
Ο χώρος ως φαινόμενο 

και η κατασκευή της ιδέας

Η ιστορία της Μεγάλης Συμφιλίωσης

Η ουτοπία της αμόλυντης κοινωνίας και φύσης (από τον 

Νεοκλασικισμό ως τον Πραγματισμό)

The study of Czarina Alexandra Feodorovna, 1835

Η ταύτιση: Κοινωνικά 

πρότυπα προς μίμηση.



Αντιβασιλεία, 

Regence, 18th c.

Louis XVI, 

18th c.

G.

Hepplewhite, 

18th c.
T. Chippendale, 

18th c.

George II, 18th c.

Η ταύτιση: Κοινωνικά 

πρότυπα προς μίμηση.

Τυπικές μορφές 

αριστοκρατικών 

επίπλων: Τα συμβολικά 

στοιχεία ως φαινότυποι.



Biedermeier, 1800: 

Ο συμβολισμός της 

χειροτεχνικής ποιότητας

Η ταύτιση: Κοινωνικά 

πρότυπα προς μίμηση.

Τυπικές μορφές 

αριστοκρατικών 

επίπλων: Τα συμβολικά 

στοιχεία ως φαινότυποι.



Brunel, 'Πλάνη', blockmaking 

machine, 1808: 

10 ανειδίκευτοι εργάτες 

αντικαθιστούν 110 εξειδικευμένους 

τεχνίτες

'Καταρράκτης', Mechanical Pit Saw, 18th c.

'Καταρράκτης', Mechanical Pit Saw, 19th c.

Η ταύτιση: Κοινωνικά 

πρότυπα προς μίμηση.

Τυπικές μορφές 

αριστοκρατικών 

επίπλων: Τα συμβολικά 

στοιχεία ως φαινότυποι.

Η τελεολογία: Η τεχνική 

ως μέσο μίμησης 

κοινωνικών 

συμβόλων/προτύπων: 

Η μηχανή ως 

υποκατάστατο της 

χειροτεχνικής ποιότητας 

των αριστοκρατικών 

συμβόλων/προτύπων. 



Η καμπύλη 

διαμόρφωση / 

διακόσμηση 

του ξύλου

Η περιστροφική 

διαμόρφωση / 

διακόσμηση του 

ξύλου

Η ταύτιση: Κοινωνικά 

πρότυπα προς μίμηση.

Τυπικές μορφές 

αριστοκρατικών 

επίπλων: Τα συμβολικά 

στοιχεία ως φαινότυποι.

Η τελεολογία: Η τεχνική 

ως μέσο μίμησης 

κοινωνικών 

συμβόλων/προτύπων: 

Η μηχανή ως 

υποκατάστατο της 

χειροτεχνικής ποιότητας 

των αριστοκρατικών 

συμβόλων/προτύπων. 



"Harrods", catalogue, England, 1895:

Το υποκατάστατο δεν προδίδει το 

σχήμα του συμβόλου, αλλά 

προδίδεται από την τεχνική 

ποιότητα

Η ταύτιση: Κοινωνικά 

πρότυπα προς μίμηση.

Τυπικές μορφές 

αριστοκρατικών 

επίπλων: Τα συμβολικά 

στοιχεία ως φαινότυποι.

Η τελεολογία: Η τεχνική 

ως μέσο μίμησης 

κοινωνικών 

συμβόλων/προτύπων: 

Η μηχανή ως 

υποκατάστατο της 

χειροτεχνικής ποιότητας 

των αριστοκρατικών 

συμβόλων/προτύπων. 



Thomas

Jeckyll,  

England, 

1876

Η ταύτιση: Κοινωνικά 

πρότυπα προς μίμηση.

Τυπικές μορφές 

αριστοκρατικών 

επίπλων: Τα συμβολικά 

στοιχεία ως φαινότυποι.

Η τελεολογία: Η τεχνική 

ως μέσο μίμησης 

κοινωνικών 

συμβόλων/προτύπων: 

Η μηχανή ως 

υποκατάστατο της 

χειροτεχνικής ποιότητας 

των αριστοκρατικών 

συμβόλων/προτύπων. 

