Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους
της πόλης1
Abstract
A walk around the streets of any modern city reveals various forms and
functions of writing. In modern highly alphabetized societies, writing is not just the
visual counterpart of speech. Changes in the semiotic and communicational landscape
of modern societies who led to the predominance of image had a severe impact on
writing. Writing, as a system of visual communication, is changing drastically in order to
become part of the new communicational landscape. It is mixed with image and
incorporates its forms and means. Written texts become the resultant of various modes
of sign making.
The paper deals with the various aspects of Greek writing in multimodal texts
that appear in the streets of a Greek city.
1. Η γραφή στη σύγχρονη πόλη
Στις σύγχρονες µεγαλουπόλεις, η γραφή κατακλύζει τον δηµόσιο, αστικό χώρο.
∆ιαφηµίσεις,

γιγαντοαφίσες,

ενηµερωτικά

φυλλάδια,

επιγραφές

καταστηµάτων,

γκράφιτι, πινακίδες οδικής σήµανσης είναι µερικά µόνο από τα κείµενα τα οποία µας
περιβάλλουν και στα οποία εκτιθέµεθα καθηµερινά ως πολίτες των σύγχρονων πόλεων
της µεταβιοµηχανικής εποχής. Η «µετάπολις» ή «παγκοσµιοποιηµένη πόλη», όπως
έχει µετονοµασθεί η µητρόπολη της βιοµηχανικής εποχής (Ascher, 1995:34) αποτελεί
ένα νέο διαφοροποιηµένο χώρο στη µορφή του, στην οργάνωση του χώρου και στις
λειτουργίες

του,

προϊόν

παγκόσµιων

οικονοµικών,

πολιτικών,

γεωγραφικών,

τεχνολογικών και πολιτισµικών ανακατατάξεων. Στο νέο αστικό τοπίο, χώροι και
πολίτες υπερβαίνουν τα όρια του εθνικού κράτους. Χώροι διεθνοποιηµένοι,
µετακινούµενοι πληθυσµοί δηµιουργούν µια νέα πραγµατικότητα. Σε µια εποχή όπου οι
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µεγαλουπόλεις γίνονται αντανακλάσεις της σύγχρονης κοινωνίας, περισσότερο από
ποτέ αντιφατικές, ανοίκειες και χαοτικές (Νικηφορίδης 2000), µέσα από τις γλώσσες της
σύγχρονης Βαβέλ οικοδοµούνται νέοι τρόποι νοηµατοδότησης.
Στον νέο παγκοσµιοποιηµένο αστικό χώρο, η εικόνα καταλαµβάνει πρωτεύουσα
θέση, αποτελεί προνοµιακό µέσο επικοινωνίας και νοηµατοδότησης που υπερβαίνει
προβλήµατα εθνικής γλώσσας και πολιτισµού, δηµιουργεί νέες φόρµες και πρότυπα,
επιβάλλει µια νέα επικοινωνιακή πραγµατικότητα. Η γραφή που κυκλοφορεί στους
δρόµους της σύγχρονης πόλης, µεταλλάσσεται για να αποτελέσει τµήµα του νέου επικοινωνιακού τοπίου, ιδιοποιείται τις φόρµες και τα µέσα του, αξιοποιεί τις τεχνολογικές
του δυνατότητες. Η γραφή διαπλέκεται µε την εικόνα, το γραπτό µήνυµα αναµορφώνεται δοµικά και αποτελεί τη συνισταµένη της κοινής δράσης ποικίλων τρόπων
κατασκευής σηµασίας.
2. Οριοθετήσεις
Η ανακοίνωση επιχειρεί να αναζητήσει τις ποικίλες εκδοχές της ελληνικής
γραφής ανιχνεύοντας τα δυσδιάκριτα όρια ανάµεσα στη γραφή και την εικόνα σε πολυτροπικά κείµενα που εµφανίζονται στους δρόµους της σύγχρονης πόλης.
Η αποκλειστική σχέση που διατηρούσε η γραφή µε τη γλώσσα στο πλαίσιο των
γλωσσογραφικών συστηµάτων και κυρίως της αλφαβητικής γραφής, έχει ήδη αµφισβητηθεί από τις αναλύσεις της Σχολής της Πράγας

