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Η πρώτη φορά που με απασχόλησε η συσχέτιση του χορού 
και της αρχιτεκτονικής ήταν πριν τέσσερα χρόνια, όταν πήρα την από-
φαση να ασχοληθώ με το χορό σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ ήμουν 
ακόμη σπουδάστρια στο τέταρτο έτος της Αρχιτεκτονικής. Τότε βρέθη-
κα αντιμέτωπη, όπως είναι προφανές, με ένα μεγάλο δίλημμα, αλλά και 
με μία εξίσου σημαντική προσωπική ‘ανακάλυψη’: εάν ο αρχιτεκτονικός 
σχεδιασμός1 δημιουργεί χώρο μέσω της εξυπηρέτησης χωρικών σχέσεων 
και καθημερινών κινήσεων και η χορογραφία2 συντίθεται μέσα από τη 
χωρική συσχέτιση αμιγώς κινητικών σχηματισμών, τότε η αρχιτεκτονική 
πρόκειται στην ουσία για σύνθεση μίας ‘πρακτικής’, σχεδόν ‘αλγεβροποι-
ημένης χορογραφίας’, που συντίθεται από τις καθημερινές κινήσεις των 
χρηστών και ‘ενσαρκώνεται’ μόλις το αρχιτεκτόνημα κτιστεί και τους ‘δε-
χθεί’ σαν ‘χορευτές’ του. Για τον αρχιτέκτονα, η κίνηση των ανθρώπων 
που θα κατοικήσουν το έργο του είναι η βάση για τη σχεδίαση, ενώ για το 
χορευτή, η κίνηση είναι το πρωταρχικό μέσο έκφρασης. Θα μπορούσαμε 
να ισχυριστούμε ότι, και στα δύο πεδία μελέτης, η κίνηση είναι ο καταλύ-
της για τη δημιουργία. 

Η κατανόηση του καταλυτικού ρόλου της κίνησης μέσα στην 
αρχιτεκτονική και τη χορογραφική σύνθεση αποτέλεσε για μένα ένα είδος 
‘εμμονής’, που επηρέασε -ασυνείδητα κυρίως- τη μέχρι στιγμής σπουδα-
στική μου πορεία. Με την ενθάρρυνση της σχολής και της επιβλέπουσας 
καθηγήτριας αποφάσισα να ερευνήσω -συνειδητά πια και σε βάθος- το 
βάθος της συσχέτισης των δύο μου ασχολιών. Για το λόγο αυτό, γράφο-

1 Αρχιτεκτονική είναι τόσο η τέχνη όσο και η επιστήμη του σχεδιασμού (με την έννοια της 
μελέτης, όχι μόνο του γραφικού σχεδίου) και της υλοποίησης κτιρίων. Το σχέδιο και η έκ-
φραση του, που είναι ο σχεδιασμός, πραγματώνουν ένα αντικείμενο, ένα σύστημα, μία 
αντικειμενική υλική διάσταση. Ενας πιο γενικός ορισμός θα περιελάμβανε το σχεδιασμό 
όλων των κτιστών υποδομών στο περιβάλλον, από το μακροσκοπικό επίπεδο του σχεδι-
ασμού πόλεων ως το μικροσκοπικό του σχεδιασμού επίπλων και προϊόντων καθημερινής 
χρήσης. Δηλαδή, ο όρος περιλαμβάνει όχι μόνο το σχεδιασμό αλλά και το προϊόν της υλοποί-
ησης. Ετυμολογικά, ο όρος προέρχεται από το ελληνικό ‘αρχή’ και ‘τέχνη – τεκτονική’ (κα-
τασκευή / δημιουργία). Πηγή: http://el.wikipedia.org
2 Χορογραφία είναι η τέχνη του σχεδιασμού κινητικών αλληλουχιών στις οποίες η κίνηση, 
η μορφή, ή και τα δύο είναι εξ αρχής καθορισμένα. Ο όρος ‘χορογραφία’ είναι πιθανόν να 
αναφέρεται και στον σχεδιασμό τον ίδιο, ο οποίος μερικές φορές καταγράφεται μέσω της 
σημειογραφίας του χορού. Η λέξη ‘χορογραφία’ ετυμολογείται ως ‘γραφή του χορού’ και 
προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις ‘χορεία’ (συνδυασμός τραγουδιού και χορού) και ‘γρα-
φή’. Συνώνυμο της ‘χορογραφίας’ είναι η ‘χορευτική σύνθεση’. Πηγή: http://el.wikipedia.org

1. 19 Αυγούστου 2010: χορευτές που εκτελούν ‘bandaloop’ άλμα από τον ορανο-
ξύστη ‘Thanksgiving Tower’ στη Νέα Υόρκη.
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ντας αυτό το κείμενο, εκτός από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, 
‘οδηγήθηκα’ στην καταγραφή σκέψεων, σημειώσεων και συζητήσεων 
που έχουν προκύψει μέσα σε αυτό το ‘παράλληλο ταξίδι’ των τελευταίων 
χρόνων και καταπιάνονται με το ζήτημα που πραγματευόμαστε. της ‘χο-
ρογραφημένης’ αρχιτεκτονικής και της ‘αρχιτεκτονημένης’ χορογραφίας. 

Ο σχεδιασμός του αρχιτεκτονικού χώρου ‘προϋποθέτει τη νοε-
ρή σύνθεση επιμέρους οπτικών παραστάσεων σε ενιαία νοούμενη μορφή, ενώ 
η χορογραφία προδιαγράφει μία αλληλουχία μετασχηματισμών που προσδί-
δουν μια προσωρινή αισθητηριακή υπόσταση στις δυνατές οργανώσεις του 
χώρου’,3 γράφει ο Γ.Πεπονής, επιβεβαιώνοντας, αλλά και συμπληρώνο-
ντας τα παραπάνω. Για τις εισαγωγικές ανάγκες του κειμένου μπορούμε 
να θεωρήσουμε ότι η προσωπική ‘ανακάλυψη’ που περιέγραψα -αλλά και 
οποιαδήποτε άλλη θεωρητική ή πρακτική συσχέτιση αρχιτεκτονικής και 
χορού συνάγεται από αυτήν- αποτελούν αντικείμενο μελέτης αυτής της 
ερευνητικής εργασίας, ενώ η διερεύνηση του ποιός ακριβώς είναι ο ρόλος 
της ‘κίνησης’ κατά τη δημιουργία χωροχρονικών συνθέσεων διαμορφώ-
νει τον κύριο άξονα ανάλυσης του θέματος. 

Η διαπίστωση της εν λόγω συσχέτισης, την οποία η διάλεξη 
πραγματεύεται, έγινε, όπως είπαμε εξ αρχής, μέσα από σπουδαστική 
πρακτική (παρόλο που τα δύο αντικείμενα που μελετάμε είναι εμφανώς 
ετερογενή ως προς την πρακτική τους εκτέλεση) και απευθύνεται στη 
θεωρία τους. Η σπουδαστική πρακτική ‘εξιδανικεύει’ τις συνθήκες κάτω 
από τις οποίες μελετώνται κάποια θέματα, συνδέοντας  άμεσα τη θεωρία 
με την πράξη. Δημιουργείται έτσι ‘πρόσφορο’ έδαφος για τέτοιους είδους 
προβληματισμούς. Θεωρούμε, λοιπόν, σκόπιμο να αναλύσουμε το θέμα 
σε πρώτη φάση θεωρητικά και σε δεύτερη ‘πρακτικά’, ενώ, όπως ήδη 
είπαμε, σε κάποια σημεία θεωρήσαμε ενδιαφέρουσα και μία βιωματική 
προσέγγιση των πραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση, και η αρχιτεκτονική 
και ο χορός προσεγγίζονται υπό το πρίσμα της σύγχρονης εποχής, ενώ 
οποιεσδήποτε ιστορικές αναφορές τοποθετούνται από την αρχή του προ-
ηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα.

Τι είναι όμως αυτό που συνιστά ‘θεωρία’ για την αρχιτεκτο-
νική και το χορό; Είναι γνωστό ότι και η θεωρία της αρχιτεκτονικής και η 
θεωρία του χορού ταυτίζονται πολλές φορές με τη θεωρία της αρχιτεκτο-
νικής σύνθεσης ή της χορογραφίας. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε σκόπιμο 

3 Πεπονής Γ., ‘Χωρογραφίες - Ο αρχιτεκτονικός σχηματισμός του νοήματος’, εκδόσεις ‘Αλε-
ξάνρεια’, Αθήνα, 2003, σελ.14 
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να τονίσουμε εδώ ότι και η αρχιτεκτονική, και ο χορός, αλλά και οποι-
αδήποτε άλλη δημιουργική διεργασία αποσκοπεί στη σύνθεση μορφής, 
σχετίζονται με τις συνθετικές πρακτικές4 πρωταρχικά με δύο τρόπους: 
μέσω της ‘υλικής’ και μέσω της ‘πνευματικής’ τους ‘υπόστασης’, όπου η 
δεύτερη εκ των δύο αφορά την πνευματική διάσταση που επιθυμείται να 
αποκτήσει η ύλη μέσω της σύνθεσης. Επομένως, η υλική υπόσταση του 
έργου αποτελεί για κάθε σύνθεση την αφετηρία, αλλά και το τέρμα της. 

Στις συνθετικές διαδικασίες που εξετάζουμε έχουμε να κά-
νουμε με εκδηλώσεις της κίνησης και των αντίστοιχων χωρικών τους 
σχηματισμών και έτσι, η ‘ύλη’ του χώρου ή της κίνησης αποτελούν εδώ το 
‘στομάχι’ μέσα στο οποίο ‘χωνεύεται’ η συνθετική διαδικασία. Ως υλική 
υπόσταση της αρχιτεκτονικής θεωρούμε το αρχιτεκτόνημα, ενώ ως υλική 
υπόσταση του χορού θεωρούμε το ανθρώπινο σώμα. Εντοπίζουμε εδώ 
μία ομοιότητα ως προς την ‘κατασκευαστική’ λογική του ανθρώπινου σώ-
ματος και του αρχιτεκτονήματος, η οποία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, 
‘εμφανίζεται’ μέσα στη συνθετική θεωρία ενός χωρικού ή ενός κινητικού 
σχηματισμού. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, το σώμα και το αρχιτεκτόνημα, 
που στο πλαίσιο αυτής της διάλεξης παρομοιάζονται με ‘ανθρώπινα οι-
κοδομήματα, μελετώνται ως προς τη συμπεριφορά και τις δυνατότητες 
της ‘ύλης’ τους. 

Πνευματική υπόσταση ενός έργου αποτελεί οποιαδήποτε 
πνευματική διεργασία προκαλείται στο μυαλό μας κατά τη θέασή του. 
Στις περιπτώσεις που μελετάμε, πνευματικές διαστάσεις αποκτούν από 
τη μία ο χώρος και από την άλλη το ανθρώπινο σώμα, καθώς αποτελούν 
‘καμβάδες’ για συνθετική έρευνα. Αν λάβουμε υπόψη ότι η αρχιτεκτονική 
μελετά το χώρο ως προς την κίνηση, και ο χορός την κίνηση ως προς το 
χώρο, τότε η αισθητηριακή αντίληψη του χώρου αυτού από το σώμα -που 
πρόκειται για μία σωματική και ταυτόχρονα πνευματική διαδικασία- απο-
τελεί στα δύο αυτά ερευνητικά πεδία την αρχική θεωρητική τους προσέγ-
γιση. Οι διαδικασίες να δημιουργηθεί χώρος που ‘φιλοξενεί’ κίνηση και 
κίνηση που ‘φιλοξενείται’ σε χώρο, αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νο-
μίσματος, γιατί ξεκινούν από το πώς ο δημιουργός αισθάνεται ‘μέσα’ στο 
ίδιο του το σώμα αυτού του είδους τη δημιουργία.

4 Η συνθετική θεωρία αφορά κάθε διαδικασία που οδηγεί στη σύνθεση μορφής. Το γεγονός 
αυτό ‘εξηγεί’ το λόγο που δε συμπεριλαμβάνει εξειδικευμένη ανάλυση της ‘υλικής’ και ‘πνευ-
ματικής υπόστασης’ της κάθε εφαρμογής της, αλλά περιορίζεται σε ‘νύξεις’ για την περαιτέ-
ρω μελέτη τους από τον συνθέτη. Η ‘γενίκευση’ αυτή τελικά συνεισφέρει στην εύκολότερη 
‘συγκεκριμενοποίησή’ της σε κάθε περίπτωση.
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2. Sasha Watlz, ‘Dialogue-Maxxi’, site specific performance που χορογραφήθηκε για τα εγκαίνια 
του νέου μουσείου σύγχρονης τέχνης της Ρώμης ‘MAXXI’, που σχεδίασε η Zaha Hadid.
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Η κίνηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για το σχηματισμό 
χωρικής αν99τίληψης, καθώς έχουμε την τάση να αντιλαμβανόμαστε 
ευκρινέστερα την οργάνωση κάθε χωρικού σχηματισμού όταν έχουμε 
προηγουμένως κινηθεί μέσα σε αυτόν. Ο συλλογισμός γίνεται εύκολα 
κατανοητός αν αναλογιστούμε ότι η κίνηση -ως ‘διαδρομή’- συνιστάται 
από αλληλουχία ‘εικόνων’. Η διαδοχή των εικόνων μίας τέτοιας ‘διαδρο-
μής’ σημαίνει τη διαδοχική βίωση διάφορων ‘οπτικών’5 του χώρου αυτού 
και, επομένως, την απόκτηση πολλαπλών αισθητηριακών του ‘λήψεων’. 
Αυτό σημαίνει ότι η κίνησή μας σε έναν χώρο συμβάλλει ‘αυτόματα’ στο 
σχηματισμό μίας σφαιρικότερης ‘οπτικής’ του, την οποία επιζητούν τόσο 
οι αρχιτέκτονες, όσο και οι χορογράφοι για τους θεωρητικούς λόγους 
που ήδη αναλύσαμε. Συνεπώς, μελετάμε δύο συνθετικές διαδικασίες στις 
οποίες η μελέτη της κίνησης μέσα στο ζητούμενο κάθε φορά χώρο αποτε-
λεί το έναυσμα, αλλά και τη βάση για τη σχεδίαση.

Πριν προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάπτυξη, πρέπει να το-
νίσουμε έναν ακόμη λόγο που τοποθετούμε την αρχιτεκτονική πλάι στο 
χορό: και οι δύο δημιουργίες είναι χωροχρονικές.  αναπτύσσονται, δηλα-
δή, ταυτόχρονα στο χώρο και στο χρόνο. Η εκτέλεσή τους αφορά τις τρεις 
διαστάσεις του χώρου, ενώ ο χρόνος αποτελεί για αυτές μία ‘τέταρτη διά-
σταση’, καθώς τόσο η βίωση, όσο και η κατανόησή τους γίνεται εν χρόνω. 
Για τον δέκτη, η αρχιτεκτονική είναι δημιουργία στατική, την οποία βιώνει 
μέσω ‘σχετικής κίνησης’, ενώ, για το θεατή, ο χορός είναι δημιουργία κι-
νητική που ‘βιώνεται’ μέσω ‘σχετικής ακινησίας’. Σε κάθε περίπτωση, ο 
χρόνος είναι ο καταλύτης της επαφής του ατόμου με το έργο, το οποίο 
τού ‘αποκαλύπτεται’ σταδιακά και μέσα σε ορισμένη χρονική διάρκεια, 
στα μάτια και στο νου.

Βέβαια, είναι προφανές ότι η αρχιτεκτονική και ο χορός δια-
φέρουν πολύ. Η αρχιτεκτονική ικανοποιεί τη βασική ανάγκη του ανθρώ-
που για κατοίκηση, ενώ ο χορός την ψυχική ανάγκη του ανθρώπου για 
έκφραση, δημιουργική εκτόνωση και εξάσκηση της συνολικής παιδείας 
μυαλού και σώματος. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ο χορός μελετά ανθρώ-
πινες κινήσεις και χωρικές σχέσεις μέσω μίας ‘καθαρής’ συνθετικής έρευ-

5 Εδώ οι όροι ‘εικόνα’ και ‘οπτική’, χρησιμοποιούνται έναντι των: ‘αντιληπτικό ερέθισμα’ και 
‘χωρική εμπειρία’. Η παρουσία αυτών των λέξεων στο κείμενο δεν θέλει να εστιάσει στην 
οπτική αντίληψη μονάχα, αλλά γίνεται για να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει κα-
λύτερα το νόημα του κειμένου, καθώς, στην καθομιλουμένη, οι λέξεις αυτές συνήθως χρη-
σιμοποιούνται γενικεύοντας την όραση ως κύριο αντιληπτικό μέσο, γεγονός που, αν και δεν 
ισχύει, καταδεικνύει τη σημασία της για το σύνολο της αντίληψης.
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νας, με βασικό σκοπό την καλλιτεχνική έκφραση, η οποία είναι απαλλαγ-
μένη από πρακτικές παραμέτρους. Για το λόγο αυτό διατηρεί μεγαλύτερο 
βαθμό ‘ελευθερίας’ στη μεταχείριση των εκφραστικών μέσων. Ομως, 
παρά τη βασική διαφορά τους, από τα αρχαία χρόνια6 μέχρι και σήμερα, 
και ο χορός και η αρχιτεκτονική αποτελούν πρωταρχικές κοινωνικές εκ-
δηλώσεις, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της ύπαρξής τους για 
τον άνθρωπο, τόσο σε σωματικό, όσο και σε ψυχικό επίπεδο. 

Γίνεται, πλέον, εμφανές ότι τόσο από την αρχιτεκτονική, όσο 
και από το χορό, ‘καταβάλλεται’ ισάξια προσπάθεια να οργανωθεί, αλλά 
και να συνταχθεί κίνηση μέσα σε χώρο. Μπορούμε άραγε -στο πλαίσιο αυ-
τής της ερευνητικής εργασίας- να μιλάμε για ‘αρχιτεκτονική της κίνησης’; 
Το ερώτημα αυτό θα διερευνήσουμε στη συνέχεια,‘διεισδύοντας’ παράλ-
ληλα μέσα στην αρχιτεκτονική και τη χορευτική σύνθεση, καθώς θεωρού-
με ότι η ‘παράλληλη’ αυτή έρευνα ‘αποκαλύπτει’ μία βαθύτερη σύνδεση 
αυτών των δύο -κατά βάση πολύ διαφορετικών- τρόπων σύνθεσης της 
χωρικής μορφής. 

6 Η δουλειά του αρχιτέκτονα είναι πανάρχαιο επάγγελμα, όπως και του χορευτή. Οι δύο 
τους περιγράφονται από τα κλασσικά χρόνια ως παιδαγωγοί της κοινωνίας. Ο αρχιτέκτο-
νας είχε εκτός από τεχνικές και μελετητικές αρμοδιότητες, πολιτικό και ρητορικό λόγο. Ο 
χορευτής δεν υπήρξε ποτέ επάγγελμα στην αρχαία Ελλάδα, γιατί, σύμφωνα με τον Πλάτω-
να, το Σωκράτη και τον Αριστοτέλη, υπήρχε η πίστη ότι η θεϊκή υπόσταση του χορού θα 
υποβαθμιζόταν με αυτόν τον τρόπο. Κατά τον Πλάτωνα ο ‘αμόρφωτος’ ήταν ο ‘αχόρευτος’, 
γιατί ο χορός, εκτός της θεϊκής του προέλευσης, αποτελούσε ζωτική ανάγκη του ανθρώπου. 
Ηταν ένας τρόπος για εκτόνωση, αλλά και εκπαίδευση των δεξιοτήτων του σώματος και του 
νου. Στην κλασσική Ελλάδα ο χορός δεν ήταν μόνο ένα μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά 
μέρος μίας συνολικής παιδείας. 





Α  Ο
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Κάθε σύνθεση συγκροτείται από τα δομικά της στοιχεία. 
Τα δομικά υλικά της αρχιτεκτονικής είναι φυσικές πρώτες ύλες που χρη-
σιμοποιούνται, σύμφωνα με τις ιδιότητές τους και τις κατασκευαστικές 
ανάγκες του κτιρίου, για τη δημιουργία χωρικών συνθέσεων. Για το χορό 
‘πρώτη ύλη’ αποτελεί το ανθρώπινο σώμα το οποίο, ανάλογα με τη φυ-
σιολογία του και τις ανάγκες της χορογραφίας, εξυπηρετεί τη δημιουργία 
κινούμενων χωρικών σχηματισμών.

‘Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι το ευκολότερο, 
αλλά μάλλον το δυσκολότερο όχημα οπτικής έκφρασης’,1 γρά-
φει ο R.Arnheim. Πράγματι, η ποικιλία των αρχιτεκτονικών 
υλικών συχνά προσφέρει στον αρχιτέκτονα ποικιλία επιλογών 
μέσα από ένα σύνολο παρόμοιων υλικών. Κάθε σώμα, από την 
άλλη, αποτελεί ‘μοναδική’ χορογραφική ύλη, γιατί όσο κι αν 
και μοιάζει με άλλα, κατά βάση είναι μοναδικό. Ως εκ τούτου, 
ο χορευτής -που αποτελεί ταυτόχρονα την ‘πρώτη ύλη’ του χο-
ρού, αλλά και την τελική μορφή του- πρέπει να εκπαιδεύσει το 
σώμα του έτσι, ώστε να είναι ευέλικτο και προσαρμοστικό σε 
διάφορα είδη κίνησης, γνωρίζοντας πάντοτε ότι ακόμη και αν 
κατακτήσει το μέγιστο των φυσικών δυνατοτήτων του, η κίνη-
σή του θα έχει ‘βαθμούς ελευθερίας’. 

1 Arnheim R., ‘Τέχνη και Οπτική Αντίληψη - Η ψυχολογία της δημιουργικής όρα-
σης’, εκδόσεις ‘Θεμέλιο’, Αθήνα, 1999, σελ.49 

Υ  Δ

3.(πίσω σελίδα) σκίτσο που απεικονίζει χιουμοριστικά 
την επίδραση των ίδιων μηχανικών νόμων  πάνω στην 
ανθρώπινη και την κτιριακή κατασκευή. |4. Svetlana 
Zakharova:. Το κλασσικό μπαλέτο ‘απαιτεί’ μία πολύ 
συγκεκριμένη σωματική ‘κατασκευή’ καθώς μέρος 
των αισθητικών αξιών που καλλιεργεί σχετίζεται με 
την ‘πρώτη ύλη’ του χορού αυτού, δηλαδή με το σώμα 
των ‘κλασσικών’ χορευτών. | 5.(δίπλα) φωτιστική 
οπή από ανεπίχριστο σκυρόδεμα. Το υλικό και η κα-
τασκευή αλληλοπροσδιορίζονται. Δημοτικός Βρεφο-
νηπιακός σταθμός στο Μαρκόπουλο, αρχιτεκτονικό 
γραφείο Τάσου & Δημήτρη Μπίρη.



‘Αρχιτεκτονική είναι να δημιουργείς με ακατέργαστα υλικά σχέσεις που συγκινούν’.
Le Corbusier
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‘Your dancers are human beings; they are also your clay’.
[‘Οι χορευτές σου είναι ανθρώπινα πλάσματα. επιπλέον, είναι ο πηλός σου’. Blom L.A. & Chaplin 
T., ‘The Intimate Acat of Choreography’, Dance Books, Cecil Court, London, 1989, σελ.202]

6.‘Αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα’ σωμάτων από τη χορευτική ομάδα 
‘Momix’ | 7. (από κάτω): ακατέργαστες πρώτες ύλες.
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Παρόλα αυτά, τόσο ο αρχιτέκτονας, όσο και ο χορευτής, επι-
διώκουν τη βαθιά γνώση των ‘εργαλείων’ που χρησιμοποιούν προκειμέ-
νου να διευρύνουν τα όρια των συνθετικών τους δυνατοτήτων. Ο αρχιτέ-
κτονας γνωρίζει ότι κάθε δομικό υλικό μπορεί να εξυπηρετήσει ένα φά-
σμα χρήσεων στο πλαίσιο που δεν προδίδονται οι εγγενείς του ιδιότητες 
ως προς την αντοχή, τη συνδεσμολογία και την ελαστικότητά του. Αντί-
στοιχα, το σώμα κάθε χορευτή παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο φάσμα 
δυνατοτήτων ως προς την κίνησή του, γιατί τα οστά, οι σύνδεσμοι και 
οι μύες είναι μοναδικά συνδυασμένοι σε κάθε άνθρωπο. Επομένως, τόσο 
η αρχιτεκτονική, όσο και η χορογραφική σύνθεση εμπεριέχουν εξαρχής 
διατυπωμένους περιορισμούς ως προς τη χρήση των ‘δομικών υλικών’ 
τους, και είναι αυτοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη από το συνθέτη, προ-
κειμένου το αποτέλεσμα να έχει ευστάθεια, αντοχή και ελαστικότητα.

Η συνέπεια της θεωρητικής και πρακτικής χρήσης των πρώ-
των υλών, που υποχρεώνεται να τηρήσει ο συνθέτης, τελικά ‘ενδυναμώ-
νει’ την αισθητική αξία του ‘οικοδομήματος’ και στις δύο περιπτώσεις. 
Οσον αφορά την αρχιτεκτονική, η συνέπεια αυτή προσδίδει στο τελειω-
μένο έργο μίαν υπόσταση ‘οργανική’, γιατί παραμένει εμφανής μέσα στο 
τελειωμένο έργο η συνεισφορά του κάθε υλικού ως ‘μέρος’ στη σύνθεση 
του ‘όλου’, ενώ προάγεται η λειτουργικότητα, η σωστή στατική επίλυση 
και η προβολή της κατασκευαστικής λογικής του έργου, μέσα στην οποία 
βρίσκεται μεγάλο μέρος του αισθητικού νοήματος της αρχιτεκτονικής. 
Αντίστοιχα για το χορό, η χρήση του σώματος με τρόπο που δεν προδίδει 
την ανατομία του προσδίδει στην κίνηση αυθορμητισμό και φυσικότητα, 
παρά τη φυσιολογική υπέρβαση που ενυπάρχει σε αυτήν, προάγοντας και 
εδώ την πρόληψη τραυματισμών, την ευστάθεια, την κατανόηση και την 
αισθητική αξία του έργου. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι με τον ίδιο τρόπο 
που το υλικό, βάσει των ιδιοτήτων του, καθορίζει σε ένα βαθμό τον τρό-
πο δόμησης, άρα και τη μορφή της κατασκευής, το σώμα καθορίζει, βάσει 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ανατομίας του, τον τρόπο κίνησης, 
άρα και τη μορφή του χορευτή ως αντιληπτική εικόνα μέσα στο χώρο. Επι-
πλέον, εφόσον οι ‘πρώτες ύλες’ χρησιμοποιηθούν με σεβασμό ως προς τις 
ιδιότητές τους και ‘ειλικρίνεια’ ως προς την κατασκευή, η αυθεντικότητα 
που ενυπάρχει στη σχέση τους μέσα στο τελειωμένο έργο, αναδεικνύει την 
αισθητική αξία του.
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8-10. Αεροδρόμιο Barajas, Μαδρίτη, terminal 4, 
αρχιτέκτονες Richard Rogers, Antonio Lamela. 
Είναι εμφανής η ‘οργανική’ συμβολή κάθε δο-
μικού στοιχείου ως προς τη συνολική μορφή, 
αλλά και η συνέπεια ως τη χρήση των πρώτων 
υλών. 8(αριστερά) λεπτομέρεια της στέγης, 
9(δίπλα) εγκάρσιες τομές, 10(κάτω) προοπτική 
λήψη του εσωτερικού χώρου του check-in.
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Ολα τα όντα πάνω στη Γη έλκονται από τη δύναμη της βαρύ-
τητας. Ενα αντικείμενο ισορροπεί μόνο όταν οι εσωτερική κατανομή των 
δυνάμεων μέσα στη μάζα του είναι τέτοια, που του επιτρέπει ίση αντί-
δραση ενάντια στη βαρυτική δράση.  Ο ίδιος ο άνθρωπος -συνεπώς και τα 
κτίρια που κατασκευάζει- διέπονται πάντα από αυτή τη στατική συνθήκη. 
Το ανθρώπινο σώμα αντιστέκεται δυναμικά με τη βοήθεια των μυών του, 
ενώ τα τεχνητά αντικείμενα μέσω των στατικών τους τάσεων. Παρατη-
ρούμε, λοιπόν, ότι προκειμένου να ισορροπούν, το σώμα βρίσκεται σε 
συνεχή ‘μυϊκό τόνο’, ενώ το κτίριο σε συνεχή ‘στατικό τόνο’.

Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί στις περιπτώσεις κτιρίων που ο 
αρχιτέκτονας ‘εξαϋλώνει’ τη μάζα του κτιρίου κάνοντας χρήση οριακών 
σχέσεων ισορροπίας και αναλογιών, μεγάλων προβόλων και ανοιγμάτων 
και κατάλληλων υλικών, ενυπάρχει μία γοητευτική ‘στατική έκπληξη’. Το 
αποτέλεσμα, όταν είναι επιτυχημένο, οφείλει τη γοητεία του στην οριακή 
σχέση της Υλης και της ελκτικής δύναμης του Βάρους. 

Το κλασσικό μπαλέτο είναι μία χορευτική τεχνική που βασί-
ζεται επίσης σε ακραίες σχέσεις ισορροπίας. Ο χορευτής ‘μεταφέρει’, με 
τη σκέψη και με χρήση συγκεκριμένης τεχνικής, το κέντρο βάρος του σώ-
ματός του ‘ψηλότερα’ από ότι βρίσκεται φυσιολογικά, και έτσι δίνεται η 
εντύπωση ότι κινείται τόσο ανάλαφρα, που το σώμα του ‘εξαϋλώνεται’ 
όταν χορεύει. Η ψευδαίσθηση δημιουργείται επειδή ο θεατής αντιλαμβά-
νεται, σύμφωνα με τους νόμους της Μηχανικής, την ‘ανύψωση’ αυτή ως 
‘αστάθεια’, την οποία όμως τελικά δεν βλέπει. Γνωρίζει ότι στην ουσία το 
σώμα του χορευτή έλκεται από τη Γη όπως συμβαίνει με κάθε άλλη μάζα, 
αλλά εκπλήσσεται από τη σταθερότητα και την ευλυγισία του. Αυτό που 
πραγματικά συμβαίνει είναι ότι η σχέση ύλης, βάρους και μυϊκής προσπά-
θειας είναι μελετημένη έτσι ώστε ο χορευτής να κατορθώνει να κινείται 
σε οριακές θέσεις ισορροπίας μέσω της ‘εφαρμογής’ αντίθετων εσωτερι-
κών δυνάμεων. 

Αντίθετα, ο σύγχρονος χορός επαναφέρει τη ‘γήινη’ σχέση 
του σώματος με τη βαρύτητα ‘προτρέποντας’ το χορευτή να μεταφέρει 
–και πάλι με τη σκέψη και την εφαρμογή συγκεκριμένης τεχνικής- το κέ-
ντρο βάρους του ‘χαμηλά’. Η σχέση ύλης και βάρους μελετάται εδώ από 
το χορογράφο, ο οποίος επιλέγει το βαθμό στον οποίο η βαρύτητα θα 
‘νικήσει’ το μυϊκό τόνο του χορευτή. Στο σύγχρονο χορό το σώμα κινείται 
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στέρεα, ‘υπογραμμίζοντας’ την υλικότητα του, ενώ η κίνηση προκύπτει 
ως αποτέλεσμα διαδοχικών αποφάσεων για το βαθμό αντίδρασης στη 
βαρύτητα, την ταχύτητα της κίνησης και την κατεύθυνση του σώματος 
στο χώρο. 

12-13.‘Ολο το σώμα του χορευτή μέχρι την άκρη των δαχτύλων κάθε στιγμή αποτελεί μια αδιάκοπη 
γραμμική σύνθεση’,2 γράφει ο W.Kandinsky και επιχειρεί μία γραφική αναπαράσταση της κίνησης 
της χορεύτριας Palucca. Η χορευτική κίνηση βασίζεται σε αντιθετικές δυναμικές σχέσεις.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι και για την αρχιτεκτονι-
κή και για τη χορευτική σύνθεση, οι μηχανικοί νόμοι που διέπουν το φυσικό 
κόσμο συνιστούν όχι μόνο τη συνθήκη της ύπαρξής τους, αλλά και την αι-
σθητική αξία τους.

2 Kandinsky W., ‘Σημείο - Γραμμή – Επίπεδο’, εκδόσεις ‘Δωδώνη’, 1996, σελ.47 

11. ‘Μηχανική’ αισθητική: η γέφυρα του ποταμού Humber στο Τορόντο.
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Κάθε μηχανή κατασκευασμένη από τον άνθρωπο διέπεται 
από εσωτερικό ή εξωτερικό σύστημα παραγωγής ενέργειας, σκελετό, 
υποστήριξη - συνδεσμολογία και προστασία, τα οποία όλα είναι αντίστοι-
χα των σωματικών αναλόγων: εγκέφαλος, σκελετός, σύνδεσμοι - μύες και 
δέρμα. Ολες οι εσωτερικές λειτουργίες και όλες οι κινήσεις του σκελετού 
και των μυών συντονίζονται και διεκπεραιώνονται με ακρίβεια από εγκε-
φαλικά σήματα ,τα οποία μέσω του νευρικού συστήματος και των αισθη-
τήρων του, ενεργοποιούν τους κατάλληλους μύες, μετατρέποντας συνει-
δητά ή ασυνείδητα την πρόθεση σε κίνηση. Επομένως, το σώμα μπορεί να 
παρομοιαστεί με μία μηχανή υψηλής τελειότητας και για το λόγο αυτό, ο 
άνθρωπος, στην προσπάθειά του να σχεδιάσει λειτουργικές τεχνικές κα-
τασκευές, δηλαδή μηχανές και κτίρια, ήταν το πρώτο που μιμήθηκε. Το 
φαινόμενο αυτό ονομάζεται ‘σωματομορφισμός’.3 (εικ.15)

3 Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχήμα’, διδα-
κτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, σελ.76-
77  

Σ   :   

14. Man Ray - ‘Impossibilite 
dancer/danger | 15. O ‘σωμα-
τικός ναός’. Σκαρίφημα του 
Fransesco di Gorgio
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Ο Le Corbusier χαρακτηρίζει την αρχιτεκτονική ‘αισθητική του 
μηχανικού’ και το κτίριο ‘δοχείο ζωής’.4 Αρχιτεκτονική και Μηχανική εί-
ναι σίγουρα αλληλένδετες. Η λειτουργία, από την άλλη, καθιστά το κτίριο 
έναν φορέα κινήσεων και σχέσεων, οι οποίες πρέπει να εξυπηρετηθούν 
άμεσα και αποτελεσματικά. Οι μοντερνιστές αρχιτέκτονες5 πρότειναν 
έναν τρόπο σχεδιασμού, όπου το κτίριο είναι μία ‘μηχανή’ που τις εξυπη-
ρετεί, αποκαθιστώντας τη σχέση ‘μορφής’ και ‘λειτουργίας’.6 Σύμφωνα 
με αυτή τη θεώρηση, η μορφή του κτιρίου προκύπτει επαγωγικά από τη 
λειτουργία του. 

Η σχολή Bauhaus δημιούργησε εργαστήρι θεάτρου και χορού 
υπό την εποπτεία του O.Schlemmer, ο οποίος πρότεινε έναν αφαιρετικό 
τρόπο προσέγγισης της ανθρώπινης μορφής και κίνησής της, που ήταν 
βασισμένη στον ορθολογισμό και τα ζωγραφικά ρεύματα της εποχής. Το 
αποτέλεσμα ήταν περισσότερο σκηνογραφικό και η κίνηση των μορφών 
παντομιμική. Ο Schlemmer ανέπτυξε μία θεωρία για τα κοστούμια, κατά 
την οποία το ανθρώπινο σώμα και τα μέλη του αντιστοιχούσαν σε γεω-
μετρικά στερεά σύμφωνα με τη μηχανική λειτουργία τους: οι αρθρώσεις 
αντιμετωπίστηκαν ως κόμβοι και τα μέλη ως  κινούμενες προεκτάσεις. 
Παρουσιάζει έτσι μία γεωμετρική ερμηνεία της κίνησης του ανθρώπινου 
σώματος στο χώρο. Συνολικά περιγράφει τέσσερα διαφορετικά κοστού-
μια που αντιστοιχούν σε τέσσερα διαφορετικά είδη κίνησης.(εικ.17) Ο 
Schlemmer διατυπώνει πως ‘ο χορευτής υπακούει τόσο στους νόμους του 
Σώματος, όσο και στους νόμους του Χώρου’7 και, για το λόγο, αυτό οι περι-
ορισμοί που επιβάλλει το κάθε κοστούμι  στον ηθοποιό-χορευτή, καθορί-
ζουν και την κίνησή του στο σκηνικό χώρο. 

4 Corbusier L., ‘Για μια αρχιτεκτονική’, εκδόσεις ‘Εκκρεμές’, 2004 
5 το μοντέρνο κίνημα τοποθετείται χρονικά για την αρχιτεκτονική τέλος 19ου αι. έως τη 
δεκαετία 1950.   
6 ‘Form follows function’: Η φόρμα(μορφή) ακολουθεί τη λειτουργία’. Η φράση διατυπώ-
θηκε αρχικά από τον Louis Sullivan το Μάρτιο του 1896, στο άρθρο ‘The tall office building 
artistically considered’ του περιοδικού ‘Lippincott’s’. Ο Sullivan γράφει ‘form ever follows 
function’ (‘η φόρμα πάντα ακολουθεί τη λειτουργία’), αλλά η πιο απλή και λιγότερο εμφατι-
κή φράση καθιερώθηκε από το μαθητή του F.L.Wright. (πηγή: en.wikipedia.org) 
7 ‘Invisibly involved with all these laws is Man as Dancer. He obeys the law of the body as well 
as the law of the space; he follows his sense of himself as wellas his sense of embracing space’. 
Schlemmer O., Moholy-Nagy L., Molnar F., ‘The Theater of the Bauhaus’, ‘The Johns Hopkins 
University Press’, London, 1960, σελ.25  
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16. ‘Ο άνθρωπος-χορευτής’, O.Schlemmer 17. 
Τα τέσσερα κοστούμια χορού που πρότεινε ο 
Schlemmer βασίζονται σε τέσσερα διαφορετι-
κά είδη κίνησης των αρθρώσεων.
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18-20. Στιγμιότυπα από τις 
παραστάσεις του θίασου 
του Bauhaus.
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21. Cite de refuge de l’armee du salut, Ivry, Paris, 1929-1933, έργο του Le Corbusier 

Η βιομηχανική επανάσταση επέβαλλε την τυποποιημένη παραγωγή κάνοντας τη 
χρήση των μηχανών επιτακτική και επηρεάζοντας όλους τους τομείς της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας. Το Μοντέρνο κίνημα ‘απάντησε’ με μία αρχιτεκτονική που 
βασίζεται στις νέες οικονομικές συνθήκες, την τυποποίηση και την οικονομία των 
υλικών, η οποία -πρωταρχικά- εξυπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες.
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-

‘Ανθρώπινα οικοδομήματα’: κάθε οικοδόμη-
μα  υπάρχει ως ισορροπία  των εσωτερικών 
τάσεων που το διέπουν.

22(δίπλα). Sagrada Familia,ο καθεδρικός ναός 
της Βαρκελώνης που σχεδιάστηκε από τον 
A.Gaudi | 23(πάνω). Trisha Brown Dance 
Company, ‘Present Tense’ , 2003
24(κάτω). Tο σώμα  σαν ‘οικοδομική 
μονάδα’. ‘Korper’, site specifi c perfor-
mance, χορογραφημένη από τον Sascha 
Waltz, 2000
25(στην επόμενη σελίδα). Thodos Dance 
Chicago στο έργο ‘Architecture: Splintered 
& Cracked’. φωτογραφία: Cheryl Mann
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Το 1920 ο R.V.Laban8 ήταν ο πρώτος που παρουσίασε ολοκλη-
ρωμένο θεωρητικό έργο για την ανάλυση της κίνησης του σώματος σε 
σχέση με το χώρο, το οποίο ονομάζεται ‘Choreutics’.9 Επιπλέον,  επινόησε 
ένα σύστημα καταγραφής των κινήσεων του χορού, που λέγεται ‘Labano-
tation’ (ή ‘Κινησιογραφία Laban’).10 (εικ.28)

Ο Laban θεωρεί ότι η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης προ-
ϋποθέτει μία εσωτερική ώθηση, την οποία ονομάζει ‘Eff ort - Πηγαία Προ-
σπάθεια’ ή ‘Antrieb’. Σε κάθε ανθρώπινη κίνηση επιδρούν τέσσερις κινη-
τικοί παράγοντες που αφορούν το ‘Βάρος - Weight’, το ‘Χώρο - Space’, το 
‘Χρόνο - Time’ και τη ‘Ροή - Flow’, ενώ ο βαθμός που συμμετέχουν αυτά 
τα τέσσερα στοιχεία ποικίλει. Ο Laban περιγράφει οχτώ δράσεις βασικής 
πρόθεσης: ‘Torde - στρίβω’, ‘Glisser - γλιστρώ’, ‘Flotter - επιπλέω’, ‘Fou-
etter - σχίζω’, ‘Frapper - χτυπώ’, ‘Tapoter - επιθέτω’, ‘Epousetter  - τινάζω’, 
‘Presser - πιέζω’. Αυτές προσδιορίζονται από τους κινητικούς παράγοντες 

8 Ο R.Laban σπούδασε αρχιτεκτονική, ζωγραφική και χορό, αλλά είναι περισσότερο γνω-
στός για το θεωρητικό του έργο, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για την εξέλιξη του σύγχρονου 
χορού. 
9 Οι πληροφορίες για το έργο του, που παρουσιάζεται εδώ συνοπτικά έχουν αντληθεί από 
τα βιβλία: Σαβράμη Κ., ‘Κινησιογραφικά’,  1990 / Laban R., ‘Choreutics’, ‘Macdonald & Evans 
Ltd’, London, 1996 / Laban R., ‘Espace Dynamique’, ‘Contradanse’, Bryxelles, 2003 / Laban R., 
‘Labanotation’, ‘New Directions’, Norfolk, 1961 
10  Η ‘Κινησιογραφία Laban’ ή ‘Labanotation’ είναι ένα σύστημα καταγραφής των κινήσεων, 
όπου σε τέσσερις στήλες καταγράφονται: η κατεύθυνση της κίνησης στο χώρο, η διάρκειά 
της, το μέρος του σώματος που κινείται και το επίπεδο στο οποίο εκτελείται η κίνηση.  
 

