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12

The way in which we manage space, private or public, is an act of civiliza-

tion and an integral part of our identity. Every attempt to perceive, understand 

and promote this act reflects who we are and what values we espouse.

The Against All Odds project places architecture and design at the core of 

public debate. 

The various activities in this project—conferences, workshops organized 

jointly with foreign universities, exhibitions and actions in the urban fabric of 

Athens—constitute an ideal platform for the exchange of views and experiences 

among Greek and foreign architects, designers and artists.

At the same time, they can serve as the first step towards improving citi-

zens’ awareness of the problems in a modern city, and offer a first meaningful 

acquaintance with the solutions advocated by the current trends in architecture 

and design.

I should like to congratulate all those who have worked for the Against All 

Odds project.

It is my wish that its vigor multiplies over the years and encourages the 

participation of all, specialists or not, in the great debate which takes place, in 

this country as well as internationally, on the protection and the improvement of 

the contemporary cityscape.

Pavlos Geroulanos

Minister for Culture and Tourism
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

FOREWORDS

O τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τον χώρο, προσωπικό ή δημόσιο, είναι 

πράξη Πολιτισμού και αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς μας. Κάθε προσπάθεια 

να αντιληφθούμε, να κατανοήσουμε και να ενισχύσουμε αυτή την πράξη αντανακλά 

το ποιοι είμαστε και ποιες αξίες πρεσβεύουμε.

Oι δράσεις Against All Odds θέτει την αρχιτεκτονική και το ντιζάιν στο επίκε-

ντρο του δημόσιου διαλόγου. 

Οι ποικίλες δραστηριότητες που περιλαμβάνει το εν λόγω πρόγραμμα -συνέ-

δρια, ακαδημαϊκά εργαστήρια σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια, εκθέσεις και 

δράσεις στον αστικό ιστό της πόλης της Αθήνας- δημιουργούν μια ιδανική πλατφόρμα 

ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών Ελλήνων και ξένων αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών και 

καλλιτεχνών.

Ταυτόχρονα όμως μπορούν να αποτελέσουν την απαρχή μιας καλύτερης ενη-

μέρωσης των πολιτών για τα προβλήματα της σύγχρονης πόλης και μιας πρώτης αλλά 

ουσιαστικής γνωριμίας τους με τις λύσεις που έχουν να προτείνουν τα σύγχρονα ρεύ-

ματα της αρχιτεκτονικής και του ντιζάιν.

Θέλω να συγχαρώ όσους δούλεψαν για τις δράσεις AΑΟ.

Και να ευχηθώ η δυναμική του να πολλαπλασιάζεται χρόνο με τον χρόνο, ενθαρ-

ρύνοντας τη συμμετοχή όλων -ειδικών και μη- στη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει, 

στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, για την προστασία, βελτίωση και ανάδειξη του σύγ-

χρονου αστικού τοπίου.

Παύλος Γερουλάνος

Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού
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The topic proposed by the AAO project reflects valid contemporary con-

cerns. We are facing a period of great recession, which expresses itself as eco-

nomic but is indeed a “value system” crisis on all levels, and implies giving up the 

predominant model for modern development. While adapting to this reality we 

need to recollect archetypical modes of functioning, many of which have gradu-

ally thinned out, along with ethics, in response to the demanding, complex and 

competitive reality of today. 

The loss of any sense of limits, introversion and a lack of social cohesion, 

the unconditional exploitation of human and natural resources in order to in-

crease consumption are all core problems. We are now referring emphatically to 

the need to encourage a responsible architecture which handles the environment 

as a sensitive receptor of human actions.

Today we are in search of another approach to design, as we are faced mainly 

with the challenge of reversing the negative impact of climate change. The vision 

of the city of tomorrow turns against the false choices of the past. The demand 

for sustainable practices and technologies leads architecture –and aesthetics– to 

choices which respect the human scale and the laws and resources of nature. 

The development of our cities will be based on a holistic approach, as we are now 

systematically bringing in new terms with ethical content, such as intelligent, sus-

tainable and exclusion-free cities.

We must regard and handle buildings as a “consumer” in space, calcula- 

ting their metabolism, their environmental footprint, the resources they use and 

the waste they produce. In addition to being attractive, they must be healthy and 

their design must comply with the laws and viability conditions of nature.

Climate change demands that we retrieve sound ideologies in order to ad-

dress innovative searches for new forms and hybrid compositions which provoke 

our creative interest, while empowering the role of the architect. “Star architects” 

are being replaced with sensitive masters and we are also seeking inter-scientific 

collaborations which impact the creation of form. We are concerned about re-

dressing inequality in decaying areas, about democratic design with right of ac-

cess to benefits for all citizens and social cohesion without exclusions. 

When it comes to local and global aesthetics, these “new conditions” are 

frequently incompatible with what defined their production up to now. We are 

at this point inescapably led to dynamic differentiations with the past and to en-

courage and respect aesthetics that engage themselves with and transcend their 

ethical content. 

Maria Kaltsa, architect

General Secretary - Regional Planning & Urban Development

Ministry of Environment, Energy & Climate Change

Εthics and aesthetics
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Το θέμα που τίθεται προς συζήτηση από τις δράσεις ΑΑΟ εκφράζει επίκαιρους 

προβληματισμούς. Διανύουμε περίοδο βαθιάς κρίσης που εκφράζεται ως οικονομι-

κή, αλλά είναι πραγματικά κρίση αξιών σε όλα τα επίπεδα και αμφισβήτηση ενός 

κυρίαρχου μοντέλου ανάπτυξης. Ενώ προσαρμοζόμαστε σε αυτή την πραγματικότη-

τα, υπάρχει ανάγκη να θυμηθούμε αρχέτυπους τρόπους λειτουργίας που μαζί με την 

ηθική σταδιακά αποδυναμώθηκαν από το απαιτητικό, πολύπλοκο και ανταγωνιστικό 

«σήμερα». 

Η απώλεια της αίσθησης των ορίων, η εσωστρέφεια και έλλειψη κοινωνικής 

συνοχής, οι φυσικοί και ανθρώπινοι πόροι που αντιμετωπίστηκαν χωρίς όρους για 

κατανάλωση και πλουτισμό αποτελούν κύρια προβλήματα. Έτσι, αναφερόμαστε με 

έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης μιας φιλο-περιβαλλοντικής αρχιτεκτονικής που αντι-

λαμβάνεται το περιβάλλον ως έναν ευαίσθητο υποδοχέα των ανθρώπινων δραστηριο-

τήτων. 

Σήμερα αναζητούμε την άλλη προσέγγιση στον σχεδιασμό, κυρίως γιατί βρισκό-

μαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των αρνητι-

κών επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Το όραμα της πόλης τού αύριο στρέφεται 

κατά των λανθασμένων επιλογών του παρελθόντος. Η αναζήτηση βιώσιμων πρακτι-

κών και τεχνολογιών οδηγεί την αρχιτεκτονική –άρα και την αισθητική– σε επιλογές 

που σέβονται την ανθρώπινη κλίμακα και τους φυσικούς νόμους και πόρους. Στις 

πόλεις μας, τα ζητήματα ανάπτυξης βασίζονται πλέον σε μια ολοκληρωμένη προσέγ-

γιση και αναφερόμαστε συστηματικά σε νέους όρους με ηθικό περιεχόμενο: έξυπνες, 

βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις. 

Αντιλαμβανόμαστε τα κτίρια ως «καταναλωτή» στον χώρο, υπολογίζοντας τον 

μεταβολισμό τους, το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, τους πόρους που χρησιμοποι-

ούν και τα απόβλητα που παράγουν. Εκτός από ελκυστικά, θα πρέπει να είναι υγιή, 

και ο σχεδιασμός να υπακούει στους νόμους και στην «οικονομία της φύσης». 

Η κλιματική αλλαγή ανασύρει μέσα από στέρεες ιδεολογίες καινοτόμες αναζη-

τήσεις, μορφές και υβριδικές συνθέσεις που διεγείρουν το ενδιαφέρον και τις προσδο-

κίες μας, ενώ ενισχύεται ο ρόλος του αρχιτέκτονα. Τη θέση των «σταρ» την παίρνουν 

οι ευαίσθητοι δημιουργοί, ενώ αναζητούμε διεπιστημονικές συνεργασίες που επηρε-

άζουν τη μορφή του δομημένου χώρου. Μιλάμε για εξισορρόπηση των ανισοτήτων σε 

επιβαρυμένες περιοχές, δημοκρατικό σχεδιασμό με δικαίωμα πρόσβασης του οφέλους 

σε όλους, κοινωνική συνοχή χωρίς αποκλεισμούς.

Για τη γνώριμη εγχώρια και διεθνή αισθητική, αυτές οι «νέες συνθήκες» είναι 

συχνά ασύμβατες με όσα όριζαν τη μέχρι σήμερα παραγωγή της. Οδηγούμαστε πλέον 

με έμφαση σε δυναμικές διαφοροποιήσεις από το παρελθόν και στην ανάδειξη και τον 

σεβασμό μιας αισθητικής με αυτό το ηθικό περιεχόμενο.

Μαρία Καλτσά, αρχιτέκτων

Γ.Γ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Ηθική και αισθΗτική
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The period of financial, environmental, cultural and institutional crises 

that we are going through offers us an opportunity to reflect on the consequences 

and the parameters of the situation. We are greatly concerned with this oppor-

tunity, especially when we study our cities, and in particular the downgraded 

urban space that we live in.

The environmental problems of the Athenian urban space appear to be even 

more characteristic and acute, with extreme deterioration in recent times. In this 

context, the initiative under the title Against All Odds: Ethics / Aesthetics is a 

well-timed effort to enhance sensitivity and concern, expressed through a range 

of activities that include conferences, design workshops and various other actions 

in collaboration with many Greek and foreign institutions.

This initiative on the part of AAO project has succeeded in creating a plat-

form of dialogue among architects, artists, designers and planners, in collabo-

ration with educational institutions and personalities who share their interest 

and dynamic involvement in those issues, in order to ascertain the parameters 

that define this situation. But also in order to come up with ideas and possible 

solutions and, finally, to raise awareness among the general public on the im-

portance of the above issues and the potential consequences for the evolution of 

our urban environment.

Spyros Raftopoulos

Head of the School of Architecture of the National Technical University of Athens
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Μία περίοδος κρίσης οικονομικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και θεσμών, 

όπως είναι αυτή που διανύουμε σήμερα, προσφέρει την ευκαιρία για να αναλογιστεί 

κανείς τις επιπτώσεις και να διερευνηθούν οι παράμετροι οι οποίες διαμορφώνουν 

αυτή την κατάσταση. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για τις πόλεις μας και ιδιαίτερα 

για τον υποβαθμισμένο αστικό χώρο που βιώνουμε.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικά και με οξύτητα εμφανίζονται τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα του αθηναϊκού αστικού χώρου, με έντονη επιδείνωση τα τελευταία χρό-

νια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δράσεις Against All Odds: Ηθική / Αισθητική είναι πολύ 

επίκαιρο ως μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης και προβληματισμού, η οποία εκδη-

λώνεται με μία σειρά δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει συνέδρια, εργαστήρια σχεδι-

ασμού, και άλλες δράσεις σε συνεργασία με πολλούς ελληνικούς και ξένους φορείς.

Η προσπάθεια αυτή των δράσεων ΑΑΟ επιτυγχάνει τη δημιουργία μίας πλατ-

φόρμας διαλόγου μεταξύ των αρχιτεκτόνων, των εικαστικών, των ντιζάινερ και των 

πολεοδόμων, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και προσωπικότητες που προ-

βληματίζονται και δραστηριοποιούνται σ’ αυτούς τους τομείς, με στόχο να διαπιστώ-

σει τις παραμέτρους που διαμορφώνουν αυτή την κατάσταση και συγχρόνως να προ-

σφέρει ιδέες και λύσεις, αλλά και ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, για 

τη σημαντικότητα αυτών των θεμάτων και τις επιπτώσεις τους στη μελλοντική εξέλιξη 

του αστικού περιβάλλοντός μας. 

Σπύρος Ραυτόπουλος

Πρόεδρος της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π.

          



18

The Athens School of Fine Arts (ASFA) supports and participates in the AAO 

project, the common topic and working hypothesis of which is the exploration 

and interaction between “Ethics and Aesthetics” in the current social and politi-

cal conditions. 

It is certainly no accident that, at the same time, a series of separate  

actions, proposals and related projects are in progress. Among these, the AAO 

project is pursuing its goals with the highest degree of competence and organi-

zation, bringing together a team of researchers from diverse and complemen-

tary areas – a true inter-scientific, inter-disciplinary convergence of architects, 

city-planners, artists and theoreticians. The AAO project is realizing a number of  

actions, conferences, academic research workshops and short-term interventions 

in the Athenian public urban landscape, all culminating in an exhibition of the 

first results at the multi-event venue of the Benaki Museum.

In this manner, the AAO project constitutes an active creative “plant” of 

sensitization, research and processing of proposals within its distinct subject 

area.

Of course, the problems identified and focused upon by the current projects 

and the search for possible solutions highlight, among other things, the domi-

nant political atmosphere both in the public and in the subjective sphere.

The dramatic nature of the political and economic reality of today is such 

that, in our astonishment, we are gradually realizing that the current dire situ-

ation is the product of a rotten system of political choices and of the models via 

which it was applied; indicating that any solutions cannot be unconnected to the 

unseen directions and dynamics of socio-political developments. 

George Harvalias

Rector of the ASFA
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Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) υποστηρίζει και συμμετέχει στις δρά-

σεις ΑΑΟ, στον κοινό τόπο και με υπόθεση εργασίας τη διερεύνηση και την ανάδραση 

των σχέσεων «Ηθικής και Αισθητικής» στο πλαίσιο των κοινωνικών και πολιτικών συν-

θηκών όπως διαμορφώνονται σήμερα.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι –σε χρόνο παράλληλο– βρίσκονται σε 

εξέλιξη μια σειρά από επί μέρους δράσεις, προτάσεις και έργα συγγενούς προσανατο-

λισμού. Ανάμεσά τους οι δράσεις ΑΑΟ αναπτύσσουν τους στόχους τους με τη μεγα-

λύτερη επάρκεια και οργάνωση, συγκροτώντας ένα σώμα συνεργαζομένων ερευνητών 

από ετερογενή και συμπληρωματικά πεδία. Μία διεπιστημονική διακλαδική σύγκλιση 

μεταξύ αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων, καλλιτεχνών και θεωρητικών. Πραγματοποιούν 

μια σειρά δράσεων, συνέδρια, ακαδημαϊκά εργαστήρια έρευνας, εφήμερες παρεμ-

βάσεις στον δημόσιο αστικό χώρο της Αθήνας που κορυφώνονται στην έκθεση των 

πρώτων αποτελεσμάτων στον πολυχώρο του Μουσείου Μπενάκη.

Έτσι, οι δράσεις ΑΑΟ αποτελούν ένα ενεργό δημιουργικό «θερμοκήπιο» ευαι-

σθητοποίησης, έρευνας και επεξεργασίας προτάσεων στο διακριτό πεδίο της θεματι-

κής τους. 

Βεβαίως τα προβλήματα που εντοπίζουν και στα οποία εστιάζουν οι παρούσες 

δράσεις και η διερεύνηση λύσεων αναδεικνύουν –μεταξύ άλλων– και την κυρίαρχη 

πολιτική διάσταση των πραγμάτων, τόσο στη δημόσια σφαίρα, όσο και στον χώρο του 

υποκειμένου.

Η δραματικότητα της πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας σήμερα ανα-

δεικνύει –μέρα με τη μέρα– μπροστά στα έκθαμβα μάτια μας, τη συνειδητοποίηση ότι 

η δεινή παρούσα κατάσταση που βιώνουμε είναι απόρροια ενός σαθρού συστήματος, 

των πολιτικών επιλογών και των μοντέλων εφαρμογής του, υπαγορεύοντας ότι και 

οι επιμέρους λύσεις που διερευνώνται δεν μπορεί παρά να συνδέονται τελικά με την 

άδηλη τροπή και δυναμική των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων.

Γιώργος Χαρβαλιάς

Πρύτανης ΑΣΚΤ
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INTRODUCTION

“We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them” 

(Albert Einstein) 

An individual’s self-perception is largely determined by the culture of their 

profession – its views, ideologies, trends and evaluations. The existing frame-

work of the discipline of architecture, or any other profession, will often curb 

our ability to perceive issues which are obvious and self-evident to others. After 

many professional travels in Asia, Europe and America for conferences, teaching 

and lectures, I was convinced that a redefinition of our sense of identity at a time 

of great changes, both local and global, is not only desirable but also necessary. 

The Against All Odds project is a starting point for removing the dividing lines 

and working with other disciplines, such as art and design, in order to find ways 

for each of us as citizens and professionals to contribute to the evolutionary pro-

cess of society as a whole.

A few wORDs AbOUT AAO pROjeCT
The Against All Odds project is a mechanism that produces thoughts, 

ideas and actions. Specifically, AAO project is, first, a think-tank: it promotes 

debate on issues regarding society, ecology and culture which need to be ad-

dressed within the framework of Architecture (in its broader sense of spatial 

practice); second, a disseminator of ideas: it raises public awareness of the 

value of Architecture (as spatial practice) in resolving significant current issues, 

and serves as a forum for the promotion of projects that address its main phi-

losophy; third, a do-tank: it sets targets, for the fulfillment of which it creates 

partnership models with organizations, educational institutions and designers, 

becoming their strategic partner.

The foremost aim of Against All Odds is to identify and explore the issue 

through which a solution to contemporary social, ecological and cultural prob-

lems can be derived; a solution which relates to Architecture either in the exist-

ing framework of the discipline or through a necessary transformation within it. 

This is the object of research and hence the subject matter of Against All Odds.

At the same time, the AAO project aims to inform and raise public aware-

ness as to the function and positive effect of Architecture for the benefit of soci-

ety as a whole; as to its potential to act “as a mediator of social tensions and be 

considered as a resource, one of the instruments which contribute to the balance 

of society.”1 For Architecture tries “…to carry out strategies that contribute to 

the overall quality of human settlements. Το bring to society special knowledge, 

skills, and aptitudes essential to the development of the built environment of 

their societies and cultures.”2

Space is by its very nature social, and society is spatial. Architecture exists 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα 

χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο σκέψης που είχαμε όταν τα δημιουργήσαμε» 

(Άλμπερτ Αϊνστάιν) 

Ο αυτοπροσδιορισμός του ατόμου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την κουλτούρα 

του επαγγέλματος: αντιλήψεις, ιδεολογίες, αξιολογήσεις και τάσεις. Συχνά το οριοθετη-

μένο γνωστικό πεδίο της αρχιτεκτονικής, όπως και κάθε άλλου επαγγέλματος, μας περιο-

ρίζει από το να γίνουν αντιληπτά ζητήματα που είναι σε άλλους αυτονόητα και προφανή. 

Μέσα από πολλά επαγγελματικά ταξίδια σε Ασία, Ευρώπη και Αμερική για συνέδρια, διδα-

σκαλία και διαλέξεις εδραιώθηκε μέσα μου η πεποίθηση ότι το να επαναπροσδιορίσουμε 

την αυτοδιάθεσή μας σε εποχή μεγάλων ανακατατάξεων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο 

δεν είναι μόνο ευκταίο αλλά και απαραίτητο. Οι δράσεις Αgainst Αll Οdds είναι το έναυ-

σμα, μια αφετηρία άρσης των διαχωριστικών γραμμών ώστε σε συνεργασία με άλλους κλά-

δους, όπως η τέχνη και το ντιζάιν, να επινοήσουμε πώς ο καθένας από εμάς ως πολίτης και 

επαγγελματίας μπορεί να συμβάλει στην εξελικτική διαδικασία του κοινωνικού συνόλου. 

ΛiΓΑ ΛoΓΙΑ ΓΙΑ τΙΣ δρaΣΕΙΣ Αgainst Αll Οdds 
Οι δράσεις Αgainst Αll Οdds είναι ένας μηχανισμός παραγωγής σκέψης, ιδεών 

και δράσεων. Ειδικότερα, αποτελούν πρώτον, μια δεξαμενή σκέψης: προωθούν τον διά-

λογο γύρω από τα αναδυόμενα κάθε φορά ζητήματα που χρήζουν διερεύνησης στο πλαίσιο 

της Αρχιτεκτονικής (με την ευρεία έννοια της χωρικής πρακτικής) στους πυλώνες κοι-

νωνία, οικολογία και πολιτισμός. Αποτελούν δεύτερον, ένα κανάλι διακίνησης ιδεών: 

επιδιώκουν να δραστηριοποιήσουν το κοινό ως προς τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει 

η Αρχιτεκτονική (ως χωρική πρακτική) στην επίλυση καίριων κάθε φορά προβλημάτων 

αλλά και να αποτελέσει βήμα για την προώθηση έργων που ανταποκρίνονται στη βασική 

φιλοσοφία του. Και αποτελούν τρίτον, μια δεξαμενή δράσης: θέτουν στόχους, για την 

ικανοποίηση των οποίων δημιουργεί μοντέλα συνεργασίας με φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύ-

ματα και ντιζάινερ, και αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη τους. 

Πρωταρχικός στόχος των δράσεων Against All Odds είναι να εντοπίζουν και να δι-

ερευνούν το ζήτημα μέσα από το οποίο μπορεί να αναδυθεί η λύση στα σύγχρονα προβλή-

ματα που άπτονται θεμελιωδών εννοιών όπως η κοινωνία, η οικολογία και ο πολιτισμός∙ 

λύση που εμπίπτει εντός της Αρχιτεκτονικής είτε μέσω του υφισταμένου της πλαισίου είτε 

μέσω μιας αναγκαίας ενδογενούς μεταμόρφωσής της. Αυτό αποτελεί αντικείμενο διερεύ-

νησης των δράσεων Against All Odds, και κατά συνέπεια το θέμα του. 

Παράλληλα, οι δράσεις ΑΑΟ έχουν σκοπό να ενημερώσουν το ευρύ κοινό, αλλά και 

να το δραστηριοποιήσουν, σχετικά με τη λειτουργία και τη θετική επίδραση της Αρχιτε-

κτονικής προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Σχετικά με τη δυνατότητά της να δρα «ως 

διαμεσολαβητής σε κοινωνικές εντάσεις και να θεωρείται καταφύγιο, ένα από τα εργαλεία 

που συνεισφέρουν στην ισορροπία της κοινωνίας».1 Διότι η Αρχιτεκτονική «προσπαθεί να 

εφαρμόσει στρατηγικές που συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των οικισμών. 
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to serve society primarily by designing and planning its spatial infrastructure. 

Thus by Architecture we mean all territorial practices that contribute to spatial 

solutions for the benefit of society. Architecture is moreover the means through 

which we comprehend the city, society, and space in order to start finding solu-

tions in these directions. Thus spatial practice, territorial practice and Architec-

ture are treated as synonymous concepts by AAO. 

The Against All Odds project has set three fundamental principles: the 

multidisciplinary approach – a combination of related creative fields such as 

Architecture, Art and Design for the creation of multilateral creative practice act-

ing for the benefit of society as a whole; the global perception of the issues to 

be resolved; and the local application of the proposed solutions. Remaining true 

to its principles, the AAO project restructures its form depending on the issue it 

has chosen to address in order to provide suitable answers.

For 2011, Against All Odds scheduled a series of actions and events on the 

subject: Ethics / Aesthetics.

A few words About ethics / Aesthetics
Energy and water consumption, recycling, awareness of local cultures, 

sustainability, resource management and conservation are some of the major 

imperatives that affect our daily lives both as citizens and professionals. Since 

the turn of the 2000s, architects, designers and artists have found it necessary 

to wholeheartedly dedicate themselves to social imperatives as the new order 

of things began to spread on a global level. Seeking to legitimize their work, 

they turned to activities that were relevant to the fundamental needs of society. 

This legitimization is associated with parameters beyond the existing confines 

imposed by form and aesthetics, and towards the ethical. The notions of au-

thorship and the genius creator have given way to bottom-up design and true 

collaboration. Collective action towards restoring social bonds is now an impera-

tive. Process is overtaking the end-result, and form is no longer a priority or an 

obstacle.

The objective of the AAO project: Ethics / Aesthetics is to explore the 

moral values associated with spatial practices and communicate the findings to 

the public. Specifically, Ethics / Aesthetics aims to promote the social aspect of 

Architecture through its many analogies with Design and Art. By expanding the 

field of Architecture, it attempts to propose solutions on the social and ecologi-

cal issues relating to the public realm and the improvement of our daily life. The 

ultimate aim of the AAO project: Ethics / Aesthetics is for architecture, design 

and art to trigger a constructive debate on issues which are crucial for today’s 

citizens and for the quality of public life.

The philosophy of the AAO project: Ethics / Aesthetics is summed up in 

three maxims: design as a tool for social relief, design as inspiration and design 

as a tool for social equality.

           



 23

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

FOREWORDS

Προσφέρει στην κοινωνία εξειδικευμένη γνώση, τεχνική και ταλέντο που είναι απαραίτητα 

για την εξέλιξη του κατασκευασμένου περιβάλλοντος των κοινωνιών και των πολιτισμών».2 

Ο χώρος έχει από τη φύση του κοινωνική διάσταση, και η κοινωνία αναπτύσσεται 

μέσα στον χώρο. Η Αρχιτεκτονική υπάρχει για να υπηρετεί την κοινωνία πρώτα από όλα 

με το να σχεδιάζει και να οργανώνει την υποδομή της μέσα στον χώρο. Κατά συνέπεια, με 

τον όρο Αρχιτεκτονική αναφερόμαστε σε όλες τις εδαφικές πρακτικές που συνεισφέρουν 

σε χωρικές λύσεις προς όφελος της κοινωνίας. Αρχιτεκτονική είναι επιπλέον ο τρόπος με 

τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πόλη, την κοινωνία και τον χώρο ώστε να χαράξουμε 

την κατεύθυνση λύσεων στα πεδία αυτά. Για τις δράσεις ΑΑΟ εδαφική πρακτική, χωρική 

πρακτική και Αρχιτεκτονική θεωρούνται συνώνυμες έννοιες. 

Οι δράσεις Against All Odds έχουν τρεις θεμελιώδεις αρχές: πρώτον, την πολυ-
συλλεκτικότητα – τη σύνθεση των αντικειμένων συναφών δημιουργικών πεδίων όπως 

η Αρχιτεκτονική, η Τέχνη και το Ντιζάιν, για τη σύσταση μιας πολύπλευρης δημιουργι-

κής πρακτικής που δρα προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Δεύτερον, την  

οικουμενικότητα στην αντίληψη. Και τρίτον, την τοπικότητα στην εφαρμογή των 

προτεινόμενων λύσεων. Διατηρώντας τις αρχές τους, οι δράσεις ΑΑΟ ανασυνθέτουν τη 

δομή τους ώστε να προτείνουν αρμόζουσες απαντήσεις στο ζήτημα με το οποίο έχουν 

επιλέξει να καταπιαστούν. 

 Για το 2011 οι δράσεις Against All Odds προγραμμάτισαν μια σειρά δράσεων και 

εκδηλώσεων με θέμα: Ηθική / Αισθητική. 

Λιγα Λογια για το θεμα ΗθικΗ / αισθΗτικΗ
Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ανακύκλωση, γνώση τοπικών πολιτισμικών 

στοιχείων, βιωσιμότητα, οικονομία και αποταμίευση πόρων: μερικές από τις κοινωνικές 

επιταγές που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας ως πολιτών και επαγγελματιών. Από 

τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι αρχιτέκτονες, οι ντιζάινερ και οι καλλιτέχνες ένιωσαν 

την ανάγκη να ασχοληθούν αποκλειστικά με τις κοινωνικές επιταγές λόγω του ότι η νέα 

τάξη πραγμάτων άρχισε να ισχύει σε διεθνές επίπεδο. Άρχισαν να αναζητούν τη νομιμο-

ποίηση της δουλειάς τους και να καταπιάνονται με δραστηριότητες που σχετίζονται με τις 

θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτή η νομιμοποίηση συνδέεται με παραμέτρους οι 

οποίες κινούνται εκτός του υπάρχοντος πλαισίου της φόρμας και της αισθητικής, προς την 

κατεύθυνση της ηθικής. Η έννοια της αυθεντίας και του ευφυούς δημιουργού έδωσαν τη 

θέση τους στη συλλογική δουλειά. Η ανάγκη για συλλογική δράση με στόχο την ανάκτηση 

του κοινωνικού ιστού έγινε πλέον επιτακτική. Η διαδικασία είναι πιο σημαντική από το 

αποτέλεσμα και η φόρμα δεν αποτελεί πλέον τροχοπέδη. 

Στόχος των δράσεων ΑΑΟ: Ηθική / Αισθητική είναι να διερευνήσουν τις ηθικές 

αξίες που σχετίζονται με τις σύγχρονες χωρικές πρακτικές και να μοιραστούν τα σχετικά 

συμπεράσματα με το ευρύ κοινό. Ειδικότερα, έχουν στόχο να αναδείξουν την κοινωνική 

διάσταση της Αρχιτεκτονικής μέσα από το ευρύ φάσμα κοινών σημείων αναφοράς που 

μοιράζεται με το Ντιζάιν και την Τέχνη. Διευρύνοντας το πεδίο της Αρχιτεκτονικής, επι-

διώκουν να προβάλουν λύσεις που μπορεί αυτή να προσφέρει πάνω σε θέματα κοινωνικά 

και οικολογικά, στον δημόσιο χώρο και στη βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Απώτερος 
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The links between ethics and aesthetics are explored through a range of 

activities; the different types of platform, such as the main exhibition, two 
parallel exhibitions, two scientific conferences, six academic workshops and 

the actions, pose specific questions and illuminate different aspects of the rela-

tionship between ethics and aesthetics. 

The main exhibition is structured to explore the impact of the new partici-

patory processes on the field of spatial practices and the points of convergence 

and differentiation between aesthetic form and ideological background with re-

gard to self-reference and identity. Since the exhibition comprises works made 

in Athens from recyclable materials coming mainly from the exhibition itself, 

the local element is introduced both as material and form, and linked to the 

economy. The global issues such as those explored by the four sections of the 

exhibition find a local application. The work is a product of collective action, 

with young architects, artists and designers from Greece taking part in the re-

search and construction.

The first conference examines the theoretical foundation of ethics and aes-

thetics as a general platform, and explores its spatial translations in the new 

spatial and curatorial practices in art and architecture within the current social, 

political and environmental context. The second conference presents the proj-

ects of the participants, who explain the inventive strategies they adopt and the 

media they employ in their work as they attempt to evaluate the current social 

and ecological needs and seek ways to address them.

Through the academic workshops, ethics acquires the form of strategies 

and actions that are implemented in downtown Athens – a place with chal-

lenging, pressing needs as well as an intense symbolism. The various proposals 

constitute small contributory gestures to society by means of collective actions 

which involve and motivate the entire social spectrum. 

The actions organized by the Against All Odds project are based on an ex-

panded participatory model; a broad network of curators, architects, artists and de-

signers, educational institutions, public and private organizations and museums.

It is my firm belief that we need to devote ourselves to attempting to re-

structure our institutions so that they address our true needs and desires. The 

name itself, Against All Odds, reflects the power and the struggle required for 

every transformation, but also the teamwork and care needed for a transforma-

tion to be expressed and realized for the benefit of society. The ΑΑΟ  project is a 

mechanism for processing and internalizing new and crucial external factors, 

and works on two interconnected levels: first, on the level of pure action, where 

things happen; second, on a cultural level, where the task of architecture is 

purely symbolic and aims primarily to generate concepts and propositions, in 

the realms of theory or criticism.

The AΑO project provides no certainties. Rather, it is a mechanism for 

mental and creative alertness, a place of collective engagement which calls upon 
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στόχος των δράσεων ΑΑΟ: Ηθική / Αισθητική είναι η αρχιτεκτονική, το ντιζάιν και η τέχνη 

να αποτελέσουν ερέθισμα για έναν εποικοδομητικό διάλογο που θα πραγματεύεται ζητή-

ματα κρίσιμης σημασίας για τον πολίτη τού σήμερα και για την ποιότητα του δημόσιου 

βίου. 

Η φιλοσοφία των δράσεων ΑΑΟ: Ηθική / Αισθητική συνοψίζεται σε τρεις θέσεις: 

ο σχεδιασμός ως μέσο κοινωνικής αρωγής, ο σχεδιασμός ως πηγή έμπνευσης και ο σχεδι-

ασμός ως εργαλείο οικοδόμησης της κοινωνικής ισότητας. 

Η σχέση ηθικής και αισθητικής αναπτύσσεται μέσω ενός φάσματος εκδηλώσεων. 

Οι διαφορετικές πλατφόρμες διερεύνησης όπως η κεντρική έκθεση, οι δύο παράλληλες 
εκθέσεις, τα δύο επιστημονικά συνέδρια, τα έξι ακαδημαϊκά εργαστήρια και τα δρώ-
μενα θέτουν επιμέρους ερωτήματα και αποκαλύπτουν μια διαφορετική πτυχή της σχέσης 

ηθικής και αισθητικής. 
Μέσα από τη δομή της κεντρικής έκθεσης διερευνάται η επίδραση των νέων συμ-

μετοχικών διαδικασιών στο πεδίο των χωρικών πρακτικών, και τα σημεία σύγκλισης και 

διαφοροποίησης μεταξύ αισθητικής φόρμας και ιδεολογικού υπόβαθρου όσον αφορά την 

αυτοαναφορικότητα και την ταυτότητα. Μέσα από τον τρόπο υλοποίησης της έκθεσης, με 

έργα κατασκευασμένα στην Αθήνα από ανακυκλώσιμα υλικά που προέρχονται κυρίως από 

τη ίδια την έκθεση, η τοπικότητα εισάγεται τόσο σαν υλικότητα όσο και ως μορφή και 

συνδέεται με την οικονομία. Ζητήματα οικουμενικής εμβέλειας, όπως τα γενικά ζητή-

ματα που διερευνούν οι τέσσερις υποενότητες της έκθεσης, αποκτούν τοπική εφαρμογή. 

Το έργο παράγεται με συλλογικότητα με τη συμμετοχή στην έρευνα και την κατασκευή 

νέων αρχιτεκτόνων, καλλιτεχνών και ντιζάινερ από την Ελλάδα.

Μέσα από το πρώτο συνέδριο διερευνάται τόσο η γενική πλατφόρμα ηθική και  

αισθητική στη θεωρητική της βάση όσο και οι χωρικές μεταφράσεις αυτής της σχέσης στις 

νέες χωρικές και επιμελητικές πρακτικές, στα καλλιτεχνικά έργα, και στις αρχιτεκτονικές, 

αστικές αλλά και τοπολογικές προσεγγίσεις. Μέσα από το δεύτερο συνέδριο παρουσιάζο-

νται τα έργα των συμμετεχόντων οι οποίοι αναπτύσσουν τις ευφάνταστες στρατηγικές που 

υιοθετούν, τα μέσα και τους στόχους των έργων τους σε ένα πνεύμα αποτίμησης των σύγ-

χρονων επιτακτικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών και αντιμετώπισής τους.

Μέσα από τα ακαδημαϊκά εργαστήρια η ηθική λαμβάνει τη μορφή ενεργειών και 

στρατηγικών που υλοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας – έναν τόπο δύσκολων και επιτα-

κτικών αναγκών αλλά και έντονης συμβολικής διάστασης. Οι προτάσεις αποτελούν μικρές 

κινήσεις κοινωνικής συνεισφοράς και συλλογικότητας που εμπλέκουν και κινητοποιούν το 

κοινωνικό σύνολο. 

Οι δράσεις Against All Odds εφαρμόζουν ένα διευρυμένο συμμετοχικό μοντέλο, 

ένα πλατύ δίκτυο μεταξύ επιμελητών, αρχιτεκτόνων, καλλιτεχνών και ντιζάινερ, εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, κοινοτήτων και μουσειακών ορ-

γανισμών. 

Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να αφιερωθούμε σε μία προσπάθεια με στόχο την 

αναδιάρθρωση των θεσμών μας έτσι ώστε τελικά να ανταποκρίνονται στις πραγματικές 

μας ανάγκες και επιθυμίες. Το ίδιο το όνομα Against All Odds δηλώνει τη δύναμη και 

τον αγώνα που απαιτούνται για κάθε μεταμόρφωση, αλλά και τη συλλογικότητα και τη 
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us to contribute to the resolution of some crucial, challenging problems and 

urges us to think through action.

I should like to express my warm thanks to all paricipants in the AAO pro-

ject - the speakers and coordinators of the conferences, the imaginative practitio-

ners who took part in the exhibition, the creators with whom we implemented 

the actions through the workshops. My special thanks to the sponsors, without 

whose support this major venture would not have been possible, and the public 

agencies whose auspices provided moral support; among them I must thank in 

particular Ms Kalliopi Andriopoulou, with whose dynamic support we were able 

to carry out the Athens Here and Now actions in downtown Athens. I should like 

also to express my warm thanks to the Rectorial Council of the Athens School of 

Fine Arts, and the Rector George Harvalias in particular, for the kind provision 

of the theatre and their cooperation in implementing the academic workshops; 

the School of Architecture of the National Technical University of Athens and 

particularly Mr Spyros Raftopoulos for providing the rooms for the workshops; 

the Benaki Museum’s Board of Trustees and Deputy Director Ιrini Geroulanou for 

hosting the exhibition. Above all I thank my associates who worked tirelessly, 

convinced that the AAO project had a vision and it was worth implementing 

them; among those, my thanks and appreciation for Katerina Antonaki and 

Stathis Mitropoulos go beyond these lines.

Lina Stergiou

Initiator and Curator at large of the ΑΑΟ project

1. Architectural Education: Basic Categories and Dimensions’, in Unesco-UIA Charter of Architectural education. UIA 

Architectural education. Reflections and Recommendations (Barcelona: Gráficas Forum, February 2008), p.26.

2. ‘Recommended Guidelines for the Policy on Ethics and Conduct. Preamble’, in UIA Accord on Recommended 

Standards of Professionalism in Architectural Practice (Gaithersburg, Maryland: Balmar Solutions in Print,  

December 2006), p.59.
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φροντίδα για να εκφραστεί και να υλοποιηθεί μία μεταμόρφωση προς όφελος του ευρύτε-

ρου κοινωνικού συνόλου. Οι δράσεις ΑΑΟ είναι ένας μηχανισμός που επεξεργάζεται και 

ενσωματώσει καινούριους και σημαντικούς εξωτερικούς παράγοντες και ο μηχανισμός αυ-

τός λειτουργεί σε δύο αλληλένδετα επίπεδα: πρώτον, στο επίπεδο της δράσης, εκεί όπου 

συμβαίνουν τα πράγματα· και δεύτερον, στο πολιτισμικό επίπεδο, εκεί όπου το έργο της 

αρχιτεκτονικής είναι καθαρά συμβολικό, με βασικό στόχο την παραγωγή σκέψεων και προ-

τάσεων, είτε πρόκειται για θεωρία είτε για κριτική. 

Οι δράσεις AΑO δεν παρέχουν βεβαιότητες. Αντιθέτως αποτελούν μηχανισμούς 

νοητικής και δημιουργικής εγρήγορσης, τόπους συλλογικότητας που μας καλούν να ενερ-

γήσουμε και να συμβάλουμε στην επίλυση δύσκολων και επιτακτικών προβλημάτων και 

που μας ωθούν στη σκέψη μέσα από το πράττειν.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες των δράσεων ΑΑΟ, τους 

ομιλητές και τους συντονιστές των συνεδρίων, τους ευφάνταστους δημιουργούς που συμ-

μετείχαν στην έκθεση, τους συμμετέχοντες με τους οποίους υλοποιήσαμε τις δράσεις μέσα 

από τα ακαδημαϊκά εργαστήρια. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους χορηγούς που χωρίς την υπο-

στήριξή τους δεν θα ήταν εφικτό αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Τους δημόσιους φορείς που 

με τις αιγίδες προσέφεραν ηθική στήριξη, ανάμεσα στους οποίους ιδιαίτερες ευχαριστίες 

οφείλω στην κυρία Καλλιόπη Ανδριοπούλου που με το δυναμισμό της υλοποιήσαμε τις 

δράσεις Αθήνα Εδώ και Τώρα, στο κέντρο της Αθήνας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερ-

μά τις Πρυτανικές αρχές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και ιδιαίτερα τον Πρύτανη 

Γιώργο Χαρβαλιά που με μεγάλη προθυμία μας παραχώρησαν το χώρο του θεάτρου και συ-

νεργάστηκαν για την υλοποίηση των ακαδημαϊκών εργαστηρίων, τη Σχολή Αρχιτεκτόνων 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ιδιαίτερα τον κύριο Σπύρο Ραυτόπουλο που μας 

παραχώρησαν τις αίθουσες για τα ακαδημαϊκά εργαστήρια,  τη Διοικητική Επιτροπή του 

Μουσείου Μπενάκη και την Αν. Διευθύντρια Ειρήνη Γερουλάνου που φιλοξένησαν την 

έκθεση. Πάνω από όλα οφείλω θερμές ευχαριστίες στους συνεργάτες μου που εργάστηκαν 

ακούραστα και με την πεποίθηση ότι οι δράσεις ΑΑΟ είχαν όραμα και νόημα να πραγμα-

τοποιηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς τη Κατερίνα Αντωνάκη και το Στάθη Μητρόπουλο που οι 

ευχαριστίες και η εκτίμηση υπερβαίνουν τις γραμμές αυτές.

Λίνα Στεργίου

Σύλληψη και Γενική Επιμέλεια των δράσεων ΑΑΟ

1.  ‘Architectural Education: Basic Categories and Dimensions’, στο Unesco-UIA Charter of Architectural education. 

UIA Architectural education. Reflections and Recommendations (Barcelona: Gráficas Forum, Φεβρουάρ ος 2008), σ. 26.

2.  ‘Recommended Guidelines for the Policy on Ethics and Conduct. Preamble’, στο UIA Accord on Recommended 

Standards of Professionalism in Architectural Practice (Gaithersburg, Maryland: Balmar Solutions in Print,  

Δεκέμβριος 2006), σ. 59.
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Τhe ConferenCe 1

The first conference, entitled Ethics / Aesthetics, took place on 19 & 20 
January 2011 at the amphitheater of the Athens School of Fine Arts, 256 Pireos 

St., in Athens. An interesting debate on the spatial translations of ethics and 

aesthetics and the critical role of new spatial practices within the current social, 

political and environmental context became the focal point of the presentations 

and round-table discussions. The papers from the conference are included in this 

section of the present book.

The ethics-aesthetics relationship is examined through the interface of dif-

ferent fields and disciplines, including philosophy, aesthetic theories, sociology 

and the sociology of professions, curatorial practices and topology. Participants 

and writers are from the fields of architecture, design and art in the USA, Europe 

and Greece. 

The conference and the papers focus on two cross-disciplinary approaches: 

the ways and the extent to which ethics and aesthetics interact; and the ways 

in which ethics can be expressed through aesthetics. They focus also on two ap-

proaches from the point of view of architecture: commitments/risks – ways in 

which ethics can transform the established ideological principles of architecture; 

the métier of an architect – ethics, sanitizing effects.

More specifically, Maurice Benayoun elaborates on his concept of the Art-

Collider online platform and how new forms of art are encouraged through the 

process of sharing. Ole Bouman focuses on the Architecture of Consequence, the 

architectural profession on an international level, its ethical pursuits and sani-

tizing effects. David Cottington discusses the interrelations among the forma-

tion of the Avant-garde in early 20th-century Paris, the professional artist and the 

aesthetic notions of the era. Lydia Matthews uses cross-disciplinary models (De-

sign, Handicraft, Social Practices) to trigger a dialogue on the innovative forms of 

social interaction. Konstantinos Moraitis discusses ethics and aesthetics from 

the perspective of philosophical and aesthetic theories and sheds light on the 

term ecology through a topologic approach. Maria Theodorou makes a critical 

approach of the Ethics of Empowerment, mainly in relation to architecture, but 

also of the current “turn to ethics” in order to open up architecture’s potential 

within the conditions of economic crisis. Jilly Traganou talks about the role of 

design ethics in relation to immigration and the collective engagement for the 

creation of postnational identities. Finally, the author proposes three tools for 

understanding the AAO project, and underscores the pragmatic aspects of crea-

tive activism and its vital function in the context of Architecture and the current 

economic realities.

LinaStergiou

Initiator and Curator at large of the ΑΑΟ project
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1

CONFERENCE 1

To Συνέδριο 1

Το πρώτο συνέδριο με τίτλο Ηθική / Αισθητική πραγματοποιήθηκε στις 19 και 

20 Ιανουαρίου 2011 στο αμφιθέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Πειραιώς 

256, στην Αθήνα. Αντικείμενο των ομιλιών και συζητήσεων αποτέλεσαν οι χωρικές με-

ταφράσεις της ηθικής και αισθητικής και ο κριτικός ρόλος των νέων χωρικών πρακτι-

κών μέσα στις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές και οικολογικές συνθήκες. Οι ομιλίες 

αυτές παρουσιάζονται στο τμήμα αυτό του παρόντος τόμου. 

