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Ορέστης Αθανασόπουλος- Ρετσινάς2, Βασίλης Αρωνίδης3

Το «Μουσικό Χωριό»

1. H διπλωματική εργασία “Μουσικοί
Τόποι - Ανακτώντας το Τοπίο” παρουσιάστηκε στη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του ΕΜΠ στον Τομέα ΙΙΙ: Αρχιτεκτονικής
Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού το
Νοέμβρη του 2011 με επιβλέποντες καθηγητές τους: Ντ. Βαΐου, Κ. Μωραΐτη, Δ. Σεβαστάκη.
2. orestisat@gmail.com
3. vasilis@brothersinplugs.com

Αντικείμενο αυτής της εργασίας
είναι η μελέτη του τρόπου με τον
οποίο μια σύγχρονη πολιτιστική
δραστηριότητα αναπτύσσεται στο
οικιστικό περιβάλλον ενός παραδοσιακού οικισμού. Με αφορμή το
καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Μουσικό
Χωριό» θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τη μεταβολή της σχέσης
που αναπτύσσεται μεταξύ του ανθρώπων και του τόπου. Σ’ αυτή την
κατεύθυνση, θα προσπαθήσουμε να
συγκροτήσουμε ένα πλαίσιο πολιτιστικού επαναπροσδιορισμού του
τόπου και να εξετάσουμε τη δυνατότητα του φεστιβάλ να εκκινήσει μια
απόπειρα ανάκτησης του τοπίου.
Το «Μουσικό Χωριό» είναι ένας
κύκλος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
με διεθνή απήχηση που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι για τρεις
εβδομάδες στον Άγιο Λαυρέντη του
Πηλίου. Μαθήματα και δράσεις ποικίλων καλλιτεχνικών κατευθύνσεων
στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι από 100 μουσικοί διασπείρονται
στον οικισμό και κατακλύζουν πλατείες, αυλές και καλντερίμια συναντώντας τους περίπου 350 κατοίκους
του χωριού, αλλά και τους καθημερινούς επισκέπτες, οι οποίοι σε κεντρικές εκδηλώσεις μπορεί να φτάσουν
τους 1000. Με δεδομένο τον δημόσιο