Μ  Γ  Π  Τ  Κ  
‘T  L  A  O  M ’

26. Διάγραμμα απεικόνισης των τεσσά-
ρων κινητικών παραγόντων για τη διενέρ-
γεια της ‘Πηγαίας Προσπάθειας’- ‘Effort’
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27. Το ‘αστέρι’ είναι το διά-
γραμμα απεικόνισης των πέντε 
στοιχείων μέσω των οποίων 
δομείται η χορευτική κίνηση.  
/ 28.(από κάτω) διαδοχική κί-
νηση της σπονδυλικής στήλης 
καταγεγραμμένη μέσω της ση-
μειογραφίας Laban.

‘Βάρος’, ‘Χώρο’, ‘Χρόνο’ και χαρακτηρίζονται από τη ‘Ροή’, που αποτελεί 
τον προσωπικό τρόπο κίνησης του κάθε χορευτή μέσω της διαχείρισης 
της ενέργειας του σώματός του.

Για να παραχθεί χορευτική κίνηση πρέπει να ληφθούν υπόψη 
πέντε στοιχεία: το ‘Σώμα - Body’, ως μέσο επικοινωνίας, ο ‘Χώρος - Space’, 
ως τόπος που συμβαίνει η κίνηση, η ‘Δυναμική - Dynamics’, που καθορίζει 
την ποιότητα της κίνησης, η ‘Ενέργεια - Action’, ως πράξη που υποδεικνύει 
το νόημα της κίνησης και η ‘Σχέση -Relationship’ που είναι η αλληλεπίδρα-
ση του χορευτή με άλλους χορευτές, με το θεατή και με το περιβάλλον 
του. Αυτές καταγράφονται σχηματικά στο ‘αστέρι’ του Laban, το οποίο 
είναι το διάγραμμα με το οποίο περιγράφει την ανάλυση της δομής της 
κίνησης. (εικ.27)

Ως προς το χώρο, ο Laban ορίζει τρία επίπεδα, που αντι-
στοιχούν στις τρεις διαστάσεις ύψος, μήκος και πλάτος, σημειώνοντας 
ότι όλες οι πιθανές κινήσεις11 των μελών ενός σώματος διενεργούνται 
σε αυτά τα τρία επίπεδα. Η συνένωση των επιπέδων αυτών ως προς το 
κέντρο βάρους του σώματος του χορευτή, τον οδηγεί τελικά να εντάξει 
κάθε πιθανή κίνηση ενός ανθρώπινου σώματος σε ένα περιγεγραμμένο 
κανονικό εικοσάεδρο. Το κανονικό εικοσάεδρο ανήκει στα ‘Πλατωνικά 

11 Οι πιθανές κινήσεις που μπορεί να κάνει το σώμα σε αυτά τα επίπεδα ή σε συνδυασμό 
αυτών είναι κάμψη-έκταση, προσαγωγή-απαγωγή και περιστροφή.  
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στερεά’, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως αρμονικά από μαθηματικούς, 
θεωρητικούς και αισθητικούς.

Ο Laban, αναλύοντας τη γεωμετρία της χορευτικής κίνησης 
στο χώρο έφτασε στο συμπέρασμα ότι ο κάθε άνθρωπος ‘ενεργοποιεί’ 
συγκεκριμένο ‘δυναμικό’ χώρο όταν κινείται, ο οποίος αναπροσαρμόζε-
ται στο σώμα του κατά τη μετακίνηση. Το ‘χώρο’ αυτό ονόμασε ‘kine-
sphere - κινόσφαιρα’ ή ‘δυναμόσφαιρα’, και δεν είναι άλλος από αυτόν 
που καλύπτουν όλα τα κινούμενα μέλη του χορευτή, αν διαγράψουν τη 
μέγιστη τροχιά που μπορούν. Ο τρόπος που ο άνθρωπος αντιλαμβάνε-
ται τον  ιδεατό χώρο  που περιγράφει ο Laban, αλλά και τους υπόλοιπους 
χωρικούς σχηματισμούς, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για την 
αρχιτεκτονική, όσο και για το χορό.

29.‘[…]Το εικοσάεδρο[...] μπορεί[...] να υποδι-
αιρείται επ’ αόριστον φτάνοντας στην πιο συμμε-
τρική υποδιαίρεσή του η οποία τείνει προς επιφά-
νεια σφαίρας, αποτελώντας ένα μοντέλο τριγωνικά 
δομημένου πλέγματος. Η συμμετρία μιας τέτοιας 
υποδιαίρεσης της σφαίρας, έχει σαν αποτέλεσμα τη 
βέλτιστη κατανομή των δομικών τάσεων’.   [Βακαλό 
Ε.Γ., ‘Οπτική Σύνταξη: Λειτουργία και Παραγωγή Μορφών’, εκδόσεις 
‘ΝΕΦΕΛΗ’, Αθήνα, 1988, σελ.80]

30. (δεξιά)Τα τρία επίπεδα διεξαγωγής 
κινήσεων, των οποίων η συνένωση 
οδηγεί στο κανονικό εικοσάεδρο (αρι-
στερά).



37

ΑΘΡΩΠ ΙΝΑ  Ο ΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ

31.  ‘Κινόσφαιρα’





Α  Α
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‘Ο χορός και η αρχιτεκτονική έχουν πολλά κοινά. Και οι 
δύο τέχνες σχετίζονται με πρακτικές που αφορούν το 
χώρο. Για ένα χορευτή, η απόδοση της χορογραφίας ως 
γραφής στο χώρο, πραγματώνεται μέσα από την ανάδει-
ξη των διαστάσεων του χώρου, μέσω των χειρονομιών 
και των κινήσεων του σώματος. Για τον αρχιτέκτονα, ο 
χώρος είναι το μέσον, μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η 
φόρμα, και δομείται η κατοίκηση. Και για τις δύο τέχνες, 
ο πρώτος χώρος που βιώνει κανείς, είναι ο χώρος του σώ-
ματος’.Carol Brown [Brown C., ‘Σημεία συνάντησης αρχιτεκτονικής και χο-
ρού - Σεμινάριο Χορού και Αρχιτεκτονικής’, Περιοδικό ‘Χορός’, τεύχος 47, τρίμηνη 
έκδοση Σωματείου Χορού και Ρυθμικής, χειμώνας 2003, σελ.4]
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Σε κάποιο μάθημα χορού1 η καθηγήτρια ζήτησε από τους 
σπουδαστές να της περιγράψουν το πώς αντιλαμβάνονται το χώρο την 
ώρα που χορεύουν. Η ίδια είπε ότι σκέφτεται την κίνησή της σαν διαδο-
χικά φωτογραφικά στιγμιότυπα, δηλαδή σαν να βλέπει ‘καρέ καρέ’ την 
εικόνα του σώματός της στο χώρο. Μερικοί από τους σπουδαστές είπαν 
ότι φαντάζονται το σώμα τους ‘να γεμίζει με χώρο’, και άλλοι ότι τον ‘δια-
σχίζουν’ ή ότι ‘υπάρχει ντουέτο με το χώρο’, ότι τον ‘συμπιέζουν με το σώμα 
τους’ ή ότι ‘χορεύοντας παράγουν ‘θετικά’ σχήματα που εξισορροπούνται 
από τα ‘αρνητικά’ που δημιουργεί η οριογραμμή του σώματός τους στο 
χώρο’. Το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα του εν λόγω ‘παραδείγματος’ εί-
ναι ότι η δήλωση του κάθε ατόμου συνδέεται με τον ιδιαίτερο τρόπο που 
κινείται, μεταφρασμένη σε ένα ‘προσωπικό’ στοιχείο κίνησης, το οποίο, 
απ’ ότι φαίνεται, πηγάζει από τον τρόπο που το ίδιο το άτομο βιώνει τη 
χωρική εμπειρία.

Το παραπάνω παράδειγμα μας έδωσε τελικά αφορμή για γε-
νικότερο προβληματισμό: με ποιον τρόπο αντιλαμβανόμαστε το χώρο 
όταν βρισκόμαστε μέσα σε αυτόν και γιατί ο τρόπος της αντίληψης συ-
γκεκριμενοποιείται για κάθε άτομο; Είναι τελικά η αισθητηριακή αντί-
ληψη υποκειμενική ή σχετίζεται περισσότερο με γεωμετρικούς και ανα-
τομικούς παράγοντες που αφορούν το ανθρώπινο σώμα, και επομένως 
αντικειμενοποιέιται για κάθε άνθρωπο; Πώς αντιλαμβάνεται το σώμα 
μας τον εαυτό του και τα ερεθίσματα που λαμβάνει από τα άλλα σώματα 
ή αντικείμενα; 

1 Το μάθημα χορού διεξήχθη το Φεβρούαριο του 2010 στην ανώτερη επαγγελματική σχολή 
‘Ραλλού Μάνου’ από την καθηγήτρια σύγχρονου χορού Πωλίνα Κρεμαστά. 

32-34 (προηγ.σελ,δίπλα και πίσω) 
Σκίτσα των Bloomer K.C. & Moore 
C.W | 33(δίπλα) Ο άνθρωπος αι-
σθάνεται με το σώμα, ενώ βιώνει 
μέσα από την άισθηση αυτή μία 
καθαρά πνευματική εμπειρία. | 
34(πίσω) Χιουμοριστική απεικό-
νιση ενός ανθρώπου που βιώνει 
αποκλειστικά μέσω της όρασης 
και της ακοής.
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Η εξήγηση της αισθητηριακής αντίληψης -ως σωματικό και 
ταυτόχρονα πνευματικό γεγονός- έχει αποτελέσει ανά τους αιώνες αντι-
κείμενο μελέτης πολλών φιλοσόφων και θεωρητικών. Πλήθος από δια-
φορετικές θεωρίες διατυπώθηκαν καταδεικνύοντας τη σύνθετη φύση 
του ζητήματος. Θα αναφερθούμε σε αυτές που κρίνουμε σημαντικότερες 
για την προσέγγιση της αντίληψης των χωρικών σχηματισμών, καθώς η 
δημιουργία τους αποτελεί, όπως είπαμε, αντικείμενο τόσο της αρχιτεκτο-
νικής, όσο και της χορογραφίας.

Στην κλασσική εποχή, οι φιλόσοφοι επιχειρούν να κατηγοριο-
ποιήσουν τις αισθήσεις ανάλογα με το όργανο του σώματος που συμμετέ-
χει στη βίωση καθεμιάς από αυτές. Ετσι, η όραση αντιστοιχεί με τα μάτια, 
η ακοή με τα αυτιά, η γεύση με το στόμα και η όσφρηση με τη μύτη. Παρό-
λα αυτά, για την αίσθηση της αφής δεν κατορθώνουν να βρουν μία ‘ικανή’ 
αντιστοιχία, αφού το δέρμα δεν μπορεί να ειδωθεί με σαφήνεια σαν όρ-
γανο. Ο Αριστοτέλης δίνει πέντε περιγραφές για αυτή την αίσθηση: κρύο, 
ζέστη, πίεση, πόνος και κιναισθησία, που είναι η αίσθηση με την οποία 
αντιλαμβανόμαστε την κίνηση, όπως θα αναλυθεί παρακάτω. Αντιμετω-
πίζουν, δηλαδή, τις αισθήσεις, σαν παθητικούς ‘δέκτες’ ερεθισμάτων.2 

Μία παρόμοια θεωρία αναπτύσσει 
το 17ο αι. ο R.Descartes, αλλά εδώ η αίσθηση της 
όρασης αποκτά την αποκλειστικότητα ολόκληρου 
του αντιληπτικού γεγονότος. Υποστηρίζει ότι, 
κατά  την αντιληπτική εμπειρία, σώμα και πνεύμα 
συντονίζονται μέσω αυτής. Ο Descartes ισχυρίζεται 
ότι το σώμα και το μυαλό μας, το οποίο χαρακτηρί-
ζει ‘από-σωματοποιημένο’, υπάρχουν ανεξάρτητα, 
αλλά διαδραστικά και έτσι ό,τι βιώνουμε, το βιώ-
νουμε αποκλειστικά μέσω της όρασης, ως παθητικοί 
δέκτες. Βέβαια, όπως είναι φυσικό, αναγκάζεται κά-
ποια στιγμή να παραδεχτεί ότι ‘ο εαυτός και το σώμα 
του δεν μπορούν να ιδωθούν ξεχωριστά, γιατί είναι το 
ένα και το αυτό’.3

2 Bloomer K.C. & Moore C.W., ‘Body, Memory and Architecture’, ‘Yale University Press’, London, 
1977, σελ.33 
3 Πολυχρονιάδου Χ., ‘Κιναισθησία: η σύνδεση του θεατή με το φαινόμενο του χορού’, ‘Η 
τέχνη του χορού σήμερα: εκπαίδευση-παραγωγή-παράσταση’, πρακτικά συνεδρίου, 9&10 
Νοεμβρίου 200, ‘Σύνδεσμος Υποτρόφων Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Ωνάσης’, σελ.27 
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Η όραση αποτελεί αναμφίβολα, όπως επισήμανε ο Descartes, 
κυρίαρχο αντιληπτικό μέσο. Πολλές μεταγενέστερες θεωρίες που διατυ-
πώθηκαν αμφισβητούν τη μοναδικότητα της ως μέσο αντίληψης, εμβα-
θύνοντας στον πολύπλευρο τρόπο, με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμ-
βάνεται τον εαυτό και το σώμα του. Πριν προχωρήσουμε, όμως, σε πε-
ραιτέρω ανάλυση, θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε μία θεωρία που 
αποτέλεσε σταθμό για την ανάλυση της μορφής και του σχήματος και 
σχετίζεται αποκλειστικά με την οπτική αντίληψη. Η θεωρία της Gestalt, 
όπως ονομάζεται, διατυπώθηκε το 1910 από Γερμανούς ψυχολόγους και 
θεωρητικούς4 και αναλύει την οπτική αντίληψη με τρόπο φαινομενολο-
γικό, δηλαδή επιχειρεί με το πείραμα και την ανάλυση των σωματικών 
λειτουργιών να φτάσει σε αντικειμενικά αποτελέσματα, που ισχύουν για 
όλους τους ανθρώπους. 

‘Στην θεωρία της Gestalt […]έμφαση δίνεται στον τρόπο πού εμφανίζονται 
τα πράγματα. Αυτή ή έμφαση οδήγησε σε επισημάνσεις οπτικών φαινομέ-
νων των οποίων εμπειρία μπορεί να έχει ο καθένας. Η γερμανική λέξη Gestalt 
συχνά μεταφράζεται με τη σημασία της ‘διαμόρφωσης’ ή της ‘μορφής’. Η 
φράση κλειδί για την αντίληψη, [...]είναι ότι ‘το όλον είναι μεγαλύτερο από 
το άθροισμα των μερών’, με συνεπακόλουθο αυτής της πεποίθησης ότι η 
προσπάθεια διαχωρισμού της αντίληψης στα στοιχειακά της μέρη είναι μά-
ταιη.[…]Η πιο ενδιαφέρουσα θέση είναι ο ισχυρισμός ότι η εμπειρία ενός 
αντικειμένου και η παράσταση του αντικειμένου είναι ισόμορφες, με την 
έννοια γεγονότων πού συμβαίνουν και τα δύο στον εγκέφαλο. Δηλαδή, είναι 
δύο απλώς διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος αντιμετωπί-
ζει το ίδιο πράγμα […]’.5 Η διαπίστωση αυτή οδήγησε τους γκεσταλτικούς 
θεωρητικούς στη διατύπωση του ‘Νόμου του Ισομορφισμού’, κατά τον 
οποίο αποδεικνύεται ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δημιουργεί ‘δομική 
αντιστοιχία μεταξύ νοήματος και απτής διάταξης’, δηλαδή ‘λειτουργίας 
και μορφής’.21  

4 θεμελιωτές της θεωρίας Gestalt θεωρούνται οι M.Wertheimer, W.Köhler, K.Koffka, G.Koenig 
και K.Lewin 
5 Βακαλό Ε.Γ., ‘Οπτική Σύνταξη: Λειτουργία και Παραγωγή Μορφών’, εκδόσεις ‘ΝΕΦΕΛΗ’, 
Αθήνα, 1988, σελ.20-21  
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35. Νόμος της Καλής Μορφής 

36. Αρχή της Τελείωσης

37. Αρχή της Οικειότητας 
38. Παιδικό σχέδιο που απεικονίζει ‘γορί-
λα που μόλις έφαγε το γεύμα του’.

39. Αρχή της Γειτνίασης

40. Αρχή της Ομοιότητας

41. Αρχή της Συνέχειας

42. Αρχή της Φαινομενικής Κίνησης

(αριστερά: Sascha 
Waltz, ‘Guessradiale 

system 06’, δεξιά: 
Sascha Waltz, 

‘Getzeiten’, 2005)
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Συνοπτικά, οι θεωρητικοί της Gestalt διατύπωσαν κάποιες αρχές για την 
οπτική οργάνωση των αντικειμένων. Ο ‘Νόμος της Καλής μορφής’ και ο 
‘Νόμος της Ομαδοποίησης’,  ήταν οι δύο κύριοι άξονες ανάλυσης:

‘Νόμος της Καλής Μορφής’: αντιλαμβανόμαστε μία οπτική διαμόρφω-
ση μέσα από ένα ελάχιστο ποσοστό πληροφοριών ή ερεθισμάτων. Ο 
καθένας οργανώνει το αντιληπτικό του περιβάλλον έτσι ώστε αυτό να 
φαίνεται, όσο είναι δυνατόν, απλό και τακτικό. Οι ‘Καλές μορφές’ χαρα-
κτηρίζονται από ισορροπία, απλότητα, συμμετρία και είναι εύκολο να 
απομνημονευτούν. Από αυτόν απορρέουν οι εξής αρχές: 

‘Αρχή της Τελείωσης ή Συμπλήρωσης’: η τάση της αντίληψης να γεμίζει τα 
κενά ή τα διαστήματα που υπάρχουν σε μία διάταξη οπτικών στοιχείων.
‘Αρχή της Οικειότητας ή Συγγένειας’: η τάση της αντίληψης να αναπαρι-
στά ‘άγνωστες’ για αυτήν μορφές με ήδη γνώριμες, συγγενείς αυτών. Για 
παράδειγμα, όταν ένα παιδί ζωγραφίζει την οικογένειά του, αναπαριστά 
όλες τις μορφές με τον ίδιο σχηματικό τρόπο (κύκλος για το κεφάλι, τρί-
γωνο ή παραλληλόγραμμο για το σώμα και γραμμή για τα άκρα),  προσ-
δίδοντας στην κάθε μία από αυτές μερικά ‘ιδιαίτερα’ χαρακτηριστικά που 
θα την ξεχωρίσουν από τις άλλες. Αυτό συμβαίνει γιατί η οπτική αντίληψη 
παρουσιάζει αυτή την τάση απλοποίησης.

‘Νόμος της Ομαδοποίησης’: βασίζεται στην τάση του ανθρώπινου ματιού 
να ομαδοποιεί τα οπτικά στοιχεία σαν να ανήκουν σε μια ενότητα ή σε 
κάποια ευρύτερη δομή. Από αυτόν το νόμο διέπουν οι εξής αρχές:

‘Αρχή της Γειτνίασης’: οπτικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται κοντά το ένα 
στο άλλο, φαίνονται σα να ‘ανήκουν’ το ένα στο άλλο.
‘Αρχή της Ομοιότητας’: η τάση να ομαδοποιούνται τα παρόμοια μεταξύ 
τους οπτικά στοιχεία, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των ανόμοιων.
‘Αρχή της Συνέχειας’: συνδέεται στενά με την ‘Αρχή της Τελείωσης ή Συ-
μπλήρωσης’. Τα οπτικά στοιχεία τείνουν να γίνονται αντιληπτά ως μέρος 
μίας ομάδας, όταν ‘προχωρούν’ ακολουθώντας τη χαρακτηριστική κα-
τεύθυνση εκείνων με τα οποία συνορεύουν.
‘Αρχή της Φαινομενικής Κίνησης’: δημιουργεί μία ψευδαίσθηση της κίνη-
σης των αντικειμένων στο χώρο, η οποία προκαλείται από την διαδοχική 
τους εμφάνιση σύμφωνα με συγκεκριμένη χρονική σειρά. Πάνω σε αυτήν 
την αρχή βασίζεται η κινηματογραφική εικόνα. 
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43(πάνω αριστερά) και 44(στο δίφυλλο) 
σχέδια των γκεσταλτικών θεωρητικών 
όπου υπάρχει ισάξια αντιληπτική αντιμε-
τώπιση της μορφής και του φόντου.  Ως 
συνέπεια αυτού, τα θετικά και τα αρνητικά 
σχήματα δημιουργούν οπτική ψευδαίσθη-
ση, γιατί μπορούν να γίνουν αντιληπτά 
τόσο ως μορφές, όσο και ως φόντο. 

45(κάτω αριστερά) και 46(δίπλα). Δύο αυ-
τοπροσωπογραφίες του Marcel Duchamp 
‘Autopotrait profil’-‘Αυτοπροσωπογραφία 
προφίλ’ (1958). Είναι εμφανής η σημασία 
που μπορεί να αποκτήσει το φόντο όταν 
αποκτήσει ένταση και χαρακτήρα μορφής.
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Οι θεωρητικοί της Gestalt περιγράφουν σε διάφορες μελέ-
τες τους ότι οι μορφές γίνονται οπτικά αντιληπτές σαν να βρίσκονται 
μπροστά από ένα φόντο-έδαφος. Το φαινόμενο το ονομάζουν ‘Μορφή/
Φόντο’. ‘Ο Dunker εξηγεί αυτό το φαινόμενο, επισημαίνοντας ότι το αντικεί-
μενο στο οποίο προσηλώνεται κανείς, αναλαμβάνει το χαρακτήρα της μορ-
φής, ενώ το υπόλοιπο μέρος του πεδίου τείνει να γίνει φόντο’.6 Ο Arnheim 
δέχεται ως αξίωμα ότι ο άνθρωπος τείνει να αντιλαμβάνεται ως μορφή 
την περικλεισμένη επιφάνεια και την περικλείουσα ως φόντο. Η σχέση 
μορφής και φόντου είναι αντιθετική, αλλά και συμπληρωματική ως προς 
το αντιληπτικό πεδίο. Γενικά η σχέση αυτή είναι δυνατόν να αντιστραφεί 
όταν το φόντο αποκτήσει επαρκώς διατυπωμένη μορφή:  

‘[…]οι δευτερεύουσες περιοχές γίνονται ορατές ως φόντο στον συνολικό 
περίγυρο, αλλά δεν είναι απλώς απέραντες ούτε στερούνται μορφοποιη-
τικών δυνάμεων. Ενεργούν μάλλον ως ‘αρνητικοί χώροι’. Εχουν το δικό 
τους σχήμα, το οποίο συνεισφέρει στην συνολική διάταξη. Αυτά τα αρ-
νητικά σχήματα μπορούν να γίνουν συνειδητώς αντιληπτά, μόνο εάν με 
έντονη υποκειμενική προσπάθεια εξωθήσει κανείς τη δομή να αντιστρα-
φεί. Οταν γίνεται αυτό, το φόντο μπορεί για μια στιγμή να μετατραπεί 
σε μορφή. Οι καλλιτέχνες το κάνουν αυτό, για να αξιολογήσουν και να 
ελέγξουν την επιρροή αυτών των αρνητικών χώρων, οι οποίοι αντισταθ-
μίζουν τους θετικούς χώρους, σαν ένα είδος αντιληπτικής αντιύλης[...]’.7 

R.Arnheim 

6 Arnheim R., ‘Τέχνη και Οπτική Αντίληψη - Η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης’, εκδόσεις 
‘Θεμέλιο’, Αθήνα, 1999, σελ.416 
7 Arnheim R., ‘Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής’, εκδόσεις ‘University Studio Press’, 
Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.105  



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΧΟΡΟΣ  |   -   -  

48

Σ     
,     

     
,    

      1 9  . , 
     

      
     -

      . 

47 Σκίτσο των Bloomer 
K.C. & Moore C.W που απει-
κονίζει την ‘ένταση’ του 
περιβάλλοντα σωματικού 
‘χώρου’.
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Σ  Σ  Κ  Σ  Μ

Η θεωρία του σωματικού σχήματος διατυπώθηκε από τον 
Husserl στα τέλη του 19ου αι., ο οποίος μίλησε αρχικά για ενότητα της 
σωματικής εμπειρίας: ‘Η σάρκα μου παραμένει σε όλες τις κινήσεις και τις 
συνήθεις τροποποιήσεις της μία ενότητα πρωταρχικά παρούσα για μένα’.8 Η 
δήλωση αυτή συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό και 
το σώμα του ως ένα και το αυτό, όπως είχε τελικά αναγκαστεί να ομολο-
γήσει ο Descartes το 17ο αι. Ο Husserl ονομάζει την ενότητα αυτή ‘korper 
schema - σωματικό σχήμα’ ή ‘body image - εικόνα του σώματος’. Τη θεωρία 
του Husserl ασπάστηκαν και μελέτησαν πολλοί θεωρητικοί, φιλόσοφοι 
και αισθητικοί, όπως ο μαθητής του M.Heidegger, που αναφέρει το 1927 
ότι η αντίληψη του σώματος μας είναι μια ‘οπτική εικόνα’.9 Τελικά, η έν-
νοια του σωματικού σχήματος απέκτησε τη σημασία ‘μορφής Gestalt’. 

Ο P.Schilder, που υπήρξε και αυτός εκφραστής των ιδεών για 
την εικόνα του σώματος, παρατηρεί ότι η μορφή του σωματικού σχή-
ματος προκύπτει από την τάση για εκτέλεση έργου. Επομένως η εικόνα 
του σώματός μας δεν μπορεί να ειδωθεί στο χώρο σαν θέση γεωμετρική, 
αλλά μόνο σαν θέση δυναμική, η οποία δηλώνει ‘σωματική κατάσταση’ 
και εκφράζει συγκεκριμένη λειτουργία.10 Ο Werner προχωρεί παραπάνω 
το συλλογισμό αυτό, τονίζοντας ότι ‘ο άνθρωπος, ως δυναμική και ζωντα-
νή ολότητα, πρέπει να μορφοποιηθεί ο ίδιος, για να χαράξει μία μορφή στο 
οπτικό του πεδίο’.11 Το γεγονός αυτό καθιστά τη σωματική μας εικόνα ένα 
μέσο για την κατανόηση της θέσης μας στο χώρο, κοινώς έναν ‘μετρητή’ 
της εδαφοκυριαρχίας μας.

8 Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχήμα’, διδα-
κτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, σελ.31 
9 Πολυχρονιάδου Χ., ‘Κιναισθησία: η σύνδεση του θεατή με το φαινόμενο του χορού’, ‘Η 
τέχνη του χορού σήμερα: εκπαίδευση-παραγωγή-παράσταση’, πρακτικά συνεδρίου, 9&10 
Νοεμβρίου 200, ‘Σύνδεσμος Υποτρόφων Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Ωνάσης’, σελ.27
10 Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχήμα’, δι-
δακτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, σελ.31
11 Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχήμα’, διδα-
κτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, σελ.34
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‘[...]το ανθρώπινο σώμα, όταν βρίσκε-
ται σε χώρο αρχιτεκτονημένο, έχει κατά 
κάποιο τρόπο παγιδευτεί και κερδίζει 
ξανά την ελευθερία του στο μέτρο που 
οικειώνεται αντιληπτικά την αισθητή 
γεωμετρία αυτού του χώρου και συντο-
νίζει μαζί της το δικό του σχήμα’. [Κοντα-
ράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώ-
ρου και το σωματικό σχήμα’, διδακτορική διατριβή 
ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώ-
τη’, Αθήνα, 1983, σελ.70] 

48 Ο προσανατολισμός του κάθε 
ατόμου είναι σωματοκεντρικός. 
Αντιλαμβανόμαστε κάθε χωρι-
κό σχηματισμό σύμφωνα με το 
χωρικό μας πεδίο, το οποίο δια-
μορφώνεται στην αντίληψή μας 
μέσα από την ‘αναγνώριση’ του 
σωματικού μας σχήματος. / 49 
(σε όλη τη σελίδα) Henri Matisse, 
Blue Nude, 1952.

Επομένως, το σωματικό μας σχήμα, λόγω του δυναμικού του 
χαρακτήρα, γίνεται κατανοητό μέσω της κίνησης, ως στιγμιότυπο αυτής 
και εμπεριέχει την έννοια της χωρικότητας, αλλά και της χρονικότητας.12  
Ετσι, η ‘εικόνα’ του εαυτού μας ‘συντονίζεται’ με τη χωρική διάρθρωση 
μέσα από την κίνηση. Αυτός ο ‘συντονισμός’ συμβαίνει διαφορετικά στο 
κάθε σώμα, γιατί στη διαμόρφωση της αντίληψης εκτός των αντικειμενι-
κών παραστάσεων, συμβάλλουν σημαντικά και οι υποκειμενικές εμπειρί-
ες που κάθε σώμα έχει βιώσει στο παρελθόν.

12 Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχήμα’, διδα-
κτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, σελ.35 
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Ο E.S.Casey ισχυρίζεται ότι η χωρητικότητα της συνολικής μας 
μνήμης θα ήταν μικρότερη χωρίς την ύπαρξη της ‘σωματικής μνήμης’.13Τι 
είναι όμως η σωματική μνήμη και με ποιο τρόπο ‘εμπλέκεται’ στην αντί-
ληψη και την κατανόηση του βιωμένου χώρου;

Εκτός από τον εγκέφαλο, είναι επιστημονικώς αποδεδειγμέ-
νο ότι και το σώμα ‘αποθηκεύει’ μέσα του κάθε τι που του έχει συμβεί. 
Συναισθηματικά ή μηχανικά συμβάντα αποθηκεύονται επίσης, υπό μορ-
φή μνήμης, κάπου στο σώμα. Η επιστήμη της οστεοπαθητικής θεωρεί ότι 
ο υποδοχέας αυτής της μνήμης είναι ένας μαλακός ιστός, που ονομάζεται 
περιτονία και βρίσκεται παντού στο σώμα, ακόμα και γύρω από τα κύτ-
ταρα. Αλλες μελέτες φτάνουν στο συμπέρασμα ότι το ίδιο το κύτταρο 
εγκλωβίζει μέρος αυτής της μνήμης. Δηλαδή, όλο το σώμα θυμάται κάθε 
συναισθηματικό, ευχάριστο ή τραυματικό γεγονός που του έχει συμβεί 
και μπορεί να το αναβιώσει απευθείας μέσω της κίνησης, χωρίς εγκεφα-
λική εντολή.

Το φαινόμενο της σωματικής μνήμης συνδέεται στενά με το 
φαινόμενο του σωματικού σχήματος. ‘Το σώμα έχει δικιά του μνήμη και 
θυμάται’14 στιγμιότυπα του σωματικού του σχήματος κάθε φορά που 
αναβιώνει μία γνώριμη χωρική εμπειρία. Η σπουδαιότητα αυτής της συ-
νειδητοποίησης αποδεικνύεται πολύτιμη τόσο για τη χορευτική, όσο και 
για την αρχιτεκτονική εμπειρία: ‘πριν οργανώσουμε αντιληπτικά το χώρο 
σε σύστημα αντικειμενικών σχέσεων, έχουμε ήδη μία βιωμένη εμπειρία του 
χώρου, συνυφασμένη με το σωματικό σχήμα μας και τις δυνητικές κινήσεις 
και προεκτάσεις του, αλλά και με όλες τις άλλες εμπειρίες μας’.15

13 βλ. σχετικά: Casey S.E., ‘Remembering - a phenomenological study’, ‘Indiana university 
Press’, USA, 2000 
14 Η παρατήρηση έγινε από την καθηγήτρια σύγχρονου χορού Χρυσηίδα Λιατζιβίρη κατά τη 
διάρκεια εκπαιδευτικού μαθήματος(2006-07). Χ.Λιατζιβίρη: Γεννημένη στην Αθήνα. Είναι χο-
ρεύτρια, χορογράφος, καθηγήτρια χορού  και μέλος του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων. 
Είναι ιδρύτρια της ομάδας χορού ‘Syndram’ από το 2005.
15 Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχήμα’, διδα-
κτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, σελ.39 
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50. Μανχάταν, Νέα Υόρκη. Το σωματικό μας σχήμα  ‘συντονίζεται’  με την ‘ακαμψία’                     
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                 του αρχιτεκτονικού χώρου προκειμένου να προσδιορίσει τη θέση του μέσα σε αυτό.
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Ε

Ο Shilder προσθέτει ότι το σώμα έχει ‘εύρος ακτινοβολίας’, το 
οποίο καθορίζει την απόσταση που κρατάμε απέναντι στα αντικείμενα 
και απέναντι στα άλλα σώματα: ‘ο ψυχολογικός χώρος που περιβάλλει την 
εικόνα του σώματος μπορεί, είτε να πλησιάσει τα αντικείμενα στο σώμα, είτε 
να πλησιάσει το σώμα στα αντικείμενα. Είναι ο συγκινησιακός σχηματισμός 
που προσδιορίζει τις αποστάσεις ανάμεσα στα αντικείμενα και το σώμα’.16 
Εξηγεί, ότι αυτός ο περιβάλλων ‘χώρος’ που αντιλαμβανόμαστε μαζί με 
το σωματικό μας σχήμα, ολοκληρώνει την αντίληψη της χωρικότητας 
του σώματός μας, επειδή καθορίζει τη σχέση που αποκτάμε με το ‘εύρος 
ακτινοβολίας’ των άλλων σωμάτων, συμβάλλοντας τελικά στην επικοι-
νωνία μας με τον κόσμο: ‘η εμπειρία του δικού μας σωματικού σχήματος 
είναι εξ’ αρχής συνδεδεμένη με την αντίληψη του σωματικού σχήματος των 
άλλων και το γεγονός αυτό, […]προσδίδει στη χωρικότητα του σώματος ένα 
χαρακτήρα κοινωνικό, δηλαδή εκφραστικό’.17

Το φαινόμενο εξηγείται καθαρά στο έργο του M.Merleau-
Ponty το 1945, ο οποίος καταγράφει ότι η ‘εμπειρία’ του κόσμου βρίσκει 
ανταπόκριση εντός του χώρου του σώματός μας, μέσω όλων των αισθή-
σεων, ενεργητικά, αλλά και παθητικά και έτσι, το σώμα ‘συναισθάνεται’ 
τα άλλα σώματα ως ‘ενσαρκωμένη υποκειμενικότητα σε συνδιαλλαγή με 
άλλες ενσαρκωμένες υποκειμενικότητες’,18 χωρίς να χρειάζεται να έρθουν 
σε ‘σχετική απόσταση’. Δηλαδή, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον ‘εσω-
τερικό κόσμο’ των άλλων ανθρώπων ή αντικειμένων καθ’ ομοίωση του 
δικού του ‘εσωτερικού κόσμου’. Προκειμένου ‘να καταλάβει’, προσπαθεί 
να ‘αισθανθεί’. 

Η θέση του Ponty πρωτοδιατυπώθηκε στα τέλη του 20ου  αι. 
μέσα από τη θεωρία της  ‘Ενσυναίσθησης’ (‘Einfuhlung’), που αναπτύχθη-
κε από μία ομάδα Γερμανών φιλοσόφων και ψυχολόγων,19οι οποίοι, βασι-

16 Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχήμα’, διδα-
κτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, σελ.37 
17 Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχήμα’, διδα-
κτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, σελ.40 
18 Πολυχρονιάδου Χ., ‘Κιναισθησία: η σύνδεση του θεατή με το φαινόμενο του χορού’, ‘Η 
τέχνη του χορού σήμερα: εκπαίδευση-παραγωγή-παράσταση’, πρακτικά συνεδρίου, 9&10 
Νοεμβρίου 200, ‘Σύνδεσμος Υποτρόφων Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Ωνάσης’, σελ.27 
19 Θεμελιωτές της θεωρίας της ενσυναίσθησης θεωρούνται οι Vischer F.T., Vischer R., Lipps T., 
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σμένοι πάνω στις φροϋδικές θεωρίες της εποχής, δίνουν μία ψυχολογική 
εξήγηση του αντιληπτικού φαινομένου. Ετυμολογικά η λέξη ‘ενσυναίσθη-
ση’ σημαίνει ‘εν(μέσα) + συν(μαζί) + αίσθηση’ δηλαδή ‘βαθιά επικοινωνία με 
τον άλλον μέσω της συναισθηματικής ταύτισης ή κατανόησης’.20 Οι επίσημοι 
υποστηρικτές της θεωρίας δίνουν τον εξής ορισμό: ‘Τα ανθρώπινα σώμα-
τα, τα άψυχα αντικείμενα, αλλά και οι απλές μορφές στο χώρο, αποκτούν 
εκφραστικότητα όταν γίνονται φορείς δικών μας ψυχολογικών εμβιώσεων, 
όταν, δηλαδή, βυθιζόμαστε κατά κάποιο τρόπο μέσα τους, και ζούμε δικές 
μας ψυχικές διαθέσεις και τάσεις, ωσάν να μας υποβάλλονταν από τις εντυ-
πώσεις που μας παρέχουν’.21 Αποδίδουν, δηλαδή, το φαινόμενο στην έμφυ-
τη τάση του ανθρώπινου σώματος να κάνει ‘προβολή’ πάνω στο αντικεί-
μενο, υποκειμενικών συναισθημάτων και διαθέσεων, για να ‘συμμορφω-
θεί’ το ίδιο το σώμα με τη χωρική ή χρονική οργάνωση του αντικειμένου’.22 
Επομένως, η ενσυναίσθηση είναι ένας ακόμη τρόπος να αντιληφθούμε το 
χωροχρονικό πλαίσιο του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο εντάσσουμε 
κάθε φορά τον εαυτό μας.

Lotze H., Groos K. και Volkelt J. 
20 el.wikipedia.org 
21 Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχήμα’, διδα-
κτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, σελ.52
22 Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχήμα’, διδα-
κτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, σελ.53

51 Σκίτσο των Bloomer K.C. & 
Moore C.W.  ‘Συναισθανόμαστε 
τα άλλα σώματα και αντικείμε-
να ‘προβάλλοντας’ τα προσωπι-
κά μας συναισθήματα  μέσα σε 
αυτά’.
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52. Σκαριφήματα τα Π.Α.Μιχελή, ο οποίος επιστρατεύει τη θεωρία της ενσυναίσθησης για να κα-
ταδικάσει το δυναμισμό της αρχιτεκτονικής του μπετόν-αρμέ που παρασύρεται σε κινήσεις για τις 
οποίες το μέτρο της ευστάθειας του ανθρώπου διαμαρτύρεται. ‘Συγκρίνατε’, γράφει, ‘τις ανάλογες 
κινήσεις του σώματος για να αντιληφθείται ότι έιναι βασανισμένες και ότι το σώμα στέκει μόνον όσο 
καταβάλλει προσπάθεια’.(Μιχελής, 1938)
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Η θεωρία της ενσυναίσθησης μπορεί να εξηγήσει γιατί καθώς 
περιγράφουμε ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο ενδεχομένως να πούμε ότι 
‘ισορροπεί’ ή ότι ‘κυριαρχεί’, αποδίδοντάς του ανθρώπινους χαρακτηρι-
σμούς. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η απόδοση ανθρώπινων χαρακτηρι-
σμών στη μορφή είναι ένας τρόπος που λειτουργεί η αντίληψή μας. 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η ενσυναίσθηση είναι ένας τρό-
πος για την αντίληψη των ιδιοτήτων των μορφών. Σύμφωνα, όμως, με 
την γκεσταλτική αντιστοιχία των ισόμορφων παραστάσεων, οι ιδιότητες 
(λειτουργία) και η δομική οργάνωση μιας μορφής (απτή διάταξη) αποτε-
λούν αδιάσπαστη ενότητα. Πράγματι, η ενσυναίσθηση κινητοποιεί ένα 
ακόμη αντιληπτικό φαινόμενο, μέσω του οποίου γίνεται κατανοητή η 
δομική οργάνωση, η κίνηση, αλλά και η στάση των μορφών, την κιναι-
σθησία.

