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Καταθέτω τον όρο αρχιτεκτονική της πτύχωσης για
να συζητήσω τον αρχιτεκτονικό λόγο και τη σχεδια-
στική πρακτική που εκφέρεται ως αρχιτεκτονική
πρωτοπορία την τελευταία δεκαετία. Ανατρέχοντας
στις αναγνώσεις των αρχιτεκτόνων αλλά και το πρω-
τότυπο έργο του Deleuze προσδιορίζω τις έννοιες
που συγκροτούν τον σχεδιαστικό αυτό κόσµο όπως η
ενιαία επιφάνεια και οι µετασχηµατισµοί της ως διαί-
ρεση του συνεχούς, η διαστρωµάτωση, η εµβάπτιση
του κτιρίου στο έδαφος - περιβάλλον του, η σειριακή
παραλλαγή, η θεώρηση του αντικειµένου ως γεγο-
νός. Βάση της κοινής εννοιολογικής καταγωγής
παρουσιάζω µέσα από παραδειγµατικά έργα την εξέ-
λιξη της αρχιτεκτονικής πρακτικής σε δυο κατευ-
θύνσεις: τη δηµιουργία δυναµικών κελυφών όπου οι
υπολογιστές καθιστούν το κατεξοχήν εργαλείο της
µορφογενετικής διαδικασίας και την διερεύνηση
χωρικών δοµών που στοχεύουν προς µια νέα κοινω-
νική συνάφεια.
Η καταγωγή του όρου πτύχωση ως φιλοσοφική
έννοια και ως αναλυτικό εργαλείο στην ιστορία της
τέχνης βρίσκεται στο έργο του Gille Deleuze “Le Pli,
Leibniz e le Baroque”. Στις πρώτες προτάσεις του κει-
µένου αυτού η ατέρµονη παραγωγή πτυχώσεων
κατατίθεται ως στοιχειώδης συνθήκη της Μπαρόκ
περιόδου: “Το µπαρόκ δεν έχει ιδιοσυστασία, αλλά
αναφέρεται σε µια συνθήκη, έχει µια λειτουργία:
Παράγει ατέρµονα πτυχώσεις. ∆εν τις επινοεί: υπάρ-
χουν πτυχώσεις από την Ανατολή, την Ελλάδα, τη
Ρώµη, Ρωµανικές, Γοτθικές, Κλασσικές… όµως η
Μπαρόκ συνθήκη περιελίσσει τις πτυχώσεις, προς
την αιωνιότητα …” Η ανάλυση της Μπαρόκ συνθήκης
κατά τον Deleuze επιτυγχάνεται ενεργοποιώντας τη
σκέψη του µαθηµατικού-φιλοσόφου Leibniz που
υποστηρίζει την καµπυλότητα του σύµπαντος, τη
ρευστότητα της ύλης, την ελαστικότητα των σωµά-
των και το πνεύµα ως κινητήριο µηχανισµό. H σκέψη
του Leibniz είναι ο αναγκαίος “κρυπτογράφος”, για
την πλοήγηση στο λαβύρινθο των Μπαρόκ πτυχώσε-
ων καθώς ελίσσεται ανάµεσα στα “δυο επίπεδα αιω-
νιότητας”, τις “πτυχές της ύλης” και τις “πτυχώσεις
στην ψυχή”, ενώ ο Descartes παγιδευµένος αδυνατεί
να βρει την έξοδο στη συνέχεια ευθύγραµµων τρο-
χιών και την ορθότητα της ψυχής. 
Η πτύχωση (στα γαλλικά pli) ετυµολογικά σχετίζεται
µε την πλοκή, την πλέξη, την συµπλοκή -όπως ορί-
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ζεται στο Σοφιστή του Πλάτωνα η ύφανση της επιχειρη-
µατολογίας. Ο John Rajman επικεντρώνει σε δυο συγ-
γενείς µε την πτύχωση λέξεις (pli-words) µε τα συνθε-
τικά plic and plex, την πολλαπλότητα (multiplicity) και
την πολυπλοκότητα (complexity). ∆εδοµένης της ετυ-
µολογικής συγγένειας, αναπτύσσω εδώ τρεις έννοιες
που βρίσκονται στον πυρήνα του νοηµατικού συστήµα-
τος της αρχιτεκτονικής της πτύχωσης: το πολλαπλό
συνεχές, το παραλλακτικό αντικείµενο και την πολυ-
πλοκότητα χωρίς αντίφαση.
