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Αστικές μεταγραφές και μεταβάσεις στην περιοχή της πλατείας Κουμουνδούρου:
“Το γκροτέσκο” ως εργαλείο αποδόμησης της εικόνας του ερειπίου και της ένταξής του
στην δημόσια σφαίρα.
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01 Περίληψη
Σε μια περιοχή με “θορυβώδη διαφορετικότητα” καταγράφουμε και
εντοπίζουμε τα όρια του χώρου και των «υπολειμμάτων» του, αν μπορούν να
χαρακτηριστούν έτσι οι ανενεργοί χώροι, τα αστικά κενά και τα άδεια κελύφη.
Στο κέντρο των Αθηνών, στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας
Κουμουνδούρου, επιλέγουμε μέσα από μια διαδικασία σωματοποίησης του
χώρου τους “υπολειμματικούς” χώρους που θεωρούνται βρώμικοι,
εγκαταλελειμμένοι, παραμορφωμένοι και εντάσσουμε το ¨γκροτέσκο¨ στην
εικόνα της πόλης με την ενσωμάτωση των ερειπίων στη σφαίρα του δημοσίου
χώρου.
Ένας κοινός συμβολισμός που τον εντοπίζουμε στο ¨γκροτέσκο σώμα¨ και
στο ερείπιο είναι η γοητεία της φθοράς. Η γοητεία ενός φθαρμένου
¨γκροτέσκου¨ σώματος και η γοητεία των σημαδιών της φθοράς του χρόνου
σε ένα ερείπιο είναι μια συνάμα τρομακτική αλλά και απόλυτα φυσική γοητεία
που προέρχεται και συνδέεται με τις αρχές της ύπαρξης (της γέννησης και του
θανάτου.) 1
Με την αποδόμηση της εικόνας του ερειπίου σε επιμέρους στοιχεία του –
στα προσωπεία και στις εσωτερικές ματιές του – επιχειρούμε να
δημιουργήσουμε ένα λεξιλόγιο αστικών εργαλείων, με την βοήθεια του οποίου
θα επαναπροσδιορίσουμε χωρικές σχέσεις της περιοχής. Μέσα από μια
διαδικασία μεταγραφών και μεταβάσεων επεμβαίνουμε σε ένα αστικό κείμενο
με σημειακές επεμβάσεις. Διατηρητέα ερείπια χωρίς στέγη διαμορφώνονται ως
ανοιχτοί δημόσιοι χώροι και οργανώνονται τα δίκτυα του αστικού χώρου γύρω
από αυτά. Η περιοχή λειτουργεί ως ένα πεδίο αστικής εξερεύνησης ανάμεσα
στον αρχαιολογικό χώρο, την πόλη του σήμερα και τα ερείπια.

Henriikka Huunan-Seppälä, UNFOLDING THE UNEXPRESSED: THE GROTESQUE, NORMS
AND REPRESSIONS, Thesis 2018
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02 Εισαγωγή - Στόχος
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία προσπάθεια απόδοσης μίας
έννοιας, “του γκροτέσκου”, σε ένα αστικό πεδίο. Έναυσμα της διπλωματικής
μας αποτέλεσε η ερευνητική μας μελέτης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
το σώμα συσχετίζεται με την “παραγωγή του αστικού χώρου” μέσα από τον
χώρο ως βίωμα αλλά και ως συμβολικό σύστημα στην καθημερινή ζωή”. 2
Θέλαμε λοιπόν να εξετάσουμε εάν η γκροντέσκα αντίληψη μπορεί να έχει
επιρροή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε σήμερα τον δημόσιο χώρο και
την πόλη μέσα από τις έννοιες της αστικής υποβάθμισης και του ερειπίου
εστιάζοντας σε μία πολυπολιτισμική γειτονιά της πρωτεύουσας αλλά και το
πώς η αρχιτεκτονική θα μπορούσε να διατυπώσει μία θέση για τα ερείπια της
πόλης και τα αστικά κενά και να συνδράμει με αυτό τον τρόπο στις ανάγκες
της κοινωνίας.

