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Φοιτητές και
αρχιτεκτονική στην
Αθήνα

Τους επόμενους έξι μήνες
φοιτητές και καθηγητές από
πανεπιστήμια όπως το Parsons
New School for Design της
Νέας Υόρκης, τα γαλλικά
Paris 1-Pantheon και Paris
8, το Ολλανδικό Ινστιτούτο
Αρχιτεκτονικής (ΝΑΙ) αλλά και το Πολυτεχνείο θα μελετούν την Αθήνα με στόχο
να προτείνουν λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα και πιο συγκεκριμένα να εξετάσουν
πώς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες μπορούν να ωφεληθούν.

Ολα αυτά κάτω από την ομπρέλα του ερευνητικού προγράμματος «Against all odds»
(ΑΑΟ) που εμπνεύστηκε και υλοποίησε η αρχιτέκτων Λίνα Στεργίου. «Μέσα από
πολλά επαγγελματικά ταξίδια σε Ασία, Ευρώπη και Αμερική για συνέδρια,
διδασκαλία και διαλέξεις εδραιώθηκε μέσα μου η πεποίθηση ότι συχνά 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. Το ΑΑΟ είναι το έναυσμα, μια νέα αφετηρία άρσης
των διαχωριστικών γραμμών ώστε σε συνεργασία με άλλους κλάδους, όπως η τέχνη
και το ντιζάιν, να επινοήσουμε πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να συμβάλει στην
εξελικτική διαδικασία του κοινωνικού συνόλου». 
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