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abstract

Το παρόν τεύχος αποτελεί μια παρουσίαση της διπλωματικής 
μας με τίτλο “O[VR]LAP: Πάρκο Μεικτής Πραγματικότητας στο 
Τορίνο”. Η συγκεκριμένη εργασία έρχεται σε συνέχεια ενος 
προβληματισμού που έχει διαμορφωθεί ήδη από την περίοδο 
της διάλεξής μας “Ώσμωση και Εφήμερο: Αναζητώντας τον 
τόπο στα δυνητικά περιβάλλοντα της Char Davies” και αφορά 
το δυνητικό χώρο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Αυτό 
στο οποίο αναφερόμαστε ως εικονική πραγματικότητα 
χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής ως ένα πολύ πιο ρεαλιστικό 
αναπαραστατικό μέσο σε σχέση με τις φωτορεαλιστικές 
απεικονίσεις. Μετά από την ενασχόλησή μας με τα δυνητικά 
περιβάλλοντα, αντιληφθήκαμε τις δυνατότητες του μέσου 
αυτού στην παραγωγή νέου χώρου.

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής, ο δυνητικός χώρος 
(virtual space) συμπεριλαμβάνεται εξαρχής στο σχεδιασμό, 
δημιουργώντας έτσι έναν χώρο πολλαπλών αναγνώσεων, 
εξού και ο όρος μεικτή πραγματικότητα που χρησιμοποιείται 
στον τίτλο. Ο φυσικός χώρος (physical space) συνειδητά δεν 
αποκαλείται πραγματικός χώρος, όπως συνηθίζεται, καθώς 
στην προκειμένη περίπτωση ο δυνητικός χώρος και ο φυσικός 
χώρος μαζί συγκροτούν αυτό στο οποίο αναφερόμαστε ως 
πραγματικότητα.  

abstract

This booklet constitutes a presentation of our diploma thesis project 
titled “O[VR]LAP: Mixed Reality Park in Turin”. This research pro-
ject follows in the footsteps of a thought process that has begun to 
form already from our dissertation titled “Osmose and Éphémère: 
exploring the concept of place in C. Davies’ virtual environments” 
regarding the virtual space and its characteristics. What we nowa-
days refer to as virtual reality is only being used as a more realistic 
representational medium, whereas after our research into virtual 
environments we discovered the capabilities this medium possesses 
in creating new places. 

In the context of this diploma thesis, the virtual space is included 
from the beginning in the design process, thus creating a new space 
of multiplicity, hence the title Mixed Reality. The physical space is 
consciously not referred to as real space, because in this instance 
both the virtual and the physical space constitute what we refer to 
as reality. 
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Γιατί όμως στο Τορίνο; 
Το χωρικό αυτό πείραμα υλοποιείται σε μια τοποθεσία με 
την οποία είχαμε ήδη έρθει σε επαφή κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος Erasmus και η οποία διαθέτει ένα υπόβαθρο 
πολλαπλής ανάγνωσης που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε 
για τις ανάγκες της έρευνάς μας. Η αφήγηση αυτή θα ξεκινήσει 
όμως από την ανάλυση της περιοχής, καθώς ο τόπος είναι 
εκείνος που αποτελεί το συνδετικό στοιχείο μεταξύ φυσικού 
και δυνητικού.

Το Τορίνο βρίσκεται στη Βορειοδυτική Ιταλία, στην περιοχή του 
Piemonte, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Αποτελεί ένα από 
τα σημεία του εμπορικού τριγώνου Milano - Torino - Genova, 
ενώ το 1861 ανακηρύσσεται πρωτεύουσα του νεοσύστατου 
Ιταλικού κράτους, ιδιότητα που θα διατηρήσει μέχρι το 1865. Ο 
πληθυσμός του κυμαίνεται γύρω στις 800 χιλιάδες κατοίκους, 
περίπου το 1,5% του συνολικού πληθυσμού της Ιταλίας. 
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Κοιτώντας την πόλη από πιο κοντά μπορούμε να εντοπίσουμε 
το ιστορικό κέντρο το οποίο παρουσιάζει ορθοκανονική διάταξη, 
κατάλοιπο της ρωμαϊκής περιόδου, ενω αντίθετα η περιοχή 
μελέτης βρίσκεται σε μια από τις βιομηχανικές ζώνες της πόλης, 
οι οποίες είναι πιο οργανικά ανεπτυγμένες. Ο ποταμός Πάδος 
διατρέχει την πόλη κατα τον άξονα Βορρά - Νότου και αποτελεί 
φυσικό όριο μεταξύ της επίπεδης πόλης και του φυσικού 

