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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
τθν εργαςία αυτι παρουςιάηεται μία προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ τθσ ρευςτότθτασ, εςτιάηοντασ ςτθ δθμιουργικότθτα που
εμπεριζχει, ωσ μζςο ανάπτυξθσ δομισ ςτο χϊρο τθσ τζχνθσ και, ειδικότερα, ςτθ ςφγχρονθ (πειραματικι) μουςικι. Η
ρευςτότθτα προςεγγίηεται ωσ δθμιουργικι επανάλθψθ και παραγϊγιςθ χαρακτθριςτικϊν, που μποροφν να αποτελζςουν
αντιλιψεισ δομισ, ςυμπεριφοράσ, ςυνφπαρξθσ και εξζλιξθσ, τόςο ςε μικροδομικό όςο και ςε μακροδομικό επίπεδο. Μζςα
από κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και μεταφορζσ ςε παράλλθλουσ χϊρουσ, όπωσ τθσ αρχιτεκτονικισ, εξετάηεται θ ερμθνεία τθσ
ρευςτότθτασ με τρόπουσ και μζςα υλοποίθςθσ που κακορίηονται από τουσ εκάςτοτε ςτόχουσ προςζγγιςθσ. Επιπλζον,
εξετάηεται μία μελζτθ-περίπτωςθσ ςε ζνα ζργο του γράφοντοσ (Octonions για ορχθςτρικό ςφνολο), ςτθν οποία ανιχνεφονται
θ κεωρθτικι βάςθ μοντελοποίθςθσ τθσ ρευςτότθτασ, μζςω των ρευςτϊν μορφοκλαςματικϊν δομϊν οκτονίων, αλλά και ο
τρόποσ εφαρμογισ τθσ ςτθν πράξθ. Σα χαρακτθριςτικά παραδείγματα που παρουςιάηονται αποκαλφπτουν μια δομθμζνθ,
αποτελεςματικι και εξελίξιμθ διαδικαςία δθμιουργίασ που ςτθρίηεται ςτθ δυναμικι τθσ ρευςτότθτασ και που μπορεί να
αποτελζςει μια εναλλακτικι ζκφραςθ του πειραματικοφ χαρακτιρα τθσ ςφγχρονθσ μουςικισ.

ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ
Η ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΣΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ
Ωσ ρευςτότθτα χαρακτθρίηεται μία από τισ ιδιότθτεσ τθσ φλθσ, ιδίωσ των υγρϊν αλλά και των αερίων, και
ςυγκεκριμζνα θ ικανότθτά τουσ να ρζουν ςε κάποιο δομθμζνο περιβάλλον. Ο ίδιοσ επίςθσ όροσ χρθςιμοποιείται
προκειμζνου να χαρακτθρίςει τθν ιδιότθτα αυτι ωσ φυςικό μζγεκοσ αντίςτροφο του ιξϊδουσ (δθλ. του
κολλϊδουσ). Ζτςι, θ ροι που υπονοείται από τθ ρευςτότθτα ςτρζφει το ενδιαφζρον ςτθν παρατθροφμενθ
ςυνεχόμενθ κίνθςθ τθσ μορφισ τθσ φλθσ μζςα ςτο χϊρο οριςμοφ. Αυτι θ κίνθςθ, με τθ ςειρά τθσ, απαιτεί μια
δυναμικι μεταβολι τθσ παρατθροφμενθσ κατάςταςθσ, θ οποία οριοκετεί και το ρόλο τθσ διζγερςθσ ςτο
ςφςτθμα παρατιρθςθσ, προςδίδοντάσ του μθ-ςτάςιμα χαρακτθριςτικά.
Από τθ ςτιγμι που θ ρευςτότθτα αγγίηει τθ μορφι τθσ φλθσ, επθρεάηοντασ τθν κίνθςι τθσ και εκφράηοντασ τθ
λειτουργία τθσ διζγερςισ τθσ, αποκτά ςθμαντικι ςχζςθ μαηί τθσ, δθμιουργϊντασ ςθμεία αναφοράσ για τον
επθρεαςμό-αλλθλεπίδραςθ ι/και τθν αλλαγι ι/και τθν επαναςφςταςι τθσ ςε νζεσ μορφζσ. Αυτι θ ςυςςϊρευςθ
δυναμικισ ενζργειασ που εκτονϊνεται ςε κινθτικι αποτελεί και τθν αφετθρία δόμθςθσ των δθμιουργικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ ρευςτότθτασ.

