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Ενημέρωση

18 Ιανουαρίου 2011
Ειδήσεις

Ethics / Aesthetics
O Οργανισμός Life Strategies σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών παρουσιάζουν το διήμερο διεθνές συνέδριο "Ethics / Aesthetics".
Αρχιτεκτονική, ντιζάιν και τέχνη θέτουν τις προϋποθέσεις για την οικοδόμηση
κοινωνικής και οικολογικής συνείδησης στο πλαίσιο των δράσεων Against All
Odds.

O Οργανισμός Life Strategies σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών σας
προσκαλούν στο διήμερο διεθνές συνέδριο Ethics / Aesthetics. Αρχιτεκτονική, ντιζάιν και τέχνη
θέτουν τις προϋποθέσεις για την οικοδόμηση κοινωνικής και οικολογικής συνείδησης στο πλαίσιο
των δράσεων Against All Odds.
 
Το συνέδριο αποτελείται από ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα το οποίο θα εξετάσει στη βασική του
πλατφόρμα τη σχέση μεταξύ ηθικής και αισθητικής και την προοπτική που δημιουργείται μέσω της
αλληλεπίδρασης γνωστικών πεδίων όπως η φιλοσοφία και οι θεωρίες της αισθητικής, η
κοινωνιολογία και η κοινωνιολογία των επαγγελμάτων, οι πρακτικές επιμέλειας και τοπολογίας.
 
Το συνέδριο εξετάζει τέσσερα επίκαιρα ζητήματα. Υπό διεπιστημονικό πρίσμα: τους τρόπους με
τους οποίους ηθική και αισθητική αλληλεπιδρούν και τον βαθμό αυτής της αλληλεπίδρασης, τους
τρόπους με τους οποίους η ηθική εκφράζεται μέσω της αισθητικής φόρμας. Υπό το πρίσμα της
αρχιτεκτονικής: υποσχέσεις/κίνδυνοι – πώς η ηθική μεταλλάσσει γνωστές ιδεολογικές αρχές της
αρχιτεκτονικής, το επάγγελμα του αρχιτέκτονα – ηθικές πρακτικές, εξυγιαντικές επιδράσεις.
 
Στο συνέδριο έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της
αρχιτεκτονικής, του ντιζάιν, της τέχνης, της κοινωνιολογίας και της φιλοσοφίας (ΗΠΑ, Ευρώπη,
Ελλάδα). Το Αgainst Αll Οdds είναι ένας μηχανισμός παραγωγής σκέψης, ιδεών και δράσεων, οι
οποίες αποκαλούνται εν συντομία δράσεις AAO.  Περισσότερες πληροφορίες στο
www.aaoproject.org
 
Συντονιστές
Νίκος Ξυδάκης: Αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Η Καθημερινή», δημοσιογράφος, κριτικός,
συγγραφέας. Λόης Παπαδόπουλος: Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνικής Σχολής
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Πειραιώς 256, 182 35 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Τηλ: +302104801315, http://www.asfa.gr/
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Συμβαίνει τώρα

Για λίγο μόνο καιρό τη
γλίτωσαν...

Μέσα σε όλα κι η Χίλαρι... 

Αναρτήθηκε πριν
από:
4' και 19"

Η εκδίκηση του skateboard...

Μήπως εκεί στο Ιπποκράτειο
να πέρνατε εκ των προτέρων
προφυλάξεις;

Τελικά, αν σε θέλει η μπάλα
όλα γίνονται!

Σεληνιάστηκε...

Αμφιβολίες για επιβίωση
ιαπωνικής κυβέρνησης ενόψει
προϋπολογισμού
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  εκτυπώστε το σχολίασέ το άρεσε σε 2

Τετάρτη 19 & Πέμπτη 20.01.2011
Εγγραφές 17:30
Είσοδος ελεύθερη
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