Σύµφωνα µε το Deleuze το πολλαπλό δεν είναι µόνο
αυτό που έχει πολλά µέρη αλλά και αυτό που πτυχώνε-
ται µε πολλούς τρόπους. Το πολλαπλό του Deleuze
είναι συνεχές “δεν διαχωρίζεται στα µέρη του όπως η
άµµος ρέει και διασκορπίζεται σε κόκκους” αλλά µοιά-
ζει “µε µια επιφάνεια χαρτιού η ένα κοµµάτι ύφασµα
που διαιρείται σε άπειρες πτυχώσεις χωρίς να διαλύε-
ται σε σηµεία”. Εφόσον η µονάδα του όλου είναι η

πτυχή και όχι το σηµείο, τα µέρη της ύλης, µάζες η συσσωµατώµατα, επίκεινται σε ελαστικές
δυνάµεις συµπίεσης. Το πρότυπο για τις Μπαροκ επιστήµες της ύλης γίνεται το οριγκάµι η
ιαπωνική τέχνη διπλώµατος χαρτιού. Σ’ αυτό το εννοιολογικό σύστηµα το ανάπτυγµα (unfold)
δεν είναι το αντίθετο της πτύχωσης (fold) αλλά η συνέχεία της. Το αδιάσπαστο ζεύγος πτύχω-
ση-ανάπτυγµα γεννά µια συνοµοταξία εννοιολογικών δυάδων: σύµπτυξη-επέκταση, ένταση-
χαλάρωση, συστολή-διαστολή, περιέλιξη-ανάπτυξη, ενέλιξη-εξέλιξη…
Η πολλαπλότητα του αντικειµένου συνίσταται της µεταβλητότητας και παραλλακτικότητας
του, της επέκτασης του σε µια ατέρµονη ακολουθία παραλλαγών. Κατά το Leibniz, αντί για τη
µοναδική ευθεία εφαπτοµένη µιας καµπύλης σε ένα σηµείο καµπής µπορούµε να αναζητή-
σουµε µια οικογένεια καµπυλών, αυτήν ονοµάζει ο Deleuze “µοναδική και απαράµιλλη παραλ-
λακτικότητα” της καµπύλης εφαπτοµένης: της πτύχωσης. Έτσι στη θέση του µοναδικού ιδανι-
κού αντικειµένου, αναζητούµε µια οικογένεια αντικειµένων. Ο Deleuze αναφέρεται στον µαθη-
τή του Bernard Cache που επιχειρηµατολογεί προς ένα νέο ορισµό του βιοµηχανικού αντικει-
µένου που ονοµάζει “objectile” και θεωρεί ως “ένα γεγονός που λαµβάνει χώρα στο παραλ-
λασσόµενο συνεχές όπου η βιοµηχανική αυτοµατοποίηση σειριακών µηχανών αντικαθιστά τις
τυποποιηµένες µορφές”. Αυτή η νέα τάξη αντικειµένων δεν αναφέρεται πλέον σε µια χωρική
µήτρα αναπαραγωγής αλλά σε µια χρονική µετατροπία που εµπεριέχει τόσο την αρχή της
συνεχούς παράλλαξης της ύλης όσο και τη συνεχή ανάπτυξη της µορφής. Εδώ το αντικείµενο
είναι “µανιεριστικό, δεν αναζητά τη στοιχειώδη ουσία του, γίνεται ένα γεγονός”. 