1

1

ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΦΕΣΗΡΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
Μζςα από τθ κεϊρθςθ τθσ δυναμικισ τθσ ρευςτότθτασ κα μποροφςε κανείσ να εντοπίςει δθμιουργικά
χαρακτθριςτικά, αναγνωρίηοντασ ςε αυτιν ιδιαίτερα το ρόλο τθσ παραγϊγου (ωσ διαφορά μιασ ρζουςασ
κατάςταςθσ από μία άλλθ) και τθσ δθμιουργικισ επανάλθψθσ (ωσ απεικόνιςθ μιασ διαδικαςίασ που μπορεί να
μοιάηει με προθγοφμενεσ (ςε χρόνο ι/και χϊρο) αλλά όχι απόλυτα). Μια ευκεία αντιςτοίχιςθ κα μποροφςε να
γίνει με τισ απόψεισ του Gilles Deleuze ςχετικά με τθ διαφορά και τθν επανάλθψθ ςτο χϊρο τθσ φιλοςοφίασ.
Όπωσ αναφζρει ο Deleze (1994), θ διαφορά και θ επανάλθψθ ζχουν μια πραγματικότθτα που είναι ανεξάρτθτθ
από τισ ιδζεσ τθσ ομοιότθτασ, ταυτότθτασ ι ιςοδυναμίασ. Η διαφορά δεν είναι παράγοντασ αρνθτιςμοφ ι
κατάργθςθ τθσ ομοιότθτασ, αλλά επιβεβαιϊνει τθν πραγματικότθτα μιασ ιδζασ. Επιπλζον, θ δθμιουργικι
επανάλθψθ εμπεριζχει ςτοιχεία (ι αςυνζχειεσ) που πολλαπλαςιάηονται (ι αντανακλϊνται) πολλζσ φορζσ με
μεταβλθτό τρόπο· κατά ςυνζπεια, θ διαφορά αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. Αυτοφ του είδουσ θ επανάλθψθ
μπορεί να διαμορφϊςει τθν παράγωγο και αντίςτροφα, δθμιουργϊντασ απλι ι πεπλεγμζνθ ςυςχζτιςθ μεταξφ
των επαναλιψεων, προφανι ι υπονοοφμενθ αλλθλεπίδραςθ, ςτατικι ι δυναμικι ςυνφπαρξθ, εκτεταμζνθ ι
ζντονθ επίδραςθ, χωρικι ι χρονικι εξάρτθςθ, ορατι (υλικι) ι εςωτερικι (πνευματικι) εξζλιξθ.
Σο ερϊτθμα που ανακφπτει είναι κατά πόςο θ φόρμα απεικόνιςθσ (ι χϊροσ οριςμοφ) επάγει περιοριςμοφσ ςτθ
γζνεςθ, διατιρθςθ ι επζκταςθ των διαφορϊν, ι με άλλα λόγια, εάν θ ρευςτότθτα μπορεί να αποτελζςει απλά
περιεχόμενο μιασ φόρμασ που διζπεται από κανόνεσ και όρια ι να ςυςτιςει θ ίδια μία εν δυνάμει φόρμα που
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μπορεί ςυνεχϊσ μεταβάλλεται και να αυτο-ορίηεται .
Ο προβλθματιςμόσ αυτόσ ςτρζφει το ενδιαφζρον ςτθν ταυτότθτα μιασ ιδζασ και κατά πόςο αυτι θ ιδζα (ι θ
ζκφραςι τθσ) μπορεί να εμπεριζχει τθ δυναμικισ τθσ ρευςτότθτασ. Για να μπορζςει αυτι θ απεικόνιςθ τθσ ιδζασ
να υποςτθρίξει τθ δυναμικι απαιτείται ο προςδιοριςμόσ μιασ κατάλλθλθσ αναφοράσ με τθν οποία μπορεί να
ςυγκρικεί και να προκφψει θ μετριςιμθ διαφορά (παράγωγοσ). Επιπλζον, πρζπει να αναγνωριςτεί ο ρόλοσ του
'διαφοριςτι' (αυτοφ που παράγει τθ διαφορά) και του 'διαφοριηόμενου' (αυτοφ που διαφοροποιείται). Ζτςι, ςτο
πλαίςιο τθσ αναφοράσ, θ ζννοια τθσ εςωτερικισ λογικισ που μπορεί να διζπει ζνα ςφςτθμα μπορεί να
δθμιουργεί και απεικονίςεισ τθσ απόςταςθσ από τθ λογικι αυτι ωσ μεταβολζσ, και άρα ωσ διαφοροποιιςεισ
(π.χ., μπορεί ακόμθ και ςε ζνα αυτο-οργανϊμενο ςφςτθμα, θ απόκλιςθ ςε κάποια χρονικι ςτιγμι από μία
κατάςταςθ να προςδιορίςει τθν κατάςταςθ ωσ αναφορά και τθν απόκλιςθ ωσ διαφορά). Ζτςι, θ φπαρξθ τθσ
δυνατότθτασ ζκφραςθσ τθσ διαφοράσ και απεικόνιςθσ του μεγζκουσ τθσ απόςταςθσ προςδιορίηει και τθ
ςθμαντικότθτα τθσ ιδζασ (ι τθσ ζκφραςισ τθσ) ωσ προσ τθ δυναμικι που εμπεριζχει.
Η πολλαπλότθτα τθσ διαφοράσ μπορεί να εκφραςτεί με μια πολυδιάςταςθ απεικόνιςθ των μεταβάςεων (μζςω
των παραγϊγων) ςε νζεσ καταςτάςεισ, γεγονόσ που υποδθλϊνει ζνα πολυδιάςτατο διάνυςμα εν δυνάμει
καταςτάςεων, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τθ δυναμικι (ρευςτότθτα) τθσ ιδζασ. Εάν οι μορφζσ ζκφραςθσ τθσ
ιδζασ προκαλοφν περιοριςμοφσ, τότε οι πολλαπλζσ διαςτάςεισ των διαφορϊν ςυρρικνϊνονται (ζςτω και για
κάποιο χρονικό διάςτθμα) ςε μία μόνο διάςταςθ, δθμιουργϊντασ μονοςιμαντο κζντρο βάρουσ που ςυγκλίνει
περιςςότερο ςτθν ομοιότθτα τθσ φόρμασ των εκφράςεων παρά ςτο περιεχόμενο τθσ ίδιασ τθσ ιδζασ. υνεπϊσ,
είναι ξεκάκαροσ ο ρόλοσ που παίηει ο κατάλλθλοσ οριςμόσ του διαφοριςτι και του διαφοριηόμενου ωσ προσ το
περιεχόμενο μιασ ιδζασ και τθσ επεκταςιμότθτάσ τθσ ςε νζεσ μορφζσ που ςυνδζονται με μια νζα δυναμικι τθσ,
προςδιορίηοντασ, με αυτό τον τρόπο, ζνα δυναμικό, αλλά ταυτόχρονα και ενοποιθμζνο, τρόπο κατανόθςθσ τθσ
μεταβολισ τθσ πραγμάτωςθσ τθσ ιδζασ και, κατ' επζκταςθ, κατανόθςθσ τθσ πραγματικότθτασ.
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Θα μποροφςε κανείσ να αντιπαραβάλλει τθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ ωσ μια ανάλογθ περίπτωςθ, όπου από τα πρϊτα βιματά
τθσ, π.χ., θ ανάπτυξθ του εμβρφου, αποτελεί μια δραματικι απεικόνιςθ ενόσ χϊρου οριςμοφ που ςυνεχϊσ (κακθμερινά)
μεταβάλλεται δομικά με μια δθμιουργικι ρευςτότθτα, τόςο ςε βιολογικό όςο και ςε νοθτικό επίπεδο. Η επανάλθψθ
διαδικαςιϊν και θ μεταβλθτότθτά τθσ (π.χ., ίςωσ με τθ μορφι προςτικζμενου κορφβου ςτθν προςλαμβάνουςα πλθροφορία)
προκαλεί τθ ςυνζχεια τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ εξζλιξθσ του ανκρϊπου, μεταβάλλοντασ κατάλλθλα και τθν αντίςτοιχθ
παράγωγο (βιολογικισ και πνευματικισ φκοράσ και εξζλιξθσ, αντίςτοιχα;). Κςωσ θ περιρρζουςα ρευςτότθτα τθσ ηωισ να είναι
αυτι που μεγιςτοποιεί και το πλθροφοριακό-βιωματικό, άρα και αξιακό, τθσ περιεχόμενο.

