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[i] 

Περίληψη  

την παρούσα εργασία μελετάται η σχέση αφήγησης και αρχιτεκτονικής με άξονα την αλληλουχία 

τόπων μέσα από την σωματική μετακίνηση. Η αφήγηση σχετίζεται άμεσα με τη σωματική εμπειρία 

καθώς περιλαμβάνουν και οι δυο την εμπειρία του χρόνου. Αρχικά αναλύεται το περπάτημα ως μέσο 

πρόσληψης και ανάγνωσης ενός χώρου (όπως μέσα από τη μνημοτεχνική) αλλά και ως ομιλία (σύμ-

φωνα με τον de Certeau). Αναλύονται τέσσερα παραδείγματα από τον χώρο της αρχιτεκτονικής και 

της λογοτεχνίας: οι αγγλικοί κήποι του 18ου αιώνα, που ο σχεδιασμός τους βασίζεται στον κυκλοειδή 

περίπατο ανάμεσα σε αρχιτεκτονήματα-follies, στην εναλλαγή των οπτικών διαφυγών και στην χρήση 

αφηγηματικών μέσων· ο αρχιτεκτονικός περίπατος του Le Corbusier ο οποίος αφηγείται την «μηχανή κα-

τοίκησης» με την αποσπασματική χρήση προοπτικών εικόνων στην ροή ενός περιπάτου· το βιβλίο 

Hypnerotemachia Poliphili που αποτελεί έναν περίπατο στο φαντασιακό με αλληλουχία χωρικών πλαι-

σίων «σχεδιασμένων από λέξεις»· και τέλος το Danteum, το κτήριο που σχεδίασε ο Terragni για να 

αποδώσει χωρικά την κίνηση στο κείμενο της Θείας Κωμωδίας. Παρατηρείται ότι στα δύο πρώτα 

παραδείγματα η αφήγηση προηγείται στην ιδέα σχεδιασμού του χώρου ενώ στα τελευταία, η σωμα-

τική μετακίνηση έπεται της αφήγησης. υμπερασματικά προκύπτουν ταυτόχρονες σχέσεις αφήγησης 

και χώρου. Η αφήγηση μπορεί να επηρεάζει τη διάσχιση του πραγματικού χώρου δίνοντάς του μια 

φαντασιακή διάσταση. Η σωματική μετακίνηση μπορεί να έχει λειτουργικό ρόλο ακόμα και σε ένα 

λογοτεχνικό κείμενο στο οποίο τα δρώμενα συμβαίνουν διαδοχικά μέσα στη ροή της αφήγησης και 

μέσα από την (φαντασιακή ή πραγματική) αλληλουχία των χώρων.     

Προοίμιο  

Σο θέμα αυτής της εργασίας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο προσωπικό ενδιαφέρον για την εμπειρία 

του χώρου που συνδέεται με τη σωματική μετακίνηση. Όπως λέει και ο Rousseau, το σώμα που 

περπατάει, είναι ένα σώμα που παράγει σκέψη, γι’ αυτό θεωρώ πως η στιγμή που διασχίζουμε έναν 

τόπο, ενδείκνυται για να μελετηθεί η διαδικασία πρόσληψης του τοπίου. 
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Με αφορμή την ενασχόλησή μου με τον χορό, ξεκίνησα να παρατηρώ τις μεταμορφώσεις του χώρου 

ανάλογα με τις εναλλασσόμενες θέσεις του σώματος. Ένα σώμα σε διαρκή ροή κίνησης όπως για 

παράδειγμα στον χορό, δημιουργεί ένα σύστημα χωρικών μεταβολών το οποίο εξαρτάται από την 

κίνηση του σώματος και τον σταθερό χώρο που το περιβάλλει. τη συνέχεια, ενδιαφέρθηκα για πε-

ρισσότερο απλές και καθημερινές μορφές κίνησης, όπως το περπάτημα. Ως πρωταρχική κίνηση του 

ανθρώπινου σώματος, το περπάτημα αποτέλεσε σημαίνον μέσο ανάγνωσης και εμπειρίας της κατοί-

κησης. 

Εξετάζοντας την πολυπλοκότητα αυτής της διαδικασίας διαπίστωσα ότι τα μορφολογικά και αφηγη-

ματικά μέσα του χώρου ασκούν σημαντική επίδραση στο κινούμενο σώμα. Ανάλογα με τον τρόπο 

και την επεξεργασία αυτών των στοιχείων στο σχεδιασμό, ο αρχιτέκτονας συντελεί στην δημιουργία 

μιας αρχιτεκτονικής που φέρει ιστορίες: μιας αφηγηματικής αρχιτεκτονικής. υνεπώς, θέλησα να 

διερευνήσω σχεδιασμένους αρχιτεκτονικούς χώρους: σημαντικά παραδείγματα αφηγηματικής αρχι-

τεκτονικής που εμπεριέχουν την ιδέα της σωματικής μετακίνησης ως προϋπόθεση για την πρόσληψη 

της αφήγησης. Σο σύνθετο σχήμα σωματικής κίνησης και αφήγησης στον καθημερινό χώρο της πό-

λης, δεν αποτέλεσε μέρος αυτής της έρευνας, αλλά ούτε και οι σύγχρονες μορφές αφήγησης στην 

αρχιτεκτονική (π.χ. στον ψηφιακό χώρο) που όμως δεν ενεργοποιούν ή δεν εκκινούν από μια ιδέα 

σωματικής διάσχισης και μετακίνησης.  

ήμερα,  ένα σημαντικό μέρος της αρχιτεκτονικής που σχεδιάζεται βασίζεται σε αφηγηματικά προ-

γράμματα, ενώ η σύγχρονη αντίληψη του χώρου εμπεριέχει μια χρονική εμπειρία σύνθεσης αποσπα-

σμάτων που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε κινηματογραφική. Η κυριαρχία των ψηφιακών αφηγή-

σεων στην εποχή μας θέτει ξανά σε ερώτηση την σωματική εμπειρία του χώρου, ενώ το ζήτημα της 

σχέσης της αφήγησης και της σωματικής μετακίνησης ή της περφόρμανς έχει απασχολήσει πολύ 

πρόσφατα την αρχιτεκτονική σκέψη [π.χ. σε συμπόσια όπως το No fixed points in space: transferring 

Form, Time, and Narrative between Architecture and Performance, στο Columbia University  (Ιανουάριος 

2010)].  
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τόχος μου ήταν ακόμα η συγκρότηση, από ένα εκτεταμένο σώμα περιπτώσεων μελέτης (από τα 

πεδία της κοινωνιολογίας, της αρχιτεκτονικής, της λογοτεχνίας και της φαινομενολογίας) των παρα-

δειγμάτων εκείνων που η διαδοχική τους ανάγνωση θα συγκροτούσε ένα είδος «περιπάτου». Ο «περί-

πατος» αυτός δημιουργείται με παραδειγματικά αφηγηματικά τοπία: επιδιώκει να παρουσιάσει τη 

συσχέτιση της αρχιτεκτονικής με την αφήγηση μέσα από αρχιτεκτονικά και λογοτεχνικά παραδείγ-

ματα που έχουν ένα συγκροτητικό ρόλο στην ιστορία. 

Υεβρουάριος, 2010  
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Εισαγωγή  

Μόνο όταν περπατώ, μπορώ να συλλογίζομαι. Όταν σταματώ, η σκέψη χάνεται. 
Το μυαλό μου, δουλεύει μαζί με τα πόδια μου. 

Jean-Jacques Rousseau, Confessions, 1769 

ωματική μετακίνηση –περπατώ  

Σο περπάτημα ως πρωταρχικό μέσο μετακίνησης είναι σημαντικό εργαλείο πρόσληψης και ανάγνω-

σης της πολυπλοκότητας του χώρου1. Η σωματικότητά μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το περ-

πάτημα, που είναι ένας αυτόματος τρόπος μετακίνησης· μια μη συνειδητή πράξη,  που μπορεί να 

ενεργοποιεί την παρατήρηση του περιβάλλοντος. Ανήκει στην «κανονική συμπεριφορά», δηλαδή την 

αναμφισβήτητη αποδοχή πραγμάτων και εμπειριών στην καθημερινή ζωή.2  

Σο περπάτημα φέρνει τον άνθρωπο αντιμέτωπο με τον χρόνο, καθώς βιώνει, παρατηρεί, επεξεργάζε-

ται, θυμάται. Ο ρυθμός του βαδίζειν τροφοδοτεί τον ρυθμό της σκέψης, με αποτέλεσμα μια πορεία σε 

ένα τοπίο να αντιστοιχεί σε μια πορεία διαδοχικών σκέψεων. Θα έλεγε κανείς πως δημιουργείται μια 

ιδιότυπη συμφωνία μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής πορείας. Αν η σκέψη ήταν ένα τοπίο ε-

μποδίων, τότε το περπάτημα θα ήταν ένας τρόπος να τα προσπεράσεις.3 

Αρχιτεκτονική και αφήγηση  

Αφήγηση είναι η τέχνη του χρόνου. Απαντά στο πώς εξελίσσεται ένα συμβάν.4 

                                                 
1 χετικά με το περπάτημα ως εναλλαγή θέσεων στον χώρο χωρίς να μελετάται η φαινομενολογία του βαδίζειν. 
2 Amedeo Giorgi, Psychology as a Human Science: A phenomenologically Based Approach, New York: Harper & Row, 1970: «Στην καθημερι-

νότητα, οι άνθρωποι βρίσκονται συχνά σε μία κατάσταση σχέσεων, που η φαινομενολογία ονομάζει κανονική συμπεριφορά. Ο κόσμος της κανονικής 
συμπεριφοράς ορίζεται ως lifeworld -οι συνθήκες της καθημερινής ζωής που ο άνθρωπος παίρνει ως δεδομένες, σύμφωνα με τις οποίες δρα μέρα με 
τη μέρα, χωρίς αυτές να είναι αντικείμενο κάποιας συνειδητής σκέψης. Στην κατάσταση αυτή, ο άνθρωπος συνήθως δεν εξετάζει την κοσμοζωή 
(lifeworld), ούτε καν αναγνωρίζει την ύπαρξή της.» [Παρατίθεται στον David Seamon, The Human Experience of Space & Place, London: 
Croom Helm, 1980, σελ 149] 

3 Rebecca Solnit, Wanderlust – A History of Walking, London: Verso, 2001, σελ 5 
4 Περικλής Πολίτης, Γένη και Είδη του Λόγου· Αφήγηση, Πύλη για την ελληνική γλώσσα, κέντρο ελληνικής Γλώσσας, 2006 
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Η αφήγηση (από + ηγούμαι) είναι μια έννοια που ενυπάρχει στο σχεδιασμό· όταν περιηγούμαστε σε 

έναν σχεδιασμένο χώρο διαβάζουμε πολλών ειδών αφηγήσεις που έχουν την αφετηρία τους στις 

προθέσεις του αρχιτέκτονα ή στις απρόβλεπτες χρήσεις του χώρου. το σχεδιασμό είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιούνται σκόπιμα έννοιες –συμβολισμοί για το χώρο, που ενώ ανάγονται σε διαφορετικές 

περιοχές της αρχιτεκτονικής (λογοτεχνία, ανθρωπιστικές επιστήμες, πολιτική, κ.α.) εμπλουτίζουν την 

ανάγνωση και την εμπειρία του χώρου. 

Η κλασική μνημοτεχνική που αναπτύχθηκε από τους ρήτορες της αρχαιότητας, είναι ένας τρόπος να 

συσχετίσουμε τη σωματική μετακίνηση με την σκέψη, την αφήγηση και τον τόπο.5 Τπάρχει μια ε-

μπειρική γνώση ότι για να θυμηθούμε έναν συλλογισμό πρέπει να ανακαλέσουμε την διαδοχή των 

τόπων που συναντήσαμε όταν τον συλλάβαμε αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή για να επαναφέρουμε 

στη μνήμη μας μία διαδρομή, πρέπει πρώτα να επαναφέρουμε την σειρά των λογισμών που αναπτύ-

ξαμε διερχόμενοι από εκεί. Οι ρήτορες περπατούσαν σε «παλάτια μνήμης», διασχίζοντας σειρές δω-

ματίων για να εγγράψουν εκεί προς απομνημόνευση, τα μέρη του λόγου τους. Ο ρήτορας χρησιμο-

ποιεί ένα σύστημα αλληλουχίας χώρων (loci) για να εγγράψει εκεί μία σειρά σκέψεων. Η πληροφορία 

εγγράφεται σε πραγματικούς χώρους, άρα και ο τρόπος να την ανακαλέσεις είναι να περπατήσεις α-

νάμεσα τους (σωματικά ή με το νου) για να συμβεί η απαραίτητη σύνδεση. Θα λέγαμε λοιπόν, πως η 

νοητική μετακίνηση στο χώρο οδηγεί στην ανάγνωση6 μιας αφήγησης που κάποιος έχει εγγράψει 

στους τόπους που διαδεχόμαστε. 

Η αρχιτεκτονική ως μέσο απομνημόνευσης εξασθένισε την εποχή που η τυπογραφία και το βιβλίο 

έγιναν κύρια μέσα για την αναπαραγωγή της πληροφορίας. Αν υπάρχουν όμως περίπατοι που θυμίζουν 

βιβλία, έτσι υπάρχουν και βιβλία που θυμίζουν περιπάτους.7 Σα λογοτεχνικά κείμενα που θα αναλυθούν 

εκτενέστερα στη συνέχεια, Θεία Κωμωδία του Δάντη και Υπνερωτομάχια του F. Colonna, περιγράφουν 

και αναπαριστούν έντονα έναν μνημονικό περίπατο ανάμεσα σε πολύ ιδιαίτερους μνημειακούς τό-

πους.  

                                                 
5 Εκτός από τους ρήτορες, είναι γνωστό το παράδειγμα της Περιπατητικής σχολής του Αριστοτέλη, στην οποία συνδύαζαν το περπά-

τημα με την φιλοσοφική σκέψη. Αυτή η συνήθεια πλαισιωνόταν από τις κιονοστοιχίες στις στοές του Λυκείου, στις οποίες φημολο-
γείται ότι περπατούσε ο Αριστοτέλης κατά την διάρκεια της διδασκαλίας του. 

6 ε αυτό το συμπέρασμα φτάνει και η Rebecca Solnit στο Wanderlust – A History of Walking, London: Verso, 2001, σελ 77 
7 οπ., σελ 77 
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Σο περπάτημα ως ομιλία  

Σο περπάτημα στην πόλη είναι ένα είδος ομιλίας του πεζού. Ο Michel de Certeau στο «The Practice 

of Everyday life» επιχειρεί να «αναγνώσει» το σύστημα της καθημερινής πόλης, μεταφράζοντας το κα-

θημερινό περπάτημα με γραπτό. Ένα νέο πάζλ της πόλης δημιουργείται από μεταβαλλόμενες ρευ-

στές εικόνες, οι οποίες συνθέτουν την αφήγηση της αστικής εμπειρίας. 

«Τα σώματα των περιπατητών ακολουθούν την περιπλοκότητα ενός αστικού “κειμένου”, που αυτοί γράφουν 

χωρίς να μπορούν να διαβάσουν. [...] Τα κείμενα που διασταυρώνονται συνθέτουν μια πολλαπλή ιστορία που δεν 

έχει ούτε συγγραφέα ούτε θεατή-ακροατή».8 

Για τον de Certeau, το περπάτημα στην πόλη σημαίνει ότι και η ομιλία για το σύστημα της γλώσσας. 

Ερμηνεύοντας αυτόν τον συλλογισμό στο «The Practice of Everyday life»9 παραθέτει τις παρακάτω αντι-

στοιχίες: α) Σο περπάτημα είναι η διαδικασία οικειοποίησης της τοπογραφίας από τον πεζό, με τον 

ίδιο τρόπο που ο ομιλητής επιτελεί μια συγκεκριμένη χρήση της γλώσσας. β) Σο περπάτημα είναι 

μια χωρική δράση του τόπου, όπως το να μιλάς είναι μια ηχητική έκφραση της γλώσσας. γ) Σο περ-

πάτημα υπαινίσσεται συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών θέσεων στον χώρο, όπως η προφορική έκφραση 

συνδέει διαφορετικά νοήματα. 

Διαμέσου της πρακτικής του περπατήματος, η πόλη αφηγείται σειρές από ιστορίες και μνήμες που 

εκτυλίσσονται στον καθημερινό χώρο. Για τον de Certeau ένας τόπος υπάρχει γιατί εμπεριέχει τα 

νοήματα των καθημερινών του διασχίσεων. Θα λέγαμε ότι οι πολλαπλές διαδρομές που καταγράφο-

νται στον αστικό ιστό δημιουργούν έναν ρευστό χώρο, που συγκροτείται κυρίως από τη διασταύρω-

ση των αντιστοίχων πολλαπλών προσωπικών ιστοριών-αφηγήσεων. χετικά αναφέρει: 

«Το να περπατάς είναι να χάνεις έναν τόπο. Είναι η αόριστη συνθήκη, τού να είσαι απών και ταυτόχρονα προς 

αναζήτηση ενός ιδανικού. Η σκόρπια κίνηση που η πόλη ως μηχανή συγκεντρώνει και αναπαράγει, κάνει την ίδια 

να αποτελεί μια απέραντη κοινωνική εμπειρία ενός εκλιπόντος τόπου. Μια εμπειρία που σίγουρα είναι κατακερ-

ματισμένη σε απειροελάχιστα διασκορπισμένα κομμάτια (μεταθέσεις και πορείες), αλλά ανασυντίθεται από τις 

                                                 
8 οπ., σελ 93 
9 Michel de Certeau, The practice of Everyday life, Berkeley: University of California Press, 1984, σελ 97 
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σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στα πλήθη που διασταυρώνονται∙ και όλα αυτά μαζί περιπλέκουν ένα αστι-

κό πέπλο που κρύβεται πίσω απ‟ ότι θα „πρεπε να είναι, αλλά τελικά είναι μόνο ένα όνομα, η Πόλη.» 10 

Σα παραδείγματα μελέτης και η μεθοδολογία 

την έρευνα αυτή, δεν εξετάζεται η αφήγηση που προκύπτει από μια σταθερή εικόνα ή ένα στατικό 

έργο τέχνης, αλλά η αφήγηση που προκύπτει από την εναλλαγή της πληροφορίας. Αυτό μπορεί να 

συμβεί περπατώντας ανάμεσα σε «σημεία ενδιαφέροντος» ακόμα και στο εσωτερικό ενός κτηρίου 

όταν η εναλλαγή αφορά σε οπτικές θέες. Με τον ίδιο τρόπο που η εναλλαγή των κινηματογραφικών 

πλάνων συνθέτει τον κινηματογραφικό λόγο και η εναλλαγή των λέξεων την συγγραφική αφήγηση, 

έτσι και η εναλλαγή των τόπων συνθέτει την αρχιτεκτονική αφήγηση. 

Σο βασικό ερώτημα είναι η σχέση της σωματικής μετακίνησης με την αφηγηματικότητα του χώρου. 

Διερευνάται η πρόσληψη του αρχιτεκτονημένου χώρου μέσα από τη διαδοχή τόπων και οπτικών 

εναλλαγών κατά τη μετακίνηση του παρατηρητή (στα συγκεκριμένα παραδείγματα χώρων). Η εργα-

σία επιχειρεί να τεκμηριώσει την υπόθεση ότι η αφηγηματική πρόσληψη του τόπου εξαρτάται από το 

είδος της κίνησης που υποβάλλει ο εκάστοτε χώρος και τα «αφηγηματικά» μέσα που έχουν χρησιμο-

ποιηθεί κατά τον σχεδιασμό του. υνεπώς, θα μελετήσω τόσο το είδος της κίνησης και τους παράγο-

ντες που την καθορίζουν, όπως η γεωμετρία, η αρχιτεκτονική ιδέα και η χρήση· όσο και τις αφηγή-

σεις που εμπλέκονται κατά το σχεδιασμό του. 

Η μεθοδολογία βασίζεται στην ανάλυση μιας σειράς σημαντικών ιστορικών παραδειγμάτων από το 

χώρο της αρχιτεκτονικής και της λογοτεχνίας από την Αναγέννηση μέχρι τον 20ο αιώνα. Κοινό τους 

χαρακτηριστικό είναι ότι η συνθήκη της σωματικής μετακίνησης έχει σημαίνοντα ρόλο στο σχεδια-

σμό τους. Η επιλογή αυτών των πεδίων μελέτης βασίστηκε στην υπόθεση ότι η αφήγηση και η σωμα-

τική μετακίνηση είναι έννοιες που περιλαμβάνουν μια εμπειρία του χρόνου, τόσο στον πραγματικό 

χώρο που σχεδιάζεται στην αρχιτεκτονική όσο και στον φανταστικό χώρο της λογοτεχνίας. Ένας 

ακόμα στόχος είναι, η αλληλουχία των παραδειγμάτων να λειτουργήσει ως ένα είδος νέου αφηγημα-

τικού περιπάτου καθώς εκτυλίσσεται η ανάγνωση της παρούσας μελέτης. Εξετάζονται τέσσερα παρα-

                                                 
10 οπ., σελ 103  
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δείγματα: ο αγγλικός κήπος, ο "αρχιτεκτονικός περίπατος" του Le Corbusier, το αρχιτεκτονικό α-

φήγημα Τπνερωτομάχια και το Danteum του Giuseppe Terragni. 

Οι κήποι, αλλά και οι χάρτες, ως συστήματα αναπαράστασης σχεδιάζονται και διαμορφώνονται ως 

διαδρομές-πορείες.11 Ο αγγλικός κήπος (18ος αιώνας) στις απαρχές του μοντερνισμού είναι το κατ' 

εξοχήν ιστορικό παράδειγμα σχεδιασμού του χώρου, που βασίζεται στην εμπειρία της σωματικής 

μετακίνησης και του περπατήματος. Εισάγει σταδιακά μια νατουραλιστική άποψη στην διαμόρ-

φωση του τοπίου και έτσι διαφοροποιείται από τον τυπικό (formal) γαλλικό κήπο που χρησιμοποι-

εί την γεωμετρική χάραξη. Εκεί, μία θέση μπορεί να δώσει γενική εποπτεία του χώρου, σε αντί-

θεση με τον αγγλικό κήπο που απαιτεί από τον επισκέπτη να κινηθεί μέσα σε αυτόν. Οι ποιότητες 

που εξετάζονται εδώ είναι η διαμόρφωση του φυσικού τοπίου, το είδος της κίνησης, η χωροθέτη-

ση των κτηριακών κατασκευών, οι επιγραφές και τα διάφορα τεχνάσματα που επιδρούν στην ανά-

γνωση του τοπίου. 

