Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Ο Germain Boffrand στο βιβλίο του Livre d’ Architecture (1745):
Δανείστηκε τις ιδέες του από την ποίηση (επικό, ειδυλλιακό,
τραγικό, κωμικό) που όμως δεν ταιριάζουν απόλυτα στην
Αρχιτεκτονική. προσπαθώντας να βρει καταλληλότερες
λέξεις. Οι απόπειρες να βρεθούν χαρακτήρες που να
συνάδουν με την έννοια της αρχιτεκτονικής, προκάλεσαν και
την αποστροφή των εκφραστών του Μοντέρνου Κινήματος.

Τα κτίρια πρέπει να μας επικοινωνούν ανάλογα με την κατασκευή και
τον τρόπο που είναι διακοσμημένα, τον σκοπό και τη χρησιμότητα.

Ο J. F. Blondel στο άρθρο του Cours d’ Architecture (1766):

Αναγνώρισε 64 διαφορετικά είδη, τύπους ανάλογα με τη
μορφή και τη διακόσμηση που ταιριάζει στο καθένα. Για
το χαρακτήρα περιέγραψε περίπου 38 (μεγαλειώδης,
ευγενικός, ελεύθερος, αρρενωπός, αυστηρός, ελαφρύς,
ελεύθερος, λεπτεπίλεπτος, ευαίσθητος, αφελής, γυναικείος,
μυστήριος, τολμηρός, τρομακτικός, επιπόλαιος, φιλόδοξος,
έκλυτος, επίπεδος, διφορούμενος, αόριστος, ασήμαντος).

Κάθε είδος αρχιτεκτονικής
πρέπει να έχει το δικό του
χαρακτήρα για (Ledoux):
Α. Κτίριο Διοίκησης

Β. Κτίριο Ξυλουργού

Τα κτίρια πρέπει να έχουν χαρακτήρα ανάλογο με τον προορισμό
τους. Μαζί με τη βοήθεια του όγκου και την επιλογή της μορφής
θα έχουν το παράστημα που μόνο κτίρια του ίδιου χαρακτήρα φέρουν.

Γ. Κτίριο Σωφρονισμού

Προτείνει πως τα θέματα της αρχιτεκτονικής πρέπει να προκύπτουν
από την εμπειρία που έχουμε από τη Φύση και το εύρος των
συναισθημάτων μας να είναι ίδιο με αυτό που βιώνουμε σε αυτήν .

Ακόμη και οι κατασκευές των ανθρώπων είναι ικανές να δημιουργήσουν, δέος όπως η Φύση

Ο J. D. Le Roy σε βιβλίο του το 1764:

Ο Lord Kames στο βιβλίο Elements of criticism του 1762:
Κατηγοριοποιεί την έννοια του χαρακτήρα σε τρία είδη:
•

Εμβληματικός: Εδώ εντάσσονται αλληγορικοί κήποι
με μυθολογικούς συμβολισμούς που δε σου προκαλούν
καμμιά αίσθηση παρά μόνο αν έχει γίνει κάποια
επεξήγηση και έχουν γίνει κατανοητά από πριν.

2.

Μιμητικός: Όμοια με τα παραπάνω και μέσω της
ομοιότητας εκπαιδεύει τη σκέψη σε αυτό που φαίνεται.

3.

Πρωτότυπος: Όταν δε ξεχωρίζεις τα μέσα και τον
τρόπο μέσα από τον οποίο δημιουργήθηκε.

Δίνει έμφαση στην έννοια της λειτουργίας ως απαραίτητα κομμάτι για την ευχαρίστηση ενός κτιρίου. Αλλά αυτό που περισσότερο
γοήτευε (ειδικά τους Γάλλους αρχιτέκτονες του 18ου αιώνα Boullee’, Ledoux), ήταν πως η αρχιτεκτονική θα μπορούσε να
επικοινωνήσει κατευθείαν με την ψυχή χωρίς να παρατεθούν δεύτερες σκέψεις.

Boullee’

Μέχρι τώρα είδαμε πως οι θεωρητικοί του 18ου αιώνα έδωσαν στην έννοια του χαρακτήρα:
3.

Είναι η έκφραση του συγκεκριιμένου σκοπού που έχει το κάθε κτίριο

5.