Η ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ Ω ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΡΦΗ ΣΗΝ ΣΕΧΝΗ
ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ
Μια προςζγγιςθ τθσ ρευςτότθτασ ωσ μζςο εξζλιξθσ μορφισ (μζςω των δθμιουργικϊν επαναλιψεων και
παραγϊγων) μπορεί να οριςτεί ςτο χϊρο τθσ γενετικισ εξζλιξθσ ενόσ πλθκυςμοφ, όπου θ ζννοια του πλθκυςμοφ
μπορεί να οριςτεί ςε πολλοφσ χϊρουσ, ζνασ από τουσ οποίουσ είναι και ο χϊροσ τθσ τζχνθσ. Για να γίνει
διαχειρίςιμθ θ ρευςτότθτα ωσ εξελικτικό μζςο μορφισ ςτθν τζχνθ κα πρζπει να προςδιοριςτεί ο τρόποσ
απεικόνιςθσ τθσ μορφισ αυτισ, τόςο ωσ τελικό αποτζλεςμα όςο και ωσ διαδικαςία παραγωγισ, αλλά και
προςδιοριςμοφ των διεργαςιϊν, ωσ αλλθλουχία πράξεων υλοποίθςισ τθσ. θμαντικό ρόλο ςτθν αντιμετϊπιςθ
αυτϊν των αναγκϊν παίηει θ ςυμπεριφορά του 'πλθκυςμοφ' (όπωσ αυτόσ ορίηεται κάκε φορά ςτο πλαίςιο
αναφοράσ). Ζτςι, μπορεί κανείσ να αναγνωρίςει ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι μια αναπτυςςόμενθ μορφι
ςτα μζλθ ενόσ πλθκυςμοφ· παρόλα αυτά, αυτι θ αναπτυςςόμενθ μορφι δεν είναι τίποτε άλλο από τθ εξζλιξθ
(παράγωγο) τθσ ςυμπεριφοράσ ολόκλθρου του πλθκυςμοφ, θ οποία ενεργοποιείται από τθν ενδογενι δυναμικι
του. αφϊσ θ δυναμικι αυτι προςδιορίηεται μζςα από τισ ουςιϊδεισ διαφορζσ· αυτζσ που οφείλονται ςε
γεγονότα, καταςτάςεισ, διεγζρςεισ που ςχετίηονται με δυναμικά-ςχεςιακά μεγζκθ του πλθκυςμοφ και όχι τόςο
ςε μεταβολζσ μεγεκϊν που προςδιορίηουν περιγραφικά χαρακτθριςτικά (π.χ., επεκταςιμότθτασ) του
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πλθκυςμοφ . Αυτζσ οι μεταβολζσ, ςτθν ουςία, επθρεάηουν ςχεςιακά χαρακτθριςτικά των μελϊν του πλθκυςμοφ
που ζχουν δθμιουργθκεί (ι δθμιουργοφνται) κατά τθν ανάπτυξθ του πλθκυςμοφ, είτε εξελίςςοντάσ τα είτε
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τροποποιϊντασ τα κατάλλθλα, καταργϊντασ κάποια και δθμιουργϊντασ νζα . Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να
οριςτεί και ζνα είδοσ 'αιςκθτικισ ευεξίασ' των μελϊν του πλθκυςμοφ, αναγνωρίηοντασ τθ δυναμικι τθσ
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μεταβολισ ςε εκείνα τα μζλθ που εμπεριζχουν το 'ςπόρο' τθσ εξζλιξθσ .
Είναι αξιοπρόςεκτο το γεγονόσ ότι ςτο χϊρο τθσ τζχνθσ, όταν ςε κάποια χρονικι περίοδο αναπτφςςονται κάποιεσ
νζεσ μορφζσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, μοιάηει ςαν να κορζνεται, ςχεδόν αυτόματα, και θ εξελικτικι διαδικαςία.
υνεχίηουν να παράγονται νζεσ φόρμεσ, αλλά ζχουν τόςο υψθλι ομοιότθτα με τισ αυκεντικζσ, ςαν οι επιλογζσ
ςτο χϊρο με τισ πικανζσ εκφράςεισ μορφισ μζςα ςτον οποίο ορίηεται και θ διαδικαςία τθσ εξζλιξθσ να ζχουν
εξαντλθκεί (Todd & Latham, 1992). Για να αποφευχκεί αυτό, κα μποροφςε να υιοκετθκεί θ προςζγγιςθ των
Deuleze και Guattari (1980), ςχετικά με τθ διατφπωςθ ενόσ 'αφθρθμζνου διαγράμματοσ' (ι 'εικονικισ
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πολλαπλότθτασ'), που αναφζρεται ςτθ λειτουργικότθτα και όχι ςτθ φόρμα και το περιεχόμενο τθσ μορφισ .
Αυτά τα αφθρθμζνα διαγράμματα μποροφν να ςυνδεκοφν με μακθματικι διατφπωςθ και να εκφραςτοφν, ςε
κεωρθτικό επίπεδο, ςτο μετρθτικό χϊρο. Με αυτό τον τρόπο μποροφν να διατυπωκοφν τα αμετάβλθτα
τοπολογικά χαρακτθριςτικά του χϊρου (π.χ., διαςταςιμότθτα και ςυνδεςιμότθτα), τα οποία εκφράηουν τα
δομικά χαρακτθριςτικά του αφθρθμζνου διαγράμματοσ. Ζτςι, οι χωρικζσ ςχζςεισ εκφράηονται τοπολογικά και
όχι μετρθτικά, ϊςτε να είναι δυνατι θ ανάπτυξθ διαφορετικϊν μορφϊν με ανεξάρτθτεσ χωρικζσ ςχζςεισ που δεν
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Θα μποροφςε κανείσ να φζρει ωσ παράδειγμα τον όγκο και τθ κερμοκραςία ενόσ δοχείου με νερό. Εάν το νερό του δοχείου
αυτοφ μοιραςτεί εξίςου ςε δφο δοχεία, τότε ςε κάκε δοχείο κα υπάρχει ο μιςόσ όγκοσ νεροφ ςε ςχζςθ με τον αρχικό. Ο όγκοσ
λοιπόν μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ζνα περιγραφικό μζγεκοσ που περιγράφει τθν επεκταςιμότθτα του πλθκυςμοφ των
μορίων του νεροφ και είναι διαιρζςιμοσ. Αντίκετα, θ κερμοκραςία του νεροφ παραμζνει θ ίδια, ανεξάρτθτα εάν το νερό
βρίςκεται ςτο αρχικό δοχείο ι ςτα δφο νζα δοχεία. Ζτςι, θ κερμοκραςία δεν είναι διαιρζςιμθ, και εκφράηει ζνα δυναμικό
μζγεκοσ που περιγράφει καλφτερα τισ ςχζςεισ μεταξφ των μορίων του νεροφ. Φυςικά θ ςυμπεριφορά των μορίων του νεροφ
κα μεταβλθκεί άμεςα με τθν αλλαγι τθσ κερμοκραςίασ, ςε αντίκεςθ με τθν περίπτωςθ αλλαγισ του όγκου του νεροφ.
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Μια διζγερςθ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι μπορεί να κεωρθκεί θ μετάλλαξθ, που ςε επίπεδο γονιδίων προκαλεί εξζλιξθ τθσ
μορφισ του οργανιςμοφ και των απογόνων του, επθρεάηοντασ ςταδιακά ολόκλθρο ι μζροσ του πλθκυςμοφ.
4
Με τθν ίδια λογικι, κα μποροφςε να κεωρθκεί και θ ςυμπλθρωματικι κατάςταςθ (π.χ., 'αιςκθτικι καχεξία'), θ οποία
μπορεί να αποτελεί ζνα είδοσ 'κορφβου' ςτθν εξζλιξθ του πλθκυςμοφ.
5
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι το αφθρθμζνο διάγραμμα του ςϊματοσ (π.χ., κεφάλι, ςϊμα, πόδια, χζρια), το οποίο
εκφράηει τθ λειτουργικότθτα και μπορεί να υιοκετθκεί για πλικοσ μορφϊν ςτθ φφςθ.
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ανικουν ςτο ίδιο μετρθτικό χϊρο, αλλά μποροφν να ζχουν τθν ίδια τοπολογία. Με αυτό τον τρόπο, τα
χαρακτθριςτικά τθσ εξζλιξθσ του πλθκυςμοφ εκφράηονται μζςα από τθ δυνατότθτα του χϊρου να δθμιουργεί
και να εξελίςςει χωρικζσ ςχζςεισ μεταξφ των μελϊν του, οι οποίεσ, με τθ ςειρά τουσ, ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ
νζων μορφϊν καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, τόςο μικροδομικά όςο και μακροδομικά.

ΣΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ
Οι οπτικζσ τθσ ρευςτότθτασ που αναπτφχκθκαν προθγουμζνωσ, ζχουν υιοκετθκεί ςτο χϊρο τθσ αρχιτεκτονικισ,
δθμιουργϊντασ το ρεφμα τθσ 'ρευςτισ αρχιτεκτονικισ' (liquid architecture) με ζμφαςθ ςτον κυβερνοχϊρο, όπωσ
τθν ειςιγαγε ο μεταμοντζρνοσ αρχιτζκτονασ Markos Novak (1992). Σο ζργο του Novak ειςάγει νζεσ μορφζσ
αιςκθτικισ αλλά, ταυτόχρονα, και νζεσ μορφζσ ςυμπεριφοράσ. Ο Novak δθμιουργεί ςτον κυβερνοχϊρο
τριςδιάςτατα αντικείμενα με ςυγκεκριμζνεσ χωρικζσ ςχζςεισ, οι οποίεσ όταν μεταβάλλονται μεταςχθματίηουν
όλα τα αντικείμενα, δθμιουργϊντασ νζεσ μορφζσ. Σο ενδιαφζρον ζγκειται ςτο ότι θ ρευςτότθτα τθσ μορφισ,
λόγω τθσ ρευςτότθτασ των χωρικϊν ςχζςεων, μεταβάλλεται και εξαρτάται αποκλειςτικά από τθν αλλθλεπίδραςθ
του αντικειμζνου με το χριςτθ και τθ κζςθ προσ ι/και μζςα ςε αυτό. Ζτςι θ αρχιτεκτονικι του Novak
ρευςτοποιείται και ανεξαρτθτοποιείται από τουσ δεςμοφσ τθσ λογικισ ωσ προσ το τι αναμζνει κανείσ από το
αρχιτεκτονικό ζργο, ποια είναι θ λογικι ςτθν οπτικι του ι πωσ διαγράφεται θ ζννοια τθσ βαρφτθτασ μζςα ςε
αυτό (Packer & Jordan, 2001). Πιςτεφει ότι θ αρχιτεκτονικι ςιμερα είναι ουςιαςτικά το αποτζλεςμα τθσ
ςφγκλιςθσ τθσ τζχνθσ με τθν τεχνολογία και τθν επιςτιμθ, υπερβαίνοντασ τισ διαςτάςεισ, τισ μορφζσ και τα
μεγζκθ του φυςικοφ κόςμου.
Η παραπάνω οπτικι ςαφϊσ υπονοεί και τθν εξζλιξθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ ςε δυαδικι μορφι,
επιτρζποντασ τθ ρευςτοποίθςθ και τθν ανεξαρτθτοποίθςι τθσ από ςυγκεκριμζνουσ χωρικοφσ δεςμοφσ,
δθμιουργϊντασ, ταυτόχρονα, 'επιπλζοντεσ' (floating) ψθφιακοφσ χϊρουσ (ι καλφτερα κόςμουσ) αναφοράσ, μζςα
ςτουσ οποίουσ αναπτφςςονται πλθκυςμοί που βιϊνουν ςυμπεριφορζσ, ςυνάπτουν ςχζςεισ, αλλθλεπιδροφν,
παράγουν τζχνθ. Με αυτό τον τρόπο, δθμιουργείται μια πραγματικότθτα που οι μεταβολζσ των οπτικϊν
ποιοτιτων, εςωτερικϊν περιεχομζνων και κοινωνικϊν εκφράςεϊν τθσ επιδροφν ςτθ διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ
νζων χϊρων (Rashid, 2000). Ζτςι, αναπτφςςεται μια αλλθλεπίδραςθ μεταξφ φυςικοφ και ψθφιακοφ χϊρου,
δθμιουργϊντασ εξελικτικζσ αφορμζσ, όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει και θ Kathy Rae Huffman (δικι μου
μετάφραςθ):
«Ο φυςικόσ χϊροσ παραμζνει ωσ αναγκαίοσ χϊροσ, αλλά θ αρχιτεκτονικι δεν μπορεί πλζον να υπακοφει ςε
ςτατικζσ ςυνκικεσ τοπικά προςδιοριςμζνεσ, αλλά να υπάρχει ςτο χϊρο των δεδομζνων (data space).»

(Huffman, 1999, 135)
Η παραπάνω αφετθρία ςυνεχίηει ςτθν εξζλιξθ τθσ οπτικισ τθσ ρευςτότθτασ μζςα από τα λόγια του Florian
Rötzer, διατυπϊνοντασ ότι ο χϊροσ των τοποκεςιϊν τελικά αντικακίςταται από το χϊρο τθσ 'διαδικαςίασ ροισ',
τόςο ςτο χρόνο όςο και ςτο χϊρο (Rötzer, 1995). Επεκτείνοντασ τθν παραπάνω οπτικι φαίνεται ότι θ
ρευςτότθτα αγγίηει τισ περιοχζσ τθσ αναηιτθςθσ τθσ εμπειρίασ, τθσ βιωματικισ αλλθλεπίδραςθσ και του
ςυμβολιςμοφ τθσ ίδιασ τθσ δομισ. Ειδικότερα, ςτο 'Art and Space' ο Martin Heidegger δθλϊνει ότι ο χϊροσ των
ενεργϊν εμπειριϊν είναι ανοιχτόσ ςτισ αιςκιςεισ και ςτθν αποκάλυψθ τθσ αλικειασ (Heidegger, 1997). Ο
Maurice Merleau-Ponty, ςτο 'Eye and Mind' εςτιάηει ςτθ βιωματικι εμπειρία και ςτθ ςθμαςία τθσ ςτισ
δραςτθριότθτεσ του ατόμου (Merleau-Ponty, 1995), ενϊ ο Jacques Derrida, ςτο 'Point de Folie – Maintenant
L’Architecture', χρθςιμοποιεί μια αποδομθτικι προςζγγιςθ ωσ ςυμβολιςμό για τα όρια του χϊρου (Derrida,
1997). Ωσ επζκταςθ αυτοφ, εδϊ ο ςυμβολιςμόσ είναι θ ίδια θ ρευςτότθτα. Ζτςι, από μία πλευρά ζχουμε τουσ
φαινομενολόγουσ Heidegger και Merleau-Ponty που αςχολοφνται με τθν οντολογικι ςθμαςία τθσ
αρχιτεκτονικισ, όπου θ πρόςλθψθ του χϊρου δεν είναι αφθρθμζνθ (ουδζτεροσ χϊροσ), αλλά αφορά ςε ζναν
χϊρο ενεργϊν εμπειριϊν και βιωματικϊν αλλθλεπιδράςεων, που εδϊ πλζον μεταφζρονται ςτον ψθφιακό χϊρο
του κυβερνοχϊρου, και από τθν άλλθ υπάρχει το μζςο του κυβερνοχϊρου ωσ χϊροσ ςυμβολιςμοφ. Εκεί,

αφθρθμζνεσ ζννοιεσ δομισ μποροφν να υπάρχουν και να λειτουργοφν ωσ ανάλογα του φυςικοφ κόςμου,
δθμιουργϊντασ ζνα είδοσ μετα-ςτρουκτουραλιςμοφ (post-structuralism), που μζςω τθσ 'ρευςτισ αρχιτεκτονικισ'
μπορεί τθν ζννοια του αποδομθςμοφ του Derrida ωσ το ενδιαφζρον για τα όρια τθσ δομισ, να τθν
επανερμθνεφςει ςτο χϊρο του κυβερνοχϊρου ωσ τθ διάλυςθ αυτϊν (Tschumi, 1994).
Εν κατακλείδι, θ ζννοια τθσ 'ρευςτισ αρχιτεκτονικισ' πάει ζνα βιμα πιο πζρα από τθ φαινομενολογία και το
μετα-ςτρουκτουραλιςμό, ενιςχφοντασ το ρόλο τθσ κίνθςθσ ωσ βάςθ αναφοράσ, ενοποιϊντασ το φυςικό με το
εικονικό και δθμιουργϊντασ χωρικζσ ςυςχετίςεισ που ςυνεχϊσ μεταλλάςςονται. Σο ςχόλιο του Novak περικλείει
όλο το περιεχόμενο τθσ 'ρευςτισ αρχιτεκτονικισ' (δικι μου μετάφραςθ):
«Ο κυβερνοχϊροσ είναι ρευςτόσ. Ρευςτόσ κυβερνοχϊροσ, ρευςτι αρχιτεκτονικι, ρευςτζσ πόλεισ. Η ρευςτι
αρχιτεκτονικι είναι παραπάνω από κινθτικι αρχιτεκτονικι, ρομποτικι αρχιτεκτονικι, και αρχιτεκτονικι από
προκακοριςμζνα μζρθ και μεταβλθτοφσ ςυνδζςμουσ. Η ρευςτι αρχιτεκτονικι είναι μια αρχιτεκτονικι που
αναπνζει, πάλλεται, ανυψϊνεται ςε μία φόρμα και προςγειϊνεται ςε μία άλλθ. Η ρευςτι αρχιτεκτονικι είναι
μια αρχιτεκτονικι που θ φόρμα τθσ εξαρτάται από το ενδιαφζρον του ιδιοκτιτθ τθσ· είναι μια αρχιτεκτονικι
που ανοίγει να με υποδεχκεί και κλείνει για να με υπεραςπιςτεί· είναι μια αρχιτεκτονικι χωρίσ πόρτεσ και
διαδρόμουσ, όπου το επόμενο δωμάτιο είναι πάντα εκεί που εγϊ χρειάηομαι να βρίςκεται και για το λόγο
που το χρειάηομαι να υπάρχει. Η ρευςτι αρχιτεκτονικι δθμιουργεί ρευςτζσ πόλεισ, πόλεισ που αλλάηουν με
τθ μετατόπιςθ τθσ αξίασ, όπου οι επιςκζπτεσ με διαφορετικό γνωςτικό επίπεδο βλζπουν διαφορετικά ςθμεία
ενδιαφζροντοσ, όπου θ γειτνίαςθ μεταβάλλεται με τισ κοινζσ ιδζεσ και εξελίςςεται κακϊσ οι ιδζεσ ωριμάηουν
ι καταρρζουν.»

