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

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

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



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 νοηµαδότηση της καθηµερινής εµπειρίας σχεδιάζεται µε την πρόκληση της συνάντησης

Χρήστος Καπράλος, Μάρσα-Ματρούχ, 1971



Max Ernst, She keeps her secrets, 1925
Pietzsch 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: 

Κατά τον ορισµό δύο σηµείων της ευρύτερης περιοχής της

πλατείας ∆ικαιοσύνης ως εκθεµάτων, το µεταξύ τους πεδίο

παραµετροποιείται, ώστε να συλληφθεί ένα αντικείµενο

εκθεσιακού χώρου ως ο τόπος σε έναν "θορυβώδη" 

δηµόσιο χώρο. Το αντικείµενο υλοποιείται στο

παραµετροποιηµένο πεδίο µεταξύ των δύο. 

Ο σχεδιασµός του αντικειµένου εκθεσιακού χώρου θα

µπορούσε να νοηθεί ως 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

αντικειµένου εκθεσιακού χώρου που ζητείται: Θα µπορούσε

να είναι η έκθεση ενός σηµείου ιστορικής µνήµης µε µια

µόνιµη ή εφήµερη κατασκευή / λειτουργία. 

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. 
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Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

Τα δύο σηµεία εκθεµατοποίησης και η

νοηµατική τους διασύνδεση, επιλέγονται

στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας

∆ικαιοσύνης.

Ως σηµεία εκθεµατοποίησης εκλαµβάνονται

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.

Το πεδίο του αντικειµένου εκθεσιακού

χώρου είναι οι «είσοδοι», περιοχές

µετάβασης, προς την πλατεία.

_01 Είσοδος από την οδό Σταδίου

_02 Είσοδος από τη στοά Αρσάκη

_03 Είσοδος από την οδό Χαρ. Τρικούπη

_04 Είσοδος από την στοά θεάτρου ΡΕΞ



Joan Miro, The Two Friends, 1969

ΗΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Όταν το κενό µεταξύ των δύο γίνεται τόπος, 

τότε αποκτά ιδιότητες
ως ο τρίτος όρος στην εξ-οµοιωτική συνθήκη των δύο. 

_20/2 Εισαγωγή /Η παρουσίαση και ανάπτυξη
του θέµατος –Εγγραφή στο µάθηµα, στο
blog του µαθήµατος και στο εργαστήριο
χώρου ‘Στροφείς Νοήµατος’.

_27/2 Στον δηµόσιο χώρο της πλατείας
∆ικαιοσύνης θα αναπτυχθεί επί τόπου το
εργαστήριο χώρου ‘Στροφείς Νοήµατος’

– Επιλογή των στοιχείων του δηµόσιου
χώρου που θα αναδειχθούν ως
εκθεσιακά αντικείµενα.

_6/3 -13/3  Εργαστήριο Ψηφιακού προπλάσµατος
‘Τοπολογικές Συνέχειες’. ∆ιερεύνηση του
νοήµατος της συνέχειας.

_20/3 - 27/3 Οι 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.

_17/4 - 24/4  Εργαστήριο Ψηφιακού προπλάσµατος
‘Εννοιολογικές Γεωµετρίες’. ∆ιερεύνηση της
ελάχιστης συνθετικής µονάδας και των
µετασχηµατισµών της.

_1/5 – 8/5  Η ανάδυση του αντικειµένου εκθεσιακού
χώρου. Η συγκριτική παρουσίαση
προτεινόµενων κατευθύνσεων σχεδιασµού
σε πινακίδα ενιαίου format: Οι πολλαπλές
αναγνώσεις / ερµηνείες/ προσεγγίσεις

_15/5 – 12/6 Εργαστήριο Προπλασµάτων στη Σχολή.

_19/6 - 26/6 Παρουσίαση της κατασκευής του
αντικειµένου εκθεσιακού χώρου.

Βlog µαθήµατος : http://evrosoriou.wordpress.com/
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Kishin Shinoyama, Two Rear Views of Nudes, 1968

ΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α φάση _6/3 Παρουσίαση αποτελεσµάτων του εργαστηρίου χώρου ‘Στροφείς
Νοήµατος’.

Β φάση _13/3 Παρουσίαση αποτελεσµάτων των εργαστηρίων ψηφιακού
προπλάσµατος ‘Τοπολογικές συνέχειες’.

Γ φάση _24/4 Παρουσίαση αποτελεσµάτων των εργαστηρίων ψηφιακού
προπλάσµατος ‘Εννοιολογικές γεωµετρίες’.

∆ φάση _8/5 Εναλλακτικές προσεγγίσεις σχεδιασµού του αντικειµένου εκθεσιακού
χώρου _Οριστικοποίηση της πρότασης _Σχέδια 1:50, 1:20, 1:10 

(ανάλογα µε το µέγεθος και την έκταση χωροθέτησης του
αντικειµένου).

Ε φάση _12/6 Μελέτη εφαρµογής και επανασχεδιασµός _ Σχέδια 1:10, 1:5, 1:1, 

∆οκίµια 1:2,5, 1:1

ΣΤ φάση_26/6 Παρουσίαση της κατασκευής_ ∆οκίµια 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.

Το αντικείµενο υλοποιείται στο
παραµετροποιηµένο πεδίο µεταξύ των δύο.

Key words / λέξεις πρωταρχικής σηµασίας

δηµόσιο / ιδιωτικό

χρόνος / ίχνη

συρραφή / αποκόλληση

οικείο / ανοίκειο

αντικείµενο / χώρος

καθηµερινό / συµβάν

περιπλάνηση / πλοήγηση

πέρασµα / µετάβαση /ενδιάµεσο

σωµατικότητα / κίνηση

εκθέτω / εκτίθεµαι

ανισοτροπία / παραµετροποίηση


