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Henri Matisse, The Cowboy, Paris, 1947Χρήστος Καπράλος, Κένταυρος και Λαπιθίδα, 1961

Ο αριθμός "δύο" είναι πανταχού παρών, αλλά ποτέ δεν είναι μια δυαδική αντίθεση ... 

Η βασική μονάδα της αισθητικής του Felix Gonzalez-Torres έχει δύο πτυχές και είναι διπλή. 

Το αίσθημα της μοναξιάς δεν αναπαρίσταται από το '1' αλλά από την απουσία των '2‘.

Nicolas Bourriaud, Relational Aesthetics, 'Homosexuality as a paradigm of cohabitation', 1998

Felix Gonzalez-Torres, Aids, 1991

Κάθε μορφή είναι ένα πρόσωπο που με κοιτάζει, επειδή με

καλεί σε διάλογο μαζί της. Η μορφή είναι μια δυναμική που

εγγράφεται άλλοτε μέσα στον χρόνο και άλλοτε μέσα στον

χώρο. Η μορφή δεν μπορεί να γεννηθεί παρά μόνο

ανάμεσα σε δύο επίπεδα της πραγματικότητας.

Nicolas Bourriaud, Relational Aesthetics, 1998



Σχεδιάζοντας – κατασκευάζοντας τη συνάντηση με το έργο του Χρήστου Καπράλου, 2016

To μάθημα μέσα από την ολιστική προσέγγιση του

σχεδιασμού του χώρου επιδιώκει τη νοηματοδότηση

της κατασκευής, τη συνέργεια της κατασκευής στην

επικοινωνιακή διάσταση του σχεδιασμού. 

Ως παράδειγμα πειραματικής επαφής με το

πραγματικό αναφέρεται το γενικότερο πλαίσιο

αντίληψης, κατανόησης και διαχείρισης των σημείων

της πόλης ως εκθεσιακών αντικειμένων. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο χώρος διερευνάται ως

ένα δυναμικό πεδίο που ορίζεται κατά την ανάπτυξη

των δράσεων μεταξύ μας και με τα υλικά στοιχεία

του δομημένου περιβάλλοντος, που τις ευνοούν ή

τις αποθαρρύνουν και τελικά παραμένουν ως τα

αποτυπώματά τους. 

Ο χώρος, μία συσσώρευση στιγμιαίων

συμπεριφορών και διαπραγματεύσεων, 

αποσπασματικών επαφών μεταξύ υποκειμένου και

αντικειμένου σχεδιάζεται για να νοηματοδοτηθεί η

καθημερινή εμπειρία.



Joseph Beuys, Two Female Torsos, 1975

Η νοηματοδότηση της καθημερινής εμπειρίας σχεδιάζεται με την πρόκληση της συνάντησης

Χρήστος Καπράλος, Μάρσα-Ματρούχ, 1971



Max Ernst, She keeps her secrets, 1925Pietzsch Collection, Sculptures by Max Ernst

Η νοηματοδότηση της καθημερινής εμπειρίας σχεδιάζεται επιδίδοντας συνοχή

στη χρονική διαδοχή των συναντήσεων

Lauren McCarthy and Kyle McDonald, Social Soul, 2014



Robert Matherwell, Two Figures, 1960

ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Ο σχεδιασμός δύο σημείων της πόλης της Ελευσίνας ως

εκθεσιακών αντικειμένων δια των οποίων θα ορισθεί ο τόπος σε

έναν άτυπο δημόσιο χώρο. Ως εκθεσιακό αντικείμενο θα

μπορούσε να νοηθεί μια πρόταση υλοποιημένων στοιχείων, που

ορίζουν διακριτές τοπικές καταστάσεις υποστηρίζοντας την

ανάπτυξη ενός συμπλέγματος δράσεων, που ανταποκρίνονται σε

μια σύγχρονη αντίληψη της έννοιας του «επικοινωνείν» στον

δημόσιο χώρο.

Ο προσδιορισμός των δράσεων που θα αναπτυχθούν και θα

ορίσουν το είδος και το εύρος μιας διακριτής τοπικής κατάστασης

στον δημόσιο χώρο, είναι ελεύθερος και αποτελεί μέρος των

αποφάσεων της σχεδιαστικής διαδικασίας προσδιορισμού του

είδους της αστικής εμπειρίας. Επίσης ελεύθερος είναι και ο

χαρακτήρας του εκθεσιακού αντικειμένου που ζητείται: Θα

μπορούσε να είναι η έκθεση ενός σημείου ιστορικής μνήμης με μια

μόνιμη ή εφήμερη κατασκευή / λειτουργία. Θα μπορούσε να είναι

μια αυτόνομη ή εξαρτημένη κατασκευή / μορφή από τα στοιχεία

του υφιστάμενου χωρικού υποβάθρου, που να συνδέει φυσικά

ή/και εννοιολογικά τα δύο εκθεσιακά αντικείμενα, που να ορίζει

τον χώρο με την έκταση ή επανάληψή της, με την πρόδηλη ή

αμφίσημη μορφή / σημασία της. Θα μπορούσε να είναι μια

κατασκευή εν μέρει εσωτερικού και εν μέρει εξωτερικού χώρου, με

διαφορετικές κατασκευαστικές, λειτουργικές μορφολογικές

απαιτήσεις.

Οπωσδήποτε, κάθε προσέγγιση οφείλει να ανταποκρίνεται στο αίτημα

της σχεδιαστικής και κατασκευαστικής τυποποίησης, για να

εξυπηρετείται η δυνατότητα μιας ορθολογικής και συστηματοποιημένης

παραγωγής.