(Vachek 1976), όπως και

από

ανθρωπολογικές έρευνες σχετικά µε τις χρήσεις και τις λειτουργίες της γραφής (Goody
1979), ενώ τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι αναλύσεις για µια αυτόνοµη (από την
προφορική γλώσσα) προσέγγιση της γραφής. Η γραφή αντιµετωπίζεται πλέον, ως
αυτοδύναµο αντικείµενο που διατηρεί σχέσεις τόσο µε τη γλώσσα όσο και µε άλλα
συστήµατα οπτικής επικοινωνίας.
Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται τάσεις µετατροπής και ανακατασκευής της
γραφής στη νέα εποχή. Αυτές τις αλλαγές µπορούµε να τις παρατηρήσουµε και να τις
αξιολογήσουµε σε µια αντίληψη της γραφής ως δυναµικού µέσου και όχι στατικού
σηµειωτικού συστήµατος. Σε αυτό το πλαίσιο, αναζητήθηκαν οι θεωρητικές αναφορές
της έρευνας στο Multiliteracies Project (Kress & Leeuwen 1996, Kress 1997, Kress
2000, Kalantzis & Cope 2000, Kalantzis & Cope 2001) και ειδικότερα στις αναλύσεις
του Gunther Kress για τη γραµµατική του οπτικού σχεδίου και την πολυτροπικότητα.
Κάθε κείµενο είναι πολυτροπικό, όπως τονίζεται από τον Kress. Η πολυτροπικότητα

δεν προστίθεται στην ανάλυση αλλά αποτελεί ουσιαστική και θεµελιώδη παράµετρο
κάθε κειµένου (Χοντολίδου 1999).
Σύµφωνα µε αυτήν την αντίληψη, η δράση της γλώσσας ενδέχεται να προσαυξάνεται, να συµπληρώνεται ή και να αναιρείται από την δράση άλλων τρόπων κατασκευής σηµασίας. Η ανάδειξη των ποικίλων οπτικών µέσων που συµβάλλουν στην
απόδοση της σηµασίας ενός κειµένου σηµατοδοτεί την υποχώρηση της κυριαρχίας της
γραπτής γλώσσας στο πεδίο της δηµόσιας επικοινωνίας (Kress 1997), οδηγεί στην
επανεξέταση του τρόπου που αντιλαµβανόµαστε τα γραπτά κείµενα και στην
αναζήτηση διαφορετικών διαδικασιών ανάλυσης και παραγωγής της γραπτής πληροφορίας. H διερεύνηση της πολυτροπικότητας (Kress & Leeuwen 1996, Kress 1997,
Kress 2000, Χοντολίδου 1999, Ιντζίδης & Καραντζόλα 1999, Κουτσουσίµου-Τσίνογλου
2000) στις ποικίλες αναλύσεις γραπτών κειµένων αναδεικνύει την πληθώρα των
αναπαραστατικών τρόπων που συναιρούνται και συντίθενται για τη δηµιουργία της
σηµασίας ενός γραπτού κειµένου.
Στη σύγχρονη εποχή, το γραπτό µήνυµα αποτελεί το αποτέλεσµα της διάδρασης µεταξύ γλωσσικής πληροφορίας και πληροφοριών που παρέχονται από άλλα σηµειωτικά συστήµατα όπως φαίνεται στην περίπτωση αυτών των δύο πινακίδων
ΑΧΕΠΑ (εικ. 1 και 2). Στην περίπτωση της πρώτης εικόνας, δύο πινακίδες
χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν την κατεύθυνση την οποία πρέπει κάποιος να
ακολουθήσει για να πάει στο νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ. Η κάτω πινακίδα αποτελεί ένα
πολυτροπικό κείµενο στο οποίο η πληροφορία δίνεται από το σύµβολο του
νοσοκοµείου (ο κόκκινος σταυρός στο άσπρο πλαίσιο) η πληροφορία αυτή δεν δίνεται
γλωσσικά, το όνοµα του νοσοκοµείου µε άσπρα κεφαλαία γράµµατα και την
τεθλασµένη άσπρη γραµµή που δηλώνει την αριστερή κατεύθυνση. Το σύνολο του
µηνύµατος εγγράφεται στο µπλε φόντο της πινακίδας, ενώ η πληροφορία για την
κατεύθυνση δίνεται και µε την τεθλασµένη απόληξη που οριοθετεί την αριστερή πλευρά
της πινακίδας. Η ίδια πληροφορία δίνεται και από την άνω πινακίδα όπου ένα άσπρο
τόξο εµφανίζεται σε µπλε φόντο. Η σηµαντικότερη όπως φαίνεται πληροφορία σε αυτήν
την πινακίδα είναι η κατεύθυνση η οποία δηλώνεται σε τριπλή επανάληψη και
αποκλειστικά εικονικά. Οι δύο πινακίδες χωρίς τη γλωσσική πληροφορία µεταφέρουν
το µήνυµα ότι ένα νοσοκοµείο βρίσκεται στα αριστερά µας. Στη δεύτερη εικόνα, ο
συνδυασµός των περιεχοµένων των πινακίδων συνθέτει ένα πιο σύνθετο κείµενο. Για
να κατανοήσει κάποιος το µήνυµα πρέπει να είναι σε θέση να διαβάσει το γλωσσικό