Η σχέση ηθικής και αισθητικής αναπτύσσεται μέσω της αλληλεπίδρασης γνω-

στικών πεδίων όπως η φιλοσοφία και οι διάφορες θεωρίες αισθητικής, η κοινωνιολο-

γία και η κοινωνιολογία των επαγγελμάτων, οι πρακτικές επιμέλειας και η τοπολογία. 

Οι ομιλητές-συγγραφείς προέρχονται από τον χώρο της αρχιτεκτονικής, του ντιζάιν 

και της τέχνης στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, και την Ελλάδα. 

Οι ομιλίες και τα άρθρα εξετάζουν υπό διεπιστημονικό πρίσμα τα εξής επίκαιρα 

ζητήματα: τους τρόπους με τους οποίους ηθική και αισθητική αλληλεπιδρούν και τον 

βαθμό αυτής της αλληλεπίδρασης· τους τρόπους με τους οποίους η ηθική εκφράζεται 

μέσω της αισθητικής φόρμας. Επίσης, υπό το πρίσμα της αρχιτεκτονικής: υποσχέ-

σεις/κίνδυνοι – πώς η ηθική μεταλλάσσει γνωστές ιδεολογικές αρχές της αρχιτεκτο-

νικής· το επάγγελμα του αρχιτέκτονα  – ηθικές πρακτικές, εξυγιαντικές επιδράσεις.

Ειδικότερα, ο Maurice Benayoun επικεντρώνεται στη σύλληψη της διαδι-

κτυακής πλατφόρμας ArtCollider και στο πώς αναδύονται νέες μορφές τέχνης μέσα 

από τη διαδικασία του μοιράσματος. Ο Ole Bouman  αναφέρεται στη «Βαρύνουσα 

Αρχιτεκτονική», το επάγγελμα του αρχιτέκτονα στις διεθνείς συγκυρίες, τις ηθικές 

του επιταγές και τις εξυγιαντικές του επιδράσεις. Ο David Cottington συσχετίζει τις 

αντιλήψεις της Πρωτοπορίας στο Παρίσι των αρχών του 20ού αιώνα με τον επαγγελμα-

τία καλλιτέχνη και τις αισθητικές θέσεις της εποχής. Η Μαρία Θεοδώρου προσεγγίζει 

κριτικά την «Ηθική της Ενδυνάμωσης», κυρίως σε σχέση με την αρχιτεκτονική, αλλά 

και τη σημερινή «στροφή προς την ηθική» με στόχο τη διεύρυνση της δυναμικής της 

αρχιτεκτονικής σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Η Lydia Matthews κάνει χρήση 

διεπιστημονικών προτύπων (Ντιζάιν, Χειροτεχνία, Κοινωνικές πρακτικές) ως έναυ-

σμα για έναν διάλογο με θέμα τις καινοτόμες μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Ο Κωνσταντίνος Μωραΐτης αναπτύσσει τη σχέση ηθικής-αισθητικής από τη σκοπιά 

της φιλοσοφίας και της αισθητικής θεωρίας και μέσω μιας τοπολογικής προσέγγισης 

διαφωτίζει την έννοια της οικολογίας. Η Jilly Traganou αναπτύσσει τον ρόλο των 

σχέσεων μεταξύ ντιζάιν, μετανάστευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού στη δημιουρ-

γία μετα-εθνικών ταυτοτήτων. Τέλος, η γράφουσα προτείνει τρία ερμηνευτικά εργα-

λεία των δράσεων ΑΑΟ, τονίζοντας την πραγματιστική σκοπιά του δημιουργικού ακτι-

βισμού και την καίρια σημασία του εντός του πεδίου των χωρικών πρακτικών και των 

σύγχρονων οικονομικών συνθηκών.

Λίνα Στεργίου

Σύλληψη και Γενική Επιμέλεια των δράσεων ΑΑο
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WE / THEY: ACTIVISM, COLLECTIVITY
Activism is defined in the Oxford Dictionary 

of English as the policy or action of using vigor-

ous campaigning to bring about political or 

social change; the policy of vigorous action in 

a cause, especially in politics.1 Here, we shall 

use the term architectural activism to describe 

diverse architectural practices that, motivated 

by the idealistic vision of societal participa-

tion, first, invent new ways of practicing 

architecture; second, reflect a move towards 

new subjects/clients; and third, shift the 

focus of architectural discourse towards social 

and political issues. Through my reference 

to architectural activism I touch on broader 

issues pertaining to creative activism which 

apply also to design and art and are dealt with 

by the ΑΑΟ project.

In addition to discussing this issue, 

which is clearly connected with the project, 

I shall also refer to another two, Professional 

Ethics and Autonomy, whose connection is, I 

believe, less obvious yet no less important. I 

should like these three themes to be the filters 

through which to examine issues of activism 

1
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ΕΜΕΙΣ/ΑΥΤΟΙ: ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ
Το λεξικό Oxford Dictionary of English ορίζει 

τον «ακτιβισμό» ως την τακτική της σθεναρής 

δράσης με συγκεκριμένη αφορμή, ειδικά πολι-

τική.1 Το λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 

προτείνοντας τη λέξη «πρακτικισμός» ως ελλη-

νική απόδοση του όρου, ορίζει τον «ακτιβισμό» 

ως την πολιτική αντίληψη και πρακτική που δίνει 

μεγάλη έμφαση στη σημασία της δράσης (κυρίως 

με έντονες μορφές), του αγώνα για την επίτευξη 

στόχων.2 Με τον όρο «αρχιτεκτονικός ακτιβισμός» 

θα αναφερθώ εδώ σε ποικίλες αρχιτεκτονικές 

πρακτικές, οι οποίες –με κίνητρο το ιδεαλιστικό 

όραμα της συμμετοχής στην κοινωνία– πρώτον, 

επινοούν νέες πρακτικές για την άσκηση της αρ-

χιτεκτονικής∙ δεύτερον, σηματοδοτούν τη μετά-

βαση προς νέα υποκείμενα-πελάτες∙ και τρίτον, 

μετατοπίζουν το επίκεντρο του λόγου –κυρίως σε 

επίπεδο φόρμας και λειτουργίας– που αρθρώνει 

η αρχιτεκτονική και το εστιάζουν σε κοινωνικά 

και πολιτικά ζητήματα. Μέσα από την αναφορά 

μου στον αρχιτεκτονικό ακτιβισμό θίγω ευρύτερα 

ζητήματα του δημιουργικού ακτιβισμού, που 

αφορούν και το ντιζάιν και την τέχνη, και με τα 

οποία καταπιάνονται οι δράσεις ΑΑΟ. 
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and collective action by teams of profession-

als in architecture, art and design. All three 

themes serve to clarify the object of the AAO 

project, but as they exist on different lev-

els they leave some creative gaps which can 

become the locus for a future approach to the 

pressing contemporary issues we perceive to-

day, such as the need to reinforce social bonds 

and protection of the environment.

In the aftermath of 9/11, activism 

became highly popular in the realm of 

architecture. The political upheavals we 

experience nationally and internationally 

lend themselves to architectural activism, 

which started with small-scale initiatives and 

political actions aimed at achieving a broader 

impact. They also endeavor to study human 

rights in terms of space, the involvement of 

entire communities in the process, and the 

temporary appropriation of the urban fabric: 

in short, a huge range of collaborative social 

work. Architectural activism now operates in 

an expanded field and takes different names 

depending on its main traits in each case: it 

may be called bottom-up design, participa-

tory design, collaborative practice, operative 

practice or design-build studio, in the context 

of an academic curriculum. Since 2004, these 

practices have been documented in books, ex-

hibition catalogues, workshops and symposia. 

I shall stop briefly at two of these publications: 

first, at the book, Design like You Give a Damn,2 for 

its variety of examples of strategic planning 

and design of projects in many parts of the 

globe, edited by the US-based Architecture For 

Humanity – one of the first architectural non-

profit organizations to deal with social and 

political causes as an intermediary between 

professional designers and those who need 

their services but have no access to them, 

while also securing the necessary funds for the 

projects. In this book, the message conveyed 

Πέραν μιας ανάπτυξης του παραπάνω ζη-

τήματος που εμφανώς άπτεται του αντικειμένου 

των δράσεων, θα αναφερθώ και σε άλλα δύο, την 

Ηθική του επαγγέλματος και την Αυτονομία, των 

οποίων η σύνδεση δεν είναι μεν προφανής αλλά, 

νομίζω, σημαντική. Οι τρεις αυτές νοηματικές 

ενότητες θα επιθυμούσα να αποτελέσουν φίλτρα 

μέσα από τα οποία μπορούμε να εξετάσουμε 

ζητήματα ακτιβισμού και συλλογικής δράσης από 

ομάδες επαγγελματιών του χώρου της αρχιτε-

κτονικής, και κατ’ επέκταση της τέχνης και του 

ντιζάιν. Ταυτόχρονα, ενώ και οι τρεις ενότητες 

διασαφηνίζουν το αντικείμενο των δράσεων 

ΑΑΟ, επειδή ανήκουν σε διαφορετικά επίπε-

δα, δημιουργούν δημιουργικά κενά, εντός των 

οποίων δύναται να διαμορφωθεί ο τόπος μιας 

μελλοντικής θεώρησης των καίριων σύγχρονων 

ζητημάτων που αντιλαμβανόμαστε σήμερα ως 

ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικών δεσμών και 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 ο ακτιβι-

σμός άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής στον 

χώρο της αρχιτεκτονικής. Οι πολιτικές αναταρα-

χές που βιώνουμε σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο 

επίπεδο αποτελούν για αυτόν πεδίο πρόσφορο, 

και οι νέες ακτιβιστικές πρακτικές που ξεκίνη-

σαν, άρχισαν να εστιάζουν σε μικρής κλίμακας 

παρεμβάσεις και πολιτικές δράσεις, οι οποίες 

αποσκοπούσαν σε έναν ευρύτερο αντίκτυπο. 

Ο ακτιβισμός επιδιώκει επίσης τη μελέτη των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου όσον αφορά τον 

χώρο, τη συμμετοχή ολόκληρων κοινοτήτων 

στη διαδικασία, την παροδική οικειοποίηση της 

αστικής δομής και τον καθορισμό συγκεκριμένων 

πλαισίων και θεσμοθετημένων τακτικών όσο ανα-

φορά τον χώρο: πρόκειται για μία τεράστια γκάμα 

κοινωνικής συμμετοχικής εργασίας. Ο αρχιτε-

κτονικός ακτιβισμός δρα πλέον σε ένα πολύ ευρύ 

πεδίο και αποκτά διαφορετικές κατά περίπτωση 

ονομασίες: ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά του, μεταξύ άλλων αποκαλείται και «ντιζάιν 

από τη βάση προς τα πάνω» (bottom-up design), 
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by the projects and the papers is one of con-

sensus imbued with humanitarian values. The 

elements of philanthropy prevail and generate 

a feeling of serenity.

Second, the proceedings of the interna-

tional open congress, Camp for Oppositional Archi-

tecture, which opened its doors on June 25, 2004 

in Berlin. The proceedings reflect the radical 

views of organizers and participants alike, 

and the disillusionment of young architects 

who saw architecture’s revolutionary vision 

(as they have been taught it) disappearing into 

the global marketplace, often due to their own 

teachers. The topics discussed at the congress 

sought to link urban planning with participa-

tion and protest. The organizers stated that 

Camp for Oppositional Architecture was looking for 

possible ways of resistance within the context 

of architecture and planning, and posed such 

questions as “How to criticize the demands of 

a capitalist production of space?”; “Are there 

any possibilities to challenge and oppose the 

order from within the field […] in a productive 

way?”; and “What are the relevant opposition-

al stances, practices, strategies or coalitions 

that might be imagined and realized today?”

The difference between the two prevail-

ing attitudes in architectural activism –philan-

thropy and revolt– can be compared with the 

observation of Morris Ginsberg:3  “In all social 

relations two opposed elements in human 

nature are subtly interwoven. The one strain is 

pre-eminently assertive, expecting resistance 

on every side and ready to resist […]. The other 

is pre-eminently gentle and tender, craving for 

relationships with others, seeking and giving 

response.” This is essentially a coexistence 

of opposites, which Kant characteristically 

described as man’s “unsocial sociability” (Un-

gesellige Geselligkeit), believing that competi-

tion activated man’s powers and made him 

overcome his inertia.4 Society is not in reality 

συμμετοχικό ντιζάιν (participatory design), 

συνεργατική πρακτική (collaborative practice), 

λειτουργική πρακτική (operative practice), και 

εργαστήριο ντιζάιν-κατασκευής (design-build 

studio) όταν πρόκειται για τμήμα ακαδημαϊκού 

ιδρύματος. Μετά το 2004 μάλιστα, οι πρακτικές 

αυτές καταγράφηκαν και παρουσιάστηκαν ευ-

ρέως, σε βιβλία, εκθέσεις, καταλόγους, εργα-

στήρια και συμπόσια. Από τις καταγραφές αυτές 

σημαντικές είναι πρώτον, το βιβλίο Design Like 

You Give a Damn,3 το οποίο περιλαμβάνει μεγάλη 

ποικιλία παραδειγμάτων στρατηγικού σχεδιασμού 

και έργων ντιζάιν σε πολλά μέρη του κόσμου, 

σε επιμέλεια του οργανισμού Architecture For 

Humanity, ενός από τους πρώτους αρχιτεκτο-

νικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που 

ασχολήθηκε με κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα 

και λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ εκείνων που 

έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες των επαγγελ-

ματιών ντιζάινερ αλλά δεν έχουν τα μέσα να τις 

αποκτήσουν, και εκείνων οι οποίοι μπορούν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ενώ παράλληλα 

ανευρίσκει τους πόρους χρηματοδότησης. Στο 

βιβλίο αυτό, το μήνυμα που μεταφέρουν τα έργα 

που παρουσιάζονται, αλλά και τα ίδια τα άρθρα, 

είναι η ομοφωνία εμποτισμένη με ανθρωπιστικές 

αξίες∙ επικρατούν τα στοιχεία της φιλανθρωπίας 

εκπέμποντας μία αίσθηση ηρεμίας. 

Δεύτερον, το ανοιχτό συνέδριο Camp for 

Oppositional Architecture, που ξεκίνησε στις 25 

Ιουνίου 2004 στο Βερολίνο, και τα πρακτικά του 

οποίου περιέχουν τις ριζοσπαστικές δηλώσεις 

τόσο των οργανωτών όσο και των συμμετεχόντων, 

καταγράφοντας την απογοήτευση των νεαρών αρ-

χιτεκτόνων που διαπιστώνουν ότι το επαναστατι-

κό όραμα της αρχιτεκτονικής που είχαν διδαχθεί, 

εξαφανίζεται μέσα στην παγκόσμια αγορά – συχνά 

εξαιτίας των ίδιων των καθηγητών τους. Στα πρα-

κτικά περιλαμβάνονται θέματα προς συζήτηση τα 

οποία έχουν στόχο να συνδέσουν τον χωροταξικό 

σχεδιασμό με τη συμμετοχή και τη διαμαρτυ-

ρία. Οι εκπρόσωποι του συνεδρίου δηλώνουν 
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based on consensus; it is fractured by differ-

ent groups possessing different kinds of what 

Pierre Bourdieu calls cultural and social and 

economic capital. This capital will distinguish 

the positions and orientations of individuals 

in the social system from one another. 

To these references from the realms of 

sociology and philosophy I shall add a third 

one, from psychoanalysis, because it sheds 

light on the function of the We/They dipole: 

In Civilization and its Discontents, Freud presented 

a view of society under constant threat of 

disintegration because of man’s inclination to 

aggression.5 Civilization needs to use various 

methods in order to check those aggressive 

instincts. One of those consists in fostering 

social bonds by mobilizing the libidinal in-

stincts of love. In Group Psychology and the Analysis 

of the Ego, Freud notes: “It is always possible to 

bind together a considerable amount of people 

in love, so long as there are other people left 

over to receive the manifestation of their ag-

gressiveness.”6 And while civilization aims at 

establishing strong identifications between 

the members of society and binding them in a 

shared identity, a collective identity –“We”– is 

the result of an investment which necessarily 

implies the existence of a “They”. On the basis 

of this We/They distinction, Chantal Mouffe7 

constructed the Friend/Enemy dipole, an ago-

nistic model of political expression in which 

neither component should be destroyed; on 

the contrary, democratic institutions must 

preserve it as a conduit for the productive 

channeling of conflictual, agonistic expres-

sions.

Going back to the nature of the dis-

course –attitude of philanthropy and attitude 

of revolt– propounded in our two records of 

architectural activism (Design like You Give a Damn 

and Camp for Oppositional Architecture), consen-

sus and opposition are two sides of the same 

ότι το Camp for Oppositional Architecture αναζητά 

πιθανούς τρόπους αντίστασης μέσα στο πλαίσιο 

της αρχιτεκτονικής και του χωροταξικού σχεδια-

σμού. Θέτουν επίσης ερωτήματα με το ακόλουθο 

πνεύμα: «Πώς μπορούμε να ασκήσουμε κριτική 

στις απαιτήσεις της καπιταλιστικής παραγωγής 

χώρου;»· «Υπάρχουν τρόποι να αμφισβητήσεις την 

τάξη των πραγμάτων και να της αντισταθείς μέσω 

της αρχιτεκτονικής [...] με παραγωγικό τρόπο;»·  

και «τι είδους θέσεις, πρακτικές, στρατηγικές ή 

συμμαχίες μπορεί να φανταστεί κανείς σήμερα για 

να δηλώσει την αντίθεσή του, οι οποίες να είναι 

και υλοποιήσιμες;». 

Η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των 

δύο κυρίαρχων στάσεων του αρχιτεκτονικού ακτιβι-

σμού –της φιλανθρωπίας και της ανταρσίας– μπορεί 

κάλλιστα να παραλληλιστεί με την επισήμανση που 

κάνει ο Morris Ginsberg:4 «Στην ανθρώπινη φύση 

συνυπάρχουν δύο αντίθετα στοιχεία που είναι 

πάντοτε παρόντα στις κοινωνικές σχέσεις. Η μία 

τάση είναι μονίμως σε εγρήγορση, αναμένει την 

αντίσταση από παντού και είναι σε ετοιμότητα για 

αντίδραση […]. Η άλλη είναι εξεχόντως ευγενική 

και τρυφερή, και επιθυμεί εναγωνίως τις σχέσεις 

με τους άλλους, αναζητώντας και προσφέροντας 

ανταπόκριση». Πρόκειται στη βάση της για μια 

συνύπαρξη των αντιθέτων, στην οποία αναφέρ-

θηκε και ο Kant χρησιμοποιώντας τη χαρακτηρι-

στική φράση «η αντικοινωνική κοινωνικότητα του 

ανθρώπου» (Ungesellige Geselligkeit), πιστεύ-

οντας ότι ο ανταγωνισμός ήταν το στοιχείο που 

ενεργοποιούσε τις δυνάμεις του ανθρώπου, που 

τον έκανε να ξεπερνάει την αδράνειά του.5  

Η κοινωνία διόλου δεν στηρίζεται στην ομοφω-

νία· κατακερματίζεται σε διαφορετικές ομάδες, οι 

οποίες κατέχουν σε διαφορετικές μορφές εκείνου 

που ο Pierre Bourdieu αποκαλεί πολιτισμικό, 

κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο. Το κεφάλαιο 

αυτό είναι που διαχωρίζει τη θέση και τον προ-

σανατολισμό των ανθρώπων μέσα στο κοινωνικό 

σύστημα. Στις σημειακές αυτές αναφορές από 

τα πεδία της κοινωνιολογίας και της φιλοσοφί-
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coin and the differentiation between them 

is merely topographical. Both consensus and 

opposition are theoretical constructs refer-

ring to one and the same subject. There is 

no rejection without end, just as there is no 

such thing as absolute consensus. There can 

be no accord without some opposition; an 

idea generates bonds of love, and an enemy 

becomes the object of opposition, which only 

serves to strengthen the collective ties among 

the members.

Architectural activism is developed by 

groups whose members are linked with strong 

ties. The ties are powerful because members 

came together to realize a powerful common 

vision and to resist, fight or overthrow an 

“enemy”. The “enemy” can be either a specific 

entity (an idol, an egocentric architect or art-

ist) or some less concrete entity (capitalism, 

the market, a frivolous other). In the case of 

Camp for Oppositional Architecture, its members are 

fighting against the political, the social and 

even the architectural establishment, which 

has cashed in its ideology to become a hard 

player in the world market and in the global 

value system.

Architectural activism mobilizes pas-

sion and channels it into creative paths. It 

functions as a punch bag in the conflict on 

political and social issues that, under different 

circumstances, would not concern architecture 

and would render the profession irrelevant and 

obsolete.

PROFESSIONAL ETHICS
According to Harold Perkin, “The profes-

sional ideal was based on trained expertise and 

selection by merit […]. The professional proved 

himself by persuading the rest of society and 

ultimately the state that his service was vitally 

important and therefore worthy of guaranteed 

reward.”8 Since, according to Perkins, it is 

ας, θα προσθέσω και μία τρίτη, από τον χώρο 

της ψυχανάλυσης, διότι διαφωτίζει τους λόγους 

και τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί το 

δίπολο Εμείς/Αυτοί: ο Freud, στο έργο του Ο πο-

λιτισμός πηγή δυστυχίας, διατυπώνει την άποψη ότι η 

κοινωνία βρίσκεται μονίμως υπό την απειλή της 

αποσύνθεσης λόγω της τάσης των ανθρώπων να 

είναι επιθετικοί.6 Ο πολιτισμός, για να μπορέσει 

να ελέγξει αυτά τα επιθετικά ένστικτα, πρέπει 

να χρησιμοποιήσει διαφορετικές μεθόδους. Μία 

από αυτές είναι να καλλιεργεί τους κοινωνικούς 

δεσμούς μέσω της κινητοποίησης του γενετήσιου 

ενστίκτου (της λίμπιντο). Στο έργο του Ομαδική 

ψυχολογία και ανάλυση του Εγώ υποστηρίζει ότι «η 

δύναμη της αγάπης μπορεί πάντοτε να δένει 

μεταξύ τους πολλούς ανθρώπους, αρκεί να υπάρ-

χουν και εκείνοι που θα υποστούν την εκδήλωση 

της επιθετικότητάς τους».7 Και ενώ στόχος του 

πολιτισμού είναι να δημιουργεί δυνατές ταυτίσεις 

μεταξύ των μελών μίας κοινωνίας, και να τα ενώ-

νει μεταξύ τους με μία κοινή ταυτότητα, η συλλο-

γική ταυτότητα, το Εμείς, είναι το αποτέλεσμα 

μίας επένδυσης που αυτομάτως υπονοεί και την 

ύπαρξη του Αυτοί. Πρόκειται για μια αναπόφευ-

κτη συνθήκη. Με βάση τον διαχωρισμό8 Εμείς/

Αυτοί, η Chantal Mouffe κατασκεύασε το δίπολο 

Φίλος/Εχθρός, ένα αγωνιστικό μοντέλο για την πο-

λιτική έκφραση σύμφωνα με το οποίο καμία από 

τις δύο συνιστώσες δεν πρέπει να καταστραφεί. 

Αντιθέτως, οι δημοκρατικοί θεσμοί πρέπει να το 

συντηρούν έτσι ώστε να μπορούν να διοχετεύο-

νται οι συγκρουσιακές, αγωνιστικές εκφράσεις με 

παραγωγικό τρόπο. 

Επανερχόμενη στη φύση του λόγου –τη 

στάση φιλανθρωπίας και τη στάση ανταρσίας– 

που εκφέρεται από τα δύο παραδείγματα κατα-

γραφής αρχιτεκτονικού ακτιβισμού (Design like You 

Give a Damn και Camp for Oppositional Architecture), 

η ομοφωνία και η εναντίωση αποτελούν τις δύο 

πλευρές του ίδιου νομίσματος και η διαφοροποίη-

ση μεταξύ τους είναι μονάχα τοπογραφική. Τόσο 

η ομοφωνία όσο και η άρνηση είναι θεωρητικές 
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status rather than market value that deter-

mines the remuneration for a profession, their 

rewards were negotiated in the wider societal 

market of prestige and the social value placed 

on their service rather than by the sale of their 

labor in the economic market place.9  

On this point, Larson believes that “the 

further one moves from the classic market 

situation of the free personal professions, the 

more purely ideological do the professional 

claims of disinterestedness become. […] These 

claims, typical of the legitimizing ideology of 

profession, reflect the structural characteris-

tics of unproductive labor and of a singular 

market situation. [...] The very extension of 

the term [“profession”] beyond the classic pro-

fessional situation of “free” and unproductive 

work is ideological.”10 

Every profession has both marketable 

and non-marketable characteristics. And while 

the latter make up the spirit and the ethics 

of the profession, contribute to shaping the 

ideological trends which reinforce the bonds 

among its members and add to its standing by 

investing it with the traits of a vocation, the 

former have to do with bureaucratic matters 

and negotiations between members of the pro-

fessional community and the state regarding 

the valuation of the profession’s services and 

its correlation to other related and competitive 

-or not- fields. The engagement of architecture 

or any other profession with the spheres of the 

social and the political reflects a turn towards 

ethics. This soon elevates architecture into a 

privileged occupation and gives it the right 

tools for negotiating with the social and politi-

cal powers. In other words, activism –devoted 

as it is to serving the public, often for no 

material gain, and due to its high ethical stan-

dards– manages to add status to the profession 

whose identity it promotes.

Less by the quality of the profession’s 

οντότητες που αφορούν το ίδιο και το αυτό 

υποκείμενο∙ δεν δύναται να υπάρξει ταύτιση 

χωρίς έστω και λίγη  εναντίωση, ούτε εναντίωση 

χωρίς κάποια ταύτιση. Δεν υπάρχει ούτε άρνηση 

χωρίς τέλος, ούτε απόλυτη ομοφωνία. Μία ιδέα 

δημιουργεί ερωτικούς δεσμούς και ένας εχθρός 

γίνεται το υποκείμενο της εναντίωσης, το οποίο 

απλώς ενδυναμώνει τον συλλογικό δεσμό μεταξύ 

των μελών. 

Ο αρχιτεκτονικός ακτιβισμός αναπτύσσεται 

από ομάδες, τα μέλη των οποίων συνδέονται 

μέσω ισχυρών δεσμών. Και οι δεσμοί είναι δυνα-

τοί διότι τα μέλη συνευρέθηκαν για να πραγμα-

τοποιήσουν ένα σημαντικό κοινό όραμα και να 

αντιδράσουν, να αντισταθούν ή να ανατρέψουν 

έναν Εχθρό. Ο Εχθρός μπορεί να είναι μία συγκε-

κριμένη οντότητα (ένα ίνδαλμα, ένας εγωκεντρι-

κός αρχιτέκτονας ή καλλιτέχνης), είτε μία λιγό-

τερο συγκεκριμένη οντότητα (ο καπιταλισμός, 

η αγορά, η τάξη, ο επιπόλαιος άλλος). Στην 

περίπτωση του Camp for Oppositional Architecture, τα 

μέλη του μάχονται ενάντια στο πολιτικό, κοινωνι-

κό και αρχιτεκτονικό κατεστημένο που εξαργύρω-

σε την ιδεολογική του αξία για να αποκτήσει ένα 

δυνατό χαρτί στην παγκόσμια αγορά, αλλά και 

ενάντια στο παγκόσμιο σύστημα αξιών.

Ο αρχιτεκτονικός ακτιβισμός κινητοποιεί 

το πάθος∙ και το κινητοποιεί μέσα από δημιουργι-

κές οδούς. Λειτουργεί σαν σάκος του μποξ όσον 

αφορά τη διαμάχη πάνω σε πολιτικά και κοινω-

νικά προβλήματα, τα οποία υπό άλλες συνθήκες 

δεν θα αφορούσαν καθόλου το αρχιτεκτονικό 

επάγγελμα και θα το είχαν καταστήσει άσχετο με 

τα ζητήματα αυτά, όσο και παρωχημένο. 

 

ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Harold Perkins, «η 

ειδικότητα που έχει αποκτηθεί κατόπιν εξειδι-

κευμένης εκπαίδευσης και η επιλογή βάσει της 

αξίας αποτελούν το επαγγελματικό ιδεώδες […]. 

Ο επαγγελματίας αποδεικνύει την αξία του με το 

να πείθει την υπόλοιπη κοινωνία, και τελικά το 
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object –a good or better design– and more 

through its programmatic actions, activism 

can also promote three key aspects of the 

profession that adopts it. First, it refreshes its 

cognitive field in view of the new social changes. 

Second, it updates its normative dimension by 

adopting a new code of ethics which includes 

sustainability and serving the underprivi-

leged. Third, it enhances its perceived value by 

underscoring the special characteristics that 

set the profession apart from others and raise 

its standing.11  The development of these at-

tributes then allows society and/or the state 

to grant Autonomy and self-regulation to the 

profession.

As Ulrich Beck notes, agents outside the 

political or corporatist system often form po-

litical sub-systems that enter into the political 

arena “shaping society from below.”12 Archi-

tecture, with the aid of architectural activism, 

has become one such political sub-system.  Ac-

tivism enables architecture –or any other pro-

fession which adopts activism to promote its 

members’ professional identity– to turn from a 

plain “system of experts” to a force within the 

public sphere of democracy, to negotiate with 

the other players (politicians, collective and 

social agents) an important position in spatial 

decision-making and outrun its rival expert 

groups. With the aid of architectural activism, 

architecture has now become such a political 

subsystem.

AUTONOMY
The ideal professional Autonomy is the 

antithesis of proletarianization: the practi-

tioners themselves determine what work to 

do and how to do it. Professional Autonomy 

allows them to emphasize discretion in their 

work, to assert their own judgment and 

responsibility as arbiters of their activities. 

An ideal professional Autonomy, which is 

κράτος, ότι οι υπηρεσίες που μπορεί να προ-

σφέρει είναι σημαντικές και επομένως αξίζουν 

μία εγγυημένη αμοιβή».9 Η διαπραγμάτευση, 

λοιπόν, των αμοιβών βασίζεται στο κύρος του 

επαγγέλματος εντός της ευρύτερης κοινωνικής 

αγοράς και στην κοινωνική αξία που θεωρητικά 

ανταποκρίνεται στην παροχή των υπηρεσιών του, 

παρά στην πώληση της εργασίας στην οικονομι-

κή αγορά.10 Εδώ, η άποψη της Larson είναι ότι 

«όσο περισσότερο απομακρύνεται κανείς από την 

κλασική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά 

των ελεύθερων επαγγελμάτων, τόσο πιο αγνά ιδε-

ολογικές γίνονται οι ανιδιοτελείς επαγγελματικές 

αξιώσεις. […] Οι αξιώσεις αυτές, χαρακτηριστικές 

της ιδεολογίας που επιχειρεί να νομιμοποιήσει το 

επάγγελμα, αντανακλούν τα δομικά χαρακτηρι-

στικά της μη παραγωγικής εργασίας και μιας αγο-

ράς με μονοπωλιακά χαρακτηριστικά. […] Αυτή η 

επέκταση της σημασίας του όρου [«επάγγελμα»], 

πέρα από την κλασική επαγγελματική κατάσταση 

της «δωρεάν» και μη παραγωγικής εργασίας, 

είναι ιδεολογική».11 

Κάθε επαγγελματικό πεδίο διαθέτει εμπο-

ρεύσιμα και μη εμπορεύσιμα χαρακτηριστικά. 

Και ενώ τα δεύτερα συγκροτούν το πνεύμα και 

την ηθική του επαγγέλματος, λειτουργούν προς 

τον σχηματισμό ιδεολογικών κατευθύνσεων που 

ενισχύουν τους δεσμούς των μελών της επαγγελ-

ματικής κοινότητας, και αποδίδουν κύρος στο 

επάγγελμα προσδίδοντας του χαρακτηριστικά 

λειτουργήματος, τα πρώτα έχουν να κάνουν με 

γραφειοκρατικά ζητήματα και διαπραγματεύσεις 

μεταξύ μελών της επαγγελματικής κοινότητας, 

του κράτους και των ιθυνόντων για την αποτίμη-

ση των υπηρεσιών του πεδίου και τον συσχετι-

σμό του με άλλα συναφή και ανταγωνιστικά -ή 

μη- πεδία. Η ενασχόληση της αρχιτεκτονικής και 

κάθε επαγγέλματος με οτιδήποτε άπτεται της 

κοινωνίας και της πολιτικής υποδηλώνει ή επικοι-

νωνεί μία στροφή προς την ηθική. Γεγονός που 

σύντομα εξυψώνει σε προνομιούχο το επάγγελμα 

και το εφοδιάζει με τα σωστά εργαλεία για τη 
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one of the main traits of genuine professions, 

together with specialization and the emphasis on 

credentials means that professionals have total 

control over those personal, social, economic, 

cultural affairs which their body of knowledge 

and skill addresses. Autonomy means literally 

to make one’s own laws.

Yet according to Castoriadis, Αutonomy 

is no mere “Self-institution” and bears little re-

lation to Kant’s definition. It does not consist 

in acting according to some law set in stone by 

an immutable Reason; it is the constant self-

questioning about the law and its foundations 

as well as the capacity to make, to do and to 

institute.13

In the political review Socialism or Barba-

rism, Castoriadis described Autonomy as the 

political activity that questions our own rep-

resentatives and transforms our institutions. 

The autonomous effort aims not at a complete, 

finalized system that will take no further 

change, but rather at initiating and constantly 

renewing a decisive and thoughtful effort to 

reshape institutions to meet our recognized 

needs and desires. Autonomy for Castoriadis 

is not merely “Self-institution”, which occurs 

everywhere in society, most often in the form 

of Heteronomy, as a way of concealing the 

self-instituting process and attributing it to 

some extra-social and supra-natural source.14 

And while there is a constant battle between 

Autonomy and Heteronomy –between the 

assertion of Autonomy and that which erodes 

its closely connected elements– both of them 

work in parallel to alter themselves and each 

other.15

Talking about the artistic field, Pierre 

Bourdieu defines Autonomy, together with 

Heteronomy, as the site of struggle for relative 

power. While Heteronomy favors those who 

dominate the field economically and politi-

cally, Autonomy is for those without specific 

διαπραγμάτευση με τις κοινωνικές και πολιτικές 

δυνάμεις. Με άλλα λόγια, ο ακτιβισμός- με την 

αφοσίωσή του στο να υπηρετεί το ευρύ κοινό, με-

ρικές φορές μάλιστα χωρίς κανένα υλικό κίνητρο, 

αλλά και λόγω των υψηλών ηθικών προτύπων 

που έχει θέσει- καταφέρνει να προσδώσει βαρύ-

τητα στο επάγγελμα του οποίου την ταυτότητα 

κοινωνεί.

Λιγότερο βάσει της ποιότητας του αντι-

κειμένου ενός επαγγέλματος –ενός καλού ή 

καλύτερου σχεδίου, κτιρίου, χώρου ή πόλης– και 

περισσότερο μέσω των προγραμματικών δράσεών 

του, ο ακτιβισμός δύναται να προαγάγει τρία 

σημαντικά θέματα του επαγγελματικού κλάδου 

που τον υιοθετεί: πρώτον, την ανανέωση του γνω-

στικού του αντικειμένου μέσα στο πλαίσιο των νέων 

κοινωνικών αλλαγών. Δεύτερον, τον εκσυγχρονι-

σμό της κανονιστικής του διάστασης με την εφαρμογή 

ενός νέου ηθικού κώδικα που περιλαμβάνει τη 

βοήθεια προς τους μη προνομιούχους και τη 

βιωσιμότητα. Τρίτον, να ανυψώσει την αποτίμηση 

της αξίας του με το να υπογραμμίζει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του επαγγέλματος τα οποία το 

διαφοροποιούν και το ανυψώνουν σε σύγκριση 

με άλλα επαγγέλματα.12 Κατόπιν της εξέλιξης 

αυτών ακριβώς των χαρακτηριστικών γνωρισμά-

των της, η κοινωνία και/ή το κράτος δύναται να 

αναγνωρίσει στο επάγγελμα αυτό το δικαίωμα της 

Αυτονομίας και της αυτορρύθμισής του. 

 Σύμφωνα με τον Ulrich Beck, φορείς που 

δεν προέρχονται από το πολιτικό ή το συντεχνι-

ακό σύστημα, συχνά δημιουργούν πολιτικά υπο-

συστήματα που εισέρχονται στην πολιτική αρένα 

«για να διαμορφώσουν την κοινωνία έξω από το 

κυρίαρχο σύστημα».13 Μέσω του ακτιβισμού, η 

αρχιτεκτονική –όπως και κάθε επάγγελμα που 

τον υιοθετεί για να επικοινωνήσει την επαγγελ-

ματική ταυτότητα των μελών του– δύναται να 

μεταμορφωθεί από ένα απλό «σύστημα ειδικών» 

σε μία δύναμη που μπορεί πλέον να κινηθεί 

μέσα στον δημόσιο χώρο της δημοκρατίας και 

να διαπραγματευτεί με τους υπόλοιπους παίκτες 
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capital, who tend to identify with a degree 

of independence from the economy. Relative 

power in this conflict depends on the total 

degree of Autonomy in the field, i.e. on the 

extent to which it manages to impose its own 

norms and rules on those who produce, in-

cluding those who comply more fully with ex-

ternal demands.16 This definition of Autonomy 

is the most suitable for illuminating its role as 

a barometer of the struggle between External 

and Internal factor in [every] field.17

It is on this notion that I focus now, 

because it is this view of Autonomy as an on-

going project that can shed light on a way of 

implementing activism and collective action. 

Activism is associated, through Autono-

my, with the boundaries of the field – a place 

of conflict, transient or permanent, a border 

that delineates its territory.18 Autonomy –one 

of the most powerful notions in architecture, 

without which its conception can only be par-

tial or limited– often comes as a gesture of ne-

gation, as in the Camp for Oppositional Architecture 

congress, and as a result of a dynamic control 

or reality, a conflict between architecture, 

society and the market. 

It is this approach of activism through 

the sphere of the profession, or even more as a 

professionalization project, that I believe needs 

to be stressed in the present context. Many 

new stances, which emerge as avant-garde, 

are negatively articulated for the most part; 

they come as resistance to some dominant 

views. Architectural activism provides the 

profession with a mechanism for renewal and 

change. Activism functions on an intermedi-

ate level between society and architecture’s 

cognitive, normative and evaluative content. 

Imbued with the elements of refusal and con-

sensus, activism has managed to bring about, 

to a greater or lesser extent, professional 

expansion and rejuvenation in many societies 

(πολιτικούς, ομαδικούς και κοινωνικούς φορείς) 

ώστε να διεκδικήσει μία σημαντική θέση στη 

λήψη αποφάσεων που αφορούν τον χώρο, αλλά 

και να ξεπεράσει τις αντίστοιχες και τις ανταγω-

νιστικές ομάδες ειδικών. Η αρχιτεκτονική, με τη 

βοήθεια του αρχιτεκτονικού ακτιβισμού έχει γίνει 

ένα τέτοιο πολιτικό υποσύστημα.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
Η ιδανική επαγγελματική Αυτονομία εμπε-

ριέχει την αντίθεση της προλεταριοποίησης: οι 

ίδιοι οι εργαζόμενοι καθορίζουν τι είδους εργασία 

θα κάνουν και πώς θα την κάνουν. Η επαγγελ-

ματική Αυτονομία επιτρέπει στους εργαζομένους 

να δώσουν έμφαση στην ελευθερία βούλησης 

όσον αφορά την εργασία τους, να διεκδικήσουν 

το δικαίωμα να διαθέτουν προσωπική κρίση και 

ευθύνη, και να ρυθμίζουν οι ίδιοι τις δραστηριό-

τητές τους. Ιδανικά, επαγγελματική Αυτονομία, 

που είναι και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

των αυθεντικών επαγγελμάτων, παράλληλα με 

την εξειδίκευση, και την έμφαση στα διαπιστευτήρια, 

σημαίνει ότι οι επαγγελματίες έχουν απόλυτη 

εξουσία επί όλων εκείνων των προσωπικών, 

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών ζητη-

μάτων τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν με 

τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Αυτονομία 

σημαίνει, στην κυριολεξία, να δημιουργείς τους 

δικούς σου νόμους. 

Η Aυτονομία όμως, σύμφωνα με τον Κα-

στοριάδη, δεν αναφέρεται απλώς στην «Aυτοδια-

χείριση», και ελάχιστη σχέση έχει με τον ορισμό 

που της έδωσε ο Kant∙ δεν αναφέρεται στη δρά-

ση σύμφωνα με έναν νόμο που έχει οριστεί από 

τον Λόγο του υποκειμένου άπαξ και διά παντός. 

Είναι η συνεχής αυτο-αμφισβήτηση του νόμου 

και της θεμελίωσής του, όπως και η δυνατότητα 

να δημιουργείς, να πράττεις και να θεσπίζεις.14 

Στην πολιτική επιθεώρηση Σοσιαλισμός ή 

Βαρβαρότητα ο Καστοριάδης διατύπωσε την άποψη 

ότι η Αυτονομία είναι η πολιτική δραστηριότητα 

με την οποία αμφισβητούμε τους εκπροσώπους 
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and countries. All this manifests itself in the 

autonomous moments of architecture: in those 

moments when architecture employs all its 

knowledge to respond to an external reality 

which urges it further on, when it pursues 

its desire for full Autonomy. The action comes in 

response to certain conditions (social, eco-

nomic). Therefore, the moments of resistance 

and consensus mark the limit of tension, the 

point of transition from internal rules and pro-

fessional knowledge to the social and political 

reality that prevails outside architecture. It is 

at that moment of tension that new ways and 

possibilities open up.

So far I have talked about Autonomy 

in a theoretical context and from a sociologi-

cal viewpoint. In fact, the AAO project has a 

pronounced pragmatic tint, as one of its aims 

is to identify, delineate or create a field where 

refusal and resistance form a battle zone of 

transition from some external conditions to 

an Internal generation of constructive and 

promising thoughts and actions; External 

here means pertaining to society, and Internal 

denotes a profession’s rules and norms. 

So it is at that boundary of tension, of 

negotiation between Internal and External, 

that I position the entire ΑΑΟ project. And it 

is there that I should like us to concentrate; to 

see how all of us as citizens and professionals 

can proceed from this intermediate point of 

clash or negotiation in order to advance both 

our disciplines and society in general.

1.  http://www.oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_

gb0006920#m_en_gb0006920

2. Design Like You Give a Damn, ed. by Architecture for Humanity 

(New York: Metropolis Books, 2006)

3. Morris Ginsberg, ‘The Psychological Basis of Social Life’ in 

Sociology (London: Oxford University Press, I 934), p. 98

4. Andreas Belve, Ungesellige Geselligkeit: Kant: warum die Menschen 

einander‚ nicht wohl leiden‘ aber auch nicht voneinander lassen‘ können 

(Würzburg: Königshausen und Neumann, 2000)

μας και μετασχηματίζουμε τους θεσμούς. Η 

αυτόνομη προσπάθεια δεν έχει ως στόχο ένα σύ-

στημα καθ’ όλα έτοιμο και πλήρες, το οποίο δεν 

επιδέχεται επιπλέον αλλαγές, αλλά την απαρχή 

και συνεχόμενη ανανέωση της προσπάθειας που 

εμπεριέχει κριτική σκέψη και αποφασιστικότητα 

για να αναδιοργανώσουμε τους θεσμούς μας. Η 

Aυτοδιαχείριση είναι πανταχού παρούσα στην 

κοινωνία, συνήθως με τη μορφή της Ετερονομί-

ας, η οποία είναι η αυτο-απόκρυψη της διαδικα-

σίας Aυτοδιαχείρισης, ο καταλογισμός της σε ένα 

εξω-κοινωνικό και υπερ-φυσικό πρότυπο.15 Και 

ενώ υπάρχει συνεχής διαμάχη μεταξύ Αυτονομίας 

και Ετερονομίας, μεταξύ της δήλωσης της Αυ-

τονομίας και αυτού που διαβρώνει τα απολύτως 

αλληλένδετα στοιχεία της, και οι δύο λειτουργούν 

παράλληλα, μεταβάλλοντας και τον εαυτό τους 

αλλά και η μία την άλλη.16

Αναφερόμενος στο πεδίο της τέχνης, ο 

Pierre Bourdieu προσδιορίζει την Αυτονομία 

μαζί με την Ετερονομία ως το πεδίο των συ-

γκρούσεων όσον αφορά τον συσχετισμό δυνάμε-

ων. Eνώ η Ετερονομία ευνοεί όσους κυριαρχούν 

στο πεδίο της τέχνης οικονομικά και πολιτικά, 

η Αυτονομία αφορά τους υποστηρικτές που δεν 

διαθέτουν συγκεκριμένο κεφάλαιο και τείνουν 

να ταυτίζονται με έναν βαθμό ανεξαρτησίας από 

την οικονομία. Ο συσχετισμός δυνάμεων μέσα 

σε αυτήν τη διαμάχη εξαρτάται από τον συνολικό 

βαθμό Αυτονομίας που υπάρχει στο πεδίο, δη-

λαδή μέχρι ποιο σημείο καταφέρνει να επιβάλει 

τις δικές του νόρμες και τους δικούς του κανόνες 

σε όσους παράγουν έργο, συμπεριλαμβανομέ-

νων εκείνων που ανταποκρίνονται περισσότερο 

στις εξωτερικές του πεδίου απαιτήσεις.17 Αυτός 

ακριβώς ο ορισμός της Αυτονομίας είναι ο πιο 

κατάλληλος για να φωτίσει τον ρόλο που διαδρα-

ματίζει ως βαρόμετρο στη σύγκρουση μεταξύ του 

Εξωτερικού και του Εσωτερικού παράγοντα τού 

(κάθε) πεδίου.18

Σε αυτήν την έννοια θα επικεντρωθώ εδώ, 

διότι η συγκεκριμένη άποψη περί Αυτονομίας –η 
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Αυτονομία δηλαδή ως έργο εν εξελίξει– φωτίζει 

έναν τρόπο άσκησης του ακτιβισμού και της 

συλλογικής δράσης γενικότερα.

