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SPACE AND/IN SOCIETY

Αναδυόμενες έννοιες
για τον χωρικό σχεδιασμό

Δήμητρα Χατζησάββα Πολυτεχνείο Κρήτης

dicha@otenet.gr

Abstract
The paper will attempt a critical evaluation of new opportunities and constraints posed
by the digital process for the design of space. It will follow the changes in composition
that digital design allows, the transition from design to the calculation of spatial objects, the temporal and relational structure of their components. Crucial for the paper
is the thought of G. Deleuze insofar as it offers a dynamic cartography of concepts for
understanding modern complexity, concepts open to connections with contemporary
architecture. To investigate the dynamics of these connections, the paper examines
three versions of emergence, those of concept, form and thought.

Keywords
architecture , theory , Deleuze , Guattari , digital design , emergence

226

Changing Worlds & Signs of the Times

«Δεν υπάρχει χρόνος, παρά μόνο αν υπάρχει ανάδυση του άλλου, αυτού που
με κανέναν τρόπο δεν παρέχεται μαζί με ό,τι ήδη είναι, δεν συμβαδίζει μαζί του.
Χρόνος είναι, όταν φιγούρες άλλες αναδύονται.»
— Κορνήλιος Καστοριάδης, Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, σελ.281
Η ανάδυση της έννοιας στη σκέψη των G. Deleuze - F. Guattari
Το φιλοσοφικό έργο του G. Deleuze και του σταθερού του συνομιλητή F. Guattari μάς
προτρέπει να σκεφτόμαστε διαφορετικά, που στο πλαίσιο της σκέψης τους σημαίνει να
θέτουμε σε κίνηση επανεξέτασης, συνεχώς, τις έννοιες τα εργαλεία και τις καταστάσεις
με τις οποίες σχετιζόμαστε. Οι γάλλοι διανοητές δεν αναζητούν στο έργο τους μια γενικευτική βεβαιότητα σύγκλισης του νοήματος, αλλά έργα και πράξεις, μια γένεση νοήματος, συμβάντα με τα οποία διασταυρώνονται οι έννοιες. Στη σκέψη τους δεν υπάρχει
δηλαδή νόημα ανεξάρτητο από τις δυνάμεις που το παράγουν.
Η φιλοσοφία για τους Deleuze-Guattari δεν είναι παρά ένας τρόπος παραγωγής νέων εννοιών, παράγουν έννοιες ως να ήταν φόρμες ή ως να ήταν νέα πράγματα
στον κόσμο. Οι έννοιες σε αυτή την οπτική δεν αποδίδουν την ουσία των πραγμάτων

Εικόνα 1.

αλλά τα συμβάντα και τις περιστάσεις κάτω από τα οποία συμβαίνουν. Στην τοπολογική
τους σκέψη, δηλαδή, οι έννοιες δεν επιδιώκουν τη συγκρότηση αυτόνομων κλειστών
ταυτοτήτων, ούτε ακολουθούν την προδιαγεγραμμένη πορεία που διαγράφει η διαλεκτική δυαδική μηχανή των αντιθετικών εννοιών. Οι Deleuze -Guattari ενδιαφέρονται για τη
χαρτογράφηση των απρόσμενων σχέσεων, των προσωρινών συνδέσεων, των αποκλίσεων, των διακλαδώσεων και των διαδρομών που αναπτύσσουν οι έννοιες. Απορρίπτουν
λοιπόν την ιδέα εξέτασης μιας στατικής δομής διαφορών καθώς εξηγούν την ανάδυση,
τα γίγνεσθαι ή τη γένεση των δομών. Διερευνούν το πώς συστήματα όπως η γλώσσα,
έρχονται σε ύπαρξη, πώς μεταβάλλονται, πώς μεταλλάσσονται στον χρόνο, πώς τελικά το
σύστημα της γλώσσας μπορεί να μολυνθεί από άλλους τρόπους, άλλα γίγνεσθαι.

Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society

227

Ειδικότερα, η γλώσσα για τους Deleuze-Guattari είναι ένα δυναμικό τοπίο συναντήσεων νέων σημασιών και όχι μια γλώσσα κλειστή στον εαυτό της, ένα ολοποιητικό σύστημα. Ο δομισμός στη σκέψη τους εμπλουτίζεται βάσει των κριτηρίων της πράξης και
των εξατομικευμένων συμβάντων. Πρόκειται για μια μορφή γλώσσας που βρίσκεται σε
συνάφεια με την τέχνη, ένα διευρυμένο γλωσσολογικό corpus, ένα συνάθροισμα ηχητικό, οτιδήποτε εμμένει στο σχέδιο του κόσμου. Οι Deleuze- Guattari ενδιαφέρονται για τις
διαγραμματικές, τις μη σημαίνουσες σημειωτικές, στο έργο τους η γλώσσα είναι κατανοητή ως όριο της σκέψης και της έκφρασης.
Το ενδιαφέρον των Deleuze- Guattari επικεντρώνεται λοιπόν στο άφατο, το ανέκφραστο
στις συνθήκες του λόγου, στην προγλωσσική έννοια πριν από τους κωδικούς της γλώσσας.
Mιλούν για μια άλλη μορφή γλώσσας παράλληλη με τις εννοιολογικές ρήξεις των καλλιτεχνών. Oπτικές, ακούσματα που δεν είναι έξω από τη γλώσσα, αλλά είναι το έξω της γλώσσας.
Ο G. Deleuze στα βιβλία του Κάφκα και Essays Critical and Clinical θα μιλήσει για μια
διαδικασία πρόσβασης στο έξω της γλώσσας ως ένα επινοητικό τραύλισμα, τότε που η
γλώσσα φτάνει στο όριό της για να αντιμετωπίσει τη σιωπή. Oι Deleuze-Guattari εισηγούνται μια ελάσσονα γλώσσα, την εγκατάσταση μειονοτικών γλωσσών σε εγκατεστημένες
υπερκωδικώσεις της σημασίας και της εικόνας της σκέψης.
Σε αυτή την οπτική, η ροή της γλώσσας και της επιθυμίας απομακρύνουν τη σημασία
από την ταυτότητα που την παγιώνει. Οι Deleuze- Guattari ενδιαφέρονται για το καθεστώς της σημασίας, τη διπλή άρθρωση ανάμεσα σε έκφραση (σύστημα σημειωτικό/τι λέγεται/σύστημα σημείων) και σε περιεχόμενο (σύστημα πραγματιστικό/ τι γίνεται/πράξεις
και παθήματα). Ο γάλλος διανοητής συμπληρώνει την αλυσίδα της σημασίας με πραγματιστικές χειρονομίες μέσω των οποίων η γλώσσα επιδρά στα σώματα και τις κοινωνικές
προϋποθέσεις. Ο Deleuze χειρίζεται δηλαδή την έννοια ως το αντικείμενο μιας συνάντησης, αναφέρεται σε ένα υπερβατολογικό εμπειρισμό, μιας εξωτερικότητας πιο ριζικής
από αυτή των αισθητηριακών δεδομένων. Το εμμενές και υπερβατολογικό πεδίο για τον
Deleuze δεν είναι η σημασία στο δομικό πεδίο σχέσεων, αλλά η αίσθηση, η δράση (effect)
της σημασίας, όπου μια αλλαγή συμβαίνει.
Το γλωσσικό υλικό συμμετέχει στο νόημα, αλλά σε συνάφεια με τον χώρο, με δομές
επιτελεστικές, με πράξεις και συμβάντα. Αυτό που αφορά ιδιαίτερα την αρχιτεκτονική
είναι ότι ο Deleuze αναγνωρίζει τη χωρική και υλική συμβολή στην παραγωγή του νοήματος. Στην οπτική του η επεξεργασία της ύλης και του χώρου είναι πιο αποκαλυπτική