H έννοια της πολυπλοκότητας στη οντολογία της πτύχωσης είναι συναφής µε την πολυπλοκό-
τητα στην αρχιτεκτονική όπως εισάγεται από το Venturi “µια αρχιτεκτονική που βασίζεται στην
πολυπλοκότητα και την αντίφαση, έχει και µια ειδική υποχρέωση απέναντι στο όλο: πρέπει να
εκφράζεται από τη συνολικότητα της…πρέπει να εµπεριέχει τη δυσχερή ενότητα που απορρέ-
ει από την συµπερίληψη παρά την εύκολη ενότητα που απορρέει από τον αποκλεισµό.” H
πολυπλοκότητα του Deleuze είναι οµαλή κερδίζει τη συνολικότητα της µέσω της ενσωµάτω-
σης της διαφοράς. Είναι απελευθερωµένη τη δυσκολία της συµπερίληψης της αντίφασης, πρό-
κειται για πολυπλοκότητα µέσω της απόκλισης από τον κανόνα, είναι η πολυπλοκότητα της
ελεύθερης διαφοροποιηµένης επανάληψης.
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Στη γενεαλογία της αρχιτεκτονικής της πτύχωσης η
µεγάλη έκρηξη συµβαίνει το 1993, όταν ο όρος πρωτο-
εµφανίζεται στην αρχιτεκτονική πραγµατεία. Καθοριστι-
κές δηµοσιεύσεις - εναύσµατα της επικείµενης εκτε-
νούς αρθρογραφίας-αποτελούν το Architectural Design
Profile “Folding in Architecture”, το τεύχος 144 του Arch+
µε αφιέρωµα στο Rem Koolhaas και η µετάφραση του
“The Fold, Leibniz and the Baroque” στα αγγλικά. 
Το αφιέρωµα του A.D. Folding in Architecture µε επι-
µέλεια του Greg Lynn αποτελεί ανθολογία δοκιµίων
και µελετών µιας οµάδας αµερικανών αρχιτεκτόνων
(Cobb, Eisenman, Gehry, Hoberman, Kipnis, Lynn,
Rajman, Shirdel ) που εξερευνούν εναλλακτικές στην
επικρατούσα στις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα
µορφοκρατική λογική της αντίθεσης και της αντίφα-
σης της Αποδόµησης. Στο δοκίµιο του “Αρχιτεκτονική
καµπυλότητα: το πτυχωτό, το εύκαµπτο και το εύπλα-
στο” ο Lynn χρήζει την πτύχωση ως την τρίτη αρχιτε-
κτονική απόκριση στα “µορφολογικά και πολιτισµικά
πολύπλοκα και ετερογενή” σύγχρονα αστικά περι-
βάλλοντα, που αποστασιοποιείται του τρέχοντος
λόγου περί µορφολογικής ασυνέχειας και αντίθεσης
της Αποδόµησης (Deconstructivism) αλλά και της
ενότητας και ανακατασκευής που επικαλούνται ο
Νέος Κλασικισµός (New Classicism), ο Νέος Μοντερ-
νισµός (New Modernism) και ο Τοπικισµός
(Regionalism). Κατά το Lynn η πτύχωση είναι η
“πανούργα τακτική” για την εντατική ενσωµάτωση της
διαφοράς σε ένα ετερογενές αλλά συνεχές σύστηµα,
µέσω της οµαλής διαστρωµάτωσης (smooth
layering), µια τεχνική που εικονογραφείται µε παρα-
δείγµατα από την γεωλογία όπως η στρωµατογραφία
πετρωµάτων αλλά και τη µαγειρική όπως τεχνικές
ανάµειξης σε κρέµα. Η νέα µορφολογία που εισάγει η
εύκαµπτη αρχιτεκτονική (pliant architecture) είναι
µορφές παχύρρευστες και ευέλικτες, “όπου πράγµα-
τα τείνουν να προσκολλώνται”. Κατά το Lynn η
καµπυλότητα είναι η γλώσσα της εύκαµπτης αυτής
αρχιτεκτονικής. Η γεωµετρία του Husserl είναι απα-
ραίτητη για την κατανόηση των εύκαµπτων µορφών:
µια γεωµετρία που δεν αναπαριστά αναπαράγοντας
σχήµατα πανοµοιότυπα, και δεν µπορεί να αναχθεί σε
µέσους όρους, αλά όµως µπορεί να προσδιορίσει ένα
σχήµα µε ακρίβεια. Το παράδειγµα που καταθέτει ο
Lynn για τη γεωµετρία των πολλαπλών πιθανών σχέ-
σεων είναι η τοπολογική επιφάνεια όπως εµφανίζεται
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στη γραφική συνάρτηση της θεωρίας των καταστροφών του Rene Thom. 
