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“Τι θα συνέβαινε 
άραγε αν, αντί να 
κατασκευάζουμε απλώς τη 
ζωή μας, είχαμε την τρέλα 
ή την φρόνηση, να την 
χορέψουμε;”
Γκαρωντύ : 2008
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Χώρος, σύνθετα προσδιορισμένη έννοια. Αντιληπτικό 
εργαλείο η μεταμόρφωση του σώματος. Λειτουργία της 
μεταμόρφωσης η κίνηση. Ο χώρος γίνεται απτός και 
αισθητός μέσω της κίνησης του σώματος. Το σώμα 
ως εργαλείο παραγωγής χώρου. Σχέσεις και μορφές 
επηρεάζουν το χώρο και συνάμα επηρεάζονται από 
αυτόν. 

Η κίνηση ενός σημείου παράγει γραμμή. Αν το 
ανθρώπινο σώμα αντιστοιχηθεί αφαιρετικά με σημείο, 
τότε η κίνησή του στο χώρο σχεδιάζει γραμμές. Αν 
φανταστούμε ένα σύνολο ανθρώπων στο χώρο, 
αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός πλέγματος 
γραμμών, ως μια χαοτική αλλά και ενδιαφέρουσα 
κατάσταση. Σε αυτό εμπεριέχονται πληροφορίες για 
το στοιχείο του χρόνου και την αλληλεπίδραση των 
ανθρώπων. Λαμβάνοντας υπόψη τη σωματικότητα του 
ανθρώπου, θα μπορούσε κανείς να αντιστοιχίσει ένα 
πολύπλοκο σύστημα όπως είναι το ανθρώπινο σώμα, 
σε ένα σύνολο σημείων που διέπεται από σταθερές 
σχέσεις μεταξύ τους. Τότε η κίνηση του συνόλου των 
σημείων διαγράφει ένα τρισδιάστατο πλέγμα γραμμών 
και μορφών στο χώρο. Οι σχέσεις είναι πολυπλοκότερες 
και το σώμα αποτελεί ένα εργαλείο παραγωγής 
χωρικοτήτων.

Η κίνηση του ανθρώπου αποτελεί ένα από τα 
κύρια στοιχεία του αρχιτεκτονικού συνθετικού 
προβληματισμού από τα πρώτα στάδια. Η αποκάλυψη 
της αρχιτεκτονικής επέμβασης και του χωρικού 
φαινομένου γίνεται μέσω της κίνησης του σώματος. 
H αντίληψη του χώρου μετατρέπεται σε μια συνεχή 
υπαρξιακή εμπειρία που συμπεριλαμβάνει την κίνηση. Τι 
θα συνέβαινε αν η απλή καθημερινή κίνηση εξελισσόταν 
σε χορό; 

εισαγωγή
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Χορός είναι η νοηματοδότηση μιας αλληλουχίας 
κινήσεων στο χώρο κατά τη διάρκεια του χρόνου. 
Αποτελεί ένα είδος εξελιγμένης κίνησης που, όπως και η 
απλή κίνηση, παράγει φανταστικές τροχιές και μορφές 
στο χώρο. Ο χορός αποτελεί ένα διαφορετικό τρόπο 
βίωσης του χώρου, αλλά και παραγωγής του. Η σκέψη 
συνδυασμού αρχιτεκτονικής και χορού μπορεί να 
οδηγήσει σε νέους τρόπους αντίληψης και σχεδιασμού, 
έχοντας ως στόχο τη δημιουργία χώρων που βασίζονται 
στην εν-σωματωμένη εμπειρία. Μπορεί να υπάρξει σώμα 
που με την κίνησή του επηρεάζει το χώρο, ή καλύτερα 
να υπάρξει χώρος ο οποίος εμπνέεται και δημιουργείται 
μέσα από τη κίνηση του σώματος; Tα όρια του χώρου 
μπορούν να εξερευνηθούν με εμπειρικές μεθόδους 
μέσω των κινήσεων του σώματος και να μεταφραστούν 
σε ένα εκφραστικό σχέδιο ενσωματωμένης εμπειρίας. 
Θα μπορούσε μια χωρική κατασκευή εμπνευσμένη 
από τη χορευτική κίνηση του σώματος, να προκαλέσει 
κιναισθησία1 και συναισθησία2;

Στην παρακάτω έρευνα γίνεται προσπάθεια 
να μελετηθεί η έννοια του χώρου για το χορό. Πιο 
συγκεκριμένα, η αφήγηση ξεκινά με ερμηνείες του 
χώρου μέσα από το χορό. Οι προσεγγίσεις του χώρου 
μέσα από τη θεωρία του χορού αναδεικνύουν μια 
διαφορετική οπτική και τρόπο επεξεργασίας του. Στη 
συνέχεια αναπτύσσεται το ερευνητικό κομμάτι, όπου 
διερευνούνται δύο προσεγγίσεις που μελετούν το 
χορό ως εργαλείο ανάγνωσης και σύνθεσης χώρου. Η 
αναλυτική προσέγγιση σκοπεύει στην υλοποίηση του 
χώρου μιας χορογραφίας και διερεύνηση των χωρικών 
σχημάτων που παράγονται. Έπειτα, η συνθετική 
προσέγγιση προτείνει ένα εργαλείο με το οποίο 
παράγεται η χωρική μορφή των κινήσεων του σώματος 
που επιλέγονται από το χρήστη.  

To dance is to render space visible3. Η αποκάλυψη 
του χώρου μέσω του χορού είναι ένας τρόπος 
αναθεώρησης εννοιών που θεωρούμε δεδομένες, του 
χώρου όπου αλληλεπιδρά η κίνηση, του χώρου όπου 
εμπεριέχονται τα εφήμερα συμβάντα, του χώρου όπου 
η ενέργεια της κίνησης δεν απορροφάται από τον 
τελικό σκοπό.

1 κιναισθησία: η αίσθηση της 
κίνησης, η λειτουργία με την 
οποία αντιλαμβανόμαστε τις 
μυικές κινήσεις και συστολές. 
Επηρεάζει τις αισθήσεις και 
την χωρική εμπειρία, γεγονός 
που την καθιστά εξαιρετικά 
σχετική με την αρχιτεκτονική
2 συναισθησία: η ιδιότητα να 
αντιλαμβάνονται ερεθίσματα 
που κανονικά ανήκουν σε 
μια αίσθηση, μέσω κάποιας 
άλλης. Η αρχιτεκτονική 
σχετίζεται με τη διήγηση που 
περιγράφει το χώρο, σενάριο 
που μπορεί να υποβάλει 
τρόπο χρήσης ή συνειρμούς, 
εντείνοντας την αισθητηριακή 
βίωση του χώρου.

3 Dupuy Dominique, 
Louppe:2010

εικ.1 “Time - space - body 
and action”, Klaus Rinke 
(δεξιά)
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 χορός και χώρος
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Ο χορός είναι η ποίηση της γλώσσας της κίνησης στο 
χώρο. Αποτελεί μια δυναμική που εκτυλίσσεται κατά 
τη διάρκεια του χρόνου, σε σχέση με το χώρο, ενόσω 
ο υλικός χώρος είναι στατικός. Η έννοια του χώρου 
δεν είναι εξωτερικός παράγοντας, αλλά ο χορευτής 
καλείται να διερευνήσει το χώρο, κάνοντάς τον απτό 
και αναγνώσιμο. Ειδικότερα, ο σύγχρονος χορός, σε 
αντίθεση με τις κλασικές τέχνες αναπαράστασης, δεν 
αναπαράγει χωρικότητες, αλλά τις παράγει.4

Ο χώρος εκλαμβάνεται ως θεμελιώδης δύναμη και 
η σχέση χώρου και χορευτή είναι αλληλένδετη. Με τον 
τρόπο που ο κάθε χορευτής εφευρίσκει την κίνησή του, 
έτσι και κάθε χορογραφική γλώσσα δημιουργεί έναν 
μοναδικό χώρο. Η χωρική γλώσσα αποκρυπτογραφείται 
διαφορετικά ανάλογα με τον κάθε χορευτή. Ο 
χορογραφικός χώρος είναι ζωντανός ενώσω το σώμα 
του χορευτή κινείται. Φανερωμένος από την κίνηση, ο 
χώρος μερικές φορές παρουσιάζεται ως η εξωτερίκευση 
του ‘εσωτερικού ψυχικού τοπίου’, ένας αγνός ποιητικός 
χώρος, του οποίου η συνάρθρωση με τον αντικειμενικό 
χώρο είναι μόνο παροδική, ανάλογη με μια φανταστική 
χωρική απήχηση και είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί 
τελείως. 

Ο χώρος είναι συν-ουσιαστικός με το κινούμενο 
σώμα, όπως περιέγραψε ο Rudolf Laban. Το σύνολο 
των σχέσεων που δημιουργούνται μέσα από την κίνηση 
και τη δράση ενός ή και περισσοτέρων σωμάτων 
επηρεάζει και μορφοποιεί το στατικό χώρο. Ο χορός 
μεταμορφώνεται σε πλαστική αναγραφή του χώρου, με 
τις χωρικές επιλογές να κουβαλούν τα ουσιώδη στοιχεία 
της φιλοσοφίας του χορού. Ο χώρος αναδύεται, κινείται 
και σκαλίζεται.. 

ποιητική του χορού 
και του χώρου

χορός/χώρος/χρόνος/
εσωτερικό τοπίο/μορφή/

αντιληπτικά πρότυπα

4 Laban R., ‘In dance, our 
matter/material works and 
is worked: it does not exist 
posivitistically in space, but 
spatialises.’
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Ο χορός μας δίνει ερεθίσματα να αναρωτηθούμε για 
τη σχέση μεταξύ της κίνησης και της οπτικής αντίληψης,  
στοιχεία που συντελούν στη δημιουργία και σύλληψη 
μορφών. Το σώμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 
ως βιολογικό στοιχείο, αλλά μπορεί να μεταμορφωθεί 
σε ‘πολιτιστική κατασκευή’ και να συντελέσει στον 
επαναπροσδιορισμό των αντιληπτικών προτύπων και 
στην αναθεώρηση της επίγνωσής μας για το ανθρώπινο 
σώμα και τη σημαντικότητα της ενσωματωμένης 
εμπειρίας στο χώρο. Για το χορό, το σώμα είναι το 
εργαλείο παραγωγής της φόρμας, ενώ ταυτόχρονα 
η εμπειρία και η έκφραση/μετάδοση της εμπειρίας 
του σώματος ορίζεται σαν στόχος της κίνησης. Αν 
διαφορετικές αρχές/κινήσεις της χορογραφίας 
υπονοούν διαφορετικές αξιώσεις/συναισθήματα 
σχετικά με το σώμα και την κίνηση του, τότε είναι 
πιθανόν αυτές οι διαφορετικές αρχές να μπορούν 
να υπονοήσουν διαφορετική αντίληψη χωρικών 
διαμορφώσεων από την οπτική πλευρά της χωρικής 
εμπειρίας;

   ’        
    εικ.2 “Slatdance”, 

Oskar Schlemmer
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θεωρία 
Martha Graham/Mary 

Wigman/
Rudolph Laban

εικ.3 Rudolf Von Laban’s 
Gammes Dynamosphériques, 
séquence de mouvement “A” 
From: Danse et architecture. 
Nouvelle de danse 42/43. 
Editions Contredanse

Χορευτές και θεωρητικοί του χορού μίλησαν για την 
αίσθηση του χώρου και στήριξαν πολλές από τις θεωρίες 
τους σ’ αυτήν. Ένα από τα πρωταρχικά μελήματα του 
χορού είναι η εξερεύνηση των ορίων του χώρου και του 
σώματος. Όσον αφορά το μοντέρνο και σύγχρονο χορό, 
που εναντιώθηκε στη μηχανική δεξιοτεχνία των ποδιών, 
μεγάλοι ερευνητές και σπουδαίοι χορευτές έδωσαν τη 
δική τους προσέγγιση για τη διαχείριση της έννοιας του 
χώρου, μέσω του χορού τους.

Η Martha Graham διατύπωσε το χώρο ως ένα 
στοιχείο άπειρο, ένα στοιχείο χωρίς όρια. Βάσιζε τις 
ασκήσεις της στην απτική εμπειρία του χώρου. Οι 
μαθητές της καλούνταν να κρατήσουν, να σπρώξουν, 
να  τραβήξουν και να αγγίξουν κομμάτια του χώρου και 
μέρη μέσα στο χώρο. Το σώμα σταδιακά κινητοποιείται 
για να αγγίξει και να νιώσει το χώρο, έτσι ώστε η κίνηση 
να περιγράφεται όχι ως ένα ασαφή απερίγραπτο σύνολο 
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αντανακλαστικών δράσεων, αλλά μια ευκρινής 
αισθαντική αλληλεπίδραση με τα θετικά στοιχεία του 
χώρου. Ο χορευτής και ο χώρος εμψυχώνουν ο ένας 
τον άλλο ως συνεργάτες.

Ενώ για τη Martha Graham ο χώρος είναι 
απεριόριστος, για τη Mary Wigman ο χώρος είναι 
περιορισμένος. Ο χώρος είναι ένας παρτενέρ που 
πρέπει να τον λογαριάζεις, είναι μια ανάσα που πρέπει 
να κατακτήσεις παλεύοντας ενάντια σε πνιγερές 
πιέσεις. Για τη Wigman, ο χώρος ζωντάνευε ως μια 
απτή πραγματικότητα που μπορούσε να δημιουργήσει 
μεταφυσικές πιέσεις και να τις καταστήσει ορατές 
μέσω του χορευτικού σώματος. Ο μέντωρ της Martha 
Graham, Louis Horst, προσπάθησε να ερμηνεύσει την 
σχέση του χορού της Wigman με το χώρο: ‘Η Mary 
Wigman συλλαμβάνεται το χώρο ως παράγοντα όπως 
το χρόνο, με το οποίο συνθέτει’. Επιπρόσθετα, αναφέρει 
ότι η Martha Graham και άλλοι Αμερικάνοι χορευτές 
δεν ένιωσαν την εχθρότητα του περιορισμένου χώρου, 
όπως η Mary Wigman5.