από τις γλωσσολογικές επιχειρήσεις. Ο χώρος θεωρείται, συνεπώς, συστατικό της δυνατότητας της έννοιας (Deleuze- Guattari 1980), γιαυτό ο Deleuze της δίνει ένα προσδιορισμό εξαιρετικά χωρικό, με έμφαση σε μια γεωγραφική, χαρτογραφική ευαισθησία σε
έννοιες κίνησης, αλλαγής κατεύθυνσης, χωροποίησης. Οι έννοιες, σε αυτό το πλαίσιο,
χαρακτηρίζονται από συνδυασμούς κίνησης και διαβαθμίσεις έντασης, είναι ανοιχτές,
μετασχηματιστικές δομές σχετίζονται με τις συνθήκες και τις συγκυρίες στις οποίες κατασκευάζονται, πρόκειται για την τοπολογική ανάδυση της σημασίας.
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Η ανάδυση της φόρμας στον σύγχρονο σχεδιασμό
Η αισθητική του Deleuze δεν αφορά λοιπόν στην αναπαράσταση των μορφών, αλλά στην
παρουσία των ενεργειών που τις κατοικούν και τις υπερχειλίζουν. Αυτή η δυναμική αναζήτηση των Deleuze-Guattari προσφέρει ένα εννοιολογικό οπλοστάσιο ικανό να διαχειριστεί τη σύγχρονη πολυπλοκότητα γεγονός καθοριστικό για τη συνάντησή της με τη
σύγχρονη αρχιτεκτονική. Οι αντιστοιχίσεις ανάμεσα στον πειραματικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και στο έργο των Deleuze-Guattari θα είναι άλλοτε άμεσες και άλλοτε έμμεσες,
άλλες από αυτές θα το μεταφράσουν δημιουργικά και άλλες θα το παραφράσουν. Σε κάθε
περίπτωση, θα σημειώσουν μια σημαντική μεταβολή παραδείγματος για την αρχιτεκτονική δημιουργία με αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά.
Αρχικά θα αμφισβητηθούν συστήματα αρχιτεκτονικής αναπαράστασης και συνθετικής ιεραρχίας μακράς ιστορικής διάρκειας, στο μέτρο που επιχειρείται η διαχείριση των
ετερογενών στοιχείων της πραγματικότητας στο συνθετικό επίπεδο και η διαχείριση των
δυναμικών σχέσεων στο σχεδιασμό. Σταδιακά, το ενδιαφέρον της πρωτοπορίας μετατοπίζεται από την οπτική αναπαραστατική ιδιότητα της αρχιτεκτονικής (μορφολογική, στυλιστική, τυπολογική), στις συγκεκριμένες χωρικές καταστάσεις, τις δυναμικές δράσεις
που μια αρχιτεκτονική χειρονομία μπορεί να εισάγει σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον.
Κάτω από αυτή την οπτική, το αρχιτεκτονικό κτίριο δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια
σταθερή, αυτάρκης οντότητα με κλειστό περίγραμμα, αλλά ως μια διαδικασία ανοιχτή,
ικανή να προσαρμοσθεί και να απαντήσει στην ταχύτατα μεταβαλλόμενη φύση των σύγχρονων πόλεων. H σημασία της αρχιτεκτονικής χειρονομίας δεν έγκειται συνεπώς στους
ερμηνευτικούς ή μορφολογικούς κώδικες που ανακαλεί, αλλά στην ειδική σχέση που
αναπτύσσεται ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και τον περίγυρό της. Η ποιότητα ενός κτηρίου, το νόημά του επιτελείται μέσα από τη χρήση, μέσα από τις χωρικές σχέσεις που αποδίδει στην πόλη. Δεν έχει δηλαδή τόσο σημασία πώς μοιάζει ένα κτήριο, αλλά τι κάνει στο