Στη συµµετοχή της OMA στο διαγωνισµό για τις 2 Βιβλιοθήκες στο Jussieu - Paris το 1993 η
συνεχής επιφάνεια γίνεται πυρήνας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Παρότι δεν κέρδισε βρα-
βείο η µελέτη δηµοσιεύτηκε εκτενώς και επηρέασε την αρχιτεκτονική παραγωγή της δεκαε-
τίας του ενενήντα στην Ολλανδία γονιµοποιώντας πλήθος έργων. Στην παραδειγµατική αυτή

µελέτη η πτύχωση ενεργοποιείται στον αρχιτεκτονικό
σχεδιασµό ως χωρικό εφεύρηµα και ως οργανωτικό
σύστηµα. Ο Koolhaas χρησιµοποιεί τη µεταφορά του
“κοινωνικού µαγικού χαλιού” αναφερόµενος στην
επιφάνεια του πατώµατος που εγγεγραµµένη µέσα
σε κυβικό στερεό πτυχώνεται συνδέοντας επάλλη-
λους ορόφους σε µια συνεχή και αδιάσπαστη πορεία.
Την περιγράφει σαν µια “στρεβλή εσωτερική λεωφό-
ρο που αποκαλύπτει και σχετίζει όλες τις λειτουργι-
κές ενότητες του κτιρίου σε µια µοναδική αλληλου-
χία” που µετουσιώνει την εµπειρία της βιβλιοθήκης
σε περίπατο στην πόλη. Στη δηµοσίευση της µελέτης
στο S,M,L,XL η επιφάνεια του χαρτιού εµφανίζεται ως
εµπειρικό µοντέλο της πτύχωσης και ως κατεξοχήν
µέσο αναπαράστασης της συνεχούς επιφάνειας και
των µετασχηµατισµών της εισάγεται στην αρχιτεκτο-
νική εικονογραφία της δεκαετίας. Η µελέτη για τις 2
Βιβλιοθήκες στο Jussieu αδιαφορεί εικονοκλαστικά
για τη σύνθεση της πρόσοψης, επικεντρώνοντας στην
ογκοπλασία και τη διαχείριση του πατώµατος-εδά-
φους που χρίζεται ο καταλύτης της χωρικής και κοι-
νωνικής πολυπλοκότητας και συνοχής. ∆έκα χρόνια
αργότερα η µελέτη παραµένει επίκαιρη και εκτίθεται
στην αναδροµική εκθέση της ΟΜΑ Content (2003-4).
Πλέον η τοµή της βιβλιοθήκης κατά µήκος των πλα-

γίων και συνεχών επιφανειών του πατώµατος, έχει ανεξαρτητοποιηθεί της συγκεκριµένης πρό-
τασης και αποτελεί γενεσιουργό µηχανισµό - διάγραµµα. Στον κατάλογο της έκθεσης Content
η τοµή του Jussieu πατεντάρεται ως “η πόλη µέσα-έξω” και τεκµηριώνεται ως εξής “Παραµορ-
φώνοντας το πάτωµα σε τοµή και όχι σε κάτοψη δυνάµει µετασχηµατίζεται ο προφανώς αναπό-
φευκτος διαχωρισµός διαφορετικών πατωµάτων σε µια συνεχή εµπειρία, δίνοντας ταυτόχρονα
τέλος στον κυρίαρχο στην αρχιτεκτονική ορθοκανονικό χώρο. Συνδυάζοντας αυτή τη νέα αρχιτε-
κτονική µε τον δοµικό κάναβο, µπορεί να φανταστεί, υποστηριχθεί και να αναλάβει φορτία, να γίνει
συλλογική αντί να καταδικαστεί σε µια ζωή αυτάρκειας ως άµορφη µάζα.”