(Novak, 1992)
τθν Εικ. 1 απεικονίηονται χαρακτθριςτικά παραδείγματα του ζργου του Novak, ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι τθσ
'ρευςτισ αρχιτεκτονικισ' ςτον κυβερνοχϊρο.
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(β)

(α)

5

(γ)
Εικόνα 1: Χαρακτθριςτικά παραδείγματα τθσ 'ρευςτισ αρχιτεκτονικισ' του Marcos Novak (Novak, 2010). (α) 'In-shell', (β)
Close-up 'In-shell', και (γ) 'MathCaveBlockHR'.

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ: OCTONIONS (2006) ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
Ωσ μελζτθ περίπτωςθσ ςτο χϊρο τθσ χριςθσ τθσ ρευςτότθτασ ωσ δομικό χαρακτθριςτικό τθσ ςφγχρονθσ
6
μουςικισ αναλφεται το ζργο του γράφοντοσ Octonions (2006) για ορχθςτρικό ςφνολο . τθν Εικ. 2 απεικονίηεται
7
το είδοσ των οργάνων που χρθςιμοποιοφνται και το διάγραμμα τοποκζτθςισ τουσ ςτο χϊρο τθσ ςκθνισ .

6

Σο ζργο γράφτθκε το 2006 ωσ παραγγελία τθσ υμφωνικισ Ορχιςτρασ του Κρατικοφ Ωδείου Θεςςαλονίκθσ, για να
παρουςιαςτεί ςτα πλαίςια των Ελλθνικϊν Μουςικϊν Γιορτϊν 2006 (Διοργάνωςθ Κρατικι Ορχιςτρα Ακθνϊν-Ζνωςθ Ελλινων
Μουςουργϊν) ςτο Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν ςτισ 8-5-2006, υπό τθ διεφκυνςθ του κ. Βλαδίμθρου υμεωνίδθ.
7
Η επιλογι και θ διάταξθ αυτι των οργάνων προτιμικθκε λόγω του ότι ςτθν ίδια ςυναυλία, μαηί με το ζργο κα παιηόταν και
θ 'Κυρία με τθ τρυχνίνθ' του Γιάννθ Χριςτου, ελαχιςτοποιϊντασ ζτςι το κόςτοσ οργάνωςθσ παραγωγισ, αλλά και ωσ ζνασ
ζμμεςοσ ςφνδεςμοσ των δφο ζργων, ςε επίπεδο διάταξθσ και επιλογισ των οργάνων.

Εικόνα 2: Διάγραμμα τοποκζτθςθσ των οργάνων ςτθ ςκθνι για το ζργο Octonions.

Σο ζργο ςτθρίχκθκε ςτθ χριςθ τθσ ρευςτότθτασ και των δθμιουργικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ, όπωσ
περιγράφθκαν ςε προθγοφμενεσ παραγράφουσ, μεταφζροντασ ιδζεσ εξζλιξθσ και κατάλλθλεσ υλοποιιςεισ ςτο
χϊρο τθσ μουςικισ. Για το χειριςμό του ζργου χρθςιμοποιικθκε θ μακθματικι μοντελοποίθςθ τθσ ρευςτότθτασ
που περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια.

7

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ
Σο ζργο ςτθρίηεται ςτθ χριςθ των οκτονίων (octonions), από τα οποία δανείηεται και τον τίτλο του, και ςτισ
ρευςτζσ μορφοκλαςματικζσ (liquid fractal) δομζσ που παράγουν. Όπωσ χαρακτθριςτικά περιγράφει ο John Baez
(2002) (δικι μου μετάφραςθ):
«οι πραγματικοί αρικμοί είναι το ςεβαςτό μζλοσ τθσ οικογζνειασ ςτο οποίο βαςίηονται όλοι  οι μιγαδικοί
αρικμοί είναι ο μικρόσ ςεβαςτόσ αδερφόσ τθσ οικογζνειασ τα τετρόνια είναι ο εκκεντρικόσ ξάδερφοσ που
αποφεφγεται ςε ςθμαντικζσ οικογενειακζσ ςυγκεντρϊςεισ τα οκτόνια όμωσ είναι ο τρελόσ κείοσ που μζνει
πάντα κλειδωμζνοσ ςτθ ςοφίτα!»

(Baez, 2002, 145)
Σα οκτόνια αποτελοφνται από ζναν πραγματικό και επτά φανταςτικά μζρθ
δθμιουργϊντασ ζναν
οκταδιάςτατο χϊρο. Δεν υπακοφν ςτθν προςεταιριςτικι ιδιότθτα *(αβ)γα(βγ)+ και ο πολλαπλαςιαςμόσ τουσ
περιγράφεται από το διάγραμμα Fano (Εικ. 3). Όπωσ φαίνεται και από τθν Εικ. 3, το διάγραμμα Fano αποτελείται
από επτά κορυφζσ και επτά γραμμζσ (ζξι ευκείεσ και ζναν κφκλο). Κάκε γραμμι ςυνδζει τρεισ κορυφζσ και κάκε
μία τριάδα κορυφϊν ζχουν τθν ιδιότθτα τθσ κυκλικισ διάταξθσ, όπωσ φαίνεται και από τθ φορά των βελϊν. Εάν
τα , και είναι κυκλικά διατεταγμζνα τότε ιςχφει:
και

(1)

Επιπλζον ιςχφει ότι
(2)
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Εικόνα 3: Διάγραμμα Fano για τθν εκτζλεςθ πολλαπλαςιαςμοφ μεταξφ οκτονίων.

ΡΕΤΣΕ ΜΟΡΦΟΚΛΑΜΑΣΙΚΕ ΔΟΜΕ ΟΚΣΟΝΙΩΝ (OCTONION LIQUID FRACTALS)
Θεωρϊντασ τθν αντιςτοίχθςθ τθσ άλγεβρασ ςτουσ εκτεταμζνουσ χϊρουσ ανάλυςθσ ωσ:
C: μιγαδικοί (complex), Q: τετρόνια (quaternion), και O: οκτόνια (octonions)

(3)

θ επαναλθπτικι διαδικαςία
,
ςτουσ χϊρουσ C και Q, δεδομζνου ότι ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ ιςχφει ότι
οποία παράγει ζνα ςυμβατικό ςφνολο Julia ςτουσ χϊρουσ C και Q (Εικ. 4).

3

(4)
, θ Εξ. (4) γίνεται

,θ

2

Εικόνα 4: Μια προςζγγιςθ του ςυνόλου Julia με f(z)=(z -z+a)/z = (z -1)+a/z όπου a=0.0003i, ςτο διάςτθμα [-1.7,1.7]x[-1.7,1.7].

