
Abstract: This research makes an attempt to seek possible connections between apparel and architecture,  
as examined through the notion of fashion within the context of the modern metropolis. Set in the complex 
socio-economic and cultural environment of the 19th century, as direct result of industrialisation, political cir-
cumstance -french revolution in mind- and urbanisation, modernity  is contextually enriched to the point where 
its experience is elevated to coincide with the experience of everyday life in the urban setting. Modernity is 
perceived as the condition, while the metropolis as the situation in which people (re)present themselves and 
interact with each other whilst creating a microcosmos of their habitat through their apparel and by extension 
through their buildings. The new expressive subject, resulting from the newly instated condition of the public 
personality in the metropolis of the 19th century, is infusing its novel modern attributes from its body, to its 
clothing to its built surroundings. The conceptual schema of notions/words - modernity, metropolis, subject, 
apparel, habitat- that is layed forward by the narrative is transformed into a tool of developing and controling 
the reasoning behind the promotion of a subjects identity through apparel and architecture.

From presentation to represention: 
dressing modernity
Niki Kogkelli
School of Architecture, Technical University of Crete

54



Περίληψη: Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να αναζητήσει τους πιθανούς συσχετισμούς ανάμεσα στο 
ρούχο και την αρχιτεκτονική, υπό την προβληματική της μόδας στη νεωτερική μητρόπολη. Στις 
σύνθετες συνθήκες που επικρατούν το 19ο αιώνα, με την εκβιομηχάνιση, τις πολιτικές εξελίξεις  
-απόρροια της αστικής επανάστασης- και την αστικοποίηση, η νεωτερικότητα αποκτά ένα εξαιρετικά 
σύνθετο πλαίσιο νοηματοδότησης που βρίσκει αναφορές σε πολλαπλά πεδία που έχουν να κάνουν 
με την καθημερινότητα της ζωής στην πόλη. Η νεωτερικότητα γίνεται αντιληπτή ως η συνθήκη ενώ 
η μητρόπολη ως κατάσταση μέσα στις οποίες εκφέρονται και αλληλεπιδρούν τα άτομα κτίζοντας 
ταυτόχρονα τον μικρόκοσμο της κατοίκησής τους στην ένδυση και κατ΄ επέκταση στο κτίριο. 
Η εκφραστικότητα του υποκειμένου, και η στοιχειοθέτηση της δημόσιας προσωπικότητας στην 
μητρόπολη του 19ου αι. διαχέεται από το σώμα στο ρούχο και το κτίριο στοιχειοθετώντας ένα δυναμικό 
σύνολο. Το σχήμα λέξεων/εννοιών -νεωτερικότητα, μητρόπολη, υποκείμενο, ένδυμα, κατοικία- που 
κατασκευάζεται από την αφήγηση γίνεται το εργαλείο ανάπτυξης και ελέγχου της συλλογιστικής για 
την προβολή της ταυτότητας μέσω του ενδύματος και της αρχιτεκτονικής. 

Από την παράσταση στην αναπαράσταση1: 
ντύνοντας τη νεωτερικότητα

Νίκη Κογκέλλη
Σχολή Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνείο Κρήτης

1 Σένετ, Ρίτσαρντ (Sennett, Richard) (1999) : 64
“(…) Καθώς ο δημόσιος χώρος συσκοτίστηκε ακόμα περισσότερο, οι βάσεις για την κοινωνική κατανόηση της ανθρώπινης 
εκφραστικότητας μετατοπίστηκαν από την παράσταση στην αναπαράσταση.” - αναφερόμενος στη μετάβαση από την 
πόλη ως θέατρο του ancient regime (18ος αι) στην πόλη της παθητικής παρατήρησης και του πολίτη θεατή του (19ου αι.) 
όπου χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αλλά και της δράσης στη δημόσια ζωή εξεικονίζονται στην εμφάνισή του. 
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Νεωτερικότητα και η ζωή στη Μητρόπολη του 19ου αι.

Η νεωτερικότητα, ως όρος, εμφανίζεται ήδη από το Μεσαίωνα και αναφέρεται σε αυτό 
που είναι παρόν και συμβαίνει τώρα, σε αντίθεση με αυτό που συνέβη νωρίτερα ή στο 
παρελθόν. Αργότερα, τον 17ο αιώνα, ο όρος νεωτερικό αναφέρεται στο καινούργιο 
σε αντίθεση με το παλιό, ενώ ο όρος νεωτερικότητα χρησιμοποιείται για να εκφράσει 
μια παρούσα περίοδο που διακρίνεται σαφώς από άλλες προγενέστερες. Στην πιο 
πρόσφατη ιστορία και κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, ο όρος νοηματοδοτήθηκε 
εκ νέου ως προς τη σχέση του με κάτι στιγμιαίο και παροδικό, και σε αντίθεση πλέον, 
όχι με ένα σαφώς ορισμένο παρελθόν, αλλά με μια απροσδιόριστη αιωνιότητα.1 Ο 
όρος παρουσιάζεται εμπλουτισμένος νοηματικά καθώς ταυτόχρονα ενσαρκώνει το 
τωρινό, το καινούργιο και το παροδικό. Οι τρεις αυτοί όροι αναδεικνύουν την ιδιότυπη 
σχέση της νεωτερικότητας με το παρόν. Η νεωτερικότητα νοηματοδοτεί με τέτοιο 
τρόπο το παρόν όπου την ίδια ώρα που το διαχωρίζει σαφώς από το παρελθόν, δείχνει 
ταυτόχρονα το δρόμο προς το μέλλον. Στις σύνθετες συνθήκες που επικρατούν το 
19ο αιώνα, με την εκβιομηχάνιση, τις πολιτικές εξελίξεις  -απόρροια της αστικής 
επανάστασης- και την αστικοποίηση, η νεωτερικότητα αποκτά ένα εξαιρετικά σύνθετο 
πλαίσιο νοηματοδότησης που βρίσκει αναφορές σε πολλαπλά πεδία που έχουν να 
κάνουν με την καθημερινότητα της ζωής στην πόλη. 