∆εδοµένης της κοινής εννοιολογικής καταγωγής, παρατηρούµε δυο κατευθύνσεις στην αρχιτε-
κτονική πρωτοπορία που συγκροτείται στην οντολογία της πτύχωσης κατά τη δεκαετία 1993-
2003. Η διχοτόµηση είναι εµφανής στις πρώτες δηµοσιεύσεις και εξελίσσεται σε διάλογο ανά-
µεσα στην µορφοκρατική–πειραµατική προσέγγιση, όπου οι υπολογιστές αποτελούν το κατεξο-
χήν εργαλείο της µορφογενετικής διαδικασίας και την πραγµατιστική-προγραµµατική προσέγ-
γιση όπου το χέρι του αρχιτέκτονα παραµένει στο πλάνο και ο στόχος των χωρικών εφευρηµά-
των είναι µια νέα λειτουργική οργάνωση. Μπορούµε να σχηµατοποιήσουµε τη διχοτόµηση αυτή
σε ένα αδιάσπαστο ζεύγος: κιβώτιο (box)-άµορφη µάζα (blob). 
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Η πτύχωση (Deleuze) 
η πτύχωση µέσα στο κιβώτιο (Koolhaas) η άµορφη µάζα (Lynn)
το κιβώτιο πτυχώνεται κελύφη χωρίς προτυποποίηση

Στην περίοδο 1993-97 στα έργα της ΟΜΑ και των
επιγόνων -αρχιτεκτόνων που την περίοδο 1991-3
εργάζονται στο γραφείο- όπως οι MVRDV και FOA,
το διάγραµµα του Jussieu, ως γενεσιουργός
µηχανισµός, γονιµοποιεί µια σειρά παραδειγµατι-
κών µελετών και κτιρίων. Στα Kunsthall (1993),
Educatorium(1998), Villa VPRO (1997) και
Yokohama Port Terminal (1995-2002) η πτύχωση

του πατώµατος-εδάφους εγγράφεται µέσα σε ένα ορθοκανονικό σε κάτοψη στερεό, εγκιβωτί-
ζεται. Το πάτωµα-έδαφος του κτιρίου έχει τον κύριο ρόλο στην οργάνωση του λειτουργικού προ-
γράµµατος και αποτελεί την ενιαία και συνεχή παραλλακτική επιφάνεια που εγκιβωτισµένη
περιπλέκεται, συµπτύσσει το πάνω µε το κάτω και αποκτά χαρακτηριστική υφή. Το πλάγιο επί-

πεδο είναι το γενικό µορφολογικό χαρακτηριστι-
κό αυτών των έργων, η τεκτονική έκφραση της
συνεχούς επιφάνειας που κάµπτεται και πτυχώ-
νεται, γίνεται ράµπα, γίνεται αµφιθέατρο, γίνεται
τοίχος, γίνεται οροφή. 
Στα πιο πρόσφατα κτίρια της OMA, που σχεδιάζο-
νται µετά το 2000 το κιβώτιο πτυχώνεται καθαυ-
τό. Το κέλυφος όπου εγγράφεται το συνεχές
πάτωµα-έδαφος είναι στρεβλό, πολλαπλασιάζει
τις πλευρές του σε πλάγιες επιφάνειες όπως στο
Seattle Library (2004) και το Porto Casa da
Musica (2004). Τέλος ειδική υπο-κατηγορία της
πτύχωσης µέσα στο κιβώτιο που πρόσφατα συνα-
ντάµε συχνά αποτελούν οι ταινίες ή κορδέλες.
Σταθερού πλάτους µετασχηµατιζόµενες επιφά-
νειες, που συνήθως προσδιορίζουν χωρικές ενό-
τητες σε εσωτερικά και ενίοτε προβάλλουν τους
µετασχηµατισµούς του συνεχούς πατώµατος
στην πρόσοψη του κτιρίου (Eyebeam -Diller &
Scoffidio). 