χαρακτήρα των δράσεων που αναπτύσσει αυτή η ιδιότυπη «μουσική»
κοινότητα, μπορούμε να δούμε τη
διασπορά τους στον οικισμό σαν μια
απόπειρα να οριστούν νέοι τόποι συνεύρεσης επαναπροσδιορίζοντας τα
όρια του δημόσιου χώρου. Άλλωστε,
μεταξύ των βασικών επιδιώξεων της
διοργάνωσης είναι η αναζήτηση της
δυνατότητας της μουσικής γλώσσας
να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο
κοινωνικής συνύπαρξης μουσικών,
μουσικόφιλων και κατοίκων του χωριού. Στόχος της δεν είναι η δημιουργία ενός κύκλου σεμιναρίων κλειστού τύπου με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις απαιτητικές σε υλικοτεχνική υποδομή, αλλά
ούτε και στη διοργάνωση μιας τουριστικής γιορτής όπου ο τόπος θα έχει
το ρόλο ενός ευκαιριακού σκηνικού.
Αντίθετα, επιδιώκει σε μία δημιουργική συμβίωση μεταξύ καλλιτεχνών,
επισκεπτών και ανθρώπων του χωριού. Μια συνάντηση μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών καταβολών και
ιδιοτήτων στην οποία ο τόπος αποκτά καθοριστική θέση, αφενός διότι
συγκροτεί το πεδίο αναπαραγωγής
αυτής της συνάντησης και αφετέρου
διότι αποτελεί ένα μέσο για την υλοποίησή της. Η συνάντηση που επιδιώκεται θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μια σύνθεση των διαφορετικών πρακτικών που αναπτύσσουν οι
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άνθρωποι στο δεδομένο χώρο, μια
σύνθεση δηλαδή των διαφορετικών
τρόπων συσχετισμού των ανθρώπων
με τον τόπο. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο
τόπος αναλαμβάνει αδιαμφισβήτητα
ενεργό ρόλο σε αυτή τη προσπάθεια
πολιτιστικής συμβίωσης και αναδεικνύεται σε βασική παράμετρο του
εγχειρήματος.
Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να
διακρίνουμε δύο βασικές κατευθύνσεις που θα καθοδηγήσουν την προσέγγισή μας στο φεστιβάλ. Η πρώτη
αφορά τη μεταβολή που προκαλείται στη σχέση των ανθρώπων με τον
τόπο και, κατ’ επέκταση, τη δυνατότητα ενός κεντρικού χωρικού σχεδιασμού να συμβάλλει σ’ αυτή τη
κατεύθυνση. Η πολιτιστική ενεργοποίηση του τόπου μέσω της δημιουργίας νέων γεωγραφικών συσχετίσεων παρουσιάζει και μια γενικότερη αντίληψη σχετικά με την κατεύθυνση που θα μπορούσαν να
ακολουθήσουν αντίστοιχης κλίμακας παρεμβάσεις σε παρόμοιους οικισμούς. Η δεύτερη αφορά τη δυνατότητα της μουσικής γλώσσας να
αποτελέσει τον συνδετικό ιστό μιας
πολυσυλλεκτικής κοινωνικής συνύπαρξης μεσολαβώντας μεταξύ των
ανθρώπων και του τόπου. Εδώ μπορούμε να διερευνήσουμε τις πιθανές
συσχετίσεις του ηχητικού και του
χωρικού πεδίου και να μεταχειριστούμε τη μουσική γλώσσα ως ένα
μέσο για να προσεγγίσουμε τον
τόπο. Αναζητώντας μια κοινή δομική κοίτη που στήνει το ηχητικό
και το χωρικό γεγονός, μια δομική
συσχέτιση ήχου και χώρου, θα επιχειρήσουμε να δούμε πώς το χωρικό
πεδίο υποτάσσει το ηχητικό γεγονός,
αλλά και πώς αντιστρόφως το ηχητικό πεδίο παράγει χωρικό γεγονός.

Η συγκρότηση του τοπίου ανάμεσα
στον τόπο και το υποκείμενο
Προκειμένου να προσεγγίσουμε τη
συλλογική σχέση που αναπτύσσεται
με τον τόπο θα επιχειρήσουμε μια
εννοιολόγηση του τοπίου ως τρόπου συσχετισμού του ανθρώπου με
το χώρο, ως πολιτιστική επεξεργασία του τόπου. Με την έννοια τοπίο
αναφερόμαστε σε μια καθορισμένη
γεωγραφική ενότητα αλλά και σε
όλες εκείνες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που την επεξεργάζονται, δηλαδή σε κάθε κοινωνική
πρακτική που άλλοτε παρατηρώντας, άλλοτε κατοικώντας και άλλοτε κατασκευάζοντας, νοηματοδοτεί και προσδιορίζει πολιτιστικά τον
τόπο. Μπορούμε λοιπόν να πούμε
ότι το τοπίο αναπτύσσεται ανάμεσα
σε δύο πόλους: τον τόπο και το υποκείμενο. Η παρατήρηση αυτή καταδεικνύει τη σχετικότητα, τη συνθετότητα και τη μεταβλητότητα που
διακρίνουν το τοπίο, καθώς σε έναν
τόπο αναπτύσσονται πολλαπλές γεωγραφικές σχέσεις που αντανακλούν τους διαφορετικούς τρόπους
που τα υποκείμενα σχετίζονται με
τον χώρο. Αυτές οι γεωγραφικές
σχέσεις συνιστούν με τη σειρά τους
επιμέρους τοπιακότητες που συνθέτουν το εύρος των πολλαπλών εκφράσεων του τοπίου.
Προκειμένου να εντοπίσουμε τα
διαφορετικά επίπεδα που αρθρώνουν το «νέο» τοπίο θα επιχειρήσουμε να κατηγοριοποιήσουμε τις
γεωγραφικές σχέσεις που αναφέρονται στο φεστιβάλ και, στη συνέχεια, να τις αναπαραστήσουμε ώστε
να καταστούν διαχειρίσιμες από τον
σχεδιασμό. Διαφορετική σχέση
αναπτύσσει με τον τόπο ο μόνιμος
ή ο περιστασιακός κάτοικος, διαφορετική ο επισκέπτης ή ο μουσικός
και διαφορετική εμείς ως παρατηρητές. Σε αντιστοιχία με καθεμιά
από αυτές τις γεωγραφικές σχέσεις