Ο «αρχιτεκτονικός περίπατος» είναι ένας αρχιτεκτονικός μηχανισμός  που όρισε ο Le Corbusier, για να 

περιγράψει πως θα έπρεπε να σχεδιάζεται ένας χώρος. Αρχικά, θα δούμε πως συνθετικές αρχές 

από την αισθητική του γραφικού υπεισέρχονται σε αυτόν τον ορισμό. Η ερμηνεία του «περιπατη-

τικού» τοπίου της Ακρόπολης από τον Le Corbusier και τον Sergei Eisenstein με κοινή αναφορά 

στην ερμηνεία του Auguste Choisy θα δείξει την σχέση του μοντάζ με τον αρχιτεκτονικό περίπα-

το. Σέλος, θα μελετηθεί ο τρόπος που ο Le Corbusier εφαρμόζει τον αρχιτεκτονικό περίπατο 

στις βίλλες Savoye και La Roche και τι είδους διαδοχή και αφήγηση παράγεται εκεί. 

την λογοτεχνία υπάρχουν παραδείγματα όπου η διαδοχή της αρχιτεκτονικής των χώρων εντάσσε-

ται λειτουργικά στη δομή της αφήγησης. Σέτοια «αρχιτεκτονικά αφηγήματα» είναι το ποίημα Le Ro-

man de la Rose (13ος αιώνας), η Θεία Κωμωδία (14ος αιώνας) του Δάντη, η Υπνερωτομάχια του Francesco 

Colonna (τέλη 15ου αιώνα) και το La Petite Maison του Jean-Francois de Bastide (18ος αιώνας). Εδώ 

εξετάζονται δύο κείμενα από το χώρο της λογοτεχνίας ως προς τον τρόπο που ενσωματώνουν την 

                                                 
11 Giuliana Bruno, Atlas Of Emotion, Journeys in Art, Architecture and Film, Verso, 2002, σελ. 219 
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αρχιτεκτονική κατά την αφήγηση. Σα κείμενα αυτά είναι η Υπνερωτομάχια του Francesco Colonna 

και η Θεία Κωμωδία του Δάντη.  

το παράδειγμα της Υπνερωτομάχιας , η αρχιτεκτονική του χώρου περιγράφεται αναλυτικά και στο 

κείμενο και στην εικονογράφηση. Εξετάζεται η αναπαράσταση της μετακίνησης μέσα από την 

δομή του κειμένου και παράλληλα ο δομικός ρόλος που κατέχει η εικονογράφηση στο βιβλίο, ως 

ενεργό μέρος της αφήγησης. ημείο ενδιαφέροντος εδώ αποτέλεσε ο τρόπος που η αρχιτεκτονι-

κή διαδοχή των χώρων δημιουργεί την αφήγηση, κατά την ανάγνωση του κειμένου.   

τον 20ο αιώνα συναντάμε αρκετά παραδείγματα αφηγηματικής αρχιτεκτονικής , όπου το πρόγραμ-

μα του σχεδιασμού βασίζεται σ' ένα λογοτεχνικό αφήγημα ή σενάριο, όπως  για παράδειγμα  τα 

κτήρια και οι χώροι του αρχιτέκτονα John Hejduk.  Εδώ μελετώ ένα ιδιαίτερο παράδειγμα του 

ιταλικού ρασιοναλισμού, το κτήριο Danteum που σχεδιάστηκε από τον Giuseppe Terragni και το 

πρόγραμμά του είναι η αφηγηματική ποίηση της Θείας Κωμωδίας (14ος αιώνας) του Δάντη. Όπως 

το ποίημα αφηγείται την πορεία του Δάντη στις τρείς σφαίρες των νεκρών, έτσι και το κτήριο «κα-

τευθύνει» τον επισκέπτη να το περπατήσει και να βιώσει το κείμενο μέσα από τους αρχιτεκτονι-

κούς χειρισμούς του  Terragni. Σο ενδιαφέρον εδώ είναι διπλό, καθώς το ποίημα χρησιμοποιείται 

και για να υποδείξει πολιτικές πεποιθήσεις της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.  
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Η αλληγορική διάσταση των κήπων  

Η γραφική εικόνα ως σκηνή περιπάτου (στον αγγλικό κήπο) 

Ο γραφικός κήπος αναπτύχθηκε τον 18ο αιώνα σε σχέση με μια ευρύτερη κοινωνική αντίληψη της 

αγγλικής αστικής τάξης. Σο φιλελεύθερο πνεύμα είχε μεταδοθεί από την αγγλική λογοτεχνία του 17ου 

αιώνα στο αγγλικό τοπίο, με την τάση για ακανόνιστες και ασύμμετρες μορφές. «Σο τοπίο-κήπος 

είχε συλληφθεί ως ιδέα στην Αγγλία ανάμεσα στο 1710 και 1730 από φιλόσοφους, συγγραφείς και 

καλλιτέχνες –όχι από αρχιτέκτονες και κηποτέχνες», γράφει ο Sir Nikolaus Pevsner.12 Είναι μια φι-

λοσοφική περιήγηση στην ιστορία του πολιτισμού, μια αλληγορική επανασύνδεση με το παρελθόν, 

τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, τον Μεσαίωνα, την Αναγέννηση, αλλά και με εξω-ευρωπαϊκούς πολι-

τισμούς, για να καταλήξει στον Διαφωτισμό και τον ορθολογισμό.  

ημαντική επίδραση στον αγγλικό κήπο, άσκησαν τα γραφικά τοπία στην ιταλική ζωγραφική του 

17ου αιώνα των Claude Lorrain, Nicholas Poussin και Salvator Rosa (εικ.1). τη ζωγραφική τους 

βλέπουμε ερείπια και κτήρια κλασικής αρχιτεκτονικής, συστάδες από φιγούρες δέντρων και ήσυχα 

νερά να σχηματίζουν την απόσταση και να αποδίδουν βάθος στον πίνακα.13 Αυτό που χαρακτηρίζει 

μια γραφική εικόνα στην κλασική τοπιογραφία του 17ου αι., είναι τα πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης 

του βάθους του απεικονιζόμενου τοπίου.14 Σο μάτι οδηγείται από το πρώτο επίπεδο στο δεύτερο και 

ούτω καθεξής αλλάζοντας συνεχώς κατευθύνσεις, που προκύπτουν από την εστίαση του ματιού στο 

κεντρικό θέμα του εκάστοτε επιπέδου του πίνακα. Σο προοπτικό τέχνασμα του ζωγράφου αποκαλύ-

πτει τον χώρο μέσα από την πορεία του βλέμματος στα διάφορα επίπεδα μέχρι το μάτι να φτάσει 

στο βάθος του ορίζοντα (εικ.7 και 8α). Οι τοπιογράφοι δεν απεικόνιζαν υπαρκτά τοπία, αλλά επέλε-

γαν από την φύση τέτοιες σκηνές και τοπογραφικά στοιχεία ώστε να δημιουργήσουν το επιθυμητό 

γραφικό τοπίο στη σύνθεσή τους. Αυτό ήταν μόνο ένα έναυσμα για τους αρχιτέκτονες του τοπίου∙ να 

σχεδιάσουν έναν κήπο διαμορφώνοντας την ίδια τη φύση. Ο Uvedale Price υποστηρίζει πως ένας 

γραφικός κήπος πρέπει να ακολουθεί τις αρχές των τοπίων της ζωγραφικής και ο John Dixon Hunt15 

                                                 
12 Sir Nikolaus Pevsner, “Genesis of the Picturesque”, Architectural Review XCVL, 1944· επανεκδόθηκε στο Studies in Art, Ar-

chitecture and Design, 1968 
13 Kenneth Woodbridge, «Lotus International 30: Urban Parks», “Iconographic variations” 
14 Κυρίως στην ζωγραφική του Claude Lorrain αυτές οι ποιότητες είναι περισσότερο έκδηλες. 
15 John Dixon Hunt, Gardens and the Picturesque: Studies in the History of Landscape Architecture, NY: MIT Press, 1994 
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προσθέτει ότι το γραφικό είναι ένα κίνημα που επεξεργάζεται και ελέγχει τον κόσμο της φύσης, εικο-

νογραφώντας τον. Ενώ στη ζωγραφική η ανάδειξη του γραφικού γίνεται μέσω του στυλ και του ζω-

γραφικού θέματος, στους κήπους και τα φυσικά τοπία αποκτούν σημαίνουσα θέση τα τυπικά χαρα-

κτηριστικά της πυκνότητας, της αταξίας, της τραχύτητας και της αφθονίας.16 Αυτό αποτέλεσε τη με-

τάβαση σε μια περισσότερο φιλόξενη μορφική γλώσσα, προς το αόριστο, το τοπικό, το συναισθημα-

τικό και το υποκειμενικό. Οι αξίες της αισθητικής του γραφικού εισήλθαν στην εμπειρία ενός φυσι-

κού τόπου και ενεπλάκησαν με την κίνηση και το περπάτημα του παρατηρητή. Η διαδικασία αυτή 

ενεργοποίησε την μνήμη των γραφικών τοπιογραφιών που είχαν προηγηθεί και την προσμονή ενός 

ιδανικού τόπου (εικ.2). 

Η τραχύτητα, η πολυπλοκότητα, το μη-διάχυτο φως και η απεικόνιση των «απροόπτων της φύσης» 

δημιουργούν πολλά οπτικά ερεθίσματα, εναλλαγές στις ποιότητες χώρου, αντιθέσεις και εκπλήξεις. 

το κείμενο του Alexander Gerard «Essay on Taste» (1759), ο Montesquieu αναλύει την αναγκαιό-

τητα για ποικιλία και αντίθεση στο τοπίο, ώστε να ικανοποιηθεί η συναισθηματική πληρότητα του 

παρατηρητή. Η ευχαρίστηση και η ψυχική διέγερση που προκαλείται στον παρατηρητή από ένα το-

πίο με τέτοιες ποιότητες τεκμηριώνεται στη φράση του Montesquieu: «…χωρίς ποικιλία, το μυαλό 

αδρανεί» και «…οι αντιθέσεις εκπλήσσουν· συνεπώς, αντλούμε ευχαρίστηση από αντιθετικές ποιότητες 

και γενικότερα από τις ομορφιές της φύσης και της τέχνης που προκύπτουν από οξυμένες αντιθέσεις…». 

Η ιδέα του κήπου ήταν σύμφυτη με το εκθεσιακό σενάριο ενός μουσείου, υπό την έννοια της συλλο-

γής διαφορετικών αρχιτεκτονικών κτηριακών τύπων, μνημειακών κατασκευών και συμβολικών ση-

μείων αναφοράς (follies). Οι αγγλικοί κήποι ακολουθούσαν τις φιλοσοφικές αναζητήσεις των δημι-

ουργών τους. Η περιπατητική εμπειρία σε ένα τέτοιο τοπίο μπορεί να ξεδιπλώσει πτυχές μιας γεωφυ-

σικής ετεροτοπίας.17 Ο κήπος παίζει τον ρόλο της γεωφυσικής μετατόπισης και γίνεται σκηνή για να 

αναπτυχθούν πολλαπλές αφηγήσεις αντιπαραθέτοντας στον πραγματικό χώρο πολλαπλούς τόπους 

και διαφορετικούς χρόνους.  

                                                 
16 Βασικά χαρακτηριστικά για το γραφικό σύμφωνα με τον Uvedale Price: τραχύτητα, μοναδικότητα και αιφνιδιαστική ποικιλία (α-

συμμετρία στις γραμμές, απρόσμενο, έλλειψη προσανατολισμού) 
17 Giuliana Bruno, Atlas of Emotion, Journeys in Art, Architecture and Film, 2002, σελ 196 
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υνειρμικά, το τοπίο ως σκηνή αφήγησης παραπέμπει σε θεατρικό σκηνικό και χώρο ανταλλαγής 

ιδεών. Σο θέατρο ήταν μια παράλληλη επιρροή στην τέχνη των κήπων,18 κυρίως στην αντιμετώπιση, 

τη χρήση και την ένταξη των αρχιτεκτονικών στοιχείων στο τοπίο και καταυτόν τον τρόπο αιτιολο-

γούνται οι όροι «σκηνή» και «σκηνικό». Σην περίοδο του 18ου αιώνα, αντιστοίχως οι λέξεις στα αγγλι-

κά «scene» και «scenery», χρησιμοποιήθηκαν πρώτη φορά για να περιγράψουν το τοπίο αντιστοίχως 

ως άμεση μεταφορά της λέξης «stage». Σο κοινό μιας θεατρικής παράστασης προσμένει από την 

σκηνογραφία «να εγκαταστήσει την σκηνή» (to set the scene) για να λάβουν χώρα οι ανθρώπινες 

πράξεις. Ο Joseph Disponzio στην εισαγωγή στο βιβλίο του Watelet Essay on Gardens: A Chapter in 

the French Picturesque19 σχολιάζοντας τις αναλογίες μεταξύ θεάτρου και γραφικού τοπίου, αναφέρει 

πως την ίδια εποχή που οι τοπιοτέχνες διεύρυναν την ποικιλία των fabriques στους κήπους, το ευρω-

παϊκό θέατρο επίσης εξέλισσε περίπλοκα και εξεζητημένα σκηνικά τα οποία αποτελούσαν μια ένδειξη 

τού τι αναμένεται σε γενικές γραμμές να παρακολουθήσουν οι θεατές.  

κοπός ενός κήπου μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα, ήταν να παρέχει έναν ιερό τόπο όπως η αρχαία 

Αρκαδία,20 έναν βιβλικό παράδεισο, ένα ερημητήριο.21 Αυτό όμως που διαφοροποίησε τον αγγλικό 

κήπο από τα πρώτα του κιόλας στάδια, δεν ήταν η απουσία της αρχιτεκτονικής όπως αποτυπώνεται 

στα τοπία της αρχαίας Αρκαδίας, αλλά η κατάλληλη χρήση τέτοιων στοιχείων ώστε να αποδοθεί χα-

ρακτήρας στο τοπίο μέσα από την συσχέτιση. Η εμπειρία που δημιουργείται καθώς ο παρατηρητής 

μετακινείται στο τοπίο, προκαλείται από μια προσεκτικά μελετημένη σειρά γεγονότων και τοπογρα-

φίας, όπως και προοπτικών τεχνασμάτων ανασυνθέτουν την πρόσληψη του τοπίου. 

Θεωρώ, πως ο γραφικός κήπος μπορεί να ερμηνευθεί ως μνημοτεχνικός χώρος, ως χώρος δηλαδή 

που το απομονωμένο κτίσμα βρίσκεται σένα ετερόκλητο τοπίο, άγριο και φυσικό (εικ.9). Η μνημο-

τεχνική είναι αρχαία πρακτική συσχέτισης και απομνημόνευσης σκέψεων με εμβληματικές εικόνες ή 

λέξεις διαταγμένες και τοποθετημένες σε μια γνωστή αλληλουχία τόπων, έτσι ώστε ένας νοητικός πε-

                                                 
18 O William Kent (1685-1748), από τους σημαντικότερους σχεδιαστές κήπων στις αρχές του αιώνα, ήταν πρωτύτερα επιτυχημένος 

σκηνογράφος. 
19 Παρατίθεται στο βιβλίο του John Dixon Hunt, The Afterlife of Gardens, London: Reaktion, 2004, σελ.81 
20 Σο «γραφικό» τοπίο της ορεινής Αρκαδίας, χαρακτηριζόταν ως πηγή της ποιμενικής ποίησης και συμβόλιζε την φιλοσοφία γύρω 

από την ποιμενική ζωή. Η παράδοση της αρχαίας Αρκαδίας, αντιπαραθέτει στην επιτήδευση και την κανονικότητα του ανακτόρου, 
το ιδανικό τοπίο ειρήνης και ευτυχίας -την ανέγγιχτη φύση. Αυτή η παράδοση ήταν βαθειά εντυπωμένη στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. 

21 (το καταφύγιο του ερημίτη) 
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ρίπατος στους τόπους αυτούς να επαναφέρει στην μνήμη τις επιθυμητές σκέψεις.22 Οι μνημονικοί 

τόποι που χρησιμοποιούνται, πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως προς το μέγεθος, 

την διάταξη, την λαμπρότητα, το διάκοσμο, κ.α.23 Ένας κενός χώρος μπορεί να αποτελέσει μνημονι-

κό τόπο, με την τοποθέτηση σε αυτόν κάποιας εμβληματικής εικόνας ή αντικειμένου. Κατ’ αναλογία 

μια σειρά από follies μέσα στην ακαλλιέργητη φύση, αποτελούν εμβληματικές εικόνες –άρα μια σει-

ρά από μνημονικούς τόπους, ως κατασκευές μέσα σε ένα ετερόκλητο φυσικό τοπίο. Ο κήπος γίνεται 

πεδίο στο οποίο μέσω της διαδοχής χαρακτηριστικών εμβληματικών κτηρίων, αποτυπώνονται ιστο-

ρίες, μύθοι και πολιτικές ιδεολογίες.24 

Κτηριακά επεισόδια μιας πορείας 

τον γραφικό κήπο εισάγονται τα follies ή fabriques.25 Πρόκειται για αρχιτεκτονήματα όπως ναοί, πε-

ρίπτερα, γέφυρες, σπηλιές, μνημειακές στήλες, ερείπια, καταρράκτες και άλλα. Ως κατασκευές είναι 

κατά το πλείστον αναπαραγωγές σε μικρή κλίμακα σημαντικών αρχιτεκτονικών έργων προηγούμενων 

εποχών ή διαφορετικών πολιτισμών (π.χ. Κίνα). Για παράδειγμα ο κήπος του Stourhead στο Wilt-

shire της Αγγλίας, που αναπτύσσεται γύρω από μία τεχνητή λίμνη με νατουραλιστικό περίγραμμα 

(εικ.7), η αντίληψη για την κλίμακα του folly «Πάνθεον»26 είναι εντελώς διαφορετική αναλόγως το 

σημείο θέασης. Από απόσταση, το παιχνίδι της προοπτικής ξεγελάει το μάτι και αποκρύπτεται ότι το 

τέχνημα είναι μικροσκοπικό αντίγραφο του πραγματικού Πάνθεου της Ρώμης. 

Σα follies, χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν το βλέμμα και την προσοχή, πολλές φορές αιφνι-

διάζοντας τον περιπατητή και να τον προκαλέσουν να διανύσει απόσταση μέχρι το τέχνημα. Η πο-

ρεία του βλέμματος μπορεί άλλες φορές να είναι ελεύθερη ή εν μέρει καλυμμένη από τα στοιχεία του 

                                                 
22 Αναλυτικότερα για την μνημοτεχνική βλ. Frances Yates, The Art of Memory, London: Pimlico, 1992 
23 Κούρος, Πάνος, Μνημηδέν: πολυ-τοπικές, διαδραστικές επιτελέσεις μνημονικών περιεχομένων, Αρχιτέκτονες, τεύχος 37, Ιαν.-Υεβ. 2003, 

σελ.72 
24 Για τις πολιτικές ιδεολογίες βλέπε και τους κήπους του Stowe 
25 «fabrique» (fr): Όρος που στην αρχή χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει όλα τα κτήρια που απεικονίζονταν στην ζωγραφική του το-

πίου, αλλά από το 1770 ο όρος διευρύνθηκε αναφερόμενος σε όλες τις αρχιτεκτονικές κατασκευές ενός γραφικού κήπου. Αυτή η με-
τατόπιση της έννοιας έδειξε και την αλλαγή από την δισδιάστατη αναπαράσταση της εικόνας στην αυτόνομη αρχιτεκτονική έκφρα-
ση, αποδεικνύοντας την σύνδεση της ζωγραφικής τοπίου της εποχής με την τέχνη του γραφικού κήπου. Ο αγγλικός όρος «Folly» υ-
ποδηλώνει την «τρέλα» του τεχνήματος λόγω απουσίας λειτουργικού προγράμματος σε μια εποχή που επικρατεί η λογική (ορθολο-
γισμός).  

26 Folly των κήπων του Stourhead, αντίγραφο σε μικρότερη κλίμακα του Πάνθεον της Ρώμης 
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χώρου με αποτέλεσμα την απουσία ολοκληρωμένης αντίληψης για τον χώρο. πάνια, σ’ ένα γραφικό 

τοπίο έχουμε ολοκληρωμένη άποψη του χώρου. Αυτός είναι ο τρόπος που ο πραγματικός χώρος 

μιμείται την κλασική τοπιογραφία του προηγούμενου αιώνα (εικ.2). Σα διάφορα follies είναι μελετη-

μένα και σχεδιασμένα σύμφωνα με τους ζωγραφικούς κανόνες και η χωροθέτησή τους δεν προκύπτει 

από μία οργανωτική κάτοψη. Σα αρχιτεκτονήματα ξεπροβάλλουν μέσα από την φύση, δημιουργώ-

ντας μια σαφή αλλά ελκυστική αντίθεση με αυτήν, αλληγορώντας για ιστορικά, πολιτικά και μυθικά 

θέματα. 

Οι ιστορίες που αφηγούνται τα follies – fabriques συνήθως έχουν ως αφετηρία τα ρητά που είναι χα-

ραγμένα σε εμφανή σημεία συνδέοντας την οπτική πληροφορία των κατασκευών με κείμενο για να 

τροφοδοτήσουν νέες σκέψεις και συνειρμούς. Για παράδειγμα, στους κήπους του Stowe, είχαν εκδο-

θεί οδηγοί για να ενισχύσουν μια δευτερογενή πρόσληψη του τοπίου –την αφηγηματική– κατά την 

περιήγηση στους κήπους. Σο τοπίο έπρεπε να «διαβαστεί»· είχε μετατραπεί σε «λογοτεχνικό». «Κοι-

τάμε (τους κήπους του Stowe), αλλά μοχθούμε να κατανοήσουμε τι μας λένε. Χρειαζόμαστε υπότιτλους».27 Ο 

κήπος, όπως και κάθε έργο τέχνης, έχει πολλαπλές ερμηνείες, γι’ αυτό πάντα απαιτούσε από τους 

επισκέπτες του, γνώση του κλασικού κόσμου αλλά και της επικρατούσας αντίληψης για το τοπίο. 

