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Εισαγωγή 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν θέμα, τις καλλιτεχνικές διαδραστικές 

εγκαταστάσεις σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους και την αλληλεπίδραση τους με το 

κοινό, με κύριο σκοπό την διεξοδική ανάλυση αυτών και τελικά τον σχεδιασμό μιας 

καλλιτεχνικής διαδραστικής εγκατάστασης στην κεντρική πλατεία της Ερμούπολης, στη 

Σύρο.  

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν αρχικά να εξεταστεί η γενικότερη 

έννοια των καλλιτεχνικών διαδραστικών εγκαταστάσεων, να μελετηθεί η ιστορική τους 

εξέλιξη και με την περιγραφή των σημαντικότερων από αυτές να αναγνωριστεί και να 

γίνει κατανοητός ο λόγος ύπαρξης τους και η χρησιμότητά τους, ώστε μακροπρόθεσμα 

να ανακαλυφθούν ίσως και νέοι τρόποι χρήσης τους. Παράλληλα μελετήθηκαν στοιχεία 

που αφορούν τον δημόσιο χώρο (ορισμός, σημασία, προβληματικός δημόσιος χώρος, 

εμπλουτισμός του δημόσιου χώρου με νέα τεχνολογία, αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο, 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις) με απώτερο σκοπό πως με τη χρήση των καλλιτεχνικών 

διαδραστικών εγκαταστάσεων θα επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος που οι άνθρωποι 

βιώνουν τον δημόσιο χώρο. Προκειμένου να διαπιστωθεί η μετάβαση από τη 

θεωρητική μελέτη στην υλοποίηση μιας σχεδιαστικής πρότασης, έγινε περιγραφή, 

σχολιασμός και ανάλυση της εγκατάστασης «Watch out!The eyes of the city», που 

υλοποιήθηκε το 2004 στην Αθήνα από τον Maurice Benayoun. Αναλύθηκαν η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της εγκατάστασης, τα προβλήματα 

και οι δυσκολίες που προέκυψαν και πως αυτά αντιμετωπίστηκαν, ενώ τέλος έγινε 

πλήρης αξιολόγηση της εγκατάστασης και δόθηκαν νέες προτάσεις επανασχεδίασής 

της.  

Τέλος σημαντικός στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν η σχεδιαστική 

πρόταση μιας νέας διαδραστικής καλλιτεχνικής εγκατάστασης που θα υλοποιηθεί στην 

κεντρική πλατεία της Ερμούπολης στη Σύρο, υπό την ονομασία «Drops of color» και με 

κύριο στοιχείο τη χρήση του φωτός. Με τη σχεδίαση της εγκατάστασης αυτής θέλησα να 

συνεισφέρω στην «αναγέννηση» του δημόσιου χώρου της πλατείας της Ερμούπολης 

και να ζωντανέψω και να υποβοηθήσω τη κοινωνική αλληλεπίδραση στο 

συγκεκριμένο χώρο.  

Θεωρητικά ευελπιστώ ότι θα μπορούσε η παρούσα εργασία να χρησιμοποιηθεί από 

όποιον ενδιαφερόμενο ως πηγή υλικού για τη μελέτη των καλλιτεχνικών 
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εγκαταστάσεων, παρέχοντας στοιχεία στους σχεδιαστές για την σωστή σχεδίαση τέτοιων 

έργων.  

Μεθοδολογία  

Χρησιμοποιήθηκαν σαν λέξεις κλειδιά οι: 

 

Εγκαταστάσεις Installations 

Καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις  Installation art 

Καλλιτεχνικά περιβάλλοντα Artistic environments 

Τέχνη νέων μέσων (New) Media art 

Διαδραστικές εγκαταστάσεις Interactive installation 

Διαδραστική πολυμεσική εγκατάσταση Interactive multimedia installation 

Διαδραστική τέχνη Interactive art 

Διαδραστικά περιβάλλοντα Interactive environments 

Ανταποκρινόμενα περιβάλλοντα Responsive environments 

Αλληλεπίδραση Interaction 

Σχεδιασμός αλληλεπίδρασης Interaction Design 

Απορρόφηση/ Βύθιση Immersion 

Χώρος Space 

Τόπος Place 

Εξωτερικό χώρο Outdoor space/ Open space 

Αστικό χώρο Civil Space 

Δημόσιο χώρο Public space 

Αστικός χώρος Urban Space/ Urban Setting 

Αστικός σχεδιασμός Urban Design 

Πόλη City 

Εφήμερο έργο Ephemeral 

Εφήμερες κατασκευές Ephemeral Structure 

Έκθεση Exhibition 

Έκθεμα Display 
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Κατασκευή Structure 

Εικονική πραγματικότητα Virtual reality 

Έξυπνες τεχνολογίες Intelligence technologies 

Χρώμα Color 

Αρχιτεκτονική και φωτισμός Architecture and lighting 

Σχεδιασμός Design 

Σχεδιασμός φωτισμού Lighting design 

 Performance 

 Happenings 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, για την προσέγγιση του θέματος χρησιμοποιήθηκε 

η επαγωγική μέθοδος (από το γενικό στο ειδικό). Αρχικά πραγματοποιήθηκε 

εκτεταμένη έρευνα της βιβλιογραφίας και μέσα από αυτή αποκτήθηκε πλήρης γνώση 

σχετικά με ότι αφορά τις καλλιτεχνικές διαδραστικές εγκαταστάσεις σε εξωτερικούς 

δημόσιους χώρους. Ακολούθως έγινε λεπτομερής μελέτη της γνωστής εγκατάστασης 

«watch out» που είχε ήδη υλοποιηθεί στην Αθήνα το 2004. Μελετήθηκαν και 

αναλύθηκαν τα βίντεο παρακολούθησης τα οποία είχαν καταγραφεί από τους 

συντονιστές της εγκατάστασης. Από εκεί προέκυψαν στοιχεία που αφορούσαν την 

λειτουργία της εγκατάστασης και τον τρόπο συμμετοχής του κοινού. Παράλληλα 

αναζητήθηκε κάθε δημοσίευση που εμφανίστηκε στον τύπο της εποχής και αφορούσε 

την εγκατάσταση ( περιγραφή, κριτική, σχόλια). Τελικά έγινε σχολιασμός και αξιολόγηση 

της εγκατάστασης και προτάθηκαν ιδέες βελτίωσης της. 

Με δεδομένη λοιπόν αυτή την μικρή εμπειρία, ξεκίνησε ο σχεδιασμός της 

προτεινόμενης νέας εγκατάστασης. Έγινε η επιλογή του χώρου (Πλατεία Μιαούλη 

Ερμούπολη-Σύρος) και ορίστηκε ο «στόχος-σκοπός». Για την μελέτη του χώρου 

χρησιμοποιήθηκε προσέγγιση, σύμφωνη με τις αρχές της «ανθρωπιστικής 

γεωγραφίας» (κεφάλαιο 2.2.4). Η συλλογή πληροφοριών έγινε με την μέθοδο 

contextual inquire (συστηματική έρευνα του περιβάλλοντος κεφάλαιο 2.4.1), 

συγκεκριμένα έγινε επιτόπια παρατήρηση, καταγραφή φωτογραφιών και βίντεο, σκίτσα 

και συνεντεύξεις. Η σχεδιαστική διαδικασία διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις αρχές και 

τα βήματα που διδάχθηκαν στο μάθημα του Στούντιο (Brief, Mood board, Design 

Guidelines, Brainstorming, προσχέδια, αξιολόγηση, εξέλιξη, τελική ιδέα). 
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Προβλήματα 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, το πρώτο πρόβλημα εμφανίστηκε κατά την 

αναζήτηση βιβλιογραφικών δεδομένων. Μελετητές με διαφορετική κάθε φορά 

ειδικότητα (σχεδιαστές, συγγραφείς, κριτικοί τέχνης, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, 

γεωγράφοι, περιβαλλοντολόγοι) και άρα με διαφορετική προσέγγιση, αναφέρονταν 

σποραδικά σε διαφορετικού τύπου καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, μπλεγμένες με τα 

διάφορα καλλιτεχνικά κινήματα και χωρίς σαφή κατηγοριοποίηση. Αποτέλεσμα αυτού 

ήταν να προκύψει μεγάλη δυσκολία στο διαχωρισμό τους, την κατηγοριοποίησή τους 

και την παρακολούθηση της διαχρονικής τους πορείας.  

Υπήρξε επίσης μεγάλη δυσκολία στην ανεύρεση παραδειγμάτων καλλιτεχνικών 

διαδραστικών εγκαταστάσεων σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους, τα οποία είχαν ήδη 

υλοποιηθεί, διότι λόγω του εφήμερου χαρακτήρα τους δεν υπήρχε συστηματική και 

μόνιμη αναφορά, είτε στον τύπο είτε στο διαδίκτυο. Πηγή πληροφόρησης αποτελούσαν 

πολλές φορές εργασίες άλλων μελετητών, διάφορα άρθρα καθώς και οι προσωπικές 

ιστοσελίδες διαφόρων καλλιτεχνών. Ευκολότερη ήταν η ανεύρεση παραδειγμάτων 

εγκαταστάσεων που είχαν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από κάποιο ίδρυμα ή μουσείο και 

έτσι υπήρχε προβολή και αναφορές για την εγκατάσταση, από το ίδιο το ίδρυμα. 

Επειδή οι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις αποτελούν έργα εφήμερα, ο μελετητής δύσκολα 

μπορεί να είναι παρών κατά την υλοποίηση του έργου, ώστε να μπορέσει να βιώσει, να 

καταλάβει και να αξιολογήσει την εγκατάσταση. Αποτέλεσμα είναι η αξιολόγηση να είναι 

ατελής και μη ολοκληρωμένη. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα 

όπου όχι μόνο πραγματοποιούνται ελάχιστες εγκαταστάσεις αλλά συχνά δεν 

προβάλλονται καν από τον τύπο ή το διαδίκτυο.  

Θα μπορούσε να αναφερθεί επίσης σαν «πρόβλημα» το ότι η νέα εγκατάσταση «Drops 

of color» παρά το ότι περιγράφεται και παρουσιάζεται σαν ολοκληρωμένη σχεδιαστική 

πρόταση, λόγω χρονικών και τεχνικών περιορισμών, δεν κατέστη δυνατόν να 

υλοποιηθεί. Ίσως αυτό επιτευχθεί στο εγγύς μέλλον. 
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Δομή  

Η εργασία αποτελείται από πέντε (5) κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Διαδραστικές καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις» γίνεται μια 

πρώτη προσέγγιση σχετικά με το τι είναι μια διαδραστική καλλιτεχνική εγκατάσταση 

(ορισμός, ο ρόλος του κοινού). Ακολουθεί ιστορική αναδρομή με πολλά παραδείγματα 

καλλιτεχνικών διαδραστικών και μη εγκαταστάσεων.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο «Ιδιαιτερότητες εξωτερικών χώρων», αρχικά γίνεται 

αναφορά στον εξωτερικό δημόσιο χώρο (σημασία του δημόσιου χώρου στην 

καθημερινή ζωή, χρήση νέων τεχνολογιών). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σύγχρονα 

προβλήματα των ανθρώπων μέσα στις πόλεις και περιγράφεται πως οι εγκαταστάσεις 

μπορούν να συνεισφέρουν στην επίλυση τους. Ακολουθεί μια πιο εκτεταμένη μελέτη 

που αφορά την έννοια του χώρου (τι είναι χώρος, περιβαλλοντική ψυχολογία, 

ανθρωπιστική γεωγραφία) καθώς και πως μπορεί να γίνει προσαύξηση των φυσικών 

χώρων μέσα από την τεχνολογία. Τέλος παρουσιάζονται οι διαφορετικές μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν οι σχεδιαστές για την μελέτη ενός περιβάλλοντος και 

των χρηστών αυτού.  

Στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο «Αλληλεπίδραση του έργου με το κοινό» παρουσιάζονται 

παραδείγματα διαδραστικών καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων σε εξωτερικούς χώρους. 

Σε κάθε παράδειγμα περιγράφεται ο σκοπός δημιουργίας της εγκατάστασης και ο 

τρόπος λειτουργίας της. Ακολούθως αναφέρονται διεξοδικά οι ποικίλοι και πολύπλοκοι 

στόχοι δημιουργίας μιας εγκατάστασης, ο υλικός εξοπλισμός που χρειάζεται για την 

υλοποίησή της, περιγράφονται οι διάφορες κατηγορίες επισκεπτών και αναλύονται τα 

χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας. Ακολούθως αναφέρονται πολλά παραδείγματα 

από νέα υλικά και νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από σχεδιαστές. Καταγράφονται 

και αναλύονται πληροφορίες που αφορούν την αλληλεπίδραση του κοινού με την 

εγκατάσταση, όπως αυτές έχουν κατά διαστήματα καταγραφεί από διάφορους 

σχεδιαστές κατά την διάρκεια υλοποίησης των δικών τους εγκαταστάσεων. Τελικά 

σύμφωνα με τα ανωτέρω καθορίζονται ποιες πρέπει να είναι οι σχεδιαστικές 

προδιαγραφές (design guidelines) και οι κατευθυντήριες γραμμές που θα ορίσουν τη 

σχεδίαση μιας διαδραστικής εγκατάστασης.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται, αναλύεται και σχολιάζεται η εγκατάσταση 

«watch-out!The eyes of the city» του καλλιτέχνη Maurice Benayoun. Γίνεται 

εκτεταμένη περιγραφή της εγκατάστασης, αναφέρεται ποιοι, πότε και που την 
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πραγματοποίησαν και ποιος ήταν ο σκοπός του έργου. Ακολούθως σχολιάζεται η 

συγκεκριμένη εγκατάσταση και γίνονται προτάσεις βελτίωσης της για μελλοντική 

επανασχεδίαση της. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας έχοντας ολοκληρώσει τη συγκέντρωση όλων των 

απαραίτητων στοιχείων παρουσιάζεται η πρόταση σχεδίασης της διαδραστικής 

εγκατάστασης υπό την ονομασία «Drops of Color». Η εγκατάσταση έχει σαν βασικό 

στοιχείο το φως. Αφού λοιπόν αναφερθούν παραδείγματα αντίστοιχων εγκαταστάσεων 

παρουσιάζεται αναλυτικά η σχεδίαση της συγκεκριμένης εγκατάστασης. 
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1 Διαδραστικές Καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις 

1.1 Ορισμός καλλιτεχνικής εγκατάστασης (installation art) 

 

Οι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις αποτελούν ένα είδος τέχνης που άρχισε να εμφανίζεται 

από το 1960 και μετά. Εμφανίστηκαν σε μια εποχή όπου οι παραδοσιακές μορφές 

τέχνης παρουσίαζαν πολλούς περιορισμούς και οι καλλιτέχνες αναζητούσαν μια μορφή 

τέχνης που να εντάσσει σαν βασικό της στοιχείο την ίδια την ζωή (τους ήχους, τις 

μυρωδιές). Η έμπνευση για τους μοντέρνους καλλιτέχνες των εγκαταστάσεων ερχόταν 

από την αναζήτησή τους για το πως να καθρεφτίσουν την εμπειρία της ζωής, τις 

περίπλοκες και ποικίλες οπτικές της, τα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν αλλά και τις 

διαφορετικές εκφάνσεις της πραγματικότητας. Η τεχνική των εγκαταστάσεων 

αποδείχτηκε ένα χρήσιμο εργαλείο για να εξερευνήσει κανείς την ζωή. (Rosenthal M. 

2003) 

Στις καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις ο ίδιος ο χώρος και τα τεχνήματα που βρίσκονται μέσα 

σε αυτόν αποτελούν το έργο τέχνης. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του κάθε χώρου 

παίζουν κυρίαρχο ρόλο στις αποφάσεις που θα πάρει ο καλλιτέχνης για να 

δημιουργήσει την ατμόσφαιρα σε αυτόν τον χώρο. Αυτό το είδος τέχνης αποτελεί ένα 

αυτοπροσδιοριζόμενο σύμπαν, με τη δική του ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, τους δικούς του 

κύκλους ζωής και θανάτου, ανάπτυξης, διάλυσης και αποσύνθεσης. Η καλλιτεχνική 

εγκατάσταση είναι ένας κόσμος που έχει δημιουργήσει ο καλλιτέχνης και στον οποίο, το 

κοινό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της 

εγκατάστασης είναι ότι αντίθετα με έναν πίνακα ζωγραφικής, εδώ ο παρατηρητής δεν 

μένει μόνο στο να κοιτά αλλά είναι σαν να μπαίνει μέσα στο έργο και να το βλέπει από το 

εσωτερικό του. 

Οι καλλιτέχνες στη διαδικασία του να δημιουργήσουν τέχνη, βασίζονται στις αλήθειες 

των δικών τους εμπειριών και πολλές φορές η τέχνη θεωρείται ένας τρόπος για να 

κοιτάς την πραγματικότητα. (Bestor C, 2003) 

Στην πορεία των ετών οι εγκαταστάσεις εξελίχθηκαν σαν μια μορφή τέχνης που δεν 

καθορίζεται από τα υλικά ή τα μέσα που χρησιμοποιεί αλλά από το μήνυμα που 

μεταφέρει. Παλιότερες προσπάθειες για να καθορίσουν τις εγκαταστάσεις σαν 

συγκεκριμένη μορφή τέχνης απέτυχαν, γιατί είναι η φύση τους να προκαλούν τα δικά 
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τους όρια και κάθε φορά να τα ξεπερνούν ώστε αυτό που θα προκύψει να είναι κάτι νέο 

με καινούργιες προοπτικές χρησιμοποιώντας άλλοτε άλλες τεχνικές και διάφορα μέσα. 

(De Oliveira N., Oxley N., 2003) 

Το λεξικό τέχνης, oxford dictionary of Art το 1988 εμφάνισε για πρώτη φορά τον όρο 

εγκατάσταση ως εξής: «Ο όρος εγκατάσταση άρχισε να χρησιμοποιείται τη δεκαετία του 

1970 για την περιγραφή μιας καλλιτεχνικής συναρμολόγησης ή ενός περιβάλλοντος που 

κατασκευάζεται στο χώρο μιας γκαλερί για μια συγκεκριμένη έκθεση.» 

Η τέχνη των εγκαταστάσεων είναι μια σύνθετη μορφή τέχνης στην οποία ο καλλιτέχνης 

δεν είναι μόνος με το έργο του. Πρέπει να συνεργαστεί με άλλους ανθρώπους (άλλων 

ειδικοτήτων) και να καταφέρει να τους επικοινωνήσει το όραμά του, ώστε να επιτύχει 

ένα αποτέλεσμα. 

 

1.1.1 Απόψεις καλλιτεχνών 
 

Πολλοί καλλιτέχνες έχουν εκφράσει τις απόψεις τους σχετικά με το τι είναι μια 

καλλιτεχνική εγκατάσταση, τι στοιχεία περιλαμβάνει και πως χρησιμοποιώντας 

διαφορετικά μέσα παράγει και διαφορετικό αποτέλεσμα. 

 

Το 1996 Ο Alexander δηλώνει πως η καλλιτεχνική εγκατάσταση είναι ανοιχτή σε ότι νέο, 

δεν προσαρμόζεται στους μέχρι τώρα γνωστούς κανόνες και καλύπτει μεγάλο εύρος 

δραστηριοτήτων. Οι καλλιτέχνες δημιουργούν εμπειρίες για τους συμμετέχοντες σε ένα 

συγκεκριμένο χώρο που μπορεί να είναι ο χώρος μιας γκαλερί, ο χώρος ενός μουσείου 

ή ένας δημόσιος χώρος. (Hanif Baharin, 2005) 

 

Το 1998 η Ρωσίδα καλλιτέχνης Ilya Kabakov δηλώνει πως οι καλλιτεχνικές 

εγκαταστάσεις δεν αποτελούν ένα κίνημα, ούτε μια τάση της μόδας, αλλά ένα νέο είδος 

τέχνης που βρίσκεται ακόμα στην αρχή της ανάπτυξης του. Η Ilya Kabakov βλέπει πως 

οι εγκαταστάσεις απευθύνονται στον παρατηρητή, επομένως οι αντιδράσεις του κοινού 

είναι αυτό που αναζητάει ο καλλιτέχνης. Μέσα από το έργο του, ο καλλιτέχνης θέλει να 

δημιουργήσει μια αίσθηση οικεία στον παρατηρητή και να τον οδηγήσει να βιώσει την 

δική του πραγματικότητα, την δική του καθημερινή εμπειρία. (De Oliveira N., Oxley N., 2003) 
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Το 1999 η Reiss σχολιάζει πως τα υλικά που χρησιμοποιούνται ποικίλουν από απλά 

υλικά, εικονικές αναπαραστάσεις αντικειμένων, πολυμέσα και performances. Παρά την 

μεγάλη ποικιλία των υλικών και των μέσων που μπορεί να χρησιμοποιούνται σε μια 

καλλιτεχνική εγκατάσταση αυτό που πάντα τονίζεται είναι η αμοιβαία σχέση του έργου 

με τον χώρο, του παρατηρητή και του έργου, του χώρου και του παρατηρητή. (Hanif 

Baharin, 2005) 

 

 

Σύμφωνα με τους Geczy και Genocchio το 2001 η καλλιτεχνική εγκατάσταση αποτελεί 

μια δραστηριότητα που ενεργοποιεί τον χώρο, του δίνει ζωή και φυσική υπόσταση.  

 

Σύμφωνα με τον Bestor το 2003 η καλλιτεχνική εγκατάσταση αποτελεί μια μορφή 

σύγχρονης τέχνης που έχει έναν εκκεντρικό και ασταθή χαρακτήρα. Για την υλοποίηση 

μιας καλλιτεχνικής εγκατάστασης μπορεί να χρησιμοποιείται οποιοδήποτε μέσο και 

υλικό. (Bestor C., 2003) 

 

Ο Colless αναφέρει ότι στις εγκαταστάσεις όχι μόνο τα υλικά θεωρούνται μέρος του 

έργου, αλλά και ο ίδιος ο χώρος που τα υλικά καταλαμβάνουν γίνεται κομμάτι του 

έργου. Και τελικά ο παρατηρητής είναι αυτός που με την παρουσία του και τη 

συμμετοχή του το ολοκληρώνει και αποτελεί και αυτός με τη σειρά του μέρος της 

εγκατάστασης. (Colles E., 1993) 

 

Ο Γερμανός ιστορικός τέχνης Oskar Batschmann υποστηρίζει ότι ένα από τα 

χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων είναι η ικανότητά τους να διαμορφώνουν εκ νέου 

έναν χώρο, ο οποίος στη συνέχεια πλάθεται και διαμορφώνεται ξανά από την παρουσία 

του θεατή.(De Oliveira N., Oxley N., 2003) 
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Σύμφωνα με τον Gopnik οι καλλιτέχνες μέσα από τις καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις 

προσπαθούν να ανακαλύψουν στοιχεία που προϋπάρχουν και να αυξήσουν την 

ενημερότητα του κοινού πάνω σε ορισμένα ζητήματα.(Reiss J., 1999) 

 

Πολλοί από τους καλλιτέχνες των εγκαταστάσεων αρνούνται να καθορίσουν επακριβώς 

ποια είναι αυτή η τέχνη, να την εντάξουν σε κάποια όρια, δηλαδή να την περιορίσουν. Η 

ίδια η φύση των εγκαταστάσεων είναι τέτοια που δεν μπορεί να περιοριστεί. Πολλοί 

αναφέρονται στην τέχνη των εγκαταστάσεων σαν την τέχνη που καθορίζει τον χώρο, η 

τέχνη που κατοικεί τον χώρο. 

 

1.1.2 Κινήματα «συγγενή» με τις εγκαταστάσεις 

 

Παρόλο που ο όρος «καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις» χρησιμοποιείται ευρέως δεν είναι 

ακόμα ακριβής. Πολλά κινήματα που άλλοτε αλληλοσυμπληρώνονται και άλλοτε 

υπάρχουν ισοδύναμα, έχουν επηρεάσει και διαμορφώσει τις καλλιτεχνικές 

εγκαταστάσεις. Τέτοια κινήματα είναι: 

 

Fluxus: Η λατινική λέξη fluxus προέρχεται από τη λέξη flow=ρέω. Το 1960 ένα διεθνές 

δίκτυο καλλιτεχνών έγινε γνωστό για το ότι ανάμειξε διαφορετικά καλλιτεχνικά μέσα και 

διαφορετικές αρχές. Χρησιμοποιούσαν τεχνικές των οπτικών μέσων (visual arts),της 

μουσικής, της λογοτεχνίας της, αστικής διαμόρφωσης, της αρχιτεκτονικής και του 

σχεδιασμού (design). 

 

Earth art, land art, earthwork: Είναι ένα κίνημα της τέχνης που ξεκίνησε στην Αμερική 

το 1960, στο οποίο το φυσικό τοπίο και το έργο τέχνης είναι στενά συνδεδεμένα. Τα έργα 

αυτά συχνά υπάρχουν μακριά από κατοικημένες περιοχές και αφήνονται να αλλάξουν 

κάτω από τις φυσικές συνθήκες. 

 

Minimalism: Είναι ένα κίνημα της τέχνης με ποικίλες φόρμες και σχεδιασμούς όπου 

υπάρχουν μόνο τα πολύ βασικά στοιχεία. 
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Video art: Είναι ένα είδος τέχνης που βασίζεται σε κινούμενες εικόνες και ήχο. Υπάρχουν 

πολλές βίντεο εγκαταστάσεις. 

 

Performance art: Είναι η τέχνη όπου οι πράξεις ενός ατόμου ή ενός γκρουπ, σε ένα 

συγκεκριμένο χώρο και χρόνο αποτελούν το έργο. Μπορεί να γίνει οπουδήποτε, σε όποιο 

χώρο και με όση διάρκεια. Performance art μπορεί να είναι κάθε κατάσταση που 

εμπεριέχει τέσσερα στοιχεία, τον χώρο, τον χρόνο, το σώμα του performer, τη σχέση 

μεταξύ performer και κοινού. 

 

Conceptual art: Είναι η τέχνη στην οποία το concept, η ιδέα που υπάρχει για τη 

δημιουργία του έργου, είναι το βασικότερο στοιχείο. Όταν ένας καλλιτέχνης δουλεύει σε 

conceptual art σημαίνει ότι ο σχεδιασμός και οι αποφάσεις έχουν παρθεί πριν την 

υλοποίηση. 

 

Process art: Είναι ένα καλλιτεχνικό κίνημα όπου αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι το 

τελικό έργο αλλά η διαδικασία σχηματισμού του έργου (Η συλλογή στοιχείων, η 

ταξινόμηση, το κολάζ, ο τρόπος που θα συνδεθούν τα στοιχεία) 

 

Happenings: Ένα happening είναι μια performance, ένα event. Μπορούν να γίνουν σε 

οποιονδήποτε χώρο. Αποτελούνται από πολλές αρχές, δεν έχουν γραμμική ακολουθία και 

θέλουν να αναγκάσουν το κοινό σε συμμετοχή .Τα Happening είναι σχεδιασμένα από τους 

καλλιτέχνες αλλά πάντα αφήνουν χώρο για αυτοσχεδιασμό. 

 

1.2 Ορισμός διαδραστικής εγκατάστασης 

 

Οι διαδραστικές εγκαταστάσεις, αποτελούν μια νέα κατηγορία των εγκαταστάσεων που 

άρχισαν να εμφανίζονται κυρίως από το 1990 και μετά. Σε μια διαδραστική 

εγκατάσταση, το κοινό πρέπει να δράσει, και η εγκατάσταση θα αντιδράσει στην κίνησή 

του Στην διαδραστική εγκατάσταση η μορφή του έργου είναι δευτερεύουσα σε σχέση με 

το ταξίδι που βιώνει ο επισκέπτης καθώς αλληλεπιδράει με το έργο.  
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Αυτή η μορφή των εγκαταστάσεων δεν είναι καινούργια, το 1966 ο Roy Ascot είχε 

αναπτύξει μια θεωρητική μελέτη που επικεντρωνόταν στον συμμετέχοντα και στην 

αλληλεπίδρασή του με το έργο. Πρόδρομοι της διαδραστικής τέχνης (interactive art) 

ήταν άλλες μορφές τέχνης, που είχαν σαν κύριο στοιχείο τους τη συμμετοχή, όπως τα 

Happenings και τα Reactive kinetic environments που επέτρεπαν στον παρατηρητή να 

συμμετέχει ή να παρέμβει. 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή δίνει στους 

καλλιτέχνες τη δυνατότητα να ξεφύγουν από τα μέχρι τώρα γνωστά όρια και να 

εξερευνήσουν νέους τομείς. Οι διαδραστικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν σαν μέσο το 

βίντεο, τον ήχο, την γλυπτική, τον κινηματογράφο αλλά και οποιαδήποτε άλλη 

τεχνολογική κατασκευή. Μέσα από τις διαδραστικές εγκαταστάσεις προέκυψε η ανάγκη 

ύπαρξης ενός κοινού που θα ήταν εκπαιδευμένο στα νέα μέσα της τεχνολογίας. Η 

ανάπτυξη της εικονικής πραγματικότητας οδηγεί τις εγκαταστάσεις στην πιο διαδραστική 

μορφή τέχνης με κύριο στοιχείο την «εμβύθιση». Τα τελευταία χρόνια αναζητούνται νέοι 

τρόποι και νέες τεχνολογίες που θα απευθύνονται κατευθείαν στον παρατηρητή και θα 

τον οδηγούν σε ένα διάλογο με το σύστημα. (http://en.wikipedia.org/wiki/Installation_art) 

 

1.2.1 Σχέση καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων και διαδραστικής σχεδίασης 

 

Υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ του διαδραστικού σχεδιασμού και των καλλιτεχνικών 

εγκαταστάσεων καθώς και οι δυο τομείς είναι πολυδιάστατοι και πιέζουν κάθε φορά τα 

γνωστά όρια, ψάχνουν να ανακαλύψουν νέους τρόπους λειτουργίας. Επομένως δεν 

είναι περίεργο που οι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις έχουν αποτελέσει πηγή 

έμπνευσης σε πολλές έρευνες στον τομέα του Computer Supported Cooperative 

Work (CSW) και στον τομέα Human Computer Interaction (HCI), επισημαίνοντας που 

υπάρχουν προβλήματα και λειτουργούν σαν ξεκίνημα για την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών. Ο διαδραστικός σχεδιασμός αποτελεί τη βάση για πολλά πεδία μελέτης και 

περιλαμβάνει διαφορετικές αρχές σχεδίασης που έχουν ως κέντρο τη χρήση του 

υπολογιστή. Οι τομείς που σχετίζονται με τη διαδραστική σχεδίαση ποικίλουν από την 

ψυχολογία μέχρι την γραφιστική. Καθώς το κύριο χαρακτηριστικό στη διαδικασία της 

διαδραστικής σχεδίασης είναι το κοινό, χρειάζεται να βρεθούν τρόποι ώστε να 

μελετηθούν τα χαρακτηριστικά τους. Η εθνογραφία είναι μια μέθοδος που 

http://en.wikipedia.org/wiki/Installation_art�


21 

χρησιμοποιείται στη διαδραστική σχεδίαση και καταγράφει την κουλτούρα μιας 

κοινωνίας. Οι επιστήμονες μαζεύουν στοιχεία σχετικά με τις κοινωνικές οργανώσεις 

και τις κοινωνικές δραστηριότητες. Πολλές φορές χρειάζεται να γίνουν μέλος μια 

ομάδας και να συμμετέχουν ώστε να βιώσουν αυτό που μελετούν και να έχουν 

καλύτερα αποτελέσματα. Η εθνογραφία λειτουργεί περισσότερο σαν μια εμπειρία παρά 

σαν συλλογή στοιχείων. Στη διαδραστική σχεδίαση ο λόγος που χρησιμοποιείται η 

εθνογραφία είναι για να κάνει φανερό και ξεκάθαρο αυτό που είναι κρυφό και 

υπονοούμενο. (Baharin H., 2005) 

 

1.2.2 Τύποι διαδραστικών καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων 
 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι διαδραστικών εγκαταστάσεων  

• Εγκαταστάσεις που στηρίζονται στη χρήση διαδικτύου (web-based installations) 

• Εγκαταστάσεις που έχουν σχεδιαστεί για να υπάρχουν στους χώρους ενός 

ιδρύματος δημόσιου ή ιδιωτικού(μουσείου, γκαλερί) (gallery based 

installations) 

• Ψηφιακές εγκαταστάσεις, χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία (digital based 

installations) 

• Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις (electronic based installations) 

1.3 Ο ρόλος του κοινού 

 

Στην καλλιτεχνική εγκατάσταση το κοινό είναι αυτό που ολοκληρώνει το έργο. Αρχικά η 

παρουσία του και μόνο ήταν αρκετή, αλλά στη συνέχεια οι καλλιτέχνες ήθελαν να 

ενεργοποιήσουν το κοινό και να του δώσουν περισσότερες δραστηριότητες. Αυτή η 

αλλαγή του θεατή από μια παθητική σε μια ενεργητική κατάσταση, αντικατόπτριζε μια 

ευρύτερη κοινωνική αλλαγή που εμφανίστηκε στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960. Η 

παθητικότητα θεωρούνταν αρνητική αρετή και ήταν απειλή για την δημοκρατία. Το 

κοινό λοιπόν άρχισε να γίνεται ενεργός συμμετέχον στο έργο. Ο τρόπος που συμμετέχει 

το κοινό ποικίλει από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη και από εγκατάσταση σε εγκατάσταση. 

Άλλοτε προσφέρονται στον παρατηρητή συγκεκριμένες δραστηριότητες ή άλλοτε 

απαιτείται από τον παρατηρητή να περπατήσει μέσα στον χώρο και να αντιμετωπίσει 

αυτό που υπάρχει εκεί. Αντικείμενα ή στοιχεία του έργου μπορεί να υπάρχουν 
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απευθείας στο μονοπάτι που θα διασχίσει ο παρατηρητής ή να έρθουν στην αντίληψή 

του μέσα από την εξερεύνηση του χώρου. Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις η ατομική 

εμπειρία του παρατηρητή είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. 

Η καλλιτέχνης και κριτικός Ilya Kabakov στο βιβλίο On the total installation 

αναφέρεται στο κοινό σαν «θύμα» και παρατηρητή, που από τη μια μελετάει και 

αξιολογεί την εγκατάσταση και από την άλλη ακολουθεί τις συνδέσεις και τις αναμνήσεις 

που του δημιουργεί το έργο και παρασύρεται από την έντονη ατμόσφαιρα της πλήρης 

παραίσθησης. Οι προσδοκίες και τα προσωπικά του βιώματα υπάρχουν μαζί του από 

την στιγμή που εισέρχεται στον χώρο της εγκατάστασης και θα είναι μαζί του σε όλη τη 

διάρκεια που θα την εξερευνεί, και είτε θα ανακαλύψει τις δικές του συνδέσεις και 

αναμνήσεις και θα καταφέρει να γίνει ένα μ’ αυτό που βιώνει, είτε θα το απορρίψει. Η 

εγκατάσταση σε αντίθεση με την τέχνη της τηλεόρασης ή του βίντεο, εξαρτάται πλήρως 

από το κοινό, διότι ο τρόπος που το κάθε άτομο θα διαλέξει να κινηθεί μέσα στο έργο θα 

του δώσει και άλλη αίσθηση, και άλλο βίωμα που είναι μοναδικό για τον καθένα. 

 

1.4 Οι χώροι έκθεσης και η εξέλιξη των καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων 

 

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 υπήρχαν πολλές κοινωνικές αναταραχές και 

εξεγέρσεις (αντιρατσιστικές εκδηλώσεις, απελευθέρωση των ομοφυλόφιλων). Υπήρχαν 

πολλές ανισότητες, μεγάλη φτώχια, έντονος ρατσισμός και πόλεμος. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο η τέχνη επαναπροσδιορίστηκε. Το γενικότερο κλίμα επανάστασης που υπήρχε 

στην πολιτική ζωή έπρεπε να γίνει με κάποιον τρόπο και στην τέχνη. Οτιδήποτε 

καθιερωμένο άρχισε να αμφισβητείται. Οι καλλιτέχνες έψαχναν να αναπτύξουν μια 

τέχνη που να είναι αληθινή και να έχει νόημα για αυτούς που την υλοποιούν. Έπρεπε να 

μπορεί να ακουμπήσει τον κόσμο, να μιλήσει στην ψυχή του και να βοηθήσει στην 

επίλυση των προβλημάτων του. Μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο η ίδια η επιλογή 

του χώρου εξέφραζε πολιτικές και κοινωνικές θέσεις.  

Διαπιστώθηκε ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός χώρου, το αν αυτός είναι τραχύς, 

ημιτελής ή εάν πρόκειται για το καθαρό και άσπρο περιβάλλον του μουσείου, 

επηρεάζουν την υπόσταση του έργου. Έτσι λοιπόν, η αντίληψη ενός «ουδέτερου» 

εκθεσιακού χώρου, σταδιακά αμφισβητήθηκε.  

 



23 

Μέχρι τότε τα μουσεία, είχαν τον ρόλο της διαφύλαξης της τέχνης. Έργα πολλών 

αιώνων υπήρχαν στο χώρο του μουσείου και έπρεπε να προστατευτούν από τις 

φυσικές καταστροφές που μπορούσαν να υποστούν. Για αυτό τον λόγο απαγορευόταν 

στο κοινό να ακουμπάει τα έργα, το άγγιγμα ενός έργου ισοδυναμούσε με την 

καταστροφή του. Έτσι λοιπόν ο ρόλος του κοινού ήταν απλά να παρατηρεί αυτά τα έργα 

και η παρουσία του δεν σήμαινε κάτι παραπάνω από αυτό. 