Η Hilde Heynen σε μια προσπάθεια να διακρίνει τα διάφορα πεδία νοηματοδότησης 
του όρου κάνει τη διάκριση ανάμεσα στους όρους εκμοντερνισμός, νεωτερικότητα και 
μοντερνισμός. 2 Ο εκμοντερνισμός (modernization) αναφέρεται στη μεταμόρφωση 
της βιομηχανικής κοινωνίας, με την έκρηξη των πόλεων και τη διαμόρφωση του νέου 
χαρακτήρα της τεχνολογίας, την εξάπλωση των μαζικών μέσων επικοινωνίας και 
τον εκδημοκρατισμό που διαδραματίζονται κατά την εξάπλωση της καπιταλιστικής 
παγκόσμιας αγοράς. Η νεωτερικότητα (modernity) αναφέρεται στα τυπικά χαρα-
κτηριστικά της εποχής και το πως αυτά βιώνονται από το άτομο ̇τα χαρακτηριστικά 
αυτά συνδέονται με τη διάθεση για συνεχή πρόοδο και επιτάχυνση της ιστορίας, με 
μια σκόπευση προς το μέλλον. Τέλος, ο μοντερνισμός (modernism) αναφέρεται 
στο σύνολο των απόψεων (θεωρητικών και καλλιτεχνικών ιδεών) που ερμηνεύουν τη 
νεωτερικότητα παρέχοντας τα μέσα κατανόησης και ερμηνείας των νέων συνθηκών 
με στόχο την παραγωγή νέων όρων ζωής. Το πεδίο στο οποίο εκδηλώνονται τα χα-
ρακτηριστικά της νεωτερικότητας, όπως αναλύθηκαν παραπάνω, είναι η πόλη, και 
συγκεκριμένα, η βιομηχανική Μητρόπολη. 

Η βιομηχανική Μητρόπολη, ως η νεωτερική πόλη, αποτελεί το πεδίο οργάνωσης του 
νέου κόσμου. Ο Georg Simmel αναλύει την προβληματική της Μητρόπολης από τη 
σκοπιά των εξωτερικών συνθηκών ζωής στην πόλη και του τρόπου με τον οποίο αυτές 
σχετίζονται με εσωτερικές ατομικές ευαισθησίες. 

1  Heynen Hilde (1999): 9-11
2   ό.π., σελ. 11
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«Τα βαθύτερα προβλήματα του σύγχρονου βίου πηγάζουν από την αξίωση του ατόμου 
να διαφυλάξει την αυτονομία και την ιδιαιτερότητα της ύπαρξής του ενάντια στις 
υπερδυνάμεις της κοινωνίας, της ιστορικής κληρονομιάς, της εξωτερικής κουλτούρας 
και τεχνικής του βίου.»3

Το υποκείμενο πασχίζει να θωρακίσει τον εαυτό του ώστε να μην ισοπεδωθεί  και να 
μην αναλωθεί από το νέο κοινωνικό-τεχνικό μηχανισμό της μητρόπολης: «[...] κανείς 
δεν αισθάνεται πιο μόνος και εγκαταλειμμένος παρά ακριβώς μέσα στο πλήθος της 
μεγαλούπολης [...]».4 Η μεγαλούπολη επικρατεί των μεμονωμένων προσωπικότητες̇ 
αυτό φαίνεται ως το τίμημα της ανεξαρτησίας που απολαμβάνει το άτομο εντός 
της. Το άτομο στην πόλη καλείται να ανταποκρίνεται σε μια δημόσια κατάσταση 
ατομικότητας διαφυλάττοντας τα πάθη για την ιδιωτική του υπόσταση. Η ιδιωτική και 
δημόσια σφαίρα διαχωρίζονται πλήρως δημιουργώντας δύο διακριτά πεδία δράσης, 
αυτό-έκφρασης και διαμόρφωσης της μοντέρνας εμπειρίας στην πόλη.

Οι αλλαγές που επήλθαν στις παραγωγικές σχέσεις, στους πολιτικούς συσχετισμούς, 
αλλά και στην ίδια τη δομή της οικογένειας κατά το 19ο αιώνα, επέφεραν ριζικές 
αλλαγές στον τρόπο που τα υποκείμενα βίωναν το δημόσιο χώρο. Αναδύθηκε ένας 
πρωτοφανής ατομισμός στην εμπειρία της δημόσιας ζωής των νέων συσχετισμών, 
που ανήγαγε την ατομική προσωπικότητα σε κοινωνική κατηγορία, κάτι που οδήγησε 
αναπόφευκτα στην αναζήτηση της ταυτότητας του μοντέρνου δημόσιου ανθρώπου.5  

«[…] Εάν ένα σπουδαίο θέμα της εποχής είναι η παραγωγή ομοιόμορφων, μηχανοποίητων 
προϊόντων, το άλλο είναι η αύξουσα σημασία που οι Λονδρέζοι του Carlyle και οι 
Παριζιάνοι του Balzac απέδιδαν σε αυτές τις εξωτερικές εμφανίσεις ως σημεία του 
χαρακτήρα, ιδιωτικών συναισθημάτων και ατομικότητας.»6