Σην εποχή που η ορθολογική σκέψη είχε σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των ιδεών, το folly έγινε 

σύμβολο «ανορθολογισμού». Ο Anthony Vidler στο βιβλίο «Follies: Architecture For The Late-

Twentieth-Century Landscape» σημειώνει πως το folly έγινε ο αντίλογος του ορθολογισμού, ως σύμβολο 

περιττής πολυτέλειας· ως προειδοποίηση για τους σπάταλους και μη παραγωγικούς επενδυτές· ως 

αντικείμενο χωρίς καμία απολύτως χρήση. Ήταν ένα φάσμα κενότητας και αχρηστίας μέσα στο ο-

ποίο η λειτουργικότητα έμοιαζε ανούσια. Η έννοια του folly έμοιαζε με «τρέλα». Εκτός από «τρέλα» 

όμως, τα follies είναι και δείγματα αρχιτεκτονικών κτηρίων που παρέχουν αφ’ ενός αναφορές στην 

ιστορία της αρχιτεκτονικής (πχ. αρχαιοελληνικοί ναοί, αναγεννησιακά κτήρια, παγόδες κλπ) και αφ’ 

ετέρου ποικίλες λειτουργίες όπως ναοί, ερημητήρια, μνημεία, κρήνες, γέφυρες, κλπ. Ένας περίπατος 

σε κήπο μπορούσε μερικές φορές να συγκριθεί με μάθημα αρχιτεκτονικής. 

                                                 
27 Ανάγνωση κειμένου από επιγραφή σε folly που παρατίθεται στο ντοκιμαντέρ του Jonathan Meades, «Abroad Again: Stowe, Reading A 

Garden», BBC Documentaries, 2007 
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Σέτοιου είδους «παράλογα τεχνήματα» απόκτησαν νέα σημασία στο γραφικό κήπο. Κάθε κατασκευή 

εξυπηρετούσε την αισθητική του γραφικού (folly - fabrique) και ήταν μια καλά σκηνοθετημένη επιλογή. 

ύμφωνα με τον Morel,28 η επιλογή του κατάλληλου folly βασιζόταν απόλυτα στον χαρακτήρα όλου 

του κήπου και στην σχέση με τα περιβάλλοντα αντικείμενα. Κάθε «μικροσκοπικό μνημείο» σκόπευε 

να ερμηνεύσει τον συμβολισμό και την εικονογραφία του τοπίου, να μεσολαβήσει στο συναίσθημα, 

εκφράζοντας ένα εύρος αφηρημένων προθέσεων και ιδανικών.  

Κήπος και εναλλαγή εικόνων 

«Κάθε διαδρομή, φτιάχνεται από διαδοχές εικόνων» 

Horace Walpole29 

Η θεωρία και η πρακτική του γραφικού εισήγαγε μια σύγχρονη μέθοδο κριτικής επιλογής στον αρχι-

τεκτονικό σχεδιασμό, αυτή του μοντάζ και του θραύσματος.30 τους συμμετρικούς κήπους της Γαλ-

λίας31 το τοπίο παρουσιάζεται από μία και μόνη ιδανική οπτική γωνία (εικ.3), ενώ «ο αγγλικός κήπος 

προϋποθέτει τον περίπατο ως μέσο για να εξερευνηθούν οι εκπλήξεις και οι ανύποπτες γωνιές του, εμπλουτίζο-

ντας τις θεάσεις του τοπίου» γράφει ο ιστορικός κήπων John Dixon Hunt. ε μια εποχή που η Υύση 

ήταν ακόμα απαραίτητη ως συμπλήρωμα της κοινωνικής ζωής, ο ρόλος του ζωγράφου, του αρχιτέ-

κτονα και του κηποτέχνη ήταν να φανταστεί ή να διαλέξει από την ιστορία και την μυθολογία, μια 

σειρά χαρακτηριστικών στοιχείων που παρεμβαίνοντας σε συγκεκριμένες πορείες ή και διάσπαρτα 

μέσα στο τοπίο να ενεργοποιούν την ανθρώπινη σκέψη και τις αισθήσεις. υνεπώς η περιήγηση θα 

προκαλέσει μια διπλή ανάγνωση -την οπτική απόλαυση του γραφικού τοπίου και το κίνητρο για πε-

ραιτέρω νοητική επεξεργασία. Αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν τα διάφορα επεισόδια σ’ έναν κήπο -

περίπτερα, ναοί, κτήρια, λίμνες, δέντρα, λόφοι, μονοπάτια κ.α., οργανώνονται στον χώρο διαμέσου 

                                                 
28 Θεωρητικός στα τέλη στου 18ου αιώνα 
29 Horace Walpole, On Modern Gardening, London, 1780. Παρατίθεται στην διδακτορική διατριβή: Πάνος Κούρος, Αισθητική του 

αρχιτεκτονικού ερειπίου, Αθήνα, 1999, σελ 87 
30 Kenneth Woodbridge, «Lotus International 30: Urban Parks», [“Great thinking machines”], σελ 9 
31 Ο γαλλικός αναγεννησιακός κήπος ξεκίνησε την ανάπτυξή του περίπου το 1500. Φαρακτηριστικό του ήταν οι γεωμετρικές και συμ-

μετρικές φυτεύσεις παρτεριών, φύτευση σε γλάστρες, μονοπάτια με χαλίκι ή άμμο, διαμορφώσεις σκαλοπατιών και ραμπών, σιντρι-
βάνια μνημειακού χαρακτήρα, λαβύρινθοι και αγάλματα με πρόσωπα της μυθολογίας. υναντάται συχνά με τον τίτλο «formal gar-
den». Οι γαλλικοί κήποι κατηγορήθηκαν ότι υπαγορεύουν τις αρχές τις τυραννίας στην φύση, μέσω των αυστηρών γεωμετρικών και 
συμμετρικών διαμορφώσεων. Σο 1709 ο Dezallier d’ Argenville κάλεσε τους σχεδιαστές κήπων να δώσουν περισσότερη σημασία 
στην ίδια την Υύση παρά στην Σέχνη.  
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μιας νέας προοπτικής, μιας εικόνας από κινηματογραφικό καρέ.32 Σο τοπίο γίνεται περισσότερο κι-

νηματογραφικό παρά εικονογραφικό. χεδιάστηκε για να βιώνεται μέσα από την κίνηση, ως μια σει-

ρά από συνεχώς εναλλασσόμενες συνθέσεις τοπίου και όχι ως μία στατική εικόνα. Όπως αναφέρθηκε 

στην προηγούμενη ενότητα,33 η πορεία του βλέμματος συχνά διακόπτεται και μεταβάλλεται από την 

άτακτη και ακανόνιστη διαμόρφωση του τοπίου και παράλληλα με την κίνηση του σώματος η περι-

πατητική εμπειρία υφαίνει μία ροή εναλλασσόμενων εικόνων και οπτικών διαφυγών. Αυτός είναι ο 

τρόπος που το τοπίο του Stourhead μας αποκαλύπτεται. την πραγματικότητα κοιτάμε το τοπίο ως 

μια εναλλαγή αποσπασμάτων –είτε των follies είτε των στοιχείων της φύσης– καθώς το βλέμμα μας 

αλλάζει συνεχώς κατευθύνσεις34 και συναντά έντονες διαφορές εστιακών αποστάσεων (εκτός από το 

πρώτο επίπεδο διαφαίνεται και ένα μεσαίο, πριν το βλέμμα τερματίσει στο βάθος του ορίζοντα), μη 

κατορθώνοντας να αποκτήσει άμεσα μία συνολική εικόνα για τον χώρο στον οποίο κινείται. Αυτή η 

συνθήκη οπτικών ασυνεχειών συντελεί στον μετασχηματισμό του συγκεκριμένου τόπου σε τοπίο35, 

στην απόσπασή του δηλαδή από την ολότητα της Υύσης. Η σειρά των εναλλασόμενων σκηνών, επα-

ναδιευθετούν συνεχώς την σχέση του περιπατητή με ολόκληρη την άποψη του τοπίου και η έλλειψη 

άμεσης αναγνωσιμότητας του αρχιτεκτονημένου χώρου (εικ.8) συμβάλλει στην απόσπαση, ενώ το 

περπάτημα και η ανθρώπινη περιήγηση στο τεχνητό τοπίο, ενοποιεί και δημιουργεί την ολότητα του 

κήπου αποσπασμένη από την ολότητα της Υύσης που μιμείται. Η αποσπασματική αντίληψη του χώ-

ρου ενός κήπου όπως του Stourhead, κατά το περπάτημα του παρατηρητή, έχει άμεση σχέση με τον 

τρόπο που αντιλαμβανόμαστε ένα τοπίο στον κινηματογράφο, όταν αυτό έχει παραχθεί δια μέσου 

της έντεχνης γλώσσας του μοντάζ. 

Οι τουρίστες που επισκέπτονταν τους κήπους, ήδη από εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσαν βιβλία –

οδηγούς ή και άλλες συσκευές για την μεγέθυνση της οπτικής απόλαυσης. Όλες αυτές οι επινοήσεις 

παράλληλα με τις επιγραφές που επηρέαζαν την ερμηνεία των διαφόρων ανακαλύψεων, προσέδιδαν 

στην κίνηση των περιηγητών τελετουργικό χαρακτήρα. Αυτό συνέβαινε ιδιαιτέρως στους κήπους του 

Stowe, που είχαν μεγάλη φήμη εξαιτίας της αφθονίας των follies. Μια συσκευή που συχνά χρησιμο-

                                                 
32 Giuliana Bruno, Atlas of Emotion, Journeys in Art, Architecture and Film, 2002, σελ192 
33 Βλέπε σελ. 11 στο παρόν τεύχος 
34 Πάνος Κούρος, Αισθητική του αρχιτεκτονικού ερειπίου, διδακτορική διατριβή, Αθήνα, 1999, σελ.87 
35 Η έννοια του τοπίου αναλύεται εκτενώς στο βιβλίο των G. Simmel, J.Ritter, E. Gombrich, Το τοπίο, Αθήνα: ποταμός, 2004 
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ποιούσαν για την μεγέθυνση της οπτικής απόλαυσης και παραποίηση του οπτικού αποτελέσματος, 

ήταν ο κυρτός καθρέφτης «Claude glass» - κατά το όνομα του ζωγράφου Claude Lorrain36 ή «Black 

Mirror» από το χρώμα του καθρέφτη (εικ.4β). Ο καθρέφτης αυτός, φτιαγμένος από σκούρο ή sepia 

γυαλί, χρησιμοποιήθηκε από τους παρατηρητές για να αποσπάσουν γραφικές θέες και να συγκρίνουν 

το αληθινό τοπίο με το αναπαριστώμενο στις τοπιογραφίες του προηγούμενου αιώνα. Τπήρχε σε 

διάφορα μεγέθη, είτε τσέπης που έκλεινε σε κασετίνα, ή και μεγαλύτερα μεγέθη που μεταφέρονταν 

σε βαλιτσάκια. Φρησιμοποιήθηκε από καλλιτέχνες, επισκέπτες και ειδήμονες της ζωγραφικής τοπίου. 

Η τεχνική αυτή κατάφερνε να αποσπάσει το υποκείμενο θέμα από τον περιβάλλοντα χώρο, μειώνο-

ντας τις διαθλάσεις του φωτός και εξομαλύνοντας τα χρώματα και τις τονικότητες της απεικονιζόμε-

νης εικόνας, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να προσομοιάζει τις ζωγραφικές ποιότητες του Lorrain. Σο 

γεγονός της αφαίρεσης των λεπτομερειών και των ατελειών της οπτικής του ματιού, μετέτρεπε το 

περιβάλλον τοπίο σε απεικόνιση μιας ιδεατής φύσης, προσδίδοντας καθολικά χαρακτηριστικά. Ο 

William Gilpin,37 τόνισε ότι εξαιτίας της φυσιολογίας του ματιού δεν μπορούμε ταυτόχρονα να έ-

χουμε καθαρή εικόνα του βάθους (background) και του προσκήνιου (foreground) και χάνουμε την 

γενική εντύπωση (εικ.5). Ο κυρτός καθρέφτης από την άλλη, έκανε δυνατό στο μάτι να εξερευνήσει 

την γενική εντύπωση της εικόνας, την φόρμα των αντικειμένων και την ομορφιά των αποχρώσεων σε μία „συ-

γκεντρωμένη‟ απεικόνιση και να μελετήσει το σύνολο με μία μόνο εστίαση.38 

Ο Gilpin περιγράφει και άλλους τρόπους για να αλλάξει κανείς το οπτικό αποτέλεσμα, όπως να κλεί-

σει το ένα μάτι, να μισοκλείσει και τα δύο, να σκύψει στο έδαφος και να κοιτάξει το τοπίο από χαμη-

λά, ή να το κοιτάξει μέσα από ένα χρωματιστό γυαλί, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται για ανώτερα 

οπτικά αποτελέσματα από την φυσική όραση του ματιού, αλλά για την απόλαυση της νεωτερικής ει-

κόνας που δεν είχε συνηθίσει να βλέπει το μάτι. 

                                                 
36 Claude Gellée (Lorrain), χαρακτηριστικός ζωγράφος τοπίων του 17ου αιώνα, του οποίου το όνομα συνδέθηκε με την αισθητική του 

γραφικού στα τέλη του 18ου αι. 
37 William Gilpin, άγγλος καλλιτέχνης και συγγραφέας του 18ου αι, από τους πιο σημαντικούς εισηγητές της έννοιας του γραφικού. Από 

το 1769 μέχρι το 1777 ο Gilpin ταξίδεψε στα τοπία της Αγγλίας και κατέγραψε τις παρατηρήσεις του σε μια σειρά εκδόσεων, το 
Observations (1782) και μετά στο in Three Essays: on Picturesque Beauty (1792). 

38 William Gilpin, Remarks on forest scenery and other woodland views, vol. II, επιμ. Thomas Dick Lauder, Edinburgh: Fraser & co., 1834, 
σελ 233-234 
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«Αν ο καθρέφτης έχει ένα ιδιάζων χαρακτηριστικό αυτό είναι ότι επιτρέπει στο μάτι να μην αλλάζει το εστιακό 

βάθος, κάτι που συμβαίνει όταν διερευνά τις θέες της Φύσης –άλλο εστιακό βάθος στις μακρινές αποστάσεις και 

άλλο στις κοντινές. Αυτή η αλλαγή του εστιακού βάθους, θεωρητικά τουλάχιστον (για την πράξη δεν είμαι σί-

γουρος), προκαλεί μια μικρή σύγχυση. Στον καθρέφτη μελετάμε το σύνολο με ένα εστιακό βάθος.» 

Η τεχνική του καθρέφτη φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα από την αποσπασματικότητα και την πολυ-

πλοκότητα της περιπατητικής εμπειρίας και το τοπίο ξαναγίνεται εικονογραφικό. Η πληθώρα των 

εναλλαγών εξομαλύνεται και δίνει την θέση της στον εξωραϊσμό του ειδώλου ικανοποιώντας την δι-

αρκή ανάγκη για απεικόνιση μιας ιδεατής φύσης. Με εργαλείο ανάγνωσης τον καθρέφτη, το τοπίο 

συσχετίζεται με τα πλέον ευρέως γνωστά παραδείγματα ζωγραφικής τοπίου. Σαυτόχρονα παρατηρεί-

ται αλλαγή και στην σωματικότητα του παρατηρητή όταν κοιτάει μέσα από τον καθρέφτη γιατί έχει 

πλάτη στο τοπίο που αντικρίζει (εικ.4α). Ο καθρέφτης παρεμβάλλεται στην σωματική εμπειρία ανά-

γνωσης του χώρου, με παρόμοιο τρόπο όπως η χρήση οδηγών - βιβλίων κατά την περιήγηση μεσο-

λαβεί στην αντιληπτική ανάγνωση του τοπίου. Ο καθρέφτης39 και το κείμενο συνιστούν δύο μετα-

φράσεις του τοπίου σε άλλες γλώσσες και όλα μαζί συνθέτουν νέες αφηγήσεις. 

ύμφωνα με τον Gilpin, η «μη-κανονικότητα» και η «τραχύτητα» συνδιαμόρφωσαν το «γραφικό», το 

οποίο ορίζει ως την ευτυχή ένωση της απλότητας και της ποικιλίας. Αλλού αναφέρει το Γραφικό ως τον 

συνδυασμό του Υψηλού και του Ωραίου και έτσι στο τέλος του αιώνα η έννοια του γραφικού από «εικο-

νογραφική» και «ζωγραφική», έγινε περισσότερο αισθητικός όρος.40  

Κυκλοειδείς περίπατοι 

Ο σχεδιασμός και η διάταξη ενός αστικού πάρκου ή ενός αγγλικού τοπίου-κήπου41 είχε σκοπό να 

δώσει μορφή στην κίνηση του πλήθους. Η ευθεία γραμμή και ο αυστηρά γεωμετρικός κύκλος είναι 

τα λιγότερο «φυσικά» σχήματα. Από την άλλη τα αραβουργήματα και οι ελεύθερες καμπυλόγραμμες 

                                                 
39 Η επινόηση του καθρέφτη που μεσολαβούσε στο υπάρχον τοπίο – σκηνικό και στον θεατή, σύμφωνα με την Giuliana Bruno, προϋ-

παντεί την κινηματογραφική πρακτική της κάμερας (Atlas of Emotion, Journeys in Art, Architecture and Film, σελ 193). 
40 Hanno-Walter Kruft, A history of architectural theory: from Vitruvius to the present, NY: Princeton Architectural Press, 1996, σελ. 263-

264 
41 Η διαφορά μεταξύ τοπίου-κήπου του 18ου αιώνα και του αστικού πάρκου του επόμενου αιώνα, στην πραγματικότητα είναι το θε-

σμικό πλαίσιο και η έμφαση στον αστικό χαρακτήρα. 
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χαράξεις είναι για τον Charles Baudelaire μια γλώσσα που μέσα της μπορείς να διαβάσεις την επιθυμία και 

την ταραχή της ψυχής. 

Αυτό το μοτίβο κάνει εφικτή την κυκλική κίνηση που είναι απαραίτητη για την εξερεύνηση του πάρ-

κου από τους περιπατητές του, γιατί περιέχει ατελείωτες δυνατότητες κατεύθυνσης (χωρική αφθονία). 

Η φιγούρα του αραβουργήματος έχει πολλά κοινά με την εικόνα που αφήνουν τα ίχνη ενός κινούμε-

νου πλήθους. Σο πάρκο της πόλης παρουσιάζεται με λαβυρινθικές φόρμες και εκφράζει ποιότητες του 

συναισθήματος της πόλης: ένταση, ηχηρότητα, αντήχηση, διαύγεια σκέψης και ταραχή στον χρόνο και τον χώρο» 

(Baudelaire). 

υνεπώς το αστικό πάρκο ειδώθηκε σαν ένας ναός για περισυλλογή και σκέψη στην καρδιά της μη-

τρόπολης. Η αντίληψη για το περπάτημα του 19ου αιώνα εγκαθίδρυσε έναν σύνδεσμο με την ιδέα του 

κύκλου ή του κυκλοειδούς.42 Όρισε επίσης την βάση των ελικοειδών γραμμών των πάρκων της περιό-

δου εκείνης. 

Σο παράδειγμα του Stowe 

Αν και μέχρι το 1690 οι κήποι του Stowe είχαν πρώιμο baroque χαρακτήρα, σύντομα μετατράπη-

καν σε μεγαλοπρεπής κήπους και έγιναν ευρέως γνωστοί από τον μετέπειτα ιδιοκτήτη Richard Tem-

ple (Cobham). Ο λόρδος Cobham ανέθεσε στον αρχιτέκτονα John Vanbrugh και στον σχεδιαστή 

κήπων Charles Bridgeman να ανασχεδιάσουν το τοπίο και να διευρύνουν τους κήπους της κατοικίας 

(1715-26) (εικ.9). τον εκτεταμένο άξονα του κτηρίου σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν σύμφωνα με 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα της εποχής παρτέρια, ένας μακρύς περιπατητικός διάδρομος, μία οκταγωνική 

λίμνη και τα δίδυμα περίπτερα του Vanbrugh που πλαισίωναν περιμετρικά την είσοδο. Αν μη τι άλ-

λο, αυτή ήταν μια γεωμετρική διάταξη που θα μπορούσε να κατατάξει τους κήπους στο γαλλικό στυλ 

του Le Nôtre. Αυτό όμως που διαφοροποίησε την περίπτωση του Stowe από το γαλλικό μοντέλο,43 

ήταν ο μεγάλος αριθμός των αρχιτεκτονημάτων (fabriques) -ναοί, καθίσματα, στήλες και άλλες μνη-

μειακές κατασκευές (εικ.12). Αυτά δεν ήταν απομονωμένα στοιχεία στο τοπίο όπως εξελίχθηκαν αρ-

γότερα, αλλά είχαν σχεδιαστεί σε άμεση σχέση με την δομή των κήπων, διακόπτοντας γραμμικές 

                                                 
42  Kenneth Woodbridge, «Lotus International 30: Urban Parks», [“Great thinking machines”], σελ 9 
43  Αυτές οι αλλαγές έγιναν κυρίως από τον Bridgeman, μετά τον θάνατο του Vanbrugh το 1726. 
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θέες, τοποθετημένα πολλές φορές στο κέντρο ακτινωτών μονοπατιών ή καταλαμβάνοντας προμαχώ-

νες στα όρια των κήπων «ha-ha» (εικ.6).44 Ο Bridgeman επίσης, δημιούργησε πληθώρα μονοπατιών 

ανάμεσα από ακανόνιστες «τεχνητά φυσικές» φυτεύσεις που οδηγούσαν σε πολλά σημεία με γραφικές 

θέες. 

Αυτή ήταν η κατάσταση στο Stowe όταν ανέλαβε τον σχεδιασμό ο William Kent το 1730 περίπου. 

