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“Το κάθε υλικό φέρει το δικό του μήνυμα” Frank Lloyd Wright
Το αρχιτεκτονικό περιοδικό ek magazine εισάγει νέο ετήσιο κύκλο ημερίδων, που αφορά τη σημασία τής
υλικότητας στην αρχιτεκτονική και κατασκευαστική παραγωγή της χώρας μας.
Στόχο των εκδηλώσεων αυτών αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας μιας σειράς σύγχρονων και παραδοσιακών
υλικών στην απόδοση της μορφής, της λειτουργίας και του νοήματος εντέλει για την αρχιτεκτονική και το
design, μέσα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και το έργο Ελλήνων αρχιτεκτόνων. Οι παρουσιάσεις θα
εστιάσουν στην ιστορία του υλικού́, τα κατασκευαστικά́ και εκφραστικά́ του χαρακτηριστικά́, αλλά́ και τις
δυνατότητες αξιοποίησής του με νέους τρόπους, μέσω της εξέλιξης της τεχνολογίας και της οικονομίας που
το αφορούν.
Η πρώτη ημερίδα είναι αφιερωμένη σε ένα υλικό́ που έχει καθορίσει, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, την
πορεία της μοντέρνας και σύγχρονης αρχιτεκτονικής: το Σκυρόδεμα (béton).
Η φέρουσα ικανότητά του ως οπλισμένο, η δυνατότητα να παράγει και πλαστικές φόρμες μέσω της χύτευσής
του, αλλά και οι διαφορετικές επεξεργασίες που δέχεται ως εμφανές στην κατασκευή υλικό, το ανέδειξαν σε
πρωταγωνιστή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκηνής, ενώ ταυτόχρονα του αποδόθηκαν σχεδόν “ιερές”
ιδιότητες.

Προσκεκλημένοι ομιλητές αρχιτέκτονες της πρώτης αυτής εκδήλωσης είναι οι:
- Γιώργος Αγγελής, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
- Αλέξανδρος Βαΐτσος - Deca Architecture
- Λαέρτης Βασιλείου - LAAV Architects
- Αντρέας Βάρδας - VardaStudio
- Κατερίνα Γρηγοροπούλου - A Future Perfect
- Δημήτρης Ησαΐας, Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ - Οµάδα Αρχιτεκτονικών Μελετών
Ησαΐας – Τάσης Παπαϊωάννου
- Μαρία Κοκκίνου - Kokkinou-Kourkoulas Architects
- Πραξιτέλης Κονδύλης - A31 Architecture Construction
- Μαρία Παπαφίγκου & Johan Annerhed - Ooak Architects
- Δημήτρης Ποτηρόπουλος - Potiropoulos+Partners
- Παναγιώτης Τσακόπουλος, Δρ. Αρχιτέκτων

Το Archetype.gr υποστηρίζει ως χορηγός επικοινωνίας την εκδήλωση.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.
Για να εξασφαλίσετε δωρεάν είσοδο στην εκδήλωση, κάντε εγγραφή ΕΔΩ.
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