο,

παροντικό και µελλοντικό, αποκτούν νέες βάσεις και τα όρια
τους δοκιµάζονται σε συνεχή

βάση. Ποιος µπορεί για

παράδειγµα να µιλήσει πια για το ανθρώπινο σώµα και το
σαφή του διαχωρισµό από την µηχανή και κάθε τι µη
οργανικό, τη στιγµή που το ίδιο το σώµα εσωκλείει ανόργανα
αντικείµενα; Πως µπορούµε να µιλήσουµε για το σώµα µας και
το πώς αισθανόµαστε αφού το ίδιο το σώµα µας έχει αλλάξει
και εξακολουθεί να αλλάζει; Πόσο οικεία νιώθει ο άνθρωπος
µε τη νέα αυτή µορφή ζωής και κατά πόσο µαθαίνει να
συµβιώνει και να διαδρά µαζί της; «Σύντοµα, πιθανώς να είναι

20

Gray, C. H., Mentor, S., & Figueroa-Sarriera, H. J. (1995). Cyborlogy:
Constructing the Knowledge of Cybermetic Organisms. The Cyborg
Handbook. London; New York.
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ιατρική και πολλοί άλλοι λόγοι.20 Όλα αυτά τα ρεύµατα που
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δύσκολο να πούµε που σταµατάει ο άνθρωπος και που ξεκινάει
η µηχανή»21.Η κοινωνία µας είναι πια η κοινωνία των cyborgs,
και οι αλλαγές στην δοµή της είναι πολλές και ριζικές.
Το δέρµα µας δεν µπορεί πλέον να διαχωρίσει το
εσωτερικό από το εξωτερικό, εκτός από την περιορισµένη
αίσθηση της σωµατικής του αντοχής. Αντιλαµβάνεται δηλαδή
µέσα στο σώµα του αισθήµατα πολύ περιορισµένης εµβέλειας
και ό,τι τι δηµιουργείται µέσα στο σώµα αλλά και εκτός,
αγκιστρώνεται ως πληροφορία στο παγκόσµιο αυτό δίκτυο
υπολογιστών, το διαδίκτυο.22 Το διαδίκτυο, το σύνολο δηλαδή
των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι παγκοσµίως, γίνεται
πια κοµµάτι της µηχανής των αισθήσεων µας. Παράλληλα
όµως, ο άνθρωπος προσπαθεί να αυξήσει την αλληλεπίδραση
του µε το σύστηµα αυτό των δικτύων, µε κάθε δυνατό τρόπο.
Όπως αναφέρει και ο Roy Ascott δεν αλλάζει µόνο το σώµα
µας αλλά και το µυαλό µας, καλώντας και εµάς τους ίδιους να
συµµετέχουµε στη µετατροπή αυτή. Το ίδιο µας το σώµα
άλλωστε γίνεται πεδίο µεταβολών φτάνοντας συνεχώς στα
όρια του και ξεπερνώντας τους εκ γενετής περιορισµούς του.
Πλέον µπορούµε εµείς οι ίδιοι να βρισκόµαστε σε δύο σηµεία,

21

McHugh, M. (1997). China Mountain Zhang. Orb books. 214
Zylinska, J. (2002). The Cyborg Experiments: the extensions of the body
in the media age. London; New York: Continuum. 28

22
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σίγουρα αυτό είναι κάτι που προκαλεί µεγάλη σύγχυση στον
άνθρωπο, αφού έρχεται σε επαφή και γνωρίζει δυνατότητες
του ανοίκειες µέχρι πρότινος σε αυτόν.

Αποκτούµε νέες

ικανότητες και βλέπουµε διαφορετικά τόσο το άτοµο µας όσο
και τον κόσµο γύρω µας. Βλέπουµε, σκεφτόµαστε, δρούµε και
αντιδρούµε διαφορετικά. Ένα νέο είδος αντίληψης αλλά και
συναίσθησης

δηµιουργείται.

Σύµφωνα

µε

τη

νέα

αυτή

αντίληψη, τον άνθρωπο δεν τον απασχολεί πια το ερώτηµα «τι
µε δηµιούργησε;», µία ερώτηση που χάνεται στο βάθος των
αιώνων, αλλά αντίθετα τον ενδιαφέρει το «τι µπορώ να
δηµιουργήσω εγώ», κυρίως βέβαια µε την βοήθεια και των
µηχανών που ο ίδιος επινόησε και κατασκεύασε. Ως αντίληψη
µπορούµε να ορίσουµε την επίγνωση των στοιχείων του
περιβάλλοντος µέσα από την αίσθηση.23 Η νέα αυτή λοιπόν
αντίληψη, η cyberception24 όπως την αναφέρει ο Roy Ascott,
εµπεριέχει

τις

τεχνητά

εµπλουτισµένες

αντιδράσεις

της

αντίληψης και της γνώσης, όπου εµπλέκεται η υπερατοµική
τεχνολογία των παγκοσµίων δικτύων και των κυβερνητικών

23

Ascott, R. (1994). The Architecture of Cyberception. The 5th Inernational
Symposium on electronic Art. Helsinki: ISEA '94.
24
“Cybernetic perception”
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την ίδια στιγµή, µε την ανάπτυξη των τεχνολογικών µέσων και

εξ’ ορισµού ικανότητα να κατανοείς, εποµένως οι κατασκευές
που

έχουν

αίσθηση

χρησιµοποιούνται,

του

αλλά

και

λόγου

για

τον

ανταποκρίνονται

σε

οποίον
αυτό,

µπορούν να θεωρηθούν ευφυείς. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος
σήµερα,

ακόµα

πιο

απαιτητικός

από

ότι

παλιότερα,

απαιτώντας από κάθε «έξυπνο µηχάνηµα» ή περιβάλλον µε το
οποίο έρχεται σε επαφή, όχι µόνο να αντιδρά και να
προσαρµόζεται στο πέρασµα του χρόνου, αλλά και να
λαµβάνει πρωτοβουλίες που θα κάνουν τη ζωή του έστω και
λίγο πιο εύκολη. 26
Σε µία κοινωνία λοιπόν που συνεχώς µεταβάλλεται και
καθιστά τον εαυτό της ανοίκειο σε πλήθος ανθρώπων,
παρατηρούµε

πως

η

τέχνη

αγκαλιάζει

τα

συστήµατα

µεταβλητότητας και µεγιστοποιεί την αλληλεπίδραση αυτής
τόσο µε το σώµα του ανθρώπου, όσο και µε το περιβάλλον
αυτού. Γιατί λοιπόν να µην ακολουθεί το παράδειγµα αυτό και
η αρχιτεκτονική; Ίσως και η αρχιτεκτονική θα έπρεπε να
µπορεί να προσαρµόζεται, να εξελίσσεται και να ακολουθεί τα
25

Ascott, R. (1994). The Architecture of Cyberception. The 5th Inernational
Symposium on electronic Art. Helsinki: ISEA '94.
26
Heinich, N., & Fransiska, E. (2009). Sensing Space: Future Architecture by
Technology. Berlin: Jovis. Ρότσιος, Δ. (2001). Future Vision Housing. Τρίτη
Biennale Νέων Αρχιτεκτόνων. Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής.36
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µέσων.25 Η ευφυΐα όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, είναι η

επίκαιρη και όχι ανεπαρκή και απαρχαιωµένη, να αποτελεί
δηλαδή µία µηχανή δράσης, όπως αναφέρει και ο Gilles
Deleuze.

«Η

έλλειψη

σταθερότητας,

η

διαρκής

κίνηση

οντοτήτων και πολύ περισσότερο ιδιοτήτων, σε µία εποχή που
χώρος είναι η αντίληψη που έχει ο χρήστης για ιδιότητες, όχι
απαραίτητα υλικών κελυφών, δηµιουργεί ένα περιβάλλον του
οποίου η µεταβλητότητα κάνει την κίνηση του σηµερινού
ατόµου-νοµάδα

σχετική».27

Όλα

αυτά

τα

ψηφιακά

περιβάλλοντα και συστήµατα που όλο και προσαρµόζονται
στον άνθρωπο, πρέπει να µπορούν να προσαρµόζονται πλέον
στις νέες επιλογές του ανθρώπου, προερχόµενες από µία πολύ
µεγαλύτερη

γκάµα

επιλογών.

Ο

άνθρωπος

άλλωστε,

µαθηµένος πια αν όχι να αποφασίζει, σίγουρα όµως να
συναποφασίζει για τα πάντα, θεωρεί αυτονόητο να µπορεί να
ορίζει ο ίδιος το χώρο του και την κατοικία του. Ένα απλό
παράδειγµα της νοοτροπίας αυτής, είναι ο τρόπος µε τον
οποίον τα παιδιά σηµαδεύουν και κατοχυρώνουν τους χώρους
τους.

Γεµίζουν

µε

αφίσες

από

οµάδες,

τραγουδιστές,

ηθοποιούς κ.α. το χώρο τον οποίο θεωρούν προσωπικό και

27

Ρότσιος, Δ. (2001). Future Vision Housing. Τρίτη Biennale Νέων
Αρχιτεκτόνων. Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. 95
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σύγχρονα ρεύµατα µε τρόπους που την καθιστούν πάντα

θέλουν να ξεχωρίζει από την εικόνα που παρουσιάζει το
υπόλοιπο σπίτι, το οποίο είναι όλης της οικογένειας. Αν λοιπόν
διευρύνουµε το πεδίο έρευνας µας, αυτό αποτελεί και µία
πρόκληση, το πως δηλαδή άτοµα, σύνολο ατόµων, µεγάλες
οµάδες µπορούν να διαλέγουν οι ίδιοι το προφίλ των
προσωπικών τους χώρων και να διαµορφώνεται ανάλογα µε
τις εκάστοτε ανάγκες, που προφανώς µεταβάλλονται και
επαναπροσδιορίζονται άλλοτε µε ταχείς και άλλοτε µε αργούς
ρυθµούς. Το παιδί δε θα µείνει για πάντα παιδί, ο φοιτητής δε
θα είναι για πάντα φοιτητής και ο εργένης δεν είναι για πάντα
ανύπαντρος, γενικά µιλώντας πάντα.

28

Heinich, N., & Fransiska, E. (2009). Sensing Space: Future Architecture by
Technology. Berlin: Jovis.37
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φυσικά αντιλαµβάνονται ως κτήµα τους. 28 Ο δικός τους χώρος

02

2 | η έννοια του ανοίκειου:
από τη ψυχή, στο χώρο και την τεχνολογία

ανοίκειος
Η

έννοια

του

ανοίκειου,

που

διατυπώθηκε

και

αναλύθηκε στο παρελθόν, αναφέρεται στην περίεργη ανησυχία
που µπορεί να δηµιουργήσει στον άνθρωπο κάτι που µέχρι
πρότινος του φαινόταν γνωστό και οικείο. Το αίσθηµα αυτό
συνδέεται άµεσα µε το φόβο προς το άγνωστο, είτε πρόκειται
για κατάσταση, είτε για τέρας, είτε για σκοτεινό δωµάτιο, είτε
ακόµη και για άνθρωπο. Αντιπροσωπεύει το αίσθηµα που
από

την

έλλειψη

οικειότητας,

αλλά

δεν

ταυτίζεται µε το άγνωστο.

uncanny
uncomfortable
uneasy
gloomy
haunted
unheimlich
heimisch
vertraut
sinistre
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δηµιουργείται

ξένος

02
Κεφάλαιο 2.1 | Η ανάδυση της έννοιας του
ανοίκειου

Jentsch, το 1906, προσδιορίζοντας το αίσθηµα του ανοίκειου,
ως κάτι εντός του οποίου ο άνθρωπος δεν µπορεί να
αναγνωρίσει τον εαυτό του και όσο καλύτερο προσανατολισµό
και εξοικείωση έχει αυτός στο περιβάλλον, του τόσο λιγότερες
είναι οι πιθανότητες να δηµιουργηθεί µία αίσθηση ανοίκειου.
Το ανοίκειο λοιπόν, ως η αµφιβολία που έχει ο άνθρωπος
αφενός για το εάν ένας ζωντανός οργανισµός µπορεί πράγµατι
να κινείται και αφετέρου αν κάτι που δείχνει άψυχο πράγµατι
δεν µπορεί να κινείται, διαρκεί όση ώρα διαρκούν και οι
αµφιβολίες σχετικά µε την κίνηση ή όχι αυτών που µας
περιβάλλουν, έµβιων και µη.29 Η αβεβαιότητα στο επίπεδο της
λογικής,

είναι

αυτή

που

δηµιουργεί

τις

κατάλληλες

προϋποθέσεις για την γένεση της αίσθησης του ανοίκειου και
του φρικώδους.30 Ο Jentsch δηλαδή ασχολείται µε µία
29

Jentsch, E. (1996). On the psychology of the uncanny. Angelaki Issues , 2
(1).
30
Vidler, A. (1992). The Architectural Uncanny: Essays in the Modern
Unhomely. Boston, MA: The MIT Press.35-36
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Για το ζήτηµα του ανοίκειου πρώτος µίλησε ο Ernst

πληθώρα καταστάσεων και συναισθηµάτων, που γεννιούνται
κάτω

από

διαφορετικές

κάθε

φορά

καταστάσεις

και

προϋποθέσεις και τα εξετάζει υπό το πρίσµα του ανοίκειου. Ο
άνθρωπος, για όποιου αντικειµένου την ταυτότητα αλλά και

2.1 | η ανάδυση της έννοιας του ανοίκειου

τις ιδιότητες του δεν είναι σίγουρος, το φοβάται. Αυτό
συµβαίνει γιατί αφού δεν γνωρίζει τι είναι αυτό που βρίσκεται
απέναντι

του

και

το

τι

έχει

κατά

κάποιο

τρόπο

να

αντιµετωπίσει, δεν µπορεί κατά συνέπεια και να το ελέγξει.
Αυτή η αδυναµία ελέγχου λοιπόν είναι και η κύρια πηγή φόβου
για αυτόν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα κατά τον Jentsch της
κατάστασης αυτής, είναι η περίπτωση ενός κορµού, που
αχνοφαίνεται στο σκοτάδι και τελικά αποδεικνύεται πως είναι
ένα τεράστιο φίδι σε σχήµα κορµού το οποίο τελικά δεν είναι
ακίνητο και άψυχο όπως νόµιζαν, αλλά ζωντανό και µε κίνηση
µέσα του.31 Πολλές φορές όσο πιο µεγάλο αλλά και πιο
ρεαλιστικό είναι ένα αντικείµενο, τόσο πιο τροµακτικό
φαντάζει στα µάτια του ανθρώπου. Για τον λόγο αυτό άλλωστε
και αναφέρεται ότι και η τέχνη αποφεύγει την πιστή και
απόλυτη µίµηση και αντιγραφή της φύσης και των ζωντανών
οργανισµών. Εν συνεχεία αναφέρει πως κάτι φαίνεται ανοίκειο
και φρικιαστικό σε κάποιον, από την στιγµή που δε µπορεί να
31

Jentsch, E. (1996). On the psychology of the uncanny. Angelaki Issues , 2
(1).
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εντοπίσει τον εαυτό του µέσα σε αυτό και αυτό, κατά τον
Jentsch, αυτό είναι η κύρια πηγή δηµιουργίας της αίσθησης
ανοίκειου.Ανέλυσε πληθώρα περιπτώσεων, κατακερµατίζοντας
µε τον τρόπο αυτό την έννοια σε πολλές υποπεριπτώσεις.
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ψυχαναλυτική θεωρία
Μερικά χρόνια αργότερα από τον Ernst Jentsch, το
1919, η έννοια του ανοίκειου επανήλθε στο επιστηµονικό
προσκήνιο µε τη γνωστή µελέτη του Sigmund Freud για το
“unheimlich”, το ανοίκειο δηλαδή. Ο Freud, αντίθετα από τον
Jentsch, δεν εξέτασε κάθε περίπτωση ξεχωριστά έτσι ώστε να
προκύπτουν διαφορετικά συµπεράσµατα ανάλογα µε την
υποπερίπτωση που εξετάζεται, αλλά προσπάθησε να δει
συνολικά και διεξοδικά το ζήτηµα του ανοίκειου. Ο ίδιος
αναφέρει ως ανοίκειο, το στοιχείο το οποίο προκαλεί φόβο,
τρόµο και φρίκη, χωρίς όµως να ταυτίζει την έννοια αυτή µε το
τροµακτικό αλλά και το άγνωστο κατ’ ανάγκη. Μεγάλο µέρος
της έρευνας του, αν όχι το µεγαλύτερο, λαµβάνει η
ετυµολογική