Ο Kent, αφενός διατήρησε την βασική δομή και τους άξονες των κήπων και αφετέρου εξάλειψε τα 

κανονικά - γραμμικά περιγράμματα διαμορφώσεων όπως μονοπάτια και λίμνες, χρησιμοποιώντας 

καμπυλοειδείς χαράξεις. Σο αποτέλεσμα ήταν η έναρξη της μεταστροφής προς ένα φυσικό και οργα-

νικό οπτικό αποτέλεσμα. Ο Kent επίσης, εμπλούτισε με περισσότερα κτήρια το τοπίο και το όνομά 

του έκτοτε συνδέθηκε με τον κτηριακό σχηματισμό «Ηλύσια Πεδία» (Elysian Fields)45 τα οποία περι-

βάλλουν μια σειρά στενών λιμνών που καταλήγουν στην μεγάλη οκταγωνική λίμνη. Η σύνδεση των 

παλιών με τους νέους κήπους σηματοδοτήθηκε με τον στρογγυλό «Ναό της Αρχαίας Αρετής» (Tem-

ple of Ancient Virtue) του Kent ο οποίος διακόπτει την θέα στο τέλος του μεγάλου γραμμικού περι-

πάτου «The Cross Walk» που είχε διαμορφωθεί στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης των κήπων. Αργότε-

ρα, το μονοπάτι αυτό οδηγούσε σχεδόν αποκλειστικά στον στρογγυλό ναό -χωρίς δηλαδή να συνεχί-

ζει σε κάποιο επόμενο «επεισόδιο»- αλλά στην πραγματικότητα αυτός ήταν ο σκοπός τέτοιων τεχνη-

μάτων∙ να γίνονται στόχοι και να προτρέπουν την κίνηση προς αυτά. Η αυθεντικότητα της σκηνής 

που αντικρίζει κανείς καταφθάνοντας στον ναό αποτελεί δικαίωση για τον περιπατητή. Ρέοντα νερά 

που ξεκινούν από μία περίτεχνη σπηλιά σχηματίζοντας μια σειρά από στενές λίμνες, μιμούνται την 

εικόνα ενός ποταμού (River Styx). Η ανατολική πλευρά της κοιλάδας είναι διαμορφωμένη με διά-

σπαρτες συστάδες δέντρων και θάμνων και τελειώνει με έναν ευθύ δρόμο και ένα κανάλι. Η δυτική 

της πλευρά, εφαπτόμενη στον προϋπάρχοντα κήπο, αποτελείται από άλση και πρασιά. Μετά το 

                                                 
44 ha-ha: Είναι τύπος περίφραξης σε κήπο ή πάρκο (αρχιτεκτονική σύλληψη του Charles Bridgeman), σχεδιασμένος για να μην διακό-

πτει την θέα και να μην γίνεται ορατός μέχρι κανείς να φτάσει κοντά. Αποτελείται από μία τάφρο της οποίας η μία πλευρά είναι κά-
θετη και συνήθως ενισχυμένη με πέτρα, ενώ η απέναντι είναι κεκλιμένη. (εικ.0) Αυτή η τεχνική, πραγματοποιούσε την οπτική ενο-
ποίηση του τοπίου του κήπου με την υπόλοιπη ύπαιθρο και την απελευθέρωσή του από την κανονικότητα που επιφέρουν και περι-
κλείουν τα ορατά όρια μίας περίφραξης. 

45 τα Ηλύσια Πεδία υπήρχαν τα εξής αρχιτεκτονήματα (follies): «Ο Ναός της Αρχαίας Αρετής» (The Temple of Ancient Virtue), 
«Ο Ναός των Μεγάλων Βρετανών» (The Temple of British Worthies), «Η Γέφυρα των Όστρακων» (The Shell Bridge), «Η πηλιά» 
(The Grotto), «Η Κρήνη των Εποχών» (The Seasons Fountain), «Η τήλη Grenville» (The Grenville Column), «Σο Μνημείο 
Cook» (The Cook Monument). 
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1741, ο Lancelot “Capability” Brown διαδέχθηκε τον Kent στον σχεδιασμό των κήπων του Stowe 

και το αποτέλεσμα πλέον ήταν η σκηνοθετημένη απουσία εμφανούς επέμβασης. Η αντιμετώπιση του 

Brown στην διαμόρφωση κήπων ήταν καθαρά οργανική· σχεδίαζε κήπους σαν να ήταν η φυσική εξέ-

λιξη του τοπίου, αποκρύπτοντας έντεχνα την ανθρώπινη επέμβαση. 

Για τους κήπους του Stowe και το μεγάλο πλήθος των επισκεπτών τους, έγινε μια σειρά από εκδό-

σεις έτσι ώστε να εκτιμηθούν όσο το δυνατόν, εκτός από την πληθώρα των αντικειμένων, οι συνδέσεις 

και οι αφηγήσεις που τα συνέδεαν. Πολλοί ναοί είχαν επιγραφές με ρητά, ή λογοπαίγνια και το 1744 

μια σειρά από εικονογραφημένους οδηγούς46 εκδόθηκε με ποιήματα και επεξηγήσεις, ώστε ο κήπος 

να γίνει περισσότερο ξεκάθαρος και αντιληπτός σε βάθος. Η αφθονία των οδηγών αυτών εξηγείται 

τόσο εξαιτίας των ολοένα αυξανόμενων επισκεπτών όσο και από την εξέλιξη της μορφής του στην 

διάρκεια του δευτέρου μισού του 18ου αι. Αν και οι οδηγοί παρείχαν συγκεκριμένες διαδρομές με 

επιλεγμένες τις καλύτερες γραφικές θέες, ο William Gilpin σε μια επίσκεψή του στο Stowe, δεν ακο-

λούθησε τις οδηγίες αλλά μια αυθόρμητη προσωπική πορεία, γεγονός που δηλώνει την χωρική πο-

λυπλοκότητα και αφθονία των δυνατών διαδρομών στους κήπους. 

Μία τεκμηρίωση της άποψης του Pevsner, ότι δηλαδή το αγγλικό τοπίο του 18ου αιώνα σχετίστηκε 

με την φιλελεύθερη αντίληψη του άγγλου πολίτη, αποκαλώντας τον ως «ο κήπος του φιλελευθερι-

σμού», είναι οι δύο ναοί: της Αρετής και των Μεγάλων Βρετανών. Απέναντι από τον Ναό της Αρε-

τής47, γίνεται εμφανές το μνημείο των Μεγάλων Βρετανών (British Worthies), με προτομές λαξευμένες 

στο τοίχο. Οι ήρωες της Βρετανικής επανάστασης που απεικονίζονταν, ήταν εκτός από φιλοσόφους, 

καλλιτέχνες, βουλευτές48 και ο βασιλιάς Αλφρέδος, που εξέφραζε το ιδανικό πρότυπο βρετανού βα-

σιλιά. Αυτή η διευθέτηση χώρου και μνημείων αποτέλεσε μια αλληγορία ενάντια στην υποκείμενη 

τυραννία των κυβερνώντων Robert Walpole και του παλατιού του Γεωργίου ΙΙ. Δύο λογοτεχνικά 

κείμενα υπήρξαν οι κύριες αφορμές για να υλοποιηθεί αυτή η αλληγορία. Ένα από αυτά προτάθηκε 

                                                 
46  Σο υλικό αυτό συλλέχθηκε και οργανώθηκε σε μία έκδοση από τον George Clark με τίτλο «Descriptions of Lord Cobham‟s Gardens at 

Stowe, 1700-1750» 
47 Ο Ναός της Αρετής περιείχε τέσσερα πλαστικά αντίγραφα αυθεντικών αγαλμάτων σε πραγματικό μέγεθος του Όμηρου, του ω-

κράτη, του Λυκούργου -συγγραφέα της πάρτης, και του Επαμεινώνδα της Θήβας. 
48 Μνημείο των Μεγάλων Βρετανών: Alexander Pope, John Locke, William Shakespeare, Inigo Jones, Sir Isaac Newton, John 

Hampden, John Milton, Sir Francis Bacon, Elizabeth I, William III, King Alfred the Great, Thomas Gresham, The Black 
Prince, Sir Walter Ralegh, Sir Francis Drake, Sir John Barnard 
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από τον George Clarke και ήταν το κείμενο του Addison που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό περιοδι-

κό «The Tatler» (Νο.123, 21 Ιαν. 1709/10). Ο Addison περιγράφει ένα αλληγορικό όνειρο στο ο-

ποίο:  

«[…] βρισκόταν σ‟ ένα μεγάλο δάσος, που είχε πολλά μονοπάτια και ήταν γεμάτο με κόσμο. Ακολούθησε μια 

ομάδα μεσόκοπων περιπατητών και περιγράφει την διαδρομή που πήρε και τα κτήρια που είδε. Όλη η βασική 

οργάνωση του Elysian Fields περιγράφεται σ‟ αυτό το όνειρο. Προχωρούσε σ‟ έναν μεγάλο ευθύ δρόμο (The 

Great Cross Walk) που έληγε με έναν ναό που εξυμνούσε την αρετή του αρχαίου κόσμου (Temple of Ancient 

Virtue). Σε κάθε πλευρά του δρόμου ήταν σειρές από δάφνες και ανάμεσά τους μαρμάρινα τρόπαια, κίονες και 

αγάλματα νομοθετών, ηρώων, πολιτικών, φιλόσοφων και ποιητών. Τα άτομα που ταξίδεψαν σ‟ αυτό το σπουδαίο 

μονοπάτι είναι προσωπικότητες με εξαιρετική προσφορά για το κράτος τους ή για ολόκληρη την ανθρωπότη-

τα[…]»  

Σα γραπτά κείμενα όμως, αν και επηρεάζουν αντιλήψεις, δεν παράγουν χωρικές φόρμες. Αυτές δια-

μορφώνονται από την εκάστοτε κατάσταση και τα προϋπάρχοντα μοντέλα. Ο ναός της Αρετής, το 

μνημείο των Μεγάλων Βρετανών, αλλά και η διαμόρφωση της κοιλάδας είναι παραλλαγές από προη-

γούμενες τάσεις και κήπους. Οι αρχικές μορφές από τις οποίες δανείστηκαν στοιχεία όμως δεν έχουν 

τόση σημασία. Αυτό που πραγματικά έχει αξία να κατανοήσει κανείς είναι πως χρησιμοποιήθηκαν 

στο παράδειγμα του Stowe και να υπενθυμίσουμε (κάτι που σύντομα είχε ξεχαστεί) ότι η γραμμική 

πορεία στον ναό της Αρετής (Cross Walk) ήταν ένα απαραίτητο προπαρασκευαστικό στάδιο πριν 

φτάσει κανείς στην κοιλάδα του Elysian Fields. Η αντίθεση αυτή ήταν σκηνοθετημένη. Μετά το 

1750 με κάποιες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο τοπίο, η γεωμετρία της πορείας Cross Walk 

χάθηκε και το διπλό νόημα της θέσης του Ναού της Αρετής χάθηκε. Πλέον η συσχέτιση του ναού 

γινόταν μόνο με το Elysian Fields και μετατράπηκε σε θραύσμα μετά την απομόνωση του από το 

σύνολο. 

Αυτό που έγινε στους κήπους του Stowe, ήταν μια κρίσιμη αλλαγή στην μέθοδο του γραφικού όσον 

αφορά την διαμόρφωση και τις χαράξεις του εδάφους. Σο νέο τοπίο διαμορφωνόταν περισσότερο με 

τη ματιά ενός ζωγράφου, παρά με του αρχιτέκτονα. Αυτή η αλλαγή έδωσε την δυνατότητα σε πολ-

λούς ιδιοκτήτες να παίρνουν οι ίδιοι αποφάσεις για βελτιώσεις, επηρεάζοντας ανεξέλεγκτα το τοπίο. 

Η σημαντική θέση του «amateur-dilettante» στην αγγλική παράδοση είναι μία βασική διαφορά με το 
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γαλλικό στυλ. Όσο η νέα κατάσταση κέρδιζε μνημειακό χαρακτήρα, η γραμμικότητα των κήπων 

έσπαγε και γεννιόντουσαν ελικοειδής χαράξεις και καμπύλες επιφάνειες. 

ε αντίθεση με την πληκτική ρουτίνα του γαλλικού κήπου Le Nôtre, o Alexander Pope49 προτείνει 

την φυσικότητα50 ενός τοπίου σαν αυτό του Stowe στο Buckinghamshire. Σο αποτέλεσμα ήταν ένα 

τοπίο που είχε ακολουθήσει την δικιά του ανάπτυξη, στο οποίο κτήρια και ιδιαίτερα φυσικά στοιχεία 

έμοιαζαν διάσπαρτα στον χώρο. Οι επισκέπτες του Stowe μπορούσαν να περπατούν σε μονοπάτια 

που τους οδηγούσαν από το ένα κτήριο στο άλλο, ανάμεσα από δέντρα και πάνω από λίμνες, έτσι 

ώστε να τους αποκαλύπτονται συνεχώς απρόσμενες θέες κτηρίων που πιθανόν είχαν ξανασυναντήσει 

αλλά κάθε φορά η απόσταση ή η τοποθέτησή τους σ’ ένα άλλο ολοκληρωμένο οπτικό σύνολο μετα-

σχημάτιζε την εικόνα. Η εν κινήσει εμπειρία του τοπίου και οι διαφορετικές οπτικές των ίδιων αντι-

κειμένων-κτηρίων, δημιουργούσαν εσφαλμένες εντυπώσεις για την τοπογραφική αλήθεια του δια-

μορφωμένου τοπίου. Δύσκολα μπορούσε κάποιος να καταμετρήσει τα διάφορα follies. Η κυκλοειδής 

πορεία των περιπατητών ως αποτέλεσμα των ελικοειδών μονοπατιών, ήταν σημαντικό τέχνασμα του 

σχεδιασμού εξαιτίας της ψευδούς αίσθησης που δημιουργούσε για την αντίληψη της κλίμακας και της 

απόστασης.  

  

                                                 
49 την εποχή του Pope οι κήποι είχαν ήδη διαμορφωθεί από τους Charles Bridgeman και William Kent (1731). 
50 Η ιδέα του «φυσικού» εμπεριέχει δύο ευδιάκριτα αντιθετικά σενάρια, σημειώνει ο Sir Nikolaus Pevsner. Σο ένα είναι η «αιώνια 

αρχή του κόσμου» αναφερόμενος στις αρχές της αρμονίας που εδράζουν στην αρχαία αρχιτεκτονική και το άλλο η «ανέγγιχτη φύ-
ση». Αυτή η διχοτομία κληρονομήθηκε στην ευρωπαϊκή παράδοση∙ η κανονικότητα της αρχαίας αρχιτεκτονικής και το «άτακτο» 
του φυσικού τοπίου, μπορούσαν εξίσου να αναφέρονται στο «φυσικό».  
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Εικόνες – Διαγράμματα 

 
Claude Lorrain, A Sunset or Landscape with Argus 

Guarding Io. Σοπιογραφία με κυκλικό ναό βασισμένο 

στο «Temple of Vesta» στο Tivoli  

 
Claude Lorrain, Landscape with Aeneas at Delos , 1672 

 
Claude Lorrain, Ulysses Returns Chryseis to her Father, 

1648 

 
Claude Lorrain, Seaport with setting Sun, 1637 

εικ.1 Σοπία από πίνακες του Claude Lorrain, 17ος αιώνας (οι εικόνες είναι από τον ιστότοπο 

www.claudelorrain.org) 
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εικ.2 Claude Lorrain, Mount Helion (Parnassus), 1680 και άποψη από το τοπίο του Stourhead (το Πάνθεον από 

την ανατολική όχθη της λίμνης) 

  
εικ.3 Κήποι των Βερσαλλιών, κάτοψη  
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εικ.4α «Claude Glass». Ο παρατηρητής έχει πλάτη στο 

τοπίο που ατενίζει (κολλάζ με φωτογραφία του καθρέφτη 

από το μουσείο V&A -www.vam.ac.uk) 

εικ.4β «Claude Glass» (www.re-picture.info) 
εικ.6 Σομές βυθισμένου ορίου «ha ha». Οπτική ενο-

ποίηση διαμορφωμένου τοπίου με την περιβάλλουσα 

φύση 

εικ.5 Σοπίο από την περιήγηση του W. Gilpin στον 

ποταμό Wye στην Ουαλία (παρατίθεται στο βιβλίο 

του «Observations on the River Wye and Several Parts of 

South Wales &c. Relative Chiefly to Picturesque Beauty», 

2nd ed., London, 1770) 
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εικ.7 Stourhead, Wiltshire. χέδιο του F.M.Piper, 1779, που φανερώνει την μελετημένη τεχνοτροπία του 

τοπίου και τις διάφορες οπτικές διαφυγές (ο χάρτης παρατίθεται στο βιβλίο του Robert Harbison Τhe Built, 

the Unbuilt & the Unbuildable, In Pursuit of Architectural Meaning) 
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Κατακερματισμένες εικόνες, Οπτικές ασυνέχειες, Σεχνήματα σε ετερόκλητο φυσικό τοπίο   

  

εικ.8α Ευθείες πορείες - Κυκλοειδείς πορείες 

 
εικ.9 Follies, ως απομονωμένα κτίσματα 

εικ.8β Temple of Apollo, Stourhead, Wiltshire  εικ.8γ Gothic Temple, Stowe, Buckighamshire 
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εικ.8δ Οπτικές ασυνέχειες στο τοπίο – ποικιλία οπτικών διαφυγών και εστιακών αποστάσεων  (απόψεις από τα το-

πία του Stourhead και του Stowe) 
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εικ.9 Stowe: χάρτης από τον David Sumpster, 1724 
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εικ.10 Stowe: χάρτης από την Sarah Bridgeman, 1739   
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εικ.11 Stowe: εμπειρικός χάρτης και follies  

από άγνωστο επισκέπτη, 1742 

Anonymous (1742) 

«Σο αξιοπερίεργο σ’ αυτόν τον 

επισκέπτη, είναι ότι παρ’ όλο 

που ταξίδεψε στα αξιοθέατα 

της Αγγλίας για ένα μήνα, ανέ-

λυσε προσεχτικά τι είδε και 

εικονογράφησε την έκδοσή του 

με σχέδια κτηρίων και χάρτες 

κήπων, ποτέ δεν ανέφερε ούτε 

ένα όνομα από τους αρχιτέ-

κτονες και τους σχεδιαστές των 

οποίων τα έργα θαύμασε.[…] 

Η ταυτότητά του είναι άγνω-

στη, αλλά είναι πιθανό πως 

ήταν τοπογράφος που συγκέ-

ντρωνε ιδέες για πελάτες στην 

Ανατολική Αγγλία. 

Ήταν χρόνια μπροστά από την 

εποχή του, προβλέποντας την 

ανάγκη για σχέδια και χάρτες 

των κήπων και των κτηρίων 

τους […]» 

 

 

 

 

 

G.B.Clarke, “Descriptions of 

Lord Cobham‟s Gardens at Stowe 

(1700-1750)”  
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εικ.12 Stowe: χάρτης και follies, 1753 (όλοι οι χάρτες παρατίθενται στο Descriptions of Lord Cobham‟s Gardens at 

Stowe (1700-1750) επ. G.B. Clarke) 
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1. Lake Pavilions 

2. Ha-ha 

3. Octagon Basin & Guglio 

4. Cascade 

5. Cold Bath 

6. Eleven-Acre Lake 

7. Hermitage 

8. Temple of Venus 

9. Gibbs‟ Building or Belvidere 

10. Boycott pavilions 

11. Course 

12. Pyramid 

13. Home Park 

14. St. Augustine‟s Cave 

15. Temple of Bacchus 

16. Coucher‟s Obelisk 

17. Great Cross Lime Walk 

18. Saxon Deities 

19. Nelson‟s Seat 

20. Nelson‟s Walk 

 

 

21. Statue of George I  

22. Stowe House 

23. Parterre (μέχρι το 1742) 

24. Statue of George II 

25. Dido‟s Cave 

26. Rotunda 

27. Statue of Q. Caroline 

28. Sleeping Parlour 

29. Abele Walk 

30. Witch House 

31. Apollo and the Muses – The 

Spring of Helicon (μετά το 1742) 

32. Parish Church 

33. Elysian Fields 

34. Temple of Ancient Virtue 

35. Temple of Modern Virtue 

36. Shell Bridge 

37. Temple of British Worthies 

38. Chinese House 

39. Temple of Contemplation 

 

 

40. Grotto & Shell Temples 

41. Grecian Temple (αργότερα  

Temple of Concord and Victory) 

42. Captain Crenville‟s Monument 

43. Grecian Valley 

44. Lady‟s Temple 

45. Lord Cobham‟s Pillar 

46. Keeper‟s Lodge (αργότερα 

Bourbon Tower) 

47. Gothic Temple 

48. Hawkwell Field 

49. Palladian Bridge 

50. Stowe Castle 

51. Imperial Closet 

52. Temple of Friendship 

53. Pebble Alcove 

54. Congreve Monument 

55. Stone Bridge 
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εικ.13 Σα follies του Stowe 

από εικονογραφημένο οδηγό 

του Benton Seeley “Views of 

the Temples and other orna-

mental Buildings in the Gar-

dens” (1750), ανατυπωμένο 

στην έκδοση “Descriptions of 

Lord Cobham’s Gardens at 

Stowe (1700-1750)” του 

G.B.Clarke, 1990 
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Ο «αρχιτεκτονικός περίπατος» :  η  προσέγγιση του μοντέρνου  

Ο Le Corbusier εκφράζει το ενδιαφέρον του για την εμπειρία της αρχιτεκτονικής μέσα από το σε-

νάριο του περιπάτου. Επηρεασμένος από τον ορθολογισμό των Viollet-le-Duc και Auguste Choisy, 

δρα σε μια ευρύτερη ιστορική περίοδο από αυτή του μοντέρνου κινήματος. Η περίοδος αυτή ξεκινά 

από το 1820 με την επανάσταση του ρομαντισμού όταν έγινε επιτακτικό η μοντέρνα αρχιτεκτονική 

να εκφράσει τον σύγχρονο πολιτισμό.51 Ο  Le Corbusier υιοθέτησε τον αρχιτεκτονικό περίπατο ως 

έναν από τους βασικούς δομικούς άξονες της αρχιτεκτονικής του, τον οποίο μελέτησε στο τοπίο της 

αθηναϊκής Ακρόπολης και από τα αναγνώσματα του Choisy και τον εφάρμοσε στις avant-garde β 

κατοικίες του 1920. Αναφερόμενος στον αρχιτεκτονικό περίπατο στη Villa Savoye σημειώνει: 

 «Ο σχεδιασμός ενός κτηρίου είναι η οικειοποίηση του χώρου από τον άνθρωπο. Καθώς κινούμαστε η αίσθηση 

του χώρου είναι μια συνεχής διαδικασία που γίνεται σταδιακά, διαδοχικά, πραγματοποιείται στον χρόνο, είναι μια 

σειρά από οπτικά ερεθίσματα, μια συμφωνία από εικόνες.»52 

Ασυμμετρικός σχεδιασμός 

Ο Auguste Choisy στο κλασικό έργο Histoire de l‟architecture (1899) ερμηνεύει τον αρχιτεκτονικό πε-

ρίπατο στο τοπίο της Ακρόπολης. την πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι να εντάξει τον περίπα-

το στην Ακρόπολη, σε δύο βασικά χαρακτηριστικά της αισθητικής του γραφικού∙ την ποικιλία και το 

