Volos in the Extremes
International urban design master class. (26 - 31 October 2013)
Το "Volos in the Extremes" είναι ένα διεθνές Urban Design Master Class ανοικτό σε
τελειόφοιτους σπουδαστές, νέους αποφοίτους, αλλά και επαγγελματίες αρχιτέκτονες,
πολεοδόμους και σε όσους δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με τον
σχεδιασμό και που τους απασχολεί η μελέτη της πόλης και των παρεμβάσεων σε
αυτή. Το master class είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μιας διεθνούς ομάδας
επαγγελματιών και ακαδημαϊκών και φιλοξενείται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.
Το σημείο εκκίνησης για αυτό το master class είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει
η πόλη ως απάντηση στην οικονομική κρίση. Καθώς το πλέον καθιερωμένο μοντέλο
ανάπτυξης στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο αμφισβητείται σε μεγάλο
βαθμό, μας παρουσιάζεται η μοναδική ευκαιρία επανίδρυσης αυτού: η δυνατότητα να
μεταβούμε από την ανάπτυξη στην αειφορία, από τον εξάρτηση από τις αγορές στην
αυτάρκεια, από τον αυτο-καταναλωτισμό στην ευρέως χρήσιμη παραγωγή. Πώς θα
ανταποκριθεί η πόλη; Και πώς μπορεί ο αστικός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός
να συνεισφέρουν στην ανάδυση αυτού του μοντέλου;
Μέσα από ένα 6-ήμερο πρόγραμμα ομαδικής εργασίας, επιτόπιων επισκέψεων,
διαλέξεων και κοινωνικών γεγονότων, το master class που χωρίζεται σε ενότητες θα
παράξει ένα σύνολο σχεδιαστικών προτάσεων για διαφορετικές περιοχές του Βόλου.
Οι ενότητες εστιάζουν σε διαφορετικές γεωγραφίες της πόλης που ποικίλουν τόσο σε
κλίμακα όσο και σε τοποθεσία, από τυπολογίες κτιρίων μέχρι την δομή του αστικού
ιστού, και από το θαλάσσιο μέτωπο μέχρι τις περιφερειακές 'λωρίδες' επέκτασης της
πόλης. Οι τελικές προτάσεις στο σύνολό τους θα αποτελέσουν μια εκτεταμένη και
ολοκληρωμένη επέμβαση σε όλη την πόλη.
Λαμβάνοντας την κρίση ως την σκανδάλη που θέτει σε εφαρμογή την επανίδρυση της
ίδιας της πόλης, προσκαλούμε τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία
του city-making στην παραγωγή ριζοσπαστικών αστικών σεναρίων για ένα μέλλον
χωρίς συμβιβασμούς. Στοχεύουμε σε τίποτα λιγότερο από μια πραγματική ουτοπία.
Το « Volos in the Extremes » είναι μια πρωτοβουλία του Urban Transcripts υπό την
αιγίδα της Σχολής Αρχιτεκτονικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με την στήριξη του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας, του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης
Αρχιτεκτόνων, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, και του Δήμου Βόλου Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης.