Η νεωτερικότητα αποτέλεσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλωνόταν η ενσώματη 
εμπειρία στην πόλη. Η επιρροή της δημόσιας προσωπικότητας στο δημόσιο χώρο 
εξετάζεται κυρίως βάσει της ενδυμασίας, ως σωματικής εξεικόνισης, καθώς αποτελεί 
δείκτη αφομοίωσης των νέων συσχετισμών στη δημόσια ζωή. Όπως αναφέρει ο 
Richard Sennett, μια από τις επιπτώσεις του καπιταλισμού στη δημόσια ζωή ήταν να 
μυστικοποιεί τα δημόσια φαινόμενα, εξηγώντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να 
είχε συμβεί αν οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι τα αντικείμενα ήταν 
δυνατό να επενδύονται με ιδιότητες του ανθρώπινου χαρακτήρα. Έναν αιώνα νωρίτε-
ρα, ένα φόρεμα, δεν μαρτυρούσε τι αισθάνεται κανείς, αλλά ήταν περισσότερο ένας 
περίτεχνος δείκτης της κοινωνικής του θέσης. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η απόκτηση 
του κατάλληλου ενδύματος, ακόμη και ως προϊόν μαζικής παραγωγής, θα μπορούσε 

3  Simmel, Georg. (1903/2010), σελ. 287
4   ‘Ο.π., σελ. 297
5  Σένετ, Ρίτσαρντ (Sennett, Richard) (1999): σελ. 166
6  ό.π. Σένετ, σελ 191
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να κάνει κάποιον να αισθάνεται εκλεπτυσμένος εφ’όσον τον «εκφράζει». Παράλλη-
λα σύμφωνα με το πνεύμα του εκμοντερνισμού, ο δημόσιος άνθρωπος καλείται να 
επενδύσει τη νεωτερική του εμπειρία με τα κατάλληλα σημαίνοντα χαρακτηριστικά. Ο 
Ulrich Lehmann αναφέρει χαρακτηριτικά: «προκειμένου κάποιος να ντυθεί μοντέρνα, 
όπου αυτό σημαίνει σε αρμονία με ό,τι σύγχρονο, θα πρέπει να αποκτήσει μοντέρνους 
τρόπους, να ασπαστεί το παρόν, να υπόκειται ο ίδιος του ο εαυτός σε μία αίσθηση 
μοντερνικότητας.»7 Τα χαρακτηριστικά σημαίνοντα υφαίνουν ένα εκφραστικό σύνολο 
που ξεκινά από την εκδήλωση του δημόσιου χαρακτήρα, περνά στο ρουχισμό και 
καταλήγει στο βιώσιμο χώρο.

7  Lehmann, Ulrich (2000): σελ. 26

Passage Choiseul, Paris, France, ca. 1910 
πηγή εικόνας: LL / Roger-Viollet / The Image Works - https://www.timeout.com/newyork/art/the-arcades-contempo-
rary-art-and-walter-benjamin
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Η ραμμένη και η κτισμένη όψη

«Το να φτιάξεις ένα φόρεμα, ή ένα δωμάτιο είναι 
σαν να φτιάχνεις έναν εαυτό» -Mallarmé

Η διαλεκτική ρουχισμού και δημόσιου βίου κορυφαίνεται τον 19ο αιώνα όταν τα ρούχα 
από σηματοδότες του κοινωνικού διαχωρισμού μετατρέπονται σταδιακά σε στοιχεία 
της δημόσιας προσωπικότητας των μεγαλουπόλεων της Ευρώπης̇ μετατρέπονται 
σε στοιχεία διαμόρφωσης της δημόσιας ταυτότητας.8 Η ένδυση αφορούσε συνολικά 
το ανθρώπινο υποκείμενο, όλο του το σώμα, όλες τις σχέσεις του σώματος με την 
κοινωνία ̇είναι ένα στοιχείο που περιλάμβανε το σύνολο της ύπαρξης.9 Κατά τον Chris-
tian Norberg Schulz, το ένδυμα είναι η ελάχιστη κατοικία, καθώς έχει την ιδιότητα να 
περικλείει και να συλλέγει αυτό που είναι οικείο.10 Είναι ο ελάχιστος εκείνος χώρος 
όπου συγκεντρώνει αυτό που είναι απολύτως οικείο, αυτό που ανήκει αποκλειστικά 
στο υποκείμενο και το ορίζει ως μοναδιαία και διακριτή οντότητα̇ με άλλα λόγια το 
ατομικό σώμα. Αν τώρα θεωρηθεί το σώμα ως η υλική πραγμάτωση του εαυτού, 
τότε μέσω του ενδύματος δημιουργείται ένα μικροπεριβάλλον μέσα στο οποίο, επί 
της ουσίας, ο εαυτός υπάρχει. Το τυποποιημένο ανδρικό κουστούμι, ως άλλη μάσκα, 
επένδυε το υποκείμενο με τα κατάλληλα μοντέρνα χαρακτηριστικά, την ίδια ώρα 
που στοιχειοθετούσε το πρωταρχικό όριο ανάμεσα στο υποκείμενο και τον κόσμο. 
Το κοστούμι ως μια ραμμένη όψη για την ατομικότητα που διαχέεται από την ιδιωτική 
στη δημόσια δράση, και αντίστροφα. 