προσέγγιση

του

γερµανικά, αλλά σε πολλές

ανοίκειου,

όχι

µόνο

στα

άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες,

µεταξύ των οποίων τα ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά κ.α.
Η έννοια του ανοίκειου (unheimlich) προσδιορίζεται ως
µία µορφή του τροµακτικού, η οποία όµως ανάγεται σε κάτι
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που παλιότερα ήταν τόσο γνωστό όσο και οικείο. Ανά πάσα
στιγµή λοιπόν το οικείο σύµφωνα µε τον Freud µπορεί να
καταστεί ανοίκειο, φρικώδες και τροµακτικό. Έχει αναφερθεί
λέξη αυτή δηλώνει στην γερµανική γλώσσα το αντίθετο του
heimlich, heimisch, vertraut, του οικείου δηλαδή, που οδηγεί
στο συµπέρασµα ότι κάτι είναι τροµακτικό ακριβώς επειδή δεν
είναι γνωστό και οικείο. Χρειάζεται όµως ιδιαίτερη προσοχή
στη σχέση αυτή, διότι δεν είναι µία διπλή συνεπαγωγή, µία
αµφίδροµη σχέση. Κάτι που είναι δηλαδή άγνωστο και
ανοίκειο, δεν είναι απαραίτητα και τροµακτικό. Είναι κάτι
άλλο το οποίο προστίθεται στο νέο και µη οικείο και το οποίο
το καθιστά ανοίκειο.32
Η αίσθηση του ανοίκειου µπορεί να εµφανιστεί ανά
πάσα στιγµή και δεν αποτελεί κάτι το ασυνήθιστο ή το
αξιοπερίεργο. Παραπέµπει σχεδόν πάντοτε σε οικεία και
απωθηµένα στοιχεία του παρελθόντος, σε κάτι το µύχιο
δηλαδή, κάτι που ήταν µυστικό και ώφειλε να παραµείνει έτσι
τόσο στους ξένους, όσο και σε εµάς τους ίδιους. Το ζήτηµα
κατά τον Freud είναι ο έλεγχος της πραγµατικότητας, της
υλικής δηλαδή πραγµατικότητας, εφόσον είναι και η µόνη που
32

Freud, S. (2009). Το ανοίκειο. (Έ. Βαϊκούση, Μεταφρ.) Αθήνα: Πλέθρον.
13-16
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και παραπάνω πολλές φορές η γερµανική λέξη unheimlich. Η

µπορεί θεωρητικά να ελέγξει ο άνθρωπος. Η παντοδυναµία της
σκέψης και η άµεση εκπλήρωση της επιθυµίας σχετίζονται
σύµφωνα µε τον ίδιο, µε την επάνοδο των νεκρών στη γη και
οι πρόγονοι µας λοιπόν, θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος κατέχει
δυνάµεις µε τις οποίες µπορεί να κάνει πράξη την κάθε του
σκέψη. Ακόµα και αν ο άνθρωπος σήµερα έχει ξεπεράσει
τέτοιου είδους σκέψεις, η οποιαδήποτε αφορµή ή σύµπτωση
τον ανησυχεί και σκέφτεται µήπως συµβαίνει κάτι αντίστοιχο
και σήµερα ακόµη. Φυσικά αυτή του η ανησυχία είναι και η
θεµελιώδης για τη σύσταση του αισθήµατος του ανοίκειου.
Τέλος, συσχετίζει το ανοίκειο µε τον θάνατο και τον φόβο του
ανθρώπου για αυτόν.33 Στις µέρες µας, η Sherry Turkle,
προσθέτει στις ερµηνείες του Freud και την διαδικασία της
οπτικής επαφής, κατά την οποία ο άνθρωπος εξοικειώνεται µε
µορφές, ακόµα και γνωρίζει ότι αυτό µε το οποίο έχει την
επαφή

αυτή,

δεν

είναι

ανθρώπινος

οργανισµός.

Χαρακτηριστική είναι και η δηµιουργία των ροµπότ Kismet, τα
οποία αναπαριστούν ανθρώπινες εκφράσεις.

34

33

Freud, S. (2009). Το ανοίκειο. (Έ. Βαϊκούση, Μεταφρ.) Αθήνα: Πλέθρον.
58-59
34
Turkle, S. (2007). Evocative Objects: Things we think with. Cambridge,
ΜΑ: The MIT Press.
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προέρχονται από τους πρωτόγονους προγόνους µας. Κυρίως

Ωστόσο ο Freud δε συσχέτισε άµεσα την έννοια του
ανοίκειου µε τον χώρο, πράγµα που έκανε αρκετά αργότερα ο
Anthony Vidler, ο οποίος ήταν άλλωστε και ο πρώτος
του ανοίκειου και την µεταφορά αυτής στην αρχιτεκτονική.
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Ο Anthony Vidler, όχι µόνο µελέτησε συστηµατικά την
έννοια του ανοίκειου, αλλά το συσχέτισε και µε την
αρχιτεκτονική.

Το έργο του, «The Architectural Uncanny»

ενώνει την αρχιτεκτονική µε την ψυχανάλυση. Όπως ο ίδιος
υποστηρίζει, η µετάβαση από την αίσθηση του οικειότητας
στην αποξένωση και την αίσθηση κινδύνου είναι θεµελιακή για
την σύσταση ανοίκειας κατάστασης. Οικείο µπορεί να είναι
οτιδήποτε µας προκαλεί αυτή την αίσθηση του προφυλαγµένου
ή ακόµα και κρυµµένου από τα µάτια των ξένων, µία αίσθηση
δηλαδή ότι κάτι προστατεύεται από την άνεση του σπιτιού.
Αντιθέτως, ανοίκειο µπορεί να χαρακτηριστεί αυτό που έχει
πλέον αποκαλυφθεί, ενώ θα έπρεπε να έχει παραµείνει
κρυφό. Ακόµα και αν βρισκόταν και πριν στο ίδιο σηµείο και
µας φαινόταν οικείο , πλέον δεν είναι, γιατί έπεσε φως σε
αυτό και αποκαλύφθηκε στα µάτια των ξένων. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον δείχνει ο Vidler στο νέου τύπο κατοικίας, ο οποίος
κατοικείται πλέον από το νέο άνθρωπο, το cyborg. Πιο
συγκεκριµένα

στο

κεφάλαιο

του

«Homes

for

Cyborgs»
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αναφέρει τα εξής: «Το cyborg είναι συνδεδεµένο µε την
µεροληψία, την ειρωνεία την δυστροπία και την οικειότητα.
Είναι αντιθετικό, ουτοπικό και χωρίς καµία αθωότητα. Δεν
χαρακτηρίζεται πια από την πολικότητα δηµόσιο – ιδιωτικό και
µία επανάσταση στις κοινωνικές σχέσεις του όρου ¨οίκος¨. Η
φύση και η κοινωνία επαναπροσδιορίζονται αφού το ένα δεν
συντελεί πια στην οικειοποίηση ή ενσωµάτωση του άλλου».
Ακόµα και το αίσθηµα της νοσταλγίας που νιώθει κάποιος
λόγω της απουσίας του από την κατοικία, µπορεί να
καταπολεµηθεί µε την βοήθεια της τεχνολογίας.
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καθορίζει την τεχνολογική πόλη η οποία βασίζεται εν µέρει σε

Ο Anthony Vidler παροµοιάζει κατ’ εξακολούθηση το
χώρο που κατοικεί σε όλη του τη ζωή ο άνθρωπος, µε το
πρώτο του καταφύγιο, την κοιλιά της µητέρας του. Η
συσχέτιση είναι όπως υποστηρίζει αναπόφευκτη καθώς η
άνθρωπος. Κάθε µορφή λοιπόν, θα έπρεπε να µιµείται ή έστω
να παραπέµπει σε αυτόν. Ο πιο προφανής τρόπος για να
επιτευχθεί αυτό είναι µε την σωστή χρήση των υλικών. Υλικά
µαλακά, εύκαµπτα και ευµετάβλητα, όπως λάστιχο φελλός και
χαρτί, αντιπαρατίθενται στον ορθολογισµό και λειτουργούν ως
σύνδεσµος της φύσης µε τον άνθρωπο δηµιουργώντας µία

εικ. 23 womb house |Atelier
van Lieshout | 2004 |
παράδειγµα σχεδίασης
ενδοµήτριας αρχιτεκτονικής
µε τη µορφή εγκατάστασης

αρχιτεκτονική η οποία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως
«ενδοµήτρια». Η αρχιτεκτονική αυτή αφουγκράζεται τις
ψυχολογικές ανάγκες του χρήστη της και λειτουργεί ως
καλούπι αυτών µε τη βοήθεια παλλόµενων τοίχων. Ο
αρχιτέκτονας, οφείλει να ανακαλύψει, ή πιο σωστά να
ξαναανακαλύψει τον οµφάλιο λώρο που µας κρατάει σε
επικοινωνία µε άλλα αντικείµενα.

35

Ο παραλληλισµός αυτός

της αρχιτεκτονικής µε την ενδοµήτρια ζωή του εµβρύου,
δηµιουργεί και τους απαραίτητους παραλληλισµούς. Η ιδέα
της µήτρας ως απαρχή φανερώνει την εξοικείωση µε τις
35

Vidler, A. (1992). The Architectural Uncanny: Essays in the Modern
Unhomely. Boston, MA: The MIT Press. 147-163
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κοιλιά αποτελεί και τον πιο οικείο χώρο που βιώνει ποτέ ο

Φροϋδικές ερµηνείες της επιθυµίας και την καταπιεσµένη
διαδροµή της νοσταλγίας. Στην κοιλιά της µητέρας το έµβρυο
βιώνει για πρώτη φορά την έννοια της προστασίας. Η κοιλιά,
µία παλλόµενη επιφάνεια, που παίρνει το σχήµα και το
ανθρώπου. Κάθε ανάγκη του εµβρύου µεταβιβάζεται στην
µητέρα µέσω αισθητήρων και δηµιουργείται ένα δίκτυο
µητέρας και παιδιού, µέσω του οµφάλιου λώρου, ένα δίκτυο
άκρως διαδραστικό. Τέτοια συστήµατα προσπαθεί ο άνθρωπος
να ανακαλύψει και στο υπόλοιπο της ζωής του, κατάλοιπο της
ζωής του στον αµνιακό σάκο.
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µέγεθος του εµβρύου, αποτελεί και την πρώτη κατοικία του

Μεγάλο µέρος της έρευνας του, κατέλαβε επίσης η
διερεύνηση της έννοιας της διαφάνειας. Ειδικά µε την
εξάπλωση του Mοντέρνου κινήµατος η διαφάνεια κυριάρχησε.
Η κατάλυση του ορίου ανάµεσα στο δηµόσιο και το ιδιωτικό,
ειλικρινή αρχιτεκτονική που θα εξάλειφε την κυριαρχία της
υποψίας και του παραλόγου. Κανένα µυστικό πια δε θα έµενε
στο σκοτάδι και τα πάντα θα έρχονταν στο φως της αλήθειας.
Η διαφάνεια, δεδοµένου ότι είναι σχεδόν αδύνατον να
επιτευχθεί, επαναπροσδιορίζεται και αποκτά άλλη έννοια, είτε
την έννοια της αντανάκλασης, το αντίστροφο της, είτε αυτήν
της αδιαφάνειας, το αντίθετο της δηλαδή. Το άτοµο που
έρχεται σε επαφή µε το χώρο που χαρακτηρίζεται από
διαφάνεια, συχνά συγχύζεται και βιώνει το αίσθηµα του
ανοίκειου αφού δεν µπορεί να βρει τα νέα όρια του
εξωτερικού και εσωτερικού, όπως επίσης βλέπει τον ίδιο του
τον εαυτό στην αντανάκλαση του γυαλιού, συνθήκη που
κατεξοχήν προκαλεί την εµφάνιση του ανοίκειου.36 Μιλάµε για
µία αρχιτεκτονική που προκαλεί το ανοίκειο λοιπόν σε µία
προσπάθεια καταπολέµησης των κόµπλεξ και των φοβιών µας.

36

Vidler, A. (1992). The Architectural Uncanny: Essays in the Modern
Unhomely. Boston, MA: The MIT Press. 217-225
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µε την βοήθεια της διαφάνειας φυσικά, υποσχόταν µία πιο

02

Οι προεκτάσεις του ανοίκειου

στην τεχνολογία
Μία κατάσταση στην οποία πολύ εύκολα µπορεί να
δηµιουργηθεί η αίσθηση του ανοίκειου είναι όταν εγείρεται µία
αβεβαιότητα σχετικά µε το αν κάτι είναι έµψυχο ή άψυχο
καθώς επίσης και όταν το άψυχο αποκτά υπερβολική
οµοιότητα µε το έµψυχο, είναι δηλαδή ανοίκεια όµοιο.37
Χαρακτηριστική είναι η θεωρία του Uncanny Valley η οποία
διατυπώθηκε το 1970 από τον Ιάπωνα ροµποτιστή Masahiro
Mori. Η «κοιλάδα της φρίκης» όπως µεταφράστηκε στα
ελληνικά, υποστήριζε ότι όσο ένα ροµπότ γίνεται όλο και
περισσότερο ανθρωπόµορφο, τότε και ο άνθρωπος αισθάνεται
πιο οικεία µαζί του, µέχρι την στιγµή που πλησιάζει το τέλειο,
το σχεδόν ανθρώπινο δηλαδή και µόνο κάποιες πολύ µικρές

εικ.25 Διάγραµµα απεικόνισης της
¨κοιλάδας της φρίκης¨ ή ¨uncanny
valley¨

ατέλειες µένουν για να το διαχωρίζουν από αυτό. Στο σηµείο
εκείνο γίνεται απόκοσµο και ο άνθρωπος νιώθει αποστροφή
προς αυτό. Αφορά δηλαδή την υπόθεση ότι τα ροµπότ δρουν
και φαίνονται όπως οι άνθρωποι, αλλά όχι τελείως σαν
αυτούς. Δηµιουργώντας ροµπότ - πιστές αναπαραστάσεις του
ανθρώπου, δηµιουργούµε ένα εργαλείο που λειτουργεί ως
37

Freud, S. (2009). Το ανοίκειο. (Έ. Βαϊκούση, Trans.) Αθήνα: Πλέθρον.36
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Κεφάλαιο 2.4

καλύτερα αλλά και να απαντήσουµε στο ερώτηµα τι είναι ο
άνθρωπος. Ο άνθρωπος βέβαια είναι αρκετά πιο ευαίσθητος
και ανοιχτός σε ρεαλιστικές µορφές παρά σε καρικατούρεςκαρτούν να µπορεί να αναγνωρίσει και να ορίσει την
προέλευση των µορφών αυτών. Ποιος δεν νιώθει άλλωστε πιο
οικεία να µιλήσει σε ένα πρόσωπο που βρίσκεται σε µία οθόνη
από ότι σε µία φωνή που βγαίνει από έναν υπολογιστή; Η
έννοια του ανοίκειου, όπως µελετήθηκε από τον Sigmund
Freud, αναφέρεται στην περίεργη ανησυχία που µπορεί να
δηµιουργήσει στον άνθρωπο κάτι που µέχρι πρότινος του
φαινόταν γνωστό και οικείο. Η ανησυχία αυτή συνδέεται
άµεσα µε το φόβο προς το άγνωστο, οποιασδήποτε µορφής
και χαρακτήρα.

εικ. 27 µεταφορά ανρώπινων
εκφράσεων σε ροµπότ

Ωστόσο η τόσο στενή επαφή του ανθρώπου µε τη
µηχανή και αντικείµενα τεχνητής νοηµοσύνης χρειάζεται
προσοχή, καθώς ελλοχεύουν κίνδυνοι, µεταξύ άλλων και στον
ηθικό τοµέα. Όταν η µηχανή ή το ροµπότ λειτουργούν ως
εργαλεία, τότε ο ρόλος τους τις περισσότερες φορές είναι
ξεκάθαρος, αφού

προγραµµατίζονται ώστε να

εκτελούν

συγκεκριµένες ενέργειες και κρίνονται βάσει τις ικανότητας
τους

να

τις

υλοποιούν.

Όταν

όµως

η

µηχανή-ροµπότ

εντάσσεται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, τότε κρίνεται µε άλλα
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καθρέφτης και µε τον οποίο µπορούµε να προσδιορίσουµε

οποίο κριτήριο βασίζεται στην ανάπτυξη των σχέσεων. Το
σηµείο αυτό είναι εκεί που πρέπει να τηρηθούν κάποιες
ισορροπίες ανάµεσα στη µορφή και τη λειτουργία της µηχανής.
Η δηµιουργία για παράδειγµα ροµπότ, τα οποία αισθάνονται
και ζουν µαζί µε τον άνθρωπο, θα κάνουν τον άνθρωπο να
αντιδρά µε αυτά σαν να ήταν άνθρωποι και οι σχέσεις που
µπορεί να αναπτυχθούν ίσως και να είναι παραπλανητικές.
Εντούτοις δε θα πρέπει να υπάρχει τόσο µεγάλη ανησυχία
αφού όπως υποστηρίζει και ο Brian R. Duffy, η ανθρωπότητα
έχει την ισχυρή ικανότητα τόσο να προσαρµόζεται όσο και να
επαναπροσδιορίζεται έπειτα από απρόβλεπτες εξελίξεις που
προκύπτουν.38

Το

ζήτηµα

της

γνησιότητας

και

της

αυθεντικότητας, ακόµα και όσον αφορά την διάκριση του
ανθρώπου

από

ανθρωπόµορφα

µηχανήµατα

είναι

προς

συζήτηση. «Η αυθεντικότητα είναι στην εποχή µας ότι ήταν το
σεξ στην Βικτωριανή εποχή. Τόσο ταµπού και γοητεία όσο
απειλή και υπαινιγµός.»39
Η ανάδυση της ευφυΐας, ή αλλιώς emergence όπως
συναντάται στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία, είναι ένα ζήτηµα
38

Duffy, B. R. (2008). Fundamental Issues in Affective Intelligent Social
Machine. The Open Artificial Intellince Journal , 2. 21-34
39
Turkle, S. (2007). Evocative Objects: Things we think with. Cambridge,
ΜΑ: The MIT Press.
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κριτήρια, µεταξύ των οποίων και αυτό της αξιοπιστίας, το

σύνολο τους από την εποχή του Αριστοτέλη ακόµα, ή ακόµα
και του Δαρβίνου και παραµένει µέχρι και σήµερα επίκαιρη. Ο
νους αποτελεί συµπληρωµατικό στοιχείο του σώµατος µαζί µε
τη συνείδηση και τα οποία αναπτύσσονται σταδιακά.