Karl 

Friedrich 

Schinkel, 

1820-'25

Μεταλλικό κάθισμα κήπου, USA, 1851



England, 

1880

W.  Morris,  England

Philip Webb, 

Morris&Co, 1865

Edward William

Godwin, 1878

Saw N. Lethaby, 1876

Shaker chair

USA, 1820

Η ταύτιση: Κοινωνικά 

πρότυπα προς μίμηση.

Τυπικές μορφές 

αριστοκρατικών 

επίπλων: Τα συμβολικά 

στοιχεία ως φαινότυποι.

Η τελεολογία: Η τεχνική 

ως μέσο μίμησης 

κοινωνικών 

συμβόλων/προτύπων: 

Η μηχανή ως 

υποκατάστατο της 

χειροτεχνικής ποιότητας 

των αριστοκρατικών 

συμβόλων/προτύπων. 

- Η αριστοκρατική 

χειροτεχνική ποιότητα 

σε απλά/λαϊκά 

σύμβολα.

'Καλλιτεχνία 

και 

Παραδοσιακή 

Χειροτεχνία":

'Arts & Crafts'

Η αναζήτηση 

νέων 

κοινωνικών 

συμβόλων



Η ταύτιση: Κοινωνικά 

πρότυπα προς μίμηση.

Τυπικές μορφές 

αριστοκρατικών 

επίπλων: Τα συμβολικά 

στοιχεία ως φαινότυποι.

Η τελεολογία: Η τεχνική 

ως μέσο μίμησης 

κοινωνικών 

συμβόλων/προτύπων: 

Η μηχανή ως 

υποκατάστατο της 

χειροτεχνικής ποιότητας 

των αριστοκρατικών 

συμβόλων/προτύπων. 

- Η αριστοκρατική 

χειροτεχνική ποιότητα 

σε απλά/λαϊκά 

σύμβολα.

- Η τεχνική ως μέσο 

συγκρότησης νέων 

συμβόλων 

M. Thonet, Bobbard chair I, 

1836-1840



M. Thonet, No 14, 1859

Η ταύτιση: Κοινωνικά 

πρότυπα προς μίμηση.

Τυπικές μορφές 

αριστοκρατικών 

επίπλων: Τα συμβολικά 

στοιχεία ως φαινότυποι.

Η τελεολογία: Η τεχνική 

ως μέσο μίμησης 

κοινωνικών 

συμβόλων/προτύπων: 

Η μηχανή ως 

υποκατάστατο της 

χειροτεχνικής ποιότητας 

των αριστοκρατικών 

συμβόλων/προτύπων. 

- Η αριστοκρατική 

χειροτεχνική ποιότητα 

σε απλά/λαϊκά 

σύμβολα.

- Η τεχνική ως μέσο 

συγκρότησης νέων 

συμβόλων 



M. Thonet, No 14, 1859

Η ταύτιση: Κοινωνικά 

πρότυπα προς μίμηση.

Τυπικές μορφές 

αριστοκρατικών 

επίπλων: Τα συμβολικά 

στοιχεία ως φαινότυποι.

Η τελεολογία: Η τεχνική 

ως μέσο μίμησης 

κοινωνικών 

συμβόλων/προτύπων: 

Η μηχανή ως 

υποκατάστατο της 

χειροτεχνικής ποιότητας 

των αριστοκρατικών 

συμβόλων/προτύπων. 

- Η αριστοκρατική 

χειροτεχνική ποιότητα 

σε απλά/λαϊκά 

σύμβολα.

- Η τεχνική ως μέσο 

συγκρότησης νέων 

συμβόλων: 

Ταύτιση ή γένεση

M. Thonet, κάθισμα επίδειξης 

δυνατοτήτων, 1867

M. Thonet, Café Daum, Vienne, 1849,    

Table, 1851

R. W. Winfield & Co., 

England, 1851



Κλίνη και κάθισμα του Κ. Μίντονος, 1850

Κ. Δεκάρτ, Κάθισμα δια τρεις Κυρίας, 1850

Η ταύτιση: Κοινωνικά 

πρότυπα προς μίμηση.

