
  

Home project: η καλλιτεχνική 
δημιουργία ως σημείο εκκίνησης για 

τη διερεύνηση του οικείου

Photo: Jim 
Goldberg
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Σκοπός της παρουσίασης και 
επιμέρους στόχοι

● Σκοπός της παρουσίασης είναι να 
συναντηθούμε γύρω από έναν δημιουργικό 
αναστοχασμό σχετικά με την έννοια του “Home” 
και την καλλιτεχνική δημιουργία, σημείο 
εκκίνησης της οποίας μπορεί να αποτελέσει το 
συγκεκριμένο θέμα, εστιάζοντας κυρίως στην 
τέχνη της φωτογραφίας

● Στόχοι της παρουσίασης:

1. να αναδείξουμε τις ψυχικές διεργασίες και τις 
ανάγκες που εμπλέκονται στη φωτογραφική 
πράξη και δημιουργία 2



  

3. να αναστοχαστούμε γύρω από τις έννοιες και 
τους ορισμούς του Home

4.να διευρύνουμε τις αναπαραστάσεις μας 
γύρω από το θέμα

5.να το προσεγγίσουμε βιωματικά, 
καταφέρνοντας να απελευθερώσουμε τις 
δημιουργικές δυνάμεις της ομάδας προς 
όφελος της καλλιτεχνικής δημιουργίας των 
μελών της
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Για ποιους λόγους φωτογραφίζουμε; 

Αναζήτηση εσωτερικών αναγκών και 
των ψυχικών διεργασιών που 

ανακινούνται
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Φωτογραφίζουμε για διάφορους λόγους, οι 
οποίοι μπορεί να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
εσωτερικών αναγκών:

● Η ανάγκη να αποτυπώσουμε θέματα και 
μοτίβα που μας απασχολούν στη ζωή μας.

● Η ανάγκη να διαχειριστούμε ή να 
αποτυπώσουμε περιόδους της ζωής μας, οι 
οποίες έχουν ένα ιδιαίτερο νόημα για εμάς.
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● Να αφήσουμε το αποτύπωμά μας στο χρόνο 
(φωτο-ταυτότητες, αυτοπορτρέτα, 
αυτοβιογραφική φωτογραφία, οικογενειακά 
albums).

● Να  καταγράψουμε κάτι στο παρόν για να το 
δούμε από απόσταση στο μέλλον.

● Να εξοικειωθούμε με άγνωστα μέρη ή με ότι 
μας προκαλεί ανασφάλεια (Sontag, 1977).

● Η ανάγκη να εκφράσουμε κομμάτια του εαυτού 
μας  (συνειδητού ή ασυνείδητου). Δηλαδή:

Η φωτογραφία ως ένα εσωτερικό ταξίδι. 
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Αποτυπώνουμε όχι μοναχά που πήγαμε, τα 
μέρη που επισκεφθήκαμε, αλλά και που 
κατευθυνόμαστε. Η φωτογραφία δεν παγώνει 
μόνο το παρόν, αλλά μας συνδέει με το 
παρελθόν και το μέλλον.

● Σε κάθε περίπτωση η φωτογραφία μεταφέρει 
πάντοτε την εσωτερική μας εμπειρία. 
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Αυτό συμβαίνει γιατί οι φωτογραφίες μπορούν 
να αποτελέσουν σύμβολα των εσωτερικών μας 
εικόνων. 

● Η εικόνα είναι κοντινότερη από τις λέξεις στην 
ασυνείδητή μας ζωή. Ο Freud (“Το Εγώ και το 
Εκείνο, 1923) αναγνωρίζει αυτόν τον τρόπο 
σκέψης, δηλαδή σε εικόνες, ως πιο κοντινό στις 
ασυνείδητες διεργασίες.
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● Οι εσωτερικές μας εικόνες εδρεύουν στον 
εσωτερικό τόπο της μνήμης μας, συνήθως 
ανάμεσα στον συνειδητό και το ασυνείδητό μας 
κομμάτι και είναι φορτισμένες συναισθηματικά

● Γι’αυτό λοιπόν κάποιες φορές έχουμε την 
αίσθηση ότι τελικά δεν επιλέγουμε εμείς τις 
εικόνες ή τις φωτογραφίες αλλά εκείνες εμάς

● Εν τέλει οι φωτογραφίες που τραβάμε και 
επιλέγουμε να παρουσιάσουμε αποτελούν και 
μία απόπειρα επικοινωνίας. 
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Μεταφέρουμε στο εν δυνάμει κοινό, κάτι από 
την εσωτερική μας ατμόσφαιρα.