Ο ακτιβισμός συσχετίζεται μέσω της 

Αυτονομίας και της Ετερονομίας με τα όρια του 

πεδίου. Είναι ένας χώρος διαμάχης, παροδικής 

ή με διάρκεια, ένα σύνορο που οριοθετεί την 

επικράτειά του πεδίου στην κοινωνία.19 Μία από 

τις πιο δυνατές έννοιες της αρχιτεκτονικής, η 

Αυτονομία, χωρίς την οποία η κατανόηση της 

αρχιτεκτονικής καθίσταται μερική ή περιορισμέ-

νη, παρουσιάζεται συχνά ως χειρονομία άρνησης, 

όπως του συνεδρίου του Camp for Oppositional 

Architecture, και ως αποτέλεσμα ενός δυναμικού 

ελέγχου της πραγματικότητας: μία αντιπαράθεση 

μεταξύ αρχιτεκτονικής, αγοράς και κοινωνίας. 

Αυτή η πλευρά του ακτιβισμού, μέσα από 

τη σφαίρα του επαγγέλματος ή ακόμα περισσό-

τερο μέσα από τη διαδικασία επαγγελματοποί-

ησης,  είναι που πιστεύω ότι χρειάζεται εδώ να 

τονιστεί. Αναλυτικότερα, πολλές νέες θέσεις που 

ορίζονται ως πρωτοπορία είναι σαφώς διατυπω-

μένες αρνητικά κατά κύριο λόγο. Τις καθορίζει 

η αντίδραση ως προς κάποιες κυρίαρχες θέσεις. 

Ο αρχιτεκτονικός ακτιβισμός άρα προσφέρει στο 

επάγγελμα έναν μηχανισμό ανανέωσης και αλλα-

γής. Ο ακτιβισμός λειτουργεί σε ένα ενδιάμεσο 

πεδίο μεταξύ της κοινωνίας και του γνωστικού 

αντικειμένου της αρχιτεκτονικής, της κανονιστι-

κής της διάστασης και της αποτίμησης της αξίας της. 

Εμποτισμένος με τα στοιχεία της άρνησης και 

της ομοφωνίας καταφέρνει να επιφέρει σε πολλές 

κοινωνίες και χώρες, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 

βαθμό, μια επαγγελματική διεύρυνση. Όλα αυτά 

εντοπίζονται στις αυτόνομες στιγμές της αρχιτεκτο-

νικής: τις στιγμές εκείνες που η αρχιτεκτονική 

χρησιμοποιεί όλη της τη γνώση για να ανταποκρι-

θεί στην εξωτερική πραγματικότητα που την ωθεί 

προς τα εμπρός, αλλά και προς την επιθυμία για την 

απόλυτη Αυτονομία της. Όλοι οι αρχιτέκτονες δρουν 

ενάντια σε μερικές δεδομένες (κοινωνικές, οικο-

νομικές) καταστάσεις με στόχο να ανταποκριθούν 
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σε αυτές. Επομένως, οι στιγμές της αντίστασης 

και της ομοφωνίας σηματοδοτούν το όριο της 

έντασης, το όριο της μετάβασης από τους εσω-

τερικούς κανόνες και την επαγγελματική γνώση 

στην κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα που 

επικρατεί έξω από την αρχιτεκτονική. Ακριβώς 

τη στιγμή της έντασης εμφανίζονται νέοι δρόμοι, 

νέες δυνατότητες.

Ώς τώρα αναφέρθηκα στην έννοια της 

Αυτονομίας μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο και 

από μια κοινωνιολογική σκοπιά. Στην πραγμα-

τικότητα, οι δράσεις ΑΑΟ έχουν μια έντονη πραγ-

ματιστική χροιά, καθώς ένας από τους στόχους 

τους είναι να δημιουργήσουν, να εντοπίσουν ή 

να οριοθετήσουν ένα πεδίο όπου η άρνηση δημι-

ουργεί μια μάχιμη ζώνη μετάβασης από κάποιες 

Εξωτερικές συνθήκες σε μια Εσωτερική παραγω-

γή σκέψεων και ενεργειών (με βάση τις νόρμες 

και τους κανόνες κάθε επαγγέλματος), η οποία 

είναι γόνιμη και ανοίγει προοπτικές. 

Εκεί λοιπόν, στο όριο της έντασης, στο 

όριο των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Εσωτερι-

κού και του Εξωτερικού είναι που πάνω απ’ όλα 

τοποθετώ τις δράσεις ΑΑΟ. Και εκεί θα ήθελα 

να δώσουμε σημασία και να δούμε πώς μέσα 

σε αυτό το ενδιάμεσο όριο διαπραγμάτευσης ή 

σύγκρουσης μπορούμε όλοι μαζί, ως πολίτες και 

επαγγελματίες, να προχωρήσουμε μπροστά και 

τα πεδία μας, αλλά και την ίδια την κοινωνία.
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The ecosysTem of ArT 
The Art World constitutes an ecosys-

tem in which art is supposed to grow in the 

best conditions. This world is made of people: 

artists, curators, critics, dealers, collectors, 

auctioneers, archaeologists. It is also made of 

places: museums, galleries, private collections, 

public space, the Internet, virtual space… 

and made of things: tangible and intangible, 

sounds and light, image and words… All the 

system is based on a conception of the work 

as a good, a value and an entity subject to 

intellectual property. All the system is made to 

select what deserves to be promoted and what 

value to attribute to each item as candidate to 

everyone’s appreciation and money convertibil-

ity. Therefore it is a system based on exclu-

sion. Even if the instances of qualification are 

claiming their legitimacy, history of art dem-

onstrates that they often failed in identifying 

new trends or emergent personalities. 

2

ArtCollider: Towards Transactional Aesthetics

Maurice Benayoun

ArtCollider: Θραύσματα τέχνης

Το οικοσΥσΤημα Τησ Τέχνησ
Ο κόσμος της τέχνης συνιστά ένα οικοσύστη-

μα μέσα στο οποίο η τέχνη μπορεί θεωρητικά να 

αναπτυχθεί υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αυτός 

ο κόσμος είναι φτιαγμένος από ανθρώπους: καλλι-

τέχνες, επιμελητές, κριτικούς, εμπόρους έργων 

τέχνης, συλλέκτες, διοργανωτές δημοπρασιών,  

αρχαιολόγους. Επιπλέον, είναι φτιαγμένος από  

τόπους: μουσεία, γκαλερί, ιδιωτικές συλλογές, δημό-

σιους χώρους, το Διαδίκτυο, εικονικούς χώρους… 

και από πράγματα υλικά και άυλα, ήχους και φως, 

εικόνες και λέξεις… Ολόκληρο το σύστημα βασίζεται 

στην αντίληψη ότι η τέχνη είναι αγαθό, αξία και 

οντότητα υποκείμενη στο καθεστώς της πνευματι-

κής ιδιοκτησίας. Ολόκληρο το σύστημα είναι φτιαγ-

μένο με τρόπο ώστε αφενός να επιλέγει αυτό που 

αξίζει να προωθείται, και αφετέρου να καθορίζει την 

αξία που πρέπει να αποδίδεται σε κάθε αντικείμενο 

που επιχειρεί να κερδίσει την εκτίμηση όλων και το 

αντίτιμό του σε χρήματα. Συνεπώς πρόκειται για ένα 

σύστημα που βασίζεται στον αποκλεισμό. Μολονότι 

οι καλλιτεχνικοί φορείς διεκδικούν τη νομιμοποίησή 

τους, η ιστορία της τέχνης αποδεικνύει ότι πολλές 

φορές απέτυχαν να εντοπίσουν νέες τάσεις ή αναδυ-

όμενες προσωπικότητες. 

           



48

ArtCollider: 
Towards Transactional Aesthetics

Maurice Benayoun

ArtCollider: 
Θραύσματα τέχνης

(Uncuratable [Art) incurable] at la Bellevilloise 

(Uncuratable [Art) incurable] στο La Bellevilloise

           



 49

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1

CONFERENCE 1

Ενα ΕναλλακτικΟ ΟικΟσΥστημα  
για την τΕχνη 

Τι θα συνέβαινε αν δημιουργούσαμε ένα 

άλλο οικοσύστημα για την τέχνη το οποίο να 

εδράζεται στο μοίρασμα και στην παγκόσμια 

συμμετοχή; Η πληθώρα των δικτύων και των 

εργαλείων επικοινωνίας αυξάνει σημαντικά την 

ελεύθερη ροή και την πολυμορφία των ανταλλα-

γών, συμβάλλοντας στην ανακατανομή των αξι-

ών, σε αντίθεση με την οικονομία όπου οι ανταλ-

λαγές περιορίζονται σε χρηματικές συναλλαγές. 

Στο Διαδίκτυο η έννοια της διαμοίρασης και της 

ελεύθερης πρόσβασης στο περιεχόμενο έχει αρχί-

σει να δημιουργεί νέα οικονομικά μοντέλα, ενώ 

η μεταμόρφωση που έχει συντελεστεί στον κόσμο 

του Διαδικτύου έχει επιφέρει άμεσες ή έμμεσες 

αλλαγές και στους περισσότερους δημιουργικούς 

χώρους. Αυτό που προτείνουμε εμείς είναι να δι-

ερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

επηρεαστούν ριζικά οι ανθρώπινες συναλλαγές, 

αλλά και να επαναπροσδιορίσουμε με προσοχή 

και ανοιχτό μυαλό την έννοια της αισθητικής και 

των κοινωνικών προτύπων.

τΕχνη πΟΥ βασιζΕται στη σΥναλλαγη 
Τα κοινωνικά δίκτυα συνήθως ενώνουν 

τους ανθρώπους. Γιατί λοιπόν να μην ενώσουν 

και την καλλιτεχνική παραγωγή όσον αφορά 

τις τεχνικές. Κολάζ, sampling, mashups, 

capture, DJing και VJing… μας βοηθούν να 

κατανοήσουμε εκείνο που μάλλον δεν έχει ποτέ 

υπάρξει στην ιστορία της τέχνης: έργα τέχνης 

που προκύπτουν από το πουθενά, φτιαγμένα 

από μη προϋπάρχοντα στοιχεία (υλικά, εικόνες, 

έννοιες, ιδέες…). Όσο για το τελικό έργο, κανείς 

δεν το ξαναχρησιμοποιεί στο μέλλον ούτε το 

οικειοποιείται έστω και εν μέρει. 

τΟ project Artcollider 
To πειραματικό project ArtCollider 

δημιουργεί ένα οικοσύστημα το οποίο επιτρέπει 

στους καλλιτέχνες, τους συγγραφείς, τους 

An AlternAtive ecosystem for Art 
What if we create another art ecosystem 

based on sharing and global participation? The 

proliferation of networks and communication 

tools dramatically increases the free circula-

tion and the diversity of exchanges, which 

create a redistribution of values, as opposed to 

those in economics, which are merely finan-

cial transactions. When on the Internet sha- 

ring and free content stay at the top genera- 

ting new economic models, most of the cre-

ation fields are directly or indirectly altered by 

the recent mutations of the online world; we 

propose to investigate how our vision of hu-

man transactions can be deeply affected and 

how the aesthetic and social paradigms have 

to be carefully and openly reconsidered. 

 

trAnsActionAl Art 
Social networks usually link people. 

What about linking their production in terms 

of art practices? Collage, sampling, mash-

ups, capture, DJing and VJing… help us to 

understand what probably never happened in 

art history: artworks coming out of the blue, 

made of no pre-existing elements (material, 

images, concepts, ideas…) and without any 

future reuse and even partial appropriation of 

the resulting work. 

the Artcollider 
The ArtCollider is an experimental 

project, an ecosystem that allows artists, writ-

ers, filmmakers, composers and researchers 

to explore from inside the process of sharing 

and to encourage new forms of creation that 

would deliberately assume the very nature of 

transactional art practices. The ArtCollider 

is an international platform for connected 

creation of time-based art aiming at creating a 

collaborative approach of media art through an 

experimental system of Peer-to-Peer or Artist-to-

Artist production. 
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In the Collider the art space can be 

Internet or any traditional place dedicated or 

not to art. The people can be anybody willing to 

produce something with any kind of artistic 

intention. The work is not necessary made of 

things, it can be a process, an action, a filter… 

If the resulting work is still made under the 

responsibility of authors, it can openly use 

material coming from other works produced 

by other artists. Other artworks can officially 

be used as material to be altered, combined 

or absorbed by any participant’s work. Any 

component of the art ecosystem can become 

material to work with in the hands of the 

participating artists. Critics are admitted and 

their production, made of words, can also 

become a fruitful material for art. Curators are 

not excluded. To express a judgement doesn’t 

mean to exclude anybody. A work not consid-

ered by most of the people as good for art can 

become an excellent material for others. Insti-

tutional places participating to the network, 

like museums or galleries, can of course curate 

the works they want to show, but they cannot 

decide what the work will become when con-

nected to the Collider. 

P2P Creation,  
a network of artworks 

The ArtCollider enables artists to join a 

network supplying and feeding audio, video 

and control data. Connecting artworks more 

than artists, each project subscribes to flow 

from the common network and can either use, 

ignore or divert them. In exchange, each proj-

ect must send back its own composed material 

in real time. Thus, creation is fostered. Con-

trary to well spread P2P consumption, P2P creation 

is designed to offer only what we produce. 

ArtCollider: 
Towards Transactional Aesthetics

Maurice Benayoun

ArtCollider: 
Θραύσματα τέχνης
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Collectionisme by Mayumi Okura and Dominique Cunin 

Collectionisme των Mayumi Okura και Dominique Cunin
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F  by Vincent Goudard 

F  του Vincent Goudard 
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κινηματογραφιστές, τους συνθέτες και τους 

ερευνητές να διερευνήσουν εκ των έσω τη 

διαδικασία της διαμοίρασης και να προωθήσουν 

νέες μορφές δημιουργίας οι οποίες σκόπιμα 

υιοθετούν καλλιτεχνικές τεχνικές που βασίζονται 

στη συνεργασία και τη συναλλαγή. To project 

ArtCollider είναι μία διεθνής πλατφόρμα που 

επιτρέπει την αλληλεπίδραση για τη δημιουργία 

έργων τέχνης τα οποία έχουν ως κοινό παρονομα-

στή τη χρήση της τεχνολογίας και μία από τις δι-

αστάσεις τους είναι ο χρόνος (time-based media 

art). Στόχος είναι η ανάδειξη της συνεργατικής 

προσέγγισης μέσω ενός πειραματικού συστήμα-

τος που προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής τέ-

τοιων έργων πρόσωπο με πρόσωπο (P2P) ή καλλιτέχνη 

με καλλιτέχνη. 

Στο project ArtCollider, ο χώρος δράσης 

μπορεί να είναι είτε το Διαδίκτυο είτε οποιοσδή-

ποτε παραδοσιακός χώρος αφιερωμένος –ή όχι– 

στην τέχνη. Συμμετέχων μπορεί να είναι οποιοσ-

δήποτε έχει τη διάθεση να δημιουργήσει κάτι, με 

κάθε είδος καλλιτεχνικής πρόθεσης. Το έργο δεν 

είναι απαραίτητο να αποτελείται από αντικείμενα, 

μπορεί να είναι μια διαδικασία, μια δράση, ένα 

φίλτρο… Ακόμη και αν το τελικό αποτέλεσμα πα-

ραμένει υπό την ευθύνη των δημιουργών του, για 

να ολοκληρωθεί μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί 

υλικό από έργα άλλων καλλιτεχνών. Οι συμμετέ-

χοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλα έργα 

τέχνης, να τα αλλοιώσουν, να τα συνδυάσουν ή 

να τα ενσωματώσουν στο έργο τους. Οποιοδήπο-

τε συστατικό του καλλιτεχνικού οικοσυστήματος 

μπορεί να γίνει υλικό εργασίας στα χέρια των 

συμμετεχόντων καλλιτεχνών. Οι κριτικοί είναι 

δεκτοί, και η δική τους παραγωγή, φτιαγμένη 

από λέξεις, μπορεί επίσης να αποτελέσει εύφορο 

υλικό για την τέχνη. Οι επιμελητές δεν αποκλεί-

ονται. Το να εκφέρεις κρίση δεν σημαίνει ότι 

αποκλείεις κάποιον. Ένα έργο που δεν θεωρείται 

από τους περισσότερους ανθρώπους καλό ως 

τέχνη, μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό υλικό για 

κάποιους άλλους. Θεσμικοί χώροι που συμμε-
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OPEN ART 
As works in the Collider can be sourced 

by any stream or content coming from mem-

bers or from nature, works can take place in 

the physical place as well as in the virtual 

space. Urban installations, artworks in exhibi-

tions, online permanent works, all share this 

vision of cross-feeding as the art survival prin-

ciple. Colliding art is not only open-source, 

but open-medium and open-site as well. It be-

comes one of the best representations of what 

art is becoming at the post-digital times: Open 

Art. Art that dissolved boundaries between 

disciplines and stays open to a large variety of 

media, contributions, shapes, locations. Open 

Art is art able to intentionally avoid all tech-

nologies or use them to achieve its purpose 

more than to demonstrate their potential. 

Different events linked the Collider 

partners during the last years. Initially called 

IN OUT, it became the ArtCollider when it started 

the cooperation with SFAI (San Francisco 

Art Institute). The last event, in April 2010, 

gathered artists in Paris, San Francisco, Ithaca 

(Cornell U.) and Linz (Austria), not to mention 

those working from their place. In Paris, la 

Bellevilloise, the event was called (UNCURAT-

ABLE [ART) INCURABLE] – playing with words 

that mean that art cannot be “curated” nor 

“cured”. To figure out what kind of artworks 

emerge in such an environment, we should 

describe some of the works taking advantage 

of the Collider ecosystem.

Collectionisme by Mayumi Okura and 

Dominique Cunin presented a virtual collector 

as a 3D space: a huge database collecting all 

available images in the Collider affected by a 

compression bug. The graphic unity of the au-

tomatically curated collection is amazing. The 

work could easily develop itself in the context 

of the ArtCollider and different versions have 

already been made by the authors. 

τέχουν στο δίκτυο, όπως μουσεία και γκαλερί, 

μπορούν φυσικά να επιμεληθούν τα έργα που 

επιθυμούν να προβάλουν, δεν μπορούν ωστόσο 

να αποφασίσουν τι θα γίνει το έργο όταν συνδεθεί 

με το Collider. 

Δημιουργια P2P,  
Ενα Δικτυο Εργων τΕχνης 

Το project ArtCollider επιτρέπει στους 

καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε ένα δίκτυο 

παρέχοντάς του και τροφοδοτώντας το με 

δεδομένα ήχου, βίντεο και ελέγχου. Συνδέοντας 

περισσότερο τα έργα τέχνης και λιγότερο τους 

καλλιτέχνες, κάθε project απορρέει από ένα 

κοινό δίκτυο έργων τα οποία στη συνέχεια μπορεί 

είτε να τα χρησιμοποιήσει, είτε να τα αγνοήσει ή 

να τα μεταλλάξει ο καλλιτέχνης. Σε αντάλλαγμα, 

κάθε project πρέπει να προσφέρει μέρος του 

δικού του υλικού σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, 

ενθαρρύνεται η δημιουργία. Σε αντίθεση με τη 

διαδεδομένη έννοια της απευθείας κατανάλωσης 

πρόσωπο με πρόσωπο (P2P), η δημιουργία P2P 

είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει 

μοναχά το έργο που παράγουμε. 

ανοιχτη τΕχνη
Τα έργα στο Collider μπορούν να 

αντληθούν από οποιαδήποτε πηγή ή περιεχό-

μενο που μπορεί να προέρχεται από τα μέλη 

του project ή από τη φύση. Επομένως, τα 

έργα μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε στον 

πραγματικό είτε στον ηλεκτρονικό κόσμο. Οι 

αστικές εγκαταστάσεις, τα έργα τέχνης μέσα σε 

εκθέσεις, τα μόνιμα έργα που βρίσκονται στο 

Διαδίκτυο, όλα θεωρούν την ανταλλαγή κοινό 

παρονομαστή για την επιβίωση της τέχνης. Η 

τέχνη που χρησιμοποιεί θραύσματα έργων δεν 

είναι απλώς ανοιχτή ως προς την πηγή απ’ όπου 

αντλεί το υλικό της, αλλά και ως προς το μέσο 

που χρησιμοποιεί και ως προς τον χώρο όπου 

πραγματώνεται. Απεικονίζει με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο αυτό που γίνεται η τέχνη στις μετα-
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ψηφιακές εποχές: Ανοιχτή Τέχνη. Τέχνη που 

εξαλείφει τα όρια ανάμεσα στους επιστημονικούς 

τομείς και παραμένει ανοιχτή σε πλήθος μέσων, 

συνεισφορών, σχημάτων και τόπων. Η Ανοιχτή 

Τέχνη είναι τέχνη που μπορεί να επιλέξει να απο-

φύγει τη χρήση κάθε είδους τεχνολογίας, ή να 

αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για 

να επιτύχει τον στόχο της και όχι για να αναδείξει 

τις δυνατότητές της. 

Τα τελευταία χρόνια έγιναν διάφορες εκδη-

λώσεις που έφεραν σε επαφή τους συμμετέχοντες 

στο Collider. Το project ονομάστηκε αρχικά IN 

OUT, και μετονομάστηκε σε The ArtCollider όταν 

ξεκίνησε η συνεργασία με το SFAI (San Francisco 

Art Institute). Η πιο πρόσφατη εκδήλωση, τον 

Απρίλιο του 2010, συγκέντρωσε καλλιτέχνες στο 

Παρίσι, στο Σαν Φρανσίσκο, στο Πανεπιστήμιο 

Cornell (Ithaca campus) και στην πόλη Linz 

(Αυστρία), αλλά και όσους εργάστηκαν από τον 

δικό τους χώρο. Στο Παρίσι, στον χώρο La Bel-

levilloise, η εκδήλωση ονομάστηκε (UNCURAT-

ABLE [ART) INCURABLE]: πρόκειται για ένα 

παιχνίδι με τις λέξεις που υπονοεί ότι η τέχνη δεν 

«επιδέχεται επιμέλεια» ούτε «θεραπεία». Για να 

διαπιστώσετε τι είδους έργα τέχνης προκύπτουν 

σε τέτοιο περιβάλλον, πρέπει να περιγράψουμε 

ορισμένα εξ αυτών που αξιοποίησαν το οικοσύ-

στημα Collider.

Το έργο Collectionisme των Mayumi Okura 

και Dominique Cunin περιλάμβανε έναν εικονι-

κό συλλέκτη ως τρισδιάστατο χώρο: μια τεράστια 

βάση δεδομένων που συλλέγει στο Collider όλες 

τις διαθέσιμες εικόνες που έχουν σφάλματα λόγω 

συμπίεσης. Η γραφιστική ενότητα αυτής της αυ-

τόματα επιμελημένης συλλογής είναι εκπληκτι-

κή. Το έργο εξελίχθηκε πολύ εύκολα στο πλαίσιο 

του ArtCollider, ενώ οι δημιουργοί του έχουν 

ήδη παρουσιάσει διαφορετικές εκδοχές του.

Το έργο F  του Vincent Goudard επιτρέ-

πει στους επισκέπτες που στέκονται μπροστά 

στην οθόνη να χρησιμοποιήσουν έναν φακό για 

να «σκάψουν» κυριολεκτικά μέσα στο περιεχό-

1. Qualia by Vincent Ciciliato
2. Tempo by Emilie Brout and Maxime Marion
3. Collectionisme by Mayumi Okura and Dominique 
Cunin 

1. Qualia του Vincent Ciciliato
2. Tempo των Emilie Brout και Maxime Marion 
3. Collectionisme των Mayumi Okura και Dominique 
Cunin
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μενο των δυναμικών ροών του Collider. Το φως 

που χρησιμοποιούμε σκάβει την εικόνα απο-

καλύπτοντας ταυτόχρονα τα επίπεδα ροής των 

εικόνων και των ήχων. 

Αντλώντας έμπνευση από τα έργα Tango 

(Zbigniew Rybczynski) και Salo του Pasolini, το 

έργο Qualia του Vincent Ciciliato μιλά για τον 

έλεγχο –στην εποχή τού εξ αποστάσεως και αό-

ρατου χειρισμού– και την κυριαρχία. Ο ήχος από 

το δίκτυο καθορίζει την πειθήνια συμπεριφορά 

των χαρακτήρων που έχουν κινηματογραφηθεί σε 

επαναλαμβανόμενες λούπες στην οθόνη ενώπιον 

του θεατή, ο οποίος μπορεί επίσης να θέσει υπό 

τον έλεγχό του και ολόκληρη τη σκηνή όταν 

μετακινείται. 

Το A/S/L των Gabi Pena, Michella 

Rivera-Gravage, Djavan Santos από το SFAI 

είναι ένα έργο που βασίζεται στον αντίκτυπο του 

«Chatroulette». Το εν λόγω site επιτρέπει στους 

επισκέπτες του να συναντούν άγνωστους ανθρώ-

πους στο Διαδίκτυο, σε ένα υπαινικτικό πλαίσιο 

που χαρακτηρίζεται από ένα αίσθημα ψευδο-αθω-

ότητας και ασφάλειας λόγω της εξ αποστάσεως 

επαφής με άτομα τα οποία έχουν πλήρη άγνοια 

για το πού βρισκόμαστε, ποιοι είμαστε και τι 

κάνουμε. Το έργο εισάγει τον «ξένο» μέσα στην 

αναπαράσταση. Δεν μπορούμε πλέον να αισθα-

νόμαστε προστατευμένοι, νιώθουμε την επαφή 

καθώς μοιραζόμαστε έναν κοινό χώρο. 

Το έργο Tempo των Emilie Brout και 

Maxime Marion μπορεί να θεωρηθεί μινιμαλι-

στικό. Η ροή του έργου αποτελείται απλώς από 

ομοιόμορφες μαύρες οθόνες που εναλλάσσονται 

κάθε δευτερόλεπτο με λευκές οθόνες. Στην έκθε-

ση τοποθετήθηκαν μαζί οθόνες που πρόβαλλαν 

F  by Vincent Goudard allows the visi-

tors, in front of the screen, to use a flashlight 

to literally “dig” inside the content of the 

Collider dynamic streams. The image is dug 

by the light we are using exploring the strata 

of the flow of image and sounds, explored 

simultaneously. 

Inspired by Tango (Zbigniew Rybczynski) 

and Salo by Pasolini, Qualia, Vincent Ciciliato’s 

work is about control –at the age of remote 

and invisible manipulation– and domination. 

The sound from the network controls the 

submissive behavior of the characters filmed 

as loops on the screen in front of the spectator 

which can also control the scene when moving 

around. 

A/S/L by Gabi Pena, Michella Rivera-

Gravage, Djavan Santos from SFAI is a work 

based on the impact of “Chatroulette.” This 

site allows visitors online to meet others they 

don’t know with all implied by the pseudo 

innocence and security of being remotely con-

nected to people having no information about 

where we are, who we are, and what we are 

doing. The work introduces the “stranger” 

inside the representation. We cannot feel 

protected anymore, we feel the contact as we 

share now a common space. 

Tempo by Emilie Brout and Maxime Marion 

could be considered as a minimalist piece. The 

stream sent by the work was merely constituted 

of uniform black screens switching every second 

with white screens. At the exhibition, screens 

displaying the works from the Collider using 

this black and white signal as an input were put 

Down left: Collectionisme by Mayumi Okura and Domi-
nique Cunin 

Kάτω αριστερά: Collectionisme των Mayumi Okura και 
Dominique Cunin

Up left: A/S/L Gabi Peña, Michella Rivera-Gravage, Dja-
van Santos, SFAI, The ArtCollider, La Bellevilloise, Paris

Πάνω αριστερά: A/S/L Gabi Peña, Michella Rivera-Grav-
age, Djavan Santos, SFAI, The ArtCollider, 
La Bellevilloise, Παρίσι
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τα έργα του Collider χρησιμοποιώντας το μαύρο 

και το λευκό σήμα ως σήμα εισόδου. Τοποθετη-

μένα έτσι το ένα πλάι στο άλλο, τα έργα έμοιαζαν 

εντελώς διαφορετικά. Ωστόσο, μπορούσε κανείς 

να διακρίνει τα ίχνη μιας συναρπαστικής και ανε-

ξήγητης συγχρονικότητας. Το έργο των Emilie 

και Maxime έδινε ουσιαστικά το «Tempo» (τον 

«Τόνο») για άλλα έργα, δημιουργώντας συγχρο-

νικότητα εκεί όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει. 

Το ξεκίνημα μιας κοινωνικής ζωής για τα έργα 

τέχνης! 

Ενα διΕθνΕς ανοιχτο δικτυο 
To project ArtCollider ήταν μια ιδέα του 

Maurice Benayoun, τμήμα CITU-Paragraphe 

Lab του Πανεπιστημίου Paris 8 (υπεύθυνος 

προγραμματισμού Robin Gareus), που αναπτύ-

χθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris 

1, το Art Institute του Σαν Φρανσίσκο (Lynn 

Hershman-Leeson, Paul Klein και Michella 

Rivera-Gravage), το αυστριακό Πανεπιστήμιο 

Kunst Universität Linz (Laurent Mignon-

neau και Christa Sommerer), το Πανεπιστήμιο 

Cornell (Renate Ferro), τη σχολή SVA της Νέας 

Υόρκης (Joseph Nechvatal), και πιο πρόσφατα με 

τη διεθνή δεξαμενή σκέψης/δράσης AAO project 

(Λίνα Στεργίου), στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών της Αθήνας και το Μουσείο Μπενάκη, 

αλλά και πολλούς άλλους διεθνείς εταίρους. Το 

project ArtCollider αποτελεί μέρος του Seba- 

stian2 Project του Παρισιού και της ομάδας Cap 

Digital και υποστηρίζεται από τα προγράμματα 

PUF και FACE της Γαλλικής Πρεσβείας στις ΗΠΑ. 

 

 

together. Put next to each other, all the works 

looked profoundly different. But one could see 

the evidence of a compulsive and inexplicable 

synchronicity. Emilie and Maxime’s work was 

actually providing the “Tempo” for the other 

works, creating synchronicity were it shouldn’t 

be. The beginning of a social life for artworks! 

An internAtionAl open network 
The ArtCollider has been conceived by 

Maurice Benayoun, CITU-Paragraphe Lab, 

University of Paris 8 (director of develop-

ment Robin Gareus), in partnership with 

the University Paris 1, the San Francisco Art 

Institute (Lynn Hershman-Leeson, Paul Klein  

and Michella Rivera-Gravage), the Kunst 

Universität Linz (Laurent Mignonneau and 

Christa Sommerer), Cornell University (Renate 

Ferro), SVA New York (Joseph Nechvatal), more 

recently the AAO project (Lina Stergiou), at 

the Athens School of Fine Arts and Benaki 

Museum Athens, and many other interna-

tional partnerships. The ArtCollider is part of 

the Sebastian2 Project of the City of Paris and 

Cap Digital cluster and supported by PUF and 

FACE programs of the French Embassy in the 

United States.
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3. The ArtCollider Monitoring: connecting works, ex-
changing data, sounds and visuals 
4. The ArtCollider Monitoring: the venues

3. Στάδια του The ArtCollider: σύνδεση έργων, 
ανταλλαγή δεδομένων, ήχοι και οπτικές παρουσιάσεις 
4. Στάδια του The ArtCollider: οι χώροι διεξαγωγής

1. The ArtCollider Monitoring: the degrees of separation 
between works 
2. The ArtCollider Monitoring: connecting works

1. Στάδια του The ArtCollider: οι βαθμοί διαχωρισμού 
μεταξύ των έργων 
2. Στάδια του The ArtCollider: σύνδεση των έργων
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Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την ευγενι-

κή σας προσφώνηση. Είναι μεγάλη μου χαρά να 

βρίσκομαι και πάλι στην Αθήνα και μεγάλη τιμή 

η πρόσκληση σε ένα συνέδριο με τόσο σημαντικό 

θέμα. Και από ό,τι φαίνεται, εκτός από σημαντικό 

είναι και πολύ δημοφιλές το θέμα – γεγονός που 

δεν συμβαίνει συχνά, να συνδυάζονται αυτά τα 

δύο. 

Εφόσον διαθέτω μόνο 30 λεπτά, σκέφτηκα 

να σας παρουσιάσω ένα είδος οπτικής αφήγησης. 

Συμπονώ λίγο τη διερμηνέα, γιατί είτε θα έχει 

πολύ λίγα να μεταφράσει, καθώς τα πάντα θα τα 

βλέπετε στην οθόνη, είτε θα πρέπει να προλαβαί-

νει την πολύ γρήγορη αφήγηση. Είμαι βέβαιος, 

πάντως, ότι χάρη στον επαγγελματισμό της θα 

συνεργαστούμε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ.

Θα σταθώ όρθιος για να εμπλουτίσω με κι-

νήσεις τα όσα έχω να πω, μια και αυτά που θα σας 

παρουσιάσω απόψε θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

κάπως αμφιλεγόμενα για τους αρχιτέκτονες με 

την πιο παραδοσιακή έννοια, ίσως όχι τόσο από 

ηθικής πλευράς, η οποία είναι ξεκάθαρη, όσο 

από αισθητικής πλευράς σε έναν βαθμό. Αυτό θα 

το δούμε, αλλά νομίζω ότι θα υπάρχει χρόνος για 

συζήτηση μετά τις παρουσιάσεις –σωστά;– και 

Good evening. Thank you for your kind 

introductions. It’s a great pleasure to be back in 

Athens and a great honor to be invited for this 

conference with a very important subject matter. 

And apparently, although it is very important, 

it also seems to be a very popular subject mat-

ter, which is not always the case, that these two 

things come together.

I thought, since I have only 30 minutes, to 

make a kind of visual narrative for you. So I pity 

a little bit the translator, because either there is 

not so much to translate, because everything is 

on the screen, or it will be so fast that it’s hard to 

catch up with the narrative. But I guess with the 

professionalism that she has we will do a good job 

together. Thank you.

I will stand, to add some body language to 

what I have to say, because what I am going to 

present tonight might be considered, for archi-

tects in a more traditional sense, a little bit con-

troversial, maybe not on the ethical side, which 

will be very clear, but perhaps to some degree 

on the aesthetical side. So we will see, but I also 

think there will be time to debate things –right?– 

after the end of the presentations, which is great.

3
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Space
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So my 30 minutes will start now with 

the first slide. I happen to be Director of the 

Netherlands Architecture Institute which is 

a museum and state archive and conference 

center. And if I use the shortest summary of 

what the Netherlands Architecture Institute, 

the N.A.I., is doing, I’d say it’s preserving 

the past, it’s presenting the present, and it’s 

debating and exploring the future of archi-

tecture. By summarising the N.A.I. in those 

words, I say something very traditional. You 

know, it’s like pursuing a kind of very well-

known format. Of course you know what an 

archive is. Of course you know what a mu-

seum is. Of course you know what a confer-

ence centre is.

The building of the N.A.I. – I don’t know 

how many of you have visited Rotterdam to see 

the building and to see a show – the building 

of the N.A.I. is representing this three-partite 

distinction of three different functions, even 

on the level of different building volumes. So 

here you see on the right side the museum 

building, where the exhibitions are. Here is 

the tower underneath, with the conference 

center. And here on the left side you see the 

archives, with 18 kilometres of archive space, 

shelf space, I should say. So what we have here 

is one of the prime collections of architecture 

today. We have a museum which is one of the 

largest in the world, and we have a centre to 

think about the future of architecture. What 

better can you wish for?

Here you see the bridge going into this 

temple to celebrate architecture. You see here 

the people lining up for a show about the 

great master of the 20th century, Le Corbusier, 

and this is making the picture complete. It’s 

not just a building. The picture is complete. 

This is representing architecture in its most 

respectable form, and it is celebrating the cul-

tural power of architecture in the most perfect 

αυτό είναι σπουδαίο.

Αρχίζω λοιπόν την ημίωρη παρουσίασή μου 

με την πρώτη διαφάνεια. Τυχαίνει να είμαι διευ-

θυντής του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονι-

κής, το οποίο είναι και μουσείο και κρατικό αρχείο 

και συνεδριακό κέντρο. Αν ήθελα να συνοψίσω το 

τι κάνει το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, 

το N.A.Ι., θα έλεγα ότι διαφυλάσσει το παρελθόν, 

παρουσιάζει το παρόν και εξερευνά και συζητά το 

μέλλον της αρχιτεκτονικής. Περιγράφοντας και 

συνοψίζοντας με αυτά τα λόγια τι είναι το N.A.Ι., 

λέω κάτι πολύ παραδοσιακό. Ξέρετε, είναι σαν 

ακολουθώ ένα πολύ οικείο σχήμα. Ασφαλώς γνω-

ρίζετε τι είναι ένα αρχείο. Ασφαλώς γνωρίζετε τι 

είναι ένα μουσείο. Ασφαλώς γνωρίζετε τι είναι ένα 

συνεδριακό κέντρο.

Το κτίριο του N.A.Ι. – δεν ξέρω πόσοι από 

εσάς έχουν επισκεφτεί το Ρότερνταμ για να δουν 

το κτίριο και κάποια έκθεση – το κτίριο του N.A.Ι. 

αντικατοπτρίζει την τριμερή διάκριση των τριών 

διαφορετικών λειτουργιών, ακόμη και σε επίπεδο 

διαφορετικών αρχιτεκτονικών όγκων. Εδώ λοιπόν, 

στη δεξιά πλευρά βλέπετε το κτίριο του μουσείου, 

όπου φιλοξενούνται οι εκθέσεις. Εδώ από κάτω 

είναι ο πύργος, με το συνεδριακό κέντρο. Και στα 

αριστερά βλέπετε το κτίριο του αρχείου, το οποίο 

πρέπει να πω ότι διαθέτει ράφια συνολικού μή-

κους 18 χιλιομέτρων. Εδώ έχουμε λοιπόν μία από 

τις σημαντικότερες συλλογές αρχιτεκτονικής που 

υπάρχουν σήμερα. Έχουμε ένα μουσείο που είναι 

από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, και έχουμε ένα 

κέντρο για τη μελέτη του μέλλοντος της αρχιτε-

κτονικής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Εδώ βλέπετε τη γέφυρα που οδηγεί σε αυ-

τόν τον ναό της αρχιτεκτονικής. Βλέπετε την ουρά 

που έχουν σχηματίσει οι επισκέπτες για να δουν 

την έκθεση που ήταν αφιερωμένη σε έναν από 

τους κορυφαίους δασκάλους του 20ού αιώνα, τον 

Le Corbusier, και έτσι ολοκληρώνεται η εικόνα. 

Δεν πρόκειται απλώς για ένα κτίριο. Η εικόνα το 

καθιστά σαφές. Αντιπροσωπεύει την αρχιτεκτονι-

κή στην πιο σεβαστή της μορφή, και εξυμνεί την 
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way. You are entering a temple on the scale 

that it deserves. And you do this by bridging a 

pool, a pool which creates a distance between 

the city and the temple. The pool was also, as 

you saw in the previous picture, the pool was 

also reproducing the building, as a mirror. So 

it is monumentality squared.

This is great, and I’m proud to do this 

work very much. But I really believe that if an 

architecture institution is just reiterating this 

same kind of respectability that it deserves 

from decades or even centuries behind us, it 

will ultimately perish. So what I was trying to 

do, becoming director in 2007, was to redefine 

what the architectural museum, the archi-

tectural archive and the architectural debate 

center should be about.

First of all, what I am going to show you 

are a couple of pictures about this transfor-

mation. Here you see graffiti on the temple 

façade. Here you see another example, a 

closer look, how the façade becomes a carrier 

of different meanings. Here you see how we 

introduced other disciplines, being curated 

by architectural curators, but of course with 

performances coming from outside. Here you 

see a dance performance in our main hall. 

Here you see an artist who is building his own 

private universe about sustainability on the 

lawn. Here you see theater makers in the main 

hall; engaging with the public, and starting 

to dramatize the exhibitions, not just static, 

neutral display of architecture as representing 

something else. No, to create a new reality in 

itself, in a one-to-one experience of the visitor.

Here you see how we are also using the 

main spaces to organize dinners and to discuss 

the future of architecture together. And this 

is, let’s say, the picture that says it all. It is 

about opening the institution directly. The 

pool temporarily was no longer bridged by the 

bridge that you saw before, but by an artificial 

πολιτιστική δύναμη της αρχιτεκτονικής με τον 

πλέον ιδανικό τρόπο. Μπαίνετε σε έναν ναό στην 

κλίμακα που του αξίζει. Η είσοδος αυτή γίνεται 

μέσω μιας γέφυρας πάνω από μια τεχνητή λίμνη, 

μια λίμνη που δημιουργεί απόσταση μεταξύ της 

πόλης και του ναού. Και όπως είδατε στην προη-

γούμενη εικόνα, η λίμνη καθρεφτίζει το κτίριο – 

έτσι, έχουμε ένα μνημείο στο τετράγωνο.

Όλα αυτά είναι σπουδαία, και είμαι πολύ 

περήφανος που κάνω αυτή τη δουλειά. Όμως 

πιστεύω ότι αν ένας θεσμός με αντικείμενο την 

αρχιτεκτονική απλώς αναμασά τον σεβασμό που 

της αξίζει εδώ και δεκαετίες, ή ακόμη και αιώνες, 

στο τέλος θα σβήσει. Εκείνο λοιπόν που προ-

σπάθησα να κάνω όταν ανέλαβα τη διεύθυνση το 

2007, ήταν να επαναπροσδιορίσω το τι θα έπρεπε 

να αντιπροσωπεύει το αρχιτεκτονικό μουσείο, το 

αρχιτεκτονικό αρχείο και το κέντρο αρχιτεκτονι-

κών ερευνών.

Θα σας δείξω καταρχάς μερικές φωτογρα- 

φίες σχετικά με αυτή τη μεταμόρφωση. Εδώ 

βλέπετε γκράφιτι στην πρόσοψη του ναού· και 

εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα, μια πιο κο-

ντινή ματιά στο πώς η πρόσοψη γίνεται φορέας 

διαφορετικών εννοιών. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε 

εισαγάγει και εκδηλώσεις από άλλους τομείς, με 

επιμελητές αρχιτέκτονες, αλλά ασφαλώς με συ-

ντελεστές που προέρχονται από άλλον τομέα. Εδώ 

έχουμε μια παράσταση χορού στην κεντρική μας 

αίθουσα. Εδώ βλέπετε έναν καλλιτέχνη να στήνει 

έναν δικό του ιδιωτικό κόσμο που αφορά τη βιωσι-

μότητα στο γρασίδι· και εδώ βλέπετε μια θεατρική 

παραγωγή στην κεντρική αίθουσα· με τη συμμε-

τοχή του κοινού, οι εκθέσεις παίρνουν θεατρική 

διάσταση, δεν είναι απλώς στατικές, ουδέτερες 

παρουσιάσεις της αρχιτεκτονικής λες και πρό-

κειται απλώς για μία αναπαράσταση· αντιθέτως, 

δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα μέσα από 

την προσφορά μιας προσωπικής εμπειρίας προς 

τον κάθε θεατή.

Εδώ βλέπετε πώς χρησιμοποιούμε ακόμη 

και τους κεντρικούς χώρους για να διοργανώνουμε 
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pontoon directly leading into the main space, 

creating a public awareness by providing a 

public space.

The museum is now under reconstruc-

tion, and what you will have within a couple 

of months, reopening in the summer –you are 

all invited– is no longer a bridge, but a kind of 

square in front of the building, where things 

can be programed, and public space is like 

flowing into the building and continuing the 

city inside.

There is one more thing I would like to 

attract your attention to, which is reaching 

out, not just with new activities inside the 

building, but by producing activities outside 

the building, and by doing so creating a com-

plete new museology. This is an augmented 

reality application that we recently launched 

in a couple of cities in the Netherlands, 

which, based on your GPS device and compass 

on your smartphone, can be activated to en-

gage with all kinds of monuments in the city, 

getting direct access to the archive. So where 

the archive used to be a kind of abstraction 

of reality up to now, for the first time, while 

being on the spot, while being on the streets, 

you have access to the archive. So the knowl-

edge, and also the narrative, the story, that 

we want to tell is with you while walking in 

the city. You no longer have to submit to the 

discipline of architecture in advance, going to 

an architectural museum per se, but you just 

can download an app and have architecture as 

your company, so to speak.

Here you see how it works. You can look 

through your camera and see buildings that 

are not yet there. You are at the construction 

site, but you can already see a 3D animation of 

the building that will be there the following 

year. The same applies for historical images. 

You can see how the city used to be – before 

the war, for instance. Or even alternative  

δείπνα και να συζητάμε το μέλλον της αρχιτεκτο-

νικής. Αυτή τώρα είναι η εικόνα που τα λέει όλα. 