Η σχέση ιδιωτικής και δημόσιας δράσης και κατ’επέκταση ταυτοποίησης, δεν θα 
μπορούσε να μην μεταφερθεί στη συζήτηση για την κατοίκηση στη νεωτερική πόλη. 
Αφού ο μοντέρνος άνθρωπος επενδύθηκε με τη σωστή περιβολή, τώρα πρέπει να 
επενδυθεί και με την κατάλληλη αρχιτεκτονική. «Το ερώτημα της κατοικίας είναι πρώτα 
ερώτημα ρουχισμού. Η νέα συνεκτική αρχιτεκτονική πρέπει να βρει το κατάλληλο 
ένδυμα που να ανταποκρίνεται στον άνθρωπο και την εποχή. Το να ντυθεί κανείς με 
τη σωστή αρχιτεκτονική σήμαινε τον εκμοντερνισμό του», παρατηρεί ο Mark Wigley.11 
«Κατά την άποψή του [Gottfried Semper], οι ρίζες της αρχιτεκτονικής ανάγονται 
στην ύφανση, στο πέτασμα, που λειτουργεί ως αδιαφανής κεκοσμημένος χυτών επι 
της κατασκευαστικής δομής, «ντύνω ένα κορμί» και «ντύνω ένα κτίριο» γίνονται 
ισοδύναμες έννοιες. […] Η τελική επιφάνεια της αρχιτεκτονικής είναι μια «επιδερμίδα», 
μια επένδυση της αναγκαίας ύλης με διάκοσμο και με άλλα πρόσθετα στοιχεία. Δη-
λαδή, ο Semper κάνει μια καθοριστική διάκριση της τεκτονικής ή σωματικής μορφής 
και της καλλιτεχνικής μορφής των κτιρίων. Τεκτονική μορφή είναι η μηχανικώς ή 
στατικώς αναγκαία δομή. Η καλλιτεχνική μορφη εφαρμόζει ιδιότητες στην επιφάνεια 

8  Σένετ, Ρίτσαρντ (Sennett, Richard) (1999): σελ. 36
9  Barthes, Roland (2006): σελ. 96
10 βλ. Norberg-Schulz Christian (1980)
11 Wigley, Mark (1995): σελ. 103
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της τεκτονικής, καλύπτοντας με διάκοσμο το κτίριο και άρα προσθέτοντας επάνω 
του μια λεπτή στρώση συμβολικών, παραδοσιακών και ιστορικών σημασιών. Αυτή είναι 
η περίφημη γλώσσα των μορφών.12 «[…] Η επιτυχία της αρχιτεκτονικής δεν είναι τα 
υλικά και ο τρόπος κατασκευής, αλλά η ιδέα μιας μορφής που νοηματοδοτεί το σώμα 
της πραγματικότητάς της.»13

Ο Adolf Loos διευρύνει την έννοια της θωράκισης από το πεδίο του ρουχισμού σε αυτό 
της αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική όψη ως μάσκα, που πάνω της αποκρυσταλλώνει 
μια γενική μορφή ζωής που πηγάζει από την ανάγκη, την κουλτούρα, τις συνήθειες, 
το ρουχισμό και τη φυσιογνωμία του κάθε ανθρώπου.14 Στο σκεπτικό του Loos 
φανερώνεται η ουσιαστική διαφοροποίηση του εσωτερικού και του εξωτερικού της 
κατοικίας κατ’ αντιστοιχία προς τη διαφοροποίηση ιδιωτικής και δημόσιας ζωής. 
Σύμφωνα με τη συλλογιστική του, το εξωτερικό της κατοικίας αντανακλά στοιχεία 
του τυποποιημένου ανδρικού κουστουμιού, το ανδρικό σακάκι, την αντρική μάσκα, 
ενώ μέσω της ενιαίας πρόσοψης στοιχειοθετείται ο πλήρης ανδροπρεπής μοντέρνος 
εαυτός. Αντίθετα, το εσωτερικό αντανακλά τη σεξουαλικότητα, τη γένεση και τα 
στοιχεία εκείνα που κατακερματίζουν το υποκείμενο στον έξω κόσμο, και είναι κατά 
συνέπεια θηλυπρεπές.15 H Beatriz Colomina, σχολιάζοντας τον Loos, επισημαίνει πως 
αν το εξωτερικό της κατοικίας πρέπει διακριτικά να καμουφλάρει το εσωτερικό, με 

12  Τουρνικιώτης, Παναγιώτης (2008): σελ. 96
13  ό.π., σελ 97
14  Teo van Doesburg (1926): σελ. 113
15  Wilson, Elizabeth (1990): 29

Adolf Loos, Villa Moeller, Prague 1930 
πηγή εικόνας: http://www.modernista.cz/english/ma_loos.html
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τον ίδιο τρόπο που το αμήχανο άτομο βρίσκει καταφύγιο σε ένα κοστούμι ή σε ένα 
καλό σακάκι μέσα στην υπερπληθή μητρόπολη, τότε πρέπει να δαμαστεί ο διάκοσμος 
και όχι να αφαιρεθεί πλήρως. Η Margaret Olin συπληρώνει λέγοντας: 

«H συγκαλυμμένη, συμβολική φύση της αυτό-έκφρασης στον μοντερνισμό είναι πιο 
εμφανής στην ανθρώπινη αυτό-έκφραση όπως προβάλλεται μέσω του ρουχισμού. Οι 
μοντέρνοι αρχιτέκτονες συμφωνούν ότι μία τέτοια έκφραση θα πρέπει να γίνεται απουσία 
διακόσμου. «[...] Εν τούτοις, οι μοντέρνοι εξέφρασαν αυτή την έλλειψη διάκοσμου με 
το να καλυφθούν με σύμβολα, όπως το «σωστό καπέλο» που αποδεικνύουν ότι είναι 
μέλη της κοινωνίας.»16 Ο Loos στην πραγματεία του Architektur, το 1910, υποστη-
ρίζει ότι οι φετιχιστές του διάκοσμου του 19ου αιώνα, που κάλυπταν τα κτίριά τους 
με εκλεκτικιστικά στιλ -σε μια προσπάθεια να βρουν ένα μοντέρνο στιλ- δεν έβλεπαν 
ότι ο ράφτης ή άλλοι χειροτέχνες είχαν σιωπηλά και ανώνυμα ήδη παράξει το στιλ 
του 20ου αιώνα.17 Η νέα αρχιτεκτονική όψη της λειτουργικότητας προσφέρει κατά 
τον Loos και ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα στη λογική της μάσκας̇ μπορεί να δράσει 
προστατεύοντας και θωρακίζοντας το άτομο από τους απειλητικούς ρυθμούς της 
μοντέρνας ζωής. Η Heynen αναφέρει χαρακτηριστικά:
«… Το πρόγραμμα του Loos βασίζεται στην ανάγκη για μια μάσκα. Οι μοντέρνοι 
άνθρωποι λειτουργούν σε μια πολύπλοκη κοινωνία την οποία διακρίνει ποικιλία κοινωνικών 
σχέσεων και αλληλενεργειών. Κατ’ αυτό τον τρόπο υποχρεώνονται να καταφύγουν 
σε ένα κάλυμμα που τους επιτρέπει να διαχωρίσουν την προσωπικότητά τους από 
τις εξωτερικές μορφές που αυτή υιοθετεί. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί κανείς να 
απαντήσει σε όλες τις διαφορετικές απαιτήσεις [της δημόσιας ζωής] χωρίς να είναι 
συνεχώς υποχρεωμένος να αποκαλύπτει την προσωπικότητά του στην ολότητά της. 
Αυτό το “κάλυμμα”  για την προσωπικότητα αποτελείται σε πρώτη φάση από τα ρούχα 
που φοράει κανείς και σε δεύτερο επίπεδο από την αρχιτεκτονική της κατοικίας του.»18

