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μία ακόμα βραδιά γεμάτη slow jams, hip hop classics και
love in the air διάθεση, εξισορροπημένα μεταξύ χαλαρών
grooves που αιωρούνται στα 90 bpm. Από την Mae Day
στον Danny Brown, τον Slick Rick στα Little Brother, από
τον Nas στον Kanye και την Lisa Lefteye στην Aaliyah,
αυτή η μουσική συμμαχία στοχεύει να ταράξει τα νερά, ενώ
παράλληλα επιμένει σε slow beat ρυθμούς. Ότι καλύτερο
για Τρίτη βράδυ! Ν.Λ.

Bios Bar Space, Πειραιώς 84, Γκάζι
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Against All Odds project:
αισθητική & ηθική για τη
σύγχρονη πόλη
Η Λίνα Στεργίου είναι αρχιτέκτων, καθηγήτρια
αρχιτεκτονικής και συγγραφέας. Λόγω της δουλειάς της έχει
ταξιδέψει ανά τον κόσμο για συνέδρια, διδασκαλία και
διαλέξεις. Αυτή της η εμπειρία και προφανώς και η
προσωπική της αντίληψη περί αισθητικής και ηθικής - και
ουσιαστικής κοινωνίας αυτών - της γέννησαν την ανάγκη
εύρεσης ενός τρόπου, μέσω του οποίου συγγενή πεδία θα
μπορούσαν να διαδράσουν και να συνδυαστούν
αποδίδοντας τα μέγιστα στην ευρύτερη εξέλιξη του
κοινωνικού συνόλου. Άλλωστε, όπως μας λέει και η ίδια "το
οριοθετημένο γνωστικό πεδίο της αρχιτεκτονικής, όπως και
κάθε άλλου επαγγέλματος, μας εγκλωβίζει από το να γίνουν
αντιληπτά ζητήματα που είναι σε άλλους αυτονόητα και
προφανή".
Αποτέλεσμα αυτού είναι η πρωτοβουλία "Against All
Odds" (ΑΑΟ), και η οποία σκοπό έχει να άρει τις
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αρχιτεκτόνων, εικαστικών,
ντιζάινερ και πολιτών, εγκαθιδρύοντας έναν εποικοδομητικό
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διάλογο μεταξύ τους. Επί του πρακτέου, το AΑO είναι ένα
ερευνητικό πρόγραμμα που φέρνει σε επαφή φορείς στην
Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων, τόσο εγχώριων όσο και διεθνών, με Έλληνες και
ξένους αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και ντιζάινερ στοχεύοντας
στη δημιουργία συζητήσεων και δράσεων σχετικά με
τη βελτίωση της καθημερινότητας στους δημόσιους και
ιδιωτικούς χώρους της Αθήνας.
Αρχής γενομένης της σημερινής συνάντησης στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - όπου και όλοι είστε
καλεσμένοι να συμμετέχετε - φοιτητικά εργαστήρια και
παρεμφερείς τομείς, θα ασχοληθούν με περιοχές του
κέντρου της πρωτεύουσας (Εξάρχεια, Πλατεία
Κουμουνδούρου, Ομόνοια), στοχεύοντας στην ευγενή
διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και στην
εξεύρεση λύσεων. Βασικοί άξονες η διάδραση και
συμμετοχή των κατοίκων και η οικολογική
ευαισθητοποίηση.
Το ΑΑΟ είναι μια ανοιχτή κοινότητα ανθρώπων που μας
καλεί όλους να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας
γύρω από την πόλη μας και τη ζωή μας εντός της. Να
βρούμε μαζί με τους "ειδικούς" υλοποιήσιμες προτάσεις, οι
οποίες θα μπορέσουν να γίνουν αύριο η δική μας
πραγματικότητα.
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