Πολλοί καλλιτέχνες, όπως ο Allan Kaprow, ένιωθαν πως τα ιδρύματα τέχνης 

βρίσκονταν μακριά από τα θέματα της καθημερινής ζωής και τελικά απομόνωναν την 

τέχνη, ενώ βασικό κίνητρο τους ήταν το οικονομικό όφελος. Μέσα σε αυτούς τους 

χώρους με τους πολλούς περιορισμούς οι εκπληκτικές δυνατότητες για μεταμόρφωση 

και διάδραση μέσω της τέχνης των εγκαταστάσεων δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν.  

Έτσι οι πρώτες καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις εμφανίστηκαν σε εναλλακτικούς χώρους 

όπως σταθμούς τρένων, φυλακές, εγκαταλελειμμένα κτήρια, παράθυρα μαγαζιών.  

Παράλληλα οι καλλιτέχνες, άρχισαν να ζητούν από το κοινό να συμμετέχει στη 

δημιουργία του έργου, θεωρώντας ότι παρουσία και η δράση του, ολοκλήρωναν το 

έργο. Αρχικά η ιδέα ενός πιο ενεργητικού κοινού δεν ήταν αποδεκτή. Πολλές φορές μια 

τέτοια προσπάθεια θεωρούνταν κάτι αρνητικό, μια απειλή, κάτι που ενοχλούσε ακόμα 

και το ίδιο το κοινό που μέχρι τότε είχε συνηθίσει σε μια διαφορετική μορφή τέχνης. 

Μια τέτοια ακραία μορφή γίνεται από τον καλλιτέχνη Carolee Schneemann στο έργο 

του Divisions and Rubble, όπου προσκάλεσε τον θεατή να καταστρέψει το έργο. 

Λίγες φορές κάτι τέτοιο γινόταν αντιληπτό σαν μια θετική, δημοκρατική πράξη που 

ήθελε να δώσει στον κοινό μια διαφορετική δυνατότητα να βιώσει το έργο. Αυτή η 

στροφή στο ρόλο του κοινού από παθητικό σε ενεργητικό εκφράζει ταυτόχρονα και μια 

πολιτική θέση. Το να είσαι ένας πολιτικός ή κοινωνικός ακτιβιστής ισοδυναμεί με το να 

είσαι ένας ενεργός συμμετέχον στο έργο της τέχνης.  

Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 επικρατούσε μια έντονη κατάσταση. Η τέχνη 

άλλαζε και το κοινό αποδεχόταν και αναζητούσε αυτόν τον καινούργιο τρόπο 

αλληλεπίδρασης με το έργο. Τα μουσεία είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν πως αυτή η 

νέα τέχνη ακουμπούσε τον κόσμο και άρχισαν να ψάχνουν τρόπους ώστε να μπορέσουν 

να την ενσωματώσουν στο χώρο τους.  

Τα πρώτα πειράματα από την πλευρά των μουσείων για την ενσωμάτωση της νέας 

τέχνης δεν πήγαν καλά. Επειδή τα μουσεία είναι τρωτά σε πιθανές δικαστικές αγωγές 

και εύκολα τρομοκρατούνται στην πιθανότητα δημιουργίας διαταραχών από τους 
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επισκέπτες, τα έργα στα οποία υπήρχε συμμετοχή του κοινού συχνά περικόπτονταν 

(περιορίζονταν) για λόγους ασφαλείας. Μια έκθεση του Robert Morris ναυάγησε το 1971 

στην Tate γκαλερί του Λονδίνου, μετά από πέντε ημέρες η έκθεση έκλεισε για λόγους 

ασφαλείας του κοινού. 

Έτσι λοιπόν στη διάρκεια της δεκαετίας του 70 πολλές σημαντικές εγκαταστάσεις 

παρουσιάζονται σε μουσεία ενώ άλλες συνεχίζουν να εμφανίζονται σε εναλλακτικούς 

χώρους. 

Η παρουσίαση καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων στα μουσεία μπόρεσε να αλλάξει την 

ατμόσφαιρα των μουσείων, να σπάσει τους κανόνες ευπρέπειας και να αλλάξει τις 

σχέσεις μεταξύ του θεατή και του έργου τέχνης. Το συνδικάτο των εργατών της τέχνης 

απαιτούσε συγκεκριμένες αλλαγές από τα μουσεία. Σχολίαζαν τα ποσά των χρημάτων 

που σπαταλούσαν στις μόνιμες συλλογές και απαιτούσαν να δοθεί περισσότερος χώρος 

σε ατομικές εκθέσεις σύγχρονης τέχνης.( David Lee 1969). 

Στο τέλος του 1968 τα μουσεία ξεκίνησαν να φιλοξενούν έργα που το κοινό μπορούσε 

να αγγίξει και το ανάγκαζαν να συμμετέχει.  

 

 

1968 

Robert Rauschnberg 

Soundings 

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 

 

 

Ο Robert Rauschnberg με την εγκατάσταση Soundings η οποία εκτέθηκε στο μουσείο 

Μοντέρνας τέχνης στο τέλος του 1968, ανάγκασε το κοινό σε συμμέτοχη. Η εγκατάσταση 

ήταν αρκετά διαδραστική, πάνελ από Plexiglas ενεργοποιούνταν ηλεκτρονικά από την 

φωνή και των θόρυβο των επισκεπτών καθώς έμπαιναν στον χώρο. Χωρίς αυτούς τους 

ήχους το έργο δεν είχε καμιά υπόσταση. 

 

Η πρώτη έκθεση στο μουσείο Μοντέρνας τέχνης που μπορεί να θεωρηθεί εγκατάσταση 

λεγόταν spaces και έγινε τον Δεκέμβριο του 1969. Η ιδέα για αυτήν την έκθεση και η 

οργάνωσή της έγινε από την διευθύντρια του μουσείου Jennifer Licht. Η έκθεση 
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περιελάμβανε εγκαταστάσεις από πέντε ανεξάρτητους καλλιτέχνες και από ένα γκρουπ 

καλλιτεχνών. Ήταν η πρώτη φορά που οι καλλιτέχνες είχαν προσκληθεί για να 

δημιουργήσουν το έργο τους μέσα στον χώρο του μουσείου, και όχι στο προσωπικό 

τους στούντιο, όπου στο παρελθόν οι διευθυντές του μουσείου μπορούσαν να δουν το 

έργο και να το διαλέξουν μόνο αν τους άρεσε. Για πρώτη φορά με την έκθεση spaces 

το κοινό μπορούσε να μπει μέσα στο έργο και να βιώσει την εμπειρία. Οι καλλιτέχνες 

ήταν ελεύθεροι στο να επηρεάσουν, να κυβερνήσουν να καθορίσουν τις αισθήσεις του 

συμμετέχοντα, και όλα αυτά συνέβαιναν μέσα σ’ ένα εδραιωμένο περιβάλλον. Η 

Jennifer Licht ζητούσε από τα μουσεία να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες μη 

παραδοσιακές οπτικές της καινούργιας τέχνης και να αποδεχτούν την πρόκληση που 

αυτά τα έργα παρουσιάζουν. Κάλεσε τα μουσεία να είναι ινστιτούτα στην υπηρεσία του 

κοινού και να αφήσουν το εμπόριο της τέχνης στις γκαλερί που έτσι κι αλλιώς 

εξαρτιόνται από την αγοραπωλησία ενός έργου οικονομικά. Η Jennifer Licht έβλεπε 

πως μια από τις βασικές ανάγκες των καλλιτεχνών ήταν να διαχωρίσουν την τέχνη από 

το σύστημα της αγοράς. 

Από την άλλη αυτή η συνεργασία των καλλιτεχνών με τα μουσεία έγινε αντικείμενο 

αρνητικών σχόλιων. Ο Dan Flavin δέχτηκε έντονη κριτική από το συνδικάτο των 

εργατών της τέχνης για το γεγονός ότι δέχτηκε δωρεές από την General Electric και 

τελικά ύστερα από πιέσεις αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την έκθεση. Με την 

έκθεση spaces έγινε μια προσπάθεια η εμπειρία του μουσείου να γίνει πιο ευχάριστη. 

Τα μουσεία μπόρεσαν να ανοίξουν τις πόρτες τους στις νέες μορφές τέχνης και να 

προσεγγίσουν τους καλλιτέχνες με μεγαλύτερη ελευθερία. Η τέχνη μπορούσε να είναι 

για όλους και το μουσείο σαν δημόσιο ινστιτούτο μπορούσε να κάνει αυτό εφικτό. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, μετά από μεγάλες πιέσεις το μουσείο Μοντέρνας 

Τέχνης όρισε μια ήμερα για δωρεάν πρόσβαση στο κοινό. Αυτή η κίνηση 

αντιπροσώπευε μια προσπάθεια για να γίνει η τέχνη προσιτή σε μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού.  

Όλες οι εγκαταστάσεις προσπαθούσαν με νέους τρόπους να σπάσουν τα παραδοσιακά 

εμπόδια μεταξύ του θεατή και του έργου τέχνης. 

 

Τα μουσεία πέραν από τα προβλήματα ασφάλειας που παρουσιάζονταν, αντιμετώπιζαν 

και ένα ακόμα θέμα, για το αν συγκεκριμένοι τύποι έργων ανήκουν στο χώρο του 

μουσείου. Τα έργα που παρουσιάζονται στα μουσεία έχουν μια διάρκεια στον χρόνο και 
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για τα μουσεία αυτής της εποχής αυτό είναι τέχνη, η διαχρονικότητα ενός έργου. Το 

γεγονός ότι τα μουσεία έπρεπε να παρουσιάζουν νέες δραστηριότητες και θεάματα τα 

οποία δεν θα άφηναν άλλη αναφορά από μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ήταν 

προβληματικό.  

Πολλοί καλλιτέχνες δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται για την επιβίωση των έργων τους 

στο χρόνο και διάλεξαν υλικά που ήταν εφήμερα (εφημερίδα, αυτοκόλλητη ταινία, 

σκουπίδια).  

Μέσα στη δεκαετία του 1980 οι εγκαταστάσεις επρόκειτο να ξαναγεννηθούν σαν 

δεσπόζουσα μορφή τέχνης των μουσείων και θα αποτελούσαν πλέον μια διαφορετική 

κατηγορία έκθεσης. Τα εμπόδια που έκαναν τις καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις δύσκολα 

να αφομοιωθούν σταδιακά ξεπεράστηκαν, μερικώς γιατί η πρακτική των μουσείων 

άλλαξε και μερικώς γιατί και οι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις άλλαξαν. 

Ένας από τους βασικότερους λόγους που τα μουσεία αποφάσισαν να εκθέτουν τις 

καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις ήταν γιατί ήθελαν να δηλώσουν ότι είναι υποστηρικτές της 

καλλιτεχνικής κοινότητας και ήθελαν να εδραιώσουν τις σχέσεις τους μαζί με τους 

καλλιτέχνες.  

Από την στιγμή που τα μουσεία έγιναν προστάτες των καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων, 

αναπόφευκτα επηρέασαν τη μορφή τους. Πρόσφεραν χρηματικά ποσά για την αγορά 

υλικών, γεγονός που επέτρεπε και τη χρήση υψηλής τεχνολογίας στη δημιουργία των 

έργων, και γενικότερα η παρουσίαση των έργων ήταν πλέον πιο ραφιναρισμένη. Έτσι οι 

εγκαταστάσεις έχασαν κάτι από τον προκλητικό και ανατρεπτικό τους χαρακτήρα. Το 

μουσείο Μοντέρνας Τέχνης το 1991 πρότεινε σε 7 καλλιτέχνες να δημιουργήσουν 

εγκαταστάσεις. Καμία από αυτές τις εγκαταστάσεις δεν ήταν ακατάστατη, συγκρουσιακή, 

τρελή, ακραία, χυδαία ή υπερβατική. 

Οι εγκαταστάσεις παρουσιάζονται συστηματικά στα μουσεία, συλλέγονται, 

ξαναδημιουργούνται σε περισσότερους από έναν χώρους και ταξιδεύουν από την μια 

τοποθεσία στην άλλη. 

Παρά τις αλλαγές που υπέστησαν οι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις μπορούν να 

προσφέρουν μια μοναδική δυνατότητα για συμμετοχή του κοινού και αλληλεπίδραση με 

το έργο. (Reiss J., 1999) 
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1.5 Ιστορική αναδρομή 

 

Σε όλη τη διάρκεια των αιώνων, οι καλλιτέχνες έψαχναν νέους τρόπους και μέσα για να 

δημιουργήσουν καινούργιες μορφές τέχνης. Σκοπός τους ήταν να προκαλέσουν και να 

ταράξουν το κατεστημένο της εκάστοτε εποχής, να ακουμπήσουν τις ψυχές των 

ανθρώπων και να τους συντροφέψουν στις επαναστάσεις τους, εμπνέοντας δύναμη και 

ελπίδα. Το πότε ακριβώς πρωτοεμφανίστηκε το κίνημα των καλλιτεχνικών 

εγκαταστάσεων δεν είναι ακριβώς γνωστό. Αλλάζει ανάλογα με το ποιος παρουσιάζει 

την ιστορική αναδρομή και για ποιο λόγο. Θα μπορούσε κανείς να δεχτεί, ότι οι πιο 

παλιές εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν ήταν οι τοιχογραφίες των σπηλαίων 

Lascaux της Γαλλίας, πριν από χιλιετίες.  

 

 

Σπήλαιο Lascaux 

 

Οι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις σαν ένα νέο είδος τέχνης, αναπτύσσονται στη 

διάρκεια του 20ου αιώνα.  

 

Οι καλλιτέχνες των εγκαταστάσεων, ακολουθούσαν την ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

με τη χρήση νέων μέσων, δημιουργούσαν έργα με κύριο στόχο την επίδραση στο κοινό. 

Στις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις υπάρχει συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 

επιστημονικών τομέων. Έτσι οι εγκαταστάσεις πέτυχαν να αγκαλιάσουν τις πολιτισμικές 

ανησυχίες της εποχής, να μελετήσουν φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με τον χώρο και τον 

χρόνου και την αλληλεπίδραση αυτών με τον άνθρωπο. 
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1.5.1 Πηγές πληροφόρησης για το έργο 
 

Είναι γνωστό ότι οι εγκαταστάσεις είναι εφήμερα έργα, υπάρχουν στον χώρο για το 

διάστημα της έκθεσης και στη συνέχεια αποσυναρμολογούνται. Η πληροφόρηση λοιπόν 

που έχουμε γι’ αυτές, προέρχεται από τρεις βασικές πηγές. Αυτές είναι: 

 

1. Η δημοσιευμένη κριτική για το έργο. Οι κριτικοί βλέπουν το έργο, περπατάνε 

μέσα σ’ αυτό και προσπαθούν να βιώσουν πλήρως το έργο. Έπειτα βασισμένοι 

σε αυτό που είδαν και βίωσαν, περιγράφουν το έργο και κάνουν την κριτική 

τους. 

2. Οι συνεντεύξεις που ο ίδιος ο καλλιτέχνης της εγκατάστασης, η ο διευθυντής 

του ιδρύματος όπου παρουσιάστηκε, έδωσε στους κριτικούς.  

3. Η φωτογράφηση ενός έργου αποτελεί μια άλλη βασική πηγή. Οι φωτογραφίες 

των έργων έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην μελέτη της τέχνης. Οι 

καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις είναι εφήμερες και προσωρινές και 

αλληλεπιδρούν με τον χώρο στον οποίο υπάρχουν. Η φωτογραφία επομένως 

είναι ένας καλός τρόπος για να θυμόμαστε και να μελετάμε μια εγκατάσταση που 

δεν υπάρχει πλέον, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να μεταδώσει την 

εμπειρία που ο κάθε θεατής βιώνει. 

4. Η παρουσίαση των εγκαταστάσεων στον γραπτό τύπο της εποχής. Με την 

παρουσίαση στον τύπο περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν το έργο, καλλιτέχνες, 

σχεδιαστές; και διευθυντές ιδρυμάτων ενημερώνονται και μπορούν να 

επανασχεδιάσουν και να επεκτείνουν το περιεχόμενο του έργου. 

 

1.5.2 Τα κινήματα 

 

Υπάρχουν διάφορα προγενέστερα καλλιτεχνικά κινήματα και μορφές τέχνης που 

επηρέασαν και συνεισέφεραν στην ανάπτυξη των εγκαταστάσεων. Αυτά είναι: 

 

• Το κίνημα των ντανταϊστών το 1900  

• Η τέχνη του μοντέρνου χορού 1908 

• Η τέχνη του κολάζ (Collage painting) το 1920 
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• Το θέατρο του Bauhaus το 1920 

• Το κίνημα του σουρεαλισμού 1920 

• Η ζωγραφική δράσης το 1950 

• Το κίνημα του μινιμαλισμού το 1960 

 

1.5.2.1 Το κίνημα των ντανταϊστών το 1900 

 

Μια μορφή τέχνης που επηρέασε την δημιουργία των εγκαταστάσεων, είναι το κίνημα 

των ντανταϊστών που ξεκίνησε στις αρχές του 1900 στη Ζυρίχη. Οι ντανταϊστές 

αποτελούσαν ένα αναρχικό κίνημα που προσπαθούσε να σπάσει όλους τους 

παραδοσιακούς κανόνες της τέχνης και να δημιουργήσει κάτι νέο. Χαρακτηρίζονταν από 

τη μεγάλη σημασία που έδιναν στο «τυχαίο» και στην επιθυμία που είχαν να φέρουν την 

καθημερινή ζωή στο προσκήνιο. Ήθελαν το κοινό να βλέπει την τέχνη μέσα στη ζωή 

και να βιώνει τη ζωή μέσα από την τέχνη. Οι πρώτες εκδηλώσεις των ντανταϊστών 

γινόντουσαν σε ένα μικρό πίσω δωμάτιο ενός καμπαρέ στη Ζυρίχη, όπου 

πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα διάφορες εκδηλώσεις που περιελάμβαναν ομιλίες, 

κονσέρτα, αναγνώσεις βιβλίων, ποιήματα και χορό.  

 

1.5.2.2 Η ανάπτυξη του μοντέρνου χορού 1908 

 

Η ανάπτυξη του μοντέρνου χορού μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αποτέλεσε 

σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη των εγκαταστάσεων. Μέχρι εκείνη την εποχή ο 

χορός αποτελούνταν από ένα σύνολο κανόνων, χρόνου, χώρου, χαρακτήρων και στυλ. 

Ο μοντέρνος χορός αναπτύχθηκε μέσα από την ανάγκη των καλλιτεχνών να δείξουν 

αυτό που πραγματικά είναι ο χορός, κινήσεις και όχι κομμάτι μιας αφήγησης ή μια 

εικόνας. Ο Ούγγρος Rudolf van Laban προσπάθησε το 1908 να θέσει τους βασικούς 

κανόνες κίνησης του σώματος με βάση τις κινήσεις που γίνονται στην καθημερινή ζωή. 

Το έργο του Laban επηρέασε τους μαθητές του και κατάφερε να τους κάνει να δουν 

το χορό, όχι σαν μια δυσδιάστατη εικόνα αλλά σαν μια τρισδιάστατη δυναμική που 

χρησιμοποιεί τον χώρο. Έτσι έχουμε την ανάπτυξη διάσημων καλλιτεχνών όπως τους 

Merce Cunningham και John Cage. Ο Cage δημιούργησε το δικό του happening το 
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1952 στο Black Mountain College την περίοδο που στο κολέγιο ήταν μαθητές του οι 

Allan Kaprow, Robert Rauschenberg και Jim Dine. 

 

1.5.2.3 Η τέχνη του κολάζ (Collage painting) το 1920 

 

Η τέχνη του κολάζ ξεκίνησε στις αρχές του 1920, όταν οι καλλιτέχνες άρχισαν να 

τοποθετούν μικρά κομμάτια χαρτονιού πάνω στον καμβά και να κάνουν συνθέσεις. Με 

την πάροδο του χρόνου αυτή η τεχνική οδήγησε στην ανάπτυξη του κινήματος γνωστού 

ως environment (περιβάλλον), μία τέχνη η οποία περικλείει τον θεατή από όλες τις 

πλευρές. Το environment ήταν στην ουσία πίνακες που συνδύαζαν φυσικά στοιχεία και 

αντικείμενα (καμβάς, εφημερίδες, σκουπίδια, παλιά αντικείμενα) και δημιουργούσαν 

τελικά ένα έργο που κάλυπτε όλον τον χώρο του δωματίου. Το 1924 ο Kurt Schwitters 

μετέτρεψε το σπίτι του στο Hanover της Γερμανίας σε ένα environment ή μια σειρά από 

environment. Τα έργα αυτά είχαν την ονομασία Column or Cathedral of Erotic Misery 

και ανήκαν στην κατηγορία έργων Merzbau. 

 

 

1919-1937 

Kurt Schwitters 

Merzbau 

 

 

1919: Ο Kurt Schwitters ήθελε μέσα από τα άχρηστα υλικά, μέσα από τα υπολείμματα, 

τα κατάλοιπα, τα ερείπια μιας προηγούμενης κουλτούρας να σχηματίσει νέες μορφές 

τέχνης. Η χρήση αυτών των υλικών (εφημερίδα, σχοινιά, φαγητό, χαρτί τουαλέτας, 

αυτοκόλλητη ταινία) τόνιζε τον εφήμερο χαρακτήρα του έργου. 
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Το 1958 ο Allan Kaprow χρησιμοποίησε τον όρο environments (περιβάλλοντα) για να 

περιγράψει τους μετασχηματισμένους εσωτερικούς χώρους που είχε δημιουργήσει. 

Υλοποιεί έργα που πρόσφεραν δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τον θεατή. Ο θεατής 

μπορούσε να περπατήσει μέσα στα σκηνικά, τα οποία ήταν γεμάτα με αισθητήρες 

κίνησης που διέγειραν διάφορες αντιδράσεις. Έτσι το κοινό άρχισε να μετατρέπεται 

από απλός παρατηρητής σε συμμετέχοντα. 

 

 

1962 

Allan Kaprow 

Words 

Environment with lights and 

sounds 

Smolin Gallery, New York 

 

To 1962 o Allan Kaprow με το έργο του Words, το πιο περίτεχνο από τα environment 

που δημιούργησε, έδωσε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν και αυτοί 

στη δημιουργία του έργου. Οι λέξεις που μπορούσαν να προσθέσουν γίνονταν κομμάτι 

του έργου. 

 

1961 

Claes Oldenburg 

The store 

New York 
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Το έργο αυτό αποτελεί ένα environment που υλοποίησε ο Claes Oldenburg σε ένα 

μαγαζί. Όποτε άνοιγε το μαγαζί, ο Claes Oldenburg ήταν παρών και πουλούσε κομμάτια 

από το έργο τέχνης. Έτσι λοιπόν το έργο άλλαζε καθημερινά, αποτελώντας έτσι μια 

performance. 

 

 

 

 

1960 

Jim Dine 

The smiling Workman 

 

O Jim Dine υλοποιούσε environment τα οποία χρησιμοποιούσε σαν σκηνικά για τις 

performance που πραγματοποιούσε. Το environment The house που δημιούργησε 

στην γκαλερί Judson το 1960 έγινε το σκηνικό για την performance The smiling 

Workman. 

1.5.2.4 Το θέατρο του Bauhaus το 1920 

 

Οι καλλιτέχνες του Bauhaus στη Γερμανία το 1920 επηρέασαν την εξέλιξη των 

εγκαταστάσεων, υλοποιώντας ένα θέαμα που συνδύαζε πολλές διαφορετικές αρχές, 

όπως την μηχανολογία, την αρχιτεκτονική, το θέατρο και τον χορό. Το Bauhaus ήταν 

ένα χοροθέατρο με τις περισσότερες από τις παραγωγές να περιέχουν χορογραφίες 

μηχανικών κινήσεων χρησιμοποιώντας επίσης μηχανολογική μουσική. Σε πολλά από 

τα έργα που ανέβαζαν χρησιμοποιούσαν το φως σε διάφορες εκδοχές του, ποικιλία 

χρωμάτων, διαφορετικής διάρκειας. Επίσης μια ολόκληρη performance είχε στηριχθεί 

στην εναλλαγή φωτός και σκιάς. Η μουσική, ο φωτισμός, οι μηχανολογικές 

κατασκευές, η ατμόσφαιρα ήταν στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν πολύ και στις 

εγκαταστάσεις. 
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1.5.2.5 Η ανάπτυξη του κινήματος του σουρεαλισμού 1920 

 

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρέασε την εξέλιξη των εγκαταστάσεων, ήταν η 

ανάπτυξη του κινήματος του σουρεαλισμού το 1920. Η βασική ιδέα πίσω από τον 

σουρεαλισμό, ήταν η επιθυμία συνδυασμού δύο ή περισσότερων ξεχωριστών εικόνων 

φαινομενικά ασύνδετων μεταξύ τους ώστε τελικά να δημιουργηθεί μια άλλη 

πραγματικότητα. Έτσι και οι εγκαταστάσεις συνδυάζουν εικόνες και πράξεις που ενώ 

μοιάζουν ασύνδετες, δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα και θέλουν να προκαλέσουν 

διάφορα συναισθήματα σε αυτόν που τις παρακολουθεί.  

 

 

1917 

Marchel Duchamp 

Fountain 

Ανήκει στην κατηγορία 

Readymade 

 

 

1917: Το έργο του Marcel Duchamp Fountain το 1917 ανήκει στην κατηγορία 

readymade η οποία περιγράφει την τέχνη που δημιουργείται από αυτό που ήδη 

υπάρχει αλλά μετατρέπεται σε κάτι νέο και διαφορετικό. Χρησιμοποιεί υλικά και 

αντικείμενα που δεν θεωρούνται αντικείμενα τέχνης διότι έχουν μια χρηστική 

λειτουργία και στη συνέχεια τα αλλάζει ώστε να δημιουργηθεί κάτι νέο. Θεωρείται η 

αφετηρία μιας τέχνης που μιμείται την ζωή. 
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1938 

Marchel Duchamp 

1200 Bags of coal 

Mixed Media assemblage 

Charles Ratton Gallery, Paris 

 

Ο Marcel Duchamp υπήρξε μια σημαντική φιγούρα της εποχής για τις εγκαταστάσεις. 

Το 1938 μέσα από μια εγκατάσταση που υλοποίησε, για την Διεθνή Έκθεση 

Σουρεαλισμού, με τη χρήση μη αισθητικών υλικών (σακιά με κάρβουνο) εξέφρασε την 

μεταμόρφωση του καθημερινού κόσμου που γίνεται τέχνη και η τέχνη που γίνεται 

καθημερινή. 

 

 

1938 

Salvador Dali 

Le taxi Pluvieux 

 

 

 

Για την ίδια έκθεση ο Salvador Dali υλοποίησε το έργο Le taxi Pluvieux (Το βροχερό 

ταξί) το όποιο ήταν μια μίνι εγκατάσταση, αρκετά μεγάλη μόνο για έναν επισκέπτη 
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1939 

Salvador Dali 

Dream Of Venus 

 

 

 

1939: Τον επόμενο χρόνο ο Dali υλοποίησε μια μεγάλου μεγέθους και έντονα θεατρική 

εγκατάσταση Dream of Venus. 

 

 

1946-1966 

Marchel Duchamp 

Etant donnes 

Mixed media assemblage 

Museum of Art, Philadelphia 

 

1946: Στο τελευταίο έργο του Marcel Duchamp το Etant Donnes το 1946-66 ο 

επισκέπτης βρισκόταν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, όπου δελεαζόταν να κοιτάξει μέσα από 

μια τρύπα όπου υπήρχε φως και να γίνει τελικά ο ηδονοβλεψίας μιας σεξουαλικής 

προκλητικής σκηνής. Όμως το έργο ολοκληρώνεται μόνο όταν ο θεατής ανακαλύψει και 

πατήσει ένα κρυμμένο διακόπτη και φωτίσει τη σκηνή. 

 

 



36 

1.5.2.6 Η ζωγραφική δράσης το 1950 

 

Ορισμένοι μελετητές θεωρούν τα έργα του καλλιτέχνη Jackson Pollock, στο τέλος της 

δεκαετίας του 1940, σαν την αφετηρία των εγκαταστάσεων. Ο Pollock δημιουργούσε τα 

έργα του χύνοντας τη μπογιά πάνω στον καμβά και τα έργα του έγιναν διάσημα σε όλη 

την Αμερική. Για πολλούς ανθρώπους το να παρακολουθούν τη διαδικασία δημιουργίας 

του έργου ήταν πιο σημαντικό και πιο ενδιαφέρον από το να βλέπουν το τελικό 

αποτέλεσμα. Ένα από τα έργα του κατέληξε να είναι από μόνο του ένα είδος θεάτρου, 

μια performance. 

 

 

1950 

Jackson Pollock 

Ζωγραφική δράσης 

 

Αυτή η αλλαγή στην αντίληψη της τέχνης δεν έγινε μόνο στην Αμερική αλλά και σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Στην Osaka ένα ιαπωνικό γκρουπ καλλιτεχνών οι Gutai 

πειραματίζονταν με την ζωγραφική και την δράση. Οι καλλιτέχνες Gutai συχνά 

ζωγράφιζαν με τα πόδια ή πετούσαν μπουκάλια γεμάτα με μπογιά σε έναν καμβά που 

ακουμπούσε πάνω σε πέτρες. Το 1957 παρουσίασαν ένα έργο τους στο κοινό. Αυτή η 

performance με όλη την θεατρικότητα την οποία είχε, συγκρίνεται με τα έργα που 

αργότερα ονομάστηκαν happening. 
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1950 

Gutai Group 

1.5.2.7 Το κίνημα του μινιμαλισμού το 1960 

 

Ο μινιμαλισμός χρησιμοποιήθηκε σαν όρος πρώτη φορά από τον Άγγλο φιλόσοφο 

Richard Wollheim το 1965, προσδιορίζοντας μια τέχνη που ήταν απλή και λιτή επειδή 

χρησιμοποιούσε ακατέργαστα υλικά ή υπάρχουσες εικόνες. Η Μοντέρνα τέχνη ορίζει 

τον μινιμαλισμό σαν «η γλυπτική που δημιουργεί έναν αρχιτεκτονικό χώρο ή ένα 

περιβάλλον». 

 

1.5.3 Η εξέλιξη των εγκαταστάσεων 

 

Μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο ένα παράδειγμα εγκατάστασης θεωρείται η 

Disneyland που ανοίγει στο Anaheim της Καλιφόρνια το 1955. Ο επισκέπτης γίνεται 

συμμετέχον σε αυτό που η Disneyland ονομάζει μεταμορφωτική εμπειρία. Έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των προσδοκιών του κοινού και δήλωσε ότι ένα 

συνολικό περιβάλλον που παρέχει απολαύσεις για όλες τις αισθήσεις μπορεί να 

υπάρξει μέσα στο πλαίσιο μιας ελεύθερης και ξεκούραστης κατάστασης. Ίσως αυτό να 

έπαιξε κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση και θεώρηση της τέχνης σαν μια δραστηριότητα 

ψυχαγωγίας στον ελεύθερο μας χρόνο. 
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1955 

Disneyland 

Anaheim, Καλιφόρνια 

 

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 καλλιτέχνες όπως ο George Segal, Edward 

Kienholz και Joseph Cornell άρχισαν να φτιάχνουν εγκαταστάσεις που παρουσίαζαν 

απόκρυφους κόσμους τους οποίους όταν ο θεατής παρατηρούσε, ένιωθε πως είχε 

καταπατήσει και είχε εισβάλει στον ιδιωτικό χώρο κάποιου. 

 

 

1980 

George Segal 

Gay Liberation 

Sheridan Square, New 

York City 
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1979 

Edward Kienholz  

Sollie 

 

 

1951-1952 

Joseph Cornell 

Toward the Blue 

Collection Daniel 

Varenne, Geneva 

 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 και σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 η τέχνη 

του video art εξερευνήθηκε από πολλούς καλλιτέχνες. Οπότε πολλές βίντεο 

εγκαταστάσεις κυριάρχησαν στην τέχνη, φέρνοντας τον θεατή μπροστά σε έναν ονειρικό 

ή εφιαλτικό κόσμο, τον οποίο ο θεατής περισσότερο μελετούσε παρά συμμετείχε. Οι 

Bruce Nauman, Shirin Neshat και Bill Viola υλοποίησαν βίντεο εγκαταστάσεις 

έχοντας βίντεο προβολές σε δυο επιφάνειες ταυτόχρονα και ουσιαστικά περικύκλωναν 

τον θεατή. 
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1970 

Bruce Nauman  

«Live-Taped Video 

Corridor» 

Live-Taped Video 

Corridor (installation 

view) 

 

 

2001 

Shirin Neshat 

Passage  

Color video installation 

with sound, 00:11:40, 

dimensions vary with 

installation. Edition 5/6. 

Solomon R. Guggenheim 

Museum, New York  

 

 

1994 

Bill Viola  

Stations 

five-channel video/sound 

installation 
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Την ίδια περίοδο ξεκίνησε και ο πειραματισμός πολλών καλλιτεχνών με την τεχνολογία 

και άρχισαν να δημιουργούνται πολλές διαδραστικές εγκαταστάσεις. Το 1969 ο 

Αμερικανός Myron Krueger ήταν αυτός που ξεκίνησε μια διαδραστική τέχνη με 

κεντρικό στοιχείο τον υπολογιστή, μια τέχνη που κατευθύνεται από τον υπολογιστή. Το 

1969 άρχισε να δημιουργεί χώρους όπου οι κινήσεις του κοινού ενεργοποιούσαν 

στοιχεία του χώρου. Σε συνεργασία με τους Dan Sandin, Jerry Erdman και Richard 

Veneszky δημιούργησε το έργο Glowflow. Το Glowflow ήταν ένας χώρος όπου 

υπήρχαν αισθητήρες πίεσης στο πάτωμα, ηχεία στις 4 γωνίες του χώρου αλλά και φώτα 

σε διάφορα σημεία. Ο επισκέπτης καθώς κινούνταν στον χώρο, πατούσε στους 

αισθητήρες και ενεργοποιούσε είτε τον ήχο είτε τον φωτισμό. Το Glowflow αποτελεί ένα 

από τα πρώτα έργα που ανήκουν στην κατηγορία των responsive environments. 

 

 

1969 

Myron Krueger 

Glowflow 

 

 

Στον κόσμο της επιστήμης σχεδόν ταυτόχρονα ο Ivan Sutherland το 1969 ανέπτυξε στο 

πανεπιστήμιο του Utah τον πρόγονο της σημερινής head-mounted-display (HMD). 

Πρόκειται για μια Οθόνη που φοριόταν όπως ένα ζευγάρι γυαλιά, είχε δυο μικρά 

μόνιτορ, κάθε ένα από τα οποία έδινε μια στερεοσκοπική εικόνα στα μάτια. Αισθητήρες 

κατέγραφαν την κίνηση του κεφαλιού και μετέδιδαν τις πληροφορίες σε ένα υπολογιστή 

ο όποιος υπολόγιζε την προοπτική και έδινε την εντύπωση στον χρήστη πού φορούσε 

την HMD ότι κινούνταν μέσα στην εικόνα. 
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1969 

Ivan Sutherland 

Head Mounted Display 

HMD 

Utah 

 

Έτσι στο τέλος της δεκαετίας του 1960, οι πρώτες διαδραστικές εγκαταστάσεις άρχισαν 

να εμφανίζονται. 

Το 1974 ο καλλιτέχνης Myron Krueger άρχισε να υλοποιεί ένα άλλο έργο του το 

videoplace. Σε αυτό το έργο ο επισκέπτης ερχόταν αντιμέτωπος με τη δική του 

βιντεοπροβολή έχοντας τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με πολλές διαφορετικές εκδοχές 

του εαυτού του. Ο Myron Krueger ήταν αντίθετος στη χρήση της HMD που αφήνει 

απομονωμένο τον θεατή, ενώ προτιμούσε έναν ανοιχτό χώρο όπου η αλληλεπίδραση 

είναι αυτή που κάνει την εγκατάσταση να λειτουργεί. 

 

 

1974 

Myron Krueger 

Videoplace 

Από το 1980 και μετά έχουμε την δημιουργία ιδρυμάτων που επικεντρώθηκαν 

αποκλειστικά στην τέχνη των εγκαταστάσεων και έκαναν σαφή την ανάγκη δημιουργίας 

μιας νέας κατηγορίας στην τέχνη, που θα είχε τους δικούς της κανόνες και τις δικές της 

αρχές. Τέτοια ιδρύματα ήταν το Mattress Factory στο Pittsburg και το Museum of 

installation στο Λονδίνο. 

 

Ο Αυστραλός Jeffrey Shaw το 1983 υλοποιεί την πρώτη του διαδραστική εγκατάσταση 

με το έργο Points of View στο οποίο η διεπαφή επιτελείται με ένα τηλεχειριστήριο 
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(Joystick). Ένας θεατής από το κοινό, κάθεται σε μια καρέκλα και μέσω του 

τηλεχειριστηρίου (Joystick) μπορεί να κινείται μέσα σε μια προβαλλόμενη εικόνα με 

Αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Με ένα δεύτερο τηλεχειριστήριο μπορεί να επιλέγει μουσικά 

κομμάτια. Σύμφωνα με τον Jeffrey Shaw το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό ταξίδι που 

δημιουργείται από τον επισκέπτη με τη χρήση του τηλεχειριστήριου, αποτελεί το έργο 

τέχνης. Για τους υπόλοιπους θεατές αυτή η παρουσίαση μετατρέπετε σε ένα θεατρικό 

έργο το οποίο παρακολουθούν. 

Στο έργο αυτό, ο όρος κίνηση δεν προϋποθέτει την κίνηση του θεατή στο χώρο, αλλά 

την κίνηση μέσω του τηλεχειριστηρίου μέσα σε μια εικόνα. Σε προγενέστερα έργα ο 

παρατηρητής έπρεπε να αλλάξει τη θέση του στο χώρο ώστε να μπορέσει να αντιληφθεί 

κάτι διαφορετικό, τώρα μπορεί να αλλάξει την οπτική του μέσω του υπολογιστή. 