‘Εκεί στέκεται, στο κέντρο του χώρου, με τα μάτια 
κλειστά, νιώθοντας πως ο αέρας πιέζει τα άκρα της. Το 
ένα χέρι σηκώνεται, δειλά ψαχουλεύει, περνώντας μέσα 
από τον αόρατο χώρο, ωθώντας προς τα εμπρός, με τα 
πόδια να ακολουθούν : η κατεύθυνση προσδιορίζεται. 
Τότε, λες και ο χώρος ήθελε να τη φτάσει, να την 
ωθήσει προς τα εμπρός σε μια νεοσύστατη διαδρομή με 
αντίθετη κατεύθυνση: ένα παιχνίδι πάνω κάτω, εμπρός 
πίσω, μια συνάντηση με τον εαυτό της, μια μάχη για 
χώρο μέσα στο χώρο. ΧΟΡΟΣ. Μαλακός και απαλός, 
σφοδρός και άγριος.’ 6

Για τον Rudolf Laban ο χώρος συλλαμβάνεται σε 
σχέση με το σώμα του χορευτή και τα όριά του. Οι αρχές  
του για την αρμονία του χώρου είναι σημαντικό κομμάτι 
των ανακαλύψεών του. Περιέγραψε την ‘kinesphere’ 
ως μια κρυσταλλική φόρμα, μια τρισδιάστατη γεωμετρία 
που παράγεται από τα άκρα του προεκταμένου 
ανθρώπινου σώματος, η οποία συμπεριλαμβάνει είκοσι 
επτά σημεία στο χώρο και περιστρέφεται με την κίνηση. 
Αυτό αποτέλεσε το εργαλείο του για την αναλυτική 
μέθοδο των δυνατών κινήσεων του ανθρώπου, οι οποίες 
καταγράφονται σε αυστηρές γεωμετρικές μορφές μέσα 
σε ένα κρυστάλλινο εικοσάεδρο, σαν μαγικό κλουβί.

  5 Santos Newhall:2009

6Santos Newhall:2009





17

έρευνα
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εισαγωγή
χορογραφία/βάδισμα/

Paul Virilio/όγκος/
επιφάνεια/

αναλυτικό εργαλείο/
συνθετικό εργαλείο

εικ.4 Schlemmer’s stage 
diagram for Gesture 
Dance,Bauhaus, 1926
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Ο χορός δύναται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 
ανάγνωσης αλλά και σύνθεσης χώρου, γιατί αποτελεί 
ένα είδος εξειδικευμένης κίνησης στο χώρο. Η 
περιήγηση του χώρου γίνεται με το βάδισμα και το 
βάδισμα αποτελεί το θεμελιώδη στοιχείο της κίνησης. 
Διαβάζουμε το χώρο καθώς τον περπατάμε, αλλά 
παράλληλα τον παράγουμε με την ίδια πράξη.

Η αρχιτεκτονική και ο χορός έχουν μεταξύ τους 
κοινά στοιχεία, έτσι η συνεργασία τους μπορεί να 
αποφέρει νέες διεπιστημονικές μεθόδους αντίληψης 
και παραγωγής του χώρου. Η αρχιτεκτονική ζωντανεύει 
ανάμεσα σε διαδρομές και ανθρώπινες κινήσεις που 
αναπαράγουν σχήματα και μορφές στο χώρο. Ο 
αρχιτέκτονας χορογραφεί την κίνηση των ανθρώπων 
ορίζοντας τα όριά της με αρχιτεκτονικά στοιχεία. Το 
σώμα χορεύει παρασυρμένο από το εκφραστικό σχέδιο 
των αρχιτεκτονικών μορφών.

Χορογραφία είναι η γραφή του σώματος στο 
χώρο, η διαδοχική κίνηση του ανθρώπινου σώματος 
στο χώρο. Η χορευτική κίνηση μεταφράζεται ως 
ζωντανή μεταβαλλόμενη αρχιτεκτονική, δημιουργεί 
μορφές στο χώρο, με τις οποίες στοχεύει την έκφραση 
συναισθημάτων και εμπειριών. Η κίνηση μπορεί να 
θεωρηθεί ως έκφραση σχεδίου της σωματικής εμπειρίας 
σε συγκεκριμένο χώρο. Το χορευτικό σώμα σχεδιάζει 
την έκφρασή του στο χώρο παράγοντας μορφές. 

Ο χορογράφος, όπως και ο αρχιτέκτονας, 
δημιουργεί υλικό, το συναρμολογεί και πάνω από 
όλα του δίνει δυναμικότητα, χειρίζεται το χάος στο 
φανταστικό δίκτυο των γραμμών των δυνάμεων/ 
τάσεων μεταξύ των χορευτικών σωμάτων. Αυτό το 
δίκτυο μπορεί να βρεθεί στη γρήγορη και χαοτική 
κίνηση της καθημερινότητας που μας περιτριγυρίζει. Αν 
παρατηρήσουμε πως οι άνθρωποι περπατούν, κάποιοι 
γρήγορα, άλλοι αργά, κάποιοι διστάζουν μεταξύ του 
δεξιά και αριστερά, σταματούν και ξεκινούν ξανά, 
μπορούμε να συλλάβουμε το ρυθμό, την κατεύθυνση, 
τη δυναμική και τις διαφορετικές εκφράσεις. Η 
συνειδητή επεξεργασία σχέσεων και δυνατοτήτων που 
φανερώνονται στα καθημερινά πρότυπα μπορεί να 
οδηγήσει σε σχεδιασμό που έχει ως κέντρο το σώμα 
και την εμπειρία, χρησιμοποιώντας την ποιητική των 
κινήσεων του σώματος, όπως εκφράζεται και στο χορό.
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Ο Paul Virilio, Γάλλος πολιτιστικός θεωρητικός 
και πολεοδόμος, σε συνέντευξή του ανάφερε πως ο 
χώρος είναι κίνηση, είναι η ποιότητα του όγκου, και 
είναι δύσκολο να το καταγράψουμε. Τον ενδιέφερε η 
χορευτική σημειογραφία, γιατί αναρωτιόταν αν υπάρχει 
τρόπος μελετώντας την, να χαρακτηριστεί ο χώρος που 
συμπληρώνει τα αρχιτεκτονικά σχέδια, τα οποία είναι 
κατά τον ίδιο ‘βάρβαρος’ τρόπος μέτρησης του χώρου, 
αφού δεν μετρούν το χρόνο. Στο χορό όμως οι έννοιες 
του χώρου και του χρόνου είναι συνδεδεμένες, υπάρχει 
μια σχετικότητα που μεταφράζει την πραγματικότητα 
πολύ καλά. Πίστευε ότι η αστική ή αρχιτεκτονική 
γεωγραφία αναπαριστώμενη από τα σχέδια της 
πόλης ή των κτιρίων θα έπρεπε να συμπληρωθούν 
με μία χορογραφία, μια μέτρηση της ποιότητας των 
όγκων, στην οποία το Labanotation7 θα είχε άλλες 
λειτουργίες πέρα από το να προετοιμάζει το σώμα για 
τη χειρονομιακή δραστηριότητα.8

Ο Virilio πιστεύει πως οι επιφάνειες δεν πρέπει να 
μετρούνται ποσοτικά, αλλά ποιοτικά. Αυτό μπορεί να 
εφαρμοστεί με τη μέτρηση του χρόνου σε όρους κίνησης. 
Οπωσδήποτε, δεν προτείνει να χρησιμοποιηθούν τα 
συστήματα χορευτικής σημειογραφίας ως κάθε αυτά, 
αλλά πιστεύει πως μπορούν να δώσουν ποιότητα 
στους χώρους κίνησης. Το πέρασμα και η κίνηση στο 
χώρο γι αυτόν έχει μεγάλη σημασία, γι’ αυτό θέλησε να 
χρησιμοποιήσει την τέχνη του χορού και τα εσωτερικά 
σχήματα που χρησιμοποιεί. Η έρευνα αυτή τον οδήγησε 
στην εφαρμογή ασκήσεων με τους μαθητές του, από 
τους οποίους ζητά να σχεδιάσουν πρώτα ψυχικά και 
μετά γραφικά. Έτσι, προσπαθεί να φέρει τη ψυχική/
διανοητική όραση της επιφάνειας, του χώρου και 
τη γραφική ή γεωγραφική του αναπαράσταση σε 
συγχρονισμό. 

 Πως εξωτερικεύονται τα εσωτερικά σχήματα του 
χορού και πως αυτά αναπαριστούνται στο χώρο; Πως 
μπορώ να περιηγηθώ ένα χώρο πέρα από τον απλό 
συμβατικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τη δυναμική της 
χορευτικής περιήγησης; Πως η αρχιτεκτονική μπορεί 
να χρησιμοποιήσει το χορό και να ανάγει μια απλή 
περιήγηση σε χορευτική; Στη συνέχεια αναπτύσσονται  
δύο προσεγγίσεις που μελετούν το χορό ως εργαλείο 
ανάγνωσης και έπειτα σύνθεσης.

7Labanotation είναι σύστημα 
γραφής για την καταγραφή 
και την ανάλυση της 
ανθρώπινης κίνησης Είναι ένα 
είδος του Laban Movement 
Study, που προέρχεται από 
το έργο του Rudolf Laban και 
έχει αναπτυχθεί από πολλούς 
ερευνητές, κυρίως την Ann 
Hutchinson Guest.

8 Louppe: 1994

εικ.5 Trisha Brown drawing, 
Philadelphia Museum of Art, 
2007. (Photo: Kelly & Massa 
Studio)
εικ.6 Trisha Brown, Untitled, 
2007, charcoal, pastel on 
paper (δεξιά)
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                αναλυτική 
προσέγγιση

 
α-τοπική 

χορογραφημένη 
χωρική κατασκευή 
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Η πρώτη προσέγγιση πρόκειται για τη δημιουργία 
ενός αναλυτικού εργαλείου μιας χορογραφίας 
χρησιμοποιώντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις της 
κίνησης σε σχέση με το χώρο του R. Laban.

  εισαγωγή 
_Laban

φόρμα/tracefrom/
σωματική εμπειρία/

sculpting space/

εικ.7 Rudolf Von Laban’s 
Gammes Dynamosphériques, 
séquence de mouvement 
“A” et “B” From: Danse et 
architecture. Nouvelle de 
danse 42/43. Editions 
Contredanse

εικ.8-9 Στιγμιότυπα από το 
βίντεο ανάλυσης (σελ.26-29)
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Ο Laban υποστήριζε πως οι φόρμες είναι στενά 

συνδεδεμένες με την κίνηση. Κάθε κίνηση δημιουργεί 
τη φόρμα της αφενός, και αφετέρου οι φόρμες 
δημιουργούνται συγχρόνως από ή μέσω της κίνησης. 
Η ψευδαίσθηση των ακινησιών δημιουργεί ένα τεχνητό 
διαχωρισμό του χώρου και της κίνησης. Αν το δούμε 
από αυτή την οπτική πλευρά, ο χώρος φαίνεται να είναι 
το κενό, όπου αντικείμενα υπάρχουν και περιστασιακά 
κινούνται. Για τον Laban όμως, κενός χώρος δεν υπάρχει. 
Αντιθέτως, ο χώρος είναι μια πληθώρα από ταυτόχρονες 
κινήσεις. Η ψευδαίσθηση του κενού χώρου προέρχεται 
από την αντίληψη του στιγμιότυπου που εκλαμβάνεται 
από το μυαλό. Τι το μυαλό αντιλαμβάνεται όμως, δεν 
είναι περισσότερο από μια απομονωμένη λεπτομέρεια, 
μια στιγμιαία ακινησία του σύμπαντος. 

Κατά τον ίδιο, η κίνηση είναι ζωντανή αρχιτεκτονική, 
ζωντανή με την έννοια των μεταβαλλόμενων 
τοποθετήσεων και αλληλουχιών. Αυτή η αρχιτεκτονική 
δημιουργείται από ανθρώπινες κινήσεις και αποτελείται 
από μονοπάτια ισχνών σχημάτων στο χώρο, που 
αποκαλεί ‘trace-forms’ (ιχνομορφές). Το ζωντανό κτίριο 
από ιχνομορφές, που δημιουργείται από ένα κινούμενο 
σώμα, είναι δεμένο με συγκεκριμένες χωρικές σχέσεις, 
οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ των διάφορων 
κομματιών της αλληλουχίας. Χωρίς μια φυσική σειρά 
μέσα στην αλληλουχία, η κίνηση γίνεται φανταστική, 
ονειρική.

Ο χώρος που δημιουργείται από τη σωματική 
εμπειρία ήταν αυτό που ονόμασε ο Laban ‘sculpting 
space’. Το ‘sculpting space’ ορίζεται ως η σύνθεση 
των διαδοχικών ιχνομορφών των κινήσεων. Είναι ο 
γλυπτικός χώρος που δημιουργεί το χορευτικό σώμα 
με τις κινήσεις του, και επομένως η φανέρωση και 
υλοποίηση του ‘απτού’ χώρου της χορογραφίας.

