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Διπλωματική εργασία

Τίτλος: ΥπνοΦόρα

Φοιτήτρια: Μαλβίνα Παναγιωτίδη

Επιβλέποντες καθηγητές: Αριστείδης Αντονάς

Γιώργος Τζιρτζιλάκης

Η ΥπνοΦόρα επιχειρεί να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ πραγματικού/Φαντασιακού,

υποκειμένου/αντικειμένου, ενεργητικού/παθητικού, ιδιωτικού/δημοσίου και προτείνει ένα

υβρικό περιβάλλον, ένα δωμάτιο-μηχανή μιας υπνωτικής εμπειρίας, το οποίο αποτελείται

από τρία στοιχεία: το rotorelief [η υπνωτική μηχανή], το "πιθάρι" [χώροςτου ύπνου] και το

κρεβάτι.

α σχεδιασμός αυτού του δωματίου-εγκατάστασης ξεκίνησε με την μεταΦορά του

υπνωτικού δίσκου του Marcel Duchamp "Chinese lantern", ένα από τα Rotoreliefs, στις

τρεις διαστάσεις δημιουργώντας τη χωρική υπόσταση του γεωμετρικού μοτίβου του

δίσκου. Η γεωμετρία των Rotoreliefs βασίζεται σε έκκεντρους κύκλους ελαΦρώς

μετατοπισμένους, οι οποίοι παράγουν μια στρέβλωση και την Ψευδαίσθηση του

τρισδιάστατου χώρου όταν περιστραΦούν με τη βοήθεια μιας μηχανής έχοντας ένα

σταθερό παλμό κίνησης. Η παλμική περιστροΦική κίνηση των rotoreliefs συνδέεται με

εκείνη του τροχού του αγγειοπλάστη και από το Anemic Cinema του Duchamp

μεταΦερόμαστε εννοιολογικά στο πιθάρι του Διογένη μέσα στο οποίο κοιμόταν. Η

ΥπνοΦόρα προσπαθεί να επανερμηνεύσει αυτή τη συνθήκη και να αναδείξει σε χωρικές

διαστάσειςτη σύνδεσή τους.

Η λογική των έκκεντρων κύκλων συνεχίστηκε και στο σχεδιασμό του χώρου του ύπνου, του

πιθαριού, ο οποίος είναι το σταθερό κομμάτι της κατασκευής. Δημιουργείται μία

κοιλότητα, ένα είδος grotto, ανάγλυΦο στο εσωτερικό του ως οmική συνέχεια του

περιστρεΦόμενου στοιχείου της κατασκευής, μέσα στο οποίο είναι προσαρμοσμένο το

κρέβατι με τέτοιο τρόπο ώστε το βλεμμα να επικεντρώνεται στο rotorelief που

περιστρέΦεται.

Πρόκειταιγια μια εγκατάσταση,ένα είδος πειραματικούυπνο-δωματίουπου υΦίσταταικαι

ως χώρος απομόνωσης μέσα στον οποίο ο χρήστης λειτουργεί παθητικά και υποβάλλεται

από το ίδιο το δωμάτιο στη διαδικασία του ύπνου. Η ΥπνοΦόρα όντας ουσιαστικά μία

μηχανή δρα ως "αγωγός" μεταξύ της συνειδητότηταςκαι του ύπνου και υπό προυποθέσεις

μπορεί να οδηγήσει στις υπναγωγικές και υπνοπομπικές εμπειρίες. Θα μπορούσε και να

χαρακτηριστεί ως ένα δοχείο συγκέντρωσης του χώρου του ύπνου ως διάσταση και ως

εμπειρία.



Diploma thesis
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L'Endormeuse is an attempt to investigate the relations between realityjfantasy, subject

/object, active/passive, private/public and suggests a hybrid environment, a room-machine

of an hypnotic experience which comprises out of three elements: the rotorelief ( the

sleeping machine), the "tub" ( the sleeping space) and the bed.

The design of this installation-room began with the transformation of Marcel Duchamp's'

hypnotic disk "Chinese Lantern", one of the Rotoreliefs, ίπ three dimensions creating the

spacial dimension of the geometric motif of the disk.

The geometry of the Rotoreliefs is based οπ eccentric circles slightly misplaced, which

produce a warp and the illusion of a three dimensional space when they turn with the help

of a motor at a steady rhythm. The beating rotating movement of the rotoreliefs is related

with the throwing of the pottery maker and from the Anemic Cinema by Duchamp we are

transferred conceptually at the tub of Diogenes ίπ which he slept. L'Endormeuse is an

attempt to redefίne this constitution and to point out their relation ίπ spatial dimensions.

