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Constantin Brâncuşi, Κολώνα δίχως τέλος, 1938 















Φαίνεται πως ο Brâncuşi µε το έργο του Κολώνα δίχως τέλος, κατέστησε φανερό το συµβολισµό της ανόδου - µε τη φαντασία µας επιθυµούµε να ανέβουµε στο 
ουράνιο δέντρο. Ο συµβολισµός των ροµβοειδών στοιχείων απαντάται στη λαϊκή αρχιτεκτονική της πατρίδας του Brâncuşi, όπως και στο έργο, το οποίο έχει την 
προέλευσή του στο συµβολικό επίπεδο της Axis Mundi, Άξονα του κόσµου. Αυτό όµως που ενδιέφερε τον Brâncuşi δεν ήταν η άνοδος προς τον ουρανό, σύµφωµα µε τις αρχαϊκές 
κοσµολογίες, αλλά ένα πέταγµα προς το άπειρο. Ονοµάζει το έργο Κολώνα δίχως τέλος, όχι διότι η κολώνα δεν πρόκειται να τελειώσει, αλλά γιατί τείνει προς ένα χώρο που δε µπορεί να 
έχει όρια. Ένα χώρο θεµελιωµένο σε µια εκτατική εµπειρία απόλυτης ελευθερίας - είναι ο ίδιος χώρος που πετούν τα πουλιά. Από τον αρχαίο συµβολισµό, ο Brâncuşi δεν κράτησε παρά 
το κεντρικό στοιχείο της ανόδου, δηλαδή την άνοδο ως υπέρβαση της ανθρώπινης συνθήκης. Φαίνεται πως απεκάλυψε στους συγχρόνους του, ότι πρόκειται για µια άνοδο εκστατική, 
αποκοµµένη όµως από έναν χαρακτήρα µυστικό. Φτάνει να αφεθεί κανείς στη δύναµη που του ασκεί το έργο για να νιώσει αυτήν την ευτυχία που έχει ξεχαστεί., µιας ύπαρξης δηλαδή 
αποµακρυσµένης από κάθε προκαθορισµένο σύστηµα. 











László Moholy-Nagy,  
Πλανητάριο Zeiss, Βερολίνο, 1928 



Buckminster Fuller,  
Συνεργητικός - Γεωδαιτικός Θόλος,  
δεκαετία του ‘50 



Bruno Taut, Glass Pavillion, 1914 

Η δοµή του Bruno Taut δεν είναι µια 
απλή επίδειξη των δυνατοτήτων του 
γυαλιού ως δοµικό υλικό, αλλά 
διερευνά τα συναισθηµατικά και 
πνευµατ ικά ερεθίσµατα που 
µπορούν να αφυπνιστούν. Ο ίδιος 
ενσωµάτωσε και αποσπάσµατα από 
το Glasarchitektur του 1914, του 
Paul Scheerbart , στο οποίο 
αναπτύσσονται επιχειρήµατα για ένα 
περιβάλλον κατασκευασµένο 
αποκλειστικά από γυαλί: 
 
«Για να ανυψώσουµε τον πολιτισµό 
µας θα πρέπει να µεταµορφώσουµε 
την αρχιτεκτονική. Αυτό µπορεί να 
επιτευχθεί µόνο εάν αφαιρέσουµε το 
στοιχείο του εγκλεισµού από τους 
χώρους που κατοικούµε. Αυτό είναι 
εφικτό µόνο µε την αρχιτεκτονική 
του γυαλιού, ή οποία επιτρέπει στο 
φως του ηλίου, της σελήνης και των 
άστρων να εισχωρεί όχι µονάχα από 
τα λιγοστά παράθυρα ενός τοίχου, 
αλλά από όσο τ ο δυνα τόν 
περ ισσότερους το ίχους από 
χρωµατισµένο γυαλί. Η νέα αυτή 
τάξη δε µπορεί παρά να εισάγει έναν 
νέο πολιτισµό... Τότε θα έχουµε 
κατακτήσει τον επίγειο παράδεισο...» 





Eero Saarinen, Gateway Arch, 
Σαιντ Λούις, 1965 



Foster and Partners, 30 St Mary Axe, 2003 



Olafur Eliasson, The Antispective Situation, 2003 



Olafur Eliasson, Study for your mobile expectations, 2006 



Olafur Eliasson, The Drop Factory, 2000 

Olafur Eliasson, The Blind Pavillion 2003 



Olafur Eliasson, Model Room, 2003 





Olafur Eliasson, Serpentine Gallery Pavillion, 2007 



Tomás Saraceno, Flying Green House, 2008 



Olafur Eliasson, Geodesic structures, Model Room, 2003 



N55, Urban Free Habitat System, 2008 



Buckminster Fuller, Geodesic Structures 



Buckminster Fuller, Building Construction Geodesic Dome Patent, 1954 



Buckminster Fuller, Geodesic Structure 



Spherical Concert Hall,         Γερµανικό Περίπτερο Δ∆ειθνούς Έκθεσης Οσάκα, 1970.         Βασισµένο στις εικαστικές έννοιες του Karlheinz Stockhausen 



Ferrante Imperato, Napoli, Cabinet of curiosities, 16th c. 