Με αφορμή τη θεωρία των ‘trace-forms’ και του 
‘sculpting space’ του Laban, το πρώτο μέρος της 
έρευνας συνιστά προσπάθεια να αναγνωστεί ο χώρος 
μέσα από την ανάλυση μιας χορογραφίας, δηλαδή την 
στοχευόμενη περιήγηση της χορεύτριας στον χώρο, η 
οποία συναρτάται από δύο στοιχεία: την κίνηση/ ροή 
(2δ) και τις αναπαραστάσεις/μορφές (3δ) του χώρου 
που παράγει μέσω της κίνησής της.
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Η αναλυτική προσέγγιση επεξεργάζεται το χώρο 
μιας χορογραφίας. Χορογραφία, για το σύγχρονο 
δημιουργό, αντιστοιχεί στη μεταμόρφωση των 
κινητήριων οργανώσεων, του χρόνου και του χώρου που 
περιέχουν, και του παιχνιδιού μεταξύ των εσωτερικών 
πολυφωνιών και του υποκειμενικού χωροχρόνου. Το 
αποτέλεσμα είναι το σύνολο των αναπνοών, παλμών, 
συναισθηματικών εκπληρώσεων και μετατοπίσεων της 
μάζας, που είναι συγκεντρωμένα στο σώμα. Είναι η 
γεωγραφία των εισροών που διαχέονται γύρω από τη 
φανταστική οπτική του χώρου, είναι η ποιότητα των 
σχέσεων που έχουμε με τα αντικειμενικά δεδομένα 
της πραγματικότητας του χώρου, τα δεδομένα ότι η 
κίνηση σμιλεύει, αγκαλιάζει ή διασκορπίζει ανάλογα με 
τους άξονες της έντασής της. Η σύνθεση, το σύνολο 
των συνειδητών επιλογών, η δημιουργία ενός χορού 
περιγράφεται με τη γαλλική λέξη ecrire, γράφω.9

Η χορογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την 
αναλυτική προσέγγιση πρόκειται για ένα κομμάτι 
από την πρόβα της παράστασης “Oedipus the King / 
The Rite of Spring”, αφιέρωμα στον Stravinsky, που 
έλαβε χώρα τον Μάιο 2013 στην πόλη Poznan της 
Πολωνίας. Το βίντεο της χορογραφίας10 επιλέχθηκε 
με βασικό κριτήριο την ακίνητη κάμερα, στοιχείο που 
βοήθησε στην εύρεση των σημείων των μελών του 
σώματος της χορεύτριας ανά στιγμιότυπο. Το βίντεο 
μετατράπηκε σε εικόνες ανά 0,3 δευτερόλεπτα. 
Στιγμιότυπα διατεταγμένα στο χρόνο, δίνουν την 
ευκαιρία να κατανοήσουμε τη σχέση της κίνησης και 
του χώρου. Έπειτα με τη μέθοδο της αντίστροφης 
προοπτικής, για κάθε στιγμιότυπο βρέθηκαν τα εξής 
σημεία του σώματος της χορεύτριας στον τρισδιάστατο 
χώρο: κεφάλι, αριστερή παλάμη, δεξιά παλάμη, 
αριστερό πέλμα και δεξιό πέλμα. Σε κάθε στιγμιότυπο 
σχεδιάστηκε η μορφή του σώματος στο χώρο, 
ενώνοντας τα παραπάνω σημεία και σχηματίζοντας 
τις ιχνομορφές με βάση τις θεωρίες του Laban. Η 
παράθεση όλων των μορφών των στιγμιότυπων παράγει 
το χώρο της χορογραφίας, μια αφηρημένη χωρική 
απεικόνιση. Ο χώρος αυτός πρόκειται για μια α-τοπική 
χωρική κατασκευή, υπό την έννοια ότι η χορογραφία 
της χορεύτριας δεν αναφερόταν στον τόπο, άρα και το 
χωρικό κατασκεύασμα παραμένει ασύνδετο με αυτόν.

           α-τοπική χωρική 
χορογραφημένη 

κατασκευή
σύνθεση/tracefrom/

video/χωρικό 
καρασκεύασμα/

9 Louppe : 1994

10 https://vimeo.
com/64722024

σχ.1 διάγραμμα αντίστροφης 
προοπτικής, σχεδιασμός    

trace form

εικ.10 επεξεργασία 
στιγμιοτύπων από το βίντεο 
ανάλυσης, ίχνη κίνησεις των 
πέντε σημείων του σώματος 

(σελ. 32-33)

    ‘O χώρος είναι η κρυμμένη 
άποψη της κίνησης και η 

κίνηση μια φανερή άποψη 
του χώρου’        

        Rudolf Laban
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κίνηση
_ροή

2d διαγράμματα/Bernard 
Tschumi/

11 Tschumi : 1994

Virilio P., ‘Αυτό που 
πάντα μοιάζει να λείπει 
είναι η τροχιά / το ίχνος 
μεταξύ υποκειμένου και 
αντικειμένου’. 

Ενώνοντας διαδοχικά τα σημεία του σώματος κάθε 
στιγμιότυπου δημιουργήθηκαν τα διαγράμματα κίνησης 
του κάθε σημείου. Τα διαγράμματα αυτά, κάτοψης και 
όψης, αποκαλύπτουν το ίχνος της κίνησης των πέντε 
σημείων του σώματος μέσα στο χώρο καθώς εξελίσσεται 
ο  χρόνος. Το στοιχείο της συνεχόμενης ροής, διαδοχής 
στο χώρο είναι εμφανές. Τα διαγράμματα επιτρέπουν 
τη μετάδοση του χορού δια μέσου του χώρου και 
του χρόνου. Η χορεύτρια σαν μόριο μιας ρευστής 
κατάστασης δημιουργεί δυναμικές μιας συνεχόμενης 
ροής.

Η περιπλάνηση του κάθε σημείου, μέρος του 
σώματος, στο χώρο είναι μοναδική, όπως και η σχέση 
του ενός σημείου με το άλλο. Η κάθε μεταβίβαση 
βάρους και κίνηση των μελών του σώματος έχει τη δική 
της σημασία και έννοια. Σε κάθε στιγμή ‘ακινησίας’ 
δημιουργούνται δυναμικές σχέσεις μεταξύ των μελών 
του σώματος, οι οποίες έρχονται να συσχετιστούν 
με τις δυναμικές σχέσεις της επόμενης ‘ακινησίας’, 
δημιουργώντας έτσι ένα πολυπλοκότερο πεδίο τάσεων. 
Αυτό μας φανερώνει την μοναδικότητα της κάθε 
κίνησης, όπως και την ποικιλόμορφη αλληλεπίδραση του 
περιπλανούμενου σώματος με τα στοιχεία του χώρου. 

Τα χωρικά διαγράμματα της χορογραφίας θυμίζουν 
αρχιτεκτονικά διαγράμματα, αλλά και σημειογραφικά 
διαγράμματα χορογράφων. Η διαφορά εδώ είναι 
ότι παράχθηκαν με αντίστροφη διαδικασία, αντί ο 
χορός να παραχθεί ως η μεταγραμμένη κίνηση του 
διαγράμματος, τα διαγράμματα παράχθηκαν από την 
ανάλυση της κίνησης στο χώρο. 

Οι πληροφορίες που υπάρχουν στα διαγράμματα 
κίνησης είναι σημαντικές όσο και οι πληροφορίες που 
μας δίνουν τα αρχιτεκτονικά διαγράμματα. Διατηρούν 
την αλήθεια του έργου ζωντανή, την εξπρεσιονιστική 
κίνηση στο χώρο. Η διαγραμματική  χειρονομία, 
που εμπεριέχει την πλούσια πολυπλοκότητα της 
χωρικής αλληλεπίδρασης, θυμίζει τη προσπάθεια 
του Bernard Tschumi να μεταγράψει διαγραμματικά 
τη διασταύρωση της κίνησης στο χώρο, όπως τη 
δημιουργία συμβάντων/εκδηλώσεων, σύμφωνα 
με μια ελεύθερη διασκευή της χορευτικής 
σημειογραφίας11.Η προσπάθεια του να μεταγράψει 
την αρχιτεκτονική ερμηνεία της πραγματικότητας 
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έγινε με τη μεταγραφή στοιχείων που λείπουν από το 
συμβατικό τρόπο αρχιτεκτονικής αναπαράστασης, 
όπως των σύνθετων σχέσεων μεταξύ των χώρων και 
της χρήσης τους, τον ορισμό και το σενάριό τους, του 
τύπου και του προγράμματος, των αντικειμένων και των 
συμβάντων. Έτσι, ο Tschumi δημιούργησε μια ανάγνωση 
της αρχιτεκτονικής όπου ο χώρος, η κίνηση και το 
συμβάν είναι ανεξάρτητα, αλλά παράλληλα σχετίζονται, 
ώστε οι συμβατικές συνιστώσες της αρχιτεκτονικής να 
διασπώνται και ανασυντάσσονται. 

Η σημειολογία της κίνησης προτείνει πραγματικούς 
διαδρόμους, ως ένας χορευτής που σμιλεύει το χώρο 
ή μορφοποιεί συνεχόμενους όγκους. Διαγράμματα 
της κίνησης, του χορού του περιηγητή μπορούν 
να συντελέσουν στην ανάδειξη του αρχιτεκτονικού 
σεναρίου. Αξιώσεις του χορού, όπως αντίθεση, 
ισορροπία, διαδοχή, παραλληλία, κατεύθυνση, 
ταχύτητα, αντιστροφή, ένταση - χαλάρωση, έκταση και 
επαναφορά12 μπορούν να περιγράψουν την εμπειρία 
ενός χώρου και να ενσωματωθούν σε διάγραμμα 
κίνησης.

 12 Κουρούπη : 1999

 σχ.2 διάγραμμα κίνησης, 
κάτοψη
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σχ.3 διάγραμμα κίνησης,όψη 
(δεξιά)

εικ.11 στιγμιότυπο από το 
βίντεο ανάλυσης με τα ίχνη 
κίνησης των πέντε σημείων 
του σώματος (δεξιά)



37



38



39

μορφή
3d διαγράμματα/όγκος/

σχ.4 τρισδιάστατο διάγραμμα 
κίνησης,κάτοψη (αριστερά)

σχ.5 τρισδιάστατο διάγραμμα 
κίνησης,όψη (αριστερά)

Η χορογραφία μπορεί να αναλυθεί ως η συνεργασία 
μεταξύ των δυνάμεων/ τάσεων, που οπτικοποιούνται  
ως κίνηση, και της συνολικής μορφής που ξεδιπλώνεται 
με το πέρασμα του χρόνου σαν συλλογικό αποτέλεσμα 
των δυνάμεων αυτών. Το συντακτικό της χορογραφίας 
μπορεί να θεωρηθεί ως όροι ακολουθίας μεταβάσεων 
ή μεταλλαγών από μια μορφή σε άλλη. Το συνολικό 
αποτέλεσμα του χορού, το οποίο χαρακτηρίζεται από 
αρμονία σχέσεων, οπτικών εικόνων και μορφών, είναι 
δύσκολο να περιγραφεί. Η συνολική μορφή βρίσκεται 
μόνο στη φαντασία, υπαινίσσεται ένα ‘φανταστικό 
χώρο του χορού’, που πρόκειται για μια ενοποιημένη 
και συνεχόμενη εικόνα, μια σχεδόν παράλογη 
συγχρονισμένη σύλληψη ενός διαχρονικού φαινομένου. 
Η συνολική μορφή/φόρμα μπορεί να μεταφραστεί σε 
μια χωρική κατασκευή που ενσωματώνει την εμπειρία 
και συντελεί στην αφύπνιση των αισθήσεων. 

Το τελικό χωρικό κατασκεύασμα δημιουργείται 
από την ένωση των διαδοχικών ιχνομορφών και την 
παραγωγή επιφανειών μεταξύ τους. Η ολική χωρική 
κατασκευή είναι ένα φαντασιακό κατασκεύασμα του 
χορευτικού στιγμιαίου φαινόμενου και χαρακτηρίζεται 
από μια γεωγραφία που μετριέται από κινήσεις και όχι 
μόνο από επιφάνειες. Η κάθε επιφάνεια αντικατοπτρίζει 
την κίνηση, γιατί δημιουργείται από τη χωρική 
μετατόπιση των σημείων του σώματος σε σχέση με το 
χρόνο. Έτσι οι όγκοι αποτελούν μετρήσεις χρόνου μέσω 
του γεγονότος της κίνησης, η κίνηση ορίζεται από τη 
μετατόπιση του βάρους ή την μετακίνηση μελών του 
σώματος, που εντέλει μεταγράφεται σε ιχνομορφή. 
Οι όγκοι αυτοί γίνονται ευκολότερα αντιληπτοί, γιατί 
δημιουργούνται από τη μετατόπιση σημείων του 
σώματος και βασίζονται στην ανθρώπινη δυνατότητα/ 
εμβέλεια των σημείων του σώματος. 

Η εκτόπιση του βάρους οργανώνει μια εσωτερική 
χαρτογραφία. Το κάθε σχήμα και επιφάνεια αφορά τα 
εσωτερικά σχήματα που εξωτερικεύονται, προέρχονται 
από τον εσωτερικό κόσμο και εξυπηρετούν ένα 
βαθύτερο στόχο. Οι μορφές του σώματος διατηρούν 
την ίδια ποιότητα και στη χωρική κατασκευή. Ο Λάμπαν 
δεν περιγράφει τη γραφή του χορού ως καταγραφή 
τυπικών χορευτικών φιγούρων. Την προτείνει ως τη 
συγκρότηση ισχυρών αισθησιακών πραγματικοτήτων, 
οι οποίες εκφέρονται από το ανθρώπινο σώμα.
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Η κίνηση συντελεί στην κατασκευή της τοπογραφίας 
του χορού αποδίδοντας ένα συναισθηματικό 
περιεχόμενο, δημιουργεί απόκρουση ή έλξη κάθε 
στοιχειώδους χειρονομίας σε σχέση με το χώρο, αλλά 
και με το χρόνο γιατί κάθε κίνηση σχετίζεται και 
επηρεάζεται από αυτήν που διαδέχεται. Έτσι, ο χορός 
μπορεί να επηρεάσει το χώρο, ενσωματώνοντας 
χρωματισμό που προέρχεται από τη τοπολογία του 
χορευτή στη χωρική του μετατόπιση. Ο χρωματισμός θα 
εμφανιστεί σαν τοπική παράγωγος του χωρικού πεδίου 
του χορευτή.

Η σχέση του χορευτή με τη συνολική ρευστή 
κατασκευή είναι μοναδική, αποτελεί σημείο και γραμμή 
ταυτόχρονα. Αυτό γιατί σημειακά το σώμα δημιουργεί 
μια στιγμιαία μορφή, αλλά δημιουργεί και μια συνολική 
χωρική κατασκευή καθώς εκτυλίσσεται ο χρόνος. Το 
κάθε σημείο είναι αναπόσπαστο κομμάτι του όλου, το 
τώρα διαδέχεται το πριν και δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς 
αυτό. Η αλληλεπίδραση των τελούμενων συμφωνιών 
και ασυμφωνιών ενόσω ο χρόνος εκτυλίσσεται κάνει τη 
χωρική κατασκευή πιο ενδιαφέρουσα.

Η ανάλυση της χορογραφίας μας φανερώνει 
στοιχεία τα οποία θα ήταν αδύνατο να κατανοήσουμε 
με την απλή παρακολούθηση του εφήμερου συμβάντος. 
Η κίνηση του κάθε σώματος αφήνει ίχνη στο χώρο και 
το κάθε ίχνος αποτελεί το σύνολο των ιχνών των μερών 
του σώματος. Τα ίχνη αυτά, που παράγονται από το 
σύνολο των κινούμενων σωμάτων, αλληλεπιδρούν και 
δημιουργούν χωρικές μορφές. Η ανάλυση κινήσεων και 
αλληλεπιδράσεων χορευτικών ή μη σωμάτων μπορεί να 
οδηγήσει στη διαφορετική κατανόηση του χώρου, αλλά 
και σε διαφορετικούς τρόπους παραγωγής του. 