Σύμφωνα με το ν Henry Lefebvre “Η παραγωγή το υ χώρο υ” συνιστά μία εννο ιακή τριάδα πο υ
δοκιμάζει να αντιμετωπίσει σε μία ενιαία θεωρητική προοπτική τον χώρο ως βίωμα και τον χώρο ως
αφηρημένη έννοια (χώρο για τον οποίο μιλούν για παράδειγμα τα μαθηματικά) και τον χώρο ως
συμβολικό σύστημα (στην καθημερινή ζωή και στις τέχνες).
H. Lefebvre (2007), Δικαίωμα στην πόλη : Χώρος και πολιτική σελ. 13
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03 Θεωρητικό πλαίσιο - Εισαγωγή στην έννοια του γκροτέσκου
Η δυναμική της έννοιας του γκροτέσκου
Λίγες έννοιες εμφανίζουν την ευρύτητα, την πολυσημία αλλά και τη
δυναμική της έννοιας «γκροτέσκο». Ένα είδος καλλιτεχνικής εικόνας,
βασισμένο σε ένα συνδυασμό φαντασίας και πραγματικότητας.
Ένα “αισθητικό είδος που βασίζεται στο συνδυασμό ετερογενών
στοιχείων.”3 Μια πολύμορφη έννοια που αποκτά αποχρώσεις του
μυστηριώδους, του τρομερού, του κωμικού, του αφύσικου, ακόμα και απλώς
του διαφορετικού. Το γκροτέσκο στοιχείο ανταποκρίνεται κάθε φορά στις
ανάγκες που θέλουμε να του δώσουμε. Συνήθως το αναγνωρίζουμε μέσα από
δίπολα και ετερόκλητα στοιχεία, ενώ κάποιες φορές μπορεί να είναι και η τομή
μεταξύ αντιθετικών πραγμάτων. Η ιστορία της ομορφιάς ταυτίζεται συνήθως
με την κλασική αντίληψη για το κάλλος και τη συμμετρία, την χρήση
μαθηματικών σχέσεων και γεωμετρικών συνδυασμών. Το γκροτέσκο ορίζεται
τις περισσότερες φορές σε σχέση με αυτό που λείπει, δηλαδή το γκροτέσκο
χαρακτηρίζεται από έλλειψη ομορφιάς, αρμονίας, αναλογίας και εστιάζει
συνήθως στην ασχήμια και την ασυμμετρία. Έννοιες συνδεδεμένες με το
γκροτέσκο είναι η παραποίηση, η παραμόρφωση, η αλλαγή στη μορφή, η
φθορά, η απόρριψη κλασικών προτύπων.

Παπαγεωργοπούλου Αγγελική, Η παρουσία του γκροτέσκου στη διηγηματογραφία του Αλέξανδρου
Παπαδιαμάντη και του Charles Dickens , σελ.73
3

το γκροτέσκο σώμα
Με παιγνιώδη διάθεση το γκροτέσκο σώμα είναι ανοιχτό προς τον κόσμο και
παίζει με τα όρια. Δεν βρίσκεται πάντα μεταξύ δύο αντιθετικών πόλων αλλά και
σε όλα τα αέναα ενδιάμεσα. Πρόκειται για ένα ουτοπικό σώμα, ένα αντιφατικό
σώμα που ξεφεύγει από τα όρια, τα γελοιοποιεί αλλά ταυτόχρονα τα περικλείει
και γίνεται ένα με αυτά.
“Το γκροτέσκο σώμα είναι ένα σώμα εν τω γίγνεσθαι- ποτέ δεν
ολοκληρώνεται, ποτέ δεν είναι πλήρες- συνεχώς οικοδομείται και δημιουργείται
και συγχρόνως οικοδομεί και δημιουργεί ένα άλλο σώμα. Είναι ένα σώμα
μεταμόρφωσης. Χαρακτηρίζεται από συνεχή αλλαγή, ατέλεια και αμφισημία.
Συντελείται και διαμορφώνεται από την συνύπαρξη αντιθετικών στοιχείων.
Επιπλέον το σώμα απορροφά τον κόσμο και το ίδιο απορροφάται από τον
κόσμο (γκροτέσκα εικόνα αποτελεί το επεισόδιο της γέννησης του Γαργαντούα
που περιγράφει ο Bakhtin).”4
Το γκροτέσκο σώμα συναντάται κατεξοχήν στις μορφές της Commedia
dell'Arte- του λαϊκού θεάτρου της Ιταλίας. Είναι σώματα φαντασιακά δίχως
σαφή όρια. Δεν είναι πλήρη, δεν είναι ολοκληρωμένα αλλά ανοιχτά προς τον
κόσμο. Αποτελούν ένα σωματικό στοιχείο θετικό - όχι κλεισμένο στην ιδιωτική
του σφαίρα και αποκομμένο από την σφαίρα της ζωής- αλλά οικουμενικό,
ανοιχτό προς τη ζωή. “ Η καλλιτεχνική λογική της γκροτέσκας εικόνας αγνοεί
την κλειστή, λεία και αδιαπέραστη επιφάνεια του σώματος και διατηρεί της
εκβλαστήσεις και τα στόμιά του.” 5 Με έμφαση σε αυτό το σώμα, τα μέρη και
τις λειτουργίες του, η γοητευτική αυτή αισθητική αντιπροσωπεύει μια
εναλλακτική προσέγγιση στο σώμα, απορρίπτοντας το εξιδανικευμένο, στατικό
και κλειστό σώμα.
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Μακρυνιώτη Δήμητρα, Τα όρια του Σώματος, Εκδόσεις Νήσος, σελ. 104
ο.π., σελ.105