Ως

ανάδυση ευφυΐας εννοείται το γεγονός ότι τόσο η ζωή όσο και
η συνείδηση, µπορούν να χαρακτηριστούν ως αναδυόµενες
ιδιότητες, οι οποίες προκύπτουν στην πορεία της εξέλιξης κάθε
φυσικής πολυπλοκότητας .Η ιδέα της ανάδυσης της ευφυΐας
µας οδηγεί και στο συµπέρασµα ότι κάτω από ένα όριο
πολυπλοκότητας

δεν

µπορούν

να

ολοκληρωθούν

συγκεκριµένες ενέργειες, ενώ πάνω από αυτό το όριο
µπορούν. Τα χαρακτηριστικά είναι που κάνουν λοιπόν έναν
οργανισµό, µία τεχνητή µορφή ζωής και µία µηχανή, να
µπορούν να αναπτύσσουν ιδιότητες, να αντιδρούν και να
προσαρµόζονται στο περιβάλλον τους, να αλλάζουν στην
πορεία τις ιδιότητες που είχαν αρχικά αναπτύξει, καθώς µέχρι
και να αναπαράγονται, ακόµα και αν η αναπαραγωγή αυτή
αφορά στην αναπαραγωγή µορφών. Η µηχανή δηλαδή αποκτά
νέα χαρακτηριστικά και ίσως αλλάζει και κατηγορία στην
οποία

υπάγεται,

από

το

ανόργανο

στο

οργανικό

για

παράδειγµα.
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που απασχόλησε φιλόσοφους, µηχανικούς και επιστήµονες στο

αντικείµενο

αρχίζει

να

αποκτά

ανθρώπινη

µορφή,

ανθρώπινες

ιδιότητες

ανθρώπινες,

συνήθειες,

δυνατότητα

ανάπτυξης και αναπαραγωγής, είναι ένα θέµα που θίγεται κατ’
εξακολούθηση. Το ενδιαφέρον δηλαδή εντοπίζεται στο κατά
πόσο ένα µηχάνηµα κάνει περισσότερα από όσα περίµενε ο
άνθρωπος, λαµβάνει πρωτοβουλίες κατ’ εξακολούθηση και
αρχίζει να αναπτύσσει την δική του συµπεριφορά, τόσο σε
σχέση µε τον άνθρωπο και άλλες µηχανές, όσο και µε το
περιβάλλον του. Μέχρι ένα όριο λοιπόν, η µηχανή αυτή που
αναπτύσει την δική της συµπεριφορά, γίνεται αποδεκτή, αρκεί
βέβαια να µην ξεπεράσει το όριο που αναφέρει και η θεωρία
του Uncanny Valley. Σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος δεν
µπορεί να διαχωρίσει το οργανικό από το ανόργανο και του
δηµιουργείται σύγχυση και αίσθηµα ανοίκειου τη στιγµή που η
ίδια

η

µηχανή

προσπαθεί να

περιτριγυρίζει, έµβιο και µη.

εξοικειωθεί µε ό,τι την

40

40

Riskin, J. (2007). Genesis Redux; Essays in the History and Philosophy of
Artificial Life. Chicago; London: The University of Chicago Press. 23-28
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Το ζήτηµα της µορφής και το κατά πόσον ένα

02

Κεφάλαιο 2.5 | Η διαδικασία της εξοικείωσης
Σε προηγούµενο κεφάλαιο αναφερθήκαµε στην ανάγκη
που νιώθει ο άνθρωπος να δηµιουργήσει οικείους χώρους
γύρω από αυτόν. Μιλήσαµε για την ανάγκη του παιδιού να
γεµίσει το δωµάτιο του µε αφίσες και του φοιτητή/ του άντρα/
της γυναίκας να περιβάλλονται από αντίστοιχα αντικείµενα της
οικειοποίηση ή ίσως καλύτερα την εξοικείωση. Η οικειοποίηση
[από το ρήµα οικειοποιούµαι] ορίζεται ως ο σφετερισµός, η
ιδιοποίηση, το να κάνει κάποιος δικό του κάτι που ανήκει σε
κάποιον άλλον.41 Ωστόσο, όταν γίνεται αναφορά της έννοιας
αυτής αυτής σε αυτήν έρευνα, η λέξη θα λαµβάνει την έννοια
της ιδιοποίησης, της εξοικείωσης κάποιου µε κάτι και όχι την
αρνητική έννοια του σφετερισµού. Στη σύγχρονη εποχή, εποχή
όπου η σταθερότητα της σχέσης του χώρου µε τον χρήστη δεν
είναι ούτε σταθερή αλλά ούτε και προβλέψιµη, µε τους
παράγοντες

που

απροσδιόριστους

την

επηρεάζουν

παράγοντες,

να

παρουσιάζεται

αποτελούν
η

ανάγκη

δηµιουργίας µίας πιο σταθερής σχέσης ανάµεσα τους.42 Οι
εικ. 29 σχέδιο του Lebbeus Woods
41

Εταιρίας Ελληνικών Εκδόσεων. Λεξικό της Δηµοτικής. Αθήνα. 492
Ρότσιος, Δ. (2001). Future Vision Housing. Τρίτη Biennale Νέων
Αρχιτεκτόνων. Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. 94

42
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επιλογής τους, που έχουν οι ίδιοι επιλέξει, µιλήσαµε για την

παράγοντες αυτοί που σχετίζονται µε την εµφάνιση, τη
διατήρηση ή ακόµα και την αποφυγή του ανοίκειου και ό,τι
αυτό

συνεπάγεται,

εκδηλώνεται,

αλλά

εξαρτώνται

και
από

µε

το

βαθµό

διάφορες

που

αυτό

συνιστάµενες.

Προφανώς θα ήταν άτοπο να ισχυριστούµε ότι είναι δυνατόν
να εντοπιστούν όλες αυτές οι συνισταµένες, ειδικά εφόσον
εµπίπτουν στο πεδίο της ανθρώπινης ψυχολογίας, ένα πεδίο
αυτό θα αναφερθούν κάποια από τα στοιχεία αυτά µόνο.
Πολλές φορές το πόσο οικεία νιώθουµε σε ένα χώρο
ορίζει και τον βαθµό χαλάρωσης που µπορούµε να νιώσουµε
στο χώρο αυτό. Ο βαθµός όµως αυτός δεν µπορεί να
αποτελέσει µία σταθερά και να είναι πάντοτε ο ίδιος, διότι
διαµορφώνεται και προκύπτει κάθε φορά αναλόγως µε τον
άνθρωπο και τις ανάγκες του. Για παράδειγµα η ύπαρξη του
αισθήµατος ανοίκειου δηµιουργεί ένα σχετικό άγχος και µία
αγωνία

στον

άνθρωπο,

πράγµα

το

οποίο

όµως

σε

συγκεκριµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι και το ζητούµενο.
Η αίσθηση κινδύνου ανεβάζει τα επίπεδα αδρεναλίνης,
θέτοντας το άτοµο σε κατάσταση εγρήγορσης. Η εγρήγορση
φυσικά για µεγάλο διάστηµα µπορεί να είναι κουραστική ή
ακόµα και εξαντλητική, αλλά για µικρό διάστηµα ίσως και να
είναι πιο παραγωγική, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο
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τόσο ευρύ, πολύπλοκο, ιδιαίτερο και αντιφατικό. Για το λόγο

άνθρωπος θέλει να παράγει κάποιο έργο και όχι απλά να
χαλαρώσει.
Ο παράγοντας της ακούσιας επανάληψης είναι ένας
παράγοντας που µετατρέπει κάτι ακίνδυνο σε κάτι ανοίκειο.43
Επίσης κάνει τον άνθρωπο να συσχετίζει το κάθε τι µε την
έννοια του µοιραίου και φυσικά τον θέτει σε κατάσταση
εγρήγορσης ακόµα και άµυνας πολλές φορές. Για παράδειγµα
επαναλαµβάνεται ξανά και ξανά χωρίς τη θέληση του, τον
κάνει να νιώσει ότι κάτι συµβαίνει και να αναρωτηθεί αν αυτό
είναι σύµπτωση ή όχι; Η κατάσταση αυτή εάν διογκωθεί πέραν
του λογικού, µπορεί να φτάσει και στο σηµείο να δηµιουργήσει
ακόµα και φοβίες, εφόσον συνεχίζει να εµφανίζεται ως
σύµπτωση. Μήπως λοιπόν η ανάγκη για εναλλαγή και
πολυµορφία είναι πιο έντονη από όσο νοµίζαµε έως τώρα;
Επιπλέον, όταν τα όρια ανάµεσα στη φαντασία και την
πραγµατικότητα καταλύονται, τότε σίγουρα ο άνθρωπος
διακατέχεται και πάλι από το αίσθηµα του ανοίκειου. Κάτι
δηλαδή που θεωρούσε φανταστικό πλέον εµφανίζεται µπροστά
του ως κάτι πέρα για πέρα αληθινό.44 Στην περίπτωση αυτή,

43
44

Freud, S. (2009). Το ανοίκειο. (Έ. Βαϊκούση, Trans.) Αθήνα: Πλέθρον. 42
Freud, S. (2009). Το ανοίκειο. (Έ. Βαϊκούση, Trans.) Αθήνα: Πλέθρον. 52
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πόσες φορές, όταν ένα συµβάν στην ζωή ενός ανθρώπου

εµφανίζονται δεισιδαιµονίες και προκαταλήψεις, κατάλοιπα
από τον πρωτόγονο άνθρωπο.
Η αίσθηση της άµεσης εκπλήρωσης των επιθυµιών,
καθώς επίσης και η παντοδυναµία της σκέψης, δηµιουργούν
σαφώς την αίσθηση του ανοίκειου. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
το ζήτηµα είναι ο έλεγχος της πραγµατικότητας, ώστε ο
άνθρωπος να πειστεί ότι τίποτα δε συµβαίνει τυχαία και τίποτα
δεχτεί ότι η σκέψη του µπορεί να γίνεται έµµεσα ή άµεσα
πράξη, ειδικά από κάποια µηχανή- περιβάλλον και όχι από τον
ίδιο. Κάτι τέτοιο υπερβαίνει τις εκ γενετής δυνατότητες και
δυνάµεις του. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν τίθεται και πάλι
το θέµα του ελέγχου καθώς επίσης και της επίγνωσης. Και ως
επίγνωση εννοούµε το γεγονός ότι ο άνθρωπος- χρήστης
γνωρίζει το τι υπάρχει µέσα στο χώρο του και θεωρεί ότι το
ελέγχει έµµεσα.
Η αίσθηση δηλαδή του ανοίκειου βρίσκεται σε µία
διαρκή κίνηση και σε ένα συνεχή επαναπροσδιορισµό, αφού τα
επίπεδα του αλλάζουν, άλλοτε σιγά-σιγά και άλλοτε τελείως
ξαφνικά. Το κάτα πόσο όµως εξυπηρετούν τον άνθρωπο οι
εικ. 30 σκηνές από την ταινιά ¨The
Party¨ όπου σειρά µη ελεγχόµενων
µεταβολών στον χώρο δηµιουργούν
αρνητικά συναισθήµατα

45

Freud, S. (2009). Το ανοίκειο. (Έ. Βαϊκούση, Trans.) Αθήνα: Πλέθρον.
58-59
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δεν είναι συµπωµατικό.45 Δεν µπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να

µεταβολές αυτές είναι κάτι που διαφέρει κάθε φορά και
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
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3 | η κατοικία ως απόρροια του ανοίκειου
µεταβαλλόµενου τρόπου ζώης
κεφάλαιο 3.1 | Το ζήτηµα της κατοικίας

κατοικίας”
Όπως αναφέρει και ο Jean Helion46 ένα θέµα που
ανέκαθεν απασχολούσε τους αρχιτέκτονες ήταν και είναι αυτό
της κατοικίας. Η κατοικία αποτελεί τον πιο προσωπικό χώρο
στη ζωή ενός ανθρώπου, το χώρο που ο άνθρωπος περνάει
της περισσότερες ώρες κατά τη διάρκεια της ζωής του, το
χώρο στον οποίο καταφεύγει πάντα για να ηρεµήσει και να
ξεκουραστεί και συνεπώς στον οποίο συνήθως νιώθει και τη
µεγαλύτερη

οικειότητα.

«Είναι

ο

χώρος

στον

οποίο

δηµιουργούµε τον ατοµικό µας χώρο και εκπληρώνουµε τις
βασικές ανάγκες και επιθυµίες µας».47 Ο χώρος της οικίας
αποτελούσε εξαρχής τις ρίζες του κάθε ανθρώπου, τη γη των
προγόνων του και λειτουργούσε ως σηµείο αναφοράς καθώς

46

Terence, R. (1999). The Un-Private House. New York, NY: The Museum of
Modern Art. 9
47
Heinich, N., & Fransiska, E. (2009). Sensing Space: Future Architecture by
Technology. Berlin: Jovis. 12
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“Η αρχιτεκτονική ως όλον χαρακτηρίζεται από το ζήτηµα της

επίσης συνδεόταν άµεσα και µε το τόπο. Για το λόγο αυτό ο
Marc Augé ανέφερε πως ο τόπος φτάνει «ως εκεί που
ακούγονται τα τύµπανα της φυλής».48 Προσεγγίζοντας την
ετυµολογική ερµηνεία της λέξης, παρατηρείται αυτή η σχέση
οποίο κατοικεί (κάποιος) .Η λέξη οικία δήλωνε κυρίως το
κτίσµα, το σπίτι, το στεγασµένο χώρο της κατοικίας, ενώ η
λέξη οίκος ευρύτερη σηµασιολογικά, αναφερόταν επίσης στην
οικογένεια, στην περιουσία του οικοδεσπότη, καθώς και σε
άλλα είδη οικηµάτων(λχ. ναούς, αίθουσες κ.τ.ό.)]49 Μπορεί
λοιπόν να ειπωθεί ότι η λέξη οικία διατηρεί τη σηµασία αυτή
ακόµα και σήµερα, σήµερα που η οικία έχει αποµακρυνθεί από
τον τόπο της, που έχει αποιεροποιηθεί κατά κάποιο τρόπο,
σήµερα που τα τύµπανα της φυλής δεν ακούγονται πια; Ίσως
και να µπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, αν και σήµερα ακριβώς
λόγω αυτής της µαζικής µετακίνησης πληθυσµών είτε ατοµικά
είτε οµαδικά και όλων των άλλων κοινωνικών αλλαγών, δεν
έχει την ίδια βαρύτητα και σηµασία που είχε τα παλαιότερα
χρόνια. Ο άνθρωπος του σήµερα µετακινείται συνεχώς, µη

48

Τουρνικιώτης, Π. (2006). Η Αρχιτεκτονική στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα:
Futura. 254
49
Μπαµπινιώτης, Γ. (2006). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα:
Κέντρο Λεξικολογίας.
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της λέξης µε τις ρίζες και την ταυτότητα. [Οικία: το κτήριο στο

µπορώντας σε πολλές περιπτώσεις να προλάβει να νιώσει
οικεία σε ένα µέρος.
Η

κατοικία

του

20ου

αιώνα

λοιπόν

πρέπει

να

επαναπροσδιοριστεί και να ξανασχεδιαστεί, βάσει των νέων
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δεδοµένων που επιτάσσονται από τις νέες κοινωνικές δοµές.
Αυτό όµως δεν µπορεί να γίνει αυθαίρετα αλλά µέσω της νέας
αντίληψης, της κυβερνο-αντίληψης, της cyberception δηλαδή.
Η πόλη, η κατοικία, ο περιβάλλων χώρος που ζούµε, πρέπει
να αποκτήσουν βιολογία, να γίνουν ζωντανά συστήµατα τα
οποία θα ζουν, θα ακούν και αισθάνονται ταυτόχρονα µε τον
άνθρωπο. Σε µία κοινωνία που τα πάντα αλλάζουν γρήγορα, η
ανάγκη για προσαρµογή γίνεται ακόµη µεγαλύτερη.50 Πρέπει ο
χώρος να αλληλεπιδρά µε τον άνθρωπο και να παρέχει το ένα
στο άλλο µία ταυτόχρονη ανάδραση, ικανή να προσδιορίζει τις
εκάστοτε ανάγκες και επιθυµίες που προκύπτουν, κάτι το
οποίο η τέχνη µπορούµε να πούµε ότι το έχει πετύχει σε
µεγάλο βαθµό. Για τον λόγο αυτό θα µπορούσε και η
αρχιτεκτονική να τη µιµηθεί κατά κάποιο τρόπο και να πάρει
την µορφή εγκατάστασης – installation- τέχνης. Μιλάµε λοιπόν
πλέον όχι για απλή υπακοή του χώρου στις ανάγκες του
ανθρώπου αλλά για πρόβλεψη των αναγκών του από αυτό.
50

Heinich, N., & Fransiska, E. (2009). Sensing Space: Future Architecture by
Technology. Berlin: Jovis. 12
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εικ. 31 «Walking City », Archigram, 1963

Δηλαδή

ζητούµενο

είναι

η

δηµιουργία

ενός

έξυπνου

περιβάλλοντος που βλέπει, σκέφτεται, αισθάνεται, αντιδρά
και διαδρά µαζί του. Ένα περιβάλλον το οποίο θα ζει µαζί του,
θα ρυθµίζεται βάσει των δικών του αναγκών και επιθυµιών,
µεγαλύτερους κινδύνους που εµφανίζονται. Ένα περιβάλλον
που ανάλογα µε το πόσο ανοίκεια ή όχι θέλει ο άνθρωπος να
νιώσει, να µπορεί να διαµορφώνεται.
Στην αρχιτεκτονική λοιπόν, εφόσον η διαδικασία του
σχεδιασµού προηγείται της διαδικασίας της υλοποίησης, η
διάδραση

δίνει

την

προοπτική

σχεδίασης

πολλαπλών

δυνατοτήτων. Το έργο δηλαδή κρίνεται όχι σύµφωνα µε τα
κριτήρια προαποφασισµένης λειτουργικότητας αλλά βάσει των
δυνατοτήτων που µπορεί εν δυνάµει να παρέχει αυτό µέσω της
διάδρασης.51 Το ζητούµενο είναι λοιπόν, µέσω της διάδρασης,
να µπορεί να ρυθµίζεται η οικειότητα και οποιοδήποτε άλλο
συναίσθηµα, µε γνώµονα την ανάγκη της κάθε στιγµής και όχι
µία πάγια ανάγκη, αµετάβλητη και σταθερή στον χρόνο.