Buckminster Fuller, Black Mountain College Classroom, 1948 



Olafur Eliasson, Model Room, 2003 



Ιάννης Ξενάκης - Le Corbusier, Περίπτερο Philips, Βρυξέλλες, 1956 



Ιάννης Ξενάκης - Jean-Louis Véret, Polytope, Μόντρεαλ,1967 



Ιάννης Ξενάκης - Jean-Louis Véret, Cité de la Musique de La Villette, Παρίσι 1984 





Olafur Eliasson, Serpentine Gallery Pavillion, 2007 









Το πρωταρχικό ενδιαφέρον για τα χωρικά ζητήµατα διερευνήθηκε µέσα από την καλλιτεχνική πρακτική του Eliasson και είχε ως αποτέλεσµα µια συνεχώς αυξανόµενη σχέση µε αρχιτεκτονικά εγχειρήµατα. 
 
Για πρώτη φορά στην ιστορία των περιπτέρων της Serpentine ζητήθηκε από έναν εικαστικό να σχεδιάσει το περίπτερο µαζί µε έναν αρχιτέκτονα (τον Kjetil Thorsen), ο οποίος µάλιστα δεν ανήκει στο στερέωµα των διάσηµων αρχιτεκτόνων που  είχαν 
αναλάβει το σχεδιασµό παλαιότερων περιπτέρων όπως οι: Zaha Hadid, Daniel Libeskind και Arup, Oscar Niemeyer, MVRDV και Arup (µη υλοποιηµένο), ‘Alvaro Siza και Eduardo Souto de Moura µε τον Cecil Balmond – Arup και των Rem Koolhaas 
και Cecil Balmond µε τον Arup. Από το περίπτερο του Koolhaas και του Demand και µετά, επιλογές όπως αυτή του Eliasson καθιερώθηκαν µε σκοπό µια πειραµατική διάθεση στο σχεδιασµό του περιπτέρου. 



























Το έργο τέχνης λειτούργησε ως απολύτως αδιάσπαστο µέρος του κτίσµατο,ς, καθώς δανείστηκε την υλικότητά του από το αρχιτεκτονικό σώµα. Αντί να προσθέσει ένα διακοσµητικό γλυπτικό αντικείµενο 
στο κτίσµα, επιχείρησε να µεταµορφώσει ολοκληρωτικά τη µορφή και τη λειτουργία του, µε τρόπο αντίστοιχο του The mediated motion, που δηµιούργησε στο Kunsthaus Bregenz της Αυστρίας. 







Olafur Eliasson, Palazzo Grassi, Your wave is, 2006 



Olafur Eliasson, 1 m3 light, 1999 



Tomás Saraceno, Cosmic Jive, 2014 



Olafur Eliasson, Your position surrounded and your surroundings positioned, 1999 



Constantin Brâncuşi, Golden Bird, 1919 



Constantin Brâncuşi, Jeune Fille Sophistiquée, 1928 



Anish Kapoor, Past Present Future, 2008 



Βάνα Ξένου, Πέρασµα (Χυτήριο), 2011 



Tomás Saraceno, Cosmic Jive, 2014 



Βάνα Ξένου, Πέρασµα, 2012 





Αεορφωτογραφία Αθήνας, 
Λεπτοµέρεια: Στοά Σπυροµήλιου 
Μετοχικό Ταµείο Στρατού 
 



Βάνα Ξένου, Πέρασµα, 2012 

Ο  ε ν α τ ε ν ι σ τ ι κ ό ς τ ρ ό π ο ς π ο υ 
χρησιµοποιείται στα οπτικά διαγράµµατα 
προκειµένου ο άνθρωπος να εστιάσει στο 
νου και να θέσει τις αισθήσεις υπό έλεγχο, 
βοηθά να επικεντρωθεί στη βαθύτερη 
δική του πηγή, ώστε να αποφευχθεί η 
διάσπαση της προσοχής που τον 
αποµακρύνει από το κέντρο του. Άλλωστε 
στα διαγράµµατα κατά κάποιον τρόπο 
συµπυκνώνεται η ανθρώπινη εµπειρία 
του εσωτερικού και εξωτερικού κόσµου. 
Το βλέµµα αποτελεί το όριο της άµυνας 
του ατόµου που το διαχωρίζει από τον 
περιβάλλοντα χώρο. Εισέρχεται εδώ µια 
νέα παράµετρος η οποία δεν έχει σχέση 
µε την καθηµερινή µας πρακτική στην 
πόλη.  

































