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ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Α.ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ

σχηµατισµοί στο τοπίο
Το θέµα του εργαστηρίου αφορά στη συστηµατική µελέτη των τρόπων µε τους οποίους οι
άνθρωποι χειρίστηκαν το φυσικό τοπίο και παράλληλα το πως το φυσικό τοπίο
σχηµατοποίησε την πολιτισµική τους δοµή. Tο χωρικό πλαίσιο στο οποίο περιλαµβάνονται
τόσο το υπόβαθρο του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και η παραγωγή του πολιτισµού, θα
µπορούσαµε να το περιγράψουµε ως Τοπίο. Έτσι το Τοπίο είναι κάθε περιοχή, περισσότερο ή
λιγότερο καθορισµένη από φυσικά στοιχεία, η οποία έχει υποστεί πολιτισµική επεξεργασία.
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σχήµα (εκ του σχειν - αόριστος του ρήµατος έχω), µορφή, όψη ενός αντικειµένου· γεωµετρική
έννοια, γραµµική παράσταση· µορφή στερεού σώµατος· µέγεθος σελίδων, εφηµερίδων·
φιγούρα ή παντοµιµική κίνησις· διάγραµµα σκιαγραφία, ιχνογράφηµα· στρατιωτικός
επιχειρησιακός σχηµατισµός παράταξης· εξωτερικό ένδυµα, αλλά και ιδιότητα ιερωµένων µοναχών· το ιδιαίτερο γνώρισµα κάποιου πράγµατος· κενό πράγµα, σκιά· κενός τύπος· λόγου
ως τρόπος διατύπωσης, έκφρασης κυρίως προφορικού λόγου.
σχηµατισµός ο τρόπος µε τον οποίο σχηµατίζεται ή έχει σχηµατιστεί κάτι· συσσώρευση ή
ανακατανοµή υλικών στοιχείων τα οποία παίρνουν µια νέα µορφή· η εξωτερική µορφή ενός
υλικού σώµατος· η δηµιουργία νέου γραµµατικού τύπου από µία κοινή ρίζα· η σύµφωνα µε
ορισµένους τύπους διάταξη η συγκρότηση οµάδας ατόµων σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο·
αρχ. σχηµατισµός: διαµόρφωση. Ο όρος σχηµατισµός αναφέρεται σε οποιασδήποτε µορφής
διάπλαση (formation). Ειδικότερα όµως αποτελεί όρο της γεωλογίας και της στρατιωτικής
τακτικής, καθώς και της στρατιωτικής διάταξης, κίνησης, πλεύσης και πτήσης. γεωλογικός
σχηµατισµός, χαρακτηρίζεται η θεµελιώδης τυπική λιθοστρωµατική ενότητα µιας γεωγραφικής
περιοχής, που αποτελείται από ένα σύνολο γεωλογικών στρωµάτων. Ο δικτυωτός
σχηµατισµός (Reticular formation) είναι µέρος του παλαιού τµήµατος του εγκεφαλικού
στελέχους και επιτελεί σηµαντικές λειτουργίες
Τοπίο το σύνολο των µορφών, των χρωµάτων, των ήχων, των βιοτικών και αβιοτικών
στοιχείων όπως αυτά, αλληλεπιδρώντας µε τις γνωστικές και τις συναισθηµατικές εµπειρίες του
ανθρώπου, οδηγούν στην δηµιουργία ενός αισθήµατος, εκτίµησης, απόλαυσης, ανάκλησης
µνηµών από τη λήψη, αποτύπωση και συνδυασµό των παραπάνω στοιχείων. Το τοπίο µπορεί
να αναφέρεται στο φυσικό, το τεχνητό ή το νοηµατικό περιβάλλον, έτσι πχ. µιλάµε για το φυσικό
τοπίο, το οπτικό τοπίο, το ακουστικό τοπίο, το µουσικό τοπίο, το χρωµατικό τοπίο, το πολιτικό
τοπίο, το πολιτιστικό τοπίο κλπ. Με την γενική έννοια του όρου, κάθε άτοµο µπορεί να έχει
διαφορετική άποψη και αντίληψη για το τοπίο, να αντιλαµβάνεται δηλαδή τα στοιχεία που το
συνθέτουν σύµφωνα µε τις προσωπικές του εµπειρίες, την καταγωγή του και την αισθητική του.
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των εννοιών του τοπίου είναι η παρουσία ενός παρατηρητή ο
οποίος αντιλαµβάνεται τα µέρη που συνθέτουν το τοπίο ως ένα σύνολο, χρησιµοποιώντας τις
αισθήσεις, τη µνήµη και την αντίληψη.

