
 
Διέλε Σάηια 

Δπαλεξκελεύνληαο ην θαληηαλό σξαίν: 
Σν πνιηηηθό λόεκα ηεο αηζζεηηθήο ζεώξεζεο ηνπ ρώξνπ 

κε αλαθνξά ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηεο Αζήλαο 
 
ΠΔΡΙΛΗΨΗ: H αλαθνίλσζε αζρνιείηαη κε ην κνπζείν, ζεσξνύκελν σο έλα 
αξρεηππηθό ηόπν έθθξαζεο ηεο επαλάιεςεο, ζην πιαίζην  ηεο επαλεμέηαζεο 
ηεο θηινζνθηθήο ζεκειίσζεο ηεο avant-garde από ηνλ γάιιν θηιόζνθν 
Jacques Rancière.  

Η αλαθνίλσζε πεξηιακβάλεη ηξία κέξε:  

Σν πξώην κέξνο ακθηζβεηεί ηε ζπλήζε εμίζσζε ηνπ θαληηαλνύ νξηζκνύ ηνπ 

σξαίνπ ζηελ Αναλσηική ηοσ φραίοσ κε ηνλ παξαδνζηαθό νξηζκό ηνπ σξαίνπ 

σο αξκνλίαο θαη πξνρσξεί ζηελ επαλεξκελεία ηεο Δεύηερης ζηιγμής ηης 

Αναλσηικής ηοσ φραίοσ σο ξήμεο αλάκεζα ζηελ αηζζεηηθή επραξίζηεζε θαη 

ζηελ έλλνηα. Ο Rancière, ζην έξγν ηνπ Ο τειραθεηημένος θεαηής επηκέλεη όηη ε 

κνληεξληθόηεηα θέξεη πξσηίζησο αηζζεηηθό λόεκα θαη ηζρπξίδεηαη όηη, όηαλ ν 

Kant νξίδεη ην σξαίν σο “απηό ην νπνίν, μέρσξα από θάπνηα έλλνηα, 

επραξηζηεί παγθόζκηα” ππνδειώλεη ηε ξήμε ζηελ αξηζηνηειηθή ζύιιεςε ηεο 

μιμήζεφς πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνλ κνληεξληζκό. πγρξόλσο ν Rancière 

δηαθνξνπνηεί απηή ηε ξήμε από ηνλ νξηζκό πνπ δηαηύπσζε ν Kant γηα ην 

πςειό. Χξεζηκνπνηεί ηνλ όξν “dissensus” γηα λα δειώζεη ηελ νληνινγία ηεο 

δηάζηαζεο αλάκεζα ζηελ αηζζεηηθή επραξίζηεζε θαη ζηελ έλλνηα. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη ζε αληίζεζε κε ηνλ Πιάησλα, ν Αξηζηνηέιεο δελ 

νκηιεί γηα ηε μίμηζη ζε ζρέζε κε ηελ ηέρλε ή ηελ αξρηηεθηνληθή, παξά κόλν ζε 

ζρέζε κε ην ζέαηξν. Έηζη ζα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηη ε αλαθνξά 

ζηελ αξηζηνηειηθή μίμηζη από ηνλ Rancière ππνδειώλεη ηελ θαηαλόεζε ηεο 

ηέρλεο σο ελόο γεγνλόηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην δεκόζην ρώξν θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο. 

Σν δεύηεξν κέξνο ηεο αλαθνίλσζεο αλαδεηεί κηα δηαδηθαζία αθαίξεζεο  θαη 

ζπκπιήξσζεο πνπ είλαη εγγελήο ζην θαληηαλό σξαίν, ε νπνία κεηακνξθώλεη 

ηε δνζκέλε κνξθή ζε κηα λέα. Απηό δηθαηνινγεί γηαηί ν Winckelmann ζην έξγν 

ηνπ Ιζηορία ηης αρταίας ηέτνης αλαθέξεηαη ζε έλα γιππηό ρσξίο άθξα θαη 

θεθάιη, γλσζηό σο Belvedere Torso, σο ην αξηζηνύξγεκα ηεο θιαζηθήο 

ηέρλεο. Η ζύλδεζε από ηνλ Schiller ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο κε ην ειεύζεξν 

παηρλίδη αλάκεζα ζην έξγν θαη ηνλ ζεαηή κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ 

θαηαλόεζε ηνπ θαληηαλνύ σξαίνπ από ηνλ Rancière. Δίλαη ε απώιεηα ηεο 

κνξθηθήο ηειεηόηεηαο θαη ηεο ππνδεινύκελεο “γλεζηόηεηαο” ηνπ αξρεηύπνπ, 

πνπ απνξξέεη από ηελ θαηαζηξνθηθή δηαδηθαζία, απηό πνπ κπνξεί λα 

ελεξγνπνηήζεη έλα δηαξθέο παηγλίδη αλάκεζα ζε νινθιεξσηηθά δηαθνξεηηθέο 

δηαζηξσκαηώζεηο πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ θαζεκεξηλή καο εκπεηξία. 