Εάν τϊρα οριςτοφν τα και ςτο χϊρο των οκτονίων Ο, επειδι εκεί δεν ιςχφει θ προςεταιριςτικι ιδιότθτα, το
γινόμενο
δεν καταλιγει ςτο , αλλά ςε ζνα γινόμενο ςτο χϊρο των οκτονίων, όπωσ περιγράφθκε
μζςω του διαγράμματοσ Fano. Αντίκετα με το χϊρο των C και Q, όπου θ πολλαπλαςιαςτικι παράμετροσ τθσ
μονάδασ παραμζνει πάντα θ ίδια, ςτο χϊρο των οκτονίων O αυτι μπορεί να μετατοπίηεται. Εάν μετατοπιςτεί θ
πολλαπλαςιαςτικι παράμετροσ 1 μπορεί να αλλάξει και ο προςκετικόσ όροσ 1, δθμιουργϊντασ μία μθςτοιχειϊδθ προςκετικι παράμετρο Mandelbrot, θ οποία μπορεί να αποτελζςει το χϊρο για μια νζα μεταβλθτι
οκτονίων . τθ ςυνζχεια μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το γινόμενο
που μετατοπίηει τθν πολλαπλαςιαςτικι
παράμετρο από το 1 ςτο
, οπότε θ Εξ. (4) γίνεται:
,

(5)

κατά ςυνζπεια ο χϊροσ
των δφο μεταβλθτϊν οκτονίων είναι ο χϊροσ παραμζτρου Mandelbrot και για μθςτοιχειϊδθ πολλαπλαςιαςτικι παράμετρο και για μθ-ςτοιχειϊδθ προςκετικι παράμετρο. Επεκτείνοντασ, μπορεί
να οριςτεί το γινόμενο
τροποποιϊντασ κατάλλθλα τθν Εξ. (5) ωσ
.

(6)

Χρθςιμοποιϊντασ τθν Εξ. (6) είναι δυνατι θ παραγωγι μορφοκλαςματικϊν δομϊν οκτονίων, τα οποία λόγω τθσ
8
ρευςτότθτασ τθσ μορφισ τουσ ονομάηονται και liquid fractals .
Για τθν παραγωγι των liquid fractals χρθςιμοποιικθκε το λογιςμικό QuaSZ (http://www.mysticfractal.com/
QuaSZ.html).

ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
τθ δομι του ζργου Octonions χρθςιμοποιικθκαν τα liquid fractals που προζκυψαν από τα ονόματα των
οργάνων που χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο (Εικ. 2). Ζνα παράδειγμα παραγωγισ του αντίςτοιχου ςχιματοσ για το
τρομπόνι φαίνεται ςτθν Εικ. 5, όπου απεικονίηονται οι παράμετροι μοντελοποίθςθσ για τθν παραγωγι του
αντίςτοιχου liquid fractal (Εικ. 5(α)) και το παραγόμενο ςχιμα (Εικ. 5(β)).

9

(α)

(β)

Εικόνα 5: (α) Οι παράμετροι μοντελοποίθςθσ ςτο λογιςμικό QuaSZ για τθν παραγωγι του αντίςτοιχου liquid fractal ((β)),
όπωσ προκφπτει από τθ γενετικι αντιςτοίχθςθ τθσ λζξθσ trombone ωσ ςυνάρτθςθ ειςόδου.

τθν Εικ. 6 απεικονίηονται τα liquid fractals που αντιςτοιχοφν ςε όλα τα όργανα που χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο.
Οι fractal δομζσ που παράγονται από τα οκτόνια χαρακτθρίηονται για τθ ρευςτότθτά τουσ (liquid fractals),
γεγονόσ που παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθ δομι και ανάπτυξθ του ζργου. Ειδικότερα, μία ςειρά από διαδικαςίεσ
ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ μακροδομισ του ζργου και δθμιουργοφν μεταβάςεισ από τον αρχικό οριςμόςυνφπαρξθ μορφϊν, ςτισ πολλαπλαςιαςτικζσ ςχζςεισ τουσ (βάςει του διαγράμματοσ Fano-Εικ. 3), ςτθν ανάπτυξθ
ςυντονιςμοφ, ςτθν παραμόρφωςθ-κορεςμό, ςτθν ζκρθξθ, ςτθν ανάπτυξθ νζων μορφϊν, καταλιγοντασ ςτθ
χαοτικι απουςία (φπαρξθ τθσ ανυπαρξίασ).
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Μια πρϊτθ γεφςθ τθσ ρευςτισ μορφισ των liquid fractals μπορεί να πάρει κάποιοσ παρατθρϊντασ τα ρευςτά ςχιματα που
δθμιουργεί ο καπνόσ του αναμζνου τςιγάρου.
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Οι δομικζσ ιδζεσ δθμιουργοφν το πλαίςιο ανάπτυξθσ των
μουςικϊν ιδεϊν ςε ζνα χϊρο θχοχρωματικισ ςυνφπαρξθσ
και αντιδιαςτολισ, με αυτονομία μικροδομικισ εξζλιξθσ που
ενοποιείται ςε μακροδομικά περιγράμματα που ορίηονται
από τισ μορφζσ των liquid fractals. Η χωρικι κατανομι του
ορχθςτικοφ
ςυνόλου
ςυμβάλλει
ςτθν
πολυκατευκυντικότθτα του ιχου, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ
χωρικϊν θχθτικϊν επιπζδων ςτα οποία προβάλλονται οι
μορφζσ των οκτονίων. Δθμιουργείται ζνα φανταςτικό τοπίο
μορφϊν που ςυνυπάρχουν, αλλθλεπιδροφν, εξελίςςονται,
διαλφονται, ςε μια πορεία ρευςτισ ακουςτικισ εμπειρίασ.

