ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 12/05/2012 και ώρα 20:00μμ θα
πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ρόδου και συγκεκριμένα στο Νεστορίδειο
Μέλαθρον [νέα πτέρυγα], η τελετή παρουσίασης του ευρωπαϊκού συνεδρίου
φοιτητών και αποφοίτων Αρχιτεκτονικής SESAM_2012 [Small European Students of
Architecture Meeting για το έτος 2012].
Το εν λόγω συνέδριο, με θέμα ‘’Colossus vs. LandmARCH’’, εντάσσεται στα
πλαίσια των ετήσιων συναντήσεων του ευρωπαϊκού δικτύου του EASA [European
Architecture Students Assembly] και θα λάβει χώρα στην πόλη της Ρόδου από τις 12
έως τις 20 Μαϊου 2012.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες μέσα από εργαστήρια και
διαλέξεις θα πραγματευτούν το τι σημαίνει τοπόσημο, ποιο εννοιολογικό περιεχόμενο
διαθέτει και πως αυτό επηρεάζει το σχεδιασμό του αστικού χώρου καθώς και ποια
ποιοτικά κριτήρια καθιστούν ένα αρχιτεκτονικό έργο τοπόσημο.
Στη σύγχρονη εποχή, όπου η σημειολογία και η διάχυση της εικόνας αποκτούν
ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, θα επιχειρηθεί εστίαση στα σύγχρονα τοπόσημα και
προσπάθεια εντοπισμού και αξιολόγησης των αντανακλάσεων των αρχιτεκτονικών
επιλογών στους διάφορους τομείς της ζωής των ανθρώπων. Στόχος του συνεδρίου
είναι ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας του τοποσήμου και η ανάγνωση των αρχών
και των ποιοτήτων που αυτή εμπεριέχει.
Από την πλευρά των συμμετεχόντων, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση μιας
προσωπικής οπτικής που θα ξεπερνάει την περιγραφική ερμηνεία, και θα καθίσταται
έτσι ικανή να αντιπροσωπεύσει τις ποιότητες ενός σύγχρονου τοποσήμου,
αιχμαλωτίζοντας μικρές εννοιολογικές λεπτομέρειες και αναγνωρίζοντας πιθανές
αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν όσον αφορά τη διαδικασία του
σχεδιασμού.
Μέσα από το παράδειγμα του Κολοσσού, που αποτελούσε σύμβολο ελευθερίας και
ενότητας των ανθρώπων, θα αναπτυχθεί προβληματισμός και άντληση έμπνευσης
για τον επαναπροσδιορισμό βασικών αρχιτεκτονικών ποιοτήτων. Σκοπός του
SESAM_2012 δεν είναι η ανακατασκευή του Κολοσσού, αλλά η προώθηση της
Αρχιτεκτονικής και της δημιουργικότητας, μέσω της ενθάρρυνσης της έρευνας και της
διακίνησης της πληροφορίας, στην προκειμένη περίπτωση, γύρω από το θέμα της
αλλαγής των εννοιολογικών αξιών των σύγχρονων τοποσήμων.
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