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Στόχος είναι η 
εγκατάσταση του 

παιχνιδιού μέσα στην 
πόλη, με στόχο αυτή 

να αποτελέσει ένα 
“διάλλειμα" στο αστικό 

περιβάλλον. Το παιχνίδι 
είναι μία ελεύθερη 

δραστηριότητα, η οποία 
παραμένει απολύτως 

συνειδητά έξω από τον 
συνήθη” βίο. Σε αυτή 

τη βάση η διάσπαση 
της ρουτίνας ακόμη 

και της ίδιας της πόλης, 
γιγαντώνει την κλίμακα 

του παιχνιδιού σε ένα 
παιχνίδι μέσα στην ίδια 

την πόλη. 
Επισημαίνοντας ότι το 
παιχνίδι δεν πρόκειται 

αποκλειστικά για 
παιδικό προνόμιο, αλλά 

αφορά μία ευρύτερη 
ηλικιακή ομάδα, γίνεται 
η επιλογή του αγγλικού 

όρου play-scape, ώστε 
να χαρακτηρίσει το 

σύνολο των κατασκευών 
που συστήνονται και 

γκαθίστανται στην πόλη.
Ως ενήλικες με 

παιχνιδιάρικη διάθεση 
βλέπουμε τους δρόμους 

της πόλης ως ένα

τεράστιο ελεύθερο 
πεδίο προς κατάληψη.
Οι δρόμοι συνθέτουν το 
μεγαλύτερο μέρος του 
δημόσιου χώρου στην 
πόλη. Η ιδέα ότι οι δρόμοι 
στη σύγχρονη πόλη, 
και κυρίως οι δρόμοι 
εντός έντονα οικιστικών 
περιοχών, είναι απλά 
δρόμοι, χώροι όπου 
κινούνται και σταθμεύουν 
τα αυτοκίνητα, έχει 
παρεισφρήσει σε εμάς 
σταδιακά και τώρα 
έχει γίνει ένα αποδεκτό 
γεγονός. Με διάθεση 
αναίρεσης αυτής 
της αντίληψης και 
δημιουργίας μίας νέας 
πιθανής εικόνας για 
τους δρόμους, αυτοί 
επιλέγονται ως το 
“οικόπεδο" επέμβασης.

Η τοποθέτηση 
του συνόλου των 
"παιχνιδιών" γίνεται 
έπειτα από συγκεκριμένες 
παραδοχές σχετικές 
με τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία της κάθε 
πόλης. Έπειτα από ένα 
σύνολο περιορισμών και 
παραμέτρων προκύπτουν

οι συγκεκριμένοι δρόμος 
και από αυτούς το τμήμα 

εκείνο που μπορεί να 
υποδεχθεί.

Η εικόνα μιας 
ομάδας ανθρώπων 
που επιχειρούν να 

παράγουν ήχο με 
κάποια ρυθμικότητα, ή 

μουσικότητα, παραπέμπει 
σε μία ομάδα παιχνιδιού. 

Η παραγωγή του ήχου 
λοιπόν μας δελέασε ως 

προς τη δημιουργία μιας 
κατάστασης παιχνιδιού.

Κάθε μέσο που μπορεί 
να παράγει ήχους μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως 
μουσικό όργανο, είναι 
ο σκοπός της χρήσης 

του αντικειμένου που 
το καθιστά ένα μουσικό 
όργανο. Κατά αυτόν τον 

τρόπο προέκυψε μία 
αναζήτηση των ιδιοτήτων 

των μουσικών οργάνων 
και των τρόπων με 

τον οποίων μπορεί να 
παραχθεί ήχος. 

Το σύστημα των Sachs- 
Hornbostel διαχωρίζει 

τα μουσικά όργανα 
σε τέσσερις βασικές 
κατηγορίες ανάλογα 

με το τί είναι αυτό το 
οποίο πάλλεται ώστε να 
παραχθεί ο ήχος. Αυτές 

είναι οι εξής: 
.τα ιδιόφωνα, στα οποία 
ο ήχος παράγεται επειδή 
πάλλεται το κύριο σώμα 

του ίδιου του μέσου, 
_τα μεμβρανόφωνα, 

στα οποία πάλλεται μία 
τεταμένη μεμβράνη, 
_τα χορδόφωνα, στα 

οποία πάλλονται μία ή 
περισσότερες χορδές

algorithm ,

οι οποίες προκαλούν 
τον ήχο,
_τα αερόφωνα, τα οποία 
παράγουν ήχο από τις 
δονήσεις του αέρα σε 
διάφορες στήλες.
Στη συνέχεια 
προστέθηκε μία επιπλέον 
κατηγορία, αυτή των 
ηλεκτρόφωνων, στα 
οποία ο ήχος παράγεται 
με ηλεκτρονικά μέσα.
Με βάση την 
κατηγοριοποίηση των 
οργάνων από το σύστημα 
Sachs-Hombostel, 
επιλέγεται η σύνδεση 
κάθε κατηγορίας 
με μία κατασκευή.
Πέντε κατασκευές οι 
οποίες λειτουργούν ως 
πρεσβευτές του ήχου 
και του παιχνιδιού 
μέσα στην πόλη. Κάθε 
ένας αποτελείται από 
κοινές μονάδες οι 
οποίες σε διαφορετικές 
πυκνώσεις συστήνουν 
και ένα διακριτό σύνολο. 
Υποδέχονται διαφορετικά 
στοιχεία ώστε να 
παράγουν μικρά ηχητικά 
τοπία έπειτα από την 
διάδρασή τους με τον 
επισκέπτη.
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