εικ.12-13 στιγμιότυπο από 
το βίντεο ανάλυσης με το 
τρισδιάστατο ίχνος κίνησης 
(δεξιά)

εικ.14 στιγμιότυπα από 
το βίντεο ανάλυσης με το 
τρισδιάστατο ίχνος κίνησης 
(σελ. 42-43)
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συνθετική  
προσέγγιση

_α-τοπική 
αυτοσχεδιαστική 

χωρική κατασκευή
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εισαγωγή 
_Forsythe

αυτοσχεδιαστική τεχνική/
kinetic isometries/

improvisation 
technologies/χωρικοί 

μετασχηματισμοί/

Η δεύτερη προσέγγιση αποτελεί ένα εργαλείο 
παραγωγής χώρου που βασίζεται στην τεχνική του 
αυτοσχεδιασμού, και ιδιαίτερα στις αυτοσχεδιαστικές 
τεχνικές του William Forsythe. Πρόκειται για ένα 
πρόγραμμα με το οποίο ο χρήστης μπορεί να 
δημιουργήσει μια αυτοσχεδιαστική χωρική κατασκευή, 
με παραμέτρους τις σχετικές αποστάσεις και εφικτές 
κινήσεις των μελών του ανθρώπινου σώματος. 

Ο Forsythe ανάπτυξε αυτοσχεδιαστικές και 
χορογραφικές τεχνικές μέσω ενός λεξιλογίου κινήσεων 
που αναδύθηκε μέσω των πολύχρονων χορογραφικών 
εξερευνήσεών του. Ανέπτυξε την ιδέα των ‘κινητικών 
ισομετριών’ (kinetic isometries), δηλαδή τρόπους 
να φαντάζεται τις γεωμετρικές σχέσεις μεταξύ των 
διαφορετικών μέρων του σώματος καθώς αυτά 
κινούνται. Ο Forsythe θέλησε έτσι να αναπτύξει μια 
φυσική γλώσσα, ένα τρόπο αναπαράστασης της 
εμπειρίας του χορού. Περιγράφει το χορό του ως 
δημιουργία γραμμών και γεωμετρικών σχημάτων 
στο χώρο, μια αρχιτεκτονική που εκφέρεται από 
ογκομετρικά πλέγματα (wired volumes). 

Οι μέθοδοι χορογραφίας του είναι αλγοριθμικοί και 
αναδύουν ένα στυλ κίνησης και αλληλεπίδρασης που 
είναι εμφανώς δικό του. Ο ίδιος εξηγεί το πως δημιουργεί 
νέες κινήσεις, σχεδιάζοντας φανταστικά σχήματα στον 
αέρα και μετά εγγράφοντας τα μέρη του σώματός 
του στις πολύπλοκες και αόρατες γεωμετρίες. Για να 
κάνει αυτή τη μέθοδο κατανοητή, δημιούργησε ένα 
πολυμεσικό έργο με τίτλο Improvisation Technologies 
(Τεχνολογίες Αυτοσχεδιασμού), όπου χρησιμοποίησε 
κινούμενα σχέδια προκειμένου να κάνει αυτή τη 
γεωμετρία ορατή. Σε βίντεο που παρήγαγε αποκαλύπτει 
πως χρησιμοποιεί χωρικούς μετασχηματισμούς για 
να δημιουργήσει νέες χορευτικές κινήσεις. Θέλησε 
να υποδείξει στους χορευτές πως να αντιληφθούν 
τις σχέσεις μεταξύ οποιωνδήποτε σημείων καμπύλης 
και άλλων μέρων του σώματός τους. Αυτό που είναι 
σημαντικό για αυτόν είναι η απόδοση από το χορευτή 
αυτών των φανταστικών σχέσεων με την κίνηση. Κατά 
διαδικασία επίτευξης  αυτού, ανακαλύπτονται νέοι 
τρόποι κίνησης.

Για να βοηθήσει τους χορευτές του, που είναι 
εκπαιδευμένοι στον κλασικό χορό, στήριξε την τεχνική 
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του σε γραμμές και φόρμες. Έτσι άρχισε να φαντάζεται 
γραμμές στο χώρο που θα μπορούσαν να καμφθούν, 
ή να παραμορφώνονται. Με τη μετάβαση από ένα 
σημείο σε μια γραμμή σε ένα επίπεδο σε έναν όγκο, 
ήταν σε θέση να απεικονίσει ένα γεωμετρικό χώρο που 
αποτελείται από σημεία που διασυνδέονται. Δεδομένου 
ότι αυτά τα σημεία περιέχονται εντός του σώματος 
του χορευτή, δεν είναι απαραίτητη η μεταβίβαση του 
σώματος. Έτσι μόνο μια σειρά από «αναδιπλώσεις» και 
«ξεδιπλώσεις» μπορεί να παράγει έναν άπειρο αριθμό 
κινήσεων και θέσεων. Από αυτά, άρχισε να φτιάχνει 
καταλόγους με κινήσεις που θα μπορούσε να κάνει το 
σώμα. Και για κάθε νέο κομμάτι που χορογραφούσε, 
αναπτυσσόταν μια νέα σειρά από διαδικασίες.13

Το λεξιλόγιο που δημιούργησε αποτελεί εργαλείο 
για τη δημιουργία αυτοσχεδιαστικών συνδυασμών. 
Δεν πρόκειται για κανόνες, αλλά μια συλλογιστική 
κατεύθυνση για το τι σημαίνει κίνηση σε σχέση με τα 
σημεία του σώματος και πως αυτό μπορεί να βοηθήσει 
στην αυτοσχεδιαστική εξέλιξη μιας κίνησης.

13 Forsythe : 2010

εικ.15 ANTIPODES I/II 
Festspielhaus Hellerau, 

Dresden
William Forsythe 
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point - point line

extrusion + 

matching + 

folding + 
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Forsythe              
_vocabulary of   

movements
μεταγραφή σε γεωμετρία/

εικ.16 Improvisation 
Technologies, William 

Forsythe (αριστερά)

Ακολουθεί το λεξιλόγιο κινήσεων του William 
Forsythe, όπως απομαγνητοφωνείται από τις διαλέξεις 
του στο έργο του Τεχνολογίες Αυτοσχεδιασμού.
Παρουσιάζονται από το κεφάλαιο Lines τα υποκεφάλαια 
Point-Point line και Complex Operations και μέρος του 
κεφαλαίου Writing.

Lines

Point-Point line

Imagining lines: μεταξύ δύο σημείων του σώματος 
σχηματίζεται γραμμή, για παράδειγμα από τον ένα 
καρπό στον άλλο, ή από τον δεξί αγκώνα στο αριστερό 
γόνατο, την οποία ο χορευτής μπορεί να την αφήσει να 
σταθεί στο χώρο. Γραμμή μπορεί και να δημιουργηθεί 
και χρησιμοποιώντας ένα μέρος του σώματος, για 
παράδειγμα το αντιβράχιο. Αυτή η γραμμή μπορεί να 
περιστραφεί (rotate), να ολισθήσει (slide)..

Extrusion + : η γραμμή που δημιουργείται από 
δύο σημεία του σώματος μπορεί να παραχθεί από την 
εξώθηση ενός σημείου από ένα άλλο. Για παράδειγμα, 
έστω ότι ο χορευτής έχει τους δύο καρπούς μαζί (ένα 
σημείο) και μετακινεί το δεξιό καρπό, τότε δημιουργεί 
γραμμή η οποία παράγεται από την εξώθηση του 
σημείου του αριστερού καρπού. Αυτή η εξωθημένη 
γραμμή μπορεί να καταρρεύσει (collapse) ή μπορεί να 
δημιουργηθεί από τη σχέση μεταξύ ενός σημείου του 
σώματος και του επιπέδου του πατώματος. Μια γραμμή 
στο πάτωμα, για παράδειγμα το αντιβράχιο, όταν 
εξωθείτε παράγει ένα επίπεδο. Αυτό το επίπεδο μπορεί 
να ισοπεδωθεί (flatten), να περιστραφεί (rotate) , κλπ.

Matching +: αντιπαραβολή σημείων ή γραμμών, 
για παράδειγμα αντιπαραβάλλοντας τις δυο γραμμές 
των αντιβραχίων, ή τα δυο σημεία των καρπών 
δημιουργώντας έτσι ένα σημείο.

Folding + : αναδίπλωση δύο ευθειών που έχουν κοινό 
σημείο και παραγωγή μιας ευθείας, για παράδειγμα η 
περιστροφή της ευθείας
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Bridging : γεφύρωση δύο σημείων με μια γραμμή. 
Για παράδειγμα, έστω ότι ο χορευτής θέλει να δείξει τη 
γραμμή που ενώνει τον αριστερό καρπό με το δεξί ισχίο, 
γεφυρώνει την απόσταση χρησιμοποιώντας τη γραμμή 
του αντιβραχίου.

collapsing points + : η ένωση των διαφόρων σημείων 
του σώματος, είτε με ευθεία γραμμή είτε με καμπύλη, 
και η δημιουργία σχέσεων.

dropping points ++: η ένωση των διαφόρων σημείων 
του σώματος με το επίπεδο του πατώματος

complex operations

inclination extension++ : διατηρώντας την κλίση 
μιας γραμμής δύο σημείων του σώματος, το σώμα 
μετακινείται στην επέκταση αυτής της κλίσης στο χώρο

transporting lines ++ : μεταφορά μιας γραμμής στο 
χώρο σε σχέση με το σώμα  ή αναπροσανατολισμός 
του σώματος διατηρώντας τη σχέση της γραμμής με το 
χώρο 

dropping curves + : δημιουργία καμπύλων γραμμών 
ακολουθώντας τη λογική εξέλιξη της κίνησης μέχρι το 
τέλος της κίνησης, όπου δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί.

parallel shear : όταν δύο γραμμές ή περισσότερες 
είναι παράλληλες και πτύσσονται, έλκονται ή 
απωθούνται διατηρώντας τη σχέση τους.

writing

rotating inscription + : η ικανότητα του χορευτή 
να γράφει με οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Αυτή 
η τεχνολογία οδηγεί σε μια σύνθετη τρισδιάστατη όψη 
του σχεδίου του σώματος.

more than one limb : όταν ο χορευτής σχεδιάζει μια 
γραμμή χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα μέλος 
του σώματος.

shift point of inscription : αλλαγή του σημείου 
σχεδιασμού από ένα μέρος του σώματος σε άλλο

εικ.17 Improvisation 
Technologies, William 
Forsythe (δεξιά)
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bridging

collapsing points +

dropping points ++

inclination extension ++
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transporting lines ++

dropping curves +

parallel shear

rotating inscription
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εικ.18-19 Improvisation 
Technologies, William 

Forsythe

more than one limb

shift point of inscription

εικ.18-19 Improvisation 
Technologies, William 

Forsythe
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πρόγραμμα 
α-τοπική αυτοσχεδιαστική 

χωρική κατασκευή /
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περιγραφή 
εκτέλεσης

κύριο πρόγραμμα / 
περιγραφή
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Η συνθετική προσέγγιση υλοποιείται στο 
προγραμματιστικό περιβάλλον AutoLisp της AutoCAD. 
Το προτεινόμενο πρόγραμμα ξεκινά με δεδομένα τις 
σχετικές αποστάσεις των σημείων του σώματος και την 
προκαθορισμένη εμβέλεια κίνησης της κάθε άρθρωσης. 
Τα ζητούμενα είναι ο αριθμός των μετακινήσεων/
στιγμιοτύπων του σώματος στο χώρο και η νέα  θέση 
για το κάθε σημείο του σώματος ανά στιγμιότυπο. 
Ο χρήστης με γνώμονα το πως θέλει να μετακινήσει/ 
μορφοποιήσει το σώμα, επιλέγει τα νέα σημεία των 
μελών του σώματος, και βάση των αυτών δημιουργείται 
η ιχνομορφή του σώματος. Ακολούθως σχεδιάζονται 
επιφάνειες μεταξύ των διαδοχικών ιχνομορφών, 
κατασκευάζοντας την α-τοπική χωρική κατασκευή της 
αυτοσχεδιαστικής ροής που δημιούργησε ο χρήστης. 
Δηλαδή χρησιμοποιούνται οι τεχνικές αυτοσχεδιασμού 
του Forsythe για να παραχθεί μια αυτοσχεδιαστική 
κίνηση, και με το σχηματισμό των ιχνομορφών παράγεται 
η α-τοπική αυτοσχεδιαστική χωρική κατασκευή.

Το πρόγραμμα ξεκινά με το σχεδιασμό της σιλουέτας 
του σώματος, χρησιμοποιώντας για τον καθορισμό 
της δεκαπέντε σημεία14. Για την αναπαράσταση 
χρησιμοποιείται ισομετρική προβολή, έτσι ώστε να έχει 
ο χρήστης την τρισδιάστατη αίσθηση. Στη συνέχεια, 
ζητείται από το χρήστη να καθορίσει τον αριθμό 
των στιγμιότυπων/μετακινήσεων του σώματος που 
επιθυμεί να σχεδιάσει. Ο αριθμός των στιγμιότυπων 
ουσιαστικά ορίζει τον αριθμό των μορφών του σώματος 
ως στιγμιαίες ακινησίες που θα σχεδιάσει ο χρήστης 
και που θα καθορίσουν την τελική χωρική κατασκευή. 
Στη συνέχεια, με τη χρήση συνθήκης/ βρόγχου μέχρι 
να ολοκληρωθεί ο αριθμός των μετακινήσεων που 
επίλέχθηκε, εκτελείται το κεντρικό πρόγραμμα, το 
οποίο ζητά από το χρήστη τον προσδιορισμό των νέων 
δεκαπέντε σημείων του σώματος διαδοχικά ένα προς 
ένα.

14 Με βάση ανθρωπομετρικών 
μετρήσεων (neufert, 

οικοδομικη & αρχιτεκτονική 
σύνθεση,σελ 28) ορίστηκαν 
ως δεδομένα 15 σημεία του 

σώματος, τα πέντε από τα 
οποία είναι άκρα, ενώ τα 

υπόλοιπα δέκα αρθρώσεις. 
Οι σχετικές μετρήσεις 

αντιστοιχούν σε μετρήσεις 
γυναικείου σώματος. Τα 

σημεία αυτά είναι κεφάλι 
(kefali), στέρνο (sterno), 

κορμός (kormos), δεξιός και 
αριστερός ώμος (dwmos, 

awmos), δεξιός και αριστερός 
αγκώνας (dagkwnas, 
aagkwnas), δεξιά και 

αριστερή παλάμη (dpalami, 
apalami), δεξιό και αριστερό 

ισχίο (disxio, aisxio), δεξιό και 
αριστερό γόνατο (dgonato, 

agonato), δεξιό και αριστερό 
πέλμα(dpelma, apelma).