53. Sasha Watlz, ‘Dialogue-Maxxi’
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Ο R.Arnheim εντοπίζει το κέντρο της αντίληψης της κίνησης, 
πραγματικής ή ψευδαίσθησης αυτής, στον εγκέφαλο: ‘Κάθε κίνηση με τα 
μάτια, το κεφάλι, ή το σώμα αναφέρεται στο αισθητηριακό κινητικό κέντρο 
του εγκεφάλου, και, στην πραγματικότητα, ακόμα και η απλή παρόρμηση 
προς κίνηση αποτελεί ένα εγκεφαλικό γεγονός’.23

Πρώτος ο Bastian προτείνει τον όρο ‘κιναισθησία’ το 1988 για 
να αναφερθεί στις αισθήσεις που προέρχονται ή προκαλούνται από κι-
νήσεις. Ετυμολογικά ο όρος σχετίζεται με την ‘αίσθηση’ και την ‘κίνηση’. 
Σημαίνει ‘η αίσθηση με την οποία αντιλαμβανόμαστε την κίνηση’, αλλά και 
‘η αίσθηση της κίνησης της ίδιας’. Αργότερα ο όρος χρησιμοποιήθηκε για 
να περιγράψει την αίσθηση με την οποία αντιλαμβανόμαστε τις μυϊκές 
κινήσεις και συσπάσεις. Το 1966 ο Gibson ταυτίζει την κιναισθησία με τη 
σύλληψης της κίνησης, αλλά μόνο της ανθρώπινης, την οποία ονομάζει 
‘haptic sensing’.24 Το 1999 η Anna Pakes μιλάει για ‘έκτη αίσθηση’, αναφε-
ρόμενη στις ενστικτώδεις αντιδράσεις του σώματος κατά τη βίωση της 
κίνησης.25

Το 1997 ο J.Scott δίνει μία περισσότερο αναλυτική προσέγγι-
ση της κιναισθησίας: ‘Η κιναισθησία προέρχεται από την ενεργοποίηση των 
αισθήσεων μέσω δεκτών στους μύες, τένοντες, αρθρώσεις, δέρμα, μάτια, αυ-
τιά, και από μία εσωτερική γνώση των κινητικών εντολών που δίνει ο εγκέ-
φαλος. Το σύνολο αυτών των ενεργοποιήσεων των αισθητήρων από όλο το 

23 Arnheim R., ‘Τέχνη και Οπτική Αντίληψη - Η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης’, εκδό-
σεις ‘Θεμέλιο’, Αθήνα, 1999, σελ.415 
24 Το 1966 ο J.J.Gibson στο βιβλίο του ‘The Senses Considered as Perceptual Systems’ (‘Οι 
αισθήσεις ως συστήματα αντίληψης’) κατηγοριοποιεί πέντε αισθήσεις, αλλά τις περιγρά-
φει ως αντιληπτικούς μηχανισμούς, ικανούς να δίνουν πληροφορίες για το περιβάλλον, 
χωρίς την παρεμβολή κάποιας εγκεφαλικής διαδικασίας. Θεωρεί, δηλαδή, ότι η αντίληψη 
είναι ενεργητική σωματική διαδικασία και όχι παθητική βίωση ερεθισμάτων από το σώμα. 
Οι μηχανισμοί αυτοί είναι: ‘visual system - οπτικό σύστημα’, ‘auditory system - ακουστικό σύ-
στημα’, ‘taste-smell system - γευστικό-οσφρητικό σύστημα’, ‘basic-orienting system - βασικό 
σύστημα προσανατολισμού’, και ‘haptic system - σύστημα της αφής’. Το σύστημα της αφής, 
συμπεριλαμβάνει την αντίληψη αυτής της αίσθησης από όλο το σώμα και την κιναισθησία, 
την οποία ονομάζει ‘haptic sensing’. Πηγή: Bloomer K.C. & Moore C.W., ‘Body, Memory and 
Architecture’, ‘Yale University Press’, London, 1977, σελ.33-36  
25 Πολυχρονιάδου Χ., ‘Κιναισθησία: η σύνδεση του θεατή με το φαινόμενο του χορού’, ‘Η τέχνη 
του χορού σήμερα: εκπαίδευση-παραγωγή-παράσταση’, πρακτικά συνεδρίου, 9&10 Νοεμβρίου 
200, ‘Σύνδεσμος Υποτρόφων Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Ωνάσης’, σελ.28 

Κ
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σώμα συνάγουν την αντιληπτική ιδιότητα της ισορροπίας, στάσης, κίνησης 
και θέσης των άκρων, την ένταση και την άσκηση δύναμης’.26 Από τα παρα-
πάνω, η Χ. Πολυχρονιάδου συμπεραίνει ότι υπάρχουν πολλά είδη κιναι-
σθησίας, ανάλογα τον τρόπο λήψης κιναισθητικών ερεθισμάτων: κατα-
γράφει την ‘αρθρική κιναισθησία’, τη ‘μυϊκή κιναισθησία’, την ‘ακουστική 
κιναισθησία’, την ‘οπτική κιναισθησία’ και την ‘επιδερμική κιναισθησία’, δι-
καιολογώντας έτσι γιατί, για παράδειγμα, ‘ο χορευτής […]σε μία στροφή, 
αντιλαμβάνεται ταυτόχρονα την αναπροσαρμογή του στο χώρο’.27

Οι κιναισθητικοί υποδοχείς του σώματός μας, που σχετίζο-
νται με την κινητική μας αντίληψη, βρίσκονται όντως στον εγκέφαλο, 
όπως περιγράφει ο R.Arnheim, αλλά εκτελούμε την κίνηση σύμφωνα με 
το κέντρο βάρους μας, το οποίο πρέπει να μετατοπιστεί στο χώρο για να 
κινηθεί το σώμα συνολικά, χωρίς να χάσει την ισορροπία του. Το ‘κινητικό 
κέντρο - center of the body’, όπως ορίστηκε από τον R.Laban, βρίσκεται 
στον κορμό του σώματός μας, περίπου στο ύψος των κοιλιακών μυών. 
Συνεπώς, το εγκεφαλικό κέντρο στον άνθρωπο, σε αντίθεση με άλλους 
οργανισμούς (όπως για παράδειγμα στον αστερία) βρίσκεται μακριά 
από το κινητικό του κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι η αντίληψη της κίνησης 
και η εκτέλεσή της συντονίζονται από διαφορετικό ‘γεωγραφικό’ σημείο 
στο σώμα και, έτσι, απαιτείται συγκεκριμένος χρόνος για να ‘επικοινω-
νήσουν’. Αν κάτι τέτοιο όντως συνέβαινε, ο άνθρωπος θα είχε δυσκολία 
προσανατολισμού, έλλειψη αντανακλαστικών, και κινητική συμπεριφο-
ρά που θα ήταν ασύμφωνη με την ανατομία του σώματος. Ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος ‘απάντησε’ σε αυτή τη ‘δυσλειτουργία’ αναπτύσσοντας κιναι-
σθητικούς μηχανισμούς με τους οποίους πετυχαίνει να εκμηδενίσει το 
χρόνο από την αντίληψη της κίνησης μέχρι την εκτέλεσή της. 

Οι K.Bloomer και C.Moore λένε ότι ‘η αρχιτεκτονική εμπειρία 
φέρνει τον κόσμο στην πιο στενή επικοινωνία με το σώμα’.28 Οι κιναισθητι-
κοί μας μηχανισμοί συμβάλλουν σε αυτό, καθώς η κίνησή μας στο χώρο 
ορίζεται από τις συνεχείς αντιδράσεις του σώματός μας στα εκάστοτε 

26 Scott J., ‘Kinesthesia’, London: Laban Centre for Movement and Dance, 1997, σελ.34, αδημο-
σίευτη διδακτορική διατριβή 
27 Πολυχρονιάδου Χ., ‘Κιναισθησία: η σύνδεση του θεατή με το φαινόμενο του χορού’, ‘Η 
τέχνη του χορού σήμερα: εκπαίδευση-παραγωγή-παράσταση’, πρακτικά συνεδρίου, 9&10 
Νοεμβρίου 200, ‘Σύνδεσμος Υποτρόφων Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Ωνάσης’, σελ.29 
28 ‘architectural experience brings the world into a most intimate contact with the body’, 
Bloomer K.C. & Moore C.W., ‘Body, Memory and Architecture’, ‘Yale University Press’, London, 
1977, σελ.60  
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χωρικά ερεθίσματα. Αντιλαμβανόμαστε, για παράδειγμα, τη λειτουργία 
μίας σκάλας, γιατί το οπτικό ερέθισμα που δέχονται τα μάτια όταν τη βλέ-
πουν, λειτουργεί ως κιναισθητικό ερέθισμα για το σώμα, το οποίο μορφο-
ποιεί κατάλληλα το σχήμα του για να κινηθεί επάνω της χωρίς να χάσει 
την ισορροπία του. 

Η κιναισθησία αποδεικνύεται πολύτιμη στους χορευτές, γιατί 
μέσω αυτής το σώμα συντονίζεται προκειμένου να εκτελέσει ένα πολύ 
πιο τεχνικό είδος κίνησης από την καθημερινή. Η Χ.Λιατζιβίρη ισχυρίζεται 
ότι ‘για να χορέψει κανείς, χρειάζεται τόσο χρόνο, όσο διαρκεί μία ανάσα’.29 
Με τη φράση αυτή εννοεί ότι εφόσον ο χορός δεν αποτελεί αποκλειστι-
κά εγκεφαλικό ή σωματικό συμβάν, αλλά απαιτεί την αρμονική συνερ-
γασία μυαλού και σώματος την κατάλληλη χρονική στιγμή, η σκέψη για 
την εκτέλεση της κίνησης και η εκτέλεση αυτής -ιδανικά- πρέπει να ταυτι-
στούν. Ετσι, η δυσκολία της χορευτικής τεχνικής ‘κινητοποιεί’ τους χορευ-
τές να αναπτύξουν ιδιαίτερα την κιναίσθησή τους.

Επιπλέον, μέσω της κιναισθησίας επιτυγχάνεται η σύνδεση 
του χορευτή με το θεατή, αλλά και η κατανόηση της χορευτικής μορφής 
γενικά. Ο θεατής αντιλαμβάνεται τη χορευτική κίνηση κιναισθητικά εξαι-
τίας της βίωσης κιναισθητικών ερεθισμάτων του ιδίου εαυτού. ‘Ταυτίζε-
ται’, δηλαδή, με το χορευτή, ‘συναισθανόμενος’ την κίνησή του, κατανο-
ώντας έτσι τη χορευτική ποιότητα του έργου ανεξάρτητα με τη χορευτική 
του κατάρτιση.

The dancer has his ear in his toes’. 30Friedrich Nietsche

29 Η παρατήρηση έγινε από την καθηγήτρια σύγχρονου χορού Χρυσηίδα Λιατζιβίρη κατά τη 
διάρκεια εκπαιδευτικού μαθήματος(2006-07). 
30 ‘Ο χορευτής ‘ακούει’ με τα δάχτυλα των ποδιών του’. F.Nietzsche, πηγή: Pallasmaa J., ‘The 
Eyes of the Skin - Architecture and the Senses’, ‘Wiley’ press, 2005, σελ.14 

54. ‘center of the body’, Jose Limon
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55.



62 56. Jiri Kylian, Netherlands Dance Theater, ‘Tears and Feathers’ / 57 (δίπλα) 
Pina Bausch. ‘Cafe Muller’



‘Η κιναισθησία, ως κοι-
νός κώδικας επικοινω-
νίας μεταξύ χορευτών 
και θεατών, δρα ως προ-
γλωσσική και ενστικτώ-
δης επικοινωνία όπου 
οι διαθέσεις κάποιου γί-
νονται αντιληπτές από 
το σώμα του άλλου και 
αντίστροφα[...], και αυτό 
παρέχει το αισθητικό νό-
ημα του χορού’. Έτσι, 
‘ανοίγεται ο δίαυλος επι-
κοινωνίας’. [Πολυχρονιάδου 
Χ., ‘Κιναισθησία: η σύνδεση του 
θεατή με το φαινόμενο του χο-
ρού’, ‘Η τέχνη του χορού σήμερα: 
εκπαίδευση-παραγωγή-παράστα-
ση’, πρακτικά συνεδρίου, 9&10 
Νοεμβρίου 200, ‘Σύνδεσμος Υπο-
τρόφων Κοινωφελούς Ιδρύματος 
Α.Ωνάσης’, σελ.30]
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Ο T.Lipps τονίζει τον κιναισθητικό χαρακτήρα της ενσυναί-
σθησης όσον αφορά την κατανόηση της αρχιτεκτονικής μορφής, και τον 
εξηγεί δίνοντας το ‘παράδειγμα του κίονα’:31 ο παρατηρητής αντιλαμβά-
νεται τη μορφή του κίονα ως ύλη μέσα στην οποία δρουν οι δυνάμεις 
καταπόνησης των φερόμενων φορτίων, διότι πρώτα απ’ όλα βιώνει την 
εμπειρία της αίσθησης αυτής στα μέλη του, τα οποία φέρουν τα αντίστοι-
χα φορτία του σώματος. Αποκτά έτσι το λεγόμενο έμφυτο ‘στατικό αί-
σθημα’, μέσω του οποίου κατανοεί το στατικό ρόλο κάθε αρχιτεκτονικής 
μορφής. 

Ο R.Arnheim επισημαίνει πάνω στο παράδειγμα του Lipps ότι 
ο παρατηρητής δεν αντιλαμβάνεται τις στατικές καταπονήσεις, αλλά τις 
εικόνες των μορφών, ‘δυναμικά φορτισμένες’.32 Δηλαδή, η δράση εσωτε-
ρικών τάσεων μέσα σε ένα σχήμα ‘προβάλλεται’ μέσα στην οπτική του 
εικόνα ως δυναμική της μορφής του, η οποία γίνεται αντιληπτή επίσης κι-
ναισθητικά: η έμφυτη κατανόηση των εσωτερικών δυνάμεων των χωρι-
κών διαμορφώσεων οφείλεται στην αυθόρμητη αντίληψη των εσωτερι-
κών δυνάμεων των μυών του σώματός μας. Για το λόγο αυτό, η δυναμική 
μιας ακίνητης μορφής γίνεται αντιληπτή σαν ‘εν δυνάμει κίνησή’ της, πα-
ρέχοντας την ψευδαίσθηση ότι ‘τείνει’ να κινηθεί ολόκληρη προς μία κα-
τεύθυνση, ενώ μία αντίθετη τάση την ‘κρατάει’ γερά στην παρούσα θέση.

Ο Π.Μιχελής αναζητά και αυτός σε αυτή τη συναισθητική 
‘συν-κίνηση’ την αισθητική αξία των καλλιτεχνικών μορφών: ‘ο ‘χώρος’ 
των σχημάτων είναι τόπος ψυχολογικών εμβιώσεων δικών μας. Ακόμη και 
στα αφηρημένα γεωμετρικά σχήματα ενσυναισθανόμαστε τη δράση της 
ισορροπίας των δυνάμεων και την εναρμόνιση των αντιθέσεών […]. Η κατα-
κόρυφη, η οριζόντια[…]δεν έχουν στην αισθητική έννοια γεωμετρική, αλλά 
έννοια συνυφασμένη με το στατικό μας αίσθημα, που γνωρίζει έμφυτα και 
από πείρα τι σημασία έχει η κατακόρυφη και η οριζόντια στάση του σώμα-
τος[…]. Δίχως λοιπόν την ενσυναίσθηση των τάσεων που δρουν στο αντικεί-
μενο δεν υπάρχει αισθητικό βίωμα αξιόλογο στο θεατή[…], σε ό,τι αφορά 
στάσεις και κινήσεις από μηχανική, τουλάχιστον, άποψη[…]’.33 

31 Arnheim R., ‘Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής’, εκδόσεις ‘University Studio Press’, 
Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.297
32 Arnheim R., ‘Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής’, εκδόσεις ‘University Studio Press’, 
Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.298 
33 Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος τόμος, Ιδρυμα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Γ’ έκδο-
ση, Αθήνα, 1989, σελ.123-124 
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58. J.A.Brinkman, Villa Sonneveld, Rotterdam, 1933
Κεντρικό κλιμακοστάσιο
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Συμπεραίνουμε από αυτά ότι η δυναμική μίας ακίνητης καλ-
λιτεχνικής μορφής περιέχει την αντιθετική σχέση κίνησης και ακινησίας. 
Ολη η έλξη που ασκούν οι δυναμικές μορφές στην τέχνη προέρχεται από 
αυτή την ‘κεκτημένη ταχύτητα’ που παρουσιάζει η εσωτερική τους διάρ-
θρωση.

Ο Π.Α.Μιχελής περιγράφει το ‘πάγωμα’ ή αλλιώς τη ‘λανθά-
νουσα κίνηση’ των αρχιτεκτονικών μορφών σαν τη ‘γόνιμη στιγμή’ της 
δημιουργίας τους, γιατί ‘συμπυκνώνεται χρονικά στο χώρο μία δράση 
ολόκληρη’.34 Στο χορό, όπου η μορφή κινείται ούτως ή άλλως, η ‘γόνιμη’ 
αυτή στιγμή ονομάζεται, εκτός από δυναμική, ‘Momentum’ της κίνησης. Η 
λέξη στα ελληνικά μεταφράζεται ‘ορμή’. Στη γλώσσα του χορού περιγρά-
φει την ‘κεκτημένη ταχύτητα’της δυναμικής μορφής. Εντοπίζεται όταν 
στιγμιότυπα της κίνησης γίνονται αντιληπτά σε οριακά της σημεία σαν να 
‘καθυστερούν’ τη ροή της.

Η κιναισθησία είναι, λοιπόν, μία αίσθηση χάρη στην οποία 
ο άνθρωπος έχει τον έλεγχο της στάσης και της κίνησής του καθώς τον 
πληροφορεί για τη συνολική λειτουργία του σώματος. Επίσης, χάρη στην 
κιναισθησία και τη ‘συναισθητική’ του αντίληψη μπορεί και κατανοεί τη 
λειτουργία των άλλων σωμάτων, ή αντικειμένων, αλλά και την αισθητι-
κή αξία των εσωτερικών οργανωτικών τους δυνάμεων, καθώς έχει την 
τάση να αναζητά σε κάθε μορφή μία χαρακτηριστική ‘συγγένεια’ με το 
δικό του σώμα.

34 Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος τόμος, Ιδρυμα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Γ’ έκδο-
ση, Αθήνα, 1989, σελ.126  

59. Momentum: Sasha Waltz, ‘NoBody’, 2002
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‘Η ιδιάζουσα εκείνη κατάσταση 
που οι ζωγράφοι και οι γλύπτες 
ονομάζουν ‘κίνηση’ της ακίνη-
της μορφής, δεν εμφανίζεται 
παρά μόνον αν κάθε ένδειξη 
ότι το αντικείμενο θα μπορού-
σε πραγματικά να αλλάξει ή να 
κινηθεί, παρεμποδιστεί προσε-
κτικά’. [Arnheim R., ‘Τέχνη και Οπτική 
Αντίληψη - Η ψυχολογία της δημιουργι-
κής όρασης’, εκδόσεις ‘Θεμέλιο’, Αθήνα, 
1999,σελ.453]
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‘Η κιναισθητική μας αίσθηση μας πληροφορεί μέσω των 
μυϊκών μας αντιδράσεων για το εάν κατά τη λειτουργία 
μίας συσκευής ή μίας μηχανής τα μέρη της είναι ομαλά 
ρυθμισμένα. στην πραγματικότητα μας πληροφορεί με 
παρόμοιο τρόπο σχετικά με την τέλεια ή την ατελή λει-
τουργία των ίδιων μας των σωμάτων’. [Arnheim R., ‘Εντροπία και 
Τέχνη’, εκδόσεις ‘University Studio Press’, Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.16]

60.  Richard Neutra, Villa Bucerius, Lake Maggiore, Ticino, N.Italy, 1960-
1970



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΧΟΡΟΣ  |   -   -  

70

61. Mies Van de Rohe, ‘Pavillion’ , Βαρκελώνη, 1928-1929
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‘Ο χορός, όπως και η αρχιτεκτονική, περιλαμβάνει το στοιχείο της 
κίνησης (δυναμικές εκφάνσεις), όσο και το στοιχείο της στάσης 
(στατικές εκφάνσεις). Η αισθητική ποιότητα είναι αναμφίβολα το 
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης αυτών των δύο εκφάνσεων’. 
[Κουρούπη Ε., ‘Χορός - σώμα - Κίνηση: Πτυχές της χορευτικής τέχνης’, εκδόσεις 
‘ΝΕΦΕΛΗ’, 1999, σελ.70]





Χ  Κ  Κ
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62(προηγ.σελίδα). Rob White, ‘Three Dancers’, σινική μελάνη σε χαρτί 
14’’x17’’ / 63. Mies Van de Rohe, ‘Pavillion’ , Βαρκελώνη, 1928-1929



75

Κ ΙΝΗΣΗ  ΚΑ Ι  ΧΩΡ ΙΚΗ  ΑΝΤ ΙΛΗΨΗ

‘Ε  Χ ’

Αναλύοντας την έννοια του σωματικού σχήματος είδαμε 
ότι πρόκειται για μία ‘σωματική κατάσταση’, η οποία προκύπτει από μία 
ενέργεια ή την πρόθεσή της, κοινώς από μια κίνηση ή τη σκέψη για την 
εκτέλεσή της. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την τρισδιάστατη μορφή της 
σωματικής του εικόνας ως τη ‘χωρικότητα’ του σώματός του, δηλαδή 
ως το χώρο που καταλαμβάνουν οι δυναμικές προεκτάσεις του σώμα-
τός του όταν κινείται. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 
εφόσον μέσω της κίνησης αντιλαμβανόμαστε χώρο εντός του σώματός 
μας, μέσω της δυναμικής μπορούμε να συναισθανθούμε ‘χώρο’ και στις 
άψυχες  μορφές που μπορεί να υποδηλώνουν ‘κινητικότητα’, όπως συμ-
βαίνει με τις μορφές στην τέχνη. Ο χώρος αυτός είναι κοινώς αποδεκτός 
ως ‘εικαστικός χώρος’.

Στην αρχιτεκτονική ο εικαστικός χώρος εντοπίζεται αφενός 
στις σχέσεις και τις εντάσεις1 που δημιουργούνται μεταξύ των στοιχεί-
ων, δηλαδή στη διάπλαση του εσωτερικού, ‘κενού χώρου’2 της, αφετέρου 
στη ‘γλυπτική’ διάπλαση των ‘πλήρων’ της, δηλαδή των αρχιτεκτονικών 
μορφών. Την εικαστική αξία των ‘κενών’ την αντιλαμβανόμαστε καθώς 
κινούμαστε μέσα στο αρχιτεκτόνημα, βιώνοντας κιναισθητικά κάθε χω-
ρική ‘παράσταση’.3 Τον εικαστικό χώρο των ‘πλήρων’ μπορούμε να τον 
συναισθανθούμε καθώς περιηγούμαστε στο χώρο, επειδή, καθώς παρα-
τηρούμε τις αναλογικές σχέσεις που δημιουργεί το ‘πλάσιμο’4 ή η διάταξή5 
τους, προσωποποιούμε αυθόρμητα τις δυναμικές τους εντυπώσεις, βιώ-
νοντας έτσι αυθόρμητα εντός του σώματός μας το αίσθημα της ‘γόνιμης 
στιγμής’ τους.

1 ένταση: ο δυναμικά φορτισμένος χώρος που δημιουργείται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα 
μέρη μίας μορφής, στη μορφή και το έδαφος, κλπ. 
2 ‘Η βαθύτερη υπόσταση της αρχιτεκτονικής έγκειται στην εσωτερική μάζα στον κοίλο χώρο 
της. Το πιο ιδιότυπο θαύμα [...]είναι η σύλληψη και η δημιουργία αυτού του ανάποδου χώρου.’ 
Henri Focillon, πηγή: Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σω-
ματικό σχήμα’, διδακτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, 
Αθήνα, 1983, σελ.83
3 Εδώ η λέξη ‘παράσταση’ χρησιμοποιείται με την έννοια της ‘τρισδιάστατης χωροχρονικής 
εικόνας’ που λαμβάνει ο χρήστης ως χωρική εμπειρία.
4 υλικό, έκταση, σχήμα, χρώμα, κλπ.  
5 εντάσεις, κορυφώσεις, αντιθέσεις, συνέχειες, ασυνέχειες, κοκ.  
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64(δίπλα) Le Corbusier, ‘Villa Savoye’,  1928-1929. Κεντρικό κλιμακοστά-
σιο | 65 Le Corbusier, Chapel of Nôtre Dame du Haut, Ronchamp, France, 
1955.  Η ‘κινητικότητα’ των όγκων ολοκληρώνεται από την περιηήγηση 
του βλέμματος πάνω στην επιφάνεια των υλικών.
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66 Van der Vlugt και J.Brinkman, εργοστάσιο Van Nelle,1925-31, Rotterdam. Το εσωτερικό αίθριο 
‘φορτίζεται’ δυναμικά από τις εναέριες σήραγγες μεταφοράς των προϊόντων μεταξύ των δύο κε-
ντρικών κτιρίων.
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Στο χορό ο εικαστικός χώρος βρίσκεται αφενός εντός του 
πραγματικού χώρου όπου εκτυλίσσεται το δρώμενο, ο οποίος με την πα-
ρουσία των χορευτών μετατρέπεται σε χώρο εικαστικού νοήματος, μέσα 
στον οποίο όλα τα στοιχεία σχετίζονται και αλληλεπιδρούν, αφετέρου 
‘εντός’ του χορευτή, αφού ο ίδιος αποτελεί τη μορφή μέσα στην οποία 
δρουν οι ‘κινητήριες’ δυνάμεις και αναζητούνται οι γλυπτικές αξίες. Την 
εικαστική αξία του σκηνικού χώρου την αντιλαμβανόμαστε συναισθανό-
μενοι τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των σκηνικών στοιχείων και 
των χορευτών. Τον εικαστικό χώρο μέσα στα σώματα των χορευτών6 τον 
αντιλαμβανόμαστε μέσω της κιναισθητικής ταύτισης, καθώς προκύπτει 
από σωματικές λειτουργίες και κινήσεις που (θεωρητικά) είναι κοινές για 
όλους τους ανθρώπους. Για το λόγο αυτό, ο χορευτής προσπαθεί με κάθε 
τρόπο να προβάλλει ‘προς τα έξω’ κάθε δυναμική δράση που συμβαίνει 
‘εντός’ του καθώς χορεύει, προσδίδοντας όσο γίνεται περισσότερο δυνα-
μικό χαρακτήρα στην στάση και την κίνηση του. Τέτοιου είδους ‘προβο-
λές’ συμβάλλουν στην καλύτερη σύνδεση χορευτών και θεατών, καθώς 
μεταξύ τους υπάρχει συνήθως τέτοια απόσταση, που καθιστά δυσδιάκρι-
τες αυτές τις ‘εσωτερικές’ ποιότητες, αν δεν ‘προβληθούν’ συνειδητά. 

Η ύπαρξη της δυναμικής μέσα σε ένα αντικείμενο έχει ως απο-
τέλεσμα όχι μόνο τη δημιουργία εικαστικού χώρου μέσα σε αυτό, αλλά 
και την ‘ενεργοποίησή’ του ελευθέρου ‘γύρω χώρου’. Η δυναμική εντύπω-
ση δίνει στο έργο ‘ζωή’ και ‘εύρος ακτινοβολίας’, όπως ακριβώς συμβαίνει 
με το σωματικό μας σχήμα. Αυτό εξηγεί γιατί ένα γλυπτό τοποθετείται 
σε χώρο ουδέτερο από την επιρροή άλλων στοιχείων. Το γλυπτό, όπως 
το σώμα που χορεύει ή το κτίριο που στέκεται, είναι μία μορφή δυναμι-
κή, που ‘ενεργοποιεί’ το χώρο γύρω της, και ‘θέλει χώρο’ κάποιων δια-
στάσεων για να αναπτυχθεί επαρκώς μέσα στην αντίληψή μας χωρίς να 
‘διαταραχτούν’ οι ισορροπίες ως προς την αντίληψη των δυναμικών ερε-
θισμάτων.

6 Ο τρόπος που ο χορευτής διαχειρίζεται την ενέργεια του σώματός του, το ύφος της κίνη-
σης, οι διαφορετικές της ποιότητες, η ροή της, οτιδήποτε συνιστά ‘εσωτερική ποιότητα’ του 
σώματος, αναφέρεται ως ‘εσωτερικότητα της κίνησης’ και αφορά τον ‘εικαστικό χώρο’ της 
κινητικής μορφής. 
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‘Είναι ουσιαστικό για την εκτέλεση από το 
χορευτή και τον ηθοποιό η οπτική δυνα-
μική να διακρίνεται σαφώς από την απλή 
μετατόπιση.[…]Φυσικά, όλη η κίνηση, 
από φυσική άποψη, δημιουργείται από 
κάποιο είδος δύναμης. Αλλά αυτό που με-
τράει για την καλλιτεχνική εκτέλεση είναι 
η δυναμική που μεταδίδεται στο ακροα-
τήριο οπτικά. Διότι μόνη η δυναμική είναι 
υπεύθυνη για την έκφραση και το νόημα’. 
[Arnheim R., ‘Τέχνη και Οπτική Αντίληψη - Η ψυχολογία 
της δημιουργικής όρασης’, εκδόσεις ‘Θεμέλιο’, Αθήνα, 
1999,σελ.445]

‘Η δυναμική του σχήματος προϋποθέτει 
ότι ο καλλιτέχνης συλλαμβάνει κάθε αντι-
κείμενο ή μέρος του σαν κάτι το συμβαί-
νον, κι όχι σαν ένα στατικό κομμάτι ύλης, 
και ότι θεωρεί τις σχέσεις μεταξύ αντικει-
μένων όχι σαν γεωμετρικές διαμορφώσεις 
αλλά σαν αμοιβαίες επιδράσεις’. [Arnheim R., 
‘Τέχνη και Οπτική Αντίληψη - Η ψυχολογία της δημιουρ-
γικής όρασης’, εκδόσεις ‘Θεμέλιο’, Αθήνα, 1999, σελ.473]

67. Svetlana Zakharova , Andrei Uvarov, φωτ. Marc Haegeman
68. Η ‘κίνηση’ των γλυπτών του Alberto Giacometti φαίνεται  σα 
να έχει ‘παγώσει’ στο χρόνο εξαιτίας της δυναμικής.
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Ο χώρος που χρειάζεται μία μορφή για την ομαλή της ανά-
πτυξη στην αντίληψή μας είναι ζήτημα που απασχολεί τόσο τους αρχιτέ-
κτονες, όσο και τους χορευτές, γιατί και στις δύο περιπτώσεις το ζητού-
μενο προσεγγίζεται μέσω μίας μορφής δυναμικής, στατικής ή κινητικής, 
που θα αλληλεπιδράσει για πολύ ή λιγότερο χρόνο με άλλες δυναμικές 
μορφές, στατικές ή κινητικές. Και η αρχιτεκτονική και ο χορός, επειδή  
προσεγγίζονται βιωματικά, αποκτούν ‘ζωντανή’ σχέση με το ευρύτερο 
χωρικό τους περιβάλλον, οπότε θίγουν εξίσου τα ζητήματα της ‘κλίμα-
κας’ και της ‘ένταξης’.

Η μετρική σχέση δύο μεγεθών ονομάζεται ‘κλίμακα’. Πρόκει-
ται δηλαδή για μία αναλογία. Στις περιπτώσεις που μελετάμε, μας ενδια-
φέρει ιδιαίτερα η σχέση της διάστασης του ανθρώπου με τη διάσταση του 
κτισμένου χώρου. 

Το ζήτημα της εισαγωγής της ανθρώπινης κλίμακας στην κλί-
μακα του αρχιτεκτονήματος είναι καίριο, εφόσον πρωταρχικός σκοπός 
της οικοδόμησης κτιρίων είναι η κατοίκηση. Το μέγεθος του ανθρώπινου 
σώματος αποτελεί μονάδα μέτρησης για τον σχεδιασμό οποιουδήποτε 
αντικειμένου έχει χρηστική αξία για τον άνθρωπο.  Χαρακτηριστική είναι 
η μελέτη του Le Corbusier, ο οποίος στο έργο του ‘Le Modulor’ διατυπώνει 
μία θεωρία ‘χρυσών’ αναλογιών που βασίζονται στη μελέτη του ανθρώ-
πινου σώματος, και την παρουσιάζει εφαρμόζοντας τις αναλογίες αυτές 
πάνω σε πρότυπο ανθρώπινο μοντέλο. Σύμφωνα με αυτή, η σχεδίαση 
σύμφωνα με τις αναλογίες του μοντέλου ‘Modulor’, είναι ένας τρόπος 
εισαγωγής της ανθρώπινης κλίμακας στην κλίμακα του αρχιτεκτονικού 
χώρου.

Το μέγεθος του χώρου μέσα στον 
οποίο θα εκτυλιχθεί το χορευτικό δρώμενο 
εξαρτάται από το νόημα και το είδος του χορού 
κάθε φορά. Οπως είπαμε, στο χορό η κίνηση χα-
ρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερη ένταση και 
δυναμική από αυτήν της καθημερινής, καθώς 
βασική προϋπόθεση για να κατανοηθεί το αισθη-
τικό της νόημα είναι να διεγείρει τις αισθήσεις 
του θεατή από σχετικά μεγάλη απόσταση. Επι-

Β  Σ  Χ



83

Κ ΙΝΗΣΗ  ΚΑ Ι  ΧΩΡ ΙΚΗ  ΑΝΤ ΙΛΗΨΗ

πλέον, κάθε δυναμική κίνηση ‘ενεργοποιεί’ το χώρο γύρω από το σώμα 
που την εκτελεί και έτσι ο ‘γύρω χώρος’ λαμβάνει κατά κάποιο τρόπο τις 
δυναμικές ‘προεκτάσεις’ του σώματος. Συνεπώς, η ‘τυπική’ ανθρώπινη 
διάσταση δεν μπορεί να ληφθεί ως μονάδα μέτρησης για τον σχεδιασμό 
ενός χορευτικού χώρου, αν δεν συμπεριληφθούν σε αυτήν οι δυναμικές 
‘προεκτάσεις’ των χορευτών. Στο χορό, ανάλογα με την ‘κλίμακα της δυ-
ναμικής’ των κινούμενων μορφών, ‘απαιτείται’ συγκεκριμένο μέγεθος 
σκηνικού χώρου. Επακόλουθο αυτού είναι ότι τα κτίρια που ‘φιλοξενούν’ 
χορό σχεδιάζονται με πολύ διαφορετικές αναλογίες από αυτά που ‘φιλο-
ξενούν’ καθημερινή κίνηση.  

‘Θα σκεφτόταν κανείς, ότι η αρχιτεκτονική, ως καλή τέχνη,  
δουλεύει μόνο για τα μάτια. Αντίθετα, θα πρέπει να δουλεύει 
πρωτίστως για την αίσθηση της μηχανικής κίνησης στο ανθρώ-
πινο σώμα. Κάτι στο οποίο δίνεται ελάχιστη προσοχή. Οταν χο-
ρεύουμε, κινούμενοι σύμφωνα με καθορισμένους κανόνες, βιώ-
νουμε μία ευχάριστη αίσθηση. Παρόμοια αίσθηση θα πρέπει να 
προκαλείται σε κάποιον ο οποίος οδηγείται με δεμένα τα μάτια 
μέσα σε ένα καλοσχεδιασμένο σπίτι. Αυτό έχει να κάνει με το 
δύσκολο και περίπλοκο δόγμα των αναλογιών, το οποίο δίνει 
στο κτίριο τα ποικίλα μέρη του χαρακτήρα τους’. J.W.Goethe 
[Arnheim R., ‘Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής’, εκδόσεις ‘University 
Studio Press’, Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.213]

69(δίπλα) Σκίτσο των Bloomer K.C. 
& Moore C.W. που απεικονίζει χιου-
μοριστικά τη στενή σχέση που έχει 
η αρχιτεκτονική με την ανθρώπινη 
κλίμακα 70. Le Corbusier, Le Modulor
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71. NYC Ballet, χορογραφία Benjamin Millepied, σκηνική εγκατάσταση Sandiago Calatrava
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‘Ο χώρος ενός θεάτρου ή μίας σκηνής χορού ορίζεται από τις κινητήριες δυνάμεις που 
τον εποικούν. Η ‘έκταση’ γίνεται πραγματική όταν ο χορευτής τη διατρέχει[…]. Η αλλη-
λενέργεια χώρου και δύναμης αποδίδεται με διαφορετική έμφαση’. [Arnheim R., ‘Τέχνη 
και Οπτική Αντίληψη - Η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης’, εκδόσεις ‘Θεμέλιο’, Αθήνα, 1999, 
σελ.414]
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‘Ενταξη’ ονομάζεται η προσθήκη ενός αντικειμένου σε υφι-
στάμενο σύνολο, υιοθετώντας κάποια κύρια χαρακτηριστικά του για να 
‘ενσωματωθεί’ σε αυτό χωρίς, ό-μως, να χάσει τη μορφική του ‘αυτονο-
μία’. Η ‘ένταξη’ αποτελεί ένα είδος ποιοτικής συσχέτισης της σύνθεσης με 
το υφιστάμενο περιβάλλον.

Η αρχιτεκτονική ‘επέμβαση’ σε φυσικό ή τεχνητό περιβάλ-
λον είναι μόνιμη. Το νέο αρχιτεκτόνημα μπορεί να θεωρηθεί ‘εισαγόμενο’ 
στοιχείο για το σύνολο των στοιχείων του υφιστάμενου περιβάλλοντος. 
Ετσι, η εγκαθίδρυσή του συνεπάγεται όχι μόνο την αλληλεπίδρασή του 
με αυτά, αλλά και την αναδιατύπωση του υφιστάμενου χώρου, γιατί για 
να ‘συμπληρώσει’ κατάλληλα το φυσικό τοπίο ή το συγκεκριμένο κομ-
μάτι πόλης ‘οικειοποιείται’ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ‘γειτονι-
κών’ χωρικών διαμορφώσεων. Για παράδειγμα, η χρήση συγκεκριμένων 
υλικών που απαντώνται στο ‘κοντινό’ περιβάλλον είναι ένας τρόπος να 
μελετηθεί η χρωματική σχέση του κτιρίου με τα γύρω κτίρια ή το φυσι-
κό τοπίο, συμβάλλοντας στην ένταξή του σε αυτό. Η ομαλή ένταξη ενός 
αρχιτεκτονήματος στον υφιστάμενο χώρο συμβάλλει στην αρχιτεκτονική 
εμπειρία, γιατί  η κίνηση δεν γίνεται μόνο ‘μέσα’, αλλά και γύρω από αυτό, 
προσεγγίζοντάς το. 

Τα στοιχεία του χώρου μέσα στον οποίο θα ‘φιλοξενηθεί’ ο 
χορός, μπορεί να συμπεριληφθούν κατ’ επιλογήν στη χορογραφία για 
παρόμοιους λόγους. Συνήθως το δρώμενο εκτυλίσσεται μέσα σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο που ‘φιλοξενεί’ ταυτόχρονα χορευτές και θεατές. Η 
εμπειρία που βιώνει ο κάθε θεατής ποικίλλει ανάλογα με τη θέση από την 
όποια παρακολουθεί το δρώμενο, αλλά οτιδήποτε συμβαίνει στη σκηνή 
πρέπει να αποτελεί σε ένα βαθμό κοινή εμπειρία όλων. Αυτό μπορεί να γί-
νει μόνο με την ‘ενσωμάτωση’ στοιχείων του ‘σκηνικού’ χώρου μέσα στη 
δομή της χορογραφίας, εφόσον μόνον αυτός αποτελεί το κοινό ‘σημείο 
αναφοράς’ χορευτών και θεατών. Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί ότι 
η διαγώνιος που ενώνει το δεξί μπροστινό τμήμα της σκηνής με το αρι-
στερό πίσω τμήμα χρησιμοποιείται συχνά από τους χορογράφους για την 
οργάνωση του έργου ‘εν κατόψει’, γιατί δίνει αρμονική εντύπωση, αλλά 
και διαφορετική σκηνική ένταση ανάλογα με την κατεύθυνση που τη δια-
τρέχει ο χορευτής. Η διαγώνιος αυτή, σύμφωνα με τον Kandinsky, είναι μια 
αρμονική χάραξη του τετραγωνικού πλαισίου7 (εικ.67) και έτσι μπορεί να 

7 Ο W.Kandinsky σημειώνει την αρμονική εντύπωση που δημιουργεί η διαγώνιος αυτή μέσα 
στο τετράγωνο: Kandinsky W., ‘Σημείο - Γραμμή – Επίπεδο’, εκδόσεις ‘Δωδώνη’, 1996, σελ.30
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θεωρηθεί αντικειμενικά μία χωρική εικαστική αξία. 
Επομένως, παρόλο τον ‘προσωρινό’ χαρακτήρα του, ούτε ο 

χορός μπορεί να ειδωθεί ανεξάρτητα από το χωρικό του πλαίσιο, όπως 
συμβαίνει με το αρχιτεκτόνημα. Η εμπειρία τους είναι βιωματική και λαμ-
βάνει χώρα μέσα σε ένα σχετικό βάθος χρόνου, οπότε ο ‘δέκτης’ βιώνει 
τόσο την αρχιτεκτονική, όσο και το χορό, υπό το πλαίσιο ενός ευρύτερου 
χωροχρονικού περιβάλλοντος.