Η έννοια του γκροτέσκου συνδιαλέγεται με την ευρωπαϊκή τέχνη από τον
Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Η παρουσία του ανήσυχου σε διάφορες μορφές
τέχνης υπογραμμίζουν την επικαιρότητα της έννοιας του γκροτέσκου στο
χορό, το θέατρο, την περφόρμανς, την ζωγραφική, την φωτογραφία.
Όπως φαίνεται, τα χαρακτηριστικά του γκροτέσκου περιλαμβάνουν έλλειψη
και περίσσεια, μεταφράζονται σε διασκεδαστική ασυμφωνία, αμφισημία, ή
εκφράζουν τη φρίκη της απώλειας, της φθοράς του χρόνου . “Το γκροτέσκο
έχει συνδυαστεί με εποχές και αισθητικές οι οποίες συνοδεύονται από έναν
κλονισμό του εδάφους, από τη μεταβατικότητα και την απόρριψη κλασικών
προτύπων.”6
Με αυτό το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην
αρχιτεκτονική. Η αποδόμηση της εικόνας του κτιρίου ή της πόλης, μπορεί να
αποκαλύψει την πολύπλευρη ομορφιά, αντανακλώντας την πολλαπλότητα και
ασάφεια του δομημένου χώρου.

6

Το γκροτέσκο και η επικαιρότητά του πηγή:
https://www.tovima.gr/2008/11/24/opinions/to-gkrotesko-kai-i-epikairotita-toy/

04 Αθήνα: Ο Τόπος ως πεδίο αστικής εξερεύνησης
Η εικόνα του κέντρου μπορεί να περιγραφεί από αντιθέσεις. Η πόλη της
Αθήνας βιώνει μία πρωτοφανή αύξηση του κτιριακού αποθέματος και
επέκταση των ορίων της τις τελευταίες δεκαετίες ενώ την ίδια στιγμή το αστικό
τοπίο στην καρδιά της πόλης σκιαγραφείται από ένα μεγάλο κτιριακό απόθεμα
σε αχρηστία - άδεια κελύφη εμφανίζονται σε κάθε γειτονιά και πολλοί κενοί
χώροι, ανενεργοί, δίχως χρήση ή απροσδιόριστου χαρακτήρα - τα
επονομαζόμενα αστικά κενά. Η πόλη μετρά τα τραύματά της ως αποτέλεσμα
διαφόρων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών και αποφάσεων.
Επιλέγουμε να περιηγηθούμε στην περιοχή της πλατείας Κουμουνδούρου
μέσα από μια δράση: “την αστική εξερεύνηση”. “Η συγκεκριμένη δράση
εκμεταλλεύεται και εκτυλίσσεται στα «υπολείμματα» χώρων που προκύπτουν
κατά την διαδικασία εξέλιξης της πόλης, επιζητώντας ουσιαστικά να τα
επαναφέρει στη δημόσια χρήση. Αποτελεί μια πρακτική σωματοποίησης του
αστικού χώρου με έντονο διεκδικητικό χαρακτήρα” (Σ.Βαρδαλάχου, 2011). Οι
αστικοί
εξερευνητές,
παρακινούνται
από
συγκεκριμένους
χώρους
προβάλλοντας το θεωρητικό διαχωρισμό μεταξύ «βρώμικων» και «καθαρών»
χώρων, όπως αυτός επιβλήθηκε από τις κοινωνικές συμβάσεις στις δυτικές
κοινωνίες. Εκεί, οτιδήποτε βρώμικο απορρίπτεται, καθώς σε επίπεδο βιωμένου
χώρου το βρώμικο ταυτίζεται με αδυναμία χρήσης του χώρου κι επομένως ο
άνθρωπος, μέσω αυτών των αποκλεισμών και οριοθετήσεων, εξαναγκάζεται
να κινηθεί σε μια συγκεκριμένη χωρική διάταξη εντός του πλαισίου που του
επιβάλλεται μέσω της καθαρής δομής (G.Agamben, 2006).” 7
Η επιτόπια έρευνα μας οδήγησε να εστιάσουμε στην αρχιτεκτονική του
καθημερινού στον τόπο αυτό και πιο συγκεκριμένα στους βρώμικους,
παρατημένους χώρους, τα ερείπια. Κυρίως στα διατηρητέα ερείπια. Στοιχεία
του αστικού χώρου όπως η εγκατάλειψη του υφιστάμενου κτηριακού
αποθέματος αλλά και το αποτύπωμα της κοινωνικής ζωής, μετατρέπονται σε
εργαλεία σύνθεσης ενός νέου δημόσιου χώρου.