ην ηξίην κέξνο ππνζηεξίδσ όηη ε ππαηληζζόκελε απνηαπηνπνίεζε ζπληζηά ηε 

βάζε ηεο δεκνθξαηηθήο δηάξζξσζεο ηνπ ρώξνπ ηνπ κνπζείνπ. πγρξόλσο κε 

ηελ απώιεηα ηεο αξκνλίαο αλάκεζα ζηελ πξόζεζε ηνπ δεκηνπξγνύ θαη ηελ 

αηζζεηήξηα εκπεηξία ηνπ έξγνπ ζην ρώξν ηνπ κνπζείνπ, ε ζύλδεζε αλάκεζα 

ζην έξγν θαη ζηελ ηδηαίηεξε ζέζε πνπ απηό θαηείρε ζηελ θνηλσλία γηα ηελ 

νπνία δεκηνπξγήζεθε, ηαπηηδόκελε ελίνηε κε ζρέζεηο θπξηαξρίαο θαη 

αληζόηεηαο, έρεη επίζεο ραζεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ κνπζείνπ. Σα έξγα, π.ρ., 

πνπ βξίζθνληαη ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηεο Αζήλαο, έρνπλ απνκαθξπλζεί 

από ηνλ αξρηθό ηνπο πξννξηζκό θαη  από ηελ θνηλόηεηα ζηελ νπνία αλήθαλ. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν, νη ηεξαξρήζεηο θαη ην ζύζηεκα αμηώλ πνπ δηέπνπλ ην 

έξγν ζην αξρηθό ηνπ πεξηβάιινλ, αθπξώλνληαη ράξηλ κηαο πην “δεκνθξαηηθήο” 

δηάξζξσζεο ηνπ ρώξνπ. Όηαλ ε απώιεηα ελδηαθέξνληνο πνπ εκπεξηέρεηαη 

ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία θαηαιύεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα ζώκαηα 

επηηεινύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ ρσξηθή ηάμε, ηόηε, ζύκθσλα κε ηνλ 

Rancière, παξάγεηαη πνιηηηθό απνηέιεζκα. Ωο εθ ηνύηνπ είλαη ελδηαθέξνλ λα 

επηκείλνπκε ζην πνιηηηθό λόεκα ηνπ κνπζείνπ σο ελόο ηόπνπ 

απνηαπηνπνίεζεο θαη όρη αλαδεκηνπξγίαο αμηώλ ηνπ παξειζόληνο. Απηό 

ππνδειώλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε 

ησλ έξγσλ. 

 

ύληνκν Βηνγξαθηθό 

Η Διέλε Σάηια είλαη αξρηηέθησλ κεραληθόο ηνπ ΔΜΠ (1983) θαη Γηδάθησξ 

Φηινζνθίαο (PhD) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Δδηκβνύξγνπ (1990). Δίλαη 

Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα θαη Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθήο 

Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθόζκεζεο θαη ρεδηαζκνύ Αληηθεηκέλσλ ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο 

θαη ζπλεξγάηηο ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

ηεο Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο ηνπ ΔΜΠ. Σν εξεπλεηηθό θαη δηδαθηηθό ηεο έξγν 

επηθεληξώλεηαη ζηε θηινζνθηθή ζεκειίσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο πξάμεο. Οη 

πξόζθαηεο δεκνζηεύζεηο θαη αλαθνηλώζεηο ηεο πεξηιακβάλνπλ: “Norms, 

values and architectural reasoning” (Florence 2014), “The investigation of the 

relation of mathematics to architectural form as a moral/political enquiry; a 

philosophical discussion” (Αζήλα 2014), “Aesthetics as politics: reflections on 

an architecture of dissensus” (Belgrade 2015), “Μπνξεί ε ηερλνινγία λα γίλεη 

θνξέαο θξηηηθήο; ν ξόινο ηεο ηέρλεο”(Αζήλα 2016), “On the genealogy of 

Classical architecture: a comparison between ancient Greek and Baroque 

architecture on the basis of the philosophies of Aristotle and Leibniz” (Αζήλα 

2016). Σν βηβιίν ηεο Φιλοζοθικές προζεγγίζεις ζηην αρτιηεκηονική: o ρόλος 

ηης ζκέυης ζηη δημιοσργία ηης μορθής είλαη ππό έθδνζε (Δθδόζεηο 

Παπαζσηεξίνπ). 

 
 