συγκεκριμένο περιβάλλον που βρίσκεται. Πρόκειται για μια μετατόπιση ενδιαφέροντος
από το κτήριο-αντικείμενο στη διαπλοκή ανάμεσα στο αρχιτεκτονικό αντικείμενο και το
συγκεκριμένο πεδίο (υλικό και άυλο) επίδρασής του.
Ο Stan Allen στο εμβληματικό του κείμενο From object to field εισηγείται την έννοια
του πεδίου ως μέσου για την κατανόηση των αναδυόμενων συνθηκών σε ένα σύστημα.
Αναφέρεται στη μορφή (figure) όχι ως ένα ευδιάκριτο αντικείμενο, αλλά ως μια δράση
(effect) που αναδύεται από το ίδιο το πεδίο. Στην οπτική του: «H φόρμα υλοποιεί, αλλά
όχι τόσο τη μορφή των πραγμάτων, όσο τις μορφές ανάμεσα στα πράγματα» (Allen 1997,
σ.24). Αυτή η έμφαση στις σχέσεις και όχι πια στους όρους μιας πολυπλοκότητας, στη
μοριοποίηση ή στην πτύχωση μιας δομής θα έλεγε ο Deleuze, θα επιφέρει πράγματι μια
σημαντική μετατόπιση στο σχεδιασμό του αρχιτεκτονικού αντικειμένου.
Η αρχιτεκτονική μελέτη σε αυτή την οπτική δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα μιας απόφασης της κεντρικής ιδέας, όσο ένα δυναμικό πρόβλημα του οποίου η τελική έκφραση
δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων. Στις αρχιτεκτονικές προτάσεις της πρωτοπορίας το
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υφιστάμενο περιβάλλον της μελέτης ψηφιοποιείται επιλεκτικά με τη μορφή διαδοχικών
παραμέτρων που διαντιδρούν μεταξύ τους. Εισάγονται σταθεροί και δυναμικοί ελκυστές
διαμορφώνοντας ένα πεδίο δυναμικών συνδέσεων και σχηματισμών που δεν είναι εκ
των προτέρων προβλέψιμοι από το λογισμικό. Το αποτέλεσμα είναι η διαχείριση ρευστών
απρόβλεπτων μορφών που η τοπολογική γεωμετρία επιτρέπει να αναδυθούν, ικανές
να μεταλλάσσονται διαρκώς με την πάροδο του χρόνου. Αυτό συνεπώς που τίθεται ως
εναρκτήρια συνθετική ώθηση δεν είναι πλέον ο επικαθορισμός του συνόλου μιας δομής
(μορφολογικός ή άλλος) αλλά ο συνεχής επαναπροσδιορισμός των αλληλεπιδράσεων
μεταξύ των στοιχείων που την απαρτίζουν και με το μεταβαλλόμενο περιβάλλον που δρα.
Το αρχιτεκτονικό αντικείμενο παραμετροποιείται. Σε αυτή την οπτική οι σχέσεις μέρος/
όλο δεν ακολουθούν τη λογική της οργανικής σύνθεσης όπου το μέρος υποτάσσεται στο
όλο στην ψηφιακή λογική το μέρος μεταλλάσσει, τροποποιεί το όλο, τα όρια αντιμετωπίζονται ως μόνιμα ενδιάμεσα.
Πρόκειται για μια πληθυσμιακή προσέγγιση, χωρίς προεπισκόπηση του όλου που
εξαρχής υπόκειται σε πολλαπλό καταμερισμό και τοπική μετατροπή των συστατικών μερών του, δηλαδή των παραμέτρων, των αλγοριθμικών μονάδων που το προσδιορίζουν.