περιεχόµενο της πρώτης άνω πινακίδας ΑΧΕΠΑ και αυτό της τρίτης πινακίδας. Το
µήνυµα όµως δεν είναι πλήρες ούτε κατανοητό αν δεν ερµηνεύσουµε την πληροφορία
που µεταφέρεται από την µεσαία πινακίδα και αφορά την απαγόρευση της αριστερής
στροφής. Το µήνυµα αυτής της πινακίδας συντίθεται από πληροφορίες που µεταφέρονται από επιµέρους σηµειωτικά συστήµατα (χρώµα, σχέδιο, σχήµα) τα οποία
διαθέτουν σηµασία στο πλαίσιο της συγκεκριµένης συµβατικής τους λειτουργίας. Το
οπτικό µήνυµα προκύπτει ως συνδυασµός του στρογγυλού σχήµατος της πινακίδας,
του συνδυασµού του κόκκινου περιγράµµατος του κύκλου µε τη κόκκινη γραµµή που
διαγράφει το αριστερόστροφο µαύρο τόξο σε άσπρο φόντο. Στην περίπτωση των δύο
σηµάτων παρατηρούµε ότι χρησιµοποιήθηκε µια ποικιλία αναπαραστατικών τρόπων µε
έναν δηµιουργικό τρόπο για να κατασκευασθούν νέες σηµασίες. Η γλωσσική
πληροφορία αποτελεί τµήµα της συνολικής πληροφορίας και η ανάγνωσή της δεν
επαρκεί για να κατανοήσουµε το σύνολο του µηνύµατος το οποίο για να γίνει
κατανοητό πρέπει να ερµηνευτούν οι πληροφορίες που παρέχονται τόσο από τον
χώρο έκθεσης των σηµάτων, όσο και από τη συµβατική λειτουργία του χρώµατος και
των σχηµάτων στο πλαίσιο των σηµάτων οδικής σήµανσης.
3. Το δείγµα της έρευνας
Το δείγµα της συγκεκριµένης έρευνας περιορίστηκε τελικά ώστε να περιλαµβάνει αποκλειστικά επιγραφές καταστηµάτων. Αυτή η επιλογή θεωρήθηκε ότι θα
εξυπηρετούσε καλύτερα την εξαγωγή συµπερασµάτων για τους τρόπους µε τους οποίους η γραπτή γλώσσα διαπλέκεται µε την εικόνα για την κατασκευή σηµασίας στο
συγκεκριµένο κειµενικό είδος. Οι επιγραφές αποτελούν την πρώτη εικόνα του καταστήµατος, κατέχουν συνήθως δεσπόζουσα θέση στον χώρο, συµπυκνώνουν τις αντιλήψεις και τις προθέσεις του ιδιοκτήτη για το είδος και την ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών και προϊόντων, ενώ, συχνά λειτουργούν ως λογότυποι – άρα πρέπει να
διαθέτουν στοιχεία που να τις σηµαδεύουν. Η γλωσσική πληροφορία που περιλαµβάνεται είναι σύντοµη, και αποτελείται συνήθως από το όνοµα του καταστήµατος. Στις
πινακίδες ενδέχεται να εµφανίζεται το όνοµα του ιδιοκτήτη, πληροφορίες για τη
χρονολογία δηµιουργίας του καταστήµατος, πληροφορίες-επεξηγήσεις για το είδος
υπηρεσιών που επιτελούνται, τηλεφωνικός αριθµός ή ηλεκτρονική διεύθυνση. Κάθε
πινακίδα αποτελεί πολυτροπικό κείµενο όπου η γλωσσική πληροφορία, οι εικόνες και
τα σύµβολα, το χρώµα, η ιδιαίτερη τυπογραφία, το υλικό κατασκευής της πινακίδας και