Στις περιπτώσεις των έργων που εγκιβωτίζουν την
πτύχωση το καίριο εργαλείο σχεδιασµού αποτε-
λεί η τοµή. Η παραλλακτικότητα του αντικειµέ-
νου εµφανίζεται µε ακολουθίες επάλληλων,

µετασχηµατιζόµενων προφίλ που αναλύονται σε επιµέρους πλα-
γία επίπεδα. Εδώ η καµπυλότητα, συνειδητά απούσα από τη µορ-
φολογική εργαλειοθήκη, αναδύεται αντιληπτικά στην αλληλουχία
επάλληλων πλαγίων επιπέδων. Η οργάνωση του προγράµµατος
µέσω του εφευρήµατος του πλαγίου εδάφους φιλοδοξεί να ανα-
τρέψει δεδοµένες συµπεριφορικές αποκρίσεις τυπικές σε χώρους
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που διαιρούνται και οριοθετούνται µε σαφήνεια και να αναδιοργανώσει λειτουργικές σχέσεις. Την
τεκτονική σύσταση των έργων αυτών παρέχει µέχρι στιγµής το µπετόν και η υλοποίηση τους δεν
απαιτεί ιδιαίτερα περίπλοκη οικοδοµική τεχνολογία πέραν της επί τόπου κατασκευής και εξειδι-
κευµένων συνεργείων. 
Στον απέναντι πόλο του κιβωτίου βρίσκεται η άµορφη µάζα. Ο εφευρέτης του όρου Greg Lynn
την ορίζει ως εξής: “Στην ουσία η άµορφη µάζα (blob) είναι µια επιφάνεια τόσο τεράστια που
γίνεται ένα πρώτο-αντικείµενο. Είναι συντεθειµένη από ζελατινώδη ύλη, µε την πυκνότητα
ενός στερεού και την έλλειψη µορφής ενός υγρού.” Ο Lynn καταθέτει τρεις αρχές χωρικής
συµπεριφοράς και κίνησης που θεωρεί ως τυπικά χαρακτηριστικά κάθε οντότητας άµορφης
µάζας, ιδιότητες που αναπληρώνουν την απουσία αναγνωρίσιµης ιδίας µορφής. “Η άµορφη
µάζα έχει την ικανότητα να κινείται στο χώρο σαν να βρίσκεται σε υγρό περιβάλλον. Η µορφή
της καθορίζεται από το περιβάλλον της και τη κίνηση της. Η άµορφη µάζα µπορεί να απορρο-
φήσει αντικείµενα σαν να υγροποιούνται. Αυτά τα ενσωµατωµένα αντικείµενα αιωρούνται στο
βάθος της χωρίς να χωνεύονται σε εσωτερικές κοιλότητες. Ο όρος αναφέρεται σε ένα αντικεί-
µενο που δεν είναι ούτε ένα µοναδικό ούτε πολλαπλό, αλλά µια διάνοια που συµπεριφέρεται

ως µοναδική και δικτυακή,
αλλά µπορεί δυνητικά επ’
άπειρον να πολλαπλασια-
στεί και να κατανεµηθεί”. 
Ο Lynn το 1993 προβληµα-
τίζεται για την τεκτονική
σύσταση της άµορφης
µάζας και αναφέρεται
παραδειγµατικά σε µελέ-
τες του Sohei Yoh ως πιθα-
νή απάντηση στο πρόβλη-
µα της εύκαµπτης επιφά-
νειας. Η εύκαµπτη τοπολο-
γική επιφάνεια στην περί-
πτωση του Toyama Galaxy
Gymnasium (1992) είναι η
οροφή του γυµναστηρίου
που περικλείει ποικιλία
διαφορετικών προγραµµά-
των. Αντί να υιοθετηθεί η
λογική της αναγνώρισης
του µέσου ύψους και

ανοίγµατος και η κατασκευή της ιδανικής τυπικής µονάδας που επαναλαµβάνεται σε ολόκλη-
ρη την έκταση του συγκροτήµατος, δηµιουργείται µια µεταβαλλόµενη οροφή της οποίας τα
κατασκευαστικά µέρη είναι παρόµοια αλλά όχι πανοµοιότυπα και η οποία προσαρµόζεται στο
απαιτούµενο ύψος κάθε λειτουργικού στοιχείου καλύπτοντας το όπως ένα βρεγµένο ύφασµα. 