μη-αξονικό μονοπάτι.53 Η έννοια της ποικιλίας στην αισθητική του γραφικού αναφέρεται στον ασυμ-

μετρικό σχεδιασμό και τη νατουραλιστική διαμόρφωση του τοπίου.54 Η μη κανονική και ασυμμετρι-

κή χωροθέτηση βασίζεται στην ποικιλία των οπτικών διαφυγών ενός τοπίου και αποφέρει αρμονία 

στο τοπίο.55 Σο μονοπάτι κατά τον Burgh, είναι η αλληλουχία των ασυμμετρικών συνθέσεων που συ-

ναντά κανείς ενώ κινείται μέσα σε ένα τοπίο-κήπο, ακολουθώντας ένα ελικοειδές μονοπάτι ή ένα ανι-

                                                 
51 Richard Etlin, Le Corbusier, Choisy, and French Hellenism: The Search for a New Architecture, The Art Bulletin, Vol. 69, No. 2, College 

Art Association, (Ιούν., 1987), σελ. 264 
52 Αναφέρεται στο βιβλίο του Jacques Guiton, The Ideas of Le Corbusier on Architecture and Urban Planning, NY: George Braziller, 1981, 

σελ. 43 
53 Αναφέρεται στο βιβλίο του Richard Etlin, Frank Lloyd Wright and Le Corbusier: the romantic legacy, Manchester: Manchester Univer-

sity Press, 1994, σελ.99 
54 William Mason, The English garden: a poem in four books, επιμ. William Burgh, YORK: A.Ward, 1783, σελ.133 
55 O John Claudious Loudon χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η αρμονία, παράγεται από την εισαγωγή όγκων διαφορετι-

κών μορφών και μεγεθών τοποθετώντας τα σε διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ τους. 
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σόπεδο έδαφος. ύμφωνα με τον ίδιο: «Ένα μονοπάτι είναι μια σειρά από πλάνα· και το να αντιστοιχίσεις 

κάθε σημείο της διαδρομής στους διάφορους συνδυασμούς των μακρινών αντικειμένων –που πάντα προκύπτουν 

από τις αλλαγές της θέσης ή της οπτικής- είναι το ζήτημα της τέχνης.»56  

Ο Choisy υπολόγισε ότι «όλη η περιοχή [της Ακρόπολης] είχε οργανωθεί ως μια σειρά από ρυθμισμένες 

θέες∙ „γραφικές‟ σκηνές στις οποίες κτήρια και αγάλματα διαφόρων μεγεθών και σε διαφορετικές αποστάσεις, 

ισορροπούσαν ασύμμετρα διαταγμένα, με σεβασμό στο κεντρικό θέμα. Οι πλάγιες θεάσεις (oblique views) των 

αρχιτεκτονικών αντικειμένων στο χώρο ήταν κανόνας και εξαίρεση η μετωπική οπτική.»57 Ο Walter-Hanno 

Kruft επεκτείνει την ερμηνεία του Choisy σημειώνοντας ότι κάθε αρχιτεκτονικό στοιχείο ξεχωριστά είναι 

συμμετρικό, αλλά κάθε σύνολο αντιμετωπίζεται σαν τοπίο του οποίου η ισορροπία επιτυγχάνεται μόνο ανάμεσα 

στους όγκους.58 

Ο αρχιτεκτονικός περίπατος μελετήθηκε από τον Choisy σε πολλά παραδείγματα αρχαίων πολιτι-

σμών –αιγυπτιακός, ασσυριακός, ρωμαϊκός, κ.ά.- και έδειξε πως αποτελούσε πάντα τον άξονα οργά-

νωσης της δομής, της φόρμας, αλλά και της αισθητικής της αρχιτεκτονικής τους.59 ε ένα παράδειγ-

μα ασσυριακού παλατιού (εικ.1), παρατηρεί πως ο αρχιτεκτονικός περίπατος μαρτυρά μια τελετουρ-

γική πορεία ανάμεσα σε εφαπτόμενα δωμάτια και αυλές. Η διάρθρωση των χώρων στην κάτοψη δεί-

χνει τις πολλαπλές αλλαγές κατεύθυνσης που απαιτούνται για να εισέρθει κανείς στον χώρο υποδο-

χής. την συνέχεια, μια σειρά από διαδοχικά δωμάτια οδηγούν τον επισκέπτη στην αυλή όπου αντι-

κρίζει τον θρόνο μόνο με πλάγια θέαση. Αλλά και στο παράδειγμα ενός αρχαίου ρωμαϊκού λουτρού 

(εικ.2), ο Choisy παρατηρεί ότι οι βασικές λειτουργίες διαρθρώνονται στα εφαπτόμενα θολωτά δω-

μάτια, σύμφωνα  με μια σταδιακή λογική μετάβαση από τα κρύα στα ζεστά νερά. Η ογκοπλαστική 

πολυπλοκότητα των χώρων και η οπτική ποικιλία των δωματίων που διαβάζει ένας περιπατητής βρί-

σκονται σε απόλυτη ισορροπία. 

                                                 
56 οπ., σελ 134 
57 Richard Etlin, Frank Lloyd Wright and Le Corbusier: the romantic legacy, ο.π., σελ.99 
58 Hanno-Walter Kruft, A history of architectural theory: from Vitruvius to the present, NY: Princeton Architectural Press, 1996 [αναφέρε-

ται στο άρθρο του Jan Kenneth Birksted, “Beyond the clichés of the hand-books”: Le Corbusier's architectural promenade, The Journal of 
Architecture, Volume 11, Issue 1, 2006, σελ.58-59] 

59 Richard Etlin, Frank Lloyd Wright and Le Corbusier: the romantic legacy, ο.π., σελ.102 
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Ο Choisy όρισε το pittoresque στην Ακρόπολη με ογκοπλαστικά και συνθετικά κριτήρια βλέποντας 

τις ασύμμετρες συνθέσεις και την ηρεμία των όγκων και το αντιπαρέβαλε στη συμμετρία της ρωμαϊκής 

αρχιτεκτονικής που επικρατούσε ως αξία στην École des Beaux-Arts. Η προσέγγιση του Choisy υι-

οθετήθηκε από τον Le Corbusier (εικ.3α) ως αρχιτεκτονικός τρόπος πρόσληψης του χώρου και ανα-

πτύχθηκε εκτενώς στο βιβλίο του Για μία αρχιτεκτονική (1924). 

Από τα παραπάνω και από την κλασική μελέτη του Walter-Hanno Kruft για την ιστορία των αρχι-

τεκτονικών θεωριών και του τοπίου60 φαίνεται ότι ο Choisy προτείνει ένα σενάριο για το γραφικό, 

που έχει τις ρίζες του στους κήπους-τοπία. Ο μοντερνισμός και το γραφικό μοιράστηκαν την κοινή 

κλίση προς τον ορθολογισμό. Η «επανάσταση» του γραφικού σχετίστηκε με την λατρεία για αντιφα-

τικότητα, την αρμονία ανάμεσα σε αντιθετικά σενάρια. Ο Uvedale Price αρχικά όρισε το γραφικό ως 

η αισθητική ανάμεσα στο ωραίο και το υψηλό, ο Payne Knight ως το διάλογο μεταξύ οπτικών αφαι-

ρέσεων και συσχετισμών ιδεών και ο Nikolaus Pevsner αναγνώρισε τις αποχρώσεις του ορθολογι-

σμού πίσω από την επιθυμία η φύση να γίνει περισσότερο «φυσική»61. 

Σο γραφικό στην Γαλλία - pittoresque  

Όταν ο Charles-Edouard Jeanneret το 1902 άρχισε τις σπουδές του στην École d’Art της ελβετικής 

πόλης Chaux de Fonds και καθ’ όλη την παραμονή του εκεί, η βιβλιοθήκη της σχολής του παρείχε 

πρόσβαση σε βιβλία για το γραφικό.62 Σα περισσότερα βιβλία είχαν εκδοθεί στην Γαλλία και αναφέ-

ρονταν σε αυτήν, εφόσον και η Γαλλία και το Παρίσι αποτελούσαν βασικό σημείο αναφοράς στην 

Chaux de Fonds. Αλλά και οι καθηγητές του νεαρού Jeanneret, Charles L’ Eplattenier και Eugène 

Schaltenbrand., είχαν σπουδάσει στην École des Beaux-Arts στο Παρίσι, συνεπώς ο ακαδημαϊσμός 

της Γαλλίας είχε σημαντική επίδραση στην εκπαίδευσή του. 

                                                 
60 Hanno-Walter Kruft, A history of architectural theory: from Vitruvius to the present, NY: Princeton Architectural Press, 1996 [αναφέρε-

ται στο άρθρο του Jan Kenneth Birksted, οπ., σελ.58-59] 
61 Eliana Sousa Santos, Changing Chance: A walk through the landscape of process in design, London Consortium, University of London 
62 Βλέπε Catalogue de la Bibliothéque de La Chaux-de-Fonds (La Chaux-de-Fonds, Imprimerie du National Suisse, 1885)∙ Cata-

logue de la Bibliothéque de La Chaux-de-Fonds (La Chaux-de-Fonds, Imprimerie du National Suisse, 1919). 
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Δανείζομαι το παιχνίδι με τις λέξεις που κάνει ο Jan Kenneth Birksted63 όσον αφορά την έννοια του 

γραφικού του 18ου αιώνα στην Αγγλία και του 19ου αιώνα στην Γαλλία. Οι έννοιες του pittoresque 

(γαλλικός όρος) και του picturesque (αγγλικός όρος) αν και η μία αποτελεί μετάφραση της άλλης, 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικές αντιλήψεις για την έννοια του γραφικού.64 Δηλώνουν τις διαφορετικές 

ερμηνείες για το τοπίο της γαλλικής και της αγγλικής κουλτούρας. Η γαλλική εκδοχή του pittores-

que, σύμφωνα με την μελέτη του Nicholas Green,65 χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει εικονογρα-

φικές και αναπαραστατικές τεχνικές –σε ζωγραφικούς πίνακες, σε ταξιδιωτικούς οδηγούς ή σε θεα-

τρικές σκηνογραφίες– τεχνικές που εξ’ ορισμού σχετίζονταν με τις νέες τεχνολογίες της εικόνας και 

της παραγωγής κειμένου. Η τάση που υπήρχε μετά το 1815 στην Γαλλία για να ανακαλυφθεί ο πλού-

τος και τα ιστορικά της μνημεία, έφερε στο προσκήνιο πολλές ταξιδιωτικές εκδόσεις και ως εκ τού-

του τον εμπλουτισμό του όρου μέσα από μορφές μητροπολιτικής κατανάλωσης. 

Η μοντέρνα ζωή παρουσιάζεται χωρίς νοσταλγία ή αναφορά στο εκλιπόν στοιχείο στις εικονογραφή-

σεις και τα κείμενα βιβλίων της βιβλιοθήκης της École d’ art όπως για παράδειγμα το λιμάνι του Le 

Havre στο βιβλίο Voyage historique et pittoresque du Havre à Rouen, sur la Seine 66 (εικ.4). Δεν υπάρχουν 

αλληγορικές ατοπίες ούτε συγκρίσεις με την αρχαιότητα, σε αντίθεση με το παράδειγμα της Αγγλίας 

του 18ου αιώνα. Δεν δηλώνεται η απώλεια του παρελθόντος και της ιστορίας, αλλά προβάλλεται η 

ιστορία ως εξελικτική γνώση και πρόοδος. Ο συμβολισμός της μοντέρνας κοινωνίας με την αναπτυγ-

μένη βιομηχανία και ναυτιλία γίνεται ολοένα και εντονότερος στα γαλλικά κείμενα. Ακόμα και στην 

δομή των οπτικών απεικονίσεων, δεν υπάρχει καμία αναφορά ή συσχέτιση με τα τοπία-κήπους του 

18ου αιώνα στην Αγγλία. Σα pittoresque χαρακτικά εικονογραφούν εμπορικές συναλλαγές και πλοία, 

με διάσπαρτο τρόπο μέσα στην εικόνα –χωρίς την πορεία που ακολουθούσε το μάτι στα γραφικά 

                                                 
63 Jan Kenneth Birksted, “Beyond the clichés of the hand-books”: Le Corbusier's architectural promenade, The Journal of Architecture, Vo-

lume 11, Issue 1, 2006, σελ.59 
64 οπ., σελ. 59 
65 Nicholas Green, The spectacle of Nature: Landscape and bourgeois culture in nineteenth-century France, Manchester, Manchester University 

Press, 1990, σελ.109 
66 Jan Kenneth Birksted, οπ., σελ. 62 
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τοπία της ζωγραφικής του 17ου αλλά ακριβώς όπως η πολυπλοκότητα της καθημερινής ζωής –και 

χωρίς κλασικές αναφορές (εικ.4).67 

ύμφωνα με τον Hunt,68 στον αγγλικό κήπο η δράση προκύπτει από τους ναούς, τα αγάλματα, τις 

επιγραφές και άλλα παρόμοια επινοήματα, χωρίς ο άνθρωπος να έχει σταθερή θέση και εξάρτηση 

από το τοπίο. Η «δράση» ενεργοποιείται από το σκηνικό και όποιες «αφηγήσεις» αυτό μεταφέρει. 

Αντίθετα με το αλληγορικό picturesque, η ζωή στο λιμάνι και την περιβάλλουσα πόλη του Le Havre 

καθοδηγείται από τον άνθρωπο-έμπορο. Ο ακραιφνής συμβολισμός της προόδου αντιπαρέρχεται 

την αλληγορία της απώλειας. τις εικόνες που συναντάμε στο αγγλικό picturesque τα τοπία αποκα-

λύπτονται στους ανθρώπους που αναζητούν να κατανοήσουν τις σκέψεις και τον εσωτερικό τους κό-

σμο,69 ενώ στο pittoresque η καταγραφή της καθημερινής ζωής είναι ανυπέρβλητος κανόνας. Η σκη-

νή στο λιμάνι Le Havre δεν προτρέπει την ανθρώπινη δράση, αλλά την περιγράφει (εικ.4). 

Ρυθμός και Μοντάζ 

Η αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χώρου είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τον ρυθμό της με-

τακίνησης και ο ρυθμός μετακίνησης επηρεάζει την διάρκεια που οι εικόνες παραμένουν στο βλέμμα 

μας. Ο ρυθμός που προσλαμβάνουμε εικόνες κατά την διάρκεια της σωματικής μετακίνησης, επιδρά 

στον τρόπο που η εμπειρία κατακερματίζεται σε μια ακολουθία αποσπασμάτων, σχετική με την ακο-

λουθία των κινηματογραφικών καρέ. Η ακολουθία αυτή είναι ένα μοντάζ που όπως θα δούμε εξαρτά-

ται από την ογκοπλαστική διαμόρφωση του χώρου και την τοποθέτηση των κτηρίων στο χώρο. 

Ο Sergei Eisenstein μελετά το αρχιτεκτονικό μονοπάτι στο τοπίο της Ακρόπολης για να συσχετίσει 

την αρχιτεκτονικό γεγονός του περιπάτου με το κινηματογραφικό μοντάζ. Αρχικά συσχετίζει την 

αρχιτεκτονική με την κινούμενη εικόνα που παράγει ο κινηματογράφος περιγράφοντας70 δύο πορείες 

του ματιού στο χώρο: την αρχιτεκτονική, στην οποία ο άνθρωπος κινείται μέσα σε μια σειρά από 

προσεγμένα αρχιτεκτονικά φαινόμενα, τα οποία παρατηρεί διαδοχικά με την όραση του∙ και την κι-

νηματογραφική, στην οποία ενώ παραμένει στατικός, ακολουθεί με την όραση και την σκέψη του μια 

                                                 
67 John Dixon Hunt, Gardens and the Picturesque: Studies in the History of Landscape Architecture, MIT Press, 1994, σελ.126 
68 οπ, σελ.117 
69 οπ., σελ.117 
70 Sergei Eisenstein, Montage and Architecture, in Assemblage 10, Δεκ. 1989, σελ. 111-131 
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υποθετική διαδρομή ανάμεσα σε σειρές αντικειμένων (εικ.5). Με αυτή τη μετάβαση από την πραγ-

ματική στην φανταστική κίνηση, η αρχιτεκτονική βαπτίζεται πρόγονος του κινηματογράφου. 

«Μία αρχιτεκτονική σύνθεση […] είναι ένα μοντάζ από την οπτική ενός κινούμενου παρατηρητή […] Κινημα-

τογραφικό μοντάζ είναι επίσης ένας τρόπος να συνδέσεις σε ένα σημείο, αυτό της οθόνης, πολλά αποσπάσματα 

από ένα φαινόμενο, ιδωμένο από διαφορετικές αποστάσεις και όψεις.» 

«Οι έλληνες άφησαν τα τελειότερα παραδείγματα φωτογραφίας, εναλλαγής και διάρκειας πλάνου […] Η Α-

κρόπολη της Αθήνας είναι το καλύτερο παράδειγμα των αρχαιοτέρων ταινιών.» 71 

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια αλληλουχία σκηνών για ένα αρχιτεκτονικό σύνολο, κατασκευασμένη με 

τόση λεπτομέρεια, σκηνή-σκηνή, από αυτή που διανύουν τα πόδια μας περπατώντας ανάμεσα στα κτήρια της 

Ακρόπολης.» 72 

Ο Eisenstein βρίσκει στις προσεγμένες οπτικές του χώρου που παρουσιάζονται από την μελέτη του 

Choisy, έναν συνδυασμό δύο διαφορετικών εφέ (εικ.3β). Σο «film-shot effect» στο οποίο με κάθε 

νέα λήψη του τοπίου έχουμε μια ξεκάθαρα νέα εντύπωση και το «montage effect» που αποκομίζεται 

από την διαδοχική αντιπαράθεση των σκηνών. Ο κινηματογραφιστής εδώ παρατηρεί ότι υπάρχει μια 

ευδιάκριτη σχέση ανάμεσα στον ρυθμό του περιπατητή και τον ρυθμό των ίδιων των κτηρίων, σαν να 

προβάλλεται μια ιερή χρονική διάρκεια από τις μεταξύ τους αποστάσεις. 

«Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να αναλυθεί η διάρκεια με την οποία κάθε εικόνα παρουσιάστηκε στον παρατηρη-

τή.[…] Η διάρκεια αυτών των διαδοχικών σκηνών συμβαδίζει εντελώς με τον ρυθμό του ίδιου του κτηρίου: Η 

απόσταση από σημείο σε σημείο είναι μεγάλη και ο απαιτούμενος χρόνος για να κινηθείς από το ένα στο άλλο 

είναι τέτοιας διάρκειας ώστε να προσδίδει ιεροπρέπεια.»73 

Ο Vidler παρατήρησε εδώ, ότι η κοινή επιρροή του Choisy στον Le Corbusier και στον Eisenstein, 

οδηγεί το ρυθμικό χορό ενός περιπατητή στην αρχιτεκτονική του Le Corbusier να προμηνύει τις 

                                                 
71  οπ, σελ 112 
72 οπ., σελ 113 
73 οπ., σελ 117 
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λήψεις και το μοντάζ του Eisenstein. Και για τους δύο, αυτό το φαινομενικά αδρανές τοπίο με τα 

ακανόνιστα τοποθετημένα κτήρια, παράγει ζωή∙ σωματική και πνευματική.74 

Le Corbusier και αρχιτεκτονικός περίπατος 

Το να κινείσαι μέσα σε ένα κτήριο του Le Corbusier, είναι να νιώθεις πως η διαδοχή διαφόρων 
[χωρικών] σχηματισμών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ενώ παράλληλα 

συνεισφέρουν στην δεσπόζουσα κεντρική εικόνα.75 

Η γαλλική παράδοση και το γραφικό της Γαλλίας του 19ου αιώνα αποτέλεσαν σημαντική επιρροή για 

τον Le Corbusier. Οι επιρροές από το τοπίο της Ακρόπολης για τους διαδοχικούς χώρους και τις 

γραφικές συνθέσεις του τοπίου αλλά και από το ταξίδι του στην Ανατολή αποτέλεσαν την βάση για 

τον προσδιορισμό του αρχιτεκτονικού περιπάτου και συνεισέφεραν στην δημιουργία των αρχών για 

την υλοποίηση του. 

Η αρχιτεκτονική για τον Le Corbusier είναι το σκηνικό για την φυσική-κινητική παρουσία του νέου 

ανθρώπου και διαμέσου της όρασης τα χωρικά στοιχεία πρωταγωνιστούν ως διανοητικοί και ψυχικοί 

ενεργοποιοί του. Η κατοικία είναι μια αλληγορία της σύγχρονης πόλης σε μικρογραφία.76 

την βίλλα La Roche οργάνωσε την κάτοψη και τους όγκους, διαμόρφωσε τις πόρτες και τα παρά-

θυρα και αποφάσισε για τα χρώματα των τοίχων, έτσι ώστε να αναδείξει τον αρχιτεκτονικό περίπατο. 

Σο αρχιτεκτονικό θέαμα αποκαλύπτεται διαδοχικά στον περιπατητή, οι οπτικές του χώρου παρου-

σιάζουν ποικιλία, δημιουργείται παιχνίδι με το φως και τη σκιά. Σα παράθυρα αποκαλύπτουν την 

εξωτερική θέα ώστε να προσδιοριστεί η αρχιτεκτονική ολότητα. Επίσης το χρώμα των τοίχων χρη-

σιμοποιείται με τρόπο ώστε να συνεισφέρει στην αντίληψη των όγκων.77 

Ο μικρός αδιέξοδος δρόμος (cul de sac) που οδηγεί στην βίλλα La Roche, έχει ενσωματωθεί στον 

αρχιτεκτονικό περίπατο της βίλλας. Η διαδρομή αυτή έχει συνυπολογιστεί στην ογκοπλαστική δια-

μόρφωση του κτηρίου στο χώρο, καθώς ο εσώκλειστος αυτός δρόμος εξισορροπεί τον τριώροφο 

                                                 
74 Anthony Vidler, Warped Space: Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture, NY: MIT Press, 2002, σελ. 121 
75 William Curtis, Le Corbusier: Ideas and Forms, σελ.12 
76 William Curtis, Le Corbusier: Ideas and Forms, σελ.71 
77 Willy Boesiger και Hans Girsberger, Le Corbusier 1910-65, Basel: Birkhäuser, 1999, σελ.60 
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χώρο στην είσοδο της κατοικίας. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των εξωτερικών και των εσω-

τερικών σκηνών αυτού του περιπάτου. Όπως αναφέρει και ο ίδιος στο Για μία αρχιτεκτονική «το εξωτε-

ρικό είναι πάντα ένα εσωτερικό». Σο μπαλκόνι που βρίσκεται εσωτερικά πάνω από τον χώρο εισόδου 

του κτηρίου, συνεχίζει στο ίδιο ύψος και εξωτερικά. Σα δύο μέρη χωρίζονται με τζαμαρία, έτσι ώστε 

να επιτυγχάνεται συσχέτιση του έξω με του μέσα. Η μετάθεση επιπέδων για να δημιουργηθούν δυ-

ναμικές συνθέσεις μεταξύ πλήρους, κενού και διαγώνιων οπτικών σε κατακόρυφες επιφάνειες, προκα-

λεί αποσπασματικό είδος κίνησης. 