ο χώρος έκθεσής της συνθέτουν ένα πρωτότυπο µήνυµα για όλους τους πιθανούς
αποδέκτες. Οι πινακίδες που ακολουθούν οργανώθηκαν σε χωριστές οµάδες ανάλογα
µε τον τρόπο που κυριαρχεί στην κατασκευή της σηµασίας. Ακολουθώντας τον τίτλο
της ανακοίνωσης ο κάθε τρόπος εµφανίζεται ως παιχνίδι ανάµεσα στη γλωσσική
πληροφορία και κάποιον άλλο αναπαραστατικό τρόπο. Ετσι, θα παρουσιαστούν παιχνίδια µε σχέδια και εικόνες, µε χρώµα, µε τυπογραφική µορφή, όπως και παιχνίδια µε
τα γράµµατα, ενώ θα αποµείνουν εκτός διαπραγµάτευσης η συµβολή του υλικού, του
σχήµατος και του χώρου έκθεσης των πινακίδων καθώς θα υπερβαίναµε τα όρια της
ανακοίνωσης.
4. «Παίζοντας» µε τα σχέδια και τις εικόνες
Σχέδια και εικόνες εµφανίζονται στις πινακίδες επιτελώντας διαφορετικές
λειτουργίες. Οσον αφορά τον χώρο που καταλαµβάνουν στην πινακίδα µπορεί:
-

Να αποτελούν ένα φόντο για την αναγραφή του γλωσσικού µηνύµατος,
όπως στην περίπτωση του Ρωµιού (εικ. 16), και του Bikes ‘n scooters (εικ.
17)

-

Να τοποθετούνται πάνω, κάτω ή δίπλα στο γλωσσικό µήνυµα χωρίς άµεση
επαφή µε αυτό: Μετρόπολις (εικ. 21), Κολέση (εικ. 6)

-

Να συµπλέκονται µε το γλωσσικό µήνυµα : ∆ΕΗ (εικ. 19)

-

Να παρεµβάλλονται στο γλωσσικό µήνυµα αντικαθιστώντας κάποια
γράµµατα : fos (εικ. 10)

Όσον αφορά τις λειτουργίες που επιτελούν, τα σχέδια µπορεί:
-

να υποκαθιστούν τµήµατα της γλωσσικής πληροφορίας: όπως η υποκατάσταση της λέξης µε την εικόνα του αντικειµένου στην πινακίδα Ο γύρος
της καµάρας (εικ. 22)

-

να προσθέτουν επιπλέον πληροφορίες στο γλωσσικό µήνυµα: για
παράδειγµα η παρουσία του Spiderman µας δηλώνει το είδος των κόµιξ
που θα βρούµε στο συγκεκριµένο κατάστηµα, Metropolis (εικ. 21)

-

να επαναλαµβάνουν τη γλωσσική πληροφορία µε εικονικά µέσα: ο γύρος
της αγάπης (εικ. 23), Κοτόπουλα (εικ. 24)

-

να δίνουν πληροφορίες πριν την ανάγνωση του γλωσσικού µηνύµατος:
Κολέση (εικ. 6) , Κοτόπουλα (εικ. 24)

