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Τα χέρια θέλουν να δουν, τα μάτια θέλουν να χα δέψουν.
ι ν
ν
ον
τε1
χορευτής έχει τα αυτιά του στα δάχτυλα των ποδι ν
του.
ρ ντρι
τ ε2
άν ήταν ευκολότερο να κατανοήσουμε το σ μα, κανείς
δεν θα είχε σκε τεί ότι έχουμε νου.
τ ρντ ρτυ3
γε ση του μήλου
βρίσκεται στο σημείο επα ής
του ρο του με τον ουρανίσκο, όχι στο ίδιο το ρο το
ομοίως
η ποίηση βρίσκεται στο σημείο συνάντησης
του ποιήματος με τον αναγν στη, όχι στις γραμμές των
συμβόλων που είναι τυπωμένα στις σελίδες ενός βιβλίου.
Το ουσι δες είναι η αισθητική πρά η, η συγκίνηση, το
σχεδόν υσικό συναίσθημα που προκαλείται σε κάθε ανάγνωση.
ρ ε ου
ρ ε4
ς θα μπορο σε να εκ ράσει ο ωγρά ος ή ο ποιητής
κάτι άλλο πέρα από τη συνάντησή του με τον κόσμο
ωρ
ερ
οντ 5

29

ρ
ι ν
Στον υτικό πολιτισμό, η όραση θεωρήθηκε ιστορικά η ευγενέστερη των αισθήσεων, και η ίδια η σκέψη έχει νοηθεί με
τους όρους του βλέπειν. δη στην κλασική ελληνική σκέψη, η βεβαιότητα βασι όταν στην όραση και την ορατότητα.
μο ρ τ ν των ρι έ τεροι μ ρτυρε , γρά ει ο
ράκλειτος σε ένα απόσπασμά του.6
λάτων θεωρο σε
την όραση το μεγαλ τερο δ ρο που δόθηκε στους ανθρ πους7 και επέμεινε πως τα ηθικά καθόλου πρέπει να είναι
στον ο θαλμό του νου .8
ριστοτέλης, επίσης, θεωρο σε
την όραση την ευγενέστερη των αισθήσεων επειδή προσεγγί ει πολ περισσότερο τη διάνοια ε αιτίας του σχετικά άυλου της γν σης της .9
Τα ιλοσο ικά γραπτά όλων των εποχ ν, μετά τους λληνες, περιλαμβάνουν ά θονες ο θαλμικές μετα ορές, σε
τέτοιο βαθμό στε η γν ση να έχει καταστεί ανάλογη της
καθαρής όρασης και το ως να θεωρείται μετα ορά της αλήθειας.
κυινάτης μάλιστα ε αρμό ει την ιδέα της όρασης
σε άλλα αισθητηριακά πεδία, καθ ς και στη γνωσιακή λειτουργία του νου.
αντίκτυπος της αίσθησης της όρασης στη ιλοσο ία
συνοψί εται καλά από τον έτερ Σλότερντε κ Τα μάτια
είναι το οργανικό πρωτότυπο της ιλοσο ίας. Το μυστικό
τους είναι ότι όχι μόνο μπορο ν να βλέπουν, αλλά είναι επίσης σε θέση να βλέπουν τον εαυτό τους να βλέπει. υτό το ς
δίνει ε έχουσα θέση μετα των γνωσιακ ν οργάνων του
σ ματος. να μεγάλο μέρος της ιλοσο ικής σκέψης είναι
στην πραγματικότητα μόνο αντανάκλαση του ματιο , διαλεκτική του ματιο , να βλέπεις τον εαυτό σου να βλέπει .10
Την περίοδο της ναγέννησης, οι πέντε αισθήσεις θεωρήθηκε ότι σχηματί ουν ένα ιεραρχικό σ στημα από την αν τερη
αίσθηση της όρασης προς την κατ τερη αίσθηση της α ής.
Το αναγεννησιακό σ στημα των αισθήσεων συνδεόταν με
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την εικόνα του κοσμικο σ ματος η όραση συσχετι όταν
με τη ωτιά και το ως, η ακοή με τον αέρα, η όσ ρηση με
τον ατμό, η γε ση με το νερό και η α ή με τη γη.11
επινόηση της προοπτικής αναπαράστασης κατέστησε το μάτι κεντρικό σημείο του κόσμου της αισθητηριακής
αντίληψης καθ ς και της έννοιας του εαυτο και η ίδια η
προοπτική αναπαράσταση μετατράπηκε σε συμβολική μορή, η οποία όχι μόνο περιγρά ει αλλά επίσης καθορί ει την
αντίληψη.
εν υπάρχει αμ ιβολία ότι ο τεχνολογικός μας πολιτισμός έχει διατά ει και διαχωρίσει τις αισθήσεις ακόμη πιο
καθαρά. όραση και η ακοή είναι τ ρα οι προνομιο χες
κοινωνικές αισθήσεις, εν οι άλλες τρεις θεωρο νται αρχα
κά αισθητηριακά κατάλοιπα που έχουν μόνο ιδιωτική λειτουργία, και συνήθως καταστέλλονται από τον κ δικα του
πολιτισμο . Μόνον αισθήματα όπως η οσ ρητική απόλαυση
ενός γε ματος, το άρωμα των λουλουδι ν και οι αντιδράσεις
στη θερμοκρασία επιτρέπεται από τον ο θαλμοκεντρικό και
εμμονικό με την υγεία κ δικα του πολιτισμο μας να μας
ευαισθητοποιο ν συλλογικά.
κυριαρχία της όρασης έναντι των άλλων αισθήσεων
και η συνακόλουθη προκατάληψη υπέρ της γνωστικής λειτουργίας έχει επισημανθεί από πολλο ς ιλοσό ους. Στη
συλλογή ιλοσο ικ ν δοκιμίων με τίτλο
[ εωτερι τ τ
ι
εμον τ ρ
]
υποστηρί εται ότι εκιν ντας με τους αρχαίους λληνες, ο
υτικός πολιτισμός κυριαρχήθηκε από ένα ο θαλμοκεντρικό παράδειγμα, μια ερμηνεία της γν σης, της αλήθειας και