Εικόνα 2.

Σε αυτά τα δυναμικά συστήματα αναπτύσσονται συνολικές συμπεριφορές πολυπλοκότερες από τη συμπεριφορά των μερών τους. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες διευκολύνουν
την ανάδυση επεξεργασιών από κανόνες χαμηλής τάξης σε μια πολυπλοκότητα ανώτερης τάξης (bottom-up). Ειδικότερα στις μορφογενετικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις επιδιώκεται η παραγωγή μορφών μέσα από διαδικασίες ανάπτυξης και διαφοροποίησης που
προσιδιάζουν στην ανάπτυξη έμβιων οργανισμών. Γενετικοί αλγόριθμοι προσομοιώνουν
διαδικασίες εξέλιξης, προσαρμοστικότητας και ανάδυσης που συναντώνται στα φυσικά
συστήματα. Η χρονική διάσταση είναι κρίσιμη σε αυτές τις οργανωτικές δομές στο βαθμό
που τους επιτρέπει να εξελιχθούν, ενσωματώνοντας τις πληροφορίες του περιβάλλοντος
φυσικού ή ψηφιακού και μεταφράζοντάς τες σε χρονική μορφολογία.
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Εικόνα 3.

Οι σύγχρονες αναζητήσεις αξιοποιούν λοιπόν τη δυναμική του χρόνου για τη σύλληψη
της αρχιτεκτονικής φόρμας, μιας φόρμας που ωστόσο δεν μπορεί εύκολα να διαχωριστεί
από τη δυναμική της μετατροπής της. Ποια είναι λοιπόν τα κατώφλια συνοχής ενός αντικειμένου; Τι σημαίνει σε αυτή τη συνθήκη το να σχεδιάζεις ένα αρχιτεκτονικό αντικείμενο;
Ο Bernard Cache αναφέρει σχετικά: «Τώρα μπορούμε να διαχειριστούμε συστήματα
όπου τα αντικείμενα δεν σχεδιάζονται πια, αλλά υπολογίζονται. Η χρήση των λειτουργιών του παραμετρικού σχεδιασμού ανοίγει για εμάς δύο μεγάλες δυνατότητες. Πρώτον,
αυτός ο τρόπος σύλληψης επιτρέπει να σχεδιαστούν σύνθετες φόρμες που θα ήταν δύσκολο να αναπαρασταθούν με τις παραδοσιακές μεθόδους σχεδιασμού. Αντί για τη σύνθεση πρωταρχικών ή απλών περιγραμμάτων έχουμε επιφάνειες και όγκους μεταβλητής
καμπυλότητας. Δεύτερον, αυτά τα συστήματα δεύτερης γενιάς επιτρέπουν τη θεμελίωση
ενός nonstandard τρόπου παραγωγής. Πράγματι, η τροποποίηση των παραμέτρων υπολογισμού επιτρέπει την κατασκευή διαφορετικών σχημάτων για κάθε αντικείμενο της
ίδιας σειράς. Έτσι μοναδικά αντικείμενα παράγονται βιομηχανικά. [...] Το ερώτημα σήμερα
είναι: τι είναι ένα αντικείμενο;» (Cache 1995, σ. 88).