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία των σχεδίων και των εικόνων δίνει πληροφορίες που
συντίθενται µε το γλωσσικό µήνυµα, το συµπληρώνουν, το διευκρινίζουν ή το υποκαθιστούν.
5. «Παίζοντας» µε την τυπογραφική µορφή»
Οι τυπογραφικοί χαρακτήρες που χρησιµοποιούνται για τη σηµείωση του
γλωσσικού µηνύµατος χρησιµεύουν αρχικά για να µαρκάρουν τη συγκεκριµένη πινακίδα. Η λειτουργία τους όµως δεν περιορίζεται σε αυτό, η επιλογή τους δε συχνά δείχνει
ότι δεν αποτελεί απλώς αποτέλεσµα αισθητικών αναζητήσεων αλλά και µέσον µετάδοσης ποικίλων διαφορετικών πληροφοριών. Όπως στην περίπτωση της υιοθέτησης
της βυζαντινόµορφης γραµµατοσειράς που χρησιµοποιείται στις εικόνες 8 και 11, όπου
οι πινακίδες αναφέρονται στην πώληση εκκλησιαστικών ειδών και προϊόντων νηστείας
αντίστοιχα, ή της επιλογής τυπογραφικών χαρακτήρων που µοιάζουν στον σχηµατισµό
τους µε τον τρόπο χάραξης των κινέζικων ιδεογραµµάτων για το κινέζικο εστιατόριο
(εικ. 9). Η γραµµατοσειρά που επιλέγεται µπορεί να µεταφέρει πληροφορίες πριν την
ανάγνωση του γλωσσικού µηνύµατος.
6. «Παίζοντας µε το χρώµα»
Το χρώµα µπορεί να αποτελεί απλώς το φόντο της πινακίδας πάνω στο οποίο
εγγράφεται η γλωσσική πληροφορία, όπως συµβαίνει και στις περισσότερες περιπτώσεις αλλά ενίοτε µπορεί να µεταδίδει επιπλέον µηνύµατα, συµπληρώνοντας τη
γλωσσική πληροφορία, όπως στη περίπτωση του Ρωµιού (εικ. 16) όπου επιλέγεται το
µπλε σκούρο για τη γραφή του ονόµατος, χρησιµοποιείται γαλάζιο και άσπρο για τη σηµαία ενώ για τις υπόλοιπες πληροφορίες που δεν σχετίζονται µε τη δήλωση της
ελληνικότητας χρησιµοποιείται το κόκκινο χρώµα.
Η εναλλαγή άσπρου και µαύρου στην πινακίδα του καταστήµατος που πουλάει
παιχνίδια (εικ.20), σε συνδυασµό µε την απεικόνιση των τετραγώνων χρησιµοποιείται
για να ανακαλέσει στο νου του αναγνώστη τη µορφή και το χρώµα της σκακιέρας.
Συχνά βλέπουµε τις πινακίδες σε καταστήµατα φωτοτυπιών να χρησιµοποιούν
ένα χρώµα για κάθε γράµµα της πινακίδας για να δηλώσουν ότι πραγµατοποιούνται και
έγχρωµες φωτοτυπίες. Το κόκκινο χρώµα της καρδιάς στο γύρο της αγάπης (εικ. 23)
συµπαρασύρει στην επιλογή του ίδιου χρώµατος για τα γράµµατα της πινακίδας, ενώ
το καφέ χρώµα για τον γύρο αποτελεί ρεαλιστική απεικόνιση του αντικειµένου. Η

ποικιλία χρωµατικών φόντων δείχνει τις πολλαπλές χρωµατικές δυνατότητες που
παρέχονται για τις εκτυπώσεις του καταστήµατος

Χρωµατρόπιο (εικ. 13) και

υποστηρίζει οπτικά το όνοµα του.
7. «Παίζοντας» µε τα γράµµατα»
Τα ίδια τα σηµεία της ελληνικής γραφής (τα γράµµατα) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µεταφέρουν ποικίλα µηνύµατα. Παρατηρούµε ότι κατά τη χρήση
τους απεκδύονται το συµβατικό και αυθαίρετο χαρακτήρα που, θεωρητικώς, διαθέτουν
στο πλαίσιο της αλφαβητικής γραφής, διαφοροποιείται η λειτουργία τους που στοχεύει
στην αναπαράσταση σηµείων της προφορικής γλώσσας, µεταλλάσσεται