της πραγματικότητας που δημιουργείται από την όραση .12
υτό το ερεθιστικό στη σκέψη βιβλίο αναλ ει τις ιστορικές
συνδέσεις μετα όρασης και γν σης, όρασης και οντολο
γίας, όρασης και ισχ ος, όρασης και ηθικής .13
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αθ ς το ο θαλμοκεντρικό παράδειγμα τόσο της σχέσης μας με τον κόσμο όσο και του π ς αντιλαμβανόμαστε
τη γν ση το γνωσιολογικό πρόκριμα της όρασης αποκαλ θηκε από τους ιλοσό ους, είναι επίσης σημαντικό να
ε εταστεί κριτικά ο ρόλος της όρασης σε σχέση με τις άλλες
αισθήσεις στην κατανόηση και την άσκηση της τέχνης της
αρχιτεκτονικής.
αρχιτεκτονική, όπως και κάθε τέχνη,
αντιμετωπί ει θεμελι δη ητήματα ανθρ πινης παρ ης
στον χ ρο και τον χρόνο, εκ ρά ει την ανθρ πινη παρ η
και τη συνδέει με τον κόσμο. μπλέκεται σε βάθος στα μετα υσικά ερωτήματα του εαυτο και του κόσμου, της εσωτερικότητας και της ε ωτερικότητας, του χρόνου και της
διάρκειας, της ωής και του θανάτου.
ι αισθητικές και
πολιτισμικές πρακτικές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στη μεταβαλλόμενη εμπειρία του χ ρου και του χρόνου, ακριβ ς
επειδή συνεπάγονται την κατασκευή αναπαραστάσεων στον
χ ρο και τεχνουργημάτων έ ω από τη ροή της ανθρ πινης
εμπειρίας , γρά ει ο Ντέιβιντ άρβε .14 αρχιτεκτονική
είναι το πρωταρχικό εργαλείο που μας συνδέει με τον χ ρο
και τον χρόνο και δίνει στις διαστάσεις αυτές ένα ανθρ πινο μέτρο. αθυποτάσσει τον απεριόριστο χ ρο και τον ατε
λείωτο χρόνο έτσι στε να γίνουν ανεκτοί, να κατοικηθο ν
και να κατανοηθο ν από τον άνθρωπο. ς αποτέλεσμα αυτής
της αλληλε άρτησης του χ ρου και του χρόνου, η διαλεκτική του ε ωτερικο και του εσωτερικο χ ρου, του υσικο
και του πνευματικο , του υλικο και του νοητικο , των ασ νειδων και των συνειδητ ν προτεραιοτήτων που α ορο ν
τις αισθήσεις καθ ς και των σχετικ ν τους ρόλων και αλληλεπιδράσεων, έχει ουσι δη αντίκτυπο στη ση των τεχν ν
και της αρχιτεκτονικής.
Ντέιβιντ Μάικλ έβιν ενθαρρ νει τη ιλοσο ική κριτική στην κυριαρχία του ματιο με τα ακόλουθα λόγια Νομί ω ότι είναι σκόπιμο να αμ ισβητηθεί η ηγεμονία της
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όρασης του ο θαλμοκεντρισμο του πολιτισμο μας. αι
νομί ω ότι χρειά εται να ε ετάσουμε πολ κριτικά τον χαρακτήρα της όρασης που κυριαρχεί σήμερα στον κόσμο μας.
ρεια όμαστε επειγόντως μια διάγνωση της ψυχοκοινωνικής παθολογίας του καθημερινο βλέπειν και να κατανοήσουμε κριτικά τον εαυτό μας, ως οραματικά όντα .15
έβιν επισημαίνει την αυτονομία και την επιθετικότητα της όρασης, και τα αντάσματα του πατριαρχικο κανόνα που στοιχει νουν τον ο θαλμοκεντρικό πολιτισμό μας
θέληση για δ ναμη είναι πολ ισχυρή στην όραση. όραση
έχει μια πολ ισχυρή τάση να συλλαμβάνει και να σταθεροποιεί, να αντικειμενοποιεί και να ολοκληρ νει μια τάση να
κυριαρχεί, να ε ασ αλί ει και να ελέγχει, η οποία εντέλει,
επειδή προωθήθηκε τόσο εκτεταμένα, απέκτησε μια αδιαμ ισβήτητη ηγεμονία πάνω στον πολιτισμό μας και τον
ιλοσο ικό του λόγο, καθιερ νοντας, σε συνέργεια με την
εργαλειακή ορθολογικότητα της κουλτο ρας μας και τον
τεχνολογικό χαρακτήρα της κοινωνίας μας, μια ο θαλμοκεντρική μετα υσική της παρουσίας.16

ιστε ω ότι σήμερα πολλές πτυχές της παθολογίας της καθημερινής αρχιτεκτονικής μπορο ν να γίνουν κατανοητές
με παρόμοιο τρόπο, μέσω μιας ανάλυσης της γνωσιολογίας
των αισθήσεων και μιας κριτικής της ο θαλμικής προκατάληψης του πολιτισμο μας γενικότερα, και της αρχιτεκτονικής ειδικότερα. Τον απάνθρωπο χαρακτήρα της σ γχρονης
αρχιτεκτονικής και των σ γχρονων πόλεων μπορο με να
τον θεωρήσουμε συνέπεια της παραμέλησης του σ ματος
και των αισθήσεων, ως ανισορροπία του αισθητηριακο μας
συστήματος. ι όλο και περισσότερες εμπειρίες αλλοτρίωσης, συναισθηματικής αποστασιοποίησης και μονα ιάς στον
τεχνολογικό κόσμο του σήμερα μπορο ν να συσχετιστο ν με
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Ο ΟΦΘΑΛΜΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ
1.