Εικόνα 4.
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Η αλλαγή, λοιπόν, που επιτρέπει ο ψηφιακός σχεδιασμός στην παραγωγική διαδικασία σημαίνει τη μετάβαση από το χωρικό καλούπι ως μήτρα μιας προκαθορισμένης αναπαραστατικής μορφής που εφαρμόζεται σε μια αδρανή ύλη, στη χρονική διαμόρφωση
μέσα από παραμέτρους και την υπαγωγή της ύλης σε μια συνεχή ανάπτυξη της μορφής.
Η ίδια η μορφή δεν επιβάλλεται δηλαδή εκτός της διαδικασίας αλλά αναδύεται μέσα από
ένα ενεργό υλικό (Εικόνα 4). O Bernard Cache αναφέρεται σε έναν τύπο αντικειμένου
παραμετρικής μοντελοποίησης όπου «η αρχική εικόνα δεν είναι η εικόνα του αντικειμένου αλλά η εικόνα του συνόλου των περιορισμών στην τομή των οποίων δημιουργείται.
Αυτό το αντικείμενο δεν αναπαράγει πλέον ένα μοντέλο μίμησης, αλλά ενεργοποιεί ένα
μοντέλο προσομοίωσης» (Cache 1995, σ. 97).
Η φόρμα του ψηφιακού αντικειμένου είναι συνεπώς μια τοπολογική επιφάνεια που οι
κινήσεις της καταγράφουν το συνθετικό αποτέλεσμα των δυνάμεων που εφαρμόζονται
από τα υπολογιστικά μοντέλα. Μέσα σε αυτή τη διεργασία, η υλικότητα του αντικειμένου
δεν είναι κάτι δεδομένο, αλλά το αποτέλεσμα, η συνέπεια κυριαρχίας των διαφορετικών
διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια των πραγμάτων. Για τους Cache και
Deleuze οι διαφορές στην ένταση είναι που δίνουν στην φόρμα και στα όριά της έκταση, σε
συνθήκες μακράν της ισορροπίας μια ευρύτητα από τοπολογικές φόρμες εμφανίζονται. Τι
συνιστά συνεπώς την πολιτική και αισθητική οικολογία της παρουσίας μιας μορφής;
Η ανάδυση της σκέψης στη συνθετική διαδικασία
Στις πειραματικές διαδικασίες το αποτέλεσμα της συνθετικής διαδικασίας ανοίγεται λοιπόν
σε έναν πληθυσμό απρόβλεπτων εκδοχών που αναδύονται σε αισθητική εκφορά. Η οικολογία της παρουσίας τους είναι εύθραυστη και εξαρτάται από την εξελικτική διαδικασία των
ανατροφοδοτήσεων και των ανταλλαγών που θέτει το παραμετρικό πλαίσιο του συνθέτη.
Η σημειωτική λειτουργία αυτών των μορφωμάτων στο ψηφιακό περιβάλλον δεν κατορθώνει να παγιωθεί, καθώς προέρχεται από διαγράμματα που φτιάχνονται και χαλούν
διαρκώς. Το λειτουργικό πρόγραμμα δεν είναι πλέον καθοριστικό προσδιοριστικό για
τον σχεδιασμό καθώς οι λειτουργίες δεν συνιστούν μια πρότερη λίστα απαιτήσεων αλλά
μετατρέπονται σε συστατικά της ίδιας της διαδικασίας. Άρα, με τι κριτήρια ελέγχεται το
αλγοριθμικό πλαίσιο, ο κώδικας επιλογής αυτής της διαδικασίας; Πολύ περισσότερο, με
ποια κριτήρια αποφασίζεται ο ελιγμός επιβίωσης μιας τελικής μορφής που δίνει χρονική
σταθερότητα και χωρική παρουσία σε μια συνθετική πρόταση; Και ακόμη πιο σημαντικό,
με ποια κριτήρια ελέγχεται αν εξακολουθεί εκτός ψηφιακού πλαισίου να επιτελείται η
δυνητική και εκφραστική λειτουργία αυτής της πρότασης σύμφωνα με την οπτική των
Deleuze-Guattari την οποία και επικαλούνται;