Στη µελέτη του Lynn για το Hydrogen House (1996-8), κέντρο έκθεσης των δυνατοτήτων της
ηλιακής τεχνολογίας στην Βιέννη, λογισµικό CAD αιχµής χρησιµοποιήθηκε για την προσοµοίω-
ση της ηλιακής απόδοσης του κτιρίου αλλά και της ηχητικής όχλησης από τον παρακείµενο
αυτοκινητόδροµο. Η µορφή του καµπυλόγραµµου κελύφους διαµορφώνεται κάτω από την επί-
δραση δυο δυνάµεων του ηλιασµού και της ηχορύπανσης. Ξεχωρίζω αυτή τη µελέτη από το
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συνολικό έργο του Lynn επειδή εδώ η εµβάπτιση, του κτί-
σµατος στο περιβάλλον του είναι καθοριστική στη µορφογε-
νετική διαδικασία. Οι δυνάµεις που διαµορφώνουν την
καµπυλότητα των επιφανειών του κελύφους ανταποκρίνο-
νται σε περιβαλλοντικά δεδοµένα και παρότι παράγονται in
vitro σε περιβάλλον CAD δεν αποτελούν αισθητική επιλογή,
αλλά απόκριση σε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα. Εδώ παρα-
τηρούµε την πολλαπλότητα της µονάδας του κελύφους
µέσω της σειριακής µεταβλητής επαναλήψεις. Οι πέντε
λωρίδες του κελύφους που κατ ακολουθία το περιβάλλουν
είναι παρόµοιες αλλά όχι πανοµοιότυπες.
Μέχρι σήµερα η υλοποίηση της σειριακής παραλλαγής του
αρχιτεκτονικού αντικειµένου αποτελεί πρόβληµα προς επί-

λυση και βρίσκεται στο πυρήνα της έρευνας για µια τη µαζική παραγωγή µιας αρχιτεκτονικής
χωρίς προτυποποίηση (Non Standard Architecture). ∆εδοµένης της χρήσης µεθόδων CAM µια
άµορφη αρχιτεκτονική οντότητα µπορεί να υλοποιηθεί ως τρισδιάστατη εκτύπωση. Η καµπυ-
λόγραµµη παραλλακτική επανάληψη των αντικειµένων αυτών µπορεί να παραχθεί µε τεχνο-
λογία κατασκευής αεροσκαφών η αυτοκινήτων, παραµένοντας δαπανηρή και χρονοβόρα.
Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να εκτιµήσουµε ότι σκέψη του Deleuze αποδεικνύεται ζωο-
γόνα στον επαναπροσδιορισµό της αρχιτεκτονικής πρωτοπορίας την τελευταία δεκαετία διε-
γείροντας και γονιµοποιώντας το λόγο και τη σχεδιαστική πρακτική µιας γενιάς αρχιτεκτόνων.
Ταυτόχρονα η ενσωµάτωση µεθόδων CAD - CAM φαίνεται να προσφέρει τα νέα εργαλεία που
µπορούν να αναπαραστήσουν, να ενεργοποιήσουν και να δώσουν τεκτονική σύσταση στις
έννοιες που συγκροτούν τον σχεδιαστικό κόσµο της πτύχωσης. Τέλος, το νέο αρχιτεκτονικό
αντικείµενο όπως µορφώνεται στην οντολογία της πτύχωσης:
- Είναι πολλαπλό και συνεχές,
- Εµφανίζει καµπυλότητα, είτε µέσω επάλληλων πλαγίων επιπέδων είτε µέσω κωνικών τοµών 

και τοπολογικών επιφανειών,
- Είναι πολύπλοκο, ενσωµατώνει οµαλά διαφορές και εµβαπτίζεται στο περιβάλλον του,
- Είναι παραλλακτικό, επεκτείνεται σε ατέρµονες παραλλαγές,
- Είναι ρευστό, καθιστά τα όρια του ασαφή και περιέχει ζώνες απροσδιοριστίας.
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