
  

Η ΜΟΡΦΗ



  

“Ο αρχιτέκτονας πρέπει να είναι «ο καλλιτέχνης της μορφής». Μόνο μέσα από την τέχνη της μορφής, 

 οδηγούμαστε σε μια νέα αρχιτεκτονική,” 
August Endell, 1897

Βλέπουμε λοιπόν ότι η μορφή περνάει μέσα από αυστηρά αισθητική προσέγγιση του τι είναι ωραίο και τι άσχημο.

“Ο αρχιτέκτονας της σύγχρονης εποχής είναι αυτός του «δότης της μορφής». Ο δημιουργός ιεραρχικών 
και 

συμβολικών δομών που χαρακτηρίζονται από τη μια για την ένωση των επιμέρους μερών και από την άλλη 

για τη διαφάνεια της σχέσης μεταξύ μορφής και συμβολισμού της. “

Bernard Tsumi, 1987

Εδώ βλέπουμε πως συνοψίζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν από την έννοια της μορφής:

12.  Η μορφή είναι απαραίτητη στη μοντέρνα αρχιτεκτονική

14.  Η μορφή είναι η δημιουργία του αρχιτέκτονα

16.  Η μορφή υπάρχει για να μεταδίδει έννοιες

Η ΜΟΡΦΗ μαζί με τους όρους ΧΩΡΟ και το ΣΧΕΔΙΟ υπάρχουν στο Μοντέρνο Κίνημα.



  

Το πρόβλημα που δημιουργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του Μοντέρνου Κινήματος από το 1930 και μετά προκύπτει από το 

δυαδισμό της έννοιας ΜΟΡΦΗ που εμπεριέχει την έννοια του σχήματος και την έννοια της ιδέας. 

 στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η έννοια, ΣΧΗΜΑΣΧΗΜΑ. 

Ορίζει τα πράγματα όπως αυτά καταγράφονται μέσω των αισθήσεων.

Η έννοια της μορφής είναι ένα εργαλείο σκέψης:

στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η έννοια, ΙΔΕΑΙΔΕΑ. 

 Ορίζει τα πράγματα όπως αυτά καταγράφονται μέσω του μυαλού.

Η γερμανική γλώσσα έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με την αγγλική αφού έχει δύο όρους για να προσδιορίσει τη μορφή: 

ΑΓΓΛΙΚΑ: FORM = ΜΟΡΦΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: FORM      = Ορίζει τα πράγματα όπως αυτά καταγράφονται μέσω του μυαλού αφαιρετικά.

GESTALT = Ορίζει τα πράγματα όπως αυτά καταγράφονται μέσω των αισθήσεων.

Εκτός από το πρόβλημα που προκύπτει όπου ευρέως η έννοια της ΜΟΡΦΗΣΜΟΡΦΗΣ συγχέεται με τον όρο ΣΧΗΜΑΣΧΗΜΑ και ΟΓΚΟΣΟΓΚΟΣ 

συχνά αντιπαρατίθεται σε αντιδιαστολή με άλλες έννοιες όπως ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ κτλ.



  

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ _ ΠΛΑΤΩΝΑΣ και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: (580-500 π.Χ.) Η ουσία όλων των πραγμάτων περιγράφεται με αριθμούς.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ:(427-347 π.Χ.) Η ουσία όλων των πραγμάτων περιγράφεται με γεωμετρικά στερεά.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: (384 – 322 π.Χ.) Συνεχίζει τη φιλοσοφία του Πλάτωνα εισάγοντας νέες έννοιες.



  

ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Στη Θεωρία των Ιδεών μας λέει πως οι ιδέες είναι οι αιώνιοι τύποι των πραγμάτων, αρχέτυπα του ορατού κόσμου που 

γίνονται αντιληπτές μόνο με το λογικό κι όχι με τις αισθήσεις (είδωλα των ιδεών) ενώ ο αισθητός κόσμος διαρκώς μεταβάλλεται.



  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: κάθε πράγμα αποτελείται από ΥΛΗ και ΠΝΕΥΜΑ. 
 
     ΥΛΗ: είναι παθητική και είναι η δυνατότητα.

     ΠΝΕΥΜΑ: είναι ενεργητικό και είναι αυτό που το καθιστά πραγματικό.