Τυπικές μορφές 

αριστοκρατικών 

επίπλων: Τα συμβολικά 

στοιχεία ως φαινότυποι.

Η τελεολογία: Η τεχνική 

ως μέσο μίμησης 

κοινωνικών 

συμβόλων/προτύπων: 

Η μηχανή ως 

υποκατάστατο της 

χειροτεχνικής ποιότητας 

των αριστοκρατικών 

συμβόλων/προτύπων. 

- Η αριστοκρατική 

χειροτεχνική ποιότητα 

σε απλά/λαϊκά 

σύμβολα.

- Η τεχνική ως μέσο 

συγκρότησης νέων 

συμβόλων: 

Ταύτιση ή γένεση.

Η διαλεκτική: Η επίλυση 

των αναγκών ως δράση 

/ αντίδραση επί των 

προτύπων.



J. Alderman Inventor Patentee & Manufacturer, Explorer's Chair, London, c1840

Η ταύτιση: Κοινωνικά 

πρότυπα προς μίμηση.

Τυπικές μορφές 

αριστοκρατικών 

επίπλων: Τα συμβολικά 

στοιχεία ως φαινότυποι.

Η τελεολογία: Η τεχνική 

ως μέσο μίμησης 

κοινωνικών 

συμβόλων/προτύπων: 

Η μηχανή ως 

υποκατάστατο της 

χειροτεχνικής ποιότητας 

των αριστοκρατικών 

συμβόλων/προτύπων. 

- Η αριστοκρατική 

χειροτεχνική ποιότητα 

σε απλά/λαϊκά 

σύμβολα.

- Η τεχνική ως μέσο 

συγκρότησης νέων 

συμβόλων: 

Ταύτιση ή γένεση.

Η διαλεκτική: Η επίλυση 

των αναγκών ως δράση 

/ αντίδραση επί των 

προτύπων.



Ο χώρος ως δομή και η 

παραμετροποίηση της εξελικτικής 

πορείας

Η ιστορία της Μεγάλης Συμφιλίωσης

Η ουτοπία της βιομηχανικής κατασκευής του μέλλοντος (από 

τον Πραγματισμό ως την Op Art)

T. Chippendale, 

c.18th

Goodearl Bros, 

High Wycombe, 

England, 1927

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.



H. Mendelsohn, 1914-18

[εξπρεσιονισμός –

φουτουρισμός –

αεροδυναμική γραμμή 

(1930)]

'Malatesta & Mason', 1950

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Hector Guimard, 1900

D' Arcy Thompson, 'On Growth and Form', 1917



R. Riemerschmidt, 1989 

Nicholson, 

England, 1826

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

Bruno Paul, Germany, 1901



Η γραμμή παραγωγής πριν την εισαγωγή του ηλεκτρισμού

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 



Η γραμμή παραγωγής μετά την εισαγωγή του ηλεκτρισμού

Jacob Manufacturing Co, Connecticut, 'Chuck', 1903

F. W. Taylor, 'A Piece Rate System', 1895 - H. Ford, 1913

Οι αυτόνομες εργαλειομηχανές



F. L.  Wright, USA, 1912 K. Moser, 1904

J. Hoffmann,  "Kohn",  1906

F. L. Wright, 

USA, 1904

England, 1870

Τυποποιημένα αυτόνομα 

στοιχεία ως προς τη 

γεωμετρία της μηχανής.

Τα τυπικά σχήματα ως 

διάκοσμος.

Η βιομηχανική 

επεξεργασία του υλικού 

ως διάκοσμος.

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 

J. Hofmann, 'Kohen', 1906



Eileen Gray, 

"Transatlantique, 

1927

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 



Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 

Charles & Ray Eames, Model 670, 1956

Afra & Tobia Scarpa, 1968

S. Simon Catalogue, 1950



A. Slonim, 'Design and Production Planning in Light Industry', 1963: Συντελεστές μέτρησης της οικονομικότητας ενός σχεδίου προς 

παραγωγή.  Μέθοδοι υπολογισμού του οικονομικού αποτελέσματος ενός τύπου



M. Baugniet, Belge, 1929

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 

- Η μεταφορά τεχνολογίας. 