μπορούμε να συστήσουμε τρία τοπιακά αφηγήματα: Το χωρικό, που
συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο
εμείς ως παρατηρητές προσλαμβάνουμε τον ήδη διαμορφωμένο φυσικό χώρο. Το παραγωγικό, που συνοψίζει την οργάνωση της καθημερινής ζωής, δηλαδή τη σχέση του
μόνιμου κατοίκου με τον τόπο αλλά
και την εξέλιξή της στο βάθος του
χρόνου. Και τέλος, το φεστιβαλικό,
που αναφέρεται τόσο στη σχέση
που αναπτύσσει ο μουσικός ή ο επισκέπτης με τον τόπο, όσο και στη
μεταβολή της καθημερινής ζωής
του χωριού κατά τη διάρκεια του
φεστιβάλ. Η αναπαράσταση των
διαφορετικών τοπιακών αφηγημάτων ακολουθεί μια μέθοδο σχηματοποίησης των δεδομένων της επιτόπιας παρατήρησης, η οποία επιχειρεί να αποδώσει δομική ταυτότητα στο τοπίο και να διακρίνει τα
διαφορετικά χωρικά στοιχεία που το
συγκροτούν. Μπορούμε λοιπόν να
αναγνωρίσουμε τα καλντερίμια, τις
πλατείες, τις αυλές, τις βρύσες, τα
ρέματα και τη βλάστηση ως τοπιακούς συντελεστές, με την έννοια ότι
αναλαμβάνουν δομικό ρόλο στην
οργάνωση του τοπίου (εικ. 1).
Γραμμικούς τοπιακούς συντελεστές, μπορούμε να θεωρήσουμε αφενός τις διαδρομές, που αντιστοιχούν
στις βασικές κινήσεις του οικισμού
και σχηματίζονται από μια διαδοχή
καλντεριμιών που μπορεί να γίνει
αντιληπτή ως ενιαία πορεία και αφετέρου τις ροές πρασίνου, ζώνες
ψηλής βλάστησης από πλατάνια που
διατρέχουν τον οικισμό και ακολουθούν την ανάπτυξη των ρεμάτων εισάγοντας το φυσικό περιβάλλον στο
εσωτερικό του οικισμού. Ως σημειακούς τοπιακούς συντελεστές, μπορούμε να δούμε τους κόμβους, σημεία τομής δύο ή περισσότερων
γραμμικών στοιχείων, διαδρομών ή
πράσινων ροών, που συνήθως αναπτύσσουν ιδιάζουσα χωρική ταυτό-
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τητα· τους πόλους, σημεία συμπύκνωσης των κινήσεων που αποκτούν
ιδιαίτερη σημασία λόγω του ρόλου
τους στην καθημερινή ζωή ή της
ύπαρξης κάποιου τοπόσημου (εκκλησία, σχολείο, μοναστήρι)· και
τέλος τους θύλακες, μικρούς σε μέγεθος υπαίθριους χώρους, διάσπαρτους στον οικισμό, που μπορούν να
λειτουργήσουν ως υποδοχείς γεγονότων και οριοθετούνται είτε από
σκληρά στοιχεία, όπως οι αυλές και
τα κενά του οικιστικού ιστού, είτε
από φυτικά, όπως κενοί χώροι κοντά
στα ρέματα ή φυσικά πλατώματα
στα όρια του οικισμού.