Αναφέρεται στη Μορφή τόσο με την έννοια του Σχήματος όσο και με την έννοια της Ιδέας, όσο και με το τι δεν είναι ακόμη,  

Ενώ για τον Πλάτωνα η έννοια της Μορφής 

είναι μία άγνωστη αλλά προυπάρχουσα ιδέα 

σε σχέση με τον ορισμό του Αριστοτέλη της 

Μορφής ως γενετικού υλικού στο νου του

Δημιουργού. Η ύλη ποθεί τη μορφή όπως η 

γυναίκα ποθεί τον άνδρα. 



  

ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ 

Πλωτίνος: (205-270 μ.Χ.) ΕΝΝΕΑΔΑ _ υιοθετεί τη Μορφή για να ανακαλύψει τις αρχές του Κάλλους.



  

Οι αρχιτέκτονες αυτής της περιόδου προσπαθούσαν να αποδείξουν πως το έργο τους τους ήταν εμπνευσμένο από τις αρχές και 
τις θεωρίες των μεγάλων φιλοσόφων της αρχαιότητας και επιμένουν περισσότερο στην έννοια της Μορφής ως Ιδέα.

Ο Leon Battista Alberti στο De Re Aedificatore βασίζεται στη Πυθαγόρειο Θεωρία των αριθμών: 
‘within the form and figure of a building there resides some natural excellence that  excites the mind and is immediately 
recognized by it’.

Αλλού αναφέρει σύμφωνα με τους νεοπλατωνιστές: 
‘It is quite possible to project whole forms tin the mind, without any resource to the material’

Η Αριστοτελική άποψη της προυπάρχουσας Μορφής μέσα στο μυαλό του δημιουργού βλέπουμε, κατά την περίοδο της 
Αναγέννησης, να υπάρχει στην Τέχνης της Γλυπτικής και λιγότερο στην Αρχιτεκτονική  εκτός από ένα παράδειγμα που 
επιβεβαιώνει τον κανόνα.

Ο Daniele Barbaro μιλώντας για τον Palladio στο βιβλίο του Vasari λέει:
‘στο έργο κάθε δημιουργού μέσα από τη λογική και μέσω του σχεδίου φανερώνεται η Μορφή και η ποιότητα που προυπάρχουν 
στο μυαλό του, ιδιαίτερα στην αρχιτεκτονική η μορφή δουλεύεται πρωτίστως από το νου’.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 15ος – 16ος αιώνας



  

Μέσα από την αρμονία που μπορούσε να προσφέρει μία κυκλική κάτοψη οι αρχιτέκτονες προσπαθούν να έρθουν σε 

επαφή μέσω φιλοσοφικών αναζητήσεων με ένα αρμονικό περιβάλλον. Άλλα στοιχεία είναι το τετράγωνο, όπως οι βίλες του 

Παλλάδιου και η ηρεμία που σου προσφέρει μία κοιονοστοιχία. Αυτοί είναι τρόποι με τους οποίους οι αρχιτέκτονες εκείνης 
της 

περιόδου αντιλαμβάνονται τη ΜΟΡΦΗ.



  

Μέσα από δύο διαφορετικές μορφές οι 

αρχιτέκτονες προσπαθούν να περάσουν στον 

απλό θεατή τα μηνύματα της εποχής τους.

Τι είναι καλύτερο και τι χειρότερο; 

Υπάρχει ή και τα δύο μας γεμίζουν με συναισθήματα;



  

ΜΕΤΑ την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 17ος – 18ος – 19ος αιώνας

Όλα αυτά τα χρόνια με εξαίρεση τις γερμανόφωνες χώρες η ΜΟΡΦΗ ήταν ταυτόσημη του ΣΧΗΜΑΤΟΣ και του ΟΓΚΟΥ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το παρακάτω απόσπασμα από τις Lectures του Viollet – le – Duc:

Παρ’ όλο που το πέρασμα της έννοιας της Μορφής σε μια πιο ολοκληρωμένη και δυναμική παρουσία είχε ήδη αρχίσει από το

1790 αυτή περιορίστηκε μόνο στην Τέχνη και την Αισθητική για να περάσει στην αρχιτεκτονική κάπου 100 χρόνια αργότερα:

5. ΚΑΝΤ: Η φιλοσοφία της αισθητικής αντίληψης

7. ΓΚΑΙΤΕ: Η φιλοσοφία της φύσης



  

ΚΑΝΤ

Το κάλλος δε βρίσκεται στα αντικείμενα αυτά καθ’ αυτά αλλά στον τρόπο με τον οποίο τα 
αντιλαμβανόμαστε. Η μορφή είναι αναγκαία για να αντιληφθούμε την Τέχνη όποια κι αν είναι 
αυτή αφού η κρίση της ομορφιά ς ανήκει σε ένα ξεχωριστό μέρος του εγκεφάλου που δεν έχει 
σχέση ούτε με τη γνώση ούτε με τις αισθήσεις. Τα πράγματα που γίνονται αντιληπτά μέσω των 
αισθήσεων είναι υλικά και η ύλη δεν έχει σχέση με τη Μορφή.

Επίσης αναιρεί κάθε σχέση με την λειτουργικότητα των αντικειμένων για χάρη του κάλλους.

1. Η μορφή βρίσκεται στη διαδικασία 
της παρατήρησης και όχι στο 
αντικείμενο το οποίο παρατηρούμε

3. Ο νους αναγνωρίζει το κάλλος, το 
ωραίο στα αντικείμενα γιατί βλέπει 
μια απεικόνιση αυτής της μορφής 
ανεξάρτητα από το περιεχόμενο και 
το συμβολισμό τους. 

ΚΑΝΤ

SCHILLER

SCHLEGEL

The sensous drive
The formal drive
The play drive 
(recognize artistic beauty in living form)



  

ΓΚΑΙΤΕ

Μέσα από μελέτες βοτανικής που είχαν τις ρίζες τους στον σκανδιναβό πατέρα της Ταξινομίας των φυτών Linnaeus, ο Γκαίτε 
καταλήγει στην ύπαρξη ενός αρχέτυπου φυτού στο οποίο ανατρέχουν οι Μορφές όλων των υπολοίπων. Σαν γενετικό αξίωμα.. 

Ο Γκαίτε ήθελε να ανοίξει νέους δρόμους αναγνωρίζοντας τις συνεχείς αλλαγές των φυσικών 

χαρακτηριστικών φύσης και θεωρώντας πως δεν υπάρχει ένα μία μοναδική αλήθεια στο νου.

Σύμφωνα με τους οπαδούς του Γερμανικού Ρομαντισμού στον οποίο και ανήκει και ο Γκαίτε από τη φύση 

μπορεί η συγκεκριμένη διαπίστωση να αναπαραχθεί και στην Τέχνη, με τον όρο Οργανική Μορφή.  



  

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ

In 1851, the German architect Gottfried Semper, then living in exile in London, proposed his theory of the four elements of architecture, which he held 
as formative motives: the hearth, the wall, the mound and the roof. Rejecting the simplistic notion of formal development from quasi-mythical origins, 
Semper instead concentrated his theory on the development of these four motives through their corresponding material-functional categories: 
ceramics (the hearth), textiles (the wall), stereotomy (the mound), and tectonics-carpentry (the roof). 

Για τους Ιδεαλιστές φιλοσόφους με κύριο εκπρόσωπό τους τον Hegel:  
Αυτό που παρουσιάζεται στις αισθήσεις αποκρύπτει μια υπάρχουσα Ιδέα 
Σκοπός της Αισθητικής είναι να αποκαλύψει την υποβόσκουσα αυτή Ιδέα. 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: είναι η εμπειρία που προσλαμβάνουμε μέσω των αισθήσεων
είναι πάνω από όλα τα αντικείμενα γνωστό μόνο στο νου.

Ένας από τους αρχιτέκτονες που εξέφρασε τις ιδέες του Ιδεαλισμoύ στην Αρχιτεκτονική είναι ο 
Gottfried Semper (1803–1879) που εξέδωσε το 1851 ένα βιβλίο με τον τίτλο “The four elements 
of Αrhitecture”. Σ’ αυτό αναφέρει πως «…. Η Μορφή στην Τέχνη προέρχεται από μια Ιδέα που 
προυπάρχει» ή όπως το θέτει κάπου αλλού είναι «…. Η Μορφή είναι η Ιδέα που γίνεται ορατή»

HEGEL

SEMPER

Θεωρία των Μορφών στη Γερμανία του 19ου αιώνα, μορφή είναι:
ΚΑΝΤ: είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα αντικείμενα
ΓΚΑΙΤΕ: είναι τα ίδια τα αντικείμενα, σαν μικροοργανισμοί οι οποίοι προυπάρχουν.
ΕΓΕΛΟΣ: είναι μια Ιδέα που προυπάρχει των αντικειμένων και είναι γνωστή μόνο στο νου.