αρχιτεκτονική θεωρήθηκε μια μορ ή τέχνης
του ματιο .
τι ου ντ ν
το
ε ωτερι του ε τρου
τ
ε ν ν (λεπτομέρεια), χαρακτικό
από σχέδιο του λωντ
Νικολά εντο . Το θέατρο χτι όταν από το 1775
μέχρι το 1784.

2.

όραση θεωρείται η
ευγενέστερη από τις
αισθήσεις, και η τ λωση η έσχατη σωματική
βλάβη.
ουίς Μπουνιουέλ και
Σαλβαδόρ Νταλί, ν
ν ου ι ν
ο,
1929. σοκαριστική
σκηνή στην οποία το
μάτι της ηρωίδας κόβεται με ένα υρά ι.

μια αναμ ίβολη παθολογία των αισθήσεων. ί ει να προβληματιστο με από το γεγονός ότι αυτή την αίσθηση απο ένωσης και συναισθηματικής αποστασιοποίησης την υποβάλλουν συχνά τα πλέον προηγμένα, από τεχνολογική άποψη,
περιβάλλοντα, όπως είναι τα νοσοκομεία και τα αεροδρόμια.
κυριαρχία του ματιο και η καταστολή των άλλων αισθήσεων τείνει να μας ωθεί στην αποστασιοποίηση, την απομόνωση, την ε ωτερικότητα. τέχνη του ματιο παρήγαγε αναμ ίβολα επιβλητικές κατασκευές που κεντρί ουν το
ενδια έρον, όμως δεν διευκόλυνε το ρί ωμα του ανθρ που
στον κόσμο. Το γεγονός ότι το ιδίωμα του μοντερνισμο δεν
μπόρεσε γενικά να διαπεράσει την επι άνεια του αγοραίου
γο στου και των αγοραίων α ι ν αίνεται να ο είλεται στη
μονόπλευρη διανοητική και οπτική του έμ αση ο μοντερνιστικός σχεδιασμός στο σ νολό του στέγασε τη διάνοια και
το μάτι, ά ησε όμως άστεγα το σ μα και τις άλλες αισθήσεις, τις αναμνήσεις, τη αντασία και τα όνειρά μας.
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ριτι ο του ο
μο εντρι μο
ο θαλμοκεντρική παράδοση στη δυτική σκέψη και η θεω
ρία της γν σης του θεατή17 που προέκυψε από αυτή είχαν
ήδη δεχτεί κριτική από ιλοσό ους πριν ακόμη εκ ραστο ν
οι σημερινές ανησυχίες. Ρενέ Ντεκάρτ, για παράδειγμα,
θεωρο σε την όραση την πιο καθολική και την ευγενέστερη
από τις αισθήσεις. ς αποτέλεσμα, η αντικειμενοποιητική
ιλοσο ία του θεμελι θηκε στην απόδοση προνομιακής θέσης στην όραση. στόσο, ε ίσωνε ακόμα την όραση με την
α ή, μια αίσθηση την οποία θεωρο σε πιο βέβαιη και λιγότερο επιρρεπή στα λάθη σε σχέση με την όραση .18
ρήντριχ Νίτσε, αινομενικά αντιτιθέμενος στον κεντρικό ά ονα της σκέψης του, επιχείρησε να ανατρέψει το
κ ρος της ο θαλμοκεντρικής σκέψης. σκησε κριτική στο
μάτι έ ω από τον χρόνο και την ιστορία 19 όπως προ πέθεταν πολλοί ιλόσο οι. ατηγόρησε ακόμα τους ιλοσό ους
για μια επίβουλη και τυ λή έχθρα προς τις αισθήσεις .20
Μα Σέλερ χαρακτηρί ει απερί ραστα τη στάση αυτή ως
μίσος για το σ μα .21
Την έντονη κριτική που αναπτ χθηκε από τους άλλους στοχαστές του 20ο αι να ενάντια στην ο θαλμοκεντρική αντίληψη και σκέψη επισκοπεί επιμελ ς ο Μάρτιν
Τ έυ στο βιβλίο του
[ ιμμέν
τι
ω τ ρ
τ
ι
έ του 20ο ι ν ] 22
συγγρα έας παρακολουθεί την ε έλι η του μοντέρνου πολιτισμο που είναι επικεντρωμένος στην όραση μέσα από
δια ορετικά πεδία, όπως η επινόηση του τυπογρα ικο πιεστηρίου, ο τεχνητός ωτισμός, η ωτογρα ία, η οπτική ποίηση και η νέα εμπειρία του χρόνου. πό την άλλη, αναλ ει
τις αντι ο θαλμοκεντρικές θέσεις πολλ ν σημαντικ ν άλλων συγγρα έων όπως οι νρί Μπερ όν, ωρ Μπατάιγ,
αν ωλ Σαρτρ, Μωρίς Μερλ
οντ , ακ ακάν, ουί
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λτουσσέρ, κυ Ντεμπόρ, Ρολάν Μπαρτ, ακ Ντερριντά,
ους ριγκαραί, μμανυέλ εβινάς και αν ρανσουά
υοτάρ.
Σαρτρ υπήρ ε ανοιχτά εχθρικός απέναντι στην αίσθηση της όρασης, μέχρι το σημείο της ο θαλμο οβίας. Το
έργο του υπολογί εται ότι περιλαμβάνει επτά χιλιάδες αναορές στο βλέμμα .23 Τον προβλημάτι ε το αντικειμενοποιητικό βλέμμα του άλλου, και η ματιά της μέδουσας
η οποία απολιθ νει ό,τι έρχεται σε επα ή μα ί της .24
εωρεί ότι ο χ ρος επικράτησε του χρόνου στην ανθρ πινη συνείδηση ε αιτίας του ο θαλμοκεντρισμο .25 υτή η
αντιστρο ή στη σχετική σημασία της αντίληψης του χ ρου
και του χρόνου έχει σημαντικές επιπτ σεις στο π ς κατα
νοο με τις υσικές και ιστορικές διαδικασίες. ι κυρίαρχες
έννοιες χ ρου και χρόνου και οι μετα τους συσχετισμοί
διαμορ νουν ένα ουσιαστικό παράδειγμα για την αρχιτεκτονική, όπως καθιερ θηκε από τον ίγκ ρηντ κήντιον