Πρόκειται για ένα άμεσο άνοιγμα του θεσμού. Για 

ένα διάστημα, η λίμνη δεν γεφυρωνόταν από τη 

γέφυρα που είδατε προηγουμένως, αλλά από μια 

πλωτή κατασκευή που οδηγούσε απευθείας στο 

εσωτερικό του κτιρίου δημιουργώντας έναν δημό-

σιο χώρο.

Το μουσείο ανακαινίζεται τώρα, και αυτό 

που θα έχουμε σε δύο μήνες, όταν ανοίξει ξανά 

το καλοκαίρι –είστε όλοι καλεσμένοι– δεν θα είναι 

πλέον μια γέφυρα, αλλά ένα είδος πλατείας μπρο-

στά στο κτίριο όπου θα οργανώνονται εκδηλώσεις 

και θα είναι σαν να συνεχίζεται ο δημόσιος χώρος 

μέσα στο κτίριο, σαν να επεκτείνεται η πόλη στο 

εσωτερικό του.

Υπάρχει και κάτι ακόμη στο οποίο θα ήθελα 

να επιστήσω την προσοχή σας, το οποίο δεν έχει 

μόνο να κάνει με τις νέες δραστηριότητες εντός 

του κτιρίου αλλά και με άλλες, έξω από αυτό, γε-

γονός που μας οδηγεί σε μια εντελώς νέα μουσει-

ολογική προσέγγιση. Πρόκειται για μια εφαρμογή 

επαυξημένης πραγματικότητας (augmented 

reality – AR) που λανσάραμε πρόσφατα σε δύο πό-

λεις της Ολλανδίας, η οποία μπορεί να ενεργοποι-

ηθεί από το GPS ή την πυξίδα ενός smartphone 

και να συνδεθεί με κάθε είδους μνημείο στην 

πόλη δίνοντας άμεση πρόσβαση στο αρχείο. Έτσι, 

ενώ έως τώρα το αρχείο ήταν ένα είδος αφαιρετι-

κής καταγραφής της πραγματικότητας, για πρώτη 

φορά σήμερα έχει κανείς πρόσβαση στο αρχείο 

είτε βρίσκεται μέσα στο κτίριο είτε περπατάει έξω 

στον δρόμο. Συνεπώς, η γνώση, αλλά και η ιστο-

ρία που θέλουμε να διηγηθούμε σας συντρο- 

φεύει ενώ περπατάτε στην πόλη. Δεν χρειάζεται 

πλέον να υποταχθείτε εκ των προτέρων στην αρχι-

τεκτονική πηγαίνοντας να επισκεφτείτε το ίδιο το 

αρχιτεκτονικό μουσείο· μπορείτε απλώς να κατε-

βάσετε μια εφαρμογή και να έχετε, κατά κάποιον 

τρόπο, την αρχιτεκτονική να σας συνοδεύει.

Εδώ βλέπετε πώς λειτουργεί: κοιτάτε μέσα 

από τη φωτογραφική μηχανή και βλέπετε κτίρια 
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realities: for some competitions the losing 

finalists are also being animated, so you can 

see what could have been there.

This is the new N.A.I. that I would like 

to advocate, as an institution that is rein- 

venting itself. But why would I tell you, all 

the way down to Athens, just how the N.A.I. 

is reinventing itself, if it is not related to the 

subject matter of an architectural institu-

tion, architecture itself? The big question of 

course is not just how architectural museums 

improve, but how architecture can improve. 

How it can improve in itself, and how it can 

improve our life roles. So this is the second 

part of the presentation. How can it improve 

a situation which is defined by urban sprawl, 

urban chaos, an extensive juridification – we 

know it so well, as members of the E.U. – 

where you have so many rules that you cannot 

really do your job any more.

The collapse of the building market that 

you see, is a global phenomenon – here you see 

an example of how the collapse is even visible 

on the level of one single building. And then 

of course the unemployment of architects, 

which in my country is dramatic – I don’t 

know how the situation is in Greece. How 

many architects are in the room, students 

included? Not so many. So who are you, then?

Well, artists among you, please try to 

personify yourself as an architect tonight, be-

cause I am addressing the fate and the destiny 

of architecture, so bear with me. You may 

think, as artists, that you are also unemployed 

architects. So what you can do if you are an 

unemployed architect and dealing with all 

those major issues, is to start begging, like 

this architect who decided to sell his advice for 

five cents on the market. And you could also 

decide to overcome the crisis by starting a new 

career as the builder of houses made of cards, 

like this architect who became world record 

που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Βρίσκεστε σε 

ένα εργοτάξιο, αλλά βλέπετε ήδη μια τρισδιάστατη 

απεικόνιση του κτιρίου που θα βρίσκεται εκεί τον 

επόμενο χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τις ιστορικές 

εικόνες. Μπορεί να δει κανείς πώς ήταν η πόλη 

στο παρελθόν – πριν από τον πόλεμο, για παρά-

δειγμα. Ή ακόμη και εναλλακτικές πραγματικό-

τητες: πώς θα ήταν ένα σημείο αν είχε υλοποιηθεί 

μια από τις προτάσεις που τελικά δεν κέρδισε τον 

αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

Αυτό είναι λοιπόν το νέο N.A.Ι., το οποίο 

θέλω να προωθήσω ως έναν θεσμό που επανεφευ-

ρίσκει τον εαυτό του. Γιατί όμως να έρθω μέχρι 

την Αθήνα για να σας δείξω πώς το N.A.Ι. επανε-

φευρίσκει τον εαυτό του αν αυτό δεν έχει σχέση 

με το αντικείμενο ενός αρχιτεκτονικού θεσμού, 

που είναι η ίδια η αρχιτεκτονική; Και το μεγάλο 

ερώτημα, βέβαια, δεν είναι πώς θα βελτιωθούν τα 

αρχιτεκτονικά μουσεία αλλά πώς μπορεί να βελτι-

ωθεί η αρχιτεκτονική – να βελτιώσει τον εαυτό της 

και να βελτιώσει τη ζωή μας. Εδώ λοιπόν αρχίζει 

το δεύτερο μέρος της παρουσίασης. Πώς μπορεί 

να βελτιωθεί μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται 

από την εξάπλωση των πόλεων, το αστικό χάος 

και μια εκτεταμένη επιβολή κανόνων – όπως πολύ 

καλά γνωρίζουμε, ως μέλη της Ε.Ε.–  όπου οι κα-

νονισμοί είναι τόσο πολλοί που δεν μπορείς τελικά 

να κάνεις τη δουλειά σου.

Η κατάρρευση της οικοδομικής δραστη-

ριότητας που παρατηρούμε είναι παγκόσμιο 

φαινόμενο· εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα κατάρ-

ρευσης που είναι ορατή ακόμη και στο επίπεδο 

ενός μόνο κτιρίου. Έπειτα, είναι βέβαια και η 

ανεργία των αρχιτεκτόνων, που στη χώρα μου έχει 

πάρει δραματικές διαστάσεις – δεν ξέρω πώς είναι 

η κατάσταση στην Ελλάδα. Πόσοι αρχιτέκτονες 

βρίσκονται σήμερα εδώ, συμπεριλαμβανομένων 

των φοιτητών; Όχι και τόσοι πολλοί. Οι υπόλοιποι 

τι είστε, λοιπόν;

Έστω, όσοι από εσάς είστε καλλιτέχνες 

προσπαθήστε να μπείτε για απόψε στη θέση ενός 

αρχιτέκτονα, μια και αναφέρομαι στη μοίρα και 
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holder – house of cards, the biggest one ever 

built. That’s a great career.

But I’m a serious guy, so I would like to 

try to explore a little bit more in depth some-

thing that is related to your current hopes and 

a career perspective. So for that we need to go 

into the real core of the problem. Sprawl can-

not be coped with by building houses of cards 

or starting to beg. You need to understand the 

weakness of local management. Juridification 

is about the undermined trust in our society. 

The collapse of the building market may have 

to do with the weakness of our economic 

model, and the unemployment of architects 

with –I can’t help it– the marginalisation of 

all of you. You artists also, thinking they are 

architects, right?

So here we have a reality that in the end 

may help us to find a way out. You wouldn’t 

say so if I call it seven times crisis. But this is 

the anticipation, rhetorically, of what I am go-

ing to launch or I am going to propose to you 

tonight, as a way out.

The seven crises that are related to these 

seven symbols: 

Food. The food crisis. Here you see just 

some plain facts. The world population rising 

and what it means in terms of demand for 

food. The civil unrest that comes with it. I will 

not go into the facts in detail, but trust me – 

this is all scientific research.

Trade balance problems. The energy use 

that comes with the incredible massive food 

production in the world today. You see how 

much energy is taken by the food industry.

The food miles. You see here the trans-

port lines. They are getting longer and longer, 

just to get your ordinary food on your plate.

And the alienation, how many people really 

do realize that we are no longer producing our 

food at farms, but very often at massive factories?

Second crisis: the health crisis. This is a 

τις προοπτικές της αρχιτεκτονικής, και σας ζητώ 

να κάνετε λίγη υπομονή και να φανταστείτε ότι 

είστε κι εσείς αρχιτέκτονες χωρίς δουλειά. Αυτό 

που θα μπορούσατε να κάνετε, αν ήσασταν ένας 

άνεργος αρχιτέκτονας και αντιμετωπίζατε όλα 

αυτά τα σοβαρά προβλήματα, είναι να στραφείτε 

στην επαιτεία, όπως αυτός ο αρχιτέκτονας που 

αποφάσισε να βγει στην αγορά και να προσφέρει 

τις συμβουλές του αντί πέντε λεπτών του ευρώ. 

Θα μπορούσατε ακόμη να αποφασίσετε να ξεπε-

ράσετε την κρίση ξεκινώντας μια νέα καριέρα, 

χτίζοντας σπίτια από τραπουλόχαρτα, όπως ο αρ-

χιτέκτονας που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ για το 

μεγαλύτερο σπίτι όλων των εποχών από τραπουλό-

χαρτα. Εξαιρετική σταδιοδρομία.

Ωστόσο είμαι σοβαρός άνθρωπος, και 

θα ήθελα να μπούμε λίγο πιο βαθιά σε κάτι που 

έχει να κάνει με τις σημερινές σας ελπίδες και 

τις επαγγελματικές προοπτικές, έτσι ώστε να 

φτάσουμε στην καρδιά του προβλήματος. Η επέ-

κταση των πόλεων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 

με το χτίσιμο σπιτιών από τραπουλόχαρτα ή την 

επαιτεία. Πρέπει να καταλάβουμε την αδυναμία 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο καταιγισμός των 

κανονισμών έχει να κάνει με την υπονομευμένη 

εμπιστοσύνη προς την κοινωνία μας. Η κατάρ-

ρευση της οικοδομικής δραστηριότητας μπορεί να 

σχετίζεται με τις αδυναμίες του οικονομικού μας 

μοντέλου, και η ανεργία των αρχιτεκτόνων με την 

περιθωριοποίηση όλων σας, τολμώ να πω. Συμπε-

ριλαμβάνω κι εσάς τους καλλιτέχνες, που φαντά-

ζεστε τώρα ότι είστε αρχιτέκτονες, έτσι;

Επομένως έχουμε εδώ μια πραγματικότητα 

που ίσως τελικά μας βοηθήσει να βρούμε μια δι-

έξοδο. Δεν θα το λέγατε αυτό αν σας μιλούσα για 

επταπλή κρίση, αλλά αυτή θα είναι η κατάληξη, 

θεωρητικά τουλάχιστον, εκείνου που σκοπεύω να 

σας προτείνω απόψε ως διέξοδο.

Οι επτά κρίσεις σχετίζονται με τα εξής επτά 

σύμβολα:

Τροφή. Η επισιτιστική κρίση. Εδώ βλέπετε 

μερικά απλά δεδομένα: την αύξηση του  
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famous one in Western societies, the obesity 

which is a growing problem, especially in the 

United States, but it’s also emerging as a big 

issue in Europe. Here you see the consump-

tion of calories per person per day in 1961 and 

2001-2003, already ten years ago; it’s now 

worse. Here you see what it means if cattle are 

living so close to urban centers that sometimes 

when there is an epidemic they need to kill 

animals in millions. And here you see how 

human behavior is changing because of the 

particulates in the air. Ageing phenomenon is 

of course also a health problem. So much for 

crisis number two.

Crisis number three. Nothing will be re-

ally new. If you read your newspaper, you will 

know what I am trying to point out. Here you 

see that on the world level the use of fossil fuel 

is still the vast majority of energy consump-

tion. Oil 37, coal 25 and gas 23. Alternative en-

ergy sources are still very small. Here you see 

dependence on oil, which is only growing. You 

see the fossil fuel shortage which is predicted. 

You see the energy conflicts that come out of 

it. And you see here a wonderful overview of 

all the effects of climate change relating to sea 

level rise, to fishing population, to droughts, 

to permafrost melting, and so on and so on.

Fourth crisis: the crisis of space. Shrin- 

king cities. I don’t know how the situation 

is in Greece, but I just came from Latvia. In 

Latvia it’s a major problem, as well as in many 

Eastern European cities: cities becoming va-

cant, to a large degree. But also growing ci- 

ties, the global metropolises, with an explo-

sion of population in cities like Bombay, 

Shanghai and Sao Paolo. 

Here is my own country, the Nether-

lands. Here you see what it means if the sea 

level rises one, one and a half, two, three and 

a half metres. Some predictions talk about 

three meters, four meters in the next hundred 

πληθυσμού της Γης, τη συνεπαγόμενη αύξηση 

της ζήτησης για τρόφιμα και την κοινωνική ανα-

ταραχή που προκύπτει από αυτήν. Δεν θα μπω σε 

λεπτομέρειες, αλλά πιστέψτε με, πρόκειται για 

αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας.

Προβλήματα εμπορικών ισοζυγίων. Η κατα-

νάλωση ενέργειας ως αποτέλεσμα της απίστευτης 

μαζικής παραγωγής τροφίμων στον κόσμο σήμε-

ρα. Δείτε πόση ενέργεια απορροφά η βιομηχανία 

τροφίμων.

Η μεταφορά τροφίμων. Βλέπετε εδώ τις 

διαδρομές, που γίνονται όλο και πιο μεγάλες μόνο 

και μόνο για να φτάσει μια απλή τροφή στο πιάτο 

σας.

Και η αποξένωση· πόσοι άνθρωποι συνει-

δητοποιούν ότι τα τρόφιμα δεν τα παράγουμε 

πλέον σε αγροκτήματα αλλά συνήθως σε τεράστια 

εργοστάσια;

Δεύτερη κρίση: η κρίση στον τομέα της 

υγείας. Το ζήτημα είναι γνωστό στις Δυτικές 

κοινωνίες, η παχυσαρκία είναι ένα διογκούμενο 

πρόβλημα, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά 

αναδεικνύεται πλέον ως μεγάλο ζήτημα και στην 

Ευρώπη. Εδώ βλέπετε την ημερήσια πρόσληψη 

θερμίδων κατ’ άτομο το 1961 και το 2001-2003, 

ήδη δέκα χρόνια πριν – και σήμερα τα πράγματα 

είναι χειρότερα. Εδώ βλέπετε τι συμβαίνει όταν 

κοπάδια ζώων εκτρέφονται τόσο κοντά σε αστικά 

κέντρα – αν εμφανιστεί μια επιδημία, χρειάζεται 

να θανατωθούν εκατομμύρια ζώα. Και εδώ βλέπε-

τε πώς αλλάζει η ανθρώπινη συμπεριφορά εξαιτίας 

των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο 

της γήρανσης είναι βεβαίως κι αυτό ένα πρόβλημα 

υγείας – και εδώ τελειώνει η αναφορά μας στην 

κρίση υπ’ αριθμόν δύο.

Κρίση τρίτη. Δεν αναφέρω κάτι το καινού-

ριο εδώ. Αν διαβάζετε εφημερίδες, καταλαβαίνετε 

τι προσπαθώ να επισημάνω. Εδώ βλέπετε ότι η 

χρήση ορυκτών καυσίμων εξακολουθεί να αποτε-

λεί τη μεγαλύτερη πηγή ενέργειας σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Πετρέλαιο 37, άνθρακας 25 και φυσικό 

αέριο 23. Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας  
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years. There will be no country any more.

So we, in Holland, do have a space prob-

lem very much. But not just because of the 

water. Here you see on the right side what it 

means to accommodate this water, how much 

space would be necessary to accommodate the 

rising sea levels, not just the rising sea levels 

but also the rising level of the rivers. But on 

the left-hand side you see the urban sprawl, 

which is about our own human and cultural 

ambitions.

So let’s say this is the big battle, the epic 

battle between the ambitions of people and 

the ambitions of nature, so to speak, to grab 

space. These are two totally different stories.

Time as a crisis. Our incredible daily 

time loss. I remember, from all the times 

that I have visited Athens, that people were 

complaining on a daily basis about loss of 

time in the traffic jam. Maybe it has slightly 

improved, I don’t know. But you know, this is 

also a phenomenon which is universal, ubi- 

quitous in the world, as you see.

So time loss. Or the problem of not 

having the time any more to reach home. 

In many cities this becomes kind of normal 

– commuters that do not reach home need 

to sleep in these capsule hotels. Or the time 

management problem, that you are spending 

so much time with checking your e-mails and 

checking your Facebook and checking your 

LinkedIn and checking all these other things, 

that you hardly ever have time to produce 

something, because you have to consume so 

much information. And the stress factor that 

comes with it.

Social cohesion: another big issue in 

Europe and beyond. This is from Holland. 

Maybe you think Holland is a kind of peaceful 

society, which only seems to be violated a little 

bit through a few politicians now in the world 

news. But this is a kind of regular urban situ-

εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ πίσω. Εδώ βλέ-

πετε την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο, η οποία 

όλο και αυξάνεται. Βλέπετε τις προβλέψεις για τις 

ελλείψεις ορυκτών καυσίμων, και τις συρράξεις 

που θα προκύψουν από εκεί. Βλέπετε επίσης μια 

γενική επισκόπηση των επιπτώσεων της κλιματι-

κής αλλαγής ως προς την άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας, τα αλιευτικά αποθέματα, τις ξηρασίες, 

το λιώσιμο των πάγων και τα λοιπά.

Τέταρτη κρίση: η κρίση χώρου. Οι συρρι-

κνούμενες πόλεις. Δεν ξέρω ποια είναι η κατά-

σταση στην Ελλάδα, αλλά μόλις γύρισα από τη 

Λετονία και εκεί αποτελεί μείζον πρόβλημα, όπως 

και σε άλλες περιοχές της ανατολικής Ευρώπης: οι 

πόλεις αδειάζουν, σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε όμως 

και τις πόλεις που εξαπλώνονται, τις παγκό- 

σμιες μητροπόλεις με έντονη πληθυσμιακή έκρη-

ξη, όπως είναι η Βομβάη, η Σαγκάη και το Σάο 

Πάολο.

Εδώ έχουμε τη χώρα μου, την Ολλανδία. 

Βλέπετε τι συμβαίνει αν η στάθμη της θάλασσας 

ανεβεί κατά ένα, ενάμισι, δύο ή τριάμισι μέτρα. 

Κάποιες προβλέψεις μιλούν για άνοδο τριών ή και 

τεσσάρων μέτρων μέσα στα επόμενα εκατό χρό-

νια. Η χώρα θα πάψει να υπάρχει.

Επομένως στην Ολλανδία αντιμετωπίζουμε 

τεράστιο πρόβλημα χώρου, αλλά όχι μόνον εξαι- 

τίας του νερού. Στη δεξιά πλευρά βλέπετε πόσο 

χώρο καταλαμβάνει το νερό και πόσος περισσό-

τερος χώρος θα χαθεί από την άνοδο της στάθμης 

όχι μόνο της θάλασσας, αλλά και των ποταμών. 

Και στην αριστερή πλευρά βλέπετε την αστική 

εξάπλωση, που έχει να κάνει με τις δικές μας αν-

θρώπινες και πολιτισμικές φιλοδοξίες.

Ας πούμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια μεγάλη 

μάχη, μια επική μάχη μεταξύ των φιλοδοξιών του 

ανθρώπου και των φιλοδοξιών της φύσης, κατά 

κάποιον τρόπο, ως προς τη διεκδίκηση του χώρου. 

Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές ιστορίες. 

Ο χρόνος ως κρίση. Η απίστευτη απώλεια 

χρόνου που βιώνουμε καθημερινά. Θυμάμαι, 

από όσες φορές έχω επισκεφτεί την Αθήνα, ότι οι 
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ation in the Netherlands, where people turn 

their back to each other.

This is in Mexico, on the border of Mex-

ico and the U.S. And this is in Palestine. And 

this is back to Amsterdam, you see how it can 

work on a kind of urban level, where the city 

of Amsterdam has turned into three different 

cities. On the lower left-hand side you see the 

inner historical centre of Amsterdam, which 

is very much gentrified and the rich people 

live there. On the upper right-hand side you 

see the suburb of Almere, where the middle 

class is living, and on the lower right side you 

see the picture of the western outskirts of Am-

sterdam, where the migrants are living. These 

three parts of the population become three 

different populations. And these three popu-

lations hardly ever communicate with one 

another any more. So I will not explain every 

single picture because they speak for them-

selves. There is a social cohesion problem.

Finally, value creation. Do we still invent 

new forms of value creation? Do we still, let’s 

say, conceive new forms of production that 

really add value to our society, in an age where 

we are losing a lot of value because of the 

financial crisis? The economic system seems 

to be so much focused on the short term that 

creating value in the long term has a tough 

time. We are even destroying value, which is 

still very much valuable, if only it would be 

seen in a longer-term perspective.

So that was the second part of my 

presentation, because this is the time that I 

should focus on architecture as a discipline 

and your creative capacities. Where there is a 

need, there is an opportunity. I hope you agree 

with me. Maybe you don’t agree on all details, 

but you agree with me that these seven crises 

at least provide an issue for all of us, and that 

we can spend our lifetime, spend our brains, 

spend our creativity to do something about it.

άνθρωποι πάντοτε παραπονιούνταν για το καθη-

μερινό χάσιμο χρόνου στα μποτιλιαρίσματα. Ίσως 

η κατάσταση να έχει βελτιωθεί κάπως – δεν το 

γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι το φαινόμε-

νο είναι παγκόσμιο, όπως βλέπετε.

Απώλεια χρόνου, λοιπόν, ή το πρόβλημα 

του να μην έχεις πια χρόνο να γυρίσεις στο σπίτι 

σου. Σε πολλές πόλεις αυτό έχει γίνει πλέον ο κα-

νόνας – οι άνθρωποι που μένουν μακριά από τον 

τόπο εργασίας τους και δεν προλαβαίνουν να γυρί-

σουν στο σπίτι τους, αναγκάζονται να κοιμηθούν 

σε αυτά τα ξενοδοχεία-κάψουλες. Έπειτα είναι και 

το πρόβλημα της διαχείρισης του χρόνου: αφιε-

ρώνουμε άπειρες ώρες στον έλεγχο των e-mails 

μας και στο Facebook και στο LinkedIn και σε ένα 

σωρό άλλα πράγματα, που τελικά δεν μας μένει 

καιρός να δημιουργήσουμε, αντ’ αυτού καταναλώ-

νουμε πληροφορίες – για να μη μιλήσουμε και για 

το στρες που συνεπάγεται όλη αυτή η διαδικασία.

Κοινωνική συνοχή: άλλο ένα μεγάλο ζήτη-

μα, στην Ευρώπη και αλλού. Αυτή η εικόνα είναι 

από την Ολλανδία. Ίσως να πιστεύετε ότι στην 

Ολλανδία έχουμε μια φιλήσυχη κοινωνία, που δεν 

αναστατώνεται παρά μόνο από μερικούς πολιτι-

κούς που εμφανίζονται κατά καιρούς στις διεθνείς 

ειδήσεις. Και όμως, αυτή εδώ είναι μια αρκετά 

συνηθισμένη κατάσταση στην Ολλανδία, όπου οι 

άνθρωποι γυρίζουν την πλάτη ο ένας στον άλλο.

Αυτή η εικόνα είναι από το Μεξικό, στα 

σύνορα με τις Η.Π.Α. Και αυτή είναι από την  

Παλαιστίνη. Εδώ είμαστε και πάλι στο Άμστερ-

νταμ, όπου βλέπουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί η 

κατάσταση σε χωροταξικό επίπεδο, με την πόλη 

του Άμστερνταμ να έχει χωριστεί σε τρεις δια-

φορετικές πόλεις. Στην κάτω αριστερή πλευρά 

βλέπετε το ιστορικό κέντρο του Άμστερνταμ, που 

είναι σε μεγάλο βαθμό εξευγενισμένο και κατοι-

κείται από τους πλούσιους. Επάνω δεξιά βλέπετε 

το προάστιο Almere, όπου κατοικεί η μεσαία 

τάξη, και κάτω δεξιά είναι οι δυτικές παρυφές 

του Άμστερνταμ, όπου ζουν οι μετανάστες. Και 

έτσι, αυτά τα τρία τμήματα του πληθυσμού  
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And then of course you need to ask: 

“What does it have to do with architecture?” 

Maybe you think that for the last ten minutes 

that I was explaining about the crises, I was 

going way beyond architecture. But I think it’s 

easy to prove that all the seven crises do have 

a spatial implication, do have to do with the 

way we organize our spaces. And this is my 

definition of architecture, architecture as the 

smart, intelligent way to organize our spaces 

in a proper way. We need to do that, facing 

those crises, in a new way. I will show you a 

couple of examples, that out of these crises, 

there is an opportunity to find.

Is this the way to do it? The gated com-

munities? To carve out a piece of land in a 

global city and just to start as if nothing hap-

pened, that there is no context? And to create 

a kind of artificial Walhalla for the middle 

class? I don’t think so.

This might also be the option, to miti-

gate those forces, to adapt to them, and even 

to confront them, as an activist discipline. You 

said I am a scientist and that I have a scientific 

bank. I would say thank you very much, but 

this time tonight it’s an activist stand.

Here is, in one single slide, the sum-

mary of the new strategies to adopt. Intensi- 

fying, sharing and combining our commodi-

ties, our services, our energy, time and space, 

our transport and public domain. What does it 

mean? The reuse of materials. Here, a project 

by 2012 Architects. They are finding super-

fluous materials in a city; they are creating 

harvest maps. They find so much that you can 

still use. They start to categorize it and resam-

ple it, and at some point they make this kind 

of architecture out of it.

Here you see another example of reuse 

of materials, Lacaton Vassal, local industry in 

materials that are reused for new buildings.

This is the egg house by Dai Haifei. He 

γίνονται τρεις διαφορετικοί πληθυσμοί, οι οποίοι 

δεν επικοινωνούν σχεδόν καθόλου μεταξύ τους 

τώρα πια. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω την κάθε 

εικόνα χωριστά, γιατί μιλούν από μόνες τους. 

Υπάρχει πρόβλημα κοινωνικής συνοχής.

Τέλος, η δημιουργία αξίας. Εξακολουθούμε 

να επινοούμε νέους τρόπους για τη δημιουργία 

αξίας; Βρίσκουμε, ας πούμε, νέες μορφές πα-

ραγωγής που πραγματικά να προσθέτουν αξία 

στην κοινωνία, σε μια εποχή με μεγάλες απώλειες 

αξίας λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης; Το 

οικονομικό μας σύστημα, που μοιάζει να εστιά-

ζει περισσότερο στο πρόσκαιρο κέρδος παρά στη 

μακροπρόθεσμη αξία, περνά δύσκολες ώρες. Και 

όμως, εξακολουθούμε να υπονομεύουμε την αξία, 

ενώ θα την εκτιμούσαμε αν υιοθετούσαμε μια πιο 

μακρόπνοη προοπτική.

Εδώ κλείνει το δεύτερο μέρος της παρουσί-

ασής μου, διότι τώρα είναι ώρα να εστιάσω στην 

αρχιτεκτονική και στις δικές σας δημιουργικές 

δυνάμεις. Όπου υπάρχει ανάγκη, υπάρχει και μια 

ευκαιρία. Ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου, ίσως 

όχι σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ως προς το γε-

γονός ότι αυτές οι επτά μορφές κρίσης αφορούν 

όλους μας και ότι μπορεί να περάσουμε μια ζωή 

δαπανώντας φαιά ουσία και δημιουργικότητα για 

να τις αντιμετωπίσουμε.

Τώρα βέβαια θα με ρωτήσετε τι σχέση έχουν 

όλα αυτά με την αρχιτεκτονική. Ίσως να σκέφτε-

στε ότι όσα είπα τα τελευταία δέκα λεπτά που ανα-

φερόμουν στις κρίσεις δεν έχουν καμία σχέση με 

την αρχιτεκτονική· αλλά θεωρώ πως είναι εύκολο 

να αποδειχτεί ότι και οι επτά μορφές κρίσης έχουν 

μια χωρική διάσταση – έχουν να κάνουν με το πώς 

οργανώνουμε τους χώρους μας. Αυτός μάλιστα 

είναι ο ορισμός μου για την αρχιτεκτονική: η αρ-

χιτεκτονική είναι ο ευφυής, ευρηματικός τρόπος 

οργάνωσης των χώρων μας με τον σωστό τρόπο. 

Πρέπει να το κάνουμε αυτό, να αντιμετωπίσουμε 

τις κρίσεις με νέους τρόπους. Θα σας δείξω μερικά 

παραδείγματα ευκαιριών που προβάλλουν μέσα 

από την κρίση.
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lives in Beijing. He has been removed from his 

house because of massive urban transforma-

tion. He couldn’t find a new living, and he 

started to collect garbage stuff in the city and 

create his own egg house. And this is also, 

ladies and gentlemen, design of course; it’s 

great design. But not just reuse of materials 

is important. Also complete buildings and 

landscapes might be reused. Here is another 

example of Lacaton Vassal: a derelict modern-

ist tower has been transformed into a new 

urban icon, by just stripping and reusing the 

fore slabs.

Here you see another Chinese project, 

an old school that has been transformed, 

recreating a kind of vital public domain. And 

here you see in Sao Paolo how entire parts of 

the city landscape have been identified as pos-

sible resources of a new public vibe. Here you 

see how it was, and by focusing on plots that 

apparently were totally neglected, suddenly 

these started to do real urban design and crea- 

ting a new park structure in the city.

Then we have the reuse of energy. I 

won’t go into that too much; it’s very much 

technology-driven, how you can create cities 

that really produce energy rather than con-

sume it. This is the scheme that proves it, and 

this is a picture that shows how it can work, a 

passive house that clearly emits less heat and 

less CO2 than the buildings bordering it.

Then there is another strategy that I 

would like to underline, which is densifi-

cation. Here you see for instance that the 

practice of zoning and creating isolated mono-

programmatic zones in urbanism is no longer 

really working, and how workspaces and 

housing can be combined into new typologies, 

hybrid typologies. This is how it can work by 

2x4 architects.

Here you see an example, very clear visu-

ally, an attractive example of an architecture 

Μήπως είναι αυτή η λύση; Οι φρουρούμε-

νες κοινότητες; Το να «κόψεις» ένα κομμάτι γης 

μέσα σε μια πόλη και να αρχίσεις από το μηδέν, 

σαν να μην είχε συμβεί τίποτε, σαν να μην υπήρχε 

περίγυρος; Και να δημιουργήσεις μια τεχνητή 

Βαλχάλα για την αστική τάξη; Δεν το νομίζω.

Αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση, ο πε-

ριορισμός αυτών των δυνάμεων, η προσαρμογή σε 

αυτές ή ακόμη και η αντιμετώπισή τους με όρους 

ακτιβισμού. Μπορεί να μου πείτε ότι είμαι επιστή-

μονας και βλέπω τα πράγματα από επιστημονική 

σκοπιά, αλλά απόψε σας μιλώ από τη σκοπιά ενός 

ακτιβιστή.

Εδώ, σε μία μόνο διαφάνεια, συνοψίζονται 

οι στρατηγικές που μπορούμε να υιοθετήσουμε: 

να διευρύνουμε, να μοιραζόμαστε και να συνδυά-

ζουμε τους διαθέσιμους πόρους, τις υπηρε- 

σίες, την ενέργεια, τον χρόνο και τον χώρο, τα 

μέσα μεταφοράς και τον δημόσιο χώρο. Τι ση-

μαίνει αυτό; Επαναχρησιμοποίηση υλικών. Εδώ 

είναι ένα project των 2012 Architects, οι οποίοι 

εντοπίζουν πλεονάζοντα υλικά σε μια πόλη και 

τα χαρτογραφούν. Βρίσκουν πολλά που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ξανά, τα κατηγοριοποιούν 

και τα επανεντάσσουν στη διαδικασία παραγωγής 

ώσπου κάποια στιγμή παράγουν αυτό το είδος 

αρχιτεκτονικής.

Εδώ βλέπετε ένα άλλο παράδειγμα αξιοποί-

ησης υλικών από τους Lacaton Vassal, που επα-

ναχρησιμοποιούν υλικά της τοπικής βιομηχανίας 

για την κατασκευή νέων κτιρίων.

Αυτό είναι το «αυγόσπιτο» του Dai Haifei, ο 

οποίος ζει στο Πεκίνο και έχασε το σπίτι του λόγω 

των τεράστιων έργων αναμόρφωσης της πόλης. 

Μην μπορώντας να βρει άλλο κατάλυμα, άρχισε 

να μαζεύει πεταμένα υλικά από την πόλη και 

κατασκεύασε το δικό του «αυγόσπιτο». Δημιούρ-

γησε μάλιστα ένα αποτέλεσμα εξαίρετο, κυρίες 

και κύριοι, διότι αυτό είναι καταπληκτικό ντιζάιν. 

Και δεν είναι μόνο τα υλικά που μπορούν να επα-

ναχρησιμοποιηθούν, αλλά και ολόκληρα κτίρια ή 

τοπία. Να ένα ακόμη παράδειγμα των Lacaton 
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office like MVRDV. That is just saying why did 

we decide at some point that the rooftop of 

a building is the end of the building? Why is 

it not just the beginning of a new building? 

Why believe that the rooftop is the demarca-

tion of what is already there? Why is it not the 

beginning of something new? This is another 

example of that. A theme park, a typology that 

is very much related to suburbia, can also be 

done within the urban fabric and the density 

of the city. 

This is another strategy that I would like 

to mention, the synchronising and recombin-

ing of processes. That sounds a little abstract, 

but I will show you what I mean. I will go 

into this project. This is a project that clearly 

recombines a couple of issues. You see here on 

the upper left-hand side again these picto-

grams: the food, the energy, the space, the 

social cohesion and the value creation dimen-

sion. And this is a project by architects, who 

said, “We will find a vacant lot of agricultural 

land, of former agricultural land, between the 

cities of The Hague and Rotterdam, vacant 

because the farmers that used to work there 

started either to drop out or leave the land and 

their cattle to large food factories.” So there is 

vacant land, and these guys were submitting 

a plan to create a kind of small-scale, bottom-

up agriculture for the urban dwellers nearby 

to come to this space, which is not very far, 

and to start making their own food, producing 

their own food themselves, almost like urban 

farming. So here you see how they are produ- 

cing dairy. They produce vegetables, meat, 

rice, and so on. And by doing so and by iden-

tifying all these different kinds of food and 

relating them to a spatial placement, a kind of 

spatial setting, they created a wonderful land-

scape. This is the proposition. They are now 

developing it with the mayors of the neigh-

boring city. A wonderful landscape, which 

Vassal, που μεταμόρφωσαν ένα εγκαταλειμμένο 

κτίριο του μοντερνισμού σε ένα καινούριο αστικό 

σύμβολο απογυμνώνοντάς το και χρησιμοποιώ-

ντας εκ νέου το κέλυφός του.

Εδώ βλέπετε ένα άλλο project που έγινε 

στην Κίνα – ένα παλιό σχολείο που μεταμορφώθη-

κε σε ζωτικό δημόσιο χώρο. Και εδώ βλέπετε το 

Σάο Πάολο και πώς ολόκληρα τμήματα του αστι-

κού τοπίου έχουν εντοπιστεί ως σημεία όπου μπο-

ρεί να δημιουργηθεί ζωτικός δημόσιος χώρος. Εδώ 

βλέπετε πώς ήταν πριν∙ και μετά, με την αξιοποί-

ηση πλήρως εγκαταλελειμμένων χώρων, άρχισε 

ξαφνικά να παράγεται πραγματικός πολεοδομικός 

σχεδιασμός και να δημιουργείται ένα νέο σύστημα 

πάρκων στην πόλη.

Έπειτα έχουμε και την επαναχρησιμοποίη-

ση της ενέργειας. Δεν θα επεκταθώ πολύ σε αυτό: 

αφορά κυρίως την τεχνολογία και το πώς μπορεί 

κανείς να φτιάξει πόλεις που παράγουν ενέργεια 

αντί να την καταναλώνουν. Εδώ είναι το σχέδιο 

που το αποδεικνύει, και εδώ μια εικόνα που δεί-

χνει πώς μπορεί να πετύχει, με ένα σπίτι που σα-

φώς εκλύει λιγότερη θερμότητα και λιγότερο CO2 

από ό,τι τα γειτονικά του.

Μια άλλη στρατηγική που θα ήθελα να το-

νίσω, είναι η στρατηγική της πύκνωσης. Βλέπετε 

εδώ, για παράδειγμα, ότι η τακτική της δημιουρ-

γίας ζωνών μόνο μιας χρήσης δεν αποδίδει πλέον 

στην πολεοδομία και πώς θα μπορούσαν να συν-

δυαστούν χώροι εργασίας και κατοικίας σε νέες 

υβριδικές τυπολογίες. Αυτό το παράδειγμα του 

πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο είναι 

από το αρχιτεκτονικό γραφείο 2x4.

Και εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα, οπτικά 

πολύ εύγλωττο και πολύ ελκυστικό, από το αρχιτε-

κτονικό γραφείο MVRDV. Ξεκινάει από το ερώτη-

μα, γιατί αποφασίσαμε κάποια στιγμή ότι η στέγη 

ενός κτιρίου ορίζει το τέλος του; Γιατί να μην είναι 

η αρχή ενός νέου κτιρίου; Γιατί να θεωρούμε ότι η 

στέγη είναι το όριο του ήδη υπάρχοντος όγκου και 

όχι το ξεκίνημα ενός νέου; Να κι άλλο ένα σχετικό 

παράδειγμα. Ένα θεματικό πάρκο – μια τυπολογία 
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it’s not just saving energy, it’s not just doing 

something new with the space, it’s not just 

creating new value. It is also bringing people 

together. Because of the food production, the 

Turks in the city and the Moroccans in the 

city and the Hindus in the city, they start to 

understand each other much better, because 

they see each other growing food.

This is another example of how architec-

tural projects with a highly technological- 

driven approach can also work as providing 

new civic pride in the province of Darfur. And 

this is an example of an architect who com-

bines three totally different tasks. One was 

what to do with the sand that becomes super-

fluous when they have to create a new harbor. 

Here the city of Nijmegen in the Netherlands. 

The other issue was how to create a new lei-

sure landscape, which is a very high demand 

often in a neighbourhood. And the third was 

how to make our coastline stronger. So he was 

using the sand from the harbor to strengthen 

the coastline nearby, but not just strengthen 

the coastline, creating a new leisure area in 

the process. So he is providing three solutions,  

actually by doing just one single design, to 

three different problems.

Here is another example of this art of 

combination. As you see here, this is the 

Golden Gate Bridge. The Golden Gate Bridge is 

in San Francisco, as you all know. San  

Francisco is suffering from three totally differ-

ent problems. One is the lack of space to bury 

the dead. The other is a lack of funding to do 

the maintenance of the Golden Gate Bridge. 

And the third problem they have is that, as 

you can see, this bridge is the place where 

they are seeing the highest amount of suicides 

committed in the last century. So a city has 

three different problems: suicide rate, funding 

problems and lack of space. And he comes 

with a proposal that solves all three problems 

συνδεδεμένη πλήρως με τα προάστια μπορεί κάλ-

λιστα να υλοποιηθεί μέσα στον πυκνό αστικό ιστό. 

Εδώ πρόκειται για μια ακόμη στρατηγική 

που θα ήθελα να αναφέρω, η οποία έχει να κάνει 

με τον συγχρονισμό και τον εκ νέου συνδυασμό 

των διαδικασιών. Ακούγεται κάπως αφηρημένο, 

αλλά θα σας δείξω τι εννοώ. Ας δούμε αυτό το 

έργο, που συνδυάζει δύο ζητήματα. Πάνω αριστε-

ρά βλέπετε πάλι τα εικονογράμματα που αφορούν 

τις παραμέτρους της τροφής, της ενέργειας, του 

χώρου, της κοινωνικής συνοχής και της παραγω-

γής αξίας. Και αυτό είναι το έργο κάποιων αρχιτε-

κτόνων που είπαν: «Θα βρούμε μια άδεια έκταση 

αγροτικής γης μεταξύ της Χάγης και του Ρότερ-

νταμ, που δεν χρησιμοποιείται διότι οι αγρότες 

που δούλευαν κάποτε εκεί τα παράτησαν σιγά - σι-

γά ή αποφάσισαν να δώσουν τη γη και τα κοπάδια 

τους στα μεγάλα εργοστάσια τροφίμων». Βρήκαν 

λοιπόν ελεύθερη γη και υπέβαλαν μια πρόταση για 

την ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων μικρής 

κλίμακας με τη συνεργασία των κατοίκων από τις 

γειτονικές πόλεις, οι οποίοι θα πήγαιναν εκεί, που 

δεν είναι μακριά γι’ αυτούς, και θα καλλιεργούσαν 

μόνοι τους την τροφή τους, σαν ένα είδος αστικής 

γεωργίας. Εδώ, λοιπόν, τους βλέπετε να παρά-

γουν γαλακτοκομικά προϊόντα, λαχανικά, κρέας, 

ρύζι και τα λοιπά. Καθώς διευθετούν χωροταξικά 

τα διάφορα είδη τροφίμων, δημιουργούν ένα 

θαυμάσιο τοπίο. Αυτή είναι η πρόταση, την οποία 

μάλιστα τη μελετούν τώρα σε συνεργασία με τη 

δημοτική αρχή της γειτονικής πόλης. Ένα θαυμά-

σιο τοπίο, που δεν εξοικονομεί απλώς ενέργεια, 

δεν αξιοποιεί μόνο τον χώρο, δεν παράγει μόνο 

αξία, αλλά ταυτόχρονα φέρνει πιο κοντά και τους 

ανθρώπους. Χάρη στην παραγωγή τροφίμων, οι 

Τούρκοι, οι Μαροκινοί και οι Ινδοί της πόλης μπο-

ρούν να κατανοήσουν πολύ περισσότερο ο ένας 

τον άλλον όταν συνεργάζονται στην καλλιέργεια 

της τροφής τους. 

Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς 

τα αρχιτεκτονικά έργα με μια έντονα τεχνολογική 

προσέγγιση μπορούν να γίνουν πηγή τοπικής  
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υπερηφάνειας στην επαρχία του Νταρφούρ. Και 

εδώ έχουμε το παράδειγμα ενός αρχιτέκτονα που 

συνδυάζει τρεις εντελώς διαφορετικούς στόχους. 

Ο ένας έχει να κάνει με τις ποσότητες άμμου που 

περισσεύουν μετά την κατασκευή ενός νέου λιμα-

νιού – εδώ είναι η πόλη Nijmegen στην Ολλανδία. 

Το δεύτερο ζήτημα είναι η κατασκευή ενός νέου 

χώρου για την ψυχαγωγία, κάτι που συχνά λείπει 

από τις γειτονιές. Και ο τρίτος στόχος είναι η 

ενίσχυση της ακτογραμμής μας. Έτσι λοιπόν αξιο-

ποίησε την άμμο από το λιμάνι για να ενισχύσει τη 

γειτονική ακτή, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε και 

έναν χώρο για δραστηριότητες αναψυχής. Να πώς 

με ένα σχέδιο προκύπτουν τρεις λύσεις σε τρία 

διαφορετικά προβλήματα.

Δείτε τώρα ένα άλλο παράδειγμα της τέχνης 

του συνδυασμού. Όπως βλέπετε, αυτή είναι η 

γέφυρα Golden Gate. Όπως όλοι γνωρίζουμε, 

αυτή η γέφυρα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο. 

Το Σαν Φρανσίσκο αντιμετωπίζει τρία εντελώς 

διαφορετικά προβλήματα. Το ένα είναι η έλλειψη 

χώρου για νεκροταφεία. Το δεύτερο είναι η έλλει-

ψη πόρων για τη συντήρηση της γέφυρας. Και το 

τρίτο πρόβλημα, όπως βλέπετε, είναι ότι αυτή η 

γέφυρα υπήρξε το σημείο από το οποίο έγιναν οι 

περισσότερες αυτοκτονίες τον τελευταίο αιώνα. 

