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################### Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ #######################
Η συλλογική διαχείριση της φετινής ελληνικής συμμετοχής του #ThisIsACo-op φιλοδοξεί να αφήσει το
αποτύπωμά της με μια σειρά συζητήσεων, συναντήσεων, εργαστηρίων και επινοήσεων προσκαλώντας
την κοινωνία αλλά και την διεθνή αρχιτεκτονική κοινότητα της Μπιενάλε σε ενεργή συμμετοχή και
συνεργασία.
Παρασκευή 10 Ιουνίου
Πλατεία Πανταζοπούλου (Πλησίον Σιδηροδρομικού σταθμού Λαρίσης)
19.00
Η πόλη ως εργαστήριο
Η ομάδα του Open Architecture Collaborative Αthens (OAC Athens), μέλος του συνεργατικού πειράματος
της φετινής Ελληνικής Συμμετοχής στην 15η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, σας καλεί να
λάβετε μέρος στο εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού με σκοπό την ανάδειξη και τον σχεδιασμό
των σημείων ενδιαφέροντος της γειτονιάς.
Το εργαστήριο πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου Your city lab, το οποίο παρουσιάζεται στην 15η Μπιενάλε
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας και στο Διεθνές συνέδριο [AUTONOMA] Towards the Collective City (Στέγη
Γραμμάτων & Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση, 12 Ιουλίου 2016).
Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και επισημάνουν τα πολλαπλά αστικά ζητήματα και προτείνουν λύσεις,
είτε σημειακά είτε σε διαφορετικές κλίμακες επιτυγχάνοντας την ανάδειξη της εκάστοτε τοπικής
ταυτότητας και την προαγωγή της κοινωνικής δικτύωσης.
Υour city lab
Το Your City Lab είναι ένα ψηφιακό εργαλείο συμμετοχικού σχεδιασμού, το οποίο θέτει τους κατοίκους/
τοπικές κοινότητες στο επίκεντρο της παραγωγής του δημόσιου χώρου. Οι χρήστες, χρησιμοποιώντας
βασικά εργαλεία σχεδιασμού, μπορούν να επέμβουν σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας με ποικίλες
χωρικές ιδιότητες. Η λήψη διαδοχικών αποφάσεων αποτελεί το βασικό στοιχείο της διαδικασίας αυτής,
μέσα από την οποία οι κάτοικοι αναγνωρίζουν και επισημάνουν τα πολλαπλά αστικά ζητήματα, εκφράζουν
τις ιδέες τους και προτείνουν λύσεις σύμφωνα με τον τρόπο που οραματίζονται τη γειτονιά και κατ’
επέκταση την πόλη τους. Στο τέλος της διαδικασίας ο χρήστης βλέπει την ολοκληρωμένη πρότασή του
ενταγμένη στο εκάστοτε αστικό περιβάλλον και σε σχέση με τις αντίστοιχες αρχειοθετημένες προτάσεις
της πλατφόρμας. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια βάση δεδομένων ανάλυσης και αποτύπωσης
προτάσεων για την πόλη, ανοιχτή σε όλους. Το OAC Athens θα λειτουργήσει ως μεσολαβητής, που

μέσα από διαβουλεύσεις και εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού μεταξύ κατοίκων και φορέων,
αποσκοπεί σε μία συλλογική διαδικασία σχεδιασμού.
To Your City Lab εισάγει τον χρήστη στο συμμετοχικό σχεδιασμό και λειτουργεί ως κατώφλι για την
άσκηση και διεύρυνση της αυτονομίας του, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα μέσο σύνδεσης μεταξύ του
ψηφιακού και του φυσικού δημόσιου χώρου. Είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη ανοιχτή διαδικασία, η
οποία προωθεί τη δημιουργία δικτύων μεταξύ διαφορετικών χρηστών. Η συνολική εμπειρία αποσκοπεί
στην διερεύνηση της έννοιας της παραγωγής γνώσης σε ζητήματα που αφορούν στην πόλη
επισημαίνοντας την αξία και το ρόλο της συμμετοχής του πολίτη στη λήψη αποφάσεων. Αποδομώντας
το δίπολο ειδικού μη ειδικού προάγεται ο διάλογος μεταξύ υπευθύνων χάραξης πολιτικής και κατοίκων
Αυτό ορίζεται ως δημοκρατικοποίηση και συμπαραγωγή της γνώσης που οδηγεί στο σχεδιασμό πιο
“δίκαιων πόλεων” (“just cities”) ανακαλύπτοντας έτσι την κοινωνική συνείδηση του σχεδιασμού.
http://architectureforhum.wix.com/yourcitylab
Open Architecture Collaborative Αthens (OAC Athens)
Το Open Architecture Colleborative Athens, αποτελεί το παράρτημα της Αθήνας (2010) του διεθνούς
οργανισμού Open Architecture Collaborative(OAC Network πρώην Architecture for Humanity).
Μέσω του OAC Athens, προτείνονται λύσεις και δίνονται απαντήσεις σε ζητήματα που εντοπίζονται στο
εκάστοτε περιβάλλον (αστικό και μη), με κύριο γνώμονα και εργαλείο τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Η
πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να εργαστούμε σε θέματα που θα συνεισφέρουν σε τοπικό
επίπεδο, μέσα από μία ποικιλία κλίμακας και χρήσεων, σχεδιάζοντας καινοτόμες, βιώσιμες και
λειτουργικές επεμβάσεις.
http://www.openarchcollab.org/athensgreece
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Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ιδρύθηκε το 1922 στην Αθήνα. Σκοπός του Συλλόγου είναι η συνένωση των μελών του για την ανάδειξη - προβολή και
διασφάλιση της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, η προστασία των συμφερόντων των μελών του μέσα από τις επαγγελματικές δραστηριότητες. Η ανάδειξη
της διακεκριμένης επαγγελματικής ταυτότητας του κλάδου και η διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων σε συνδυασμό με
την ισχυροποίηση της πανελλαδικής δομής, αποτελούν το πλαίσιο δράσης του Συλλόγου.

www.thisisaco-op.gr/
press.sadas.biennale@gmail.com
Thisisaco-op | https://facebook.com/ThisIsACoop

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας:

@ThisIsACo_op | https://twitter.com/ThisIsACo_op

Τζίνα Σωτηροπούλου / Δάφνη Παπαδοπούλου / Ειρήνη-Δάφνη Σάπκα

thisisaco_op | https://instagram.com/thisisaco_op

+30 6977002419 / +30 6977205778 / +44 07849834858

HELLENIC REPUBLIC

SADAS - PEA | Association of Greek Architects

Ministry of Environment
& Energy

Vryssakiou 15, Monastiraki, 10555 – Athens
Tel. 210 3215146 | Fax: 210 3215147
E-mail: sadas-pea@tee.gr

Golden Sponsorship

Silver Sponsorship

Bronze Sponsorship
PANTONE 7469
C 100 M 20 Y 0 K 40
R 0 G 98 B 147 ( # 006290 )

With The Kind Support of:

