ΣΥΝΕΚ∆ΟΧΕΣ

Πρόλογος
Η παρουσία της εικόνας στις διεργασίες της αρχιτεκτονικής είναι µια
βαθιά στο χρόνο ριζωµένη συνθήκη και αναπόσπαστο µέρος της λειτουργίας του αρχιτέκτονα διαχρονικά. Εξίσου παλιά, όµως, είναι και η
ανάγκη της αρχιτεκτονικής και κατ’ επέκταση των αρχιτεκτόνων να
δραπετεύσουν από τα προκαθορισµένα όρια των δισδιάστατων (µέχρι
στιγµής) απεικονίσεων, είτε πρόκειται για τυπωµένα µέσα, είτε για τις
δύο διαστάσεις της οθόνης, πάνω στην οποία προβάλλεται και σήµερα
πια εξελίσσεται και διαµορφώνεται ένα τρισδιάστατο χωρικό µοντέλο.
Από αρχιτεκτονικές απεικονίσεις µε οργισµένο πολιτικό λόγο και
θυελλώδεις εγκεφαλικές περιδινήσεις µιας σειράς οξυδερκών δηµιουργικά αρχιτεκτόνων µέχρι τις πρωτοποριακές, ενίοτε όµως ασαφείς,
ψηφιακές αναζητήσεις µεγάλης µερίδας σύγχρονων αρχιτεκτόνων, αυτό που προβάλλει είναι µια ενισχυµένη απαίτηση της αρχιτεκτονικής.
Πρόκειται για µια ιδιότυπη αξίωση που αφορά στη διεύρυνση του πεδίου δράσης και τη δραµατική επέκταση της επικοινωνιακής εµβέλειάς
της. Και µάλιστα η επέκταση αυτή µοιάζει να σχετίζεται µε τοµείς δράσης εκτός του µέχρι στιγµής κατεστηµένου πεδίου αναφοράς, που όµως σήµερα αποτελούν προνοµιακό χώρο έκφρασης για τους σχεδιαστές και δηµιουργούς του χώρου.
Είναι ένας «χωρικός λόγος» που διαχειρίζεται φιλοδοξίες, όνειρα
και πεποιθήσεις, που προσπαθεί να ανιχνεύσει και να ψηλαφίσει τις
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ποιότητες και τις ιεραρχίες µιας πραγµατικότητας, όχι µόνο αρχιτεκτονικής, που µοιάζει την ίδια στιγµή οµογενοποιηµένη και διαρκώς οµογενοποιούµενη, αλλά ολοένα και περισσότερο πολυδιάστατη. Είναι ένας λόγος αυθάδης που παλεύει δραµατικά να αποδείξει την ιδιαιτερότητά του πριν αυτή καταναλωθεί, επαναληφθεί και ακολούθως περάσει
στην κατεστηµένη πραγµατεία. Ένα αγχωτικό, σχεδόν «εφηβικό», χωρικό, επικοινωνιακό και τελικά αρχιτεκτονικό ξέσπασµα, που στο βαθµό
που µεθοδεύεται, στον ίδιο βαθµό µπορεί να αυτοαναιρεθεί.
Αυτό είναι το γενικότερο κλίµα, στο οποίο γράφτηκαν τα κεφάλαια
αυτού του βιβλίου. Πρόκειται για µια συνοπτική συλλογή κειµένων, τα
οποία καλύπτουν τις θεωρητικές αναζητήσεις του συγγραφέα γύρω
από την αρχιτεκτονική κατά το διάστηµα 2003-2010, και αποτελούν
εκδοχές δηµοσιευµένων άρθρων, εισηγήσεων, ανακοινώσεων σε συνέδρια και τµήµατα κεφαλαίων της διδακτορικής διατριβής του γράφοντα. Συνειδητά δεν υπάρχει µια κεντρική κατευθυντήρια γραµµή, η οποία να διατρέχει ερµηνευτικά το περιεχόµενο των κειµένων. Πλην,
όµως, υπάρχει και είναι αντιληπτή µια συντονισµένη, υπόγεια ερευνητική ανησυχία, γύρω από ζητήµατα της αρχιτεκτονικής της περιόδου
αυτής. Η έρευνα αυτή επιχειρεί να διαγράψει ένα ευρύχωρο θεωρητικό
πλαίσιο αναφοράς. Ζητήµατα τοπικής ελληνικής ιδιοµορφίας, οι εξελίξεις γύρω από τις διαρκώς µεταβαλλόµενες απόψεις και χωρικές εκδοχές του µοντερνισµού, η εκκωφαντική στιγµιαία λάµψη των Ολλανδών
αρχιτεκτόνων των δύο τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα, ο αινιγµατικός ρόλος της εικόνας στην αρχιτεκτονική, παρατηρήσεις για τις αρχιτεκτονικές εκδόσεις, αλλά και ένα σταθερό, συνεχές βλέµµα προς τις
γεωµετρικά εντεινόµενες «επεκτάσεις» των σύγχρονων τεχνολογιών
σχεδιασµού και των νέων προτύπων που αναδύονται, αποτελούν τα
περιεχόµενα αυτής της έκδοσης.
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Πρόκειται για παράλληλες παρατηρήσεις και ερµηνείες πάνω στο
χωρικό φαινόµενο της αρχιτεκτονικής πραγµατικότητας, εκδοχές που
αµφισβητούν, αλλά δεν λειτουργούν διαζευκτικά η µία µε την άλλη.
Εκδοχές, που έχουν µια περισσότερο συµπληρωµατική σχέση µεταξύ
τους. Συνεκδοχές, εποµένως, µιας πολύπλοκης δηµιουργικής έκφρασης και πρακτικής. Συνεκδοχές, που δεν επιχειρούν να δώσουν πειστικές απαντήσεις σε µια, ούτως ή άλλως, µεταβαλλόµενη συνθήκη, αλλά
στο να φωτίσουν και να καταστήσουν ευδιάκριτα τα ερωτήµατα που
θέτει αυτή η συνεχής µεταβολή. Συνεκδοχές που φιλοδοξούν να δηµιουργήσουν ένα θεωρητικό υπόστρωµα µε διασταυρούµενους άξονες
κριτικής αναφοράς, ικανό να τροφοδοτεί νέους, εκτενέστερους προβληµατισµούς στους φοιτητές αρχιτεκτονικής.

Αναστάσιος Τέλλιος
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