
 
Αναφορά ςτον Ελ/Le Corbusier 

Δζςμθ εκδθλώςεων για τα 50 χρόνια από τον κάνατο του Le Corbusier (1965) 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Συνζδριο 

Ελ / Le  Corbusier: Γενεαλογίες 
29-31 Οκτωβρίου 2015 

 
Αίκουςα Τελετών "Λφςανδροσ Καυταντηόγλου" 

Κτίριο Αβζρωφ 
 

Συντονιςμόσ ςυνεδρίου: Νικόλαοσ-Κων Τερηόγλου, Κϊςτασ Τςιαμπάοσ 
 

Γενικό Πλαίςιο + Στόχοσ του Συνεδρίου 
 

Το ςυνζδριο με τίτλο " Ελ  /  Le  Corbusier: Γενεαλογίεσ" επικυμεί να διερευνιςει τα 
ερωτιματα: μασ αφορά ακόμα ο Le Corbusier ςιμερα, το 2015; Άν ναι, με ποιοφσ τρόπουσ, 
κάτω από ποιζσ πλατφόρμεσ ιδεϊν; Άν όχι, γιατί; Βάςει ποιϊν επιχειρθμάτων και 
προβλθματικϊν;  
 
Η ςκόπιμθ αντιπαραβολι διαφοροποιθμζνων προςεγγίςεων και εκφορϊν λόγου επιδιϊκει 
να αναδείξει τισ εντάςεισ, τισ αποκλίςεισ και τισ μεταμορφϊςεισ τθσ Ελλθνικισ πρόςλθψθσ 
του ζργου και τθσ ςκζψθσ του Le Corbusier. 
 
Στόχοσ του ςυνεδρίου είναι να διερευνθκοφν οι πολλαπλζσ πτυχζσ του ζργου και τθσ 
προςωπικότθτασ του Γαλλο-Ελβετοφ αρχιτζκτονα, πολεοδόμου, καλλιτζχνθ και ςυγγραφζα, 
μζςα από τθν οργανωμζνθ αντιπαράκεςθ και τον διάλογο τριϊν (3) γενεϊν Ελλινων 
αρχιτεκτόνων, διδαςκόντων και ερευνθτϊν. 
 
Οι πτυχζσ αυτζσ ομαδοποιοφνται ςε μία ςτρογγυλι τράπεηα και ςε πζντε (5) κεματικζσ 
ενότθτεσ, όπου αναδεικνφονται οι ςυγκροφςεισ, οι μεταςχθματιςμοί και οι αντιφάςεισ τθσ 
πολυςχιδοφσ αυτισ προςωπικότθτασ. Μακριά από μία αγιογραφικι εξφμνθςθ, το ςυνζδριο 
επικυμεί να φωτίςει τα πεδία εγγραφισ του ίχνουσ τθσ επίδραςθσ του Le Corbusier ςε 
ςυνάρτθςθ με μία "κριτικι τοπικότθτα" τθσ παροφςασ ςυγκυρίασ. 
 



Πρόγραμμα: 
 

Πέμπτη, 29.10.2015, 19:00-21:30 
 

Στρογγυλι Τράπεηα με κζμα «Αναφορζσ ςτον Le / Ελ Corbusier» 
Συντονιςμόσ ςτρογγυλισ τράπεηασ: Παναγιϊτθσ Τουρνικιϊτθσ 

 
Παραςκευή, 30.10.2015, 10:00-18:00 

 
Θεματικζσ Ενότθτεσ 1, 2, 3 

 
Σάββατο, 31.10.2015, 10:00-14:30 

 
Θεματικζσ Ενότθτεσ 4, 5 

 
Οι Πζντε (5) Θεματικζσ Ενότθτεσ είναι : 

 
1. Πόλθ / Πολεοδομία / Ουτοπία 

2. Αρχιτεκτονικζσ Διατάξεισ / Επινοιςεισ 
3. Κατοικείν: Ιερό / Κακθμερινό 

4. Αρχιτεκτονικι / Τζχνθ 
5. Υποκείμενο /Εαυτόσ 

 
Συντονιςμόσ κεματικϊν ενοτιτων: 

 
Πζτροσ Φωκαΐδθσ (1) / Νίκοσ Μαγουλιϊτθσ (2) / Κϊςτασ Τςιαμπάοσ (3) / Σταφροσ 

Μαρτίνοσ–Παναγιϊτθσ Φαραντάτοσ (4) / Νικόλαοσ-Κων Τερηόγλου (5) 
 
 

 
 

Σχολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν ΕΜΠ 
 

Με τθ ςτιριξθ: 
 

 
Χορθγόσ Επικοινωνίασ: 

 

 
 