51

Saggio, A. (1997). New Subjectivity: Architecture between
Communication and Information. Digital - Real.
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εικ.32 η «Faraday chair» του Anthony
Dunne, µία κατασκευή που
προφυλάσσει τον άνθρωπο από την
ηλεκτροµαγντική ακτινοβολία που
διαπερνάει ακόµα και την κατοικία του.

3.1 | η κατοικία ως απόρροια του ανοίκειου
µεταβαλλόµενου τρόπου ζωής

αλλά που επίσης θα τους προστατεύει από τους όλο και

03

Κεφάλαιο 3.2 | Το ανοίκειο και η αρχιτεκτονική
Η έµφυτη περιέργεια του ανθρώπου για το οτιδήποτε
καινούργιο, που όπως προαναφέρθηκε δεν είναι απαραίτητα
και ανοίκειο, οδηγεί στη σταδιακή του οικειοποίηση ή στην
αντίθετη περίπτωση και στην απόρριψη του. Όπως έχει
θερµοδυναµικό νόµο της Φυσικής, «το καινούργιο είναι µία
απίθανη ανατροπή της γενικής ροπής του να γίνονται τα
πράγµατα όλο και πιο πιθανά». Συνεχίζει υποστηρίζοντας πως
οτιδήποτε το καινούργιο είναι και αποτροπιαστικό διότι µας
αποτρέπει από τη ροπή του να γίνεται κάτι όλο και πιο
συνηθισµένο και πιθανό. Εντούτοις σύντοµα και το καινούργιο
θα επανακάµψει, δηλαδή θα γεράσει.52 Κατά κάποιο τρόπο
ανάγεται δηλαδή ο βαθµός φρίκης που προκαλεί κάτι, στο
βαθµό του καινούργιου. Όσο πιο καινούργιο κάτι τόσο πιο
φρικιαστικό είναι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το καινούργιο
µας συνταράσσει επειδή ακριβώς είναι απρόοπτο, αλλά επίσης
προκαλεί και ενδιαφέρον , το οποίο εφόσον είναι σε λογικά
πλαίσια χωρίς να γίνεται κουραστικό δηλαδή, λειτουργεί
ακόµα και δηµιουργικά.

52

Flusser, V. (2002). writings Habit: The True Aesthetic Criterion.
Minneapolis; London: University of Minessota Press.
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αναφέρει ο Vilem Flusser, σύµφωνα και µε τον δεύτερο

Οι σουρρεαλιστές πολύ χαρακτηριστικά έχουν αναφέρει
ότι

η

αρχιτεκτονική

πρέπει

να

ανταποκρίνεται

στις

ψυχολογικές ανάγκες του κατοίκου- χρήστη και απορρίπτουν
κάθε απόπειρα που έγινε από το µοντέρνο κίνηµα . Ωστόσο ο
Walter

Benjamin

παροµοιάζει

τα

καλώδια

τεχνολογικής εποχής µε τις καµπύλες του

της

νέας

art nouveau. Οι

οποία χαρακτηρίζει τη µετάβαση από το πρωτόγονο σπήλαιο
στη σπηλιά και έπειτα στην τέντα και στην κατοικία. Ο
καλλιτέχνης Louis Soutter, υποστηρίζει ότι: «Το ελάχιστο σπίτι
ή µελλοντικό κελί πρέπει να είναι από διαφανές γυαλί. Όχι
άλλα παράθυρα, αυτά τα άχρηστα µάτια. Γιατί να κοιτάµε
έξω;»53 Μιλάει δηλαδή για ένα αυτάρκες κέλυφος το οποίο θα
µπορεί

να

παρέχει

στον

χρήστη

του

τα

απαραίτητα,

µειώνοντας στο ελάχιστο τη σχέση του µε τον εξωτερικό κόσµο
και την εξάρτηση του από αυτόν. Βέβαια αυτή η άποψη
αντιτίθεται στην ορθολογιστική αρχιτεκτονική όλων των
υπέρµαχων του µοντέρνου, όπως ο Le Corbusier και o Mies
Van Der Rohe, οι οποίοι καταλύουν τα όρια του δηµοσίου και
του ιδιωτικού. Αυτή η ενδοµήτρια αρχιτεκτονική θα υπάρξει
εικ. 33 Marcel Duchamp,
«Γυµνό που κατεβαίνει τις σκάλες»
53

Vidler, A. (1992). The Architectural Uncanny: Essays in the Modern
Unhomely. Boston, MA: The MIT Press. 151
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ίδιοι έχουν σαν πρότυπο µία «ενδοµήτρια» αρχιτεκτονική, η

όµως µόνο εφόσον επιλύσει βασικά ζητήµατα της άνεσης, των
υλικών, συναισθηµατικού ευ-ζην και φυσικά της οικειότητας.
Το πόσο οικεία βέβαια θέλει ο κάθε άνθρωπος να
νιώσει µέσα στον προσωπικό του χώρο, αλλά και σε
οποιονδήποτε άλλο χώρο είναι θέµα υποκειµενικό και καθαρά
προσωπικό. Αναρωτιόµαστε ωστόσο και πάλι αν καλύπτει η
σε ό,τι αφορά στην κατοικία, τον κατεξοχήν προσωπικό χώρο
του ανθρώπου, καθώς επίσης και κατά πόσο ανταποκρίνεται
πλήρως στην πραγµατικότητα της σύγχρονης µεταβλητής
cyborg ζωής.

Όπως έχει αναφέρει και ο Anthony Vidler, o

cyborg σήµερα, µην µπορώντας να διαχωρίσει όπως είπαµε το
εσωτερικό από το εξωτερικό, το δηµόσιο από το ιδιωτικό,
καθορίζει την τεχνολογική του πια κοινωνία βασιζόµενος στις
νέες σχέσεις που έχουν προκύψει σε ό,τι αφορά στον όρο
«οίκος». «Οι πόλεις πρέπει να γίνουν το καλούπι, η µήτρα
νέων µορφών συναίσθησης και να µπουν στους ρυθµούς της
µετα-βιολογικής ζωής.»

54

Ήδη από το 1938, στο ενδέκατο

τεύχος του περιοδικού «Μινώταυρος», έγινε αναφορά στις
αισθήσεις και τα υλικά, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα µαλακά
υλικά, τα οποία αντιπαρατίθενται στην αρχιτεκτονική του
54

Vidler, A. (1992). The Architectural Uncanny: Essays in the Modern
Unhomely. Boston, MA: The MIT Press. 147
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αρχιτεκτονική του σήµερα τις σύγχρονες ανάγκες µας, ειδικά

ορθολογισµού και παραπέµπουν στην κοιλιά της µητέρας, τον
πιο οικείο χώρο στην ζωή ενός ανθρώπου, σύµφωνα µε τον
Freud. Ο Robert Kronenburg, ένας από τους υποστηρικτές της
µεταβλητής αρχιτεκτονικής στις µέρες µας, υποστηρίζει ότι ο
εσωτερικός χώρος ο οποίος µπορεί να αγγίζει την ευελιξία
στον υπέρτατο της βαθµό είναι αυτός ο χώρος που πιθανώς θα
µπορεί

να

αλλάζει

χρώµα,

σχήµα,

ένταση

φωτισµού/

ακουστικής/ θερµοκρασίας καθώς ο χρήστης του θα κινείται
διαµέσου του. Τα όρια πλέον ανάµεσα σε µαλακό και σκληρό,
ζεστό και κρύο, υγρό και στεγνό δεν είναι τόσο σαφή και
απόλυτα.55 Το ερώτηµα λοιπόν που προκύπτει είναι πως θα
επιστρέψει ο άνθρωπος στην «ενδοµήτρια» αρχιτεκτονική,
απαλλαγµένος από κάθε συναίσθηµα που λειτουργεί εις βάρος
του. Χρειαζόµαστε δηλαδή ένα είδος ελέγχου ή ρυθµιστή θα
µπορούσαµε

να

πούµε,

σύµφωνα

µε

τον

οποίο

θα

επιτυγχάνουµε κάθε φορά τα επιθυµητά επίπεδα άγχους,
αδρεναλίνης, χαλάρωσης, έντασης, οικειότητας και πληθώρα
άλλων

αισθηµάτων

και

συναισθηµάτων,

τα

οποία

µεταβάλλονται στον άνθρωπο και κατά συνέπεια µεταβάλλουν
και τον ίδιο.
55

Kronenburg, R. (2007). Flexible: Architecture that responds to Change.
London: Laurence King Publishing. 11
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εικ. 34 J. Mayer H.,
θερµοευαίσθητα σεντόνια που
αφήνουν το αποτύπωµα του
ανθρώπου
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είναι εντελώς άµορφος και µεταβατικός. Ο χώρος αυτός θα

Μετά από όλες αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις στην
τεχνολογία, στην επιστήµη και στην κοινωνία γενικότερα, η
κατοικία δεν είναι πλέον η φούσκα που µας προφυλάσσει από
τις εξωτερικές αντιξοότητες, ή ακόµα και αν είναι, δεν µας
προφυλάσσει ικανοποιητικά .56 Ήδη στο παρελθόν είχαν γίνει
κάποιες προσπάθειες για τη δηµιουργία τέτοιων φουσκών που
περιβάλλον και να παρέχουν στον κάτοικο ένα ασφαλές χώρο.
Η πρώτη συνειδητή προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός
αυτόνοµου κτιρίου κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα ήταν το
Dymaxion House του αρχιτέκτονα και εφευρέτη Buckminster
Fuller. Η πρότυπη αυτή κατοικία αποτέλεσε µία απόπειρα να
δηµιουργηθεί µία κατοικία ανεξάρτητη, κάτι σαν µία αυτόνοµη
φούσκα µέσα στην οποία ο άνθρωπος θα µπορεί να
φιλοξενείται χωρίς να χρειάζεται κάτι άλλο από το εξωτερικό
περιβάλλον. Να είναι δηλαδή κάτι σαν την µήτρα, την πρώτη
κατοικία του ανθρώπου, µέσα στην οποία το νεογνό έχει όλα
όσα χρειάζεται. Αποκοµµένος εντελώς από το περιβάλλον
δηµιουργεί

ένα

κουβούκλιο

µέσα

στο

οποίο

ζει

και

αναπτύσσεται.
εικ. 35 το Dymaxion House του
Buckminster Fuller
56

Vidler, A. (1992). The Architectural Uncanny: Essays in the Modern
Unhomely. Boston, MA: The MIT Press. 148
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θα µπορούσαν να λειτουργούν ανεξάρτητα από το υπόλοιπο

Προηγουµένως

αναφέρθηκε

η

νέα

αυτή

τάξη

πραγµάτων που προκύπτει από το νέο είδος ανθρώπου, του
cyborg και τις ανάγκες που έχει πλέον αυτός αλλά αλλά και
πληθώρα ατόµων που κινούνται ως νεονοµάδες πλέον. Ο
επαναπροσδιορισµός της έννοιας του υπνοδωµατίου, της
τραπεζαρίας, του καθιστικού και της κατοικίας στο σύνολο της
κατοικία δεν ορίζουν πλέον τις αντίστοιχες λειτουργίες που
µέχρι πρότινος όριζαν. Η µεταβλητότητα που εισβάλλει στον
άνθρωπο αλλά και στην κατοικία αυτού γίνεται όλο και πιο
απαραίτητη.

Οι

φορητοί

υπολογιστές

για

παράδειγµα,

µεταφέρονται από την κουζίνα στο υπνοδωµάτιο και από το
υπνοδωµάτιο στο καθιστικό, µετατρέποντας όλους αυτούς
τους χώρους κατά κάποιο τρόπο σε χώρους εργασίας. Φυσικά
αυτό συνέπεσε ή ακόµα και προκλήθηκε µπορούµε να πούµε,
από την ταυτόχρονη εδραίωση της εργασίας από το σπίτι,
κυρίως µέσω του διαδικτύου. Το multitasking (πολυδιεργασία)
είναι µία λέξη που έχει γίνει πλέον βασικός όρος στο λεξιλόγιο
µας. Αφού λοιπόν εµείς οι ίδιοι ασχολούµαστε µε περισσότερες
από µία και δύο ασχολίες την ίδια στιγµή, γιατί να µην κάνουν
και τα σπίτια µας το ίδιο, γιατί να µην ακολουθήσουν τις
57

Τουρνικιώτης, Π. (2006). Η Αρχιτεκτονική στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα:
Futura. 272
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εικ. 36 Σπονδυλωτός φορέας
σώµατος µε πίνακα τηλεχειρισµών,
ψηφιακή τρισδιάστατη απεικόνιση
(Γ.Ορφανός, Δ. Παπαδόπουλος)
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δεν είναι κάτι που µπορεί να αγνοηθεί.57 Οι τοίχοι µέσα σε µία

συνήθειες των ιδιοκτητών τους; Γιατί να µην µπορούν να
εξυπηρετούν

τους

σκοπούς

περισσότερων

από

µίας

λειτουργίας;
Ακόµα και ο άνθρωπος, η προσωπικότητα του δηλαδή,
έχει κατά κάποιο τρόπο αυτή την ιδιότητα της πολυδιεργασίας,
των πολλών ταυτόχρονων διεργασιών θα µπορούσαµε να
µετά από την τόσο στενή επαφή του µε τη µηχανή, τον
υπολογιστή και το περιβάλλον αυτού, επαναπροσδιόρισε και
τον τρόπο που βλέπει τον ίδιο του τον εαυτό, πηγαίνοντας ένα
βήµα παρακάτω τις Φροϋδικές θεωρίες. Ο άνθρωπος και ο
τρόπος που λειτουργεί, παραλληλίζεται µε τον τρόπο που
λειτουργούν τα παράθυρα στο περιβάλλον του υπολογιστή, τα
windows δηλαδή. Ο άνθρωπος δεν αποτελείται πλέον από ένα
συνονθύλευµα ρόλων, οι οποίοι εναλλάσσονται µεταξύ τους
ανάλογα µε την περίσταση, αλλά από έναν κατανεµηµένο
εαυτό, ο οποίος αποτελείται από διάφορους διαφορετικούς
ρόλους την ίδια χρονική στιγµή.58
Κάθε

στιγµή

φυσικά

ο

άνθρωπος

χρειάζεται

διαφορετικής µορφή οικειότητα. Άλλοτε η ανάγκη αλλά και η
διάθεση του χρήστη επιτάσσει ανοιχτούς µεγάλους χώρους και
58

Turkle, S. (2005). Computational Technologies and Images of the Self.
Cambridge, MA: The MIT Press.
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πούµε. Όπως υποστηρίζει και η Sherry Turkle, ο άνθρωπος