Σο στοιχείο της ράμπας εισήχθη στην αρχιτεκτονική του Le Corbusier με τη βίλλα Savoye και έ-

κτοτε χρησιμοποιείται από τον αρχιτέκτονα για να οργανώσει μια «χορογραφία» διαδοχικών ασύμ-

μετρα ισορροπημένων θεάσεων, παρέχοντας το δομικό και το θεωρητικό άξονα για έναν αρχιτεκτο-

νικό περίπατο.78 Με την ράμπα, κατάφερε να εκμεταλλευτεί περισσότερες διαγώνιες θεάσεις και να 

αυξήσει με αυτόν τον τρόπο την οπτική απόλαυση. Έτσι δημιουργούνται πολλές διακριτές διαδοχι-

κές θέες στο εσωτερικό ενός κτηρίου, που εκμεταλλεύονται την καθ’ ύψος ανάπτυξή του. Επίσης το 

φυσικό περιβάλλον (εξωτερικός χώρος) «καδράρεται» από τα ανοίγματα των παραθύρων και ο Le 

Corbusier ολοκληρώνει την μικρογραφία της σύγχρονης πόλης εισάγοντας στο φυσικό τοπίο τον 

σύγχρονο τρόπο κατοίκησης, δηλαδή μια «μηχανή κατοίκησης». 

Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αναλογία του folly στον αγγλικό κήπο και της βίλλα Savoye. Και 

τα δύο παραδείγματα τοποθετούνται στο φυσικό τοπίο και έχουν ανοιχτές όψεις στους τέσσερις ορί-

ζοντες (εικ.9). Σα follies είναι κτηριακές κατασκευές που ανάγονται σε χωρικούς σχηματισμούς στο 

τοπίο και προκαλούν το γραφικό αποτέλεσμα μέσα από την αντιπαράθεσή τους. Ο περιπατητής, 

διέρχεται ανάμεσά τους για να τα συσχετίσει. την Savoye, συμβαίνει το ίδιο μέσα στο κτήριο. Ο 

κάτοικος καθώς διασχίζει το κτήριο του αποκαλύπτονται διαδοχικές ασυμμετρικές οπτικές. Θα λέ-

γαμε πως στην Savoye κοιτάμε από μέσα προς τα έξω, ενώ σε έναν κήπο από έξω προς τα μέσα. 

 

  

                                                 
78 Richard Etlin, Frank Lloyd Wright and Le Corbusier: the romantic legacy, ο.π., σελ.125 
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Εικόνες - Διαγράμματα   

      

εικ.3α Ακρόπολη, Αθήνα pittoresque, Auguste Choisy, Histoire de l‟architecture  

 
εικ.1 Ασσυριακό παλάτι∙ πορεία από τον χώρο εισόδου 

(S) στο χώρο υποδοχής(Μ), διάσχιση τριών διαδοχικών 

δωματίων(Ζ), αποκάλυψη θρόνου(Η) σε πλάγια θέαση  

 
εικ.2 Διαδοχή χώρων σε αρχαίο ρωμαϊκό λουτρό∙ ο-

γκοπλαστική πολυπλοκότητα και ποικιλία χώρων σε 

απόλυτη αρμονία (τα σχέδια των εικ. 1 και 2 είναι από 

το βιβλίο του Richard Etlin Frank Lloyd Wright and Le 

Corbusier: the romantic legacy) 

 
εικ.3β Eisenstein, τέσσερα γενι-

κά σκίτσα γραφικών απόψεων της 

Ακρόπολης (από το άρθρο του 

Montage and Architecture) 
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εικ.4 Tο λιμάνι Le Havre, Voyage historique et pittoresque du Havre à Rouen, sur la Seine 

(παρατίθεται στο άρθρο του Jan Kenneth Birksted, Beyond the clichés of the hand-books: Le 

Corbusier's architectural promenade) 

 

 
εικ.5 χηματικά, η ροή εικόνων στην κινηματο-

γραφική «πορεία» και στον αρχιτεκτονικό περίπατο  
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εικ.6 Η είσοδος [βίλλα La Roche] 

εικ.8 Από τον υπερυψωμένο κήπο, ανεβαίνει κανείς στο 

δώμα [βίλλα Savoye] 

εικ.9 Έχει διατηρηθεί ένα παλιό αγροτικό μονοπάτι, το ο-

ποίο φανερώνεται καλά μέσα στο δάσος, οριοθετώντας την 

κοντινή περιοχή [βίλλα Savoye]  (οι φωτογραφίες είναι 

από τον Le Corbusier Oeuvre Complète de 1929-1934) 

εικ.7 O προθάλαμος στην είσοδο [βίλλα Savoye] 
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Η αφήγηση στην  Hypnerotomachia Poliphili   

 

Η Τπνερωτομάχια είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο79 του 15ου αιώνα, στο οποίο περιγράφεται το ταξίδι 

του Πολύφιλου· του ήρωα που μέσα στον ύπνο του ονειρεύεται πως διασχίζει δάση, κήπους, κτήρια 

με άφθονο διάκοσμο και πάρα πολλές μνημειακές κατασκευές αναζητώντας την αγαπημένη του Πό-

λια (εικ.1). Σο βιβλίο αποτελεί παράδειγμα «αρχιτεκτονικού αφηγήματος», καθώς η διαδοχή της αρ-

χιτεκτονικής των χώρων που επισκέπτεται ο ήρωας είναι ουσιαστικό μέρος της αφήγησης. την ροή 

της ανάγνωσής του περιγράφονται αναλυτικά οι τόποι που συναντάει ο Πολύφιλο και πως σχετίζεται 

με αυτούς. Σο κάθε τοπίο ή αντικείμενο που συναντά, ενέχει μια μυστηριώδη ονειρική ταυτότητα. 

Η δομή του αφηγήματος 

Σο βιβλίο80 εκδόθηκε το 1499 στην Βενετία και τα τοπία που αφηγείται έχουν σαφείς αναφορές στην 

αναγεννησιακή δομή ενός «κανονικού» (formal) κήπου της εποχής. Εκτός από το ιδιαίτερο αρχιτε-

κτονικό ενδιαφέρον των κατασκευών που περιγράφονται, σημαντική είναι η εμπειρία των τόπων όπως 

αποκαλύπτονται μέσα από την διαδοχή τους, καθώς ο πρωταγωνιστής μεταβαίνει από τον ένα χώρο 

στον άλλο. Μια σειρά παράξενων και αινιγματικών σκηνικών γίνεται το πλαίσιο όπου διαδραματίζε-

ται μια ιδιαίτερη φανταστική ερωτική ιστορία. 

Σο αφήγημα χωρίζεται σε δύο «βιβλία» -ενότητες. το πρώτο, ο Πολύφιλος εξιστορεί το ταξίδι του, 

στο οποίο περιγράφονται όλες οι αρχιτεκτονικές κατασκευές που συναντά –μνημεία, ερείπια, κήποι, 

παλάτια, ναοί, κλπ.81 το δεύτερο, κατά πολύ μικρότερο από το πρώτο, δεν υπάρχουν αρχιτεκτονι-

κές περιγραφές, και η εικονογράφηση αναφέρεται σε ρεαλιστικά δρώμενα της ιστορίας και κυρίως 

στον έρωτα του Πολύφιλου με την Πόλια. Επίσης, το σκηνικό παύει να ανήκει στην σφαίρα του φα-

νταστικού και τοποθετείται στην πόλη του Treviso.82 ε αντίθεση με την γραμμική αφήγηση του 

Πολύφιλου στο πρώτο βιβλίο, στο δεύτερο βιβλίο το υποκείμενο της αφήγησης περιπλέκεται. Όπως 

                                                 
79 Εκδόθηκε το 1499 στην Βενετία από τον εκδότη Aldus Manutius 
80 Δεν είναι σίγουρο ποιος είναι ο συγγραφέας του διηγήματος, αλλά επικρατέστερη άποψη είναι ο μοναχός Francesco Colonna. Σο 

όνομα αυτό προκύπτει από τα αρχικά μονογράμματα κάθε κεφαλαίου του βιβλίου. 
81 Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili μτφ. Joscelyn Godwin, London: Thames & Hudson, 1999, σελ xii 
82 οπ.  
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φαίνεται και στην εικόνα (εικ.1) διαβάζουμε τα γεγονότα από την σκοπιά της Πόλιας, αλλά ουσιαστι-

κά αυτή είναι η εκδοχή του Πολύφιλου, εφόσον βρισκόμαστε ακόμα στο όνειρο του Πολύφιλου.  

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην διαδοχή των φυσικών τόπων και των διάφορων στοιχείων που 

συναντώνται σ’ αυτήν την περιήγηση, γίνεται στον χάρτη του Gilles Polizzi.83 τον χάρτη αυτό πα-

ρουσιάζεται η τοπογραφία του έργου σε πέντε ευδιάκριτες ζώνες (εικ.2). την πρώτη ζώνη περιλαμ-

βάνεται το σκοτεινό δάσος και η όχθη ενός ποταμού, τόποι στους οποίους κοιμάται και ονειρεύεται 

και μάλιστα την δεύτερη φορά -στην όχθη- ονειρεύεται μέσα στο πρώτο του όνειρο. Πριν περάσει 

στην επόμενη τοπογραφία, συναντάει βουνά -στοιχείο που παρεμβαίνει συχνά ανάμεσα στις ζώνες- 

και στην συνέχεια ο Πολύφιλος βρίσκεται μεταξύ ενός κάμπου και ενός δάσους με μία εμβληματική 

πυραμίδα. Βουνά ξανά και στην τρίτη συναντάει πάλι έναν κάμπο και μια γέφυρα που διασχίζει κάθε-

τα ένα ποτάμι. Αργότερα, περισσότερα δέντρα μέσα από τα οποία περνάει στο δαιδαλώδες παλάτι 

και τους κήπους της βασίλισσας Ελευθεριλίδας (Eleutherilide). Επακολουθεί και άλλο ποτάμι με 

γέφυρα και τότε καταφθάνει σε τρεις εισόδους. Σο τέταρτο τοπίο περιλαμβάνει ακόμα έναν κάμπο, 

δάση με δικτυωτές στηρίξεις αναρριχητικών φυτών (trellis), θριαμβικές τελετές σε δενδρόκηπους και 

άλλες αρχιτεκτονικές κατασκευές. την πέμπτη και τελευταία ζώνη ο Πολύφιλος βρίσκεται στους 

στρογγυλούς κήπους των Κυθήρων, στο κέντρο των οποίων βρίσκεται το αμφιθέατρο και η πηγή της 

Αφροδίτης. ύμφωνα την ερμηνεία του Polizzi, η διαδοχή του φυσικού χώρου της αφήγησης έχει 

επαναληπτικά στοιχεία. Σα βουνά, το ποτάμι, ο κάμπος, το δάσος και η γέφυρα αποτελούν χωρικά 

πλαίσια συσχέτισης των αρχιτεκτονημάτων που συναντάει ο πρωταγωνιστής. 

Σα πολλαπλά επίπεδα της αφήγησης 

Η εμμονή του συγγραφέα στην αναλυτική αρχιτεκτονική περιγραφή του χώρου, σημαίνει πως ο χώ-

ρος δεν υπάρχει απλά ως σκηνή αλλά παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων. Σα περισ-

σότερα κείμενα μυθοπλασίας αφηγούνται ιστορίες αλλά δεν μας μιλούν με την ίδια βαρύτητα για τον 

τόπο που πραγματώνονται, με αποτέλεσμα να χάνεται η σωματική επενέργεια του χώρου στη δράση 

της εκτυλισσόμενης ιστορίας. Σο τοπίο της Τπνερωτομάχιας συντίθεται –όπως και τα κατασκευα-

σμένα τοπία κήπων– από άφθονες μνημειακές και εμβληματικές κατασκευές όπως επίσης από αινιγ-

                                                 
83 Le Songe de Polifile, επιμ. Gilles Polizzi, Paris 1994 [αναφέρεται στο John Dixon Hunt, The Afterlife of Gardens, London: Reaktion, 

2004, σελ. 62] 
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ματικές επιγραφές (εικ.3α) που συνοδεύουν και επεκτείνουν το νόημα της απεικονιζόμενης εικόνας. 

Η αλληλουχία των αινιγματικών νοημάτων του κειμένου όπως και η ευρηματικότητα του οπτικού 

υλικού της έκδοσης, συντελούν στην δημιουργία μιας αναγνωστικής εμπειρίας, ανάλογη με αυτήν 

ενός περιπατητή σε κήπο που συναντώντας διάφορες αρχιτεκτονικές κατασκευές προσπαθεί να κατα-

νοήσει και να συσχετίσει τα διαφορετικά νοήματα που αντιλαμβάνεται. Οι κήποι αντίστοιχα πάντα 

είχαν εκτός από την οπτική πληροφορία, επιγραφές με λεκτικό υλικό. Ο συνδυασμός οπτικού – λε-

κτικού σημείου ήταν καθοριστικός για την απόδοση σύνθετων νοημάτων στο τοπίο. 

Ο John Dixon Hunt84 τονίζει την πολυπλοκότητα της εμπειρίας που αποκτούμε ως αναγνώστες της 

Τπνερωτομάχιας και αναλύει τα πολλαπλά επίπεδα αφήγησης της εμπειρίας των τόπων. Ο αναγνώ-

στης γνωρίζει το χώρο μέσα από ένα δεύτερο επίπεδο, την αφήγηση του Πολύφιλου. Η περιγραφή 

του Πολύφιλου όμως έχει πρωτύτερα φιλτραριστεί από τις περίπλοκες και ευρηματικές λεκτικές επι-

γραφές που συνάντησε στην περιήγησή του (εικ.3α). Σαυτόχρονα, στην ανάγνωσή μας οι χώροι περι-

γράφονται από πλούσια αναλυτική εικονογραφία, παράλληλα με τις αναλυτικές περιγραφές. Έτσι, 

δημιουργούνται δύο παράλληλα επίπεδα ανάγνωσης του χώρου: αφ' ενός μέσω των εικόνων και αφ' 

ετέρου μέσα από αναλυτικές γραπτές περιγραφές –είτε αυτές που ο Πολύφιλο εξιστορεί, είτε αυτές 

του αφηγητή. Ο συγγραφέας δημιουργεί ένα τρίγωνο μεταξύ του πρωταγωνιστή Πολύφιλου, του κει-

μένου και των εικονογραφήσεων, στο οποίο εντάσσονται και αναπτύσσονται οι εμπειρίες του.  

ένα μεγάλο μέρος της εικονογράφησης του βιβλίου υπάρχουν επιγραφές που συμπληρώνουν τις 

εικόνες (εικ.3). Σις συναντάμε μέσα στο σώμα της εικόνας ενώ άλλες φορές μας τις αναφέρει ο Πο-

λύφιλος στην αφήγησή του. Οι επιγραφές αυτές, τις περισσότερες φορές έχουν αινιγματικά ή διφο-

ρούμενα νοήματα, άλλες φορές εμπεριέχουν πολλές γλώσσες (λατινικά, ελληνικά, εβραϊκά, αραβι-

κά...) ή συλλέγονται από διαφορετικές συγγραφικές πηγές, χωρίς το πλαίσιο αναφοράς τους. Οι επι-

γραφές από τον τρόπο που εισάγονται στην εικόνα και την αινιγματική χρήση της γλώσσας, λειτουρ-

γούν ως ένα είδος folly. 

Η εμμονή του συγγραφέα στα ερείπια που συναντά ο Πολύφιλος αλλά και το ερμητικό των επιγρα-

φών (εικ.3β), αναδεικνύουν στο αφήγημα την θεματική του αρχιτεκτονικού αποσπάσματος και συμ-

                                                 
84 John Dixon Hunt, The Afterlife of Gardens, London: Reaktion, 2004, σελ. 59 
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βάλλουν στην εντύπωση του κατακερματισμού και της ασυνέχειας. Η εμπειρία του αναγνώστη προ-

σμοιάζει την εμπειρία του περιπατητή του αγγλικού κήπου του 18ου αι. όσον αφορά την αντιληπτικό-

τητα του τοπίου από τον επισκέπτη. Η Τπνερωτομάχια προϋπαντεί την ποιότητα του περιπάτου στον 

αγγλικό κήπο και την περιπλάνηση σε ερείπια.  Παρατίθεται σχετικό απόσπασμα του κειμένου με 

την περιγραφή της Πόλιας για τα ερείπια του Πολυανδρίου: 

«Η σοφή και αγαπημένη μου Πόλια μού είπε:  «Γλυκέ μου Πολύφιλε κοίταξε αυτό το μεγαλοπρεπές μνημείο! 

Έχοντας κάποτε υπάρξει τόσο σπουδαίο, έχει τώρα αφεθεί στους απογόνους του σαν ερείπιο, μισογκρεμισμένο 

και «φαγωμένο», απλώς ένας σωρός από σπασμένες πέτρες. Κάποτε, στην ακμή του, ήταν ένας μεγαλοπρεπής 

και θαυμαστός ναός, γύρω από τον οποίο τελούνταν ιεροτελεστίες και κάθε χρόνο στρατιές θνητών συγκεντρώ-

νονταν εκεί για να τελέσουν δρώμενα, αφού ήταν ξακουστός για την κομψή του κατασκευή και για τις θυσίες που 

τελούνταν εκεί με μεγάλη ευλάβεια από τους κατοίκους. Όμως τώρα, έχει εκπέσει, η μεγαλοπρέπεια του έχει 

ξεχαστεί και κοίτα πως κείτεται σπασμένος, κατεστραμμένος και εγκαταλελειμμένος. Ονομαζόταν ναός του Πο-

λυανδρίου.» 

Αφήγηση ως διαδοχή εικόνων 

Η εικονογράφηση του βιβλίου αποκτά ενδιαφέρον για το πώς ανεξάρτητα από τη διήγηση, εκφράζει 

αυτόνομα και με οπτικό τρόπο την ερωτική διαδρομή και την φιλοσοφία του συγγραφέα.85  

Ας δούμε πιο αναλυτικά τέσσερα παραδείγματα από αυτές τις αλληλουχίες (εικ.4) : 

το παράδειγμα α. είναι τα τέσσερα πρώτα στιγμιότυπα του βιβλίου. ε αυτά εμφανίζεται κυρίως ο 

Πολύφιλος σε 4 διαφορετικές καταστάσεις κάθε φορά. την πρώτη εικόνα βλέπουμε τον Πολύφιλο 

μέσα σε ένα πυκνό δάσος, μια εικόνα χωρίς προοπτικό βάθος ή άλλη πληροφορία για το τι συμβαίνει 

πέρα και μετά από το δάσος. Η εικόνα φέρνει σε αντιπαράθεση το σώμα του Πολύφιλου με τα σώ-

ματα των δέντρων, εφόσον το κατακόρυφο στοιχείο είναι κυρίαρχο στην εικόνα. Ο εγκλωβισμός εί-

ναι προφανής, εφόσον δεν υπάρχει άλλη πληροφορία για το τι θα επακολουθήσει. την δεύτερη ει-

κόνα ο εικονογράφος φανερώνει τι γίνεται μετά το πυκνό δάσος απεικονίζοντας την έντονη ένωση 

των δύο τοπίων και την αλλαγή θέσης του σώματος του Πολύφιλου. Σο δεύτερο μισό της εικόνας το 

                                                 
85 Roswitha Stewering, Architectural Representations in the Hypnerotomachia Poliphili (Aldus Manutious, 1499), Journal of the Society of 

Architectural Historians, Vol. 59, No. 1, Mαρ. 2000, σελ. 6-25 



[54] 

τοπίο αποκτά προοπτικό βάθος και ο Πολύφιλος βρίσκεται στο προσκήνιο αυτής της εικόνας. Αν 

κοιτάξουμε και τις δύο φωτογραφίες μαζί βλέπουμε ότι το πρώτο θέμα –το δάσος- να καταλαμβάνει 

το χώρο από ενάμιση καρέ. Με αυτό το τέχνασμα αντιλαμβανόμαστε μια σχετική διάρκεια που είχε 

αυτό το βίωμα στον πρωταγωνιστή. την τρίτη τον βλέπουμε να κοιμάται ξαπλωμένος κάτω από ένα 

δέντρο και το φυσικό τοπίο γύρω του δεν έχει τίποτα άλλο παρά μόνο μια ισχνή βλάστηση. Έτσι 

όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατάσταση του Πολύφιλου, καθώς ο ύπνος είναι η γενεσιουργός 

συνθήκη της ιστορίας που μας εξιστορείται στο βιβλίο. την τέταρτη εικόνα ξαναβλέπουμε τον Πο-

λύφιλο σε όρθια θέση αλλά αυτή τη φορά είναι έτοιμος να συνθέσει μια ιστορία. Βρίσκεται στο ίδιο 

τοπίο με περισσότερη βλάστηση αυτή τη φορά και πολλά ερείπια που προδιαθέτουν για το τι θα ε-

πακολουθήσει στην πορεία της ιστορίας. ε τίτλους θα λέγαμε πως οι εικόνες αυτές μιλάνε για (1) 

αποπροσανατολισμό - εγκλωβισμό, (2) αποδέσμευση - αναζήτηση, (3) ύπνος - φαντασία, (4) σύνθεση 

ιστορίας – αρχαιολογικά ευρήματα. 

το παράδειγμα β. βλέπουμε τέσσερεις μεγάλες μνημειακές κατασκευές που συναντά ο Πολύφιλος 

στην πορεία του πριν συναντήσει τις νύμφες, τις οποίες περιγράφει πολύ αναλυτικά. Η παράθεση αυ-

τών των εικόνων αποκτά ένα μνημοτεχνικό χαρακτήρα, λόγω ασυνήθιστης τυπολογίας αλλά και της 

απουσίας περιβάλλοντος χώρου. Μετατρέπονται σε «αντικείμενα» που σε συνδυασμό με τις επιγρα-

φές που ακολουθούν το καθένα από αυτά σχηματίζουν μια ακολουθία νοημάτων. 