στη μεγάλης επιρροής ιδεολογική ιστορία της μοντέρνας
αρχιτεκτονικής
[ ρο ρ νο
ι ρ ιτε τονι .26
Μωρίς Μερλ
οντ ε απέλυσε μια ακατάπαυστη
κριτική στο
αρτεσιανό προοπτικιστικό σκοπικό καθεστ ς 27 και στην προνομιο χα θέση την οποία αποδίδει σε
ένα ε ω ιστορικό, ουδέτερο, μη σωματοποιημένο υποκείμενο που βρίσκεται ολοκληρωτικά έ ω από τον κόσμο .28 λο
το ιλοσο ικό του έργο εστιά ει στην αντίληψη γενικότερα
και την όραση ειδικότερα. μως αντί του καρτεσιανο ματιο του ε ωτερικο θεατή, η αίσθηση της όρασης είναι για
τον Μερλ
οντ μια σωματική αίσθηση η οποία αποτελεί
μέρος της σάρκας του κόσμου 29 Το σ μα μας είναι ταυτόχρονα ένα αντικείμενο μετα αντικειμένων, και εκείνο το
οποίο τα βλέπει και τα αγγί ει .30 Μερλ
οντ διακρίνει μια σχέση σμωσης ανάμεσα στον εαυτό και τον κόσμο
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αλληλοδιεισδ ουν και ορί ουν αμοιβαία ο ένας τον άλλο
και δίνει έμ αση στην ταυτοχρονία και την αλληλεπίδραση
των αισθήσεων. ρά ει
αντίληψή μου επομένως δεν
είναι το άθροισμα οπτικ ν, απτικ ν και ακουστικ ν δεδομένων γ αντιλαμβάνομαι με ολιστικό τρόπο με όλο μου
το είναι γ συλλαμβάνω μια μοναδική δομή του πράγματος, έναν μοναδικό τρόπο της παρ ης, που απευθ νεται
σε όλες μου τις αισθήσεις ταυτόχρονα .31
ι Μάρτιν άιντεγκερ, Μισέλ ουκ και ακ Ντερριντά
υποστήρι αν ότι η σκέψη και ο πολιτισμός της νεωτερικότητας όχι μόνο διαι νισαν την ιστορικά προνομιο χα θέση της
όρασης, αλλά διε ρυναν περαιτέρω τις αρνητικές της τάσεις.
αθένας από αυτο ς, με τον δικό του δια ορετικό τρόπο,
θε ρησε ότι η κυριαρχία της όρασης στην εποχή της νεωτερικότητας αποκτά εντελ ς δια ορετική μορ ή σε σχέση με
το παρελθόν. Την ηγεμονία της όρασης την έχουν ενισχ σει
στην εποχή μας μια πληθ ρα τεχνολογικές ε ευρέσεις και η
πολλαπλασιαστική παραγωγή εικόνων
ένας ατέλειωτος
καταρράκτης εικόνων , όπως λέει ο ταλο αλβίνο.32 Το
θεμελιακό συμβάν της εποχής της νεωτερικότητας είναι η
κατάκτηση του κόσμου ως εικόνας , γρά ει ο άιντεγκερ.33
υπόθεση του ιλοσό ου αναμ ίβολα είναι πλέον πραγματικότητα στη δική μας εποχή της κατασκευασμένης, μα ικά
παραγόμενης και χειραγωγο μενης εικόνας.
Το τεχνολογικά διευρυμένο και ενισχυμένο μάτι διεισδ ει
σήμερα βαθιά στην λη και τον χ ρο, και επιτρέπει στον άνθρωπο να στρέψει το βλέμμα του ταυτόχρονα στους αντίποδες της υδρογείου. ταχ τητα έχει συντή ει τις εμπειρίες
του χ ρου και του χρόνου (ο Ντέιβιντ άρβε χρησιμοποιεί
την έννοια της συμπίεσης του χρόνου χ ρου 34), με αποτέλεσμα να γινόμαστε μάρτυρες μιας εκάθαρης αντιστρο ής
των δ ο διαστάσεων τη χρονικοποίηση του χ ρου και τη
χωρικοποίηση του χρόνου. μόνη αίσθηση που είναι αρκετά
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γρήγορη για να συμβαδίσει με την εκπληκτική α ηση της
ταχ τητας στον τεχνολογικό κόσμο είναι η όραση. μως ο
κόσμος του ματιο μάς έχει κάνει να ο με όλο και περισσότερο σε ένα διαρκές παρόν, το οποίο έχει πλέον ισοπεδωθεί
από την ταχ τητα και την ταυτοχρονία. ι εικόνες έγιναν
εμπορε ματα, επισημαίνει ο άρβε
νας καταιγισμός
εικόνων από δια ορετικο ς χ ρους σχεδόν ταυτοχρόνως οι
χ ροι του κόσμου καταρρέουν και γίνονται σειρές εικόνων
στην οθόνη της τηλεόρασης
εικόνα τόπων και χ ρων
διατίθεται για παραγωγή και ε ήμερη χρήση όπως οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα .35
δραματική συντριβή της κληρονομημένης κατασκευής
της πραγματικότητας τις πρόσ ατες δεκαετίες οδήγησε
αναμ ίβολα σε μια κρίση της αναπαράστασης. Μπορο με
μάλιστα να αναγνωρίσουμε έναν πανικό και μια υστερία της
αναπαράστασης στις τέχνες του καιρο μας.
ο ν ρ ι ι τι
ι μ ενι τι μ τι
ρχικά, σ μ ωνα με τον άιντεγκερ, η ηγεμονία της όρασης γέννησε ένδο α οράματα, εν στους μοντέρνους καιρο ς έγινε σε μεγάλο βαθμό μηδενιστική.
παρατήρηση
του άιντεγκερ για το μηδενιστικό μάτι είναι σήμερα πηγή
γόνιμου προβληματισμο πολλά αρχιτεκτονικά έργα των
τελευταίων είκοσι ετ ν, που εκθειά ονται στον διεθνή αρχιτεκτονικό τ πο, εκ ρά ουν ταυτόχρονα ναρκισσισμό και
μηδενισμό.