Έτσι λοιπόν η πόλη αντιμετωπίζει τρία διαφορε-

τικά προβλήματα: υψηλός δείκτης αυτοκτονιών, 

έλλειψη χρηματοδότησης και έλλειψη χώρου. Και 

έρχεται μια πρόταση που με ένα έργο δίνει λύσεις 

και στα τρία προβλήματα – αυτό ακριβώς εννοώ 

όταν μιλάω για την τέχνη του συνδυασμού. Η πρό-

ταση είναι να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο κατά-

στρωμα κάτω από τη γέφυρα. Έτσι, δημιουργείται 

χώρος για την ταφή των νεκρών. Για να αποκτήσει 

κανείς χώρο εκεί, πρέπει να πληρώσει, άρα αυτά 

τα έσοδα αποτελούν πηγή χρηματοδότησης για τη  

συντήρηση της γέφυρας. Και με δεδομένο ότι το 

νέο κατάστρωμα από κάτω είναι φαρδύτερο, δεν 

θα μπορεί κανείς να πηδήξει από την άκρη τού 

κυρίως καταστρώματος.

in one design, and that’s what I mean with 

the art of combination. He proposes a larger 

deck underneath the main deck. It creates 

extra space to bury the dead. You pay for those 

spaces, so there is another source of funding 

for the bridge. And because it’s wider, you 

don’t have the opportunity any more to jump 

down from the main sidewalk.

So architecture, even if it is unsolicited 

sometimes, if it is not yet asked by any client, 

but only because you, in your head, you see an 

opportunity, you see an opportunity to com-

bine very different things, you can come up 

with a proposal that ultimately is much better 

than anything in current practice. And that’s 

where architecture can grab the opportunities 

of today, facing the biggest problems.

I will skip a few, otherwise it will take 

too long. The other strategy I would like to 

emphasise is socializing. Maybe you think 

that architecture is still about elevating 

buildings or constructing spaces. That’s true. 

That might be a definition of architecture. 

But it can also be a way to let people meet in 

architecture. Maybe you remember last year 

there was this very nice Αrchitecture Βiennale 

in Venice, under the banner “People Meet in 

Architecture,” a proposition by Kazuyo Sejima, 

the curator. But for many people meeting in 

architecture is –let’s say– the daily business for 

millennia already. And architects can start to 

catch up on this.

Here you see Urban Think Tank, a very 

interesting team from Caracas, providing 

gyms, where not just people can do sports 

but also can watch as a spectator the matches 

of the neighborhood, and creating a kind of 

zone to meet each other. Here you can see 

this is about value creation, social cohesion 

and so on.

This is another example, an architect 
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Έτσι, η αρχιτεκτονική –ακόμη κι αν δεν της 

ζητηθεί μερικές φορές, αν δεν σας το έχει ζητήσει 

πελάτης, αλλά απλώς εσείς βλέπετε μια ευκαιρία 

να συνδυάσετε κάποια πολύ διαφορετικά πράγμα-

τα, μπορεί να προτείνει κάτι που αποδεικνύεται 

πολύ καλύτερο από ό,τι υπάρχει μέχρι τώρα. Και 

εκεί είναι που η αρχιτεκτονική μπορεί να αδράξει 

τις τρέχουσες ευκαιρίες και να προτείνει λύσεις 

για τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Θα παραλείψω μερικές εικόνες, αλλιώς δεν 

θα προλάβω. Η άλλη στρατηγική στην οποία θα 

ήθελα να δώσω έμφαση είναι εκείνη της κοινωνι-

κοποίησης. Θα σκέφτεστε ίσως ότι παρ’ όλα αυτά, 

η αρχιτεκτονική αφορά την ανέγερση κτιρίων ή 

τη διαμόρφωση χώρων. Αυτό είναι αλήθεια. Θα 

μπορούσε κάλλιστα αυτός να είναι ένας ορισμός 

της αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική όμως, 

μπορεί επίσης να διευκολύνει την επαφή μεταξύ 

των ανθρώπων. Ίσως θυμάστε την πολύ ωραία 

περσινή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία, 

υπό τον τίτλο «People Meet in Architecture», μια 

πρόταση της επιμελήτριας Kazuyo Sejima. Αλλά 

για πολλούς ανθρώπους, το να συναντώνται μέσα 

στην αρχιτεκτονική είναι μια καθημερινή πραγμα-

τικότητα εδώ και χιλιετίες. Οπότε ήρθε η ώρα να 

το συνειδητοποιήσουν και οι αρχιτέκτονες. 

Εδώ βλέπετε το Urban Think Tank, μια 

πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα από το Καράκας, που 

σχεδιάζει γυμναστήρια στα οποία οι άνθρωποι 

μπορούν όχι μόνο να αθληθούν, αλλά και να πα-

ρακολουθήσουν ως θεατές τους συνοικιακούς 

αγώνες, κι έτσι δημιουργείται ένα είδος ζώνης 

συναναστροφών. Πρόκειται σαφώς για δημιουρ-

γία αξίας, κοινωνικής συνοχής κ.λπ.

Και εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα, ενός 

αρχιτέκτονα που του ζητήθηκε να σκεφτεί λύσεις 

για μια παλιά και υποβαθμισμένη συνοικία της 

Χάγης. Εκείνος εντόπισε πολλά κενά οικόπεδα και 

κτίρια, όπως βλέπετε στην πάνω δεξιά πλευρά, 

όπου ξεκίνησε μια αλυσίδα συνοικιακών ξενοδο-

χείων. Παρέχοντας όλων των ειδών τις υπηρε- 

σίες μέσα σε αυτά τα μικρά ξενοδοχεία, ή απλώς 

who is asked to think about what to do with 

a very old derelict neighborhood here in The 

Hague. And he found many vacant lots, many 

vacant buildings, as you can see on the upper 

right-hand side, where he started a hotel 

chain, on the neighbourhood level. So by pro-

viding all kinds of services in the small hotels, 

sometimes just a few rooms, he created a new 

social fabric in the neighborhood. He was not 

designing a building. He was identifying a 

possible energy in a neighborhood, which is in 

itself also a form of architecture.

Another example: a very bad area in 

Medellin, with lots of crime and pollution. 

And these architects, Sergio Fajardo and 

Alejandro Echeverri, provided this unique civic 

podium – and there are more of these kinds of 

examples. Architects do small interventions, 

but although they are very small, they are 

creating incredible value and creating more 

social cohesion and creating even a gain of 

time – this is making time by providing direct 

lines through this cable car project.

So I come to the end of my presentation; 

don’t worry. This is about the future. I would 

like –as I said, I’m an activist here– to see 

emerge an architecture that is no longer about 

producing images or producing buildings. 

But about action; about performance. And as 

you have seen in the past, architecture did 

the trick before. Architecture has apparently 

proved to be able to take up major challenges. 

Every great age of human civilization has 

shown that architecture has found its way to 

not just represent, but also to express, and to 

think of new forms of organization.

Here you see those examples throughout 

the ages, without interruption. It goes on and 

on, and even goes well into the 20th century, 

where architects were taking up new chal-

lenges – such as here, architects taking up the 

challenge of mass housing, which was never 

           



78

μερικά δωμάτια σε ορισμένες περιπτώσεις,  

δημιούργησε έναν νέο κοινωνικό ιστό στη γειτο-

νιά. Αυτό που έκανε δεν ήταν να σχεδιάζει κτίρια, 

αλλά να εντοπίζει πιθανά ζωτικά σημεία για μια 

γειτονιά, το οποίο από μόνο του είναι σαφώς ένα 

είδος αρχιτεκτονικής.

Να ένα ακόμη παράδειγμα: μια κακόφημη 

περιοχή στο Medellin, με έντονα προβλήματα 

εγκληματικότητας και ρύπανσης. Οι αρχιτέκτονες 

Sergio Fajardo και Alejandro Echeverri δημι-

ούργησαν ετούτο το μοναδικό δημόσιο βήμα. Και 

υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα ακόμη. Οι 

αρχιτέκτονες κάνουν παρεμβάσεις που μπορεί να 

είναι μικρές, παράγουν όμως απίστευτη αξία και 

δημιουργούν μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή ενώ 

εξοικονομούν και χρόνο – όπως εδώ, με τα τελεφε-

ρίκ που προσφέρουν άμεση και γρήγορη πρόσβα-

ση σε ορισμένα σημεία.

Φτάνουμε στο τέλος αυτής της παρουσία-

σης. Μην ανησυχείτε. Τώρα θα μιλήσουμε για το 

μέλλον. Εκείνο που επιθυμώ – διότι μιλάω εδώ ως 

ακτιβιστής, όπως ανέφερα και νωρίτερα – είναι να 

δω να αναπτύσσεται μια αρχιτεκτονική που δεν 

θα παράγει πια κτίρια ή εικόνες, αλλά δράσεις και 

αποτελέσματα. Το παρελθόν αποδεικνύει ότι η αρ-

χιτεκτονική έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις 

μεγάλες προκλήσεις. Κάθε σημαντική εποχή του 

ανθρώπινου πολιτισμού έχει να επιδείξει παρα-

δείγματα για τον τρόπο με τον οποίο η αρχιτεκτο-

νική βρήκε τρόπους όχι μόνο να παράγει εικόνες, 

αλλά και να εκφράζει άποψη, και να εφευρίσκει 

νέους τρόπους οργάνωσης.

Εδώ βλέπετε μια σειρά από παραδείγματα 

κατά τη διάρκεια των αιώνων. Συνεχίζονται αδιά-

λειπτα και φτάνουν μέχρι και τον 20ό αιώνα, όταν 

οι αρχιτέκτονες βρέθηκαν μπροστά σε νέες προ-

κλήσεις, όπως εκείνη της μαζικής στέγασης, που 

έως τότε δεν είχε ποτέ τεθεί ως μείζον ζήτημα για 

την αρχιτεκτονική. Βλέπουμε τους αρχιτέκτονες 

να ρίχνονται στη μάχη κατά του νερού, με τη σχε-

δίαση ενός μεγάλου έργου για την προστασία των 

ακτών. Βλέπουμε την αρχιτεκτονική να ανταπο-

really an architectural issue before. Or archi-

tects taking up the fight against the water, 

a major coastal defence design by architects. 

Architecture taking up the challenge of emer- 

ging cities emphasising their own power and 

their own wealth by producing icons and ar-

chitecture as the ultimate discipline to explore 

the new forms of organization on the global 

level. This is also architecture of course.

So what’s next? I believe Architecture of 

Consequence could be one of those possibili-

ties for architecture to do the trick again and 

to be important at the moment that many 

clients seem to think that they do not need 

architecture any more. They may help us to 

produce closer and cleaner environments, 

more healthy, sustainable, finding space 

where nobody expects it; that’s the eye of the 

architect who has found this space. Synchro-

nising people and providing them with seren-

ity. New forms of mutual social encounter and 

even new forms of value beyond the short-

term profit, as here in Bhutan with the Gross 

National Happiness rate.

This is Architecture of Consequence and 

I hope you share the belief that architecture 

can still do its work. Thank you.

Architecture of Consequence

Ole Bouman

Βαρύνουσα Αρχιτεκτονική
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κρίνεται στην πρόκληση των αναδυόμενων  

πόλεων που προβάλλουν τη δύναμη και τον πλού-

το τους παράγοντας αστικά σύμβολα και την αρχι-

τεκτονική ως τον κατεξοχήν κλάδο που διερευνά 

τις νέες μορφές οργάνωσης σε παγκόσμιο επί- 

πεδο. Ασφαλώς και είναι αρχιτεκτονική αυτό.

Τι θα ακολουθήσει, λοιπόν; Πιστεύω πως η 

Βαρύνουσα Αρχιτεκτονική θα προσφέρει τη δυνα-

τότητα στην αρχιτεκτονική να καταφέρει και πάλι 

να καταστεί σημαντική, σε μια χρονική συγκυρία 

κατά την οποία πολλοί πελάτες πιστεύουν πως δεν 

την χρειάζονται πλέον. Οι αρχιτέκτονες θα μπορέ-

σουν πιθανότατα να μας βοηθήσουν να αποκτή-

σουμε ένα πιο καθαρό περιβάλλον, πιο υγιεινό και 

πιο βιώσιμο, και να βρούμε χώρο εκεί όπου δεν 

το περιμένει κανείς: να η ματιά του αρχιτέκτονα 

που ανακάλυψε καινούριο χώρο σε αυτήν εδώ την 

περίπτωση. Θα μπορέσουν να φέρουν πιο κοντά 

τους ανθρώπους και να τους προσφέρουν γαλήνη. 

Θα προτείνουν νέες μορφές κοινωνικής επαφής, 

ακόμη και νέες μορφές αξίας πέρα από το βραχυ-

πρόθεσμο κέρδος, όπως εδώ, στο Μπουτάν, με 

τον δείκτη Ακαθάριστης Εθνικής Ευτυχίας.

Αυτή είναι η Βαρύνουσα Αρχιτεκτονική και 

ελπίζω να συμμερίζεστε την άποψη ότι η αρχιτε-

κτονική εξακολουθεί να μπορεί να επιτελέσει το 

έργο της. Σας ευχαριστώ.
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H «καλλιτεχνική Πρωτοπορία» ως επεξη-

γηματικός όρος ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά 

από δύο δεκαετίες στην αφάνεια. Η επανάκαμ-

ψη αυτή είναι ευπρόσδεκτη, εξακολουθεί όμως 

να λείπει η διαχρονική κατανόηση του όρου με 

την έννοια της πολιτιστικής κολεκτίβας. Ο πιο 

ουσιαστικός τρόπος για να αντιληφθεί κανείς 

την επανάκαμψη, τον ρόλο και τη σημασία του 

φαινομένου εξακολουθεί να είναι το βιβλίο Theory 

of the Avant-Garde του Peter Bürger, το οποίο πρω-

τοεκδόθηκε στα αγγλικά πριν από 25 και πλέον 

χρόνια (μια δεκαετία νωρίτερα είχε εκδοθεί το 

πρωτότυπο στα γερμανικά), ένα έργο που όμως 

έχει σοβαρές ελλείψεις ως ιστορική ανάλυση.

Τρεις από τις θέσεις που διατυπώνει ο 

Bürger αφορούν τη δημιουργία της «ιστορικής» 

Πρωτοπορίας των αρχών του 20ού αιώνα. Η μία 

αναφέρεται στο ότι μπορεί να εκληφθεί ως μία 

ιστορικά αναγκαία άρνηση της αυτονόμησης του 

αισθητισμού στα τέλη του 19ου αιώνα∙ η άλλη ότι 

μπορεί να θεωρηθεί μονολιθική ως ιδεολογία∙ και 

η τρίτη ότι η ιδεολογία αυτή επικεντρωνόταν ου-

σιαστικά στην κριτική του ίδιου του θεσμού της 

τέχνης. Αυτή η εισήγηση επιχειρεί να αντικρού-

σει τις θέσεις του Bürger, υποστηρίζοντας ότι και 

The potential of “the artistic avant-

garde” as an explanatory concept is again 

being recognised, after two decades in the wil-

derness. This recuperation is to be welcomed, 

but a developed historical understanding of 

it as a cultural collective is still lacking. The 

most influential model for conceptualising 

the emergence, role and significance of the 

phenomenon remains Peter Bürger’s Theory 

of the Avant-Garde, first published in English 

over a quarter century ago (and in its original 

German a decade before that), a work that has 

serious shortcomings as historical analysis.

Among Bürger’s premises is a set of 

three concerning the “historical” avant-garde 

formation of the early 20th century. These are 

that it can be taken as a historically neces-

sary negation of the autonomism of late 

nineteenth-century aestheticism; that it can 

be taken as monolithic in its ideology; and 

that this ideology was centred on a shared 

critique of the institution of art as such. This 

paper counters Bürger’s premises, arguing 

that the character and membership of the 

artistic avant-garde formation of Paris (the 

4
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first to emerge) were the product as much of 

contingency as of necessity, and that even as 

this formation was consolidated after 1900, far 

from being monolithic, it remained as ideo-

logically fractured and internally unstable as 

was French society at large, as the rising tide 

of nationalism and concomitant inter-class 

hostilities –to name but two contributory– cre-

ated social pressures, tensions and animosities 

within as much as beyond its proliferating 

milieux. 

However, I believe that one of Bürger’s 

key premises is of particular relevance to the 

Against All Odds project’s conference: namely, 

his assertion that the artistic avant-garde can 

be defined as having shared –as having been 

driven by– a sense of aesthetic purpose that 

was at bottom an ethical project, namely to 

return art to social praxis. This is an under-

standing of the avant-garde –and, by exten-

sion, of what has come to be called the “avant-

garde project”– that I suggest has become part 

of the “conventional wisdom” on it, adopted 

and adapted by scores of writers, teachers 

and cultural practitioners themselves. Yet it 

is an assertion that Bürger made on the basis 

of almost no historical evidence, offering no 

analysis of the material circumstances of the 

avant-garde’s simultaneous emergence in two 

dozen cities across Europe in the decade before 

1914, not to speak of the differentials between 

its particular exemplars. As a consequence, 

present understanding of one of the governing 

concepts in the historiography –not to speak 

of the politics– of modern culture (and thus of 

some of the key concerns of the Against All Odds 

conference) may be based on myth rather than 

history. The historical questions therefore re-

mained: who were the “historical avant-garde”? 

How and why were they so? How ethical –or 

even how aesthetical– was their purpose? One 

of the purposes of this paper, is to answer 

ο χαρακτήρας αλλά και η απήχηση της καλλιτε-

χνικής Πρωτοπορίας στο Παρίσι (όπου και πρω-

τοεμφανίστηκε) προέκυψαν λόγω της ιστορικής 

συγκυρίας και λόγω του ότι υπήρχε η συγκεκρι-

μένη ανάγκη εκείνη την εποχή, και ότι ακόμη και 

όταν το κίνημα αυτό είχε ήδη πλέον εδραιωθεί 

μετά το 1900, κάθε άλλο παρά μονολιθικό ήταν∙ 

αντίθετα, παρέμεινε τόσο κατακερματισμένο 

ιδεολογικά και ασταθές εσωτερικά όσο ήταν και 

η γαλλική κοινωνία γενικότερα, την εποχή που 

το εθνικιστικό κίνημα και οι συνεπαγόμενες 

εχθροπραξίες μεταξύ των κοινωνικών τάξεων –για 

να αναφέρουμε δύο μόνο από τους παράγοντες 

που έπαιξαν ρόλο– άρχισαν να ασκούν κοινωνική 

πίεση, να δημιουργούν εντάσεις και εχθρότητα 

τόσο εντός όσο και εκτός του δικού της περιβάλ-

λοντος που ολοένα και διευρυνόταν.

 Ωστόσο, μια από τις κεντρικές θέσεις του 

Bürger ήταν ιδιαίτερα επίκαιρη στο συνέδριο 

των δράσεων ΑΑΟ: πρόκειται συγκεκριμένα για 

την άποψή του ότι μπορεί κανείς να ορίσει την 

καλλιτεχνική πρωτοπορία ως ένα μόρφωμα που 

εκπορεύτηκε από μία αισθητική ανάγκη, η οποία 

βασιζόταν ουσιαστικά στην ηθική, δηλαδή το 

ζητούμενο ήταν η επιστροφή της τέχνης στην 

κοινωνική πρακτική. Αυτή είναι μια αντίληψη 

της πρωτοπορίας –και κατ’ επέκταση αυτού που 

καλείται «avant-garde project»– η οποία θεωρώ 

ότι αποτελεί μέρος του «αξιωματικού» της ορι-

σμού και την οποία υιοθετούν και προσαρμόζουν 

δεκάδες συγγραφείς, δάσκαλοι και δημιουργοί. 

Πρόκειται ωστόσο για μια θέση που ο Bürger 

προέταξε χωρίς κανένα σχεδόν ιστορικό τεκμή-

ριο, χωρίς να παρουσιάσει καμιά ανάλυση για τις 

συνθήκες υπό τις οποίες η πρωτοπορία εμφανί-

στηκε ταυτόχρονα σε 20 και πλέον πόλεις ανά την 

Ευρώπη μέσα στη δεκαετία πριν από το 1914, για 

να μην αναφερθούμε και στις διαφορές ανάμεσα 

στις επιμέρους εκφάνσεις της. Κατά συνέπεια, η 

τρέχουσα αντίληψη για μια από τις κεντρικές έν- 

νοιες της ιστοριογραφίας –για να μην πούμε και 

της πολιτικής– της μοντέρνας κουλτούρας (και 
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An avant-garde grouping: Filippo Tommaso Marinetti (cen-
tre), the founder of the Futurist movement, with the artists 
(left to right) Luigi Russolo, Carlo Carrà, Umberto Boccioni, 
and Gino Severini, 1912.
(Hulton Archive/Getty Images) 

Μια συνάθροιση της πρωτοπορίας: Ο ιδρυτής του κινήματος 
του Φουτουρισμού Filippo Tommaso Marinetti (κέντρο), με 
τους καλλιτέχνες (από αριστερά) Luigi Russolo, Carlo Carrà, 
Umberto Boccioni και Gino Severini το 1912. 
(Hulton Archive/Getty Images)
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άρα και για μερικά από τα καίρια ζητήματα που 

απασχόλησαν το συνέδριο των δράσεων ΑΑΟ) 

μπορεί να βασίζεται στον μύθο και όχι στην 

ιστορία. Άρα τα ιστορικά ερωτήματα παραμένουν: 

ποιοι αποτέλεσαν την «ιστορική Πρωτοπορία»; 

Πώς και γιατί; Πόσο ηθικός –ή ακόμη και πόσο 

αισθητικός– ήταν ο σκοπός τους; Ένας από τους 

στόχους αυτής της εισήγησης είναι να δώσει 

απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, και μάλιστα 

εξετάζοντας αρκετά λεπτομερώς τόσο το σε τι 

συνίστατο η πρωτοπορία όσο και το πώς διαμορ-

φώθηκε – εξ ου και το διττό νόημα του αγγλικού 

τίτλου της.

Για να κατανοήσουμε τις δύο αυτές πλευ-

ρές, πρέπει να γίνουν μερικές καίριες διακρίσεις: 

μεταξύ της ίδιας της τέχνης ως Πρωτοπορίας και 

μιας Πρωτοπορίας εντός της τέχνης· μεταξύ της 

Πρωτοπορίας και της περιθωριακής αντιδραστι-

κής κουλτούρας των μποέμ από τη μια μεριά, και 

από την άλλη του φιλελεύθερου επαγγελματισμού 

του αποσχιστικού κινήματος· τέλος, μεταξύ της 

στιγμής που πρωτοεμφανίστηκε η Πρωτοπο-

ρία και της στιγμής που εδραιώθηκε, διότι στη 

δεύτερη στιγμή ήταν που οριστικοποιήθηκε τόσο 

ο χαρακτήρας του κινήματος όσο και οι συνθήκες 

για τη βιωσιμότητά του. Ιχνηλατώντας την πορεία 

της μέσα από αυτές τις διαδοχικές διακρίσεις 

αντιλαμβανόμαστε ότι η εδραίωσή της ως μίας 

σταθερής κοινότητας η οποία αποτελούσε μέρος 

της αντικουλτούρας εξαρτήθηκε από την εμφά-

νιση συγκεκριμένων συνθηκών κατά τη δεκαετία 

που προηγήθηκε του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου. Οι 

συνθήκες αυτές είναι χωρισμένες σε δύο ομάδες. 

Η πρώτη είχε να κάνει με την αίσθηση μιας συλ-

λογικής ταυτότητας που ήταν εναλλακτική, αν όχι 

και ρητά αντίθετη, προς το κυρίαρχο μόρφωμα 

της «αποσχιστικής» προ-Πρωτοπορίας. Η ταυ-

τότητα αυτή εδραζόταν σε έναν επαγγελματισμό 

που ήταν και αυτός με τη σειρά του διαφορετι-

κός από τον αστικό επαγγελματισμό της άλλης 

πλευράς: ένας εναλλακτικός επαγγελματισμός του 

οποίου το κύρος και οι προδιαγραφές  

these questions, and to do so by considering in 

some detail both what constituted the forma-

tion of the avant-garde, and how it came to be 

formed; hence the double meaning of its title.

To understand these twin aspects, 

crucial distinctions need to be made: between 

art as such as avant-garde, and an avant-garde 

within art; between the avant-garde and, on 

the one hand, the marginalised oppositional 

culture of bohemia, on the other, the liberal 

professionalism of the secessionist movement; 

finally, between the moment of the avant-

garde’s emergence and that of its consolida-

tion, since it was in the latter moment that 

both the character of the avant-garde forma-

tion and the conditions for its sustainability 

were established. Tracing its pre-history 

through these successive distinctions, the 

avant-garde’s consolidation as a stable, 

counter-cultural community was dependent 

upon the emergence in that pre-first world 

war decade of two sets of conditions. The 

first was a sense of collective identity, alter-

native, if not always in explicit opposition, 

to the dominant formation of the “secession-

ist” pre-avant-garde. This was grounded in a 

professionalism that was itself distinct from 

the bourgeois professionalism of the latter: an 

alternative professionalism, whose status and 

standards were as carefully guarded as those 

of the bourgeois professionals, but on radically 

different terms, fundamental to which were 

the elaboration of distinctive (energetically 

promoted and contested) aesthetic principles 

that were not only different from, but often 

opposed to, those of the mainstream; the 

emphasis upon, and development of, equally 

independent technical means and craft inheri-

tances; and the mutual recognition of their 

common aspirations that was signaled by the 

epithet “avant-garde”. This collective identity 

could not have developed however without a 
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second set of conditions: those that made up a 

supporting infrastructure for avant-garde art 

practice. The artistic network was inseparable 

from that of the dealers, critics, collectors, 

exhibiting societies, little magazines, teaching 

studios and other vehicles of training, promo-

tion and intellectual exchange, which not only 

underwrote its activities but maintained its 

alternative and oppositional character. Central 

for both sets of conditions was a radical under-

standing of what it meant to be a professional 

artist in the new twentieth century cultural 

marketplace.

διαφυλάσσονταν το ίδιο προσεκτικά όσο και 

εκείνα των αστών επαγγελματιών, αλλά με ριζικά 

διαφορετικούς όρους. Τα θεμελιώδη χαρακτηρι-

στικά ήταν η θέσπιση (και η ενεργός προώθηση 

και υπεράσπιση) των δικών τους αισθητικών αρ-

χών οι οποίες δεν ήταν μόνο διαφορετικές, αλλά 

συχνά και αντίθετες προς εκείνες του κυρίαρχου 

ρεύματος· η ανάπτυξη και η καθιέρωση εξίσου 

ανεξάρτητων τεχνικών μέσων και καλλιτεχνικών 

παραδόσεων· και η αμοιβαία αναγνώριση των κοι-

νών τους φιλοδοξιών ο οποίες σηματοδοτούνταν 

από τον επιθετικό προσδιορισμό «πρωτοπορια-

κός».

Αυτή η συλλογική ταυτότητα, ωστόσο, δεν 

θα είχε αναπτυχθεί χωρίς την ύπαρξη της δεύτε-

ρης ομάδας συνθηκών: εκείνων που συναποτέλε-

σαν την υποστηρικτική υποδομή για την καλλιτε-

χνική πρακτική της Πρωτοπορίας. Το δίκτυο των 

καλλιτεχνών ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με ένα 

δίκτυο από εμπόρους τέχνης, τεχνοκριτικούς, 

συλλέκτες, εκθεσιακούς ομίλους, περιοδικά, 

εργαστήρια διδασκαλίας και άλλα μέσα εκπαί- 

δευσης, προώθησης και ανταλλαγής απόψεων 

που όχι μόνο στήριζαν τις δραστηριότητές του 

αλλά συντηρούσαν και τον εναλλακτικό και 

αντιδραστικό του χαρακτήρα. Κεντρική θέση και 

στα δύο σύνολα συνθηκών είχε μια ρηξικέλευθη 

αντίληψη ως προς το τι σήμαινε να είναι κανείς 

επαγγελματίας καλλιτέχνης στη νέα πολιτιστική 

αγορά του εικοστού αιώνα.

The avant-garde’s supporting infrastructure: 
the Cubists’ art dealer, Daniel-Henry Kahnweiler, in 1910. 
(RNN/Apeiron Fotos)

H υποστηρικτική υποδομή της πρωτοπορίας: ο έμπορος 
των Κυβιστών, Daniel-Henry Kahnweiler, το 1910. 
(RNN/Apeiron Fotos)
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Τη δεκαετία του 1970, εποχή ακραίων κοι-

νωνικών αναταραχών, ο Horst Rittel και ο Melvin 

Webber, κοινωνιολόγοι/πολεοδόμοι του Πανεπι-

στημίου του Berkeley της Καλιφόρνιας, επινόησαν 

τον όρο «στρυφνά προβλήματα». Επρόκειτο για 

σύγχρονα φαινόμενα, πολύ περίπλοκα και με 

ασαφή όρια, που κανένας άνθρωπος και κανένας 

επαγγελματικός χώρος δεν διέθετε τα εργαλεία 

για να τα επιλύσει αποτελεσματικά.1 Ύστερα από 

σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, τα στρυφνά προβλή-

ματα που έχουν εμφανιστεί ανά τον κόσμο είναι 

πλέον πολλά: η υπερθέρμανση του πλανήτη για 

παράδειγμα, ή η μάστιγα του AIDS, ή οι πόλεμοι 

με αφορμή την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο, 

ή η κατάρρευση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτι-

κού συστήματος που έχει τόσο έντονο αντίκτυπο 

στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου – όλα 

γίνονται ολοένα και πιο ανεξέλεγκτα λόγω του όλο 

και πιο χαλαρού πλαισίου που ρυθμίζει τη νεοφι-

λελεύθερη παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Όπως 

ακριβώς και «Η μάζα» σε μία δυσάρεστη ταινία 

επιστημονικής φαντασίας, αυτά τα τερατώδη προ-

βλήματα φαντάζουν ανυπέρβλητα ακριβώς επειδή 

αναπόφευκτα μεταμορφώνονται, δημιουργώντας 

έτσι νέες μορφές μοχθηρών προβλημάτων καθώς 

During the radical social upheavals of 

the 1970s, Horst Rittel and Melvin Webber, 

researchers in urban planning at the Univer-

sity of California, Berkeley, coined the term 

“wicked problems”. These were contemporary 

phenomena so complex and open-ended that 

no individual nor professional discipline was 

equipped to properly resolve them.1 Nearly 

four decades later, wicked problems abound 

throughout the world: consider global war- 

ming or the AIDS crisis, or wars inspired by 

our addiction to petroleum, or the collapse 

of the global economic system that is being 

felt so intensely in Greece and elsewhere in 

the world – all made more rampant through 

an increasingly de-regulated, neo-liberal 

globalized economy. Like “The Blob” in a bad 

science fiction film, these monstrous problems 

seem insurmountable precisely because they 

inevitably morph, thus generating new forms 

of wicked problems as they evolve – problems 

sometimes triggered by the unintentional 

consequences of people’s well intended  

interventions. 

 

5
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           Because singular or fixed solutions can 

no longer be understood as an attainable goal, 

activist projects today must develop innova-

tive, multi-disciplinary creative tactics that go 

beyond any individual’s vision. Contemporary 

activists are more likely to effectively critique, 

negotiate and ameliorate wicked problems if 

they work within the communities that are 

directly impacted by them. Such problems 

demand a new breed of “wicked activists” who 

manifest a fearless attitude and a dialogical 

imagination, at once intellectually rigorous, 

psychologically flexible, playful, subversive 

and brave enough to venture into territories 

where they are no longer celebrated as “the 

expert”. This approach to activist projects 

transforms monumental crises into genera-

tive aesthetic opportunities to produce – in 

Pierre Bourdieu’s vocabulary – new forms 

of ecοnomic, social, cultural, physical and 

ecological capital that can be traded in order to 

improve the material and psychological condi-

tions of daily life.2 

But how do cultural workers actually 

accomplish this kind of participatory practice? 

I would argue that it is no longer appropriate 

for the artist, designer, architect or curator 

to serve as the sole creative agent who works 

“on behalf” of a community. Working “for” 

a group of people is not as effective as wor-

king “with” them. Instead of one aesthetic 

genius leading the collaborative pack, it must 

be understood that everyone brings unique 

insights and skills to the table; in the face of 

fluxuating wicked problems, a seven year old 

child might have a more ingenious method 

for addressing a problem than a distinguished 

university professor. For this activist approach 

to be successful, all willing participants must 

feel compelled to engage in a deep listening 

practice, collaboratively conceptualizing and 

materially co-producing a prototype. 

εξελίσσονται – προβλήματα που μερικές φορές 

προκαλούνται από τις ακούσιες συνέπειες των 

καλοπροαίρετων ανθρώπινων παρεμβάσεων. 

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν πλέον να 

θεωρούνται εφικτές οι μεμονωμένες ή παγιωμένες 

λύσεις, τα οργανωμένα σχέδια των ακτιβιστών 

οφείλουν σήμερα να εξελίσσουν καινοτόμες, 

δημιουργικές τακτικές οι οποίες εκμεταλλεύονται 

τη γνώση πολλών διαφορετικών επαγγελματικών 

πεδίων, και συνάμα ξεπερνούν το όραμα ενός και 

μόνο ανθρώπου. Οι σύγχρονοι ακτιβιστές έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να ασκήσουν εποικο-

δομητική κριτική και να διαπραγματευτούν και να 

βελτιώσουν αποτελεσματικά τα στρυφνά προβλή-

ματα εάν αναλάβουν δράση μέσα στις κοινότητες 

που επηρεάζονται άμεσα από αυτά. Τέτοιου 

είδους προβλήματα απαιτούν και ένα νέο είδος 

«μοχθηρών ακτιβιστών», των οποίων η στάση 

οφείλει να είναι ατρόμητη, ενώ οι ίδιοι πρέπει να 

διαθέτουν φαντασία που ενεργοποιείται από τον 

διάλογο, πνευματική εγρήγορση, ψυχολογική ευ-

ελιξία, να έχουν διάθεση για παιχνίδι αλλά και για 

την ανατροπή, και να είναι αρκετά γενναίοι ώστε 

να μπορούν να ρισκάρουν να κινηθούν σε χώρους 

όπου δεν θεωρούνται πλέον οι «ειδικοί». Τα ακτι-

βιστικά projects που υιοθετούν την προσέγγιση 

αυτή, έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν 

τεράστιες κρίσεις σε δημιουργικές αισθητικές 

ευκαιρίες ώστε να παραχθούν αυτά που ο Pierre 

Bourdieu αποκαλεί νέες μορφές οικονομικού, 

κοινωνικού, πολιτισμικού, υλικού και οικολογικού 

κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

στόχο τη βελτίωση των υλικών και ψυχολογικών 

συνθηκών της καθημερινής ζωής.2 

Πώς, όμως, όσοι εργάζονται στον πολιτιστι-

κό τομέα μπορούν στην πραγματικότητα να επιτύ-

χουν αυτού του είδους τη συμμετοχική πρακτική; 

Πιστεύω ότι δεν ενδείκνυται πλέον ένας καλλιτέ-

χνης, ένας ντιζάινερ, ένας αρχιτέκτονας ή ένας 

επιμελητής να λειτουργεί σαν να είναι ο μοναδικός 

δημιουργικός παράγων που εργάζεται «εκ μέρους» 

μίας κοινότητας. Το να δουλεύεις «για» μία ομάδα 
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ανθρώπων δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όσο το 

να δουλεύεις «με» την ομάδα. Πρέπει να γίνει 

κατανοητό ότι όλοι μπορούν να ρίξουν μοναδικές 

ιδέες και τεχνικές στο τραπέζι, δεν αρκεί ένας ει-

δήμονας περί της αισθητικής να είναι επικεφαλής 

μίας ομάδας που λειτουργεί συνεργατικά∙ μπροστά 

στα ποικίλα στρυφνά προβλήματα, ένα επτάχρονο 

παιδί μπορεί να σκεφτεί μια πολύ πιο εφευρετική 

μέθοδο για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος 

απ’ ό,τι ένας διακεκριμένος πανεπιστημιακός 

καθηγητής. Για να είναι επιτυχημένη αυτή η 

ακτιβιστική προσέγγιση, όλοι όσοι επιθυμούν να 

συμμετάσχουν πρέπει να νιώθουν την ανάγκη να 

αφιερώσουν χρόνο στο να ακούσουν τους άλλους, 

ώστε συλλογικά να συλλάβουν το θεωρητικό 

κομμάτι του προβλήματος και στην πράξη να συν-

δημιουργήσουν ένα πρότυπο. 

Χρησιμοποιώ τη λέξη «πρότυπο» –ορμώ- 

μενη από τον λόγο που διατυπώνεται και την ορο-

λογία που χρησιμοποιείται στο σύγχρονο «design 

thinking» (τη συνεργατική και επαναληπτική 

δημιουργική διαδικασία μέσω της οποίας μερικοί 

άνθρωποι εργάζονται μαζί για να γεννήσουν 

ιδέες και να δημιουργήσουν ένα πρότυπο βάσει 

των προτάσεων/μοντέλων στα οποία κατέληξαν)3 

– διότι το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη 

συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών πεδίων 

και διαφορετικών γενεών είναι περισσότερο ένα 

εύπλαστο μοντέλο, ένα μοντέλο που χρειάζεται 

περαιτέρω επεξεργασία και συνεχόμενη βελτίωση. 

Τα πρότυπα είναι λειτουργικά μόνον όταν μπορούν 

να υλοποιηθούν, όπως και να επαναληφθούν, να 

τροποποιηθούν και να πολλαπλασιαστούν. Ένα 

ακτιβιστικό πρότυπο οφείλει να είναι προκλητικό: 

απαιτεί/καταδεικνύει μία πρόκληση στο status 

quo μίας κοινότητας ή ενός τόπου. Aυτά τα 

προκλητικά πρότυπα, o Δανός μηχανικός και θε-

ωρητικός Preben Mogensen τα αποκαλεί ευφυώς 

«provotypes» (από τον συνδυασμό των αγγλικών 

λέξειων provocative-prototype).4 

Τα προκλητικά πρότυπα που έχουν δημι-

ουργηθεί μέσα σε κοινότητες δεν φτιάχτηκαν για 

Early sketch for the Sapukay’s cluster bomb. 
(Scan from Rigo 23’s sketchbook)

Πρώιμο σχέδιο της βόμβας διασποράς του Sapukay.
(Σάρωση εικόνας από το μπλοκ σχεδίων του Rigo 23)
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I use the word “prototype” – owing to 

contemporary “design thinking” discourse3 

– because the outcome of this multi-disciplin-

ary, multi-generational collaborative labor is 

best understood as a malleable model, one 

subject to further scrutiny and ongoing refine-

ment. Prototypes are functional when they 

can be actually realized, as well as replicated, 

modified and multiplied. An activist proto-

type is meant to be provocative: it demands/

demonstrates a challenge to a community or 

site’s status quo. Such provocative prototypes 

are what Danish engineer and theorist Preben 

Mogensen cleverly calls, “provotypes”.4 

Community-generated provotypes are 

not meant to function as finished works: they 

are iterative proposals that challenge us to 

consider problems with fresh eyes. They may 

be exquisitely beautiful or perhaps painfully 

awkward; they may exceed expectations or 

fall short and require multiple revisions. They 

are, by nature, messy and discursive. Above 

all, they manifest primarily to circulate as 

material evidence that a diverse community of 

people harbor the capacity to work together, 

however inelegantly, to generate new forms 

of knowledge and make change in an ongoing 

way. 

A curatorial project like “Against All 

Odds” can also be understood as a provotype. It 

aims to inspire a public response by exhibiting 

a range of compelling ethically-oriented and 

socially-engaged aesthetic projects, inviting us 

to critique and expand our understanding of 

current cultural practices. But AAO’s curato-

rial aim is also to move beyond images, objects 

and words to incite local action in the face of 

Greece’s current wicked problems. Its curato- 

rial platform is both aesthetic and pedagogi-

cal. It features specific local and global practi- 

ces while simultaneously sparking intellectual 

debate about how to train 21st century artists, 

να χρησιμοποιηθούν σαν ολοκληρωμένα έργα: 

πρόκειται για διαδοχικά επαναλαμβανόμενες 

προτάσεις που μας προκαλούν να ξαναδούμε τα 

προβλήματα με φρέσκια ματιά. Μπορεί να είναι 

εξαιρετικά όμορφα ή ακόμη και επώδυνα άτεχνα∙ 

μπορεί να ξεπερνούν τις προσδοκίες μας ή αντι-

θέτως να μην τις πλησιάζουν καν και να απαιτούν 

επανεξέταση πολλές φορές. Είναι, από τη φύση 

τους, περίπλοκα και περιγραφικά. Πάνω από όλα, 

αποτελούν απτή απόδειξη του γεγονότος ότι μία 

ανομοιογενής ομάδα ανθρώπων διαθέτει πάντα 

τη δυνατότητα να δουλέψει ομαδικά, ακόμη και 

άκομψα ενίοτε, για να γεννήσει νέες μορφές γνώ-

σης και να επιφέρει προοδευτικά την αλλαγή. 

Ένα επιμελητικό project σαν το «Against 

All Odds» αποτελεί επίσης μία μορφή προκλητι-

κού προτύπου. Στόχος του είναι να εμπνεύσει την 

ανταπόκριση του κοινού εκθέτοντας μία γκάμα 

από συναρπαστικά αισθητικά projects που είναι 

προσανατολισμένα στην έννοια της ηθικής και 

εμπλέκουν την κοινωνία, προσκαλώντας μας να 

ασκήσουμε κριτική και να διευρύνουμε την πα-

γιωμένη αντίληψή μας όσον αφορά τις τρέχουσες 

πολιτιστικές πρακτικές. Όμως ο επιμελητικός 

στόχος των δράσεων ΑΑΟ είναι επίσης να προχω-

ρήσουν πέρα από τις εικόνες, τα αντικείμενα και 

τις λέξεις, και να δραστηριοποιήσουν τους ανθρώ-

πους σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των 

μοχθηρών προβλημάτων που ταλανίζουν σήμερα 

την Ελλάδα. Η επιμελητική του πλατφόρμα είναι 

συνάμα αισθητική και παιδαγωγική. Περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες τοπικές αλλά και παγκόσμιες πρα-

κτικές, ενώ συγχρόνως υποκινεί έναν θεωρητικό 

διάλογο πάνω στο πώς μπορούν να εκπαιδευτούν 

οι καλλιτέχνες, οι ντιζάινερ και οι αρχιτέκτονες 

του 21ου αιώνα ώστε να μπορούν να ανταποκρίνο-

νται αποτελεσματικά μέσα στις περίπλοκες συνθή-

κες που επικρατούν γύρω μας. Έχοντας θέσει αυ-

τόν τον στόχο, η επιμελητική πλατφόρμα του ΑΑΟ 

περιλαμβάνει δύο ακαδημαϊκά συνέδρια – το ένα 

είναι εστιασμένο στις θεωρητικές προσεγγίσεις της 

συμμετοχικής αισθητικής αντίληψης, και το άλλο 
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designers and architects to respond effectively 

within our complex environment. To that end, 

the AAO curatorial platform includes two aca-

demic conferences – one focused on theoretical 

approaches to participatory aesthetics and the 

other highlighting specific activists’ projects. 

The platform also includes the commis- 

sioning of several educational workshops 

in which university students collaborate to 

produce a range of as-yet uncreated provo-

types. For example, the virtual and physical 

cross-cultural collaboration between students 

from Parsons The New School for Design, the 

National Technical University of Athens, The 

Athens School of Fine Arts, and the Greek 

Parkour community challenged everyone 

involved to both glean from and reach beyond 

their own pedagogical training in order to 

create a new provotype in response to urgent 

conditions in the neighborhood of Exarchia. 

In a week-long intensive design workshop in 

Athens in March 2011, students and faculty 

debated various methodologies for ap- 

proaching activist work and collaboratively 

generated proposals for transforming local 

problems into creative opportunities: their 

prototyped actions could be carried out by 

workshop participants as well as other inter-

ested parties in the future.

Given that the yield of a curatorial 

project like AAO extends past the white cube 

of the Benaki Museum’s exhibition spaces, 

potentially rippling into studios of art, design 

and architecture academies and onto the 

Athenian streets and beyond, it is critical that 

we look harder at how the act of provotyping 

is culturally produced. Contemporary provo-

types are not just realized by activist-oriented 

makers alone, but also by the arts institutions 

that orchestrate, manage and shape such 

activities. It is no coincidence that there are 

so many similarly spirited curatorial projects 

αναδεικνύει συγκεκριμένα projects ακτιβιστών. 

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει επίσης τη διοργάνω-

ση εκπαιδευτικών εργαστηρίων κατά τη διάρκεια 

των οποίων φοιτητές διαφόρων πανεπιστημίων 

συνεργάζονται για να παραγάγουν νέα, δικής τους 

έμπνευσης προκλητικά πρότυπα. Για παράδειγμα, 

η διαπολιτισμική συνεργασία μέσω Διαδικτύου, 

αλλά και από κοντά, μεταξύ φοιτητών του πανεπι-

στημίου Parsons The New School for Design, του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της Σχολής Κα-

λών Τεχνών, και μελών της ελληνικής κοινότητας 

παρκούρ. Μια συνεργασία που έδωσε το έναυσμα 

σε όλους τους συμμετέχοντες να σταχυολογήσουν 

στοιχεία από την εκπαίδευση που έχουν ήδη 

λάβει, αλλά και να προχωρήσουν πέρα από αυτήν 

με στόχο να δημιουργήσουν ένα νέο προκλητικό 

πρότυπο που να ανταποκρίνεται στις επιτακτικά 

δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη γειτονιά 

των Εξαρχείων. Κατά τη διάρκεια ενός εντατικού 

εργαστηρίου με αντικείμενο το ντιζάιν που έγινε 

στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2011, οι φοιτητές και 

οι καθηγητές τους συζήτησαν διάφορες πιθανές 

μεθοδολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποι-

ηθούν για την υλοποίηση ακτιβιστικού έργου, και 

σε συνεργασία μεταξύ τους διατύπωσαν μερικές 

προτάσεις με στόχο τη μεταμόρφωση των τοπικών 

προβλημάτων σε δημιουργικές ευκαιρίες: οι δρά-

σεις που πρότειναν αποτελούν πρότυπα που έχουν 

τη δυνατότητα να εφαρμοστούν είτε από τους 

συμμετέχοντες στο εργαστήριο, είτε στο μέλλον 

από άλλους ενδιαφερόμενους. 