αναγλύφου.
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Διακρίνουμε επίσης κάποιους βασικούς άξονες της πόλης 
με κυρίαρχη την λεωφόρο Vittorio Emanuele II, όπως και 
τους εμπορικούς δρόμους via Garibaldi και via Roma. Ακόμα, 
σημειώνονται συνδέσεις υπερτοπικού και τοπικού χαρακτήρα 
με την περιοχή παρέμβασης, όπως ο σταθμός τρένων Porta 
Susa, η γραμμή του μετρό, και τα υπεραστικά λεωφορεία, των 
οποίων μάλιστα η θέση εντοπίζεται στα όρια της περιοχής 
μελέτης. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια περιοχή 
προσβάσιμη τόσο από τους κατοίκους της περιοχής, όσο και από 
την ευρύτερη πόλη, ακόμα και εκτός αυτής.
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Η περιοχή μέσα στην οποία εντάσσεται το οικόπεδό μας 
χωροθετήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα ως περιοχή μεγάλων 
χρήσεων. Εντοπίζονται επομένως κτήρια με χρήσεις μεγάλης 
κλίμακας όπως σφαγεία, αγορά (Foro Boario), στρατώνα (Caser-
ma Lamarmora), φυλακές (Carcere), καθώς και συγκροτήματα 
βαριάς βιομηχανίας όπως οι Offi  cine Grandi Riparazioni (OGR) 
και η Società Nebiolo. Πέρα από τα όρια αυτού του ευρύτερου 
οικοδομικού τετραγώνου ο οικοδομικός ιστός πυκνώνει, με 
κυρίαρχη χρήση την κατοικία. 

Σήμερα, η εικόνα αλλάζει, όχι όμως και η κατανομή χρήσεων 
της περιοχής. Αντί για στρατώνες βρίσκουμε μεγάλους κήπους, 
ενώ στη θέση του συγκροτήματος της βιομηχανίας τρένων 
τοποθετείται το Πολυτεχνείο (Politecnico di Torino). Από τη So-
cietà Nebiolo διατηρείται μόνο το οικοδόμημα προσκείμενο 
στη Via Carlo Boggio και προστίθεται το Energy Centre, 
ερευνητικό παράρτημα του Πολυτεχνείου. Σε μορφή κλειού 
είναι τοποθετημένη και μια σειρά από πολυώροφες φοιτητικές 
εστίες. Το οικόπεδό μας είναι ένας κενός χώρος ο οποίος 
χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης. Ωστόσο, αποτελεί μια 
περιοχή πολλαπλών αναγνώσεων, όπως αναφέρθηκε και στην 
αρχή, γεγονός που οδηγεί στην ερώτηση σχετικά με το τι υπήρχε 
εκεί στο παρελθόν.
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Εξετάζοντας χάρτες της πόλης από το 1851 και έπειτα, 
βλέπουμε πώς η πόλη σταδιακά επεκτείνεται προς την περιοχή 
παρέμβασης. Οι φυλακες και σφαγείο προστίθενται στο χάρτη 
του 1880 ενώ το 1887 η περιοχή μελέτης προστίθεται στο σχέδιο 
πόλης. Στο χάρτη του 1916 μπορούμε μάλιστα να διακρίνουμε 
κάποιο οικοδόμημα στο οικόπεδό μας, το οποίο εμφανίζεται και 
στο χάρτη του 1995. 
Πρόκειται λοιπόν για μια περίπτωση παλίμψηστου όπου κάτι 
διαγράφεται για να πάρει κάτι νέο τη θέση του. Αντιμετωπίζουμε 
ένα σημείο πολλαπλών επιπέδων στο οποίο μπορούμε να 
εφαρμόσουμε το πείραμά μας. Ειδικότερα, θα χρησιμοποιήσουμε 
αυτό που υπήρχε ως τη βάση για τη διαμόρφωση του δυνητικού 
χώρου.