Το ηγεμονικό μάτι επιδι κει να κυριαρχήσει σε όλα τα
πεδία πολιτισμικής παραγωγής, και αίνεται ότι υπονομε ει την ικανότητά μας για ενσυναίσθηση, συμπόνια και
συμμετοχή στον κόσμο. Το ναρκισσιστικό μάτι βλέπει την
αρχιτεκτονική αποκλειστικά ως μέσο αυτο έκ ρασης, και
ως ένα διανοητικό καλλιτεχνικό παιχνίδι που αδια ορεί
για θεμελι δεις νοητικές και κοινωνικές συνδέσεις, εν το
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μηδενιστικό μάτι προωθεί σκοπίμως την αισθητηριακή και
νοητική αποστασιοποίηση και αλλοτρίωση. ντί να ενισχ ει
την ολοκληρωμένη σωματική εμπειρία του κόσμου, η μηδενιστική αρχιτεκτονική αποσυνδέει και απομον νει το σ μα,
και αντί να επιχειρεί να αναδομήσει την πολιτισμική τά η,
καθιστά αδ νατη την κατανόηση της σημασίας της συλλογικότητας. κόσμος γίνεται ένα ηδονιστικό και κενό νοήματος οπτικό τα ίδι. ίναι εκάθαρο ότι μόνον η αίσθηση
της όρασης, που μπορεί να απομακρ νει και να αποσυνδέει,
είναι ικανή να λειτουργεί μηδενιστικά είναι αδ νατον, για
παράδειγμα, να σκε το με μια μηδενιστική αίσθηση της
α ής, διότι η αίσθηση της α ής έρει αναπό ευκτα τα γνωρίσματα της εγγ τητας, της οικειότητας, της ακρίβειας και
της αναγνωρισιμότητας. Υπάρχει ένα σαδιστικό όσο και ένα
μα οχιστικό μάτι, και μπορο με να αναγνωρίσουμε τα εργαλεία τους στα πεδία των σ γχρονων τεχν ν και της αρχιτεκτονικής.
τρέχουσα βιομηχανική μα ική παραγωγή οπτικής
εικονογρα ίας απο εν νει όλο και περισσότερο την όραση
από τη συναισθηματική εμπλοκή και τα τιση, και μετατρέπει την εικονογρα ία σε μια υπνωτική ροή χωρίς σημείο εστίασης ή τη δυνατότητα συμμετοχής. ράγματι, ο
Μισέλ ντε Σερτ αντιλαμβάνεται αρνητικά την επέκταση
του ο θαλμικο πεδίου
πό την τηλεόραση ς την ε ημερίδα, από τη δια ήμιση μέχρι όλες τις εμπορικές επιάνειες, η κοινωνία μας δίνει καρκινική ανάπτυ η στην
όραση, μετρά κάθε πραγματικότητα με γν μονα την ικανότητά της να δεί ει ή να δειχτεί και μετατρέπει τις επικοινωνίες σε τα ίδια του ματιο .36 Σήμερα η καρκινική ε άπλωση της επι ανειακής αρχιτεκτονικής εικονογρα ίας,
απαλλαγμένης από την τεκτονική λογική και το αίσθημα
υλικότητας και ενσυναίσθησης, αποτελεί σα ς μέρος αυτής της ε έλι ης.
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ρο ορι έν ντι ο τι ο
ρου
μως ο άνθρωπος δεν κυριαρχο νταν πάντοτε από την όραση. Στην πραγματικότητα, η κυριαρχία της όρασης αντικατέστησε σταδιακά την πρωταρχική κυριαρχία της ακοής.
ανθρωπολογική βιβλιογρα ία περιγρά ει πολυάριθμους πολιτισμο ς στους οποίους οι ατομικές αισθήσεις της
οσμής, της γε σης και της α ής ε ακολουθο ν να έχουν
ιδιαίτερη σημασία στη συμπερι ορά και την επικοινωνία
της κοινότητας. ρόλος των αισθήσεων στη χρήση του
κοινοτικο και του προσωπικο χ ρου σε διά ορους πολιτισμο ς είναι το θέμα του βιβλίου ορόσημο του ντουαρντ
Τ. ωλ
[
ρυμμέν ι τ
, το
οποίο, δυστυχ ς, αίνεται να έχει εχαστεί από τους αρχιτέκτονες.37
ι μελέτες του ωλ για τον προσωπικό χ ρο στο πλαίσιο της σημειολογίας της απόστασης r e ics παρέχουν
σημαντικές πληρο ορίες για τις ενστικτ δεις και ασ νειδες πτυχές της σχέσης μας με τον χ ρο και της ασ νειδης
χρήσης του χ ρου στη συμπερι ορική επικοινωνία. στοχασμός του ωλ μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για τον
σχεδιασμό οικείων, βιο πολιτισμικά λειτουργικ ν χ ρων.
υ λτερ Τ . νγκ, στο βιβλίο του
[ ρο ορι τ τ
ι ε ρ μμ το ν , αναλ ει τη μετάβαση
από τον προ ορικό πολιτισμό στον πολιτισμό της γρα ής
και την επίδρασή της στην ανθρ πινη συνείδηση και την
αίσθηση της συλλογικότητας 38 πισημαίνει ότι η μετατόπιση από τον προ ορικό στον γραπτό λόγο είναι στην ουσία
μετατόπιση από τον ηχητικό στον οπτικό χ ρο ,39 και ότι
η τυπογρα ία αντικατέστησε την παρατεταμένη κυριαρχία
της ακοής στον κόσμο της σκέψης και της έκ ρασης με την
κυριαρχία της όρασης, που είχε τις απαρχές της στη γραή .40 ατά τον νγκ, α υτός είναι ένας έμμονος κόσμος
ψυχρ ν, μη ανθρ πινων, γεγονότων .41
41
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ
3.