 

 

1983 

Jeffrey Shaw 

Points of View 

 

Το 1983 ο Καναδός David Rokeby άρχισε να αναπτύσσει την δική του διαδραστική 

ηχητική εγκατάσταση με την ονομασία “Very Nervous System”. Μετά από αρκετούς 

πειραματισμούς χρησιμοποίησε την βίντεο κάμερα σαν διεπαφή. Ο David Rokeby 

δουλεύει με ένα κρυφό σύστημα απόκρισης αλλά με μια φανερή διεπαφή. Στο έργο του 

David Rokeby χρειάζεται κάποιος να αντιδράσει διαισθητικά και μόνο τότε 

δημιουργείται ένα κλειστό κύκλωμα όπου μουσική και κίνηση γίνονται ένα. 

Παρόλο που ο David Rokeby και ο Myron Krueger χρησιμοποιούν την ίδια διεπαφή 

(βιντεοκάμερα), οι θέσεις τους διαφέρουν. Ενώ για τον Myron Krueger είναι σημαντικό 

να υπάρχει μια αιτία και ένα αποτέλεσμα ώστε να αποκαλυφθούν οι δυνατότητες του 

συστήματος, ο David Rokeby μέσα από τον εκνευρισμό του επισκέπτη πετυχαίνει στο να 

εξαλείψει την απόσταση μεταξύ παρατηρητή και συστήματος. 
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1983 

David Rokeby 

Very Nervous System 

 

 

 

H Lynn Hershman από το San Francisco, αναπτύσσει το 1984 στην Glorianna 

Davenport στο media Lab του MIT, την πρώτης της, διαδραστική εγκατάσταση με την 

ονομασία “Lorna”. Στην Lorna η διάδραση γίνεται μέσα από λεκτικές οδηγίες όπως: 

«βοήθησε τη Lorna να αφήσει το σπίτι της». Σε ένα δεύτερο έργο της το “Deep Contact” 

το 1990 οι αλλαγές στην προβαλλόμενη εικόνα προκαλούνται όταν κάποιος ακουμπάει 

την οθόνη. Έτσι με το άγγιγμα διαφορετικών σημείων του προβαλλόμενου στην οθόνη 

σώματος, ενεργοποιούνται διαφορετικά κομμάτια αφήγησης.  

 

 

1979-1984 

Lynn Hershman 

Lorna 

Installation 

Center for Art and Media 
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1984-1989 

Lynn Hershman 

Deep Contact 

The first interactive sexual 

fantasy videodisk 

 

 

Ο Νεοϋορκέζος Grahame Weinbren το 1986, πιστεύει πως οι διαδραστικές τεχνολογίες 

είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να ειπωθούν παλιές γνωστές παραδοσιακές ιστορίες. 

Στις εγκαταστάσεις του επιχειρείται μια μη γραμμική προσέγγιση στην αφήγηση μιας 

ιστορίας. Αυτό όμως μπορεί να είναι προβληματικό, εφόσον ο κατακερματισμός των 

περιεχομένων μιας ιστορίας δεν συνεπάγεται και καλύτερη κατανόηση του έργου. Μόνο 

αν οι ιστορίες είναι πολύ γνωστές θα μπορούσε μια διαδραστική προσέγγιση να δώσει 

νέες οπτικές. 

 

Το 1988 σε ένα άλλο έργο του καλλιτέχνη Jeffrey Shaw που ονομάζεται “The Legible 

City” η διεπαφή αποτελείται από ένα ποδήλατο. Κάνοντας ποδήλατο ο επισκέπτης, μια 

δραστηριότητα γνωστή και αγαπημένη, έχει τη δυνατότητα να κινείται σε μια 

προβαλλόμενη πόλη φτιαγμένη από γράμματα.  

 

1988 

Jeffrey Shaw 

The Legible City 
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Το 1991 ο Νεοϋορκέζος Ken Feingold είναι ο πρώτος που χρησιμοποιεί σαν διεπαφή 

μια οθόνη αφής, με την μορφή ενός εξώφυλλου βιβλίου. Αυτή η διαδραστική 

εγκατάσταση είναι γνωστή με το όνομα “The surprising spiral”  

 

 

1991 

Ken Feingold 

The surprising Spiral 

 

Το 1993 σε ένα έργο του David Rokeby, γνωστό ως “Silicon remembers Carbon”, ο 

επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει με τις κινήσεις του, την εικόνα που 

προβάλλεται στο πάτωμα. Υπέρυθροι αισθητήρες και κάμερες χρησιμοποιούνται σαν 

διεπαφή. 

 

 

1993 

David Rokeby 

Silicon Rememers Carbon 

 

Οι διαδραστικοί συσχετισμοί που επιχειρούν οι David Rokeby, Myron Krueger και 

Jeffrey Shaw πετυχαίνουν διότι δημιουργούν περιβάλλοντα που επιτρέπουν την 

παρουσία πολλών επισκεπτών ταυτόχρονα. 
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1.5.3.1 Η δεύτερη γενιά διαδραστικών καλλιτεχνών 

 

Μετά το 1990 η δεύτερη γενιά των διαδραστικών καλλιτεχνών άρχισε να εμφανίζεται. 

Όπως με κάθε δεύτερη γενιά τα πράγματα είναι ταυτόχρονα ευκολότερα και 

δυσκολότερα. Από τη μια οι καλλιτέχνες μπορούν να χτίσουν πάνω σε αυτό που έχει 

ήδη επιτευχθεί, όμως πρέπει ταυτόχρονα να εκπληρώσουν τις προσδοκίες για νέα 

ανάπτυξη. Στη Βόρεια Αμερική και τον Καναδά καλλιτέχνες όπως ο Bill Seaman και ο 

Luc Courcheshe υλοποιούν διαδραστικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιώντας την οθόνη 

αφής σαν διεπαφή. Στην Ευρώπη το γκρουπ Supreme Particles από τη Γερμανία 

δουλεύει με την βίντεο κάμερα σαν διεπαφή όπως ο Krueger και ο Rokeby. 

 

Για τους καλλιτέχνες της δεύτερης γενιάς υπάρχουν κάποιες ευκολίες που στο 

παρελθόν δεν ήταν δυνατές. Πολλά ιδρύματα όπως τα: Institute for New Media 

(Frankfurt), The Media Art Academy (Cologne), The Karlsruhe Center of Art , Media 

Technologies SGI λειτουργούν σαν σταθμοί εργασίας και είναι διαθέσιμοι στους νέους 

καλλιτέχνες. Σε αυτούς τους σταθμούς εργασίας, οι καλλιτέχνες έρχονται σε επαφή με 

τις νέες τεχνολογίες, και μέσα από έρευνα και πειραματισμό, έχοντας παράλληλα 

σημαντική οικονομική στήριξη, δουλεύουν και αναπτύσσουν τα έργα τους. Για αυτούς 

τους καλλιτέχνες το πιο σημαντικό στοιχείο της εγκατάστασης είναι η διάδραση, και όχι 

το ίδιο το περιεχόμενο του έργου, γι’ αυτό και η σχεδίαση της διεπαφής γίνεται πολύ 

σημαντική . (www.maryflanagan.com/courses/2002/web/HistoryofInterface.html) 

 

 

http://www.maryflanagan.com/courses/2002/web/HistoryofInterface.html�
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1992 

Η Christa Sommerer και ο 

Laurent Mignonneau 

Interactive Plant Growing 

 

Η Christa Sommerer και ο Laurent Mignonneau υλοποιούν το 1992 μια διαδραστική 

εγκατάσταση, την “Interactive Plant Growing”. Για αυτούς τους καλλιτέχνες ο εικονικός 

και ο πραγματικός κόσμος δεν αντιμάχονται, απλά υπάρχουν ταυτόχρονα ο ένας πολύ 

κοντά στον άλλο, έτσι που πολλές φορές δεν μπορείς να τους διαχωρίσεις. 
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1992 

Ο Joachim Sauter και ο Drik 

Losebrink 

Zerseher 

 

Ο Joachim Sauter και ο Drik Losebrink στο έργο τους “Zerseher” το 1992 

χρησιμοποιούν σαν διεπαφή το μάτι. Σε αυτό το έργο ο παρατηρητής βρίσκεται στον 

χώρο ενός μουσείου, και ένας πίνακας κρέμεται σε έναν τοίχο. Όλα ως εδώ θυμίζουν 

την παραδοσιακή γνωστή τέχνη της ζωγραφικής. Όμως μόλις πλησιάζει την εικόνα ο 

παρατηρητής, συνειδητοποιεί πως το σημείο ακριβώς που κοιτάζει στον πίνακα, 

καταστρέφεται. Μπορεί να κάνει πίσω και να σταματήσει την καταστροφή, μπορεί όμως 

να προχωρήσει προς τον πίνακα και να τoν καταστρέψει τελείως. 
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1992 

Agnes Hegedus 

Handsight 

 

Παρόμοία εγκατάσταση αποτελεί το έργο της Agnes Hegedus “Handsight” που 

παρουσιάστηκε το 1992. Στο έργο αυτό το μάτι χρησιμοποιείται σαν διεπαφή του 

συστήματος δίνοντας πρόσβαση στον παρατηρητή στον εικονικό κόσμο τον οποίο θα 

εξερευνηθεί με την αίσθηση της αφής. 

 

 

Το γκρουπ Otherspace χρησιμοποιεί σαν διεπαφή τα κύματα του εγκεφάλου 

(brainwaves) του θεατή για να θέσει σε κίνηση μικρά σκαθάρια. Μόνο αν το άτομο 

καταφέρει να ηρεμήσει, τα σκαθάρια αρχίζουν να κινούνται. Η κίνησή τους ανακουφίζει 

τον επισκέπτη και έτσι αναπτύσσεται μεταξύ τους μια πολύ στενή σχέση. 
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1994 

Ghrista Sommerer και του 

Laurent Mignonneau 

A-Volve 

 

Το 1994 η Ghrista Sommerer και ο Laurent Mignonneau συνεργάζονται και 

δημιουργούν το έργο “A-Volve” Στο έργο αυτό, οι επισκέπτες δημιουργούν μέσα σε μια 

γυάλα, μικρά θαλάσσια πλάσματα, με τα οποία μπορούν να αλληλεπιδράσουν. Το κάθε 

πλάσμα αντιδρά πολύ διαφορετικά στις κινήσεις των επισκεπτών. Μερικά μπορεί να 

έλκονται ενώ άλλα να προσπαθούν να φύγουν. Καθώς οι διαθέσεις τους δεν είναι 

προβλέψιμες, ξεκινάει ένα παιχνίδι για τους επισκέπτες που αρχίζουν να εξερευνούν 

τον χαρακτήρα του κάθε πλάσματος. 
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2 Ιδιαιτερότητες Εξωτερικών χώρων 

2.1 Ο εξωτερικός δημόσιος χώρος 

 

Τα φυσικά περιβάλλοντα στο πλαίσιο των οποίων εκτυλίσσεται η καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων, συνιστούν χωρικά συστήματα τα οποία λειτουργούν ως πλαίσια 

επικοινωνίας. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, τα περιβάλλοντα αυτά μεταλλάσσονται και 

επαναπροσδιορίζονται, λόγω της συνεχούς και εκτεταμένης διείσδυσης και 

ενσωμάτωσης τεχνολογικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνίας, σε πολλούς τομείς 

της καθημερινής ανθρώπινης δράσης. Η πρόοδος αυτή μπορεί επίσης να σχετίζεται με 

μια μορφή τέχνης, η οποία θεωρεί τον δημόσιο χώρο σαν το κύριο πεδίο δράσης της 

και ονομάζεται “public art” (δημόσια τέχνη). Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής 

της μορφής τέχνης, είναι το ότι είναι στενά συνδεδεμένη με το περιβάλλον και ότι θέλει 

να φέρει σε επαφή ένα δημόσιο κοινό που δεν ψάχνει για να βιώσει εμπειρίες μέσα από 

την τέχνη, με την ίδια την τέχνη. (Charitos, D. 2007) 

 

2.1.1 Η σημασία των δημόσιων χώρων 

 

Οι δημόσιοι χώροι αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. 

Είναι σημαντικοί όχι μόνο γιατί οι άνθρωποι περνούν μεγάλο μέρος της ζωής τους μέσα 

σε αυτούς, αλλά και γιατί συνεισφέρουν στην διαμόρφωση της προσωπική μας 

ταυτότητας καθώς και της κοινότητας. Στους δημόσιους χώρους οι άνθρωποι 

διασκεδάζουν, τρωνε, πίνουν, χορεύουν, συναντιούνται, γνωρίζουν φίλους ή απλά 

περνούν την ώρα τους. Ο μεγάλος πλούτος της ζωής μας χάνεται μέσα στην αστική 

διαμόρφωση, η οποία πολλές φορές γίνεται με τρόπους που δεν αξιοποιούν το φυσικό 

περιβάλλον αλλά το εξαφανίζουν. (Hillier and Hanson, 1984). 

 

2.1.2 Το σύγχρονο πρόβλημα των ανθρώπων στις πόλεις 
 

Η ραγδαία εξέλιξη και εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και δικτύων επικοινωνίας δεν 

θεωρείται ότι έχει απαραίτητα θετικά αποτελέσματα για την καθημερινή ζωή στη 

σύγχρονη πόλη. Καθημερινά στους δρόμους των πόλεων γινόμαστε μάρτυρες της 
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αυξανόμενης απομόνωσης των ανθρώπων. Η επικοινωνία μεταξύ ξένων, άγνωστων 

ανθρώπων είναι πολύ σπάνια. Οι άνθρωποι τείνουν να κλείνονται στους εαυτούς τους 

και μοιάζουν να φοβούνται την επαφή και την επικοινωνία με άλλους. Οι φορητές 

συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα, τα PDA, mp3 players, βιντεοπαιχνίδια τείνουν να 

διευκολύνουν αυτή την απομόνωση. Καθώς οι χρήστες χρησιμοποιούν αυτές τις 

συσκευές στους δημόσιους χώρους, αποκτούν μια άλλη αντίληψη για το τι συμβαίνει 

γύρω τους και τελικά χάνουν την πιθανότητα να μπορέσουν να δημιουργήσουν 

αυθόρμητες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στο δημόσιο και αστικό περιβάλλον. 

Οι διαδραστικές καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις που σχεδιάζονται για να υπάρχουν 

στους εξωτερικούς δημόσιους χώρους, προσπαθούν να μελετήσουν και να 

κατανοήσουν αυτή τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Προσπαθούν να συνεισφέρουν 

με κάποιο τρόπο στην «αναγέννηση» του δημόσιου χώρου της σύγχρονης πόλης και 

στο «ζωντάνεμα» της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο του περιβάλλοντος 

αυτού. 

Ο Auge (1992) περιγράφει το χαρακτήρα του αστικού χώρου σε μετα-βιομηχανικές και 

έντονα αστικού χαρακτήρα κοινωνίες ως «μη χώρο» (“non-space”). Τον χώρο αυτό 

αντιλαμβανόμαστε μόνο με ένα μερικό, αποσπασματικό και μη-συνεκτικό τρόπο. Οι 

σύγχρονες πόλεις είναι γεμάτες από χώρους, στους οποίους το άτομο αισθάνεται ότι 

απλά είναι θεατής των όσων συμβαίνουν, χωρίς να χρειάζεται να δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή στο θέαμα (Auge, 1992). Σε αυτούς τους χώρους, οι κάτοικοι της πόλης συνήθως 

κινούνται χωρίς να σχετίζονται μεταξύ τους. Δεν είναι παρά απλοί περαστικοί και 

σπάνια θα ανακαλύψουν κάτι πιο σημαντικό από την απλή μετάβασή τους από το ένα 

σημείο στο άλλο (σε τοπολογικό ή γεωγραφικό επίπεδο). 

 

2.2 Η έννοια του χώρου  

 

Σύμφωνα με τον William Gaver από το interaction Design Research Studio στο Royal 

College of art , η δεκτικότητα που έχει ένα περιβάλλον (affordance) επηρεάζει το πως οι 

άνθρωποι αλληλεπιδρούν. Τα χαρακτηριστικά του χώρου όπου θα γίνει η δημόσια 

εγκατάσταση (προσβασιμότητα, ορατότητα, κατανόηση της εφαρμογής) άμεσα 

επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα αλληλεπιδράσουν με την 
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εγκατάσταση. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι πως ο χώρος φτιάχνεται, πλάθεται, 

διαμορφώνεται και επηρεάζεται όταν μέσα σε αυτόν ενσωματώνεται η τεχνολογία. 

Ο Mark Johnson δηλώνει πως η πραγματικότητα μας διαμορφώνεται σύμφωνα με την 

κίνηση του σώματος μας, σύμφωνα με το σχήμα και τη δομή του χωρικού και 

προσωρινού προσανατολισμού μας και τους τρόπους που αλληλεπιδράμε με τα 

αντικείμενα. Για να καταλάβουμε ένα περιβάλλον και να έχουμε μια πλήρη περιγραφή 

του, χρειάζεται να θυμηθούμε και να οργανώσουμε τη δομή που έχουν τα χωρικά 

στοιχεία, να θυμηθούμε την δραστηριότητα των διαφόρων σωμάτων καθώς και τι 

εμπειρίες βιώσαμε στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Ο τρόπος με τον οποίο ο χώρος 

αναδομείται στο μυαλό φαίνεται να παρέχει πλούσιες πληροφορίες για τον τρόπο με 

τον οποίο ένα σώμα κατοικεί, βιώνει και καταλαβαίνει τον χώρο. 

 

2.2.1 Τι είναι ο χώρος 
 

Έτσι λοιπόν αυτό που αρχικά χρειάζεται να καταλάβουμε είναι Τι είναι ο χώρος, ποια 

στοιχεία τον αποτελούν και με ποιο τρόπο δομείται. 

Η εύκολη απάντηση είναι αυτή που καθορίζει το χώρο-φυσικό περιβάλλον, σαν τη 

σκηνή, το σκηνικό όπου λαμβάνει χώρα η αλληλεπίδραση. Αλλά σύμφωνα με την 

καθημερινή μας εμπειρία γνωρίζουμε ότι τα φυσικά περιβάλλοντα στα οποία 

κατοικούμε συνεισφέρουν στην διαμόρφωση των εμπειριών μας με πολλούς τρόπους. 

Ενστικτωδώς αναδομούνε και τροποποιούμε τον χώρο μαζί με τα στοιχεία του, 

οργανώνουμε δραστηριότητες γύρω του, συναντάμε και αλληλεπιδράμε με άλλους 

ανθρώπους μέσα σε αυτόν. Συνδεόμαστε με συγκεκριμένα περιβάλλοντα, τα οποία 

σημαίνουν κάτι για εμάς και μας ξυπνούν ή μας προκαλούν συγκεκριμένα 

συναισθήματα. Έτσι ο χώρος δεν είναι μόνο ένα σκηνικό αλλά αποτελεί ένα δοχείο για 

τις εμπειρίες μας. Η σχέση μεταξύ του φυσικού τοπίου και των γεγονότων που 

συμβαίνουν εκεί είναι πολύ πιο πολύπλοκη.  
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Το τι είναι χώρος το προσεγγίζουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους οι ερευνητές: 

 

• Ο Willis δηλώνει πως η έννοια του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε και δρούμε, 

αλλά και η ίδια μας η υπόσταση είναι θεμελιωδώς «χωρική» και η έννοια του 

χώρου και του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιώδες συστατικό της καθημερινής 

μας εμπειρίας . 

• Ο Merleau-Ponty (1962) ισχυρίζεται ότι ή έννοια του «είναι» είναι συνώνυμη με 

την έννοια του «είμαι ευρισκόμενος» και κατά συνέπεια με την έννοια του 

χώρου. 

• Όμοια, ο Thiel (1961) υποστηρίζει ότι «ο χώρος είναι μία από τις απαραίτητες 

συνθήκες της υλικής υπόστασης». 

• Για τους Erickson & Lainer και Wagner ο χώρος δεν είναι απλά μια σκηνή αλλά 

το υπόστρωμα για την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Ο χώρος υποστηρίζει 

ατομικές και κοινωνικές δραστηριότητες καθώς και συμπεριφορές.  

• Ο Erickson σημειώνει πως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του χώρου είναι 

ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι και προσδίδουν νόημα σε αυτόν. Προτείνει πως ο 

όρος τόπος και όχι χώρος πρέπει να χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτά τα 

περιβάλλοντα 

• Ο Harrison και ο Dourish προτείνουν πως η αντίληψη του τόπου και όχι του 

χώρου είναι βασική για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Βρισκόμαστε στον χώρο αλλά δρούμε στο τόπο. 

• Ο Grudin (2001) μοιράζεται την άποψη των Harrison και Dourish και δηλώνει 

πως οι νέες συνεργατικές τεχνολογίες μπορούν να εμπλουτίσουν τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις στους φυσικούς και εικονικούς χώρους. 

• Η Fitzpatrick (2003) επίσης προτείνει την έννοια του τόπου, όπως οι Harrison 

και ο Dourish, και όχι του χώρου στο δικό της «Locales Framework» που 

αποτελεί μια προοπτική για την ανάλυση και την σχεδίαση συνεργατικών 

συστημάτων.  

• Οι Munro, Hook και Benyon (1999) βλέπουν την έννοια του τόπου από μια 

διαφορετική οπτική, μελετούν τη χρήση της έννοιας του τόπου και το ρόλο της 

στην αρχιτεκτονική θεωρία και με ποιόν τρόπο μπορούν να δώσουν 

πληροφορίες στη σχεδίαση των πληροφοριακών χώρων. 
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• Για τον Munro (2000) είναι η συμπεριφορά που δημιουργεί τον τόπο, επομένως 

χρειάζεται να δούμε πως οι διαφορετικές κοινότητες χρησιμοποιούν τον ίδιο 

χώρο με διαφορετικούς τρόπους, και έτσι δημιουργούν διαφορετικούς τόπους. 

• Ομοίως ο Crabtree (2000) εφαρμόζει μια κοινωνιολογική οπτική στην 

κατανόηση της σχέσης μεταξύ χώρου, τόπου και συμπεριφοράς. Σύμφωνα με 

τον Crabtree η σχέση μεταξύ του χώρου και της τεχνολογίας είναι πρακτική, 

δηλαδή η συμπεριφορά είναι αυτή που διαμορφώνει τον τόπο. 

• Θεωρητικοί στον τομέα της Γεωγραφίας έχουν μεταφράσει αυτή τη διττή φύση 

του φυσικού περιβάλλοντος στις έννοιες του χώρου και του τόπου. Ενώ ο 

χώρος αναφέρεται σε αφηρημένες γεωμετρικές τοποθεσίες, ο τόπος περιγράφει 

την εμπειρία που έχουμε με το να υπάρχουμε στον κόσμο και στο να 

επενδύουμε νόημα, αναμνήσεις και αισθήματα σε μια τοποθεσία. Ο τόπος έχει 

οντολογικές σημασίες καθώς αποτελείται από ενότητες οι οποίες ενσαρκώνουν 

την εμπειρία και τα ιδανικά των ανθρώπων. 

 
Αυτές οι απόψεις δείχνουν πως οι έννοιες του τόπου και του χώρου προσεγγίζονται 

μέσα στους τομείς του CSCW και του HCI. 

 
Στη συνέχεια θα δούμε με ποιο τρόπο καταλαβαίνουμε τον χώρο και τον τόπο και πως 

οι άνθρωποι τον βιώνουν. 

 

2.2.2 Οι άνθρωποι και το περιβάλλον τους: Περιβαλλοντική Ψυχολογία 

(Environmental Psychology)  

 

Η Περιβαλλοντική Ψυχολογία αναδύθηκε σαν ένας καινούργιος τομέας έρευνας, ο 

οποίος μελετάει την επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στην συμπεριφορά και στην 

ψυχολογία του ατόμου  

Σε ένα από τα πιο πρόσφατα έργα της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας ο Proshansky 

σημειώνει:  

«Το φυσικό περιβάλλον, απλό ή περίπλοκο, προκαλεί διάφορες αντιδράσεις στους 

ανθρώπους, διαφορετικά συναισθήματα, συμπεριφορές και επιθυμίες. Η συμπεριφορά 

σε σχέση με το φυσικό σκηνικό διαμορφώνεται δυναμικά: Μια αλλαγή σε ένα από τα 

συστατικά του σκηνικού επηρεάζει με πολλούς τρόπους τη συμπεριφορά που έχουν οι 

άνθρωποι ως προς το σκηνικό . Άρα οι συμπεριφορές των ανθρώπων πρέπει να 
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μελετώνται με βάση τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Άλλωστε ακόμη και αν 

ένας συμμετέχον δεν είναι ενήμερος του περιβάλλοντός, αυτό το περιβάλλον συνεχίζει 

να τον επηρεάζει στην συμπεριφορά του, είτε το αντιλαμβάνεται είτε όχι.».  

Σημαντικά θέματα προέκυψαν μέσα από αυτές τις έρευνες. Ένα από αυτά δείχνει ότι η 

αντίληψη των ανθρώπων και οι αντιδράσεις τους σε έναν χώρο μπορούν να είναι 

ταυτόχρονα απρόβλεπτες και διαφορετικές από αυτές που έχουν προβλεφθεί από τους 

σχεδιαστές. 

Παρόλο που η Περιβαλλοντική Ψυχολογία ξεκαθαρίζει το τοπίο για τη σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στη συμπεριφορά των ανθρώπων και το περιβάλλον, δεν μπορεί να 

διευκρινίσει πολλά από τα θέματα που υπεισέρχονται στην σχεδίαση διαδραστικών 

χώρων. (Luigina Ciolfi., 2004) 

 

 

2.2.3 Η επιτόπια εμπειρία (localized experience)και ο ανθρωπολογικός 

χώρος (anthropological space) 

 
Ο Gaston Bachelard θεωρείται ο πρόδρομος των φιλοσοφικών σκέψεων για τον 

«ζωντανό» χώρο. Ο Bachelard πρότεινε μια οπτική του χώρου που λαμβάνει υπ ‘ όψιν 

και τα συναισθήματα που οι άνθρωποι βιώνουν σε αυτόν. Στο βιβλίο του η «ποιητική 

του χώρου» ο Bachelard ενδιαφερόταν στο να εξερευνήσει την ψυχολογία των 

ανθρώπινων εμπειριών σε απόκρυφους χώρους, έτσι έβλεπε τον χώρο σαν ένα μείγμα 

εμπειρίας και φυσικής δομής. Αναγνωρίζει τα συναισθήματα και αναμνήσεις που 

συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον και τα στοιχεία του, σαν απαραίτητα 

χαρακτηριστικά του χώρου και αντιλαμβάνεται ότι η ανθρώπινη εμπειρία υπάρχει και 

επηρεάζεται από το φυσικό περιβάλλον. Ο Bachelard προτείνει επίσης την έννοια της 

«τόπο-ανάλυσης» (topoanalysis) σαν μια ανάλυση των χώρων που χρησιμοποιεί τις 

εμπειρίες που συνέβησαν μέσα σε αυτόν τον χώρο καθώς και τις αναμνήσεις που 

συνδέονται μαζί του. (Bachelard G., 1958) 

 
Ο Otto Friedrich Bollnow (Γερμανός φιλόσοφος 1963) πρότεινε την έννοια του 

«ανθρωπολογικού» χώρου (anthropological) εντάσσοντας στο φυσικό περιβάλλον και 

κάθε πλευρά της ανθρώπινης εμπειρίας. Η ανθρωπολογική οπτική του χώρου αποτελεί 

κοινό σημείο για όλες τις φαινομενολογικές προσεγγίσεις. 
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Ο Bollnow προτείνει επίσης την ιδέα για τον «hodological space»: 

«Είναι ένας τύπος χώρου που διαφέρει εντελώς από τον μαθηματικό χώρο. Ο χώρος -

μονοπάτι (path-space) ή hodological space προκύπτει από την Ελληνική λέξη «οδός». 

Σε αντίθεση με την μαθηματική έννοια του χώρου όπως παρουσιάζεται στους χάρτες, ο 

«hodological space» αντιστοιχεί στην πραγματική ανθρώπινη εμπειρία κατά τη διάρκεια 

της κίνησης μεταξύ δυο διαφορετικών σημείων. Είναι εντελώς διαφορετικός από την 

γεωμετρική γραμμή που συνδέει τα δυο σημεία.» 

(Luigina Ciolfi., 2004) 
 

 

2.2.4 Ο χώρος και η εμπειρία, η ανθρωπιστική γεωγραφία (Human 

Geography) 

 

Η ανθρωπιστική Γεωγραφία επικεντρώνει το ενδιαφέρον όχι μόνο στον χώρο και στον 

τόπο, αλλά και στα άτομα και στην εμπειρία τους μέσα σε αυτόν. «Η ανθρωπιστική 

γεωγραφία κοιτάει το περιβάλλον και βλέπει έναν τόπο, μια σειρά από τοποθεσίες 

γεγονότων μέσα στην οποία υπάρχουν οι άνθρωποι, ζουν, βιώνουν πράγματα, τα 

μεταφράζουν, τα καταλαβαίνουν και βρίσκουν νόημα σε αυτά» (Peet 1998) 

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ανθρωπιστικής γεωγραφίας οι τόποι καθορίζονται: από 

τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, από τη μοναδική ερμηνεία που κάθε 

άνθρωπος δίνει για τον τόπο, η οποία προχωράει πέρα από το ορατό και περιλαμβάνει 

συναισθήματα και μνήμες, και τέλος από την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων. 

Ο τόπος είναι μια περιπλοκή ενότητα και πρέπει να αναλυθεί ολιστικά και με ανοιχτό 

μυαλό ώστε να μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα του. 

Παρόλα αυτά το πνεύμα του τόπου είναι δύσκολο να καθοριστεί και να αναγνωριστεί. Οι 

τόποι μπορούν να έχουν νοήματα που είναι μοναδικά για κάθε άνθρωπο ή για 

συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε εάν ο τόπος έχει το 

ίδιο νόημα για όλους τους ανθρώπους. 

«Υπάρχουν πολλές διαστάσεις στο νόημα που αποδίδεται σε ένα τόπο, συμβολικές, 

συναισθηματικές, πολιτιστικές, πολιτικές και βιολογικές. Οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο 

διανοητική, φαντασιακή και συμβολική αντίληψη του τόπου αλλά επίσης και 

προσωπική ή κοινωνική σύνδεση» (Buttimer 1980) 
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Η πιο πλούσια και ολοκληρωμένη μελέτη για το τι είναι τόπος και ποιο μπορεί να είναι 

το νόημά του για τους ανθρώπους γίνεται από τον Yi-Fu Tuan (Ανθρωπιστική 

Γεωγραφία).(Luigina Ciolfi., 2004) 

Ο Yi-Fu Tuan μελετάει σε βάθος τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να χτίσουν 

ένα τόπο. Η οπτική του Yi-Fu Tuan για τον τόπο στηρίζεται σε αυτό που αποκαλεί 

«εμπειρική προοπτική» (experiential perspective). Φτιάχνουμε τόπους χώρου μέσα 

από το να αισθανόμαστε, να εξερευνούμε και να κατοικούμε στους φυσικούς χώρους.  

 

Σύμφωνα με τον Tuan οι διαστάσεις που καθορίζουν τον χώρο είναι: 

 

1. Η Φυσική (δομική) διάσταση που έχει να κάνει με τα υλικά, τις δομές και τα 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του χώρου. 

2. Η προσωπική διάσταση έχει να κάνει με τα συναισθήματα και τις αισθήσεις που 

βιώνουμε σε έναν τόπο, τις μνήμες που αυτός μας ξυπνά και τις προσωπικές 

επιθυμίες που γεννιούνται ενώ ζούμε μέσα σε αυτόν. 

3. Η κοινωνική διάσταση έχει να κάνει με τις κοινωνικές σχέσεις και την 

επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον 

τόπο καθώς και με το μοίρασμα των κοινών πόρων, των αναμνήσεων και των 

κοινωνικών αξιών. 

4. Η πολιτιστική διάσταση έχει να κάνει με τους κανόνες, τις συμβάσεις και την 

πολιτιστική ταυτότητα του κάθε τόπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Πολιτιστική 

Κοινωνική 

Προσωπική 

Φυσική 
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Όλες αυτές οι διαστάσεις και η μεταξύ τους δυναμική αλληλεπίδραση, διαμορφώνουν 

την εμπειρία που βιώνει κάθε στιγμή το άτομο μέσα σε έναν τόπο. 

Η εμπειρία που βιώνει το κάθε άτομο μέσα στον τόπο είναι μοναδική, επηρεάζεται όμως 

από την παρουσία και την αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους. Αυτές οι 

διαστάσεις δεν υπάρχουν εκ των προτέρων, σαν μια σειρά από αφηρημένες κατηγορίες, 

αλλά διαμορφώνονται μέσα από τις πράξεις, τις δραστηριότητες, τις πρακτικές και τις 

εμπειρίες που έχουν οι άνθρωποι. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε έναν τόπο και 

του κάτοικούς του, όλες αυτές οι διαστάσεις και οι αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν 

μεταξύ τους πρέπει να συμπεριληφθούν. 

Κατά τη σχεδίαση των διαδραστικών χώρων, πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι 

τέσσερις αυτές διαστάσεις, ώστε η μελέτη του χώρου να μην ασχολείται μόνο με τα 

φυσικά στοιχεία αλλά να εμπεριέχει τις διαφορετικές προτιμήσεις, ιδιαιτερότητες, 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και πολιτιστικές επιρροές των ατόμων που θα ζήσουν σε 

αυτόν. Ο τρόπος για την συλλογή των δεδομένων γίνεται μέσω της παρακολούθησης 

της καθημερινής ζωής των ανθρώπων («εμπειρική εργασία πεδίου» experiential field 

work ) που ζουν στον χώρο. Στόχος είναι η χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων που 

συμβαίνουν αλλά και η κατανόηση της εμπειρίας που βιώνεται από τους κατοίκους 

κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων. (Luigina Ciolfi., 2004) 

 

 

 

2.2.5 Πως βιώνουν οι άνθρωποι τον φυσικό χώρο και πως αλληλεπιδρούν με 

τους άλλους ανθρώπους μέσα σε αυτόν. 

 

Η μελέτη των καθημερινών δραστηριοτήτων των ανθρώπων αποτελεί έναν τρόπο για 

να συλλέξουμε πληροφορίες και να κατανοήσουμε καλύτερα πως βιώνουν οι άνθρωποι 

έναν χώρο και πως ενεργούν σε μια δεδομένη κατάσταση. 

Ο McCullough κατηγοριοποιεί τα είδη των χώρων ανάλογα με τη χρήση τους από τους 

ανθρώπους (σπίτι, δουλειά, πόλη, δρόμο) και ανάλογα με τις διάφορες δραστηριότητες 

που λαμβάνουν χώρα σε αυτούς. Ακολουθεί ένα παράδειγμα τέτοιου είδους 

κατηγοριοποίησης, για ένα κομμάτι της πόλης: 

1. Τόποι κοινωνικοποίησης (Τρωω, πίνω, συζητώ ) 
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2. Τόποι συνάντησης (Συγκεντρώσεις) 

3. Τόποι για να δεις, να εξερευνήσεις και να σε δουν (Περιπλανήσεις)  

4. Τόποι για τους μυημένους (Ανήκεις) 

5. Τόποι για ψυχαγωγία και ανταλλαγή (Ψώνια) 

6. Τόποι άθλησης και ομαδικού παιχνιδιού 

7. Τόποι πολιτισμικών εκδηλώσεων 

8. Τόποι τελετουργίας (Εορτασμός ιστορικού γεγονότος) 

 

Ακολουθώντας τον τρόπο κατηγοριοποίησης του McCullough μια ομάδα ερευνητών 

πραγματοποίησε μια μελέτη που αφορούσε τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στη πλατεία 

«Federation» στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Η πλατεία «Federation» καλύπτει ένα 

ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο της πόλης και παρέχει στους ανθρώπους της 

Μελβούρνης μια ποικιλία δραστηριοτήτων με τη βοήθεια ενός μείγματος ψηφιακών και 

αρχιτεκτονικών στοιχείων. Στο χώρο υπάρχουν μουσεία, καφέ, μπαρ, σινεμά, μαγαζιά. 

Η μελέτη αυτή ονομάστηκε SOPHIA (Social Physical Interaction Analysis) και 

περιλαμβάνει μια οργανωμένη κατανόηση των καθημερινών κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν σε ένα δημόσιο περιβάλλον. Η SOPHIA αποτελείται 

από οχτώ υψηλού επιπέδου θέματα ομαδοποιημένα σε τρεις βασικές θέσεις αντίληψης 

των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στο δημόσιο χώρο (γνώση, περιεχόμενο, κίνητρο). 

Αυτή η μελέτη παρουσιάζεται στον πίνακα 1 με λεπτομέρεια. 
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Πίνακας 1 (Paay J., Kjeldskov J., 2005.) 