1851

1853 1864

1880

1887 1995

1916



20

δ υ ν η τ ι κ ό ς  χ ώ ρ ο ς



2322

Στο οικόπεδό μας υπήρχε ακόμα μια βιομηχανία, η οποία αρχίζει 
να οικοδομείται το 1897 και σταδιακά καταλαμβανει ολο το 
οικοδομικό τετράγωνο που της αντιστοιχεί. Το 1916 αγοράζεται 
από τη βιομηχανία Westinghouse η οποία παράγει φρένα πίεσης 
για τρένα. Μέχρι το 1928 προστίθενται ακόμη δύο κτήρια 
αποθηκών. Τα επόμενα στοιχεία που αφορούν το συγκρότημα 
έρχονται μετά τον βομβαρδισμό του Β’ παγκοσμίου πολέμου 
όπου οι βασικές πτέρυγες έχουν διατηρηθεί και παρατηρούμε 
διάφορες προσθήκες βοηθητικών κατασκευών. Οι βομβαρδισμοί 
του 1942 κατέστρεψαν σε μεγάλο βαθμό το συγκρότημα με 
αποτέλεσμα η ανοικοδόμηση να  αλλοιώσει δραστικά τη μορφή 
του. Το 2000 και αφού έχει πλήρως εγκαταλειφθεί, το συγκρότημα 
κατεδαφίζεται.

Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με όλα αυτά τα δεδομένα 
καλούμαστε να πάρουμε την πρώτη απόφαση σχετικά με τη 
διαμόρφωση του δυνητικού περιβάλλοντος, δηλαδή ποια από 
όλες αυτές τις διαδοχικές φάσεις της βιομηχανίας θα επιλέξουμε 
για να εντάξουμε στον δυνητικό χώρο. Με βάση τα διαθέσιμα 
σχέδια επιλέχθηκε το έτος 1928, καθώς είναι η περίοδος για 
την οποία διαθέτουμε τα περισσότερα στοιχεία και τα λιγότερα 
κενά. Την ίδια στιγμή αποτελεί μια αντιπροσωπευτική εικόνα 
του συγκροτήματος πριν το βομβαρδισμό, καθώς έχουν 
ανοικοδομηθεί όλα τα βασικά κελύφη που το αποτελούν. 