Συντακτικά εργαλεία για τη συγκρότηση ενός δικτύου τόπων

Εικ. 1: Σχηματοποίηση του πρασίνου. Σχηματοποίηση του αναγλύφου. Παραγωγική
καθημερινότητα.

Εικ. 2. Διαγραμματική απεικόνιση του δικτύου: Μια πρόταση για τη χωρική οργάνωση του φεστιβάλ ως αποτέλεσμα της σύνθεσης των διαφορετικών τοπιακών συντελεστών, των δομικών στοιχείων του τοπίου.

Μια τέτοια κατηγοριοποίηση των
τοποθεσιών του οικισμού μας επιτρέπει να στοιχειοθετήσουμε ένα
συνθετικό λεξιλόγιο το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί στον σχεδιασμό
ενός δικτύου τόπων που θα υποδέχονται την εφήμερη δραστηριότητα
του φεστιβάλ (εικ. 2, 3). Η γενική
διάρθρωση του δικτύου επιδιώκει
να ισχυροποιήσει και να διευρύνει
την ανάπτυξη νέων συσχετίσεων
μεταξύ των ανθρώπων και του
τόπου. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, η

Εικ. 3. Η γενική διάρθρωση του δικτύου
του φεστιβάλ εντός του οικιστικού ιστού.

ιεράρχηση των συνθετικών αποφάσεων λαμβάνει υπόψη της την ιδιαίτερη χωρική και κοινωνική ταυτότητα κάθε τόπου, αλλά και τον
τρόπο που ο περιπατητής προσλαμβάνει τον χώρο μέσα από την εμπειρία της κατοίκησης. Μέσα από μια
στρωματογραφική αναπαράσταση
του χώρου θα επιχειρήσουμε να
προσεγγίσουμε διαφορετικές πτυχές
της κατοίκησης και να τεκμηριώσουμε την προτεινόμενη οργάνωση
του δικτύου.
Σε πρώτο στάδιο θα μας απασχολήσει η ηχητική και η οπτική
οργάνωση του χώρου όπως αποτυπώνεται μέσα από την εμπειρία του
περιπατητή. Το σύνολο των φυσικών και των ανθρωπογενών ήχων
που παράγονται από τα φεστιβαλικά
ακροάματα και τις καθημερινές
δραστηριότητες του οικισμού συνθέτουν ένα ηχητικό τοπίο το οποίο
διαμορφώνει την ακουστική εμπειρία του παρατηρητή. Οι πυκνώσεις
και οι τομές που παρουσιάζει έχουν
καθοριστικό ρόλο στη χωροθέτηση,
αλλά και στη «δόμηση», των ακροαμάτων εντός του δικτύου (εικ. 4).
Αντίστοιχα, η φωτογραφική ταυτότητα του βλέμματος συνδιαλέγεται
με τις ποιοτικές εναλλαγές των
ορίων του δημόσιου χώρου διαμορφώνοντας τις οπτικές φυγές προς το

Εικ. 4. Ηχητική οργάνωση του δικτύου:
Ακροάματα εγκατεστημένα σε εσωτερικό
και εξωτερικό χώρο, ήχοι της καθημερινής
δραστηριότητας του χωριού και ήχοι των
ρεμάτων.
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ευρύτερο περιβάλλον καθώς άλλοτε
διευκολύνονται και άλλοτε αποτρέπονται οι οπτικές συνδέσεις. Η
διάρθρωση του βλέμματος κατά την
κίνηση στον οικισμό προσδιορίζει
τα ‒οπτικά‒ όρια του δικτύου και
κατευθύνει τη χωροθέτηση των φεστιβαλικών δράσεων με γνώμονα
την οπτική συσχέτισή τους με την
ευρύτερη τοπιακή ενότητα.
Στη συνέχεια, θα αναζητήσουμε
την πρωτογενή χωρική ταυτότητα
των τοποθεσιών που καταλαμβάνει
το δίκτυο, η οποία θα κατευθύνει τη
χωροθέτηση των φεστιβαλικών
δράσεων σε ένα πλαίσιο συνδιαλλαγής του χώρου με το ανθρώπινο
σώμα. Κάθε χώρος επιβάλει διαφορετικού τύπου πειθαρχίες στους αν-

Εικ. 5. Διεύρυνση του δημόσιου χώρου: Τυπολόγηση των χώρων του δικτύου ανάλογα
με το είδος της δραστηριότητας και το μέγεθος της συλλογικότητας που φιλοξενούν.