Δεδομένου ότι το αποτέλεσμα ενός επιμελη-

τικού project όπως το ΑΑΟ δεν περιορίζεται στους 

εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Μπενάκη, 

αντιθέτως μπορεί να διεισδύσει σε καλλιτεχνικά 

στούντιο, πανεπιστημιακούς χώρους όπου διδά-

σκονται το ντιζάιν και η αρχιτεκτονική, στους 

δρόμους της Αθήνας και ακόμη παραπέρα, είναι 

σημαντικό να μελετήσουμε ακόμη πιο διεξοδικά τη 

διαδικασία με την οποία γεννιούνται τα προκλητι-

κά πρότυπα μέσα σε ένα πολιτιστικό πλαίσιο. Τα 

σύγχρονα προκλητικά πρότυπα δεν εφαρμόζονται 
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μονάχα από δημιουργούς που είναι ούτως ή άλλως 

προσανατολισμένοι στον ακτιβισμό, αλλά και από 

ιδρύματα των τεχνών τα οποία ενορχηστρώνουν, 

διαχειρίζονται και διαμορφώνουν τέτοιου είδους 

δραστηριότητες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 

αυτή την εποχή υπάρχουν πάρα πολλά επιμελη-

τικά projects που τα διέπει παρεμφερές πνεύμα, 

τα οποία πολλαπλασιάζονται και εξαπλώνονται σε 

πολλούς διαφορετικούς πολιτιστικούς χώρους ανά 

τον κόσμο. Οπότε, είναι σημαντικό να μη μυθο-

ποιούμε τις συνθήκες υπό τις οποίες γεννιέται ο 

ακτιβισμός: αυτά τα projects που είναι προσα-

νατολισμένα σε περιβαλλοντικά ζητήματα, που 

ασχολούνται και με κοινωνικά προβλήματα και 

που είναι και προκλητικά από πολιτικής σκοπιάς 

δεν ξεπήδησαν από το κεφάλι ενός φιλότεχνου, 

οικολόγου Δία για να προσγειωθούν ως διά μαγεί-

ας στο Μουσείο Μπενάκη. Στην πραγματικότητα, 

η επιμελητική πλατφόρμα των δράσεων ΑΑΟ, 

όπως και άλλα παρεμφερή projects, είναι προϊόν 

ενός συγκεκριμένου είδους επιμελητικού «design 

thinking», το οποίο είναι ούτως ή άλλως ακτιβι-

στικό ως προς τον προσανατολισμό του. Στόχος 

μου είναι, επομένως, να διερευνήσω τη σχέση 

των αισθητικών projects με κοινωνικό αντίκτυπο, 

όπως το ΑΑΟ, μέσα στο ευρύτερο ιστορικό και 

θεωρητικό πλαίσιο της σύγχρονης επιμελητικής 

πρακτικής. 

Το 1998, ο κριτικός τέχνης της εφημερί-

δας New York Times Michael Brenson δήλωσε 

ευθαρσώς ότι «Ξεκίνησε η εποχή του επιμελη-

τή»5. Υποστήριξε ότι η εμβέλεια και η επιρροή 

πολλών κριτικών τέχνης με ακαδημαϊκές σπουδές 

επισκιάστηκε από την πληθώρα των ανεξάρτη-

των επιμελητών με επιχειρηματική διάθεση, οι 

οποίοι διοργάνωναν με υπερβολικό ζήλο μπιενά-

λε παντού, από τη Βενετία έως την Αβάνα, από 

το Γιοχάνεσμπουργκ έως το Σάο Πάολο, από το 

Βερολίνο έως το Πεκίνο – και ακόμη παραπέρα. 

Επιμελητών που δεν λειτουργούσαν πλέον μόνο 

ως ειδικοί επί της αισθητικής επιλέγοντας τελειω-

μένα έργα τέχνης από τα ατελιέ των καλλιτεχνών, 
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1. Milton, from Ivaporunduva, working on Teko Mbarate 
in rented garage in Cananeia.
2. Sergio Neves from Cananeia weaving yarn onto 
Sapukay’s tail fin.
(Photo: Rigo 23)

1. Ο Milton, από την Ivaporunduva, δουλεύοντας στο Teko 
Mbarate σε νοικιασμένο γκαράζ στην Cananeia.
2. Ο Sergio Neves από την Cananeia υφαίνει μαλλί στο 
ουραίο πτερύγιο του Sapukay.
(Φωτό: Rigo 23)
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proliferating at this historical moment in 

a variety of cultural venues throughout the 

world. Given that reality, it is important not to 

mythologize conditions of activist production: 

these environmentally-oriented, socially-

engaged and politically provocative projects 

did not spring from the head of an art-loving, 

eco -or “green”- minded Zeus, miraculously 

landing at the Benaki Museum. The AAO 

curatorial platform and similar projects are, 

in fact, products of a specific type of curatorial 

design thinking, one that is itself activist in 

its orientation. Therefore, I’d like to examine 

the relationship of socially-engaged aesthetic 

projects like AAO within the broader historical 

and theoretical framework of contemporary 

curatorial practice. 

In 1998, New York Times art critic Mi-

chael Brenson baldly announced, “The era of 

the curator has begun.”5 He argued that the 

scope and influence of many academically 

trained art critics had been overtaken by a 

bevy of entrepreneurial, independent cura-

tors, frenetically developing biennials from 

Venice to Havana, Johannesburg to Sao Paolo, 

Berlin to Beijing and beyond. They were no 

longer simply functioning as aesthetic con-

noisseurs by selecting finished works from 

artists’ studios, but also commissioning new 

works that responded to their chosen theme. 

This constituted a major curatorial paradigm 

shift, one where contemporary art curators 

enjoy new stature as enterprising cultural 

producers in their own right. As art critic 

David Levi Strauss astutely noted, “for better 

or worse, curators have become, especially in 

the last ten years, the principal representatives 

of some of our most persistent questions and 

confusions about the social role of art.”6 People 

interested in doing projects in the public 

sphere have been offered institutional support 

by these enterprising new curators, who now 

αλλά είχαν αρχίσει και να κάνουν παραγγελίες για 

νέα έργα τα οποία θα ανταποκρίνονταν στο θέμα 

που οι ίδιοι είχαν επιλέξει. Αυτό αποτέλεσε μείζο-

να μετατόπιση του επιμελητικού παραδείγματος, 

κατά την οποία οι σύγχρονοι επιμελητές τέχνης 

απολαμβάνουν μία εντελώς νέα τάξη πραγμάτων 

ως μία καινούρια κατηγορία τολμηρών επαγγελμα-

τιών που παράγουν πολιτισμό. Ο κριτικός τέχνης 

David Levi Strauss έκανε μία οξυδερκή παρατή-

ρηση λέγοντας ότι «μας αρέσει δεν μας αρέσει, 

οι επιμελητές αποτελούν πλέον, ειδικά κατά την 

τελευταία δεκαετία, την προσωποποίηση ορισμέ-

νων από τα πιο επίμονα ερωτήματά μας, αυτών 

που μας προκαλούν σύγχυση αναφορικά με τον 

κοινωνικό ρόλο της τέχνης»6. Αυτοί οι πολυμήχα-

νοι νεόκοποι επιμελητές, οι οποίοι συνεργάζονται 

πλέον απευθείας με τα επιχειρηματικά συμφέρο-

ντα και τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς για 

να αναθέσουν και να ενορχηστρώσουν ακτιβιστικά 

projects μέσα σε κοινότητες, μπορούν μέχρι και 

να προσφέρουν θεσμική υποστήριξη σε ανθρώ-

πους που ενδιαφέρονται να οργανώσουν projects 

στον δημόσιο χώρο. 

Είναι σύνηθες φαινόμενο σήμερα οι ανεξάρ-

τητοι επιμελητές να είναι οι ίδιοι και καλλιτέχνες ή 

να διατηρούν το δικό τους γραφείο ως αρχιτέκτο-

νες ή ντιζάινερ, και να διεκπεραιώνουν παράλληλα 

τον ρόλο του Διευθυντή Παραγωγής διαφόρων 

projects στη βιομηχανία της διασκέδασης, ή να 

προσφέρουν υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβού-

λου που αναλαμβάνει ένα project από την αρχή 

μέχρι το τέλος. Να επινοούν δηλαδή οι ίδιοι ένα 

θέμα, να βρίσκουν χρηματοδότηση, να σχεδιάζουν 

την προώθηση και την επικοινωνία του, και να 

οργανώνουν τη ροή των απαραίτητων πληροφο-

ριών, των υλικών και της απαιτούμενης εργασίας 

ώστε να υλοποιήσουν το project από τη σύλληψη 

έως την ολοκλήρωσή του. Αντί να εστιάζουν το 

ενδιαφέρον και την ενεργητικότητά τους στο να 

στήνουν με τέχνη τελειωμένα έργα μέσα σε έναν 

εκθεσιακό χώρο, οι επιμελητές σήμερα στήνουν με 

τέχνη τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την  
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in doing activist-oriented projects must part-

ner with large-scale cultural or educational 

institutions. They operate with a high degree 

of risk, not able to predict nor control the for-

mal and political outcomes of the projects they 

set in motion. This curatorial paradigm shift, 

celebrated by some and bemoaned by others, 

constituted what visual culture theorist Irit 

Rogoff describes as, “a move away from a focus on 

objects, dominant aesthetics and art market interests 

towards an insistence on exploring the unchartable, 

process-oriented nature of any creative practice.”7

One of the most common tendencies 

of this new curatorial paradigm has been 

called the “educational turn in curatorial practice”: it 

describes the intersection of pedagogy and ex-

hibition making. Of course, the urge to merge 

art and intellectual discovery – especially by 

engaging in radical pedagogical methods – is 

nothing new. It has historical antecedents in 

collaborative projects like the “Womanhouse” 

project in Los Angeles, California (where in 

the 1970s a group of students and faculty 

from CalArts engaged in a hands-on renova-

tion project of a house through which they 

explored feminist consciousness through 

seminars and performance events), or the 

Social Sculpture projects of Joseph Beuys (such 

as his 1982 “7000 Oaks” tree-planting project 

at Documenta VII, where he delivered lectures 

on redirecting artistic and cultural practices 

to promote ecological sustainability under the 

auspices of his Free International University). 

By the late 1990s, however, it was beco- 

ming commonplace for creative practitioners 

and art institutions – from small artist-run 

spaces to major museums – to emulate school 

environments within their projects, provid-

ing opportunities for practitioners to “re-train 

and re-tool.” In the best cases, these dialogi-

cal exchanges were compelling, but, as Irit 

Rogoff warned, “it has (also) led all too easily into 

αυτού του νέου παραδείγματος στον χώρο των 

επιμελητών έχει ονομαστεί «στροφή της επιμελητικής 

πρακτικής προς την εκπαίδευση»: δηλαδή η συνάντηση 

της παιδαγωγικής και της οργάνωσης εκθέσεων. 

Βεβαίως, η ανάγκη να συναντηθούν η τέχνη με 

την πνευματική ανακάλυψη –ειδικά με τη χρήση 

καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων– δεν είναι 

διόλου καινούρια. Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο 

με συνεργατικά projects όπως το «Womanhouse» 

στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας (όπου, κατά 

τη δεκαετία του 1970, μία ομάδα φοιτητών και 

καθηγητών του ινστιτούτου CalArts έλαβε μέρος 

σε ένα συνεργατικό project για την ανακαίνιση 

ενός σπιτιού μέσω του οποίου μελέτησαν τη φεμι-

νιστική συνείδηση, οργανώνοντας σεμινάρια και 

περφόρμανς), ή τα Social Sculpture projects του 

Joseph Beuys (όπως το «7000 Oaks», το project 

δενδροφύτευσης το 1982 για την Documenta 

VII, όπου έδωσε διαλέξεις με θέμα την αλλαγή 

κατεύθυνσης των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών 

πρακτικών με στόχο την προώθηση της  

βιωσιμότητας του περιβάλλοντος υπό την αιγίδα 

του δικού του Free International University). 

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990 όμως, είχε 

γίνει πλέον κοινή πρακτική για δημιουργούς και 

ινστιτούτα τέχνης –από τους μικρούς χώρους που 

τους διεύθυναν καλλιτέχνες έως τα πιο σημαντικά 

μουσεία– να αναπαριστούν τα σχολικά περιβάλ-

λοντα στα projects τους, προσφέροντας έτσι 

ευκαιρίες στους συμμετέχοντες να «ξανα-εκπαι-

δευτούν και να ξανα-οργανωθούν». Στις καλύτερες 

περιπτώσεις, αυτές οι ανταλλαγές με βάση τον 

διάλογο ήταν εξαιρετικές. Αλλά, όπως προέβλεψε 

η Irit Rogoff, αυτή η πρακτική «οδήγησε (επίσης) 

πολύ γρήγορα στην ανάδυση μίας μορφής ‘παιδαγωγικής 

αισθητικής’ κατά την οποία ένα τραπέζι στη μέση ενός 

δωματίου, μερικά άδεια ράφια βιβλιοθήκης, ένα αρχείο που 

έχει δημιουργηθεί από διάφορα μικροαντικείμενα και όλο και 

μεγαλώνει, ένα σενάριο που περιλαμβάνει μία αίθουσα δι-

δασκαλίας ή διαλέξεων, ή η υπόσχεση για μία συζήτηση μας 

απάλλαξαν από το βάρος να επανεξετάζουμε σε καθημερινή 

βάση και να βρίσκουμε τρόπους να απαλλαχτούμε από μόνοι 
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directly collaborate with business interests and 

Non-Governmental Organizations to commis-

sion and orchestrate community-based activist 

projects. 

It is not uncommon for independent 

curators to maintain studio practices of their 

own while they function like an Executive Pro-

ducer in the entertainment industry, or an ad-

ept service designer on behalf of others. They 

conceptualize a theme, locate funding sources, 

find ways to brand their projects through 

communication design, and organize the flow 

of information, materials and labor required 

to realize the project from its inception to its 

aftermath. Rather than focusing their ener-

gies on artfully assembling completed pieces 

into an exhibition space, curators now artfully 

assemble the conditions for fruitful collabora-

tive productions between artists and broader 

constituencies. 

More often than not, curators interested 

ολοκληρωμένη παραγωγή μιας αποδοτικής 

συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών και φορέων ή 

ιδρυμάτων από οποιονδήποτε χώρο. 

Πολύ συχνά οι επιμελητές που θέλουν να 

οργανώσουν ακτιβιστικά projects, πρέπει να 

συνεργαστούν με μεγάλα πολιτιστικά ή εκπαιδευ-

τικά ιδρύματα. Το ποσοστό ρίσκου που αναλαμ-

βάνουν είναι υψηλό, καθώς δεν είναι δυνατόν να 

προβλέψουν ούτε να ελέγξουν το αποτέλεσμα των 

projects που ξεκινούν, ως προς τη μορφή ή το 

πολιτικό τους περιεχόμενο. Αυτή τη μετατόπιση 

του παραδείγματος στον χώρο των επιμελητών, 

την οποία άλλοι την εξυμνούν και άλλοι την κατη-

γορούν, η θεωρητικός του οπτικού πολιτισμού Irit 

Rogoff την περιέγραψε ως «μία κίνηση που απομακρύ-

νει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος από τα αντικείμενα, την 

επικρατούσα αισθητική και τα συμφέροντα της αγοράς της 

τέχνης, και το μετατοπίζει προς την εξερεύνηση της φύσης 

κάθε δημιουργικής πρακτικής που δεν μπορεί να χαρτογρα-

φηθεί, εστιάζοντας στη διαδικασία».7

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά 
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the emergence of a mode of  ‘pedagogical aesthetics’ in 

which a table in the middle of the room, a set of empty 

bookshelves, a growing archive of assembled bits and 

pieces, a classroom or lecture scenario, or the promise of a 

conversation have taken away the burden to rethink and 

dislodge daily those dominant burdens ourselves.”8 

What matters, of course, is not to pro-

duce a visually appealing image of learning. It 

is to create a condition in which the difficult 

task of actually listening to one another and 

challenging our own previous assumptions is 

experienced. This requires hard intellectual 

work, so it has now become common for criti-

cal studio practice to be referred to as doing 

“research”. Not surprisingly, in the last two 

decades, PhD programs in studio art have 

emerged globally, attempting to foster – as 

well as to co-opt, manage and institution-

ally control – the terms of what constitutes the 

boundaries of this aesthetic research.

But short of re-enrolling in university, 

a growing number of curators now carefully 

design projects so that conversations became 

their centerpiece. As a result, major art venues 

function as hosts to the kind of speculative 

conversations that can only happen without 

the policing mechanisms of academia or 

specialist professional societies at play. Think 

of Catherine David’s 1997 Documenta X, with 

its “100 days/100 guests” lecture program, or 

Okwui Enwezor’s 2002 Documenta with its 

de-centralized “platforms” of panel discussions 

happening in four cities across four conti-

nents. Curators now regularly invite former 

“outsiders” to come to the table: especially 

those with diverse disciplinary insights or life 

experiences that have been previously excluded 

from the aesthetic canon or art school cur-

riculum. 

Major art institutions currently promote 

themselves less as exhibition sites than as 

places to gather, access innovative multi-disci-

μας από τα σημαντικά προβλήματα».8 

Η ουσία, βεβαίως, δεν είναι να δημιουργού-

με μία οπτικά ευχάριστη εικόνα της μάθησης∙ είναι 

να δημιουργούμε τις συνθήκες υπό τις οποίες να 

μπορούμε πραγματικά να ακούμε ο ένας τον άλ-

λον και να αμφισβητούμε τις παγιωμένες αντιλή-

ψεις μας. Αυτό, όμως, απαιτεί σκληρή πνευματική 

δουλειά, εξ ου και έχουμε φτάσει στο σημείο να 

αποκαλούμε «έρευνα» τη δουλειά ενός καλλιτέχνη 

η οποία εμβαθύνει στο θέμα της αντί να περιο-

ρίζεται στην αισθητικά όμορφη εικόνα. Και δεν 

αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι κατά τις τελευ-

ταίες δύο δεκαετίες έχουν εμφανιστεί σε όλον τον 

κόσμο διδακτορικά προγράμματα με αντικείμενο 

τις εικαστικές τέχνες που εμβαθύνουν θεωρητικά 

στη θεματολογία των έργων που παράγονται, σε 

μία προσπάθεια να καλλιεργήσουν –όπως επίσης 

και να συμπεριλάβουν, να διαχειριστούν και να 

ελέγξουν θεσμικά– τους όρους που συνθέτουν τα 

όρια αυτής της αισθητικής έρευνας. 

Αλλά, αντί να ξανακάνουν πανεπιστημι-

ακές σπουδές, όλο και περισσότεροι επιμελητές 

σχεδιάζουν σήμερα με πολλή προσοχή projects 

των οποίων το επίκεντρο είναι οι συζητήσεις. 

Ως αποτέλεσμα, πολύ σημαντικοί χώροι τέχνης 

φιλοξενούν ένα είδος θεωρητικών συζητήσεων 

οι οποίες μπορούν να γίνουν μόνο χωρίς την 

ύπαρξη μηχανισμών αστυνόμευσης σαν αυτών που 

υπάρχουν στα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή σε εξειδι-

κευμένες οργανώσεις επαγγελματικών κλάδων. 

Θυμηθείτε την Documenta X του 1997 με διευθύ-

ντρια την Catherine David που συμπεριλάμβανε 

το πρόγραμμα διαλέξεων «100 ημέρες / 100 προ-

σκεκλημένοι»∙ ή την Documenta του 2002, με τον 

Okwui Enwezor να διοργανώνει αποκεντρωμένες 

«πλατφόρμες» συζητήσεων με ομάδες ομιλητών σε 

τέσσερις πόλεις και σε τέσσερις ηπείρους. Σήμερα, 

οι επιμελητές συχνά προσκαλούν πρώην «εκτός 

κύκλου» ανθρώπους για να συμμετάσχουν σε μία 

συζήτηση: ειδικά εκείνους που διαθέτουν γνώσεις 

από διαφορετικά γνωστικά πεδία ή εμπειρίες ζωής 

που παλαιότερα είχαν αποκλειστεί από τον αισθη-
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plinary bodies of knowledge, debate ideas, pro-

fessionally network, self-organize, and articu-

late new research questions for one’s practice. 

It was in a Post-Fordist cultural context like 

this that art critic and curator Nicolas Bour-

riaud famously invented the term “Relational 

Aesthetics”9 which focused on the frameworks 

in which various kinds of social interactions 

could occur. Clearly, one of the primary ques-

tions emerging from these conversations is: 

“Who gets to produce culture, for whom, and 

why?” With this ever-expanding aesthetic 

scope, contemporary curators have brought to 

light many kinds of socially-engaged aesthetic 

practices that are relational in nature, thereby 

illuminating the shadowy edges of what Marx-

ist theorist Gregory Sholette calls the “Dark 

Matter” of the art world.10 

Sholette argues that, like the 96% of our 

universe that remains invisible to astrono-

mers’ eyes while supporting the stars and 

galaxies that visibly glow in the night sky, 

the “dark matter of the art world” consists of 

a multitude of repressed yet obvious creative 

practices that have historically remained  

ignored or deliberately disregarded by mu- 

seums, art galleries, aesthetic publications 

and academic programs. Aesthetic dark matter 

functions to quietly support the stars of the 

official creative market by serving as their 

invisible counterpoint in a competitive capita- 

list economy. “Dark matter” includes: Sunday 

painters and so-called “failed” art students, 

drag queen and folk festival costume-desi- 

gners, political protest graphics, gardeners, 

chefs, puppeteers and woodworkers, neighbor-

hood muralists, game and website designers, 

religious artists, women in knitting circles 

and quilting bees, craftspeople working in 

developing countries, etc. – namely, individu-

als and collectives whose aesthetic sensibilities 

flourish within subcultures but who, until 

τικό κανόνα ή από το πρόγραμμα σπουδών στις 

σχολές καλών τεχνών. 

Τα πιο σημαντικά ιδρύματα τέχνης προω-

θούνται σήμερα λιγότερο ως εκθεσιακοί χώροι και 

περισσότερο ως μέρη για να συγκεντρωθούν άν-

θρωποι, να αποκτήσουν πρόσβαση σε καινoτόμo 

γνώση από διαφορετικά γνωστικά πεδία, να συζη-

τήσουν απόψεις, να δικτυωθούν επαγγελματικά, 

να αυτο-οργανωθούν, και να διατυπώσουν καινού-

ρια ερωτήματα προς διερεύνηση όσον αφορά τον 

δικό τους τομέα. Σε ένα τέτοιο πολιτιστικό πλαίσιο 

Μεταφορντισμού, ο κριτικός τέχνης και επιμε-

λητής Nicolas Bourriaud επινόησε τον διάσημο 

όρο «Σχεσιακή Αισθητική» (Relational Aesthet-

ics),9 ο οποίος αναφέρεται ως επί το πλείστον 

στις διάφορες περιστάσεις όπου λαμβάνουν χώρα 

πολλών ειδών κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Είναι 

σαφές ότι μία από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις 

που αναδύονται από αυτές τις συζητήσεις είναι: 

«Ποιος τελικά παράγει πολιτισμό, για ποιον, και 

γιατί;». Μέσα σε αυτό το συνεχώς διευρυνόμενο 

αισθητικό πλαίσιο, οι σύγχρονοι επιμελητές έχουν 

φέρει στο φως πολλές αισθητικές πρακτικές που 

εστιάζουν σε κοινωνικά ζητήματα, οι οποίες είναι 

σχεσιακές στην ουσία τους, και ως εκ τούτου φω-

τίζουν τα ασαφή όρια αυτού που ο θεωρητικός του 

Μαρξισμού Gregory Sholette αποκαλεί «Σκοτεινή 

Ύλη» (Dark Matter) του κόσμου της τέχνης.10 

Ο Sholette υποστηρίζει ότι, όπως ακριβώς 

και το 96% του σύμπαντος παραμένει αθέατο στα 

μάτια των αστρονόμων παρόλο που περιέχει τους 

αστερισμούς και τους γαλαξίες των οποίων το φως 

είναι ορατό στον νυχτερινό ουρανό, έτσι και «η 

σκοτεινή ύλη του κόσμου της τέχνης» αποτελείται 

από πληθώρα αόρατων αλλά συνάμα πρόδηλων δη-

μιουργικών πρακτικών τις οποίες τις αγνοούν για 

χρόνια ή εσκεμμένα τις έχουν βάλει στο περιθώριο 

τα μουσεία, οι γκαλερί, οι εκδόσεις τέχνης και τα 

ακαδημαϊκά προγράμματα. Αυτό που κάνει η αι-

σθητική σκοτεινή ύλη είναι να υποστηρίζει αθόρυ-

βα τα αστέρια της επίσημης δημιουργικής αγοράς 

αναλαμβάνοντας τη θέση του αθέατου αντίπα-
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very recently, were essentially banned from 

the neatly prescribed boundaries of a modern-

ist aesthetic canon. 

This variety of so-called dark matter is 

worth describing in detail because it clarifies 

that it often involves common craft practices – 

things that have traditionally been a ubiqui-

tous part of daily life, from knitting to gard- 

ening to sewing to cooking. Such crafts are 

now being revalued and harnessed by many 

emerging “relational” artists like Cat Mazza, 

as well as art world stars like Jeremy Deller and 

Rirkrit Tiravanija – precisely because they offer 

materials and methodologies that are both 

familiar and intergenerational, and collective 

in spirit. While the history of the European 

avant garde is filled with examples of artists 

gravitating toward folk crafts to counteract 

official dogmas of their time, they often sub-

sumed marginalized cultural forms into their 

own individualized work. But contemporary 

artists like Deller actually amplify the material 

practices they witness in the word, like the 

working class community gardens he aestheti-

cally framed within the 2007 Münster Skulp-

tur Projekte – a kind of craft “ready-made” that 

became the site for deeper research on unique 

forms of local knowledge.

Artists and curators today are bringing 

to light common craft modes and the particu-

lar communities that generate them. They 

are recognized in their own right as valuable 

partners with unique forms of local knowledge 

that can be celebrated and exchanged more 

widely in the public sphere. In fact, these 

common hands-on making practices and the 

social interactions that accompany them can 

provide a viable entry point for community 

engagement. Activist craft processes – com-

monly referred to as “craftivism”11 – suggest 

the compatibility between acts of crafting and 

engagement in political activism: both activi-

λου δέους στην ανταγωνιστική καπιταλιστική 

οικονομία. Η «σκοτεινή ύλη» συμπεριλαμβάνει: 

ερασιτέχνες ζωγράφους και τους αποκαλούμενους 

«αποτυχημένους» φοιτητές καλών τεχνών, σχεδι-

αστές κοστουμιών για drag queens και για λαϊκές 

φιέστες, κάθε είδους έργο με θέμα την πολιτική 

διαμαρτυρία, κηπουρούς, μάγειρες, μαριονετίστες 

και ξυλουργούς, όσους φιλοτεχνούν τοιχογρα- 

φίες με γκράφιτι στις γειτονιές, σχεδιαστές παιχνι-

διών και ιστοσελίδων, καλλιτέχνες με αντικείμενο 

θρησκευτικά θέματα, γυναίκες που συγκεντρώ-

νονται για να πλέξουν και να κεντήσουν, τεχνίτες 

που εργάζονται σε αναπτυσσόμενες χώρες, κ.λπ. 

– με άλλα λόγια, άτομα και ομάδες των οποίων οι 

αισθητικές ευαισθησίες ανθούν μέσα σε υποκουλ-

τούρες, αλλά οι οποίοι, μέχρι πολύ πρόσφατα, 

ήταν εκ των πραγμάτων αποκλεισμένοι από το 

σαφώς καθορισμένο πλαίσιο του μοντερνιστικού 

αισθητικού κανόνα. 

Αξίζει τον κόπο να περιγράψει κανείς με 

λεπτομέρεια την ποικιλία της επονομαζόμενης  

σκοτεινής ύλης διότι έτσι μόνο διαφαίνεται ότι 

εμπεριέχει κοινές χειροτεχνικές πρακτικές – 

πράγματα που παραδοσιακά αποτελούσαν ένα 

πανταχού παρόν κομμάτι της καθημερινής ζωής, 

από το πλέξιμο μέχρι την κηπουρική, μέχρι και το 

ράψιμο ή τη μαγειρική. Πολλοί ανερχόμενοι «σχε-

σιακοί» καλλιτέχνες όπως ο Cat Mazza, αλλά και 

παγκοσμίως διάσημα αστέρια της τέχνης όπως ο 

Jeremy Deller και ο Rirkrit Tiravanija, επανεκτι-

μούν σήμερα τέτοιου είδους τεχνοτροπίες και τις 

χρησιμοποιούν – ακριβώς επειδή οι μεθοδολογίες 

και τα υλικά τους είναι και οικεία αλλά και δια-

χρονικά, και διέπονται από πνεύμα συνεργατικό. 

Αλλά και η ιστορία της ευρωπαϊκής Πρωτοπορίας 

βρίθει από παραδείγματα καλλιτεχνών που επιλέ-

γουν να δουλέψουν με τις λαϊκές τεχνοτροπίες για 

να αντιδράσουν στα επίσημα δόγματα της εποχής 

τους, χρησιμοποιώντας όμως συχνά πολιτιστικές 

φόρμες του περιθωρίου για να δημιουργήσουν 

το προσωπικό τους έργο. Υπάρχουν βέβαια και 

οι σύγχρονοι καλλιτέχνες που ενσωματώνουν στο 
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ties fuel a sense of agency in the world. While 

not the only way to inspire a community to 

develop innovative provotypes for social/eco-

logical change, time-honored craft techniques 

and their familiar forms can serve as a useful 

lingua franca, especially amongst groups of 

people who have not previously established 

social bonds or who are uneasy about how to 

address challenging aspects within their daily 

lives. 

Perhaps it is best to demonstrate this 

argument through a case study of a recent 

socially and environmentally engaged activist 

curatorial project entitled Human/Nature: Artists 

Respond to a Changing Planet,12 and, in particular 

artist Rigo 23’s contribution to it. This project 

was the invention of enterprising curators who 

designed a network of contemporary artists, 

artisans, cultural institutions, specific com-

munities, universities, non-profit organiza-

tions and businesses. The project highlighted 

conversation as its primary centerpiece. It 

focused on what could be learned through 

engagement with a craft and community that 

had previously existed in the shadowy “dark 

matter” of the artworld. Requiring six years 

from start to finish, its aim was to inspire 

social interaction between people who had not 

previously met one another, commissioning 

them to collaboratively generate a physical 

provotype in the face of a wicked problem. 

More specifically, Human/Nature aimed to 

generate local and global interest in preserving 

the cultural and ecological value of UNESCO-

designated World Heritage Sites. It described 

itself as, “a pioneering artist residency and 

collaborative exhibition project that, for the 

first time on this scale, uses contemporary art 

to investigate the changing nature of some of 

the most biodiverse regions on earth and the 

communities that inhabit those regions.”13 

The project was the brainchild of RARE, a US-

έργο τους αυτά που παρατηρούν στον κόσμο γύρω 

τους, όπως ο Deller, ο οποίος ενέταξε με τη δική 

του αισθητική αντίληψη τους κήπους μίας κοινό-

τητας της εργατικής τάξης στο Münster Skulptur 

Projekte – ένα είδος «readymade» της χειροτεχνί-

ας που αποτέλεσε τόπο σε βάθος έρευνας πάνω σε 

μοναδικές φόρμες τοπικής γνώσης. 

Σήμερα οι καλλιτέχνες και οι επιμελητές 

φέρνουν στο φως συνηθισμένες μορφές χειροτε-

χνίας και τις συγκεκριμένες κοινότητες που τις 

δημιουργούν – οι οποίες κατά αυτόν τον τρόπο 

αναδεικνύονται πλέον ως πολύτιμοι συνεταίροι με 

ένα μοναδικό είδος τοπικής γνώσης που θεωρείται 

σήμερα σημαντική και αξίζει να διαδοθεί ακόμη 

περισσότερο. Στην πραγματικότητα, αυτές οι 

κοινές συνεργατικές πρακτικές δημιουργίας και 

η κοινωνική αλληλεπίδραση που συνεπάγονται, 

μπορούν να προσφέρουν μια βιώσιμη αφορμή για 

τη συνεργασία μεταξύ των μελών μίας κοινότητας. 

Οι ακτιβιστικές χειροτεχνικές διαδικασίες –για 

τις οποίες έχει επικρατήσει ο όρος «craftivism»11 

(από τον συνδυασμό των αγγλικών λέξεων craft 

& activism)– υποδηλώνουν τη συμβατότητα 

που υπάρχει μεταξύ χειροτεχνικών δράσεων και 

πολιτικού ακτιβισμού: και οι δύο δραστηριότητες 

προσφέρουν στον κόσμο την αίσθηση της αυτο-

διάθεσης. Αν και δεν είναι ο μόνος τρόπος για να 

εμπνευστεί μία κοινότητα για να δημιουργήσει 

καινοτόμα προκλητικά πρότυπα που θα επιφέ-

ρουν την κοινωνική/περιβαλλοντική αλλαγή, οι 

τεχνικές χειροτεχνίας που χρησιμοποιούνται επί 

τόσα χρόνια, αλλά και η μορφή τους που είναι 

τόσο οικεία, μπορούν να χρησιμεύσουν ως κοινή 

γλώσσα, ειδικά μεταξύ ομάδων που αποτελούνται 

από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν προηγουμένως 

εδραιώσει κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ τους, ή 

που δεν είναι σίγουροι για το πώς μπορούν να 

αντιμετωπίσουν τις δύσκολες πλευρές της καθημε-

ρινότητάς τους. 

Θα ήταν ίσως καλύτερο να αναπτύξουμε 

περαιτέρω το επιχείρημα αυτό χρησιμοποιώ-

ντας ως παράδειγμα τη μελέτη περίπτωσης ενός 
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πρόσφατου ακτιβιστικού επιμελητικού project 

με θέμα την κοινωνία και το περιβάλλον, το 

οποίο ονομαζόταν Human/Nature: Artists Respond 

to a Changing Planet12 (Άνθρωπος/Φύση: Καλλιτέχνες 

αντιδρούν στις αλλαγές του πλανήτη), και συγκεκριμένα 

τη συμβολή του καλλιτέχνη Rigo 23. Το project 

αυτό το επινόησαν κάποιοι τολμηροί επιμελητές, 

οι οποίοι σχεδίασαν και οργάνωσαν ένα ολόκληρο 

δίκτυο από σύγχρονους καλλιτέχνες, τεχνίτες, 

πολιτιστικά ιδρύματα, συγκεκριμένες κοινότητες, 

πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

και επιχειρήσεις. Αναδεικνύοντας τη συζήτηση ως 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος, το project εστίασε 

στη γνώση που μπορεί να αντλήσει κανείς όταν 

ασχοληθεί με ένα είδος χειροτεχνίας και με μία 

κοινότητα που προηγουμένως βρίσκονταν στη 

σκιά, στη «σκοτεινή ύλη» του κόσμου της τέχνης. 

Χρειάστηκαν έξι χρόνια για να ολοκληρωθεί, και 

στόχος του ήταν να δώσει το έναυσμα για την 

κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων που 

δεν είχαν ξανασυναντηθεί στο παρελθόν, με το να 

τους αναθέτει να κατασκευάσουν συνεργατικά ένα 

υλικό προκλητικό πρότυπο που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστεί ένα μοχθη-

ρό πρόβλημα. 

Πιο συγκεκριμένα, το project Human/Nature 

είχε ως στόχο να προκαλέσει, τόσο σε τοπικό επί-

πεδο όσο και παγκοσμίως, το ενδιαφέρον για τη 

διατήρηση της πολιτισμικής και περιβαλλοντικής 

αξίας των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

που βρίσκονται υπό την προστασία της UNESCO. 

Η περιγραφή που είχε δοθεί για το project ήταν 

ότι επρόκειτο για «ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα 

φιλοξενίας καλλιτεχνών και συνεργατικής δουλειάς 

για την ομαδική έκθεση έργων, το οποίο για 

πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα, χρησιμοποιεί τη 

σύγχρονη τέχνη για να διερευνήσει το πώς αλλάζει 

συνεχώς η φύση ορισμένων από τις περιοχές με τη 

μεγαλύτερη βιοποικιλότητα ανά τον κόσμο, αλλά 

και οι κοινότητες που κατοικούν σε αυτές».13 Το 

project ήταν μία σύλληψη του RARE, ενός Μη 

Κυβερνητικού Οργανισμού με έδρα στις Ηνω-
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based Non-Governmental Organization that 

“builds grassroots support for environmental protection 

by collaborating with and training local conservation 

leaders in the use of commercial marketing tactics to 

raise awareness and create self-sustaining communi-

ties.”14 Given their neo-liberal mission, it is no 

wonder that RARE partnered with the Berkeley 

Art Museum at the University of California 

and the Museum of Contemporary Art San 

Diego to forward their agenda. As if channel-

ing the spirit of “creative capital” guru Richard 

Florida15, this team of RARE staff members 

and museum curators banked on the cultural 

capital that critically acclaimed artists bring to 

the communities they work in. 

Together, they designed a curatorial 

platform that included a two-year residency 

for artists at the World Heritage Site of their 

choice so that they could conduct aesthetic 

and ethnographic research through interac-

tions with local communities, chronicled 

through a project website. Their hope was that 

the artists and the local community members 

would co-produce a work, which would later 

be exhibited in major museums with large 

audiences, linked to curricular offerings on 

similar thematics within local universities. 

In short, the project attempted to move from 

symbolic or abstract knowledge to a kind of 

embodied knowledge, fabricated through 

collaborative, commissioned dialogs. The cura-

tors made their activist provotyping intentions 

explicit: “Through harnessing the power of 

art, we hope to build global support for the 

protection of environmental biodiversity, and 

to create a new model promoting conserva-

tion worldwide. The project will address many 

themes, including: the relationship between 

the natural environment and human culture; 

assumptions about the value of preserving 

biological and cultural diversity; and global 

exploration and exchange.”

μένες Πολιτείες, ο οποίος «χτίζει τις βάσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος με το να συνεργάζεται με 

τοπικούς υπεύθυνους για τη διατήρηση του περιβάλλοντος 

και να τους εκπαιδεύει στη χρήση εργαλείων του μάρκετινγκ 

ώστε να ενημερώσουν τον κόσμο και να δημιουργήσουν 

αυτοσυντηρούμενες κοινότητες».14 Δεδομένου του νεο-

φιλελεύθερου χαρακτήρα της αποστολής του, δεν 

είναι καθόλου περίεργο που ο οργανισμός RARE 

συνεργάστηκε με το Berkeley Art Museum του 

Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας και με το Mu- 

seum of Contemporary Art στο Σαν Ντιέγκο 

για να προωθήσει το πρόγραμμά του. Αυτή η 

ομάδα από υπαλλήλους του οργανισμού RARE και 

επιμελητές μουσείων, ωσάν να μεταλαμπάδευε το 

πνεύμα του γκουρού του «δημιουργικού κεφαλαί-

ου» Richard Florida,15 στηρίχθηκε στο πολιτιστικό 

κεφάλαιο που προσφέρουν οι διάσημοι καλλιτέ-

χνες στις κοινότητες μέσα στις οποίες εργάζονται. 

Σχεδίασαν και οργάνωσαν όλοι μαζί μία 

επιμελητική πλατφόρμα η οποία περιλάμβανε 

τη διετή φιλοξενία καλλιτεχνών στο Μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της επιλογής τους, ώστε 

να μπορέσουν να διεξαγάγουν την αισθητική και 

εθνογραφική έρευνά τους αλληλεπιδρώντας με 

τις ντόπιες κοινότητες – το χρονικό της οποίας 

καταγραφόταν αναλυτικά στον διαδικτυακό τόπο 

του project. Προσδοκία τους ήταν οι καλλιτέχνες 

και τα μέλη της τοπικής κοινότητας να συν-

δημιουργήσουν ένα έργο, το οποίο αργότερα θα 

εκτίθετο σε πολύ σημαντικά μουσεία με μεγάλη 

επισκεψιμότητα, και που θα αποτελούσε και 

μέρος του προγράμματος σπουδών σε μαθήματα 

παρόμοιας θεματικής στα τοπικά πανεπιστήμια. 

Με δυο λόγια, το project επιχείρησε να μετατοπί-

σει το ενδιαφέρον από τη συμβολική ή αφηρημένη 

γνώση προς ένα είδος ενσωματωμένης γνώσης η 

οποία είχε δημιουργηθεί μέσω του συνεργατικού, 

κατά παραγγελία διαλόγου. Οι επιμελητές έκαναν 

απολύτως σαφείς τους σκοπούς τους για τη 

δημιουργία ακτιβιστικών προκλητικών προτύπων: 

«Τιθασεύοντας τη δύναμη της τέχνης, ελπίζουμε 

να χτίσουμε την παγκόσμια στήριξη για την προ-

From the Ground Up: 
Designing Provocative Prototypes, a Hands-On Curatorial Approach

Lydia Matthews 

Η υπερθεμάτιση της συνεργατ κής διαδικασίας: 
μια επιμελητική προσέγγιση της έννοιας του προκλητ κού προτύπου

           



 103

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1

CONFERENCE 1

The curators of the two California 

museums selected eight international artists 

to realize the project, including such lumi-

naries as Xu Bing, Ann Hamilton, and Inigo 

Manglano-Ovalle. Among them was Rigo 23, 

a Portuguese-born, San Francisco, California-

based artist who has shown his work in 

numerous museums, commercial art galleries 

and international biennales. Known for his 

conceptually oriented approach to materials, 

he has had a longstanding engagement in 

social justice struggles involving indigenous 

communities.

Of all the extraordinary World Heritage 

Sites, Rigo 23 chose to do his residency in 

the Mata Atlântica region of Brazil for three 

main reasons. First, Portugal, Rigo’s original 

homeland, began colonizing Brazil in the 16th 

century, and now it constitutes the largest 

Portuguese speaking country in the world – so 

he could both investigate the impact of  

colonialism while easily communicating 

with the locals. Second, Brazil is home to the 

Amazon forest, a delicate ecosystem where 

indigenous tribes have deeply understood for 

centuries. And third, Rigo 23 recognized that 

since 1988, the Brazilian government has ac-

tively redressed indigenous civil rights issues 

in this region. To familiarize himself with the 

local conditions and realize the project, the 

artist traveled to this remote site six times on 

extended visits over a two year period.

Aided by RARE’s local regional partners, 

Rigo 23 was introduced to tribal leaders and 

community members, to whom he proposed 

collaboratively creating a work of art that 

would materially convey the things they could 

learn from one another. The curators provided 

both the artist and the local community the 

same fee for their services: $6000 each, to be 

used in any way they wished, plus a materials, 

labor and travel budget. Deploying local craft 

στασία της βιοποικιλότητας του περιβάλλοντος, 

και να δημιουργήσουμε ένα καινούριο μοντέλο 

που να προωθεί τη διατήρηση του περιβάλλοντος 

παγκοσμίως. Το project θα ασχοληθεί με πολλά 

ζητήματα, μεταξύ των οποίων: η σχέση του φυσι-

κού περιβάλλοντος και του ανθρώπινου πολιτι-

σμού∙ υποθέσεις σχετικά με την αξία διατήρησης 

της βιολογικής και πολιτισμικής ποικιλίας∙ και η 

παγκόσμια εξερεύνηση και ανταλλαγή». 

Οι επιμελητές των δύο μουσείων της Καλι-

φόρνιας επέλεξαν οκτώ διεθνείς καλλιτέχνες για 

την υλοποίηση του project, μεταξύ των οποίων 

και πολύ σημαντικά ονόματα του χώρου όπως οι 

Xu Bing, Ann Hamilton, και Inigo Manglano-

Ovalle. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Rigo 23, ένας 

καλλιτέχνης που έχει γεννηθεί στην Πορτογαλία 

αλλά ζει και εργάζεται στο Σαν Φρανσίσκο, ο 

οποίος έχει δείξει τη δουλειά του σε πάρα πολλά 

μουσεία, εμπορικές γκαλερί και διεθνείς μπιενά-

λε. Είναι γνωστός για την εννοιολογική του προ-

σέγγιση στα υλικά και επί χρόνια λαμβάνει ενεργά 

μέρος στους αγώνες για την κοινωνική δικαιοσύνη 

που αφορούν γηγενείς κοινότητες. 