2524

Από τα δισδιάστατα σχέδια περνάμε σε τρισδιάστατη απεικόνιση 
του συγκροτήματος, όπου διακρίνονται οι πτέρυγες από 
τις οποίες αποτελείται, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούμε τις 
διάφορες αρχιτεκτονικές φάσεις - από την νεοκλασική στην πιο 
μοντέρνα. Όπως είναι αναμενόμενο τα βιομηχανικά αυτά κελύφη 
αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες μονάδες, κάποιες από 
τις οποίες έχουμε απομονώσει στον πίνακα δεξιά. Οι μονάδες 
αυτές συνέβαλαν όχι μόνο στην κατανόηση του συστήματος που 
διέπει το συγκρότημα, αλλά και στην προσέγγιση της κλίμακας.
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Η υλικότητα αναλαμβάνει εξίσου σημαντικό ρόλο με τη 
γεωμετρία. Δεδομένης της έλλειψης φωτογραφικού υλικού για 
το ίδιο το συγκρότημα στραφήκαμε στα γύρω κτήρια κυρίως 
στις Officine Grandi Riparazioni και Società Nebiolo, από τα οποία 
αντλήθηκαν πληροφορίες για την υλικότητα και τον τρόπο 
δόμησης. Όσον αφορά το ίδιο το μέσο, αξίζει να αναφερθούμε 
και στον τρόπο με τον οποίο κωδικοποιούνται αυτές οι 
πληροφορίες της υλικότητας. Οι γεωμετρίες αναλύονται σε 
επιφάνειες με μια λογική παρόμοια με αυτή του αναπτύγματος, 
με τη διαφορά ότι μπορούμε να ορίσουμε εμείς τις “ραφές”. Το 
υλικό διαμορφώνεται μέσα από μια διαδικασία στρώσεων και 
επιπέδων, όπως και στην περίπτωση μιας τοιχοποιίας (τούβλο, 
επίχρισμα), ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο 
αλληλεπιδρά με το φως, μέσα από μεταβλητές που καθορίζουν 
την ανακλαστικότητα, τη σκληρότητα, τη διαπερατότητα 
κ.ά., έτσι ώστε να προσομοιώνεται με ακριβέστερο τρόπο 
η αναμενόμενη συμπεριφορά του υλικού και να μπορεί να 
επιτευχθεί μια ρεαλιστική δυνητική εμπειρία.
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Ακολουθούν μερικά στιγμιότυπα του χώρου από το δυνητικό 
χώρο, ο οποίος σχεδιάστηκε με το λογισμικό Unreal Engine 4, 
από ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία. Ωστόσο, οι εικόνες αυτές 
δεν μπορούν να αποδώσουν αυτό που βιώνει κανείς φορώντας 
μια κάσκα δυνητικής πραγματικότητας, δηλαδή τη δυνατότητα 
περιήγησης, εμβύθισης σε ένα χώρο στην πραγματική του 
κλίμακα.
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Αυτή η δυνατότητα ελεύθερης περιπλάνησης προϋποθέτει ένα 
έδαφος στο φυσικό χώρο το οποίο όχι μόνο θα επιτρέπει αυτήν την 
περιήγηση, αλλά και θα την ενισχύει. Ωστόσο, ένα οποιοδήποτε 
ελεύθερο έδαφος δεν θα ήταν κατάλληλο για το χωρικό μας 
πείραμα. Μια από τις βασικότερες προκλήσεις του δυνητικού 
χώρου είναι η έλλειψη τοπικότητας. Ο χώρος αυτός θεωρείται 
αποτοπικοποιημένος. Μια μέθοδος για να αντιμετωπιστεί αυτό 
το πρόβλημα λοιπόν θα ήταν να τοποθετηθεί ο δυνητικός χώρος 
στον τόπο προέλευσής του, δηλαδή στην περιοχή όπου χτίστηκε 
η Compagnia Westinghouse.
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Ο φυσικός χώρος που παράγεται δεν μπορεί παρά να 
επηρεάζεται και να εξαρτάται από αυτό που υπάρχει στο 
δυνητικό. Θεωρώντας πως η περιπλάνηση αποτελεί ένα από 
τα πρώτα στάδια εξοικείωσης του ατόμου με κάποιον χώρο, ο 
φυσικός χώρος διαμορφώνεται ως πάρκο, ώστε να επιτρέπει μια 
τέτοια χωρική εμπειρία. 

Παράλληλα, ο χώρος που δημιουργείται προβλέπεται να 
είναι ανοιχτός προς όλους και προσπελάσιμος. Ο εξοπλισμός 
πρόσβασης στον δυνητικό χώρο είναι δωρεάν, καθιστώντας 
τον χώρο του πάρκου δημόσιο σε όλα του τα επίπεδα. Για να 
μπορέσει να επιτευχθεί αυτό, προβλέπονται κάποιες λειτουργίες 
(gift shop, caffeteria) οι οποίες εξασφαλίζουν την οικονομική 
βιωσιμότητα του πάρκου, παράλληλα με κάποιες άλλες (info 
point, χώρος συνάθροισης, wc) τις οποίες αναγνωρίζουμε ως τις 
ελάχιστες απαραίτητες λειτουργίες για το ίδιο το πάρκο. 