άλλοτε µικρά και ιδιωτικά δωµάτια που σε κάνουν να νιώθεις
περισσότερη ζεστασιά. Χαρακτηριστικά o Gallop, ένοικος µίας
µεταβλητής κατοικίας, αναφέρει «Είναι πολύ σηµαντικό να έχω
το αίσθηµα του ανοικτού χώρου, αλλά επίσης να έχω
ιδιωτικότητα όταν τη χρειάζοµαι.» Από την φύση του ο
άνθρωπος νιώθει την ανάγκη τόσο να διασκεδάζει σε
ότι είναι προστατευµένος από τα πάντα. Η προσωπικότητα και
ο χαρακτήρας του κάθε χώρου και του κάθε δωµατίου χωριστά
µπορούν να αλλάξουν ριζικά µε µία απλή κίνηση, όπως για
παράδειγµα το άνοιγµα ή το κλείσιµο ενός κινούµενου
πανέλου. «Μην φοβάστε να πειραµατιστείτε. Το σπουδαίο µε
τον µεταβλητό τρόπο ζωής είναι ότι µπορεί να αλλάξει.»
Andrew Franz.59 Η µεταβλητότητα είναι η τάση για αλλαγή και
µεταβολή. Δεν πρόκειται όµως για µία απλή και µεµονωµένη
αλλαγή, αλλά µία τάση να αλλάζεις, µία σταθερά στην σκέψη
του ανθρώπου µε τεχνολογικούς όρους, µία σταθερά που
χαρακτηρίζεται από την έννοια του «να γίνεσαι».60

59

Lam, A., & Thomas, A. (2007). Convertible Houses. Utah: Gibbs Smith
Publisher. 13; 176
60
Tofts, D., Jonson, A., & Cavallaro, A. (2004). Prefiguring Cyberculture: An
Intellectual History. Cambridge, MA: The MIT Press.
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µεγάλους χώρους όσο και να φωλιάζει σε ένα χώρο που νιώθει

Κεφάλαιο 3.3 | Η µεταβλητότητα ως ρυθµιστής
του βαθµού οικειότητας
Μπορεί να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει αρχιτεκτονική που
να προορίζεται για να δηµιουργήσει το αίσθηµα του ανοίκειου,
δηλαδή ότι δεν υπάρχει αρχιτεκτονική του ανοίκειου. Υπάρχει
όµως αρχιτεκτονική που από καιρό σε καιρό και για
διαφορετικούς κάθε φορά λόγους επενδύεται µε τις ιδιότητες
του ανοίκειου. Άλλωστε το ανοίκειο υπάρχει πάντα, έστω και
υπό µορφής αδράνειας, αφού µπορεί να εµφανιστεί ανά πάσα
στιγµή, ακόµα και σε χώρους που µέχρι πριν λίγο έδειχαν να
είναι οικείοι. Το ζήτηµα λοιπόν είναι να µπορεί να ελέγχεται
κάθε φορά το πόσο ανοίκεια ή όχι θέλουµε να νιώθουµε, να
υπάρχει κατά κάποιον τρόπο ένας ρυθµιστής.
Ο

ρυθµιστής

αυτός

θα

µπορούσε

να

είναι

η

µεταβλητότητα, η οποία εξ’ ορισµού εµπεριέχει την έννοια της
πολλαπλότητας αλλά και της προσαρµογής. Άλλωστε υπήρξε
εποχή, όχι πάρα πολύ µακριά, µιλώντας µε όρους εξέλιξης,
όπου

η

ικανότητα

του

ανθρώπου

να

κινείται

και

να
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03

Η µεταβλητότητα, είτε µηχανική είτε αντιληπτική, αποτελεί µία
ικανοποιητική απάντηση σε αυτά τα επίκαιρα ερωτήµατα
ακριβώς λόγω της πολλαπλότητας που µπορεί να παρέχει ανά
πάσα στιγµή. Παρόλα αυτά η µεταβλητή αρχιτεκτονική δεν
είχε πάντα την αποδοχή των αρχιτεκτόνων, ειδικά πριν από το
κίνηµα του Μοντερνισµού. Σε πολλές αν όχι σε όλες τις
περιπτώσεις έχει συνδεθεί µε την αρχιτεκτονική των νοµάδων,
και φυσικά µε την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων, όπως
σεισµοί, πληµµύρες κ.α., έτσι ώστε να στεγάσουν άµεσα τις
µάζες που βρίσκονται σε ανάγκη. Θα ήταν όµως ενδιαφέρον
να εντοπιστούν ποιοι ήταν ιστορικά οι λόγοι της εµφάνισης
αλλά και της σταδιακής εξάπλωσης της. Η έννοια της κίνησης
έχει απασχολήσει τόσο του σύγχρονους όσο και τους
παλαιότερους αρχιτέκτονες. Χαρακτηριστικά ο Frank Gehry
έχει αναφέρει: «Όταν κοιτάω έξω από την πόρτα τι βλέπω;
Ένα αεροπλάνο να πετάει, ένα αυτοκίνητο να περνάει. Όλα
κινούνται. Αυτό είναι το περιβάλλον µας. Η αρχιτεκτονική
πρέπει να συµβιβαστεί µε αυτό.»62 Και στο παρελθόν όµως οι
αρχιτέκτονες ασχολήθηκαν µε το θέµα αυτό. Ειδικά, µε την

61

Kronenburg, R. (2007). Flexible: Architecture that responds to Change.
London: Laurence King Publishing. 10
62
From Shiva to Disney. (2004). New Perpectives Quarterly , 21 (1).
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προσαρµόζεται εξασφάλιζε την ύπαρξη και την επιβίωση του.61

έγινε πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι λόγοι είναι αρκετά
κατατοπιστικοί. Αρχικά ο Μοντερνισµός, είχε επηρεαστεί σε
µεγάλο βαθµό από την µηχανή, βασικό στοιχείο της οποίας
είναι φυσικά η κίνηση. Είναι γνωστό εξάλλου ότι ο

Le

Corbusier στο γνωστό βιβλίο του «Για µία αρχιτεκτονική»,
αναφέρεται στην κατοικία ως µηχανή για ζεις. Χαρακτηριστικά
αναφέρει: «Το σπίτι είναι µία µηχανή για να κατοικείς.
Λουτρό,

ήλιος,

ζεστό

νερό,

κρύο

νερό,

επιθυµητή

θερµοκρασία, συντήρηση τροφίµων, υγιεινή, και η ανάλογη
οµορφιά. Η πολυθρόνα είναι µια µηχανή για να κάθεσαι
κλπ.»63 Επιπλέον, οι αρχιτέκτονες πλέον δεν ασχολούνταν
µόνο

µε

κτίρια,

αλλά

και

µε

έπιπλα

και

αντικείµενα

γενικότερα, κάθε κλίµακας και χρήσης. Παραδείγµατα τέτοιων
αρχιτεκτόνων µπορούµε να αναφέρουµε πολλά από τον Mies
Van Der Rohe στον Rietveld και τον Gropius στον Le Corbusier.
Τέλος η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήµης και η επιβολή της
Φυσικής σε κάθε πτυχή της ζωή, έθεσε νέα θεµέλια.64 Πλέον το
περιβάλλον το αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος ως κάτι πολύ
63

Le Corbusier. (2004). Για µία Αρχιτεκτονική. (Π. Τουρνικιώτης, Trans.)
Αθήνα: Εκκρεµές. 74
64
Oungrinis, K. Transformations: Paradigms for designing transformable
Spaces. Harvard design school, department of Architecture, design and
technologies report series 2005-2006. 10-11
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εξάπλωση του µοντέρνου κινήµατος ο παράγοντας “κίνηση”

από οτιδήποτε το στατικό. Η Φυσική ως επιστήµη αναφέρεται
σε έννοιες όπως κίνηση, δράση, αντίδραση, αλληλεπίδραση,
έννοιες που φυσικά µεταφέρονται στην καθηµερινή µας ζωή.
Η κατοικία του σήµερα δεν αρκεί απλά να εντάσσεται
στο ευρύτερο αστικό και πολεοδοµικό ιστό, αλλά πρέπει να
αποκτήσει µία πιο κοινωνική συµπεριφορά απέναντι στον ίδιο
τον άνθρωπο. Ως διαδραστικά συστήµατα δεν ορίζονται τα
συστήµατα που περιορίζονται στην αµετάβλητη µεταφορά
λειτουργιών,

αλλά

αντίθετα

στα

συστήµατα

εικ. 38 σχέδιο του Lebbeus Woods

που

επεξεργάζονται µία ποικιλία δεδοµένων ώστε να εξάγουν το
βέλτιστο αποτέλεσµα. Και φυσικά δεν πρέπει να συγχέουµε το
διαδραστικό(interactive) µε το hi-tech. Κάτι µπορεί να διαδρά
µε το περιβάλλον του, χωρίς να είναι hi-tech, να λειτουργεί
δηλαδή µε τεχνολογίες αιχµής.65 Πως θα ήταν για παράδειγµα
εάν ο χώρος άλλαζε χρώµατα ανάλογα µε την ψυχολογία µας,
ή ανάλογα µε το πόσο κουρασµένοι είµαστε ή όχι ρυθµιζόταν
το πόσο φωτεινό ή σκοτεινό θα είναι το δωµάτιο στο οποίο
βρισκόµαστε. Η νέα αυτή αντίληψη των πραγµάτων, η
cyberception, βοηθά τον άνθρωπο να µη βλέπει τα πράγµατα
γραµµικά, όπως έκανε µέχρι τώρα. Αντιθέτως έχει αίσθηση
65

Heinich, N., & Fransiska, E. (2009). Sensing Space: Future Architecture by
Technology. Berlin: Jovis. 118-120
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δυναµικό και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να χαρακτηριστεί

έχει και πρόσβαση αλλά και αλληλεπιδρά µε πληθώρα
δεδοµένων που υπάρχουν, λόγω της ύπαρξης του παγκοσµίου
δικτύου.
Χαρακτηριστική είναι η ανάπτυξη και εξάπλωση του Pachube,
µίας εφαρµογής που καταγράφει και ανταλλάσσει στοιχεία σε
πραγµατικό χρόνο ανάµεσα σε αποµακρυσµένα κτίρια σε κάθε
γωνιά του πλανήτη. Τα στοιχειά που ανταλλάσσονται και
αποθηκεύονται σε βάσεις δεδοµένων µπορεί να είναι από την
ενεργειακή κατανάλωση και την ταχύτητα του ανέµου µέχρι

εικ. 40 εφαρµογή Pachube

την εκµετάλλευση των πόρων και τα επίπεδα διοξειδίου του
άνθρακα.
Σύµφωνα µε τον Antonino Saggio, µπορεί η διαφάνεια
κάποτε να παρείχε τόσο αισθητικά όσο και ηθικά το λόγο και
την τεχνική για έναν κόσµο που επιθυµεί να βλέπει την
πρόοδο του πολιτισµο, ίσως όµως πλέον είναι η σειρά της
διάδρασης να συγκεντρώσει τη σύγχρονη σκέψη σε µία
αρχιτεκτονική η οποία έχει ξεπεράσει την αντικειµενικότητα
των

αναγκών

µας

και

µπορεί

να

ανταποκριθεί

µε

υποκειµενικότητα στις επιθυµίες µας.66 Ως τώρα ίσως η
αρχιτεκτονική ήταν κάτι σαν τα ψώνια, προϊόντα δηλαδή
66

Saggio, A. (1997). New Subjectivity: Architecture between Communication
and Information. Digital - Real.
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του όλου και διαδρά µαζί του πολύ γρήγορα, καθώς επίσης

καµία

εξατοµίκευση,

τυποποιηµένα

αλλά

και

ωραιοποιηµένα εξαγοράσιµα προϊόντα της αγοράς, έτοιµα
προς κατανάλωση από το κοινό, αδιάφορα σε κάθε ανάγκη
του ανθρώπου, που θεωρητικά έπρεπε να εξυπηρετούν. Όπως
αναφέρει και πάλι ο Roy Ascott, «Στο µέλλον θα κατοικούµε
σε υλικές µορφές µε ψυχικές διαστάσεις µέσα στο δίχως όρια
κυβερνοχώρο»67. Χαρακτηριστικά έχει αναφερθεί πως θα
ζούµε σε µια διαδικασία online living, που ίσως θα µπορεί να
ρυθµιστεί και να ελεχθεί µέσω των µηχανών.

67

Ascott, R. (1994). The Architecture of Cyberception. The 5th Inernational
Symposium on electronic Art. Helsinki: ISEA '94.
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χωρίς

04

4 | κριτήρια αναγνώρισης _
έλεγχος σε µελέτες περιπτώσεων
κεφάλαιο 4.1 | κριτήρια αναγνώρισης
Παραπάνω έχει γίνει αναφορά σε κάποιους από τους
παράγοντες που διαµορφώνουν το βαθµό εξοικείωσης ή όχι
ενός ανθρώπου – χρήστη µε τον προσωπικό του χώρο, οπότε
µπορεί να γίνει απόπειρα για µία µεταφορά αυτών στον χώρο.
Τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται παρακάτω προκύπτουν από
την µελέτη κειµένων ψυχολογίας, τα οποία εν συνεχεία
µεταφέρονται

στο

πεδίο

της

αρχιτεκτονικής.

Υπάρχουν

συνδιαµορφώνουν το βαθµό οικειότητας του ανθρώπου σε
έναν χώρο, όµως αυτοί δεν προκύπτουν από το πεδίο της
ψυχανάλυσης, που µελετήθηκε στην έρευνα αυτή, οπότε και
δε θα αναφερθούν. Η κλίµακα µε την οποία µετράται η
οικειότητα είναι από το 1. το βέλτιστο δηλαδή, µέχρι το 3. το
λιγότερο επιθυµητό. Η κατάταξη αυτών έγινε ύστερα και από
ερώτηση

σε

τρίτους,

ώστε

να

είναι

αντικειµενικά

τα

αποτελέσµατα.
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φυσικά, υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες, οι οποίοι

4.1.1 έλεγχος από τον χρήστη

| 1. έµµεσος, 2. άµεσος, 3. αυτοµατισµός

Καταρχάς, το θέµα του ελέγχου είναι ένας βασικός
παράγοντας που καθορίζει και τον βαθµό εξοικείωσης, το κατά
πόσο, δηλαδή ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να κάνει το
περιβάλλον να προσαρµόζεται σε αυτόν, µετά από δική του
πρωτοβουλία, ή αν αυτό δρα αυτόνοµα µη λαµβάνοντας
υπόψη του το χρήστη. Άλλωστε το διάστηµα από το να θεωρεί
ο χρήστης ότι είναι κυρίαρχος των πραγµάτων µέχρι να
µικρό. Ο χρήστης θέλει να νιώθει ότι ορίζει τις µεταβολές που
ενδεχοµένως συµβαίνουν στην κατοικία του. Το αντίθετο τον
ξενίζει αρκετά, και του προκαλεί το αίσθηµα του ανοίκειου,
όπως αναφέρει και ο Sigmund Freud. Οπότε και το θέµα του
ελέγχου είναι ένας από τους κυρίαρχους παράγοντες στην
εµφάνιση ή όχι του αισθήµατος του ανοίκειου. Ο έλεγχος
λοιπόν µπορεί να είναι είτε άµεσος, να συµβαίνει δηλαδή
έπειτα από ενέργεια του ανθρώπου-χρήστη, είτε έµµεσος, να
έπεται ή να προκαλείται δηλαδή από κάποια δράση του
ανθρώπου που όµως η ενέργεια αυτή δεν έχει στόχο την όποια
µεταβολή, είτε να είναι αυτοµατοποιηµένος, να είναι δηλαδή
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θεωρήσει ότι είναι υπόδουλος της τεχνολογίας είναι πολύ

ανεξάρτητος από τυχόν ενέργειες του ανθρώπου-χρήστη.
Φυσικά το ζήτηµα δεν είναι µόνο αν θα εξοικειωθεί ο
άνθρωπος, όποιο είδος ελέγχου και αν εµφανίζεται, αλλά και
σε πόσο χρόνο, δηλαδή πόσο γρήγορα ή αργά θα επιτευχθεί
αυτό. Ο έµµεσος έλεγχος δίνει αφενός το πλεονέκτηµα του
ελέγχου, χωρίς όµως να γίνεται κουραστικός και βαρετός για
τον

άνθρωπο, όπως συµβαίνει στον

άµεσο

έλεγχο. Ο

αυτοµατισµός από την άλλη µεριά, κάνει τον άνθρωπο να
αισθάνεται πολύ λίγο έως ελάχιστα κύριος των αλλαγών και
να δηµιουργεί για µεγαλύτερο διάστηµα και ίσως και πιο
έντονα το αίσθηµα του ανοίκειου.

4.1 | κριτήρια αναγνώρισης

73 |

4.1.2

πρόσβαση – εµφάνιση µηχανισµού

|1. ηµι-εµφανής, 2. εµφανής, 3. κρυφός

Ένα θέµα για το οποίο έχουν ειπωθεί πολλές απόψεις,
οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ήταν και αντίθετες, είναι το
κατά πόσο ένας µηχανισµός πρέπει να είναι κρυφός στον
χρήστη του ή όχι. «Πολλοί πελάτες θέλουν την τεχνολογία να
είναι αόρατη», λέει χαρακτηριστικά ο Benjammin Otto,
διευθυντής µίας οµάδας αρχιτεκτόνων που ασχολούνται µε τη
δηµιουργία µεταβλητών µονάδων.

