
 

TINKERING - Main characteristics of tinkering methodology! 

TINKERING - Βασικά χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας tinkering 

Τα χαρακτηριστικά του tinkering είναι πολλά. Σίγουρα μπορούν να δοθούν πολλές ερμηνείες. Από την 

εμπειρία μας, τα χαρακτηριστικά που εντοπίσαμε ήταν: η δυνατότητα χρήσης φθηνών και άχρηστων 

υλικών. Δεν χρειάζεται να αγοράσω υλικά και αυτό σε μια διαδικασία είναι βασικό: το να γνωρίζω ότι 

δεν χρειάζεται να αγοράσω τίποτα, αλλά μπορώ να φτιάξω με ό,τι έχω είναι υπέροχο. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε υλικό μπορεί να έχει ένα διαφορετικό ρόλο από αυτό που γεννήθηκε να 

κάνει...άρα μια βίδα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω διαφορετικά από τη δουλειά που υποτίθεται ότι κάνει! 

Το μέρος της ένταξης του σώματος στη διαδικασία όπου τα εμπλεκόμενα άτομα βρίσκονται να 

ενεργοποιούνται είναι εξαιρετικό... άρα ουσιαστικά, το υλικό δεν χρειάζεται να αγοραστεί, ας είναι 

αδόμητο υλικό, απλό υλικό. Στο tinkering, περιέργως δεν υπάρχει καθορισμένο σχέδιο. Μπορώ να βρεθώ 

μπροστά από έναν τοίχο tinkering που σημαίνει έναν τοίχο με πολλά υλικά, κατά προτίμηση χωρισμένο 

ανά τύπο… έτσι όλα τα πλαστικά, όλα τα γυαλιά, όλα τα μέταλλα, όλα τα υφάσματα, και το άτομο που 

διεξάγει το εργαστήριο μπορεί να δώσει μια εντολή που μπορεί να είναι, "Φαντάζομαι τον εαυτό μου σε 

δέκα χρόνια...τι φαντάζομαι ότι είμαι; Πώς να χτίσω τον εαυτό μου;". Οπότε μπορεί να μην μπορώ να το 

περιγράψω, μπορεί να μην μπορώ να το εκφράσω με λόγια, μπορεί να μην μπορώ να του δώσω μια 

θεωρητική απάντηση...αλλά μπορώ να το συγκεκριμενοποιήσω με τα χέρια μου και μπορώ να πω αυτό 

που φαντάζομαι. Να είναι μέσα από μια φόρμα. Αυτή είναι σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή. Το 

χαρακτηριστικό του tinkering είναι σίγουρα η διαδραστική διαδικασία: αλληλεπιδρώ με υλικά και με 

άλλους ανθρώπους και πρέπει να συμφωνήσω σε τόσα πολλά διαφορετικά στοιχεία. Επίσης, βρίσκω 

πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο tinkering καλλιεργείται πάντα ένα είδος παιχνιδιάρικης 

ατμόσφαιρας. Το παιχνίδι νοείται ως ελεύθερος χώρος, το παιχνίδι είναι κατανοητό όχι ως ένας χώρος 

όπου όλα μπορούν να συμβούν ... αλλά όπου υπάρχει ένας στόχος: είμαστε εδώ, δουλεύουμε πάνω σε 

αυτό, αλλά αφήνω χώρο για τα συναισθήματά μου στην εκφραστικότητα μου! 