Διαβάζοντας την κάτοψη αναγνωρίζουμε πολλαπλά επίπεδα και 
ετερόκλητα στοιχεία τα οποία σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να 
φαίνονται ασύνδετα μεταξύ τους. Όλα αυτά έχουν ως αφετηρία 
τη Westinghouse και εκφράζονται ως το ίχνος αυτής στον φυσικό 
χώρο.
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 Η πρότασή μας αποτελείται από δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος 
άξονας σχεδιασμού περιλαμβάνει τα οικοδομικά στοιχεία, 
δηλαδή τις κατασκευές και τα στοιχεία αστικού εξοπλισμού του 
πάρκου και συντίθεται από επίπεδα τα οποία αντικατοπτρίζουν 
τις ανάγκες του. 

Στο 1ο επίπεδο κατατάσσονται οι κατασκευές που αφορούν 
τον περιπλανώμενο του δυνητικού χώρου και οι οποίες 
εμπλουτίζουν την δυνητική εμπειρία, όπως για παράδειγμα 
σκάλες στα ίδια σημεία με τις σκάλες της Westinghouse, έτσι ώστε 
να καθίσταται ικανή η πρόσβαση σε παραπάνω στάθμες από 
αυτή του ισογείου. Την ίδια στιγμή κατασκευάζονται επιπλέον 
σκάλες ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να μεταβεί σε θέσεις που 
επιτρέπουν ενδιαφέρουσες θέες, καθώς και σημεία στάσης και 
στέγαστρα με αφορμή τον ίδιο παράγοντα.

Στο 2ο επίπεδο βρίσκουμε τις χρήσεις στις οποίες αναφερθήκαμε 
πριν,  οι οποίες τοποθετούνται στα “γκρίζα” σημεία της Westingh-
puse, δηλαδή σε κλειστά δωμάτια ή σε χώρους με δευτερεύουσα 
σημασία. Ως επί το πλείστον οργανώνονται γύρω από το 
κέντρο του πάρκου έτσι ώστε ο επισκέπτης να ενθαρρύνεται να 
διασχίσει το χώρο, να αναρωτηθεί σχετικά με το τι συμβαίνει 
γύρω του και να ενημερωθεί για τη λειτουργία του πάρκου. 

Στο 3ο επιπεδο χρησιμοποιούμε οικοδομικά στοιχεία της 
Westinghouse για να τονίσουμε χαράξεις της πόλης οι οποίες 
επεκτείνονται στο πάρκο, όπως για παράδειγμα τη νοητή 
συνέχεια του παράλληλου δρόμου της OGR, ή τη χάραξη που 
καταλήγει στην είσοδο του Foro Boario.

Στο μορφολογικό πίνακα δεξιά απεικονίζεται ο τρόπος με τον 
οποίο ορισμένα στοιχεία της Westinghouse μεταφράζονται σε 
ίχνη για το πάρκο. 
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Το ίχνος χρησιμοποιείται όχι μόνο για να εδραιώσει τη σχέση 
μεταξύ δυνητικού και πραγματικού χώρου, αλλά και για να 
ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα περιήγησης που μπορεί να 
προκύψουν για το χρήστη του δυνητικού χώρου. Τα στοιχεία 
της Westinghouse δηλαδή αποτελούν μια σειρά από εμπόδια στα 
οποία τοποθετούνται και τα “εμπόδια” του φυσικού χώρου, όλα 
δηλαδή τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, ώστε ο η χωρικότητα της 
δυνητικής εμπειρίας να μην αλλοιώνεται από την περιήγηση στο 
φυσικό χώρο.