Ludwig Mies van der Rohe, Brno, 

No MR50, Muller, 1929-30



G. Rietveld, 1942

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 

- Η μεταφορά τεχνολογίας. 

- Το αυτοφερόμενο 

αντικείμενο ως αρχή του 

αυτοπροσδιορισμού: 

Τελεολογία ή προαίρεση.



Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 

- Η μεταφορά τεχνολογίας. 

- Το αυτοφερόμενο 

αντικείμενο ως αρχή του 

αυτοπροσδιορισμού: 

Τελεολογία ή προαίρεση.



G. T. Rietveld, 1927

Alvar Aalto, 1930

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 

- Η μεταφορά τεχνολογίας. 

- Το αυτοφερόμενο 

αντικείμενο ως αρχή του 

αυτοπροσδιορισμού: 

Τελεολογία ή προαίρεση.

M. Breuer, 1936-'37



G. Rietveld, Birza, 1927

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 

- Η μεταφορά τεχνολογίας. 

- Το αυτοφερόμενο 

αντικείμενο ως αρχή του 

αυτοπροσδιορισμού: 

Τελεολογία ή προαίρεση.

Hans Wegner, 1963



Φάσεις από την παραγωγή 

τεχνιτών ινών (viscose)

Blow Moulding

Injection Blow Moulding

injection stretch

EPS

Injection Moulding

external gas injection

gas injection internal

insert moulding

structural foam

rotational moulding

vacuum form

proless/BlowMoulding.swf
proless/InjectionBlowMoulding.swf
proless/injection_stretch.swf
proless/EPSanimation.swf
proless/InjectionMoulding.swf
proless/external_gas_injection.swf
proless/gas_injection_internal.swf
proless/insert_moulding.swf
proless/structural-foam.swf
proless/rotational_moulding.swf
proless/vacuumform1.swf


Tobia Scarpa, Bonanza, Italy, 1969

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 

- Η μεταφορά τεχνολογίας. 

- Το αυτοφερόμενο 

αντικείμενο ως αρχή του 

αυτοπροσδιορισμού: 

Τελεολογία ή προαίρεση.

George Nelson,  Sling Sofa, USA, 1964

A. Magiarotti,  "Cassina", Italy, 1960



V. Panton, Swiss, 1960

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 

- Η μεταφορά τεχνολογίας. 

- Το αυτοφερόμενο 

αντικείμενο ως αρχή του 

αυτοπροσδιορισμού: 

Τελεολογία ή προαίρεση.



Συναρμολόγηση 

καθίσματος 

Charles & Ray 

Eames

Robin Day, Polyprop, 

Hille, 1962-'63

Charles & Ray 

Eames, DAR 

(Dining Armchair 

Rod), 1953

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 

- Η μεταφορά τεχνολογίας. 

- Το αυτοφερόμενο 

αντικείμενο ως αρχή του 

αυτοπροσδιορισμού: 

Τελεολογία ή προαίρεση.

Το στοιχείο και η συνθήκη άρθρωσής του



C. Germanaz, half-and-half, 1964

M. Zanuso & R. Sapper, injection moulded 

polyethylene, Kartell, Italy, 1961

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 

- Η μεταφορά τεχνολογίας. 

- Το αυτοφερόμενο 

αντικείμενο ως αρχή του 

αυτοπροσδιορισμού: 

Τελεολογία ή προαίρεση.

Joe Colombo, 

Model 4860, 

1965-'67



Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 

- Η μεταφορά τεχνολογίας. 

- Το αυτοφερόμενο 

αντικείμενο ως αρχή του 

αυτοπροσδιορισμού: 

Τελεολογία ή προαίρεση.