72. W.Kandinsky: ‘Διαγώνια θέση ΒΙΙ - ΑΡΜΟΝΙΚΗ’
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73 - 76. Jan Duiker - ‘Open-air school’, Amsterdam, 
1930. 

Το κτίριο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον 
τρόπο που εντάσσεται στον αστικό ιστό, κα-
θώς παρόλο τον δημόσιο χαρακτήρα του, 
εντάσσεται στον αστικό ιστό διατήρώντας 
τη μικρή ‘κλίμακα’ και της ‘γειτονιάς’ και ενός  
βρεφονηπιακού σταθμού. Ο κύριος κτιριακός 
όγκος, που φιλοξενεί τις τάξεις, αναπτύσσεται 
μέσα στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού 
τετραγώνου, ανεξάρτητα από την είσοδο του 
συγκροτήματος του σχολείου και τους διοικη-
τικούς του χώρους, που συγκροτούν ξεχωριστό 
όγκο-’πύλη’, συμπληρώνοντας το οικοδομικό 
τετράγωνο και την ‘όψη’ του δρόμου. Με αυ-
τόν τον τρόπο εξασφαλίζεται, υπό τη μορφή 
αίθριου, ελεύθερος, αλλά πανταχόθεν ‘προστα-
τευμένος’ αύλιος χώρος για τους μαθητές, ενώ 
η δημόσια λειτουργία του σχολείου πλησιάζει 
την ‘ιδιωτική ζώνη’ των κατοικιών χωρίς να δι-
αταράσσει την ισορροπία των μεγεθών και των 
κινήσεων.

73. Ο κτιριακός όγκος των τάξεων 
βρίσκεται ‘μέσα’ στο οικοδομικό τε-
τράγωνο.

74. Δομικό διάγραμμα της κάτοψης.

73
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75 Εσωτερική άποψη της ‘πύλης’.
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76 ΕΞωτερική άποψη της ‘πύλης’. φωτ.: Rory Hyde
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Ο M.Duchamp στο έργο ‘Nu descendant un escalier’8 (εικ.77, δί-
πλα) μελέτησε την οπτική απόδοση της κίνησης στη δισδιάστατη ζωγρα-
φική επιφάνεια, αναπαριστώντας μία χρονική αλληλουχία ‘παύσεων’.  Η 
μελέτη του βασίζεται στην γκεσταλτική ‘αρχή της φαινομενικής κίνησης’, 
η οποία ορίζει ότι η διαδοχική εμφάνιση στιγμιότυπων της κίνησης αποδί-
δει, τελικά, την ψευδαίσθησή της.

Η κίνησή μας στο χώρο συνιστά μία παρόμοια διαδοχή ‘χω-
ροχρονικών εικόνων’. Για κάθε νέα ‘παράσταση’ που βιώνουμε, ενεργο-
ποιείται μία ‘αναστόχαση’ των προηγούμενων ή άλλων παρόμοιων.9  Η 
απομνημόνευση χωροχρονικών διαδρομών είναι μία τέτοιου είδους αλ-
ληλουχία. Ο Π.Α.Μιχελής περιγράφει τον θεατή να ‘αναδημιουργεί το έργο 
μέσω της ποιοτικής του φαντασίας’: αφού συλλάβει αρχικά την ιδέα του 
‘όλου’, στη συνέχεια ‘θυμάται’ και ‘μαντεύει’.10 Εμπειρία, μνήμη και φα-
ντασία ‘συμμετέχουν’ στη βίωση του χώρου, ‘καθοδηγώντας’ το νου και 
συμβάλλοντας στην συνολική κατανόηση της χωρικής εμπειρίας. 

Από την άλλη, το σώμα μας, ενώ κινείται, αναβιώνει μέσω 
της σωματικής του μνήμης κιναισθητικές εμπειρίες και ‘πρότυπα’ στιγ-
μιότυπα του σωματικού του σχήματος. Κιναισθησία και σωματική μνή-
μη αποτελούν συστατικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής εμπειρίας και της 
κατανόησης του χώρου, επειδή προηγούμενες εμβιώσεις αρχιτεκτονικές 

8 Duchamp M., ‘Γυμνό που κατεβαίνει μία σκάλα’, 1912 
9 Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχήμα’, διδα-
κτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, σελ.71 
10 Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος τόμος, Ιδρυμα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Γ’ 
έκδοση, Αθήνα, 1989, σελ.70-72  

Β  Σ  Χ

‘Η Αρχιτεκτονική κρίνεται με μάτια που βλέπουν, με το 
κεφάλι που γυρνά με τα πόδια που περπατούν. Η Αρ-
χιτεκτονική δεν είναι φαινόμενο συγχρονισμού, αλλά 
διαδοχής, καμωμένη από εικόνες που προστίθενται και 
ακολουθούν η μία την άλλη στο χώρο και στο χρόνο, 
όπως άλλωστε συμβαίνει και στη μουσική’. [Le Corbusier, 
‘Le Modulor’, εκδόσεις ‘Παπαζήση’, 1971, σελ.73]



‘Έχει υποστηριχθεί ότι η ζωγραφική και η γλυπτική εί-
ναι ‘χρονικές τέχνες’, τόσο όσο η μουσική και το δράμα, 
επειδή ο θεατής πρέπει να κινείται με τα μάτια του ένα 
γύρω στην επιφάνεια του έργου και συνεπώς αντιλαμ-
βάνεται τα μέρη του διαδοχικά’. [Arnheim R., ‘Τέχνη και Οπτική 
Αντίληψη - Η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης’, εκδόσεις ‘Θεμέλιο’, 
Αθήνα, 1999, σελ.411]
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έχουν καταγραφεί στο μυαλό και το σώμα μας και λειτουργούν καταλυτι-
κά για τον ‘προσανατολισμό’ και την έλλογη κίνησή μας σε μη γνώριμους 
χώρους. 

Ο χορός αποτελεί, όπως και η αρχιτεκτονική, μία χωροχρο-
νική εμπειρία, που συνίσταται από τη εν χρόνω διαδοχή αντιληπτικών 
ερεθισμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο θεατής, τη στιγμή που βιώνει την εμ-
φάνιση χωρικών θέσεων και χρονικών στιγμών, ‘θυμάται’ την εξαφά-
νιση των προηγούμενων, ενώ ‘μαντεύει’ τη διαδοχή των επόμενων. Ο 
Σ.Κονταράτος εξηγεί ότι ‘τα άμεσα αισθητηριακά δεδομένα συνδυάζονται 
και ενισχύονται με μνημονικές παραστάσεις’, ενώ μιλάει για το ρόλο  της 
‘βραχυπρόθεσμης μνήμης’, ως προς την αισθητηριακή αντίληψη των πραγ-
μάτων: ‘[…]στο επίπεδο της απλής αίσθησης, ο ρόλος της βραχυπρόθεσμης 
μνήμης φαίνεται πως είναι σημαντικός, αφού πιθανότατα ο οργανισμός βρί-
σκεται κάθε φορά, ως προς μια ιδιαίτερη ιδιότητα του ερεθίσματος, σε μια 
ορισμένη ‘στάθμη προσαρμογής’(adaptation level), που εξαρτάται από τα 
ερεθίσματα που έχει δεχθεί στο παρελθόν.[…]’.11 Η μνήμη αναλαμβάνει να 
‘συντηρεί’ τις ‘χαμένες στιγμές’ και η φαντασία να μας ‘κατευθύνει’ στις 
‘επόμενες’, ολοκληρώνοντας το νόημα των πραγμάτων τη στιγμή της βί-
ωσής τους. 

Το δίπολο φαντασία-μνήμη το συναντάμε και στη βίωση του 
χορευτικού έργου, ενώ η εμπειρία δεν μπορεί να μη ληφθεί υπόψη, για-
τί μεγάλο μέρος της κατανόησης της χορευτικής κίνησης οφείλεται στην 
αναβίωση παρόμοιων σωματικών εμπειριών από το θεατή, τις οποίες, 
όπως έχουμε πει, αναγνωρίζει και συγκρίνει μέσω της κιναίσθησης και της 
σωματικής του μνήμης.

Η μνήμη, με την ευρύτερη έννοια του όρου, είναι μέσο όχι 
μόνο για τη νοηματική, αλλά και για την αισθητική προσέγγιση του έρ-
γου. Για να κατανοήσουμε την αισθητική αξία ενός έργου οφείλουμε να 
το εντάξουμε στο ευρύτερο πλαίσιο μιας εποχής που υπαγορεύει συγκε-
κριμένα αισθητικά πρότυπα. Η μνήμη παίζει καθοριστικό ρόλο στην κα-
τανόηση της εμπειρίας του παρόντος, γιατί την εντάσσει σε ένα ευρύτερο, 
‘υπερ-τοπικό’ και συνάμα ‘υπερ-χρονικό’ πλαίσιο παρελθοντικών εμπειρι-
ών, ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών.

11 Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχήμα’, διδα-
κτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, σελ.13 
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Συμπεραίνοντας, θα πούμε ότι και η αρχιτεκτονική και ο χο-
ρός ‘αποκαλύπτονται’ στον αποδέκτη τους σταδιακά, ενεργοποιώντας την 
αντίληψή του σε διπλό επίπεδο, παράλληλα σε αυτό της αίσθησης, όπου το-
ποθετούμε κάθε κιναισθητικό ερέθισμα που αντιλαμβάνεται ή αναβιώνει 
το σώμα, και σε αυτό της νόησης, όπου κάθε χρονική στιγμή εμπειρία, μνή-
μη και φαντασία συλλειτουργούν και οργανώνουν τις χωροχρονικές εντυ-
πώσεις σύμφωνα με τη δομή του έργου.



‘All architecture functions as a potential stimu-
lus for movement, real or imagined. A building is 
an incitement action, a stage for movement and 
interaction. It is one partner in dialogue with the 
body’.12

Τη διαπίστωση αυτή μελετάει 
ο χορός μέσα από ένα εξειδικευμένο είδος 
χορευτικής έρευνας που ονομάζεται ‘site-
specifi c’ και είναι ίσως η χαρακτηριστικότερη 
σύμπραξη της αρχιτεκτονικής με το χορό.

Το ‘site-specifi c dance perfor-
mance’ είναι μία παράσταση χορού που δια-
δραματίζεται σε συγκεκριμένο χώρο, άλλον, 
εκτός του θεάτρου. Ο χώρος μπορεί να είναι 
εσωτερικός ή υπαίθριος, αλλά φέρει οπωσδή-
ποτε τεχνητά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Είναι 
δρώμενο συγκεκριμένης διάρκειας και δεν 

12 ‘Ολη η αρχιτεκτονική μπορεί να δώσει ερέθισμα για κί-
νηση, πραγματική ή φανταστική. Το κτίριο αποτελεί προ-
κλητική ενέργεια, μία σκηνή για κίνηση και αλληλεπίδρα-
ση.  Είναι ένας παρτενέρ σε διάλογο με το σώμα’. Bloomer 
K.C. & Moore C.W., ‘Body, Memory and Architecture’, ‘Yale 
University Press’, London, 1977, σελ.59

Μ  Ε  Β  Τ  Χ  - 
Τ  ‘S  - S  D  P ’

78-80 ‘Stairwell’ site specific 
dance performance από 
την ομάδα Lizz Roman & 
Dancers / 81 (δίπλα) ‘Self-
unfinished’, Xavie Le Roy, 
1998, φωτ. Katrin Scoof
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μπορεί να υπάρξει σε άλλο χώρο, γιατί η χορογραφία σχετίζεται άμεσα με 
το χώρο που διαδραματίζεται, ενώ η χρήση του από τους χορευτές είναι 
ανορθόδοξη σε σχέση με την πραγματική του χρήση. Οι χορευτές και ο 
χορογράφος ‘μεταχειρίζονται’ συνθετικά τα στοιχεία του χώρου, δηλαδή 
ως σταθερές χωρικές διαμορφώσεις, με τις οποίες το σώμα αλληλεπιδρά 
ελεύθερα, χωρίς να είναι απαραίτητη η συσχέτιση της κίνησης με το λει-
τουργικό τους νόημα. Το ζητούμενο είναι η διατύπωση ενός ‘νέου χώρου’, 
ο οποίος έχει προκύψει μέσα από το ‘διάλογο’ που ‘ανοίγει’ ο χορός με 
την αρχιτεκτονική, ενώ η μετάφραση, μέσω της χορευτικής κίνησης, των 
αρχιτεκτονικών στοιχείων σε κάτι ‘άλλο’, τα ανάγει σε συμβολικές μορ-
φές αμιγώς εικαστικού χαρακτήρα. 

Η απουσία σκηνής προσκηνίου ή επιπρόσθετου σκηνικού, 
κινητοποιεί τη συμμετοχή του θεατή στο όλο δρώμενο, καθώς κάθε θε-
ατής νοείται από τους χορευτές ως κινητό χωρικό ‘στοιχείο’ με το οποίο 
δύναται να αλληλεπιδράσουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αμεσότερη 
σύνδεση χορευτών, θεατών και αρχιτεκτονήματος και, επομένως, τη βα-
θύτερη κατανόηση του έργου και των συμβολικών του μηνυμάτων. 

Το site-specifi c μπορεί να ειδωθεί ως ‘εφήμερη αρχι-
τεκτονική’13 γιατί ο ‘νέος χώρος’, μετά το πέρας της παράστασης 
παύει να υφίσταται. Ο χορός εδώ, όπως ισχύει για κάθε αρχιτε-
κτόνημα, δεν μπορεί υπάρξει έξω από το περιβάλλον του. Οπως 
επισημάνθηκε παραπάνω, ο ‘τόπος’ που γίνεται η αρχιτεκτονική 
επέμβαση λειτουργεί ως ερέθισμα για δημιουργία, επομένως, σε 
ένα βαθμό, καθορίζει και το χαρακτήρα και τη μορφή της. Η σχέση 
της αρχιτεκτονικής ένταξης εμφανίζεται σε μικρογραφία μεταξύ 
της site-specifi c χορογραφίας και του ‘τόπου’ διεξαγωγής της.

Ο χορευτής, λοιπόν, χρησιμοποιεί τις χωροχρονικές 
εμπειρίες που του παρέχει το συγκεκριμένο περιβάλλον σαν αφε-
τηρία για να κινηθεί. Αυτές μπορεί να είναι η ‘κλίμακα’ του χώρου, 
η συμβολική σημασία του, η δυναμική των μορφών, η αίσθηση του 
εσωτερικού χώρου σε σχέση με τον εξωτερικό, η συμμετρία ή η αξονικό-
τητα του χώρου, ο ‘ρυθμός’ των στοιχείων, η ψυχολογικοί συνειρμοί που 
του προκαλούν τα χρώματα ή τα υλικά, η αίσθηση που προσδίδει το φως 

13 Ο ορισμός δόθηκε από τη χορογράφο Carol Brown το 2003 και αναφέρεται από τη Victoria 
Hunter στο άρθρο ‘Experiencing Space - The implications for site-specific performance’, πηγή: 
‘Contemporary Choreography - A Critical Reader’, edited by Jo Butterworth and Liesbeth 
Wildschut, ‘Routledge’, 2009, σελ.405  
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όπως διαχέεται στο χώρο και, γενικά, κάθε συναισθητικό ή κιναισθητικό 
βίωμα που μπορεί να παραχθεί από τις αρχιτεκτονικές ποιότητες ή μορ-
φές. Ο χώρος και το σώμα του χορευτή αλληλοπροσδιορίζονται, αλλά και 
επαναπροσδιορίζονται μέσω της κίνησης μέσα από το ‘ντουέτο’ που προ-
κύπτει ανάμεσα στο χώρο και το σώμα του χορευτή. 

Για να γίνει όμως αυτό, πρώτα απ’ όλα ο χορευτής πρέπει 
να σχηματίσει μία σφαιρική αντίληψη του χώρου, η οποία επιτυγχάνε-
ται μέσω της ‘ανορδόξης’, όπως είπαμε, κίνησής του. Χρησιμοποιεί την 
‘ενεργητική αφή - haptic sense’, όπως περιγράφηκε από τον J.J.Gibson,14 
ανατρέπει το φυσιολογικό προσανατολισμό του σώματός του με τη βο-
ήθεια ακροβατικής τεχνικής και ‘μιμέιται’ τις γεωμετρικές μορφές με το 
σώμα.  Δηλαδή αποκτά μία σχετική κίνηση ή θέση στο χώρο προκειμέ-
νου να επιτύχει μία σχετική θέασή του. Η πολλαπλότητα των θέσεων και 
των κινήσεων συντελεί σε μία περισσότερο ‘αντικειμενική’ οπτική του 
χώρου αυτού,15 καθώς ο άνθρωπος τείνει να αντιλαμβάνεται τη θέση και 
τον προσανατολισμό του σώματός του μέσα στο χώρο αναπροσαρμόζο-
ντας κάθε φορά το αντιληπτικό με το χωρικό του πεδίο. Ο Σ.Κονταράτος 
εξηγεί την κατάκτηση της ‘αντικειμενικής’ αυτής αντίληψης μέσα από τη 
θεωρία του σωματικού σχήματος, παρατηρώντας ότι ο δυναμικός χαρα-
κτήρας της σωματικής μας εικόνας έρχεται σε σύγκρουση με την ακαμψία 
του αρχιτεκτονικού χώρου, αλλά συντονίζεται με την ακαμψία αυτή στο 
μέτρο που οικειώνεται αισθητά τη γεωμετρία του.16 Ενδιαφέρουσα είναι η 
παρατήρηση ότι το σωματικό σχήμα υποχρεώνεται να μπει σε ‘διάλογο’ 
με τον αρχιτεκτονημένο χώρο για να ‘κερδίσει ξανά την ελευθερία του’, την 
οποία του ‘στερεί’ το συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο.17

14 βλ. σελ. 58
15 Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχήμα’, διδα-
κτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, σελ.26-28
16 βλ. και σελ. 49-50, κεφ. ‘Το σωματικό σχήμα’.
17 Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχήμα’, διδα-
κτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, σελ.70 

ρ γ ρρρρ μ χ ρρρ
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85.(αριστερά)  ‘La Commence Le Ciel’, χορογραφία: Cie Des Prairies in les Gratte-Ciel in 
Villeurbanne, Lyon, 2006, Agathe Poupeney/ Photoscene.fr  | 86. (δεξιά) ‘Dialogue09 - Neues 
Museum’, χορογραφία:  ‘Sasha Waltz & Guests DANCE co.’, 2009

‘I came face to face 
to the building, I was 
completely carried 
away by it, my eyes 
were dazzled, I could 
no longer see the build-
ing, but only what I 
wanted to do with it’. 
E.Lilja 

[‘Ηρθα αντιμέτωπη με το κτί-
ριο. Το κτίριο με συνεπήρε τόσο 
πολύ, που είχα μείνει έκθαμβη 
κοιτώντας το, και δεν μπο-
ρούσα πια να ‘δω’ το κτίριο, 
αλλά μόνο αυτό που ήθελα να 
κάνω με αυτό’, Lilja E., ‘Dance 
for Better - for Worse’, E.L.D. 
and University College of Dance, 
2004, σελ.22]
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Αυτό που τελικά συμβαίνει σε μία site-specifi c δουλειά είναι 
ότι ο χορογράφος λειτουργεί περισσότερο σαν ‘κανάλι δημιουργίας’,18 
παρά σαν δημιουργός του συνθετικού προϊόντος. Εχει ρόλο διαμεσολα-
βητικό και όχι ηγετικό. Αφού δοθεί μία συγκεκριμένη κατεύθυνση στους 
χορευτές, η έρευνα ξεκινά έχοντας ως αφετηρία την υποκειμενική αισθη-
τηριακή προσέγγιση του κάθε χορευτή καθιστώντας, έτσι, αδύνατον για 
το χορογράφο να προβλέψει ή να ‘προσχεδιάσει’ το αποτέλεσμα. Με λίγα 
λόγια, ο χορογράφος ‘εξαναγκάζεται’ να προσεγγίσει την τέχνη του μέσα 
στη σφαίρα της πραγματικότητας, ενώ εξακολουθεί να επιδιώκει μια 
υπερβατική της προσέγγιση μέσα από την έρευνά του. Ακριβώς το ίδιο 
συμβαίνει και με τον αρχιτέκτονα, ο οποίος σχεδιάζει χώρους εκτιμώντας 
τις ανθρώπινες κινήσεις και σχέσεις, ενώ γνωρίζει ότι η πραγματική τους 
κίνηση μέσα από τη χρήση του αρχιτεκτονήματος ενδέχεται να είναι πολύ 
διαφορετική. Ο αρχιτέκτονας, όπως ο χορογράφος μίας site specific έρευ-
νας, κάνει ουσιαστικά μία πρόταση για την ‘κατοίκηση’ ή την ‘κίνηση’, αλλά 
ο ρόλος του είναι κατευθυντήριος και όχι καθοριστικός. 

 

18 ‘[…]the role of the choreographer can be viewed as that of an intermediary, providing a creative 
channel of communication between site and performance[…]’, Hunter V., ‘Experiencing Space - 
The implications for site-specific performance’, πηγή: ‘Contemporary Choreography - A Critical 
Reader’, edited by Jo Butterworth and Liesbeth Wildschut, ‘Routledge’, 2009, σελ.414  
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87. UM(University of Michigan School  of 
Music, Theater & Dance) Dancers, 1925, μα-
θήτριες της Janet Cumings. (φωτ.: Ιστορική 
βιβλιοθήκη του Bentley)
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Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι  ο χώρος γίνεται 
αντιληπτός από το άτομο με μοναδικό τρόπο. Είναι αδύνατον να διαμορ-
φώσουμε μία θεωρία για την αντίληψη του χώρου που θα περιέχει την 
αιτιολόγηση όλων των δυνατών αντιδράσεων στα ερεθίσματά του. Οπως 
έχει ήδη αναλυθεί, οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη  είναι 
-εκτός από αισθητηριακοί, κοινωνικοί και ψυχολογικοί- και ιδιοσυγκρα-
σιακοί. Παρόλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι η κίνηση μέσα στο χώρο 
μάς υποβάλλει απευθείας στις περισσότερες χωροχρονικές εμπειρίες που 
μπορούμε να αποκτήσουμε, γιατί κινούμενοι βιώνουμε μία διαρκή διαδο-
χή ερεθισμάτων στο χώρο και στο χρόνο, τα οποία καταγράφονται αφε-
νός στο σώμα μέσω των αισθήσεων, αφετέρου στο νου μέσω της μνήμης 
και της φαντασίας. Η εμπειρία του χώρου μέσω της κίνησης είναι σωμα-
τική, αλλά και νοητική, την αισθανόμαστε σε όλα μας τα κύτταρα. Για το 
λόγο αυτό ο σχεδιασμός ‘νέου χώρου’ προϋποθέτει μία ‘κινητική εμπει-
ρία’ στη σκέψη του αρχιτέκτονα, ενώ η χορογραφία της κίνησης προϋπο-
θέτει μία ‘αρχιτεκτονική εμπειρία’ στη σκέψη του χορογράφου. Απ’ ότι 
φαίνεται, ο κοινός τόπος στη σύνθεση αρχιτεκτονικής και χορού είναι ο 
σχεδιασμός ‘κινήσεων’.
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89.‘We experience satisfaction in architecture not 
by aggressively seeking it, but by dwelling in it’. 
Σκίτσο των Bloomer & Moore [‘Νιώθουμε ικα-
νοποίηση από την αρχιτεκτονική κατοικώντας 
την, όχι επιζητώντας την με κάθε δυνατό τρό-
πο’.]
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ΑΡΧ Ι ΤΕΚΤΟΝ ΙΚΗ  ΤΗΣ  Κ ΙΝΗΣΗΣ

Ο αρχιτεκτονικός χώρος προκύπτει από την υλοποίηση 
προβλεπόμενων ανθρώπινων κινήσεων και χρηστικών σχέσεων. Η συν-
θήκη αυτή και η προσωπική θέση του αρχιτέκτονα για την αρχιτεκτονική 
‘μετάφραση’ των παραπάνω σε ‘ύλη’, εκπληρώνοντας τις αναγκαίες λει-
τουργικές, κατασκευαστικές και καλλιτεχνικές αξίες, αποτελούν τους βα-
σικούς άξονες της αρχιτεκτονικής μελέτης. Πρωταρχικό ζητούμενο είναι, 
λοιπόν, η μελέτη ενός κατάλληλου αρχιτεκτονικού ‘κενού’, που θα ‘στε-
γάσει’ τα παραπάνω δεδομένα. Στη συνέχεια το ‘κενό’ αυτό οριοθετείται 
από τα δομικά (ή φέροντα) στοιχεία (υποστυλώματα, δοκοί και πλάκες) 
θεμελιώνοντας τον σχηματισμό των ‘πλήρων’1 του αρχιτεκτονήματος. 
Με λίγα λόγια, η αρχιτεκτονική σύνθεση ‘ξεκινά’ από τα ‘κενά’ της, ενώ 
η περαιτέρω ανάπτυξή της οδηγεί σε αυτό που νοείται οπτικά ως ‘Αρχι-
τεκτονική’.

Στη χορογραφία η κίνηση χρησιμοποιείται επίσης για τη σύν-
θεση ‘χώρου’. Σκοπός του χορού είναι να συνθέσει οπτικές χωροχρονικές 
διατάξεις συγκεκριμένου νοήματος χρησιμοποιώντας σαν ‘δομικό υλικό’ 
το ανθρώπινο σώμα. Οι κινήσεις του σώματος αρχικά οργανώνονται σε 
‘κινητικές εικόνες’, που φέρουν το νοηματικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια, 
οι ‘εικόνες’ αυτές συνθέτουν ένα ‘κινητικό λεξιλόγιο’ με το οποίο θα δομη-
θούν ‘κινητικές φράσεις’. Η σύνθεση των τελευταίων θα είναι η μετάφρα-
ση του περιεχομένου της Ιδέας του καλλιτέχνη σε χορό. Στην περίπτωση 
του χορού, όπως και στην αρχιτεκτονική, ‘ο συνθέτης καλείται να δημιουρ-
γήσει τα δικά του ιδιαίτερα κομμάτια (φόρμα) και να τα συνθέσει μεταξύ 
τους με μοναδικό τρόπο’.2 

‘Ενώ η χορογραφία είναι η ενορχήστρωση του 
σώματος σε σχέση με το χώρο, τη μορφή και τη 
δομή, η επιτυχημένη αρχιτεκτονική είναι η ενορ-
χήστρωση του χώρου, της μορφής και της δομής 
σε σχέση με μία πολλαπλότητα σωματικών κινή-
σεων και κατοικήσεων’’.3 D.Hannah

1 βλ. σημ.52 
2 Αγγέλου Α., ΕΜΠ Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας 1 - Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, ‘Μουσικές 
και αρχιτεκτονικές συμπορεύσεις - Η αντίστιξη ως εργαλείο μουσικής και αρχιτεκτονικής 
σύνθεσης’, εισηγήσεις διδακτικής ομάδας για το ειδικό μάθημα σύνθεσης ‘Μουσική & Αρχι-
τεκτονική Σύνθεση’, 6ο εξάμηνο, σελ.7
3 Η αρχιτέκτονας D.Hannah και η χορογράφος C.Brown διεξήγαγαν σεμινάριο χορού και 
αρχιτεκτονικής στο Κέντρο Μελέτης Χορού ‘Ισιδώρα&Ραϋμόνδου Ντάνκαν’ τον Οκτώβριο 
του 2005 στην Αθήνα με στόχο τη δημιουργία site specific δουλειάς. Η φράση είναι από τα 
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Στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής εργασίας, παρομοιάζουμε 
και την αρχιτεκτονική και τη χορευτική σύνθεση με ‘αρχιτεκτονική της 
κίνησης’,4 τονίζοντας έτσι τη συνθετική της προσέγγιση και από τα δύο 
εξεταζόμενα πεδία. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τον τρόπο που το κοι-
νό αυτό δημιουργικό ‘κίνητρο, επηρεάζει τη σύνθεση αρχιτεκτονικής και 
χορού, οδηγώντας πολλές φορές αρχιτέκτονα και χορογράφο σε παράλ-
ληλους δρόμους.

πρακτικά του σεμιναρίου. Πηγή: Λάμπρου Ζ., Μωρούτ Π., ‘Χωρογραφώντας’, διάλεξη ΕΜΠ, 
2005-2006  
4 Η έννοια ‘αρχιτεκτονική’ χρησιμοποιείται εδώ με την ευρύτερή της σημασία ως ‘τέχνη του 
σχεδιασμού, κατασκευής και συνδυασμού στοιχείων σε νέο ενιαίο σύνολο σύμφωνα με συγκε-
κριμένες αρχές’. Πηγή:  el.wikipedia.org
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‘Η κίνηση είναι ζωντανή αρχιτεκτονική με την 
έννοια της αλλαγής θέσης, όπως επίσης και της 
αλλαγής αλληλουχίας - συνοχής. Η αρχιτεκτονική 
έχει δημιουργηθεί από ανθρώπινες κινήσεις και 
είναι φτιαγμένη από μονοπάτια που χαράσσουν 
σχήματα στο χώρο, τα οποία μπορούμε να αποκα-
λέσουμε ‘trace forms’.5 R.Laban 

5 Laban R., ‘Choreutics’, ‘Macdonald & Evans Ltd’, London, 1996, πηγή: ‘Χωρογραφώντας’, 
διάλεξη ΕΜΠ τμήμα Αρχιτεκτόνων, Λάμπρου Ζ., Μωρούτ Π., σπουδ. έτος  2005-2006

90
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‘Το σπερματικό θέμα είναι κρίσιμο για όλες τις ανθρώπινες επι-
νοήσεις. Είτε είναι ένα έργο τέχνης, είτε μία μηχανή,[…]όλα 
πηγάζουν από μία κεντρική ιδέα και αναπτύσσονται γύρω από 
αυτή. Στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής βέβαια το κεντρικό 
θέμα χρησιμεύει ως γέφυρα μεταξύ του προγράμματος και της 
σύνθεσης του κτιρίου. Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο θεμελιω-
δών παραγόντων έχει αποτελέσει ένα είδος σπαζοκεφαλιάς για 
την αρχιτεκτονική θεωρία’.6 R.Arnheim 

Η ‘κεντρική ιδέα’ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρ-
ξει η συνθετική διαδικασία. Εκφράζει τη βασική πρόθεση του αρχιτέκτονα 
ή του χορογράφου. Η Μ.Παναγιωτοπούλου τη χαρακτηρίζει ως ‘κύτταρο 
της δημιουργίας’ και ‘πνευματική αλήθεια’ του συνθέτη.7 Η ‘ιδέα’ είναι κάτι 
άυλο, μία ξεκάθαρη σκέψη του δημιουργού που ‘στηρίζεται στη λογική και 
τη φαντασία’,8 και υλοποιείται μέσω της συνθετικής διαδικασίας. Αποτε-
λεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη όλης της σύνθεσης σε κάθε 
της στάδιο, εφόσον διαποτίζει κάθε της κομμάτι. Συνίσταται από ‘αυτό 
που θέλει να πει’ ο συνθέτης, δηλαδή από το νοηματικό περιεχόμενο του 
έργου, και από ‘τον τρόπο που θα το πει’, δηλαδή το συνθετικό του πε-
ριεχόμενο, συνοψίζοντας πάντα ένα ξεκάθαρο νόημα, είτε παραστατικό, 
είτε ανεικονικό. 

‘Ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει κάτι να πει, επειδή καθήκον του 
δεν είναι η κυριαρχία της φόρμας, αλλά η προσαρμογή αυτής 
της φόρμας στο περιεχόμενο’.9 W.Kandinsky

6 Arnheim R., ‘Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής’, εκδόσεις ‘University Studio Press’, 
Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.376
7 Ε.Μ.Π. Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας 1 - Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, ‘Εισαγωγή στην Αρχι-
τεκτονική Σύνθεση Ι, 2000-2001’, εκδόσεις ‘ΕΜΠ’, Αθήνα, 2002, βλ. σχετικό άρθρο, σελ.94-95
8 Μπίρης Τ., ‘Αρχιτεκτονικής σημάδια και διδάγματα - Στο ίχνος της συνθετικής δομής’, 
‘Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης’, Αθήνα, 2001, σελ.36
9 Ο W.Kandinsky σημειώνει περαιτέρω πάνω σε αυτό: ‘Είναι βέβαια ασφαλώς προφανές, 
πως εδώ γίνεται λόγος για τη διάπλαση της ψυχής και όχι για μια αναγκαιότητα να εντυπω-
θεί με τη βία σε κάθε έργο ένα συνειδητό περιεχόμενο ή να επενδυθεί καλλιτεχνικά με τη βία 
αυτό το επινοημένο περιεχόμενο! Δε θα προέκυπτε σε αυτές τις περιπτώσεις τίποτε άλλο 
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Η οπτικοποίηση της ‘ιδέας’ του δημιουργού στα μάτια του θε-
ατή έχει ως αποτέλεσμα την επικοινωνία του μεν με τον δε, με ‘μεσάζο-
ντα’ αυτής της επικοινωνίας το τελικό συνθετικό προϊόν. Γι’ αυτό όσο πιο 
εύγλωττη είναι η διατύπωση της ‘ιδέας’ μέσα στο έργο, τόσο πιο άμεση 
είναι αυτή η επικοινωνία. Το γεγονός αυτό, προσδίδει στην ίδια τη δημι-
ουργία έναν εκφραστικό -και κατά συνέπεια κοινωνικό- χαρακτήρα, ενώ 
καθιστά τη σύνθεση μορφής μία διαδικασία, της οποίας πρωταρχικός 
στόχος είναι η διαφύλαξη της αρχικής ‘ιδέας’ από το πρώτο εώς το τελευ-
ταίο στάδιο της εξέλιξής της. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι η σύνθεση δεν 
είναι μία ακολουθία ενεργειών που κάνει ο συνθέτης. Οι χειρισμοί του 
εκτελούνται, σε γενικές γραμμές, ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους για 
τη σύνθεση, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που διενεργούνται χειρισμοί δια-
φορετικού βαθμού σημαντικότητας ταυτόχρονα. Από τη φύση της, όμως, 
η διαδικασία της σύνθεσης είναι μια διαδικασία ‘γέννησης’ νέας μορφής 
και, για το λόγο αυτό, δεν μπορεί παρά να έχει μία ‘εκ των έσω’ αφετηρία. 
Επομένως, εφόσον η κεντρική ιδέα αποτελεί το εσωτερικό της ‘είναι’,10 η 
αποσαφήνισή της είναι μία από τις πρώτες συνθετικές ενέργειες. 

παρά άψυχη διανοητική εργασία’. Kandinsky W., ‘Για το πνευματικό στην τέχνη’, εκδόσεις 
‘ΝΕΦΕΛΗ’, 1981, σελ.147-148 
10 Μπίρης Τ., ‘Αρχιτεκτονικής σημάδια και διδάγματα - Στο ίχνος της συνθετικής δομής’, 
‘Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης’, Αθήνα, 2001, σελ.36  
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Παρόλα αυτά, η εκκίνηση της συνθετικής διαδικασίας δεν συ-
ντονίζεται πάντα με τη σαφή διατύπωση μιας κεντρικής ιδέας. Το έναυ-
σμα για δημιουργία μπορεί να προέλθει από το όραμα μίας επιμέρους ‘ει-
κόνας’, που αποτελεί μέρος της ιδέας αυτής, και τότε ο συνθέτης προσπα-
θεί αρχικά να ‘ανακαλύψει’ από πού ‘προήλθε’ αυτή η ‘εικόνα’. Η ιδέα, δη-
λαδή, μπορεί να συγκροτηθεί ‘καθοδόν’,82 όπως υποστηρίζει ο Τ.Μπίρης, ή 
να έχει από καιρό ‘συλληφθεί’,83 όπως περιγράφει ο Π.Α.Μιχελής, οπότε ο 
συνθέτης το αντιλαμβάνεται εν καιρώ.  

‘Ο καλλιτέχνης τίκτει[…] και ο τόκος είναι επίπονος[…] και 
μάλιστα, όσο ευγενέστερο είναι το είδος, τόσο μεγαλύτερη εί-
ναι η διάρκεια της εγκυμοσύνης και τόσο τα προϊόντα της λι-
γοστεύουν, όπως συμβαίνει σε όλα τα φυσικά πλάσματα.[…] 
Ο καλλιτέχνης, όπως ο χρυσοθήρας, ψάχνει πάντα να βρει μία 
φλέβα χρυσού[…]. Οταν πάλι το έργο προβάλει σαν από θεού, 
τούτο δεν σημαίνει, παρά ότι ο καλλιτέχνης είχε μείνει έγκυος 
από καιρό χωρίς να το καταλάβει, ότι είχε προσκρούσει ανύπο-
πτος σε μία φλέβα χρυσού, η οποία τώρα αποδίδει. Διότι ο καλ-
λιτέχνης πάντα εργάζεται μέσα του.[…] Αλλοτε όμως η νύξη 
δεν αρκεί παρά για να του αποκαλύψει μια νέα φλέβα χρυσού, 
που πρέπει με μόχθο και αγάπη να καθαρίσει επί πολύ χρόνο, 
ώσπου να βρει το χρυσάφι. Δηλαδή, άλλοτε αντιλαμβάνεται τη 
σύλληψη και άλλοτε τη γέννα.[…]’.11 

Η κεντρική ιδέα είναι, λοιπόν, ένα σχήμα θεωρητικό,12 μέσα 
στο οποίο περιέχονται ‘τα πάντα’ χωρίς να έχουν διαμορφωθεί ακόμη 
οπτικά. Προκύπτει από την ιδεολογία, τον πνευματικό κόσμο, την έμπνευ-
ση και τη φαντασία του συνθέτη, και εμπεριέχει τη συνθετική δομή, τη 
μορφή, ακόμη και το γενικό του ύφος του έργου, που το καθιστά μοναδι-
κό. Στις περιπτώσεις που μελετάμε, μέσα στην κεντρική ιδέα αναζητάμε 
την πρώτη σκέψη για την κίνηση των ανθρώπων, η οποία, όπως είπαμε, 
είναι η αφετηρία της όλης διαδικασίας και ταυτόχρονα ο προορισμός της. 

11 Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος  τόμος, Ιδρυμα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Γ’ 
έκδοση, Αθήνα, 1989, σελ.31-32
12 Μπίρης Τ., ‘Αρχιτεκτονικής σημάδια και διδάγματα - Στο ίχνος της συνθετικής δομής’, 
‘Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης’, Αθήνα, 2001, σελ.36 
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Πολύ εύστοχη και ενδιαφέρουσα είναι η παρομοίωση της συνθετικής διαδικασίας με ‘λα-
βύρινθο’ από τον δραματουργό Guy Cools.13 Ο συνθέτης ‘μπαίνει’ στο ‘λαβύρινθο’  με την 
κεντρική του ιδέα και προχωρά αναζητώντας τη συντομότερη διαδρομή για το ‘τέρμα’, 
που είναι το συνθετικό προϊόν. Ο προορισμός, δηλαδή η τελική σύνθεση, αν και βρίσκε-
ται πολύ κοντά στην ‘είσοδο’, δηλαδή στην ‘ιδέα’, ‘εμφανίζεται’ στο συνθέτη μετά από 
πολύ κόπο και αφού έχει χάσει το ‘δρόμο’ του αρκετές φορές. 

                                                                                                                                          
91. Guy Cools, ‘The Labyrinth’ . Το σκίτσο εκπο-
νήθηκε από τον ίδιο τον G.Cools κατά τη διάρ-
κεια διάλεξης που έδωσε ο ίδιος το Μάρτιο του 
2009 στο Κέντρο Μελέτης Χορού ‘Ισιδώρας & 
Ραϋμόνδου Ντάνκαν’.

                                                                 
                                                                   

13 Ο Guy Cools είναι δραματουργός, κριτικός χορού και εκπαιδευτικός που έχει συνδεθεί με 
την πορεία και εξέλιξη του σύγχρονου χορού στο Βέλγιο. Ζει και εργάζεται ως συγγραφέας 
και εκπαιδευτικός στο Μόντρεαλ. Οι απόψεις του για τη συνθετική διαδικασία συζητήθη-
καν σε διάλεξη που έδωσε ο ίδιος μαζί με τέσσερις χορογράφους που δρουν στον ελληνικό 
χώρο(J.Henou, Σ.Μαυραγάνη, Μ.Μέγα, Κ.Τσιούκα) το Μάρτιο του 2009 στο Κέντρο Μελέτης 
Χορού ‘Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν’.



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΧΟΡΟΣ  |   -   -  

118

Π  Τ  Ο  - Η Σ  Δ

Η συνθετική δομή είναι ο ‘σκελετός’ του κύριου νοήματος, 
δηλαδή της ‘ιδέας’. Συνιστά μία πρότυπη οργανωτική διάταξη που υπα-
γορεύει τους κανόνες που διέπουν το έργο συνολικά και του εξασφαλί-
ζουν νοηματική, λειτουργική και εικαστική ενότητα. Είναι ‘μία διαρθρω-
τική ενέργεια της ύλης’ καθ’ όλη τη συνθετική διαδικασία και για το λόγο 
αυτό ‘τα αποτελέσματά της φαίνονται μέχρι και στα πιο υψηλά στάδια 
κατασκευής’.14

Οι γκεσταλτικοί θεωρητικοί απέδειξαν ως έμφυτη την τάση 
του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται πρώτα το σύνολο και μετά τη λεπτο-
μέρεια.15 Για το λόγο αυτό, μόλις συλλάβουμε ένα ικανοποιητικό μέρος 
της δομής, μπορούμε  με τη φαντασία μας να ‘μαντέψουμε’ τα υπόλοιπα. 
Επομένως, η ύπαρξη ξεκάθαρης δομής συμβάλλει στην κατανόηση του 
έργου, και έτσι η εύρεση και η αποσαφήνισή της είναι καίρια για το συν-
θέτη.