 

Τόποι για να μπεις 

Τόποι συγκέντρωσης Φυσικές συμβάσεις 

Ορόσημα σαν κεντρικά σημεία 

Στοιχεία για το τι να κάνεις 

Γνώση στον κόσμο 

Κοινωνικές συμβάσεις 
Στοιχεία για το που να πας 

Οικεία μονοπάτια 
Φυσική Οικειότητα 

Οικεία μέρη 

Προηγούμενη εμπειρία 

Κοινή εμπειρία 

Προτάσεις (Εμπειρία από άλλους) 

 

Γνώση 

Ιστορία 

Κοινωνική Εμπειρία 

Προτιμήσεις 

Αλληλεπίδραση διατηρώντας ένα γκρουπ 

Αλληλεπίδραση από εγγύτητα 

Αλληλεπίδραση μέσω παρακολούθησης 
Άνθρωποι 

Εμείς και Αυτοί (Γκρουπ και οι 

άλλοι) 

Δυσφορία λόγω αναμονής (περιμένεις μόνος) 

Άλλοι (κοινωνικό) 

Περιβάλλον (φυσικό) Κατάσταση Γεγονότα που συμβαίνουν 

Άνεση/ ευκολία 

Ενδείξεις για κοινή γνώση 

Ενδείξεις για ορατά στοιχεία 

Ενδείξεις για γεγονότα 

Περιβάλλον 

Περιβάλλον/ Περίγυρος Ενδείξεις για το περιβάλλον 

Ενδείξεις για φυσικά αντικείμενα 

Να έχεις μια γενική εικόνα 

Παύση πριν την δέσμευση 

Καταλαβαίνω ένα μέρος 
Ζυγίζω την κατάσταση 

Καταλαβαίνω τι συμβαίνει 

Διαφορετικά επίπεδα πληροφορίας 

Οθόνες διαφημίσεων σαν διακοσμητικά στοιχεία 

Τι νέο υπάρχει 

Στοχασμός 

Ψάχνω πληροφορίες 

Αβεβαιότητα (έλλειψη πληροφορίας) 

Αλλαγή μεταξύ των χώρων 

Οι δυναμικές ενός τόπου Κατευθυνόμενη κίνηση 

Βρίσκω τον δρόμο 

Εξερεύνηση για την εξερεύνηση 

Επέκταση/ προέκταση 

Εξερεύνηση 
Περιπλάνηση  

Συζήτηση προτάσεων 

Κίνητρο 

Διαπραγμάτευση Παίρνω αποφάσεις 
Κάποιος αποφασίζει 
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2.2.5.1 Γνώση 

 

Οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν στους δημόσιους χώρους στηριζόμενοι στη γνώση που 

ήδη διαθέτουν και που τους βοηθάει να κατανοούν τον κόσμο γύρω τους, αυτή είναι η 

«γνώση στον κόσμο». Αναγνωρίζουν έτσι σημεία συνάντησης και τόπους 

συγκέντρωσης και κινούνται παρατηρώντας ο ένας τον άλλο. Η οικειότητα που νιώθουν 

για ένα χώρο τους καθοδηγεί, αυτό σημαίνει ότι προσεγγίζουν συνήθως χώρους 

οικείους, χρησιμοποιώντας οικεία μονοπάτια (ο δρόμος απ’ όπου συνήθως έρχονται). 

Διαλέγουν ένα χώρο με βάση την προηγούμενη προσωπική τους εμπειρία ή την 

εμπειρία φίλων. 

2.2.5.2 Περιβάλλον 

 

Έχει παρατηρηθεί, ότι πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι 

άνθρωποι κινούνται και συμπεριφέρονται στους δημόσιους χώρους. Τα φυσικά 

χαρακτηριστικά του εκάστοτε περιβάλλοντος, είναι ένας από τους σημαντικούς αυτούς 

παράγοντες. Έτσι το αν ένα περιβάλλον είναι ηλιόλουστο ή σκοτεινό, αν έχει θέα ή αν 

δίνει την αίσθηση της ασφάλειας, παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή του σαν τόπο 

κοινωνικοποίησης. Είναι διαπιστωμένο ότι οι άνθρωποι όταν βρίσκονται με μια ομάδα 

φίλων, διατηρούν την αίσθηση της ομάδας, περπατούν δίπλα-δίπλα και όταν σταματούν 

για να διαπραγματευτούν, συγκεντρώνονται σε κύκλο. Το να περιμένεις κάπου μόνος 

είναι μια άβολη κατάσταση. Το να φαίνεται πως κάποιος είναι απασχολημένος ή να 

βρίσκεται σε έναν γνωστό ή πολυσύχναστο χώρο, κάνει αυτή την κατάσταση λιγότερο 

άβολη. Στους ανθρώπους φαίνεται ότι αρέσει να βρίσκονται κοντά στους άλλους, χωρίς 

όμως να νιώθουν την ανάγκη να τους μιλούν. Οι άνθρωποι παρατηρούν τους άλλους 

κυρίων όταν νιώθουν ότι δεν τους βλέπουν ή όταν περιμένουν κάπου μόνοι τους. 

 

2.2.5.3 Κίνητρο 

 

Οι άνθρωποι πριν αποφασίσουν να κινηθούν προς έναν χώρο, στέκονται αρχικά στο 

εξωτερικό του, παρατηρούν τις δραστηριότητες των άλλων ανθρώπων που βρίσκονται 

ήδη μέσα στο χώρο, προσπαθώντας να έχουν μια γενική εικόνα του τι συμβαίνει εκεί. Η 
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έλλειψη κατάλληλης πληροφορίας για έναν χώρο τείνει να δημιουργεί αβεβαιότητα, 

ενώ η απόκτηση περισσότερης γνώσης για τον χώρο, κινητοποιεί την κοινωνική 

δραστηριότητα. Οι άνθρωποι κατευθύνονται προς τον χώρο ακολουθώντας οικεία 

μονοπάτια, ψάχνουν να βρουν οικεία αντικείμενα και ρωτούν άλλους ανθρώπους για να 

αποκτήσουν περισσότερη γνώση. Η εξερεύνηση και η περιπλάνηση στο χώρο, 

βοηθούν. Συχνά σπαταλάνε χρόνο συζητώντας με φίλους αποφασίζοντας τι θα κάνουν 

και που θα πάνε, συζητούν τις αποφάσεις σαν γκρουπ, ενώ άλλες φορές κάποιος 

αποφασίζει και οι υπόλοιποι ακολουθούν.  

(Jeni Paay,Jesper Kjeldskov 2005.) 

 

2.3 Η προσαύξηση των φυσικών χώρων μέσα από την τεχνολογία 

 

Αφού έχουν περιγραφεί αναλυτικά τα στοιχεία του χώρου θα δούμε πως μπορούμε να 

αλλάξουμε την δομή του χώρου με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 

 

2.3.1 Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο δημόσιο χώρο 

 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών μέσα σε ένα αρχιτεκτονικό και δημόσιο περιβάλλον 

μπορεί να παρέχει νέους τρόπους για να βιώσουμε την πόλη, την κοινότητα και τη 

γειτονιά. Η δημιουργία νέων τύπων τεχνολογικής σχεδίασης όπως αυτή του “physical 

computing” και του “ubiquitous computing” (Weiser M. 1990) είναι πολύ πιθανόν να 

προκαλέσουν νέους τύπους κοινωνικών συναναστροφών καθώς και νέες μορφές 

αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και φυσικού περιβάλλοντος. Με τις νέες 

τεχνολογίες έγινε δυνατή η ενσωμάτωση ισχυρών υπολογιστικών στοιχείων και 

ψηφιακών συστατικών μέσα στα καθημερινά αντικείμενα (portable devices) και στα 

κτίρια, με αποτέλεσμα να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι φυσικοί χώροι 

διαμορφώνονται και χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους. 
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2.3.2 Τι σημαίνει να «εμπλουτίσω» (augment) έναν χώρο μέσω της 

τεχνολογίας;  

 

Σημαίνει να αλλάζεις τα φυσικά χαρακτηριστικά του χώρου χρησιμοποιώντας νέα 

τεχνολογικά υλικά, τα οποία παρεμβαίνουν στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνονται 

οπτικές και ακουστικές πληροφορίες. Σημαίνει να επιδράς και να επηρεάζεις την 

προσωπική εμπειρία κάποιου, δίνοντας του τη δυνατότητα για νέες δραστηριότητες και 

τροποποιώντας αυτές που ήδη υπάρχουν. Σημαίνει να δημιουργείς και να υποστηρίζεις 

νέες δυνατότητες για κοινωνική αλληλεπίδραση, επικοινωνία και συνεργασία. Τέλος, 

σημαίνει ότι το νέο αυτό σύστημα θα έχει κάποια επιρροή στις πολιτιστικές ποιότητες 

ενός περιβάλλοντος ή θα μπορεί να τις αλλάξει σε κάποιο επίπεδο.  

Για να πετύχει ένας σχεδιαστής να εμπλουτίσει τον χώρο μέσω της τεχνολογίας, είναι 

σημαντικό προηγουμένως, να επικεντρωθεί στη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των 

ανθρώπων και του χώρου, στην εμπειρία που βιώνουν οι άνθρωποι σε αυτό τον χώρο, 

στο υπάρχον κοινωνικό πλαίσιο, ακόμη και στις υπάρχουσες πολιτιστικές επιρροές. 

Χωρίς την ανάλυση και την κατανόηση της πολυδιάστατης φύσης του ανθρώπου και της 

ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, η σχεδίαση ενός διαδραστικού συστήματος δεν μπορεί 

να είναι αποτελεσματική και σημαντικά στοιχεία θα παραποιηθούν ή θα χαθούν. Ως εκ’ 

τούτου παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές 

προσεγγίζουν το πρόβλημα της σχεδίασης. Έτσι ο τομέας της Αλληλεπίδρασης 

Ανθρώπου Υπολογιστή (HCI) διευρύνεται και εμπεριέχει και τον τομέα του Computer 

Supported Cooperative Work (CSCW) και τον τομέα του Interaction Design. 

 

Τα παραδοσιακά μοντέλα σχεδίασης παρείχαν δυνατότητα στον σχεδιαστή να σχεδιάσει 

συστήματα που να μπορούν να προσαρμόζονται στην συμπεριφορά και τις ανάγκες του 

ενός και μόνο χρήστη. Όλες οι μελέτες εστίαζαν και στήριζαν τη σχέση του εκάστοτε 

χρήστη με τον υπολογιστή. Όμως αυτή η μέθοδος αποδείχθηκε πως είναι 

περιορισμένη με βάση τις σύγχρονες έρευνες και έτσι νέα στοιχεία που θα βοηθούσαν 

την ανάλυση, ενσωματώθηκαν στην διαδικασία κατανόησης της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ ανθρώπων και υπολογιστή. Συγκεκριμένα το CSCW άρχισε να ενδιαφέρεται και 

να εστιάζει περισσότερο στην κοινωνική αλληλεπίδραση που συμβαίνει κατά την χρήση 

των υπολογιστικών συστημάτων και ανέπτυξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον φυσικό 

χώρο όπου συμβαίνει αυτή η αλληλεπίδραση. Η ανάγκη για μια καλύτερη και πιο 
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πλήρης κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος φαίνεται πλέον πιο σημαντική, οι 

πανταχού παρούσες τεχνολογίες μπορούν να ενσωματώνονται και να γίνονται κομμάτι 

πλέον αυτού του περιβάλλοντος. 

Μερικές νέες σχεδιαστικές προσεγγίσεις έχουν προταθεί, όπως το “seductive design” 

(αποπλανητική, δελεαστική σχεδίαση) (Agostini, De Michelis and Susani, 2000) το οποίο 

επικεντρώνεται στην ιδέα ότι η σχεδίαση των ατομικών εγκαταστάσεων πρέπει να 

εμπεριέχει και την εμπειρία που βιώνουν οι άνθρωποι τόσο μεταξύ τους όσο και με το 

φυσικό περιβάλλον.  

Παρόλο που το ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα αυτή η 

αλληλεπίδραση έχει αυξηθεί στην κοινότητα της διαδραστικής σχεδίασης, η ανάλυση 

των παραγόντων που το ορίζουν και το επηρεάζουν δεν έχει ακόμη πλήρως 

αναπτυχθεί. 

 

Η υπάρχουσα έρευνα σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνεται σε τρία θέματα: 

1. Στο πως τα δομικά στοιχεία του περιβάλλοντος πρέπει να μετρηθούν και να 

μοντελοποιηθούν στα διαδραστικά συστήματα 

2. Στο πως στοιχεία της τεχνολογίας θα ενταχθούν στον φυσικό περιβάλλον 

3. Και στο πως θα επιτευχθεί, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η σύνδεση μεταξύ 

διαφορετικών φυσικών περιβαλλόντων 

 

Ο τρόπος με τον οποίο μπορούν τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος να 

μοντελοποιηθούν στα εικονικά περιβάλλοντα έχει εκτεταμένα μελετηθεί, αλλά δεν έχει 

μελετηθεί το πως μπορούν να σχεδιαστούν νέα περιβάλλοντα μέσα στον φυσικό χώρο. 

 

Η επικέντρωση των σχεδιαστών όχι μόνο στην ανάλυση των γεωμετρικών και δομικών 

στοιχείων του χώρου, αλλά και στο τρόπο που βιώνεται ο χώρος, μπορεί να οδηγήσει 

σε μια πιο αποτελεσματική σχεδίαση νέων διαδραστικών συστημάτων. Δεν είναι απλά 

ένα νέο φυσικό περιβάλλον αυτό που σχεδιάζεται αλλά, οι δραστηριότητες και οι 

εμπειρίες που υποστηρίζονται και κατευθύνονται από την τεχνολογία, εντάσσονται 

πλέον σε αυτό.  

Επομένως οι σχεδιαστές πρέπει να θεωρούν τον χώρο σαν κάτι παραπάνω από την 

αντίληψη ενός σκηνικού και να επικεντρωθούν στο πως οι άνθρωποι σχετίζονται με 

αυτό και επενδύουν νοήματα, στόχους και αναμνήσεις. (Ciolfi L., 2004). 
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2.3.3 Οι φυσικοί χώροι επαυξάνονται μέσα από αισθητήρες 
 

Σε αυτή την περίπτωση το κύριο στοιχείο είναι το να γίνει το ίδιο το περιβάλλον 

«ευαίσθητο», να μπορεί δηλαδή να προσλαμβάνει και να ανταποκρίνεται σε 

διαφορετικούς τύπους και διαφορετικές συμπεριφορές των ανθρώπων. Το κύριο 

στοιχείο είναι η σχεδίαση μηχανισμών όπως αισθητήρες, μονάδες εισόδου και εξόδου 

και διαδικτυακών συσκευών. Αυτά τα συστήματα μπορούν να «αισθάνονται» στοιχεία 

του περιβάλλοντος όπως φως, θερμοκρασία, παρουσία και κινήσεις ανθρώπων και να 

παρέχουν μια αναπαράσταση αυτών των δεδομένων στο σύστημα. Οι νέοι αυτοί χώροι 

θα μπορούν να ανταποκρίνονται και να αντιδρούν στην παρουσία των ανθρώπων και 

στις κινήσεις τους. Τα υπολογιστικά στοιχεία μέσα στους διαδραστικούς χώρους μπορεί 

να αποτελούν είτε κομμάτι του σκηνικού (τοίχοι, πατώματα, περιβλήματα) ή μπορούν να 

είναι ενσωματωμένα μέσα στο σκηνικό (έπιπλα, αντικείμενα).Η έρευνα που διεξάγεται 

από την ομάδα TECO στο πανεπιστήμιο του Karlsruhe (Germany) επικεντρώνεται στη 

σχεδίαση συστημάτων και προσωπικών τεχνολογιών που εμπλουτίζονται με 

αισθητήρες ώστε να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για το τι συμβαίνει σε έναν 

χώρο. 

Το έργο που γίνεται από την ομάδα TECO αναπτύσσει ερωτήματα:  

Μπορούμε να σχεδιάσουμε μια τεχνολογία που θα ενσωματώνεται σε έναν χώρο και 

θα μας παρέχει πληροφορίες ώστε να είμαστε πλήρως ενήμεροι για την 

συμπεριφορά των χρηστών;  

Μπορεί η χρήση του χώρου στις δραστηριότητες να χρησιμοποιείται επαρκώς σαν 

πηγή πληροφοριών ώστε να μπορεί να παρέχει αποτελεσματική ανάδραση; 

Σύμφωνα με τον Schmidt και τους συνεργάτες του η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις 

είναι «ναι». Ο Schmidt (2005) αναφερόμενος σε αυτού του είδους τα περιβάλλοντα, 

προτείνει την έννοια της «υπόρρητης επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή» (Implicit 

Human-Computer Interaction), για να τονίσει μεταφορικά την «εξαφάνιση» του 

υπολογιστή από το προσκήνιο κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. Υπόρρητη 

επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή είναι η αλληλεπίδραση ενός ανθρώπου με το 

περιβάλλον και με κατασκευάσματα που εντάσσονται σε αυτό (Rizopoulos & Charitos, 2006). 

Ο υπολογιστής επομένως παύει να υφίσταται καθαυτός, ή έστω μειώνεται η σαφήνεια 

με την οποία γίνεται αντιληπτή η παρουσία του, τόσο σε φυσικό όσο και νοητικό 

επίπεδο, από το χρήστη. Η μείωση σε φυσικό επίπεδο επιτυγχάνεται, με την παραγωγή 
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πολύ μικρών σε μέγεθος συσκευών ή συσκευών που καταφέρνουν να ενοποιούνται με 

το φυσικό περιβάλλον, χωρίς να γίνεται ιδιαίτερα ορατή ή αισθητή η παρουσία τους 

μέσα σε αυτό. Η μείωση της παρουσίας του υπολογιστή σε νοητικό επίπεδο υπονοεί την 

περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης αντιλαμβάνεται τους υπολογιστές όχι ως τέτοιους 

αλλά ως μία διαφορετική οντότητα, με ενισχυμένες δυνατότητες (Streitz & Nixon 2005). Οι 

νέοι αυτοί χώροι θα μπορούν να ανταποκρίνονται και να αντιδρούν στην παρουσία των 

ανθρώπων και στις κινήσεις τους.  

Παρόλα αυτά οι αισθητήρες μπορούν να ανιχνεύσουν μια σειρά από ποσοτικές 

μεταβλητές που δεν είναι ικανές να καλύψουν όλο το φάσμα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Επιπλέον αυτές οι συσκευές δεν περιλαμβάνουν κάποια θεώρηση για 

τους στόχους ή τις αποφάσεις των χρηστών. Τα φυσικά στοιχεία του περιβάλλοντος 

όπως η θερμοκρασία και το φως επηρεάζουν τους χρήστες, αλλά οι άνθρωποι έχουν 

και τις δικές τους στρατηγικές δράσεις, τις δικές τους προτιμήσεις και τη δική τους 

κουλτούρα και μπορούν να συμπεριφέρονται διαφορετικά στις ίδιες συνθήκες.  

Η ανάλυση αυτής της δραστηριότητας με βάση μόνο τις ποσοτικές μεταβλητές φαίνεται 

να είναι περιορισμένη. Για την πλήρη κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

χρηστών και ενός συστήματος είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε και σε άλλες 

διαστάσεις όπως την κοινωνική αλληλεπίδραση αλλά και τις συναισθηματικές 

αντιδράσεις. Μόνο με αυτή την γνώση είναι πιθανό να μπορούμε να σχεδιάζουμε 

συστήματα που να μπορούν να αντιδρούν στους χρήστες.  

Έτσι αναπτύσσονται νέες προσεγγίσεις που βοηθούν στην κατανόηση των προτύπων της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

 

2.4 Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις 

 

2.4.1 Contextual Inquiry (Συστηματική έρευνα του περιβάλλοντος) 

Η contextual inquiry είναι μια προσέγγιση για την μελέτη ενός περιβάλλοντος και των 

χρηστών αυτού, που βασίζεται σε εθνογραφικά δεδομένα.  

Σύμφωνα με την contextual inquiry προσέγγιση: 

• Είναι απαραίτητο να μελετηθούν τα φυσικά στοιχεία του περιβάλλοντος, μέσα 

στο όποιο υπάρχει η αλληλεπίδραση των χρηστών και να παρατηρηθούν οι 

δραστηριότητές τους. 
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• Είναι σημαντικό ο σχεδιαστής και ο χρήστης να συνεργαστούν, ώστε να 

καταλάβουν από κοινού τι ακριβώς συμβαίνει στο χώρο.  

• Είναι σημαντικό οι σχεδιαστές να αναλύσουν και να δώσουν νόημα στα 

αποτελέσματα των δεδομένων της παρατήρησης. 

 
Η μέθοδος θέλει να συλλέξει πληροφορίες που αφορούν: 

• Τους τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των χρηστών. 

• Τα πολιτισμικά στοιχεία που τους επηρεάζουν. 

• Τις φυσικές δραστηριότητες που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί μια εργασία. 

• Το ρόλο που το φυσικό περιβάλλον παίζει στην ολοκλήρωση αυτών των 

δραστηριοτήτων. 

• Τα τεχνήματα που κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται για να καθοδηγήσουν 

αυτές τις δραστηριότητες. 

 
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την συλλογή των πληροφοριών είναι: 

 
• Ανεπίσημη παρατήρηση 

• Παρατήρηση με καταγραφή βίντεο 

• Σκίτσα και σχέδια 

• Ημί-δομημένες συνεντεύξεις 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της λήψης των πληροφοριών απαραίτητο στοιχείο για τον 

σχεδιαστή, είναι η ύπαρξη «στόχου».  

Στη συνέχεια ακολουθεί η ερμηνεία και η ανάλυση των πληροφοριών από ολόκληρη 

την ομάδα σχεδίασης. Έτσι θα αναπτύξουν μια κοινή άποψη για το ποιες είναι οι 

ανάγκες των χρηστών και θα αναζητήσουν απαντήσεις για τα διάφορα σχεδιαστικά 

προβλήματα που θα προκύψουν. Η ομάδα θα αναπτύξει την σχεδίαση μέσα από 

διαγράμματα, σενάρια, storyboards και σκίτσα, προσπαθώντας να συλλάβει τον τρόπο 

με τον όποιο οι άνθρωποι θα αλληλεπιδράσουν με το σύστημα που έχει σχεδιαστεί. 

 
Οι περιορισμοί αυτής της μεθόδου, είναι ότι δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει λεπτομερή 

πληροφόρηση όσον αφορά στα συναισθήματα που αναπτύσσονται και στις εμπειρίες 

που βιώνουν οι άνθρωποι σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Αυτοί οι περιορισμοί 
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ξεπερνιούνται σε σημαντικό βαθμό με τη χρήση των μεθόδων Cultural Probes 

(Πολιτισμική έρευνα) και inspiration Materials (Υλικά έμπνευσης). (Luigina Ciolfi 2004.) 

 

 

2.4.2 Cultural Probes (Πολιτισμική έρευνα) και Inspirational Materials 

(Υλικά έμπνευσης) 

 
Η χρήση των μεθόδων Cultural Probes (Πολιτισμική έρευνα) και inspiration Materials 

(Υλικά έμπνευσης) προσφέρει στους σχεδιαστές πληροφορίες που είναι δύσκολο να 

συλλεχθούν μέσα από τις παραδοσιακές μεθόδους έρευνας, εστιάζοντας κυρίως στα 

συναισθήματα που αναπτύσσονται και στις εμπειρίες που βιώνουν οι άνθρωποι σε ένα 

συγκεκριμένο περιβάλλον. 

 

Η πολιτισμική έρευνα χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στο έργο «Presence» και 

περιγράφεται από τους Gaver, Dunne και Pacenti (1999). Σύμφωνα με τη μέθοδο, 

μοιράζονται στους χρήστες πακέτα από υλικά (κάρτες, χάρτες, ημερολόγια) τα όποια 

χρησιμοποιούνται για την συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών που αφορούν 

αισθήματα, αναμνήσεις, δραστηριότητες και ανθρώπινες σχέσεις. Τα πακέτα, αφού 

συμπληρωθούν, μοιράζονται πίσω στους σχεδιαστές, οι οποίο τα χρησιμοποιούν στη 

διαδικασία της σχεδίασης. 

 
Μια άλλη μέθοδος για τη συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες, είναι αυτή των 

«υλικών έμπνευσης» (inspiration Materials), η οποία περιγράφεται από την Buscher 

(1999). Η Buscher και οι συνεργάτες της, χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική στη σχεδίαση 

διαδραστικών φυσικών χώρων. Τα «υλικά έμπνευσης» βοηθούν τους σχεδιαστές στην 

προσπάθειά τους να διαμορφώσουν και να αναπτύξουν μια σχεδιαστική πρόταση. Τα 

περισσότερα από αυτά είναι εικόνες, αλλά η μορφή και η προέλευσή τους ποικίλει 

καθώς και ο τρόπος συλλογής τους. Τα υλικά έμπνευσης συλλέγονται και από τους 

σχεδιαστές και από τους χρήστες και ακολούθως συζητιούνται σε κοινές συνεδρίες, στη 

προσπάθεια ανάπτυξης μιας σχεδιαστικής πρότασης. (Luigina Ciolfi 2004.) 
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2.4.3 Walkthroughs Μονοπάτια-Διαδρομές 

 

Το cognitive walkthrough, είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στην Αλληλεπίδραση 

Ανθρώπου Υπολογιστή για την αξιολόγηση μια διεπαφής. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, 

οι σχεδιαστές ακολουθούν όλες τις πιθανές διαδρομές της αλληλεπίδρασης μέσα στη 

διεπαφή και σημειώνουν λάθη και δυσκολίες. Το physical walkthrough, είναι μια 

μέθοδος σύμφωνα με την οποία, ο σχεδιαστής και ο χρήστης περπατούν μαζί στον υπό 

διαμόρφωση χώρο και συζητούν φιλικά εστιάζοντας ιδιαίτερα στη σχέση του χρήστη με 

τον χώρο και στις αντιλήψεις που έχει ήδη διαμόρφωση γι’ αυτόν. Αυτές οι συνεδρίες 

δίνουν πολύ πλούσια και πρακτική πληροφορία, απαραίτητη για την σωστή υλοποίηση 

της σχεδιαστικής πρότασης. (Luigina Ciolfi 2004.) 
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3 Αλληλεπίδραση του έργου με το κοινό 

3.1 Διαδραστικές Εγκαταστάσεις σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους 

 

Έχουμε ήδη αναφέρει πόσο σημαντικό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής αποτελούν 

οι δημόσιοι χώροι. Με την αστική διαμόρφωση των δημόσιων χώρων, όχι μόνο δεν 

αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον αλλά πολλές 

φορές και το καταστρέφουμε. Μέσα σε αυτό τον αστικοποιημένο δημόσιο χώρο, οι 

άνθρωποι τείνουν να κλείνονται στους εαυτούς τους και μοιάζουν να φοβούνται την 

επαφή και την επικοινωνία με άλλους. Η επικοινωνία μεταξύ ξένων, άγνωστων 

ανθρώπων είναι πολύ σπάνια. Οι διαδραστικές καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις που 

σχεδιάζονται για να υπάρχουν στους εξωτερικούς δημόσιους χώρους, προσπαθούν 

να συνεισφέρουν με κάποιο τρόπο στην «αναγέννηση» του δημόσιου χώρου της 

σύγχρονης πόλης και στο «ζωντάνεμα» της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

 

Στη συνέχεια θα αναφερθούν παραδείγματα τέτοιου τύπου εγκαταστάσεων. 

 

3.1.1 Παραδείγματα διαδραστικών καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων σε 

εξωτερικό χώρο 

 

 

1999 

Noriyuki Fujimura 

Remote Furniture 

Installation 

Yokohama, Kanagwa 

Japan 
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Το Remote Furniture αποτελεί ένα δημόσιο διαδραστικό έργο το οποίο σχεδιάστηκε για 

να φέρει σε επαφή άγνωστους ανθρώπους. Αποτελείται από δύο κουνιστές καρέκλες, 

οι οποίες βρίσκονται αντικριστά σε έναν χώρο. Όταν δύο άνθρωποι κάθονται στις 

καρέκλες και κινούνται μπρος-πίσω, με τη βοήθεια ενός υπολογιστή δημιουργείται μια 

εμπειρία άμεσης επικοινωνίας. 

http://www.siggraph.org/s2004/conference/etech/index.php?pageID=conference 

 

 

 

2001 

Lozano-Hemmer 

Body Movies 

Installation 

Hong Kong China 

Duisburg Germany 

Liverpool UK 

Linz Austria 

Lisbon Portugal 

Rotterdam Holland 

Το έργο αυτό αποτελεί μια αρχιτεκτονική εγκατάσταση στην οποία χιλιάδες ανθρώπινες 

φιγούρες προβάλλονται με τη βοήθεια μιας γιγαντιαίας οθόνης στους εξωτερικούς 

τοίχους ενός κτηρίου. Όταν οι άνθρωποι περνούν από το κτήριο, οι σκιές τους 

εμφανίζονται στο τοίχο βοηθώντας να αναδειχθούν καλύτερα οι ήδη προβαλλόμενες 

εκεί φιγούρες. Ανάλογα με την απόσταση των συμμετεχόντων από την οθόνη οι σκιές 

τους έχουν μέγεθος από 2 έως 30 μέτρα ύψος.  

Σε αυτή την εγκατάσταση φίλοι και άγνωστοι συνεργάστηκαν για να παράγουν εικόνες 

που θα έφερναν γέλιο. Σε αυτή την περίπτωση η αλληλεπίδραση ήταν κυρίως με την 

οθόνη και δεν ενθαρρύνθηκε τόσο η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Ίσως 

ένας λόγος γι αυτό ήταν η μεγάλη έκταση που είχε η δημόσια εγκατάσταση. 

http://www.lozano-hemmer.com/eimagenes.html 
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2004 

Group VE_Design 

DETOUR 

Installation 

Athens, Greece 

Part of Athens by Art 

Η εγκατάσταση υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων που έγιναν 

στην Αθήνα το 2004 (Athens By Art). Ο χώρος που επιλέχθηκε για την εγκατάσταση 

είναι μια επίπεδη περιοχή, ανατολικά του σταθμού του τρένου στο Θησείο και 

νοτιοδυτικά της Ακρόπολης. Τα χαρακτηριστικά αυτού του χώρου είναι ότι βρίσκεται σε 

περιοχή με ιστορική και αρχαιολογική σημασία, κοντά σε ένα πολυσύχναστο 

πεζόδρομο, δίπλα σε ένα πάρκο και έχει έντονη ζέστη στη διάρκεια της ημέρας (μήνας 

Αύγουστος).  

Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην εγκατάσταση ήταν ο ήχος και το φως. Το ηχητικό 

σύστημα διέδιδε τους ήχους της εγκατάστασης σε μια μεγάλη περίμετρο, κάτι που 

λειτουργούσε σαν κάλεσμα για περισσότερη εξερεύνηση. Όταν οι επισκέπτες πλησίαζαν 

και αποκτούσαν οπτική επαφή με την εγκατάσταση, μπορούσαν να αποφασίσουν αν θα 

μπουν στο περιβάλλον της εγκατάστασης ή όχι. Καθώς οι άνθρωποι εισέρχονταν στο 

περιβάλλον της εγκατάστασης ένιωθαν πως μπορούσαν να συμπεριφερθούν με έναν 

πιο εξερευνητικό και παιχνιδιάρικο τρόπο, να διαλέξουν τον δρόμο που θα 

ακολουθήσουν καθώς και τον ρόλο που θα έχουν στη διάρκεια αυτής της εμπειρίας, με 

το να γίνουν είτε συμμετέχοντες είτε παρατηρητές. Οι επισκέπτες μπορούσαν να 

επικοινωνούν με άλλους, να συζητούν, να γελούν, να ανταλλάσσουν ηχητικά μηνύματα 



77 

(φράσεις, φωνές, τραγούδια) ή να κατευθύνουν ο ένας τον άλλο. Τέλος βγαίνοντας από 

την εγκατάσταση μπορούσαν να συζητήσουν για τις εμπειρίες τους. 

Οι επισκέπτες δεν δέχθηκαν καθόλου οδηγίες για το πως να αλληλεπιδράσουν με την 

εγκατάσταση. Το DETOUR λειτούργησε σαν μια αποθήκη πληροφοριών, με το να 

«θυμάται» φωνές και εικόνες όλων των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί και κατά ένα 

τυχαίο τρόπο τις ανακαλεί. Κατά αυτόν τον τρόπο το οπτικοακουστικό υλικό που 

παρήγαγε το DETOUR δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.  

Οι ερευνητές παρατήρησαν πως σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε αλληλεπίδραση και 

επικοινωνία μεταξύ εντελώς άγνωστων ανθρώπων, προερχόμενων από διαφορετικά 

μέρη της γης. Παρατηρήθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια που οι επισκέπτες βρίσκονταν 

μέσα στο περιβάλλον της εγκατάστασης, χρησιμοποιούσαν τις δυνατότητες που τους 

παρείχε η εγκατάσταση (φωνή) για να προσελκύσουν άλλους περαστικούς. 

Σκοποί της εγκατάστασης ήταν: 

1. Να καταφέρουν να προσκαλέσουν τους ανυποψίαστους επισκέπτες μέσα στην 

εγκατάσταση, αλλά και να διακόψουν την ευθύγραμμη κίνηση των ανθρώπων 

κατά μήκος του πολυσύχναστου πεζόδρομου και να τους κάνουν να κινηθούν 

σε ένα εναλλακτικό και ασυνήθιστα ευχάριστο περιβάλλον μεταμορφώνοντας 

έτσι το περιβάλλον της εγκατάστασης σε έναν ενεργό τόπο δράσης 

2. Να ελευθερώσει τον επισκέπτη από την αμηχανία που του προκαλεί η δημόσια 

θέαση και να τον παροτρύνει για κοινωνική αλληλεπίδραση με άγνωστους. 

 

Για να μπορέσει να προσελκύσει επισκέπτες το σύστημα σχεδιάστηκε ως εξής: 

1. Αισθητήρες που συλλαμβάνουν την φωνή, εικόνες, βίντεο από την κίνηση του 

σώματος σε συγκεκριμένα σημεία του χώρου της εγκατάστασης. 

2. Ένας υπολογιστής που συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα. 

3. Συσκευές εξόδου (οθόνες) που παρουσιάζουν ορισμένα στοιχεία που 

προέρχονται από την επεξεργασμένη οπτικοακουστική και περιβαλλοντική 

δραστηριότητα μέσα στον περιβάλλον της εγκατάστασης 

(Charitos, D., Bourdakis, V., Gavrilou, E. 2006.) 
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2004 

Karmen Franinovic 

Yon Visell 

Recycled Soundscapes 

Installation 

Paris 

Η εγκατάσταση αποτελείται από τρία όργανα που λειτουργούν σαν διεπαφές, οι οποίες 

επιτρέπουν τη σύλληψη και την αναπαραγωγή ήχων της πόλης, οι οποίοι συνήθως δεν 

γίνονται αντιληπτοί και αγνοούνται από τους ανθρώπους. Δεν παρέχεται γραπτή ή 

προφορική επεξήγηση στους χρήστες για τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης. Η 

αλληλεπίδραση με το σύστημα είναι λοιπόν μια διαδικασία εξερεύνησης από τον ίδιο 

τον χρήστη ή συνεργασίας μεταξύ των χρηστών. Το πιο σημαντικό από όλα τα όργανα 

της εγκατάστασης, είναι μια κόκκινη συσκευή, η οποία ονομάζεται Beludire. Αυτή η 

συσκευή επιτρέπει είτε να ακούσεις τους ήδη καταγεγραμμένους ήχους είτε να 

καταγράψεις νέους. Από τη στιγμή που θα καταγραφούν οι ήχοι, αναπαράγονται και 

ακούγονται από τα ηχεία που υπάρχουν. Η εγκατάσταση λειτουργεί σαν μια ακουστική 

μνήμη του περιβάλλοντος. 
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2003 

Karmen Franinovic 

Kontakt 

Installation 

Rotterdam 

Είναι μια διαδραστική εγκατάσταση «συνεργασίας» μεταξύ των ανθρώπων, η οποία για 

να ενεργοποιηθεί, χρησιμοποιεί σαν διεπαφή το ανθρώπινο σώμα. Οι επισκέπτες 

χρησιμοποιούν τα σώματά τους δημιουργώντας αλυσίδες μεταξύ των ενεργών πόλων 

του χώρου, ζωντανεύοντας και εμπλουτίζοντας έτσι τον χώρο με νέες κινήσεις, ήχο και 

οπτικές ακολουθίες. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις προσκαλούν τους ανθρώπους να 

ενεργήσουν συλλογικά και να εξερευνήσουν τον χώρο βιώνοντας εμπειρίες 

(κρατιούνται χέρι με χέρι, φιλιούνται, χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο τα 

αντικείμενα ώστε να παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα). Ένας μόνο επισκέπτης δεν 

μπορεί να ενεργοποιήσει την εγκατάσταση, επομένως χρειάζεται η συμμετοχή πολλών 

ανθρώπων και έτσι η εγκατάσταση λειτουργεί μέσα από την κοινωνικοποίησή τους. Το 

ανθρώπινο δέρμα και σώμα, ευκίνητο και απρόβλεπτο, γίνεται ο αισθητήρας και ο 

μηχανισμός κίνησης αυτού του ενεργού χώρου. 
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2004 

Haque design +research 

Sky Ear 

Installation 

London 

 

Αυτή η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε μια και μόνο βραδιά, στην οποία ένα φωτεινό 

σύννεφο κινητών τηλεφώνων και μπαλονιών από ήλιο, ελευθερώθηκαν στον αέρα έτσι 

ώστε οι άνθρωποι μπορούσαν να καλέσουν μέσα στο σύννεφο και να ακούσουν τους 

ήχους του ουρανού. 

Το σύννεφο αποτελείτο από 1000 πολύ μεγάλα μπαλόνια από ήλιο, που το καθένα 

περιείχε 6 led (ultra bright) τα οποία αναμειγνυόμενα, δημιουργούσαν χιλιάδες 

χρώματα. Τα μπαλόνια μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους με υπέρυθρες 

ακτινοβολίες, και αυτό τους επέτρεπε να στέλνουν μηνύματα και να δημιουργούν ένα 

μεγαλύτερο ακουστικό σύννεφο στον ουρανό, απαντώντας στο ηλεκτρομαγνητικό 

περιβάλλον (Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον δημιουργείται από μακρινές καταιγίδες, 

κινητά τηλέφωνα, ραδιοσυχνότητες κτλ.). Οι άνθρωποι με τη χρήση των κινητών 

τηλεφώνων μπορούσαν να ακούσουν τους ηλεκτρομαγνητικούς ήχους του ουρανού, 

ενώ με την κλήση τους προς το σύννεφο άλλαζαν το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον 

μέσα στο σύννεφο με αποτέλεσμα να αλλάζει το χρώμα των μπαλονιών. 