Με αυτό τον τρόπο οι

πελάτες προφανώς νιώθουν ότι επιβάλλονται στις µηχανές και
οποία οποιοδήποτε σηµάδι της τεχνολογίας είναι εµφανές στον
χρήστη, η τεχνολογία κατά κάποιον τρόπο “αποιεροποιείται”
και γίνεται εργαλείο στα χέρια συνηθισµένων χρηστών.

68

Αυτό

όµως συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος βλέπει οτιδήποτε µηχανικό
τον περιβάλλει ως κάτι το πολύ πιο φιλικό και φυσικά γίνεται
δεκτικότερος σε όποια µεταβολή επιφέρει αυτό. Ο χρήστης
γνωρίζει τι βρίσκεται δίπλα του, απέναντι του, και νιώθει πιο
ικανός τόσο να το αντιµετωπίσει όσο και να του επιβληθεί εάν
χρειαστεί. Εποµένως η τεχνολογία λειτουργεί ως προέκταση
του ανθρώπου και όχι ως αυτόνοµη µηχανή. Μπορούµε δηλαδή
68

Heinich, N., & Fransiska, E. (2009). Sensing Space: Future Architecture by
Technology. Berlin: Jovis. 13; 27
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δεν εξαρτώνται από αυτές. Στην αντίθετη περίπτωση, στην

να ισχυριστούµε ότι πλέον µιλάµε για µία πιο ειλικρινή
προσέγγιση της τεχνολογίας. Ωστόσο, και αυτός ο παράγοντας
έχει σχέση µε τον έλεγχο που θέλει να νιώθει ο άνθρωπος και
ασχολήθηκε µε αυτό κατεξοχήν ο Freud. Ως εµφανή µηχανισµό
ορίζουµε το µηχανισµό που ξέρουµε που βρίσκεται, υπάρχει
άµεση πρόσβαση σε αυτόν και είναι εµφανής στο ανθρώπινο
µάτι. Ως ηµι-εµφανή, ορίζουµε το µηχανισµό που αφενός είναι
προσβάσιµος στον άνθρωπο για ενδεχόµενη παρέµβαση ή
ακόµα και επιδιόρθωση, όµως δεν είναι εµφανής στο µάτι.
Τέλος, ως κρυφό ορίζουµε το µηχανισµό ο οποίος ούτε είναι
προσβάσιµος στον άνθρωπο αλλά ούτε και εµφανής. Ο ηµιεξοικείωσης αφού νιώθει ότι µπορεί να ελέγχει ανά πάσα
στιγµή την όποια µεταβολή, χωρίς όµως να έχει απώλειες στο
αισθητικό

κοµµάτι.

Ο

κρυφός

µηχανισµός

όπως

αντιλαµβανόµαστε δίνει το λιγότερο δυνατό έλεγχο στον
άνθρωπο, κάνοντας ακόµα πιο δύσκολη την εξοικείωση του µε
το χώρο.
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εµφανής λοιπόν δίνει στον άνθρωπο το µέγιστο βαθµό

4.1.3 Ταχύτητα µεταβολής

| 1. µεσαία, 2. αργή, 3. γρήγορη

Η ταχύτητα της µεταβολής, ειδικά όταν για µηχανική
µεταβολή, παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικειοποίηση των
µεταβολών ή όχι από τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος δεν
µπορεί ούτε να ελέγξει κάτι αλλά ούτε και το καθορίσει, ενώ
αυτό µεταβάλλεται σταδιακά, χωρίς να το αντιλαµβάνεται σε
πολλές περιπτώσεις, αυτό αποτελεί µικρή «απειλή» για
εκείνον. Από την άλλη µεριά, κάτι το οποίο χειρίζεται ο ίδιος
ριζικά, τότε είναι πιο εύκολο να εξοικειωθεί µαζί του, αφού
αυτό αποτελεί προέκταση της βούλησης και της επιθυµίας του.
Είναι δηλαδή µία µηχανή που λειτουργεί σύµφωνα µε τις
επιθυµίες του. Όπως ανέφερε και ο Ernst Jentsch και εν
συνεχεία αναφέρθηκε και στην θεωρία της «Κοιλάδας της
φρίκης», κάτι που µέχρι πρότινος ήταν ακίνητο και αµφίβολο
κατά πόσο είναι ζωντανό ή νεκρό, όταν ξαφνικά αποκτήσει
κίνηση, δηµιουργεί αυτόµατα και το αίσθηµα του ανοίκειου
στον άνθρωπο. Η ταχύτητα δηλαδή που κάτι αλλάζει, ορίζει
και κατά πόσο ο άνθρωπος θα την αντιληφθεί την µεταβολή
αυτή και θα την αποδεχτεί ή όχι. Εφόσον λοιπόν µιλάµε είτε
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και διαµορφώνει κατά βούληση και το οποίο µεταµορφώνεται

για αντιληπτική µεταβλητότητα, που συνήθως δεν ελέγχεται
άµεσα από τον χρήστη, είτε για µηχανική, η οποία συνήθως
συνδέεται άµεσα από τον χρήστη, η ταχύτητα µπορεί να είναι
από αργή µέχρι µεσαία και γρήγορη. Αργή µπορεί να
χαρακτηριστεί η ταχύτητα στη διάρκεια της οποίας µπορούν να
αλλάξουν τα δεδοµένα και να χρειαστεί µία νέα προσαρµογή.
Μεσαία χαρακτηρίζεται η κίνηση που γίνεται στον χρόνο που
είναι αρκετός ώστε να βλέπει ο άνθρωπος το αποτέλεσµα που
επιθυµεί και να προλαβαίνει φυσικά να το αντιληφθεί.
Γρήγορη µπορεί να χαρακτηριστεί η ταχύτητα κατά την οποία
δεν προλαβαίνει ο χρήστης να αντιληφθεί άµεσα, καθώς και
κλίµακας της κατοικίας, η οποία είναι µικρή έως µέτρια, ως
ιδανική ταχύτητα µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τη µεσαία,
δεύτερη την αργή και τελευταία τη γρήγορη.
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να επέµβει σε περίπτωση που θέλει να αλλάξει κάτι. Λόγω της

4.1.4 Ανταπόκριση υλικών

| 1. έντονη, 2. µέτρια, 3. µικρή

Τα υλικά ενός χώρου, πόσο µάλλον της κατοικίας,
διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό την αντίδραση και τα
συναισθήµατα

που

δηµιουργούνται

στον

άνθρωπο.

Η

υλικότητα άλλωστε ήταν πάντα ένα µεγάλο κεφάλαιο στην
εργαλειοθήκη του κάθε αρχιτέκτονα και σπάνια παίζει ρόλο
δευτερεύοντα σε µία αρχιτεκτονική σύνθεση, αφού έχει την
ικανότητα να αλλάζει τελείως τόσο την εικόνα όσο και την
αίσθηση που έχει ο άνθρωπος µέσα ή έξω από έναν χώρο.
σε µία ενδοµήτρια αρχιτεκτονική, παραπλήσια στην κοιλιά της
µητέρας µας, δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για µία πιο
γρήγορη και αποτελεσµατική εξοικείωση του ανθρώπου µε το
χώρο. Η διαρκής αναφορά σε µία ενδοµήτρια αρχιτεκτονική
µας παραπέµπει στην αναζήτηση “έξυπνων υλικών” που ζουν
και τα οποία αντιδρούν σε κάθε ερέθισµα που λαµβάνουν από
τον άνθρωπο. Επιφάνειες οι οποίες έχουν µνήµη και διατηρούν
το

αποτύπωµα

του

ανθρώπου,

τοίχοι

που

παίρνουν

διαφορετική απόχρωση ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες,
υαλοστάσια που αλλάζουν όψη και αντικείµενα που το καλούπι
τους καθορίζεται από την µορφή του ανθρώπου είναι κάποια
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Υλικά εύκαµπτα και µαλακά, που όπως είπαµε παραπέµπουν

µόνο παραδείγµατα από αυτά τα

υλικά. Όσο µεγαλύτερη η

ανταπόκριση των υλικών αυτών, τόσο πιο άµεση θα είναι και
εξοικείωση του ανθρώπου µε το χώρο στον οποίο βρίσκονται.
Τα υλικά αυτά γίνονται προέκταση της µνήµης του ανθρώπου,
αφού και τα ίδια αποκτούν βάση δεδοµένων, στην οποία
αποθηκεύεται κάθε πληροφορία που αφορά τον άνθρωπο.

4.1 | κριτήρια αναγνώρισης
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4.1.5 Σαφήνεια ορίων _ κελύφους:
_ εσωτερικού:

| 1. έντονη, 2. µέτρια, 3. µικρή

| 1. µέτρια, 2. έντονη, 3. µικρή

Ανέκαθεν η αρχιτεκτονική χαρακτηριζόταν από τη
συνεχή προσπάθεια να αποσαφηνιστούν και να διακριθούν
όρια αλλά και να ορισθούν οι ποιότητες του. Η παντελής
έλλειψη ορίου ανάµεσα σε εξωτερικό και εσωτερικό, δηµόσιο
και ιδιωτικό κάνει τον άνθρωπο να χάνει τα όρια γενικότερα.
Φυσικά δε µιλάµε για απόλυτα, συµπαγή και σταθερά όρια,
αλλά και για συµβολικά, τα οποία λειτουργούν και ως σηµεία
ίσως συνεπάγεται και την αδυναµία διαχωρισµού του ίδιου του
ατόµου από το σύνολο, του ατοµικού από την κοινωνία. Όπως
αναφέρει εξάλλου και ο Anthony Vidler,το άτοµο που δεν
µπορεί να βρει τα νέα όρια του εξωτερικού και εσωτερικού
συχνά συγχύζεται και αυτή η κατάσταση αποτελεί συνθήκη, η
οποία κατ’ εξοχήν προκαλεί την εµφάνιση του ανοίκειου. Οι
άνθρωποι που κατοικούν σε χώρους οι οποίοι βρίσκονται σε
διαρκή έκθεση στα µάτια του καθενός, νιώθουν από κάποιο
σηµείο και έπειτα αρκετά άβολα, και συνεχώς εκτεθειµένοι.
Συνεπώς πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη φροντίδα στο θέµα αυτό
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αναφοράς. Η έλλειψη ορίου του εσωτερικού µε το εξωτερικό

και να µπορεί να προσαρµόζεται κάθε φορά το πόσο εκτίθεται
ή όχι ο χρήστης στις ανεπιθύµητες µατιές των περαστικών.
Ο µη διαχωρισµός του εσωτερικού από το εξωτερικού
έγινε ακόµα πιο έντονος µετά την εκτεταµένη χρήση της
διαφάνειας, ειδικά µετά και το Μοντερνισµό. Η διαφάνεια
αποτελεί έναν ακόµη λόγο εµφάνισης του αισθήµατος του
ανοίκειου όπως επίσης και η αντανάκλαση του ίδιου µας του
εαυτού, η εµφάνιση του ειδώλου µας δηλαδή στο τζάµι.
Σύµφωνα και πάλι µε τον Anthony Vidler, η διαφάνεια είναι
σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί και συχνά µετατρέπεται είτε στο
αντίθετο της, την αδιαφάνεια, είτε στο αντίστροφο της, την
Ακόµα αν θεωρητικά λοιπόν η διαφάνεια

µπορεί να προάγει µία πιο υγιή αρχιτεκτονική, δεν είµαστε
ωστόσο ακόµα σίγουροι για την ψυχική υγεία των χρηστών
της, αφού πλέον εντοπίζει τον εαυτό του στην αντανάκλαση
του γυαλιού και όχι στον χώρο που πραγµατικά βρίσκεται.
Ίσως λοιπόν η απάντηση σε αυτό θα ήταν ότι εφόσον
παίρνουµε ως δεδοµένο ότι δεν µπορεί να επιτευχθεί αλλά και
να διατηρηθεί η διαφάνεια, τότε ίσως θα µπορούσε ο
άνθρωπος να ορίζει τον βαθµό αδιαφάνειας, αντανάκλασης ή
διαφάνειας,

ώστε εκτός των άλλων να εξυπηρετεί και τον

ίδιο.
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αντανάκλαση.

Η διάκριση ορίων δεν αφορά φυσικά µόνο στο
διαχωρισµό του εξωτερικού από το εσωτερικό, αλλά αφορά
επίσης και το εσωτερικό καθαυτό, πως µπορεί δηλαδή να
µεταβάλλονται τα όρια ενός χώρου µέσα σε µία κατοικία και
κατά πόσο θα το αντιλαµβάνεται αυτό ο άνθρωπος. Η
σαφήνεια των ορίων, τόσο του κελύφους όσο και του
εσωτερικού µπορεί να είναι µεγάλη, µέτρια ή µικρή. Στον
εσωτερικό χώρο ιδανική είναι η µέτρια σαφήνεια, καθώς δίνει
µεν τη δυνατότητα στον χρήστη να αλλάζει τους χώρους βάσει
των αναγκών του και να τους προσαρµόζει στην καθηµερινή
του ζωή, έχοντας όµως ως πιο σταθερό το όριο του
µεγάλη και τέλος η µικρή σαφήνεια ως ιεραρχία. Στο
εξωτερικό κέλυφος όµως δε συµβαίνει το ίδιο, καθώς ιδανική
είναι η µεγάλη σαφήνεια των ορίων, αφού στην περίπτωση
διαχωρίζει όχι µόνο δύο χώρους, αλλά και το µέσα από το
έξω, το ιδιωτικό από το δηµόσιο, το άτοµο από την κοινωνία.
Εποµένως ο χρήστης νιώθει λιγότερη οικειότητα µε την µέτρια
σαφήνεια εξωτερικών ορίων και ακόµα λιγότερη µε τη µικρή
σαφήνεια.
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καταφυγίου του, το εξωτερικό δηλαδή κέλυφος. Ακολουθεί η

4.1.6 αντίληψη µεταβολής - µορφής

| 1. µέτρια, 2. µικρή, 3. µεγάλη

Το µέγεθος της µεταβολής που αντιλαµβάνεται ο
άνθρωπος ορίζει και τον βαθµό ανοίκειου που νιώθει στο χώρο
αυτό. Για παράδειγµα ακόµα και η πόρτα που ανοίγει και
κλείνει, είναι και αυτό µία µεταβολή στον χώρο, λόγω όµως
της πολύ µικρής της κλίµακας ειδικά σε σχέση µε το όλο, δεν
ταράζει,

αλλά

ούτε

και

προκαλεί

το

ενδιαφέρον

του

ανθρώπου. Το ζήτηµα λοιπόν είναι τι διαστάσεις παίρνει αυτό
κινείται

και

µεταβάλλεται

και

κατά

πόσο

το

αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος. Ο Ernst Jentsch, µιλάει για το
περίεργο συναίσθηµα που νιώθει ο άνθρωπος, όταν κάτι
µεγάλο, από τον κορµό ενός δέντρου µέχρι ένα τεράστιο φίδι,
αποκτήσει ζωή και αρχίσει να κινείται. Τίθεται λοιπόν τόσο το
θέµα της µορφής όσο και της κλίµακας, του ποσοστού της
µεταβολής δηλαδή που το ανθρώπινο µάτι αντιλαµβάνεται. Η
µορφή, εφόσον µεταβάλλεται τµηµατικά, έχει µικρότερο
ποσοστό αντίληψης από την ολική µεταβολή της µορφής, η
οποία συνεπάγεται και τη δηµιουργία µίας νέα µορφής.
Μπορούµε

λοιπόν να ορίσουµε ως ποσοστό µεταβολής, το

χώρο που µεταβάλλεται προς τον συνολικό χώρο και σε κάθε
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που

περίπτωση

να

ελέγχουµε

το

ποσοστό

που

προκύπτει.

Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν, ότι η αναλογία της κλίµακας της
µεταβολής σε σχέση µε την κλίµακα του συνολικού χώρου ή
της συνολικής κατοικίας θα πρέπει να τηρούν µία αναλογία.
Με τον τρόπο αυτό, ένα µέρος διατηρείται σταθερό, δίνοντας
τη δυνατότητα στο χρήστη να έχει σηµεία αναφοράς και να
µπορεί να παρακολουθεί τις αλλαγές, µη χάνοντας τόσο τον
προσανατολισµό του όσο και τον ίδιο του τον εαυτό στο χώρο.

πρόσβαση – εµφάνιση

µηχανισµού | ταχύτητα µεταβολής | ανταπόκριση υλικών
|

σαφήνεια ορίων κελύφους-εσωτερικού

|

αντίληψη

µεταβολής -µορφής |
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έλεγχος από τον χρήστη |

παράγοντας

πρόσβαση –
εµφάνιση µηχανισµού

ταχύτητα µεταβολής

ανταπόκριση υλικών

σαφήνεια ορίων κελύφους _
εσωτερικού

αντίληψη µεταβολής - µορφής

βαθµός οικειότητας

έµµεσος



άµεσος



αυτοµατισµός



ηµι-εµφανής



εµφανής



κρυφός



µεσαία



αργή



γρήγορη



έντονη



µέτρια



µικρή



έντονη | µέτρια



µέτρια | έντονη



µικρή | µικρή



µέτρια



µικρή



µεγάλη


85 |

4.1 | κριτήρια αναγνώρισης








έλεγχος από τον χρήστη

είδος

04

4 | έλεγχος σε µελέτες περιπτώσεων

Κεφάλαιο 4.2 | µελέτες περιπτώσεων
Όπως προαναφέρθηκε λόγω του µεταβατικού σταδίου
στο οποίο βρίσκεται ο τοµέας αυτός της µεταβλητότητας και
ιδιαίτερα της αντιληπτικής, κάποια από τα παραδείγµατα
βρίσκονται είτε σε πειραµατικό στάδιο, είτε αποτελούν
λόγους.