Joseph Andre Motte, 

France, 1950

Davis Pratt, Airchair, 1948

Jonathan De Pas, Donato 

D'Urbino, Paolo Lomazzi, 

Carla Scolari, 'Blow', 

Zanotta, 1967



Wendell Castle, Molar Chair, USA, 1969

Alberto Rosselli, Jumbo, Saporiti, Italy, 1969

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 

- Η μεταφορά τεχνολογίας. 

- Το αυτοφερόμενο 

αντικείμενο ως αρχή του 

αυτοπροσδιορισμού: 

Τελεολογία ή προαίρεση.



Werner 

Panton, 

1979

P. Gatti, C. Paolini, F. Teodoro, 

Sacco, Zanotta, 1968

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 

- Η μεταφορά τεχνολογίας. 

- Το αυτοφερόμενο 

αντικείμενο ως αρχή του 

αυτοπροσδιορισμού: 

Τελεολογία ή προαίρεση.

Η διαλεκτική: 

Η δομή του αντικειμένου ως 

άθροισμα των 

αποτυπωμάτων των 

δράσεων του υποκειμένου, 

ή ως μια δυνατότητα για 

ανάπτυξη δράσεων: 

Διαλεκτική ή αυτοδιαχείριση

Hans 

Wegner, 

Valet, 1953



Michael Jantzen, 1970s, Illinois

Η γένεση: 

- Η δομική αφαίρεση των 

κοινωνικών συμβόλων / 

προτύπων. Τα κοινωνικά 

σύμβολα ως γενότυποι.

- Η αναζήτηση νέων δομών 

/ κοινωνικών συμβόλων. 

Φυσικές και μηχανικές 

δομές ως γενότυποι.

Η τελεολογία:

- Η αναίρεση της 

συμβατικής τεχνικής δομής. 

- Η αποδόμηση της 

τεχνικής μίμησης της 

χειροτεχνίας. 

- Η μεταφορά τεχνολογίας. 

- Το αυτοφερόμενο 

αντικείμενο ως αρχή του 

αυτοπροσδιορισμού: 

Τελεολογία ή προαίρεση.

Η διαλεκτική: 

Η δομή του αντικειμένου ως 

άθροισμα των 

αποτυπωμάτων των 

δράσεων του υποκειμένου, 

ή ως μια δυνατότητα για 

ανάπτυξη δράσεων: 

Διαλεκτική ή αυτοδιαχείριση

Marcel Breuer, 

'F41 mobile day 

bed', 1930



Ο χώρος ως πολύπλοκο 

σύστημα και η 

παραμετροποίηση του 

απρόσμενου συμβάντος

Philippe Starck, 

Richard III, 1981

Michele de

Lucci, 

Memphis,

1981

Martin 

Bebin, 

1986

Mateo Thun, 1982

Η ιστορία της Μεγάλης Συμφιλίωσης

Η ουτοπία της διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

(από την Pop Art ως σήμερα)

Η γένεση: 

Η πολυπλοκότητα του 

κοινωνικού συστήματος 

ως γενότυπος – Τα 

στοιχεία της δομής δεν 

έχουν προκαθορισμένες 

σχέσεις.



Ginbande, 'Picnic 

Table', 1994

Η γένεση: 

Η πολυπλοκότητα του 

κοινωνικού συστήματος 

ως γενότυπος – Τα 

στοιχεία της δομής δεν 

έχουν προκαθορισμένες 

σχέσεις.

Paul Rudolph, 1970s

Meyer Voggenreiter, 

'Book Boxes', 1986



Η γένεση: 

Η πολυπλοκότητα του 

κοινωνικού συστήματος 

ως γενότυπος – Τα 

στοιχεία της δομής δεν 

έχουν προκαθορισμένες 

σχέσεις.

Η προαίρεση: 

- Η μεταφορά 

τεχνολογίας –

εξειδικεύσεις μονάδων 

παραγωγής. Η/Υ 

Παγκοσμιοποίηση ή 

τοπικό ιδίωμα.