Όπως το ρούχο αγκαλιάζει το σώμα, έτσι κάθε περίσταση έχει την ανάλογη ‘εφαρμογή’, 
συμπληρώνει η Colomina.19 Η συμπλήρωση αυτή ενισχύει την υπόθεση ότι οι επιφάνειες 
που συνθέτουν το αρχιτεκτονικό κέλυφος [συγκεκριμένα μιλώντας για τον Loos] έχουν 
εκ προθέσεως σχεδιαστεί ώστε να αγκαλιάζουν τον κάτοικο, κατά τρόπο όμοιο με 
εκείνο τον οποιο ένα ένδυμα είναι ραμμένο πάνω σε ένα σώμα. Η «κτισμένη έκφραση» 
[built expression-buildings] γίνεται η συνέχεια της «ραμμένης έκφρασης» [sartorial 

16  Olin, Margaret (1986): σελ. 397
17  Loos, Adolf (1910/1985): 107
18  Heynen Hilde (1999): σελ. 9-10
“This is why it becomes necessary to draw up a program that makes it possible to react in an adequate fashion to this loss 
of self-evidence. Loos’s program is based on the need for a mask. Modern human beings function in a complex society with 
a variety of social settings and possibilities; they are therefore obliged to resort to a cover that permits them to separate their 
own personality from the outward forms that it adopts. Only in this way can one respond to all these disparate demands without 
continually being obliged to expose one’s whole personality. This “cover” for the personality consists in the first instance of the 
clothes one wears and in the second place of the architecture of one’s dwelling.”
19  Colomina, Beatriz (1996): σελ. 92
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expression20-clothing]. Το ένδυμα αποτελεί μια δεύτερη επιφάνεια/επιδερμίδα που 
ντύνει το σώμα, ενώ το κτίριο είναι το σύνολο επιφανειών, ή αλλιώς κυριολεκτικά, η 
κατοικήσιμη επιφάνεια που ικανοποιεί τις ανάγκες του ανθρώπου και απελευθερώνει 
το μυαλό του.21 Δημόσιο και ιδιωτικό εναλλάσσονται τόσο στη σχέση ρούχου-
σώματος, όσο και στη σχέση σώματος-πόλης. Με άλλα λόγια, τόσο η ένδυση όσο και 
η αρχιτεκτονική συμβολίζουν διαφορετικά σύνορα στην προσωπική συνομιλία με τον 
κόσμο.22 Ο Carlyle στο μυθιστόρημά του «Sartore Resartus» (The tailor re-tailored) 
κάνει την εξής ενδιαφέρουσα διατύπωση:  
«‘Όπως ο Montesquieu έγραψε το Πνεύμα των Νόμων’ παρατηρεί ο καθηγητής 
μας, ‘έτσι θα μπορούσα και εγώ να γράψω το Πνεύμα των Ενδυμάτων [...] Γιατί ούτε 
στη ραπτική αλλά ούτε και στην νομοθεσία δεν προσχωρεί ο άνθρωπος κατά τύχη, 
αλλά το χέρι είναι πάντα οδηγούμενο από μυστήριες διεργασίες του μυαλού. Σε όλες 
του τις Μόδες, και τις απόπειρες ένδυσης, μια Αρχι-τεκτονική Ιδέα θα βρεθεί να 
παραμονεύει- το Σώμα του και το Ύφασμα είναι ο τόπος και τα υλικά, πάνω και από 
όπου η όμορφη κατασκευή του εαυτού του θα κτισθεί.»23

Η κατασκευή του εαυτού και η παρουσίαση του στο δημόσιο χώρο προκύπτει μέσα 
από μια διαδικασία που περιλαμβάνει δύο αντιθετικές μεταξύ τους ενέργειες: την 
τάση για διάκριση και την, ταυτόχρονη, προσπάθεια για μίμηση. Με αυτό τον τρόπο, 
το υποκείμενο προσπαθεί να εγγράψει τον εαυτό του μέσα σε μεγαλύτερα κοινωνικά 
σύνολα, ενώ η ένδυσή του ανάγεται σε γλώσσα επικοινωνίας των ατομικών του 
προθέσεων που επιθυμεί να δημοσιοποιήσει.

