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Λύσεις στην καθημερινότητα
Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο τα κτίρια
ΜΑΡΙΑ ΘΕΡΜΟΥ | Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011 [ 17:28 ]

Σκέψεις, ιδέες, δράσεις, που αναδεικνύουν
μία άλλη πλευρά της αρχιτεκτονικής,
αυτήν που συνδέεται με την κοινωνία, την
οικολογία και τον πολιτισμό επιδιώκοντας
να δώσει λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα
παρουσιάζει το πρόγραμμα Αgainst Αll
Οdds, το οποίο με θέμα «Ηθική /
Αισθητική» θα λάβει χώρα στο Μουσείο
Μπενάκη και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών από τον Ιανουάριο ως και τον
Ιούλιο. Η σχέση ηθικής και αισθητικής θα
αναπτυχθεί συγκεκριμένα, μέσω
Δείτε το slideshow
1 από 3
εκθέσεων, δύο επιστημονικών συνεδρίων,
Γκράφιτι που αποτελεί μέρος της δράσης, η οποία
εργαστηρίων και πολλών δρώμενων. Στις
αναπτύχθηκε από τον καλλιτέχνη Ντάριλ Σμίθ σε
περιθωριοποιημένη γειτονιά του Σαν Φρανσίσκο, η οποία εκδηλώσεις αυτές θα συμμετάσχουν
με την ενεργοποίηση των πολιτών αναδείχθηκε σε
ειδικοί που εκπροσωπούν την
πρότυπο χώρο διαβίωσης
αρχιτεκτονική, το ντιζάιν και την τέχνη με
στόχο να αναδειχθούν μορφές της
κοινωνικής στράτευσης, της οικολογικής ευαισθησίας και της ανάγκης για προστασία του
περιβάλλοντος. Παράλληλα οι δράσεις ΑΑΟ (όπως αποκαλείται σε συντόμευση το
πρόγραμμα) αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού και στη δραστηριοποίησή του
σχετικά με τη λειτουργία και τη θετική επίδραση της αρχιτεκτονικής προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου. Σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της αρχιτεκτονικής, του
ντιζάιν, της τέχνης, της κοινωνιολογίας και της φιλοσοφίας από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και
την Ελλάδα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
«Οι δράσεις ΑΑΟ:
Ηθική / Αισθητική επιδιώκουν την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της
αρχιτεκτονικής διευρύνοντας το πεδίο της και προβάλλοντας λύσεις σε θέματα κοινωνικά
και οικολογικά, στο δημόσιο χώρο και στη βελτίωση της καθημερινότητας», λέει η
καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής κυρία Λίνα Στεργίου, που έχει την επιμέλεια του
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προγράμματος. «Για το σκοπό αυτό προωθούν το διάλογο γύρω από κάθε πρόβλημα
δημιουργώντας μοντέλα συνεργασίας με φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ντιζάινερς.
Αλλά δεν μένουν εκεί. Δραστηριοποιούν τους ανθρώπους γύρω από κάθε ζήτημα και εν
τέλει λειτουργούν ως διαμεσολαβητές έως ότου το πρόβλημα βρει λύση».
Πώς γίνεται αυτό; Στο Σαν Φρανσίσκο για παράδειγμα, μία γειτονιά, που είχε μεταβληθεί
σε σκουπιδότοπο μετατράπηκε, ύστερα από δουλειά ετών σε ένα δραστήριο και
αισθητικά αναβαθμισμένο κοινωνικό χώρο. Στη Σρι Λάνκα εξάλλου το ΑΑΟ βρήκε τους
αρχιτέκτονες για τον σχεδιασμό ενός πρότυπου σχολείου αλλά και τους πόρους για να
κατασκευαστεί.
Οι εκδηλώσεις:
-Συνέδριο, που θα εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν η ηθική και η
αισθητική, την έκφραση της ηθικής μέσω της αισθητικής φόρμας αλλά και σχετικά με το
επάγγελμα του αρχιτέκτονα, τις ηθικές πρακτικές και εξυγιαντικές επιδράσεις. Ομιλητές
είναι, μεταξύ άλλων οι Μορίς Μπεναγιούν καθηγητής, συνιδρυτής και καλλιτεχνικός
διευθυντής του ερευνητικού κέντρου CITU του Paragraphe Laboratory του πανεπιστημίου
Paris 8, new media artist. Ολε Μπούμαν, γενικός διευθυντής του Ολλανδικού
Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής. Ντέιβιντ Κότινγκτον, καθηγητής της Ιστορίας Μοντέρνας
Τέχνης του Πανεπιστημίου Kingston του Λονδίνου. Κωνσταντίνος Μωραΐτης,
αναπληρωτής καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. ά.
Αμφιθέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256), 19 και 20 Ιανουαρίου,
ώρα 18:00
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-Ακαδημαϊκά εργαστήρια που στοχεύουν στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών και
κοινωνικών δράσεων των νέων ανθρώπων. Το έργο που θα προκύψει, θα παρουσιαστεί
στο Μουσείο Μπενάκη (Νέο Κτίριο, οδού Πειραιώς). Φεβρουάριος – Μάιος.
- Δρώμενα που περιλαμβάνουν μία σειρά πρωτοβουλιών γύρω από το ΑΑΟ project και θα
πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Μπενάκη (Νέο Κτίριο), στο διαδίκτυο και σε δημόσιους
χώρους της Αθήνας. Μάρτιος - Ιούλιος.
-Εκθεση με θέμα «Ηθική / Αισθητική» στην οποία θα παρουσιασθεί το έργο είκοσι
διεθνούς φήμης δημιουργών στα οποία συνεργάζονται η αρχιτεκτονική, το ντιζάιν και η
τέχνη στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Μουσείο Μπενάκη (Νέο Κτίριο), 6
Ιουνίου - 31 Ιουλίου.

Σάλος με το φόρεμα της Lady Gaga

-Συνέδριο με τη συμμετοχή των είκοσι συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, οι οποίοι θα
αναπτύξουν τις στρατηγικές που υιοθέτησαν, τα μέσα και τους στόχους των έργων τους.
Μουσείο Μπενάκη (Νέο Κτίριο), 6 και 7 Ιουνίου.
Οι δράσεις «ΑΑΟ: Ηθική / Αισθητική» οργανώνονται υπό την αιγίδα των υπουργείων
Πολιτισμού και Πσεριβάλλοντος, του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων
Εθνών, με τη συνεργασία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών
- Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής (EIA).
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