7

Γροζόπουλος Δ., Υποθέσεις για μια αρχιτεκτονική εν καιρώ ερειπίων ,σελ.7

05 Το ερείπιο - αναλογία ερειπίου και γκροτέσκου σώματος
“Τα ερείπια είναι το ίχνος και η μαρτυρία μιας ανθρώπινης
δραστηριότητας. Η αξία του συνίσταται στην ιστορικότητά του και όχι στην
υλική υπόστασή του. Το ερείπιο είναι η μαρτυρία του χτες στο χώρο και στο
χρόνο
του παρόντος.
Ερείπιο μπορεί να θεωρηθεί οτιδήποτε
χαρακτηρίζεται από υπολείμματα φθοράς, γήρανσης, καταστροφής, ή
εγκατάλειψης. Ερείπια δεν είναι μόνο τα έργα τέχνης και τα δείγματα της
αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Αυτά ίσως είναι τα ερείπια που θέλουμε
να προβάλουμε, αυτά για τα οποία η πόλη της Αθήνας περηφανεύεται και
δεν ντρέπεται να δείξει. Τι γίνεται όμως με τα υπόλοιπα κατάλοιπα της
φθοράς; Ποια είναι η δική τους θέση στον ιστό της πόλης; Ποια είναι η δική
τους ιστορία; Το δικό τους παρελθόν; ”8
Τα ερείπια εντοπίζονται από την έλλειψη των ορίων του χώρου που τα
περικλείουν. Ως υπολείμματα του χώρου μπορούν να χαρακτηριστούν οι
ανενεργοί χώροι, τα αστικά κενά και τα άδεια κελύφη.

8

Παπαδημητρίου Μαρία,Τι είναι τελικά τα ερείπια και ποιο το αντίκτυπό τους στο χαρακτήρα και την
ταυτότητα της μητροπολιτικής Αθήνας; 2009

06 Αποδόμηση της εικόνας του ερειπίου στα στοιχεία του
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Μέσα από μια διαδικασία συνεχών μεταγραφών και
μεταβάσεων από το θεωρητικό πλαίσιο στην ανάλυση
περιοχής, ανάμεσα σε έννοιες που πηγάζουν
και
χαρακτηρίζουν το γκροτέσκο,
προσπαθήσαμε να
αποδομήσουμε την εικόνα του ερειπίου και να
οργανώσουμε ένα λεξιλόγιο αστικών εργαλείων.
Με επιτόπια έρευνα στην περιοχή, καταγραφή των
ερειπωμένων κτιρίων και φωτογραφικό υλικό των
προσωπείων και μέσα από τις γρίλιες των εσωτερικών
στοιχείων, προσπαθήσαμε να αποδώσουμε με τη χρήση
του κολάζ και ψυχογεωγραφικών χαρτών, το βιωματικό
στοιχείο αυτών των χώρων “σε αχρηστία”. Θεωρούμε
ότι το “γκροτέσκο σώμα” στον αστικό ιστό είναι, για
εμάς, τα ερείπια. Η αναλογία ερειπίου – γκροτέσκου
σώματος μας οδήγησε στην αποδόμηση της εικόνας
του ερειπίου και στην οργάνωση ενός λεξιλογίου
αστικών εργαλείων για να τον επανασχεδιασμό του
χώρου.

07 Πρόταση
«Βεβηλώνω σημαίνει αποδίδω εκ νέου στην κοινοχρηστία ότι είχε διαχωριστεί
στη σφαίρα του ιερού». Agamben
Μέσω του αστικού βελονισμού στην περιοχή της πλατείας Κουμουνδούρου,
διατηρητέα ερείπια χωρίς στέγη, τα οποία λειτουργούν ως τραύματα στον ιστό
της πόλης, διαμορφώνονται ως ανοιχτοί δημόσιοι χώροι με έντονο το
βιωματικό στοιχείο. Πρόκειται για μία ιδιότυπη πρακτική «αναγνώρισης»,
βεβήλωσης και τελικά οικειοποίησης του χώρου. Οι μεταγραφές και οι
μεταβάσεις οδηγούν στον επαναπροσδιορισμό και την επανένταξή αυτών των
χώρων στο ευρύτερο πλαίσιο του αστικού, δημοσίου, βιωμένου χώρου της
πόλης.