Αυτή η εγκατάσταση καταφέρνει να κάνει ορατό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που 

υπάρχει στο περιβάλλον μας και να δείξει πως αυτό επηρεάζεται από τη χρήση των 

κινητών τηλεφώνων και των διαφόρων συσκευών επικοινωνίας.  
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2005 

Lozano-Hemmer 

Under Scan 

Installation 

Biennale di Venezia Italy 

2007 

Lincoln UK 

Leicester UK 

Northampton UK 

Derby UK 

Nottingham UK 

Είναι μια μεγάλου μεγέθους εγκατάσταση η οποία με καινοτόμο τρόπο, χρησιμοποιεί το 

έδαφος και τη σκιά των περαστικών σαν οθόνη προβολής ψηφιακών εικόνων. Όταν οι 

άνθρωποι περπατούν σε αυτή την περιοχή, η σκιά τους, προβαλλόμενη στο έδαφος, 

δίνει τη δυνατότητα να εμφανιστεί μέσα σε αυτήν, υπό τη μορφή βίντεο προβολής, το 

πορτραίτο κάποιου ανθρώπου. Η εγκατάσταση αυτή είναι πιο ευέλικτη γιατί δεν 

χρειάζεται την ύπαρξη κάθετης επιφάνειας δημόσιου ή ιδιωτικού κτηρίου σαν οθόνη 

προβολής. Το ίδιο το έδαφος έχει αυτό τον ρόλο, με αποτέλεσμα να μην διακόπτεται η 

ροή κίνησης των περαστικών στο χώρο. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν ενθαρρύνει 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων, καθώς η αλληλεπίδραση αναπτύσσεται 

κυρίως μεταξύ χρήστη και διεπαφής.  

http://www.lozano-hemmer.com/eimagenes.html 
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2005 

David Birchfield, David 

Lorig, Kelly Phillips, 

Assegid Kidane 

 

Transition Soundings 

 

An interactive public 

sound art sculpture 

Arizona 

Το έργο αποτελεί μια δυναμική, διαδραστική, ηχητική εγκατάσταση, φιλική προς το 

περιβάλλον, τοποθετημένη στη στάση ενός λεωφορείου. Καθώς ένας χρήστης 

προσεγγίζει την στάση, συναντάει ένα τοίχο που βρίσκεται πίσω από το κάθισμα 

αναμονής και φτάνει περίπου τα 175 εκατοστά. Η πρόσοψη του τοίχου έχει ελκυστικά 

χρώματα και περιέχει ένα δίκτυο με περίπου 50 αισθητήρες, που επιτρέπουν την 

ύπαρξη μια διαδραστικής ηχητικής αλληλεπίδρασης. Όταν ο χρήστης πλησιάσει πιο 

κοντά στην επιφάνεια του τοίχου, η παρουσία του ανιχνεύεται από τους αισθητήρες και 

ένας ήχος παράγεται, ο οποίος από το συγκεκριμένο σημείο μεταδίδεται σε όλη την 

επιφάνεια του τοίχου, αλλάζοντας χρώματα και τόνους. Όσο ο χρήστης κινεί τα χέρια 

του, θα δημιουργούνται νέοι ήχοι. Αν προσεγγίσει κάποιος δεύτερος χρήστης, θα 

επαναληφθεί η αλληλεπίδραση περισσότερο, εμπλουτισμένη και ενισχυμένη.  

Το έργο θέλει να ενθαρρύνει τους χρήστες να ενεργοποιηθούν, να σηκωθούν από το 

κάθισμα, να κινηθούν και να αλληλεπιδράσουν με το έργο αλλά και μεταξύ τους. Επίσης 

θέλει να τους ενθαρρύνει να σκεφτούν για ευρύτερα θέματα της κοινότητας όπως τον 

ρόλο των δημόσιων μεταφορών που ενώνει όλους τους ανθρώπους, τον ρόλο της 

τεχνολογίας στην κοινωνία μας, την αντίληψη του ηχητικού κόσμου γύρω μας και τη 

σημασία της περιβαλλοντικής ευαισθησίας.  
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Είναι σημαντικό, όταν πραγματοποιείται μια ηχητική εγκατάσταση, ο σχεδιαστής μετά 

από εκτεταμένη έρευνα να την εντάξει στο περιβάλλον, χωρίς να παρεμβαίνει στην 

υπάρχουσα ηχητική κατάσταση, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν επιπρόσθετα ηχητικά 

προβλήματα.  

(David Birchfield, Kelly Phillips, Assegid kidane, David Lorig 2006) 

 

 

 

2006 

Carolina Briones 

Leds Urban Carpet 

Interactive Urban 

Installation 

Bath: 

New Bond Place 

Southgate Street 

Avon River 

Το έργο αποτελεί μια φορητή δημόσια εγκατάσταση με τη μορφή ενός τάπητα. Η 

εγκατάσταση αποτελείται από δυο επίπεδα. Το πρώτο είναι ένα πλέγμα από λαμπάκια 

(led), τα οποία ανάβουν και σβήνουν (σύμφωνα με ένα πρόγραμμα υπολογιστή). Τα 

λαμπάκια αλληλεπιδρούν με τους περαστικούς, σημαδεύοντας την διαδρομή την οποία 

ακολουθούν. Η θέση του κάθε περαστικού πάνω στον τάπητα αναγνωρίζεται από το 

δεύτερο επίπεδο, το οποίο αποτελείται από ένα πλέγμα από αισθητήρες πίεσης.  

(Briones Carolina,Fatah gen. Schieck Ava, Mottram Chiron 2007) 
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2006 

Karmen Franinovic 

Yon Visell 

Skyhooks 

Installation 

Belgium 

Festival Happy new ears 

Το Skyhooks αποτελεί ένα διαδραστικό ηχητικό γλυπτό. Αποτελείται από έναν χώρο, ο 

οποίος είναι γεμάτος από αόρατα ηχητικά αντικείμενα (isos). Στον χώρο αυτό υπάρχουν 

επίσης 5 μεγάλα ροζ μπαλόνια, γεμάτα με ήλιο. Τα μπαλόνια αυτά είναι προσκολλημένα 

σε αντικείμενα που έχουν οι χρήστες (π.χ κράνη). Η ηχητική σύνθεση παράγεται από τις 

συγκρούσεις που γίνονται μεταξύ των μπαλονιών και των iso. Η αναπαραγωγή των 

ήχων γίνεται με τη χρήση 4 ηχείων. Το σύστημα σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε το 

τεχνικό του κομμάτι να είναι αόρατο. 

 

 

 

2007 

Haque design +research 

Burble 

Installation 

London 
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Το Burble αποτελεί μια τεράστια κατασκευή που φτάνει προς τον ουρανό. Αποτελείται 

από περίπου 1000 μεγάλα μπαλόνια γεμάτα με ήλιο. Κάθε ένα μπαλόνι είναι εφοδιασμένο 

με έναν μικροεπεξεργαστή και led, τα οποία δημιουργούν διάφορα σχήματα στην 

επιφάνεια του μπαλονιού. Τα μπαλόνια αντιδρούν στις κινήσεις του κοινού και του αέρα, 

δημιουργώντας χρώματα και εικόνες. Η εγκατάσταση αυτή έχει μεγάλες διαστάσεις και 

μπορεί να συγκριθεί σε μέγεθος με τα υπάρχοντα κτήρια της περιοχής. 

 

 

 

2007 

Haque design +research 

Evoke 

Installation 

England 

 

H εγκατάσταση αποτελείται από μια μεγάλου μεγέθους προβολή που εμφανίζεται στην 

πρόσοψη του καθεδρικού ναού του York Minister. Ο καθεδρικός ναός χτίστηκε για να 

ενώνει πνευματικά την επίγεια ζωή με την ουράνια. Στην παρούσα εγκατάσταση οι 

φωνές, λέξεις, ήχοι, μουσική και θόρυβοι που παράγονται από το κοινό, δημιουργούν τα 

χρώματα που εμφανίζονται πάνω στην πρόσοψη του κτηρίου, έτσι η επιφάνεια αποκτά 

μια μαγική εικόνα.  
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2008 

Haque design +research 

Primal Source 

Performance/Installation 

Santa Monica 

California 

Η εγκατάσταση αυτή υλοποιήθηκε σε μια παραλία, κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ. 

Χρησιμοποιεί ένα μεγάλου μεγέθους, εξωτερικού τύπου και με κυματισμούς σύστημα 

προβολής καθώς και 8 μικρόφωνα που συλλαμβάνουν τους ήχους. Το σύστημα 

ανταποκρίνεται στις φωνές των ανθρώπων και στη μουσική που ακούγεται, 

δημιουργώντας μια οφθαλμαπάτη από χρώματα που αλλάζει κάθε λίγα λεπτά, ανάλογα 

με το πόσο ενεργή είναι η συμμετοχή του κοινού. 
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2008 

Θοδωρής και Σταύρος 

Σπυρόπουλος  

Memory Cloud 

Interactive Installation 

Trafalgar Square 

London 

Πρόκειται για μία εγκατάσταση που στήθηκε στην Πλατεία Trafalgar του Λονδίνου από 

δύο Έλληνες καλλιτέχνες, τους αδελφούς Θοδωρή και Σταύρο Σπυρόπουλο. Η 

αποστολή γραπτών μηνυμάτων SMS σε έναν συγκεκριμένο αριθμό ήταν αρκετή για να 

δούνε οι αποστολείς τα μηνύματά τους να φιγουράρουν στον λονδρέζικο ουρανό με τη 

μορφή τρισδιάστατων μηνυμάτων καπνού. Το έργο επιχειρούσε να συνδυάσει ένα πολύ 

σύγχρονο μέσο επικοινωνίας με ένα άλλον που φτάνει τα 5.000 χρόνια πίσω. Η ιδέα για 

την δημιουργία αυτού του έργου ξεκίνησε με κάποια πειράματα οπτικοποίησης του 

γραπτού λόγου. Αναπτύσσοντας το έργο οι δημιουργοί σκέφτηκαν πανάρχαιες 

πρακτικές οπτικής επικοινωνίας, σαν τα σήματα καπνού. Πάνω σε αυτά δημιούργησαν 

ένα υβρίδιο, που συνδύαζε τον καπνό με μια διεπαφή (διεπιφάνεια) που ο κόσμος 

γνωρίζει καλά, όπως τα sms. Κατάφεραν έτσι να δημιουργήσουν μια καλλιτεχνική 

πλατφόρμα ώστε ένα μεγάλο πλήθος συμμετεχόντων απ’ όλο τον κόσμο να μπορεί να 

δώσει υλική υπόσταση σε μια συζήτηση. Οι καλλιτέχνες ήθελαν να δημιουργήσουν ένα 
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έργο πάνω στη συλλογική εμπειρία και την επικοινωνία, μια δημόσια πλατφόρμα που 

θα ζωντάνευε τον κοινό χώρο μέσω της συζήτησης. Ο κόσμος χρησιμοποίησε το έργο 

με πολύ ενδιαφέροντες τρόπους, όπως το ότι έστελναν πολύ προσωπικά μηνύματα 

δημόσιας εκδήλωσης αγάπης. Το κοινό «χάθηκε» στην εμπειρία και στη συζήτηση. 

Υπήρχε μεγάλο πλήθος το οποίο ενδιαφερόταν για τις σκέψεις και τα συναισθήματα των 

άλλων ανθρώπων. Το σόου πρόκειται να ταξιδέψει στην Νέα Υόρκη εντός του 2009 

όπου θα έχει ένα χαρακτήρα μνήμης για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την 

11η Σεπτεμβρίου. 

 

3.1.2 Σκοπός δημιουργίας μιας εγκατάστασης 
 

Οι διαδραστικές εγκαταστάσεις δεν είναι μόνο ένας τρόπος καλλιτεχνικής έκφρασης, 

έχουν ποικίλους και πολύπλοκους στόχους. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι: 

 

1. Να μπορέσουν άνθρωποι, άγνωστοι μεταξύ τους, πολλές φορές με διαφορετική 

εθνικότητα, διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα και διαφορετική κοινωνική και 

οικονομική κατάσταση, να βρεθούν στον ίδιο χώρο και να επικοινωνήσουν 

μεταξύ τους.  

2. Να μπορέσουν οι άνθρωποι να αλληλεπιδράσουν με το φυσικό περιβάλλον. 

Δηλαδή να μπορέσουν να βιώσουν με έναν άλλο τρόπο την πόλη τους, τη 

γειτονιά, την κοινότητα, να αλλάξουν την καθημερινή τους πορεία και να 

ανακαλύψουν σημεία της πόλης που μέχρι τώρα δεν είχαν τη δυνατότητα να 

γνωρίσουν, βιώνοντας έτσι νέες εμπειρίες. 

3. Να προσφερθεί στους ανθρώπους ένα περιβάλλον, στο οποίο θα μπορούν να 

λειτουργήσουν ελεύθερα, όπως ακριβώς νιώθουν και αισθάνονται, 

απαλλαγμένοι από συναισθήματα αμηχανίας. 

4. Να ενθαρρυνθούν οι άνθρώποι ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες και όχι 

παθητικές οντότητες, αποκτώντας πληρέστερη αντίληψη του περιβάλλοντος. Να 

μάθουν να σκέφτονται και να προβληματίζονται για ευρύτερα θέματα της 

κοινότητας. 

5. Οι διαδραστικές εγκαταστάσεις προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα μελέτης και 

κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε διαφορετικές συνθήκες. 
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Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα των πολιτών, τον τρόπο με 

τον οποίο αντιλαμβάνονται τον χώρο γύρω τους, το πως σχετίζονται μεταξύ τους 

και με το περιβάλλον κ.α. 

6. Αποτελούν πηγή έμπνευσης και πληροφόρησης σε τομείς όπως το Computer 

Supported Cooperative Work και το Human Computer Interaction, και 

λειτουργούν σαν ξεκίνημα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. 

 

3.1.3 Υλικός Εξοπλισμός 
 

Για την υλοποίηση μιας διαδραστικής εγκατάστασης, είναι απαραίτητη η χρήση 

διαφόρων υλικών. Αυτά όμως που θα επιτρέψουν να λειτουργήσει η διάδραση μεταξύ 

του χρήστη και της εγκατάστασης είναι: 

 

1. Οι Αισθητήρες: Αποτελούν το κλειδί μιας διαδραστικής εγκατάστασης διότι 

συνδέουν τους ανθρώπους με το υπολογιστικό σύστημα. Οι αισθητήρες 

προσλαμβάνουν εξωτερικά ερεθίσματα όπως: φως, ήχο, θερμότητα, πίεση, 

ηλεκτρομαγνητισμό κ.α. και τα μετατρέπουν σε σήμα, το οποίο μεταφέρετε σε 

έναν υπολογιστή. Οι πιο συχνοί τύποι αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στις 

διαδραστικές εγκαταστάσεις είναι: αισθητήρες πίεσης, όπως χαλιά πίεσης, 

μαξιλάρια πίεσης, που βρίσκονται κυρίως στο πάτωμα, αισθητήρες φωτός, 

εγγύτητας και κίνησης και ήχου (κινητές συσκευές όπως GPS, PDAS, 

Bluetooth,mobile phones) 

2. Ένας μικρο-ελεγκτής (microcontroller): Είναι ένας πολύ μικρός και απλός 

υπολογιστής, ο οποίος δέχεται πληροφορίες από τους αισθητήρες, τις 

επεξεργάζεται και τις διοχετεύει σε άλλες συσκευές ή υπολογιστές τους οποίους 

και συντονίζει. (Basic Stamp, BX-24, PIC chips, Atmel chips, Arduino I/O board 

and Wiring I/O)  

3. Ένα δίκτυο υπολογιστών: Επιτρέπει τη χρήση δυο ή περισσότερων 

υπολογιστών ταυτόχρονα, αυξάνοντας έτσι τη διεκπεραιωτική δύναμη των 

προγραμμάτων. Χρησιμοποιείται όταν το μέγεθος της εγκατάστασης είναι 

μεγάλο.  

(Carolina Briones 2006.) 
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3.1.4 Κατηγορίες επισκεπτών 
 

Για να λειτουργήσει οποιασδήποτε διαδραστική εγκατάστασης, είναι απαραίτητη η 

παρουσία των ανθρώπων-«επισκεπτών». Οι κυριότερες κατηγορίες είναι: 

 

1. Οι Περαστικοί: Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι που 

θα περάσουν δίπλα ή μέσα από το περιβάλλον της εγκατάστασης, αλλά δεν θα 

αλληλεπιδράσουν με το σύστημα. Θα ρίξουν μια ματιά και θα συνεχίσουν την 

πορεία τους. Επίσης είναι και όσοι στέκονται για ένα μικρό χρονικό διάστημα 

κοντά στην εγκατάσταση, κοιτάζουν, αισθάνονται την ατμόσφαιρά της και έχουν 

το ρόλο του κοινού σε μια θεατρική παράσταση. 

2. Οι Χρήστες: Εδώ περιλαμβάνονται οι επισκέπτες που θα μπουν στην 

εγκατάσταση, και για κάποιο χρονικό διάστημα θα αλληλεπιδράσουν μαζί της και 

μεταξύ τους. Θα προσπαθήσουν να καταλάβουν πως λειτουργεί το σύστημα και 

θα αναπτύξουν κάποια μορφή κοινωνικής σχέσης με τους άλλους 

συμμετέχοντες. 

3. Οι Performer: Σε αυτή την κατηγορία επισκεπτών, περιλαμβάνονται αυτοί που 

κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής του με το σύστημα, θα αναλάβουν έναν 

πιο ενεργό ρόλο. Η συμπεριφορά τους και ο τρόπος που αλληλεπιδρούν με το 

σύστημα, θα εμπνεύσει και άλλους ανθρώπους και θα τους προσκαλέσει σε 

αλληλεπίδραση. 

4. Οι Λειτουργικοί Επισκέπτες: Αυτοί οι επισκέπτες αναλαμβάνουν έναν πιο 

λειτουργικό ρόλο. Βοηθούν άλλους ανθρώπους να βιώσουν την εμπειρία της 

εγκατάστασης, καθοδηγώντας τους μέσα στο περιβάλλον της και δίνοντας τους 

συμβουλές για το πως να αλληλεπιδράσουν με αυτήν. 

5. Οι Βάνδαλοι: Εδώ ανήκουν οι επισκέπτες οι οποίοι θα κακομεταχειρισθούν τα 

στοιχεία της εγκατάστασης και θα προκαλέσουν βανδαλισμούς. Αυτή η 

αντίδραση δεν θεωρείται απαραιτήτως αρνητική. Βοηθάει στο να μελετήσουμε 

και να κατανοήσουμε καλύτερα τις αντιδράσεις των ανθρώπων απέναντι σε 

διαδραστικές εγκαταστάσεις που εκτίθενται σε δημόσιους χώρους. Θέτει επίσης 

ερωτήματα σχετικά με την φύση και την αναγκαιότητα τέτοιων έργων. 
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Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι πολλές φορές εκτός από τους ανθρώπους, «χρήστες» 

μιας εγκατάστασης είναι και άλλα ζωντανά όντα ή φυσικά στοιχεία του περιβάλλοντος 

(ζώα, πουλιά, αέρας, βροχή). 

 

3.1.5 Αλληλεπίδραση του έργου με το κοινό 

 

Οι σχεδιαστές κατά τη διάρκεια υλοποίησης των διαδραστικών εγκαταστάσεων 

παρατήρησαν και κατέγραψαν σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την 

αλληλεπίδραση του κοινού με την εγκατάσταση. Είδαν λοιπόν ότι: 

Ένα από τα κύρια στοιχεία που προσελκύει τους περαστικούς στην εγκατάσταση, είναι η 

περιέργεια. Αρχικά συγκεντρώνονται γύρω από αυτήν και την παρατηρούν, 

προσπαθώντας να καταλάβουν πως λειτουργεί το σύστημα, ποιους κανόνες επιβάλλεται 

να ακολουθήσουν, ποιο είναι το κοινωνικό πρωτόκολλο που τη διέπει. Συγχρόνως 

παρατηρούν πως οι άλλοι αλληλεπιδρούν με το σύστημα και μεταξύ τους. Έχει 

παρατηρηθεί ότι οι περισσότεροι από τους μεγάλους χρειάζονταν αρχικά κάποιον για να 

τους εξηγήσει το νόημα του έργου, πριν επιτρέψουν στους εαυτούς τους να 

συμμετέχουν στην εμπειρία, ενώ τα παιδιά αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον 

ευκολότερα, με παιχνιδιάρικη διάθεση. Ο χρόνος που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος για 

να νιώσει ασφαλής και να ξεπεράσει την αμηχανία και την ντροπή που νιώθει μπροστά 

στο κοινό που τον παρακολουθεί ποικίλει. Το πόσο εύκολα θα ξεπεράσουν οι χρήστες 

τις δυσκολίες τους και θα αποφασίσουν να συμμετέχουν, έχει να κάνει με την σχεδίαση 

της διεπαφής. Η συμμετοχή γίνεται την στιγμή που έχουν καταλάβει πως λειτουργεί το 

σύστημα και τι τους έχει ζητηθεί να κάνουν.  

Όταν βρίσκονται μέσα στην εγκατάσταση, τείνουν να βρίσκονται μακριά από αγνώστους, 

ενώ αλληλεπιδρούν πιο εύκολα με φίλους.  

Αφού αλληλεπιδράσουν με την εγκατάσταση, ορισμένοι άνθρωποι θέλουν να 

μοιραστούν την εμπειρία τους ευκολότερα με φίλους ενώ δυσκολότερα με αγνώστους. 

Έχουν συχνά την ανάγκη και την επιθυμία να εξηγήσουν τους κανόνες της 

αλληλεπίδρασης στους άλλους ανθρώπους που είναι κοντά, δημιουργώντας έτσι ένα 

είδος κοινωνικοποίησης. (Briones C., 2007) 
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Οι χρήστες κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης τους με διαδραστικές εγκαταστάσεις 

που βρίσκονται σε δημόσιους εξωτερικούς χώρους, βιώνουν διάφορα συναισθήματα 

άλλοτε ευχάριστα και άλλοτε δυσάρεστα.  

Τα ευχάριστα συναισθήματα (απόλαυση, ευτυχία, έκπληξη, αίσθηση ελευθερίας, 

ενθουσιασμό, διέγερση, έκσταση, χαλάρωση κ. α.) προέρχονται από την δυνατότητα που 

δίνει στους χρήστες η εγκατάσταση για εξερεύνηση, πειραματισμό και συμμετοχή 

καθώς και αλληλεπίδραση με το σύστημα και με τους άλλους. Τα δυσάρεστα 

συναισθήματα (άγχος, φόβος, λύπη, δυσφορία, ανησυχία, ντροπή) συνήθως 

προκαλούνται από τον συνωστισμό πολλών ανθρώπων στο χώρο της εγκατάστασης, 

από τις άσεμνες χειρονομίες και εκφράσεις που μπορεί πολλοί από αυτούς να 

χρησιμοποιούν αλλά και από την παρουσία πολλών μικρών παιδιών τα οποία 

εκλαμβάνοντας την εγκατάσταση σαν παιχνίδι, συμπεριφέρονται σαν να βρίσκονται στο 

χώρο μιας παιδικής χαράς (ουρλιαχτά, φωνές, γέλια). 

 

3.2 Σχεδιαστικές προδιαγραφές 

 

3.2.1 Προβληματικός χώρος (μελέτη-χαρακτηριστικά) 

 

Οι διαδραστικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους, 

συνήθως απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό όλων των ηλικιών (από μικρά παιδιά μέχρι 

γέροντες). Το κοινό αυτό συνήθως αγνοεί την ύπαρξη και το νόημα τέτοιου τύπου 

εγκαταστάσεων και δεν είναι ενήμερο για το τι πρόκειται να συμβεί όταν βρεθεί μέσα σε 

ένα τέτοιο περιβάλλον. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές δυσκολίες και προβλήματα κατά τη 

σχεδίαση μιας τέτοιας εγκατάστασης έτσι ώστε αυτή να μπορεί να προσελκύει ένα τέτοιο 

κοινό, να το ενθαρρύνει να συμμετάσχει, αλλά και να του διατηρεί το ενδιαφέρον για 

κάποιο χρονικό διάστημα.  

Οι Harry Brignull και Yvonne Rogers από το Interactive Lab του πανεπιστημίου του 

Sussex, υποστηρίζουν μέσα από την έρευνά τους ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό 

αυτού του κοινού είναι η αντίσταση του στη συμμετοχή. Αυτό προκαλείται από ένα 

έντονο αίσθημα αμηχανίας και ντροπής που οφείλεται στην έκθεση του χρήστη σε 

δημόσια θέα μπροστά σε ένα άγνωστο κοινό. Ο Churchill ανακάλυψε ότι οι χρήστες 

ήθελαν μια συνεχή ενθάρρυνση για να μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν με την 
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εγκατάσταση. Ο Carter διαπίστωσε ότι οι χρήστες δεν αλληλεπιδρούν με την 

εγκατάσταση αν δεν λάβουν σωστή πληροφόρηση για τον λόγο ύπαρξής της. Ο 

Agamanolis διαπίστωσε πως το πιο σημαντικό κομμάτι της σχεδίασης είναι το πως η 

εγκατάσταση θα τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού για αλληλεπίδραση. (Brignull H., 

Rogers Y., 2003) 

 

3.2.2 Επιτυχία-Αποτυχία μιας εξωτερικής εγκατάστασης 

 

Η επιτυχία ή η αποτυχία μιας διαδραστικής εγκατάστασης σε εξωτερικό δημόσιο 

χώρο, επηρεάζεται σημαντικά από τον χώρο στον οποίο θα υλοποιηθεί. Τα φυσικά 

χαρακτηριστικά αλλά και η μέχρι τώρα υπάρχουσα μορφή χρήσης του χώρου 

(πάρκο, δρόμος, στάση λεωφορείου, πλατεία) επηρεάζουν διαφορετικά τον τρόπο 

που θα στηθεί και που θα λειτουργήσει η εγκατάσταση καθώς και τον τρόπο που θα 

αντιδράσουν οι άνθρωποι που θα συμμετάσχουν.  

Στις εγκαταστάσεις που γίνονται σε εξωτερικό δημόσιο χώρο δεν μπορεί να 

προβλεφθεί ποιο κοινό θα συμμετάσχει, το ποιο θα είναι το μορφωτικό και 

πολιτισμικό του υπόβαθρο, το αν θα έχει ή όχι παρόμοιες εμπειρίες, πόσο χρόνο θα 

σπαταλήσει στην εγκατάσταση καθώς και ποιες άλλες δραστηριότητες θα 

συμβαίνουν στον γύρω χώρο.  

Συνεπώς η ικανότητα μιας διαδραστικής δημόσιας εγκατάστασης να δημιουργήσει 

κοινωνική αλληλεπίδραση, εξαρτάται από την κοινωνική ατμόσφαιρα όπου είναι 

τοποθετημένη η εγκατάσταση και τον τύπο του κοινού που θα συμμετάσχει. (Briones 

C.,2006) 

 

3.2.3 Design guidelines-Κατευθυντήριες γραμμές 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται μια σειρά από στοιχεία τα όποια πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν 

στη διαδικασία σχεδίασης μιας επιτυχημένης διαδραστικής εγκατάστασης σε εξωτερικό 

δημόσιο χώρο σύμφωνα με την βιβλιογραφία (Briones C., Fatah G. Schieck A., Mottram C., 

2007. A socializing interactive installation for the urban environments, Solina F., Peer P., Batageij B, 

Samo Juvan,University of Ljubljana, 2002. 15 seconds of fame-an interaction computer based art 

installation, Charitos D., Bourdakis V., Gavrilou E., 2006. Embedding an Audiovisual Interactive 

Installation Environment in Urban Space for Enhancing Social Interaction, Franinovic K., Visell Y., 2007. 
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New musical interfaces in context: sonic interaction design in the urban setting, Briones C., 2006. Leds 

Urban Carpet: A portable interactive installation for urban environments) 

 

1. Είναι απαραίτητη η ολοκληρωμένη μελέτη του χώρου όπου θα υλοποιηθεί η 

εγκατάσταση, του περίγυρου (κτίρια, δρόμοι, παραπέτα-τοιχία, δέντρα), 

φωτισμού (φυσικούς και τεχνητούς) καθώς και του τρόπου σήμανσης της 

εγκατάστασης (landmarking) 

2. Οι έρευνες έδειξαν ότι η ροή της κίνησης των περαστικών στον περιβάλλοντα 

χώρο καθώς και οι δραστηριότητες που συμβαίνουν εκεί, έχουν άμεση 

επίδραση στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι την 

εγκατάσταση. Όταν η εγκατάσταση βρισκόταν σε σημεία όπου υπήρχε πολλή 

κίνηση από περαστικούς ήταν πολύ πιο δύσκολο να τους τραβήξει το 

ενδιαφέρον, παρά σε περιπτώσεις όπου η ροή ήταν μικρότερη. 

3. Σημαντικό στοιχείο της σχεδίασης αποτελεί η σωστή αναλογία ανάμεσα στις 

διαστάσεις της εγκατάστασης και στις διαστάσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Η αναλογία θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εγκατάσταση να 

μην χάνεται μέσα στο περιβάλλον, να τραβάει το ενδιαφέρον των περαστικών 

χωρίς όμως να νιώθουν ότι τους περιορίζει.  

4. Έχει παρατηρηθεί ότι ένας μεγάλος άδειος χώρος γύρω από την εγκατάσταση 

κάνει τους ανθρώπους πιο διστακτικούς στο να πλησιάσουν και να 

συμμετάσχουν. Παρόλα αυτά το να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στην 

περίμετρο της εγκατάστασης, είναι απαραίτητο ώστε να δοθεί η ευκαιρία και ο 

χρόνος στους περαστικούς να καταλάβουν τι γίνεται και να αποφασίσουν αν θα 

γίνουν παρατηρητές ή ενεργοί συμμετέχοντες. 

5. Η σχεδίαση της διεπαφής πρέπει να είναι ελκυστική, να μοιάζει με παιχνίδι και ο 

τρόπος χρήσης της να είναι εύκολα κατανοητός, χωρίς πολυπλοκότητα, ώστε να 

αυξηθούν οι αυθόρμητες αντιδράσεις. Μια εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει 

γνώριμα στοιχεία και εμπνέει οικειότητα στους ανθρώπους, μειώνει τις 

πιθανότητες να νιώθουν αμηχανία ή ντροπή.  

6. Σε περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθούν οθόνες προβολής, έχει σημασία ο 

τύπος της οθόνης (οριζόντιος ή κάθετος στο έδαφος). Κάθε τύπος οθόνης 

ενθαρρύνει και διαφορετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Έχει παρατηρηθεί 

ότι οι οριζόντιες οθόνες ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να δοκιμάζουν 



95 

περισσότερους ρόλους, να εξερευνούν περισσότερες ιδέες και να 

συνεργάζονται ευκολότερα μεταξύ τους. Σε αντίθεση με τις κάθετες οθόνες 

όπου η συνεργασία των ανθρώπων φαίνεται να είναι πιο δύσκολη και αδέξια. 

7. Παρόλο που η τεχνολογία που χρησιμοποιείται δεν χρειάζεται να είναι εμφανής, 

είναι σημαντικό το κοινό να καταλαβαίνει με ποιο τρόπο οι κινήσεις του 

επηρεάζουν την αλληλεπίδραση με το σύστημα της εγκατάστασης. Οι χρήστες 

δεν θα συνεχίσουν να συμμετέχουν, εάν δεν υπάρχει άμεση απόκριση του 

συστήματος στις πράξεις τους και αν δεν νιώθουν ότι οι ίδιοι επηρεάζουν το 

σύστημα. 

8. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν πως ο κόσμος χρειάζεται να γνωρίζει εκ των 

προτέρων πως λειτουργεί η διαδραστική διαδικασία και πως πρέπει να 

αλληλεπιδράσουν με αυτήν. (μέσω poster, ταινιών ή μηνυμάτων). (Riet 2003)  

9. Οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να εισέρχονται και να αποχωρούν από την 

εγκατάσταση χωρίς αυτό να διαταράσσει τη λειτουργία της και τις 

αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτήν. 

10. Προσεκτική μελέτη πρέπει να γίνει και στην επιλογή των υλικών και στη 

σχεδίαση ώστε να εξασφαλισθεί ότι η εγκατάσταση θα είναι λειτουργική, θα 

χρειάζεται τις ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και θα διαρκέσει για όσο 

διάστημα απαιτείται. Θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κίνδυνοι όπως οι καιρικές 

συνθήκες αλλά και οι βανδαλισμοί, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται ακριβά και 

ευαίσθητα υλικά.  

11. Όταν θέλουμε η εγκατάσταση να μπορεί να μεταφερθεί σε διαφορετικούς 

δημόσιους χώρους (ώστε να δοκιμαστεί υπό διαφορετικές συνθήκες) πρέπει να 

είναι ευέλικτη και να εγκαθίσταται γρήγορα. 

12. Πάντα θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν και να ρυθμίζονται ζητήματα που 

αφορούν την ασφάλεια των πολιτών και της γύρω περιοχής. 

13. Συνήθως μόνο ένα ποσοστό των χρηστών θα ικανοποιηθεί από την 

εγκατάσταση. Οι υπόλοιποι θα βρούνε την δραστηριότητα ανεπαρκή και θα 

στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον τους. 

 

 

 



96 

3.3 Νέα υλικά και νέες τεχνολογίες στις διαδραστικές εγκαταστάσεις. 

 

Οι σχεδιαστές τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιώντας την εμπειρία που απέκτησαν από 

την εφαρμογή των καλλιτεχνικών διαδραστικών εγκαταστάσεων (αλληλεπίδραση 

χρήστη-εγκατάστασης), δημιούργησαν νέες μορφές τέχνης και νέα υλικά, τα οποία 

βρίσκονται σε διαδραστική σχέση με τους χρήστες. Έτσι προέκυψαν: 

 

1. Interactive Wallpaper 

 

Τι γίνεται όταν μια παραδοσιακά στατική και αθώα 

ταπετσαρία ζωντανεύει, αποκτά μνήμη, αισθάνεται τον 

χώρο και γίνεται ενήμερη των γεγονότων της 

καθημερινής μας ζωής; Οι διαδραστικές ταπετσαρίες 

(Interactive wallpaper) αντιπροσωπεύουν μια νέα 

ψηφιακή μορφή τέχνης, καθώς αντιλαμβάνονται, 

προσλαμβάνουν και αντιδρούν στα ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος σαν να είναι ζωντανές. Τέτοια 

παραδείγματα διαδραστικής ταπετσαρίας είναι: 

William Morris Wallpaper-The fruit-and-flower 

 

Στην ταπετσαρία αυτή κίτρινα λεμόνια και λουλούδια που 

ανθίζουν, κρέμονται από τα κλαδιά ενός δέντρου. Αυτή η 

ταπετσαρία έχει σχεδιαστεί ώστε να αναγνωρίζει τις 

εκάστοτε γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής και να 

αντιδρά διαφορετικά σε αυτές (αλλάζει χρώμα όταν 

αλλάζει τοποθεσία). Επιπλέον μπορεί να αναγνωρίζει την 

παρουσία των ανθρώπων και να θυμάται όσους 

ανθρώπους πέρασαν από εκεί.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 

Word Map Wallpaper 

 

Είναι μια διαφορετική κατηγορία ταπετσαρίας που 

συνδυάζει οπτική και ακουστική πληροφορία. 

Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τμήματα από συζητήσεις που 

πραγματοποιούνται στο χώρο της και τα μετατρέπουν σε 

κείμενο, το οποίο εμφανίζεται πάνω στη ταπετσαρία, 

κινείται, θολώνει και αλλάζει μέγεθος και μπορεί ακόμη 

και να εκτυπωθεί. Όταν ο επισκέπτης πλησιάζει, η 

ταπετσαρία αντιλαμβάνεται αυτήν την κίνηση και οι λέξεις 

κινούνται αργά προς τον επισκέπτη. Η ταπετσαρία 

μετατρέπει την αίθουσα σε έναν ενεργό χώρο που 

συλλαμβάνει τις διαθέσεις και τις σκέψεις της κάθε 

ημέρας.  

Lichtenstein Wallpaper 

 

Τα ζωγραφικά έργα του καλλιτέχνη Lichtenstein με τη 

χρήση των νέων μέσων της τεχνολογίας, 

αναδημιουργήθηκαν και μετατράπηκαν σε ταπετσαρίες 

που αποτελούνται από πολλές μικρές κουκίδες. Οι 

κουκίδες βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των γραμμών του 

σχεδίου και δεν μπορούν να φύγουν από αυτά. Κάθε 

κουκίδα είναι προγραμματισμένη να έχει την δική της 

ανεξάρτητη συμπεριφορά, κινείται και μικραίνει 

ανταποκρινόμενη στην παρουσία των επισκεπτών. Καθώς 

ο επισκέπτης πλησιάζει κοντά στην ταπετσαρία, οι 

κουκίδες μικραίνουν σε μέγεθος, έτσι ώστε ο πίνακας να 

έχει πάντα το ίδιο μέγεθος, ανεξάρτητα από την απόσταση 

παρατήρησης. Όταν όμως ο επισκέπτης έρχεται πολύ 

κοντά στην ταπετσαρία, οι κουκίδες κινούνται προς τις 

γωνίες του έργου, αφήνοντας τελικά ένα άδειο 

περίγραμμα (το έργο εξαφανίζεται). Έτσι δημιουργήθηκε 

ένας ζωντανός πίνακας που αλλάζει και 

αναδιαμορφώνεται από τον παρατηρητή.  

(Huang J., Waldvogel M., 2005). 
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2. Memory Rich Clothing 

 

Τα ρούχα που φοράμε μας ζεσταίνουν ενώ παράλληλα 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα μας. 