● Συμβαίνει ένα δημιουργικό παιχνίδι ανάμεσα 
στις λέξεις (π.χ. ανάθεση ενός θέματος) και στις 
εσωτερικές μας εικόνες. Αριστερό και δεξί 
ημισφαίριο

● Φυσικά κατά τη διάρκεια της φωτογραφικής 
πράξης και δημιουργίας κινητοποιούνται και 
περισσότερο έλλογα και συνειδητά εσωτερικά 
δυναμικά. Ζήτημα εστίασης στην παρούσα 
ομιλία 10



  

Αφού έχετε χωρίσει ένα φύλλο χαρτί σε δύο 
στήλες, σημειώστε στην αριστερή, με τον πιο 
γρήγορο και αυθόρμητο που μπορείτε, 5 λέξεις 
που σας φέρνει συνειρμικά, η λέξη “home”.

~ έχετε 1 λεπτό
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Home: απόπειρα κατανόησης μίας 
“θολής” έννοιας

Photo: Jacob Aue Sobol
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● Η δυσκολία ορισμού της έννοιας οφείλεται σε 
παράγοντες, όπως οι παρακάτω:

α) πρόκειται για μία πολυδιάστατη έννοια, με 
την οποία ασχολούνται διάφορες επιστήμες 
(ψυχολογία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, 
ιστορία, φιλοσοφία, αρχιτεκτονική, γεωγραφία 
κ.α.)

β) ενώ κατέχει κεντρικό ρόλο στη ζωή μας,
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παράλληλα ενέχει πλούσια κοινωνική, 
πολιτισμική και ιστορική σημασία.

●  Με άλλα λόγια εμπεριέχει βαθύτερα νοήματα 
σε διάφορα επίπεδα που ενώ μοιάζουν 
αυταπόδεικτα εν τέλει είναι δύσκολα να τα 
προσδιορίσουμε

● Πιο πυκνό και πολυεπίπεδο νόημα από αυτό  
της οικογένειας

14



  

● Δεν είναι μία συγκεκριμένη λέξη, αλλά 
περισσότερο ένα αφηρημένο σημαίνον ενός 
ευρέως φάσματος νοημάτων και συσχετίσεων

● Οι ορισμοί που κατά καιρούς επιχειρούνται να 
δοθούν μπορεί είτε να μην είναι ακριβείς, ή 
αντίστροφα να μην καταφέρνουν να 
αποτυπώσουν την πολιτισμική ή προσωπική 
σημασία που εμπεριέχει ως έννοια.
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Διάφορες λέξεις και σημαίνοντα σε 
διαφορετικές γλώσσες

● (Hobsbawn, 1993) στη γερμανική γλώσσα 
συναντούμε τη διαφορά μεταξύ “heim” και 
“heimat”, με τον δεύτερο όρο να ανοίγεται σε 
σημασίες που τον τοποθετούν στη δημόσια 
σφαίρα, στον άξονα της συλλογικότητας. 
Θυμίζει τη λέξη motherland.

● Στα ελληνικά συναντούμε την “Εστία”, θεά της 
οικιακής ζωής. Η χρήση της λέξης μεταφέρει τις 
έννοιες του σπιτικού, του κεντρικού ρόλου του 
καταλύματος στη ζωή των ενοίκων του, δηλ. ως 
σημείο αναφοράς, αλλά και της θαλπωρής, της 
ζωντανής παρουσίας εντός του. 
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● (Hollander, 1991), η λέξη “home” συγγενεύει με 
την γερμανική λέξη “heim”, η οποία προέρεχεται 
από την ινδοευρωπαική “kei”: “lying down” & 
“something dear or beloved”. Ο συγγραφέας 
ερμηνεύει τη σύζευξη των δυο, ως ένα μέρος να 
ακουμπήσει κανείς κάπου το κεφάλι του και να 
αισθανθεί οικεία.

● Τελικά ένα πλήθος νοημάτων γύρω από το 
home: μέρος/κατοικία, σπιτικό/νοικοκυριό/ 
εστία,
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 οικογένεια/ συγκάτοικοι, γεννέτηρα, πατρίδα, 
κοινότητα/ κοινωνική ή πολιτισμική ομάδα που 
ανήκουμε, περιβάλλον ή βιότοπος, ίδρυμα, 
μέρος όπου αισθανόμαστε ο εαυτός μας/ εκεί 
όπου νιώθουμε οικεία, μία κατάσταση/ μια 
εμπειρία/ ένας τρόπος να υπάρχουμε στον 
κόσμο.
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Συμβολικά νοήματα γύρω από τη 
λέξη “home”