Ο Le Corbusier με τη σειρά του ταυτοποιούσε στις φόρμες των νεωτερικών ενδυμάτων 
την αρχιτεκτονική, θεωρώντας την ενδυμασία πρωταρχική και προσωπική μαρτυρία 
εκμοντερνισμού. «Δεν συνέβη κατά τύχη που το πρώτο πράγμα που μάθαμε για το 
μοντέρνο άνθρωπο, η πρώτη απόδειξη της ανόδου του από τον παρηκμασμένο χώρο 
των αισθήσεων στο χώρο του αισθητού, ήταν τα ρούχα του.»24 Η ραπτική διεισδύει 
στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και η αρχιτεκτονική εκτελείται με όρους ραπτικής. 
Ο ρουχισμός έδειξε το δρόμο, υπήρξε ο σύνδεσμος ανάμεσα στον εκμοντερνισμό 
της βιομηχανικής κουλτούρας που είχε ήδη συμβεί και τον εκμοντερνισμό της 
αρχιτεκτονικής κουλτούρας που επρόκειτο να συμβεί.25 Επεκτείνοντας τη συγκεκριμένη 
αναλογία και στο βιομηχανικό σχεδιασμό, ο Le Corbusier αντιλαμβάνεται το σύγχρονο 
αντικείμενο με κανόνες ένδυσης̇ τα αντικείμενα –όπως και τα ρούχα– κατανοούνται 
ως πρόσθεταβοηθητικά όργανα τα οποία συμπληρώνουν την καθορισμένη δομή του 

20  Lehman, Ulrich (2000): σελ. 8
21  Wigley, Mark (1995): σελ. 116
ο Wigley εδώ αναφέρεται στην ‘κατοικήσιμη επιφάνεια’ [‘habitable surface’] όρο που χρησιμοποιεί ο Le Corbusier στο 
La Ville Radieuse (1935/1967): σελ. 107-108
22  βλ. Quinn, Bradley (2003)
23  Carlyle, Thomas (1897): σελ. 30
24  Wigley, Mark (1995): σελ. 16
25  ό.π., σελ. 17
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σώματος. Το βαρέλι του Διομήδη, αποτελεί για τον Le Corbusier, το παράδειγμα για την 
«αρχέγονη μονάδα κατοίκησης»,26 και όπως συμπληρώνει ο WIgley: «Είναι ένα μοντέλο 
εξαγνισμού και η θεμελιακή ταυτότητα ανάμεσα σε ρουχισμό και αρχιτεκτονική.»27

Μόδα και νεωτερικότητα

Μόδα28, είναι η μίμηση ενός δεδομένου παραδείγματος που ικανοποιεί την ανάγκη για 
κοινωνική προσαρμοστικότητα, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί -στον ίδιο βαθμό- την ανάγκη 
διαφοροποίησης, την τάση στην ανομοιομορφία, την ανάγκη για αλλαγή και αντίθεση. 
Παρατηρώντας ιστορικά το φαινόμενο, γίνεται εμφανές πως αυτό επιτυγχάνεται 
τόσο μέσω της συνεχούς αλλαγής του περιεχομένου που καθιστά τη μόδα του 
σήμερα μοναδική σε σχέση με αυτή του χθες και του αύριο, όσο και επειδή η μόδα 
διαφοροποιείται ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις -η μόδα των υψηλότερων τάξεων δεν 
είναι ποτέ ίδια με των κατώτερων ̇για την ακρίβεια οι πρώτοι εγκαταλείπουν τις μόδες 
τους όταν φτάνουν να τις υιοθετούν οι δεύτεροι. Οπότε, η Μόδα αναπαριστά επί της 
ουσίας έναν, από τους πολλούς τρόπους ζωής, με τη βοήθεια του οποίου προσπαθούμε 
συνδυάσουμε, σε ενότητες δράσεων, την τάση προς την κοινωνική εξίσωση με την 
επιθυμία για ατομική διαφοροποίηση και αλλαγή.29 Στη μοναδική ιδιότητα της μόδας 
να αποκρυσταλλώνει τη συνεχή εξέλιξη σε μία σύντομη χρονική στιγμή, αναζήτησε 
άλλωστε και ο Baudelaire, τη διαχρονικότητα, την αίγλη του παλιού που την ίδια στιγμή 
συνυπάρχει με το καινούργιο κοιτώντας προς το μέλλον.30 Η μόδα, με τις ιδιότητες 
που προαναφέρθηκαν, καταλήγει να γίνει το εργαλείο, και δυνάμει να ανοίξει το 
δρόμο προς την εξάπλωση της νεωτερικότητας στις καπιταλιστικές μητροπόλεις των 
αρχών του 20ου αιώνα. Για τον Le Corbusier, η Αρχιτεκτονική συναντά τη μόδα, ενώ 
ο αρχιτέκτονας μοιάζει με το ράφτη που στέκεται μπροστά στον άνθρωπο, και με το 
μέτρο ανά χείρας, παίρνει τα μέτρα για να του ράψει τη δική του χωρική φορεσιά..31 

Στην περίπτωση του Walter Gropius, o Herbert Bayer παρατηρεί: «Ο Gropius φορούσε 
μαύρα παντελόνια, λευκό πουκάμισο, λεπτή μαύρη γραβάτα και κοντό σε φυσικά 
χρώματα σακάκι. Ο τρόπος που ντυνόταν ήταν σε πλήρη αντίθεση με τις ατομικιστικές 
εμφανίσεις που συναντούσε κανείς στο Bauhaus. Η περιβολή του ήταν ένας τρόπος 
να καταθέσει την γνώμη του, ότι ο νέος καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να αντιτίθεται στην 
κοινωνία, με το να ντύνεται με ρούχα που θα τον διαφοροποιήσουν από τον κόσμο 