σχ.6 διάγραμμα αλγορίθμου

σχ.7 ορισμός δεκαπέντε 
σημείων του σώματος, 

Νeufert, ‘Οικοδομική & 
Αρχιτεκτονική Σύνθεση’
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Για  το κάθε σημείο του σώματος, εισάγεται 
η αντίστοιχη επιφάνεια εμβέλειας κίνησης15, 
σε συγκεκριμένο σημείο εισαγωγής και έπειτα 
περιστρέφεται ή ευθυγραμμίζεται για να πάρει τη 
σωστή θέση, η οποία εξαρτάται από άξονες και σημεία 
διαφορετικά για κάθε μέρος του σώματος. Έπειτα, 
η οθόνη μεγεθύνεται στην επιφάνεια εμβέλειας και 
ζητείται από το χρήστη η επιλογή του νέου σημείου του 
μέλους του σώματος, το οποίο πρέπει να είναι σημείο 
της επιφάνειας 16. Αφού γίνει η επιλογή από το χρήστη, 
το σημείο καταχωρείται, και η επιφάνεια εμβέλειας 
διαγράφεται.

Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή όλων των νέων 
σημείων των μελών του σώματος για το συγκεκριμένο 
στιγμιότυπο, σχεδιάζεται η νέα σιλουέτα17 που παράγει 
την ιχνομορφή του στιγμιότυπου της μετακίνησης 
(ενώνοντας με σειρά το κεφάλι, δεξιό ώμο, δεξιό 
αγκώνα, δεξιά παλάμη, δεξιό ισχίο, δεξιό γόνατο, δεξιό 
πέλμα, αριστερό πέλμα, αριστερό γόνατο, αριστερό 
ισχίο, αριστερή παλάμη, αριστερό αγκώνα, αριστερό 
ώμο και κεφάλι). Κατόπιν, παράγεται η επιφάνεια που 
ενώνει την προηγούμενη ιχνομορφή με αυτή που μόλις 
παράχθηκε. Η διαδικασία του κυρίως προγράμματος 
επαναλαμβάνεται μέχρι να σχεδιαστεί το πλήθος των  
ιχνομορφών που ζήτησε ο χρήστης. Τέλος, βλέπουμε τη 
συνολική μορφή που παράχθηκε από τις κινήσεις των 
μελών του σώματος που επιλέχθηκαν από το χρήστη.

15 Με βάση τον πίνακα 
εμβέλειας κίνησης των 
αρθρώσεων του ανθρώπινου 
σώματος από το Department 
of Social and Health Ser-
vices του Washington state 
(http://www.dshs.wa.gov/
pdf/ms/forms/13_585a.
pdf), σχεδιάστηκαν οι 
τρισδιάστατες επιφάνειες 
ή καμπύλες εμβέλειας στις 
δέκα αρθρώσεις. Ουσιαστικά 
η μετακίνηση των σημείων 
πρόκειται για περιστροφική 
κίνηση σε σχέση με την 
εμβέλεια των αρθρώσεων. 
16 ενεργοποιείται η εντολή 
3dosnap με αναγνωριστικό    
“ZNEA”, nearest to face για 
να διευκολυνθεί η επιλογή 
σημείου το οποίο βρίσκεται 
πάνω στην επιφάνεια 
εμβέλειας.
17 κλειστό 3d polyline από 
τα σημεία κεφάλι, δεξιός 
ώμος,δεξιός αγκώνας, δεξιά 
παλάμη, δεξί γόνατο, δεξιά 
πατούσα, αριστερή πατούσα, 
αριστερό γόνατο, αριστερή 
παλάμη, αριστερός αγκώνας, 
αριστερός ώμος, κεφάλι.

σχ.8 εμβέλεια κίνησης των 
αρθρώσεων



εμβέλεια κίνησης κεφαλιού εμβέλεια κίνησης στέρνου

εμβέλεια κίνησης αγκώνα εμβέλεια κίνησης παλάμης

εμβέλεια κίνησης γονάτου εμβέλεια κίνησης πέλματος
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Εισαγωγή και ευθυγράμμιση των επιφανειών εμβέλειας 
κίνησης

Το σημείο κορμός ορίζεται ως το μέσο σημείο των 
δύο ισχύων. Η εισαγωγή της επιφάνειας έχει σημείο 
εισαγωγής το προηγούμενο σημείο του κορμού. 
Ουσιαστικά η επιφάνεια αυτή ορίζει τη μετακίνηση/
μετατόπιση του σώματος, ενώ τα υπόλοιπα μέλη 
δίνουν τη μορφή του σώματος για κάθε στιγμιότυπο. 
Η περιστροφή της επιφάνειας ορίζεται κατά την 
εισαγωγή από βοηθητικό σημείο, το οποίο έχει τις ίδιες 
συντεταγμένες Χ και Ζ με το σημείο του κορμού και 
μετατόπισμένο κατά τον άξονα Υ (Κ(x,y,z) Κβ(x,y-01,z)). 
(σχ.9)

Η επιφάνεια εμβέλειας του δεξιού ισχίου εισάγεται 
χωρίς περιστροφή με σημείο εισαγωγής το σημείο 
του κορμού, για λόγους απλοποίησης . Το νέο σημείο 
του αριστερού ισχίου υπολογίζεται από τη συνάρτηση 
mirrorpoint18, ως το αντικατοπτρικό σημείο του δεξιού 
ισχίου σε σχέση με το σημείο του κορμού, επειδή τα 
ισχία βρίσκονται πάντα στην ίδια ευθεία.(σχ.10) 

Η επιφάνεια εμβέλειας του δεξιού γονάτου, με 
σημείο εισαγωγής το δεξί ισχίο, έχει σχετική περιστροφή 
όσον αφορά με το σημείο του αριστερού ισχίου. Έτσι, 
εκλαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση της γραμμής που 
ενώνει τα δύο νέα σημεία των ισχίων. Αντίστοιχα 
η επιφάνεια εμβέλειας του αριστερού γονάτου, 
έχει σημείο εισαγωγής το αριστερό ισχίο,  το οποίο 
όμως περιστρέφεται κατά την εισαγωγή σε σχέση με 
βοηθητικό σημείο που υπολογίζεται από τη συνάρτηση 
mirrorpoint, ως το αντικατοπτρικό σημείο του κορμού 
αναφορικά με το αριστερό ισχίο, δηλαδή το σημείο που 
βρίσκεται στη προέκταση της γραμμής του κορμού και 
του αριστερού ισχίου.(σχ.11)

Η επιφάνεια εμβέλειας του δεξιού πέλματος 
εισάγεται στο αντίστοιχο σημείο του δεξιού γονάτου. 
Υπολογίζονται δύο βοηθητικά σημεία αναφορικά 
με τη νέα θέση του δεξιού γονάτου και δεξιού 
ισχίου και δύο βοηθητικά σημεία αναφοράς της 
επιφάνειας εμβέλειας, τα οποία θα ορίζουν τη σωστή 
ευθυγράμμιση της επιφάνειας. Το πρώτο είναι το 
αντικατοπτρικό σημείο του δεξιού ισχίου σε σχέση 

περιγραφή 
εκτέλεσης
εισαγωγή και 

ευθυγράμμιση block 
εμβέλειας /

σχ.9 ευθυγράμμιση 
επιφάνειας μετακίνησης του 
κορμού

σχ.10 ευθυγράμμιση 
επιφάνειας εμβέλειας του 
ισχίου

σχ.11 ευθυγράμμιση 
επιφάνειας εμβέλειας του 
γονάτου

18 Συνάρτηση mirrorpoint. 
Η συνάρτηση δέχεται 
δύο σημεία (pt1,pt2) και 
υπολογίζει το σημείο pt3 
το οποίο βρίσκεται στην 
προέκταση της γραμμής 
μεταξύ των σημείων pt1 και 
pt2 και έχει απόσταση από 
το σημείο pt2 ίση με την 
απόσταση των σημείων pt1 
και pt2.

κορμός

κορμός

κορμός
δεξιό ισχίο

αριστερό ισχίο
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με το δεξί γόνατο (pvo) , ενώ το δεύτερο είναι το 
σημείο το οποίο έχει τις ίδιες συντεταγμένες Χ και 
Υ με το σημείο του δεξιού ισχίου και συντεταγμένη Ζ 
ίδια με το σημείο του δεξιού γονάτου(pvb). Τα σημεία 
αναφοράς της επιφάνειας εμβέλειας είναι το (pvoo), το 
οποίο έχει τις ίδιες συντεταγμένες Χ και Υ με το σημείο 
του δεξιού γονάτου και μετατοπισμένο -0,1 κατά τον 
άξονα Ζ από το σημείο του δεξιού γονάτου, και το 
(pvbo), το οποίο έχει τις ίδιες συντεταγμένες Χ και Z με 
το σημείο του δεξιού γονάτου και μετατοπισμένο -0,1 
κατά τον άξονα Y από το σημείο του δεξιού γονάτου. 
Με τη βοήθεια των βοηθητικών σημείων γίνεται η 
ευθυγράμμιση της επιφάνειας, συγχωνεύοντας το 
επίπεδο που δημιουργείται από τα σημεία του δεξιού 
γονάτου ,pvoo, pvbo  με το επίπεδο που δημιουργείται 
από τα σημεία του δεξιού γονάτου, pvo pvb. Η 
εισαγωγή και ευθυγράμμιση της επιφάνειας εμβέλειας 
του αριστερού πέλματος γίνεται με την ίδια διαδικασία 
χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα σημεία του αριστερού 
γονάτου και αριστερού ισχίου.(σχ.12)

σχ.12 ευθυγράμμιση 
επιφάνειας εμβέλειας του 

πέλματος

δεξιό ισχίο

δεξιο γόνατο

δεξιο ισχίο

δεξιο γόνατο
βοηθητικό σημείο

pvbο

βοηθητικό σημείο
pvοo

βοηθητικό σημείο
pvb

βοηθητικό σημείο
pvo

παράδειγμα με υποθετική θέση
γονάτου
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Η επιφάνεια εμβέλειας του σημείου του στέρνου 
έχει σημείο εισαγωγής το νέο σημείο του κορμού και 
περιστρέφεται σε σχέση με το σημείο του αριστερού 
ισχίου, δηλαδή σχετίζεται με τη διεύθυνση της γραμμής 
που ενώνει τα σημεία του κορμού και του αριστερού 
ισχίου. (σχ.13)

Η επιφάνεια εμβέλειας του κεφαλιού έχει σημείο 
εισαγωγής το νέο σημείο του στέρνου και για την 
ευθυγράμμισή του υπολογίζονται δύο βοηθητικά 
σημεία. Το πρώτο πρόκειται για το αντικατοπτρικό 
σημείο του κορμού αναφορικά με το σημείο του 
στέρνου (pvo) , ενώ το δεύτερο πρόκειται για σημείο 
το οποίο έχει τις ίδιες συντεταγμένες Χ και Υ με το 
σημείο του στέρνου και μετατοπισμένο +0,1 κατά τον 
άξονα Ζ από το σημείο του δεξιού γονάτου (pvoo). 
Με τη βοήθεια των δύο βοηθητικών σημείων γίνεται 
η ευθυγράμμιση της επιφάνειας, συγχωνεύοντας τη 
γραμμή που δημιουργείται από τα σημεία του στέρνου 
και του pvoo με τη γραμμή που δημιουργείται από τα 
σημεία του στέρνου και του pvo. (σχ.14)

Η επιφάνεια εμβέλειας του αριστερού ώμου 
έχει σημείο εισαγωγής το νέο σημείο του στέρνου. 
Υπολογίζεται βοηθητικό σημείο το οποίο έχει τις ίδιες 
συντεταγμένες Χ και Υ με το σημείο του στέρνου και 
μετατοπισμένο -0,1 κατά τον άξονα Ζ από το σημείο 
του στέρνου(pvoo). Η επιφάνεια ευθυγραμμίζεται 
συγχωνεύοντας τη γραμμή που δημιουργείται από τα 
σημεία του στέρνου και του βοηθητικού σημείου  με τη 
γραμμή που δημιουργείται από τα σημεία του στέρνου 
και του κορμού. Το νέο σημείο του δεξιού ώμου 
υπολογίζεται από τη συνάρτηση mirrorpoint, ως το 
αντικατοπτρικό σημείο του αριστερού ώμου αναφορικά 
με το σημείο του στέρνου.(σχ.15)

Η επιφάνεια εμβέλειας του αριστερού αγκώνα 
εισάγεται στο νέο σημείο του αριστερού ώμου και 
υπολογίζεται βοηθητικό σημείο, το οποίο έχει τις ίδιες 
συντεταγμένες Υ και Ζ με το σημείο του στέρνου και 
μετατοπισμένο +0,1 κατά τον άξονα Χ από το σημείο 
του αριστερού ώμου. Η επιφάνεια ευθυγραμμίζεται 
συγχωνεύοντας τη γραμμή που δημιουργείται από 
τα σημεία του αριστερού ώμου και του βοηθητικού 
σημείου με τη γραμμή που δημιουργείται από τα σημεία 
του αριστερού ώμου και του στέρνου. Αντίστοιχα, η ίδια 

σχ.13 ευθυγράμμιση 
επιφάνειας εμβέλειας του 
στέρνου

σχ.14 ευθυγράμμιση 
επιφάνειας εμβέλειας του 
κεφαλιού

σχ.15 ευθυγράμμιση 
επιφάνειας εμβέλειας του 
ώμου

σχ.16 ευθυγράμμιση 
επιφάνειας εμβέλειας του 
αγκώνα

κορμός

αριστερό ισχίο

στέρνο

βοηθητικό σημείο
pvoo

βοηθητικό σημείο
pvo

κορμός

στέρνο

βοηθητικό σημείο

κορμός

στέρνο

βοηθητικό 
σημείοαριστερός ώμος
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διαδικασία επαναλαμβάνεται για την εισαγωγή της 
επιφάνειας εμβέλειας του δεξιού αγκώνα.(σχ.16)