τα παραδείγματα γ. και δ. η διαδοχή των εικόνων θυμίζει την αλληλουχία από καρέ κινηματογρα-

φικής λήψης. Δύο διαδοχικά στιγμιότυπα ενός τόπου, απεικονίζονται το ένα δίπλα στο άλλο στις σε-

λίδες. Η λεπτομερής καταγραφή και η αναλυτική απεικόνιση δίνει την δυνατότητα στον αναγνώστη 

πρώτον να παρατηρήσει μικρο-αλλαγές ή μικρο-συμβάντα που λαμβάνουν χώρα και δεύτερον να 

δραματοποιήσει τα σκηνικά γεγονότα. Η συχνή μετατόπιση της «κάμερας» στον χώρο που απεικονί-

ζεται (παράδειγμα γ.) ή οι συνεχόμενες «φωτογραφίσεις» του ίδιου χώρου (παράδειγμα δ.) και τέλος 

η διαδοχική εναπόθεση αυτών των εικόνων στο χαρτί, μεταφέρουν τον αναγνώστη να «περπατήσει» 

ανάμεσα στα σκηνικά δρώμενα της Τπνερωτομάχιας. 
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Εικόνες - Διαγράμματα  

  
εικ.1 χηματική ανάλυση των υποκειμένων της αφήγησης. [Μετάφραση από το βιβλίο Francesco Colonna 

Hypnerotomachia Poliphili, μτφ. Joscelyn Godwin, London: Thames & Hudson, 1999, σελ xviii] 
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 εικ.2 Σοπογραφικές ζώνες της Hypnerotomachia Poliphili από τον Gilles Polizzi  (παρατίθεται στο βιβλίο του 

J.D. Hunt, The Afterlife of Gardens) 
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εικ.3α Ενδεικτική εικονογράφηση με αινιγματικές επιγραφές που συναντά ο Πολύφιλος  

 
εικ.3β Οπτικό υλικό που δείχνει την εμμονή στο αρχιτεκτονικό απόσπασμα και το ερείπιο  
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α.  

β.  

γ.  

δ.   

εικ.4 Αλληλουχίες εικονογράφησης στο κείμενο:  

α. Οι τέσσερεις πρώτες εικόνες του βιβλίου. Η 
αναγνώριση του τοπίου από τον Πολύφιλο. 

β. Μνημειακές συμβολικές κατασκευές που συνα-
ντά στην 2η ζώνη 

γ, δ. Διαδοχικές απεικονίσεις γεγονότων. Η εικονο-
γράφηση ακολουθεί τα γεγονότα κινηματογρα-
φικά. 
 



[59] 

Λογοτεχνία και αρχιτεκτονική | Danteum 

[Danteum (1938), Giuseppe Terragni | Θεία Κωμωδία (1308 – 1321), Dante Alighieri] 

Κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο ως αφήγηση 

Σο 1938, στα πλαίσια δημιουργίας ενός εθνικού οργανισμού στην Ρώμη, ο Μουσολίνι δέχτηκε την 

πρόταση των Giuseppe Terragni και Pietro Lingeri να σχεδιάσουν ένα κτήριο που να συμβολίζει την 

πολιτική απήχηση του έργου του Δάντη, δηλαδή την συγκρότηση του εθνικού φρονήματος ενός ιτα-

λικού αυτοκρατορικού κράτους.86 Σο κτήριο που θα φιλοξενούσε μια τέτοια πρόταση,87 ονομάστηκε 

«Danteum» και ο σχεδιασμός του αποτελεί χωρική μετάφραση και αλληγορία της «Θείας Κωμωδί-

ας» του Δάντη. 

Από την γραπτή αναφορά «Relazione sul Danteum» 88 που συνοδεύει τα σχέδια του κτηρίου, φαίνεται 

πως ο Terragni επιδίωκε να δημιουργήσει ένα σύμβολο που να υπερβαίνει την πολιτική του φασι-

σμού, προβάλλοντας μία περισσότερο καθολική και σημαντική αξία, την χριστιανική φιλοσοφία (που 

καταφαίνεται στα αναγνώσματα του Δάντη). Με άλλα λόγια, ο σκοπός του Danteum ήταν να προω-

θεί και να διαδίδει το έργο89 του ιταλού ποιητή το οποίο αποτελούσε εναρκτήρια θέση για τις πρά-

ξεις του Mουσολίνι και συνεπώς να παραλληλίζει την δαντική χριστιανική φιλοσοφία με τον χαρα-

κτήρα της αυτοκρατορικής φασιστικής Ιταλίας.90 

Σο Danteum εκτός από πολιτικό σύμβολο, αποτελεί μουσείο έκθεσης της αρχιτεκτονικής του καθώς 

οι βασικοί χώροι του κτηρίου σχεδιάστηκαν για να αναπαριστούν την δομή των ωδών της Θείας 

Κωμωδίας. Όπως στην αφήγηση του ποιήματος ο Δάντης μεταβαίνει από το «σκοτεινό» δάσος στην 

Κόλαση, διέρχεται από το Καθαρτήριο και τελικά φτάνει στον Παράδεισο, έτσι και στο κτήριο του 

Terragni η μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλον είναι τελετουργικά καθορισμένη, μια σειρά από 

μνημειακούς χώρους βασισμένους στην πορεία που αφηγείται η Θεία Κωμωδία. Σο Danteum ουσι-

                                                 
86 Thomas Schumacher, Terragni‟s Danteum, NY: Princeton Architectural Press, 1993, σελ 39 
87 Σο Danteum δεν υλοποιήθηκε ποτέ εξαιτίας του δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου. 
88 οπ., σελ 35 
89 Σο κτήριο θα φιλοξενούσε επίσης βιβλιοθήκη με τα άπαντα του Δάντη και ότι είναι απαραίτητο για μια ολοκληρωμένη σπουδή στο 

έργο του (ακόμη και έργα άλλων συγγραφέων πάνω στον Δάντη). 
90 οπ., σελ 37 
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αστικά συγχωνεύει τα σενάρια που εμφανίζονται στο ποίημα και ερμηνεύει χωρικά τις αξίες της νέας 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας του Μουσολίνι. 

Η μετάβαση από τον ένα χώρο του κτηρίου στον άλλον -καθώς η πορεία αυτή ορίστηκε με άξονα 

την αφήγηση του Δάντη- εξετάζεται παράλληλα με το επιχείρημα του αρχιτέκτονα να μεταφέρει 

συμβολισμούς και πολιτικές θέσεις, με σκοπό η πορεία στο κτήριο να φέρει στην μνήμη την διδα-

σκαλία της Θείας Κωμωδίας.  

Σομή ποιήματος και σχεδιασμού 

Ο Δάντης στην Θεία Κωμωδία αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο το ταξίδι του στις τρεις σφαίρες των 

νεκρών -Κόλαση, Καθαρτήριο και Παράδεισο και συνεπώς το ποίημα οργανώνεται στα αντίστοιχα ομώ-

νυμα μέρη. Καθένα από τα τρία μέρη του ποιήματος αποτελείται από 33 ωδές, συν μία εισαγωγική 

στο ποίημα που διαδραματίζεται στο «σκοτεινό» δάσος όπου ο Δάντης χάνει τον δρόμο του. την 

Θεία Κωμωδία δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην χρήση των αριθμών. Βασικός αριθμός είναι το «3» 

που παραπέμπει στην αγία τριάδα και δίνει ξεχωριστή σημασία σε κάθε δυνατή τριαδικότητα στο 

κείμενο. Με τους αριθμούς 1, 3, 7, 10 δομείται αριθμητικά το ποίημα και οι συνδυασμοί |1 & 3|, 

|1, 3 & 7| και |1, 3, 7 & 10| αποκτούν ιδιαίτερη σημασία γιατί εύκολα συνθέτουν την μονάδα (ενό-

τητα) και την τριαδικότητα (αγία τριάδα).91  

Οι αριθμητικοί συμβολισμοί που εμπεριέχονται στο ποίημα, σε συνδυασμό με την περιγραφή των 

φανταστικών συμβολικών τοπογραφιών που συναντώνται, συνθέτουν το μορφολογικό πρόβλημα στον 

αρχιτέκτονα. Ο Terragni στην γραπτή αναφορά του σχολιάζει την δυσκολία για τον αρχιτέκτονα να 

ενσωματώσει έννοιες και συμβολισμούς σε μια γεωμετρική σύνθεση,92 « […] κινδυνεύοντας να παραμε-

ριστεί η αρμονική πλαστικότητα της σύνθεσης του χώρου. Αγνοώντας την ισορροπία μεταξύ νοήματος και χωρι-

κής σύνθεσης η αρχιτεκτονική κατασκευή είναι ανολοκλήρωτη.»93 Η σύνδεση μεταξύ αρχιτεκτονικού μνημείου 

                                                 
91 Παραδείγματα που συναντάμε αυτούς τους αριθμητικούς συνδυασμούς στο ποίημα είναι: οι 3 σφαίρες των νεκρών, οι 100 ωδές τους 

ποιήματος (3*33+1=100 ωδές), οι 9 κύκλοι-δακτύλιοι που χωρίζεται η Κόλαση, οι 7 κύκλοι-δακτύλιοι που χωρίζεται το Καθαρτή-
ριο, οι 9 σφαίρες-ουρανοί που χωρίζεται ο Παράδεισος κ.α. 

92 οπ., Relazione sul Danteum, σελ 130 
93 οπ.,, σελ 135 
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και λογοτεχνικού έργου μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν και τα δύο είναι δομημένα με έναν αρμονικό κανόνα που 

να τους επιτρέπει να αντιπαρατεθούν. Έτσι θα μπορούν να αναγνωστούν με γεωμετρική ή μαθηματική σχέση 

παραλληλισμού ή υπαγωγής [το ένα στο άλλο].»94 

Για να καταφέρει ο Terragni να συνδέσει το επικείμενο κτήριο με την αφήγηση του Δάντη, χρησιμο-

ποίησε τον αρμονικό κανόνα της χρυσής τομής (εικ.5). Η γνωστή αναλογία που εκφράζει σε ένα ορ-

θογώνιο σχήμα την σχέση της ενότητας [unity] με την τριαδικότητα [trinity] και που συμβολίζει την 

αρμονία στην δομή μιας σύνθεσης, ήταν η βασική αρχή σχεδιασμού που μπορούσε να εκφράσει την 

τελειότητα του ποιήματος με αριθμητικές σχέσεις που θα οδηγούσαν σε ένα αρμονικό οπτικό αποτέ-

λεσμα. Ο Terragni επικεντρώνεται στις δομικές και αριθμητικές ομοιότητες μεταξύ της Κωμωδίας 

και του Danteum. Τιοθετεί συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν συμβολική σημασία στην Θεία 

Κωμωδία με σκοπό να καθιερώσει μια σχέση με αυτή την συμβολική παράδοση. 

«Για να ικανοποιήσουμε δύο κανόνες· έναν γεωμετρικό και έναν αριθμητικό, πρέπει να προσέξουμε 

στην επιλογή των διαστάσεων, των χώρων, των υψών και των διαμέτρων [που θα χρησιμοποιήσου-

με], αποσκοπώντας να σχεδιάσουμε μια κατασκευή με απόλυτες αξίες που θα απορρέουν από την δα-

ντική σκέψη. […] «Αν η Κόλαση του Δάντη για παράδειγμα, αποδιδόταν με μια σειρά από βαθμιδω-

τούς δακτυλίους σε σχήμα χωνιού, με τις ενδιάμεσες αποστάσεις, τις αναβάσεις, τα γεφύρια, τα ποτάμια, 

κλπ, που τόσο ωραία μας αφηγείται ο Θείος Ποιητής, αυτό δεν θα προκαλούσε σχεδόν σίγουρα κανένα 

εξαιρετικό αποτέλεσμα, εξαιτίας της τόσο κυριολεκτικής μεταφοράς της δαντικής αφήγησης.»  

Giuseppe Terragni «Relazione sul Danteum»95 

Η αφήγηση της διαδοχής στο κτήριο 

Ο σχεδιασμός του κτηρίου ακολουθεί εμφανώς την ιδεολογία του ιταλικού μοντερνισμού, με κυρί-

αρχα χαρακτηριστικά την αφαίρεση, τον συμβολισμό, τον εθνικισμό και το διεθνές στυλ. Η διπλή 

                                                 
94 οπ., [Relazione sul Danteum], σελ 130-131 
95 οπ., σελ 133 
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ερμηνεία της αρχιτεκτονικής φόρμας χρησιμοποιήθηκε ως υπαινιγμός πολιτικών νοημάτων και συμ-

βολισμών.96 

Ο ποιητικός χάρτης μετατρέπεται σε ένα μέσο με το οποίο εκφράζονται τα συναισθήματα. Με το 

κτήριο Danteum επιτυγχάνεται αυτό ακριβώς. Αυτό που προσφέρει, όπως όλα τα κτήρια είναι μία 

σωματική εμπειρία. Αυτό στο οποίο όμως αναφέρεται είναι η κατάσταση και διαίσθηση του κινούμε-

νου σώματος. Ερευνώντας την «μεταφραστική» τακτική του Terragni από το ένα μέσο (λογοτεχνία) 

στο άλλο (αρχιτεκτονική), θα δούμε τον τρόπο που ο αρχιτέκτονας μεταφέρει συναισθηματικές 

ποιότητες στο κτήριο. 

Η είσοδος στο κτήριο (εικ.1 και 2) είναι ανάμεσα σε δύο ψηλούς τοίχους∙ τον εξωτερικό του κτηρίου 

και έναν παράλληλα μετατοπισμένο σχηματίζοντας ένα πέρασμα σαν σε στενό δρόμο (πλάτος 5m 

και μήκος 64,5m). Με στροφή 180 μοιρών στην πορεία, το πέρασμα γίνεται ακόμα πιο στενό (πλά-

τος 1,5m) (τεκμηρίωση της φράσης του Δάντη «Δεν θυμάμαι πως μπήκα»97) και μεταβαίνουμε στην 

αυλή του κτηρίου. Η αυλή είναι ένας ανοιχτός τετραγωνικός χώρος από τον οποίο διαφαίνονται 100 

ισοϋψείς και ισοπαχείς κίονες σε κάναβο διατεταγμένες. Από τον χώρο της αυλής η πορεία συνεχίζε-

ται μόνο διαμέσου των κιόνων (σε αναλογία με την Θ.Κ. είναι το σκοτεινό δάσος που χάνεται ο Δά-

ντης πριν περάσει στην Κόλαση). Ο χώρος της αυλής είναι το αρνητικό του πυκνού «δάσους», καθώς 

οι δύο τετραγωνικοί διαδοχικοί χώροι υπαινίσσουν μια μετάβαση από το κενό στο πλήρες (εικ.4). Η 

έννοια της πληρότητας του χώρου δηλώνει και την παρουσία των πολλαπλών αναζητήσεων, που θα 

διερευνηθούν αρχιτεκτονικά στην συνέχεια της πορείας αυτής και θα «λυθούν» στο τέλος της, στον 

χώρο του παραδείσου. Η απότομη αλλαγή από το «ανοιχτό» στο «κλειστό» επιφέρει και μεγάλη μεί-

ωση της διάχυσης του φωτός και η εύρεση μιας διεξόδου γίνεται επιτακτική. Η αλλαγή στην ποιότη-

τα του χώρου μεταβάλει στιγμιαία την σωματική εμπειρία (περιορισμός κινήσεων λόγω πυκνότητας 

κιόνων και συσκότισης) αλλά σύντομα κανείς βρίσκει την διέξοδο (δεν υπάρχει λαβυρινθώδης κίνη-

ση). 

                                                 
96 οπ., σελ 36 
97 Θεία Κωμωδία, ραψωδία 1, 10 
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Ο επόμενος χώρος είναι η μετάβαση προς την κόλαση και εφάπτεται στον προηγούμενο. Είναι σχε-

διασμένος σαν διάδρομος αλλά είναι πλατύς όπως το πρώτο πέρασμα στο κτήριο και χωρίζεται στα 

δύο από μια τριμερή σκάλα ανάβασης.  

την κόλαση ο χώρος περιγράφει το σώμα που υποφέρει. Η χρυσή τομή χρησιμοποιείται σε σπείρα 

και διαμορφώνει το έδαφος, την οροφή και τις κολώνες. Σο διατετμημένο έδαφος επίσης, βυθίζεται 

με αναλογική αύξηση των διαστάσεων, δημιουργώντας μια οριζόντια ασυνέχεια98. Σην προοδευτική 

ολίσθηση του δαπέδου, ακολουθεί η οροφή, στα τμήματα της οποίας τοποθετούνται οι 7 κολώνες 

που καθώς τείνουν να υποχωρήσουν μικραίνουν σε διάμετρο. Η σκηνή αυτή, περιγράφει πολύ καλά 

το σώμα που υποφέρει (σύμφωνα με την χριστιανική φιλοσοφία) και αναπαριστά την κατάβαση στις 

σφαίρες της κολάσεως με την πραγματική υποχώρηση του εδάφους στο κτήριο. Σο φως διέρχεται τις 

σχισμές της οροφής, δίνοντας έμφαση στην κατακερματισμένη και διακεκομμένη δομή της κατα-

σκευής. Σο παιχνίδι του φωτός, των αναλογιών και των υλικών συνεισφέρει στην δημιουργία «συνθλι-

πτικής» ατμόσφαιρας, έντασης και σκότους.99 

Η πορεία στο κτήριο είναι ανοδική, καθώς στον επόμενο μεταβατικό χώρο εμφανίζεται ξανά τριμε-

ρής σκάλα που οδηγεί στο καθαρτήριο. Σα πλατύσκαλα της σκάλας αυτής επεκτείνονται δημιουργώ-

ντας έτσι δύο διαδρόμους που κοιτάνε στην κόλαση και το καθαρτήριο. Οι διάδρομοι αυτοί, παρε-

κβαίνουν από την γραμμική και διαδοχική μετάβαση προς το «τέλος» -τον παράδεισο- καθ’ ότι η 

παράλληλη κίνηση στον άξονά τους είναι αδιέξοδη ενώ διαχέουν στους εκατέρωθεν χώρους «τιμωρί-

ας» και «μετάνοιας». Με αυτή την κίνηση γίνεται μια αναφορά στην πορεία που κάνει ο Δάντης στο 

τοπίο του ποιήματος, κατά την οποία κοιτάζει τους απεικονιζόμενους χώρους χωρίς να «υποφέρει» 

την υπαγόρευσή τους. 

το καθαρτήριο το έδαφος είναι διατετμημένο κατά αντιστοιχία με αυτό της κολάσεως, αλλά αυτή 

τη φορά δεν μετατοπίζεται προς τα κάτω αλλά προς τα επάνω (όπως και το καθαρτήριο είναι μια 

πορεία προς τον ουρανό, για να φτάσει κανείς στις σφαίρες του παραδείσου). την οροφή έχουν α-

                                                 
98 Aarati Kanekar, From building to poem and back: the Danteum as a study in the projection of meaning across symbolic forms, The Journal of 

Architecture, Vol. 10, Απρ. 2005, σελ.150 
99 οπ., σελ.150 
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φαιρεθεί μεγάλα ορθογωνικά τμήματα πάνω από κάθε διαφορετικό επίπεδο του εδάφους και αναλο-

γικά με το μέγεθος τους. Σο φώς μπαίνει στο χώρο αυτό διαγράφοντας τα κενά της οροφής και οι 

αντιθέσεις φωτός – σκιάς είναι πολύ έντονες. το καθαρτήριο απουσιάζει το σώμα όπως το συναντή-

σαμε στην κόλαση. Σο φώς και η απουσία κιόνων διαδέχονται το σκότος και την «ένταση» της κόλα-

σης και οδηγούν στον Παράδεισο. 

Η τριμερής σκάλα ανάβασης επαναλαμβάνεται (με το ίδιο πλάτος που είχε ) για να φτάσει κανείς στο 

«τέλος» αυτής της «αφήγησης». τον Παράδεισο η διαφάνεια κυριαρχεί ως δομικό στοιχείο των κιό-

νων και των δοκαριών που πλαισιώνουν τον χώρο, τονίζοντας το άυλο σώμα. Σο σώμα στον παρά-

δεισο της Θ.Κ., διαμορφώνει την έκταση που καταλαμβάνουν οι σφαίρες, σε αντίθεση με το σώμα 

στην κόλαση το οποίο «τοποθετείται» στον εκάστοτε κύκλο ανάλογα με την αμαρτία.100 Οι κίονες 

αυτοί είναι προέκταση των κιόνων του δάσους και ολοκληρώνουν την αναζήτηση του περιπατητή. 

το κέντρο του κτηρίου και πάνω από τους διαδρόμους κίνησης που χωρίζουν κόλαση με καθαρτή-

ριο, βρίσκεται η «ουράνια σφαίρα» (Ιmpero) από την οποία υπάρχει εποπτεία στους τρεις χώρους του 

ποιήματος που αφηγήθηκε το κτήριο. 

Ο Terragni διαμορφώνει την δομή του χώρου επεξεργάζοντας κυρίως τον κίονα, το έδαφος και την 

οροφή με τους παρακάτω αρχιτεκτονικούς χειρισμούς: την ιεραρχημένη κίνηση στο κτήριο∙ την ε-

πανάληψη χωρικών αναλογιών∙ τον κατακερματισμό του χώρου (περιγραφικός και κυριολεκτικός) ο 

οποίος καταδεικνύεται από το δίπολο φωτός – σκιάς και διαμορφώνει το «κενό» και το «πλήρες» 

(εικ.4).  

Η πορεία είναι ιεραρχημένη και ανοδική, όχι μόνο επειδή έχει ως πρόγραμμα ένα διήγημα, αλλά 

επειδή η συγκεκριμένη αφήγηση έχει «εκπαιδευτικούς» σκοπούς. Είναι η χωρική μεταφορά μιας τε-

λετουργικής διαδρομής που υπαγορεύεται στον άνθρωπο από την χριστιανική φιλοσοφία με σκοπό 

την κάθαρση της ψυχής. Οι ιεραρχημένες δομές όπως η Θ.Κ., παραπέμπουν σε ένα πρόσωπο που 

                                                 
100 Aarati Kanekar, Metaphor in Morphic Language, Proceedings - 3rd International Space Syntax Symposium Atlanta 2001, σελ 22.5 
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είναι πάνω από όλα. Αυτή η θέση στο κτήριο, αναλογεί στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία (Impero)101 που 

βρίσκεται πάνω από όλα (εικ.6). 