Από όλα τα εξαιρετικά Μνημεία Πολιτιστι-

κής Κληρονομιάς, ο Rigo 23 επέλεξε να φιλοξε-

νηθεί στην περιοχή Mata Atlântica της Βραζιλίας 

για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, η Πορτογαλία 

στην οποία γεννήθηκε ο Rigo άρχισε να αποκτά 

αποικίες στη Βραζιλία τον 16ο αιώνα, και σήμερα 

είναι η μεγαλύτερη πορτογαλλόφωνη χώρα στον 

κόσμο – έτσι, θα μπορούσε παράλληλα να μελετή-

σει και την επίδραση της αποικιοκρατίας μιας και 

θα μπορούσε να επικοινωνήσει εύκολα με τους 

ντόπιους. Δεύτερον, στη Βραζιλία βρίσκεται το 

δάσος του Αμαζονίου, ένα ευαίσθητο οικοσύστη-

μα στο οποίο έχουν κατοικήσει για αιώνες φυλές 

αυτοχθόνων. Και τρίτον, για τον Rigo 23 έπαιξε 

σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι από το 1988 η 

κυβέρνηση της Βραζιλίας έλαβε όλα τα απαραίτη-

τα μέτρα για να αποκτήσουν πολιτικά δικαιώματα 

οι ιθαγενείς της περιοχής αυτής. Για να ζήσει από 

κοντά τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή 

           



104

traditions, they co-designed a piece, named 

after one of the three Brazilian villages where 

Rigo 23 focused his work – “Sapokiye” – which 

translates into English as “Cry for Help”.

The region is home to the indigenous 

Quilombo and Caicara peoples who live in  

established villages founded by run-away 

slaves in the 17th century. Currently thriving 

through subsistence farming and fishing, they 

are considering developing an eco-tourist busi-

ness, but with great caution. This population 

of 85 inhabitants sustain a strong commit-

ment to both preserving their cultural heritage 

and education. There is both internet access 

and solar power in these villages, and one in 11 

residents are currently attending universities 

throughout the country, often returning to 

share their new knowledge with their families 

and friends.

This site is also home to the nomadic 

Guarani peoples, who build temporary two 

to five year homes with local materials, then 

re-settle elsewhere so that the forest can re-

grow. Because of their perpetual resettlement, 

establishing legal rights to ancestral lands has 

become exceedingly difficult for the Guarani. 

Moreover, in recent years, the German govern-

ment granted Brazil a large sum of money to 

designate the region as an official national 

park – so now the Guarani people regularly 

find themselves in conflict with environmen-

tal activists who are determined to prohibit 

human settlement on the park land. 

The primary form of income for these 

indigenous groups is generated from craft 

production that they sell in nearby towns and 

on the sides of the road: small figurines made 

of lightweight white balsa wood and bas-

kets made from bamboo. Until the Brazilian 

government sponsored a microeconomic craft 

development program in 1990, which brought 

city folks in to teach the weaving of banana 

και να μπορέσει να υλοποιήσει το project, ο καλ-

λιτέχνης ταξίδεψε σε αυτό το απομονωμένο μέρος 

έξι φορές –μένοντας για αρκετό διάστημα κάθε 

φορά– κατά τη διάρκεια δυο ετών. 

Με τη βοήθεια των συνεργατών του RARE 

που ζουν και εργάζονται στην περιοχή, ο Rigo 23 

γνώρισε αρχηγούς φυλών και μέλη της κοινότη-

τας, στους οποίους πρότεινε να συνεργαστούν για 

να δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης το οποίο θα 

αποτελούσε την υλική έκφανση των πραγμάτων 

που θα δίδασκαν ο ένας στον άλλον. Οι επιμελη-

τές έδωσαν και στον καλλιτέχνη και στην τοπική 

κοινότητα το ίδιο ποσό για τη δουλειά τους: από 

$6.000 η κάθε πλευρά, για να τα χρησιμοποιήσει 

με όποιον τρόπο ήθελε, συν ένα επιπλέον ποσό 

για τα υλικά, την εργασία και τα ταξιδιωτικά έξο-

δα. Χρησιμοποιώντας τις παραδοσιακές τεχνικές 

χειροτεχνίας της περιοχής συνεργάστηκαν για 

τη δημιουργία ενός έργου με τίτλο «Sapokiye», 

που είναι το όνομα ενός από τα τρία χωριά της 

Βραζιλίας στο οποίο ο Rigo 23 εστίασε περισσότε-

ρο τη δουλειά του, και που σημαίνει στα ελληνικά 

«Κραυγή βοήθειας». 

Η περιοχή αυτή είναι η πατρίδα των γηγε-

νών φυλών Quilombo και Caicara, οι οποίες ζουν 

σε χωριά που είχαν χτίσει τον 17ο αιώνα φυγάδες 

σκλάβοι. Σήμερα επιβιώνουν με τη λιγοστή αγρο-

τική παραγωγή και το ψάρεμα, και σκέφτονται 

να οργανώσουν μία οικοτουριστική επιχείρηση, 

αλλά με πάρα πολλή προσοχή. Οι κάτοικοι της 

περιοχής είναι 85 άνθρωποι που επιθυμούν να 

διατηρήσουν και την πολιτιστική τους κληρονομιά 

και την εκπαίδευσή τους. Στα χωριά αυτά υπάρχει 

και πρόσβαση στο Ίντερνετ και εκμετάλλευση της 

ηλιακής ενέργειας, ενώ ο ένας στους 11 κατοίκους 

φοιτά σήμερα σε πανεπιστήμια της χώρας, επι-

στρέφοντας συχνά στο χωριό του για να μοιραστεί 

με την οικογένεια και τους φίλους τις γνώσεις που 

απέκτησε.

Ο τόπος αυτός είναι επίσης η πατρίδα της 

νομαδικής φυλής Guarani, ανθρώπων που χτίζουν 

με ντόπια υλικά προσωρινές κατοικίες για δύο 
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leaves, the locals had not used looms. Embra- 

cing these new technical skills, they developed 

a profitable business, selling woven bags, 

placemats and even fabrics for various fashion 

lines. Since then, working with “outsiders” 

on creative projects and formally innovating 

became familiar and desirable to the villagers, 

especially since this kind of entrepreneurial 

craft production echoes economic development 

projects in indigenous communities through-

out the world, frequently sponsored by both 

national governments and transnational Non-

Governmental Organizations (NGOs).

Between Rigo 23 and the villagers, glo-

balization and its impact was a regular topic 

of conversation. They talked about the wicked 

problem of self-determination in the face of 

pressures resulting from a globalized economy: 

one that expects indigenous people respect 

the land on terms that are not their own, and 

provide cheap outsourced labor as well as new 

cultural sites for tourism. They marveled over 

how the locals find themselves exporting craft 

goods for domestic environments in the West 

while these more economically privileged 

countries, in turn, export military weapons 

and war to the rest of the world. 

This dialog sparked the idea of somehow 

combining each side’s exported goods – the 

craft production of the Brazilians and military 

weapons of the US and Europe – to replicate a 

large-scale Trident nuclear submarine as well 

as a CBU-97 Cluster bomb. Rigo 23 used local 

computers to research submarine and bomb 

production, learning where they were manu-

factured, and with what kind of ecological 

fallout, including vast toxic leakages and high 

local cancer rates. The villagers agreed to fabri-

cate these weapons out of local materials using 

traditional mud and bamboo basket-making 

techniques, representing the hybridized engi-

neering feats of both worlds. The Quilombo, 

με πέντε χρόνια, και στη συνέχεια μεταφέρονται 

αλλού για να εγκατασταθούν ώστε να μπορέσει να 

ξαναφυτρώσει το δάσος. Δεδομένου ότι η φυλή 

Guarani μετεγκαθίσταται από περιοχή σε περιοχή 

συνεχώς, τους είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουν 

νομικά δικαιώματα στα πάτρια εδάφη. Επιπλέον, 

η γερμανική κυβέρνηση προσέφερε πρόσφατα στη 

Βραζιλία ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για να 

χαρακτηρίσει την περιοχή Εθνικό Δρυμό – κι έτσι 

οι Guarani έρχονται πια πολύ συχνά αντιμέτωποι 

με ακτιβιστές που είναι αποφασισμένοι να εμπο-

δίσουν με κάθε τρόπο τον εποικισμό στην περιοχή 

του δρυμού. 

Η κύρια πηγή εισοδήματος για τους γηγε-

νείς είναι η παραγωγή χειροτεχνημάτων τα οποία 

πουλάνε στις κοντινές πόλεις και κατά μήκος 

των δρόμων: αγαλματάκια από το ντόπιο ελαφρύ 

λευκό ξύλο μπάλσα, και καλάθια από μπαμπού. 

Μέχρι το 1990 που η κυβέρνηση της Βραζιλίας 

χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη 

της χειροτεχνίας, κατά τη διάρκεια του οποίου 

πήγαν στην περιοχή άνθρωποι από την πόλη για να  

διδάξουν την τεχνοτροπία ύφανσης με φύλλα μπα-

νανιάς, οι ντόπιοι δεν είχαν ξαναχρησιμοποιήσει 

αργαλειό. Χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνικές που 

έμαθαν, οργάνωσαν μία επικερδή επιχείρηση και 

τώρα πουλάνε υφαντές τσάντες, σουπλά, μέχρι και 

υφάσματα για διάφορες κολεξιόν ρούχων. Έκτοτε, 

οι κάτοικοι του χωριού άρχισαν να συνηθίζουν, 

και να τους αρέσει να συνεργάζονται με «ξένους» 

πάνω σε δημιουργικά projects και να εκσυγχρο-

νίζονται∙ και ειδικά από τη στιγμή που αυτού του 

είδους η επιχειρηματική παραγωγή χειροτεχνημά-

των συνεπάγεται και την εφαρμογή projects για 

την οικονομική ανάπτυξη σε κοινότητες αυτοχθό-

νων ανά τον κόσμο, τα οποία χρηματοδοτούνται 

συχνά και από κυβερνήσεις σε εθνικό επίπεδο, 

αλλά και από Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς σε 

διεθνές επίπεδο. 

Ένα πολύ συχνό θέμα συζήτησης μεταξύ 

του Rigo 23 και των κατοίκων των χωριών ήταν η 

παγκοσμιοποίηση και ο αντίκτυπός της. Κουβέ-
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 Caicara and Guarani villagers each crafted 

different parts of the installation, meeting one 

another for the first time through their colla- 

borative participation. Re-named the “Subma-

rine of Life”, this mud and wood peace vessel 

contains 140 wooden sailors, many of whom 

resemble local community members. The clu- 

ster bomb consists of baskets that appear to ex-

plode, releasing indigenous animals, coupled 

with the faint voices of the Guarani children’s 

choir singing their traditional songs. By crea- 

ting a subversive weapon of peace, the vil-

lagers both confirm consumer expectations 

through the use of familiar materials, yet defy 

those same expectations through the object’s 

form, scale and narrative/conceptual content. 

Each time Rigo 23 returned to the World 

Heritage Site, he deepened his relationship to 

the local community members and trouble-

shooted technical production issues. He also 

explored ways they could use their small 

budget to stimulate greater awareness of this 

indigenous region in the United States and 

Europe by arranging for the artisans to be 

part of the museum installation process, and 

by envisioning pedagogical workshops that 

would address their lives for university and 

museum audiences in California. While the 

relationship between Rigo 23 and the villagers 

was friendly and mutually respectful, tensions 

sometimes arose when confronting the reali-

ties of the museums’ shipping and exhibition 

schedules, which demanded that the villagers 

work in relation to an unfamiliar adherence to 

clock-time. 

It’s important to note how this project 

manifested a conventional capitalist market 

phenomenon: by paying the local craftspeople 

to fabricate the work, Rigo 23 “outsourced” the 

labor and essentially placed a monumental 

bulk order for their goods. One could argue 

that they are simply replicating what is ex-

ντιαζαν για το μοχθηρό πρόβλημα της αυτοδιά-

θεσης ενόψει των πιέσεων από την παγκοσμιο-

ποιημένη οικονομία: ότι δηλαδή απαιτείται από 

τους γηγενείς να σέβονται τον τόπο τους, αλλά 

με τους όρους που τους έχουν θέσει άλλοι, και να 

προσφέρουν φθηνή μη εξαρτημένη εργασία, όπως 

και νέους προορισμούς για τουρίστες. Εξεπλά-

γησαν με το γεγονός ότι ενώ οι ντόπιοι εξάγουν 

προϊόντα χειροτεχνίας για τη διακόσμηση των 

σπιτιών της Δύσης, οι οικονομικά πιο ανεπτυγμέ-

νες και προνομιούχες χώρες εξάγουν, με τη σειρά 

τους, στρατιωτικά όπλα και πόλεμο στον υπόλοιπο 

κόσμο. 

Από τον διάλογο αυτόν ξεπήδησε και η ιδέα 

να συνδυάσουν με κάποιον τρόπο τα προϊόντα που 

εξάγει κάθε πλευρά –τις χειροτεχνίες των Βραζι-

λιάνων και τα στρατιωτικά όπλα των Ηνωμένων 

Πολιτειών και της Ευρώπης– για να κατασκευά-

σουν ένα τεράστιο πυρηνικό υποβρύχιο Trident 

και μία βόμβα θραυσμάτων CBU-97. Ο Rigo 23 

χρησιμοποίησε τους υπολογιστές που υπήρχαν 

εκεί για να ψάξει να βρει τη διαδικασία παραγωγής 

υποβρυχίων και βομβών, να μάθει πού κατασκευ-

άζονται, και με τι αντίτιμο για το περιβάλλον, 

όπως για παράδειγμα οι τεράστιες τοξικές διαρ-

ροές και η υψηλή συχνότητα εμφάνισης καρκίνου 

στον ντόπιο πληθυσμό. Οι κάτοικοι των χωριών 

συμφώνησαν να κατασκευάσουν αυτά τα όπλα με 

ντόπια υλικά, χρησιμοποιώντας τις παραδοσιακές 

τεχνικές με τις οποίες φτιάχνουν τα καλάθια από 

πηλό και μπαμπού, αναπαριστώντας έτσι μία 

υβριδική εκδοχή των κατασκευαστικών επιτευγμά-

των και των δύο κόσμων. Οι κάτοικοι των χωριών 

Quilombo, Caicara και Guarani έφτιαξαν από ένα 

διαφορετικό κομμάτι της εγκατάστασης, και συνα-

ντήθηκαν μεταξύ τους για πρώτη φορά με αφορμή 

τη συμμετοχή τους στο συνεργατικό project. Αυτό 

το «Υποβρύχιο της ζωής» όπως το ονόμασαν, είναι 

ένα σκάφος της ειρήνης από πηλό και ξύλο που 

περιέχει 140 ναύτες, πολλοί από τους οποίους 

μοιάζουν εμφανισιακά με μέλη της κοινότητας. 

Η βόμβα θραυσμάτων αποτελείται από καλάθια 
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pected in a globalized exchange: namely, that 

the foreigner exploits the locals’ resources, as 

well as their cultural traditions, to export de-

sired goods for cultural consumption abroad. 

Yet Rigo 23 and the villagers openly discussed 

how they all find themselves positioned with-

in a larger aesthetic and neo-liberal economic 

system that has been predetermined by the 

curators, the NGOs, their governments, va- 

rious transnational corporate interests and the 

legacies of colonial histories. Accepting those 

inevitable conditions, they also chose to resist 

the usual power dynamics by co-producing 

something altogether unexpected – a play-

fully subversive gesture that is meant to both 

highlight the villagers’ traditional aesthetic 

skills and provoke transatlantic dialogue about 

the nature of our global political economy and 

our ethical roles as producers and consumers 

within it.  

         Perhaps of equal importance, they also 

collaborated on crafting the legal contract 

associated with their project: all creative 

participants’ names would be listed, and Rigo 

23, along with at least one village craftsperson, 

would have to accompany the work anywhere 

it was installed to ensure that its material 

condition was up to Brazilian standards, and 

to talk with audiences about the conditions of 

its production.

When the shows opened in the Califor-

nia museums, three of the villagers accompa-

nied Rigo 23 to the exhibition openings, and 

spoke publically in pedagogical workshops 

about how their indigenous ways of life and 

cultural values were reflected in the proj-

ect. They also traveled together to the larg-

est native American reservation in northern 

California, where Rigo 23 introduced them 

to tribal and artistic leaders from the Hoopa, 

Karuk and Yurok communities, comparing 

notes about indigenous political struggles and 

που φαίνονται σαν να εκρήγνυνται, εκτοξεύοντας 

ενδημικά είδη ζώων, με μουσική υπόκρουση τη 

φωνή των παιδιών της χορωδίας των Guarani να 

τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια. Δημιουρ-

γώντας ένα ανατρεπτικό όπλο της ειρήνης, οι 

κάτοικοι των χωριών ανταποκρίνονται μεν στις 

προσδοκίες του καταναλωτή με τη χρήση οικείων 

υλικών, αλλά την ίδια στιγμή έρχονται σε αντίθεση 

με τις προσδοκίες αυτές λόγω της μορφής, της 

κλίμακας και του θεματικού/εννοιολογικού περιε-

χομένου του αντικειμένου. 

Κάθε φορά που ο Rigo 23 επέστρεφε στο 

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς εμβάθυνε τη 

σχέση του με τα μέλη της τοπικής κοινότητας και 

έβρισκε λύσεις για όλα τα τεχνικά προβλήματα που 

προέκυπταν. Έψαξε επίσης να βρει τρόπους με 

τους οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 

τον μικρό τους προϋπολογισμό πιο αποτελεσμα- 

τικά με στόχο να ενημερώσουν για τον τόπο τους 

τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, κανό-

νιζε να λάβουν μέρος ορισμένοι από τους τεχνίτες 

στη διαδικασία εγκατάστασης του έργου στο μου-

σείο, και σχεδίαζε την οργάνωση παιδαγωγικών  

εργαστηριών με θέμα τη ζωή τους για το κοινό 

των πανεπιστημίων και των μουσείων στην Καλι-

φόρνια. Παρόλο που η σχέση μεταξύ του Rigo 23 

και των κατοίκων των χωριών ήταν φιλική και με 

το στοιχείο του αλληλοσεβασμού, μερικές φορές 

προέκυπταν εντάσεις όταν ετίθετο το θέμα του 

χρονικού προγραμματισμού των μουσείων όσον 

αφορά την αποστολή αντικειμένων και τα ωράρια 

των εκθέσεων, διότι αυτό απαιτούσε από τους κα-

τοίκους του χωριού να δουλέψουν όντας προσκολ-

λημένοι σε κάτι εντελώς ξένο για αυτούς: την ώρα 

που δείχνουν τα ρολόγια. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε τον τρόπο 

με τον οποίο το project αυτό ανέδειξε ένα χαρα-

κτηριστικό φαινόμενο της καπιταλιστικής αγοράς: 

ο Rigo 23, με το να πληρώνει τους ντόπιους 

τεχνίτες για να κατασκευάσουν το έργο, «ανέθετε 

σε τρίτους» την εργασία, κάνοντας τελικά μία 

τεράστια παραγγελία προϊόντων που κατασκευ-
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their tactics for preserving spiritual traditions 

within a challenging contemporary cultural 

context. More recently the villagers traveled 

to Portugal, their former colonizer, where 

they installed their “weapons of peace” at the 

Berardo Collection Museum in Lisbon, the 

marble floor of which proudly boasts of the 

invasion of Brazil, including marking the spot 

where the Portuguese arrived to conquer their 

Amazonian villages.

To this day, Rigo 23 and the Brazilians 

remain in close contact. He left his digital 

camera for the Quilombo, Caicara and Guarani 

villagers to share between themselves, en-

couraging them to record aspects of their daily 

lives while providing them with an excuse 

to continue the creative exchange which was 

inaugurated through the Human/Nature project. 

They recently sent him photographs of the 

infrastructural improvements paid for through 

their commission, building a communal 

kitchen in one village and installing PVC pipe 

to provide running water to another. Perhaps 

most significantly, the villagers are also in the 

process of replicating the “Sapokiye: Subma-

rine of Life” so that its double can be displayed 

permanently in their community center for 

future generations to remember the conversa-

tions that were generated through its produc-

tion, which was at once an artistic, curatorial, 

pedagogical and deeply craftivist, bringing 

to light dark matter phenomena that have 

remained in the shadows for far too long.

It is not surprising that participatory, 

community-based curatorial projects like 

Human/Nature, or AAO, are often messy and 

complex, as are many of the aesthetic prac-

tices featured within them. Those involved 

cannot help but remain complicit within the 

broader systems of globalization that poten-

tially threaten these localities in the first 

place. In this context, creative collaboration 

άζουν εκεί. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει 

ότι επρόκειτο απλώς για μία μίμηση του προτύπου 

που θεωρείται δεδομένο σε μία ανταλλαγή στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης: δηλαδή ότι ο 

ξένος εκμεταλλεύεται τους πόρους των ντόπιων, 

όπως και τις παραδόσεις τους, για να εξαγάγει 

τα προϊόντα που ενδείκνυνται για πολιτιστική 

κατανάλωση στο εξωτερικό. Εν τούτοις, ο Rigo 23 

και οι κάτοικοι των χωριών είχαν συζητήσει ανοι-

χτά το γεγονός ότι όλοι τους αποτελούσαν μέρος 

ενός ευρύτερου αισθητικού και νεοφιλελεύθερου 

οικονομικού συστήματος το οποίο είναι προκα-

θορισμένο από τους επιμελητές, τον Μη Κυβερ-

νητικό Οργανισμό, τις κυβερνήσεις των κρατών 

τους, διάφορα διεθνή εταιρικά συμφέροντα και 

την κληρονομιά της αποικιοκρατίας. Αποδεχόμε-

νοι αυτές τις αναπόφευκτες συνθήκες, επέλεξαν 

επίσης να αντισταθούν στον συνηθισμένο συσχε-

τισμό δυνάμεων με το να συνεργαστούν για την 

παραγωγή ενός εντελώς απρόσμενου αποτελέσμα-

τος – μίας παιχνιδιάρικης χειρονομίας, με στόχο 

και να υπογραμμιστούν οι αισθητικές επιδεξιότη-

τες των κατοίκων των χωριών και να προκληθεί 

ένας υπερατλαντικός διάλογος περί της φύσης της 

παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας και των ηθικών 

ρόλων μας ως παραγωγών και καταναλωτών μέσα 

σε αυτήν. 

Εξίσου μεγάλης σημασίας ίσως, ήταν το 

γεγονός ότι συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν 

τη νομική σύμβαση που αφορούσε το project 

τους: θα αναγραφόταν το όνομα όλων όσοι συμ-

μετείχαν δημιουργικά στη διαδικασία, και ο Rigo 

23, μαζί με τουλάχιστον έναν τεχνίτη του χωριού, 

θα έπρεπε να συνοδεύουν το έργο οπουδήποτε 

μεταφερόταν για να εγκατασταθεί, ώστε να δια-

σφαλίζουν ότι η ποιότητά του ανταποκρίνεται στα 

στάνταρντ της Βραζιλίας, και για να μιλάνε στο 

κοινό για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατασκευ-

άστηκε. 

Στα εγκαίνια των εκθέσεων στα μουσεία 

της Καλιφόρνιας, τρεις από τους κατοίκους των 

χωριών συνόδευαν τον Rigo 23, ενώ στα παιδα-
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γωγικά εργαστήρια μιλούσαν στο κοινό για τον 

τρόπο με τον οποίο το project αντανακλούσε τον 

τρόπο ζωής τους και τις πολιτισμικές τους αξίες. 

Ταξίδεψαν επίσης μαζί στη μεγαλύτερη προστα-

τευόμενη περιοχή της αυτοχθόνων Αμερικανών 

στη βόρεια Καλιφόρνια, όπου ο Rigo 23 τούς 

σύστησε σε αρχηγούς φυλών και καλλιτέχνες των 

κοινοτήτων Hoopa, Karuk και Yurok, για να 

ανταλλάξουν απόψεις για τους πολιτικούς αγώνες 

των αυτοχθόνων και τις στρατηγικές τους για τη 

διατήρηση των πνευματικών παραδόσεων μέσα 

στο δύσκολο σύγχρονο πολιτισμικό πλαίσιο. Πιο 

πρόσφατα, οι κάτοικοι των χωριών ταξίδεψαν 

ώς την Πορτογαλία, τον πρώην αποικιοκράτη 

τους, όπου και τοποθέτησαν την εγκατάσταση 

των «όπλων της ειρήνης» στο Berardo Collection 

Museum της Λισαβόνας, το μαρμάρινο πάτωμα 

του οποίου υπογραμμίζει υπερήφανα την εισβολή 

στη Βραζιλία, και μάλιστα υπάρχει σημειωμένο το 

ακριβές σημείο όπου οι Πορτογάλοι έφτασαν για 

να κατακτήσουν τα χωριά του Αμαζονίου. 

Ο Rigo 23 και οι Βραζιλιάνοι εξακολουθούν 

να διατηρούν την επαφή μεταξύ τους. Άφησε την 

ψηφιακή του φωτογραφική μηχανή στους κατοί-

κους των χωριών Quilombo, Caicara και Guarani 

για να τη χρησιμοποιούν, και τους παρότρυνε 

να καταγράφουν στιγμές της καθημερινότητάς 

τους ώστε να τους δώσει ένα έναυσμα για να 

συνεχίσουν τη δημιουργική ανταλλαγή μεταξύ 

τους που εγκαινιάστηκε με το project Human/

Nature. Πρόσφατα, του έστειλαν φωτογραφίες των 

έργων υποδομής που έκαναν με τα χρήματα που 

κέρδισαν από το project: έχτισαν μία κοινοτική 

κουζίνα στο ένα χωριό, και εγκατέστησαν σωλήνες 

από PVC σε ένα άλλο χωριό για την παροχή νερού. 

Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι οι κάτοικοι των 

χωριών έχουν αρχίσει να φτιάχνουν ένα αντίγραφο 

του έργου «Sapokiye: Υποβρύχιο της ζωής» για 

να το εκθέσουν σε μόνιμη βάση στο πολιτιστικό 

κέντρο τους ώστε να υπενθυμίζει στις επόμενες 

γενιές τον διάλογο που έγινε κατά την κατασκευή 

του, η οποία ήταν συνάμα καλλιτεχνική, επιμελη-

Rigo 23 with Luiz, a spiritual leader for Pindoty village
(Photo: Jill Weinstein)

Ο Rigo 23 με τον Luiz, πνευματικό ηγέτη του χωριού 
Pindoty
(Φωτό: Jill Weinstein)
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τική, παιδαγωγική και ένας εξαίσιος συνδυασμός 

χειροτεχνίας και ακτιβισμού, ρίχνοντας φως σε 

φαινόμενα που απαρτίζουν τη σκοτεινή ύλη και τα 

οποία είχαν παραμείνει στο σκοτάδι για υπερβολι-

κά πολύ καιρό. 

Δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσσει το γεγονός 

ότι τα συμμετοχικά επιμελητικά projects που γίνο-

νται μέσα σε κοινότητες, όπως το Human/Nature, 

ή οι δράσεις ΑΑΟ, είναι συχνά κάπως μπερδεμένα 

και περίπλοκα, όπως ακριβώς και πολλές από τις 

αισθητικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται μέσα 

σε αυτά. Οι εμπλεκόμενοι δεν μπορούν παρά να 

νιώθουν συνεργοί μέσα σε ένα ευρύτερο πλέγμα 

συστημάτων της παγκοσμιοποίησης, τα οποία 

δυνητικά μπορεί και να αποτελέσουν απειλή για 

τους τόπους που εμπλέκουν, τουλάχιστον σε 

αρχικό στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργική 

συνεργασία γίνεται ένα ισχυρό πολιτικό εργαλείο 

για την αντιμετώπιση των μοχθηρών προβλημά-

των. Διότι δεν εμπνέει απλώς τους ανθρώπους να 

δημιουργήσουν πρότυπα projects, εικόνες και 

δράσεις με νέους τρόπους, αλλά επίσης βοηθάει 

και στη δημιουργία καινούριων δικτύων γνώσης, 

πρακτικής εφαρμογής και επικοινωνίας, τα οποία 

μεταφέρονται από το τοπικό επίπεδο στο παγκό-

σμιο και πάλι πίσω. Με αυτόν τον τρόπο, δίνει τη 

δυνατότητα στην επόμενη γενιά να ξανασκεφτεί τι 

σημαίνει να επανασχεδιάζεις μέσω του διαλόγου 

τις συνθήκες, τις συμπεριφορές και τις καταστά-

σεις που αφορούν την καθημερινότητα. 
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Το ενδιαφερον Των φιλοσοφων
για Την αρχιΤεκΤονικη και Την 
αρχιΤεκΤονικη Του Τοπιου

Ένας αρχιτέκτονας που επιχειρεί να μιλήσει 

για σημαντικά φιλοσοφικά θέματα είναι εξίσου 

επικίνδυνος με έναν ειδήμονα για τη θεωρία, που 

επιμένει να σχεδιάσει και ακόμη περισσότερο 

να επιβλέψει την κατασκευή ενός σημαντικού 

κτιρίου.1

Ξεκινώντας από αυτήν τη βασική παραδο-

χή, η διερεύνηση που ακολουθεί, προς θεού, δεν 

προσπαθεί, καθώς προέρχεται από την περιοχή 

της αρχιτεκτονικής, να υποκαταστήσει έναν 

ειδήμονα της φιλοσοφίας. Κάποιες κοινωνικές 

πρακτικές εντούτοις εμφανίζονται να είναι τόσο 

σημαντικές για το κοινωνικό σώμα, τόσο κεντρι-

κές για τον πολιτισμό, ώστε κάθε πολίτης μιας 

κοινωνίας, προφανώς και κάθε φιλόσοφος, να 

δικαιούται να εκφέρει την άποψή του γι’ αυτές.

Τέτοιες σημαντικές πρακτικές, τέτοιες δη-

λαδή σημαντικές δραστηριότητες παραγωγής υλι-

κού κοινωνικού προϊόντος, αλλά και κοινωνικού 

και πολιτισμικού ήθους, είναι η αρχιτεκτονική, 

όπως και οι πρακτικές εκείνες οι οποίες ασχολού-

νται με την επεξεργασία και τη διαμόρφωση του 

τοπίου, αστικού ή εξωαστικού – του πολιτισμικά 

ερμηνευμένου δηλαδή και του πολιτισμικά επε-

PhilosoPhical interest in architec-
ture and landscaPe architecture

An architect attempting to discuss phi-

losophy is just as dangerous as a theory expert 

who insists on designing and, worse still, on 

supervising the construction of an important 

building.1

Having said that, originating as it does 

in the field of architecture, the discourse that 

follows is by no means intended as a substi-

tute for philosophical expertise. Nonetheless, 

certain social practices do exist which are 

so significant to society as a whole and so 

central to civilization itself that every member 

of a given society –including philosophers of 

course– is justified in expressing an opinion 

relating to them. 

Architecture itself is one such signifi-

cant practice – that is to say it corresponds to 

a set of activities that seems important for its 

production of material social products as well 

as for the production of social and cultural 

principles. The same holds true for those 

practices dealing with the organization and 

formation of landscape, whether urban or  

rural – in other words, for practices dealing 

with habitable place and environment, cultur-

6
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The Madonna of Chancellor Rolin, Jan van Eyck, 1435.
The painting, left, and the emerging landscape of the 
new bourgeois cities, in the background, right. 

Η Παναγία του Καγκελαρίου Rolin, Jan van Eyck, 1435
Η παράσταση, αριστερά, και το αναδυόμενο τοπίο των 
νέων πόλεων της νέας αστικής τάξης, στο βάθος, δεξιά.

Ethics and Aesthetics:
The example of the twofold landscape evaluation

Konstantinos Moraitis | Κωνσταντίνος Μωραΐτης
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ξεργασμένου τόπου και περιβάλλοντος.2

Αναφερόμαστε σε πρακτικές, όπως η 

αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός ή η διαμόρφωση 

του τοπίου, τόσο κεντρικές για τους πολιτισμούς, 

ώστε θα ήταν αδύνατον να μην κινήσουν το 

ενδιαφέρον, ακόμη περισσότερο να μην χρησιμο-

ποιηθούν παραδειγματικά από τους σημαντικούς 

στοχαστές.

Στην περιοχή του ενδιαφέροντος για την 

αρχιτεκτονική, ας θυμηθούμε τη συνεισφορά του 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel που αναφέρεται 

στο αρχιτεκτονικό έργο, προκειμένου να αναγνω-

ρίσει σε αυτό την εκδήλωση «της αυτοσυνείδησης 

του ελεύθερου πνεύματος». Έναν τρόπο του 

πράττειν, ο οποίος δεν επιχειρεί να απαντήσει 

στις φυσικές ανάγκες μόνο, αλλά εμφανίζεται 

ικανός να προβάλλει και υψηλότερες, πολιτικές 

για παράδειγμα απαιτήσεις. Θα τολμούσαμε να 

συσχετίσουμε αυτόν τον τρόπο του πράττειν, αυ-

τήν την πρακτική κάλυψης φυσικών αναγκών και 

ταυτόχρονα πολιτισμικών ή ακόμη και πολιτικών 

επιδιώξεων, με την έκφραση των κοινωνικών 

ηθών. Ας βιαστούμε να σχολιάσουμε πως αυτός ο 

αρχιτεκτονικός τρόπος του πράττειν μετατοπίζει 

το ενδιαφέρον του, κατά την περίοδο που διανύ-

ουμε, από την εκφορά του κτιριακού αντικειμέ-

νου, προς μια τοπιακή ή περιβαλλοντική εκφορά.3

Προσπαθώντας στη συνέχεια να συσχετί-

σουμε το τοπίο με τη γενικευμένη πολιτισμικά 

κατοίκηση του τόπου, με την αντίληψη, την 

ερμηνεία του, την παράσταση και τη διαμόρφωσή 

του, μπορούμε να θυμηθούμε την αναφορά του 

Martin Heidegger στο «οικοδομείν - bauen» και 

στο «κατοικείν - wohnen» ως χαρακτηριστικές 

εκδηλώσεις της ύπαρξης, οι οποίες ορίζουν τη 

σκέψη, το «σκέπτεσθαι - denken».4

Σε αυτό το δεύτερο θεωρητικό παράδειγμα, 

ο οικοδομημένος και κατοικημένος τόπος υποδέ-

χεται επίσης ένα «ήθος κατοίκησης», υποδέχεται 

τη μέριμνα για τη διαμόρφωση του τόπου η οποία 

αποτελεί χαρακτηριστική συνθήκη της ανθρώ-

πινης «εν τόπω» παρουσίας. Αυτός ο τόπος της 

ally interpreted and organized.2

Indeed, practices such as architecture 

and landscape design or construction seem to 

be central to civilization. Therefore, it would 

be impossible for them not to capture the in-

terest or be held up as examples by important 

thinkers. 

In terms of architectural spheres of 

interest, it is worth noting Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel’s reference to architecture, 

in which he recognized the manifestation of 

“the self-consciousness of the free spirit.” In 

architecture he saw a way of acting which not 

only attempts to respond to natural needs, but 

seems able to express higher demands, such as 

those of political volition. We might venture 

to relate this way of acting, this practice of 

satisfying material needs along with cultural 

or even political ambition, to the expression 

of social ethical principles. It should be noted 

that, at present, this architectural way of act-

ing is in the process of transferring its focus 

of interest from the built expression to the 

landscape or to the environment.3

If we then attempt to relate the land-

scape to the general cultural habitation of the 

land, along with its perception, interpreta-

tion, representation and formation, we are 

reminded of Martin Heidegger’s reference 

to “constructing – bauen” and “inhabiting 

– wohnen” as characteristic expressions of 

being, which define thought, or “thinking – 

denken.”4

In this second theoretical example, 

the constructed and inhabited place is also 

endowed with “habitation ethics”, it receives 

the charge to provide place for land formation, 

a characteristic condition of human “local-

ized” presence. The locus of this charge –I am 

obliged to provide for the land and indeed I 

cannot do other than to provide for it– already 

comprises, before any other constructional 
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μέριμνας –οφείλω να μεριμνώ για τον τόπο και 

ακόμη περισσότερο δεν μπορώ παρά να μεριμνώ 

για τον τόπο– αποτελεί ήδη, πριν την οποιαδήπο-

τε οικοδόμηση και διαμόρφωσή του, ένα «τοπίο» 

κατοίκησης, ένα πολιτισμικό τοπίο.

Η αισθΗτικΗ και Η ΗθικΗ αξιολογΗσΗ 
του τοπιου. παραδειγματα από τΗ 
ζωγραφικΗ τοπιογραφια

Αφού σχολιάσω πως η ελληνική λέξη 

«ήθος» σημαίνει, κατά την αρχαία χρήση της, 

τους τρόπους και τα έθιμα των ανθρώπων, αλλά 

και τον πρωτογενή τόπο διαμονής, τη φωλιά του 

ζώου,5 θα δηλώσω στη συνέχεια πως το τοπίο, 

όπως ορίζεται από το ήθος της μέριμνας, συνιστά 

ταυτόχρονα πεδίο προβολής της αισθητικής μου 

απόκρισης.

Σε όλο το εύρος των παραδειγμάτων που 

χαρακτηρίζουν τη ζωγραφική τοπιογραφία ή την 

καλλιέπεια της κηποτεχνίας ή την αρχιτεκτονική 

τοπίου, έχουμε συνηθίσει να αποδίδουμε στο το-

πίο αισθητικούς χαρακτηρισμούς –ευχάριστο, γρα-

φικό, υψηλό, τρομακτικό–, παρά να στρεφόμαστε 

σε αυτό με την επιταγή μιας ηθικής δέσμευσης. 

Τουλάχιστον έως τώρα, έως τη στιγμή δηλαδή που 

συνθήκες χαλεπές επιτάσσουν την ενίσχυση της 

περιβαλλοντικής ηθικής μας.

Μήπως όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι; 

Μήπως μπορώ να αποδείξω πως σε όλο το εύρος 

της νεότερης ιστορίας του τοπιακού σχεδιασμού ή έστω σε 

πολλά σημεία της, η αισθητική επιτήδευση των τοπιακών 

διαμορφώσεων, η αισθητική ποιότητα των τοπιακών ερμη-

νειών και πολύ περισσότερο η άμεση αισθητή αξιολόγηση 

του κάθε παρατηρητή, συμπλέουν με θεωρήσεις ηθικής 

τάξης; Μήπως η δήλωση «αυτό δεν μπορεί να είναι έτσι», 

εκφέρεται ως υποκατάσταση της δήλωσης σύμφωνα με την 

οποία «αυτό δεν μπορεί να φαίνεται έτσι»;

Εάν ήμουν ακόμη τολμηρότερος, θα 

μπορούσα να ισχυριστώ, με αφορμή τη θεώρηση 

και τον σχεδιασμό του τοπίου, πως κάτω από τη 

«σκοπιμότητα χωρίς σκοπό»,6 που χρησιμοποιή-

θηκε προκειμένου να περιγράψει την αισθητική 

or formatting activity takes place, a locus of 

habitation, a cultural landscape. 

AESTHETIC AND ETHICAL EVALUATION OF 
THE LANDSCAPE. EXAMPLES FROM  
LANDSCAPE PAINTING.

After noting that, according to its usage 

in antiquity, the Greek word “ethos” refers 

both to the mores and customs of people as 

well as to the original place of habitation, 

such as an animal’s lair,5 I would venture 

that a landscape, as defined by the ethos of 

providence, simultaneously comprises a locus 

of projection of my aesthetic response. 

Across the spectrum of artistic landscape 

painting, garden design or landscape architec-

ture, we tend to describe a landscape in terms 

of its aesthetic attributes; we call it pleasant, 

picturesque, sublime, frightening, rather than 

looking at it in terms of an ethical commit-

ment. At least until now, that is, until the 

moment at which adverse circumstances have 

necessitated the reinforcement of our environ-

mental morality. 

But might this not be the case? 

Might I be able to prove that throughout the 

modern history of landscape design, or at least at 

many points in its history, the esthetical affectation of 

landscape formation, the aesthetic quality of landscape 

interpretation, and particularly the direct aesthetic 

evaluation of each observer, go hand in hand with 

considerations of ethical order? Could the statement “this 

cannot be so” be seen as a substitute for a statement 

meaning “this cannot look so”?

Were I even more daring I could claim, 

on the basis of landscape theory and design, 

that the theoretical statement “purposiveness 

without purpose,”6 used to describe aesthetic 

responsiveness in general, and thus the aes-

thetic response to the landscape in particular, 

may conceal rules of implementation; some of 

which are old, and some relatively new. 

Ethics and Aesthetics:
The example of the twofold landscape evaluation

Konstantinos Moraitis | Κωνσταντίνος Μωραΐτης

Ηθική και Αισθητική:
Το παράδειγμα της διφυούς αξιολόγησης του τοπίου

           



 117

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1

CONFERENCE 1

The older ones have subsided into 

obscurity, probably well before I was born, so 

that now they can only be evaluated indirectly, 

through their aesthetic expression. It is far 

easier to detect the newer ones, even though 

they are commonly concealed by an expres-

sive structure which attempts to synthesize a 

range of elements that is far broader than any 

moral definition. Still others express an emer-

gent viewpoint, vague even to their creators, 

yet which promises new and often subversive 

principles.

In the foreground of Jan van Eyck’s 

painting The Madonna of Chancellor Rolin (1435), 

the Virgin, the Infant Christ and the chancel-

lor, who already dares to appear as promi-

nently as the Virgin, continue to imply the 

religious obligation of a society – which in the 

background nonetheless identifies its moral 

make-up with the composition of an excep-

tionally complex urban landscape.

In Adam Frans van der Meulen’s paint-

ing, Louis XIV at the Taking of Besançon in 1674, 

his Highness is depicted in the foreground, 

mounted and dominant. The conquering 

monarch is turned to face the viewer; with a 

supercilious air he effortlessly forces his horse 

into a dressage pose. His domination of the 

wonderful animal whose natural strength has 

been transformed, through constant exercise, 

first into a weapon and then into an aestheti-

cally controlled role-model, directly empha-

sizes what is repeated in the background of 

the painting. In other words, it repeats and 

enhances his dominance over the landscape, 

which is artistically described as the stage of 

war operations, expressed as a battleground 

and locus of control. Nonetheless, this soon to 

be artistically controlled landscape displays the 

full knowledge acquired by a different society, 

the Netherlands society of the 17th century, in 

which landscape painting becomes pictorially 

απόκριση γενικά, άρα και την αισθητική θεώρηση 

του τοπίου, μπορεί να κρύβονται επιτελεστικοί 

κανόνες. Άλλοι παλαιότεροι, άλλοι σχετικά νέοι.

Οι παλαιότεροι έχουν καθιζάνει στη λήθη, 

πιθανότατα πριν τη γέννησή μου, έτσι ώστε να 

μπορούν να αξιολογηθούν πλέον μόνο έμμεσα, 

μέσω της αισθητικής τους εκφοράς και μόνο. Οι 

νεότεροι μπορούν να επισημανθούν ευκολότερα, 

αν και σε πολλές περιπτώσεις συγκαλυμμένοι από 

μια εκφραστική δομή που επιχειρεί να συνθέ-

σει ένα εύρος στοιχείων πολύ εκτενέστερο από 

οποιαδήποτε ηθική επισήμανση. Άλλοι, τέλος, 

υποδεικνύουν στάσεις εν τη γενέσει, ασαφείς και 

για τον ίδιο τον δημιουργό, που υπόσχονται νέα, 

συχνά ανατρεπτικά ήθη.

Στον πίνακα του Jan van Eyck Η Παναγία 

του Καγκελάριου Rolin, του 1435, στο πρώτο επίπεδο 

του πίνακα, η Παρθένος, το Θείο Βρέφος, ο 

καγκελάριος που τολμά ήδη να εικονίζεται τόσο 

προβεβλημένος όσο και η Παναγία, εξακολου-

θούν να υποδεικνύουν, ακόμη, τη θρησκευτική 

υποχρέωση θεμελίωσης μιας κοινωνίας – η οποία 

εντούτοις, σε δεύτερο επίπεδο, στο βάθος του 

πίνακα, ταυτίζει τη συγκρότηση των αρχών της με 

τη συγκρότηση ενός εξαιρετικά επεξεργασμένου 

αστικού τοπίου.

Στον πίνακα του Adam Frans van der 

Meulen Ο Λουδοβίκος XIV κατά την κατάληψη της 

Besançon στα 1674, σε πρώτο επίπεδο, έφιππη, κυ-

ρίαρχη η Υψηλότης του, ο στρατηλάτης μονάρχης, 

στρέφεται υπεροπτικά προς τον θεατή, υποχρεώ-

νοντας αβίαστα το άλογό του να ανυψωθεί σε στά-

ση dressage. Η κυριαρχία πάνω στο υπέροχο ζώο 

που η φυσική του δύναμη έχει μετατραπεί, με τη 

συνεχή εκγύμναση, πρώτα σε πολεμικό όπλο και 

στη συνέχεια σε ελεγχόμενο αισθητικά πρότυπο, 

τονίζει σε πρώτο επίπεδο αυτό που επαναλαμβά-

νεται στο βάθος του πίνακα. Επαναλαμβάνει δη-

λαδή και τονίζει την κυριαρχία πάνω στον τόπο, 

στο τοπίο των πολεμικών επιχειρήσεων που  

περιγράφεται ζωγραφικά ως τοπίο μάχης ή πολι-

ορκίας, ως το τοπίο της ισχύος και του ελέγχου 
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autonomous, negating the enforcement of a 

royal narrative in favor of a descriptive expres-

sion.7 The landscape of a new bourgeois soci-

ety, which dared to reclaim the land from the 

fluidity of the sea, will emerge as the model of 

a corpus of social and political viewpoints8 and 

will be recorded in countless landscape paint-

ings of the 17th century Dutch school.