η µορφή

τους. Το γράµµα µπορεί:
-

να αντικατασταθεί µε ένα σχέδιο, το οποίο έστω οριακά προσπαθεί να
αναπαραστήσει τις βασικές γραµµές του γράµµατος: il Gusto (εικ.4), Πασχάλης
(εικ.7), µονόκερως (εικ. 3), BOWLING (εικ. 12), fos (εικ. 10)

-

να αντικατασταθεί µε ένα σύµβολο, στο σύνολό του: ΚΟLΕΣΗ (εικ. 6), Le@rn i.t.
(εικ. 18), ή µερικώς: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (εικ.5),

Επίσης, τµήµατα του σχεδίου του γράµµατος ενδέχεται να αντικαθίστανται από σχέδια
ή αντικείµενα : Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ (εικ.15), ΡΑ∆ΙΟ ΚΟΣΜΙ∆Η (εικ.14).
Οι επιλογές δεν είναι τυχαίες και συνήθως η πληροφορία δοµείται µέσω της διάδρασης
ποικίλων τρόπων (γλωσσικών, οπτικών αλλά και υλικών).
Στην περίπτωση του il Gusto (εικ.4), η πινακίδα ανήκει σε ένα µαγαζί που
πουλάει ανδρικά ενδύµατα οπότε η µετατροπή του γράµµατος µαρκάρει την πινακίδα
ως λογότυπος και µεταφέρει σηµασιολογική πληροφορία η οποία δεν δηλώνεται µε άλλα µέσα (ότι δηλαδή το κατάστηµα αφορά ανδρικά ρούχα). Η σύνθεση της γλωσσικής
και της εικονικής πληροφορίας επιτρέπει επιπλέον αναγνώσεις (π.χ. γούστο στα ανδρικά ενδύµατα) και υπερβαίνει το όριο της λειτουργίας της πινακίδας ως χώρου αναγραφής του ονόµατος του συγκεκριµένου καταστήµατος.
Στην περίπτωση της πινακίδας µονόκερως (εικ.3), το γράµµα Κάπα
δηµιουργείται από το σχήµα του µονόκερου σε όρθια στάση, το σώµα ορίζει την κάθετη
γραµµή του γράµµατος ενώ τα πόδια της δύο πλάγιες. Η παρεµβολή του σχήµατος
χωρίζει τη λέξη σε δύο µέρη και επιβάλλει µια δεύτερη ανάγνωση, η αλλαγή του
όµικρον σε ωµέγα δηµιουργεί τον έρωτα που πιθανόν προωθείται, αναµένεται ή