Μέσα από την αλληλεπίδραση αυτών των επιπέδων προκύπτουν 
οι κατασκευές, ή αλλιώς πυρήνες, οι οποίες απεικονίζονται στα 
αξονομετρικά σχέδια όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε και 
κάποιες μορφολογικες αποφάσεις σχετικα με αυτές. Ουσιαστικά, 
πρόκειται για ένα απλό σύστημα μεταλλικών κατασκευών που 
αποτελείται από μια μονή σειρά υποστυλωμάτων και τοιχίων, 
τα οποία τονίζουν είτε τις κινήσεις στο χώρο είτε τις εκάστοτε 
χρήσεις, καθώς και στέγαστρα τα οποία τοποθετούνται ως 
πρόβολοι πάνω στα υποστυλώματα. Σε αυτό το σύστημα 
κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων προσκολλώνται στα 
τοιχία οι εκάστοτε χρήσεις ως “εξωτερικοί οργανισμοί”. 
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O δεύτερος άξονας σχεδιασμού αφορά τη διαμόρφωση του 
εδάφους η οποία και αυτή οργανώνεται σε επίπεδα. Ξεκινώντας 
από κάτω παρατηρούμε δύο επίπεδα χαράξεων που προκύπτουν 
με τη χρήση διαγραμμάτων Voronoi, ένα γεωμετρικό σύστημα 
που οπτικοποιεί την επιρροή δεδομένων σημείων στο χώρο. Στη 
δική μας περίπτωση το σύστημα αυτό εφαρμόζεται δύο φορές, 
μια για τον δυνητικό και μια για τον φυσικό χώρο. Τα αντίστοιχα 
κέντρα τοποθετούνται στις πτέρυγες της Westinghouse στο 
δυνητικό χώρο, ενώ στο φυσικό πάνω στις κατασκευές/
πυρήνες. Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει από μια υπέρθεση 
των δύο αυτών διαγραμμάτων. Η φύτευση τοποθετείται με βάση 
αυτήν τη χάραξη με δύο τρόπους - τα μεγάλης κλίμακας δέντρα 
φυτεύονται στα σημεία τομής των δύο διαγραμμάτων ενώ τα 
μικρότερα στους κόμβους των επιμέρους διαγραμμάτων αλλά 
και κατά μήκος των ακμών. 

Το τελευταίο επίπεδο αφορά τα ίχνη που διαγράφουν οι δύο 
χώροι, φυσικός και δυνητικός, στο εδαφος. Από το δυνητικό 
συναντάμε κυρίως στοιχεία της άνοψης, ενώ από το φυσικό την 
προβολή του ίχνους των στεγάστρων, ώστε να διαμορφωθεί 
ένας ημιυπαίθριος χώρος, ο οποίος λειτουργεί ως μετάβαση από 
τον υπαίθριο χώρο στα κλειστά κελύφη.
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Το αποτέλεσμα της σύζευξης των δύο χώρων είναι ένα πάρκο 
μεικτής πραγματικότητας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει 
κανείς με την παραδοσιακή του έννοια, δηλαδή ως πάρκο, όμως 
ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σημείο πρόσβασης 
σε ενα δυνητικό περιβάλλον, ενώ και οι δύο μοιράζονται το ίδιο 
έδαφος. 
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Τα στιγμιότυπα του πάρκου που ακολουθούν είναι συμπλη-
ρωματικά των αντίστοιχων του δυνητικού χώρου που είδαμε 
στη σελ??, καθώς χρησιμοποιούν την ίδια οπτική γωνία αλλά 
στο φυσικό χώρο. 
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Η σχέση όμως των δύο χώρων οφείλει και πρέπει να είναι 
αμφίδρομη. Με τον ίδιο τρόπο που ο δυνητικός χώρος 
εκφράζεται στο φυσικό μέσω του ίχνους, ο φυσικός χώρος 
αντίστοιχα εντυπώνεται στο δυνητικό με ένα αντίστοιχο 
σύστημα, όπως φαίνεται και στα στιγμιότυπα που ακολουθούν. 
Το πάρκο λοιπόν αποτελεί τη συνισταμένη αυτών των δύο 
χώρων, διαμορφώνοντας μια νέα μεικτή πραγματικότητα.
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ευχαριστούμε

τη Μαρία
το Νίκο 

την άλλη Μαρία
τον Θ.Β.

το Γιώργο
τον Παναγιώτη

τις οικογένειές μας

Και όλους αυτούς που συζήτησαν μαζί μας και συνέβαλαν με το 
δικό τους τρόπο σε αυτό το εγχείρημα.
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