  

FORMALISM _Μετά τον ΚΑΝΤ

Η γερμανική σχολή της Αισθητικής χωρίστηκε σε δύο: 

τους Ιδεαλιστές, που επικεντρώνονταν στην έννοια και τη σημασία της Μορφής και 

του Φορμαλιστές που θεωρούσαν σημαντικότερο τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε τη Μορφή αποφεύγοντας περαιτέρω συμβολισμούς και σημασίες. 

Για το λόγο αυτό επιστράτευσαν και την αντίληψη μέσω γραμμών, χρωμάτων, επιπέδων.

Εδώ για πρώτη φορά αναφερόμαστε σε αφηρημένες γραμμές και ιδέες καθώς και στην 
έννοια της εμπάθειας, το να είσαι ικανός να αισθάνεσαι κάτι σαν μέρος του σώματος σου.
Αυτό το βλέπουμε στον ιστορικό Heinrich Wolfflin και το γλύπτη Αdolf Hildebrand.

FROEBEL GIFT (1890): Η ιδέες του Herbart πως η Μορφή είναι ελεύθερη από έννοιες και συμβολισμούς αναπτύχθηκε από 
τον Ελβετό παιδαγωγό Friedrich Froebel του οποίο το σύστημα από απλούς ξύλινους κύβους παρέχει στο παιδί 
πληροφορίες σε διάφορα επίπεδα για τον τρόπο και τα στοιχεία από τα οποία είναι κατασκευασμένο το περιβάλλον γύρω 
του.
Υπάρχει και η εκδοχή ότι μέσα από αυτό το παιχνίδι ο Wright επέλεξε το μελλοντικό του επάγγελμα!

HERBART

"Building, aggregation, is first with the child, as it is first in the development of mankind, and in crystallization. The importance of the vertical, the horizontal, and the 
rectangular is the first experience which the child gathers from building; then follow equilibrium and symmetry. Thus the child ascends from the construction of the 
simplest wall with or without cement to the more complex and even to the invention of every architectural structure lying within the possibilities of the given material." 
-p281 



  

WOLFFLIN

In this work Wölfflin formulated five pairs of opposed or contrary precepts in the form and style of art of the sixteenth and seventeenth centuries which 
demonstrated a shift in the nature of artistic vision between the two periods. These were: from linear painterly, from plane to recession, from closed 
(tectonic) form to open (a-tectonic) form, from multiplicity to unity, from absolute clarity to relative clarity of the subject:

Το κύριο ερώτημα του ήταν:

Πως η Μορφή στην Αρχιτεκτονική μπορεί να εκφράσει διάθεση ή αίσθημα;

Η απάντηση δόθηκε μέσω της εμπάθειας.

Το σώμα μας είναι η Μορφή μέσω της οποίας αντιλαμβανόμαστε κάθετι φυσικό.

Αναφερόμενος στον Αριστοτέλη θεωρεί την Ύλη και τη Μορφή μεταξύ τους άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες γι’ αυτό::

1. Δε βλέπει όπως το Μοντέρνο Κίνημα τη Διακόσμηση σαν ανταγωνιστή της Μορφής αλλά σαν μια υπέρμετρη δυναμική της.

2. Δεν ενδιαφέρει το Μοντέρνο Κίνημα τόσο η ολοκλήρωση της Μορφής όσο η διαδικασία που προηγείται καθώς δημιουργείται.

3. Αναγνωρίζει πως η Μορφή είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται το δημιούργημα ο θεατής και κάτω από αυτό το 

πρίσμα και όλες οι ιστορικές αλλαγές στην ιστορία της Αρχιτεκτονικής έχουν να κάνουν με αλλαγές στην Οπτική Αντίληψη.

(ΚΑΝΤ αισθητική αντίθετη με το Μοντέρνο και το Βauhaus, τη χρησιμοποίηση νέων υλικών και παλιών Μρφών. 