The logic of the eccentric circles is also transfused at the design of the sleeping space, the

"tub", which is the steady part of the construction. Α cavity is created, a type of grotto,

grooved οπ the inside as an optical continuity of the rotating part of the construction, into

which the bed is adjusted in a way so that the gaze can be focused at the rotating rotorelief.

This is about an installation, a kind of experimental sleeping-room that exists as an isolation

space in which the user is behaving passively and is subjected by the room itself in the

sleeping routine. L'Endormeuse being a machine acts as a "conductor" between

consciousness and the state of sleep and under certain conditions can lead to the

hypnopompic and hypnagogic experiences. It would be characterized as a container of

accumulation of the space of sleep as a dimension and as an experience.



Υπνοφόρα
1

Θα μπορουσε να συνδεθεί ο Marcel Duchamp και ο Διογένης ο Κυνικός και πιο

συγκεκριμένα τα Rotoreliefs με το περίφημο πιθάρι; Η εργασία αυτη προσπαθεί να

μελετησει τον υπνο μέσα από ένα μεγάλο ευρος πηγών και αναφορών και να συσχετίσει

Μο διαφορετικέςσε πρώτο επίπεδο περιπτώσειςεπανερμηνευοντάςτες.

α υπνος αποτελει μία κατάσταση η οποία έχει αναλυθεί και επεξαργασθεί ιδιαίτερα από

τα πεδία των τεχνών και της επιστημης. Στην αρχαιότηταλατρευοταν ως θεός και ηδη από

εκείνη την εποχη η σχέση φαντασιακου και πραγματικότηταςκαι η προσπάθεια αντιληψης

τους ειχε απασχολησει την ανθρώπινη σκέψη. Χαρακτηριστικά μάλιστα είχε επισημάνει ο

Σωκράτης στον Θεαίτητο ότι ο χρόνος του υπνου είναι ίσος με το χρόνο της εγρηγορσης

και ότι και στα Μο χρονικά διαστηματα είμαστε πεπεισμένοι ότι βιώνουμε μία

πραγματικότητα.
2

Η Υπνοφόρα επιχειρεί να διερευνησει τις σχέσεις μεταξυ πραγματικου/φαντασιακου,

υποκειμένου/αντικειμένου,ενεργητικου/παθητικου,ιδιωτικου/δημοσίουκαι προτεινει ένα

υβρικό περιβάλλον, ένα δωμάτιο-μηχανη μιας υπνωτικης εμπειρίας, το οποιο αποτελείται

από τρία στοιχεία: το rotorelief [η υπνωτικη μηχανηJ, το "πιθάρι" [ η κοιλότητα μέσα

στην οποία ξαπλώνει κανεις] και το κρεβάτι.

α σχεδιασμός αυτου του δωματιου-εγκατάστασης ξεκινησε με την μεταφορά του

υπνωτικου δισκου του Marcel Duchamp "Chinese Lantern", ένα από τα Rotoreliefs

(1923), στις τρεις διαστάσεις δημιουργώντας τη χωρικη υπόσταση του γεωμετρικου

μοτιβου του δΙσκου. Η γεωμετρια των Rotoreliefs βασιζεται σε έκκεντρους κυκλους

ελαφρώς μετατοπισμένους, οι οποίοι παράγουν μια στρέβλωση και την Ψευδαισθηση του

τρισδιάστατου χώρου όταν περιστραφουν με τη βοηθεια μιας μηχανης έχοντας ένα

σταθερό παλμό κΙνησης. α Ducl1amp ειχε παθιαστει με τις οπτικές μηχανές, τις αρχές του

στερεοσκοπιου και την ενδοσκόπηση και χρησιμοποιουσε την Ψευδαισθηση σαν έναν

κινητηριο μοχλό της λειτουργιας του οπτικου ασυνειδητου.
3
Τα rotoreliefs' δεν ειχαν

σχεδιαστει με βάση την εικόνα μιας στρογγυλης κατασκευης, αλλά επιχειρουσαν να

αναδειξουν μια τοπολογικη οπτικη γωνια ενός εσωτερικου αναγΛUφoυ και αποτελουν

εμβληματα του οπτικου ασυνειδητου μέσα από το πρισμα του υπνωτικου χαρακτηρα της

παλμικης περιστροφικης κΙνησης.4 Έτσι λοιπόν σχεδιάστηκε ένας μηχανισμός όπου το

rotorelief ειναι πλέον τρισδιάστατο και η κοιλότητά του ανάγλυφη και το οποιο με το

1 Ο τίτλος προέρχεται από το ομώνυμο διήγημα του Γκυ ντε fωπασαν στο ''Ο Οξαποδός και

άλλες ιστορίες τρόμου και τρέλας", εκδ. Ίκαρος, 1992. Πρωτότυπος τίτλος "L'endorιneuse''.