Η επιφάνεια εμβέλειας της αριστερής  παλάμης 
εισάγεται στο αντίστοιχο σημείο του αριστερού αγκώνα. 
Υπολογίζονται δύο βοηθητικά σημεία τα αναφέρονται 
στη νέα θέση του αριστερού αγκώνα και του αριστερού 
ώμου και δύο βοηθητικά σημεία αναφοράς της 
επιφάνειας εμβέλειας, τα οποία θα ορίσουν τη σωστή 
ευθυγράμμιση της επιφάνειας. Το πρώτο είναι το 
αντικατοπτρικό σημείο του αριστερού ώμου σε σχέση 
με τον αριστερό αγκώνα (pvo) , ενώ το δεύτερο είναι το 
σημείο το οποίο έχει τις ίδιες συντεταγμένες Χ και Υ με 
το σημείο του αριστερού ώμου και συντεταγμένη Ζ ίδια 
με του σημείου του αριστερού αγκώνα (pvb). Τα σημεία 
αναφοράς της επιφάνειας εμβέλειας είναι το (pvoo), το 
οποίο έχει τις ίδιες συντεταγμένες Χ και Υ με το σημείο 
του αριστερού αγκώνα και μετατοπισμένο -0,1 κατά 
τον άξονα Ζ από το σημείο του αριστερού αγκώνα, και 
το (pvbo), το οποίο έχει τις ίδιες συντεταγμένες Χ και Z 
με το σημείο του αριστερού αγκώνα και μετατοπισμένο    
-0,1 κατά τον άξονα Y από το σημείο του αριστερού 
αγκώνα. Με τη βοήθεια των δύο βοηθητικών σημείων 
γίνεται η ευθυγράμμιση της επιφάνειας, συγχωνεύοντας 
το επίπεδο που δημιουργείται από τα σημεία του 
αριστερού αγκώνα, του pvoo και του pvbo με το επίπεδο 
που δημιουργείται από τα σημεία του αριστερού, του 
pvo και του pvb. Με την ίδια διαδικασία εισάγεται και 
ευθυγραμμίζεται η επιφάνεια εμβέλειας της δεξιάς 
παλάμης.(σχ.17)

σχ.17 ευθυγράμμιση 
επιφάνειας εμβέλειας της 

παλάμης

αριστερός ώμος
αριστερός ώμος

αριστερός αγκώνας αριστερός αγκώναςβοηθητικό σημείο
pvbο

βοηθητικό σημείο
pvοo

βοηθητικό σημείο
pvb

βοηθητικό σημείο
pvo

παράδειγμα με υποθετική θέση
γονάτου
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Το σώμα, ως στοιχείο χώρου, αποτελεί αντιληπτικό 
εργαλείο του χώρου. Η κίνησή του μέσα στο χώρο 
δημιουργεί δυνάμεις και σχέσεις, οι οποίες συντελούν 
στην δημιουργία χωρικών κατασκευών. Η σχέση μεταξύ 
του σώματος και του χώρου είναι αλληλένδετη, η 
ακαμψία ή η ρευστότητα του ενός στοιχείου επηρεάζει 
το άλλο. Ένας ρευστός χώρος επιτρέπει στο κινούμενο 
σώμα να τον σχηματίσει, ένας άκαμπτος χώρος 
μορφοποιεί την κίνηση του ρευστού σώματος.

Κάθε κίνηση παράγει μοναδική μορφή. Κάθε μορφή 
παράγει διαφορετικό χώρο. Κάθε χωρική κατασκευή 
αντικατοπτρίζει διαφορετικές αξιώσεις. Έτσι το 
κινούμενο σώμα μπορεί να παράγει χωρικά σχήματα, 
τα οποία φανερώνουν τις εννοιολογικές προθέσεις και 
το συναισθηματικό απόηχο της κίνησης. Τα εσωτερικά 
σχήματα του χορού εξωτερικεύονται και αναπαριστόνται 
στο χώρο με μοναδικό τρόπο, και έρχονται σε συνομιλία 
με τα υπόλοιπα στοιχεία του χώρου. 

Η περιήγηση ενός χώρου μπορεί να παρομοιαστεί με 
χορευτική κίνηση στην απλουστευμένη της μορφή. Η 
κίνηση, σώματος και βλέμματος, είναι        χορογραφημένη. 
Η ενσωμάτωση στην περιήγηση χορευτικών αξιώσεων 
και σχημάτων, την ανάγει σε χορευτική περιήγηση, 
παρασέρνοντας το σώμα να βιώσει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του χώρου. Η εμπειρία του χώρου 
ζωντανεύει το σώμα και την κίνησή του, και με τη σειρά 
του ο χορός του σώματος δίνει ουσία στο χώρο.

Η ανάλυση μιας χορογραφίας μας παρουσιάζει το 
φαντασιακό της χώρο. Ένας χώρος που υλοποιείται 
με τη σύνθεση των στιγμιαίων  μορφικών ακινησιών 
του σώματος. Ο χώρος όπου τα ίχνη των κινήσεων 
και το πλέγμα των διαφόρων σχέσεων των μέρων του 
σώματος είναι ορατός. Η χορογραφημένη χωρική 
κατασκευή είναι το γλυπτικό σκάλισμα της κίνησης του 
σώματος στο χώρο, η οποία εμπεριέχει τις χορευτικές 
εκφράσεις και τους συναισθηματικούς χρωματισμούς 
της χορογραφίας. 

αντί επίλογου
_από το α-τοπικό 

στο τοπικό
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Η συνθετική προσέγγιση αφορά μια προσπάθεια 
ταυτόχρονης υλοποίησης της κίνησης και του χώρου. 
Δεν αποτελεί την ανάλυση μιας υλοποιημένης 
χορογραφίας, αλλά την στοχευόμενη μορφοποίηση 
του χώρου ταυτόχρονα και σύμφωνα με τις προθέσεις 
του αυτοσχεδιασμού ή της χορογραφίας. Έτσι, το 
στοιχείο των μορφικών χωρικών κατασκευών ανάγεται 
σε ένα από τους πρωταρχικούς στόχους της κίνησης. 
Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η επεξεργασία 
στοχευόμενων χορευτικών μορφοποιήσεων του χώρου 
και η υλοποίησή τους θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
κιναισθησία στο περιηγητικό σώμα, ανάγοντας την 
απλή περιήγηση σε χορευτική;

Επειδή το συνθετικό εργαλείο παράγει μια α-τοπική 
αυτοσχεδιαστική χωρική κατασκευή, η οποία 
δημιουργείται από τις κινήσεις των μελών του σώματος, 
αν ο χορός αυτός εγγραφεί σε συγκεκριμένο τόπο 
και κληρονομήσει τα χαρακτηριστικά του, τότε πως 
οι χορευτικές εκφράσεις που θα εναρμονίζονται με 
τον τόπο θα επηρεάσουν το χώρο; Όταν οι άνθρωποι 
επενδύουν ένα νόημα σε ένα χώρο και συνδέονται με 
αυτό με κάποιο τρόπο,τότε ο χώρος μετατρέπεται σε 
τόπο. Ο τόπος κουβαλά κάποια χαρακτηριστικά, όπως 
ταυτότητα, ευρύτερο πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο, 
το συνολικό κλίμα της συλλογικής ζωής ή το πνεύμα των 
καιρών. Πως οι χωρικές μορφές που μπορεί να παράξει 
ένας χορός που εμπνέεται από έναν τόπο μπορούν να 
αποτελέσουν στοιχεία διαμόρφωσής του;

Ο συνδυασμός χορευτικών εκφράσεων σε τοπικές 
παρεμβάσεις μπορεί να ανάγει την περιήγηση σε 
χοροπεριπλάνηση. Ο χορευτής Flâneur. Ο περιηγητής 
που αφήνεται στον τόπο δεν έχει συγκεκριμένο στόχο 
ή κατεύθυνση. Αφήνει τις αισθήσεις να ενεργοποιηθούν 
από το αστικό σκηνικό, στοχεύει στη απολαυστική 
εμπειρία της ανακάλυψης. Ο χορευτής περιπατητής 
απολαμβάνει και κατανοεί το σκηνικό με εργαλείο τη 
χορευτική έκφραση, και εν τέλει παρασύρεται από το 
χορό του τόπου.
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‘Το βάδισμα, όπως η πρόζα, τοξεύει ένα αντικείμενο 
συγκριμένο. Είναι μια πράξη που κατευθύνομε 
σε κάποιο αντικείμενο το οποίο σκοπεύομε να 

συναντήσουμε. Και υπάρχουν πραγματικά συνθήκες, 
όπως η ανάγκη ενός αντικειμένου, η παρόρμηση 
της επιθυμίας, η σωματική κατάσταση, η όραση, 
ο χώρος κλπ., οι οποίες επιβάλλουν στο βάδισμα 
το ρυθμό του, προδιαγράφουν την κατεύθυνση 

και την ταχύτητά του και του προσδίδουν ένα όριο 
πεπερασμένο. Όλα τα χαρακτηριστικά του βαδίσματος 

ρυθμίζονται από αυτές τις συνθήκες της στιγμής, 
οι οποίες κάθε φορά συνδυάζονται με διαφορετικό 
τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση βαδίσματος που να 

μην υπόκειται σε ειδικές προσαρμογές, οι οποίες όμως 
καταργούνται κάθε φορά, λες κι απορροφούνται, 
από την ολοκλήρωση της πράξης, τον σκοπό, που 

πραγματοποιήθηκε.

Ο Χορός είναι άλλο πράγμα. Αναμφισβήτητα είναι 
ένα σύστημα πράξεων και ταυτόχρονα αυτοσκοπός. 
Ο χορός δεν οδηγεί πουθενά. Αν ακολουθεί κάποιο 
αντικείμενο, θα είναι ένα ιδανικό, μια διάθεση, μια 

γοητεία, ένα φάντασμα λουλουδιών, μια ζωή οριακή, 
ένα χαμόγελο, το οποίο τελικά αχνογραφείται στο 

πρόσωπο που το αναζητεί στο κενό.

Με το χορό λοιπόν δεν εκπληρώνεται ένα καθορισμένο 
εγχείρημα, που το τέλος του τοποθετείται κάπου 

γύρω μας, αντίθετα δημιουργείται κάποια διάθεση και 
διατηρείται με την έξαρσή της..’19 

19 Valery : 1980
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εικ.20 Trisha Brown, Untitled, 
2007, charcoal, pastel on 
paper (δεξιά)



83





85

βιβλιογραφία 

Arnheim Rudolf, 2003,‘Η δύναμη της αρχιτεκτονικής 
μορφής’, University studio press

Bachelard Gaston, 2010,‘Η ποιητική του χώρου’, εκδ. 
Χατζηνικολή, 5η έκδοση

Bloomer K.C. & Moore C.W., 1977,‘Body,Memory and 
Architecture’, New Haven and London, ‘Yale University Press’

Bringinshaw Valerie, 2009,‘Dance, space and subjectivity’, 
Palgrave macmillan

Γκαρωντύ Ροζέ, 2008,‘Ο Χορός στη Ζωή’, εκδ. Ηριδανος

Forsythe William, 2010,‘Improvisation Technologies, a tool 
for the analytical dance eye’, Hatje Cantz

Κουρούπη Ε., 1999, ‘Χορός, Σώμα, Κίνηση, πτυχές της 
χορευτικής τέχνης’, Νεφέλη 

Laban Rudolf, 2011, ‘Choreutics’, Dance Books

Louppe Laurence, 1994,‘Traces of Dance, Drawings and 
notations of choreographers’, Dis Voir

Louppe Laurence, 2010, ‘Poetics of contemporary dance’, 
Dance Books 

Pallasmaa Juhani, 2012, ‘The Eyes of the Skin: Architecture 
and the Senses’, Wiley

Porter Tom, 1997,‘The Architect’s Eye’, Taylor & Francis

Τερζογλου Νικόλαος Ίων, 2009, ‘Ιδέες του χώρου στον εικοστό 
αιώνα’, εκδ. Νήσος, Αθήνα

Tschumi Bernard, 1994, ‘The Manhattan transcripts’, 
Academy editions 

Tschumi Bernard, 1996, ‘Architecture and Disjunction’, The 
MIT Press

Santos Newhall Mary Ann, 2009, ‘Mary Wigman’, Routledge

Spier Steven, 2010, ‘Dancing and drawing,choreography 
and architecture’, The Journal of Architecture, Vol.10 no 4

Valery Paul, 1980, ‘Ποίηση και αφηρημένη σκέψη, η καθαρή 
ποίηση’,Πλέθρον

Vidler Anthony, 2000,‘Diagrams of Diagrams: Architectural 
Abstraction and Modern Representation’, Representations 
No.72

Zumthor Peter, 2010, ‘Thinking Architecture’, Birkhäuser 
Architecture

Αγγελίδου Μ.,Παπαδοπούλου Μ., 2012,‘Αναζητώντας το 
χώ(ο)ρο, διάλεξη Ε.Μ.Π.