● Ως ο εαυτός, η γαλήνη και η ευτυχία, η 
αυτοπραγμάτωση, το “λιμάνι”, η 
συντροφικότητα, αλλά και ως περιορισμός, ως 
φυλακή, εγκλεισμός/μέρος από το οποίο 
θέλουμε να αποδράσουμε, θάνατος.
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Home & House: σημεία σύγκλισης 
και σημεία απόκλισης. Ιστορική 

προσέγγιση
1. Το σπίτι ως φυσική οντότητα (House) στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Σύγκλιση του 
home προς το house:

● Από τα τέλη του 17ου αι με την άνοδο της 
αστικής τάξης αναδύονται 2 πτυχές μίας 
“οικιακής ηθικής” α) η έννοια του homeland, η 
οποία προάγει την ιδέα του εθνικισμού και του 
πατριωτισμού και αποσκοπεί στη διατήρηση 
του πλούτου.
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● β) (19ος αι.) Η έννοια “home” μετατοπίζεται από 
το νόημα του χωριού ή της γεννέτηρας και 
αρχίζει να κλίνει περισσότερο προς το (house), 
δηλ. την οικία . 

● Home και house ενοποιούνται τόσο κανονιστικά 
όσο και νομοθετικά, πχ. στην αγγλική 
νομολογία (Rykwert, 1991)
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● Καπιταλιστικός τρόπος ζωής και σύγχρονα 
ανεπτυγμένες χώρες: προωθείται η 
συγχώνευση ανάμεσα στις έννοιες home και 
house, με ιδεολογική χροιά. Το βάρος 
μετατοπίζεται από την ευθύνη του κράτους & 
θεσμών αλλά στους πολίτες και την 
ιδιωτικότητα.

● Όλα τα παραπάνω έχουν επηρεάσει κ την 
αρχικτεκτονική αφού ήδη από την εμφάνιση  της 
“οικιακής ηθικής” ως “modus vivendi”, 
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αναδύονται οι έννοιες της οικιακής ζωής, της 
ιδιωτικότητας, της άνεσης κ.α. ως οργανωτικές 
αρχές του σχεδιασμού των σπιτιών.

● Μαζί με τα παραπάνω συναντούμε και την 
έννοια του ιδανικού σπιτιού “ideal house”, το 
οποίο κατασκευάζεται ως ανάγκη, ως στόχος 
προς επίτευξη, ενώ παράλληλα προκύπτει ως 
προιόν στη βιομηχανία του marketing
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Κριτική στη συγχώνευση των 
εννοιών  home και house.

● Σημεία κριτικής:

α) η συγχώνευση των 2 εννοιών και η κυριαρχία 
της φυσικής διάστασης του σπιτιού, αφήνει 
απ’εξω τους δεσμούς, τους οποίους 
αναπτύσσουμε με έναν τόπο (place attachment) 
και την ένταξη της νοητής αποτύπωσης του 
μέρους στην ταυτότητά μας, ως κομμάτι αυτής 
(spatial identity). Ενώ πρόκειται για κομβικά 
στοιχεία που συνθέτουν το βίωμα του σπιτικού, 
της εστίας/ home.
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β) η εξιδανικευμένη αλλά και απλουστευτική 
εξίσωση του home με το house, αφήνει απ’έξω 
τόσο εναλλακτικές όψεις της εμπειρίας (π.χ. το 
παράδειγμα της νομαδικής ζωής ή της 
προσφυγιάς ) όσο και την ένταξη των 
αρνητικών ή των σκοτεινών όψεων αυτής:

→ ενδοοικογενειακή βία (domestic violence)

→ ολοκληρωτικά ιδρύματα

→ αστεγία
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→ περιθωριοποιημένες ομάδες, γκέτο

→ αστεγία

→ καταπιεσμένοι νέοι στις πατρικές τους εστίας

→ φτώχια και επισφάλεια
● Το σπίτι δεν μας δημιουργεί μόνο την αίσθηση 

της άνεσης, ούτε μοναχά μας εμπνέει. Μπορεί 
επίσης και να μας δυσκολεύει, να μας περιορίζει 
και να μας χειροτερεύει σε ψυχολογικό επίπεδο.
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 Η ιδιαιτερότητα του home.
● Tognoli (1987), 6 χαρακτηριστικά που 

ξεχωρίζουν την έννοια “home” από το σπίτι ως 
φυσική οντότητα (“house”) :

→κεντρικό ρόλο στη ζωή του ατόμου

→συνέχεια

→ιδιωτικότητα

→δυνατότητα για έκφραση του εαυτού

→στοιχείο της προσωπικής ταυτότητας

→συνδέεται με τις κοινωνικές μας σχέσεις 
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● Jackson (1995): το σπίτι πάντοτε βιώνεται ως 
σχέση, είναι δυναμική έννοια και εμπεριέχει 
ένταση, όπως άλλωστε κάθε άλλη λέξη, την 
οποία χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε ή να 
καλύψουμε ένα συγκεκριμένο είδος εμπειρίας. 
Πάντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πει 
κάτι, αλλά να γεννήσει και το αντίθετό του. Π.χ. 
το σπίτι μπορεί να μας εμπνεύσει ασφάλεια 
στην μία περίπτωση ή φόβο και περιορισμό 
στην άλλη.