‘Η όραση είναι μία οργανωτική λειτουργία. Από-
δειξη αποτελεί το γεγονός ότι άμα προσέξουμε 
ένα αγγείο, συλλαμβάνουμε τη δομή του ούτως 
ώστε όπως και να το στρίψουμε[…], το αγγείο 
κρατάει το σχήμα του στη μνήμη μας’.[Μιχελής Π.Α., 
‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος  τόμος, Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης 
Μιχελή, Γ’ έκδοση, Αθήνα, 1989, σελ.21]

Επίσης, οι θεωρητικοί της Gestalt επισήμαναν την αυθόρμητη 
εγκεφαλική σύνδεση μη γνώριμων μορφών με άλλες ‘συγγενικές’ τους, 
που χαρακτηρίζονται ως ‘Καλές Μορφές’ και είναι απλούστερες δομικά.16 
Ολες οι φυσικές δομές αποτελούν τέτοιες μορφές και για το λόγο αυτό, 
τα δομικά πρότυπα της σύνθεσης συχνά είναι μεταφράσεις χωρικών ή 
χρονικών δομών του φυσικού κόσμου. Το αίθριο, για παράδειγμα, είναι 
το δομικό αντίστοιχο του ξέφωτου ενός δάσους. Η δομή ενός μουσικού 

14 Klee P., ‘Η εικαστική σκέψη - Τα μαθήματα στη σχολή Bauhaus’, τόμος 2, εκδόσεις ‘Μέλισ-
σα’, Αθήνα, 1989, σελ.9
15 Ο ‘Νόμος του Ισομορφισμού’, διατυπώνει ότι μόλις αντιληφθούμε το νόημα ή τη λειτουρ-
γία μίας μορφής, ταυτόχρονα έχουμε αντιληφθεί και τη δομική της οργάνωση. (βλ. σχετικά 
σελ.43)
16 βλ. σχετικά θεωρία της Gestalt - ‘νόμοι της Καλής Μορφής’, σελ.44-45 
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κομματιού που αντιπαραθέτει εν χρόνω δύο μουσικές ενότητες με σχέση 
διαζευκτική, αλλά εξαρτημένη, μπορεί να αναζητηθεί στην περιοδικότη-
τα με την οποία η μέρα διαδέχεται τη νύχτα.

‘Η όραση παίρνει το ακατέργαστο υλικό της εμπει-
ρίας και δημιουργεί μια διάταξη γενικών μορφών, 
η οποία ισχύει όχι μόνο σε μία μεμονωμένη περί-
πτωση, αλλά και σε αναρίθμητες άλλες παρόμοι-
ες.[…]Η όραση είναι ενόραση’. [Arnheim R., ‘Τέχνη και 
Οπτική Αντίληψη - Η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης’, εκδόσεις 
‘Θεμέλιο’, Αθήνα, 1999, σελ.61-62]

111111119

‘ΗΗΗΗΗΗΗΗ όόρασησηη ππππππππαίαίαίαίαίαίρρνρνρνρνει τοο ακακκκακακατατττατέρέρέρέργγγαστστο οο υλυλυλυλλικικικικόόόό τητητηης ςς ς εμεμμπππεπεπεπεπππ ι-ι-ι-
ρρίρίρίρίαςςςς κκκκκκκκκαιαιαιαιαιααα δδδηηηηηημημημημιιουργεγεί μια α διδιδιδιδιδιάτάτάτταξαξααξαξαξηηηηη γεγεγγγ νικώκώκώκώννν μορφρφφφφώνώνώνώνώνώνώνών,,,
ηηηηηηηηη οποίοίίία ισισισισισισισισσχύχύχύχύειειε  όχι μόνο σεσεσσσεσσε μία μεμεμμμονονονονωωωμω ένννννηη ηη πππεπεπεπ ρίρίρίρίρί--
πτπτπτπτπττπτπτωσωσωσωσωσωση,η,η,η, αααααλλλλλλλλλλλλλλάά άάάάάά κακακακακκ ι σε ααναναρίρίρρ θμθ ητες άλλλλλλλεεςεςεςες παραρόμόμμμοιοιιοο ---
ες.[.[[[[…]…]…]…]…]… ΗΗ Η Η Η όρόρόρόρόρρόρρασασασασασασαασα η ηη είεεε ναναααιιιι εεενεε όρόρόρόρασασα η’.. [Ar[Arnheheenheeeiiimim R., ‘Τ‘Τέχνέχνννη κη κη κη και αιαιαιιαι 
Οπττικήικήικήκήκήκήκήκήική ΑΑΑνΑντίληψηψηψηψηψ -- Η ψΗ ψΗ ψΗ ψψΗ ψυχουχουχυχουχ λογλογλογγίαίαίαία τηςτηςτηςη δηδηδηδημιομιοιοιουργυργυργυργικήικήικικ ς ός ός όόρασρρρ ης’, εκδκδόδόδόσεισεσεσεις 
‘ΘεΘ μέλμέλμέλμέλμέλμέλμέλμέλμέλιο’ιο’ο’ο , Αθήνα, , 19919999199999,9,9,, , ,9 σελσελσελσελ.61.61.61.61-62-62-62-62-62-62]]]]]]

92(αριστερή σελίδα) τμήμα από 
το έργο του P.Klee ‘Illuminated 
leaf’ (1929) που απεικονίζει ένα 
φύλλο. Εδώ  φαίνεται καθαρά 
ότι η συνθετική δομή του φυτού 
(διακλαδωτή) οργανώνει ολό-
κληρο το έργο. Στην εικόνα  φαί-
νεται ένα τμήμα του έργου, το 
οπόιο, λόγω ξεκάθαρης δομής, 
μας είναι ‘αρκετό’ για να κατα-
νοήσουμε το σύνολο του έργου. 
/ 93-94 (σε αυτή τη σελίδα) φυσι-
κές δομές / 93 ιστός αράχνης /94 
κυψέλες μελισσών
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Ο R.Arnheim παρατηρεί ότι ‘ένα κτίριο[...]δεν μπορεί να βρί-
σκεται σε κατάσταση αταξίας’17 γιατί κάθε αντικείμενο εμπεριέχει ένα βαθ-
μό τάξης από τη φύση της δομικής του διάρθρωσης. Ορίζει την ‘αταξία’ 
ως ‘σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων τάξης’,18 ενώ εντοπίζει 
στο έργο του I.Kant την έννοια ‘αρχιτεκτονική’ να αναλύεται ως ‘τέχνη των 
συστημάτων’.19 Συνεπάγεται από αυτά, ότι ένα κτίριο που δεν παρουσιά-
ζει ενότητα και λογική διάρθρωση αποδεικνύει άστοχη ‘συνεργασία’ των 
διαφορετικών ‘συστημάτων τάξης’ που ‘επιχειρεί’ να συνδυάσει μέσα στη 
δομή του. 

Τα στοιχεία που περιέχονται στη δομή κάθε αρχιτεκτονήμα-
τος ανήκουν σε ένα σύνολο τομής, το οποίο προκύπτει από τη σύνδεση 
ετερόκλητων κατά βάση συνόλων, που περιέχουν κάποια από τα στοι-
χεία που πρέπει -και μπορούν- να συνδυαστούν. Τέτοια σύνολα θεωρούμε 
το σύνολο των κινήσεων, των λειτουργιών, των στατικών νόμων, του οι-
κονομικού κόστους, των αισθητικών αξιών, κλπ.. Πολλά από τα σύνολα, 
των οποίων η τομή προσδιορίζει τη δομή μιας χορογραφίας, παρουσιά-
ζουν χαρακτηριστική ‘συγγένεια’ με αυτά τα αρχιτεκτονικής.20 Συμπεραί-
νουμε από αυτά, ότι η συνθετική δομή ενός αρχιτεκτονήματος και μιας 
χορογραφίας θα πρέπει να παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες ως προς τον 
σχηματισμό της, γιατί τα στοιχειακά μέρη που πρέπει να οργανωθούν 
μπορούν να συσχετιστούν ως προς τους μηχανικούς νόμους που τα διέ-
πουν, τους πρακτικούς περιορισμούς, το αισθητικό νόημα, τη σχέση τους 
με το χώρο και την κίνηση. (εικ.95)

17 Arnheim R., ‘Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής’, εκδόσεις ‘University Studio Press’, 
Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.250  
18 Arnheim R., ‘Εντροπία και Τέχνη’, εκδόσεις ‘University Studio Press’, Θεσσαλονίκη, 2003, 
σελ.33 
19 βλ. σχετικά: Arnheim R., ‘Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής’, εκδόσεις ‘University 
Studio Press’, Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.379 
20 Είναι το σύνολο των κινήσεων, των σκηνικών μέσων, των νοημάτων, των ιδιαιτεροτήτων 
των χορευτών, των νόμων της ανατομίας του σώματος, του κόστους της παραγωγής, των 
αισθητικών αξιών, κλπ.. 
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95. Στο πρώτο κεφάλαιο της διάλεξης αναφερθή-
καμε στο ‘αστέρι’ του R.Laban,21 που είναι το διά-
γραμμα με το οποίο αναλύει τη δομή της κίνησης. 
Το ‘αστέρι’ είναι μία οπτική απεικόνιση του συνό-
λου τομής των πέντε συνόλων που πρέπει να συν-
δεθούν για να παραχθεί χορευτική κίνηση και πε-
ριέχει όλα αυτά τα στοιχεία που είναι απαραίτητο 
να ληφθούν υπόψη από χορευτές και χορογράφο 
κατά τη χορογραφική έρευνα. Βασιζόμενοι, όμως, 
στη διαπίστωση ότι η κίνηση αποτελεί εναρκτή-
ριο δύναμη για την σύνθεση χώρου τόσο για το 
χορό, όσο και για την αρχιτεκτονική, μπορούμε 
να αναζητήσουμε τα αρχιτεκτονικά ανάλογα των 
συνδυαζόμενων συνόλων:

‘Σώμα - Body’ -> Κτίριο’ (ως κατασκευή)
‘Χώρος - Space’ -> ‘Χωρική ανάπτυξη’ (καθ’ ύψος 
ή επιφανειακά)
‘Δυναμική - Dynamics’ -> ‘Δυναμική της μορφής’ 
(εμπεριέχεται στην σκέψη του συνθέτη εξ’ αρχής)
‘Ενέργεια - Action’ -> ‘Κτιριολογικό Πρόγραμμα’ 
(προσδιορίζει το ‘είδος’) 
‘Σχέση - Relationship’ -> ‘Ενταξη’ (καθορίζει τη 
σχέση με τον περιβάλλων χώρο και εμπεριέχει 
την μελέτη της ανθρώπινης κλίμακας)

Η δομή ενός έργου αποτυπώνει χωρικά ή χρονικά την ‘αρχι-
τεκτονική της σκέψης’ του συνθέτη.22 Η αρχιτεκτονική σύνθεση, εφόσον 
δημιουργεί ένα έργο που αποκτά ενότητα μέσα στο χώρο, έχει πρώτα απ’ 
όλα ανάγκη από μία τάξη χωρική, την οποία επιβάλλει η χωρική συνθετι-
κή δομή της. Η χορογραφία αναπτύσσεται μεν χωρικά, αλλά αποκτά ενό-
τητα μέσα από τη χρονική της διάρκεια. Εδώ πρωταρχική ανάγκη είναι η 
οργάνωση του έργου εν χρόνω, πράγμα το οποίο εξασφαλίζεται με την 
εφαρμογή μίας χρονικής συνθετικής δομής. 

21 βλ. ‘Laban analysis of movement’, σελ35 
22 Βλ. σχετικά: Arnheim R., ‘Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής’, εκδόσεις ‘University 
Studio Press’, Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.379-382
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Και στις δύο περιπτώσεις, η δομή της σύνθεσης σχετίζεται με 
την κίνηση. Στην αρχιτεκτονική η δομή πρέπει να οργανώνει την κίνηση 
μέσα στο χώρο, ενώ στο χορό την κίνηση μέσα στο χρόνο. 

Παραδείγματα πρότυπων χωρικών δομών είναι η διάταξη ‘Π’, 
που είναι περίκεντρη με άκτιστο κεντρικό χώρο, η ‘Ο’, που είναι το παρά-
δειγμα μιας κυκλικής ή πολυγωνικής διάταξης με κεντρικό αίθριο, η ‘Η’, 
που είναι δύο παράλληλες γραμμικές διατάξεις με κάθετη σύνδεση σε κά-
ποια σημεία, η ‘σπείρα’, και πολλές άλλες που δεν μπορούμε να συμβολί-
σουμε με ένα γράμμα, αλλά περιγράφονται οπτικά με δομικά διαγράμμα-
τα που βοηθούν τον αρχιτέκτονα να ‘δέσει’ τη συνθετική του δομή με την 
κεντρική του ιδέα, λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις, τις κινήσεις, και όλους 
τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν. Οι χωρικές δομές που μπορεί να 
‘επινοηθούν’ από τον αρχιτέκτονα είναι στην πραγματικότητα άπειρες, 
αλλά όλες ορίζουν τους κανόνες της κίνησης και της στάσης μέσα στον 
ευρύτερο χώρο του αρχιτεκτονήματος.

Η δομή είναι δύσκολο να ‘σβηστεί’ όχι μόνο από τη μνήμη, 
αλλά και από το χρόνο. Είτε αποτυπώνεται στο χώρο, είτε στο χρόνο 
αφήνει το ‘ίχνος’ της πάντα εμφανές. Στο χορό η δομική οργάνωση ‘ζει’ 
μέσα στο νου του θεατή και τον βοηθά να ‘καταλάβει’, να ‘θυμηθεί’, να 
‘μαντέψει’. Στην αρχιτεκτονική η συνθετική δομή αποτυπώνεται στο 
‘σκελετό’ του έργου, δηλαδή στον φέροντα οργανισμό. Το ‘ίχνος’ της δο-
μικής οργάνωσης ζει ‘μέσα από την κάτοψη’ εξασφαλίζοντας στο συνθέ-
την απαραίτητη πειθαρχία μέσα από την ‘ελευθερία’ της ‘ιδέας’. 

‘Η κάτοψη προχωρεί από μέσα προς τα έξω, το εξωτε-
ρικό είναι αποτέλεσμα του εσωτερικού’.23 

23 Corbusier L., ‘Για μια αρχιτεκτονική’, εκδόσεις ‘Εκκρεμές’, 2004, σελ.143

96. R.Neutra, ‘Hinds House’, LA, 1951. 
Κάτοψη και φωτογραφία εσωτερι-
κού χώρου
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‘Στη βάση είναι η κάτοψη.[…]Η κάτοψη 
απαιτεί την πιο δραστήρια φαντασία. Απαι-
τεί επίσης την πιο αυστηρή πειθαρχία. Η κά-
τοψη είναι ο καθορισμός των πάντων. Είναι 
η αποφασιστική στιγμή. Μια κάτοψη δεν 
είναι ωραία για να τη ζωγραφίσεις, όπως το 
πρόσωπο μιας μαντόνας. Είναι μια αυστηρή 
αφαίρεση. Δεν είναι τίποτε περισσότερο από 
αλγεβροποίηση εντελώς στεγνή μπροστά στο 
βλέμμα. Η δουλειά του μαθηματικού παραμέ-
νει ωστόσο μία από τις υψηλότερες δραστη-
ριότητες του ανθρώπινου πνεύματος’.24 Le 
Corbusier

24 Corbusier L., ‘Για μια αρχιτεκτονική’, εκδόσεις ‘Εκκρεμές’, 2004, σελ.36-37
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97. Το αίθριο του βυζαντινού μουσείου Θεσ/κης, αρχιτέκτονας Κ.Κρόκος
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Το διάγραμμα της κεντρικής ιδέας και το δομικό διάγραμμα αποτελούν τη 
‘γλώσσα’ της συνθετικής διαδικασίας. Πολλές φορές τα δύο διαγράμματα 
συγχωνεύονται στο ‘σκίτσο αρχικής ιδέας’ του αρχιτέκτονα, το οποίο  μερικές 
φορές κάνει και ο χορογράφος. Τέτοια διαγράμματα διευκολύνουν τη συνθε-
τική έρευνα, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος οπτικοποίησης των θεωρητικών 
αυτών σχημάτων. 

98. Διαγραμματικό σκίτσο για τη χωρι-
κή οργάνωση της χορογραφίας από τον 
Μ.Cunningham / 99 (κάτω) Παράδειγμα 
σπειροειδούς συνθετικής δομής. Σκίτσο 
του Le Corbusier για το ‘μουσείο απεριό-
ριστης έκτασης’. 
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Στο χορό υπάρχουν διάφορες συνθετικές δομές (‘composi-
tional structures’),25 οι οποίες είναι σύμφωνες με τα αντίστοιχα μουσικά 
πρότυπα.26 Οι χρονικές δομές που μπορούν να επινοηθούν από το χορο-
γράφο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ‘ανάγκες’ της χορογραφίας, εί-
ναι στην πραγματικότητα άπειρες. Εδώ παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες 
αρχέτυπες χρονικές δομές: 

• ‘στροφική’ ΑΑΑ… ή ΑΑ’Α’’…(‘strophic’): αποτελεί την εν παραλλήλω 
διαδοχική επανάληψη της κινητικής φράσης Α, αυτούσια ή ελαφρώς 
παραλλαγμένη.

• ‘δυαδική’ ΑΒ (‘binary’): το κινητικό θέμα Α αντιπαρατίθεται με το 
θέμα Β, αλλά τα δύο έχουν κάποια εμφανή συγγένεια μεταξύ τους.

• ‘τριμερής’ ΑΒΑ (‘ternary’): το κινητικό θέμα Α, διαδέχεται το Β, και 
μετά πάλι το Α.

• ‘κυκλική’ ΑΒΑΓΑΔΑ (‘rondo’): η φράση Α, που είναι το κύριο θέμα, 
παρεμβάλλεται αυτούσια ή ελαφρώς παραλλαγμένη μεταξύ των δια-
φορετικών φράσεων Β,Γ,Δ,Ε,…

• ‘αφηγηματική’ (narrative): το θέμα του έργου εξελίσσεται αφηγημα-
τικά.

• ‘θέμα και παραλλαγές’ (‘theme and variations’): υπάρχει μία βασική 
κινητική φράση που εκφράζει το κυρίως θέμα του έργου και μετα-
σχηματίζεται με συγκεκριμένους τρόπους σε διάφορες κινητικές πα-
ραλλαγές, που αποτελούν τις επιμέρους θεματικές ενότητες.

Η ‘υπακοή’ ολόκληρης της σύνθεσης στους κανόνες της δο-
μής είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του έργου, αλλά η παρέκβαση 
από αυτούς συμβαίνει αρκετά συχνά. Προϋπόθεση για να γίνει παρέκβα-
ση από τη δομή, είναι το μέγεθός της και το σημείο που θα γίνει να μη 
διαταράσσουν τη γενική διάταξη και τότε, η ‘εξαιρετική’ αυτή ενέργεια 
επιβεβαιώνει τον γενικό δομικό κανόνα, ενδυναμώνοντάς τον μέσα από 
την αντιθετική τους σχέση και προκαλώντας μία ανεξήγητα γοητευτική 
‘έκπληξη’. 

25 βλ. σχετικά: Blom L.A. & Chaplin T., ‘The Intimate Act of Choreography’, Dance Books, Cecil 
Court, London, 1989, σελ.92-101
26 στο χορό, όπως και στη μουσική, ο χρόνος είναι αυτός που προσδίδει τη νοηματική ενό-
τητα του έργου και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούν παρόμοια δομικά πρότυπα.
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100. Πρόπλασμα που εκπο-
νήθηκε κατά τη διάρκεια 
σπουδαστικής εργασίας (διδ.: 
Λ.Μάντζιου, σπουδ. ομάδα: 
Σοφία Κονδυλιά, Δάφνη Κα-
ραϊσκάκη) για το μάθημα του 
Αρχ/κού Σχεδιασμού 6ου εξ. 
με θέμα: ‘ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗ
ΜΟΥ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ’. Απεικο-
νίζει την κεντρική ιδέα και τη 
συνθετική δομή της πρότασης 
σε κλίμακα 1:500 . Η πρόταση 
οργανώνεται σύμφωνα με την 
χάραξη της βασικής κίνησης , 
που διατρέχει τις λειτουργίες 
του συγκροτήματος. 

101-104. Μελέτη που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του 7ου σπουδαστι-
κού εξαμήνου (διδ.: Δ.Ησαϊάς - Φ.Γουλιέλμος, σπουδ.: Σοφία Κονδυλιά) 
για το μάθημα του Αρχ/κού Σχεδιασμού με θέμα:  ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ’ και έχει συνθετική δομή τύπου ‘Η’: (με 
τη σειρά από αριστερά) 101 δομικό σκίτσο  της κάτοψης του φέροντος 
οργανισμού και των κινήσεων   / 102 σκίτσο κεντρικής ιδέας / 103 τελικό 
πρόπλασμα / 104 αξονομετρικό του φέροντος οργανισμού



105-106 Frank Lloyd Right, μου-
σείο Guggenheim, Νέα Υόρκη, 
1955-1959, άποψη εσωτερικού αί-
θριου και σπειροειδούς ανοδικής 
κίνησης. 
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Χ  Δ
Τ  Π  Τ  F   L.R  Κ  Τ  M  G  

Στην πραγματικότητα και η αρχιτεκτονική και ο χορός, λόγω 
του χωροχρονικού χαρακτήρα τους, χρησιμοποιούν ταυτόχρονα χωρι-
κές και χρονικές δομές, αλλά αυτό δεν είναι πάντα ευδιάκριτο, λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων του κάθε κτιρίου ή έργου. Για να δείξουμε αυτή τη διαπί-
στωση, θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε ένα αρχιτεκτονικό και ένα 
χορογραφικό παράδειγμα, έργα και τα δύο του μοντέρνου κινήματος:27 το 
μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης (1955-1959), έργο του Frank Lloyd 
Right, όπου στη συνθετική δομή του είναι ευδιάκριτη η συνεργασία χω-
ροχρονικών δομών και το έργο Primitive Mysteries (1931) της Martha Gra-
ham, που παρουσιάζει παρόμοια συνθετική δομή ως προς το χρόνο. 

Η χωρική συνθετική δομή του μουσείου είναι σπειροειδής. Το 
κτίριο έχει μορφή τμήματος αναστραμμένου κώνου, που προκύπτει από 
τη δομική αποτύπωση της σπειροειδούς καθ’ ύψος κίνησης, η οποία ανα-
πτύσσεται από το ισόγειο προς τον τελευταίο όροφο με συνεχή ράμπα 
ανόδου. Η κίνηση αυτή εξυπηρετεί την περιήγηση στην έκθεση, η οποία 
βρίσκεται στην δεξιά πλευρά και ταυτόχρονα σχηματίζει ένα εσωτερικό 
πενταόροφο αίθριο. Το αίθριο εξασφαλίζει αφενός κεντρικό χώρο συγκέ-
ντρωσης των επισκεπτών στο ισόγειο, αφετέρου αποκλειστικότητα στην 
εκθεσιακή διαδρομή, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε άλλη κίνηση 
στους ορόφους. Η χωρική συνθετική δομή του μουσείου εξυπηρετεί πρω-
ταρχικά τη βασική λειτουργία του, που είναι η κίνηση των επισκεπτών 
στην έκθεση, εφόσον ‘πηγάζει’ από αυτήν.

Ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα κατακόρυφης επικοινω-
νίας των ορόφων μέσω του κεντρικού κλιμακοστασίου, που βρίσκεται 
στην αρχή της έκθεσης του κάθε ορόφου. Η κατακόρυφη κίνηση οργα-
νώνει τη λειτουργία του μουσείου, δηλαδή τον τρόπο που θα στηθεί η 
έκθεση σε ενότητες, έτσι ώστε η ‘βόλτα’ του επισκέπτη να μπορεί να γί-
νει είτε συνεχόμενα μέσω της ράμπας, είτε αποσπασματικά σε κάποιους 
ορόφους, μέσω του κλιμακοστασίου. Η κατακόρυφη κίνηση συγκροτεί 
τη χρονική συνθετική δομή του κτιρίου, γιατί οργανώνει την κίνηση του 
επισκέπτη στο σύνολο του χρόνου που χρειάζεται για να περιηγηθεί στο 

27 όπως αυτό τοποθετείται χρονικά αντίστοιχα για την αρχιτεκτονική και το χορό.
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κτίριο. Με την άφιξή του στην αρχή κάθε νέου ορόφου συναντά ένα χώρο 
στάσης στην περιοχή του κλιμακοστασίου, στον οποίο συνήθως στέκεται 
για λίγο προκειμένου να διαβάσει τις πληροφορίες που υπάρχουν εκεί για 
την έκθεση ή να ξεκουραστεί. Αν χωρίσουμε τη συνολική κίνηση σε χρο-
νικές ενότητες, και η περιήγηση σε κάθε όροφο αποτελεί από μία ενότη-
τα, τότε, ονομάζοντας Α το χρόνο που ο επισκέπτης στέκεται κάθε φορά 
στο σημείο του κλιμακοστασίου, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πάντα μία 
παρεμβολή του Α μεταξύ των χρονικών ενοτήτων Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ, που είναι οι 
χρόνοι που αντιστοιχούν στην περιήγησή του επισκέπτη στους ορόφους. 
Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι η κίνηση εκφράζεται χρονικά ως εξής ΑΒΑΓΑ-
ΔΑΕΑΣΤΑ, δηλαδή είναι το κυκλικό χρονικό σχήμα, ή αλλιώς Rondo.

‘[…]Ο χορός για solo της Martha Graham που έμεινε 
στην ιστορία του χορού είναι σε μορφή Rondo.  Στο έργο 
Primitive Mysteries (1931), η αμερικανίδα άποικος πα-
ρουσιάζεται στην αρχή ακουμπισμένη στο φράχτη του 
σπιτιού της (Α) και ύστερα στις ασχολίες της καθημερι-
νής ζωής (Β,Γ,Δ,Ε). Μετά από κάθε μία από αυτές επι-
στρέφει στην αρχική της στάση (Α), που συμβολίζει τις 
σκέψεις της για την απεραντοσύνη του καινούριου κό-
σμου που απλώνεται γύρω της[…]’.28

28 Χορστ Λ. & Ρασσέλ Κ., ‘Μορφές μοντέρνου χορού σε σχέση με τις άλλες τέχνες’,  Σωματείο 
Χορού & Ρυθμικής, εκδόσεις ‘Ιωλκός’, 1981, σελ. 30-31

107 Martha 
Graham, ‘Primitive 

Mysteries’1931,
 φωτ: Barbara Morgan
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108 Σχηματική απεικόνιση της χωροχρονικής συνθετι-
κής δομής του μουσείου Guggenheim. / 109-110 (κάτω 
δεξιά) Σχηματική απεικόνιση της χωροχρονικής δομής 
του έργου του W.Forsythe ‘One flat thing, reproduced’ 
(2000) Η χορογραφία βασίζεται στην αντίθεση της χρο-
νικής εξέλιξης της ελεύθερης και ταυτόχρονης κίνησης 
των χορευτών μέσα στη σταθερή ορθοκανονική χωρι-
κή διάταξη των  στοιχισμένων τραπεζιών . / 111 (σε όλη 
τη σελίδα) στιγμιότυπο από το εν λόγω έργο. 
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‘Εφόσον όλες οι ανθρώπινες σκέψεις δεν μπορούν να υπο-
στούν επεξεργασία, παρά στο μέσον του αισθητού χώρου, 
η αρχιτεκτονική, συνειδητά η μη, παρουσιάζει ενσαρκώ-
σεις σκέψης, όταν επινοεί και οικοδομεί σχήματα’.[Arnheim 
R., ‘Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής’, εκδόσεις ‘University 
Studio Press’, Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.382]

112. Le Corbusier, 
Sainte Marie de La 
Tourette, 1956-1960.  
Η αιθριακή δομή του 
μοναστηριού εκτός 
του ότι εξυπηρετεί 
τις βασικές λειτουρ-
γίες ενός μοναστη-
ριού (κεντρική αυλή 
με παρεκκλήσι, κε-
λιά, κοινόχρηστοι 
χώροι, χαρακτήρας  
κλειστής αυτόνομης  
κοινότητας) καθο-
ρίζει και τη γενική 
μορφή του.
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‘Καθετί εξωτερικό, κρύβει μέσα του απαραίτητα 
και κάτι εσωτερικό, που εμφανίζεται λιγότερο ή 
περισσότερο έντονα, έχει έτσι και η κάθε φόρμα 
εσωτερικό περιεχόμενο. Είναι, επομένως, η φόρμα  
η εξωτερίκευση του εσωτερικού περιεχομένου’.29 
W.Kandinsky 

Η ‘μορφή’, ή αλλιώς ‘φόρμα’, είναι η οπτική έκφραση του νο-
ήματος. Ο καλλιτέχνης επινοεί τη μορφή για να ‘ενσαρκώσει’ τη σκέψη 
του στα μάτια του θεατή. Αν η συνθετική δομή αποτελεί το ‘πλάνο’ της 
σκέψης του συνθέτη, η μορφή είναι το μέσο καταγραφής της. Γι’ αυτό η 
ίδια δομή μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους μορφικά. Ωστόσο, 
ούτε η δομή, ούτε η μορφή αρκούν για να δημιουργηθεί ένα έργο, γιατί 
και τα δύο εξυπηρετούν την έκφραση μιας κεντρικής ιδέας. 

Κάθε στοιχείο της σύνθεσης ‘υπηρετεί’ το συνολικό νόημα, 
το οποίο δίνεται από την τελική μορφή. Συνεπώς, όλα τα μορφικά στοι-
χεία, που απαρτίζουν μία σύνθεση, βρίσκονται σε εξαρτημένη σχέση. Για 
να ‘λειτουργήσει’ σωστά το κάθε ένα από αυτά, δεν αρκεί να είναι ‘ενδι-
αφέρον’ ως προς το ‘πλάσιμό’ του, αλλά και ‘οργανικό’ ως προς το σύνο-
λο. Αυτό συμβαίνει όταν η θέση και ο τρόπος που ‘εμφανίζεται’ μέσα στο 
έργο δημιουργούν αξιόλογες σχέσεις με τα υπόλοιπα μορφικά στοιχεία:30 

‘Η εγγενής δυναμική κάθε ιδιαίτερου σχήματος, 
χρώματος ή κίνησης μπορεί να κάνει την παρου-
σία της αισθητή μόνον αν ταιριάζει στη δυναμική 
ολόκληρης της σύνθεσης.[…] Η δυναμική μίας 
σύνθεσης είναι επιτυχής μόνο όταν η ‘κίνηση’ 
κάθε λεπτομέρειας ταιριάζει λογικά με την ‘κίνη-
ση’ του όλου’.31 

29 Kandinsky W., ‘Για το πνευματικό στην τέχνη’, εκδόσεις ‘ΝΕΦΕΛΗ’, 1981, σελ.83
30 Η αξία αυτή περιγράφεται από τους θεωρητικούς της σύνθεσης και τους συνθέτες ως ‘ορ-
γανικότητα της φόρμας’, τονίζοντας έτσι το ‘λειτουργικό’ ρόλο της κάθε μορφής ως προς το 
σύνολό τους και του ειδικού της περιεχομένου ως προς το γενικό νοηματικό περιεχόμενο.
31 Arnheim R., ‘Τέχνη και Οπτική Αντίληψη - Η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης’, εκδό-
σεις ‘Θεμέλιο’, Αθήνα, 1999, σελ.470-471

Μ  
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Η αρχιτεκτονική μορφή αποκτά νόημα στο χώρο και είναι 
απαραίτητα συνδεδεμένη με τη λειτουργία.32 Η λειτουργία δεν μπορεί να 
δημιουργήσει μορφή, αλλά η μορφή πρέπει οπωσδήποτε να την υπηρε-
τεί. Οσο αυτοτελής και αν φαίνεται μία αρχιτεκτονική μορφή, στην πραγ-
ματικότητα δεν μπορεί να κατανοηθεί το νόημά της αν δεν έχει χρηστική 
αξία για το σύνολο του κτιρίου. Εν ολίγοις, το νόημα της αρχιτεκτονικής 
μορφής, εκτός από αισθητικό ή συμβολικό, είναι οπωσδήποτε και χρη-
στικό. 

32 Η έννοια ‘λειτουργία’ χρησιμοποιείται εδώ με τη σημασία της ‘χρηστικής αξίας’. 

113. Le Corbusier, Unite d’Habitation (Citι Radieuse), 
1947-1952. Αποψη του λιακωτού (solarium). Διακρίνε-
ται η καμινάδα της πολυκατοικίας  ως μορφή με ιδι-
αίτερα γλυπτικό χαρακτήρα, που όμως πρωταρχικά 
εξυπηρετεί μία συγκεκριμένη λειτουργία.
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Στο χορό η φόρμα είναι χωροχρονική και δημιουργείται μέσω 
της κίνησης του σώματος. Ο W.Forsythe ονομάζει τη ‘μορφή’ (‘fi gure’) ‘λει-
τουργική ενότητα’ (‘operative unity’).33 Σε αυτόν τον ορισμό συμπεριλαμ-
βάνει αφενός το ‘σχήμα’ που δημιουργεί το σώμα του χορευτή στο χώρο 
ενώ αποδίδει την κίνηση, αφετέρου συγκεκριμένες κινήσεις που μπορούν 
να ομαδοποιηθούν σε μικρής έκτασης χωροχρονικό ‘σχήμα’. 

Υπάρχει μία διαφοροποίηση στη λειτουργία της φόρμας ανά-
μεσα στην κλασσική και τη σύγχρονη χορευτική τεχνική. Στο μπαλέτο 
φόρμα σημαίνει ‘πόζα’, επειδή στην τεχνική αυτή ο χορευτής μετακινεί 
το σώμα συνολικά, έχοντας ως ‘κεντρικό σημείο’ της μετακίνησης αυτής 
το κέντρο βάρους του. Στον σύγχρονο χορό η κίνηση του σώματος δεν 
απαιτεί τη συνολική μετακίνηση όλων του των σημείων, αλλά μπορεί να 
‘ξεκινήσει’ έχοντας ‘κέντρο’ ένα οποιοδήποτε σημείο (‘έναρξη’) και στη 
συνέχεια να ‘επηρεάσει’ τα υπόλοιπα. Η μορφή προκύπτει από τη ‘δια-
δρομή’ της μετακίνησης αυτού του σημείου είτε στο σώμα (‘διαδοχή’), 
είτε στο χώρο (‘μεταφορά’), είτε και στα δύο συγχρόνως. 

Σε κάθε περίπτωση, στο χορό, αντίθετα με την αρχιτεκτονι-
κή, η φόρμα μπορεί να κατανοηθεί και να μελετηθεί ανεξάρτητα από το 
σύνολο, γιατί το περιεχόμενό της δεν έχει χρηστικό νόημα, αλλά σημασι-
ολογικό, αισθητικό και ενδεχομένως συμβολικό.

33 Η έννοια ‘λειτουργία’ χρησιμοποιείται εδώ με την κυριολεκτική της σημασία ως ‘ενέργεια’. 
βλ. σχετικά: Brandsteier G., ‘Defigurative Choreography - From Marcel Duchamp to William 
Forsythe’, ‘Forsythe W. & A. Teresa de Keersmaeker’, αρχειακό υλικό βιβλιοθήκης ΚΣΟΤ, ορ-
γάνωση υλικού: Θανάσης Γιανακόπουλος, 2002, σελ. 7-9

114. W.Forsythe, 
‘Improvisation 
Technologies’
115. S. Zakharova, 
‘Swan Lake’, χορ. 
M.Petipa
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116. Kitt Johson, ‘Rankefod’, 2005
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Ο D’ Archy Thompson συμπεραίνει ότι ‘η μορφή ενός αντικειμέ-
νου είναι διάγραμμα δυνάμεων’.34 Μορφή και δυναμική είναι έννοιες αλλη-
λένδετες. Στην περίπτωση ενός κτιρίου η δυναμική νοείται ως το αποτέ-
λεσμα των δυνάμεων που έχουν δράσει ή δρουν πάνω σε αυτό, ενώ στην 
περίπτωση του χορού είναι το αποτέλεσμα της δράσης παρόμοιων δυνά-
μεων εντός του σώματος του χορευτή. Ως εκ τούτου η δυναμική αποδίδει 
ιδιότητες στη μορφή, όπως ευθύτητα, ελαστικότητα, συστολή, διαστολή, 
κλπ., οι οποίες, όπως είπαμε, γίνονται αντιληπτές μέσω της ενσυναίσθη-
σης και της κιναισθησίας. Οι ιδιότητες αυτές επιβεβαιώνουν τη δομική ορ-
γάνωση του αντικειμένου και συμβάλλουν στην οπτική αντίληψή του. Για 
παράδειγμα, το άλμα ενός χορευτή προκύπτει ως δράση μίας εσωτερικής 
μυϊκής δύναμης που τον κάνει να ‘απωθεί’ το πάτωμα, το μέγεθος που 
μας πληροφορεί για το πώς λειτουργεί το μυοσκελετικό του σύστημα τη 
δεδομένη στιγμή.

Παρόλα αυτά, δεν αποδίδουν όλες οι μορφές την εντύπωση 
της δυναμικής με την ίδια ένταση, γιατί είναι πιθανόν κάποιες άλλες εγγε-
νείς τους ιδιότητες, όπως για παράδειγμα η συμμετρία, να δρουν εξισορ-
ροπητικά στις εσωτερικές τους δυνάμεις κάνοντας το αποτέλεσμα να μοι-
άζει περισσότερο ‘στατικό’. Οπως εντοπίσαμε ήδη, οι καλλιτεχνικές μορ-
φές συνηθίζεται να είναι αισθητά δυναμικές, σα να φορτίζονται από μία 
‘εξωτερική δύναμη’, παρόλο που αυτό είναι προφανές ότι δε συμβαίνει. 
Παρέχουν, δηλαδή την ψευδαίσθηση μιας ‘εξωτερικής φόρτισης’, η οποία 
μεταδίδει την εντύπωση ‘εσωτερικής κινητικότητας’. Αυτός ο δυναμικός 
χαρακτήρας των καλλιτεχνικών μορφών αιχμαλωτίζει την αντιληπτική 
προσοχή του παρατηρητή τους. 

‘Οταν η κινητικότητα γίνεται αντιληπτή σα να 
προέρχεται από πρωτοβουλία του ίδιου του 
αντικειμένου, αυξάνει μάλλον, παρά λιγοστεύει 
τη δύναμη του αντικειμένου’.35

34 Thompson D’Arcy W., ‘Ανάπτυξη και Μορφή στον φυσικό κόσμο’, εκδόσεις ‘ΕΜΠ’, Αθήνα, 
1999, σελ.15
35 Arnheim R., ‘Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής’, εκδόσεις ‘University Studio Press’, 
Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.206

Ε  ‘Κ ’ 
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Η ύπαρξη της δυναμικής μέσα στην καλλιτεχνική μορφή είναι 
αποτέλεσμα της ίδιας της μορφοποιητικής διαδικασίας. Ο P.Klee ισχυρίζε-
ται ότι ‘η προ-κίνηση μέσα μας, η ενεργή δρώσα κίνηση, γίνεται κίνηση κατά 
τη δημιουργία του έργου’.36 Δηλαδή, ο άνθρωπος προσεγγίζει την τέχνη με 
κίνητρο μία ‘εσωτερική ώθηση’, όμοια με αυτή που ονομάζει ο R.Laban ‘Ef-
fort - Πηγαία Προσπάθεια’ ως παρορμητική αιτία κάθε κίνησης.37 Από την 
άλλη, ο Le Corbusier τονίζει ότι πρώτη απόδειξη της ύπαρξης των όντων 
είναι η κατάληψη χώρου μέσω της κίνησης.38 Αν λάβουμε υπόψη ότι η τέ-
χνη είναι ανθρώπινη δημιουργία, δηλαδή αποτελεί και αυτή μία απόδειξη 
της ύπαρξής μας, τότε η εσωτερική ‘προ-κίνηση’ που νιώθει ο δημιουργός 
έχει πρωταρχικό σκοπό την κατάληψη ‘χώρου’, ο οποίος δεν είναι άλλος 
από τον εικαστικό, που όπως είπαμε, είναι χώρος αισθητά δυναμικός. Η 
‘ώθηση’ που περιγράφει ο Laban, ‘απελευθερώνεται’ μέσω της καλλιτε-
χνικής έκφρασης, αφήνοντας το ‘ίχνος’ της ως δρώσα δύναμη εντός του 
παραγόμενου σχήματος (‘Eff ort-Shape’).39 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ο σκοπός της δημιουργίας μιας καλ-
λιτεχνικής μορφής είναι η δημιουργία ‘χώρου’ μέσα στον οποίο θα ‘κατοι-
κήσει’ το νόημά της. Η δυναμική είναι η χωρική απωτύπωση της εν λόγω 
διαδικασίας.