86

παράρτημα
κώδικας autolisp
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;; Title: Autosxediasmos
;; Purpose: Program that creates the space of a 

dancing improvisation created from the user
;; Written: Charis Iacovou

(defun c: autosxediasmos ( / )

(setvar ‘pdmode 3)

 (defun mirrorpoint (pt1 pt2 / mirx miry mirz)
 (if  (>= (car pt2) (car pt1))(setq mirx (+ (car pt2)  (abs 
(- (car pt1) (car pt2) ) ) ) )
    (setq mirx (- (car pt2) (abs (- (car pt1) (car pt2) ) ) ) ))
 (if  (>= (cadr pt2) (cadr pt1))(setq miry (+ (cadr pt2)  
(abs (- (cadr pt1) (cadr pt2) ) ) ) )
    (setq miry (- (cadr pt2) (abs (- (cadr pt1) (cadr pt2) 
) ) ) ))
 (if  (>= (caddr pt2) (caddr pt1))(setq mirz (+ (caddr 
pt2)  (abs (- (caddr pt1) (caddr pt2) ) ) ) )
    (setq mirz (- (caddr pt2) (abs (- (caddr pt1) (caddr 
pt2) ) ) ) ))
 (setq pt3 (list mirx miry mirz)) )

(defun zoomobject (objecttozoom / selset)
 (setq selset (ssget “_x” (list (cons 0 “INSERT”)(cons 2 
objecttozoom)))) 
 (command “zoom” “object” selset “”))

(defun deleteobject (objecttodelete / selset)
 (setq selset (ssget “_x” (list (cons 0 “INSERT”)(cons 2 
objecttodelete)))) 
 (command “erase” selset “”))

(command “_.Layer” “_Make” “redpolys” “_Color” “1” 
“” “” “” “” “”)

(command “_.Layer” “_Make” “white” “_Color” “7” “” 
“” “” “” “”)

      

;ορισμός του display style 
των σημείων (Χ)

  

 ;το function mirrorpoint 
βρίσκει το mirror point του 
σημείου pt2 σε σχέση με 
το pt1 

;το function zoomobject 
μεγενθύνει την οθόνη στο 
αντικείμενο objecttozoom

;το function deleteobject 
διαγράφει το αντικείμενο 
objecttodelete

;δημιουργία layer ‘redpol-
ys’ (κόκκινο χρώμα)

;δημιουργία layer ‘white’ 
(άσπρο χρώμα)
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(setq apelma ‘(0.05 0 0))     (command “Point” apelma 
“”)
(setq agonato ‘(0.05 0 0.47))  (command “Point” ag-
onato “”)
(setq aisxio ‘(0.05 0 0.90))  (command “Point” aisxio 
“”)
(setq dpelma ‘(0.25 0 0))     (command “Point” dpelma 
“”)
(setq dgonato ‘(0.25 0 0.47))  (command “Point” 
dgonato “”)
(setq disxio ‘(0.25 0 0.90))  (command “Point” disxio 
“”)
(setq kormos ‘(0.15 0 0.90))  (command “Point” kor-
mos “”)
(setq sterno ‘(0.15 0 1.40))  (command “Point” sterno 
“”)
(setq kefali ‘(0.15 0 1.70))  (command “Point” kefali 
“”)
(setq apalami ‘(0 0 0.67))     (command “Point” apala-
mi “”)
(setq aagkwnas ‘(0 0 1.08))     (command “Point” aa-
gkwnas “”)
(setq awmos ‘(0 0 1.40))     (command “Point” awmos 
“”)
(setq dpalami ‘(0.30 0 0.67))  (command “Point” 
dpalami “”)
(setq dagkwnas ‘(0.30 0 1.08))  (command “Point” 
dagkwnas “”)
(setq dwmos ‘(0.30 0 1.40))  (command “Point” dw-
mos “”)

(command “.-LAYER” “_Set” “redpolys” “”)
(command “3dpoly” kefali dwmos dagkwnas dpalami 
dgonato dpelma apelma agonato apalami aagkwnas 
awmos kefali “”)
(setq ss1  (ssget “L”))

(command “pdsize” “-4” “”)

(command “zoom” “e”)

(command “-view” “_neiso” “”)
(command “3dosnap” “ZNEA”  “”)

; ορισμός και εμφάνιση 
των δεκαπέντε σημείων 
του σώματος, αριστερό 
πέλμα, αριστερό γόνατο, 
αριστερό ισχίο, δεξί πέλμα, 
δεξί γόνατο, δεξί ισχίο, 
κορμός(μέσο σημείο 
μεταξύ των ισχίων), 
στέρνο, κεφάλι, αριστερή 
παλάμη, αριστερός 
αγκώνας, αριστερός ώμος, 
δεξιά παλάμη, δεξής 
αγκώνας, δεξής ώμος.

;επιλογή layer redpolys
;δημιουργία σιλουέτας 
σώματος με 3dpolyline 
;μετατροπή χρώματος 
3dpolyline σε κόκκινο

;ορισμός του μεγέθους 
των σημείων (size points)
;εντολή zoom extend, 
μεγέθυνση display στη 
μέγιστη έκταση όλων των 
αντικειμένων
;ορθογραφική προβολή
; ενεργοποίηση 3dos-
nap με αναγνωριστικό    
“ZNEA”  , nearest to face 
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(setq n (getint “\nDwse ton arithmo twn stigmiotupwn 
: “))                                    
(setq k 1)

(setq selsetdel (ssget “_x” ‘((0 . “point”)))) 
(command “erase” selsetdel “”)

(while (<= k n)

  (command “insert” “kormos.dwg” kormos 1 1 0 “”)
 (setq blockname “kormos”)
 (zoomobject blockname)
 (setq kormos (getpoint “\nEpilekse ti nea thesi tou 
kormou : “))
 (deleteobject blockname)
 (command “zoom” “e”)
 

 (command “insert” “isxio.dwg” kormos 1 1 0 “”)   
 (setq blockname “isxio”)
 (zoomobject blockname)  
 (setq disxio (getpoint “\nEpilekse ti nea thesi tou isx-
iou : “))
 (deleteobject blockname)
 (command “line” kormos disxio “”)

(setq aisxio (mirrorpoint disxio kormos)) 
 (command “line” kormos aisxio “”)
 (command “zoom” “e”)

(command “insert” “gonato.dwg” disxio 1 1 aisxio “”)  
 (setq blockname “gonato”)

 (zoomobject blockname)   
 (setq dgonato (getpoint “\nEpilekse ti nea thesi tou 
deksiou gonatou : “))
 (deleteobject blockname)
 (command “line” disxio dgonato “”)
  (command “zoom” “e”)

;ζητούμενο ο αριθμός 
των στιγμιοτύπων/ 
μετακινήσεων και 
αποθήκευση του στη 
μεταβλητή n 

;βρόγχος για την 
πραγματοποίηση του 
αριθμού των στιγμιότυπων

;εισαγωγή block εμβέλειας 
μετακίνησης του κορμού 
(kormos.dwg) 
;function zoomobject
;ζητουμενο το επόμενο 
σημείο του κορμού
;function deleteobject

;εισαγωγή block εμβέλειας 
μετακίνησης του ισχίου 
(isxio.dwg) στο σημείο 
kormos
;ζητουμενο το επόμενο 
σημείο του δεξιού ισχύου
;function deleteobject

;ορισμός αριστερού 
ισχίου με κάλεσμα της 
συνάρτησης mirrorpoint 
με μεταβλητές τα σημεία 
disxio και kormos

; εισαγωγή block 
εμβέλειας μετακίνησης 
του γονάτου (gonato.
dwg) στο σημείο disx-
io, με σχετικό σημείο 
περιστροφής aisxio
;function zoomobject
;ζητουμενο το επόμενο 
σημείο του δεξιού γονάτου
;function deleteobject
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(setq hpo (mirrorpoint kormos aisxio))

 (command “insert” “gonatoa.dwg” aisxio 1 1 hpo “”)  
 (setq blockname “gonatoa”)

 (zoomobject blockname)    
 (setq agonato (getpoint “\nEpilekse ti nea thesi tou 
aristerou gonatou : “))
 (deleteobject blockname)
 (command “line” aisxio agonato “”) 
 (command “zoom” “e”)

(command “osnap” “NEA” “ENDpoint”  “”)

 (command “insert” “pelma.dwg” agonato 1 1 0 “”) 
 (setq pvo (mirrorpoint aisxio agonato)) 
 (setq pvx (car agonato)) (setq pvy (cadr agonato)) 
(setq pvz (caddr agonato))
 (setq pvoo (list pvx pvy (- pvz 0.1)))
 (setq pvbx (car aisxio)) (setq pvby (cadr aisxio))(setq 
pvbz (caddr aisxio))
 (if (> pvbz pvz)   (setq pvb (list pvbx pvby pvz)) (setq 
pvb (list pvx pvy pvbz)))
 (setq pvbo (list pvx (- pvy 0.1) pvz))
 (command “align” (ssget “_x” (list (cons 0 “INSERT”)
(cons 2 “pelma”))) “” agonato agonato pvoo pvo pvbo 
pvb “” “n” “”)
 (setq blockname “pelma”)

 (zoomobject blockname) 
 (setq apelma (getpoint “\nEpilekse ti nea thesi tou 
aristerou pelmatos : “))

 (deleteobject blockname)
 (command “line” apelma agonato “”)
 (command “zoom” “e”) 

;ορισμός βοηθητικού 
σημείου hpo με κάλεσμα 
της συνάρτησης mirror-
point με μεταβλητές τα 
σημεία kormos aisxio
; εισαγωγή block 
εμβέλειας μετακίνησης 
του γονάτου (gonato.dwg) 
στο σημείο isa, με σχετικό 
σημείο περιστροφής hpo
;function zoomobject
;ζητουμενο το επόμενο 
σημείο του αριστερού 
γονάτου
;function deleteobject

; ενεργοποίηση osnap με 
αναγνωριστικά    “NEA”  , 
nearest to face και “END-
point”                                                           

; εισαγωγή block 
εμβέλειας μετακίνησης 
του πέλματος (pelma.dwg) 
στο σημείο agonato
;ορισμός βοηθητικών 
σημείων pvo, pvoo, pvb, 
pvbo

;εντολή align για την 
ευθυγράμμιση του block 
εμβέλειας του πέλματος 
σε σχέση με τα σημεία ag-
onato pvoo pvo pvbo pvb

;function zoomobject
;ζητουμενο το επόμενο 
σημείο του αριστερού 
πέλματος
;function deleteobject
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 (command “insert” “pelma.dwg” dgonato 1 1 0 “”)  

 (setq pvo (mirrorpoint disxio dgonato))
 (setq pvx (car dgonato)) (setq pvy (cadr dgonato)) 
(setq pvz (caddr dgonato))
 (setq pvoo (list pvx pvy (- pvz 0.1)))
 (setq pvbx (car disxio)) (setq pvby (cadr disxio)) (setq 
pvbz (caddr disxio))
 (if (> pvbz pvz)  (setq pvb(list pvbx pvby pvz)) (setq 
pvb (list pvx pvy pvbz)))
 (setq pvbo (list pvx (- pvy 0.1) pvz))
 (command “align” (ssget “_x” (list (cons 0 “INSERT”)
(cons 2 “pelma”))) “” dgonato dgonato pvoo pvo pvbo 
pvb “” “n” “”)
 (setq blockname “pelma”)

 (zoomobject blockname) 
 (setq dpelma (getpoint “\nEpilekse ti nea thesi tou 
deksiou pelmatos : “))
 (deleteobject blockname)
 (command “line” apelma agonato “”)
 (command “zoom” “e”) 

(command “3dosnap” “ZNEA”  “”)

 (command “insert” “sterno.dwg” kormos 1 1 aisxio 
“”)  
 (setq blockname “sterno”)

 (zoomobject blockname)
 (setq sterno (getpoint “\nEpilekse ti nea thesi tou 
sternou : “))
 (deleteobject blockname)
 (command “line” kormos sterno “”)
 (command “zoom” “e”)

(command “insert” “kefali.dwg” sterno 1 1 0 “”)

; εισαγωγή block 
εμβέλειας μετακίνησης 
του πέλματος (pelma.dwg) 
στο σημείο dgonato

;ορισμός βοηθητικών 
σημείων pvo, pvoo, pvb, 
pvbo

;εντολή align για την 
ευθυγράμμιση του block 
εμβέλειας του πέλματος 
σε σχέση με τα σημεία 
dgonato pvoo pvo pvbo 
pvb

;function zoomobject
;ζητουμενο το επόμενο 
σημείο του δεξιού 
πέλματος
;function deleteobject

; ενεργοποίηση 3dos-
nap με αναγνωριστικό    
“ZNEA”  , nearest to face  
; εισαγωγή block 
εμβέλειας μετακίνησης 
του στέρνου (sterno.
dwg) στο σημείο kor-
mos, με σχετικό σημείο 
περιστροφής aisxio 

;function zoomobject
;ζητουμενο το επόμενο 
σημείο του στέρνου
;function deleteobject

; εισαγωγή block 
εμβέλειας μετακίνησης 
του κεφαλιού (kefali.dwg) 
στο σημείο sterno
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(setq pvo (mirrorpoint kormos sterno))
 (setq pvx (car sterno)) (setq pvy (cadr sterno)) (setq 
pvz (caddr sterno))
 (setq pvoo (list pvx pvy (+ pvz 0.1)))
 (command “align” (ssget “_x” (list (cons 0 “INSERT”)
(cons 2 “kefali”))) “” sterno sterno pvoo pvo “” “n” “”)
 (setq blockname “kefali”)
 (zoomobject blockname)  

 (setq kefali (getpoint “\nEpilekse ti nea thesi tou ke-
faliou : “))
 (deleteobject blockname)
 (command “line” kefali sterno “”)
 (command “zoom” “e”) 

 (command “insert” “omos.dwg” sterno 1 1 0 “”) 
 (setq pvx (car sterno)) (setq pvy (cadr sterno)) (setq 
pvz (caddr sterno))

 (setq pvoo (list pvx pvy (- pvz 0.1)))

 (command “align” (ssget “_x” (list (cons 0 “INSERT”)
(cons 2 “omos”))) “” sterno sterno pvoo kormos “” “n” 
“”)
 (setq blockname “omos”)

 (zoomobject blockname) 
 (setq awmos (getpoint “\nEpilekse ti nea thesi tou 
aristerou wmou : “))

 (deleteobject blockname)
 (command “line” awmos sterno “”)

 (setq dwmos (mirrorpoint awmos sterno))
 (command “line” dwmos sterno “”)
 (command “zoom” “e”)

(command “insert” “agkwnasa.dwg” awmos 1 1 0 “”)

(setq pvx (car awmos)) (setq pvy (cadr awmos)) (setq 
pvz (caddr awmos))
 (setq pvoo (list (+ pvx 0.1) pvy pvz))

;ορισμός βοηθητικών 
σημείων pvo, pvoo

;εντολή align για την 
ευθυγράμμιση του 
εισαγωγή block εμβέλειας 
του κεφαλιού σε σχέση με 
τα σημεία sterno pvoo pvo

;ζητουμενο το επόμενο 
σημείο του κεφαλιού

; εισαγωγή block 
εμβέλειας μετακίνησης 
του ώμου (omos.dwg) στο 
σημείο sterno
;ορισμός βοηθητικού 
σημείου pvoo
;εντολή align για την 
ευθυγράμμιση του block 
εμβέλειας του ώμου σε 
σχέση με τα σημεία sterno 
pvoo kormos
;function zoomobject

;ζητουμενο το επόμενο 
σημείο του αριστερού 
ώμου
;function deleteobject

;ορισμός σημείου δεξιού 
ώμου με κάλεσμα της 
συνάρτησης mirrorpoint 
με μεταβλητές τα σημεία 
awmos sterno
; εισαγωγή block 
εμβέλειας μετακίνησης 
του αριστερού αγκώνα 
(agkwnasa.dwg) στο 
σημείο awmos

;ορισμός βοηθητικού 
σημείου pvoo
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(command “align” (ssget “_x” (list (cons 0 “INSERT”)
(cons 2 “agkwnasa”))) “” awmos awmos pvoo sterno 
“” “n” “”)
 (setq blockname “agkwnasa”)
 (zoomobject blockname) 