θρώπους, οι οποίες μεταφράζονται
σε διαφορετικές στοιχίσεις των σωμάτων στο χώρο. Αλλά και κάθε
ακρόαμα επιβάλλει διαφορετικού
τύπου σωματικές πειθαρχίες που με
τη σειρά τους συνδιαλέγονται με τις
πειθαρχίες του χώρου στον οποίο
αναπτύσσονται. Καθώς, λοιπόν, ο
περιπατητής καλείται να συμμετάσχει -ως μουσικός ή ως θεατήςστην παραγωγή ενός ακροάματος,
καλείται να συμμορφωθεί στις ποικίλες χωρικές επιταγές και να συνεκφραστεί σωματικά με τον χώρο.
Η συνολική χωροθέτηση της φεστιβαλικής δραστηριότητας εντός
του οικισμού έχει ως αποτέλεσμα
τη διεύρυνση του χώρου που καταλαμβάνει η δημόσια ζωή. Οι δημόσιες δραστηριότητες του φεστιβάλ
αναπτύσσονται σε εν χρήσει ιδιωτικούς χώρους, όπως οι αυλές και τα
εσωτερικά των σπιτιών, αλλά και σε
κενά του οικιστικού ιστού ή φυσικά
πλατώματα στα όρια του οικισμού.
Δημιουργείται έτσι μια εφήμερη δημόσια σφαίρα που επαναπροσδιορίζει τα όρια του δημόσιου χώρου, ο
οποίος, ενώ σε κανονικές συνθήκες
περιορίζεται στις πλατείες και τα
καλντερίμια του οικισμού, κατά την
περίοδο του φεστιβάλ επεκτείνεται
σε όλους τους υπαίθριους και κλειστούς χώρους του δικτύου (εικ. 5).

Εικ. 6. Κεντρική διαδρομή: Εφήμερος μετασχηματισμός των χώρων του δικτύου.