‘Καμία τέχνη δε νοείται χωρίς κίνηση.[…]Μπο-
ρεί συνήθως[…]να χαρακτηρίζεται ως στατική ή 
δυναμική, αλλά κίνηση λανθάνουσα υπάρχει σε 
όλες τις τέχνες’.40

36 Klee P., ‘Η εικαστική σκέψη - Τα μαθήματα στη σχολή Bauhaus’, τόμος 1, εκδόσεις ‘Μέλισ-
σα’, Αθήνα, 1989, σελ.168
37 βλ. ‘Laban analysis of movement’, σελ.34  
38 Corbusier L., ‘Le Modulor’, εκδόσεις ‘Παπαζήση’, 1971, σελ.30
39 Effort-Shape’: Σε αυτή τη διαπίστωση καταλήγει και ο I.Bartenieff βασισμένος στη θεω-
ρία του R.Laban. Ο I.Bartenieff τεκμηριώνει την άποψη του Laban λέγοντας ότι η ‘Πηγαία 
Προσπάθεια’ είναι μεν η αιτία για να ξεκινήσει η κίνηση, αλλά συγκεκριμενοποιεί ότι κάθε 
είδος παρόρμησης ‘Antrieb’ συνεπάγεται την αποτυπώσή της δυναμικής μέσα στο ανθρώ-
πινο σώμα συνολικά, καθώς το μετατρέπει ολόκληρο σε δυναμική μορφή. Δηλαδή κάθε με-
μονωμένη ‘Προσπαθεια’ - ‘Effort’  είναι ορατή ‘μέσα’ στο παραγόμενο ‘Σχήμα’ (‘Shape’) στο 
σύνολό του. Πηγή: Arnheim R., ‘Τέχνη και Οπτική Αντίληψη - Η ψυχολογία της δημιουργικής 
όρασης’, εκδόσεις ‘Θεμέλιο’, Αθήνα, 1999, σελ.446
40[Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος  τόμος, Ιδρυμα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Γ’ 
έκδοση, Αθήνα, 1989, σελ.130]
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‘Αν η κίνηση είναι απού-
σα, το έργο είναι νεκρό. 
καμία άλλη πιθανή αρετή 
δε θα το κάνει να ‘μιλή-
σει’ στο θεατή’. 

[Arnheim R., ‘Τέχνη και Οπτική Αντί-
ληψη - Η ψυχολογία της δημιουρ-
γικής όρασης’, εκδόσεις ‘Θεμέλιο’, 
Αθήνα, 1999, σελ.473]

117. ‘Black and white’, 
Jiri Kylian, Netherlands 
Dans Theatre
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Οταν μιλάμε για την οργάνωση της μορφής ενός μουσικού 
κομματιού αναφερόμαστε στα εσωτερικά μέσα του, δηλαδή στο ρυθμό, 
το μέτρο, το τέμπο, τη μελωδία, το ύφος, την αρμονία, την αντίστιξη φω-
νών. Τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται για την οργάνωση της μορφής σε 
κάθε συνθετική διαδικασία, αλλά στις περιπτώσεις των χωρικών συνθέ-
σεων ‘μεταφράζονται’ χωρικά.

‘Σε αυτές τις τέχνες, ο χώρος παίρνει τη θέση που 
έχει ο χρόνος στη μουσική. Όπως μία μελωδία 
αναπτύσσεται πάνω στα ρυθμικά κρατήματα του 
χρόνου, έτσι μια οπτική σύνθεση χαράζεται πάνω 
στα ρυθμικά κρατήματα του χώρου’.41

Ο ρυθμός42 εντοπίζεται καταρχήν στη φύση. Διαπερνά την 
ύπαρξη κάθε πράγματος που έχει ζωή. Υπάρχει στον κύκλο της ζωής κάθε 
ζωντανού πλάσματος. Εντοπίζεται στη εναλλαγή της ημέρας με τη νύχτα, 
της ανατολής με τη δύση, μέσα στο ανθρώπινο σώμα ή στις ρυθμικές συ-
σπάσεις του καρδιακού μυ. Ο Gombrich αναφέρει ότι ‘όσο μεγαλύτερη βι-
ολογική σχέση έχει ένα αντικείμενο με εμάς, τόσο περισσότερο θα είμαστε 
σε ετοιμότητα να το αναγνωρίσουμε’. Τα ρυθμικά κρατήματα που εφαρμό-
ζουν οι χρονικές και οι χωρικές τέχνες μας συγκινούν, γιατί αντιλαμβανό-
μαστε αυθόρμητα και κιναισθητικά την αισθητική τους αξία.

41 Βακαλό Ε.Γ., ‘Οπτική Σύνταξη: Λειτουργία και Παραγωγή Μορφών’, εκδόσεις ‘ΝΕΦΕΛΗ’, 
Αθήνα, 1988, σελ.104
42 Ο ρυθμός προέρχεται από το ρήμα ‘ρέω’, είναι όρος μουσικός, και σχετίζεται με την οργά-
νωση του χρόνου. ‘Η οργάνωση αυτή βρίσκεται σε απόλυτη εξάρτηση με τους τονισμούς και τη 
διάρκεια των ήχων. Η αίσθηση του ρυθμού δημιουργείται από τη διαδοχή σε ίσα χρονικά διαστή-
ματα τονισμένων και ατόνιστων ήχων. Τα χρονικά αυτά διαστήματα ονομάζονται μέτρα’. Πηγή: 
Αμαραντίδης Α., ‘Το τονικό μουσικό σύστημα - Η θεωρία της μουσικής’, 1ος τόμος, Μουσικός 
εκδοτικός οίκος ‘Κ.Παπαγρηγορίου - Χ.Νάκας’, 1990, σελ.65-67

Μ  Δ

1. Ε  Μ
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‘Μπορούμε να δεχτούμε το ρυθμό κατά τρεις έν-
νοιες: κατά πρώτο λόγο, ακούγοντάς τον. κατά 
δεύτερο λόγο, βλέποντάς τον. κατά τρίτο, νιώ-
θοντάς τον στον μυς μας. Και για το λόγο αυτό 
η επίδρασή του στον οργανισμό μας είναι τόσο 
ισχυρή’.43 P.Klee 

Το περπάτημα, το βάδισμα, το τρέξιμο, η ανάβαση μιας σκά-
λας είναι αυθόρμητες ρυθμικές κινήσεις που κάνουμε καθημερινά στην 
προσπάθειά μας να ‘συντονίσουμε’ το σωματικό μας σχήμα με το τεχνητό 
μας περιβάλλον. Κάθε μας κίνηση, ανάλογα με την αιτία της διεξαγωγής 
της, περιέχει ρυθμικά ‘κρατήματα’, τα οποία προκύπτουν από το συντο-
νισμό των σωματικών λειτουργιών με τα ‘ρυθμικά κρατήματα’ του αρ-
χιτεκτονικού μας περιβάλλοντος. Το εν λόγω συμπέρασμα -ότι δηλαδή 
κάθε κίνηση εμπεριέχει μία πρότυπη ρυθμική οργάνωση που αντιστοιχεί 
στο νόημά της- μας φέρνει και πάλι κοντά στην ισόμορφη γκεσταλτική 
αντιστοιχία.44

Από την άλλη, κάθε κτίριο, ανάλογα με τη λειτουργία που 
εξυπηρετεί, υπαγορεύει συγκεκριμένο μέγεθος χωροκαννάβου.45 Οι ‘νό-
μοι’ που διέπουν την εσωτερική του οργάνωση πρέπει να συσχετίζονται 
με τους ‘νόμους’ που θέτουν οι κινήσεις των χρηστών, οι οποίες, όπως 
διαπιστώσαμε, χαρακτηρίζονται από δεδομένη ρυθμική τάξη. Το σκοπό 
αυτό εξυπηρετεί η εισαγωγή ‘συμβατής’ ρυθμικής διάταξης στα φέροντα 
στοιχεία του αρχιτεκτονήματος. Στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής, η 
πρότυπη ρυθμική οργάνωση, καθορίζεται από το κτιριολογικό πρόγραμ-
μα και εμπεριέχεται στη συνθετική δομή του αρχιτεκτονήματος. 

43 Klee P., ‘Η εικαστική σκέψη - Τα μαθήματα στη σχολή Bauhaus’, τόμος 1, εκδόσεις ‘Μέλισ-
σα’, Αθήνα, 1989, σελ.267
44 βλ. θεωρία της Gestalt - ‘ισομορφισμός’, αντιστοιχία νοήματος και οργανωτικής διάταξης 
μιας μορφής, σελ.43
45 χωροκάναβος: εκτιμώμενη απόσταση των φερόντων στοιχείων του κτιρίου στο χώρο.

118. Τυπική διαδρομή του ματιού στην 
παρακολούθηση ενός σχεδίου του P.Klee
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Βλέπουμε, λοιπόν, τόσο η κίνηση, όσο και ο αρχιτεκτονικός 
χώρος, εμπεριέχουν πρότυπη ρυθμική οργάνωση. Παρόλα αυτά, και η αρ-
χιτεκτονική και ο χορός δεν αρκούνται στις πρότυπες ρυθμικές τους δια-
τάξεις, αλλά διερευνούν περαιτέρω οργανωτικές προοπτικές της μορφής. 
Είναι σαφές ότι υπάρχει μία περαιτέρω αισθητική αναζήτηση και στις δύο 
περιπτώσεις, η οποία διερευνάται μέσα από τη συνθετική διαδικασία και 
έτσι το νόημά τους επεκτείνεται πέρα από την εξυπηρέτηση των ‘βασικών’ 
ανθρώπινων αναγκών για κίνηση ή λειτουργικότητα. 

‘Ο ρυθμός μετατρέπει τη δομή σε μορφή. 
Η ιδιαίτερη μορφή κάθε έργου τέχνης ανα-
πτύσσεται από τη γενικότητα της δομής, 
μέσω της ρυθμικής τάξης’.46 Max Bill

119 Το κέλυφος του ‘Ναυτίλου’ (θαλάσσιο είδος που 
συγκαταλέγεται στα μαλάκια κεφαλόποδα) Μία φυ-
σική σπειροειδής δομή που εμπεριέχει ‘κατασκευαστι-
κή’ ρυθμική τάξη καθώς είναι γνωστό ότι ‘τα κελύφη 
είναι φτιαγμένα από εκκρίσεις υγρού πολτού κιμωλίας, 
ο οποίος σχηματοποιείται από ρυθμικές κινήσεις του 
σώματος και μετά κρυσταλλοποιείται’. [Arnheim R., ‘Τέ-
χνη και Οπτική Αντίληψη - Η ψυχολογία της δημιουργι-
κής όρασης’, ‘Θεμέλιο’, Αθήνα, 1999, σελ.454]

Για τη σύνθεση ο ρυθμός αποτελεί μία δεύτερη τάξη οργάνω-
σης, μετά τη συνθετική δομή. Εφαρμόζεται πάνω σε αυτήν και ‘πειθαρχεί’ 
τη μορφή του έργου στο σύνολό της. Ο ρυθμός εντάσσει παρατακτικά  τα 
ομοειδή στοιχεία σε μέτρα,47 τονίζοντας κάποια από αυτά και διαφορο-
ποιώντας τα από τα υπόλοιπα. Τα τονισμένα στοιχεία εναλλάσσονται με 
τα λιγότερο τονισμένα μέσα στο μέτρο. Τα μέτρα επαναλαμβάνονται στο 
χρόνο ή στο χώρο δημιουργώντας, μέσω της ρυθμικής τάξης, μία ‘κινητι-
κότητα’48 στα τονισμένα στοιχεία. Η ρυθμική αυτή ‘κινητικότητα’ είναι η 
‘ενορχήστρωση’ της δυναμικής της συνολικής μορφής και είναι αυτή που, 

46 Βακαλό Ε.Γ., ‘Οπτική Σύνταξη: Λειτουργία και Παραγωγή Μορφών’, εκδόσεις ‘ΝΕΦΕΛΗ’, 
Αθήνα, 1988, σελ.109
47 μικρές ισόποσες ομάδες βλ. σημ.43
48 βλ. θεωρία της Gestalt - ‘αρχή της συνέχειας’, ‘αρχή της φαινομενικής κίνησης’, σελ.44-45
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όπως είπαμε, ‘ζωντανεύει’ το έργο στο σύνολό του.49 Δηλαδή 0 ρυθμός 
είναι ο ‘φορέας50 της δράσης των μελών του έργου’ και είναι απαραίτητος 
για να ‘τεθεί σε κίνηση’ ολόκληρη η σύνθεση.51 ‘Μπορεί να πει κανείς ότι ο 
ρυθμός είναι το κανάλι που μέσα του ρέει η έκφραση της ζωής, δημιουργώ-
ντας τις μορφές στην τέχνη’.52 (Runes, 1964)

49 ‘εν δυνάμει κίνηση’,  βλ. σχετικά σελ.64-69  
50 Η λέξη χρησιμοποιείται με την έννοια του ‘φέροντος οργανισμόυ’.
51 Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος  τόμος, Ιδρυμα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Γ’ 
έκδοση, Αθήνα, 1989, σελ.146
52 Βακαλό Ε.Γ., ‘Οπτική Σύνταξη: Λειτουργία και Παραγωγή Μορφών’, εκδόσεις ‘ΝΕΦΕΛΗ’, 
Αθήνα, 1988, σελ.104
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Στην αρχιτεκτονική ο ρυθμός εντοπίζεται στην επανάληψη 
κάθε οργανωμένης ομάδας στοιχείων σε ίσης διάρκειας αποστάσεις, πα-
ραδείγματος χάρη στη διάταξη των υποστυλωμάτων, των κουφωμάτων, 
ή άλλων επαναλαμβανόμενων μορφών. Η ρυθμική διάταξη των υποστυ-
λωμάτων όμως, είναι αυτή που ‘ζωντανεύει’ το αρχιτεκτόνημα στο σύ-
νολό του, γιατί εφαρμόζεται πάνω στη συνθετική δομή. Για παράδειγμα, 
αν προσπαθήσουμε να δούμε ‘αφαιρετικά’ τη μορφή μιας κυκλικής πε-
ριμετρικής στοάς, συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για μία μορφή κυλινδρι-
κή. Βλέπουμε ότι η ρυθμική διάταξη των κατακόρυφων στοιχείων (υπο-
στυλώματα) είναι που ‘ενορχηστρώνει’ την εγγενή δυναμική της γενικής 
κυλινδρικής μορφής προσδίδοντας ‘κινητικότητα’ στην κοίλη (εσωτερι-
κή) της επιφάνεια. Η διάταξη των υποστυλωμάτων είναι που μετατρέ-
πει το γενικό δομικό σχήμα (κύλινδρος) σε οργανωμένη αρχιτεκτονική 
μορφή(περιμετρική στοά), ένα χώρο ‘ολοζώντανο’, που υπονοεί κίνηση 
και στάση.
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120(δίπλα) Τ.Χ.Ζεννέτος, το 
‘Στρογγυλό’ σχολείο του 
Αγ.Δημητρίου (Μπραχάμι), 1972-
1974 / 121 πρωτόγονος αφρικάνι-
κος χορος. Ο κυκλικός σχηματι-
σμός έχει σαν ρυθμική ‘μονάδα’ 
το άτομο.  

122(κάτω) R.Piano and R.Rogers, 
Centre Pompidou, Παρίσι, Γαλ-
λία, 1977. Η ρυθμική οργάνωση 
δεν σχετίζεται μόνο με τη μικρή 
κλίμακα. Αποτυπώνεται αρχι-
κά στον ανθρώπινο σκελετό 
και έπειτα στον κτιριακό. Ο 
τελευταίος συντονίζεται με το 
ρυθμικό παλμό ολόκληρης της 
πόλης(ένταξη).
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Στο χορό ο ρυθμός χρησιμοποιείται για την οργάνωση των 
μορφικών στοιχείων στο χώρο και στο χρόνο. Χωρίς ρυθμό δεν μπορεί να 
υπάρξει χορός, όπως δεν μπορεί να υπάρξει κτίριο χωρίς δοκούς και υπο-
στυλώματα. Η χωρική οργάνωση της μορφής πολλές φορές ‘θυμίζει’ μία 
αρχιτεκτονική ρυθμική διάταξη (ομαδικά σχήματα). Η χρονική της οργά-
νωση μπορεί να γίνει τονίζοντας την κίνηση ‘πάνω’ στους τονισμούς της 
μουσικής, ή δίνοντας στην κίνηση ‘κρατήματα’ σε ίσα χρονικά διαστήμα-
τα, ανεξάρτητα από τη μουσική. Για παράδειγμα, ένα αντιθετικό χρονικό 
σχήμα AB, που εναλλάσσει το θέμα Α με το θέμα Β, ‘ενορχηστρώνεται’ 
από την εισαγωγή συγκεκριμένης ρυθμικής διάταξης στις κινητικές φρά-
σεις Α και Β. Ετσι, το γενικό δομικό σχήμα(Α - Β) μετατρέπεται σε οργανω-
μένη και ενιαία χορευτική μορφή(Α/Β). 

Φαίνεται ότι υπάρχει μία πρακτική αντιστοιχία μεταξύ δομικής 
και ρυθμικής τάξης ως προς τη χωρική ή τη χρονική οργάνωση που ‘προ-
σφέρουν’ στο έργο τόσο στην αρχιτεκτονική, όσο και στη χορογραφία. Η 
δομή οργανώνει την κεντρική ιδέα, δηλαδή τον πραγματικό χώρο και τις 
κινήσεις στο σύνολο του έργου, ενώ ο ρυθμός τη δυναμική των μορφών που 
την υλοποιούν, δηλαδή τον εικαστικό ‘χώρο’ και την εντύπωση της ‘κίνη-
σης’ που παρέχει η εσωτερική τους διάρθρωση. Και η αρχιτεκτονική και ο 
χορός, επειδή ‘σχεδιάζουν κινήσεις’, έχουν ανάγκη από χωροχρονική οργά-
νωση των κινήσεων αυτών, σε πρακτικό, αλλά και αισθητικό επίπεδο.

123 (πάνω) The Romanian National 
Ballet, ‘Swan Lake’ (φωτ.: Jon 
Golden) / 124 (κέντρο) Kitt Johson, 
‘Palimpsest’, 2006 (φωτ.: Per 
Morten Abrahamsen) / 125 (κάτω 
δεξιά)The National Ballet of 
Canada, ‘Emergence’ (φωτ.: Cylla 
v.Tiedemann)
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126-129 Σπουδαστική εργασία 
που εκπονήθηκε κατά τη διάρ-
κεια του 60υ εξαμήνου για το 
μάθημα ‘Μουσικές και αρχιτε-
κτονικές συμπορεύσεις’ με θέμα 
‘Δημιουργία μη χρηστικού αρχ/
κού χώρου με βάση τη χωρική 
μετάφραση μουσικών στοιχεί-
ων και αντιστικών τεχνικών’. 
(διδακτική ομάδα: Τ.Μπίρης, 
Σ,Τσιράκη, Κ.Δεμίρη, Α.Αγγέλου, 
σπουδαστική ομάδα: Δάφνη Κα-
ραϊσκάκη, Σοφία Κονδυλιά)126 
(δίπλα) εγκάρσια τομή  / 127 
(πάνω) κάτοψη  / 128-129 φωτ. 
προπλάσματος
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Εκτός του ρυθμού, μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιους ακό-
μη συσχετισμούς σχετικά με την οργάνωση των χωρικών και των χρονι-
κών μορφών:

Στη μουσική η μελωδία χαρακτηρίζει τη ‘διαδρομή’ του ήχου 
μιας μουσικής φράσης. Στο χορό η μελωδία ‘οπτικοποιείται’ από τις ‘δι-
αδρομές’ που διαγράφουν οι κινήσεις των χορευτών στο χώρο και στο 
χρόνο, ενώ στην αρχιτεκτονική από τις ‘δυναμικές γραμμές’ των χωρικών 
μορφών. Για κάθε χωρική μορφή η μελωδική ‘γραμμή’ αποτελεί τη γραφι-
κή αναπαράσταση της ‘κίνησής’ της.

Αρμονία53 σημαίνει συμφωνία ή καταλληλότητα συνδυασμού 
στοιχείων σε ένα σύνολο. Στη μουσική η αρμονία ορίζεται σαν ταυτό-
χρονη τονική σχέση ή αλλιώς τονικό χρώμα. Στο χορό αναζητούμε την 
αρμονία στην εσωτερική μυϊκή ποιότητα, στην ‘υφή’ της χορευτικής κί-
νησης, ενώ στην αρχιτεκτονική στην αισθητική ποιότητα που αποδίδει 
η διάρθρωση της κατασκευής, η χρήση των υλικών και των χρωμάτων. Η 
μετάδοση αρμονίας μέσα από τις ‘κατασκευαστικές αξίες’ του έργου απο-
δεικνύει, όπως εντοπίσαμε αρχικά,54 ότι υπάρχει και στην αρχιτεκτονική 
και στο χορό ένα αισθητικό νόημα που μας παρέχεται από τη φύση του 
έργου, ανεξάρτητα από το όποιο συμβολικό ή νοηματικό περιεχόμενο. 
Αυτό έγκειται στη σχεδόν μαθηματική τελειότητα με την οποία είναι υπο-
λογισμένη κάθε ‘δράση’ της κτιριακής ή σωματικής μορφής όταν, μέσω 
της κίνησης ή της δυναμικής της, αναδεικνύει τις κατασκευαστικές τις δυ-
νατότητες με τέτοιο εκφραστικό χαρακτήρα.

‘Όταν βλέπει κανείς χορό υψηλής ποιότητας, εί-
ναι σα να βλέπει ένα καλοσχεδιασμένο κτίριο, 
όπου όλα τα μέρη του βρίσκονται στις σωστές 
θέσεις, και οι δυνάμεις μέσα σε αυτό είναι υπολο-
γισμένες με τέτοια ακρίβεια, που δίνει την εντύ-
πωση της σταθερότητας μέσα από την αρμονία’.55 
N.Gienova

53‘αρμόζων’ = συνδεδεμένο κατάλληλα και ‘αρμός’ = άρθρωση-σύνδεση
54 βλ. σελ.22-23
55 Η N.Gienova είναι καθηγήτρια κλασσικού χορού. Κατάγεται από τη Γεωργία και είναι από-
φοιτη της ρώσικης ακαδημίας χορού ‘Bolshoi Ballet Theater’. Τα τελευταία 20 χρόνια ζει και 
εργάζεται στην Ελλάδα. Η παρατήρηση έγινε κατά τη διάρκεια εκπόνησης μαθήματος το 
έτος 2009-10. Τα λόγια της παρατίθενται εδώ σε ελεύθερη μετάφραση.
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‘Βαθιά μετάδοση αρμονίας. Αυτό είναι η αρχιτεκτονική’.
[Corbusier L., ‘Για μια αρχιτεκτονική’, εκδόσεις ‘Εκκρεμές’, 2004, σελ.36]

130. Louis I.Kahn, ‘Exeter Library’, Exeter, New 
Hampshire,  1967 - 1972. Κεντρικό αίθριο.
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‘Η μορφή βρίσκεται στο κέντρο του καλλιτεχνι-
κού ενδιαφέροντος. Προς αυτήν κατευθύνονται 
όλες οι προσπάθειες και, πάνω απ’ όλα αυτή είναι 
ο τελικός σκοπός του κάθε καλλιτέχνη. Όμως, δεν 
πρέπει να σκεφτόμαστε τόσο την τελική μορφή, 
όσο τη μορφοποιητική διαδικασία και να παραμέ-
νουμε στο σωστό δρόμο, σε αδιάσπαστη ενότητα 
με το όραμα’.56 Paul Klee

Η χορογράφος Μ.Μέγα57 παρατηρεί ότι στη ζωή για κάθε 
έννοια υπάρχει το αντίθετό της, ότι δηλαδή για κάθε δράση υπάρχει μία 
αντίδραση. Ετσι, δύο αντίθετες έννοιες ολοκληρώνονται νοηματικά μόνο 
μέσα από τη διπολική τους σχέση. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε έννοια εμπε-
ριέχει μία μικρή δόση του αντιθέτου της και αυτή η ‘αυτοαναίρεση’ μέσα 
στη δομή της είναι που την ολοκληρώνει νοηματικά. Εξηγεί, λοιπόν, ότι η 
συνθήκη αυτή βρίσκει εφαρμογή στον τρόπο που δουλεύει, γιατί στη σύν-
θεση μορφής εντοπίζει μία υποσυνείδητη προσπάθεια ενοποίησης δύο 
αντίθετων πραγμάτων: της ‘Ιδέας’ και της ‘Φόρμας’. Η ‘Φόρμα’(μορφή), 
που θα χρησιμοποιηθεί στο χορό για να εκφράσει το περιεχόμενο της 
‘Ιδέας’, είναι κίνηση μη παραστατική, δηλαδή αφηρημένη ως προς τη ση-
μασία του σχήματος, ενώ η ‘Ιδέα’ είναι κάτι ξεκάθαρο. Εντοπίζει, λοιπόν, 
στη δική της χορογραφική έρευνα μία απόπειρα να γεφυρωθούν και να 
συσχετιστούν αυτές οι δύο αντίθετες αντιληπτικά έννοιες. Η ‘αφηρημέ-
νη’ έννοια της φόρμας θα συνδεθεί με τη ‘συγκεκριμένη’ έννοια της Ιδέας 
μέσω κάποιου συστήματος που εκείνη θα εφεύρει.

Στη σύνθεση η εύρεση και ο σχηματισμός μίας φόρμας κατάλ-
ληλης να εκφράσει το συγκεκριμένο κάθε φορά νόημα, έχει ερευνητικές 
διαστάσεις. Ο συνθέτης, αφού ‘εντοπίσει’ μία πρωτογενή58 φόρμα, τις 

56 Klee P., ‘Η εικαστική σκέψη - Τα μαθήματα στη σχολή Bauhaus’, τόμος 2, εκδόσεις ‘Μέλισ-
σα’, Αθήνα, 1989, σελ.9 
57 Η Μέντη Μέγα ζει και εργάζεται ως χορεύτρια, χορογράφος και καθηγήτρια χορού τα 
τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Οι απόψεις της για τη συνθετική διαδικασία συζητήθηκαν σε 
διάλεξη που έδωσε η ίδια μαζί με το δραματουργό Guy Cools και άλλους τρείς χορογράφους 
(J.Henou, Σ.Μαυραγάνη, Κ.Τσιούκα), που δρουν επίσης στον ελληνικό χώρο, το Μάρτιο του 
2009 στο Κέντρο Μελέτης Χορού ‘Ισιδώρα&Ραϋμόνδου Ντάνκαν’.
58 με την έννοια ‘πρωτογενής φόρμα’ εννοούμε μία μορφή όσον το δυνατόν απλούστερη 

2. Σ  Χ
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οποίας οι εγγενείς ιδιότητες (σχήμα, μέγεθος, χρώμα, κλπ) εξυπηρετούν 
το γενικό νόημα, καλείται να την επεξεργαστεί, μετασχηματίζοντάς την 
σε μία νέα, λιγότερο ή περισσότερο ‘συγγενική’ της αρχικής, που εκφρά-
ζει ακριβώς αυτό που πρέπει να ‘ειπωθεί’. Επιπλέον, ο μετασχηματισμός 
μίας φόρμας εξυπηρετεί τον εμπλουτισμό του συνθετικού ‘λεξιλογίου’, 
χωρίς να διαταράσσει την  αισθητική ενότητα. 

Για τον μετασχηματισμό μίας μορφής αναζητείται, λοιπόν, 
ένας κανόνας, κοινώς ένας ‘μηχανισμός, μέσω του οποίου θα παραχθεί 
νέα μορφή. Θα αναφερθούμε ενδεικτικά στους κυριότερους από αυτούς 
τους συνθετικούς χειρισμούς,59 ξεχωριστά για την αρχιτεκτονική και το 
χορό, αφήνοντας ελεύθερο τον αναγνώστη να τους συσχετίσει υπό το 
πρίσμα όσων έχουν ήδη αναφερθεί. 

και αρχέτυπη,  μία ‘Καλή Μορφή’ Gestalt.
59 Οι χειρισμοί που καταγράφονται εδώ είναι ενδεικτικοί και χρησιμοποιούνται συνήθως 
συνδυαστικά και στην αρχιτεκτονική και στο χορό. Κατά τη συνθετική έρευνα μπορούν να 
υπάρξουν άπειρες παραλλαγές των ‘μηχανισμών’ αυτών.

131. (δίπλα) Υin Υang, κινέζικο σύμβολο των αντίθετων δυνάμεων.   
Στην κινεζική φιλοσοφία , η έννοια του Yin Yang  χρησιμοποιεί-
ται για να περιγράψει πώς οι πολικές ή φαινομενικά αντίθετες 
δυνάμεις είναι συνδεδεμένες, αν και υπάρχουν ανεξάρτητα στον 
φυσικό κόσμο. Κάθε έννοια που δημιουργείται, δημιουργεί ταυ-
τόχρονα και την αντίθετή της και έτσι μπορεί να υπάρξει μόνο σε 
σχέση με αυτήν.
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Σ  Χ   Α  : 60

‘Μεταφορά’ (‘Translation’) ή ‘Επανάληψη’ (‘Repetition’): μετα-
κίνηση μίας μορφής κατά μήκος ενός διανύσματος που οδηγεί 
από μία αφετηρία Α σε έναν προορισμό Α’. Η μορφή επανα-
λαμβάνεται ισομετρικά, δηλαδή αυτούσια ως προς το μέγε-
θος, το σχήμα και τον προσανατολισμό της, σε κάποια άλλη 
θέση κατά μήκος αυτού του διανύσματος. Το διάνυσμα μπορεί 
να ορίζει μία διαδρομή στο επίπεδο ή στο χώρο, γραμμική ή 
καμπυλοειδή.

‘Περιστροφή’ (‘Rotation’): περιστροφή μίας μορφής ισομετρι-
κά με κέντρο ένα σταθερό σημείο (‘rotocenter’) εντός ή εκτός 
της μορφής αυτής. Η περιστροφή μπορεί να συμβεί στο επίπε-
δο ή στο χώρο.
 
‘Κατοπτρισμός’ (‘Refl ection’): περιστροφή σε χώρο τριών δι-
αστάσεων και συγχρόνως αλλαγή του προσανατολισμού της 
μορφής.

‘Ολισθαίνων Κατοπτρισμός’ (‘Glide Refl ection’): συνδυασμός 
μεταφοράς και κατοπτρισμού.

‘Συστολή/Διαστολή’ (‘Contraction/Expansion’): η αρχική μορ-
φή μετασχηματίζεται σε νέα μορφή μικραίνοντας ή μεγεθύνο-
ντας το μέγεθός της.

‘Απότμηση’ (‘Truncation’/‘Fragmentation’): από την αρχική 
μορφή αφαιρείται κάποιο/α τμήμα/τα.

‘Πρόσθεση’/‘Ενσωμάτωση’ (‘Addition’/‘Incorporation’): στην 
αρχική μορφή προστίθεται μία άλλη μορφή και οι δύο λει-
τουργούν σαν σύνολο ή ενσωματώνεται στην αρχική μία δεύ-
τερη μορφή, παραμορφώνοντας το σχήμα της πρώτης.

60 Οι χειρισμοί αυτοί αναφέρονται στο βιβλίο του Βακαλό Ε.Γ., ‘Οπτική Σύνταξη: Λειτουργία 
και Παραγωγή Μορφών’, εκδόσεις ‘ΝΕΦΕΛΗ’, Αθήνα, 1988, σελ.120-147. Σε αυτούς έχουμε 
προσθέσει τον τελευταίο ‘Πρόσθεση’/‘Ενσωμάτωση’ (‘Addition’/‘Incorporation’)
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132(αριστερά) ‘Μεταφορά’ / 133 (δεξιά) Παράδειγμα ‘μεταφοράς’: ‘Salk Institute for biologicalstudies’, L.Kahn ,1959-1965 

134 ‘Περιστροφή’ / 135 πρό-
πλασμα που εκπονήθηκε 
κατά τη διάρκεια σπουδ.
εξαμήνου στο τμήμα Αρχ/
νων (Τομέας 1) σε εργα-
σία με θέμα ‘ΜΕΤΑΣΧΗ
ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΟΥ’ (διδ. 
Μ.Γραφάκου-Σ.Γυφτόπου-
λος, σπουδ.: Μ. Σκαβάρα). 
Το θέμα έχει λυθεί με ‘πε-
ριστροφή’.

136 (αριστερά) (όπως εικ.135 / διδ.: Φ.Βερδελής-Α.Βοζάνη, σπουδ.: 
Μ.Γαβρίλου) Το θέμα έχει λυθεί με συνδυασμό ‘ολισθαίνοντος κα-
τόπτισμού’. και ‘συστολής/διαστολής’ /137 (δεξιά) Αντίστοιχο πα-
ράδειγμα: ‘Οπερα του Sydney’, Jorn Utzon, 1957 - 1973 

 138 ‘Συστολή/Διαστολή’

139 (αριστερά) Συνδυασμός  ‘απότμησης’ και ‘ενσωμάτωσης’ 
/ 140 (δεξιά) ‘Απότμηση’  / 141 (δεξιά, φωτ.) (όπως 135-136 / διδ.: 
Μ.Παναγιωτοπούλου-Ε.Κωνσταντινίδου, σπουδ.: Β.Καρατζιούνη), 
παράδειγμα ‘απότμηγσης’.
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Οι κανόνες που χρησιμοποιούν οι χορογράφοι για να μετα-
σχηματίσουν την κινητική μορφή λέγονται ‘χορογραφικοί μηχανισμοί’ 
(‘choreographic devices’) και είναι οι συνθετικοί χειρισμοί μέσω των οποί-
ων παραλλάσσεται ή αναπτύσσεται ένα αρχικό κινητικό υλικό, που συνή-
θως προκύπτει από αυτοσχεδιασμό.

‘X  Μ ’ - ‘C  D ’:61

• ‘Επανάληψη’ (‘Repetition’): μία κινητική φράση επαναλαμβάνεται 
αυτούσια στο διπλάσιο χρόνο.

• ‘Αναδρομή’ (‘Retrogression’): η κινητική φράση εκτελείται από το τέ-
λος της προς την αρχή.

• ‘Αντιστροφή πάνω/κάτω και δεξιά/αριστερά’ (‘Inversion upside/down 
and lateral’): εκτέλεση της κίνησης με αλλαγή του προσανατολισμού 
του σώματος.  

• ‘Μέγεθος’ (‘Size’: condense/expand): πειραματισμός με το εύρος της 
κίνησης (μικρό/μεγάλο) κατά την εκτέλεση της κινητικής φράσης.

• ‘Ταχύτητα’ (‘Tempo’: fast/slow/stop):62 εκτέλεση της φράσης σε γρή-
γορη, αργή κίνηση ή/και πρόθεση παύσεων.

• ‘Ρυθμός’ (‘Rhythm’): πειραματισμός με το ρυθμό αλλά όχι με την τα-
χύτητα. Η διάρκεια της κινητικής φράσης είναι η ίδια.

• ‘Ποιότητα’ (‘Quality’): εκτέλεση της φράσης με διαφορετική ροή, π.χ. 
με ακανόνιστη ένταση, τρεμούλιασμα, πιο ‘απαλά’, κλπ. 

• ‘Ενορχήστρωση’ (‘Instrumentation’): εκτέλεση της κινητικής φράσης 
με άλλο μέρος του σώματος.

• ‘Δύναμη’ (‘Force’): εκτέλεση της κινητικής φράσης με διαφορετικό 
ποσοστό μυϊκής δύναμης.

• ‘Φόντο’ (‘Background’): αλλαγή της θέσης ή της κίνησης των υπόλοι-
πων μερών του σώματος που δεν συμμετέχουν κατά την εκτέλεση 
της κινητικής φράσης ή εκτέλεση της φράσης εφόσον γίνουν αλλα-
γές στα σκηνικά στοιχεία(σκηνικό, φωτισμός, κλπ.).

61 Blom L.A. & Chaplin T., ‘The Intimate Act of Choreography’, Dance Books, Cecil Court, 
London, 1989, σελ.101-104
62 Tempo ονομάζεται στη μουσική η ταχύτητα με την οποία θα παιχθεί το μουσικό κομμά-
τι, η οποία καθορίζεται από τον μουσικό ή το μαέστρο. Στην αρχιτεκτονική μπορούμε να 
εντοπίσουμε το τέμπο στην ταχύτητα που ο επισκέπτης θα περιηγηθεί στο χώρο. Στο χορό, 
το τέμπο αποτελεί απόφαση του χορογράφου ή του χορευτή και είναι η ταχύτητα με την 
οποία θα κινηθεί.
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• ‘Σκηνοθεσία’ (‘Staging’): πειραματισμός με τον τρόπο παρουσίασης 
στο κοινό. Αλλαγή της θέσης του χορευτή μέσα στο χώρο, έτσι ώστε 
η κινητική φράση να θεαθεί από άλλη οπτική.

• ‘Αλλαγή επιπέδου’ (‘Change of the planes/levels’): αλλαγή του επιπέ-
δου που εκτελείται η κίνηση.63 

• ‘Πρόσθεση/Ενσωμάτωση’ (‘Addition/Incorporation’): εκτέλεση της 
κινητικής φράσης προσθέτοντας σε αυτήν μία άλλη κίνηση, μεγαλώ-
νοντας λίγο τη διάρκειά της, ή ενσωματώνοντας σε αυτήν ‘νέα κίνη-
ση’ χωρίς να αλλάξει η διάρκειά της (για παράδειγμα προσθέτοντας ή 
ενσωματώνοντας ένα άλμα).

• ‘Απότμηση’ (‘truncation/Fragmentation’): αφαίρεση των περιττών 
στοιχείων από τη φράση.

Τέτοιους μηχανισμούς μπορεί να εφεύρει και ο ίδιος ο χορο-
γράφος ανάλογα με το είδος της έρευνας που θέλει να κάνει. Χαρακτη-
ριστικό είναι το παράδειγμα του χορογράφου W.Forsythe, ο οποίος προ-
σπάθησε να αποδομήσει την κλασσική φόρμα για να την αναδιατυπώσει 
μέσω του σύγχρονου χορού, διερευνώντας τη συσχέτιση της σύγχρονης 
χορευτικής τεχνικής με την κλασσική παράδοση. Στηρίχθηκε πάνω σε ένα 
‘σχήμα’ που ονόμασε ‘kinetic isometries’ (‘κινητικές ισομετρίες’). Σύμφω-
να με αυτό, ο χορευτής κινείται στο χώρο ‘μεταφέροντας’ ισομετρικά μία 
κίνηση από ένα σημείο του σώματος σε ένα άλλο και η φόρμα προκύπτει 
από αυτή τη μεταφορά. Με αυτόν τον τρόπο η κλασσική φόρμα είναι μεν 
ορατή, αλλά τα βήματα του κλασσικού μπαλέτου όχι.64 

63 Διακρίνουμε πέντε επίπεδα κίνησης: επίπεδο του δαπέδου, χαμηλό επίπεδο (το σώμα 
βρίσκεται κοντά στο δάπεδο), μεσαίο επίπεδο (ενδιάμεσο ύψος μεταξύ δαπέδου και όρθιας 
στάσης), υψηλό-ανώτερο (όρθια στάση) και ανώτατο (το σώμα βρίσκεται ψηλότερα από 
την επιφάνεια του δαπέδου)
64 βλ.σχετικά: Λαμπρινού Α., ‘Μελέτη της χορογραφικής διαδικασίας του William Forsythe’, 
‘Πολιτισμός και τέχνη - Επτά δοκίμια για το χορό’, εκδόσεις ‘Προπομπός’, Σεπτέμβριος 2000, 
μέρος 5, σελ. 134-139

142. W.Forsythe, ‘kinetic isometries’. Από τον δίσκο πολυμέ-
σων ‘Improvisation Technologies’ (ZKM digital arts edition / 
Sonderausgabe, 2003), μέσα στον οποίο εξηγεί τους μηχανι-
σμούς που αναπτύσσει στην έρευνά του. 
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Η αντίστιξη είναι όρος που χρησιμοποιείται στη μουσική και 
αποτελεί τρόπο για την οργάνωση μίας πολυφωνικής μορφής.65 Οι αντι-
στικτικές τεχνικές εντοπίζονται σε κάθε είδος σύνθεσης, όταν αντιπα-
ρατίθενται, χωρίς να χάσουν την ανεξαρτησία τους, δύο ή περισσότερες 
μορφές σε ενιαίο σύνολο. Παρακάτω θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε 
τρεις από αυτές, εφόσον βρίσκουν ενδιαφέρουσα εφαρμογή στη χορο-
γραφική και την αρχιτεκτονική σύνθεση.

Μίμηση ή Επανάληψη: είναι η αυτούσια επανάληψη μιας μορφής μέσα 
στο έργο. 