ιδικότερα στους μοντέρνους καιρο ς, η
όραση ενισχ θηκε από
πολυάριθμες τεχνολογικές ε ευρέσεις. λέον
μπορο με να κοιτά ουμε
βαθιά τόσο μέσα στα
μυστικά της λης όσο και
στην απεραντοσ νη το
διαστήματος.

4.

νε άρτητα από την
προτεραιότητα που
δίνουμε στο μάτι, η οπτική παρατήρηση επιβεβαι νεται συχνά από
την α ή.
αραβάτ ο, Ο ι το
ωμ (λεπτομέρεια),
1601–1602, ινακοθήκη
Σανσουσί, ότσνταμ.

Το μάτι της κάμερας, λεπτομέρεια από την ταινία
Ο ν ρω ο με τ ν ιν μ το ρ ι μ ν του
Τ ίγκα ερτό , 1929.

νγκ αναλ ει τις αλλαγές που η μετατόπιση από τον
πρωταρχικό προ ορικό πολιτισμό στον πολιτισμό της γραπτής (και εντέλει τυπωμένης) λέ ης επέ ερε στην ανθρ πινη
συνείδηση, μνήμη και κατανόηση του χ ρου. Υποστηρί ει
ότι, καθ ς η κυριαρχία της ακοής υπέκυψε στην κυριαρχία
της όρασης, η καταστασιακή σκέψη αντικαταστάθηκε από
την α ηρημένη σκέψη. Τη θεμελι δη αυτή αλλαγή στον
τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και κατανοο με τον κόσμο ο
συγγρα έας τη θεωρεί μη αναστρέψιμη
ν και οι λέ εις
θεμελι νονται στον προ ορικό λόγο, η γρα ή τυραννικά τις
υλακί ει για πάντα στο πεδίο της όρασης
ο εγγράμματος δεν μπορεί να ανακτήσει την αίσθηση που έχουν οι προορικοί άνθρωποι για τις λέ εις .42
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Στην πραγματικότητα, η αναμ ισβήτητη ηγεμονία του
ματιο είναι ίσως ένα σχετικά πρόσ ατο αινόμενο, παρά
το γεγονός ότι ανάγεται στην ελληνική σκέψη και οπτική.
ατά τον υσιέν εβρ,
16ος αι νας δεν έδινε προτεραιό
τητα στην όραση άκουγε και μ ρι ε, οσμι όταν τον αέρα
και συλλάμβανε ήχους. έρασε χρόνος ωσότου να προσανατολιστεί σοβαρά και δραστήρια στη γεωμετρία, εστιά οντας
την προσοχή στον κόσμο των μορ ν με τον έπλερ (1571
1630) και τον Ντε άργκ της υ ν (1593 1662). Τότε ήταν
που η όραση ε απολ θηκε στον κόσμο της επιστήμης, όπως
και στον κόσμο των σωματικ ν αισθήσεων καθ ς και στον
κόσμο της ομορ ιάς .43 Ρομπέρ Μαντρο διατυπ νει ένα
παράλληλο επιχείρημα
ιεραρχία των αισθήσεων δεν
ήταν η ίδια με τον 20ό αι να διότι το μάτι, που κυριαρχεί
σήμερα, βρισκόταν στην τρίτη θέση, κάτω από την ακοή και
την α ή, και μάλιστα σε πολ μεγάλη απόσταση από αυτές.
Το μάτι που οργαν νει, τα ινομεί και διατάσσει δεν ήταν το
ευνοημένο όργανο μιας εποχής που προτιμο σε την ακοή .44
σταδιακή ενίσχυση της ηγεμονίας του ματιο αίνεται
να βαίνει παράλληλα με την καλλιέργεια της συνείδησης του
εγ στη ση και τον όλο και μεγαλ τερο διαχωρισμό του
εαυτο από τον κόσμο. όραση μας διαχωρί ει από τον κόσμο, εν οι άλλες αισθήσεις μάς εν νουν μα ί του.
καλλιτεχνική έκ ραση συνδέεται με προ λεκτικά
νοήματα του κόσμου, νοήματα που περισσότερο σωματο
ποιο νται και βι νονται παρά γίνονται κατανοητά μέσω του
νου. ιστε ω ότι η ποίηση έχει την ικανότητα να μας τα ιδε ει στιγμιαία πίσω στον προ ορικό κόσμο, τον κόσμο που
μας περιβάλλει. λόγος της ποίησης, ο οποίος ανακτά την
προ ορικότητά του, μας επανα έρει στο κέντρο ενός εσωτερικο κόσμου. ποιητής όχι μόνο μιλά στο κατ λι του
είναι , όπως σημει νει ο καστόν Μπασελάρ,45 αλλά επίσης
στο κατ λι της γλ σσας. μοίως, η αποστολή της τέχνης
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και της αρχιτεκτονικής γενικότερα είναι να ανασυστήσουν
την εμπειρία ενός αδια οροποίητου εσωτερικο κόσμου,
στον οποίο δεν είμαστε απλοί θεατές, αλλά στον οποίο ανήκουμε χωρίς να μπορο με να διαχωριστο με από αυτόν. Στα
καλλιτεχνικά έργα, η υπαρ ιακή κατανόηση προκ πτει από
την ίδια τη συνάντησή μας με τον κόσμο και το δικό μας είναι μέσα στον κόσμο δεν διατυπ νεται ο τε συλλαμβάνεται από τον νου.
ρ ιτε τονι του μ ι
τροει ο
ι
ει τ
τι τ τ
ίναι ανερό ότι η αρχιτεκτονική των παραδοσιακ ν πολιτισμ ν δεν κυριαρχείται από την όραση και την εννοιοποίηση αλλά συνδέεται ουσιωδ ς με τη σιωπηρή σο ία του σ ματος. Στους παραδοσιακο ς πολιτισμο ς την κατασκευή
την καθοδηγεί το σ μα, ακριβ ς όπως ένα πουλί δίνει μορή στη ωλιά του με τις κινήσεις του σ ματός του. ηγενείς αρχιτεκτονικές του πηλο και της λάσπης σε διά ορες
περιοχές του κόσμου αίνεται να έχουν γεννηθεί από τις μυ
κές και απτικές αισθήσεις παρά από το μάτι. Μάλιστα, τη
μετάβαση της γηγενο ς κατασκευής από το πεδίο της α ής
στον έλεγχο της όρασης μπορο με να τη θεωρήσουμε απ λεια της πλαστικότητας και της οικειότητας, καθ ς και της
αίσθησης της ολικότητας, που είναι χαρακτηριστική στο περιβάλλον των γηγεν ν πολιτισμ ν.
κυριαρχία της αίσθησης της όρασης που έχει επισημανθεί στη ιλοσο ική σκέψη είναι το ίδιο έκδηλη στην ε έλι η
της υτικής αρχιτεκτονικής. ελληνική αρχιτεκτονική, με
το περίτεχνο σ στημα οπτικ ν διορθ σεων, είχε ήδη εκλεπτυνθεί σε έσχατο βαθμό αποσκοπ ντας στην απόλαυση του
ματιο . στόσο, η απόδοση προνομιακής θέσης στην όραση
δεν υπονοεί αναγκαία την απόρριψη των άλλων αισθήσεων,
όπως καταδεικν ουν η απτική ευαισθησία, η υλικότητα και
45