● Massey (1992, 1994): δεν υπάρχει κάποια 
αντικειμενική αλήθεια ή κάποια αυθεντία για να
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ορίσει τι είναι το σπίτι/ εστία. 
● Είναι κάτι το πραγματικό, το ιδανικό; Είναι μια 

ανάμνηση ή μία νοητική κατασκευή;
● Στην πραγματικότητα η έννοια του τόπου 

(place) συγκροτείται μέσα από τις κοινωνικές 
σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων 
σε μία δεδομένη χρονική στιγμή.

●  Άρα εν γένει η ταυτότητα ενός τόπου είναι 
προσωρινή ή αλλιώς είναι σε ροή. Αυτό που 
προσδίδει σταθερότητα και ταυτότητα σε ένα 
τόπο, είναι η μνήμη, ο χώρος που το 
κατασκευάζουμε και το τοποθετούμε μέσα μας. 
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● Η μνήμη φωτίζει και μεταμορφώνει το 
αντικείμενο του συλλογισμού μας. Το 
μετασχηματίζει μέσα από τα προσωπικά μας 
φίλτρα, τα οποία επηρεάζονται, από διάφορους 
παράγοντες, όπως την ιστορία μας, τους 
πολιτισμικούς κανόνες, τις προσωπικές μας 
φαντασιώσεις, την ιδεολογία μας, τη λαχτάρα 
και το συναίσθημά μας, από το στάδιο ζωής στο 
οποίο βρισκόμαστε και ένα πλήθος άλλων 
παραγόντων τους οποίους είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να απομονώσουμε

● Πάντως η μνήμη δεν είναι γραμμική και δεν 
αφορά μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο παρόν 
& μέλλον. 30



  

Αναπαραστάσεις γύρω από την 
έννοια του “home”

              Το σπίτι ως παράδεισος.

Photo: Jacob 
Aue Sobol 31



  

               Το σπίτι ως οικογένεια.

Photo: Jim 
Goldberg 32



  

                       Σπίτι και φύλο

Photo: Daido 
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 Το σπίτι ως ένα στατικό σημείο στον χώρο.

Photo: Adam 
Panczuk 34



  

Being at home (in the world)
● Τελικά το σπίτι αποτελεί μέρος, κατάσταση ή 

εμπειρία; Κάτι άλλο ή όλα αυτά μαζί;
● Φαίνεται ότι ακριβώς επειδή αποτελεί 

πολυεπίπεδη έννοια, κάθε τύπος προσέγγισης 
ανταποκρίνεται σε ένα διαφορετικό κομμάτι της 
εμπειρίας αυτής της έννοιας και αφήνει απ’εξω 
κάποια άλλα.

● Παραδείγματος χάριν, δεν μπορεί να είναι μόνο 
κάτι το απτό ή ένας χώρος γιατί οι άνθρωποι 
μπορεί να ορίζουν ως σπίτι τους ένα 
συναισθηματικό ή πολιτιστικό περιβάλλον, ένα 
ιδεολογικό σύστημα ή μία ιστορική περίοδο κ.α.
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● Η φαινομενολογία δίνει έμφαση στο βίωμα και 
την εμπειρία, έτσι λοιπόν μπορεί ερμηνεύσει 
αποδοτικότερα το βίωμα ενός άστεγου σε 
αντίθεση με την εστίαση στη φυσική δομή του 
σπιτιού.

● Γιατί οι άνθρωποι έχουν μία αίσθηση για το 
σπίτι ακόμη και αν δεν έχουν καμία εμπειρία ή 
ανάμνηση από αυτό; 
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● Δεν μένουμε πάντα απλά στην εμπειρία 
υπάρχει μια αναζήτηση, ένας δεσμός, 
εξυπηρετεί μια εσωτερική λειτουργία.

●  Μπορεί να υπάρχει η φαντασίωση του σπιτιού 
χωρίς να στεκόμαστε στην τρέχουσα εμπειρία 
μας ή χωρίς να υπάρχει καθόλου αυτή

● “Human beings are home makers” (T. Ingold)



  

Ή μήπως..;

“Human beings are home seekers”….

Photo: Jim 
Goldberg 38
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