  

HILDEBRAND και η καταγωγή της Φαινομενολογίας

Η θεωρία του ξεκινάει από ένα διαχωρισμό:

Μεταξύ Μορφής και Εμφάνισης.

Τα αντικείμενα παρουσιάζονται διαρκώς με διάφορες 

εμφανίσεις καμία από τις οποίες δεν αποκαλύπτει τη Μορφή

και η οποία γίνεται αντιληπτή μόνο μέσω του νου.



  

Αντιλαμβανόμαστε τη Μορφή μέσα από το Χώρο:

“Οργανική Μορφή (Γκαίτε)



  

Υπάρχουν 4 διαφορετικοί και αντιθετικοί όροι για το τι είναι Μορφή στον 19ο αιώνα:

1. (Καντ) Μορφή αγαθό του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε ένα αντικείμενο 

2. (Γκαίτε) Μορφή ως γενετικό αξίωμα μέσα στην οργανική ύλη

   (Έγελος) Μορφή ως Ιδέα που προυπάρχει του αντικειμένου

3. (Goller) Μορφή σαν ολοκλήρωση μιας Τέχνης ή 

  ο τρόπος μέσα από τον οποίο αποκαλύπτεται μια Ιδέα

4. Μορφή σε αρχιτεκτονικά έργα παρουσιάζονται μέσα από τον όγκο ή το χώρο.

EIDLITZ: Η Μορφή στην αρχιτεκτονική είναι η έκφραση μιας Ιδέας σε Ύλη
Αρχιτέκτονας με αυστριακή παιδεία που πρώτος εισήγαγε την έννοια της Μορφής σύμφωνα με τον Έγελο στις ΗΠΑ.



  

Η ΜΟΡΦΗ στον 20ο ΑΙΩΝΑ και στο ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

Η μορφή versus διακόσμησης _ Adolf Loos

Η μορφή αντίδοτο στη mass culture _ καπιταλισμό.

Bauhaus_Gropius = να  διδαχθεί αυτό που δε μπορεί

Να δοθούν στο φοιτητή τα εργαλεία εκείνα ώστε να 

Αναπτύξει τις δικές του ιδέες για τη Μορφή.



  

Η μορφή versus κοινωνικών αξιών

Μέσω της Μορφής ο καθένας μπορεί να αναπτύξει κοινωνική συνείδηση.

Μέσα από την ομάδα του Werkbund, αντίθετοι με τον Καντ όπου η 

αισθητική είναι  πάνω από τη λειτουργικότητα, είδαν την αρχιτεκτονική σαν 

τη εφαρμογή της τεχνολογίας στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών .



  
Η μορφή versus τεχνολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες: 

μπορούν να οδηγήσουν σε Μορφές που θα είναι ασυμβίβαστες με τον όρο αρχιτεκτονική (Fuller).

Η μορφή versus πραγματικότητας: προσπάθησαν για μία αρχ. χωρίς Μορφή, εφήμερη.

Η μορφή versus έννοιας: 

Η μορφή versus λειτουργικότητας: Η Μορφή, που δεν είναι παρά ένας μηχανισμός της σκέψης, υπάρχει ήδη στη Φύση και           
            

            περιμένει να την ανακαλύψουν Eiseman _ (είναι κρυμμένη) Wright.

Aldo van Eyck _ Team X _ ενάντια στην λειτουργικότητα και την έλλειψη πρωτοτυπίας στους μετά πολεμικούς αρχιτέκτονες.

Μεταμοντέρνο, R. Venturi: επικεντρώνει στη σημασία και στο συμβολισμό.

Η προσήλωση στη Μορφή από το Μοντέρνο κίνημα αρνείται την ουσία της αρχιτεκτονικής.

Aldo van Eyck

Που αλλάζει Μορφή συνεχώς.



  

Ο τρόπος με τον οποίο 

διαχειρίζονται οι 

αρχιτέκτονες το εσωτερικό και 

το εξωτερικό και τις δυνάμεις 

που αναπτύσσονται μεταξύ 

τους είναι διαφορετικός στο 

Μοντέρνο Κίνημα από ότι στο 

Μεταμοντέρνο.



  
GEHRY

PIANO

FULLER
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