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Για την ανάδειξη της κοινωνικής
διάστασης της αρχιτεκτονικής

Video-εγκατάσταση (2)

Διήμερο διεθνές συνέδριο με θέμα «Ηθική-Αισθητική» στις 19

Ανακοινώσεις (17)

και 20 Ιανουαρίου 2011, στο αμφιθέατρο της Ανωτάτης
Σχολής Καλών στην Αθήνα διοργανώνουν ο Οργανισμός Life
Strategies σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών.
Το συνέδριο, που έχει ως στόχο να αναδειχθεί η κοινωνική

Videoart (1)
Αγιογραφίες (1)
Αφιερώματα (1)
Διαγωνισμός (1)
Διακόσμηση (1)
Εγκατάσταση (1)
Εγκατάσταση-performans (1)

διάσταση της Αρχιτεκτονικής μέσα από το ευρύ φάσμα

Εκδηλώσεις (2)

κοινών σημείων αναφοράς που μοιράζεται με το ντιζάιν και

Εκδηλώσεις- (1)

την Τέχνη, πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων του

Εκθέσεις (525)

«Against All Odds» (ΑΑΟ).

Εκθέσεις-Εκδηλώσεις (17)
Κατασκευές (1)

Το ΑΑΟ είναι ένας μηχανισμός παραγωγής σκέψης, ιδεών
και δράσεων, ο οποίος προωθεί το διάλογο γύρω από
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ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, την οικολογία και τον
πολιτισμό, αλλά και ένα «κανάλι διακίνησης ιδεών», που
επιδιώκει να δραστηριοποιήσει το κοινό ως προς το ρόλο
που μπορεί να διαδραματίσει η αρχιτεκτονική (ως χωρική
πρακτική) στην επίλυση καίριων κάθε φορά προβλημάτων.

Πολιτισμός (155)
Σεμινάρια (3)
Στεφανάκια (1)
Φεστιβάλ (29)

Επιπλέον, προσπαθεί να αποτελέσει βήμα για την
προώθηση έργων που ανταποκρίνονται στη βασική
φιλοσοφία του, καθώς και μια «δεξαμενή δράσης» που θέτει
στόχους για την ικανοποίηση των οποίων δημιουργεί
μοντέλα συνεργασίας με φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και
ντιζάινερ, των οποίων αποτελεί και στρατηγικό συνεργάτη
τους.
Στο συνέδριο θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ ηθικής και
αισθητικής, αλλά και η προοπτική που δημιουργείται μέσω
της αλληλεπίδρασης γνωστικών πεδίων, όπως η φιλοσοφία,

Flash Clocks Gallery

οι θεωρίες της αισθητικής, η κοινωνιολογία, η κοινωνιολογία
των επαγγελμάτων, καθώς και οι πρακτικές επιμέλειας και
τοπολογίας.

ΑΡΧΕΙΟΘΉΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΊΟΥ

▼ 2011 (43)
Υπό διεπιστημονικό πρίσμα, θα ερευνηθούν οι τρόποι με
τους οποίους ηθική και αισθητική αλληλεπιδρούν, το βαθμό

▼ Ιανουάριος (43)
Εκθεση ταξιδιωτικής

αυτής της αλληλεπίδρασης, καθώς και οι τρόποι με τους

φωτογραφίας τού Ηλία

οποίους η ηθική εκφράζεται μέσω της αισθητικής φόρμας,

Χατζάκη

ενώ υπό το πρίσμα της αρχιτεκτονικής θα εξεταστεί ο τρόπος
που η ηθική μεταλλάσσει γνωστές ιδεολογικές αρχές της
αρχιτεκτονικής, καθώς και οι ηθικές πρακτικές και οι
εξυγιαντικές επιδράσεις που διέπουν το επάγγελμα του
αρχιτέκτονα.
Στο συνέδριο έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σημαντικές
προσωπικότητες από το χώρο της αρχιτεκτονικής, του
ντιζάιν, της τέχνης, της κοινωνιολογίας και της φιλοσοφίας,
από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Παρατείνεται η έκθεση του
Κουνέλλη
To «Festival Μηδέν»
πηγαίνει στην Ολλανδία
Έκθεση φωτογραφίας στο
Μουσείο Γουλανδρή
Μικροί μαθητές
περιηγούνται σε τσίρκομινιατούρα
Έκθεση Ψηφιδωτού της