Μετά το µοντερνισµό και τα κινήµατα 
της Land Αrt και της Earth Art, η σχέση 
των εικαστικών τεχνών διευρύνθηκε 
σε πολλαπλές συνεργασίες.  
Δ∆ηµιουργήθηκε τότε η ανάγκη, οι 
εικαστικές τέχνες να υποστηριχθούν 
από γνωστικά αντικείµενα τα οποία 
παρε ί χ α ν τ η ν εµπε ι ρ ί α ,  τ η ν 
εξειδικευµένη τεχνική, τη µηχανική και 
τεχνολογική κατάρτιση.  
Άλλωστε ο πιο ριζοσπαστικός 
καλλιτέχνης του 20ου αιώνα, ο Marcel 
Duchamp, υποστήριζε, προκειµένου να 
χρησιµοποιήσει όλες τις δυνατές 
παραµέτρους στο έργο  του, πως: 
“Άλλοτε η τέχνη ήταν επιστηµονική, 
θρησκευτική, φιλοσοφική”.  





Το έργο φέρει δύο εµπειρίες. Η µία 
εµπειρία σηµατοδοτεί το απόλυτο 
ά γ γ ι γ µ α  τ ο υ  κ α λ λ ι τ έ χ ν η , 
δηµιουργώντας την επιφάνεια του 
γλυπτού χιλιοστό προς χιλιοστό µε 
εξάγωνα, µια εξοντωτική άσκηση, 
σαν τον τετραγωνισµό του κύκλου. 
Ο σχεδιασµός των εξαγώνων στην 
επιφάνεια των γλυπτών έχει 
καθοριστικό ρόλο διότι επιτρέπει τη 
διαφάνεια στη γλυπτική σύνθεση. 
Λόγω της διάτρητης µορφής τους, 
τα γλυπτά αφήνουν το βλέµµα να 
τα διαπερνά και να τα ενώνει µε 
τον ουρανό.  















Architectural Association Projects Review, 2004 -2005 
Kazuhiro Murayama, Points, Lines, Surface 



Architectural Association Projects Review, 2004 -2005 









Architectural Association Projects Review, 2004 -2005 





Pablo Picasso, Figures, 1935 - 1928 







Tomás Saraceno, Galaxy Forming along Filaments, like Droplets along the Strands of a Spider’s Web, 2005 



Tomás Saraceno, Cosmic Jive, 2014 

EN 
  
Tomás Saraceno (b. in 1973, lives and works in Berlin) has a 
particular interest in the observation of environmental, biological 
and physical systems, working alongside scientists. How can we 
live outside of our borders? How can we defy political, social, 
cultural and military constraints? 
  
 An architect by training, the patterns he discovers in phenomena 
ranging from macrostructures found in the universe to those found 
in nature represent for him alternative ways of organizing the 
world, but also a proposition for a poetic human perception of the 
living. In this study, spider web structures and their expansion 
systems through space represent for him a major source of 
inspiration and research. Tomás Saraceno thus exposes sociable 
and solitary spiders to each other and studies the appearance of 
the new forms and synergies that result from these encounters. 
  
  
  
FR 
  
L’un des intérêts majeurs de Tomás Saraceno (né en 1973 à 
Tucumán en Argentine, vit et travaille « sur et au-delà de la planète 
terre  ») est l’observation des systèmes environnementaux, 
biologiques et physiques, en association avec des scientifiques. 
Comment habiter au-delà des frontières? Comment défier les 
contraintes politiques, sociales, culturelles et militaires? 
  
Architecte de formation, les motifs qu’il découvre dans des 
phénomènes allant des macrostructures de l’univers aux 
microsystèmes de la nature sont pour lui des voies alternatives 
d’organisation du monde, mais aussi une manière de proposer une 
perception humaine poétique du vivant. Au sein de cette étude, les 
structures des toiles d’araignées et leur système d’expansion dans 
l’espace constituent une source majeure d’inspiration et de 
recherche. Tomás Saraceno expose ainsi des toiles tissées par des 
araignées sociables et des araignées solitaires, filées 
successivement les unes sur les autres, et étudie l’apparition de 
nouvelles formes hybrides et les synergies qui en résultent. 



Tomás Saraceno, Galaxy Forming along Filaments, like Droplets along the Strands of a Spider’s Web, 2005 



Ιάννης Ξενάκης 



Ιάννης Ξενάκης, Pithoprakta 



 Η δεύτερη εµπειρία που αφορά στο έργο 
προκύπτει λόγω του µεγέθους και της 
πολυπλοκότητας των δύο πλεγµάτων τα 
οποία συναποτελούν µαζί µε τα καλώδια 
των γλυπτών, ένα νεφέλωµα γραµµών, 
δηµιουργώντας το παράλληλο επίπεδο 
προς την υάλινη οροφή. Αυτή η εµπειρία 
απαιτούσε λεπτούς υπολογισµούς και τη 
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή - ο 
οποίος πραγµατοποιεί  αυτό που εµείς 
προγραµµατίζουµε.  
 