Ενσωματώνοντας τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες μέσα στα 

ρούχα, πολλές φορές στοιχεία της προσωπικής 

ταυτότητας αλλά και της ζωής του χρήστη προβάλλονται 

και παρουσιάζονται στα γύρω άτομα. 

Intimate Memory 

 

                       

Πρόκειται για ένα πουκάμισο το οποίο έχει ενσωματωμένο 

στο κολάρο ένα μικρόφωνο και μια σειρά από led σε 

κατακόρυφη παράταξη στο μπροστινό τμήμα. Όταν κάποιος 

ψιθυρίζει κάτι στο αυτί ή φυσάει στο λαιμό του ατόμου που 

φοράει το πουκάμισο, τα led ανάβουν. Με την πάροδο του 

χρόνου τα led σβήνουν ένα ένα δείχνοντας πόση ώρα πέρασε 

από τη στιγμή που συνέβη το γεγονός.  

Invasion of Privacy 

 

Πρόκειται για ένα ρούχο που φέρει απάνω του κηλίδες, 

τις οποίες όταν κάποιος ακουμπήσει, αλλάζουν χρώμα. 

Έτσι οι άλλοι μπορούν να βλέπουν πάνω στο ρούχο που 

φοράει ένα άτομο, τα σημεία που κάποιος τον έχει 

ακουμπήσει. Επειδή το να αγγίζεις το σώμα κάποιου έχει 

σεξουαλικές προεκτάσεις, οι περισσότεροι άνθρωποι 

δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει να φορούν ένα τέτοιο ρούχο. 

Αυτό το ρούχο τονίζει το γεγονός ότι πολλές φορές οι 

τεχνολογίες μνήμης, εισβάλουν με διάφορους τρόπους 

στη ζωή των ανθρώπων, καταγράφουν, αποθηκεύουν και 
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εμφανίζουν κομμάτια από την προσωπική τους ιστορία, 

καταπατώντας έτσι την ιδιωτική τους ζωή. 

(Berzwska J., Yarin P.,2005) 

3. Defensible Dress 

 

 

Το αμυντικό φόρεμα σχεδιάστηκε για αν προστατεύσει τον 

προσωπικό χώρο του κάθε ανθρώπου, ο οποίος 

καθημερινά παραβιάζεται. Το φόρεμα αυτό φέρει 

αισθητήρες που ανιχνεύουν οποιονδήποτε πλησιάζει και 

«εισβάλει» στον προσωπικό χώρο του ατόμου 

(«μαρκάρει» τον προσωπικό χώρο του ατόμου που το 

φοράει) ενεργοποιώντας μια σειρά από μηχανισμούς για 

να αποτρέψει αυτή την εισβολή.  

http://www.hyarchitecture.com/ 

4. HearWear: The fashion of environmental Noise Display 

 

Συνήθως οι άνθρωποι έχουν μικρή ενημερότητα για την 

μόλυνση του αστικού περιβάλλοντος που προέρχεται από 

τους ήχους. Το HearWear είναι μια ηλεκτρονική συσκευή 

που μπορεί να φορεθεί και αντιδρά στον αστικό θόρυβο, 

δημιουργώντας μοτίβα από φως.  

http://www.siggraph.org/s2004/conference/etech/index.php?pageI

D=conference 

5. June 

 

Το June αποτελεί μια στερεοσκοπική εγκατάσταση, η 

οποία χρησιμοποιεί το SANDDE (μια τεχνολογία που 

αναπτύχθηκε από την IMAX) το οποίο επιτρέπει στους 

καλλιτέχνες να ζωγραφίζουν, όχι σε κάποια παραδοσιακή 

επιφάνεια ζωγραφικής, αλλά στο χώρο. Το SANDDE 

κάνει δυνατή μια νέα μορφή τέχνης η οποία συνδυάζει 

στοιχεία από την ζωγραφική, την γλυπτική, την κίνηση και 

τον ήχο. 

http://www.siggraph.org/s2004/conference/etech/index.php?pageI

D=conference 
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6. Reactive 

 

Το Reactive είναι μια άμεση βίντεο εγκατάσταση που 

προβάλλει την εικόνα του χρήστη σαν ένα ψηφιδωτό από 

μικρά σωματίδια. Η εγκατάσταση ενισχύει τις κινήσεις των 

χρηστών με αποτέλεσμα τα μικρά σωματίδια της 

βιντεοπροβολής να εκρήγνυνται. Το Reactive είναι ένα έργο 

τέχνης το οποίο αμφισβητεί κάθε μέχρι σήμερα γνωστό τρόπο 

για να εμφανίζουμε τους εαυτούς μας σε ψηφιακές εικόνες. 

http://www.siggraph.org/s2004/conference/etech/index.php?pageID=co

nference 

7. Swarm 

 

Το Swarm είναι ένα διαδραστικό έργο το οποίο προβάλει 

την εικόνα του χρήστη σαν ένα αφηρημένο πορτραίτο.  

http://www.siggraph.org/s2004/conference/etech/index.php?pageI

D=conference 

8. Healing 

 

Το Healing αποτελεί μια σύνθεση στο πάτωμα από 

διαδραστικά κομμάτια, κάθε ένα από τα οποία έχει ένα 

μοναδικό μοτίβο. Η επαφή του κάθε επισκέπτη με όποιο 

μοτίβο, το χαλάει δημιουργώντας «πληγές» στη σύνθεση. 

Όταν ο επισκέπτης φεύγει, κάθε μοτίβο που έχει 

καταστραφεί, «γιατρεύεται» με έναν διαφορετικό τρόπο. 

http://www.siggraph.org/s2004/conference/etech/index.php?pageI

D=conference 

9. Sound Flakes 

 

Το Sound Flakes αποτελεί μια διαδραστική τέχνη που 

απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Αποτελείται από 

χρωματιστές κάνουλες, που κάθε μια αντιπροσωπεύει και 

μια νότα. Όταν κάποιος ανοίγει την κάνουλα, η αντίστοιχη 

νότα πέφτει μέσα στη λιμνούλα, όπου και επιπλέει. Οι 

χρήστες μπορούν με μια κουτάλα, να ανακατεύουν τις 

http://www.siggraph.org/s2004/conference/etech/index.php?pageID=conference�
http://www.siggraph.org/s2004/conference/etech/index.php?pageID=conference�
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νότες που ήδη βρίσκονται στη λιμνούλα και να παράγουν 

κάθε φορά διαφορετική μουσική. 

http://www.siggraph.org/s2004/conference/etech/index.php?pageI

D=conference 

10. GelForce 

 

Το GelForce είναι μια νέα μορφή διεπαφής που μπορεί να 

μετρήσει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την δύναμη: 

κατεύθυνση, μέγεθος και διασπορά. Έτσι το GelForce 

μπορεί και μετράει πληροφορίες που δεν μπορούν να 

ανιχνευθούν και να μετρηθούν από τους ήδη υπάρχοντες 

αισθητήρες. Είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για 

πολλές εφαρμογές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια 

διαισθητική διεπαφή, όπως σε υπολογιστές με οθόνη 

αφής, αλλά και σαν δυνατό εργαλείο για την 

αλληλεπίδραση σε εικονικά περιβάλλοντα.  

http://www.siggraph.org/s2004/conference/etech/index.php?pageI

D=conference 

11. Untetherde Force Feedback Interface That Uses Air Jets 

 

Αποτελεί μια διεπαφή ή οποία δεν έχει καθόλου καλώδια 

και άλλους συνδέσμους και χρησιμοποιεί κινητήρες αέρα 

για να παρέχει ανάδραση. Η αίσθηση της αφής –επαφής 

μεταφέρεται μέσα από τους κινητήρες αέρα και 

μετατρέπεται σε οπτικά στοιχεία που προβάλλονται σε μια 

οθόνη προβολής. 

http://www.siggraph.org/s2004/conference/etech/index.php?pageI

D=conference 
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12. Lumisight Table: Interactive View- Dependent Display Table Surrounded by 
multiple users 

 

Όταν χρησιμοποιούμε έναν υπολογιστή τα μάτια μας είναι 

επικεντρωμένα στην οθόνη και τα χέρια μας περιορίζονται 

στο πληκτρολόγιο ή στο ποντίκι. Έτσι όταν πολλοί χρήστες 

υπολογιστών, εργάζονται στον ίδιο χώρο, στοιχεία που 

αφορούν την επικοινωνία μεταξύ τους, όπως η ανταλλαγή 

στα βλέμματα, οι εκφράσεις του προσώπου και η κίνηση 

των χεριών, αγνοούνται. Το Lumisight Table αποτελεί ένα 

νέο διαδραστικό τραπέζι το οποίο μπορεί να συλλαμβάνει 

πληροφορίες από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα και να τις 

εμφανίζει σε μια κοινή οθόνη. Με το Lumisight Table 

μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα την οθόνη και 

το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, ενώ παράλληλα 

προσλαμβάνει και όλες τις εξωλεκτικές πληροφορίες από 

το περιβάλλον. Αυτά στοιχεία μπορούν να βελτιώσουν τις 

ανθρώπινες σχέσεις και την συνεργατική εργασία.  

http://www.siggraph.org/s2004/conference/etech/index.php?pageI

D=conference 

 

3.4 Τι υπόσταση έχει το έργο στον εξωτερικό χώρο χωρίς το κοινό 

 

Μια διαδραστική εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο εξ’ ορισμού χρειάζεται το κοινό της 

για να ολοκληρωθεί. Χωρίς το κοινό, τους ανθρώπους να την δουν, να την 

παρατηρήσουν, να την ενεργοποιήσουν και να την ολοκληρώσουν, η εγκατάσταση θα 

είναι στην ουσία ένα «νεκρό» έργο. Αναπτύσσεται βέβαια πάντα μια σχέση μεταξύ της 

εγκατάστασης και του περιβάλλοντα χώρου, έτσι ώστε το έργο να γίνει κομμάτι του 

περιβάλλοντος και το περιβάλλον κομμάτι του έργου. Άλλωστε επισκέπτες μιας 

δημόσιας εγκατάστασης δεν είναι μόνο οι άνθρωποι αλλά και κάθε ζωντανός 

οργανισμός (ζώα, πουλιά κ.α.) καθώς και τα στοιχεία της φύσης (αέρας, βροχή κ.α. )που 

μπορούν να καταφέρουν να την ενεργοποιήσουν για λίγο. 
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4 Ανάλυση και μελέτη της εγκατάστασης «Watch-Out! The 

eyes of the city» 

 

Watch Out! Send a Warning message to the World 

 

Πρόκειται για μια διαδραστική εγκατάσταση εξωτερικού χώρου η οποία υλοποιήθηκε 

για πρώτη φορά στη Σεούλ της Κορέας το 2002, υπό την ονομασία «Watch Out! Send a 

warning message to the world». 

 

Watch-Out! The eyes of the City 
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Η ίδια εγκατάσταση υλοποιήθηκε ξανά στην Αθήνα, υπό την ονομασία «Watch Out! The 

eyes of the city», σαν κομμάτι του προγράμματος «Άδραξε το φως: Διαδρομές στην 

Αθήνα» από την οργανωτική επιτροπή «Αθήνα 2004», στο πλαίσιο των Ολυμπιακών 

Αγώνων.  

Το πρόγραμμα αυτό αποτελούσε μια σύγχρονη ξενάγηση στο Ιστορικό Κέντρο της 

Αθήνας, μέσα από δυναμικές παρεμβάσεις εικόνων και φωτός. Οι φυσικές διαδρομές 

που συνδέουν τις κεντρικές πλατείες και τους χώρους πολιτισμού της Αθήνας μεταξύ 

τους (οι οποίες περνούν κοντά από τοποθεσίες-ορόσημα και διασχίζουν τις πιο 

ζωντανές γειτονιές της πρωτεύουσας) είχαν εμπλουτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο 

κόσμος να κατευθύνεται προς αυτές. Μεγάλα πανό είχαν τοποθετηθεί πάνω σε κεντρικά 

κτίρια και παρουσίαζαν πάνω από 40 φωτογραφίες Ελλήνων φωτογράφων. Δώδεκα 

υπερμεγέθη μπαλόνια υπερίπτανται κατά μήκος των διαδρομών και σηματοδοτούσαν 

κομβικά σημεία. Λάβαρα και κορδέλες στόλιζαν την πόλη με τα Ολυμπιακά Χρώματα. 

Συγχρόνως το «Άδραξε το Φως» περιελάμβανε και μία σειρά διαδραστικών 

παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο. Εννέα καλλιτέχνες και ομάδες σχεδιαστών από όλο 

τον κόσμο παρουσίαζαν διαδραστικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των διαδρομών. Οι 

εγκαταστάσεις χρησιμοποιούσαν το φως, φυσικό και τεχνητό, ως κυρίαρχο υλικό 

τους, και ενεργοποιούνταν με την άμεση συμμετοχή του κοινού. Παράλληλα μία σειρά 

από πολιτιστικά δρώμενα δρόμου συμπλήρωναν τις εγκαταστάσεις  

(Towards 2004 http://www.ana.gr/towards2004gr/towards94.htm) 

 

 

 

 

 

 

http://www.ana.gr/towards2004gr/towards94.htm/�
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4.1 Δημιουργοί 

Η εγκατάσταση του «Watch Out! The eyes of the city» στην Αθήνα υλοποιήθηκε από 

τον καλλιτέχνη Maurice Benayoun σε συνεργασία με τους:  

Παναγιώτη Κυριακουλάκο /Συντονιστής/ 

Κωνσταντίνο Δραχτίδη / Βοηθός Συντονιστή/ 

Μόδεστο Σταυράκη / Τεχνικός Διαχειριστής/ 

Γιώργο Καρβέλη / Web design-Coding/ 

Μαρία Κοντογιώργου / User Inteface design / Graphics/ 

 

4.2 Λίγα λόγια για τον Maurice Benayoun 

Ο Maurice Benayoun είναι ένας πρωτοπόρος καλλιτέχνης των νέων μέσων που 

γεννήθηκε στην Αλγερία το 1957. Ζει και εργάζεται στο Παρίσι με την γυναίκα του και 

την κόρη του. Το έργο του προκαλεί το διεθνές ενδιαφέρον και έχει κερδίσει πολλά 

βραβεία. Στη δουλειά του χρησιμοποιεί ποικίλα μέσα τα οποία και πολλές φορές 

συνδυάζει, όπως το βίντεο, την εικονική πραγματικότητα, την δικτυακή και ασύρματη 

τεχνολογία, τις μεγάλου μεγέθους εγκαταστάσεις σε δημόσιους χώρους και τις 

διαδραστικές εκθέσεις.  

• Το 1987 γίνεται συνιδρυτής σε ένα πρωτοποριακό εργαστήριο στο Παρίσι το Z-A, 

το οποίο για τα επόμενα 15 χρόνια δραστηριοποιήθηκε στην εξερεύνηση νέων 

τομέων στην τέχνη του computer animation, του real time graphics και στην 

διαδραστική τέχνη.  

• Μεταξύ του 1990-1993 συνεργάστηκε με τον Βέλγο γραφίστα συγγραφέα 

François Schuiten και υλοποίησαν το «The Quarxs», την πρώτη υψηλής 

ευκρίνειας 3Δ τηλεοπτική σειρά HDTV CG, που βραβεύτηκε και μεταδόθηκε 

διεθνώς. 

• Το 1993 βραβεύτηκε με το «Villa Medicis Hors Les Murs» υπό τη χορηγία του 

Υπουργείου Εξωτερικών, για το έργο του «Art After Museum», μια σύγχρονη 

συλλογή τέχνης στην εικονική πραγματικότητα.  

• Μετά το 1993 άρχισε να δημιουργεί εικονικούς κόσμους, δικτυακή τέχνη και 

διαδραστικές καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις. Ανάμεσα σε αυτές η πιο σημαντική 
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είναι «The Tunnel under the Atlantic», ένα τηλε-εικονικό έργο που συνδέει το 

κέντρο Pompidou στο Παρίσι με το Μουσείο μοντέρνας τέχνης στο Μόντρεαλ.  

• Το 1998 κέρδισε το Golden Nica, και το βραβείο στο Ars Electronica, στην 

διαδραστική κατηγορία, για το έργο του «World Skin, a Photo Safari in the Land 

of War». 

• Καθηγητής των Νέων μέσων της τέχνης (media art) στο πανεπιστήμιο Πάνθεον 

της Σορβόννης, είναι συνιδρυτής και διευθύνει το ερευνητικό έργο CITU 

(Creation Interactive Transdisciplinaire Universitaire). 

• Η προσωπική του ιστοσελίδα είναι: www.moben.net 

(Ιστοσελίδα του Watch-Out www.watch-out.net/) 

4.3 Περιγραφή της Εγκατάστασης 

 

Η τοποθεσία της εγκατάστασης επιλέχθηκε να είναι στο κέντρο της Αθήνας, στον 

πεζόδρομο της Ερμού κοντά στην εκκλησία της Καπνικαρέας. Υλοποιήθηκε από τις 12 

ως τις 29 Αυγούστου του 2004 (17 ημέρες).  

Η εγκατάσταση αποτελείται από ένα μεγάλο κουτί το οποίο είναι καλυμμένο με μαύρες 

και κίτρινες ρίγες και έχει μια μικρή οπή στην μία πλευρά. Στην πλευρά που βρίσκεται η 

οπή, υπάρχει στο έδαφος ένα μαύρο κουτί, το οποίο χρησιμεύει σαν σκαλί για όσους 

δεν φτάνουν να δουν στο ύψος της οπής. Αυτό το κουτί είναι και το μοναδικό στοιχείο 

της εγκατάστασης που την διαφοροποιεί από μια απλή σήμανση δημόσιων έργων. 

Καθώς ο επισκέπτης κοιτάζει μέσα στην οπή βλέπει τις εξής λέξεις να εμφανίζονται σε 

μια οθόνη: « Στείλε ένα προειδοποιητικό μήνυμα στον κόσμο! Στο www.watch-out.net ή 

στείλε ένα μήνυμα χωρίς χρέωση στην Cosmote στο 1256 που θα ξεκινάει με: 

WO<space>» ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται και προηγούμενα μηνύματα που έχουν 

σταλεί από άλλους επισκέπτες. 

Στο άνοιγμα της οπής υπάρχει βίντεο κάμερα η οποία καταγράφει την εικόνα των 

επισκεπτών κατά τη διάρκεια που αυτοί κοιτάζουν στο εσωτερικό της εγκατάστασης. Η 

εγκατάσταση συνδέεται με οθόνες που βρίσκονται στα παράθυρα των γύρω μαγαζιών 

και προβάλουν ζωντανά αυτή την καταγραφή βίντεο. Έτσι εικόνες από μεγάλα μάτια 

προβάλλονται στα παράθυρα των γύρω μαγαζιών. Είναι στην πραγματικότητα τα μάτια 

http://www.moben.net/�
http://www.watch-out.net/�
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των ανθρώπων που κοιτάνε μέσα στο κουτί. Έτσι λοιπόν στην οδό Ερμού οι περαστικοί 

φαίνεται να παρακολουθούνται από μια υπερφυσική δύναμη.  

4.3.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

Πολλές καινοτόμες τεχνολογίες έχουν χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση αυτής της 

εγκατάστασης. Αυτές περιλαμβάνουν την σχεδίαση και την υλοποίηση ενός αριθμού 

λογισμικών προγραμμάτων. Στο κομμάτι της αλληλεπίδρασης του χρήστη έχουμε: 

διεπαφές χρήστη (συμμετοχής, παθητικός θεατής, διαχειριστής του συστήματος), βίντεο, 

υπότιτλοι, κωδικοποίηση βίντεο και ειδικά εφέ, σύστημα προβολής βίντεο, SMS server, 

web-server. 

Η διεπαφή του συστήματος παρέχει όλα τα μέσα για την συμμετοχή του κάθε ατόμου 

που θα βρεθεί στην εγκατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει τους «περίεργους» 

συμμετέχοντες-χρήστες που θα αλληλεπιδράσουν με την εγκατάσταση ή θα στείλουν 

μηνύματα και τους παθητικούς χρήστες ή τους περαστικούς που θα παρατηρήσουν τις 

εικόνες στις βιτρίνες των μαγαζιών και τους διαχειριστές του συστήματος που 

επιβλέπουν την εγκατάσταση.  

Η μηχανή παραγωγής των βίντεο ήταν υπεύθυνη για τη μεταφορά δεδομένων και την 

μετάδοση του βίντεο ή οποία παραγόταν από έναν κωδικοποίητη βίντεο και ένα 

σύστημα ειδικών εφέ που συνεργαζόταν με ένα σύστημα μεταγλώττισης. Οι υπότιτλοι 

παρέχονταν από ένα sms-subtitler σύστημα στη μηχανή κωδικοποίησης και στη 

συνέχεια εμφανίζονταν στην οθόνη. (Benayoun M., Kyriakoulakos P., Stavrakis M., 2004) 

 



109 

4.3.2 Ποιος ο σκοπός του έργου/ Γιατί δημιουργήθηκε  

 

Ο Maurice Benayoun εστιάζει το ενδιαφέρον του και προβληματίζεται γύρω από τον 

ρόλο του «μεγάλου αδερφού». Πρέπει να φοβάται κανείς όταν εκτίθεται σε 

παρακολούθηση ή πρέπει να απολαμβάνει αυτή την έκθεση σαν έναν τρόπο που 

προβάλει τη διαφορετικότητα του καθενός;  

Στο «Watch Out!The eyes of the city» μάτια έρχονται από παντού και μας 

παρακολουθούν. Το μέγεθός τους στις προβαλλόμενες οθόνες αλλάζει (μεγαλώνουν) 

και έτσι αποκτούν άλλο νόημα. Δεν είναι πια τα μάτια των περαστικών που 

αλληλεπιδρούν με την εγκατάσταση, αλλά μέσα από την ψηφιακή τους αποτύπωση 

αποκτούν και μια άλλη διάσταση, δημιουργώντας την αίσθηση ότι μια ανώτερη δύναμη, 

το βλέμμα του θεού, μας παρακολουθεί. 

Στην εποχή του διαδικτύου έχουμε πλέον το αίσθημα ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να 

απευθύνει στον κόσμο την πλήρη αλήθεια. Τι κάνουμε τελικά με αυτή τη δύναμη; τι 

κάνουμε με αυτή την ελευθερία;  

Οι ασύρματες συσκευές μέσα από την κινητικότητα, την ευκινησία και την ευχρηστία 

τους, εισάγουν έναν πιο προσιτό, φιλικό και ανθρώπινο τρόπο επικοινωνίας και 

σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων.  

Σε αυτό το έργο έχουμε μια ολικής κλίμακας αντιστροφή των παραδοσιακών 

δυναμικών του να βλέπεις και να σκέφτεσαι: Αυτόν που παρακολουθεί μπορεί να τον 

δει το αντικείμενο παρακολούθησης (το κοινό), ενώ αυτός δεν μπορεί να δει αυτό 

που παρακολουθεί, βλέπει απλά μια οθόνη. Αυτός που σκέφτεται (στέλνει το μήνυμα) 

ερμηνεύεται ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο η έκφραση του εκάστοτε παρατηρητή 

αλλάζει. (Ιστοσελίδα του Watch-Out www.watch-out.net/) 

 

4.3.3 Το εξωτερικό περιβάλλον της εγκατάστασης 
 

Το εξωτερικό περιβάλλον της εγκατάστασης αποτελείται από τις οθόνες προβολής που 

είναι τοποθετημένες στα παράθυρα των γύρω καταστημάτων και στις οποίες 

προβάλλονται σε μεγένθυση τα μάτια όσων αλληλεπίδρασαν με την εγκατάσταση 

http://www.watch-out.net/�
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4.3.3.1 Πώς λειτουργεί η εγκατάσταση 

 

Ο τρόπος που λειτουργεί η εγκατάσταση διαφοροποιείται ανάλογα με την ώρα της 

ημέρας.  

Το πρωί 

Κατά τις πρωινές ώρες η προβολή στις οθόνες των καταστημάτων, είναι 

απενεργοποιημένη. Ο επισκέπτης της εγκατάστασης μπορεί να κοιτάξει μέσα από την 

οπή όπου θα δει το μήνυμα για αποστολή ενός μηνύματος στον κόσμο. Στην ίδια οθόνη 

θα μπορέσει να δει και προηγούμενα μηνύματα που έχουν σταλεί είτε από άλλους 

επισκέπτες είτε μέσω διαδικτύου, από ανθρώπους που δεν έχουν βρεθεί ποτέ στον 

χώρο της εγκατάστασης. Έτσι το πρωί η εγκατάσταση λειτουργεί σαν ένας συλλέκτης 

γραπτών μηνυμάτων.  

Ο κόσμος γύρω από την εγκατάσταση το πρωί 
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Το βράδυ 

Κατά τις βραδινές ώρες, οι προβολές στις οθόνες των καταστημάτων ενεργοποιούνται 

και γίνεται ζωντανή μετάδοση του βίντεο. Το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου που κοιτάει 

μέσα στην οπή, προβάλλεται με μια μικρή καθυστέρηση στις οθόνες προβολής που 

υπάρχουν στις βιτρίνες των καταστημάτων, ενώ παράλληλα συνοδεύεται και από ένα 

γραπτό μήνυμα, από αυτά που ήδη έχουν αποσταλεί στην εγκατάσταση. Ο ίδιος και όσοι 

παρατηρητές βρίσκονται στον χώρο της εγκατάστασης, βλέπουν το πρόσωπο του 

«περίεργου» επισκέπτη να προβάλλεται στην οθόνη μαζί με το γραπτό μήνυμα. Με 

αυτόν τον τρόπο κάθε φορά το ίδιο μήνυμα, ερμηνεύεται διαφορετικά, ανάλογα με την 

έκφραση και το βλέμμα που το συνοδεύει. 

 

Τα μηνύματα που στέλνονται στην εγκατάσταση, πριν εμφανιστούν στην οθόνη 

προβολής, περνάνε μέσα από έλεγχο για το περιεχόμενο τους. Επιλέγονται να 

εμφανιστούν μόνο εκείνα τα μηνύματα που δεν έχουν χυδαίο και υβριστικό 

περιεχόμενο. Λόγω αυτής της διαδικασίας, υπάρχει καθυστέρηση από την ώρα 

αποστολής του μηνύματος μέχρι την στιγμή εμφάνισης του στην οθόνη. Η καθυστέρηση 

αυτή είναι περίπου μία μέρα. Οπότε αν κάποιος επισκέπτης στείλει ένα μήνυμα δεν το 

βλέπει άμεσα να εμφανίζεται. Επιπλέον τα μηνύματα εμφανίζονται με τυχαία σειρά στις 

οθόνες προβολής. 

Ο κόσμος γύρω από την εγκατάσταση το βράδυ 

      

Παρατηρήσεις(Μέσα από τα βίντεο παρακολούθησης) 

Η μελέτη και η ανάλυση της λειτουργίας της εγκατάστασης έγινε με τη βοήθεια δύο 

βίντεο παρακολούθησης. Το πρώτο βίντεο καταγράφει κάποιες εικόνες από το 

εξωτερικό της εγκατάστασης, αποσπασματικά από διαφορετικές ώρες της ημέρας και 

από διαφορετικές ημέρες. Είναι ένα ερασιτεχνικό βίντεο διάρκειας 51 λεπτών. Το 

δεύτερο βίντεο είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό της εγκατάστασης και καταγράφει τις 

εικόνες των περαστικών κατά τις βραδινές ώρες. Είναι ουσιαστικά το βίντεο που 

προβάλλεται στις οθόνες. Είναι ένα βίντεο διάρκειας 1 ώρας και 2 λεπτών. 
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Σχολιασμός του 1ου βίντεο 

Από τη μελέτη του πρώτου βίντεο διαπιστώθηκε ότι ο κόσμος ανταποκρίνονταν στην 

εγκατάσταση, διαφορετικά το πρωί και διαφορετικά το βράδυ. Καθώς τις πρωινές ώρες 

δεν λειτουργούσαν οι οθόνες προβολής, οι περαστικοί δεν αντιλαμβανόταν ποια ήταν η 

σημασία αυτού του «κουτιού» και πολλοί άνθρωποι υπέθεταν πως αποτελεί μια 

σήμανση για κάποια δημόσια εργασία. Αυτοί που τελικά πλησίαζαν να κοιτάξουν μέσα 

στην οπή, ήταν λίγοι και ακόμα λιγότεροι ήταν όσοι έστελναν ένα γραπτό μήνυμα. 

Αντίθετα κατά τις βραδινές ώρες, η εικόνα γύρω από την εγκατάσταση ήταν τελείως 

διαφορετική. Οι προβολές στις οθόνες βοηθούσαν τους περαστικούς να καταλάβουν 

πως το «κουτί» έχει μια διαφορετική σημασία και αποτελεί ένα διαδραστικό έργο. 

Πολλοί άνθρωποι στέκονταν γύρω από την εγκατάσταση και παρακολουθούσαν τις 

προβολές. Υπήρχαν και αρκετοί τολμηροί που αποφάσιζαν να κοιτάξουν μέσα στην οπή 

και να δείξουν το πρόσωπό τους στον κόσμο. Η ύπαρξη της εξωτερικής ανάδρασης που 

παρείχαν οι οθόνες προβολής, έκανε τους περαστικούς να δώσουν περισσότερη 

σημασία στην εγκατάσταση και κατάφερε να αυξήσει την περιέργεια και το ενδιαφέρον 

τους. Επιπλέον γύρω από την εγκατάσταση υπήρχε μια έντονη ατμόσφαιρα 

κοινωνικοποίησης. Οι άνθρωποι σε μικρές ή μεγάλες ομάδες στέκονταν και 

παρακολουθούσαν τα όσα διαδραματίζονταν, μιλούσαν και σχολίαζαν αυτό που έβλεπαν 

στις οθόνες, τις αντιδράσεις των ανθρώπων και προσπαθούσαν να εξηγήσουν ο ένας 

στον άλλο, πως λειτουργεί η εγκατάσταση και τι ακριβώς συμβαίνει. 

 

Υπήρχαν πολλοί επισκέπτες που αποφάσισαν να κρατήσουν κάποια ανάμνηση από αυτή 

την εμπειρία που βίωσαν και τράβηξαν βίντεο και φωτογραφίες. 

   

Εσωτερικά της εγκατάστασης 
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Αυτό που βλέπουν οι επισκέπτες 

 

Σχολιασμός του 2ου βίντεο 

Μέσα στο «κουτί», υπήρχε μια εσωτερική κάμερα η οποία χρησιμοποιούσε την μικρή 

οπή σαν οπτικό πεδίο και αποτελούσε την σύνδεση της εγκατάστασης με τον εξωτερικό 

κόσμο. Η εσωτερική αυτή κάμερα ήταν στραμμένη σε ένα συγκεκριμένο σημείο του 

δρόμου, έτσι ώστε όταν οι άνθρωποι πλησίαζαν και κοιτούσαν μέσα από την οπή, 

κατέγραφε ορισμένες από τις αντιδράσεις τους και τις εκφράσεις τους κατά τη διάρκεια 

της αλληλεπίδρασής τους με την εγκατάσταση.  

Η πρώτη εικόνα που λάμβανε ο φακός της κάμερας ήταν το «μάτι» του περίεργου 

επισκέπτη που κοιτούσε μέσα στην οπή για να δει τι κρύβεται εκεί. Μάτια ερευνητικά 

που ψάχνουν να δουν, να καταλάβουν και να ερμηνεύσουν τα όσα βλέπουν. Κάθε 

άνθρωπος και μια διαφορετική εικόνα, ένα διαφορετικό βλέμμα με το δικό του νόημα 

και το δικό του ύφος. Όλα αυτά τα μάτια προβαλλόντουσαν στις οθόνες που βρίσκονταν 

στα γύρω μαγαζιά και ήταν σαν να παρατηρούν όλο τον κόσμο. 

        

   

Παρατηρήθηκε ότι οι άνθρωποι έκαναν συνήθως τους ίδιους μορφασμούς. Οι πιο 

συχνοί είναι αυτοί που φαίνονται στις φωτογραφίες. Οι περισσότεροι έβγαζαν έξω την 

γλώσσα τους και έστελναν φιλιά στην κάμερα. 
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Έκτος από τους μορφασμούς οι άνθρωποι έκαναν και συγκεκριμένες χειρονομίες 

(χαιρετούσαν ή έκαναν απρεπείς κινήσεις). 

    

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι ενώ οι άνθρωποι είναι όλοι διαφορετικοί μεταξύ τους, παρόλα 

αυτά οι αντιδράσεις τους στις ίδιες συνθήκες μοιάζουν και τελικά συμπεριφέρονται με 

έναν κοινό τρόπο. 

Στις περιπτώσεις που πλησίαζαν στην εγκατάσταση άνθρωποι που ήταν μεταξύ τους 

φίλοι ή γνωστοί, έδειχναν μεγαλύτερη οικειότητα, οι αντιδράσεις τους ήταν κοινές, σαν 

να μιμούνταν ο ένας τον άλλο, πολλές φορές προσπαθούσαν να δουν ταυτόχρονα μέσα 

από την οπή, ο χρόνος παραμονής τους στην εγκατάσταση ήταν μεγαλύτερος και 

προσπαθούσαν να εξερευνήσουν όσο περισσότερα στοιχεία μπορούσαν. 

 

Παρατηρήθηκε ότι πολλοί άνθρωποι αντί για το πρόσωπό τους, ήθελαν να δείξουν στο 

φακό της κάμερας κάποια άλλα προσωπικά τους αντικείμενα, όπως μπρελόκ με 

κουκλάκια. Όσοι επισκέπτες είχαν τέτοια μπρελόκ, τα μετέτρεπαν σε πρωταγωνιστές 

μιας άτυπης παράστασης. Έβλεπαν την οπή στο κουτί της εγκατάστασης σαν μια σκηνή 
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κουκλοθέατρου και τα κουκλάκια ήταν οι ηθοποιοί τους. Έκαναν είσοδο ακριβώς όπως 

στο κουκλοθέατρο και τα κινούσαν σαν να αφηγούνταν μια ιστορία 

     

Κάποιοι άλλοι επισκέπτες έδειξαν στον φακό της κάμερας την ταυτότητά τους ή το 

κινητό τους τηλέφωνο. 

   

 

4.4 Διαφορετικοί τύποι κοινού 

 

Την εγκατάσταση επισκέπτονταν άνθρωποι όλων των ηλικιών και διαφορετικών 

εθνικοτήτων. Δεν υπήρχε κανένας περιορισμός για το ποιος θα μπορούσε να 

συμμετέχει και ήταν όλοι ευπρόσδεκτοι.  

Οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν την εγκατάσταση με διαφορετικές αντιδράσεις. Υπήρχαν: 

• Επισκέπτες οι οποίοι δεν έδιναν καμία σημασία στην εγκατάσταση, ούτε καν 

παρατηρούσαν την ύπαρξη της και συνέχιζαν κανονικά την πορεία τους. 

• Επισκέπτες που έβλεπαν το κουτί της εγκατάστασης, πλησίαζαν κοντά, έριχναν 

μια ματιά μέσα στην οπή και μετά συνέχιζαν την πορεία τους. 

• Επισκέπτες που πλησίαζαν και κοιτούσαν για πολύ ώρα μέσα στο κουτί της 

εγκατάστασης και διάβαζαν όλα τα μηνύματα που φαινόντουσαν στην οθόνη. 

• Επισκέπτες που πλησίαζαν την εγκατάσταση επειδή έβλεπαν άλλους να κοιτάνε 

μέσα στο κουτί και είχαν και οι ίδιοι την περιέργεια να δουν τι γίνεται. 

• Επισκέπτες που απλώς ήθελαν να μάθουν τι συμβαίνει στο χώρο της 

εγκατάστασης, έμεναν σαν απλοί παρατηρητές και όχι ως ενεργοί 

συμμετέχοντες. 



116 

• Επισκέπτες οι οποίοι είχαν ένα πιο λειτουργικό ρόλο και εξηγούσαν στους 

άλλους πως λειτουργεί η εγκατάσταση. 

• Επισκέπτες οι οποίοι όχι μόνο κοίταζαν από την οπή αλλά έστελναν και 

μηνύματα στην εγκατάσταση, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωσή του 

περιεχομένου της. 

• Επισκέπτες που στέκονταν στον περίγυρο, σχολίαζαν τα βίντεο που 

παρουσιαζόταν στις οθόνες της εγκατάστασης, χωρίς όμως οι ίδιοι να 

συμμετέχουν ενεργά. 

• Επισκέπτες που παρατηρούσαν και σχολίαζαν όσα έβλεπαν στις οθόνες αλλά 

μετά ήθελαν και οι ίδιοι να συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία. 

• Επισκέπτες οι οποίο χειρίζονταν με «αρνητικό» τρόπο την εγκατάσταση 

στέλνοντας προσβλητικά και χυδαία μηνύματα ή κάνοντας προσβλητικές 

χειρονομίες. 

 

4.5 Αξιολόγηση  

 

Η οργάνωση «Αθήνα 2004», μέσα από το πρόγραμμα «Άδραξε το φως» έδωσε τη 

δυνατότητα στο κοινό της Αθήνας να έρθει σε επαφή με τις σύγχρονες καλλιτεχνικές 

τάσεις, να γνωρίσει τις διαδραστικές εγκαταστάσεις, να βιώσει την πόλη με έναν 

διαφορετικό από τον συνήθη τρόπο, να προβληματιστεί και να ανακαλύψει νέους 

τρόπους επικοινωνίας. Ήταν ένα μεγάλο πείραμα τόσο για τους καλλιτέχνες όσο και για 

το κοινό. Η οργάνωση πέτυχε τον στόχο της, έκανε την πόλη πιο ζωντανή και κατάφερε 

να προσφέρει απόλαυση και ταυτόχρονα να προβληματίσει.  