Θα μιλήσουν ο Μορίς Μπεναγιούν, new media artist και

Ιουλίας Αθανασάκη

καθηγητής, συνιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του

Εικαστικό Ημερολόγιο

ερευνητικού κέντρου CITU του Paragraphe Laboratory του

2011 από τον Μιχαήλ

πανεπιστημίου Paris 8, ο Όλε Μπούμαν, γενικός διευθυντής

Ρωμανό
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του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής στο Ρότερνταμ, ο

Ο Σέρβος καλλιτέχνης Ιβάν

Ντέιβιντ Κότινγκτον, καθηγητής της Ιστορίας Μοντέρνας

Γκρουμπάνωφ στο

Τέχνης στο Τμήμα Καλών Τεχνών, Ντιζάιν και Αρχιτεκτονικής

Εθνικό Μ...

του Πανεπιστημίου Κίνγκστον του Λονδίνου και καταξιωμένος
ιστορικός του Κυβιστικού Κινήματος, η Μαρία Θεοδώρου, Δρ.
Αρχιτέκτων, επικεφαλής της οργάνωσης SARCHA «School
for ARCHitecture 4 All», η Λίντια Μάθιους, κριτικός τέχνης,
επιμελήτρια σύγχρονης τέχνης, κοσμήτορας Ακαδημαϊκών
Προγραμμάτων και καθηγήτρια Οπτικού Πολιτισμού του
Πανεπιστημίου Parsons The New School for Design της
Νέας Υόρκης, ο Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Αναπληρωτής
Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, η Λίνα Στεργίου, συγγραφέας, εντεταλμένη
καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής και Γενική Επιμελήτρια των
δράσεων AAO, καθώς και η Τζίλη Τραγανού, αναπληρώτρια
καθηγήτρια και διευθύντρια Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στο
Τμήμα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης και του Ντιζάιν του

Ο Μέγας Αλέξανδρος στο
Λούβρο
Στο Μουσείο Νεότερης
Σπάρτης η ιστορία της
πόλης
Ένα σουρεαλιστικό
μουσείο για τον
εκκεντρικό Νταλί...
"Εξοχή" στην αίθουσα
τέχνης Μελάνυθρος
Έκθεση ζωγραφικής του
Αποστόλη Ζολωτάκη
Διεθνής Αερολιμένας

Πανεπιστημίου Parsons The New School for Design της

Αθηνών Το Μουσείο

Νέας Υόρκης.

Κυκλαδικής Τ...
Συνέδριο αρχιτεκτονικής

Συντονιστές θα είναι ο Νίκος Ξυδάκης, αρχισυντάκτης της

στη Σχολή Καλών

εφημερίδας «Η Καθημερινή», κριτικός και συγγραφέας και ο

Τεχνών

Λόης Παπαδόπουλος, καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Πηγή:http://www.newsbeast.gr
ΑΝΑΡΤΉΘΗΚΕ ΑΠΌ MARIA KORAN ΣΤΙΣ 10:01 Μ.Μ.
ΕΤΙΚΈΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ

Ένας γάλλος «ιππότης»
στη Σχολή Καλών
Τεχνών
Το φεστιβάλ Δράμας
μετακομίζει στο
Κερατσίνι
Η τέχνη για όλους
Δημιουργίες από πέτρα
«Stagespotting»

0 ΣΧΌΛΙΑ:

«Ζωές και χρώματα από
την Αφρική»
Κοσμοπολίτικες

ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΣΧΟΛΊΟΥ

κουλτούρες:
Πραγματικότητα ή
ουτοπί...
Νίκος Ναυρίδης
Στόλισε κρανίο με 8.000
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διαμάντια
«Μια θάλασσα μικρή»
Υποβολή σχολίου ως:
Δημοσίευση σχολίου

Η Διοχάντη στην 54η

Επιλογή
προφίλ...
Επιλογή
προφίλ...