Alberto Meda, 'Light 

Light', Alias, 1987



Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

και  ρομποτική



Experimental models, Canon

Douglas Barber, Yamaha-FZ750

Différents types de 

plastique, ADIDAS

Η γένεση: 

Η πολυπλοκότητα του 

κοινωνικού συστήματος 

ως γενότυπος – Τα 

στοιχεία της δομής δεν 

έχουν προκαθορισμένες 

σχέσεις.

Η προαίρεση: 

- Η μεταφορά 

τεχνολογίας –

εξειδικεύσεις μονάδων 

παραγωγής. Η/Υ 

Παγκοσμιοποίηση ή 

τοπικό ιδίωμα.

- Η αυτοοργάνωση του 

αντικειμένου – Κάθε 

δομή για ίδιους λόγους 

προσδιορίζει στοιχεία 

και σχέσεις. 



Roger Tallon, 1987 



Buick Wildcat, General-Motors, 1985

Ludwig Littmann, Braun, 1984

Η γένεση: 

Η πολυπλοκότητα του 

κοινωνικού συστήματος 

ως γενότυπος – Τα 

στοιχεία της δομής δεν 

έχουν προκαθορισμένες 

σχέσεις.

Η προαίρεση: 

- Η μεταφορά 

τεχνολογίας –

εξειδικεύσεις μονάδων 

παραγωγής. Η/Υ 

Παγκοσμιοποίηση ή 

τοπικό ιδίωμα.

- Η αυτοοργάνωση του 

αντικειμένου – Κάθε 

δομή για ίδιους λόγους 

προσδιορίζει στοιχεία 

και σχέσεις. Το στοιχείο 

περιλαμβάνει και τη 

συνθήκη άρθρωσής του.



Lorenz Wiegand, Italic, 2000

Η γένεση: 

Η πολυπλοκότητα του 

κοινωνικού συστήματος 

ως γενότυπος – Τα 

στοιχεία της δομής δεν 

έχουν προκαθορισμένες 

σχέσεις.

Η προαίρεση: 

- Η μεταφορά 

τεχνολογίας –

εξειδικεύσεις μονάδων 

παραγωγής. Η/Υ 

Παγκοσμιοποίηση ή 

τοπικό ιδίωμα.

- Η αυτοοργάνωση του 

αντικειμένου – Κάθε 

δομή για ίδιους λόγους 

προσδιορίζει στοιχεία 

και σχέσεις. Το στοιχείο 

περιλαμβάνει και τη 

συνθήκη άρθρωσής του.



Philippe 

Stark, 

Ed 

Archer, 

Driade, 

1986

Philippe 

Stark, 

Dr.Clob, 

Kartell, 

1988

Philippe 

Stark, 

Super 

Clob 

Chair, 

1990



Η γένεση: 

Η πολυπλοκότητα του 

κοινωνικού συστήματος 

ως γενότυπος – Τα 

στοιχεία της δομής δεν 

έχουν προκαθορισμένες 

σχέσεις.

Η προαίρεση: 

- Η μεταφορά 

τεχνολογίας –

εξειδικεύσεις μονάδων 

παραγωγής. Η/Υ 

Παγκοσμιοποίηση ή 

τοπικό ιδίωμα.

Frank Gehry, 1972

Mario Bellini, Cab, Cassina, 1976

Gaetano Pesce, 'Sit Down', 1975



Tokujin Yoshioka, Pane chair, 2006



Vika Mitrichenka, Grandmother's 

treasures, 2006



Stuart Haygarth, Tide chandelier, 2006



Giuseppe Rivadossi, boxes, 2004



Russell and Pinch, 2006

Patrick Jouin, 

One Shot stool 

(rapid 

prototyping), 2006



Patrick Jouin, Solid 

Furniture C2 

(stereolithography+epoxy 

resin), 2006

Patrick Jouin, 

One Shot stool 

(rapid 

prototyping), 2006



Patrick Jouin, Solid 

Furniture S1 

(stereolithography+epoxy 

resin), 2006

Patrick Jouin, 

One Shot stool 

(rapid 

prototyping), 2006



Η γένεση: 

Η πολυπλοκότητα του 

κοινωνικού συστήματος 

ως γενότυπος – Τα 

στοιχεία της δομής δεν 

έχουν προκαθορισμένες 

σχέσεις.