2 Πλάτων, Θεαίτητος

3 Rosalind Κrauss, The Opticol UnconsciollS, 1it Press, 1994
4Κατάλογος της έκθεσης, Hjιpnos, I1IIoges et inconcients en E1frope (1900-1949), Musee de Ι' Hospice
Comtesse a Lille, 2009



ρυθμό περιστροφης του οδηγει σε μια ζάλη, σε μια ολισθηση στον ύπνο. Εξάλλου και η

ιδια η λέξη rororelief αποτελειται από δύο συνθετικά που περιγράφουν αυτη τη συνθηκη,

τη μηχανικη περιστροφη και το ανάγλυφο.

λυτός ο στροβιλισμός, η παλμικη περιστροφικη κινηση των rororeliefs επιχειρειται στη

συνέχεια να παραλληλιστει με τον τροχό που χρησιμοποιούν οι αγγειοπλάστες για την

παραγωγη των κεραμικων. Και στις δύο περιπτωσεις δημιουργειται χωρος με τη

γεωμετρια των κύκλων· στη μια ψευδαισθιακά και στην άλλη πραγματικά. Σε αυτη τη βάση

θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τον ανάγλυφο εσωτερικό χωρο του rororelief με αυτόν

ενός πιθαριού. Η περιστροφικη κινηση του τροχού του αγγειοπλάστη και και η διαδικασια

πλασιματος του πιθαριού δημιουργούν μια σπειρα που έχει άμεση σχέση με το

ψευδαισθιακό μοτίβο του rororelief. Από το Anemic Cinema (1926) του Duchamp, στο

οποίο ειχε χρησιμοποιησει τα rororeliefs μεταφερόμαστε εννοιολογικά στο πιθάρι του

Διογένη μέσα στο οποίο κοιμόταν και αποτελούσε την κατοικία του. Η Υπνοφόρα

προσπαθει να επανερμηνεύσει αυτη τη συνθηκη και να αναδειξει σε χωρικές διαστάσεις τη

σύνδεση τους.

Η λογικη των έκκεντρων και ελαφρως μετατοπισμένων μεταξύ τους κύκλων συνεχιστηκε

και στο σχεδιασμό του χωρου του ύπνου, του πιθαριού, ο οποίος ειναι το σταθερό κομμάτι

της κατασκευης. Δημιουργειται μια κοιλότητα, ένα ειδος grotto, ανάγλυφο στο εσωτερικό

του ως οπτικη συνέχεια του περιστρεφόμενουστοιχειου της εγκατάστασης.Μέσα σε αυτη

την κοιλότητα ειναι προσαρμοσμένο το κρέβατι με τέτοιο τρόπο ωστε το βλεμμα να

επικεντρωνεται στο rororelief που περιστρέφεται. Το κρεβάτι έχει μελετηθεί να ειναι στο

κατάλληλο ύψος και με την κατάλληλη κλίση στην πλάτη ούτως ωστε το οπτικό πεδιο να

φτάνει σε βάθος μέχρι και τον τελευταιο δαχτύλιο του rororelief. Η εισοδος δε στην

κατασκευη αυτη γίνεται από τον τελευταιο δακτύλιο, από το στόμιο του πιθαριού.

Ενδεικτικά, η Υπνοφόρα προτείνεται για εγκατάσταση σε οικιακούς χωρους, στο

εσωτερικό μιας κατοικιας, στην αυλη και στην ταράτσα, αλλά και σε νοσοκομειακούς

χωρους. Το υλικό κατασκευης της προβλέπεται να ειναι fiberglass.

Πρόκειται για μια εγκατάσταση, ένα ειδος πειραματικού υπνο-δωματιου που υφισταται

και ως χωρος απομόνωσης μέσα στον οποίο ο χρηστης λειτουργεί παθητικά και

υποβάλλεται από το ίδιο το δωμάτιο στη διαδικασία του ύπνου. Η Υπνοφόρα όντας

ουσιαστικά μια μηχανη δρα ως "αγωγός" μεταξύ της συνειδητότητας και του ύπνου και

υπό προυποθέσεις μπορει να οδηγησει στις υπναγωγικές και υπνοπομπικές εμπειρΙες.S Θα

μπορούσε και να χαρακτηριστεί ως ένα δοχειο συγκέντρωσης του χωρου του ύπνου ως

διάσταση και ως εμπειρΙα.

5 Η υπναγωγια ειναι η μεταβατική περιοδος απΌ την κατασταση εγρήγορσης στον ιJπνo ενώ το

υπνοπομπικΌ σταδιο είναι το στάδιο της συνειδητΌτητας που παρατηρείται Όταν καποιος ξυπναει.
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