Η θέση της εισήγησης είναι ότι ο ψηφιακός σχεδιασμός μοιάζει να μην λαμβάνει υπόψη στις επιδιώξεις του δύο βασικές προϋποθέσεις της αισθητικής των Deleuze-Guattari,
αφενός το σύνθεμα ύλης, σκέψης και αίσθησης και αφετέρου την τοπολογική συνάφεια
ανάμεσα στην έννοια και την ύπαρξη.
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Σύμφωνα με τον Deleuze: «αίσθηση είναι εκείνο που μεταδίδεται άμεσα, αποφεύγοντας την παρακαμπτήριο ή την πλήξη ενός μύθου προς αφήγηση» (Ντελέζ 2006, σ.
401). Πράγματι, η λογική της αίσθησης στο έργο του G. Deleuze, έρχεται να μπολιάσει
με συναντήσεις συνάφειας τη ζωή με τη σκέψη, τη δράση και την αίσθηση με τρόπο που
δεν προσιδιάζει στον αλγοριθμικό ρυθμό του ψηφιακού περιβάλλοντος. Ένα περιβάλλον
ρυθμισμένο να αποβάλλει τις εκτροπές που ανθίστανται ή είναι σε ανυπακοή με την τοπολογική συνέχεια που θέτει το σύστημα. Η ρήξη, η σχάση σε αυτά τα δυναμικά συστήματα
ενσωματώνονται ως τοπική ανωμαλία, ως μεμονωμένο συμβάν στο υφάδι του κόσμου.
Μοιάζει με ένα αυτιστικό περιβάλλον που δεν συναντάται με τη ζωή και τα συμβάντα της
παρά μέσα από μια εξαιρετικά απλουστευμένη καταγραφή δεδομένων που τα διαγραμματικά εργαλεία επιλέγουν να εντοπίσουν και να επικοινωνήσουν. Ο Deleuze αναφερόμενος στη ζωγραφική του Bacon αναφέρει σχετικά: «το διάγραμμα είναι η δυνατότητα ενός
γεγονότος, όχι το ίδιο το γεγονός. [...] δεν εξαφανίζονται όλα τα εικονιστικά δεδομένα,
και κυρίως μια νέα απεικόνιση, αυτή της figure πρέπει να αναδυθεί από το διάγραμμα και
να φέρει την αίσθηση σε ακρίβεια και καθαρότητα, ένας ζωτικός σπασμός της ύλης, μια
μήτρα του γεγονότος» (Deleuze1981, σ.65).
Κατά πόσο λοιπόν το ψηφιακό περιβάλλον, και οι παράμετροι που θέτει, είναι ικανό
να αναπτύξει παθηματικές συναντήσεις, κατά πόσο είναι ανοικτό στις περιστάσεις, στα
γίγνεσθαι, στις πράξεις και τα συμβάντα που διαφεύγουν του ελέγχου και για τα οποία
είναι ικανή μια ύπαρξη; Ειδικά, μάλιστα, όταν αυτό που συνιστά μια ιδιομορφία στους ψηφιακούς πειραματισμούς είναι ότι το ίδιο το σχεδιαστικό εργαλείο είναι οργανικό τμήμα
της διαδικασίας του σχεδιασμού. Κατά πόσο λοιπόν το σύστημα αυτό είναι ανοιχτό στις
ποιοτικές αλλαγές κατάστασης, στις κατατμήσεις με νόημα σε χρονικά καίριες στιγμές
που η συνθετική διαδικασία απαιτεί;
Ακόμη, η αποσύνδεση της μορφής από το νόημα του την υποστηρίζει δεν συνεπάγεται έμμεσα και την αποσύνδεση από την ευθύνη της προτεινόμενης μορφής στο κοινωνικό πεδίο; Κατά πόσο η φαντασμαγορία της απρόβλεπτης μορφής δίνει χώρο στις
περιθωριοποιημένες πλευρές της ζωής, όταν μάλιστα το αγαπημένο της μενού είναι η
επέκταση της πληροφορίας, της κίνησης ή της χρήσης, ότι δηλαδή αποδίδει οικονομικά;
Αντίθετα, λοιπόν, με τις προτάσεις της αρχιτεκτονικής πρωτοπορίας, στη σκέψη του