Για την κατανόηση και την προσέγγιση της 
πολυπλοκότητας του σχεδιασµού του 
πλέγµατος, χρειάστηκε να βασιστούµε στο 
θεώρηµα του Pascal γνωστό και ως 
Hexagrammum Mysticum Theorem.  
 
Για τη δηµιουργία του έργου Πέρασµα 
χρειάστηκε επίσης η εµπειρία της 
γλώσσας της φυσικής και των 
µαθηµατικών. Κύκλοι, τετράγωνα και 
µορφοκλασµατικές δοµές, είναι στοιχεία 
µίας οπτικής γλώσσας που εκφράζονται 
κάτω από διαφορετικές αρχές αλλά 
συνυπάρχουν µέσα από την ανοικτότητά 
τους.  















Η Ελλάδα υπήρξε διαλεκτική χάρις στη 
συγχώνευση δύο τρόπων σκέψης· 
πρόκειται για µια σκέψη επαναληπτική, 
κυκλική, όπως επαναληπτικός είναι ο 
κύ κ λ ο ς  τ η ς  φύση ς ,  η  οπο ί α 
αντιλαµβανόταν την τάξη του κόσµου ως 
µία διαρκή κυκλοφορία, και µια γραµµική, 
προοδευτική σκέψη, που εκφράστηκε µε 
τον ορθό λόγο, και η οποία µέσα από ένα 
µακρύ δισταγµό, υποχώρησε τελικά, 
µπροστά στην αναγκαιότητα µιας εκλογής 
που τέµνει.  
 
  
Μέσα από αυτή την ιδέα αναπτύχθηκε το 
χωρικό υπόβαθρο του έργου. Τα δύο 
τεµνόµενα επίπεδα κατά µήκος της στοάς 
συµβολίζουν δύο κόσµους, δύο τρόπους 
σκέψης, µέσα από τους οποίους 
δηµιουργήθηκε το αθηναϊκό Άστυ. Στην 
ουσία η χωρική πρόσληψη των δύο 
επιπέδων, τα οποία  χρησιµοποιήθηκαν 
ως βάση για τη γλυπτική σύνθεση στη 
Στοά Σπυροµήλιου αναφέρονται σ’ αυτούς 
τους δύο κόσµους –έτσι µε την τοµή των 
δύο επιπέδων τα οποία τοποθετήθηκαν 
ψηλά ,  αποδόθηκε η ι δέα της 
συγχώνευσής των. 
 

















Deborah Hay: Circular Dance, 1971 



Henri Matisse : Jazz, 1947 



Henri Matisse : The Dance, 1937 - 38 



Le Corbusier: Le poème de l’ angle droit, 1953 



Laura   Dean,  περ. 1967 



Laura   Dean,  Circle Dance, 1972 



Franz Erhard Walther:   Προσχέδια για το έργο  Βάρος τεσσάρων ατόµων,  1968 -69 



Franz Erhard Walther:   Προσχέδια για το έργο  Βάρος τεσσάρων ατόµων,  1968 -69 



Franz Erhard Walther :   Σταυρός, Μορφή Σύνδεσης,  1967 



Franz Erhard Walther:   Βάρος τεσσάρων σωµάτων, 1968 -69 



Franz Erhard Walther 



Franz Erhard Walther, Επτάµετρη Λωρίδα, 1964 



Franz Erhard Walther, Κινητική Απάντηση, 1965 



Lucinda Childs:  Δ∆ιάγραµµα Χορογραφίας 



Lucinda Childs 

https://vimeo.com/24880419 



K a r l h e i n z   S t o c k h a u s e n :   A d d i t i v e   S y n t h e s i s   i n   S t u d i e s   I   a n d   I I 



Franz Erhard Walther 



Marey, Χρονοφωτογραφία, 1882 











Merce Cunningham:   W a l k a r a o u n d   T i m e,   1 9 6 8 







Βιοµηχανική ζώνη Ελευσίνας 



Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας 







Olafur Eliasson, Light test at studio, 2004 





Ted Shawn, Kinetic Molpai, 1936 Oskar Schlemmer, Pole Dance, 1927 



Oskar Schlemmer, Diagram for Gesture Dance, 1926 



Richard Sera, Inside Out, 2013 



Michelangelo Pistoletto, Τρίτος Παράδεισος,Αισχύλεια, 2014 







Lucinda Childs 





https://www.youtube.com/watch?v=j1bxPmzc-tI 

https://www.youtube.com/watch?v=v2REtWg6-bo 


