ARCHITECTURAL MEETINGS 2019
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ (28/09 - 03/10)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η Κοινή Επιτροπή για την Ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του
Επιμελητηρίου Αρχιτεκτόνων Τουρκίας (CAT) – Τμήμα Μούγλων και του ΤΕΕ- Tμ. Δωδ/σου,
με την υποστήριξη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, προσκαλεί τους
αρχιτέκτονες των δύο Επιμελητηρίων να συμμετάσχουν σε Αρχιτεκτονικό Εργαστήρι και
Εργαστήρι Ντοκιμαντέρ.

Τόπος: Tήλος
Χρόνος: 28/09 έως 03/10/2019
Από 04/10 έως 07/10/2018 θα λάβει χώρα το αρχιτεκτονικό συνέδριο με θέμα:
«Αυτόνομος Τόπος: Αρχιτεκτονική ταυτότητα και ενεργειακή τεχνολογία», όπου θα
παρουσιαστούν και τα θέματα του workshop (περισσότερες λεπτομέρειες στο αναλυτικό
πρόγραμμα του τριημέρου).
Επιστροφή στη Ρόδο τη Δευτέρα 07 Οκτωβρίου.

Θα συμμετάσχουν 8 μέλη από κάθε πλευρά στο Αρχιτεκτονικό Εργαστήρι και 2 μέλη από
κάθε πλευρά στο Εργαστήρι Ντοκιμαντέρ που θα συντονίζεται από επαγγελματία
σκηνοθέτη, με έναν ακόμα αρχιτέκτονα σε κάθε ομάδα ως επικεφαλής συντονιστή.

Εάν ο αριθμός των 10 αρχιτεκτόνων κάθε ομάδας δεν συμπληρωθεί θα γίνουν δεκτοί
και σπουδαστές Αρχιτεκτονικών Σχολών.

Όποιοι αρχιτέκτονες επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις
15 Σεπτεμβρίου 2019, στους αρχιτέκτονες:

Μαρουλλάκη Γιάννη: κιν. 6944416771, e-mail: jmaroull@gmail.com
Φραντζή Ειρήνη : κιν. 6948601390 , e-mail: eir.frantzi@gmail.com
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν σύντομο βιογραφικό.
Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι η δυνατότητα επικοινωνίας στην Αγγλική
γλώσσα.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Το κόστος της μετακίνησης και της διαμονής σε ξενοδοχείο θα βαρύνει τους διοργανωτές.

Στόχος των Εργαστηρίων και τρόπος εργασίας:
Τα Εργαστήρια έχουν στόχο να φέρουν σε επαφή Έλληνες και Τούρκους αρχιτέκτονες που
ζουν και εργάζονται στα Δωδεκάνησα και το Νομό Μούγλων αντίστοιχα. Η κάθε ομάδα θα
εργαστεί σε ένα πραγματικό θέμα της Τήλου. Η επιλογή των θεμάτων και ο σχηματισμός
των ομάδων θα έχει γίνει πριν την έναρξη των εργαστηρίων. Κάθε ομάδα εργασίας θα
περιλαμβάνει δύο αρχιτέκτονες από τα Μούγλα και δύο από τα Δωδεκάνησα.

Οι συμμετέχοντες θα περάσουν την πρώτη μέρα για να γνωριστούν, να γνωρίσουν το νησί και
να εξοικειωθούν μαζί του και να περιηγηθούν στα θέματα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο
Δωδεκανήσου θα εξασφαλίσει τον κατάλληλο χώρο για την εργασία των αρχιτεκτόνων,
τη μεταφορά και τη διαμονή.

Οι προτάσεις που θα εκπονηθούν από κάθε ομάδα εργασίας θα εκτεθούν σε έκθεση ανοικτή
στο ευρύ κοινό που θα πραγματοποιηθεί στα Λιβάδια της Τήλου. Θα

υπάρξει

επίσης

παρουσίαση και συζήτηση των προτάσεων , όπου θα λάβουν μέρος και οι 20 αρχιτέκτονες.