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ
Η ζννοια τθσ ρευςτότθτασ χαρακτθρίηει πολλά δομικά
χαρακτθριςτικά του ζργου. Για παράδειγμα, ςε μικροδομικό
επίπεδο, ορίηονται μουςικά γεγονότα τα οποία αρχικά
οριοκετοφνται ςε μια ςχεςιακι δόμθςθ με κάποια κυρίαρχθ
παράμετρο, π.χ., περιοδικότθτα ενόσ ςυγκεκριμζνου
προτφπου, θ οποία λόγω τθσ δομισ του προτφπου, το οποίο
εμπεριζχει μια εςωτερικι ςτοχαςτικότθτα, ςυμβάλλει ςτθ
δθμιουργικι επανάλθψθ, ενεργοποιϊντασ εςωτερικζσ
μεταβολζσ (παραγϊγουσ) κατά τθ φάςθ τθσ επανάλθψισ
του, δίνοντασ τθν αίςκθςθ τθσ γζννθςθσ-ανάπτυξθσεξζλιξθσ-μετάλλαξθσ. Ο εκτελεςτισ αναλαμβάνει το ρόλο
του διαφοριςτι, ενϊ το θχθτικό υλικό, με βάςθ τθν
προςαρμοςμζνθ κωδικοποίθςι του ςε μία 'ρευςτι μορφι
απεικόνιςθσ' ςτθν παρτιτοφρα του ζργου, διαφορίηεται,
αποκαλφπτοντασ διαφορετικζσ πτυχζσ του, ανάλογα με το
πωσ διανφεται θ διαδρομι τθσ ςχζςθσ του εκτελεςτι με το
υλικό του και το πωσ εντάςςεται αυτι ςε ζνα γενικότερο
πλαίςιο αμφίδρομθσ διζγερςθσ με τα υπόλοιπα μζλθ του
ςυνόλου (μουςικοφσ και μαζςτρο) και τθν ςτιγμιαία
Εικόνα 6: Σα liquid fractals που αντιςτοιχίηονται ςτα υλοποίθςθ του ςυνολικοφ θχθτικοφ αποτελζςματοσ. τθν
όργανα του ζργου Octonions. Από πάνω-αριςτερά ανά
Εικ. 7 φαίνεται ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ
ςτιλθ: Trumpets 1-4, Strings A, Percussion I, Horn, DBB,
δθμιουργικισ επανάλθψθσ προτφπων ςε μια διευρυμζνθ
Strings B, Percussion IΙ, Trombone, Piano, DBA.
κλίμακα ενορχιςτρωςθσ, όπου όλα τα όργανα (με εξαίρεςθ
το DB A) ςυμμετζχουν ςτο τελικό θχθτικό αποτζλεςμα δθμιουργϊντασ τοπικοφσ 'πλθκυςμοφσ θχθτικϊν ατόμων'
τα οποία αποτελοφν μζλθ επαναλαμβανόμενων προτφπων, που το κακζνα εμπεριζχει ζνα είδοσ 'αφθρθμζνου
διαγράμματοσ', το οποίο όμωσ ανικει ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο γζνοσ, όπωσ αυτό ορίηεται από το 'DNA' του
αντίςτοιχου liquid fractal (Εικ. 6), με αποτζλεςμα θ επανάλθψι του να αναγεννά το αφθρθμζνο περίγραμμα
μορφισ με μια διαρκι εξζλιξθ κατά μικοσ του χρόνου.
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Εικόνα 7: Χαρακτθριςτικό παράδειγμα (ςελ. 5 τθσ παρτιτοφρασ) χριςθσ δθμιουργικισ επανάλθψθσ προτφπων ςε διευρυμζνθ
κλίμακα ενορχιςτρωςθσ.
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Η ρευςτότθτα αυτι αποκτά πολλαπλότθτα μζςα από τθ ςταδιακι ςυμμετοχι περιςςότερων εκτελεςτϊν (βλ. το
μζροσ των εγχόρδων όπου κάκε αρικμόσ αντιςτοιχεί ςε ζνα διαφορετικό εκτελεςτι-όταν είναι διαγραμμζνοσ ο
αρικμόσ τότε ο εκτελεςτισ αποςφρεται από το ςφνολο), οι οποίοι αρχίηουν και ςταματοφν ςε διαφορετικά
χρονικά ςθμεία αλλά και επίπεδα παραμζτρων (π.χ., ζνταςθ, ταχφτθτα κλπ), δθμιουργϊντασ ζτςι τθν εντφπωςθ
ατομικϊν ρευμάτων μζςα ςε μια ςυνεχόμενθ ροι. Η ςυνζχεια τθσ ροισ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο παρουςιάηεται
από το μζροσ του DB A, το οποίο μοιάηει με ζνα 'αναλογικό' ςιμα, μζςα από τθ ςυνεχζσ glissando, το οποίο,
παρόλα αυτά, εξελίςςεται χρονικά μζςα από τθν επίδραςθ του προςκετικοφ κορφβου (τοπικζσ ταλαντϊςεισ
υψθλισ ςυχνότθτασ προςτικζμενεσ ςτθ χαμθλι ςυχνότθτα του glissando).
Από το παράδειγμα τθσ Εικ. 7 φαίνεται και θ προςαρμογι τθσ γραφισ για να εξυπθρετιςει τθ γενικότερθ
αντίλθψθ τθσ ρευςτότθτασ του ιχου. Για παράδειγμα, τα πεντάγραμμα μεγεκφνονται και μετατρζπονται ςε
επίπεδα τμθματοποίθςθσ (segmentation) παραμζτρων των προτφπων (π.χ., ταχφτθτα glissando), που θ πορεία
τθσ μεταβολισ τουσ περιγράφεται με τροχιζσ μεταξφ των επιπζδων αυτϊν. Επιπλζον, οι παφςεισ
χρθςιμοποιοφνται ωσ λειτουργικά 'μελωδικά' ςτοιχεία, αφοφ, π.χ., ςτο μζροσ των τεςςάρων τρομπετϊν,
δθμιουργοφν ζνα είδοσ παρεμβολισ ('pause disturbance PD') ςτθ ςυνζχεια του προτφπου τουσ, μεταφζροντασ το
ενδιαφζρον ςτθν εξζλιξθ τθσ παρεμβολισ ακόμα και από το ίδιο το πρότυπο. Ζτςι επιτυγχάνεται μια διττι
προςζγγιςθ ςτθ ςχζςθ ιχου-παφςθσ, με ιςοδφναμουσ ρόλουσ που ανταλλάςςονται κατά τθ διάρκεια του χρόνου
με μια ρευςτότθτα που υποςτθρίηεται από τθν πολλαπλότθτα των εκτελεςτϊν (τζςςερισ τρομπζτεσ) αλλά και
των παραλλαγϊν του θχοχρϊματοσ (κάκε τρομπζτα ζχει διαφορετικι ςορντίνα).
Η χωρικι κζςθ των οργάνων (βλ. Εικ. 2), επεκτείνει ι ςυρρικνϊνει τθν επεκταςιμότθτα των ορίων των θχθτικϊν
πθγϊν κατά μικοσ του χρόνου, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα είδοσ δυναμικϊν περιφερειακϊν γραμμϊν
περιγράμματοσ (π.χ., οι τζςςερισ τρομπζτεσ) και εςωτερικϊν (τοπικϊν) ςθμείων ςυςςϊρευςθσ (π.χ., ομάδεσ
εγχόρδων) που μποροφν να αλλάηουν διαςτάςεισ ςε μια θχθτικι αναλυτικότθτα χωρικϊν χειρομορφϊν που
μποροφν να γίνουν αντιλθπτζσ από τον ακροατι. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται θ αςτάκεια ςτθν αντίλθψθ
των ορίων τθσ ορχιςτρασ και μεταφζρεται θ αίςκθςθ τθσ κατευκυντικότθτασ ςε μια διάχυτθ μεταβλθτότθτα, ςα
να γίνεται μία κίνθςθ του ακροατι μζςα ςτον θχθτικό χϊρο, ο οποίοσ κάκε φορά αντιλαμβάνεται και
9
διαφορετικά χαρακτθριςτικά .
Ζνα δεφτερο δομικό ςτοιχείο που χρθςιμοποιικθκε ςτο ζργο ιταν θ δικτφωςθ. Χρθςιμοποιικθκαν διαφορετικά
επίπεδα δικτφωςθσ με τοπικό, περιφερειακό και κακολικό περιεχόμενο, με πρότυπα όπωσ αυτά που
παρουςιάηονται ςτθν Εικ. 8. Μζςα από τθ χριςθ των δικτφων αυτϊν, δθμιουργοφνται εςωτερικζσ ςχζςεισ δομισ
που ςυνδζουν οριηόντια, διαγϊνια και κατακόρυφα με τοπικό, περιφερειακό και κακολικό τρόπο τθν εξζλιξθ τθσ
ροισ. Ζτςι, θ ςφνδεςθ αυτι μεταφζρει τισ διεγζρςεισ ςτα μζλθ του δικτφου δθμιουργϊντασ μεταβολζσ κατά
μικοσ του, ϊςτε τελικά αυτό να μεταπθδά ςε μια διαφορετικι τοπολογία, υιοκετϊντασ για μία ακόμθ φορά το
'αφθρθμζνο διάγραμμα' δομισ (τφπου δικτφου), που εξελίςςεται δυναμικά, τόςο χωρικά (μεταβλθτότθτα
ενορχιςτρωςθσ) όςο και χρονικά (μεταβλθτότθτα μορφισ). τθν Εικ. 9 παρουςιάηονται ενδεικτικά
παραδείγματα χριςθσ των προτφπων δικτφωςθσ. Ειδικότερα, το κακολικό δίκτυο των εγχόρδων προκαλεί
μεταβολι ςτο θχοχρωματικό επίπεδο, αφοφ οι εκτελεςτζσ, ανάλογα με τον κόμβο του δικτφου που βρίςκονται
κάκε φορά μεταβαίνουν από τθ χριςθ ενόσ (1) ςτθν ταυτόχρονθ χριςθ δφο (12) και ςτθ ςυνζχεια ενόσ δεφτερου
δοξαριοφ (2), όπου το δοξάρι (1) είναι φυςιολογικό, ενϊ το δοξάρι (2) ζχει χαλαρϊςει και χρθςιμοποιείται και
col legno, ανάλογα με τισ οδθγίεσ εκτζλεςθσ. Ζτςι, θ ανάπτυξθ του δικτφου με τθ χωρικι του επζκταςθ και
πολλαπλότθτα (ςταδιακι πολλαπλι ςυμμετοχι εκτελεςτϊν) δθμιουργεί μια θχοχρωματικι ροι που
ακολουκείται από μεταβολι του όγκου μζςα ςε γενικά χαμθλά επίπεδα ζνταςθσ (pp con sord). Ζτςι,
επιτυγχάνεται μια εςωτερικότθτα ςτον ιχο, που αποκαλφπτει λεπτομερείσ μεταβολζσ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ.
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Προφανϊσ τεχνικά ςυμβαίνει το αντίςτροφο, δθλ,. θ ορχιςτρα αλλάηει τα χαρακτθριςτικά τθσ ςα να βρίςκεται κάκε ςτιγμι
ςε διαφορετικι κζςθ, ενϊ θ φυςικι κζςθ του ακροατι παραμζνει ςτακερι. Παρόλα αυτά, θ ψευδαίςκθςθ τθσ μεταβολισ
μοιάηει με τθν ίδια ςχζςθ που μπορεί να ζχει κανείσ παρατθρϊντασ μια τριςδιάςτατθ περιιγθςθ ςτθν οκόνθ του Η/Τ χωρίσ ο
ίδιοσ να αλλάηει κζςθ.