Σχεδιασμός ως μετάφραση σε άλλη
γλώσσα
Κλείνοντας, θα εστιάσουμε σε μερικά σημεία του δικτύου προκειμένου να προσεγγίσουμε την ανθρώπινη κλίμακα και να προσδιορίσουμε πιο συγκεκριμένα τα αρχικά
ζητήματα σχετικά με την ανάκτηση
του τοπίου και τη δομική συσχέτιση
ηχητικού και χωρικού πεδίου. Οι
εστιάσεις ακολουθούν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: Στην πρώτη
επιχειρούμε να διερευνήσουμε τον
εφήμερο μετασχηματισμό των
χώρων του δικτύου μέσα από τον
τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η
ευκαιριακή κατοίκηση του δημόσιου χώρου κατά τη διάρκεια του
φεστιβάλ. Επικεντρωνόμαστε στην
κεντρική διαδρομή του χωριού και
προσπαθούμε να προσεγγίσουμε σε
μικρότερη κλίμακα την υλική υπόσταση του δικτύου, αναζητώντας
παράλληλα κάποιες πιθανές κατασκευαστικές εκφράσεις του (εικ. 6).
Με τη δεύτερη κατεύθυνση επιχειρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα πάνω στη σχέση αρχιτεκτονικής και μουσικής· πώς η αρχιτεκτονική του χωρικού πεδίου υποτάσσει
το ηχητικό γεγονός και πώς, αντι-
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στρόφως, το ηχητικό πεδίο παράγει
αρχιτεκτονικό γεγονός. Το πρώτο
ερώτημα μας οδηγεί στον σχεδιασμό μιας περιοχής του δικτύου όπου
εντοπίζεται ένα αυστηρό όριο ανάμεσα στο φυσικό και το κτισμένο. Ο
χειρισμός του ορίου σκοπεύει στην
παραγωγή ενός πλήθους ενδιάμεσων χωρικοτήτων διαφορετικής γεωμετρίας και υλικότητας που θα
επιτρέπουν τον μουσικό πειραματισμό με άξονα την αναζήτηση μιας
δομικής σχέσης μεταξύ ήχου και
χώρου. Σε αυτούς τους διαφορετικούς χώρους εγκιβωτίζουμε ένα
μουσικό ακρόαμα προκαλώντας συσχέτιση της χωρικής τους ταυτότητας με μουσικά χαρακτηριστικά
όπως ο ρυθμός, η αρμονία, το μέτρο
και η μελωδία.4 Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα επιχειρούμε να στήσουμε μια μουσική εγκατάσταση σε
ένα τμήμα του ρέματος που βρίσκεται στις παρυφές του οικισμού. Εδώ
προσπαθούμε να δούμε πως το ηχητικό πεδίο μπορεί να παράξει αρχιτεκτονικό γεγονός και να πειραματιστούμε με τη σύσταση ενός ηχοτοπίου χαράσσοντας μια πορεία κατευθυνόμενη από ήχους. Κατά μήκος του ρέματος τοποθετούνται σημειακά ξύλινες πλατφόρμες με κατακόρυφες ηχοανακλαστικές επιφάνειες που γίνονται υποδοχείς μουσικών ακροαμάτων καθένα από τα
οποία έχει ενισχυμένες διαφορετικές συχνοτικές περιοχές. Η δημιουργία μιας μουσικής εγκατάστασης με κριτήριο τις συχνότητες που
εκπέμπει ένα όργανο ή ένα μουσικό
σύνολο επιχειρεί να κατευθύνει τον
περιπατητή από το ένα σημείο στο
άλλο καθώς κάθε ακρόαμα επηρεάζει διαφορετικά τον προσανατολισμό του ανάλογα με την συχνοτική

περιοχή του ήχου που ενισχύεται.
Οι χαμηλές συχνότητες λειτουργούν ως σήματα που εκπέμπουν
προς όλες τις κατευθύνσεις, καθώς
δεν επηρεάζονται καθοριστικά από
τα εμπόδια που συναντούν κάνουν
το ακρόαμα αντιληπτό από μεγάλη

του περιπατητή μέσα στην πυκνή
βλάστηση κατευθύνεται μέσω της
χωροθέτησης των ακροαμάτων και
του χειρισμού των ανακλαστικών
επιφανειών, ενώ ο ήχος του νερού
λειτουργεί πάντα ως μουσικό «ίσο»
του οποίου η ένταση αυξομειώνεται
καθώς πλησιάζουμε ή απομακρυνόμαστε από την κοίτη του ρέματος
(εικ. 7).5
Σημειώσεις
4. Μουσικοί πειραματισμοί στο όριο,
http://www.youtube.com/watch?v=w2QSpl
4D6oE
5. Ηχοτοπίο,http://www.youtube.com/watch?v=bw8xkT6zEnc

Βιβλιογραφία

Εικ. 7. Ηχοτοπίο: Χωρικοποίηση του ακροάματος μέσω της χωρικής σύνθεσης ενός
ηχητικού και ενός αρχιτεκτονικού λεξιλογίου.

απόσταση. Αντίθετα, οι υψηλές συχνότητες λειτουργούν κατευθυντικά
καθώς ανακλώνται όταν προσκρούουν σε μια ηχοανακλαστική επιφάνεια αλλάζοντας διεύθυνση ανάλογα με το υλικό της επιφάνειας και
τη γωνία πρόσπτωσης του ηχητικού
κύματος. Οπότε ο προσανατολισμός
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