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα, που οι άνθρωποι της Αθήνας είχαν να 

αντιμετωπίσουν σε όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και που είχε γίνει 

αφορμή για πολλές συζητήσεις, ήταν αυτό της παρακολούθησης των ανθρώπων για το 

φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν πολύ υψηλά, κάμερες 

ασφαλείας είχαν τοποθετηθεί σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πόλης καθώς και 

δυο μεγάλα Zepelin πετούσαν συνεχώς πάνω από την Αθήνα, καταγράφοντας ομιλίες 

και δραστηριότητες. Οι άνθρωποι και ολόκληρη η πόλη της Αθήνας βρισκόταν «υπό 

παρακολούθηση». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εγκατάσταση του Morris 

Benayoun «Watch Out!The eyes of the city», σαν μια δυναμική εικαστική παρέμβαση 
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που έδωσε υπόσταση σε αυτή την παρακολούθηση, με στόχο να προβληματίσει τους 

ανθρώπους και να τους κάνει να σκεφτούν για τα ζητήματα αυτής της νέας 

πραγματικότητας. Μέσω της εγκατάστασης «Watch Out!The eyes of the city» οι 

άνθρωποι της Αθήνας ήρθαν σε επαφή με μια νέα μορφή διαδραστικής τέχνης.  

Το ενδιαφέρον του κόσμου για την εγκατάσταση ήταν μεγάλο, υπήρξε βέβαια μια ομάδα 

ανθρώπων που ήταν επιφυλακτικοί, κρατούσε απόμακρη συμπεριφορά απέναντι στην 

εγκατάσταση και δεν γνώριζε με ποιο τρόπο ακριβώς μπορούσε να συμμετέχει, 

φοβόταν να πλησιάσει και να εκτεθεί. Φάνηκε ότι τις βραδινές ώρες η συμμετοχή του 

κοινού ήταν μεγαλύτερη, ενώ κατά τις πρωινές ώρες η εγκατάσταση του Watch Out 

απέτυχε να προσεγγίσει το ενδιαφέρον του κοινού, πολλές φορές μέλη της ομάδας 

χρειάστηκε να λειτουργήσουν σαν «κράχτες» ώστε να προσελκύσουν κόσμο στην 

εγκατάσταση. Επιπλέον ο κόσμος δεν ανταποκρινόταν σε μεγάλο βαθμό στην αποστολή 

των γραπτών μηνυμάτων με αποτέλεσμα και πάλι τα μέλη της ομάδας να αναγκάζονται 

να στέλνουν αυτοί μηνύματα για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του κοινού. 

Παρατηρήθηκε πως οι μικρότεροι σε ηλικία επισκέπτες, βρήκαν την εγκατάσταση 

διασκεδαστική. Ξέρουμε ότι τα μικρά παιδιά, που λειτουργούν πολύ αυθόρμητα είναι 

ένα έντονο διαδραστικό στοιχείο. Η ενεργή συμμετοχή τους προκαλεί πολλές φορές και 

το ενδιαφέρον των άλλων ανθρώπων. Ένα σχεδιαστικό πρόβλημα που προέκυψε όμως, 

ήταν ότι η οπή ήταν τοποθετημένη αρκετά ψηλά στο κουτί με αποτέλεσμα οι επισκέπτες 

αυτής της ηλικίας να μην φτάνουν να κοιτάξουν. Επομένως το γεγονός ότι τα παιδιά δεν 

μπορούσαν να καταλάβουν τι γίνεται, λειτούργησε αρνητικά για την εγκατάσταση.  

 

Η αλληλεπίδραση του έργου με το κοινό αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της 

εγκατάστασης. Η εφευρετικότητα των ανθρώπων και οι διαφορετικοί τρόποι 

αλληλεπίδρασης καθορίζουν αυτό που τελικά είναι η εγκατάσταση. Στην παρούσα 

εγκατάσταση φάνηκε ότι οι άνθρωποι όταν ξέρουν ότι κάποιος τους παρατηρεί 

λειτουργούν με ένα περίεργο τρόπο. Κάποιοι αισθάνονται πολύ άβολα και άσχημα, ενώ 

σε κάποιους άλλους προκαλεί μια πιο «παιχνιδιάρικη» αντίδραση. Τα παιδιά θεωρούν 

πολύ αστείο το γεγονός ότι μπορούν με κάποιο τρόπο να ξεγελάσουν τον παρατηρητή 
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και να καταφέρουν να τον κοροϊδέψουν. Ψάχνουν συνέχεια να εφεύρουν νέα κόλπα 

που ο παρατηρητής δεν θα περιμένει από αυτά να κάνουν, και όταν το καταφέρνουν 

γελάνε και ευχαριστιούνται το κατόρθωμά τους. 

 

4.5.1 Συμπεράσματα 
 

Παρατηρώντας τα βίντεο παρακολούθησης της εγκατάστασης, κατέληξα στο 

συμπέρασμα ότι «ο άνθρωπος πίσω από την κάμερα αποτελεί και αυτός κομμάτι της 

εγκατάστασης. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την παρουσία του, τον παρατηρούν και 

αντιδρούν σε αυτή με διάφορους τρόπους. Κάποιοι όταν τον βλέπουν με την κάμερα, 

απομακρύνονται από μπροστά του και μάλιστα σε μία περίπτωση (αυτή στη 

φωτογραφία), όπου πλησιάζουν στην εγκατάσταση δυο φίλοι, ο ένας που βλέπει την 

κάμερα τραβάει τον φίλο του να φύγει από την μέση για να μην ενοχλεί την λήψη.  

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω πως δεν είχα προσωπική εμπειρία από τον τρόπο 

λειτουργίας της εγκατάστασης και ότι όλες οι πληροφορίες που έχω λάβει για τον τρόπο 

λειτουργίας, τον σχεδιασμό και την αλληλεπίδραση των ανθρώπων με την εγκατάσταση 

είναι μέσα από τα σχετικά άρθρα και την ιστοσελίδα της εγκατάστασης, από βίντεο 

παρακολούθησης καθώς και από πληροφορίες που έλαβα από τον κ. Κυριακουλάκο 

(επιβλέποντα καθηγητή της εργασίας μου και συντονιστή της εγκατάστασης), τον κ. 

Σταυράκη (τεχνικός διαχειριστής) και τον συμφοιτητή μου Κωνσταντίνου Δραχτίδη 

(βοηθός συντονιστή). Θα πρέπει να αναφέρω ότι δεν έχουν γραφτεί πολλοί σχολιασμοί 

στο τύπο για τις εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια των Ολυμπιακών 

Αγώνων. Ειδικά για το «Watch Out!The eyes of the city» υπάρχει μόνο ένα δελτίο 

τύπου που στάλθηκε από την σχεδιαστική ομάδα. Επίσης δεν υπάρχουν πουθενά 

αναφορές και στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης, πόσα 

μηνύματα στάλθηκαν και ποια είναι αυτά, πόσοι άνθρωποι συμμετείχαν, τι ηλικίας ήταν 

και άλλα τέτοια στοιχεία που θα βοηθούσαν να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη άποψη για το 

πως το κοινό αντέδρασε στην εγκατάσταση και ποιοι οι κύριοι λόγοι για την στάση που 
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κράτησε απέναντι στην εγκατάσταση. Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ χρήσιμα σε 

περιπτώσεις που χρειάζεται μια επανεκτίμηση του έργου ή για μελλοντική 

επανασχεδίαση του, ώστε η ομάδα σχεδίασης να γνωρίζει ποια στοιχεία δεν 

λειτούργησαν και τι αλλαγές χρειάζεται να πραγματοποιηθούν.  

Πέρα από την εικαστική διάσταση της εγκατάστασης, σε ένα δεύτερο επίπεδο πολύ 

υλικό θα μπορούσε να συγκεντρωθεί από την μελέτη των βίντεο παρακολούθησης 

(εσωτερικό και εξωτερικό). Θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν πληροφορίες και με τη 

βοήθεια ψυχολόγων να αναλυθούν θέματα σχετικά με: 

• Το πως αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με την εγκατάσταση 

• Το τι θα μπορούσε να διευκολύνει την αλληλεπίδραση αυτήν 

• Τα συναισθήματα που εκφράζουν τα μάτια των ανθρώπων 

• Πως αντιδρούν οι άνθρωποι όταν βλέπουν ξένα μάτια να τους παρακολουθούν 

• Ποιο είναι το περιεχόμενο των μηνυμάτων που στέλνουν και τι διαφορά έχουν 

τα μηνύματα που στέλνονταν το πρωί που οι άνθρωποι δεν έβλεπαν τα μάτια να 

τους παρακολουθούν, από τα μηνύματα πους στέλνονταν το βράδυ 

 

4.5.2 Προτάσεις Βελτίωσης 
 

Τις πρωινές ώρες που δεν λειτουργούσαν οι οθόνες προβολής λόγω του έντονου 

φωτός η συμμετοχή του κοινού ήταν μικρότερη. Εάν λοιπόν μπορούσαν να 

τοποθετηθούν οθόνες προβολής στο εσωτερικό των καταστημάτων, όπου δεν θα 

υπήρχε το πρόβλημα από το φως του ήλιου, ίσως η συμμετοχή του κόσμου να ήταν 

μεγαλύτερη. 

Για να παρακινηθούν οι άνθρωποι να στείλουν περισσότερα μηνύματα ίσως θα έπρεπε 

να αλλάξει ο τρόπος που στέλνονταν τα μηνύματα θα και να παρέχεται η δυνατότητα 

αποστολής μηνύματος από την ίδια την εγκατάσταση. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα 

πληκτρολόγιο σε μια εμφανή θέση στο κουτί και οι επισκέπτες να πληκτρολογούν το 

μήνυμα που θέλουν να στείλουν χωρίς να χρειάζεται να μπουν σε κάποια 

δευτερεύουσα διαδικασία, από το κινητό τους τηλέφωνο ή μέσω του διαδικτύου. 

Επιπλέον αν οι άνθρωποι μπορούσαν να δουν άμεσα το μήνυμά τους να εμφανίζεται 

στην οθόνη, χωρίς να παρεμβάλλεται η διαδικασία ελέγχου και να καθυστερεί η 

εμφάνιση του, ίσως να έστελναν περισσότερα μηνύματα. Μια λύση θα ήταν η ύπαρξη 
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αυτόματου προγράμματος «φίλτρου»για έλεγχο συγκεκριμένων λέξεων. Ένα θέμα που 

θα μπορούσε να συζητηθεί είναι το κατά πόσον είναι απαραίτητη η παρουσία «φίλτρου» 

στα μηνύματα. Η ύπαρξη φιλτραρίσματος των αποσταλμένων μηνυμάτων από την μία 

προστατεύει την ηθική τάξη από την άλλη όμως αποκλείει από την συμμετοχή στην 

εγκατάσταση μια ομάδα επισκεπτών οι οποίοι θέλουν να προκαλέσουν.  
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5 Σχεδίαση διαδραστικής εγκατάστασης «Drops of Color» 

 

Ολοκληρώνοντας το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας και μέσα από την εμπειρία που 

αποκτήθηκε αξιολογώντας την εγκατάσταση «watch Out!The eyes of the city», 

αποφασίστηκε να παρουσιαστεί ολοκληρωμένα η σχεδίαση μιας καλλιτεχνικής 

διαδραστικής εγκατάστασης σε έναν εξωτερικό δημόσιο χώρο.  

 

5.1 Μεθοδολογία σχεδίασης  

 

Η μεθοδολογία για την σχεδίαση της παρούσας διαδραστικής καλλιτεχνικής 

εγκατάστασης, στηρίζεται στις αρχές του σχεδιασμού και αναφέρεται αναλυτικά στη 

συνέχεια.  

 

Επιλογή του θέματος 

o Το πρόβλημα  

o Σκοπός και στόχοι 

Επιλογή του χώρου 

o Χαρτογράφηση 

o Φωτογραφική απεικόνιση 

o Σχεδιαστική απεικόνιση 

o Χαρακτηριστικά του χώρου 

o Δραστηριότητες 

o Ροές κίνησης 

Επιλογή του υλικού 

o Έρευνα για το υλικό 

o Παραδείγματα 

Απευθυνόμενο κοινό 

o Προσδιορισμός απευθυνόμενου κοινού 

Σχεδιαστικές προδιαγραφές 

o Καθορισμός των design guidelines 
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5.2 Επιλογή του θέματος 

 

5.2.1 Το πρόβλημα 
 

Είναι γνωστό ότι η αστική διαμόρφωση των δημόσιων χώρων, όχι μόνο δεν αξιοποιεί 

το δημόσιο περιβάλλον αλλά και το εξαφανίζει. Στη σημερινή εποχή όλοι γινόμαστε 

μάρτυρες της αυξανόμενης απομόνωσης των ανθρώπων. Οι άνθρωποι τείνουν να 

κλείνονται στους εαυτούς τους και μοιάζουν να φοβούνται την επαφή και την 

επικοινωνία με άλλους. 

 

5.2.2 Σκοπός και στόχοι 
 

Θέλησα λοιπόν αλλάζοντας τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός δημόσιου χώρου, με τη 

χρήση νέων τεχνολογικών υλικών, να παρέμβω στον τρόπο που προσλαμβάνονται από 

τους περαστικούς, οπτικές και ακουστικές πληροφορίες. Σκοπός της σχεδίασης της 

εγκατάστασης ήταν να συνεισφέρω με κάποιο τρόπο στην «αναγέννηση» του 

δημόσιου χώρου της πλατείας της Ερμούπολης, να ζωντανέψω και να υποβοηθήσω 

τη κοινωνική αλληλεπίδραση στο συγκεκριμένο χώρο. Ήθελα άνθρωποι, άγνωστοι 

μεταξύ τους, πολλές φορές με διαφορετική εθνικότητα, διαφορετική πολιτισμική 

ταυτότητα και διαφορετική κοινωνική και οικονομική κατάσταση, να βρεθούν στον ίδιο 

χώρο και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ήθελα να προσφέρω στους ανθρώπους 

Αρχικές ιδέες 

Περιγραφή λειτουργίας της εγκατάστασης 

Χρονική περίοδος υλοποίησης 

Τρόπος κατασκευής 

o Τεχνικά-κατασκευαστικά σχέδια 

o Σχέδια CAD 

Υλικός εξοπλισμός 

Αξιολόγηση 
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ένα δημόσιο χώρο στον οποίο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ελεύθερα, όπως 

ακριβώς ένιωθαν και αισθάνονταν, απαλλαγμένοι από συναισθήματα αμηχανίας. Δεν 

ήθελα να σχεδιάσω μόνο μια εμπειρία, αλλά αυτό που ήθελα ήταν να σχεδιάσω 

«δυνατότητες» μέσα από τις οποίες οι χρήστες θα μπορούσαν να διαμορφώσουν 

μόνοι τους και να βιώσουν τη δική τους ο καθένας ιδιαίτερη εμπειρία. Τέλος ήθελα 

να μελετήσω την ανθρώπινη συμπεριφορά στις νέες αυτές συνθήκες και να αντλήσω 

πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα των πολιτών, τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται τον χώρο γύρω τους, το πως σχετίζονται μεταξύ τους και με το 

περιβάλλον. 

 

5.3 Επιλογή του χώρου 

 

Επέλεξα ως χώρο υλοποίησης της εγκατάστασης την πλατεία Μιαούλη, που βρίσκεται 

σε μικρή απόσταση από το λιμάνι της Ερμούπολης και είναι μια από τις σπάνιες στην 

Ελλάδα πλατείες του 19ου αιώνα. Η σημερινή ονομασία δόθηκε το 1889, όταν έγιναν τα 

αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Ανδρέα Μιαούλη που βρίσκεται στην είσοδο της 

πλατείας. Στην πλατεία Μιαούλη δεσπόζει το κτήριο της Δημαρχίας Σύρου, ένα από τα 

μεγαλύτερα δημαρχεία της Ελλάδας, έργο του Γερμανού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ, 

που θεμελιώθηκε το 1876 και τα εγκαίνια έγιναν το 1898. 

 (http://www.syros.com.gr/syros/views/miaouli.htm) 

 

 

http://www.syros.com.gr/syros/views/miaouli.htm�
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Στο δημαρχείο στεγάζονται εκτός από τις δημοτικές υπηρεσίες και τα δικαστήρια, το 

Υποθηκοφυλακείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο (με πρωτοκυκλαδικά και Βυζαντινά 

εκθέματα και το Ιστορικό Αρχείο Κυκλάδων που φιλοξενείτε στο Μέγαρο Λαδόπουλου) 

καθώς και άλλοι δημόσιοι φορείς (δικηγορικός σύλλογος κ.ά.). Στον περίγυρο της 

πλατείας βρίσκεται το Πνευματικό κέντρο και η Δημοτική Βιβλιοθήκη που διαθέτει 

σπάνιο υλικό με την ιστορία της Σύρου. Σε διάφορα σημεία της πλατείας και γύρω από 

αυτή, υπάρχουν πολλές καφετέριες, εστιατόρια και καταστήματα. Σε μικρή απόσταση 

βρίσκεται το κτήριο που στεγάζει τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ). Η 

πλατεία αυτή χαρακτηρίζεται για την ιδιαίτερη ομορφιά της στολισμένη με πολλά 

λουλούδια και αρκετούς φοίνικες.  

 

5.3.1 Χαρτογράφηση 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί χαρτογράφηση της πλατείας και των γύρω δρόμων, 

τεκμηριωμένη με φωτογραφίες και σχέδια.  
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5.3.1.1 Φωτογραφική απεικόνιση του χώρου 
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5.3.1.2 Σχεδιαστική απεικόνιση 
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Στοιχεία της πλατείας  
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5.3.2 Χαρακτηριστικά του χώρου  

 

Είναι ένας αρκετά μεγάλος, πλακόστρωτος, ανοικτός χώρος, εύκολα προσβάσιμος από 

πολλά διαφορετικά σημεία της πόλης. Από την πλατειά δεν υπάρχει ορατότητα παρά 

μόνο για τα γύρω κτήρια, ενώ από το κέντρο της πλατείας διακρίνεται μέρος του 

λιμανιού. Πρόκειται για έναν φωτεινό και ηλιόλουστο τόπο, ενώ χώροι σκιάς (σκιάστρα, 

δέντρα) υπάρχουν στο πάνω και κάτω μέρος της πλατείας. 
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5.3.2.1 Δραστηριότητες 

 

Ακολουθώντας τις αρχές της Ανθρωπιστικής Γεωγραφίας (κεφάλαιο 2) παράλληλα με 

την παρατήρηση, βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση της πλατείας και του γύρω χώρου 

πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με ανθρώπους μόνιμους κατοίκους της Σύρου, με 

σκοπό να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με το πως οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον 

χώρο, ποια συναισθήματα τους δημιουργεί, πως κοινωνικοποιούνται και πως 

αλληλεπιδρούν μέσα σε αυτόν τον χώρο (στο παρόν ή μέσα από μνήμες του 

παρελθόντος) 

 

Από τα ανωτέρω φάνηκε ότι η κεντρική πλατεία της Σύρου, αποτελεί έναν χώρο στον 

οποίο πραγματοποιούνται πολιτιστικού, πολιτικού και θρησκευτικού χαρακτήρα 

εκδηλώσεις όπως: 

o Σχολικές παρελάσεις-κατάθεση στεφανιών 

o Ομιλίες πολιτικών και δημόσιων προσώπων 

o Θρησκευτικές τελετές. Αξίζει να αναφερθεί ότι την Μεγάλη Παρασκευή 

στην πλατεία συναντιούνται όλοι οι επιτάφιοι και η πλατεία αποτελεί ένα 

από τα λίγα μέρη στον κόσμο όπου συναντιούνται Καθολικοί και 

Ορθόδοξοι μαζί. 

o Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συναυλίες, μπάντα του δήμου, θεατρικές 

παραστάσεις, καρναβάλι κ.α. Γνωστά επίσης είναι τα «Ερμουπολεια» 

που πραγματοποιούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

 

Ανάλογα με την εκδήλωση που πραγματοποιείται στην πλατεία συνηθίζεται να υπάρχει 

διαφορετικός στολισμός. 
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Από παλαιά μέχρι σήμερα η πλατεία αποτελεί τόπο συνάντησης των ανθρώπων. 

Ιδιαίτερα τα παλαιότερα χρόνια πραγματοποιούνταν το «νυφοπάζαρο», όπως το 

ονομάζουν οι ντόπιοι, όπου οι έφηβοι περπατώντας πάνω κάτω την πλατεία 

γνωρίζονταν μεταξύ τους και έκαναν τα πρώτα τους φλερτ. Υπήρχε δε στην πλατεία ένας 

άτυπος κανόνας όπου ανάλογα με τα κοινωνικά στρώματα στα οποία ανήκαν οι 

άνθρωποι κινούνταν σε διαφορετικό σημείο της πλατείας, έτσι συνηθιζόταν στο επάνω 

μέρος προς το δημαρχείο κινούνταν οι πλούσιοι, στο μεσαίο αυτοί της μεσαίας τάξης και 

στην κάτω πλευρά της παραλίας οι πολύ φτωχοί. 

 

Σήμερα στην πλατεία κινείται πολύς κόσμος, διαφορετικός ανάλογα με την ώρα της 

ημέρας και την εποχή. Το πρωί, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω του 

δυνατού ήλιου, ο κόσμος δεν στέκεται για πολύ ώρα στο χώρο της πλατείας και φεύγει 

γρήγορα.  

Υπάρχουν άνθρωποι στα γύρω καφενεία.  

  

Νωρίς το απόγευμα συγκεντρώνονται παιδάκια μικρής ηλικίας με τους γονείς τους και 

βρίσκουν τον χώρο κατάλληλο για παιχνίδι (ποδήλατο, μπάλα, πατίνια). 
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Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας συνηθίζουν να κάθονται στα παγκάκια και να συζητούν.  

  

Το βράδυ παρέες από νέα παιδιά και φοιτητές συναντιούνται και συχνά κάθονται στα 

σκαλιά του Δημαρχείου ή στις γύρω καφετέριες και ταβέρνες για να διασκεδάσουν, να 

πιουν και να συζητήσουν.  
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Κατά του καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να συναντήσει κανείς μικροπωλητές στην είσοδο 

της πλατείας. 

 

Έκτος από του ανθρώπους στο χώρο κυκλοφορούν αρκετά αδέσποτα ζώα σκύλοι, γάτες 

ενώ πολλά πουλιά βρίσκουν καταφύγιο στα δέντρα και τους φοίνικες. Στις εσοχές του 

κτηρίου του Δημαρχείου έχουν φώλια πολλά περιστέρια. 
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Έτσι λοιπόν η πλατεία Μιαούλη αποτελεί σήμερα την καρδιά της πόλης, σημείο 

συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες και τόπο της βραδινής βόλτας. 

 

5.3.3 Ροές κίνησης 
 

Ακολουθεί μελέτη της κίνησης των πολιτών από τις κύριες οδούς προς την πλατεία για 

την επιλογή του σημείου που θα τοποθετηθεί η εγκατάσταση. 

 

Είσοδος από την δεξιά πλευρά (πάνω και κάτω) 
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Είσοδος από την αριστερή πλευρά (πάνω και κάτω) 

 

Είσοδος από την κάτω πλευρά 
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Συνολικά-ωφέλιμος χώρος 

 

Ο σκιασμένος χώρος αποτελεί το σημείο όπου συγκλίνουν οι περισσότερες διαδρομές 

και ως εκ τούτου κρίνεται καταλληλότερος για την τοποθέτηση της εγκατάστασης. 

Ροή Αυτοκινήτων 
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5.4 Επιλογή του υλικού 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι οι καλλιτεχνικές διαδραστικές εγκαταστάσεις μπορούν να 

χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μέσο και υλικό για να πετύχουν τους στόχους τους. Ένα 

από τα υλικά που χρησιμοποιείται συχνά και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι το 

φως. Το φως αποτελεί ένα υλικό ελαφρύ, ευμετάβλητο και ευπροσάρμοστο. Προσθέτει 

ομορφιά και θεατρικότητα σε ένα χώρο, μπορεί να δημιουργήσει την κατάλληλη 

ατμόσφαιρα για διασκέδαση ή να μας γεμίσει με ένα συναίσθημα γαλήνης και 

ξεκούρασης. Ο φωτισμός με πολλούς τρόπους μπορεί να μεταμορφώσει κυριολεκτικά 

έναν χώρο. Σήμερα υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αστικοί εξωτερικοί χώροι, με 

τη χρήση του φωτός, να αναβαθμιστούν και να αναδειχθούν σε τόπους συναναστροφής 

και χαλάρωσης. Σε αυτά τα πλαίσια έχει αναπτυχθεί η πρακτική της φωταγώγησης των 

ιστορικών κτιρίων. Ο φωτισμός ενός μνημείου συμβάλλει στη ανάδειξη της αισθητικής 

του κτιρίου και της υφής των υλικών του, τονίζει τις πολιτιστικές και ιστορικές αξίες 

του και μπορεί να δημιουργήσει ευχάριστα ή δυσάρεστα συναισθήματα.  

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται ολοένα και περισσότερες διαδραστικές εγκαταστάσεις 

που χρησιμοποιούν το φως σαν βασικό τους στοιχείο (light installations). Με τη 

βοήθεια του φωτός προσπαθούν να μεταμορφώσουν την εμπειρία που έχουμε από 

διάφορα σημεία της πόλης. 

Στο παράρτημα αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του φωτός στη 

διαμόρφωση ενός χώρου, τις νέες μορφές φωτός καθώς και παραδείγματα 

διαδραστικών καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ως μέσο το φως. 

 

Στην παρούσα εγκατάσταση αποφασίστηκε λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ως υλικό το φως 

για την «μεταμόρφωση» της πλατείας Μιαούλη και ιδιαίτερα του ιστορικού κτηρίου του 

Δημαρχείου της Σύρου. 
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5.5 Απευθυνόμενο κοινό 

 

Όπως γνωρίζουμε οι διαδραστικές εγκαταστάσεις σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους 

έχουν ένα ευρύ κοινό, που καλύπτει ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα και διαφορετικούς 

τύπους ανθρώπων. Απευθυνόμαστε σε όλους τους ανθρώπους που θα βρεθούν στο 

χώρο της πλατείας κατά τη χρονική διάρκεια υλοποίησης της εγκατάστασης ανεξάρτητα 

από: 

o Ηλικία 

o Φύλο 

o Εθνικότητα 

o Μορφωτικό επίπεδο 

o Εξοικείωση ή όχι με την τέχνη και την τεχνολογία 

 

5.6 Σχεδιαστικές προδιαγραφές 

Στο σημείο αυτό έχοντας ολοκληρώσει την έρευνα και την μελέτη πάνω στον χώρο και 

τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και έχοντας αναλύσει τα δεδομένα και τις 

πληροφορίες που ελήφθησαν, καθορίζονται πλέον οι σχεδιαστικές προδιαγραφές της 

εγκατάστασης. 

 

Χαρακτηριστικά 

Να είναι:  

Ασφαλές στη χρήση 

Απλό στη χρήση (όχι πολύπλοκο) 

Οικείο στον χρήστη (γνώριμα στοιχεία) 

Φιλικό προς το περιβάλλον (οικολογικό) 

Λειτουργικό 

Αποτελεσματικό 

Εύκολα συντηρήσιμο 

Ελκυστικό 

Ψυχαγωγικό 



145 

Καινοτομικό 

Καλαίσθητο 

Εύκολα προσιτό 

Να έχει: 

Ποικιλία στοιχείων 

Το στοιχείο της έκπληξης (Απροσδόκητο) 

Λειτουργικές απαιτήσεις  

Πρέπει να: 

Επικοινωνεί με τον χρήστη 

Προκαλεί το ενδιαφέρον του χρήστη 

Αντιδρά στις ενέργειες του χρήστη 

Παρέχει ανάδραση (feedback) στις ενέργειες του 

χρήστη ώστε ο χρήστης να αισθάνεται ότι επηρεάζει 

το σύστημα 

Ενεργοποιεί τον άνθρωπο 

Υποστηρίζει την δημιουργικότητα 

Να προσφέρει δυνατότητες για κοινωνική 

αλληλεπίδραση (επικοινωνία, συνεργασία) 

Αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον 

Προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες 

Προστατεύεται από βανδαλισμούς 

Περιορισμοί 

Να μην απαιτείται ιδιαίτερη γνώση για τη 

λειτουργία του 

Να μην αποκλείει κάποια κοινωνική ομάδα  

Να απευθύνεται σε όλους (άνδρες, γυναίκες, 

παιδιά, νέους, ηλικιωμένους) 

Να μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι από 

ένας άνθρωποι 

Να μπορούν να παρευρίσκονται στον χώρο 
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περισσότεροι του ενός άνθρωποι 

Να μην είναι προσβλητικό για τον χρήστη 

Να εντάσσεται ομαλά στο περιβάλλον 

Να μην ενοχλεί τους ανθρώπους του γύρω 

περιβάλλοντος 

Να μην εμποδίζει τις φυσικές δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται στον χώρο  

Να μην αλλοιώνει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

του κτηρίου 

Να βρίσκεται σε αρμονία, σωστή αναλογία με τις 

διαστάσεις του περιβάλλοντος 

Να εισέρχονται και να αποχωρούν από την 

εγκατάσταση χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία 

της και οι αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα 

 

5.7 Αρχικές ιδέες 

 

Έμπνευση για να σχεδιάσω την συγκεκριμένη διαδραστική εγκατάσταση αποτέλεσαν: 

1. Οι ακόλουθες καλλιτεχνικές διαδραστικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν το 

φως ως κύριο υλικό τους (λεπτομέρειες σχετικά με αυτές στο παράρτημα) 

 

Dexia Tower/Touch Brussels 
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Berliner Dom Berlin Germany EDD the Hague Netherlands 

  

 

2. Φωτογραφίες και εικόνες με έντονο το στοιχείο του χρώματος 

 

    

    

 

Η αρχική σκέψη ήταν να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον γεμάτο φως και χρώμα. Στην 

διαδραστική αυτή εγκατάσταση επέλεξα να χρησιμοποιήσω το χρώμα σε διαφορετικούς 

συνδυασμούς και ένταση, γιατί το χρώμα είναι σημαντικό στη ζωή μας, προκαλεί 
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διαφορετικά συναισθήματα και μπορεί ακόμα και να θεραπεύει. Οι επιλογές που 

κάνουμε για το χρώμα που θα βάλουμε στη ζωή χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα 

μας. Άλλωστε το περιβάλλον μας αποκτάει ενδιαφέρον από την παρουσία των 

χρωμάτων.  

 

Παρατηρήθηκε ότι στο χώρο της πλατείας κυριαρχούσε το κτήριο της Δημαρχίας και τα 

αγάλματα, τα οποία έδιναν στο χώρο, μια σοβαρή και τετράγωνη αίσθηση, χωρίς 

χρώμα. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, υπάρχει στην είσοδο της πλατείας ένα πολύ 

ιδιαίτερο στοιχείο, η «εξέδρα». Το κυκλικό της σχήμα προσδίδει στο χώρο έναν πιο 

ανάλαφρο χαρακτήρα. Αυτό το στοιχείο μου κέντρισε το ενδιαφέρον και αποφάσισα να 

το μελετήσω περισσότερο. 

 

 

 

 

 

Παρατήρησα, γύρω από τον κύκλο που δημιουργεί η «εξέδρα», τις στρογγυλές λάμπες 

φωτισμού. Η αρχική εικόνα που σχηματίστηκε στο νου μου «ήταν σταγόνες χρώματος 

πάνω σε καμβά». Θα μπορούσε να μεταμορφωθεί η πλατεία σε έναν καμβά και οι 

άνθρωποι να είναι οι ζωγράφοι;  



149 

Έτσι προέκυψε η σχεδίαση της διεπαφής (κυκλικά πάνελ διαφορετικού χρώματος) 

Στη συνέχεια παρατήρησα ότι το βράδυ η πλατεία φωτίζεται με λαμπτήρες λευκού 

φωτός. Πως θα ήταν ο χώρος αν το φως αποκτούσε χρώμα; 

 

 

 

Έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα να χρησιμοποιηθούν προβολείς ικανοί να φωτίζουν-

χρωματίζουν με διάφορα χρώματα την πρόσοψη του Δημαρχείου.  
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Πως θα ήταν ο χώρος αν άνθρωποι «ζωγράφοι» μπορούσαν να διαλέξουν το χρώμα 

του φωτός που θα φωτίζει την πρόσοψη του Δημαρχείου; Σε συνδυασμό των δύο 

αυτών ιδεών προέκυψε η τελική σχεδιαστική πρόταση της εγκατάστασης. 

5.8 Περιγραφή της εγκατάστασης 

 

Το έργο ονομάζεται «Drops of Color» και αποτελεί μια συνεργατική διαδραστική 

εγκατάσταση για έναν εξωτερικό δημόσιο χώρο.  

Μπροστά στο Δημαρχείο, πάνω στο πλακόστρωτο, θα τοποθετηθούν σε διαφορετικές 

μεταξύ τους αποστάσεις ,16 κυκλικά πάνελ διαφορετικού χρώματος (πράσινο, μπλε, 

κόκκινο), ενώ σε μη εμφανή σημεία της πλατείας θα τοποθετηθούν προβολείς ικανοί να 

φωτίζουν-χρωματίζουν με τα αντίστοιχα χρώματα την πρόσοψη του δημαρχείου.  

 

Ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτά τα 3 χρώματα είναι διότι το κόκκινο, το πράσινο και το 

μπλε είναι τα βασικά χρώματα για τον άνθρωπο, γιατί δεν μπορούν να προκύψουν από 

την ανάμειξη άλλων χρωμάτων, όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα. Αν αναμείξουμε σε 

ακριβώς ίσες ποσότητες κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα τότε προκύπτει λευκό.  

Στα μικρά πάνελ θα μπορεί να ανεβεί ένας άνθρωπος, ενώ στα μεγαλύτερα το ανώτερο 

τρεις.  
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Σε κάθε πάνελ, θα υπάρχουν αισθητήρες βάρους οι οποίοι με το βάρος των ανθρώπων 

θα ενεργοποιούνται και μέσω κυκλώματος, αφενός θα φωτίζουν το ίδιο το πάνελ, ενώ 

παράλληλα θα ενεργοποιούν τον αντίστοιχου χρώματος προβολέα, ο οποίος και θα 

φωτίζει την πρόσοψη του δημαρχείου με το αντίστοιχο χρώμα.  

 

Η απόχρωση και η ένταση του χρώματος που θα προκύψει θα καθορίζεται από το 

συνολικό βάρος στα πάνελ του αντίστοιχου χρώματος. Αν ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα 

πάνελ διαφορετικού χρώματος, το τελικό χρώμα που θα προκύψει στην πρόσοψη του 
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δημαρχείου, θα είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού των χρωμάτων που θα 

αντιπροσωπεύουν τα πάνελ. 

 

Αν δηλαδή στα πάνελ με το κόκκινο χρώμα έχουμε ένα συνολικό βάρος 60 κιλών και 

στα πάνελ με το μπλε χρώμα έχουμε ένα βάρος 120 κιλών, τότε το χρώμα που θα 

προκύψει στην πρόσοψη του δημαρχείου θα είναι σκούρο μοβ με περισσότερο μπλε.  

 

Επομένως όσο περισσότεροι είναι οι συμμετέχοντες στη διαδραστική εγκατάσταση, τόσο 

μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων θα εμφανιστεί στην πρόσοψη του δημαρχείου. 
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5.9 Χρονική περίοδος υλοποίησης της εγκατάστασης 

 

Αποφάσισα η εγκατάσταση να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εποχή που 

εκτός από τους μόνιμους κατοίκους στη Σύρο κινείται ένας μεγάλος αριθμός τουριστών 

και η πλατεία συνήθως είναι γεμάτη από πολύ κόσμο διαφορετικών ηλικιών.  
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5.10 Κατασκευή 

5.10.1 Τεχνικά κατασκευαστικά σχέδια 
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5.10.2 3D σχέδια CAD 
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5.10.2.1 Ανάπτυγμα 
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5.11 Υλικός εξοπλισμός της εγκατάστασης 

 

Χρωματιστές βάσεις 

 

Κάθε μια από τις χρωματιστές βάσεις 

περιλαμβάνει μια σειρά από ενός τύπου 

χρώματος λαμπάκια led  

Αισθητήρας που μετράει το βάρος. 

Κάθε χρωματιστή βάση έχει 4 

αισθητήρες βάρους 
 

Συνολική μέτρηση του βάρους από τους 

αισθητήρες που ανήκουν στο ίδιο 

χρώμα 

 

Ένας υπολογιστής με έναν μικρό - 

επεξεργαστή μέσω του κατάλληλου 

επεξεργαστικού προγράμματος 

 λαμβάνει τα δεδομένα από τους 

αισθητήρες και παράγει την έξοδο  

Το ποτενσιόμετρο ρυθμίζει την ένταση 

που θα έχει ο προβολέας του 

συγκεκριμένου χρώματος ανάλογα με 

το βάρος που θα υπάρχει σε όλες τις  
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χρωματιστές βάσεις του ίδιου 

χρώματος. 

Ο μικροεπεξεργαστής όταν 

ενεργοποιηθεί δίνει εντολή και ανάβουν 

τα led του αντίστοιχου πάνελ και ο 

προβολέας του αντίστοιχου χρώματος 

στην κατάλληλη ένταση που ρυθμίζεται 

από το ποτενσιόμετρο. 

 
 

 

 

5.12 Σχολιασμός Εγκατάστασης 

 

Κατά την σχεδίαση της εγκατάστασης προσπάθησα να ακολουθήσω κατά το δυνατόν τις 

σχεδιαστικές προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 5.1.5. 

 

Για την σχεδίαση της διεπαφής προσπάθησα να είναι ασφαλής στη χρήση (άθραυστη, 

με μόνωση, χωρίς αιχμηρά στοιχεία), ελκυστική, να μοιάζει με παιχνίδι και ο τρόπος 

χρήσης της να είναι εύκολα κατανοητός, χωρίς πολυπλοκότητα, ώστε να προσελκύσει 

το ενδιαφέρον του κοινού και να αυξηθούν οι αυθόρμητες αντιδράσεις. Χρησιμοποίησα 

τα φωτεινά χρώματα στα πάνελ ώστε να τραβήξω το ενδιαφέρον των επισκεπτών. 