προσδοκάται για τους θαµώνες του συγκεκριµένου µαγαζιού. Αυτή η πληροφορία
παρέχεται µόνο στο επίπεδο της γραφής.
Ο Πασχάλης (εικ. 7) χρησιµοποιεί για το σχηµατισµό της πινακίδας του µια
σχηµατική αναπαράσταση της αψίδας του Γαλερίου µε την οποία το µαγαζί γειτονεύει.
Παρατηρούµε ότι δεν είναι αναγκαία η απόλυτη οµοιότητα µε το υποδηλούµενο αντικείµενο, άλλωστε η µετατροπή του συγκεκριµένου γράµµατος σε αψίδα θέλει απλώς να
υπενθυµίσει και να υποδηλώσει την χωρική γειτνίαση.
Η περίπτωση του BOWLING (εικ. 12) είναι πιο απλή, καθώς το σχήµα της
µπάλας του µπόουλιγκ είναι πανοµοιότυπο µε το σχήµα του όµικρον.
Τέλος, στην πινακίδα foς (εικ. 10), το όµικρον αντικαθίσταται από το στρογγυλό
σχήµα µιας λάµπας. Το έντονο κίτρινο φως του γράµµατος και οι κίτρινες γραµµές
δεξιά, αριστερά και πάνω στη λάµπα δηλώνουν ότι η λάµπα είναι αναµµένη. Συνάµα, η
πινακίδα µαρκάρεται µε τη χρήση του λατινικού “f” στη θέση του ελληνικού.
Στον ΦΟΥΡΝΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ (εικ. 15) η κάθετος γραµµή του Φ αναπαρίσταται
από ένα στάχυ ενώ η οριζόντια γραµµή του Α στη λέξη λιµάνι αποδίδεται µε τρεις κυµατοειδείς γραµµές που ανακαλούν οπτικά τον κυµατισµό των κυµάτων της θάλασσας. Η,
έστω τόσο αδιόρατη, παρουσία των σχεδίων µπορεί να θεωρηθεί ως προσπάθεια
επανάληψης της γλωσσικής πληροφορίας µε οπτικά µέσα.
Αντίστοιχο παράδειγµα αποτελεί η πινακίδα ΡΑ∆ΙΟ ΚΟΣΜΙ∆Η (εικ. 14) όπου η
µπαταρία αναλαµβάνει να σχηµατίσει την κάθετη γραµµή του Κάπα, ενώ τα ακουστικά
αγκαλιάζουν το στρογγυλό τµήµα του Ρο, ως να επρόκειτο για κεφάλι.
Οι αλλαγές στη µορφή της γραφής εκµεταλλεύονται τις τεχνολογικές
δυνατότητες που υπάρχουν σήµερα, η αύξηση της οπτικοποίησης του γραπτού
µηνύµατος εξυπηρετεί την ανάγκη µετάδοσης µιας πληροφορίας σε κοινό που
ενδεχοµένως δεν γνωρίζει τη γλώσσα.
8. Συµπέρασµα
Σε πρώτη θεώρηση, ο τρόπος δόµησης της γραπτής και οπτικής πληροφορίας
στο συγκεκριµένο κειµενικό είδος φαίνεται σαν ένα παιχνίδι (µια διαπραγµάτευση)
ανάµεσα στην παράδοση και στη νεωτερικότητα, µια ελεγχόµενη και περιορισµένη στο
συγκεκριµένο πλαίσιο, προσπάθεια να καταστρατηγηθεί η υφιστάµενη και κοινά
αποδεκτή νόρµα. Μια πιο προσεκτική ανάγνωση των κειµένων που παρουσιάσθηκαν
αποδεικνύει ότι τα σηµεία δεν είναι σχεδόν ποτέ αυθαίρετα και δεν εξυπηρετούν απλώς

αισθητικές αναζητήσεις, αλλά έχουν συνειδητά διαµορφωθεί από τους κατασκευαστές
τους για να εκφράσουν ποικίλα νοήµατα, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να
κατασκευάσουν µε δηµιουργικό τρόπο σηµασίες αντλούν από όλους τους διαθέσιµους,
σε αυτήν την περίπτωση, αναπαραστατικούς τρόπους.
Όσον αφορά ειδικότερα τη γραπτή γλώσσα παρατηρούµε ότι υπερβαίνει την
αρχική της λειτουργία ως µέσου αναπαράστασης της προφορικής. Τα σηµεία της γραφής απεκδύονται τον αυθαίρετο και συµβατικό χαρακτήρα που τους είχε ανατεθεί στο
πλαίσιο της αλφαβητικής γραφής και εµφανίζουν ποικίλες σχέσεις µε τα σηµεία της
προφορικής γλώσσας και το αναπαριστανόµενο αντικείµενο. Σύµβολα και εικόνες
ενσωµατώνονται περιστασιακά στο γραφικό σύστηµα στην προσπάθεια να δοµηθεί η
γραπτή πληροφορία µε τον καταλληλότερο, για τον κατασκευαστή του µηνύµατος,
τρόπο. Η γλωσσική συνιστώσα, συσχετίζεται και διαπλέκεται µε άλλους τρόπους
κατασκευής σηµασίας. Το χρώµα, τα ποικίλα σχέδια και οι εικόνες, η ιδιαίτερη
τυπογραφία του γραπτού µηνύµατος, ακόµα και η επαναδιαπραγµάτευση των
γραφικών συµβάσεων, δεν προστίθενται απλά στη γλωσσική πληροφορία αλλά συνδιαµορφώνουν το γραπτό µήνυµα.
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