Επιπρόσθετα σημεία για την αξιολόγηση της ορθολογικότητας της

παραγωγής αποτελούν οι αναφορές σε θέματα προέλευσης, 

παραγωγής, χρήσης ή κατάληξης των υλικών στοιχείων της κατασκευής

από άποψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και σε θέματα

συμπεριφοράς των υλικών και γήρανσής τους μέσα σε ένα πλαίσιο

μεταβαλλόμενων συνθηκών. 



Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

Ο τόπος αναφοράς είναι η πόλη της Ελευσίνας.

Ο πόλη εκλαμβάνεται ως ένα δίκτυο

πολλαπλών σημείων ενδιαφέροντος με

κόμβους τόσο σημεία αναγνωρισμένης

ιστορικής αξίας όσο και σημεία που εκφράζουν

την πολυπλοκότητα και την ανοικτότητα της

εμπειρίας , που προσφέρει ο φυσικός χώρος της

πόλης και η ανθρώπινη δράση σε αυτήν.

Τα δύο σημεία εκθεματοποίησης και ο

ενδιάμεσος τόπος τους, επιλέγονται ελεύθερα

από τους σπουδαστές, προτείνοντας

ταυτόχρονα και τη νοηματική τους διασύνδεση. 

Οι δύο περιοχές επιλογής των σημείων ειναι:

_01  Ο χώρος του βιομηχανικού

συγκροτήματος του παλαιού

ελαιουργείου.

_02  Το παραλιακό μέτωπο της πόλης

_01 Παλαιό ελαιουργείο

_02 Παραλιακό μέτωπο

θ ά λ α σ σ α

π ό λ η



Joan Miro, The Two Friends, 1969

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΠΟ.

_21/2 Εισαγωγή /Η παρουσίαση και ανάπτυξη του θέματος –

Εγγραφή στο μάθημα, στο blog του μαθήματος και στο εργαστήριο

χώρου ‘Στροφείς Νοήματος’.

_28/2 Στον δημόσιο χώρο της πόλης της Ελευσίνας θα

αναπτυχθεί επί τόπου το εργαστήριο χώρου ‘Στροφείς Νοήματος’ –

Επιλογή των στοιχείων του δημόσιου χώρου που θα αναδειχθούν

ως εκθεσιακά αντικείμενα.

_7/3-14/3 Εργαστήριο Ψηφιακού προπλάσματος ‘Τοπολογικές

Συνέχειες’. Διερεύνηση του νοήματος της συνέχειας.

_21/3Οι πολλαπλές διαστάσεις του αντικειμένου: Η νοηματοδότηση

της κατασκευής σύμφωνα με τη σχεδιαστική ιδεολογία: 1800-2015/ Η

κατασκευή του εκθεσιακού αντικειμένου: Φυσικές και ιδεολογικές

ιδιότητες: 1800-2015.

_14/3 - 21/3 Εργαστήριο Ψηφιακού προπλάσματος ‘Τοπολογικές

Συνέχειες’. Διερεύνηση του νοήματος της συνέχειας.

_28/3 - 4/4 Εργαστήριο Ψηφιακού προπλάσματος ‘Εννοιολογικές

Γεωμετρίες’. Διερεύνηση της ελάχιστης συνθετικής μονάδας και των

μετασχηματισμών της.

_25/4 – 2/5 Η ανάδυση του εκθεσιακού αντικειμένου. Η συγκριτική

παρουσίαση προτεινόμενων κατευθύνσεων σχεδιασμού σε

πινακίδα ενιαίου format: Οι πολλαπλές αναγνώσεις / ερμηνείες/ 

προσεγγίσεις

_9/5 – 30/5 Εργαστήριο Προπλασμάτων στη Σχολή.

_6/6 - 27/6 Παρουσίαση της κατασκευής του εκθεσιακού

αντικειμένου.

Βlog μαθήματος : http://evrosoriou.wordpress.com/



Isamu Noguchi,    1928                                          1930                                                            1979               

1944

Kishin Shinoyama, Two Rear Views of Nudes, 1968

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α φάση _7/3 Παρουσίαση αποτελεσμάτων του εργαστηρίου χώρου:

‘Στροφείς Νοήματος’.

Β φάση_14/3 Παρουσίαση αποτελεσμάτων των εργαστηρίων ψηφιακού προπλάσματος:

‘Τοπολογικές συνέχειες’.

Γ φάση_4/4 Παρουσίαση αποτελεσμάτων των εργαστηρίων ψηφιακού προπλάσματος
‘Εννοιολογικές γεωμετρίες’.

Δ φάση_2/5 Εναλλακτικές προσεγγίσεις σχεδιασμού του εκθεσιακού αντικειμένου

_Οριστικοποίηση της πρότασης _Σχέδια 1:50, 1:20, 1:10 (ανάλογα με το
μέγεθος και την έκταση χωροθέτησης του αντικειμένου).

Ε φάση_30/5 Μελέτη εφαρμογής και επανασχεδιασμός _ Σχέδια 1:10, 1:5, 1:1, Δοκίμια
1:2,5, 1:1

ΣΤ φάση _27/6 Παρουσίαση της κατασκευής_ Δοκίμια και δύο πινακίδες Α0.



Man Ray, Lips on Lips, 1930

Το Εγώ και το Άλλο συναντώνται και συσσωματώνονται ως

ομοούσιες, αυτόνομες οντότητες.

Κατά τη συσσωμάτωσή τους παράγονται ανισότροπα χωρικά

πεδία.
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