Οι τιµές

του

πεδίου

στο

οποίο

κινούνται τα

παραδείγµατα αυτά, είναι από το 1_το πιο οικείο_ µέχρι και το
3 _το πιο ανοίκειο_ και άρα λιγότερο επιθυµητό. Τα
παραδείγµατα που επιλέχθηκαν αφορούν περιπτώσεις, στις
οποίες ένα ή περισσότερα στοιχεία των παραγόντων αυτών
είναι ιδιαίτερα έντονα, υπερκαλύπτοντας ενδεχοµένως τα
υπόλοιπα.
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προτάσεις οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί για διάφορους

4.2.1. e-motive house| Kas Oosterhuis_ONL | 2002

Ο αρχιτέκτονας Kas Oosterhuis µαζί µε την οµάδα του
ONL, σχεδίασαν το 2002 το e-motive house, µία κατασκευή
η οποία είναι προγραµµατισµένη να αλλάζει µορφή ανάλογα

εικ. 42

µε τη διάθεση των χρηστών της και έτσι να διαµορφώνει και ή
ίδια η κατασκευή µία κάποια ʹ′διάθεσηʹ′. Οι ίδιοι οι δηµιουργοί
του υποστηρίζουν πως η κατοικία πρέπει να αποτελεί πεδίο
έρευνας, ένα εργαστήριο δηλαδή το όποιο διερευνά και
επισκεπτών ακόµα και των ίδιων των στοιχείων του κτιρίου
µεταξύ τους. Τα παραδοσιακά υλικά εµπλουτίζονται και σε

εικ. 43

αυτά ενσωµατώνονται στοιχεία τελευταίας τεχνολογίας. Όλος
ο σχεδιασµός αλλά και η κατασκευή γίνεται µία διαδικασία
προγραµµατισµού και συνεχούς επαναπροσδιορισµού. Τα
πάντα στην κατοικία αυτή εκτός από τους υγρούς χώρους_ την
κουζίνα και τα λουτρά_ µεταβάλλονται και διαµορφώνουν
διαφορετικούς χώρους ανά περίπτωση. Η µορφή αυτού του
σπιτιού είναι ένας µακρύς και κινητός χώρος έχοντας ως
σταθερά στοιχεία στα δύο του άκρα, τους υγρούς χώρους, οι
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ανιχνεύει τη σχέση κατοικίας και κατοίκου, κατοικίας και

οποίοι εµφανίζονται ως συµπαγείς όγκοι. Ο χώρος λοιπόν που
µεσολαβεί ανάµεσα τους είναι τελείως ευέλικτος και δίνει τη
δυνατότητα στον χρήστη να το διαµορφώσει όπως επιθυµεί
όπως υποστηρίζει και ο ίδιος ο αρχιτέκτονας. Μπορεί να
µετατραπεί από χώρος φαγητού σε χώρο γραφείου και από
υπνοδωµάτιο

σε

χώρο

καθιστικού.

Τα

υλικά

που

χρησιµοποιούνται είναι τόσο µαλακά όσο και σκληρά. Τη
σκληρή κατασκευή αποτελούν συµπαγείς ξύλινοι δοκοί και τη
µαλακή

µακρόστενοι

φουσκωτοί

θάλαµοι

ανάµεσα

στις

δοκούς. Η σκληρή δοµή στο εξωτερικό είναι καλυµµένη µε
φωτοβολταϊκά, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι
δοκοί είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους µε συνδέσµους που
είτε

να

τεντώνουν,

είτε

να

συστέλλονται,

προσαρµόζοντας κάθε φορά την όλη κατασκευή και δίνοντας
µορφή στο e-motive house. 69

69

(2010, 06 15). ανάκτηση από http://www.oosterhuis.nl
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µπορούν

4 | έλεγχος σε µελέτες περιπτώσεων
| έλεγχος από τον χρήστη | 1. έµµεσος έλεγχος
γίνεται βάσει των κινήσεων, αφήνει κατά κάποιον τρόπο τα
ίχνη του στο χώρο ο άνθρωπος και ο χώρος αντιγράφει την
κάθε του κίνηση
|πρόσβαση-εµφάνιση µηχανισµού | 3. κρυφός
|ταχύτητα µεταβολής | 1. µεσαία
|ανταπόκριση υλικών | 3. µικρή

|σαφήνεια ορίων : κελύφους | 1. έντονη
: εσωτερικού| 3. µικρή
Ο διαχωρισµός του εσωτερικού από το εξωτερικό είναι σαφής,
αφού η κατασκευή λειτουργεί ο κέλυφος. Οι εσωτερικοί χώρoi
είναι αρκετά διάχυτοι µε πολύ ευµετάβλητα και διάχυτα όρια.
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µη χρήση έξυπνων υλικών

|αντίληψη µεταβολής - µορφής | 3. µεγάλη
Η αναλογία των µεταβολών σε σχέση µε τα σταθερά κοµµάτια
της κατασκευής είναι σχετικά µεγάλη. Η όλη κατασκευή, αν
και δεν µεταβάλλεται ριζικά αφού παραµένουν κάποιοι χώροι
σταθεροί, αλλάζει εσωτερικά στο µεγαλύτερο ποσοστό της
επιφάνειας του, διαµορφώνοντας έτσι και το κέλυφος.

αξιολόγηση_
Ενώ υπάρχει η πρόθεση να δηµιουργηθεί ένας χώρος ο οποίος
κάτι τέτοιο τελικά δεν επιτυγχάνεται. Η ριζική µεταβολή των
χώρων, οι οποίοι πλάθονται και µεταβάλλονται ανά πάσα
στιγµή δηµιουργεί προβλήµατα προσανατολισµού στο άτοµο. Η
κατάσταση αυτή επιβαρύνεται ακόµα περισσότερο από τη µη
δυνατότητα πρόσβασης και ελέγχου, στη διαδικασία της όποια
µεταβολής, από το χρήστη. Η µη ύπαρξη έξυπνων υλικών
τέλος, αλλά αντίθετα η χρήση συµβατικών υλικών, δεν
συντελούν στην εξοικείωση του χώρου. Πρόκειται λοιπόν για
µία όχι τόσο πετυχηµένη απόπειρα, αφού τα αρνητικά
υπερκαλύπτουν τα θετικά της µελέτης αυτής.
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θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις κινήσεις του χρήστη του,

4.2.2. Curtain Wall House| Shigeru Ban | 1995

To 1995 o Sigheru Ban σχεδίασε στο Τόκυο µία
τριώροφη κατοικία, το Curtain Wall House, βασικό στοιχείο
της οποίας είναι η κουρτίνα-τοίχος, όπως άλλωστε µαρτυρά
και το όνοµα της. Ο αρχιτέκτονας επανασχεδίασε µία τυπική
ιαπωνική κατοικία, θέλοντας όχι µόνο να χρησιµοποιήσει

εικ. 45

σύγχρονα υλικά αλλά και να αναδείξει το σύγχρονο τρόπο
ζωής που σχετίζεται µε την ελευθερία και την ειλικρίνεια. Ο
βαθµός της ιδιωτικότητας γίνεται µε ελεγχόµενο τρόπο, αφού
η τεράστια αδιαφανής κουρτίνα ανοίγει και κλείνεται κατά τη
θέση των γνωστών στην ιαπωνική κουλτούρα οθόνων shoji και
sudare, της πόρτας fusuma κ.α. Σηκωµένο σε πυλωτή, ο
χώρος του ισογείου χρησιµεύει ως χώρος στάθµευσης.

Στο

εικ. 46

δεύτερο όροφο βρίσκονται οι χώροι που µοιράζεται η
οικογένεια, και συγκεκριµένα το καθιστικό, ο χώρος φαγητού
και η κουζίνα ενώ τα τρία υπνοδωµάτια βρίσκονται στον τρίτο
όροφο.

70

Στο δεύτερο όροφο, µία βεράντα επεκτείνει ακόµα

περισσότερο τα όρια της κατοικίας. Οι χώροι που καλύπτονται
εικ. 47
70

Terence, R. (1999). The Un-Private House. New York, NY: The Museum of
Modern Art.72-75
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βούληση του κατοίκου. Η χοντρή αυτή µεµβράνη παίρνει την

από τη βαριά αυτή κουρτίνα καλύπτονται εσωτερικά από
κινητά πανέλα υαλοστασίων, καθαρά και µόνο για την
προστασία από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες, αλλά και για
θέµατα ασφάλειας. Η περίπτωση αυτή αποτελεί υλοποιηµένη
πρόταση.

4.2 | µελέτες περιπτώσεων

92 |

4 | έλεγχος σε µελέτες περιπτώσεων
| έλεγχος από τον χρήστη | 2. άµεσος έλεγχος
Ο χρήστης αποφασίζει ανά πάσα στιγµή για τη θέση της
κουρτίνας
| πρόσβαση – εµφάνιση µηχανισµού | 1. ηµι-εµφανής
Σχετικά απλός µηχανισµός της κουρτίνας-τοίχου, ο οποίος
ελέγχεται µέσω κάποιου πίνακα.
| ταχύτητα µεταβολής | 1. µεσαία
| ανταπόκριση υλικών | 3. µικρή

|σαφήνεια ορίων : κελύφους | 3. µικρή
: εσωτερικού| 2. έντονη
Η µη ύπαρξη εξωτερικού περιβλήµατος, στην περίπτωση
φυσικά που η κουρτίνα είναι µαζεµένη, δηµιουργεί διάχυση
των

ορίων

εσωτερικού

και

εξωτερικού,

δηµόσιου

και

ιδιωτικού. Τα εσωτερικά χωρίσµατα είναι σταθερά χωρίς να
υπόκεινται σε κάποια αλλαγή.
| αντίληψη µεταβολής - µορφής | 3. µεγάλη
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µη χρήση έξυπνων υλικών

Το ποσοστό αντίληψης της µεταβολής είναι αρκετά µεγάλο.
Παρά το γεγονός ότι µόνο το εξωτερικό περίβληµα της
κατοικίας µεταβάλλεται, ωστόσο αυτό περιβάλλει όλη την
κατοικία και καταλαµβάνει µεγάλη επιφάνεια αναλογικά µε το
υπόλοιπο του κτιρίου.

αξιολόγηση_
Η περίπτωση αυτή αφορά σε περίπτωση κατοικίας που
αποτελεί και τόπο µόνιµης διαµονής. Για το λόγο αυτό, παρά
το γεγονός ότι πολλά κριτήρια του δεν ικανοποιούνται, κατά
ικανοποίηση

όλων

των

άλλων

κριτηρίων

µπορεί

να

δικιολογηθεί, η προφανής διάχυση εξωτερικού όριου δεν
µπορεί να αγνοηθεί, κάτι το όποιο αποτελεί και το κύριο θέµα
προς συζήτηση, στο παράδειγµα αυτό.
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κάποιον τρόπο δικαιολογείται. Ωστόσω ακόµα και αν η µη

4.2.3 Housewarming MyHome|J. Mayer Architects|2007
Μία απόπειρα να δηµιουργηθεί ένα χώρος στον οποίο ο
άνθρωπος

αφήνει

τα

σηµάδια

του,

αποτελεί

και

το

Housewarming MyHome, το οποίο κατασκευάστηκε το
2007. Ο αρχιτέκτονας J. Mayer H. χρησιµοποιεί “έξυπνα
υλικά”, σαν αυτά που χρησιµοποιεί και η Carole Collet, τα
λεγόµενα

«poetic

textiles»,

στην

προσπάθεια

του

να

εικ. 48

δηµιουργήσει δυναµικούς χώρους, οι οποίοι αλλάζουν οπτικά.
Οι επιφάνειες τόσο των “τοίχων” όσο και αυτών που
λειτουργούν ως καθίσµατα, επενδύονται µε θερµοευαίσθητο
ζεσταθεί ή κρυώσει αντίστοιχα. Το άγγιγµα, η παρουσία του
ανθρώπου και η δραστηριότητα του, µετατρέπονται σε

εικ. 49

ψηφιακά ίχνη, που µαρτυρούν και όλα τα παραπάνω και η
προσωρινότητα επιµηκύνεται έστω και για λίγο. Υπάρχουν
επίσης κρυφά καλώδια, τα οποία ανάλογα µε την θερµότητα
φωτίζονται, δηµιουργώντας εκτός των άλλων και µία τεχνητή
διακόσµηση η οποία βασίζεται όµως στη χρήση της από τον
εικ. 50
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υλικό, το οποίο αλλάζει όψη, κυρίως απόχρωση, όταν

κάτοικο και η οποία εµφανίζεται και εξαφανίζεται σε τακτά
διαστήµατα.71

Heinich, N., & Fransiska, E. (2009). Sensing Space: Future Architecture by
Technology. Berlin: Jovis. 46-47
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71

4 | έλεγχος σε µελέτες περιπτώσεων
| έλεγχος από τον χρήστη | 1. έµµεσος
Ο χρήστης αφήνει τα ίχνη του, σύµφωνα µε τις κινήσεις του. Ο
χρήστης δεν έχει ως πρόθεση να προκαλέσει αυτές τις
µεταβολές,

αλλά

δηµιουργούνται

ως

επακόλουθο

των

ενεργειών του.

| πρόσβαση – εµφάνιση µηχανισµού | 3. κρυφός
Τα φωτιζόµενα καλώδια δεν είναι εµφανή, ενεργοποιούνται
ανάλογα µε την θερµότητα και λειτουργούν ως κρυφός
διακοσµητικός φωτισµός. Ο άνθρωπος τόσο σε αυτά όσο και
τα ελέγξει άµεσα.

| ταχύτητα µεταβολής | 1.µεσαία
| ανταπόκριση υλικών | 1. έντονη
Οι σκληρές επιφάνειες επενδύονται από θερµοευαίσθητα
υλικά, άλλοτε µαλακά και άλλοτε λιγότερο µαλακά, τα οποία
αλλάζουν ανάλογα είτε µε την θερµότητα του σώµατος είτε του
αέρα.
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στις επιφάνειες δεν έχει την δυνατότητα πρόσβασης ώστε να

|σαφήνεια ορίων : κελύφους | 1. έντονη
: εσωτερικού| 2. έντονη
Ο διαχωρισµός του εσωτερικού από το εξωτερικό είναι σαφής
αφού η κατασκευή λειτουργεί ως κέλυφος, διαχωρίζοντας
εµφανώς το µέσα από το έξω. Οµοίως και το εσωτερικό της
κατοικίας αυτής δεν υφίσταται µεταβολές στα όρια του, αφού
η όποια µεταβολή είναι µόνο αντιληπτική.

| αντίληψη µεταβολής - µορφής | 1.µέτρια
Οι αντιληπτικές µεταβολές, δεν αφορούν το σύνολο της
κατοικίας, αλλά µέρος του, οπότε µεταβάλλουν την αίσθηση
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της οικειότητας, αλλά όχι σε µεγάλο βαθµό.

αξιολόγηση_
Παρότι η µελέτη αυτή δεν έχει υλοποιηθεί, και αποτελεί
πρόταση, αλλά και το γεγονός ότι περισσότερο έχει την µορφή
εγκατάστασης παρά ολοκληρωµένης κατοικίας, αποτελεί µία
πολύ καλή αφετηρία στην διερεύνηση όλων των εννοιών που
έχουν αναφερθεί παραπάνω. Χώροι που διαµορφώνονται
βάσει του εκάστοτε χρήστη, που ακολουθούν τις ανάγκες του
και διευκολύνουν την διαβίωση του εµφανίζονται έντονα σε
αυτόν τον χώρο. Μπορούµε λοιπόν να το θεωρήσουµε ένα
αρκετά καλό δείγµα µεταβλητής αρχιτεκτονικής, το οποίο θα
της κατοικίας.
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µπορούσε να δοκιµαστεί και σε µία µεγαλύτερη κλίµακα, αυτή

4.2.4. The Remote Home| Tobi Schneidler+Team|2000
Σήµερα µε τη χρήση της τεχνολογίας, µπορεί ανά πάσα
στιγµή να επιτευχθεί η επικοινωνία ακόµα και ανάµεσα σε
ζευγάρια

τα

οποία

ζουν

µακριά.