Η προαίρεση: 

- Η μεταφορά 

τεχνολογίας –

εξειδικεύσεις μονάδων 

παραγωγής. Η/Υ 

Παγκοσμιοποίηση ή 

τοπικό ιδίωμα.

- Η αυτοοργάνωση του 

αντικειμένου – Κάθε 

δομή για ίδιους λόγους 

προσδιορίζει στοιχεία 

και σχέσεις. Το στοιχείο 

περιλαμβάνει και τη 

συνθήκη άρθρωσής του.

καταργείται ο προσδιορισμός της 

γεωμετρίας του αντικειμένου από 

το εργαλείο / μηχανή

Bathsheba Grossman 

(stereolithography), 2006

Jonas Wannfors, laser-cut 

mdf , 2006 – η ανάλυση 

της γεωμετρίας του 

σώματος ανάλογη με την 

κατασκευή του rapid -

prototyping



Η γένεση: 

Η πολυπλοκότητα του 

κοινωνικού συστήματος 

ως γενότυπος – Τα 

στοιχεία της δομής δεν 

έχουν προκαθορισμένες 

σχέσεις.

Η προαίρεση: 

- Η μεταφορά 

τεχνολογίας –

εξειδικεύσεις μονάδων 

παραγωγής. Η/Υ 

Παγκοσμιοποίηση ή 

τοπικό ιδίωμα.

- Η αυτοοργάνωση του 

αντικειμένου – Κάθε 

δομή για ίδιους λόγους 

προσδιορίζει στοιχεία 

και σχέσεις. Το στοιχείο 

περιλαμβάνει και τη 

συνθήκη άρθρωσής του.

Η αυτοδιαχείριση: 

Η δομή του αντικειμένου 

ως πρόταση για 

ανάπτυξη δράσεων του 

υποκειμένου. Ginbande, 'Tabula Rasa', Vitra, 1985



Η γένεση: 

Η πολυπλοκότητα του 

κοινωνικού συστήματος 

ως γενότυπος – Τα 

στοιχεία της δομής δεν 

έχουν προκαθορισμένες 

σχέσεις.

Η προαίρεση: 

- Η μεταφορά 

τεχνολογίας –

εξειδικεύσεις μονάδων 

παραγωγής. Η/Υ 

Παγκοσμιοποίηση ή 

τοπικό ιδίωμα.

- Η αυτοοργάνωση του 

αντικειμένου – Κάθε 

δομή για ίδιους λόγους 

προσδιορίζει στοιχεία 

και σχέσεις. Το στοιχείο 

περιλαμβάνει και τη 

συνθήκη άρθρωσής του.

Η αυτοδιαχείριση: 

Η δομή του αντικειμένου 

ως πρόταση για 

ανάπτυξη δράσεων του 

υποκειμένου. Francesco Binfare, 'Esse', Edra, 2000



Eames, Aluminium Group, 1958

Το χειροποίητο και το αχειροποίητο.

Το ‘αχειροποίητο’ και η κατασκευή του ‘θαύματος’.



Το υψηλό ύφος

Το χειροποίητο και το 

αχειροποίητο.

Το ‘αχειροποίητο’ και 

η ηθική της τεχνικά 

τελειωμένης μορφής.

Το ‘αχειροποίητο’ και 

η κατασκευή του 

‘θαύματος’. Chippendale, 18th c.

Eames, Aluminium Group, 1958



H.P. Berlage, 1906

H. Sauvage, 1899

Η μεταλλαγή του αντικειμενικού 

χώρου μέτρησης: από τη γεωμετρία 

και τη στερεομετρία στην τοπολογία



G. 