το αναμ ισβήτητο κ ρος της ελληνικής αρχιτεκτονικής το
μάτι προσκαλεί και διεγείρει μυ κά και απτικά αισθήματα.
αίσθηση της όρασης μπορεί να ενσωματ σει, ακόμα και
να ενισχ σει, άλλες αισθητηριακές λειτουργίες το ασ νειδο απτικό συστατικό της όρασης είναι ιδιαίτερα σημαντικό και έχει ισχυρή παρουσία στην ιστορική αρχιτεκτονική,
εν αγνοείται σε μεγάλο βαθμό στην αρχιτεκτονική του
καιρο μας.
υτική αρχιτεκτονική θεωρία, μετά τον εόν Μπαττίστα λμπέρτι, ασχολήθηκε κατά κ ριο λόγο με ητήματα
οπτικής αντίληψης, αρμονίας και αναλογι ν. δήλωση του
λμπέρτι ότι η ωγρα ική δεν είναι τίποτα άλλο από τη
διατομή της οπτικής πυραμίδας έχοντας ως βάση μια δεδομένη απόσταση, ένα σταθερό κέντρο και κάποιο ωτισμό
συνοψί ει σε γενικές γραμμές το παράδειγμα προοπτικής
που αποτέλεσε παράλληλα εργαλείο της αρχιτεκτονικής
σκέψης.46 ρέπει να υπογραμμίσουμε ανά ότι, πριν από τη
δική μας εποχή της πανταχο παρο σας οπτικής εικόνας, η
συνειδητή εστίαση στη μηχανική της όρασης δεν οδήγησε
αυτόματα στην απο ασιστική και εσκεμμένη απόρριψη των
άλλων αισθήσεων. Το μάτι κατακτά τον ηγεμονικό του ρόλο
στην αρχιτεκτονική πρακτική, συνειδητά ή όχι, μέσω μιας
σταδιακής διαδικασίας, με την εμ άνιση της ιδέας του ασ ματου παρατηρητή. παρατηρητής αποσυνδέεται από τη
σαρκική σχέση με το περιβάλλον καταπνίγοντας τις άλλες
αισθήσεις, ιδιαίτερα μέσω των τεχνολογικ ν προεκτάσεων
του ματιο και του πολλαπλασιασμο των εικόνων. πως
υποστηρί ει ο Μαρ υ. υαρτό σκυ, η ανθρ πινη όραση
είναι η ίδια ένα τεχνο ργημα, το οποίο έχει κατασκευαστεί
από άλλα τεχνουργήματα, δηλαδή εικόνες .47
κυρίαρχη αίσθηση της όρασης έχει έντονη παρουσία
στα γραπτά των μοντερνιστ ν. ιά ορες ρήσεις του ε
ορμπυ ιέ όπως Υπάρχω στη ωή μόνο αν μπορ να
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δω 48 ίμαι και παραμένω ένας αμετανόητος οπτικός τ πος τα πάντα βρίσκονται στο ορατό 49 ια να καταλάβει
κανείς πρέπει να δει καθαρά 50 Σε προτρέπω να νο ει τ
μ τι ου. νοίγεις τα μάτια σου χεις εκπαιδευτεί να ανοίγεις τα μάτια σου νωρί εις π ς να ανοίγεις τα μάτια σου,
άνθρωπος βλέπει τα
τα ανοίγεις συχνά, πάντα, καλά 51
έργα της αρχιτεκτονικής με τα μάτια του, που βρίσκονται
σε ψος 1,70 μέτρων από το έδα ος 52 και,
αρχιτεκτονική είναι αντικείμενο πλαστικής. πλαστική είναι εκείνο
που βλέπεις και εκείνο που μετράς με τα μάτια 53 δείχνουν
εκάθαρα την προνομιο χα θέση που έχει η όραση στην
πρ ιμη μοντέρνα θεωρία. λλά και διακηρ εις του άλτερ
κρόπιους ότι
σχεδιαστής ο είλει να υιοθετήσει τη
γν ση των επιστημονικ ν δεδομένων της οπτικής και ως εκ
το του να αποκτήσει ένα θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο θα