26   Le Corbusier (1987): 135
27  ό.π.,Wigley, Mark, σελ. 18
28  Γαλλ. mode (mo-d΄), s.f. //1 Manner, Fantasy... 2  Temporary usage that depends on taste or caprice... 4 Modes in the 
plural denote fit or adjustments, fineries in Fashion; but in this sense, it does not mean to speak of anything but which pertains 
to women’s clothing... 
modernité (mo-dèr-ni-té), sf. Neologism. Quality of what is modern. On one side, the most extreme modernity; on the other 
the austere love of antiquity.
βλ. Τh. Gautie (1867), Littré, Émile (1869)
29  Georg Simmel (1904): σελ.130-155
30  βλ. Baudelaire, Charles (2001)
31  βλ. Le Corbusier (1987)
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στον οποίο ζεί.»32 Ο μοντέρνος αρχιτέκτονας, όπως και ο κάτοικος της μοντέρνας 
πόλης και το μοντέρνο κτίριο, δεν έχουν πρόθεση να ξεχωρίσουν. Η εμφάνιση του 
αρχιτέκτονα θα πρέπει να συμμετέχει στην οικονομία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής.33 

Η επιτυχία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής αποτελεί λοιπόν, κατ’ αναλογία, ζήτημα της 
σωστής επιλογής ρούχων. Ο Gropius υποστήριζε ότι η αρχιτεκτονική είναι κατά κύριο 
λόγο εμπειρία οπτική. Σκεπτόμενος το ανθρώπινο μάτι ως κάμερα, η αρχιτεκτονική 
δεν είναι τόσο θέμα υλικού ή κατασκευαστικής πραγματικότητας όσο η εντύπωση που 
συγκεκριμένες επιφάνειες αφήνουν στον παρατηρητή. Σε αυτό το πνεύμα δημιουργεί 
μια προσωπική βιβλιοθήκη «συμβουλών μόδας», ως βασική σχεδιαστική γλώσσα, 
παροτρύνοντας τον εκάστοτε δημιουργό να τα χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν, 
παράγοντας ένα ηθελημένο ψυχολογικό ερέθισμα. Δεν απορρίπτει τη μοναδικότητα 
στην έκφραση παρά μόνον όσο αυτή είναι συνειδητά συνυφασμένη με τους κανόνες 
του μοντέρνου και τις επιταγές της εποχής. «Επαρκής παραμένει η δυνατότητα για 
ατομική ή και εθνική έκφραση, ακριβώς όπως συμβαίνει με τα ρούχα μας, και όμως 
φέρουν όλα την σφραγίδα της εποχής μας.»34  Μέσα στη συνολικότητα και την 
τυποποίηση μπορεί κανείς ακόμα να βρει τον εαυτό του(;). «Η ενότητα εντοπίζεται 
στο βασικό «κόψιμο» αλλά η μοναδικότητα αναδύεται με την ποικιλία των patterns και 
των αξεσουάρ.»35 Η τυποποιημένη αρχιτεκτονική, αυτή που αντιστέκεται στη μόδα, 
είναι στην ουσία μια βασική γκαρνταρόμπα, όπου τα διάφορα κομμάτια μπορούν να 
φορεθούν μεταξύ τους σε διαφορετικούς συνδιασμούς. «Η αρχιτεκτονική του mix-

32  Bayer, Herbert (1993): σελ. 141
33  Wigley, Mark (1995): σελ. 100
34  Gropius, Walter (1926), σελ.148
35  Gropius, Walter (1924): σελ.134

Walter Gropius, 1928
μπροστά στο σχέδιό του για το Chicago Tri-
bune Tower του 1922
πηγή εικόνας: http://www.greekarchitects.gr/en/architectur-
al-review/bauhaus-1919-33-id104
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and-match.»36 Τα διάφορα κομμάτια της αρχιτεκτονικής βιβλιοθήκης-γκαρνταρόμπας 
συντίθενται μεταξύ τους ανάλογα με το επιθυμητό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα, όπως 
κανείς θα συνδύαζε ένα παντελόνι, με το κατάλληλο πουκάμισο, τη σωστή γραβάτα, 
το ανάλογο καπέλο κλπ.

Το οξύμωρο είναι ότι, ενώ οι δημιουργοί της εποχής αντιμάχονταν τη μόδα και την 
εφήμερη, στιγμιαία, παροδική φύση της, στο τέλος κατέληγαν να ταυτιστούν με αυτή. Ο 
Gropius υποστήριξε στο The New Architecture of the Bauhaus, ότι η νέα αρχιτεκτονική 
της εποχής δεν ήταν πάρα το λογικό παράγωγο της διάνοιας, των κοινωνικών και 
τεχνολογικών συνθηκών της εποχής. Δεδομένων των εμποδίων που συνάντησε από 
τη γέννησή της η μοντέρνα αρχιτεκτονική στη χειρότερη περίπτωση έγινε μοδάτη.37 
Ή όπως παρατηρεί ο Baudrillard, σε άρθρο του το 1982: «Η νεωτερικότητα προκαλεί 
σε όλα τα επίπεδα μια αισθητική της ρήξης, της ατομικής δημιουργικότητας και 
καινοτομίας που χαρακτηρίζεται από το κοινωνιολογικό φαινόμενο της avant-garde […] 
και από την αυξανόμενη κατάρριψη των παραδοσιακών μορφών […]. Η νεωτερικότητα 
ριζοσπαστικοποιείται σε στιγμιαία αλλαγή, σε συνεχόμενο ταξίδι αλλάζοντας έτσι το 
νόημά της. Χάνει σταδιακά κάθε ουσιαστική αξία, κάθε ηθική και φιλοσοφική ιδεολογία 
προόδου που διατηρούσε στις απαρχές, και μετατρέπεται σε μια αισθητική της αλλαγής 
για την αλλαγή […]. Στο τέλος, η νεωτερικότητα απλά και καθαρά συμπίπτει με τη 
μόδα, κάτι που παράλληλα σημαίνει το τέλος της νεωτερικότητας.»38