(α)
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(β)

(γ)
Εικόνα 8: Μερικά παραδείγματα από τα πρότυπα δικτφωςθσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτο ζργο Octonions. (α) Σοπικά, (β)
περιφερειακά, και (γ) κακολικά πρότυπα δικτφων.
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Εικόνα 9: Χαρακτθριςτικό παράδειγμα (ςελ. 25 τθσ παρτιτοφρασ) χριςθσ κακολικοφ πρότυπου δικτφων (Εικ. 8(γ)) ςτα
ζγχορδα, ςε ςυνδυαςμό με το τοπικό πρότυπο δικτφου (Εικ. 8(α)) ςτα Percussion I (βλζπε επίςθσ τα πρότυπα δικτφων τθσ Εικ.
7).
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Σα παραδείγματα που αναφζρκθκαν είναι ενδεικτικά , μιασ και μζςα ςτο ζργο ενςωματϊνονται πολλζσ
δθμιουργικζσ αναπτφξεισ τθσ ρευςτότθτασ, όπωσ περιγράφθκε ςε προθγοφμενεσ παραγράφουσ. Παρόλα αυτά,
είναι αποτελεςματικά ςτο να παρουςιάςουν μια εφαρμογι τθσ αντίλθψθσ τθσ ρευςτότθτασ ςτθ ςφγχρονθ
μουςικι, μεταφζροντασ τθν ιδζα από το χϊρο τθσ 'ρευςτισ αρχιτεκτονικισ' ςτο χϊρο του 'ρευςτοφ ιχουρευςτισ ςφνκεςθσ'.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ
τθν ανάλυςθ που προθγικθκε παρουςιάςτθκε μια αντίλθψθ ςχετικά με τθ λειτουργικότθτα τθσ ρευςτότθτασ ωσ
μζςο δθμιουργίασ, τόςο μζςα από ζνα κεωρθτικό πλαίςιο, το οποίο παρουςίαςε τθ διάςταςθ τθσ δυναμικισ τθσ
ρευςτότθτασ ςε χϊρουσ αντίλθψθσ, ςυμπεριφοράσ, εξζλιξθσ, διαφοροποίθςθσ, αποδόμθςθσ, όπωσ
απεικονίηεται ςε χϊρουσ τζχνθσ και αρχιτεκτονικισ, όςο και από μία μελζτθ-περίπτωςθσ ςχετικά με ζνα ζργο
ςφγχρονθσ μουςικισ. Από το τελευταίο προζκυψε μια κεωρθτικι μοντελοποίθςθ τθσ ρευςτότθτασ μζςω των
ρευςτϊν μορφοκλαςματικϊν δομϊν (liquid fractals) βαςιςμζνων ςτον οκταδιάςτατο χϊρο των οκτονίων, κακϊσ
και ο τρόποσ που μπορεί να υλοποιθκεί μια πικανι προςζγγιςθ τθσ δυναμικισ τθσ ρευςτότθτασ ςε πολλαπλά
επίπεδα, όπωσ π.χ., δομισ, μορφισ, δυναμικισ, ςθμειογραφίασ, εκτζλεςθσ, ςυμπεριφοράσ-ςχζςεων.
Η πολυδιάςτατθ φφςθ του δυναμικοφ φαινομζνου τθσ ρευςτότθτασ και τθσ μεταφοράσ τθσ ςτο χϊρο τθσ τζχνθσ,
και ειδικότερα τθσ πειραματικισ μουςικισ, δθμιουργεί, ςαφϊσ, ζνα διευρυμζνο πεδίο ζρευνασ για τισ πικανζσ
μορφζσ ςυνειδθτισ υλοποίθςθσ και τρόπου ανίχνευςισ τθσ ςε δομζσ που παρουςιάηουν, γενικότερα, μια πιο
αφθρθμζνθ ζκφραςθ. Προφανϊσ, θ μοντελοποίθςθ που περιγράφθκε μζςα ςτο ζργο Octonions αποτελεί μια
πρϊτθ προςπάκεια προςζγγιςθσ τθσ αντίλθψθσ τθσ ρευςτότθτασ ςτο χϊρο τθσ ςφγχρονθσ (πειραματικισ)
μουςικισ. ίγουρα μποροφν να ανιχνευκοφν διαφορετικζσ εκφράςεισ και απόψεισ ςχετικά με τουσ τρόπουσ και
τα μζςα υλοποίθςθσ των προκζςεων και των αντιλιψεων προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Για παράδειγμα, θ χριςθ
νευρο-αςαφϊν δικτφων (Zadeh, 1965, Kosko, 1992) ι αςαφϊν γνωςτικϊν χαρτϊν (Kosko, 1986, Pelaez & Bowles,
1996) κα μποροφςε να αποτελζςει μια εναλλακτικι διαδρομι προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ μοντελοποίθςθσ τθσ
ρευςτότθτασ του ιχου. Η παροφςα εργαςία ςυμβάλλει ωσ ζνα ςθμείο εκκίνθςθσ μιασ ιδιαίτερα ενδιαφζρουςασ
ερευνθτικισ πορείασ και, ταυτόχρονα, τρόπου αντίλθψθσ του πειραματικοφ χαρακτιρα τθσ ςφνκεςθσ ςφγχρονθσ
μουςικισ.
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Η παρτιτοφρα του ζργου μαηί με τθν θχογράφθςθ τθσ ηωντανισ εκτζλεςθσ ςτισ 8.5.2010 ςτο Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν
είναι διακζςιμθ ςτο ςφνδεςμο: ftp://maestro.ee.auth.gr με login name: octonions και password: danae.
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