Υπάρχει μια συνέπεια μεταξύ του χρώματος του πάνελ και του χρώματος του προβολέα 

έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να αντιλαμβάνονται άμεσα τον τρόπο λειτουργίας της 

εγκατάστασης. 

Προσπάθησα να υπάρχει σωστή αναλογία ανάμεσα στις διαστάσεις της εγκατάστασης 

και στις διαστάσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η αναλογία θα πρέπει να είναι 

τέτοια ώστε η εγκατάσταση να μην χάνεται μέσα στο περιβάλλον, να τραβάει το 

ενδιαφέρον των περαστικών χωρίς όμως να νιώθουν ότι τους περιορίζει.  

Προσπάθησα το σύστημα να είναι εύκολα προσιτό και να μην υπάρχουν αμφιβολίες 

σχετικά με το πως λειτουργεί. Οι άνθρωποι να μπορούν να εισέρχονται και να 

αποχωρούν από την εγκατάσταση χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία της και οι 

αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτήν. 
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Επέλεξα υλικά (Plexiglas και αλουμίνιο) έτσι ώστε η εγκατάσταση να είναι καλαίσθητη, 

ανθεκτική αλλά και λειτουργική, να χρειάζεται τις ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και 

να διαρκέσει αρκετά.  

Η εγκατάσταση αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία υποστηρίζει την ανθρώπινη 

συνεργασία και αλληλεπίδραση, διότι για να επιτευχθούν όλο και περισσότεροι 

χρωματικοί συνδυασμοί χρειάζονται η παρουσία και η συνεργασία πολλών ανθρώπων. 

Η εγκατάσταση αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον της πλατείας, χρωματίζοντας το 

δημαρχείο και τον περίγυρο, χωρίς να αλλοιώνει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του 

κτηρίου. Για να μην ενοχληθούν οι άνθρωποι του γύρω χώρου, που δεν συμμετέχουν 

στην εγκατάσταση, επέλεξα η ένταση του φωτισμού να είναι ήπια και η εναλλαγή των 

χρωμάτων να γίνεται ομαλά, απέφυγα επίσης να χρησιμοποιήσω ήχο. Προσπάθησα τα 

πάνελ να μην απλωθούν σε μεγάλη έκταση της πλατείας, ώστε να μην εμποδιστούν οι 

συνηθισμένες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτήν. 

Στη σχεδίαση της εγκατάστασης διάλεξα υλικά που να είναι φιλικά προς το περιβάλλον 

(αλουμίνιο, Plexiglas, φώτα χαμηλής ενέργειας). 
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Συμπεράσματα 

Οι καλλιτεχνικές διαδραστικές εγκαταστάσεις αποτελούν μια σύνθετη μορφή τέχνης με 

πολλές δυνατότητες. Εμφανίστηκαν σε μια εποχή όπου οι παραδοσιακές μορφές τέχνης 

παρουσίαζαν πολλούς περιορισμούς και οι καλλιτέχνες αναζητούσαν νέες μορφές που 

να εντάσσουν την ίδια την ζωή (τους ήχους, τις μυρωδιές) σαν βασικό τους στοιχείο. 

Από την ιστορική αναδρομή φαίνεται πως οι καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν με τις 

εγκαταστάσεις, ήταν άνθρωποι ανατρεπτικοί, ήθελαν να προκαλούν τα δικά τους όρια 

και κάθε φορά να τα ξεπερνούν, φτάνοντας με τα έργα τους πολλές φορές στο 

περιθώριο. Χρησιμοποιούν οποιοδήποτε υλικό και μέσο γιατί αυτό που είναι σημαντικό 

είναι η αίσθηση που θα δημιουργήσουν και όχι ο τρόπος που θα το πετύχουν. Σκοπός 

τους ήταν να προκαλέσουν και να ταράξουν το κατεστημένο της εκάστοτε εποχής. 

Ήθελαν να ξεσηκώσουν και να ξυπνήσουν αισθήσεις κρυμμένες από τους ανθρώπους, 

προκαλώντας και αναζητώντας την αλλαγή του τρόπου ζωής τους. Έτσι οι 

εγκαταστάσεις πέτυχαν να αγκαλιάσουν τις πολιτισμικές ανησυχίες της εποχής, να 

μελετήσουν φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με τον χώρο και τον χρόνο και να 

αυξήσουν την ενημερότητα του κοινού.  

Οι διαδραστικές καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις που σχεδιάζονται για να υπάρχουν στους 

εξωτερικούς δημόσιους χώρους, προσπαθούν να μελετήσουν και να κατανοήσουν τη 

συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα σε αυτούς τους χώρους, με απώτερο σκοπό να 

συνεισφέρουν με κάποιο τρόπο στην «αναγέννηση» του δημόσιου χώρου της 

σύγχρονης πόλης και στο «ζωντάνεμα» της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Έχουν 

σκοπό να ξαφνιάσουν, να αφυπνίσουν τις αισθήσεις, που έχουν περιοριστεί τόσο στο 

σύγχρονο αστικό περιβάλλον.  

Η επικέντρωση των σχεδιαστών όχι μόνο στην ανάλυση των γεωμετρικών και δομικών 

στοιχείων του χώρου, αλλά και στο τρόπο που βιώνεται ο χώρος, μπορεί να οδηγήσει 

σε μια πιο αποτελεσματική σχεδίαση νέων διαδραστικών συστημάτων. Δεν είναι απλά 

ένα νέο φυσικό περιβάλλον αυτό που σχεδιάζεται αλλά, οι δραστηριότητες και οι 

εμπειρίες που υποστηρίζονται και κατευθύνονται από την τεχνολογία, εντάσσονται 

πλέον σε αυτό.  

Στις διαδραστικές καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις οι σχεδιαστές δεν θέλουν μόνο να 

«σχεδιάσουν μια εμπειρία», αλλά αυτό που θέλουν είναι να σχεδιάσουν 

«δυνατότητες» μέσα από τις οποίες οι χρήστες θα μπορούν να διαμορφώσουν μόνοι 
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τους και να βιώσουν τη δική τους ο καθένας ιδιαίτερη εμπειρία. Οι χρήστες θα 

διαμορφώσουν την δική τους αλληλεπίδραση με το σύστημα, και θα αφήσουν το δικό 

τους μοναδικό ίχνος. Κάθε χρήστης θα κάνει τον διαδραστικό χώρο έναν δικό του τόπο.  

Οι διαδραστικές καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης σε 

πολλές έρευνες στον τομέα του Computer Supported Cooperative Work (CSW) και 

στον τομέα Human Computer Interaction (HCI), επισημαίνοντας που υπάρχουν 

προβλήματα και λειτουργούν σαν ξεκίνημα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μέσα από την μελέτη των καλλιτεχνικών 

διαδραστικών εγκαταστάσεων, προέκυψαν και κατηγοριοποιήθηκαν αναλυτικά, 

πληροφορίες που αφορούν: τον απαραίτητο υλικό εξοπλισμό για την υλοποίηση μιας 

καλλιτεχνικής διαδραστικής εγκατάστασης, τις διαφορετικές κατηγορίες των 

επισκεπτών – χρηστών, τους διαφορετικούς τρόπους που αυτοί αλληλεπιδρούν με την 

εγκατάσταση, τα διαφορετικά συναισθήματα που η εγκατάσταση δημιουργεί στους 

χρήστες και πως αυτά επηρεάζουν τον τρόπο που αυτοί αλληλεπιδρούν με την 

εγκατάσταση. Τέλος αναφέρθηκαν τα κριτήρια επιτυχίας ή αποτυχίας μιας καλλιτεχνικής 

διαδραστικής εγκατάστασης σε εξωτερικό δημόσιο χώρο. Από τις κατηγοριοποιήσεις 

αυτές προέκυψαν κατευθυντήριες γραμμές για την σχεδίαση διαδραστικών 

εγκαταστάσεων σε εξωτερικό χώρο, στις οποίες δεν θα αναφερθώ εδώ αλλά 

αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.2.3. 

Ιδιαίτερα η καλλιτεχνική διαδραστική εγκατάσταση «Watch Out!The eyes of the city», 

που υλοποιήθηκε σε εξωτερικό δημόσιο χώρο στην Αθήνα το 2004, έδωσε τη 

δυνατότητα στο κοινό της Αθήνας να γνωρίσει τις διαδραστικές καλλιτεχνικές 

εγκαταστάσεις, να βιώσει την πόλη με έναν διαφορετικό από τον συνήθη τρόπο, να 

προβληματιστεί και να ανακαλύψει νέους τρόπους επικοινωνίας.  

Τέλος με την σχεδίαση της νέας εγκατάστασης «Drops of Color» δίνεται ένα παράδειγμα 

για το πως, με τη βοήθεια μιας διαδραστικής καλλιτεχνικής εγκατάστασης σε εξωτερικό 

δημόσιο χώρο, μπορούμε να τροποποιήσουμε τις συνήθεις δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται σε αυτόν, δίνοντας στους ανθρώπους νέες δυνατότητες για επικοινωνία 

και συνεργασία μεταξύ τους, αλλάζοντας τελικά τον τρόπο που οι άνθρωποι βιώνουν 

τον συγκεκριμένο χώρο. Η σχεδιαστική αυτή πρόταση στην παρούσα διπλωματική 

εργασία δεν υλοποιήθηκε, δημιουργήθηκε όμως βίντεο το οποίο, ακολουθώντας τις 

σχεδιαστικές προδιαγραφές που έχουν οριστεί, προσομοιώνει τον τρόπο που η 

εγκατάσταση θα μπορούσε να λειτουργήσει. 
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Μέσα από την ενασχόληση μου με τη παρούσα διπλωματική εργασία, σκέφτηκα ότι θα 

ήταν ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσει κανείς τις καλλιτεχνικές διαδραστικές 

εγκαταστάσεις σαν μέσο για την αναμόρφωση του εξωτερικού δημόσιου χώρου, 

χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και νέα υλικά.  
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5. http://nedkahn.com/videoGallery.html 

6. http://www.arduino.cc/en/ 

7. Idades project Web-page. 
http://www.idades.org/ 

 

8. Interdisciplinary Research Collaboration on integration of physical and digital 
interaction 
http://www.equator.ac.uk/ 

 

9. Rafael Lozano Web-page. 
http://www.lozano-hemmer.com/eproyecto.html 

 

10. Craig Reynolds’ explanation of Boids algorithm 
http://www.red3d.com/cwr/boids/applet/ 

 

11. Craig Reynolds’ explanation of Boids rules 
http://www.red3d.com/cwr/boids/index.html 

 

12. Processing tutorials, by Daniel Shiffman 
http://www.shiffman.net/teaching/nature/ 

 

13. Huhtamo Erkki. Seven Ways Of Misunderstanding Interactive Art. 
http://www.artcenter.edu/exhibit/digital/essay.html 

 

14. http://www.nada.kth.se/erena/murmur.html 

15. http://netzspannung.org/version1/cast01/ 

16. http://www.artcenter.edu/williamson/ 

17. http://nathanielstern.com/ 

18. White noise/ white light interactive urban installation 
http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?fuseaction=wanappln.proj
ectview&upload_id=1237 

 

19. Howeler and Yoon Architecture 
http://www.hyarchitecture.com/ 

 

20. Draves : 
http://draves.org/art.html 
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21. www.xs4all.nl/~notnot/ 
 
22. Mignonneau, L. & Sommerer C. 

www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/index.html 

 

23. Ben Rubin 
www.earstudio.com 

 
24. Ars Electronica 

http://www.aec.at/ 
 

25. The Daniel Langlois Foundation for Art, Science and Technology Centre for 
Research and Documentation (CR+D) 
http://www.fondation-langlois.org/e/CRD/index.html 

 

26. The Digital Art Museum – DAM 
http://www.dam.org/ 

 

27. Tangible Media Group 
www.tangible.media.mit.edu/projects/ 

 

28. World trade center: Podium Light Wall  
http://kinecity.com/7wtc 

 

29. http://www.haque.co.uk/ 

30. http://www.zero-th.org/Projects.html 

31. http://www.isea2008singapore.org/exhibitions/air_info.html 

32. http://acroe.imag.fr/enactive07/ 

33. http://www.rixc.lv/projects/sp/en.html 

34. http://www.ylem.org/artists/ayoungs/index.html 

35. http://www2.vo.lu/homepages/weiland/Soundplastics/index.htm 

36. http://www.ibiblio.org/pbadani/ 

37. http://www.michaelpinsky.com/ 

38. http://www.nedkahn.com/ 

39. http://www.google.com/Top/Arts/Visual_Arts/Installation_Art/Artists/ 
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40. http://www.meganandmurraymcmillan.com/ 

41. http://www.grahamnicholls.com/ 

42. http://imaging.dundee.ac.uk/people/njohnson/index.html 

43. http://www.kvostudio.org/pages/mainviewNEW.html 

44. http://www.marcogliese.org/main.htm 

45. http://www.lightspace.org/installations.htm 

46. http://www.davehebb.com/vid.html 

47. http://en.wikipedia.org/wiki/Installation_art 

6.5 Σχολιασμός εγκατάστασης Watch Out! The eyes of the city. 

 

1. Benayoun M., Kyriakoulakos P., Stavrakis M., 2004. From Immersion Art to 
Fusion Art: Watch-Out! The eyes of the City in Athens 2004 Olympic Games. 

 
2. Βίντεο παρακολούθησης της εγκατάστασης τις ήμερες λειτουργίας 

3. Ιστοσελίδα του Maurice Benayoun 
www.moben.net/index.html 
 

4. Ιστοσελίδα του Watch-Out 
www.watch-out.net/ 
 

5. Towards 2004 
http://www.ana.gr/towards2004gr/towards94.htm\ 
 

6. Βιογραφικό Ελίνας Δάλλα 
http://synedrio.pasok.gr/wp-content/uploads/2008/01/cv-dalla-elina.pdf 
 

7. http://www.ant1online.gr/Society/General/2003/20039/8687d83f-fe2e-4e46-
899a-1112a431ae7e.aspx 

 
8. http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathglobal_2_01/08/2004_12831

44 
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6.6 Μελέτη και σχεδίαση εγκατάστασης  

1. Η ψυχολογία των χρωμάτων 
http://www.esoterica.gr/articles/psycholg/colours/colours.htm 
 

2. http://www.makeastyle.com/modules.php?name=News&file=article&thold=-
1&mode=flat&order=0&sid=109 

 
3. http://oistros-reportaz1.blogspot.com/2006/11/blog-post_23.html 

4. http://smiland.pblogs.gr/2008/02/hrwmata-kai-psyhologia.html 

5. http://www.geocities.com/artofwise/HealingColors.html 

6. http://www.syros.com.gr/syros/views/miaouli.htm 
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7 Παράρτημα 
 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το φως παρουσιάζεται αναλυτικά, καθώς και 

παραδείγματα εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν σαν κύριο υλικό τους το φως. 

7.1.1 Η χρήση του φωτός στη διαμόρφωση ενός χώρου 

 

Το φως αποτελεί ένα υλικό ελαφρύ, ευμετάβλητο και ευπροσάρμοστο. Η εποχή που το 

φως θεωρείτο απλά ένα μέσο για τη συμβατική οπτική επαφή με το περιβάλλον μας 

προς κάλυψη μόνο λειτουργικών αναγκών, έχει περάσει, αφήνοντας στη θέση της μια 

νέα περίοδο. Σε αυτή τη νέα περίοδο ο φωτισμός αναδεικνύεται λοιπόν σε μέσο 

έκφρασης, αίγλης πολιτισμού και καταξίωσης των ανθρωπίνων δημιουργημάτων, 

αναδεικνύοντας διαχρονικές ιδιαιτερότητες και αξίες. Ο φωτισμός μπορεί να κάνει τη 

διαφορά στο πως αισθανόμαστε για το χώρο μας. Μας βοηθάει να εκτελούμε 

δραστηριότητες εύκολα, να αισθανόμαστε ασφάλεια και άνεση και να απολαμβάνουμε 

το σπίτι ή τον χώρο της δουλειάς μας σε όλες του τις μικρές αλλά και σημαντικές 

λεπτομέρειες. Ο φωτισμός επίσης προσθέτει ομορφιά και θεατρικότητα σε ένα χώρο. 

Μπορεί να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα για διασκέδαση ή να μας γεμίσει 

με ένα συναίσθημα γαλήνης και ξεκούρασης. Εν κατακλείδι ο φωτισμός με πολλούς 

τρόπους μπορεί να μεταμορφώσει κυριολεκτικά έναν χώρο.  

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αστικοί εξωτερικοί χώροι, με 

τη χρήση του φωτός, να αναβαθμιστούν και να αναδειχθούν σε τόπους συναναστροφής 

και χαλάρωσης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού νέες μορφές φωτός έχουν 

εμφανιστεί, όπως το έξυπνο φως και το διαδραστικό φως. 

 

Το έξυπνο φως είναι ένα προγραμματισμένο φως που λειτουργεί ακόμη και όταν δεν 

ελέγχεται άμεσα. Είναι το φως που μπορεί να υπολογίζει την ένταση του φυσικού 

φωτισμού και συνεχώς να προσαρμόζεται. Είναι το φως που ανάβει και σβήνει σε 

δεδομένες στιγμές, που ενεργοποιεί συστήματα εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση 

blackout, που μπορεί να ελέγχεται από προγράμματα αυτόματης ρύθμισης. Αυτοί οι 

τρόποι λειτουργίας δεν δημιουργούν βέβαια άμεση αίσθηση φυσικής άνεσης, αλλά 
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σχετίζονται περισσότερο με θέματα ασφάλειας και εξοικονόμησης ενέργειας, που είναι 

πολύ σημαντικός παράγοντας και ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής του σωστού 

φωτισμού. 

 

Το διαδραστικό (interactive) φως είναι το φως που επικοινωνεί με τον άνθρωπο, 

εδραιώνει μια σχέση μαζί του και χειρίζεται τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του όλη την 

ώρα. Αντιδρά στα σήματα που λαμβάνει, απευθείας από τον άνθρωπο, με μηχανικό ή 

ηλεκτρονικό ή φυσικό τρόπο. Το φως μπορεί να εμπεριέχει δυο αντιφατικές εκφράσεις: 

μπορεί να είναι έντονο ή αδύνατο, διάχυτο ή συγκεντρωμένο, άσπρο ή έγχρωμο, να 

αλλάζει σε κάθε στιγμή ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή περιβαλλοντική αρμονία. 

 

Το τεχνητό φως πρέπει να προσεγγίζει τη φυσική φωτεινότητα ώστε να μη γίνεται 

επιθετικό. Tο άσχημα κατανεμημένο φως, με υψηλές αντιθέσεις στην φωτεινότητα, ή 

ακατάλληλο χρωματικό αποτέλεσμα μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ψυχολογική 

κατάσταση του ανθρώπου και να προκαλέσει δυσφορία και κατάθλιψη.  

7.1.2 Διαδραστικές καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ως μέσο 

το φως 

 

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται ολοένα και περισσότερες διαδραστικές εγκαταστάσεις 

που χρησιμοποιούν το φως σαν βασικό τους στοιχείο (light installations). Με τη 

βοήθεια του φωτός προσπαθούν να μεταμορφώσουν την εμπειρία που έχουμε από 

διάφορα σημεία της πόλης. Θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τα light installations σε 

τρεις βασικές κατηγορίες: 

 

• Εγκαταστάσεις στατικού φωτισμού  

• Εγκαταστάσεις δυναμικού φωτισμού  

• Εγκαταστάσεις διαδραστικού φωτισμού 

 

Παραθέτω αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για κάθε κατηγορία 
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7.1.2.1 Εγκαταστάσεις στατικού φωτισμού 

 

 

 

 

Solar Tree 

Ross Lovegrove 

Vienna 

2007 

Το Solar Tree είναι ένα παράδειγμα θαυμάσιας συνύπαρξης του πρωτοποριακού 

σχεδιασμού και της ηλιακής τεχνολογίας. Σχεδιασμένο από τον Ross Lovegrove και 

εμπνευσμένο από τη φύση, το Solar Tree μιμείται τη μορφολογία ενός δέντρου. Μέσω 

αυτού του έργου ο σχεδιαστής προσπάθησε να φωτίσει τη γκρίζα πόλη με ένα 

φωτιστικό που να αποτελεί έργο τέχνης ενώ παράλληλα ακολουθεί τα πρότυπα της 

οικολογικής σχεδίασης. 
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IHZ-Tower Projection 

Tofa-Chris Noelle 

2007 

Berlin 

Το έργο σχεδιάστηκε για το 3ο φεστιβάλ φωτισμού του Βερολίνου. Σε αυτό το φεστιβάλ, 

περισσότερα από 40 κτήρια μετατράπηκαν σε δημόσιες οθόνες πάνω στις οποίες 

προβάλλονταν διάφορα έργα τέχνης. Υιοθετήθηκε ένα προσφιλές στυλ τέχνης, το street 

art. Το φεστιβάλ κατάφερε, μεταμορφώνοντας την όψη των κτηρίων να αιχμαλωτίσει 

την προσοχή του κοινού. Οι αντιδράσεις των ανθρώπων ήταν πολύ διαφορετικές. 
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7.1.2.2 Εγκαταστάσεις δυναμικού φωτισμού 

 

 

 

Electrabel Power Station 

Magic Monkey 

2005 

Drogenbos, Brussels 

 

Με αυτό το έργο, η σχεδιαστική ομάδα Magic Monkey, θέλησε να αποδείξει ότι ακόμα 

και μια άσχημη κατασκευή, όπως το φουγάρο σε ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, μπορεί να μετατραπεί, μέσα από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε κάτι 

όμορφο, ελκυστικό και εξαιρετικό που οι άνθρωποι θα κοιτούν, θα ευχαριστιούνται και 

ποτέ δεν θα ξεχνούν. Μια σειρά από κινούμενα χρώματα που δημιουργούν εικόνες 

μεταμόρφωσαν τα 18.000 τ.μ. τσιμέντου σε μια εντυπωσιακή έκθεση φωτός. Στο σταθμό 

ενέργειας ενσωματώθηκαν 8.032 ανεξάρτητα ελεγχόμενα RGB Led pixels. Χρειάστηκαν 

10 επαγγελματίες αναρριχητές και 2 μήνες για να εγκαταστήσουν τα φώτα, ενώ όλα 

έγιναν χωρίς να σταματήσει η λειτουργία του εργοστασίου. Η φωτεινή εικόνα του 

φουγάρου αλλάζει 15 φορές το χρόνο ώστε να αντανακλά εποχές και γεγονότα, όπως 

εθνικούς αθλητικούς εορτασμούς, την πρωτοχρονιά ή την ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου. 
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EDD the Hague 

Paul Klotz 

Proposal 

Netherlands 

 

Ο καλλιτέχνης Paul Klotz, σκέφτηκε να μετατρέψει την πρόσοψη ενός παραδοσιακού 

ξενοδοχείου στη Χάγη της Ολλανδίας, σε μια δυναμική χρωματική εγκατάσταση, 

χρησιμοποιώντας EDD (embedded data- texture display). Πρόσεξε κατά το σχεδιασμό 

της εγκατάστασης να μην αλλοιώσει τα λειτουργικά στοιχεία του κτηρίου διατηρώντας 

παράλληλα τη διαφάνεια των παραθύρων, ώστε οι επισκέπτες του ξενοδοχείου να 

βλέπουν έξω την πόλη. Η βασική ιδέα ήταν, η δραστηριότητα των ανθρώπων στην 

κεντρική πλατεία να καταγράφεται από μια κάμερα, οι κινήσεις τους να συλλαμβάνονται 

με τη βοήθεια αισθητήρων και να μεταφράζονται αυτόματα σε χρωματικά ίχνη στα 

LagoLED Deko Panels, που είχαν τοποθετηθεί στα παράθυρα του κτηρίου. Οι άνθρωποι 

ενθαρρύνονταν να κινούνται παιχνιδιάρικα στον εξωτερικό χώρο και έτσι συνειδητά να 

παράγουν διάφορα χρωματικά μοτίβα. Για να αποφευχθεί η ενόχληση των ανθρώπων η 

εναλλαγή των χρωμάτων γινόταν απαλά και τα χρώματα δεν ήταν έντονα. 
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Arctura Tower 

Hans Aldefelt. Sweco, Stefan 

Wiktorsson, 

2005 

Sweden 

 

 

Η Σουηδία χρησιμοποιεί κεντρικά συστήματα για την θέρμανση των κατοίκων. Σε όλη τη 

χώρα υπάρχουν μεγάλες δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού, το οποίο τροφοδοτεί 

την πόλη. Μια από αυτές τις δεξαμενές, ο Arctura Tower, έχει ικανότητα αποθήκευσης 

26 εκατομ. Λίτρων και διάμετρο 27 μέτρων. Ο σχεδιαστής φωτισμού Stefan Wiktorsson 

θέλησε να ομορφύνει αυτή τη δεξαμενή χρωματίζοντας την με τη χρήση φωτός 

χαμηλής ενέργειας. Για το φωτισμό χρησιμοποιήθηκαν leds σε μεγάλο αριθμό 

συνδυασμών ώστε να παράγουν τα επιθυμητά χρώματα και ένα εφέ αχνού φωτισμού 

για το περιβάλλον. Ο χρωματισμός της δεξαμενής διαφέρει ανάλογα με την εποχή, 

χρησιμοποιήθηκε ένα γαλαζωπό χρώμα που σταδιακά αλλάζει μέσα στο φθινόπωρο σε 

αντίθεση με ζεστά κόκκινα χρώματα το Δεκέμβριο. Σε ξεχωριστά γεγονότα όπως η 

Πρωτοχρονιά ο φωτισμός προγραμματίζεται διαφορετικά. 
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Nova Eventis 

Scenario Light-Und 

Klangkozepte 

2006 

Germany 

 

Η σχεδιαστική εταιρεία ανέλαβε να αλλάξει την εμφάνιση ενός εμπορικού κέντρου με τη 

βοήθεια του φωτισμού. Φωτίστηκαν ξεχωριστά όλα τα επιμέρους στοιχεία του 

εμπορικού κέντρου (κτίριο, σιντριβάνια, οροφή, δέντρα, σκάλες, παράθυρα), 

δημιουργώντας έναν ευχάριστο και ιδιαίτερο χώρο όπου οι επισκέπτες απολάμβαναν 

την παραμονή τους και έμεναν περισσότερη ώρα. Το σχέδιο βασιζόταν στην αλλαγή των 

χρωμάτων ανάλογα με την ώρα της ημέρας και την εποχή. 

 

 

Reprojected 

Dr. Cgristian Schoen 

2006 

Munich 

 

Για τον εορτασμό των 40 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας φωτισμού Osram 

δημιουργήθηκε το έργο “Seven Screens”, το οποίο τοποθετήθηκε έξω από το κεντρικό 

κτήριο της εταιρεία στο Μόναχο της Γερμανίας. Στους σχεδιαστές ζητήθηκε να 

δημιουργήσουν ένα έργο που θα βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το διερχόμενο 

επισκέπτη. Το έργο αποτελείται από 7 στήλες φωτός των 6μ. Οι κινήσεις των 

διερχόμενων ανθρώπων καθώς περνούσαν δίπλα από τις στήλες μεταφράζονταν σε 

σκιές που προβάλλονται πάνω σε αυτές. Σκοπός του έργου είναι να κάνουν γνωστό στο 

κοινό τις εκπληκτικές δυνατότητες που οι νέες πηγές φωτισμού μπορούν να 

προσφέρουν. 
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Berliner Dom Berlin 

Panirama 

2006 

Germany 

 

Κατά τη διάρκεια του 2ο φεστιβάλ στην πόλη του Βερολίνου προσκλήθηκε η σχεδιαστική 

ομάδα φωτισμού Panirama για να φωτίσει τον καθεδρικό ναό Berliner Dom, με 

υψηλής ισχύος projectors. Ο στόχος αυτού του έργου ήταν να επικεντρώσει την 

προσοχή του κοινού στο κτίριο, αναδεικνύοντας την πλούσια ιστορία του, από το 1465 

έως τη σημερινή εποχή. Οι σχεδιαστές θέλησαν να φωτίσουν το κτίριο σαν ολότητα και 

να ξεχωρίσει η μνημειώδης δομή του. Χρησιμοποιήθηκε η συμμετρία και η αισθητική 

του κτιρίου σαν οδηγός. 
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7.1.2.3 Εγκαταστάσεις διαδραστικού φωτισμού  

 

 

 

Volume 

United Visual Artists 

2006 

London 

 

Στους σχεδιαστές ζητήθηκε να δημιουργηθεί μια μεγαλειώδης ψηφιακή διαδραστική 

εγκατάσταση η οποία να βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, να είναι ανθεκτική στις καιρικές 

συνθήκες για διάστημα 2 μηνών και να αρέσει σε όλους τους επισκέπτες από παιδιά 

μέχρι τους ηλικιωμένους. Αποτελούταν από 46 πολύ λεπτές στήλες, στερεωμένες 

κάθετα σε ένα οριζόντιο πλέγμα 10,5 x 9 m. Κάθε στήλη περιείχε ένα Barco O- lite Led 

Grid και ένα ηχείο στην κορυφή της. Καθώς οι άνθρωποι περπατούσαν μέσα στο χώρο 

της εγκατάστασης, δημιουργούταν ένα φωτεινό και ηχητικό πεδίο. Ένας απ’ τους 

κύριους στόχους του έργου ήταν να δώσει στο κοινό μια καινούργια εμπειρία, 

ευνοώντας τον πειραματισμό και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Οι επισκέπτες 

μπορούσαν να διαλέξουν μεταξύ 2 ρόλων, είτε να γίνουν ένα παθητικό κοινό μένοντας 

μακριά απ’ την εγκατάσταση είτε ενεργά να συμμετέχουν περπατώντας μέσα στο έργο. 
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Dexia Tower/Touch 

Brussels 

Lab{Au} 

2006 

Belgium 

Ο Dexia Tower στις Βρυξέλες, ένα κτήριο ύψους 145 μέτρων, χρησιμοποιήθηκε σαν 

καμβάς για μια εποχιακή εγκατάσταση με κύριο σκοπό να ενθαρρύνει την 

δημιουργικότητα και την συμμετοχή του κοινού. Οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν να 

δημιουργήσουν συνθέσεις επιλέγοντας χρώματα για να φωτίσουν τα παράθυρα του 

κτηρίου. Για την υλοποίηση της εγκατάστασης χρειάστηκαν: 225 χιλιόμετρα καλώδια 

που χρησιμοποιήθηκαν για να συνδέσουν σε κύκλωμα 4200 RGB Led bars 

τοποθετημένα στα παράθυρα του κτηρίου. Μια οθόνη αφής τοποθετημένη έξω από το 

κτήριο και ένας κεντρικός υπολογιστής στον 9ο όροφο, ο οποίος επέτρεπε σε κάθε 

όροφο να μπορεί να έχει διαφορετικό χρώμα. Μεταβλητές όπως το πάχος του δακτύλου 

του επισκέπτη που ακουμπούσε την οθόνη αφής, η κατεύθυνση του χεριού, η διάρκεια 

πατήματος του κουμπιού και η ταχύτητα, δημιουργούσαν διαφορετική χρωματική 

σύνθεση. Η εγκατάσταση μπορούσε να επεξεργαστεί την είσοδο πολλαπλών δεδομένων 

εξερευνώντας τη σχέση μεταξύ των ατόμων. 
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Enteractive at 11th & Flower 

Special T Lighting Incorporated 

2006 

Los Angeles 

Η εγκατάσταση υλοποιήθηκε στο κτήριο Met Loft στην οδό 11th & Flower στο κέντρο 

του Los Angeles. Στην πρόσοψη του κτηρίου τοποθετήθηκαν σειρές από τετράγωνα 

κόκκινα led, ενώ στο έδαφος μπροστά στην είσοδο του κτηρίου υπήρχε ένα μεγάλο 

διαδραστικό δάπεδο κατασκευασμένο από πλακάκια led (συνολικά 23,200 φωτάκια led). 

Οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με το διαδραστικό δάπεδο, το οποίο ανιχνεύει την κίνηση 

τους με αισθητήρες βάρους τοποθετημένους κάτω από κάθε πλακάκι και ανάλογα με τη 

θέση του κάθε επισκέπτη ενεργοποιεί αντίστοιχα φωτεινά led στην πρόσοψη του 

κτηρίου. Με αυτόν τον τρόπο οι επισκέπτες μπορούν να δουν τα αποτελέσματα της 

κίνησης τους, όχι μόνο χρωματίζοντας το πλακάκι που πατάνε αλλά και διαφορετικά 

σημεία στην πρόσοψη του κτηρίου. Με αυτόν τον σχεδιασμό το κτήριο έχει μια πολύ 

φωτεινή αλλά ταυτόχρονα και μια επιθετική μορφή στο δρόμο. 

 



203 

 

 

L’ echo du Silence Geneva 

Delux 

2006 

Switzerland 

 

Η εγκατάσταση αυτή υλοποιήθηκε στις όχθες του ποταμού Rhone σε μήκος 80 μέτρων, 

κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ φωτισμού της Γενεύης, το 2006. Τοποθετήθηκαν 24 

ημιδιάφανοι πολυανθρακικοί στύλοι ύψους 3 μέτρων και 20 εκατοστών διάμετρο. Κάθε 

στύλος ήταν εφοδιασμένος με 12 τεμάχια χρωματιστών σειρών led, που ελέγχονταν από 

έναν κεντρικό υπολογιστή. Ο υπολογιστής με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού 

παράγει πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς από χρώματα. Χρησιμοποιήθηκαν 

αισθητήρες για να ανιχνεύσουν την κίνηση των επισκεπτών της εγκατάστασης αλλά και 

του νερού καθώς και μικρόφωνα για να συλλέξουν κάθε ήχο που δημιουργούταν στην 

περιοχή της εγκατάστασης. Κύρια ιδέα πίσω από τον σχεδιασμό αυτής της 

εγκατάστασης ήταν πως τα νέα αρχιτεκτονικά κτήρια θα πρέπει να μπορούν να 

ερμηνεύουν και να ανταποκρίνονται στις συνθήκες του περιβάλλοντος και να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. 
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Tower Bridge London 

Jonathan Hodges/ Jason 

Bruges Studio 

2007 

UK 

Το έργο είχε σκοπό να μετατρέψει τη γέφυρα του πύργου του Λονδίνου σε ένα 

διαδραστικό φωτεινό γλυπτό. Η εγκατάσταση αποτελούνταν από 300 Traxon Technology 

4 pixel, χρωματιστές δέσμες από led και ήταν προγραμματισμένη να δέχεται μέσω 

αισθητήρων τα σήματα από τα Bluetooth των περαστικών που διέσχιζαν τη γέφυρα και 

να τα μετατρέπει σε διαφορετικό χρώμα. 
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Flock London 

KMA 

2007 

UK 

 

Η διαδραστική αυτή εγκατάσταση, μεταμόρφωσε τα 625 τ.μ. της Trafalgar Square στο 

Λονδίνο, σε μια εικονική σκηνή χορού με τη χρήση της μουσικής του Tchaikovsky 

Swan Lake. Ένας προβολέας και μια κάμερα θερμικής λήψης (thermal imaging 

camera) είχαν τοποθετηθεί σε μια στήλη 20 μέτρα πάνω από την πλατεία. Μόλις οι 

άνθρωποι περπατούσαν πάνω στη σκηνή, η κάμερα θερμικής λήψης κατέγραφε την 

εκπομπή θερμότητας του σώματος τους και ενεργοποιούσε ένα φωτεινό spot το οποίο 

τους φώτιζε ενώ παράλληλα εμφανιζόταν μια χορευτική φιγούρα στο πάτωμα, και τους 

ακολουθούσε μέχρι να βγουν έξω από τη σκηνή. Καθώς περισσότεροι άνθρωποι 

εισέρχονταν στο χώρο η μουσική γινόταν πιο δυνατή και όλο και περισσότερες 

χορευτικές φιγούρες προβαλλόντουσαν στο πάτωμα. Αν δεν υπήρχε κανείς στον χώρο 

της εγκατάστασης δεν ακουγόταν τίποτα ούτε υπήρχε φωτισμός. 
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Στα παραπάνω παραδείγματα πολλές φορές το φως χρησιμοποιείται για να αναδείξει 

ιστορικά κτήρια. Τα ιστορικά κτίρια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, καταλαμβάνοντας συνήθως εξέχουσες θέσεις μέσα στο αστικό 

περιβάλλον. Τα οικοδομήματα αυτά αποτελούν πόλο έλξης του ενδιαφέροντος του 

κοινού είτε όταν πρόκειται για μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς είτε για 

κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτίρια−πλατείες, δημαρχεία, τράπεζες κ.α.− είτε 

ιδιωτικά κτίρια εμπορικού ή άλλου χαρακτήρα. Η πρακτική της φωταγώγησης των 

ιστορικών κτιρίων είναι σχετικά σύγχρονη και προκύπτει από την γενικότερη 

κοινωνική διάθεση για δημιουργία σημείων έλξης του θεατή. Ο φωτισμός ενός 

μνημείου τονίζει τις πολιτιστικές και ιστορικές αξίες του υπενθυμίζοντας τες και 

ευαισθητοποιώντας συγχρόνως τους θεατές στην πολιτιστική κληρονομιά τους. 

Συμβάλλει στη ανάδειξη της αισθητικής του κτιρίου και της υφής των υλικών του και 

μπορεί να δημιουργήσει ευχάριστα ή δυσάρεστα συναισθήματα. Η σύγχρονη 

τεχνολογία φωτιστικού εξοπλισμού είναι σήμερα σε θέση να υποστηρίξει τον πιο 

φιλόδοξο σχεδιασμό φωτισμού όψεων κτιρίων.  
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