36  Gropius, Walter (1968): σελ. 14
37  Gropius, Walter (1935): σελ. 23
38  Jean Baudrillard (1982), σελ.  29
“Modernity provokes on all levels an aesthetics of rupture, of individual creativity and of innovation that is everywhere marked 
by the sociological phenomenon of the avant-garde[...]and by the increasingly more outspoken destruction of traditional forms. 
[...] Modernity is radicalized into momentaneous change, into a continuous traveling, and thus its meaning changes. It gradually 
loses each substantial value, each ethical and philosophical ideology of progress that sustained it at the outset, and it becomes 
an aesthetics of change for the sake of change[...] In the end, modernity purely and simply coincides with fashion, which at the 
same time means the end of modernity.” - στο Heynen Hilde (1999) σελ. 9-10

MuscheBauhaus, ‘το κέλυφος Bauhaus’, Αρχείο, Βερολίνο 1928 ● The Bauhais Masters, 1926
πηγές εικόνων: http://chpaquettephotos.blogspot.com/2009_09_01_archive.html ● http://www.yatzer.com/1831_bauhaus_-_a_conceptual_model

65

Niki Kogkelli | From presentation to represention: dressing modernity



Αντί επιλόγου

Αν ανάγουμε την παραπάνω ανάλυση στη σύγχρονη τελεστική συνθήκη των πόλεων 
-που σε μεγάλο βαθμό έχει κληρονομηθεί από τις σχέσεις και τους συσχετισμούς 
που αναπτύχθηκαν στις καπιταλιστικές Μητροπόλεις του 19ου αιώνα- ίσως θα ήταν 
χρήσιμο τα ραμμένα αλλά και τα αρχιτεκτονικά κελύφη να επανερμηνευθούν. Όχι ως 
εξεικονιστικά ή αναπαραστατικά μοντέλα μιας τυποποιημένης ταυτότητας, αλλά ως 
ζωτικές (κατοικήσιμες) προεκτάσεις του ανθρώπινου σώματος και των αλληλενεργειών 
που αυτό επιτελεί. Έχοντας πλέον γνώση ότι το σύνολο των επιφανειών -που αποτελούν 
το ένδυμα ή το οίκημα- δημιουργεί σύνθετα περιβάλλοντα δράσεων ανάμεσα στο 
προσωπικό, το ιδιωτικό και το κοινωνικό, φαίνεται πως το ρούχο και το κτίριο αποτελούν 
συνέχεια της ανθρώπινης δράσης ως καθρέπτες της ατομικότητας. Παράλληλα, η 
κάθε ατομικότητα παρατηρεί, ερμηνεύει, νοηματοδοτεί και εκφράζεται αγκαλιάζοντας 
έτσι τη δημόσια προσωπικότητα, η οποία συγκροτεί το συλλογικό υποκείμενο. Το υλικό 
και το άυλο, το ψυχικό και το σωματικό, το ανθρώπινο και το τεχνητό, το ατομικό και 
το συλλογικό, ως δίπολα ερμηνευτικών σχέσεων, προσφέρουν έδαφος για σκέψη και 
προβληματισμό επί των σχεδιαστικών πρακτικών. Αν η κουλτούρα της μόδας έγινε 
αρωγός εξάπλωσης της νεωτερικότητας -ακόμη και αν τελικά τη σκότωσε-, μήπως 
θα μπορέσει να αποτελέσει χρήσιμο δημιουργικό εργαλείο; Ίσως όχι πια ως μόδα 
αλλά ως transcendent fashion, που θα λειτουργήσει ως υπερβατική συνθήκη, ώστε 
να στραφεί η αρχιτεκτονική στην αναζήτηση της θεμελιακής της ταυτότητας. 

Το 1965 οι Reyner Banham και François Dallegret δημοσίευσαν το “A Home is not a 
House”.39 Στο άρθρο αυτό, ο Banham αφού καταφέρεται ενάντια στις αμερικάνικες 
κατοικίες της εποχής προτείνει ένα νέο είδος κατοίκησης την «περιβαλλοντική φούσκα», 
ως μοντέλο αποκατάστασης της αίσθησης του home που δεν μπορεί αλλιώς να βιώσει 
κανείς στη σύγχρονη κατοικία. Η διαφανής αυτή φούσκα είναι άρτια τεχνολογικά 
εξοπλισμένη και μπορεί να μεταφέρεται και να εναποτίθεται παντού, πετυχαίνοντας 
έτσι όχι μόνο λειτουργική αυτονομία αλλά χωροταξική, ο κάτοικος είναι πια ελεύθερος 
να πάρει τη φούσκα του και να κατοικήσει όπου εκείνος επιθυμεί, εκτός των συνόρων 
της πόλης. Και αφού με αυτόν τον τρόπο έχει επιτευχθεί η αναβίωση της αίσθησης 
του home, ο κάτοικος μπορεί πλέον να είναι γυμνός αφού το ένδυμα του είναι το σπίτι 
του. Μήπως αυτό που χρειάζεται είναι να ανατρέξουμε ξανά πίσω στο Διομήδη και 
το βαρέλι, σύμφωνα με το Le Corbusier, αναζητώντας την καταγωγική μας σχέση 
με την κατοίκηση;

39  βλ. Banham, R., Dallegret F. (1965)
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A Home is not a House. R. Banham/ F. Dallegret, 1965 
πηγή εικόνας: http://socks-studio.com/2011/10/31/francois-dallegret-
and-reyner-banham-a-home-is-not-a-house-1965/

The Barrel of Diogenes. Illustration from Gottfried Semper, 
Der Stil in der technischen und tektonischen Künsten oder prak-
tische Aesthetik, 1860-63
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