Μπιενάλε της Βενετίας

Προεπισκόπηση

Έκθεση ζωγραφικής
«Όνειρα» του Νίκου
Μιχαλιτσιάνου...
Κώστας Τσώλης
Ελίνα Θεοδωροπούλου
INK – The Tattoo Project
Όλγα Μαντζουράνη
Αδριανός
Νεότερη ανάρτηση

Αρχική σελίδα

Παλαιότερη Ανάρτηση

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Η Κλειώ και η Εύη
κάνουν... μούτες!
Δύο εκθέσεις στη Νέα
Υόρκη με θέμα τις
θρησκείες
Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου και
Μουσικής Kuste...
Εκθεση του Guram
Chachanidze
Έφυγε από τη ζωή ο
εικαστικός
Μαλανγκατάνα
«Μέσα από το Φακό» στο
Ίδρυμα Ευγενίδου
αλυσιδωτή αντίδραση
TOOLS
Ιστορίες νομισμάτων,
αφηγήσεις πόλεων
Από τον Ιανουάριο ο 13ος
κύκλος μαθημάτων στο
Ελεύ...
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Δια Βίου Μάθησις 2011:
εργαστήρια ενηλίκων
στο Μου...
► 2010 (685)
► 2009 (49)

Η ΛΊΣΤΑ

ΙΣΤΟΛΟΓΊΩΝ ΜΟΥ

meteoparea
Θερμοκρασία 3.200 βαθμοί
Κελσίου! - Βρέθηκε ο πιο
«καυτός» εξωπλανήτης
Υψηλότερη θερμοκρασία
ακόμα και από αρκετά
άστρα έχει ο εξωπλανήτης
WASP-33b, επιβεβαίωσαν
οι αστρονόμοι,
διαπιστώνοντας...
Πριν από 9 λεπτά

. . . . . . . . . ksipnistere
_ Ο σιωπών δοκεί
συναινείν
Φάκελος - ** *«Υγραέριο»*
Απευθυνθήκαμε στις
ελληνικές αντιπροσωπείες,
προκειμένου να
ενημερωθούμε για το ποια
υγραεριοκίνητα μοντέλα θα
διατεθούν το επόμενο
διάστημ...
Πριν από 13 λεπτά

RadioPoint.Web Radio
Station
ART IN ROCK - "ART IN
ROCK" , το πρώτο festival
του χρόνου! 21 Ιανουαρίου
2011 στο "RAINBOW" rock
bar, στο Γκάζι. Έκθεση
έργων των καλλιτεχνών της
ομάδας "ART IN ROCK...
Πριν από 7 ώρες

Mariela's Daily
Paintings
Προσοχή: Ανακαίνιση... "Watercolors 100" • 38 • Με
το βλέμμα στο κενό...
Διάσταση έργου 17 x 25 εκ.
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Αποφάσισα να ανακαινίσω
το μπλογκ, έτσι για λίγες
μέρες θα υπάρξει μια μικρή
...
Πριν από 8 ώρες

Family Art
Δωράκι για τα γενέθλια !!!!!
- Επιτέλους κατάφερα να
συγκεντρωθώ και να
αναρτήσω τη φωτογραφία
με το δωράκι που ετοίμασα
για τον ένα χρόνο του
μπλογκ και για τα εκατό
άτομα (104 για την...
Πριν από 11 ώρες

quartier libre
- . . . εύγε ! . . .
Πριν από 12 ώρες

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ &
ΑΛΛΑ...
Δολοφόνοι ! Δολοφόνοι!
Δολοφόνοι! - Χρόνια
τώρα,φιλική οικογένεια που
κατοικεί στα " Αστυνομικά"
της Ηλιούπολης ,
αντιμετωπίζει πρόβλημα με
τις φόλες που
"δολοφόνος"ρίχνει στις
γάτες της γ...
Πριν από 2 ημέρες