Ειδικά για το χορό η επανάληψη μιας κινητικής φράσης είναι 
πολύ σημαντική. Ο χορός, όπως είπαμε συγκροτείται από μία χρονική αλ-
ληλουχία γεγονότων, τα οποία είναι αδύνατον να συσχετιστούν από το 
θεατή, χωρίς κάποια από αυτά να επαναληφθούν.Οπως πολύ χαρακτηρι-
στικά γράφουν οι  Blom & Chaplin:‘ Ο χορός, τελικά, είναι μία διαδοχή, μια 
συνεχόμενη αλληλουχία ‘χαμένων’ στιγμών’.66 Για λόγους κατανόησης, 
λοιπόν, η επανάληψη είναι πολύ σημαντική, ενώ τα περιοδικά διαστήμα-
τα ‘παύσεων’ ως προς την εξέλιξη της δράσης και την εισαγωγή ‘νέας πλη-
ροφορίας’ δίνουν ‘χρόνο’ στον θεατή να επεξεργαστεί την πληροφορία 
που του έχει ήδη δοθεί. 

Στην αρχιτεκτονική η επανάληψη μίας μορφής μπορεί να γί-
νει σε κοντινή ή μακρινή απόσταση από την αρχική μορφή. Και στις δύο 
περιπτώσεις είναι πολύτιμη για τη σύνθεση. Η μίμηση μίας μορφής κοντά 
στη ‘γειτονική’ της μπορεί να δώσει την αίσθηση του ρυθμού υποβάλλο-

65 Μία πολυφωνική μορφή σχηματίζεται από το ταυτόχρονο άκουσμα δύο ή περισσότερων 
μελωδικών γραμμών (φωνών), που συνδυάζονται σε μία ενότητα, χωρίς όμως να αφαιρεί-
ται από την κάθε φωνή η μελωδική της αυτονομία. Ο τρόποι που μπορούν να συνδυαστούν 
αυτές οι φωνές ορίζονται από τις τεχνικές της αντίστιξης. Για να επιτευχθεί σωστή αντίστιξη 
είναι απαραίτητο η κάθε φωνή να είναι επαρκώς ανεπτυγμένη, να έχει κοινά υφολογικά 
στοιχεία με τις υπόλοιπες και να είναι ανεξάρτητη ρυθμικά και αρμονικά. Επιπλέον το σύνο-
λο των φωνών πρέπει να δίνει αρμονικό αποτέλεσμα και να κυριαρχεί η συμφωνία, με εμ-
φανή το ρόλο της διαφωνίας, δηλαδή την παρέκβαση μίας φωνής από το αρμονικό σύνολο. 
Πηγή: ΕΜΠ Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας 1, ‘Μουσικές και αρχιτεκτονικές συμπορεύσεις - Η 
αντίστιξη ως εργαλείο μουσικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης’, εισηγήσεις διδακτικής ομά-
δας, σελ.9-10
66  ‘Dance, after all, is a series, a continuous progression of lost moments’. Blom L.A. & Chaplin 
T., ‘The Intimate Act of Choreography’, Dance Books, Cecil Court, London, 1989, σελ.111

3. Α
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143-144 Παράδειγματα αναστροφής ‘μορφής/φόντου’. 
143 Momix, ‘Botanica’, Peacock Theatre, London, 2006. / 
144 T. Ando, ‘Church of Light’ , Οσάκα, Ιαπωνία, 1989. 
Στη εκκλησία αυτή ηφωτιστική οπή (κενό) έχει με-
τραπεί σε μορφή (πληρες) συμβολικού χαρακτήρα.
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ντας τον επισκέπτη σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση κίνησης. Από την 
άλλη, η μίμηση της μορφής σε πιο μακρινά σημεία, εξασφαλίζει στην αρ-
χιτεκτονική εμπειρία οπτική και νοηματική ενότητα.

Αναστροφή: είναι η εναλλαγή στην αμεσότητα με την οποία γίνεται αντι-
ληπτή μέσα στο έργο μία τυπικά ‘ισχυρή’ μορφή με μια τυπικά ‘ασθενέ-
στερη’. Αυτή την τεχνική μπορούμε να τη δούμε να εφαρμόζεται και στις 
αρχιτεκτονικές και στις χορευτικές μορφές όταν ο συνθέτης συνειδητά 
αναστρέφει τη σχέση ‘μορφής/φόντου’ στην οπτική αντίληψη του θεατή 
έτσι, ώστε να αντιλαμβάνεται το φόντο, που κατά κανόνα είναι ασχημά-
τιστο, ως σημαίνων σχήμα.67  (εικ.143-144)

Κανόνας: είναι η ακριβής, διαδοχική, αλλά με διαφορά φάσης, επανάληψη 
ενός στοιχείου ή μίας κίνησης. Συναντάται και στην αρχιτεκτονική και στο 
χορό όταν χωρικές ή κινητικές μορφές επαναλαμβάνονται διαδοχικά και 
η μία μορφή ξεκινά να αναπτύσσεται από ένα συγκεκριμένο σημείο της 
προηγούμενής της και μετά.

67 Αυτό γίνεται όταν το φόντο εμφανίζει πληρότητα μορφής μέσω της σχηματιποίησής 
του. βλ. θεωρία της Gestalt - ‘Μορφή/Φόντο’, σελ.46-47



161

ΑΡΧ Ι ΤΕΚΤΟΝ ΙΚΗ  ΤΗΣ  Κ ΙΝΗΣΗΣ





Σ  Ε



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΧΟΡΟΣ  |   -   -  

164

‘Τhe drive for completion is balanced by the pleasure of the process’.1

1 ‘Η ορμή για ολοκλήρωση εξισορροπείται από την απόλαυση της διαδικασίας’. Blom L.A. & 
Chaplin T., ‘The Intimate Act of Choreography’, Dance Books, Cecil Court, London, 1989, σελ.202
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Μέχρι στιγμής έχουμε αναφερθεί σε τρία από τα σημαντι-
κότερα ‘κεφάλαια’ της συνθετικής διαδικασίας, τα οποία είναι η κεντρική 
ιδέα, η συνθετική δομή και η μορφοποίηση του έργου. Ομως το αλληλέν-
δετο τρίπτυχο ‘ιδέα/δομή/μορφή’ δεν αρκεί για να αυτονομηθεί το συνθε-
τικό προϊόν. Ολόκληρη η σύνθεση διέπεται από συγκεκριμένες αρχές, που 
της προσδίδουν συνθετική και αισθητική πληρότητα. Θα αναφερθούμε 
σε κάποιες από αυτές, επισημαίνοντας μερικές εφαρμογές τους στις περι-
πτώσεις που εξετάζουμε.

Μία από τις βασικότερες αρχές που συντελούν στην επίτευξη 
πληρότητας είναι η ‘οπτική ισορροπία’2 και βασίζεται στην ομαλή αντι-
παράθεση στοιχείων που ποικίλουν σε οπτικό βάρος3 και χαρακτήρα. 
Η ‘ισορροπία’, αν και δεν προϋποθέτει την αρμονία, ‘ανοίγει το δρόμο’ 
προς αυτήν. Η αποκατάσταση της ‘ισορροπίας’ μεταξύ των στοιχείων του 
εικαστικού χώρου δίνει στο έργο ‘κανονικότητα’, που του προσδίδει τη 
σημασία μιας ‘Καλής Μορφής - Gestalt’,4 καθιστώντας το περισσότερο ‘εύ-
πεπτο’ και κατανοητό στον παρατηρητή. Για να επιτευχθεί ισορροπία, ο 
συνθέτης οργανώνει το έργο βάσει κάποιων οπτικών κέντρων, που είναι 
τα στοιχεία με το μεγαλύτερο οπτικό βάρος. Τα υπόλοιπα στοιχεία ποικί-
λουν σε οπτικό βάρος και χαρακτήρα και ακολουθούν μία σειρά ‘σπουδαι-
ότητας’ ως προς την εμφάνισή τους, που καλείται ιεραρχία. Τόσο η ιεραρ-
χία, όσο η χρήση οπτικών κέντρων είναι αποτελέσματα της δομημένης 
σκέψης του συνθέτη και ορίζονται μέσα από τη συνθετική δομή.

Η ισορροπία πρέπει να αποκαθίσταται σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, γιατί η παραμικρή αλλαγή σε κάποιο από τα στοιχεία της 
σύνθεσης, επηρεάζει τη σχέση του με τα υπόλοιπα - συνεπώς και την 
ισορροπία του εικαστικού χώρου. Αυτό γίνεται μέσα από τη συνεχή επα-
νεκτίμηση της ιεραρχίας, καθώς μέσω αυτής ορίζεται ο τρόπος ‘ανάγνω-

2 ‘οπτικής’ για τις περιπτώσεις των χωρικών συνθέσεων, ‘χρονικής’ για τις περιπτώσεις των 
χρονικών. 
3 ‘οπτικό βάρος’ είναι η αμεσότητα με την οποία μία μορφή γίνεται αντιληπτή ανάμεσα στις 
υπόλοιπες μέσα στο έργο σύμφωνα με τις ιδιότητές της. (σχήμα, μέγεθος, χρώμα, δυναμική,  
νόημα, κλπ)
4 βλ. θεωρία της Gestalt - ‘Νόμος της Καλής Μορφής’, σελ.44-45

Π
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σης’ του έργου. Η επανεκτίμηση αυτή προϋποθέτει συνεχείς επεμβάσεις 
αφενός στις εγγενείς ιδιότητες των μορφών, αφετέρου στις θέσεις τους 
μέσα στον εικαστικό χώρο. 

 Για παρόμοιους λόγους (πυκνότητα νοημάτων, άμεση κατα-
νόηση, αισθητική αρμονία) πληρότητα προσδίδουν στο έργο η οικονομία 
στα εκφραστικά μέσα και η απλότητα στη διατύπωση. H χρησιμοποίηση 
περισσότερων στοιχείων από αυτά που χρειάζονται για την κατανόηση 
της ιδέας οδηγεί σε άσκοπες επαναλήψεις, ασάφειες και σε έναν ‘υπέρ-
σχεδιασμό’, που τελικά αφαιρεί από την εκφραστική δύναμη του έργου, 
κάνοντάς το δυσνόητο και δυσκολεύοντας την επικοινωνία με τον παρα-
τηρητή. 

Στην αρχιτεκτονική η σχεδιαστική οικονομία είναι καίρια 
καταρχήν για πρακτικούς λόγους, σχετικούς με την αποπεράτωση του 
έργου. Μία κατασκευή που έχει ‘υπέρ-σχεδιαστεί’, εκτός του ότι αυξάνει 
αδικαιολόγητα το κόστος, δημιουργεί προβλήματα λειτουργικά και στα-
τικά. Ο αρχιτέκτονας έχει καλλιτεχνική, αλλά και ηθική ευθύνη απέναντι 
στο ζήτημα. Από την άλλη, ο χορογράφος οφείλει να τηρεί χρονική οικο-
νομία, καθώς η διάρκεια του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει κάποια σχε-
τικά όρια. Ο θεατής θα κουραστεί και θα μειωθεί η αντιληπτική προσοχή 
του. Σε κάθε περίπτωση η ‘φλυαρία’ αφαιρεί από το έργο και τη σαφήνεια 
και τη δύναμή του. 
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‘H αφθονία φανερώνει 
σύγχυση και ομολογεί ότι 
υπάρχει αδυναμία στη 
δομή’  V.Woolf
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Την ‘επικοινωνία’ και την κατανόηση διευκολύνει επίσης η 
απλότητα της έκφρασης. Οι απλές μορφές είναι ‘εύπεπτες’ για την οπτι-
κή αντίληψη, γιατί το περιεχόμενό τους συγκρατείται εύκολα στη μνήμη, 
όπως συμβαίνει με τις ‘Καλές Μορφές’. Ο Π.Α.Μιχελής συμπεραίνει σχετι-
κά ότι τα οπτικά ερεθίσματα της τέχνης καταγράφονται στη μνήμη μας 
μόνο όταν ‘οι εντυπώσεις των αισθήσεων και του πνεύματος συμπέσουν’.5 

Στην αρχιτεκτονική η απλότητα σχετίζεται με τη λειτουργικό-
τητα και την ικανοποίηση των πρακτικών σκοπών του έργου. Στο χορό, 
αν και δεν υπάρχει αυτή η πρακτική παράμετρος, η τήρηση απλότητας 
είναι πάλι αναγκαία, γιατί προσδίδει αυθορμητισμό και φυσικότητα στην 
κίνηση, ενεργοποιώντας την κιναισθητική ‘ανάγνωση’ του θεατή.

‘Το αισθητικά ωραίο είναι αυτό που συνδυάζει 
τη Μέγιστη Διέγερση με την Ελάχιστη Κόπωση ή 
Σπατάλη σε διαδικασίες που δεν είναι άμεσα συν-
δεδεμένες με ζωτικές λειτουργίες’.74 R.Arnheim 

 

Μία ακόμη συνθετική αρχή είναι η  ‘διαλεκτική’ των στοιχεί-
ων, που είναι ένας τρόπος εικαστικής τους συσχέτισής παρέχοντας την 
εντύπωση ‘διαλόγου’ μεταξύ τους. Ο διάλογος αυτός αντανακλάται στον 
τρόπο που το έργο συνδιαλέγεται με το θεατή (‘προσωπικός διάλογος’) 
και στον τρόπο που απευθύνεται στο κοινό (‘κοινωνικός διάλογος’).6 Πολ-
λές φορές η διαλεκτική είναι αποτέλεσμα αντιστικτικών σχέσεων μέσα 
στον εικαστικό χώρο.  

5 Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος τόμος, Ιδρυμα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Γ’ 
έκδοση, Αθήνα, 1989, σελ.13
6 Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος τόμος, Ιδρυμα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Γ’ 
έκδοση, Αθήνα, 1989, σελ.102-103

146 Klee P., ‘Διάλογος ανάμεσα στο 
δέντρο και τον άνθρωπο’, 1939
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147. Le Corbusier, ‘Villa Savoye’,  1928-1929. Από πάνω προς 
τα κάτω: κάτοψη ισογείου, ορόφου και λιακωτού. 

Η ‘ελεύθερη κάτοψη’7 είναι ένας τρόπος αρχιτε-
κτονικού σχεδιασμού, κατά τον οποίο δημιουρ-
γείται διαλεκτική ανάμεσα στα φέροντα και τα 
μη φέροντα στοιχεία. Υπάρχει, δηλαδή,  μία αντι-
στικτική σχέση ανάμεσα στην ‘πειθαρχία’ του 
κατασκευαστικού καννάβου και τον ‘ελεύθερο’ 
χειρισμό των υπόλοιπων στοιχείων, τα οποία 
εμφανίζονται μεν ανεξάρτητα από τα φέροντα 
στοιχεία της κάτοψης, βρίσκονται δε σε διαλεκτι-
κή σχέση με αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αυτού του τύπου κάτοψης είναι η αρχιτεκτονική 
του Le Corbusier. 

7 Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι κατόψεων: η ‘κλειστή’ 
και η ‘ανοικτή’ κάτοψη.* Η διάκριση γίνεται με βάση 
το συσχετισμό ανάμεσα στην σχεδιαστική αντίλη-
ψη του A.Loos: αρχιτεκτονική είναι πρωτίστως ο 
σχεδιασμός χώρου με βάση τη ‘σύγκλιση συμπαγών 
όγκων’ (‘Raum Plan’) και του Le Corbusier: αρχιτε-
κτονική είναι η δημιουργία κατασκευαστικών οντο-
τήτων, οι οποίες προσδιορίζουν χώρο. Οι οντότητες 
αυτές δεν διαμορφώνουν χώρο αλλά μάζα. Ο χώρος 
συλλαμβάνεται ως η χωρική ροϊκότητα, το ‘κενό’ ανά-
μεσα στη μάζα των τοίχων (‘ελεύθερη κάτοψη’ - ‘Plan 
Libre’). Ιδιαίτερη περίπτωση ‘ανοιχτής’ κάτοψης 
αποτελεί η ‘ελεύθερη κάτοψη’ όπου ο χώρος δεν 
έχει σαφή όρια. Πηγή: http://cgdeli.blogspot.com 
[Risselada Μ., ‘Raumplan versus Plan Libre - Adolf Loos 
and Le Corbusier, 1919-1930’, ‘Rizzoli’, NY, 1988, σελ. 7   / 
Μαρτινίδης Π., ‘Μεσιτείες του Ορατού: ζητήματα θεω-
ρίας της κριτικής στην αρχιτεκτονική και την τέχνη’, 
ΝΕΦΕΛΗ, Αθήνα 1997, σελ. 194]
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148. S.Reynolds (Nederlands Dans Theater II), 
‘Sleepless’,  χορ.: Jiri Kylian

Στο χορό διαλεκτική μπορεί να υπάρξει 
ανάμεσα σε οποιαδήποτε μορφή του 
σκηνικού χώρου. Ενα ντουέτο χορευ-
τών, για παράδειγμα, μπορεί να αποτε-
λέσει ‘διάλογο’ μεταξύ των κινούμενων 
μορφών. Εδώ ο ‘διάλογος’ αναπτύσσε-
ται μεταξύ της  μορφής και της σκιερής  
της φιγούρας.



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΧΟΡΟΣ  |   -   -  

172

Η διαλεκτική των χρωμάτων μίας σύνθεσης είναι αυτή που καθιερώνει την αξία 
του κάθε χρώματός της χωριστά: ‘Η ταυτότητα ενός χρώματος δεν εδρεύει στο 
χρώμα καθεαυτό, αλλά καθιερώνεται μέσω των σχέσεών του’. [Arnheim R., ‘Τέχνη και 
Οπτική Αντίληψη - Η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης’, εκδόσεις ‘Θεμέλιο’, Αθήνα, 1999, σελ.396] 
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149.P.Klee, ‘Ancient Sound - Abstract on 
Black’, 1925, λάδι σε μουσαμά, 15 x 15 cm.

Οπως είπαμε, η ύπαρξη της κάθε μορφής 
μέσα στο έργο συνεισφέρει στη δημιουργία ενός γενικού 
νοήματος. Για να μπορέσει μία μορφή να ‘συνδιαλεχθεί’ 
με τις άλλες, πρέπει καταρχήν να μπορεί να ‘μιλήσει’.
Συνολική σαφήνεια επιτυγχάνεται μόνο εφόσον όλα 
τα στοιχεία της σύνθεσης είναι επαρκώς ‘διατυπωμένα’ 
μέσα στον εικαστικό χώρο. Την εύγλωττη ‘ανάγνωση’ 
της κάθε μορφής εξασφαλίζει η ‘καθαρότητα’8 της σύν-
θεσης.  Βέβαια, για να υπάρχει καθαρότητα στη σύνθεση 
πρέπει πρώτα απ’ όλα να υπάρχει καθαρότητα στη σκέ-
ψη του δημιουργού, και επιπλέον, ακρίβεια και δεξιοτε-
χνία στην τεχνική εκτέλεση.

8 Ο βαθμός κατά τον οποίο οι επιμέρους μορφές μιας σύνθεσης μπο-
ρούν να διαβαστούν ‘ανεξάρτητα’ από της υπόλοιπες μέσα στον εικα-
στικό χώρο.
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‘Η αρχιτεκτονική δραστηριότητα, παρά τον πρα-
κτικό προορισμό της, δεν παύει να είναι καλλιτε-
χνική, γιατί αποτελεί και αυτή μια διαδικασία, 
με την οποία η ύλη μεταβάλλεται σ’ ένα καθαρά 
πνευματικό προϊόν. Ετσι και η τεχνική[…], μπο-
ρεί να θεωρηθεί ένα ενδογενές στη διαδικασία 
τούτη πνευματικό δεδομένο, έστω και αν παρα-
μένει αξεχώριστο από την ύλη που μορφοποιεί’.9

Σε όλες τις ‘καλές τέχνες’ το σώμα του συνθέτη εμπλέκεται 
ενεργά στην έκφραση. Για το λόγο αυτό, προϋποθέτουν ένα είδος χειρω-
νακτικής εργασίας, το οπόιο απαιτεί εξάσκηση και δεξιοτεχνία. Η καλή 
τεχνική εκτέλεση προσδίδει σαφήνεια στο έργο και του δίνει μέρος από 
την αισθητική αξία του, μέσω της εκφραστικής ‘δύναμης’ που του πα-
ρέχει. Στην πραγματικότητα, η τεχνική καθορίζει σε ένα βαθμό την ίδια 
τη σύλληψη της ‘ιδέας’. Εφόσον ορίζει τις εκφραστικές δυνατότητες του 
συνθέτη, καθορίζει και τη μορφή και το ύφος του έργου που αυθόρμητα 
οραματίζεται. ‘Τέχνη’ και τεχνική είναι, λοιπόν, αλληλένδετες. 

Η τεχνική εκτέλεση ενός κτιρίου εξαρτάται από τη συνεργα-
σία πολλών ανθρώπων. Η σωστή οργάνωση και επίβλεψή της κατασκευ-
ής, αλλά και οι γνώσεις του αρχιτέκτονα πάνω στα υλικά και την οικοδο-
μική τους είναι καθοριστικές. Η τεχνική εκτέλεση ενός χορευτικού έργου 
εξαρτάται επίσης από τη συνεργασία πολλών ανθρώπων, αλλά εδώ ση-
μαντικό ρόλο διαδραματίζει η τεχνική κατάρτιση του κάθε χορευτή. Αυτό 
σημαίνει για το χορευτή σωστή εκγύμναση και εκπαίδευση σε διάφορα 
είδη χορού. 

Φυσικά, κάθε άνθρωπος μπορεί να ‘σχεδιάσει’ έναν πρακτικό 
χώρο ή να χορέψει. Για να παράγει όμως, αισθητικό νόημα, είναι απαραί-
τητο να γίνει υπέρβαση και στο ‘περιεχόμενο’ και στην έκφραση, και σε 
αυτό συμβάλλει η τεχνική. 

9 Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχήμα’, διδα-
κτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, σελ.78 
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150 Η Pina Bausch προπονείται στο 
Folkwang το 1966

‘Πάσχιζε πάντοτε για την τεχνική τελειότητα. 
Προσπάθησε να σχεδιάσεις έναν τέλειο κύκλο, 
το αθέλητο σφάλμα σου θα αποκαλύψει την 
προσωπικότητά σου’. P.Picasso
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‘Τα μάτια είναι φτιαγμένα για να βλέπουν 
τις μορφές στο φως. Οι πρωτογενείς μορφές 
είναι ωραίες μορφές, επειδή διαβάζονται 
καθαρά’.10 Le Corbusier 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε σύνθε-
ση επεξεργάζεται τη δημιουργία μιας νέας μορφής, που είναι ορατή μόνο 
κάτω από συγκεκριμένο, φυσικό ή τεχνητό φωτισμό. Ετσι, τίποτα από 
όλα όσα έχουν ήδη αναφερθεί δε θα είχαν νόημα, αν το φως κάτω από το 
οποίο γίνεται εμφανές το συνθετικό προϊόν, δε μελετηθεί και αυτό ‘συν-
θετικά’. Και στην αρχιτεκτονική και στο χορό το φως μπορεί να συνεισφέ-
ρει σε ασύλληπτο βαθμό, τέτοιο, που πολλές φορές, ολόκληρο το νόημα 
του έργου επιβεβαιώνεται μέσω αυτού. Παρόμοια συνεισφορά έχει για τη 
σύνθεση η μελέτη των χρωμάτων. Ομως, τόσο η σύνθεση των χρωμάτων, 
όσο και η σύνθεση του φωτός αποτελούν ένα ξεχωριστό -και ταυτόχρο-
να παράλληλο- κομμάτι έρευνας, το οποίο αν και εξαιρετικά σημαντικό, 
ξεφεύγει από τη βασική θεματική αυτής της διάλεξης. Θα περιοριστούμε, 
λοιπόν, στην απλή  ‘νύξη’ του μέσω των εικόνων που ακολουθούν, χωρίς 
να επεκταθούμε στην ενδελεχή μελέτη του.

10 Corbusier L., ‘Για μια αρχιτεκτονική’, εκδόσεις ‘Εκκρεμές’, 2004, σελ.13  

Φ   Χ

151. ‘BlackBird’, Jirí Kylián, Dance Salad Festival 2009
φωτ: Jirí Kylián.
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‘Το φως είναι το αποτύπωμα της ύλης και η ύλη του αποτύπω-
μα του φωτός στο χωροχρόνο’. Γ.Σκλάβος
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152-154(στη δίπλα σελίδα) Momix, 
‘Lunar Sea’ / 155-156 (πάνω και πίσω σε-
λίδα) Momix, ‘Botanica’
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157. ‘Casa Milà’ ή ‘La Pedrera’, A.Gaudí, Βαρκελώνη,  1906-1910
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158(δίπλα) ‘Villas La Roche’ - Jeanneret 8-10, 
square du Docteur Blanche, Paris, αρχ/ες: 
Le Corbusier, P.Jeanneret, 1923-1925 / 159 
L.Barragan ‘Casa Luis Barragan’,  Mexico, 1947
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160 Παραδοσιακή μεξι-
κάνικη αρχιτεκτονική. 
Εδώ το χρώμα διαχω-
ρίζει ανά ιδιοκτησία τις 
όψεις των κατοικιών, 
που σχηματίζουν συνε-
χές μέτωπο επάνω στο 
δρόμο, ενώ συμβάλλει 
σημαντικά στην ένταξη 
του καθενός από αυτά 
μέσα στο υπόλοιπο 
τεχνητό περιβάλλον 
μέσω της χρωματικής 
σύνθεσης.



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΧΟΡΟΣ  |   -   -  

188

161 Le Corbusier, Chapel of Nôtre Dame du 
Haut, Ronchamp, France, 1955
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162 Paolo Portoghesi, εκκλησία της ‘Sacra Familia’, Salerno, 1971
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Σ

Η παράθεση των παραπάνω εικόνων (εικ. 151-162) καθιστά εμ-
φανές ότι η χρήση του φωτός και του χρώματος μπορεί να δημιουργήσει 
αυθόρμητα συμβολικό νόημα, μέσω των ψυχολογικών συνειρμών.  

Ο συμβολισμός συνδέει το έργο με το ευρύτερο κοινό, γιατί 
τα σύμβολα αποτελούν επικοινωνιακό κώδικα του κοινωνικού συνόλου. 
Γι’ αυτό και τα σύμβολα είναι μορφές θεμελιωμένες κοινωνικά, ιστορικά 
και πολιτισμικά  και, κατά συνέπεια, ευρέως αναγνωρίσιμες. 

Ο συμβολισμός εμπεριέχει την έννοια της αφαίρεσης.11 Στην 
πραγματικότητα ολόκληρη η καλλιτεχνική έκφραση βασίζεται στην 
αφαίρεση. Οι μορφές της τέχνης μάς παρέχουν αισθητική συγκίνηση, 
επειδή ανασυνθέτουν την πραγματικότητα ‘αφαιρετικά’, ανάγοντας τις 
καθημερινές μορφές σε σύμβολα συνειρμικών προσεγγίσεων σχετικά με 
αυτές. Η αφαίρεση αποτελεί για την τέχνη τη ‘γέφυρα’ μέσω της οποίας 
γίνεται το ‘πέρασμα’ από την πραγματικότητα στην υπέρβαση. 

Συγκεκριμένοι τύποι κτιρίων υπαγορεύουν τη χρήση συμβο-
λισμού περισσότερο από άλλα, όπως τα κτίρια θρησκευτικού, πολιτικού, 
και γενικά δημόσιου χαρακτήρα. Ο συμβολισμός καθιστά τη λειτουργία 
τους άμεσα αναγνωρίσιμη και ο χρήστης υποβάλλεται εξ αρχής σε συγκε-
κριμένη διάθεση και κινητική συμπεριφορά, σύμφωνη με το νοήμά τους.
(εικ. 163-165) 

Η ‘ελευθερία’ που χαρακτηρίζει τον αμιγώς καλλιτεχνικό σκο-
πό του χορού επιτρέπει τη χρήση της αφαιρετικής τεχνικής ως βασικό 
επικοινωνιακό μέσο. Οπως είπαμε, στην περίπτωση του χορού η φόρμα 
έχει αμιγώς κινητικό χαρακτήρα και, έτσι, ολόκληρη η κίνηση λαμβάνει το 
νόημά της μέσα από τα σύμβολα που μεταχειρίζεται.

11 Ο όρος ‘αφαίρεση’ συνοψίζει τη σημασία μιας συγκεκριμένης προσέγγισης της μορφής 
και του νοήματος που συμβαίνει στην τέχνη. Κατά την καλλιτεχνική απόδοση της μορφής 
υπάρχει στοχευμένη προσήλωση σε συγκεκριμένα δομικά της χαρακτηριστικά και ενδεικτι-
κή νύξη των υπολοίπων (‘αφαιρετική’ προσέγγιση). Ο σκοπός είναι να τονιστεί ένα συγκε-
κριμένο νόημα, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία, και 
υπάρχει ‘μέσα’ στον εικαστικό χώρο. 
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(Η τέχνη) ‘[…]δεν αφορά τα υλικά στοιχεία της 
έκφρασης, αλλά την επεξεργασία και την ανα-
σύνθεσή τους. Η ουσία της τέχνης δεν βρίσκεται 
στο μάρμαρο του Παρθενώνα, αλλά στον τρόπο 
της δομής του, στη μοναδική σύνθεση των γραμ-
μών και των όγκων του[…]. Η εκφραστική τε-
χνική χρησιμοποιεί βασικά την αφαίρεση για να 
απαλλάξει από το βάρος το υλικό στοιχείο που 
δανείζεται από τη φύση’. Β.Κατσαβός  [Κατσαβού 
Β., ‘Το παράλογο και η τέχνη ’, εκδ. ‘Θεοδοσίου’, Αθήνα, 
1980, σελ.19]

163-165 Enric Miralles και Carme 
Pinós, Νεκροταφείο ‘Igualada’ 
(ή ‘New Cemetery’), Βαρκελώ-
νη, 1985-1994 
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‘Ο αυθόρμητος συμβολισμός προέρχεται από 
την έκφραση που είναι εγγενής στα αντιληπτά 
αντικείμενα. Για να ειδωθεί ως εκφραστικό, το 
σχήμα ενός αντικειμένου πρέπει να ιδωθεί ως 
δυναμικό’.12 

Ομως τι ακριβώς εννοούμε ‘έκφραση’; Η έκφραση αποδίδεται 
από την εξωτερίκευση των εσωτερικών σκέψεων ή συναισθημάτων του 
καλλιτέχνη ή του αποδέκτη της; Αποτελεί ιδιότητα του ίδιου του έργου 
όπως υποστηρίζει εδώ ο R.Arheim; ‘Αυτές και άλλες ερωτήσεις γίνονται 
ακατανόητες άπαξ και καταλάβει κανείς ότι η έκφραση κατοικεί στις αντι-
ληπτικές ιδιότητες της διάταξης του ερεθίσματος’,13 συνεχίζει και δίνει μία 
φαινομενολογική εξήγηση της ‘έκφρασης’: 14

‘[…]ορίζουμε την έκφραση ως το ψυχολογικό 
αντίστοιχο των δυναμικών διαδικασιών που 
απολήγουν στην οργάνωση των αντιληπτικών 
ερεθισμάτων’.

Ο ορισμός βασίζεται στη θεώρηση ότι κάθε ιδιότητα του αντι-
κειμένου ‘κατοικεί’ στη συνθετική του δομή, πράγμα το οποίο σημαίνει 
ότι θα πρέπει να ισχύει το ίδιο και για την έκφραση, εφόσον την αντιλαμ-
βανόμαστε σαν εσωτερικό χαρακτηριστικό του. Η έκφραση αποτελεί και 
αυτή εγγενή του ιδιότητα, που εξωτερικεύεται  κατά τη μορφοποιητική 
διαδικασία μέσω της δυναμικής. Εφόσον, λοιπόν, ο άνθρωπος αντιλαμ-
βάνεται κιναισθητικά (ή/και συναισθητικά) τις δυναμικές ιδιότητες των 
πραγμάτων, ομοιότροπα θα πρέπει να αντιλαμβάνεται και τις εκφραστι-
κές τους ιδιότητες. 

12 Arnheim R., ‘Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής’, εκδόσεις ‘University Studio Press’, 
Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.295
13 Arnheim R., ‘Τέχνη και Οπτική Αντίληψη - Η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης’, εκδό-
σεις ‘Θεμέλιο’, Αθήνα, 1999, σελ.488
14 Η εξήγηση που δίνει ο Arnheim είναι βασισμένη στη γκεσταλτική θεωρία του ‘ισομορφι-
σμού’. Πηγή: Κονταράτος Σ., ‘Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου χώρου και το σωματικό σχή-
μα’, διδακτορική διατριβή ΑΠΘ, τμήμα Αρχιτεκτόνων, εκδόσεις ‘Καστανιώτη’, Αθήνα, 1983, 
σελ.55

Ε
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Συμπεραίνουμε από τα παραπάνω η βάση της έκφρασης είναι η 
‘εν δυνάμει κίνηση’ της συνολικής μορφής. Συνολικά,  μπορούμε να πούμε 
ότι ο ρόλος της κίνησης αποδεικνύεται  καταλυτικός καθ’ όλη τη διάρκεια 
της συνθετικής διαδικασίας, τουλάχιστον όσον αφορά τισ μελετώμενες πε-
ριπτώσεις, καθώς από την σύλληψη της ιδέας ως την εκφραστική της εκτέ-
λεση, ο συνθέτης προσπαθεί να μεταμορφώσει την ‘κίνηση’ από ‘σκέψη’ σε 
υλική δυναμική προκειμένου να εκφραστεί η βασική πρόθεση του έργου. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, η καλλιτεχνική έκφραση όχι 
μόνο δεν αποτελεί εξωτερίκευση των συναισθημάτων του καλλιτέχνη, 
αλλά προϋποθέτει μία ψυχολογική απόσταση του δημιουργού από το δη-
μιούργημα. Η απόσταση αυτή τον βοηθά να ‘εκτιμήσει’ τις οργανωτικές 
δυνάμεις των μορφών του έργου και να τις ‘οδηγήσει’ σταδιακά, μαζί με 
τις εκφραστικές τους ιδιότητες, στα ‘κανάλια’ της κεντρικής του ιδέας. 
Η απόσταση αυτή δεν αφορά μόνο τη συναισθηματική αποστασιοποίη-
ση του δημιουργού από το έργο, αλλά είναι εμφανής χωρικά και χρονικά 
καθ’ όλη τη συνθετική διαδικασία.

Ο Boullogh μιλάει για την ‘αντινομία της απόστασης’15 αυτής 
-αναφερόμενος περισσότερο στη σημασία της συναισθηματικής αποστα-
σιοποίησης- καταγράφοντας ότι ζητούμενο για το συνθέτη είναι να τη μει-
ώσει στο μέγιστο βαθμό, χωρίς, όμως, να την εξαλείψει. Πολύ πιο διεξοδι-
κά γράφει για το ζήτημα ο Π.Α.Μιχελής, περιγράφοντας τον τρόπο που ο 
συνθέτης προσπαθεί να κατακτήσει όχι μόνο συναισθηματική, αλλά και 
‘αισθητική’ απόσταση από το έργο:

‘Ο καλλιτέχνης πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στο βίωμά 
του και ταυτοχρόνως πολύ μακριά, θεωρός εν ψυχρώ, αλλά 
δρών εν θερμώ, μέτοχος αμέτοχος του πάθους, θεωρός από 
ενδιαφέρον χωρίς ενδιαφέρον, αντιλήπτωρ, αλλά και κριτής.
[…]Αυτή είναι η αληθινή αντινομία της αισθητικής απόστα-
σης, ότι εφάπτεται της πραγματικότητας, ενώ συγχρόνως τη 
θεωρεί από μακριά.[…] Τον άθλο αυτό η μνήμη είναι σε θέση 
να πραγματοποιήσει[…]η μνήμη είναι ο ρυθμιστής της αισθη-
τικής απόστασης.[…]Μνήμη και φαντασία συναντώνται στα 
άκρα. Η φαντασία οραματίζεται κάτι νέο, η μνήμη το ανάγει 
στο αιώνιο πρότυπό του. Μνήμη χωρίς φαντασία δεν είναι δη-
μιουργική, και φαντασία χωρίς μνήμη είναι ανεδαφική’.16 

15 Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος τ. Ιδρυμα Μιχελή, Γ’ έκδοση, Αθήνα, 1989, σελ.20
16 Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος τ., Ιδρυμα Μιχελή, Γ’ έκδοση, Αθήνα, 1989, 
σελ.15
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Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι τόσο για τον θεατή,17 όσο και για 
τον δημιουργό, μνήμη και φαντασία συνιστούν ένα ισχυρό δίπολο, μέσω 
του οποίου επιτυγχάνεται η κατανόηση του έργου, καθώς αναπροσαρμό-
ζονται κάθε φορά στον παρόντα χρόνο της. Τόσο η γνώση του ‘παρελθό-
ντος’, όσο και η πρόβλεψη του ‘μέλλοντος’, πολώνουν κάθε στάδιο της 
συνθετικής έρευνας: 

‘Αν η μνήμη εκμηδενίζει την απόσταση του παρελθόντος, η 
φαντασία εκμηδενίζει την απόσταση του μέλλοντος. Και οι 
δύο μαζί καθιστούν την απόσταση του παρόντος αισθητική, 
όταν συλλάβουν την ιδέα του έργου. Στο τέρμα δηλαδή, μνή-
μη και φαντασία συναντιώνται στην ιδέα’.18 

Μνήμη και φαντασία ‘συνεργάζονται’ καθ’ όλη τη συνθετική 
διαδικασία. η μνήμη επιστρατεύει τη γνώση του δημιουργού και η φαντα-
σία το δημιουργικό του ένστικτο. Ομως, κατά την εκκίνηση της έρευνας 
μνήμη και φαντασία λαμβάνουν μιαν ευρύτερη σημασία: κάθε φορά που 
ξεκινά ένα έργο η μνήμη ανατρέχει στο θεμελιωμένο του ‘πρότυπο’, ενώ 
η φαντασία ‘οραματίζεται’ την μελλοντική του εξέλιξη. Το αποτέλεσμα 
κρίνεται από τις ισορροπίες που θα κρατηθούν και, για το λόγο αυτό, η 
διαδικασία της εξισορρόπησης των δύο αυτών ‘τάσεων’ είναι συνεχής.

Στην αρχιτεκτονική το ερευνητικό αυτό στάδιο αποτυπώνε-
ται σε σχέδια και σκίτσα. Ο συνθέτης οπτικοποιεί την έρευνά του από την 
πρώτη στιγμή. Ετσι, η εύρεση των ισορροπιών που περιγράψαμε αποτε-
λεί ‘προσωπική υπόθεση’. 

Στο χορό τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Εφόσον η 
έρευνα -τουλάχιστον στα αρχικά της στάδια- συνηθίζεται να είναι αυτο-
σχεδιαστική, ‘απαιτείται’ συνεργασία χορευτών και χορογράφου. Σε έναν 
αυτοσχεδιασμό κάθε χορευτής κινείται ‘ελεύθερα’ πάνω στις δοσμένες 
χορογραφικές οδηγίες. Εξερευνά τις δυνατότητες που του δίνει το σώμα 
του και μέσα από συνειδητή γνώση της τεχνικής, αλλά και ενστικτώδη 
προσέγγιση κάθε κιναισθητικού ερεθίσματος, ενεργεί ‘αυθόρμητα’ και 
ταυτόχρονα ‘μελετημένα’. Το ένστικτό του καθοδηγείται, λοιπόν, από 
δύο πράγματα: από τη γνώση του ‘ιστορικού’ της συγκεκριμένης και της 

17 βλ. σελ 96-97
18 Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος τόμος, Ιδρυμα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Γ’ 
έκδοση, Αθήνα, 1989, σελ.15-16
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ευρύτερης έρευνας και από την ‘αισθητική απόσταση’ που ‘εξαναγκάζε-
ται’ -μέσω της μνήμης και της φαντασίας του- να πάρει από τον ίδιο του 
τον εαυτό. Σε ένα αυτοσχεδιαστικό ‘σχήμα’, κάθε χορευτής αποτελεί μία 
δράση, που ‘προκαλεί’ μία αντίδραση στα υπόλοιπα μορφικά στοιχεία. 
Για το λόγο αυτό, φέρει ένα μέρος ‘προσωπικής ευθύνης’ ως προς το τελι-
κό αποτέλεσμα, εφόσον η παρουσία του και μόνο στον ‘εικαστικό’ χώρο 
συνάγει τη δημιουργία μορφής. 

Ο αυτοσχεδιασμός και το σκίτσο είναι, λοιπόν, δύο ‘αυθόρμη-
τες’ διαδικασίες, κατά την οποίες η μνήμη και η φαντασία ενεργοποιού-
νται στον ύψιστο βαθμό. Μπορούμε να πούμε ότι για την αρχιτεκτονική, 
το σκίτσο είναι ένα είδος ‘αυτοσχεδιασμού’, ενώ για το χορό, ο αυτοσχεδια-
σμός είναι ένα είδος ‘σκίτσου’.

‘Ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία του αυτοσχεδια-
σμού προκύπτει όταν βρίσκεσαι κάπου, όπου δεν ξέ-
ρεις που βρίσκεσαι. Είναι ένα μέρος από το οποίο ξε-
κινάνε περισσότερες δυνατότητες κατεύθυνσης απ’ ότι 
από οπουδήποτε αλλού’.19 Smith, Stark N.