 (setq aagkwnas (getpoint “\nEpilekse ti nea thesi tou 
aristerou agkwna : “))
 (deleteobject blockname)
 (command “line” awmos aagkwnas “”)
 (command “zoom” “e”) 

(command “insert” “agkwnasd.dwg” dwmos 1 1 0 “”)  

 (setq pvx (car dwmos)) (setq pvy (cadr dwmos)) (setq 
pvz (caddr dwmos))
 (setq pvoo (list (+ pvx 0.1) pvy pvz))
 (setq pvo (mirrorpoint sterno dwmos)) 
 (command “align” (ssget “_x” (list (cons 0 “INSERT”)
(cons 2 “agkwnasd”))) “” dwmos dwmos pvoo pvo “” 
“n” “”)
 (setq blockname “agkwnasd”)
 (zoomobject blockname)

 (setq dagkwnas (getpoint “\nEpilekse ti nea thesi tou 
deksiou pelmatos : “))
 (deleteobject blockname)
 (command “line” dwmos dagkwnas “”)
 (command “zoom” “e”)

(command “osnap” “NEA” “ENDpoint”  “”)

(command “insert” “daxtila.dwg” aagkwnas 1 1 0 “”) 
 
 (setq pvo (mirrorpoint awmos aagkwnas))
 (setq pvx (car aagkwnas)) (setq pvy (cadr aagkwnas)) 
(setq pvz (caddr aagkwnas))
 (setq pvoo (list pvx pvy (- pvz 0.1))) 
 (setq pvbx (car awmos)) (setq pvby (cadr awmos))
(setq pvbz (caddr awmos))
 (if (> pvbz pvz)  (setq pvb (list pvbx pvby pvz)) (setq pvb 
(list pvx pvy pvbz)))
 (setq pvbo (list pvx (- pvy 0.1) pvz))

;εντολή align για την 
ευθυγράμμιση του 
εισαγωγή block εμβέλειας 
του αγκώνα σε σχέση με 
τα σημεία awmos pvoo 
sterno
;function zoomobject
;ζητουμενο το επόμενο 
σημείο του αριστερού 
αγκώνα
;function deleteobject

; εισαγωγή block 
εμβέλειας μετακίνησης 
του δεξιού αγκώνα (agk-
wnasd.dwg) στο σημείο 
dwmos
;ορισμός βοηθητικών 
σημείων pvo, pvoo
;εντολή align για την 
ευθυγράμμιση του 
εισαγωγή block εμβέλειας 
του αγκώνα σε σχέση με 
τα σημεία dwmos pvoo 
pvo
;function zoomobject
;ζητουμενο το επόμενο 
σημείο του δεξιού αγκώνα
;function deleteobject

; ενεργοποίηση osnap με 
αναγνωριστικά    “NEA”  , 
nearest to face και “END-
point”

; εισαγωγή block 
εμβέλειας μετακίνησης 
της παλάμης (daxtila.dwg) 
στο σημείο aagkwnas     

;ορισμός βοηθητικών 
σημείων pvo, pvoo, pvb, 
pvbo
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(command “align” (ssget “_x” (list (cons 0 “INSERT”)
(cons 2 “daxtila”))) “” aagkwnas aagkwnas pvoo pvo 
pvbo pvb “” “n” “”)
 (setq blockname “daxtila”)

 (zoomobject blockname)
 (setq apalami (getpoint “\nEpilekse ti nea thesi tou 
aristeris palamis : “))

 (deleteobject blockname)
 (command “line” apalami aagkwnas “”)
 (command “zoom” “e”)

(command “insert” “daxtila.dwg” dagkwnas 1 1 0 “”)  
 (setq pvo (mirrorpoint dwmos dagkwnas))
 (setq pvx (car dagkwnas)) (setq pvy (cadr dagkwnas)) 
(setq pvz (caddr dagkwnas))
 (setq pvoo (list pvx pvy (- pvz 0.1)))
 (setq pvbx (car dwmos)) (setq pvby (cadr dwmos))
(setq pvbz (caddr dwmos))
 (if (> pvbz pvz)   (setq pvb (list pvbx pvby pvz)) (setq 
pvb (list pvx pvy pvbz)))
 (setq pvbo (list pvx (- pvy 0.1) pvz))
 (command “align” (ssget “_x” (list (cons 0 “INSERT”)
(cons 2 “daxtila”))) “” dagkwnas dagkwnas pvoo pvo 
pvbo pvb “” “n” “”)

 (setq blockname “daxtila”)

 (zoomobject blockname)
 (setq dpalami (getpoint “\nEpilekse ti nea thesi tis 
deksias palamis : “)) 
σ
 (deleteobject blockname)
 (command “line” dpalami dagkwnas “”)
 (command “zoom” “e”)

(command “.-LAYER” “_Set” “redpolys” “”)
(command “3dpoly” kefali dagkwnas dpalami dgonato 
dpelma apelma agonato apalami aagkwnas kefali “”)
(setq ss2 (ssget “L”))

;εντολή align για την 
ευθυγράμμιση του 
εισαγωγή block εμβέλειας 
της παλάμης σε σχέση με 
τα σημεία aga pvoo pvo 
pvbo pvb
;function zoomobject
;ζητουμενο το επόμενο 
σημείο των δαχτύλων της 
αριστερής παλάμης
;function deleteobject

 ; εισαγωγή block 
εμβέλειας μετακίνησης 
της παλάμης (daxtila.dwg) 
στο σημείο dagkwnas
;ορισμός βοηθητικών 
σημείων pvo, pvoo, pvb, 
pvbo

;εντολή align για την 
ευθυγράμμιση του 
εισαγωγή block εμβέλειας 
της παλάμης σε σχέση με 
τα σημεία dagkwnas pvoo 
pvo pvbo pvb
;function zoomobject
;ζητουμενο το επόμενο 
σημείο των δαχτύλων της 
δεξιάς παλάμης
;function deleteobject

;επιλογή layer redpolys
;δημιουργία 3dpolyline 
με σημεία κεφάλι, δεξής 
αγκώνας,  δάκτυλα δεξιάς 
παλάμης, δεξί γόνατο, δεξί 
πέλμα, αριστερό πέλμα, 
αριστερό γόνατο, δάκτυλα 
αριστερής παλάμης, 
αριστερός αγκώνας, 
κεφάλι
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(command “.-LAYER” “_Set” “white” “”)
(command “loft” ss1 ss2 “” “”)
(command “draworder” ss1 ss2 “” “front”)

(setq selset (ssget “_x” ‘((8 . “white”)))) 

(command “hideobjects” selset “”)

 (setq ss1 ss2)
(setq k(+ k 1))
 )
 
(command “UNISOLATEOBJECTS” “”)
(setq selset (ssget “_x” ‘((8 . “white”))))
(command “draworder” selset “” “back”)
(command “zoom” “e”)

 

)

;επιλογή layer redpolys
;εντολή loft

;δημιουργία συνόλου 
επιλογής selset με όλα 
τα αντικείμενα που έχουν 
άσπρο χρώμα
;απόκρυψη αντικειμένων 
selset

;εμφάνιση όλων των 
αντικειμένων
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παράρτημα
βιογραφικά σημειώματα

Rudolf Laban (1879 - 1958), Ούγγρος χορευτής 
και θεωρητικός, ένας από τους πρωτοπόρους του 
μοντέρνου χορού στην Ευρώπη. Το έργο του έθεσε 
τις βάσεις για το Laban Movement Analysis, το 
Labanotation (Kinetography Laban), όπως και 
πολλές εξελίξεις στη σημειογραφία του χορού και την 
ανάπτυξη του Laban Movement Study. Θεωρείται μια 
από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία 
του χορού. (βλ. επίσης http://en.wikipedia.org/wiki/
Rudolf_von_Laban)

Martha Graham (1894-1991), Αμερικανίδα χορεύτρια 
και χορογράφος μοντέρνου χορού. Η επιρροή του χορού 
της συγκρίθηκε με αυτή του Picasso στις σύγχρονες 
εικαστικές τέχνες, ή του Stravinsky στη μουσική, ή του 
Frank Lloyd Wright στην αρχιτεκτονική. Χόρεψε και 
χορογράφησε για πάνω από εβδομήντα χρόνια. (βλ. 
επίσης http://en.wikipedia.org/wiki/Martha_Graham)



Mary Wigman (1886-1973), Γερμανίδα χορεύτρια, 
χορογράφος, αξιοσημείωτη ως πρωτοπόρος για τον 
εξπρεσιονιστικό χορό της. Θεωρείται μια από τις 
σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του 
μοντέρνου χορού. Έγινε μια από τις σημαντικότερες 
φιγούρες της γερμανικής κουλτούρας της Βαϊμάρης και 
το έργο της επικροτήθηκε για την έκφραση βαθύτερων 
υπαρξιακών εμπειριών στη σκηνή. (βλ. επίσης http://
en.wikipedia.org/wiki/Mary_Wigman)

William Forsythe (1949), Αμερικάνος χορευτής και 
χορογράφος, ζει και εργάζεται στη Γερμανία. Είναι 
γνωστός διεθνώς για το έργο του με το μπαλέτο της 
Φρανκφούρτης και την ίδρυση της ομάδας The Forsythe 
Company. Ανέπτυξε νέες προσεγγίσεις στην τεκμηρίωση 
του χορού, της έρευνας και της εκπαίδευσης με τη 
βοήθεια ψηφιακών μέσων. (βλ. επίσης http://en.wiki-
pedia.org/wiki/William_Forsythe_(choreographer), 
http://www.theforsythecompany.com/)

Paul Virilio (1932), Γάλλος πολιτιστικός θεωρητικός και 
πολεοδόμος. Γνωστός για τα γραπτά του σχετικά με 
την τεχνολογία, όπως αναπτύσσονται σε σχέση με την 
ταχύτητα και τη δύναμη, με ποικίλες αναφορές στην 
αρχιτεκτονική, τις τέχνες, την πόλη και τον στρατό. (βλ. 
επίσης http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Virilio)

Bernard Tschumi (1944), Γαλλοελβετός αρχιτέκτονας 
του μεταμοντερνισμού και του μοντερνισμού, 
συνήθως συνδέεται με το κίνημα της αποδόμησης 
(deconstructivism). Είναι γνωστός και ως θεωρητικός, 
όπως και για την καινοτομία του στην αρχιτεκτονική 
πρακτική όταν κέρδισε το 1983 το διαγωνισμό για το 
Parc de La Villette. Η διαπλοκή των εννοιών  «γεγονός» 
και «κίνηση» στην αρχιτεκτονική υποστηρίζεται από 
την πεποίθηση του Tschumi ότι η αρχιτεκτονική είναι 
η πιο σημαντική καινοτομία της εποχής μας. Συχνά 
χρησιμοποιεί και άλλες επιστήμες στο έργο του, όπως τη 
λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. (βλ. επίσης http://
en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Tschumi, http://www.
tschumi.com/)
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εικονογράφηση1. “Time - space - body and action”, Klaus Rinke
http://blog.contemporarytorinopiemonte.it/?p=2168

2. “Slatdance”, Oskar Schlemmer
http://www.deconcrete.org/2012/05/03/our-play-our-party-our-
work/

3. Rudolf Von Laban’s Gammes Dynamosphériques, 
séquence de mouvement “A” From: Danse et 
architecture. Nouvelle de danse 42/43. Editions 
Contredanse
http://microcities.net/portfolio/measuring-space/

4. Schlemmer’s stage diagram for Gesture 
Dance,Bauhaus, 1926
http://www.generativeart.com/on/cic/papers2005/42.
YiannisMelanitis.htm

5.Trisha Brown drawing, Philadelphia Museum of Art, 
2007. (Photo: Kelly & Massa Studio)
http://www.mnartists.org/article.do?rid=186783#

6. Trisha Brown, Untitled, 2007, charcoal, pastel on 
paper
http://www.minnpost.com/arts-culture/2008/04/trisha-brown-
paper-tribute-dancer-artist-continues

7. Rudolf Von Laban’s Gammes Dynamosphériques, 
séquence de mouvement “A” et “B” From: Danse 
et architecture. Nouvelle de danse 42/43. Editions 
Contredanse
http://microcities.net/portfolio/measuring-space/

8-14. Επεξεργασμένα στιγμιότυπα από το βίντεο 
αναλυσης
επεξεργασία από https://vimeo.com/64722024

15. ANTIPODES I/II Festspielhaus Hellerau, 
Dresden,William Forsythe
http://www.williamforsythe.de/archiv.html

16-19. Improvisation Technologies, William Forsythe

20. Trisha Brown, Untitled, 2007, charcoal, pastel on 
paper 
http://sikkemajenkinsco.com/index.
php?v=artist&artist=4eebd1faccd23







Ο χορός και η αρχιτεκτονική συναντούνται στην από κοινού 
διαπραγμάτευση της έννοιας του χώρου . Ο χορός είναι η 

ποίηση της γλώσσας της κίνησης στο χώρο. Η αρχιτεκτονική 
ζωντανεύει ανάμεσα σε διαδρομές και ανθρώπινες κινήσεις 

που αναπαράγουν σχήματα και μορφές στο χώρο. Ο 
συνδυασμός των δύο πεδίων μπορεί να οδηγήσει σε νέους 

τρόπους αντίληψης και παραγωγής του χώρου. Η ανάπτυξη 
των δύο προσεγγίσεων, αναλυτικής και συνθετικής, 

προτείνει τη χρήση του σώματος και της κίνησής του ως 
εργαλείο παραγωγής μορφών και χωρικοτήτων. Η αναλυτική 

προσέγγιση έχει ως στόχο την υλοποίηση και ανάλυση του 
φανταστικού χώρου μιας χορογραφίας. Η χορογραφία 
μεταγράφεται μέσω μιας αλγοριθμικής διαδικασίας σε 
χωρικές μορφές/ιχνομορφές. Η συνθετική προσέγγιση 

υλοποιείται στο προγραμματιστικό περιβάλλον AutoLisp 
της AutoCAD, με το οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 
να αυτοσχεδιάσει την κίνηση του σώματος παράγοντας 

ταυτόχρονα τη χωρικότητα της κίνησης του σώματος. Πως 
εξωτερικεύονται τα εσωτερικά σχήματα του χορού και πως 

αυτά αναπαριστούνται στο χώρο; Πως η αρχιτεκτονική 
μπορεί να χρησιμοποιήσει το χορό και να ανάγει μια απλή 

περιήγηση σε χορευτική;