Έτσι

οι

σχέσεις

εξ

αποστάσεως αποτελούν ένα αρκετά συχνό φαινόµενο πλέον.
Πόσο πιο έντονη όµως θα ήταν η “παρουσία” του ενός από

εικ. 51

τους δύο, αυτού που ζει µακριά, αν κάποια ίχνη στο χώρο
µαρτυρούσαν την παρουσία του, στον χώρο που ζει o άλλος; Η
εγκατάσταση
κατοικίας,

το

The

Remote

οποίο

Home,

βρίσκεται

σε

αποτελεί
δύο

πρωτότυπο
διαφορετικές

είναι το γεγονός ότι εστιάζει στη συναισθηµατική αντίδραση
ενοίκων, οι οποίοι ενώ συνδέονται συναισθηµατικά µένουν

εικ. 52

µακριά ο ένας από τον άλλο. Στα δύο αυτά σκέλη κατοικίας
λοιπόν, τα οποία όπως είπαµε χωρίζουν µεγάλες αποστάσεις,
υπάρχουν αισθητήρες και κινούµενα στοιχεία τα οποία
συνδέονται µέσω διαδικτύου. Οι τοίχοι ενεργοποιούνται µε
κινήσεις και αλλάζουν χρώµα ανάλογα µε τον άλλο ένοικο, αν
βρίσκεται σπίτι ή όχι για παράδειγµα. To διαµέρισµα ολόκληρο
γίνεται ένα διαισθητικό περιβάλλον επικοινωνίας, κάνει τους
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τοποθεσίες. Το ιδιαίτερο σε αυτή την εγκατάσταση κατοικίας

ενοίκους του να νιώθουν κοντά ο ένας στον άλλον, ακόµα και
όταν τους χωρίζουν πολλά χιλιόµετρα.72

Heinich, N., & Fransiska, E. (2009). Sensing Space: Future Architecture by
Technology. Berlin: Jovis. 38-41
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72

4 | έλεγχος σε µελέτες περιπτώσεων
| έλεγχος από τον χρήστη | 3. αυτοµατισµός
Ο χρήστης της άλλης κατοικίας διαµορφώνει την αντίδραση
του χώρου κάθε στιγµή κατά τη διάρκεια της ηµέρας, οπότε ο
ένοικος της κατοικίας δε διαµορφώνει τη µεταβολή στο χώρο
που ζει.
| πρόσβαση – εµφάνιση µηχανισµού | 3. κρυφός
Ο όποιος µηχανισµός είναι κρυφός αλλά και µη προσβάσιµος
από τον άνθρωπο.

| ανταπόκριση υλικών | 1. έντονη
Χρήση έξυπνων υλικών τα οποία µε τη βοήθεια κατάλληλων
αισθητήρων επεξεργάζονται τα ερεθίσµατα που λαµβάνουν ως
δεδοµένα.
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| ταχύτητα µεταβολής | 1.µεσαία

|σαφήνεια ορίων : κελύφους | 1. έντονη
: εσωτερικού| 2. έντονη
Ο διαχωρισµός τόσο του εσωτερικού από το εξωτερικό όσο και
του εσωτερικού καθαυτό, είναι σαφής αφού τα όρια τους δεν
υφίστανται µεταβολές.
| αντίληψη µεταβολής - µορφής | 1.µέτρια
Οι αντιληπτικές µεταβολές δεν αφορούν στο σύνολο της
κατοικίας, αλλά µέρος του, κυρίως αντικείµενα µικρής
κλίµακας, συνεπώς µεταβάλλουν την αίσθηση της οικειότητας,
αλλά όχι σε µεγάλο βαθµό.

Στη µελέτη αυτή, πειραµατικού χαρακτήρα, η οποία λειτουργεί
ως εγκατάσταση, κυρίος στόχος είναι η συαναισθηµατική
σύνδεση δύο ατόµων που βρίσκονται µακριά. Η συνεχής
µεταβολή του χώρου βάσει ενός ανθρώπου ο οποίος δεν
βρίσκεται στον ίδιο χώρο, σίγουρα προκαλεί σε µεγάλο βαθµό,
τη µη εξοικείωσή του χώρου αυτού από το χρήστη του. Ακόµα
λοιπόν και αν οι υπόλοιποι παράγοντες σε µεγάλο βαθµό
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αξιολόγηση_

ικανοποιούνται, το θέµα του µη ελέγχου από τον κάτοικο κατά
κάποιο τρόπο τα αναιρεί.
Αποτελεί όµως καλή αφετηρία ώστε να διερευνηθεί περεταίρω
το

θέµα,

αφού

πρεσεγγίζει

το

θέµα

εννοιολογικά

και

σηµασιολογικά.

4.2 | µελέτες περιπτώσεων
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4.2.5. Κατοικία_ Επιστηµονικό παρατηρητήριο στην
Ανταρκτική | Γκολογκίνα Έλλη_ Φραγκάκη Ιωάννα |
µάθηµα: αρχιτεκτονική της µεταβλητότητας | 2008
Στόχος του θέµατος αυτού ήταν να σχεδιαστεί στο πολύ
απαιτητικό από άποψης κλιµατικών συνθηκών έδαφος της

εικ.54 τρισδιάστατο µοντέλο

Ανταρκτικής, ένα χώρος ο οποίος θα µπορούσε να λειτουργεί
τη µέρα ως παρατηρητήριο και χώρος εργασίας για 2
επιστήµονες και το υπόλοιπο της µέρας ως κατοικία. Ο χώρος
ύπνου είναι ένα προεξέχον συρόµενο δωµάτιο, το οποίο
επεκτείνεται οριζόντια προς τα έξω κατά την διάρκεια της

4.2 | µελέτες περιπτώσεων

νύχτας και προς τα µέσα κατά την διάρκεια της ηµέρας. Επίσης
το παρατηρητήριο και ο χώρος γραφείου αποτελούνται από
έναν άλλο όγκο ο οποίος αναπτύσσεται καθέτως, έχοντας τη
δυνατότητα να φτάσει το ύψος ακόµα και των 2 ορόφων, ώστε
να γίνεται η παρατήρηση πιο αποτελεσµατική. Οι όποιες
µεταβολές γίνονται χειροκίνητα, µε τη βοήθεια κατάλληλων
µηχανισµών.
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4 | έλεγχος σε µελέτες περιπτώσεων
| έλεγχος από τον χρήστη | 2. άµεσος
Ο χρήστης διαµορφώνει τους χώρους σύµφωνα µε τις ανάγκες
του, κάθε στιγµή στη διάρκεια της ηµέρας.
| πρόσβαση – εµφάνιση µηχανισµού | 2. εµφανής
Ο όποιος µηχανισµός είναι τόσο ορατός όσο και προσβάσιµος
από τον άνθρωπο.
| ταχύτητα µεταβολής | 1.µεσαία

Μη χρήση έξυπνων υλικών.
|σαφήνεια ορίων : κελύφους | 1. έντονη
: εσωτερικού| 1. µέτρια
Ο διαχωρισµός του εσωτερικού από το εξωτερικό όσο και του
εσωτερικού καθαυτό, είναι σαφής αφού τα όρια τους δεν
υφίστανται

ριζικές

µεταβολές.

Οι

χώροι

εσωτερικά

προσαρµόζονται στις ανάγκες των κατοίκων στην διάρκεια της
ηµέρας, µε τους εσωτερικούς χώρους άλλοτε να µεγαλώνουν
και άλλοτε να µικραίνουν.
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| ανταπόκριση υλικών | 3. µικρή

| αντίληψη µεταβολής - µορφής | 1.µέτρια
Το ποσοστό µεταβολής είναι µέτριο, αφού µεν αλλάζει την όψη
και τον χαρακτήρα των χώρων, χωρίς όµως ο χώρος να
υφίσταται ριζική µεταβολή.

αξιολόγηση_
Στην περίπτωση αυτή, οι χώροι διαµορφώνονται σύµφωνα µε
τις

ανάγκες

πρωτοβουλία.

των
Καµία

κατοίκων,
µεταβολή

έπειτα
δε

από

γίνεται

δική
ως

τους
έµµεσο

της απουσίας οποιουδήποτε υλικού,το οποίο ¨αφουγγράζεται¨
τα δεδοµένα τόσο από το περιβάλλον όσο και από τον ίδιον
τον άνθρωπο, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ναι µεν
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα περισσότερα κριτήρια τα
οποία έχουν τεθεί, δεν απαντάει όµως σε όλα µε το βέλτιστο
δυνατό τρόπο. Παρόλα αυτά, κανένα από τα χαρακτηριστικά
του, δεν είναι τόσο ισχυρό ώστε να δηµιουργήσει έντονο το
αίσθηµα του ανοίκειου, πράγµα αναγκαίο για ένα περιβάλλον
τόσο αποµακρυσµένο.
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αποτέλεσµα των ενεργειών του ανθρώπου. Επίσης το γεγονός

04

Κεφάλαιο 4.3 | συµπεράσµατα
Στην αρχή της µελέτης, έπειτα και από την ανάλυση
των νέων δεδοµένων που έχουν προκύψει στην δοµή της
κοινωνίας και συνεπώς της κατοικίας, τέθηκε το ερώτηµα του
κατά πόσο και µε ποιον τρόπο, η µεταβλητότητα µπορεί να
είναι το µέσον που θα ρυθµίζει το βαθµό οικειότητας στο χώρο
της κατοικίας, ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά ο βαθµός
οικείου ή ανοίκειου που επιθυµείται ή χρειάζεται.
Η ύπαρξη του ανοίκειου µπορεί να θεωρηθεί ως
δεδοµένη εξαρχής, αφού είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ανά
πάσα στιγµή, ακόµα και για κάτι που µέχρι πρότινος φαινόταν
οικείο. Το ζήτηµα µετατίθεται λοιπόν πλέον όχι στο αν υπάρχει
ή όχι το ανοίκειο, στο πόσο έντονο ή µη θα είναι. Ακόµα
του αισθήµατος του ανοίκειου, αυτό µπορεί να ρυθµιστεί µέσω
των παραγόντων που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Η µελέτη
του ανοίκειου µέσα από την ψυχανάλυση, και η προσπάθεια
ρύθµισης του βαθµού του µέσω της µεταβλητότητας, στην
αρχιτεκτονική και συγκεκριµένα στην κατοικία, οδήγησε στην
εξαγωγή κάποιων κριτηρίων. Φυσικά τα κριτηρία αυτά,
αφορούν και τη µερίδα των ανθρώπων που κατεξοχήν
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δηλαδή και στις περιπτώσεις που είναι επιθυµητή η παρουσία

ανήκουν στις κατηγορίες στις οποίες αναφερθήκαµε και όχι σε
κάθε άτοµο, το οποίο µπορεί και να µην αλλάξει ποτέ τον τόπο
διαµονής κατά τη διάρκεια της ζωής του. Επιπλέον, τα
κριτήρια που προκύπτουν, αποτελούν µέρος των συνολικών
παραγόντων που µπορεί να επηρέαζουν τα αίσθηµα αυτό,
καθώς αναφέρεται µόνο ό,τι έχει προκύψει από τη µελέτη
συγγραµάτων στον τοµέα της ψυχανάλυσης και όχι από
βιβλιογραφία γενικότερου περιεχοµένου. Οι παράγοντες αυτοί
ιεραρχούνται σε µία κλίµακα από το 1. µέχρι το 3. , όπου το 1.
είναι ο ελάχιστος βαθµός ανοίκειου και το 3. ο µέγιστος
βαθµός ανοίκειου
συγκεκριµένα,

που

µπορεί να

προέκυψαν

έξι

νιώθει κάποιος. Πιο

παράγοντες.

Ο

πρώτος

παράγοντας είναι ο έλεγχος από τον χρήστη, το κατά πόσον
δηλαδή ο άνθρωπος ορίζει αυτές τις µεταβολές βάσει των
και η εµφάνιση του µηχανισµού µεταβολής αφορά στη
δυνατότητα του ανθρώπου τόσο να µπορεί να επεµβαίνει ανά
πάσα

στιγµή

στον

µηχανισµό

που

ορίζει

τις

εκάστοτε

µεταβολές αλλά και στο κάτα ποσό αυτοί οι µηχανισµοί είναι
ορατοί στο ανθρώπινο µάτι. Επιπλέον, η ταχύτητα της
µεταβολής, όποια και αν είναι αυτή, συνεπάγεται και τη
διαφορετική ταχυτητα αντίληψης της από τον άνθρωπο και
αποτελεί βασικό παράγοντα στην εξοικείωση ή όχι µε τον
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αναγκών και των επιθυµιίων του ή όχι. Επίσης, η πρόσβαση

εκάστοτε χώρο. Η ανταπόκριση των υλικών, η ˝µνήµη˝
δηλαδή που αποκτούν τα υλικά ώστε να αποθηκεύουν
δεδοµένα που αφορούν στα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και
συµπεριφορές του χρήστη τους, κάνει τον άνθρωπο να αποκτά
άλλη σχέση και επαφή µε τον χώρο του. Ακόµα, η σαφήνεια
των ορίων τόσο του κελύφους όσο και του εσωτερικού, είναι
εξίσου σηµαντική, αφού θέτει κάποια σηµεία αναφοράς ως
προς τον ίδιο τον άνθρωπο. Τέλος, το ποσοστό αντίληψης της
µεταβολής και της µορφής αφορούν στο πόσο έντονη είναι
µία αλλαγή, κάτι το οποίο προκύπτει από το πόσο ριζικά ή όχι
αλλάζει µορφολογικά ο χώρος.
Κατόπιν, µε τη µελέτη των

πέντε περιπτώσεων

µεταβλητών κατοικιών, ελέγχθηκε το κατά πόσον οι κατοικίες
αυτές, πληρούν τα κριτήρια αυτά ώστε να επιτυγχάνεται ο
Παρατηρήθηκε σχεδόν σε όλες τις περιτπώσεις, ότι ενώ ένα ή
περισσότερα από τα κριτήρια τα ικανοποιούσαν στο µέγιστο
βαθµό, άλλα κριτήρια δεν τα ικανοποιούσαν καθόλου, ή και αν
τα ικανοποιούσαν, το έκαναν σε µικρό βαθµό. Εποµένως,
πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι δεν αρκεί η µονοµερής
φροντίδα

για

έναν

και

µόνο

παράγοντα,για

τα

υλικά

παραδείγµατος χάριν, ή για την ταχύτητα που γίνεται µία
µεταβολή,

αλλά

αντίθετα

πρέπει

να

ικανοποιούνται
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µέγιστος βαθµός οικειότητας, κατά την διαβίωση σε αυτές.

ταυτόχρονα όλοι οι παράγοντες κατά τον βέλτιστο δυνατό
τρόπο.

Άλλωστε

µπορεί

να

εξασφαλίζεται

η

αίσθηση

οικειότητας λόγω ενός παράγοντα και µετά να αναιρείται λόγω
κάποιου άλλου. Η φροντίδα από την πλευρά του αρχιτέκτονα
πρέπει να είναι συνολική και πολυδιάστατη. Σχέδον όλες οι
µελέτες περιπτώσεων συγκεντρώνουν µία µέση βαθµολογία
στην διαδικασία αξιολόγησης, γεγονός που δείχνει ακριβώς το
µεταβατικό στάδιο στο οποίο βρισκόµαστε. Αφενός δηλαδή
έχουν δηµιουργηθεί κάποια ερωτηµατικά σε σχέση µε το θέµα
και έχουν γίνει κάποιες πρώτες απόπειρες να απαντηθούν
αυτά µε τη βοήθεια της τεχνολογίας κυρίως και αφετέρου
όµως ο άνθρωπος δεν έχει εξοικειωθεί ακόµα µε τις
τεχνολογίες αυτές, δείχνοντας ακόµα µία σχετική επιφυλαξη
απέναντι τους. Για τον λόγο αυτό, δεν επιχειρήται ακόµα η
πτυχή της αρχιτεκτονικής, αλλά αντίθετα µπορούµε να πούµε
ότι η όποια επέµβαση έχει περισσότερο χαρακτήρα σηµειακής
επέµβασης.
Με τη δυνατότητα µεταβολής αλλά και προσαρµογής
του βαθµού ανοίκειου που µπορεί να νιώθει ο άνθρωπος σε
έναν χώρο, ορίζονται κάθε φορά και τα συναισθήµατα που
έχει αυτός κατά περίπτωση. Αφού δηλαδή η µεταβλητότητα
δίνει στον αρχιτέκτονα την δυνατότητα να διαµορφώνει και να
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προσπάθεια πλήρους ένταξης της µεταβλητότητας σε κάθε

ρυθµίζει ένα ζήτηµα τόσο λεπτό και προσωπικό, όπως είναι η
αίσθηση του ανοίκειου, πρέπει να το χειριστεί και σωστά ώστε
να βελτιώνει επί της ουσίας τις συνθήκες της σύγχρονης
διαβίωσης. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ερχόµαστε ένα βήµα
πιο κοντά σε αυτό που είχε αναφερθεί και στην αρχή, και ίσως
ακόµα,

µελλοντικά,

ο

βαθµός

οικειότητας

ενός

χώρου

µπορέσει να ενταχθεί στις αρχές σχεδιασµού.
«Πρέπει οι τοίχοι µας να είναι σαν υγρά σεντόνια τα
οποία παραµορφώνονται σύµφωνα µε τους ψυχολογικούς µας
φόβους. Το σώµα υποδηλώνεται ως εκµαγείο ενός καλουπιού
το οποίο βασίζεται στις κινήσεις µας.»73
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Vidler, A. (1992). The Architectural Uncanny: Essays in the Modern
Unhomely. Boston, MA: The MIT Press.153.
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