Είναι η εκμαίευση συγκεκριμένων ψυχικών διαθέσεων

7.

Είναι η έκφραση του τόπου

Για τον Η. Repton κάποιος ο οποίος ασκεί την αρχιτεκτονική με γραφικότητα σημαίνει πως κτίσμα και περιβάλλον είναι τόσο
καλά σχεδιασμένα και έχουν μία αρμονική συνύπαρξή ώστε να φαντάζει πως ο αρχιτέκτονας έχει σχεδιάσει και τα δύο.

Sir John Soane έκανε πειράματα στις κατοικίες του στην οδό Lincoln’ s Inn Fields με τις επιδράσεις του φωτός και της σκιάς στην
προσπάθειά του να αποδώσει τον κατάλληλο χαρακτήρα σε κάθε δωμάτιο σαν μία διήγηση ή ένα θεατρικό δράμα.
1. το χρησιμοποιεί για να περιγράψει τη συγγένεια της αρχιτεκτονικής με το φυσικό της περιβάλλον
2. το χρησιμοποιεί για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο σκοπός του κτιρίου εξωτερικά
3. το χρησιμοποιεί για να περιγράψει τα συναισθήματα που δημιουργούνται από το φυσικό φωτισμό

www.soane.org/audio.html

Ο Goethe στο βιβλίο On German Architecture του 1772:
Θεωρεί πως ο χαρακτήρας είναι η εξωτερίκευση μιας εσωτερικής δύναμης που προέρχεται από την ιδιοσυγκρασία και την
κουλτούρα του καλλιτέχνη και του μάστορα θέτοντας την τέχνη της αρχιτεκτονικής σε αντιστοιχία με τη φύση.
Αυτή η εξωτερίκευση της έκφρασης γνώρισε μεγάλη απήχηση στη Γερμανία με τους Ρομαντικούς και την Αγγλία (Ruskin).

Παρομοιάζει το χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής με τη γεωλογία
θεωρώντας πως η εσωτερική ψυχική προδιάθεση ταιριάζει με
το σχήμα ενός βράχου από βασάλτη (εικόνα).

Ο Viollet le Duc γράφει:

Οι συνεχιστές του κυρίως στην Αμερική με τους L. Eidlitz
και τον L. Sullivan κατέκριναν το χαρακτήρα και πίστευαν
ότι η μόνη σχέση που μπορεί να έχει με την αρχιτεκτονική
είναι μέσω της κατασκευής και των υλικών.
(μη ξεχνούμε πως βρισκόμαστε ήδη στην Βιομηχανική
Επανάσταση και τη χρησιμοποίηση και στην αρχιτεκτονική
νέων υλικών που προέρχονται από αυτήν.

Πιστεύει πως η αρχιτεκτονική της εποχής του έχει έλλειψη χαρακτήρα
και γενικότερα είναι αντίθετος στην προσπάθεια αποσαφήνισης του
όρου αρχιτεκτονική με διάφορους τύπους.
Γερμανικός Ρομαντισμός του εξωτερικευμένου χαρακτήρα versus κατασκευαστικής λογικής που αντιτίθεται σε αυτή την έννοια.

Ο «χαρακτήρας» πρωτοεμφανίζεται στην αρχιτεκτονική κατά τον 18ο αιώνα για να περιγράψει τη σχέση ανάμεσα:
1. στο υπάρχον κτίσμα
2. το νόημα, σημασία που αυτό εκπέμπει

για το αν ένα κτίσμα μεταφέρει ή όχι νόημα.
Οι συζητήσεις όλο αυτό τον καιρό αφορούσαν
και αν ναι, με ποιο τρόπο γίνεται αυτό αντιληπτό.

Αδιαμφισβήτητα η έννοια του χαρακτήρα έχει συνδεθεί με τον κλασικισμό ενώ ο Colin Rowe στο άρθρο του Character and
Composition, 1953 – 54 το έχει διαγράψει από το Μοντέρνο Κίνημα. Παρ’ όλα αυτά σε αυτό:
Πρεσβεύει ότι το νόημα της αρχιτεκτονικής κρύβεται στην ενύπαρξη της αντίληψης και δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αυτό.