Rietveld, 

UNESCO 

press 

room, 

Paris, 

1958

Ums Pastoe, Holland, 1961

Η μεταλλαγή του αντικειμενικού 

χώρου μέτρησης: από τη γεωμετρία 

και τη στερεομετρία στην τοπολογία



Fernando and Humberto Campana, Chair, 1993

Η μεταλλαγή του αντικειμενικού 

χώρου μέτρησης: από τη γεωμετρία 

και τη στερεομετρία στην τοπολογία



Fernando and Humberto Campana, Chair, 

Edra, Italy, 2003

Η μεταλλαγή του αντικειμενικού 

χώρου μέτρησης: από τη γεωμετρία 

και τη στερεομετρία στην τοπολογία



Diego Fortunato, Magnetic cushions, Spain, 2003

Konstantin Grcic, Side tables, Germany, 2003

Η μεταλλαγή του αντικειμενικού 

χώρου μέτρησης: από τη γεωμετρία 

και τη στερεομετρία στην τοπολογία



Chippendale Gothic chairΗ μεταλλαγή του αντικειμενικού 

χώρου μέτρησης: από τη μηχανική 

και τη στατική στη ρομποτική



M.Thonet, 1841

Η μεταλλαγή του αντικειμενικού 

χώρου μέτρησης: από τη μηχανική 

και τη στατική στη ρομποτική



De Pas D'Urbino Lomazzi, Grand Italia, Zanotta, 1979

Η μεταλλαγή του αντικειμενικού 

χώρου μέτρησης: από τη μηχανική 

και τη στατική στη ρομποτική



George Nelson,  

Herman Miller, USA, 1954,

Sling Sofa, Herman Miller, USA, 1964



George Nelson,  Sling Sofa, Herman 

Miller, USA, 1964

Η μεταλλαγή του αντικειμενικού 

χώρου μέτρησης: από τη μηχανική 

και τη στατική στη ρομποτική



W. Platner, USA, 1964-66

Η μεταλλαγή του αντικειμενικού 

χώρου μέτρησης: από τη μηχανική 

και τη στατική στη ρομποτική





Pietro Arosio, Zanotta, 1992

Η μεταλλαγή του αντικειμενικού 

χώρου μέτρησης: από τη μηχανική 

και τη στατική στη ρομποτική



Philippe Starck, WW Stool, Vitra, 1990 Riccardo Blumer, La leggera, Alias, Italy, 1993-6



Ross 

Lovegrove, 

Magic, 1997

Η μεταλλαγή του αντικειμενικού 

χώρου μέτρησης: από τη μηχανική 

και τη στατική στη ρομποτική



Fernando and Humberto Campana, Tables, Brazil, 1995

Η μεταλλαγή του αντικειμενικού 

χώρου μέτρησης: από τη μηχανική 

και τη στατική στη ρομποτική



Η μεταλλαγή του αντικειμενικού χώρου 

μέτρησης: από την ανθρωπομετρία και 

την εργονομία  στην  κοινωνιομετρία



Mario Bellini and Dieter Thiel, Figura, Vitra, 1985

Η μεταλλαγή του αντικειμενικού χώρου 

μέτρησης: από την ανθρωπομετρία και 

την εργονομία  στην  κοινωνιομετρία



Paul Smith, Cabinet, Mondo, Cappellini, 2003

Η μεταλλαγή του αντικειμενικού χώρου 

μέτρησης: από την ανθρωπομετρία και 

την εργονομία  στην  κοινωνιομετρία



Masanori Umeda, 1990; 

Fernando e Humberto 

Campana, 1998, 

Edra Collection, 2000



Τα υφάσματα και τα υλικά ομαδοποιούνται 

σε έξι θέματα: άσπρο γάλακτος, φυσικό, 

ασήμι, χρυσό, χαλκός και μπρούντζος. 

Edra Collection, 2000



Massimo Morozzi, 

'Paesaggi Italiani', 2000, 

Edra Collection, 2000



Francesco Binfare, 'Esse', 2000, 

Edra Collection, 2000



Ανθρωπομετρία / 

εργονομία και 

κοινωνιομετρία

Francesco Binfare, 'Flap', 2000,

Edra Collection, 2000



KRD, Shona Kitchen – Ad 

Rogers, 'Monster', 2000,

Edra Collection, 2000



Matali Crasset, 2000,

Edra Collection, 2000