Deleuze είναι η αίσθηση, η βραδύτητα, η παρέκκλιση από την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα που συνιστούν το ενικό υλικό μιας καλλιτεχνικής πράξης. Για τους Deleuze-Guattari
(2004) η αρχιτεκτονική ελευθερώνει εκφραστική ύλη, αποκτά χρονική σταθερότητα και
χωρική παρουσία που επιτρέπουν να δημιουργηθεί ένα εδαφικό ή εδαφικοποιητικό σημάδι. H αρχιτεκτονική πλαισιώνει το έδαφος που κατοικούμε, σημαδεύει το έδαφος, αλλά
ανοίγεται και στη δυνατότητα αποπλαισίωσης, στη δυνητικότητα ενός τόπου, στο ατέρμονο
πέρασμα από τη μικρή στη μεγάλη επωδό, από το πεπερασμένο στο άπειρο.
Αξίζει λοιπόν να διερευνηθεί η ποιητική, η συνθετική πλευρά του ψηφιακού σχεδιασμού και όχι η τεχνική επι-δεξιότητα του λογισμικού εργαλείου. Ενδιαφέρει ο ρυθμός
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των σχέσεων, των αποκλίσεων, των παθημάτων με τα οποία μπορεί να τροφοδοτήσει τη
συνθετική διαδικασία. Η μετάβαση τελικά από την κίνηση και την αποδοτική διαχείριση
της πληροφορίας στη συγκίνηση και την επαύξηση του νοήματος. Οι Deleuze -Guattari
αναφέρουν σχετικά με τη σχέση τέχνης, τεχνικής : «Σύνθεση, σύνθεση : ιδού ο μοναδικός ορισμός της τέχνης. Ωστόσο δεν πρέπει να συγχέεται η τεχνική σύνθεση, η κατεργασία του υλικού που πολλές φορές προκαλεί την παρέμβαση της επιστήμης (των
μαθηματικών, της φυσικής, της χημείας, της ανατομίας) με την αισθητική σύνθεση, η
οποία αποτελεί επεξεργασία του αισθήματος. Μονάχα η δεύτερη αξίζει να ονομάζεται
σύνθεση κανένα έργο τέχνης δεν έχει ποτέ δημιουργηθεί από την τεχνική ή για την τεχνική» (Deleuze&Guattari 2004, σ. 225).
Η σκέψη, λοιπόν, είναι η μόνη ικανή να ανατροφοδοτήσει τη σύνθεση και κυρίως τις
παύσεις, τις κατατμήσεις με νόημα που θα διαρρήξουν το τοπολογικό συνεχές της μορφής, Καθώς μάλιστα τα νέα αναπαραστατικά εργαλεία της αρχιτεκτονικής συντομεύουν
ριζικά τον χρόνο ανάμεσα στην ιδέα και την οπτικοποίησή της, η κριτική σκέψη συνιστά
τη μόνη αξιόπιστη δυνατότητα για τον συνεχή επαναπροσανατολισμό της συνθετικής διαδικασίας και τη μετάβαση από την έννοια στη μορφή.
Η σκέψη όμως σύμφωνα με τον Deleuze είναι μια επικίνδυνη πράξη γιαυτό και δεν
ευδοκιμεί στα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, γιατί έχει την ικανότητα μετατροπής του εαυτού στην κατεύθυνση της επιθυμίας του, γιατί ο μετασχηματισμός της σκέψης σύμφωνα
με τους Deleuze -Guattari οδηγεί στην τροποποίηση της μορφής της ζωής.
Η σκέψη και η αίσθηση μπορεί λοιπόν να λειτουργήσουν ως δημιουργικοί ξενιστές
αν βρεθούν σε τοπολογική σχέση με τη συνθετική πράξη αρκεί να βγουν από τις ναρκισσιστικές και μεταφυσικές τους προσδέσεις. Ίσως λοιπόν το να προσπαθήσουμε να αισθανθούμε και όχι να κατανοήσουμε τη σκέψη των γάλλων διανοητών, να μπορούσε να
βοηθήσει σημαντικά τόσο τον ψηφιακό, όσο και τον αναλογικό σχεδιασμό.
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