Ritsa Blue
NOT OPEN FOR
FORTUNE-SEEKERS Τελευταία οι μέρες μου είναι
γεμάτες με εικόνες σαν
αυτή.Απο νωρίς το πρωί
μέχρι τη δύση του ήλιου
ψάχνω να βρώ τη Μαρία
και το κατάφωτο. Εξακόσια
σημεία ...
Πριν από 2 ημέρες

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ PC Πριν από 3 ημέρες

Mystelios Art and
Painting Blog
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΜΑΣ
ΓΕΙΤΟΝΙΑ - *Old
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neighborhood....* oil on
canvas 60 x 45 cm , 2010 .
Ένας ξεχασμένος μικρός
παράδεισος που είναι
κρυμμένος κάτω από την
σκιά των ψηλών
πολυκατοικιών στο...
Πριν από 3 ημέρες

istoploigos
H Ευρώπη στην ψύξη εμείς
στην ...παραλία.! - Οι
φωτογραφίες είναι από την
Ρήγα της Λετονίας, η
κυβέρνηση σκέφτετε ακόμα
και να επιστρατεύσει τους
αγρότες και ους
εργολάβους με μηχανήματα
ώστε να μπορέ...
Πριν από 1 εβδομάδα

Χώρα
Νύχτες εντός και εκτός
πόλης - για δεύτερο
συνεχόμενο χειμώνα ο
τόπος τεχνών ΧΩΡΑ, στα
Λελέϊκα Υπάτης και το
καφωδείο ΟΡΦΕΑΣ,
Όθωνος 10 στη Λαμία, σας
προσκαλούν στις Νύχτες…
εντός και εκ...
Πριν από 2 μήνες

Mario Morasan
Escultor
5º Simposio Nacional de
Escultores Hasenkamp
2010. - 5º Simposio
Nacional de Escultores en
Hasenkamp, Entre Ríos,
2010. Obra: "Amerindia",
construcción en hierro
(chatarra) y madera de
ñandubay, que será empl...
Πριν από 3 μήνες

silencio non silencio
Φωνές από τον Βορρά *Όταν οι σύγχρονοι
συνθέτες στρέφονται στις
αρχαίες τους ρίζες το
αποτέλεσμα συχνά
ακούγεται κάπως έτσι...* * *
*Ο Εσθονός Veljo Tormis
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εμπνέεται από τους μ...
Πριν από 8 μήνες

Σοφά λόγια &
διδακτικές ιστορίες
Μή σπαταλάς.... Πριν από 9 μήνες

"Art in Rock"
1 χρόνο πριν

Art Gallery - Eleni
Spanoudi
www.elenart.net
-

Fast Cash Advance Loans

ΑΝΑΓΝΏΣΤΕΣ

Παρακολούθηση
Google Friend Connect

http://blogart-mary.blogspot.com/2011/01/blog-post_4169.html[19/1/2011 12:44:03 μμ]

blogART: Συνέδριο αρχιτεκτονικής στη Σχολή Καλών Τεχνών

Αναγνώστες (440) Περισσότερα
»

Είστε ήδη μέλος;Σύνδεση

ΓΙΑ ΜΈΝΑ

MARIA KORAN
ΠΡΟΒΟΛΉ
ΠΛΉΡΟΥΣ ΠΡΟΦΊΛ

ΒΡΑΒΕΊΟ

Από
http://familyart5.blogspot.com/

ΒΡΑΒΕΊΟ

Από
http://familyart5.blogspot.com/

ΕΠΙΣΚΈΠΤΕΣ
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