Η επανάληψη της γεωμετρίας πολλών χώρων μεταξύ τους, είναι κάτι που προκύπτει κυρίως από την 

επιλογή της χρυσής τομής ως γεννήτορα της αρχιτεκτονικής πληρότητας του κτηρίου και δευτερευό-

ντως από την θέση του αρχιτέκτονα να δομήσει το κτήριο με βάση τις αριθμητικές αναλογίες και 

σχέσεις του ποιήματος. Αυτό προκάλεσε πολλές προφανής ακολουθίες χώρων όπως την σπειροειδή 

διάταξη στο έδαφος, στην οροφή και στους κίονες της κόλασης. το καθαρτήριο η ακολουθία αυτή 

επαναλαμβάνεται αντιστρέφοντας τους όρους της χωρικότητας. Ο κίονας γίνεται κενό στην οροφή, 

και η υποχώρηση στο έδαφος γίνεται αναβαθμός. Οι περιμετρικοί χώροι μετάβασης, προέκυψαν από 

την μετάθεση δύο τετραγώνων που η σύνθεσή τους δημιουργεί την χρυσή τομή στην γενική κάτοψη 

(εικ.5). Οι νεκρές ζώνες όπως αποκαλούνται, παρουσιάζουν ανά δύο κοινές αναλογίες, όπως το στενό 

πέρασμα στο κτήριο έχει το ίδιο πλάτος με το πέρασμα στον Παράδεισο και η μετάβαση στο Κα-

θαρτήριο με την έξοδο από τον Παράδεισο. Επίσης η μετάβαση από το δάσος στην κόλαση, επανα-

λαμβάνει τις αναλογίες του μικρού πεζόδρομου που ορίζεται από τον παράλληλο τοίχο του κτηρίου.  

Σέλος, ο κατακερματισμός του κτηρίου είναι κυριολεκτικός και εκφράζει τα συναισθήματα του ε-

γκλωβισμού, του σωματικού πόνου και της μετάνοιας. Η εναλλαγή φωτός – σκιάς ακολουθεί την ε-

ναλλαγή στα χωρικά «πλήρη» και «κενά» και οι έννοιες «καλό» και «κακό» εκφράζονται από την πα-

ρουσία ή την απουσία φωτός. 

 

                                                 
101 «Impero» ονομάζεται στο κτήριο ο παρακείμενος χώρος στον Παράδεισο («Ουράνια φαίρα»).  
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Εικόνες - Διαγράμματα  

  

        

        

        

        
εικ.1 Η πορεία στο Danteum 
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1. είσοδος στο κτήριο           2. 100 κολώνες              3. πυκνότητα χώρου        4. μετάβαση στην Κόλαση     

     
5. Κόλαση     6. μετάβαση στο Καθαρτήριο  

    
7. Καθαρτήριο                 8. μετάβαση στον Παράδεισο  

   
9. Παράδεισος  10. Impero – εποπτική θέση 

εικ.2 Διαδοχή χώρων στο Danteum 
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εικ3α Φώροι μετάβασης          εικ.3β Κάτοψη +6m και οι μεταβάσεις          κίτσο του Terragni 

     

εικ.3γ Κάτοψη +6m και οι μεταβάσεις       εικ.4 Κενό – Πλήρες                    Ο χώρος στην Θεία Κωμωδία  

        

εικ.5 Η μετάθεση των τετραγώνων δημιουργεί νεκρές περιοχές         εικ.6 Η διαδρομή του ποιήματος  

που χρησιμοποιούνται ως χώροι μετάβασης  
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υμπεράσματα  

Αφήγηση - ωματική μετακίνηση - Αρχιτεκτονική 

 
Η εργασία αυτή, οδήγησε σε έναν προσδιορισμό της σχέσης αφήγησης και αρχιτεκτονικής με άξονα 

την αλληλουχία τόπων μέσα από την σωματική μετακίνηση.  Από την έρευνα προέκυψε εκτός των 

άλλων, ότι η σωματική μετακίνηση και η αφήγηση, ως έννοιες που μοιράζονται την εμπειρία του 

χρόνου, δεν έχουν σαφώς διαχωρισμένα όρια μελέτης αλλά η μία σχετίζεται άμεσα με την άλλη σε 

μια αμφίδρομη σχέση. 

Από την ανάλυση των συγκεκριμένων παραδειγμάτων προκύπτει ότι η αφήγηση μπορεί να επηρεάζει 

την διάσχιση του πραγματικού χώρου, δίνοντάς του μια φαντασιακή διάσταση και επίσης η σωματι-

κή μετακίνηση μπορεί να έχει λειτουργικό ρόλο σε ένα λογοτεχνικό κείμενο στο οποίο όλα τα δρώ-

μενα όπως οι αρχιτεκτονικές ανακαλύψεις στην Τπνερωτομάχια και τα ηθικά κοσμικά νοήματα στην 

θεία Κωμωδία συμβαίνουν διαδοχικά στην ροή της αφήγησης. 

Αγγλικός κήπος - Αρχιτεκτονικός περίπατος 

τον αγγλικό κήπο και τον αρχιτεκτονικό περίπατο του Le Corbusier, η ιδέα της σωματικής μετακί-

νησης προηγείται οποιασδήποτε αφήγησης. Σο περπάτημα εδώ παίζει ουσιαστικό ρόλο για να συ-

σχετίσει κανείς τις διάσπαρτες - αποσπασματικές αφηγήσεις των χώρων. ε αυτά τα παραδείγματα, 

αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αφηγηματικά μέσα που χρησιμοποιεί ο αρχιτέκτονας για να δημι-

ουργήσει σύνθετα σενάρια αφήγησης. Προοπτικές εικόνες, follies, κείμενα και αντικείμενα παρεμ-

βάλλονται στην πορεία και συνδιαμορφώνουν την αφήγηση. Η ποικιλία και η αντίθεση στο τοπίο, 

απορρέουν από τον ασυμμετρικό σχεδιασμό που χαρακτηρίζει και τον αγγλικό κήπο αλλά και τις 

κατοικίες του Le Corbusier. 

Ο «αρχιτεκτονικός περίπατος» του Le-C, διασχίζει το κτήριο καθ’ ύψος, καταγράφοντας μια κίνηση 

που διακόπτεται από μεταθέσεις επιπέδων και εμπλουτίζεται με διαγώνιες οπτικές που δημιουργούν 

προοπτικές εικόνες. χεδιάζει «εικόνες» που καδράρουν τον εξωτερικό χώρο έτσι ώστε «το εξωτερικό 

να είναι πάντα ένα εσωτερικό» και το εσωτερικό του κτηρίου γίνεται χώρος κίνησης για να συμβεί αυτό. 

Ο περίπατος που σκηνοθετεί ο Le-C μέσα στο κτήριο προσδίδει στις προοπτικές εικόνες χρονικότη-
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τα,102 στοιχείο που συναντήσαμε και στον περίπατο στο τοπίο της Ακρόπολης. Εδώ θα μπορούσαμε 

να κάνουμε μια αναλογία του folly στον αγγλικό κήπο και της βίλλα Savoye. Και τα δύο παραδείγ-

ματα τοποθετούνται στο φυσικό τοπίο και έχουν ανοιχτές όψεις στους τέσσερις ορίζοντες. Σα follies 

είναι κτηριακές κατασκευές που ανάγονται σε χωρικούς σχηματισμούς στο τοπίο και προκαλούν το 

γραφικό αποτέλεσμα μέσα από την αντιπαράθεσή τους. Ο περιπατητής, διέρχεται ανάμεσά τους για 

να τα συσχετίσει. την Savoye, συμβαίνει το ίδιο μέσα στο κτήριο. Ο κάτοικος καθώς διασχίζει το 

κτήριο του αποκαλύπτονται διαδοχικές ασυμμετρικές οπτικές. Θα λέγαμε πως στην Savoye κοιτάμε 

από μέσα προς τα έξω, ενώ σε έναν κήπο από έξω προς τα μέσα.  

τον αγγλικό κήπο τα μονοπάτια είναι ελικοειδή και οι κινήσεις κυκλοειδής. Η κυκλοειδής πορεία 

των περιπατητών γύρω από τα follies, περιέχει ατελείωτες δυνατότητες κατεύθυνσης (χωρική αφθονί-

α) και ήταν ένα σημαντικό τέχνασμα του σχεδιασμού εξαιτίας της ψευδούς αίσθησης που δημιουρ-

γούσε για την αντίληψη της κλίμακας και της απόστασης.  

Οι αφηγήσεις που συντίθενται στον κήπο, απορρέουν από την συσχέτιση των διάσπαρτων κατα-

σκευών -περίπτερα, ναοί, κτήρια, λίμνες, δέντρα, λόφοι, μονοπάτια κ.α., οργανώνονται στον χώρο 

διαμέσου μιας εικόνας από κινηματογραφικό καρέ. Η αφήγηση που συντελείται συνιστά ένα είδος 

εγκυκλοπαίδειας υπό την έννοια της συλλογής διαφορετικών αρχιτεκτονικών κτηριακών τύπων, μνη-

μειακών κατασκευών και συμβολικών σημείων αναφοράς (follies). Οι αγγλικοί κήποι ακολουθούσαν 

τις φιλοσοφικές αναζητήσεις των δημιουργών τους. Ο κήπος παίζει τον ρόλο της γεωφυσικής μετα-

τόπισης και γίνεται σκηνή για να αναπτυχθούν πολλαπλές αφηγήσεις αντιπαραθέτοντας στον πραγμα-

τικό χώρο πολλαπλούς τόπους και διαφορετικούς χρόνους (π.χ. γειτνιάζοντα follies αρχαιοελληνικού 

ναού και παγόδας). Θα λέγαμε πως ένας κήπος αποτελεί ένα πολυαισθητηριακό κοινωνικό περιβάλ-

λον. 

Η αφήγηση στον Le-C αφορά την ανάγνωση της κατοικίας σαν μια σύνθεση από αλλεπάλληλα «κά-

δρα» για θέα.103 Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ο ίδιος έχει σκηνοθετήσει για την Savoye, το 

                                                 
102 Beatriz Colomina, The Split Wall: Domestic Voyeurism, Princeton Papers on Architecture, Vol. I, “Sexuality and 
Space”, NY: Princeton Architectural Press, 1992, σελ 98 
103 οπ. 
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εσωτερικό του κτηρίου είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει την εντύπωση ότι κάποιος 

ήταν μόλις εκεί και έφυγε αφήνοντας ίχνη από ένα παλτό και ένα καπέλο.104 Αυτή είναι η εικόνα για 

την κατοίκηση του μοντέρνου ανθρώπου που βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση. Είναι η αφήγηση του Le-

C για την σύγχρονη ζωή, την πρόοδο και την θετική σκέψη. Σα αφηγηματικά μέσα που χρησιμοποιεί 

είναι η ίδια η  αρχιτεκτονική γλώσσα και το μοντάζ με το οποίο συνδέει τις αποσπασματικές λήψεις 

στον χώρο.  

Τπνερωτομάχια - Danteum  

Η φαντασιακή μετακίνηση και διάσχιση ενός τόπου αποτέλεσαν το μέσο για την ανάγνωση ενός α-

φηγηματικού χώρου όπως στο παράδειγμα της Τπνερωτομάχιας και του Danteum (το ίδιο ισχύει 

και για το κείμενο της Θείας Κωμωδίας). τα παραδείγματα αυτά, η λογοτεχνική αφήγηση προηγεί-

ται της σωματικής μετακίνησης και αποτελεί το πρόγραμμα για την επικείμενη αρχιτεκτονική. την 

Τπνερωτομάχια, το αρχιτεκτονικό πλαίσιο και η κίνηση «σχεδιάζονται με λέξεις» συνθέτοντας μία 

αμιγώς φαντασιακή σύλληψη χώρου. Από την άλλη, στο Danteum η αφηγηματική περιγραφή της 

χωρικότητας της Θείας Κωμωδίας μεταφράζεται απευθείας σε διαδοχή αρχιτεκτονικών χώρων. 

την Τπνερωτομάχια, το σύνθετο σύστημα κειμένου, εικόνας και επιγραφών στις εικόνες παράγει μια 

φαντασιακή εμπειρία  για τους τόπους που διαδέχονται, ανάλογη με την εμπειρία σε ένα τοπίο-κήπο 

του 18ου αιώνα. Καταρχάς, η επανάληψη στοιχείων του φυσικού χώρου σε όλη την έκταση του βιβλί-

ου όπως τα βουνά, το ποτάμι, ο κάμπος, το δάσος και η γέφυρα, δημιουργούν έναν συνδετικό ιστό 

πάνω στον οποίο εκτυλίσσονται όλα τα δρώμενα και οι ανακαλύψεις του πρωταγωνιστή, όπως το 

περπάτημα συνδέει σημεία στον χώρο. Πάνω σε αυτόν τον περιπατητικό «χάρτη» διάσχισης όλου 

του φυσικού χώρου παρουσιάζονται αναλυτικές περιγραφές εμβληματικών οπτικών συνόλων. Η εμ-

μονή του συγγραφέα στα ερείπια και στις αινιγματικές–διφορούμενες επιγραφές που συχνά συναντά ο 

πρωταγωνιστής, κατακερματίζουν την αφηγηματική εμπειρία του αναγνώστη και λειτουργούν ως ένα 

είδος folly. Η εμπειρία του αναγνώστη προσμοιάζει την εμπειρία του περιπατητή του αγγλικού κή-

που του 18ου αι. όσον αφορά την αντιληπτικότητα του τοπίου από τον επισκέπτη. Η Τπνερωτομάχια 

προϋπαντεί την ποιότητα του περιπάτου στον αγγλικό κήπο και την περιπλάνηση σε ερείπια. 

                                                 
104 οπ. 
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Ο Terragni διαμορφώνει την δομή του χώρου επεξεργάζοντας κυρίως τον κίονα, το έδαφος και την 

οροφή με τους παρακάτω αρχιτεκτονικούς χειρισμούς: την ιεραρχημένη κίνηση στο κτήριο∙ την ε-

πανάληψη χωρικών αναλογιών∙ τον κατακερματισμό του χώρου (περιγραφικός και κυριολεκτικός) ο 

οποίος καταδεικνύεται από το δίπολο φωτός – σκιάς και διαμορφώνει το «κενό» και το «πλήρες». Η 

πορεία που προκύπτει έχει τελετουργικό χαρακτήρα, είναι ιεραρχημένη, ανοδική και ελικοειδής, όχι 

μόνο επειδή έχει ως πρόγραμμα ένα διήγημα, αλλά επειδή η αφήγηση της αναφέρεται στην χριστια-

νική φιλοσοφία και την κάθαρση της ψυχής. Ο κατακερματισμός του κτηρίου εδώ χρησιμοποιεί την 

αρχιτεκτονική γλώσσα του μοντέρνου για να εκφράσει τα συναισθήματα του εγκλωβισμού, του σω-

ματικού πόνου και της μετάνοιας. Η εναλλαγή φωτός – σκιάς ακολουθεί την εναλλαγή στα χωρικά 

«πλήρη» και «κενά» και οι έννοιες «καλό» και «κακό» εκφράζονται από την παρουσία ή την απουσία 

φωτός. 

 

 

 

  



[73] 

Βιβλιογραφία  

 

Βιβλία: 

Amato, Joseph Anthony, On Foot: A History of 
Walking, NY: NYU Press, 2004 [Introduc-
tion: Walking Is Talking] 

Boesiger, Willy και Girsberger, Hans, Le Cor-
busier 1910-65, Basel: Birkhäuser, 1999 

Bruno, Giuliana, Atlas Of Emotion, Journeys in 
Art, Architecture and Film, Verso, 2002 

Careri, Francesco, Walkscapes - Walking as an 
aesthetic practice, Barcelona: GG, 2002 

Curtis, William, Le Corbusier: Ideas and Forms, 
NY: Phaidon, 1986  

Colonna, Francesco, Hypnerotomachia Poliphili 
μτφ. Joscelyn Godwin, London: Thames & Hud-
son, 1999 

De Certeau, Michel, The practice of everyday life, 
Berkeley: University of California Press, 1984 

Guiton, Jacques, The Ideas of Le Corbusier on Ar-
chitecture and Urban Planning, NY: George Brazil-
ler, 1981 

Green, Nicholas, The spectacle of Nature: Land-
scape and bourgeois culture in nineteenth-century France, 
Manchester, Manchester University Press, 1990 

Etlin, Richard, Frank Lloyd Wright and Le Cor-
busier: the romantic legacy, Manchester: Manchester 
University Press, 1994 

Gilpin, William, Remarks on forest scenery and other 
woodland views, Vol. II, επιμ. Thomas Dick Laud-
er, Edinburgh: Fraser & co., 1834  

Harbison, Robert, The Built, the Unbuilt & the 
Unbuildable: In pursuit of architectural meaning, Lon-
don: Thames and Hudson, 1993 

Hunt, John Dixon, Gardens and the Picturesque: 
Studies in the History of Landscape Architecture, NY: 
MIT Press, 1994 

Hunt, John Dixon, The Afterlife of Gardens, Lon-
don: Reaktion, 2004 

Kruft, Hanno-Walter, A history of architectural 
theory: from Vitruvius to the present, NY: Princeton 
Architectural Press, 1996 

Le Corbusier, Για μια Aρχιτεκτονική, (μετ. Π. 
Σουρνικιώτης), Αθήνα: Εκκρεμές, 2004 

Le Corbusier et Jeanneret, Pierre, Oeuvre 
Complète de 1929-1934, W. Boesiger, Zurich: Edi-
tions Girsberger, 1935 

Marot, Sébastien, Sub-urbanism and the Art of 
Memory, London: AA, 2003 

Mason, William, The English garden: a poem in four 
books, επιμ. William Burgh, YORK: A.Ward, 
1783 



[74] 

Mosser, Kenneth και Monique∙ Ponte, Ales-
sandra∙ Scarpa, Ludovica∙ Woodbridge, Lotus 
International 30: Urban Parks, Gruppo Editoriale 
Electa, 1981 

Mosser, Monique και Teyssot, Georges, The 
Architecture of Western Gardens: A Design History 
from the Renaissance to the Present Day, NY: MIT 
Press, 1991 [Introduction: The Architecture of the 
Garden and Architecture in the Garden] 

Price, Uvedale και Repton, Humphry, Essays 
on the Picturesque, as Compared with the Sublime and 
the Beautiful (and on the use of studying pictures for the 
purpose of improving real landscape), London: J. 
Mawman, 1810 

Sadler, Simon, The Situationist City, London: 
MIT Press, 1999 

Schumacher, Thomas, Terragni‟s Danteum, NY: 
Princeton Architectural Press, 1993 

Seamon, David, The Human Experience of Space 
& Place, London: Croom Helm, 1980 

Simmel, George· Ritter, Joachim· Gombrich 
Ernst, Το τοπίο, Αθήνα: ποταμός, 2004 

Solnit, Rebecca, Wanderlust – A History of Walk-
ing, London: Verso, 2001 

Vidler, Anthony, Warped Space: Art, Architecture, 
and Anxiety in Modern Culture, NY: MIT Press, 
2002 

Yates, Frances, The Art of Memory, London: 
Pimlico, 1992 

υλλογικό, επιμ: G.B. Clarke, Descriptions of 
Lord Cobham‟s Gardens at Stowe (1700-1750), 
Buckinghamshire: Buckinghamshire Record So-
ciety, 1990 

Κούρος, Πάνος, Αισθητική του αρχιτεκτονικού ερει-
πίου, διδακτορική διατριβή, Αθήνα, 1999 

Πολίτης, Περικλής,  Γένη και Είδη του Λόγου 
Αφήγηση, Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο 
ελληνικής Γλώσσας 2006 

Σερζόγλου, Νικόλαος - Ίων, «Ιδέες του χώρου 
στον εικοστό αιώνα», Αθήνα: νήσος, 2009

 

Άρθρα: 

Birksted, Jan Kenneth, Beyond the clichés of the 
hand-books: Le Corbusier's architectural promenade, 
The Journal of Architecture, Vol. 11, Issue 1, 
Routledge, 2006, σελ.55-132 

Colomina, Beatriz, The Split Wall: Domestic 
Voyeurism, Princeton Papers on Architecture, 

Vol. I, “Sexuality and Space”, NY: Princeton 
Architectural Press, 1992 

Eisenstein, Sergei, Montage and Architecture, in 
Assemblage 10, Δεκ. 1989, σελ. 111-131 



[75] 

Etlin, Richard, Le Corbusier, Choisy, and French 
Hellenism: The Search for a New Architecture, The Art 
Bulletin, Vol. 69, No. 2, College Art Association, 
(Ιούν., 1987), σελ. 264 

Kanekar, Aarati, From building to poem and back: 
the Danteum as a study in the projection of meaning 
across symbolic forms, The Journal of Architecture, 
Vol. 10, Απρ. 2005, σελ.135-159 

Kanekar, Aarati, Metaphor in Morphic Language, 
Proceedings - 3rd International Space Syntax 
Symposium Atlanta 2001 

Neal, Robert, Adorning nature: emblematic sculpture 
in the early eighteenth-century garden, Studies in the 
History of Gardens & Designed Landscapes, 
Vol. 29, No. 1, 2009, σελ.44 -56 

Pevsner, Nikolaus, Genesis of the picturesque, 
Architectural Review XCVL, 1944 

Santos, Eliana Sousa, Changing Chance: A walk 
through the landscape of process in design, London 
Consortium, University of London 

Stewering, Roswitha, Architectural Representations 

in the Hypnerotomachia Poliphili (Aldus Manutious, 
1499), Journal of the Society of Architectural 
Historians, Vol. 59, No. 1, Μαρ. 2000, σελ. 6-25 

Κούρος, Πάνος, Μνημηδέν: πολυ-τοπικές, διαδρα-
στικές επιτελέσεις μνημονικών περιεχομένων, Αρχιτέ-
κτονες, τεύχος 37, Ιαν.-Υεβ. 2003, σελ.72-74 

Woodbridge, Kenneth, Iconographic Variations, 
Classical and Gothic themes in the English landscape 
garden in the 18th century, Lotus International 30, 
1981, σελ.11-27 

Wunderlich, Filipa Matos, Walking and Rhyth-
micity: Sensing urban space, Journal of Urban De-
sign Vol. 13, No. 1, Υεβ. 2008, σελ.125-139 

 

 

Ντοκιμαντέρ 

Meades, Jonathan, Abroad Again: Stowe· Reading a Garden, BBC Documentaries, 2007 

 