19 Smith, Stark N., ‘Taking no far for an answer’, περιοδικό ‘Contact Quarterly’, vol. XII, no. 2, 
σελ.3
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Το ‘υλικό’ που προκύπτει από αυτές τις διαδικασίες αξιολογεί-
ται (‘evaluation of impovisation’)20 από τον αρχιτέκτονα ή το χορογράφο 
ως προς το νόημα και σχέση του με την κεντρική ιδέα, την πρωτοτυπία, 
την εικαστική ποιότητα, τη χωροχρονική δυναμική και τις προοπτικές 
εξέλιξης. Η αξιολόγηση γίνεται, όπως είπαμε, σε όλα τα στάδια. Σε αυτό 
συντελεί η ‘ρύθμιση’ της κατάλληλης όχι μόνο ψυχολογικής ή ‘αισθητι-
κής’, αλλά και πραγματικής χωροχρονικής απόστασης από το έργο.

Βασικός στόχος της σύνθεσης είναι η συνύπαρξη ετερόκλη-
των στοιχείων σε ενιαίο σύνολο, που διατυπώνει την κεντρική ιδέα με 
σαφήνεια, αμεσότητα και απλότητα. Η ενότητα των στοιχείων είναι, λοι-
πόν, καίριο ζητούμενο. Παρόλα αυτά, η ποικιλία τους αυξάνει τη γοητεία 
του συνθετικού αποτελέσματος. Το δίπολο ‘μέρος-όλο’ συνεπάγεται ότι ο 
συνθέτης επεμβαίνει στις λεπτομέρειες, ενώ οραματίζεται το σύνολο και 
ότι επεξεργάζεται το σύνολο, ενώ οραματίζεται τις λεπτομέρειες. Για να 
αποκτήσει συνολική εποπτεία κοιτάζει το έργο ‘εκ των άνω’. Για να κα-
τακτήσει την εικαστική πληρότητα της κάθε μορφής κοιτάζει το έργο ‘εκ 
των έσω’. Για να δημιουργήσει ‘ομαλές μεταβάσεις’ από το ένα μέρος του 
έργου στο άλλο ανατρέχει συνεχώς στη συνθετική δομή του.

‘Θέληση και πειθαρχία. Πειθαρχία σε ό,τι αφορά 
το σύνολο του έργου, θέληση σε ότι αφορά τα με-
μονωμένα μέρη του’.21 Paul Klee

Ολα αυτά καθιστούν κατανοητό γιατί ένας αρχιτέκτονας επε-
ξεργάζεται ταυτόχρονα όλα τα σχέδια (γενικό τοπογραφικό, κάτοψη, 
τομή, προοπτικό, λεπτομέρειες,σκίτσα), ενώ ο χορογράφος ενδέχεται να 
‘δουλεύει’ ξέχωρα μία σκηνή, ολόκληρο το έργο, ένα μόνο αυτοσχεδια-
σμό, να συνοδεύει ή όχι την κίνηση με μουσική, να επεξεργάζεται ψηφια-
κές λήψεις, να σκιτσάρει σκηνές, κοστούμια και ιδέες για το σκηνικό. 

Το ‘πίσω-μπρός’ στην πορεία της συνθετικής διαδικασίας και 
το ‘μέσα-έξω’ στη συνθετική ‘δράση’ είναι μια αντιληπτική διαδικασία, 
που βοηθά το συνθέτη να επιφέρει την απαραίτητη τάξη ενώ αναζητά το 
‘συντομότερο δρόμο’ για την υλοποίηση της ιδέας. Για να επιτύχει συνο-
λικό -και ταυτόχρονα μερικό- έλεγχο του έργου, ανά τακτά χρονικά δια-

20 Smith-Autard J.M., ‘Dance Composition’, ‘A&C Black’, London, 2000, σελ. 90-92
21 Klee P., ‘Η εικαστική σκέψη - Τα μαθήματα στη σχολή Bauhaus’, τόμος 1, εκδόσεις ‘Μέλισ-
σα’, Αθήνα, 1989, σελ.451
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στήματα κρατά μία πραγματική απόσταση από το έργο, τόσο στο χώρο, 
όσο και στο χρόνο. 

‘Πάντως, η αισθητική απόσταση δεν είναι μία δι-
άσταση γραμμική, γιατί δεν εκτείνεται από ένα 
σημείο σε ένα άλλο. Αντικειμενικώς, θα μπορού-
σε να πει κανείς ότι έχει τουλάχιστον τέσσερις 
διαστάσεις, γιατί εκτείνεται μεταξύ δύο χώρων, 
ειδικότερα μεταξύ του χωροχρόνου της πραγμα-
τικότητας και του χωροχρόνου του κόσμου των 
ιδεών, παρεμβάλλοντας μεταξύ τους έναν χωρο-
χρόνο πρόσθετον, που τους χωρίζει, ενώ συγχρό-
νως προάγει το σύνδεσμό τους.[…]’.22

Η ‘ωρίμανση’ του συνθετικού προϊόντος απαιτεί, λοιπόν, 
‘παύσεις’ και ‘συνέχειες’. Οι ενδιάμεσες ‘στάσεις’ συνιστούν είδος πρακτι-
κής αποστασιοποίησης, που ‘χαρίζει’ μία ‘εξωτερική’, εποπτική ματιά στο 
συνθέτη, βοηθώντας τον ‘να δει τι έχει κάνει’. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για 
διαστήματα ‘απλής’ απραγίας, αλλά  ‘δημιουργικής’, γιατί έχουν δυναμικό 
χαρακτήρα. Ο συνθέτης τα εκμεταλλεύεται για να κρίνει το έργο και να 
ενεργήσει κατάλληλα στη συνέχεια.23  Η ολιγόλεπτη αποχή από ένα αυτο-
σχεδιαστικό ‘σχήμα’, για παράδειγμα, είναι μία πρακτική έκφραση αυτής 
της χωροχρονικής ‘απόστασης’.

Η κλίμακα της εν λόγω απόστασης καθορίζεται από το ίδιο το 
έργο, μέσα από το ‘εύρος ακτινοβολίας’ του.(Shilder). Εφόσον κάθε μορφή 
που φέρει καλλιτεχνικές αξίες είναι αισθητά δυναμική, η ιδανική ‘απόστα-
ση κατανόησης’ είναι ζήτημα αντιληπτικής ισορροπίας.24 Υπάρχει, λοιπόν, 
μία ‘μεταβλητότητα’ στην απόσταση αυτή, που ‘μεταβάλλεται ανάλογα με 

22 Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος τόμος, Ιδρυμα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Γ’ 
έκδοση, Αθήνα, 1989, σελ.24  
23 Ο Π.Α.Μιχελής χαρακτηρίζει την κρίση του συνθέτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
‘ποιοτική’, δηλαδή διερευνητική, γιατί αφορά ‘την ύλη, την τεχνική και τη σύνθεση’, ενώ μετά 
την αποπεράτωση του έργου τη χαρακτηρίζει ‘θεωρητική’, δηλαδή άμεση, όπως την κρίση 
του θεατή, γιατί αφορά το συνολικό νόημα και την αισθητική του αξία. Η διάκριση αυτή, 
που οφείλεται στην πρακτική χρονική απόσταση που υπάρχει μεταξύ της δημιουργίας και 
του αποτελέσματός της, καταδεικνύει ότι, τελικά, μόνο ο χρόνος μπορεί να βοηθήσει το δη-
μιουργό να πάρει ‘αντικειμενική’ αισθητική απόσταση από το έργο του. (βλ. σχετικά: Μιχε-
λής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος τόμος, Ιδρυμα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Γ’ έκδοση, 
Αθήνα, 1989, σελ.67-74) 
24 βλ. σελ. 80-83
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τη δύναμη του αντικειμένου και το χαρακτήρα του υποκειμένου’25(Boullogh).
Αυτό σημαίνει ότι η ‘απόσταση κατανόησης’ εξαρτάται τόσο από το 
έργο, όσο και από τον παρατηρητή του. Ο Π.Α.Μιχελής χαρακτηρίζει ως 
‘ευνοϊκή’ τη στιγμή που βιώνουμε ‘την υλική αυτή απόσταση’ να ‘γίνεται 
πνευματική’,26 ενώ ονομάζει το ίδιο το βίωμα ‘αισθητικό ενθουσιασμό’.27 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ονομασία του ίδιου βιώματος ‘αποκάλυψη’28 
από τον Boullogh και ‘κάθαρση’ από τον Αριστοτέλη, τονίζοντας στην ου-
σία ότι η αισθητική απόλαυση είναι πραγματική μόνον όταν οδηγεί στη 
γνώση.

‘Η εκστατική στιγμή είναι όταν ο θεατής σβήνει 
τον εαυτό του και συνδέεται με αυτόν. Ακριβώς 
τη στιγμή που χάνει τον εαυτό του, είναι που βρί-
σκει τη συνέχεια με τον εαυτό του.[…] Αυτή η 
απόλυτη στιγμή που βιώνει ο θεατής είναι ταυ-
τόχρονα η απώλεια του εαυτού και η συμφιλίω-
ση με τον εαυτό. Αυτό που τον διαχωρίζει από 
όλα είναι αυτό που του προσφέρει το σύνολο του 
εαυτού του’.29 Gadamer 

Ο δημιουργός, καθώς εκθέτει την πνευματική του αλήθεια 
μέσα στο έργο, επιχειρεί να μας μεταφέρει με ένα άλμα από τον πραγ-
ματικό χώρο και χρόνο στον εικαστικό. Κάθε έργο τέχνης συνιστά στην 
ουσία μία ‘ανοιχτή πρόσκληση’ από εκείνον, με την οποία καλούμαστε να 
πάρουμε ‘αισθητική απόσταση’ από την ίδια τη ζωή, κοινωνώντας τη γνώ-
ση του. Ομως ‘πρόοδος και γνώση στη ζωή συντελούνται με τέτοια αποκα-
λυπτικά πηδήματα[...],και η τέχνη είναι από τη φύση της αποκαλυπτική.’30 

25 , πηγή: Πολυχρονιάδου Χ., ‘Απολαμβάνοντας την τέχνη: η επαφή του θεατή με την τέχνη 
του χορού’, ‘Τεχνών Κρίσεις-Κείμενα για την Κριτική’, εκδόσεις ‘DIAN’, 2002, σελ.172-175
26 Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος τόμος, Ιδρυμα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Γ’ 
έκδοση, Αθήνα, 1989, σελ.12
27 ή ‘αισθητική χαρά’. βλ. σχετικά: Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος τόμος, Ιδρυμα 
Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Γ’ έκδοση, Αθήνα, 1989, σελ.40
28 Πολυχρονιάδου Χ., ‘Απολαμβάνοντας την τέχνη: η επαφή του θεατή με την τέχνη του 
χορού’, ‘Τεχνών Κρίσεις-Κείμενα για την Κριτική’, εκδόσεις ‘DIAN’, 2002, σελ. 175
29 Πολυχρονιάδου Χ., ‘Απολαμβάνοντας την τέχνη: η επαφή του θεατή με την τέχνη του 
χορού’, ‘Τεχνών Κρίσεις-Κείμενα για την Κριτική’, εκδόσεις ‘DIAN’, 2002, σελ. 186 
30 Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος τόμος, Ιδρυμα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Γ’ 
έκδοση, Αθήνα, 1989, σελ.11
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166. ‘10,000 Sheep, New Zealand’, φωτ.: Jon Golden
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‘I sometimes get so dreadfully tired from 
the fact that signifi cance is only assigned 
to that which fulfi lls some obvious function. 
As a result, art becomes aesthetics, 
entertainment, form…Function becomes 
synonymous with meaning, or with what 
can be explained. It is diffi cult to accept 
the conventional separation between 
art and science, as a part of which art is 
considered to be exclusively experience-
related, while science is seen as fact based. 
Form is the foundation for everything that 
creates meaning. Composition is a means 
of creating form.’1 Efva Lilja

Μέσα στα λόγια της χορογράφου E.Lilja μπορεί να αναζη-
τηθεί ένας βαθύς προβληματισμός, που ‘γεννήθηκε’ κατά τη συγγραφή 
αυτής της διάλεξης. Οπως είδαμε, τόσο η σύνθεση αρχιτεκτονικής, όσο 
και η χορογραφία χρησιμοποιούν αφενός καλλιτεχνικές πρακτικές, που 
σχετίζονται με την εμπειρική γνώση του χώρου και της κίνησης, αφετέ-
ρου επιστημονικές, που βασίζονται στην τεκμηριωμένη γνώση της Μη-
χανικής, των Μαθηματικών, της Ανατομίας, της Ψυχολογίας, της Κοινω-
νιολογίας, της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας. Δεδομένων αυτών των συν-
θηκών, γεννιέται, τελικά, το εξής ερώτημα: μήπως η αρχιτεκτονική, αλλά 
και ο χορός, ‘ισορροπούν’ με το δικό τους τρόπο, μέσα από τις εγγενείς τους 
ιδιαιτερότητες, ‘σε τεντωμένο σχοινί’ πάνω από την αμιγώς καλλιτεχνική, 
και ‘υπερβατική’ τους φύση και την στεγνή, μαθητικά υπολογισμένη, τεχνι-
κή τους εκτέλεση; Είναι πράγματι διακριτά τα όρια της επιστήμης και της 
τέχνης μέσα στην αρχιτεκτονική ή τη χορευτική δημιουργία; 

1 ‘Μερικές φορές κουράζομαι τρομερά από το γεγονός ότι σημασία αποδίδεται μόνο σε ό,τι εκ-
πληρώνει κάποια προφανή λειτουργία. Ως αποτέλεσμα αυτού, η τέχνη γίνεται αισθητική, δι-
ασκέδαση, φόρμα… και η λειτουργία ταυτίζεται με τη σημασία, ή με ό,τι άλλο μπορεί να την 
εξηγήσει. Δύσκολα αποδέχομαι το συμβατικό διαχωρισμό ανάμεσα στην τέχνη και την επιστή-
μη, μέρος του οποίου θεωρείται ότι η τέχνη σχετίζεται αποκλειστικά με την εμπειρία, ενώ η 
επιστήμη ότι βασίζεται στο γεγονός. Η φόρμα είναι το θεμέλιο για ό,τι εκφράζει κάποιο νόημα. 
Η σύνθεση είναι ένας τρόπος για τη δημιουργία της φόρμας’. [Lilja E., ‘Dance for Better - for 
Worse’, E.L.D. and University College of Dance, 2004, σελ.38-39]
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Προτού προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάλυση, θεωρούμε 
σκόπιμο να παραθέσουμε την εγκυκλοπαιδική σημασία των εννοιών ‘τέ-
χνη’ και ‘επιστήμη’, καθώς είναι δύο έννοιες που, απ’ ότι φαίνεται, εμπε-
ριέχονται και στην αρχιτεκτονική και στη χορευτική ‘φύση’ . 

‘Τέχνη είναι εκείνη η καθαρή δημιουργία του πνεύματος που μας 
δείχνει σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, τα υπέρτατα όρια της ανθρώ-
πινης δημιουργικότητας’,2 γράφει ο Le Corbusier. Ο εγκυκλοπαιδικός ορι-
σμός της τέχνης, την περιγράφει ως ‘το σύνολο της ανθρώπινης δημιουργί-
ας με βάση την πνευματική κατανόηση, επεξεργασία και ανάπλαση εμπειρι-
ών της καθημερινής ζωής σε σχέση με το κοινωνικό, πολιτισμικό, ιστορικό, 
και γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο διέπονται’. Η αρχιτεκτονική και ο χορός 
συγκαταλέγονται εδώ στις ‘Καλές Τέχνες’.3

Ο όρος ‘επιστήμη’, με την ευρεία του έννοια, δήλωνε αρχικά το 
οργανωμένο σώμα της εξακριβωμένης και τεκμηριωμένης γνώσης.4 Στη 
σύγχρονη εποχή, ο όρος είναι πιο περιορισμένος και δηλώνει τη μέθοδο 
απόκτησης γνώσης με βάση το πείραμα και τη συστηματοποιημένη έρευ-
να, καθώς και την οργάνωση και ταξινόμηση της. Διακρίνουμε, συνεπώς, 
διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που εντάσσονται συνήθως σε τέσ-
σερις μεγάλες ομάδες, τις θετικές επιστήμες, τις εφαρμοσμένες επιστήμες, 
τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες:

 - Θετικές και φυσικές επιστήμες: ασχολούνται με τη μελέτη των φυσι-
κών φαινομένων και των τυπικών συστημάτων με βάση την παρατή-
ρηση, το πείραμα, και τη λογική. Συγκαταλέγονται εδώ η Φυσική, η Χη-
μεία, η Βιολογία, οι Επιστήμες Γης και Περιβάλλοντος, τα Μαθηματικά, 
η Στατιστική και η Πληροφορική.

 - Κοινωνικές επιστήμες: ασχολούνται με τη μελέτη της ανθρώπινης συ-
μπεριφοράς και της ανθρώπινης κοινωνίας, στη βάση της παρατήρη-
σης και της λογικής. Ως κοινωνικές επιστήμες θεωρούνται η Ψυχολο-
γία, οι Πολιτικές Επιστήμες, η Νομική, η Κοινωνιολογία, τα Οικονομικά 
και η Γεωγραφία.

2 Corbusier L., ‘Για μια αρχιτεκτονική’, εκδόσεις ‘Εκκρεμές’, 2004, σελ.181
3 http://el.wikipedia.org
4 Ο πρώτος αυτός ορισμός διατυπώνεται στο έργο ‘Θεαίτητος’ του Πλάτωνα όπου ένας από 
τους συνομιλητές αναφέρει ότι ‘έστιν ουν επιστήμη δόξα αληθής μετά λόγου’, δηλαδή η 
επιστήμη αποτελεί βεβαιωμένη με λογικά επιχειρήματα γνώση.
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 - Ανθρωπιστικές επιστήμες: ασχολούνται με τη διερεύνηση της ανθρώ-
πινης κατάστασης μέσω της λογικής και της τέχνης. Σε αυτές τοποθε-
τούνται η Φιλολογία, η Ιστορία, η Αρχαιολογία, η Ανθρωπολογία και η 
Φιλοσοφία.

 - Εφαρμοσμένες επιστήμες: ασχολούνται με την πρακτική επίλυση 
προβλημάτων μέσω συστηματικών μεθοδολογιών και την επιστημο-
νική θεμελίωση των μεθόδων αυτών (συνήθως αποτελούν εφαρμογή 
κάποιων θετικών επιστημών, αλλά μπορεί να έχουν και επιρροές από 
τις κοινωνικές επιστήμες). Αυτές είναι  η Επιστήμη του Μηχανικού, οι 
Επιστήμες Υγείας, η Ιατρική, η Φαρμακευτική, η Γεωπονία, η Παιδαγω-
γική και οι Επιστήμες διοίκησης.5

Σύμφωνα με όλα αυτά, γίνεται προφανές ότι είναι σχεδόν αδύ-
νατον να χαρακτηρίσουμε την αρχιτεκτονική ή την χορογραφική έρευνα 
ως μία αμιγώς καλλιτεχνική ή επιστημονική εφαρμογή. Ποιός είναι, όμως, ο 
πρακτικός αντίκτυπος αυτής της συνθήκης επί της συνθετικής τους διαδι-
κασίας; Πώς επηρεάζεται ο σχηματισμός νέας μορφής μέσω αυτών, όταν ο 
συνθέτης γνωρίζει εξ αρχής ότι τόσο η ‘σύνθεση κίνησης’, όσο και η ‘σύνθεση 
χώρου’ απευθύνονται πρώτα απ’ όλα στον άνθρωπο και ,γι’ αυτό, το όποιο 
αισθητικό νόημα τους προσδίδει πρέπει να μην παραβιάζει τις εκάστοτε αν-
θρώπινες ‘παραμέτρους’ Πώς γίνεται, δηλαδή, η αισθητική διερεύνηση μέσα 
σε μία δημιουργία τόσο αλληλένδετη με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και 
τις σωματικές λειτουργίες;

5 http://el.wikipedia.org
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Σε αυτά τα ερωτήματα θα εμβαθύνουμε στη συνέχεια, με 
αφορμή από τη μία τα λόγια της χορογράφου, από την άλλη την παρακά-
τω δήλωση του αρχιτέκτονα Α.Κωνσταντινίδη: 

‘Η αρχιτεκτονική δεν είναι τέχνη, είναι η 
επιστήμη του ωραίου’.6 

Με τη δήλωση αυτή τοποθετεί ο Α.Κωνσταντινίδης τοποθε-
τεί την αισθητική στο πεδίο των επιστημών, αφαιρώντας από την αρχι-
τεκτονική την καλλιτεχνική της ιδιότητα.7 Την άποψη αυτή στηρίζει στο 
γεγονός ότι το αρχιτεκτόνημα έχει σκοπό πολύ καθορισμένο -δηλαδή ‘να 
αρέσει’, να είναι πρακτικό και λειτουργικό. Ετσι, η συνθετική του αντιμε-
τώπιση διαφέρει κατά πολύ από αυτήν ενός έργου τέχνης, γιατί σκοπός 
της τέχνης είναι η μεταφορά σε κόσμους υπερβατικούς μέσω νοητικού 
προβληματισμού, όχι η δημιουργία πραγματικού χώρου, όπως συμβαίνει 
με την αρχιτεκτονική. Ενα έργο τέχνης χαρακτηρίζεται από ‘ελευθερία’. 
το ‘ωραίο’ είναι ένα χαρακτηριστικό του, χωρίς να αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση. Επιπλέον, τονίζει ότι ο καλλιτέχνης δε φέρει το αίσθημα 
ευθύνης ενός αρχιτέκτονα απέναντι στην κοινωνία, καθώς μέσα από το 
έργο του διερευνά κυρίως την προσωπική του εξέλιξη. Η δημιουργία ενός 
έργου τέχνης εξαρτάται από τη μεγαλοφυΪα του ‘ενός’. η αρχιτεκτονική 
απαιτεί τη συνεργασία πολλών ανθρώπων. Εν ολίγοις, παρουσιάζει τον 
καλλιτέχνη πλάσμα αποξενωμένο από την κοινωνία, σε ‘αισθητική από-
σταση από την καθημερινή ζωή’,8 ενώ τον αρχιτέκτονα ‘υπηρέτη’ δύο 
πραγμάτων: όλων των εγκόσμιων δραστηριοτήτων και της ‘αντικειμενι-
κής’ ομορφιάς. 

Οι ισχυρισμοί αυτοί μπορεί σε γενικές γραμμές να αποδεικνύ-
ονται αληθείς, αλλά οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι στην περίπτωση 
που αντιπαραθέτουμε την αρχιτεκτονική με τον χορό, ως δύο αρκετά ετε-

6 βλ. σχετικά: Κωνσταντινίδης Α., ‘Η αρχιτεκτονική σαν τέχνη’, ‘Για την αρχιτεκτονική’, δη-
μοσιεύματα σε εφημερίδες, σε περιοδικά και σε βιβλία 1940-1982, εκδόσεις ‘Αγρα’, Αθήνα, 
1987, σελ.17-20
7 ‘καλλιτεχνική’ με την έννοια που αποκτά η λέξη ‘τέχνη’ μέσα στις υπόλοιπες δημιουργικές 
εκδηλώσεις της (πέραν της αρχιτεκτονικής) οι οποίες δεν εξυπηρετούν κάποιον πρακτικό 
σκοπό.
8 Μιχελής Π.Α., ‘Αισθητικά Θεωρήματα’, 1ος τόμος, Ιδρυμα Παναγιώτη και Εφης Μιχελή, Γ’ 
έκδοση, Αθήνα, 1989, σελ.21  
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ρογενείς εκφάνσεις της σύνθεσης χώρου, που όμως τέμνονται ως προς 
τη μελέτη της ανθρώπινης κίνησης και συμπεριφοράς, τα πράγματα είναι 
κάπως διαφορετικά. 

Μέσα σε αυτή τη διάλεξη επιχειρήσαμε να καταστήσουμε εμ-
φανές ότι η δημιουργία μορφής μέσω της αρχιτεκτονικής και της χορευ-
τικής σύνθεσης, είναι δύο απλώς διαφορετικοί τρόποι για την οπτικοποί-
ηση χωρικών σχέσεων και κινήσεων. Και στις δύο περιπτώσεις η μορφή 
φέρει καλλιτεχνική διάσταση και εγκαθιδρύεται μέσα από το ευρύτερο 
χωρικό της πλαίσιο, που σημαίνει ότι βρίσκεται σε στενή σχέση με τον 
άνθρωπο και τις ανάγκες του. Εφόσον, λοιπόν, δεν μπορεί να ειδωθεί ως 
ανεξάρτητος χωρικός σχηματισμός, η σύνθεσή της λαμβάνει υπερτοπικές 
διαστάσεις (ένταξη και κλίμακα). Επομένως, και η δημιουργία μορφής και 
η κατανόησή της από την κοινωνία, καθιστούν πρώτα απ’ όλα αναγκαία 
την ύπαρξη κάποιας κοινής ‘μορφολογικής παιδείας’9 , που συνδέει κάθε 
μορφή με το αντίστοιχο νόημα που υπηρετεί. Η μορφολογική παιδεία εί-
ναι, επομένως, η  βάση της αισθητικής. Ο Γ.Πεπονής σχολιάζει το ζήτημα 
αρκετά εύστοχα: 

‘Η μορφολογική παιδεία αφορά τον τρόπο με τον οποίο η 
μορφή των πραγμάτων γίνεται κατανοητή και προσλαμβάνει 
πολιτισμικό νόημα.[…] Οταν δεν καλλιεργούμε τη μορφολο-
γική παιδεία, οι κρίσεις για τα πράγματα κατρακυλούν εύκο-
λα προς το ‘μ’ αρέσει - δε μ’ αρέσει’. Η μορφή των πραγμάτων 
παύει δηλαδή να έχει το δικό της λόγο. Μαζί με τον υποβι-
βασμό της μορφής χάνουμε και τη δυνατότητα να αναγνωρί-
ζουμε και να απολαμβάνουμε το σχηματισμένο τεχνηματικό 
περιβάλλον, όχι ως μέσο, αλλά ως σκοπό της ανθρώπινης κα-
τάστασης, χάνουμε δηλαδή την ουσία της αισθητικής. Αντίθε-
τα, όταν έχουμε συνείδηση της μορφής –της λογικής και του 
νοήματός της– μπορούμε εν τέλει να δούμε τα πράγματα ως 
φορείς πολιτισμικών και πολιτικών επιλογών’.9

Η αισθητική έχει συγκεκριμένη θεωρητική βάση, αλλά αυτό 
δε σημαίνει ότι κατανοείται ομοιότροπα από όλους τους ανθρώπους, 
εφόσον η κατανόηση των πραγμάτων είναι εξ αρχής συνδεδεμένη με την 

9 Πεπονής Γ., ‘Χωρογραφίες - Ο αρχιτεκτονικός σχηματισμός του νοήματος’, εκδόσεις ‘Αλε-
ξάνρεια’, Αθήνα, 2003, σελ.213-214
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παιδεία και την εμπειρία του κάθε ατόμου. Ετσι, δεν μπορεί να ειδωθεί 
σαν τομέας επιστημονικός, που μελετά αντικειμενικές σχέσεις με βάση 
την παρατήρηση και τη λογική. Μπορεί η Κοινωνιολογία, η Ιστορία, η Ψυ-
χολογία και άλλες επιστήμες να συμβάλλουν στο σχηματισμό της, αλλά 
είναι αδύνατον να αποτελέσει αυτόνομο επιστημονικό κλάδο, καθώς, χω-
ρίς τα παραπάνω ‘θεμέλια’, δεν μπορεί να υπάρξει. 

Αυτό εξηγεί το γιατί η αισθητική μεταλλάσεται μέσα στο χρό-
νο: η ίδια δεν αποτελεί αντικειμενική γνώση, αλλά καθρέφτη υποκειμε-
νικών ‘σχέσεων’, που αποκτούν σταθερή σημασία για ορισμένο χρονικό 
διάστημα εφόσον το επιτρέψουν οι κοινωνικές, ιστορικές, γεωγραφικές, 
κλπ, συνθήκες. Συνεπώς, η σχέση του καθένα με την αισθητική αποτελεί 
μία εξ ορισμού υποκειμενική σχέση, που δεν βασίζεται στο προσωπικό 
γούστο, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά στα εκάστοτε αισθητικά πρότυπα 
της κοινωνίας και τη μορφολογική του παιδεία. Σύμφωνα με αυτά, μπο-
ρούμε να δούμε την αισθητική μονάχα ως τομέα θεωρητικό, που παρέχει 
κάποιους κανόνες και εξυπηρετεί πρωτίστως τη δημιουργία μορφής και 
δευτερευόντως την κοινωνική αποδοχή της από το κοινωνικό σύνολο. 
Σε κάθε, όμως, περίπτωση, και ο χορός και η αρχιτεκτονική αποτελούν 
αισθητικές εκφάνσεις της μορφής και, για το λόγο αυτό, η θεμελιωμένη 
αισθητική θεωρία είναι αντικείμενο των δύο. 

Μπορεί ο αρχιτέκτονας να πρέπει να είναι κάπως πιο ‘συντη-
ρητικός’ στους αισθητικούς ‘πειραματισμούς’ του, εξαιτίας της μονιμότη-
τας που ενέχει η υλοποίηση του έργου του. Αντίθετα, το χορευτικό έργο 
αποκτά προσωρινή σχέση με το θεατή. Η συνθήκη αυτή ‘απελευθερώνει’ 
το χορογράφο. Ομως, η ιστορία έχει αποδείξει ότι αυτό έγκειται στην ιδιο-
συγκρασία του κάθε δημιουργού, στην προκειμένη περίπτωση αρχιτέκτο-
να ή χορογράφου. Ο ‘καλλιτέχνης’ μέσα στον αρχιτέκτονα πολλές φορές 
επαναστατεί, θέλει να ‘κάνει του κεφαλιού’ του. Ο επιστήμονας μέσα στο 
χορογράφο συχνά ‘πειθαρχεί’ τις εκκεντρικές του ‘τάσεις’, στο βωμό της 
κατανόησης και της κοινωνικής αποδοχής.  

Σκοπός της αρχιτεκτονικής μπορεί να μην είναι η μεταφορά 
του χρήστη σε κόσμους υπερβατικούς, το οποίο ισχύει για τη χορευτική 
δημιουργία, αλλά σε κόσμους γερά ‘θεμελιωμένους στη γη’. Αλλά πώς γί-
νεται να ξεχάσουμε την υπέρβαση για την οποία αγωνίζεται κάθε αρχιτέ-
κτονας, να συνδυάσει τη ‘μαντική’ ικανότητα του να προβλέπει αληθινές 
σχέσεις και κινήσεις με την ‘εμμονή’ του να τις τιθασεύσει μέσα σε μία 
‘ρεαλιστική’ κατασκευή, η οποία φέρει καλλιτεχνικές αξίες και αναδεικνύ-
εται μέσα από την αρμονία της;  Δεν είναι ‘υπερρεαλιστικό’ να προσπαθεί 
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κανείς να ‘στεγάσει’ κάτι τόσο πρακτικό μέσα σε μία μηχανική κατασκευή 
που φέρει τις καλλιτεχνικές αξίες της γλυπτικής τέχνης;

Ενα ακόμη ζήτημα που φέρνει κοντύτερα τα δύο ερευνητικά 
πεδία είναι ότι μεταχειρίζονται την ομαδική έρευνα. Οπως είδαμε, ο χο-
ρογράφος μπορεί να δουλέψει μόνος ή ομαδικά, όπως ακριβώς και ο αρ-
χιτέκτονας. Στην περίπτωση που οι χορευτές συμμετέχουν στην έρευνα, 
η οργάνωση του ‘υλικού’, ο συντονισμός τους και το τελικό αποτέλεσμα 
αποτελεί μοναδική ευθύνη του χορογράφου, με τον ίδιο τρόπο που μία 
αρχιτεκτονική μελέτη καθοδηγείται από κάποιο επικεφαλές αρμόδιο μέ-
λος της ομάδας. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι παρόλο που και η αρχιτεκτονική 
και ο χορός προϋποθέτουν ομαδικότητα -και αυτό είναι ένα ζήτημα που 
ασκεί τις δικές του ‘πιέσεις’ τόσο στον αρχιτέκτονα, όσο και στον χορο-
γράφο- η ίδια η σύνθεση βρίσκει αφετηρία, αλλά και τέρμα, μέσα στην 

167 Σχέδιο του R.Sowers που σατηρίζει τη ‘γλυπτι-
κή’ θεώρηση του αρχιτεκτονήματος 
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κεντρική της ιδέα, γέννημα της ‘μεγαλοφυΪας του ενός’10. Το γεγονός αυτό 
την καθιστά αυτομάτως μία μη ‘δημοκρατική’ διαδικασία. Αυτό, όπως 
επισήμανε ο Α.Κωνσταντινίδης, είναι χαρακτηριστικό της καλλιτεχνικής 
έκφρασης.  Ο συνθέτης είναι δημιουργός της μορφής και θεμελιωτής των 
όλων των ποιοτικών της σχέσεων. Γι’ αυτό και το προϊόν της έρευνάς του 
έχει πάντα την αξία της εφεύρεσης. Κάθε δημιουργία έχει φύση εγωιστική, 
ειδάλλως, δεν μπορεί να υπάρξει.

Η ‘ελευθερία’ της τέχνης, την οποία πολλές φορές έχουμε 
πραγματευτεί σε αυτή την διάλεξη, βρίσκεται στην απαλλαγή της από 
κάθε χρηστικό νόημα. Ο ζωγράφος W.Kandinsky γράφει χαρακτηριστικά: 
‘Ολα τα μέσα είναι ιερά, όταν είναι εσωτερικά αναγκαία’.11 Ομως, όπως είδα-
με μέχρι στιγμής, ο δημιουργός ‘υπακούει’ πρωταρχικά σε δύο πράγματα: 
στη φύση του υλικού που μεταχειρίζεται και στους κανόνες της συνθετι-
κής θεωρίας. Βλέπουμε, επομένως, ότι ούτε στην αρχιτεκτονική, ούτε στο 
χορό υπάρχει απόλυτη καλλιτεχνική ‘ελευθερία’. Οι νόμοι του σώματος 
και οι νόμοι της κατασκευής ασκούν και αυτοί τις δικές τους ‘πιέσεις’. 

Επιπλέον, κάθε καλλιτέχνης υπακούει σε τρεις επιπλέον 
προσωπικές δεσμεύσεις: μέσα από το έργο του οφείλει να εκφράσει την 
ιδιαιτερότητά του, την ιδιαιτερότητα της τέχνης της ίδιας, και την ιδιαι-
τερότητα της εποχής του.12 Αυτό δεν προσπαθούν χωριστά χορογράφος 
και αρχιτέκτονας, έστω και αν η ‘τέχνη’ του δεύτερου τον εξαναγκάζει να 
πατάει γερά στη γη;

10 βλ. σχετικά: Κωνσταντινίδης Α., ‘Η αρχιτεκτονική σαν τέχνη’, ‘Για την αρχιτεκτονική’, δη-
μοσιεύματα σε εφημερίδες, σε περιοδικά και σε βιβλία 1940-1982, εκδόσεις ‘Αγρα’, Αθήνα, 
1987, σελ.17-20
11 Kandinsky W., ‘Για το πνευματικό στην τέχνη’, εκδόσεις ‘ΝΕΦΕΛΗ’, 1981, σελ.97
12 Kandinsky W., ‘Για το πνευματικό στην τέχνη’, εκδόσεις ‘ΝΕΦΕΛΗ’, 1981, σελ.93-94
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Διαπιστώνουμε, τελικά, ότι τουλάχιστον όσον αφορά την αρ-
χιτεκτονική και τη χορευτική δημιουργία, τα όρια ‘τέχνης’ και ‘επιστήμης’ 
είναι αρκετά ‘ρευστά’.  

Η αρχιτεκτονική εμφανίζεται σα ‘νόθο παιδί’ της τέχνης μέσα 
σε μία ‘στεγνή’ καθημερινή πρακτική. Οι αρχιτέκτονες που αντιλαμβά-
νονται το επάγγελμά τους με αυτό τον τρόπο, αμφιταλαντεύονται διαρ-
κώς ανάμεσα στο ‘θέλω’ της καλλιτεχνικής τους φύσης και το ‘πρέπει’ 
του θεωρητικού, επιστημονικού και πρακτικού τους ‘εξαναγκασμού’. Η 
δημιουργία μέσα από την αρχιτεκτονική πραγματεύεται μία ισορροπία, 
η οποία αρκετές φορές τοποθετεί το δημιουργό σε επίπεδο μεταιχμιακό, 
σχεδόν ακρωτηριαστικό για την καλλιτεχνική έκφραση. Παρόλα αυτά, 
επειδή έχει και έναν σαφώς καλλιτεχνικό προορισμό –ειδάλλως κάθε 
αρχιτεκτονική μελέτη θα εκφυλιζόταν σε υπολογισμό της τεχνικής κα-
τασκευής– ‘αφήνει’ περιθώρια στο δημιουργό να ‘αποφασίσει’ προς τα 
που θα τοποθετήσει ‘δίχτυ ασφαλείας’, στην περίπτωση που χάσει την 
προσδοκώμενη ‘ισορροπία’ του.  Το γεγονός αυτό εξηγεί το γιατί οι αρχι-
τέκτονες παρουσιάζουν τέτοια ετερογένεια ως προς το έργο και τις πεποι-
θήσεις τους. Επειδή, κατά βάθος, είναι καλλιτέχνες.

‘Η αρχιτεκτονική είναι θέμα τέχνης, συγκινησιακό φαινό-
μενο, έξω από ζητήματα κατασκευής, πέρα από αυτά. Η 
κατασκευή πρέπει να στέκεται. Η αρχιτεκτονική πρέπει 
να συγκινεί. Η αρχιτεκτονική συγκίνηση γεννιέται όταν 
μέσα μας ηχεί το έργο στην ολική αρμονία του σύμπαντος, 
τους νόμους του οποίου υπομένουμε, αναγνωρίζουμε και 
θαυμάζουμε. Οταν επιτευχθούν ορισμένες σχέσεις, το 
έργο μας αιχμαλωτίζει. Αρχιτεκτονική σημαίνει ‘σχέσεις’, 
είναι καθαρή δημιουργία του πνεύματος’.13 Le Corbusier 

Από την άλλη, ούτε ο χορός πρόκειται πράγματι για ‘ελεύθε-
ρη’ δημιουργία. Το υπερρεαλιστικό του νόημα ‘ταπεινώνεται’ μπροστά 
στις ρεαλιστικές παραμέτρους του ανθρώπινου σώματος. Ο χορευτής 
διαμορφώνει χορό μέσα από το σώμα και ο χορός του διαμορφώνεται 
από αυτό. Ο χορός πρόκειται για μία βαθιά διαδικασία αναζήτησης. Ο χο-

13 Corbusier L., ‘Για μια αρχιτεκτονική’, εκδόσεις ‘Εκκρεμές’, 2004, σελ.9
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ρευτής ζητά, το σώμα ανταποκρίνεται ή όχι. Πρόκειται για ‘διάλογο’, για 
‘ερωτική’ σχέση με το σώμα. 

Γι’ αυτό και η αρχιτεκτονική, η χορευτική και εν γένει η δη-
μιουργία, πρόκειται στην ουσία για αναζήτηση εαυτού. Είναι γνώρισμα 
της κάθε δημιουργίας αυτή η εγωιστική βάση, αλλά και το κίνητρο και η 
γοητεία της. Μέσα σε αυτή την αναζήτηση άκουσα κάποτε: ‘ο χορός δεν 
μας έχει ανάγκη, είναι αυτάρκης’!14 Πράγματι, ο χορευτής διαμορφώνει 
την ίδια του την ύπαρξη μέσα σε αυτή την συνθήκη. Η ‘τελειότητα’, την 
οποία ο χορός, η αρχιτεκτονική ή άλλες μορφές δημιουργίας επιζητούν, 
δεν αποτελεί γνώρισμα του υποκειμένου, αλλά, του αντικειμένου της, 
που συνίσταται από τα δημιουργήματα των ανθρώπων, τις ‘ατέλειες’ και 
τις ‘υπερβάσεις’ τους.

Πιστεύω ότι η καλλιτεχνική ‘υπέρβαση’ είναι εφικτή μόνο 
μέσα από την ‘ακροβασία’ που ενυπάρχει στη δημιουργία ανάμεσα στα 
‘θέλω’ και τα ‘πρέπει’ του δημιουργού. Ετσι κι αλλιώς οι οριακές κατα-
στάσεις αποτελούν τομή ανάμεσα στη στασιμότητα και την εξέλιξη. 
Οτιδήποτε έπεται αυτών μας θυμίζει τη σημασία της υπερπροσπάθειας 
σε αυτή την ακραία για την ‘ισορροπία’ μας στιγμή, παρόλη τη ‘βιασύνη’ 
μας…Κάθε δημιουργία ξεκινά από μία ‘εσωτερική ώθηση’, από ένα είδος 
‘κίνησης’, δηλαδή. ‘Κίνηση’ του ίδιου μας του εαυτού να βρεθεί στο ‘ταξί-
δι’ αυτό που περιγράψαμε μέσα από την ‘εφαρμοσμένη τέχνη’15 του χορού 
και της αρχιτεκτονικής. Κίνηση που δημιουργεί ‘χώρο’, για να ‘στεγάσει’ 
το νόημα αυτής της αναζήτησης.

14 τα λόγια ειπώθηκαν από τη Χ.Λιατζιβίρη σε προσωπική συζήτηση με τη γράφουσα.
15 Πεπονής Γ., ‘Χωρογραφίες - Ο αρχιτεκτονικός σχηματισμός του νοήματος’, εκδόσεις ‘Αλε-
ξάνρεια’, Αθήνα, 2003, σελ.213
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