Το ενδιαφέρον που προκύπτει στις ημέρες μας για το χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής προέρχεται από τη βαθμιαία παρακμή
των ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΩΝ (ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΚΩΝ) θεωριών και τη διαρκώς αυξανόμενη παρουσία των ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

•

Είναι η μελέτη των σημείων και των συστημάτων σημασιοδότησης. Ο όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Τζoν Λοκ το
1690 σε μια μελέτη για την έννοια της κατανόησης. Αντικείμενο της σημειωτικής είναι πώς τα άτομα αποδίδουν,
κωδικοποιούν και ανταλλάσσουν σημασίες και νοήματα. Ο όρος σημείο αναφέρεται σε οποιαδήποτε οντότητα η οποία
είναι αντιπροσωπευτική (φέρει) ή στην οποία αποδίδεται ένα συγκεκριμένο νόημα (παραδείγματα σημείων: χειρονομίες,
λέξεις, πινακίδες, ήχοι ειδοποίησης, ακόμα και μια ιδέα ή μια σκέψη). Η σημειωτική μας παρέχει τα εργαλεία για την
κριτική εξέταση των συμβόλων για και την έρευνα της ερμηνείας σε πολλούς τομείς.

•

είναι το φιλοσοφικό ρεύμα το οποίο, με σημείο εκκίνησης την εμπειρία των φαινομένων (αυτό που αποτυπώνεται ως
συνειδητή εμπειρία), επιχειρεί να εξαγάγει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της εμπειρικής διαδικασίας και την οντότητα
των εμπειριών μας. Έλκει την καταγωγή του απο την Σχολή του Μπρεντανό, και το έργο του φιλόσοφου του 20ου
αιώνα Edmund Husserl (Χουσέρλ). H φαινομενολογική σκέψη έπαιξε καθοριστική σημασία στην ανάπτυξη του
Υπαρξισμού στη Γαλλία και τη Γερμανία, όπως είναι φανερό στο έργο του Jean Paul Sartre, του Maurice Merleau-Ponty
και του Martin Heidegger.

Σήμερα η λέξη χαρακτήρας χρησιμοποιείται στην αρχιτεκτονική για να εκφράσει:
το αποτέλεσμα της κατοίκηση ενός φυσικού χώρου από ένα ενεργό ανθρώπινο δημιούργημα.

Ο Christian Norberg – Schulz διατυπώνει τα δύο βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής:
•

ΧΩΡΟΣ = είναι ο τόπος που βρίσκεται ο άνθρωπος

•

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ = είναι αυτό που ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου, να ταυτιστεί με το γύρω περιβάλλον του,
να ξέρει ποια είναι η ταυτότητά του σε ένα συγκεκριμένο τόπο

Όλοι οι τόποι έχουν χαρακτήρα και αυτός είναι το μέσο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο (GENIUS LOCI).

Σύμφωνα με τον Dalibor Vesely που θέτει το πρόβλημα της ουσίας της αρχιτεκτονικής:
Ο χαρακτήρας βοηθάει την αρχιτεκτονική να γίνει αντιληπτή σαν απεικόνιση, σαν ένα κρυπτογράφημα. Η άποψη όμως αυτή
πως το κτίσμα απεικονίζει κάτι από μόνο του, αναφερόμενο σε κάτι που δεν είναι απτό, ούτε παρόν την συγκεκριμένη χρονική
στιγμή, παραβλέπει το γεγονός πως ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βιώσουμε αυτή την αναφορά είναι
μέσα από μία κατάσταση που όχι μόνο το κτίσμα αλλά και εμείς οι ίδιοι είμαστε μέρος της.
Η δική του η διαμάχη στηρίζεται στο ότι ο χαρακτήρας παρακινεί τον παρατηρητή – θεατή να θεωρήσει δεδομένη μια αντίθεση
ανάμεσα στο τελικό κτισμένο αποτέλεσμα και το συμβολικό νόημα που αυτό θέλει να περάσει.
Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ένα προϊόν του 18ου αιώνα όπου υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην αισθητική και
επιστημονική γνώση του κόσμου και έτσι προσεγγίζει περισσότερο την επιφάνεια του κτιρίου, την εξωτερική του υπόσταση.
Παρ’ όλο που θεωρεί το χαρακτήρα σαν επικίνδυνο για την αρχιτεκτονική πιστεύει πως πρέπει να σταθούμε λίγο παραπάνω.
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