καθοδηγήσει το χέρι που δίνει σχήμα, και θα δημιουργήσει
μια αντικειμενική βάση 54 και του άσλο Μόχολυ Νάγκυ
οπτική υγιεινή, η υγεία του ορατο σιγά σιγά ε απλ νεται 55 επιβεβαι νουν τον κεντρικό ρόλο της όρασης στη
μοντέρνα σκέψη.
περί ημη ρήση του ε ορμπυ ιέ, πως
αρχιτεκτονική είναι το επιδέ ιο, σωστό και θαυμαστό παί ιμο των
όγκων που συμπλέκονται κάτω από το ως ,56 ορί ει αναμισβήτητα μια αρχιτεκτονική του ματιο . αρ όλα αυτά, ο
ε ορμπυ ιέ υπήρ ε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό ταλέντο, με
μορ οπλαστικό χέρι, και με μια βαθ τατη αίσθηση της υλικότητας, της πλαστικότητας και της βαρ τητας. λα αυτά
μα ί απέτρεψαν να αναχθεί η αρχιτεκτονική του στις αισθήσεις. αρά τις καρτεσιανο τ που διακηρ εις του, το χέρι
κατείχε στο έργο του έναν ετιχιστικό ρόλο, όμοιο με εκείνο
του ματιο . Τα σχέδια και τους ωγρα ικο ς πίνακές του
τα διακρίνει ένα ωηρό απτικό στοιχείο, και αυτή η απτική
ευαισθησία ενσωματ νεται στον τρόπο με τον οποίο βλέπει
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την αρχιτεκτονική. αρ όλα αυτά, η μειωτική προκατάληψή του αποβαίνει καταστρο ική στα πολεοδομικά του έργα.
Στην αρχιτεκτονική του Μης βαν ντερ Ρόε υπερισχ ει
μια μετωπική προοπτική αντίληψη, όπου όμως η ε αιρετική αίσθηση τά ης, δομής, βάρους, λεπτομέρειας και τέχνης
εμπλουτί ει καθοριστικά το οπτικό παράδειγμα. λλωστε,
ένα αρχιτεκτονικό έργο είναι σπουδαίο ακριβ ς λόγω των
αντιθετικ ν και αντι ατικ ν προθέσεων και υπαινιγμ ν
που επιτυγχάνει να συγχωνε σει. Στο έργο είναι αναγκαία η
ένταση ανάμεσα στις συνειδητές προθέσεις και στα ασ νειδα
κίνητρα, έτσι στε να ενθαρρ νει τη συγκινησιακή συμμετοχή του παρατηρητή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτυγχάνεται μια παράλληλη επίλυση των αντιθέτων , όπως
γρά ει ο λβαρ αλτο.57 ι δηλ σεις των καλλιτεχν ν και
των αρχιτεκτόνων δεν πρέπει να λαμβάνονται κατά γράμμα,
καθ ς συχνά είναι απλ ς απόρροια μιας συνειδητής προσπάθειας εκλογίκευσης, ή άμυνας, που κάλλιστα μπορεί να

Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ –
Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΟΡΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
5. Σε καταστάσεις έντονης
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6. Στην πραγματική βιω-

συγκίνησης και στη βαθιά σκέψη, η όραση συνήθως καταπνίγεται.

μένη εμπειρία, η όραση
και η αίσθηση της α ής
συγχωνε ονται.

Ρενέ Μαγκρίτ, Οι ερωτευμένοι (λεπτομέρεια),
1928, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη
(δωρεά του Richard S. Z.
Zeisler).

έρμπερτ Μπάγερ,
Lonely Metropolitan, 1932
(λεπτομέρεια), Συλλογή
hl.
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