In Paulus Potter’s The Bull (1647), the 

pictorial dominance of the earlier figures, 

Chancellor Rolin, the Virgin and Child, or the 

mounted Bourbon king of France have relin-

quished their pictorial dominance to a sturdy 

bull projecting his presence onto a Dutch 

landscape. That is to say, onto a background 

of decentralized agricultural properties and 

Dutch urban development.

This shift in artistic preferences and the 

subsequent shift in their aesthetic evaluation, 

make abundantly clear a shift in social prin-

ciples and a “profane” subversion of their locus 

of origin and defining conditions. 

The Twofold landscape evaluaTion
I am of course obliged to support this 

pictorial reference which, as it emerges, rips 

apart the dominance of earlier structures. I am 

also obliged to defend its ability to express val-

ues and, I should also stress, the significance 

of the process that “thoughtlessly,” without 

inviting my theoretical permission, directly 

evaluates perceptual information, conferring 

qualitative gradations upon it. 

Therefore the synthetic expression of the 

arts and their aesthetic evaluation together 

produce and examine social values, constantly 

repeating the process. Even if we try to sepa-

rate this process from other related processes, 

from the process of conferral of moral prin-

ciples; even if we try to devalue it we cannot 

deny its presence. 

Just as I cannot avoid moral commit-

εντέλει. Εντούτοις, αυτό το προς το παρόν ελεγ-

χόμενο εικονιστικά τοπίο διαθέτει όλη τη γνώση 

μιας άλλης κοινωνίας, της κοινωνίας των Κάτω 

Χωρών του 17ου αιώνα, στην οποία η τοπιογρα-

φία αυτονομείται εικονιστικά, καταργώντας την 

επιβολή της βασιλικής εξιστόρησης προς χάριν 

μιας περιγραφικής εκφοράς.7 Το τοπίο της νέας 

αστικής κοινωνίας, που τόλμησε να ανασύρει την 

ιδιοκτησία της γης της από τη ρευστότητα των 

υδάτων, θα αναδυθεί ως πρότυπο ενός σώματος 

κοινωνικών και πολιτικών απόψεων8 και θα κατα-

γραφεί σε απειράριθμους ζωγραφικούς τοπιογρα-

φικούς πίνακες της ολλανδικής ζωγραφικής του 

17ου αιώνα.

Με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο στον 

πίνακα του Paulus Potter Ο ταύρος, στα 1647, οι 

κυρίαρχες μορφές των προηγούμενων πινάκων, 

ο καγκελάριος Rolin, η Παρθένος και το Βρέφος 

ή ο έφιππος Βουρβώνος βασιλιάς της Γαλλίας, 

έχουν παραχωρήσει την εικονιστική τους κυριαρ-

χία σε έναν ρωμαλέο ταύρο, ο οποίος προβάλλει 

την παρουσία του πάνω στο υπόβαθρο του ολλαν-

δικού τοπίου. Πάνω στο υπόβαθρο δηλαδή των 

αποκεντρωμένων αγροτικών ιδιοκτησιών και της 

αστικής ολλανδικής ανάπτυξης.

Με σαφέστατο τρόπο αυτή η μεταβολή των 

ζωγραφικών προτιμήσεων και η συνακόλουθη 

μεταβολή της αισθητικής τους αξιολόγησης υπο-

δεικνύουν μια αντίστοιχη μεταβολή στα κοινω-

νικά ήθη, μια «βέβηλη» ανατροπή της περιοχής 

προέλευσης και των όρων καθορισμού αυτών των 

ηθών.

Η διφυΗς αξιολογΗςΗ του τοπιου
Οφείλω βέβαια να υποστηρίξω αυτήν την 

εικονιστική αναφορά που εκφύεται διαρρηγνύο-

ντας την επιβολή των πρότερων σχημάτων. Οφεί-

λω να περισώσω τη δυνατότητά της να εκφέρει 

αξίες, όπως οφείλω να τονίσω τη σημασία της 

διαδικασίας εκείνης που «απερίσκεπτα», χωρίς να 

ζητήσει τη θεωρητική μου άδεια, αξιολογεί άμεσα 

τα δεδομένα της αντίληψης, αποδίδοντάς τους 
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ment, any moral commitment, whether ex-

pressly stated or unspoken, similarly I cannot 

avoid an aesthetic response. Old introductions 

to philosophy inform me that moral commit-

ment, moral evaluation, aesthetic commit-

ment and aesthetic evaluation are regional 

expressions, partial approaches to a broader 

evaluation process which concerns one of the 

three great branches of philosophical investi-

gation.9

Leaving aside questions regarding the 

universality and cultural relativity of these 

moral and aesthetic commitments, I will turn 

to the question that concerns me more in 

my professional activity. This is the question 

about the necessary professional involvement 

of these moral and aesthetic commitments. 

“This brings to mind,” as Ludwig Wittgenstein 

notes in his Philosophical Investigations, “the fact 

that when we are discussing aesthetical matters, we use 

the terms: ‘You should see it this way. This is how they 

meant it.’ ‘When you see it this way, you can see where 

the mistake is’... ‘This is how you need to phrase it...’”10

Therefore, there is a reason for someone 

whose occupation is the design of inhabited 

landscapes, and the design of urban or non-

urban landscapes, to lose himself in these 

deep meanings in search of an elementary 

understanding of that which he is constantly 

experiencing when contemplating or desi- 

gning a work of architecture or of landscape 

architecture.

Does one progress his design, and his 

approach to design, on the basis of ethical 

principles of design? Can one consciously apply 

those principles to his expressive attempts, 

and if he is not attempting to do so, does his 

aesthetic approach nonetheless confer some 

kind of social ethos, regardless of the con-

scious choices made by the designer, or by the 

society which generates them? Do ethical pre-

scriptions still lead to inspections of aesthetic 

ποιοτικές διαβαθμίσεις.

Συνθετική έκφραση των τεχνών και αισθητι-

κή αξιολόγηση, ανασύρουν επομένως κοινωνικές 

αξίες και τις κρίνουν, επαναλαμβάνοντας αυτήν τη 

διαδικασία διαρκώς. Ακόμη και αν προσπαθήσου-

με βίαια να αποσπάσουμε τη διαδικασία αυτή από 

άλλες διεργασίες συναφείς, από τη διεργασία από-

δοσης ηθικών αξιών, ακόμη και αν προσπαθήσου-

με την υποτιμήσουμε, δεν μπορούμε εντούτοις να 

αρνηθούμε την παρουσία της.

Όπως δεν μπορώ να αποφύγω την ηθική 

δέσμευση, κάποια ηθική δέσμευση, ρητά εκφρα-

σμένη ή άρρητα, όμοια δεν μπορώ να αποφύγω 

την αισθητική απόκριση. Ηθική δέσμευση και 

ηθική αξιολόγηση και αισθητική δέσμευση και 

αισθητική αξιολόγηση, με πληροφορούν οι πα-

λαιοί τόμοι εισαγωγής στη φιλοσοφία, αποτελούν 

περιοχικές εκφράσεις, επιμέρους προσεγγίσεις, 

μιας ευρύτερης αξιολογικής διαδικασίας η οποία 

απασχολεί μια από τις τρεις μεγάλες κατευθύνσεις 

της ευρύτερης φιλοσοφικής έρευνας.9

Αφήνοντας να πλανάται το ερώτημα για την 

καθολικότητα και την πολιτισμική σχετικότητα 

αυτών των ηθικών και αισθητικών δεσμεύσεων 

και αποκρίσεων, θα στραφώ στο ερώτημα που 

με απασχολεί περισσότερο ως επαγγελματία. Το 

ερώτημα για την αναγκαστική εμπλοκή τους. 

«Εδώ μου έρχεται στον νου» σημειώνει ο Ludwig 

Wittgenstein στις Φιλοσοφικές Έρευνες, «πως όταν 

συζητάμε για αισθητικά ζητήματα, χρησιμοποιούμε τις 

λέξεις: “Πρέπει να το δεις έτσι. Έτσι το εννοούν”. “Όταν το 

δεις έτσι, βλέπεις πού βρίσκεται το λάθος”… “ Έτσι πρέπει 

να σχηματίσεις αυτήν τη φράση”».10

Υπάρχει, επομένως, ένας λόγος για να 

τολμήσει κάποιος που ασχολείται με τον σχεδια-

σμό του κατοικημένου τόπου, με τον σχεδιασμό 

του αστικού ή του εξωαστικού τοπίου, να χαθεί 

στο βάθος των εννοιών, ελπίζοντας να κατανοή-

σει στοιχειωδώς αυτό που διαρκώς του συμβαίνει 

όταν στοχάζεται ή σχεδιάζει την αρχιτεκτονική  

ή το τοπίο.

Προχωρά στον σχεδιασμό του, στις σχε-
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expression? This is what this essay wishes 

to examine, referring more to the history of 

design, landscape design, or rather landscape 

theory, and less to the history of philosophi-

cal contemplation. Nonetheless, a syncretic 

proposal, which is included in one of the most 

widely known texts devoted to ethical theory, 

continually insists on defining our approach. 

In the epilogue to the Kantian Critique 

of Practical Reason, the philosopher notes: “Two 

things fill the heart with renewed and increasing awe 

and reverence the more often and the more steadily they 

are meditated on: the starry skies above me and the 

moral law within me. I do not seek or conjecture either of 

them as if they were veiled obscurities or extravagances 

beyond the horizon of my vision; I see them before me and 

connect them immediately with the consciousness of my 

existence.”11

Just a few lines further on, the great 

philosopher reminds us of the founding thesis 

of his critique: understanding of ethical law 

“begins from my invisible self and presents me with a 

world that is truly infinite, but is only perceptible by the 

mind.” Therefore, the world of ethical law es-

sentially belongs in a noetic category; it does 

not correspond to normal inspection. I must 

nonetheless describe it as “perceived”, presum-

ing that I can integrate it, just like the starry 

sky, into the “horizon of my vision.” Just like the 

starry sky, I see ethical law before me. I can-

not evade it by simply considering it to be a 

metaphor. I should then continue to inter-

rogate it, in an attempt to explain why I need 

that metaphor, and particularly why I need 

to refer to a landscape image, a very powerful 

landscape image, of the type that attracts high 

aesthetic evaluation. 

Dealing with landscape theory and 

history implies that the relationship to a land-

scape, in other words the relationship between 

cultural practices and the natural substratum 

of the landscape, has existed throughout mod-

διαστικές προσεγγίσεις του με βάση ένα ήθος 

σχεδιασμού; Μπορεί συνειδητά να αποδώσει αυτό 

το ήθος στις εκφραστικές του προσπάθειες, και 

αν δεν το επιχειρεί αυτό, μήπως ούτως ή άλλως η 

αισθητική του προσέγγιση αποδίδει εκ των πραγ-

μάτων, έστω και ερήμην της συνειδητής επιλογής 

του δημιουργού τους ή της κοινωνίας δημιουργού 

τους, κάποιο κοινωνικό ήθος; Ηθικές επιταγές 

πάλι οδηγούν σε εποπτείες με αισθητική εκφορά; 

Αυτό επιθυμεί να τονίσει αυτή η εισήγηση, 

ακουμπώντας στην ιστορία του σχεδιασμού, του 

τοπιακού σχεδιασμού και των τοπιακών θεωρήσε-

ων μάλλον, παρά στην ιστορία του φιλοσοφικού 

στοχασμού. Εντούτοις μια συγκριτική πρόταση, 

που περιλαμβάνεται σε ένα από τα ευρύτερα γνω-

στά κείμενα τα αφιερωμένα στην ηθική θεωρία, 

επιμένει διαρκώς να καθορίζει την προσέγγισή 

μας.

Στον επίλογο της καντιανής Κριτικής του 

Πρακτικού Λόγου, ο φιλόσοφος σημειώνει. «Δυο 

πράγματα γεμίζουν την ψυχή με πάντοτε καινούριο και 

αυξανόμενο σεβασμό και θαυμασμό, όσο συχνότερα και 

σταθερότερα ασχολείται μαζί τους ο στοχασμός: ο έναστρος 

ουρανός πάνω μου και ο ηθικός νόμος μέσα μου. Και τα δυο 

δεν χρειάζεται να τα αναζητώ και απλώς να τα υποθέτω έξω 

από το οπτικό πεδίο μου, σαν να ήταν κρυμμένα μέσα στα 

σκοτάδια ή στο υπερπέραν. Τα βλέπω εμπρός μου και τα 

συνδέω άμεσα με τη συνείδηση της ύπαρξής μου».11

Ο μεγάλος φιλόσοφος υπενθυμίζει αμέσως 

μετά, λίγες γραμμές πιο κάτω, τη βασική θέση 

της κριτικής του. Η επίγνωση του ηθικού νόμου 

«αρχίζει από τον αόρατο εαυτό μου… και με παρουσιάζει σε 

έναν κόσμο που έχει αληθινή απεραντοσύνη αλλά είναι μόνο 

για τον νου αισθητός». Ώστε κατ’ ουσίαν ο κόσμος 

του ηθικού νόμου είναι νοητικής τάξης, δεν 

αντιστοιχεί στη συνήθη εποπτεία. Πρέπει εντού-

τοις να τον περιγράψω ως «αισθητό», λέγοντας 

καθ’ υπέρβασιν πως μπορεί να τον εντάξω, όπως 

και τον έναστρο ουρανό, στο «οπτικό μου πεδίο». 

Όπως και τον έναστρο ουρανό, τον ηθικό νόμο 

τον «βλέπω εμπρός μου». Δεν μπορώ να διαφύγω, 

υποστηρίζοντας πως πρόκειται απλά για μετα-
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ern Western history, from the Renaissance 

onward, and is one of the western societies’ 

most powerful points of reference. Landscape 

architecture constitutes a field where know-

how and technique are demonstrated, a field 

related to many other productive practices, but 

also a field where the financial, cultural and 

political power of modern western societies is 

projected. 

This field of extremely extensive and 

complex cultural expressions, which I could 

call a “receiver” and “host” of all social practices, 

must necessarily also be seen as a field of aes-

thetic evaluation. Not only because it attracted 

the interest and demand for aesthetic preten-

sion of the higher social classes, nor simply 

because it became a subject for artistic land-

scape painting, nor even because the design of 

its forms was defined by artistic “picturesque” 

approaches, but also, and more importantly, 

because the density of its content obliges me 

to make an overall assessment of its equally 

full presence, a direct evaluation of the whole, 

which, despite all my attempts at analysis, I 

am obliged to accept in its entirety.

Landscape aesthetics  
and Landscape ethics

Thus, environmental aesthetics is not 

an innovation of our times. It has a long his-

tory, in the form of landscape aesthetics, and 

through this synthesis of terms it acquires his-

torical depth, since in the case of landscapes 

we expect the synthesis of nature and culture, 

and thus the synthesis of nature with cultural 

interpretation, an interpretation that always 

possesses aesthetic value, as is does in the 

case of every kind of appreciation of cultural 

formations.

For the purposes of this discussion,  

permit me not to be bound by the fact that 

this ancient “environmental aesthetics” was 

φορά. Θα έπρεπε τότε να συνεχίσω τις ερωτή-

σεις προσπαθώντας να εξηγήσω για ποιο λόγο 

χρειάζομαι αυτήν τη μεταφορά. Ακόμη καλύτερα 

– γιατί χρειάζομαι την αναφορά μιας τοπιακής 

εποπτείας, μιας ισχυρότατης τοπιακής εποπτείας, 

από αυτές που έλκουν την αισθητική αξιολόγηση 

του υψηλού. 

Η ενασχόληση με τη θεωρία και την ιστορία 

του τοπίου υποδεικνύει πως η σχέση με το τοπίο, 

η σχέση δηλαδή πολιτισμικών ή πολιτιστικών 

πρακτικών και φυσικού υποβάθρου του τόπου, 

υπήρξε σε όλο το εύρος της νεότερης δυτικής 

ιστορίας, από την Αναγέννηση και μετά, ένα 

από τα ισχυρότερα πεδία αναφοράς των δυτικών 

κοινωνιών. Πεδίο επίδειξης των γνώσεων και της 

τεχνικής τους, πεδίο συναφές με πολλές παραγω-

γικές πρακτικές, αλλά επίσης πεδίο προβολής της 

οικονομικής, της πολιτιστικής και της πολιτικής 

τους ισχύος.

Αυτό το πεδίο των εξαιρετικά εκτεταμένων 

και περίπλοκων πολιτισμικών εκφορών, που θα 

μπορούσα να του αποδώσω τον χαρακτηρισμό του 

«υποδοχέα» και του «τροφού» όλων των κοινωνικών 

πρακτικών, δεν μπορώ παρά να το θεωρήσω και 

πεδίο αισθητικής αξιολόγησης. Όχι βέβαια μόνο 

επειδή απέσπασε το ενδιαφέρον και την απαί-

τηση αισθητικής εκζήτησης των υψηλότερων 

τάξεων, ούτε βέβαια μόνο γιατί αποτέλεσε θέμα 

της ζωγραφικής τοπιογραφίας, ούτε καν επειδή ο 

σχεδιασμός των διαμορφώσεών του καθορίστηκε 

από ζωγραφικές, «γραφικές» προσεγγίσεις. Αλλά 

κυρίως γιατί η πυκνότητα του περιεχομένου του 

μου επιβάλλει μια συνολική αποτίμηση της επίσης 

συνολικής παρουσίας του, την άμεση αξιολόγηση 

ολότητας, την οποία, ακόμη και αν προσπαθώ 

επιμόνως να την αναλύσω, είμαι ταυτόχρονα υπο-

χρεωμένος να την αποδεχθώ συνολικά.

Η τοπιακΗ αισθΗτικΗ  
και Η τοπιακΗ ΗθικΗ

Η περιβαλλοντική αισθητική δεν είναι 

λοιπόν μια καινοτομία του καιρού μας. Διαθέτει 
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not so called at the time, and is a term I use 

in transcendence of history. Nor must I forget 

that, for a long period of time, the aesthetic 

evaluation of a landscape used controlling 

models with geometrical emphasis and 

extensive use of symmetry as points of refer-

ence, models which demanded a notional and 

spatial enclosure of formations.

We need to turn towards the end of 

the 18th and the early 19th century for natural 

wilderness to establish itself as an acceptable 

central value of a landscape. And take note; 

even the beautiful in its most powerful mani-

festations only then approaches an elevated 

quality. 

We thus begin to reach a consensus, 

that what may be considered aesthetically 

acceptable in terms of landscape inspection 

might be its non-formatted qualities – not 

even the “naturalistic” approaches of English 

landscaping. 

Thus, even environmental ethics are not 

an innovation. Across the spectrum of modern 

European history we have culturally articu-

lated opinions on how we should intervene in 

a landscape, and how we should intervene in 

nature. 

A relatively little-known fact is that 

Francis Bacon, the English 17th century phi-

losopher, devoted an essay to landscape forma-

tion, explaining the importance of planting 

grass on ground with soil coverage, to act as 

a color background to bring trees into relief, 

which would then protrude as individual, 

separate presences.12

Now why would a theorist and politi-

cian of Bacon’s stature be concerned with 

landscape? One immediate response might 

be that he was most prolific; he wrote on 

anything that he considered important to his 

society – philosophical treatises, scientific 

essays and essays on scientific method, the 

παλαιότατη ιστορία, ως αισθητική του τοπίου, 

αποκτώντας με αυτήν τη σύνθεση όρων ιστο-

ρικό βάθος, καθώς στην περίπτωση του τοπίου 

αναμένουμε τη σύνθεση του φυσικού και του 

πολιτισμικού, άρα τη σύνθεση της φύσης και με 

την πολιτισμική ερμηνεία, αισθητική εν προκει-

μένω, όπως και με την κάθε είδους πολιτισμική 

διαμόρφωση.

Το γεγονός πως αυτή η παλαιότατη «πε-

ριβαλλοντική αισθητική», όπως καθ’ ιστορική 

υπέρβαση την αποκαλώ, δεν ονομαζόταν έτσι ας 

μην με δεσμεύσει προς το παρόν. Ούτε βέβαια 

πρέπει να ξεχνώ πως η αισθητική αξιολόγηση του 

τοπίου για μεγάλο χρονικό διάστημα επιλέγει να 

δεχθεί, ως μορφές αναφοράς, πρότυπα ελεγκτι-

κά, με γεωμετρική έμφαση, συγκροτημένα με 

έντονη χρήση της συμμετρίας, με την απαίτηση 

του νοηματικού και χωρικού εγκλεισμού των 

διαμορφώσεων. 

Πρέπει να κατευθυνθούμε προς τα τέλη του 

18ου αιώνα και προς τον 19ο αιώνα, ώστε να εγκα-

τασταθεί η φυσική αγριότητα, ως αποδεκτή κε-

ντρική αξία που αποδίδεται στο τοπίο. Προσοχή, 

ακόμη και το ωραίο, στις ισχυρότερες εκδηλώσεις 

του, προσεγγίζει τότε την ποιότητα του υψηλού.

Φθάνουμε έτσι να συμφωνήσουμε πως το 

αισθητικά αποδεκτό στη θεώρηση του τοπίου 

μπορεί να είναι οι μη επεξεργασμένες ποιότητές 

του – ούτε καν δηλαδή οι «φυσικότροπες» προ-

σεγγίσεις της αγγλικής τοπιοτεχνίας.

Καινοτομική επομένως δεν είναι κατ’ ου- 

σίαν ούτε η περιβαλλοντική ηθική. Σε όλο το 

εύρος της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας διαθέ- 

τουμε εκπεφρασμένες απόψεις για το πώς πρέπει 

να παρεμβαίνουμε στο τοπίο, για το πώς πρέπει 

να παρεμβαίνουμε στο φυσικό.

Είναι ίσως σχετικά άγνωστο πως ο Francis 

Bacon, ο Άγγλος φιλόσοφος του 17ου αιώνα, 

αφιερώνει ένα κείμενό του στη διαμόρφωση του 

τοπίου, εξηγώντας τη σημασία της φύτευσης 

επιφανειών με εδαφοκάλυψη, με γρασίδι, που επι-

τρέπει την προβολή, ως χρωματικό υπόβαθρο των 
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utopian description of a new ideal republic, 

the New Atlantis. As a member of the judi-

ciary he participated in the composition, the 

interpretation and the application of rules that 

attempted to regulate practices and ethics. 

The model of Nova Atlantis, arranged with the 

“purpose of scientific inquiry and virtuous life” being a 

model of an overall ethical proposal, seems to 

characterize his whole life’s work.13

The landscape, or the way in which 

British civilization of this particular historical 

period, and more particularly that of the 18th 

century, sought to shape its natural surround-

ings, is effective on a visual level, rendering 

the unique cultural character of its society 

accessible to the senses and aesthetically ap-

praisable, further identifying this distinctive 

cultural feature with the distinctive nature of 

its politics. 

During the 17th and 18th centuries British 

society developed a very distinctive stance 

towards the landscape, according to which the 

landscape should be released from the strict 

geometric rules of French Baroque formalism. 

This approach is expressed as an ethical rule, 

which should be applied to landscape inter-

vention, expressing the political quality of a 

society connected to this model of landscape 

intervention. 

It is not by chance that the main con-

tributors to the first significant under- 

takings, who brought the new British land-

scape models to the European stage, belonged 

to the creative political wing of the Whigs 

and, more specifically, to the combative Kit-

Cat political club. A characteristic example is 

the landscape architect and playwright John 

Vanbrugh, also known for his modernizing so-

cial views, such as those relating to the social 

status of women and sexual mores. 

 It starts to become apparent that personalities 

of the British cultural scene, such as Van-

φυτεμένων δένδρων που μπορούν πλέον να προ-

βάλλουν ως ατομικές αποσπασμένες παρουσίες.12

Ποιος ο λόγος ένας θεωρητικός και πολιτι-

κός άνδρας του κύρους του Bacon να ασχοληθεί 

με τη φύτευση των επιφανειών; Υπήρξε πολυ-

γραφότατος, θα μπορούσε να είναι μια άμεση 

απάντηση. Έγραφε για οτιδήποτε θεωρούσε 

σημαντικό για την κοινωνία του – φιλοσοφικά 

έργα, επιστημονικά κείμενα και κείμενα για την 

επιστημονική μέθοδο, την ουτοπική περιγραφή 

μιας νέας ιδανικής πολιτείας, της Νέας Ατλα-

ντίδας. Συμμετείχε ως δικαστικός άνδρας στη 

συγκρότηση, την ερμηνεία και την εφαρμογή 

των κανόνων που επιχειρούσαν να ρυθμίσουν την 

πρακτική ζωή και τα ήθη. Το πρότυπο της Nova 

Atlantis, οργανωμένης «με σκοπό την επιστημονική 

έρευνα και την ενάρετη ζωή», το πρότυπο δηλαδή 

μιας συνολικής ηθικής πρότασης, φαίνεται πως 

χαρακτηρίζει το έργο όλης της ζωής του.13

Το τοπίο ή ο τρόπος με τον οποίο επιζητεί 

να μορφώσει το φυσικό περιβάλλον του ο αγγλι-

κός πολιτισμός της περιόδου αυτής, κυρίως όμως 

ο αγγλικός πολιτισμός του 18ου αιώνα, αποδίδει 

σε εποπτικό επίπεδο, καθιστώντας αισθητηριακά 

προσιτό και αισθητικά αξιολογήσιμο, τον ιδιαί- 

τερο πολιτιστικό χαρακτήρα της κοινωνίας του, η 

οποία επιπλέον επιθυμούσε να ταυτίσει αυτήν την 

ιδιαιτερότητα του πολιτισμού της με την πολιτική 

της ιδιαιτερότητα.

Με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο διαμορφώ-

νεται, στην περίοδο του 17ου και 18ου αιώνα, μια 

ιδιαίτερη στάση της αγγλικής κοινωνίας απένα-

ντι στο τοπίο, σύμφωνα με την οποία το τοπίο 

οφείλει να αποδεσμευθεί από τους αυστηρούς γε-

ωμετρικούς κανόνες του γαλλικού τοπιοτεχνικού 

φορμαλισμού της περιόδου του Baroque. Αυτή η 

προσέγγιση εκφέρεται ως κανόνας ήθους, o οποί-

ος πρέπει να χαρακτηρίζει την τοπιακή παρέμβα-

ση, εκφράζοντας την πολιτική εντέλει ποιότητα 

της κοινωνίας που συνδέεται με το πρότυπο αυτό 

της τοπιακής παρέμβασης. 

Δεν είναι τυχαίο πως οι βασικοί συντελεστές 
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The Bull, Paulus Potter, 1647 

Ο ταύρος, Paulus Potter, 1647
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brugh, considered it their duty to change the 

norms of garden and landscape design, ascrib-

ing to them modernized characteristics, and 

the innovative ethos of national cultural and 

political life.  

  For reasons of historical accuracy, and to sup-

port these claims, let us note that Vanbrugh 

has gone down in British theatrical history 

with comedies such as The Relapse (1696) and 

The Provoked Wife (1697), which belong in a 

category of plays known as “Restoration Com-

edies” and include theatrical roles which were 

played by female actresses for the first time. 

It is also worth noting that Vanbrugh was 

directly attacked by the cleric Jeremy Collier, 

who, in his pamphlet A Short View of the Immoral-

ity and Profaneness of the English Stage, accuses Van-

brugh of immorality.14 In a way, the changes 

in social mores, the change in the political 

characteristics of his country, and the change 

in aesthetic conditions of landscape design are 

all encapsulated in one integral effort based on 

the perspective of the same landscape architect 

to whom we owe the landscape formation of 

Blenheim Palace and Castle Howard. 

Landscape described as “nature made aes-

thetically present as it is viewed by an observer who can 

feel it and experience it,” according to a definition 

from Joachim Ritter,15 takes, in the case of the 

18th century example, the character of an ethi-

cal model. 

On the other hand, since by the 18th cen-

tury aesthetics have already been established 

as an area of quality and depth, it allows, in 

the case of landscape formation, for a level of 

processing akin to that of painting. A geomet-

rical, illiberal forcing of nature, seeming to 

equate to parochial, totalitarian regimes and 

illiberal social mores, in the same way that 

today’s evolving environmental  

destruction tends to be viewed by large sec-

tions of the population not just as the result 

των πρώτων σημαντικών έργων, οι οποίοι εγκαθι-

στούν στην ευρωπαϊκή σκηνή τα νέα αγγλικά τοπι-

ακά πρότυπα, ανήκουν στην ανανεωτική πολιτική 

παράταξη των Whigs και ακόμη ειδικότερα στη 

μαχητική πολιτική λέσχη Kit-Kat. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ο αρχιτέκτονας τοπίου και θεατρικός 

συγγραφέας John Vanbrugh, γνωστός επίσης για 

τις νεοτερικές κοινωνικές του ιδέες, όπως αυτές 

που αφορούν την κοινωνική θέση των γυναικών 

και τα σεξουαλικά ήθη. Γίνεται μάλλον προφανές 

πως προσωπικότητες της αγγλικής πολιτιστικής 

ζωής, όπως ο Vanbrugh, θεωρούσαν υποχρέωσή 

τους να μεταβάλλουν τα δεδομένα της τέχνης 

των κήπων και του τοπίου, αποδίδοντάς τους τα 

νεοτερικά χαρακτηριστικά, το νεωτερικό ήθος της 

πολιτιστικής και πολιτικής ζωής της χώρας τους.

Για λόγους ιστορικής συνέπειας, αλλά και 

για λόγους ενίσχυσης των επιχειρημάτων μας, θα 

θυμίσουμε πως ο Vanbrugh καταγράφεται στη 

θεατρική ιστορία της Αγγλίας με έργα όπως οι κω-

μωδίες «The Relapse» (1696) και «The Provoked Wife» 

(1697), που ανήκουν στην κατηγορία των θεατρι-

κών έργων που περιγράφονται ως «Restoration 

Comedies» και περιλάμβαναν θεατρικούς ρόλους 

που για πρώτη φορά παρουσιάζονται από γυναί-

κες ηθοποιούς. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως 

ο Vanbrugh δέχεται την άμεση επίθεση του κλη-

ρικού Jeremy Collier, ο οποίος τον κατηγορεί για 

ανηθικότητα, μέσα από το φυλλάδιο A Short View 

of the Immorality and Profaneness of the English Stage.14 

Κατά κάποιον τρόπο στην αντίληψη του αρχιτέ-

κτονα τοπίου στον οποίο οφείλουμε τις τοπιοτε-

χνικές διαμορφώσεις του Ανακτόρου του Blen-

heim και του Πύργου Howard, η μεταβολή της 

κοινωνικής ηθικής, η μεταβολή των πολιτικών 

χαρακτηριστικών της χώρας του και η μεταβολή 

των αισθητικών όρων του τοπιακού σχεδιασμού 

εντάσσονταν σε μια ενιαία προσπάθεια.

Ότι επιμένω να περιγράφω ως «φύση που 

παρουσιάζεται αισθητικά καθώς τη θεωρεί ένας ευαίσθητος 

και αισθαντικός παρατηρητής», αντιγράφοντας τον 

ορισμό του τοπίου από τον Joachim Ritter,15  
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of managerial incompetence and educational 

shortfalls, but also as a symptom of corruption 

and a cause of aesthetic liability.

In the example of landscape theories 

of the 18th century, a whole range of authors, 

philosophers, art critics and aesthetic experts 

are in favor of landscape design. In our time, 

even in Greece, publishers, political choices, 

all kinds of events relating to landscapes and 

the environment are beginning to multiply. 

We don’t need to discuss the reason for this in-

creased publicity. We have already undertaken 

the ethical commitment to become aware of 

the importance of landscape or of the environ-

ment. But how is that awareness expressed, 

how is it expressed as a way of seeing, and 

how is it evaluated to demonstrate our final 

relationship with things? 

Less Aesthetics more ethics
The deadlocked, conTradicTory 
recommendaTion of an inTernaTional 
archiTecTural exhibiTion

A few years ago, Massimiliano Fuksas 

wrote the foreword to the book for the 7th 

Architecture Biennale in Venice, 2000. The 

title of the exhibition, Less Aesthetics more Eth-

ics, insists on a conflict in terms which the 

exhibition itself demonstrates as being at an 

impasse. Fuksas16 specifies the question: Città, 

less aesthetics more ethics using a mixed phras-

ing in Italian and English – and explains that 

this demand for a social and architectural 

set of ethics which focuses on the city, must 

acknowledge its environmental, social and 

technological prerequisites.

In other words, it should acknowledge, 

Fuksas insists, the environmental limitations; 

it should provide for the environmental ethos 

of the city, but it should also acknowledge 

social qualities, providing for the deep social 

transformations currently evolving in modern 

διαθέτει επίσης στο παράδειγμα του 18ου αιώνα 

την εμβέλεια ηθικού προτύπου.

Από την άλλη πλευρά πάλι, καθώς η αισθη-

τική ήδη αναγνωρίζεται ως περιοχή ενασχόλησης 

με ποιότητα και βάθος, επιδέχεται, στην περί-

πτωση της διαμόρφωσης του τοπίου, επεξερ-

γασία ανάλογη με αυτήν της ζωγραφικής. Ένας 

γεωμετρικός, ανελεύθερος εξαναγκασμός της 

φύσης, εμφανιζόταν να αντιστοιχεί σε παρωχη-

μένα απολυταρχικά καθεστώτα και σε ανελεύθερα 

κοινωνικά ήθη, με τον ίδιο τρόπο που η σημε-

ρινή εξελισσόμενη περιβαλλοντική καταστροφή 

τείνει να αντιμετωπιστεί, από μεγάλα τμήματα 

του πληθυσμού, όχι απλώς ως αποτέλεσμα της 

διοικητικής ανικανότητας και της ελλειμματικής 

παιδείας, αλλά και ως σύμπτωμα διαφθοράς και 

ταυτόχρονα ως αιτία αισθητικής επιβάρυνσης.

Στο παράδειγμα των τοπιακών θεωρήσεων 

του 18ου αιώνα μια σειρά συγγραφείς, φιλόσο-

φοι, κριτικοί των τεχνών και ειδήμονες περί την 

αισθητική υποστηρίζουν τον τοπιακό σχεδιασμό. 

Στην εποχή μας, ακόμη και στον ελληνικό χώρο οι 

εκδόσεις βιβλίων, οι πολιτικές κινήσεις, οι κάθε 

λογής εκδηλώσεις που αφορούν το τοπίο και το 

περιβάλλον, και η δημοσιότητα που αφορά το το-

πίο και το περιβάλλον πυκνώνουν. Δεν χρειάζεται 

να αναφερθούμε ιδιαίτερα στον λόγο αυτής της 

αυξημένης δημοσιότητας. Έχουμε αναλάβει ήδη 

την ηθική δέσμευση να καταστούμε τοπιακά και 

περιβαλλοντικά ευαίσθητοι. Αλλά πώς εκφράζεται 

αυτή η ευαισθησία, πώς εκφέρεται ως εποπτεία, 

πώς αξιολογείται αποδίδοντας την τελική μας 

σχέση με τα πράγματα;

Less Aesthetics more ethics
Η αδιΕξοδΗ, αντιφατικΗ υποδΕιξΗ μιας 
διΕθνους ΕκθΕςΗς αρχιτΕκτονικΗς

Πριν από μερικά χρόνια ο Massimil-

iano Fuksas προλόγισε το λεύκωμα για την 7η 

Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας (2000). 

Ο τίτλος της έκθεσης Less Aesthetics more Ethics, 

Λιγότερη αισθητική, περισσότερη ηθική επιμένει σε μια 
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cities. Finally, it should be technologically ori-

ented, as we cannot think of the environment 

and of social cohesion as being independent 

from new materialism and new techniques, 

irrespective of information, communication, 

online relationships and quasi-virtual reality. 

However, whether it is developing in 

our absence, or whether we are contribut-

ing to its development, does this new urban 

ethos continue to develop independently of an 

articulation of forms, whether pre-planned or 

“self-generated,” which thus commands our im-

mediate and continuous aesthetic response?

Can we separate our ethical demands 

from our aesthetic demands, insisting on the 

reinforcement of the former at the expense of 

the latter, or would our ethical pressure equate 

to immediate aesthetic results?

According to the preceding theoretical 

journey, we seem to be obliged to accept that 

the proposal “Less Aesthetics more Ethics,” cannot 

be other than a contradiction in terms. There 

cannot be “more” or “less” ethics, but only, quite 

literally, an ethical emphasis on some regula-

tory approaches, or an increased demand for 

their enforcement. Similarly, there cannot be 

“more” or “less” aesthetics, but only a different 

direction of an inevitable aesthetic evaluation 

which accompanies us, as ethical evaluation 

accompanies us at every moment of our lives, 

whether we like it or not. What Massimil-

iano Fuksas was probably calling for with his 

certainly impressive, though contradictory, 

proposal was a reduction in architectural hy-

perbole in favor of an environmental improve-

ment of cities, to the benefit of approaches to 

social problems evident in urban populations 

and to the benefit of a more penetrative under-

standing of technological challenges. 

All of the above, however, demonstrate 

nothing other than different aesthetical values 

and a different cultural ethos…

σύγκρουση όρων την οποία η ίδια η έκθεση την 

εμφανίζει τελικά ως αδιέξοδη. Città, less aesthetics 

more ethics εξειδικεύει τον προβληματισμό ο Fuk-

sas,16 χρησιμοποιώντας μια ιταλοαγγλική μεικτή 

πρόταση – και εξηγεί, πως αυτή η απαίτηση ενός 

ήθους κοινωνίας και αρχιτεκτονικής, το οποίο 

στρέφεται προς την πόλη, οφείλει να αναγνωρί-

σει τα περιβαλλοντικά του προαπαιτούμενα, τα 

κοινωνικά του προαπαιτούμενα, τα τεχνολογικά 

του προαπαιτούμενα.

Οφείλει δηλαδή να αναγνωρίζει, επιμένει ο 

Fuksas, περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, να μεριμνά 

για το περιβαλλοντικό ήθος της πόλης, αλλά 

να αναγνωρίζει επίσης κοινωνικές ποιότητες, 

μεριμνώντας επίσης για τους βαθύτατους κοινω-

νικούς μετασχηματισμούς που εξελίσσονται στις 

σύγχρονες πόλεις. Τέλος οφείλει να διαθέτει τε-

χνολογικό προσανατολισμό, καθώς δεν μπορούμε 

να σκεφτούμε το περιβάλλον και τον κοινωνικό 

ιστό ανεξάρτητα από τη νέα υλικότητα και τις νέες 

τεχνικές, ανεξάρτητα από την πληροφορία, την 

επικοινωνία, τις δικτυακές σχέσεις, την οιονεί 

«εικονική» πραγματικότητα.

Αλλά αυτό το νέο αστικό ήθος, είτε παρά-

γεται ερήμην μας είτε παράγεται με τη συμμετοχή 

της μέριμνάς μας, παράγεται ανεξάρτητα από μια 

εκφορά μορφών, προσχεδιασμένη ή «αυτοφυή» 

η οποία επιβάλλει την άμεση και συνεχή αισθη-

τική μας απόκριση; Μπορούμε να αποσπάσουμε 

την ηθική μας απαίτηση από την αισθητική μας 

απαίτηση, επιμένοντας στην ενίσχυση της πρώτης 

σε βάρος της δεύτερης ή οι ηθικές μας πιέσεις θα 

αντιστοιχούσαν σε άμεσα αισθητικά αποτελέσματα;

Είμαστε μάλλον υποχρεωμένοι να δε-

χθούμε, στη συνέχεια όλης της προηγούμενης 

θεωρητικής μας διαδρομής, πως η πρόταση «Less 

Aesthetics more Ethics», δεν μπορεί παρά να είναι 

νοηματικά παράδοξη.

Δεν μπορεί να υπάρξει «περισσότερη» ή 

«λιγότερη» ηθική, αλλά μόνο, κατά κυριολεξία, 

ηθική έμφαση σε κάποιες κανονιστικές προ-

σεγγίσεις ή αυξημένη απαίτηση για την τήρησή 
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At least this is what practical activities 

seem to demonstrate to an architect, such as 

myself; one who believes that delving more 

deeply into philosophical questions would 

make him as dangerous as a philosopher 

attempting to design or supervise a complex 

building construction. You may of course 

smile at the last sentence since Ludwig Witt-

genstein, who is hiding in the first footnote 

of the paper you have just read, is well-known 

for his practical involvement in successfully 

supervising the construction of his sister Mar-

garethe Stonborough-Wittgenstein’s house.

1.  We do however know of an important philosopher who took 

care himself of the construction of a house. Ludwig Wittgenstein 

supervised (1926-1928) the construction of his sister Margarethe’s 

house, which had been designed by the architect Paul 

Engelmann, a friend of the philosopher. It is up to researchers 

to decide whether there are correlations between the aesthetic 

uniqueness of the building and the philosophical principles of 

the great intellectual and whether they can sufficiently support 

a hypothesis of mutual influence. Cf. Bernhard Leitner, The 

Architecture of Ludwig Wittgenstein. A Documentation (New York: 

Univ. Press, 1976), and, by the same author, The Wittgenstein House 

(New York: Princeton Architectural Press, 2000).

2.  Cf. Konstantinos Moraitis, Landscape as cultural definition of 

place. Notes on modern landscape formation (Athens: National 

Technical University of Athens ed., 2005), p. 16-30. 

3.  We refer to examples of the transformation of the building-as-

object, to the building as part of a wider landscape formation, 

through planting vegetation on the roof or on the walls, or by 

covering the construction with a “hill” of cultivated soil or by 

transforming it into a folding form, which may be described, 

according to the architects themselves, as “landscape forma-

tion”. Cf. Stavroula Christophilopoulou, Building Architecture as 

Landscape Formation. Landscape Formation One. Postgraduate 

thesis presented within the context of the Interdepartmental 

Postgraduate Program “Architecture – Design of Space” NTUA 

School of Architecture. Section: Design-Space-Culture. Athens: 

Oct. 2003.

4.  Cf. M. Heidegger’s lectures: “Bâtir, habiter, penser” and “L’ home 

habite en poète…”, both presented in 1951. In the collection of 

Heidegger’s lectures and treatises, Essais et Conférences (Paris: 

Éditions Gallimard, 1984), pp. 170-193 and 224-245.

5.  Cf. rel. entry, Henry G. Liddell and Robert Scott, Great 

Dictionary of the Greek Language. Athens: Pub. Ι. Sideris, 1980. 

The word “ethos” is described as “the usual distribution, habitat,” 

τους. Με ανάλογο τρόπο δεν μπορεί να υπάρξει 

«περισσότερη» ή «λιγότερη» αισθητική, αλλά 

απλώς διαφορετική κατεύθυνση της αναπόδρα-

στης αισθητικής αξιολόγησης που μας συνοδεύει, 

όπως μας συνοδεύει και η ηθική αξιολόγηση, 

είτε το θέλουμε είτε όχι, σε κάθε στιγμή της ζωής 

μας. Αυτό που μάλλον απαιτούσε ο Massimiliano 

Fuksas, με την εντυπωσιακή το δίχως άλλο, αλλά 

αντιφατική πρότασή του, ήταν η ελάττωση της 

αρχιτεκτονικής υπερβολής προς όφελος της περι-

βαλλοντικής βελτίωσης της πόλης, προς όφελος 

της προσέγγισης των κοινωνικών προβλημάτων 

των αστικών πληθυσμών και προς όφελος της 

περισσότερο διεισδυτικής κατανόησης των τεχνο-

λογικών προκλήσεων.

Όλα τα προηγούμενα, όμως, δεν σημαί-

νουν παρά διαφορετικές αισθητικές αξίες, όπως 

και διαφορετικό πολιτισμικό ήθος...

Αυτό τουλάχιστον υποδεικνύει η πρακτι-

κή δραστηριότητα, σε έναν αρχιτέκτονα, όπως 

ο συγγραφέας αυτής της εισήγησης, ο οποίος 

πιστεύει πως μιλώντας λεπτομερέστερα για 

φιλοσοφικά θέματα θα μπορούσε να αποβεί τόσο 

επικίνδυνος, όσο και ένας φιλόσοφος ο οποίος 

θα επιχειρούσε να σχεδιάσει ή να επιβλέψει ένα 

περίπλοκο κτίριο. Μπορείτε βέβαια να χαμογε-

λάσετε με αυτήν την τελευταία πρόταση, αφού ο 

Ludwig Wittgenstein, o οποίος κρύβεται στην 

πρώτη υποσημείωση του κειμένου που μόλις 

διεξήλθατε, είναι γνωστός για την έμπρακτη 

θετική εμπλοκή του στην επίβλεψη της κατοικίας 

της αδελφής του, της Margarethe Stonborough-

Wittgenstein.

1.  Γνωρίζουμε εντούτο ς έναν σημαντικό φ λόσοφο που επέβλεψε 

την οικοδόμηση μιας κατοικίας. Τον Ludwig Wittgenstein, ο 

οποίος επέβλεψε (1926-1928) την κατασκευή του σπιτ ού της 

αδελφής του Margarethe, σχεδ ασμένο από τον αρχιτέκτονα και 

φ λο του φιλοσόφου, τον Paul Engelmann. Μένει στους ερευνη-

τές να αποφασίσουν αν, ανάμεσα στην α σθητική δ αιτερότητα 

αυτού του συγκεκριμένου κτιρίου και στο φ λοσοφικό ήθος του 

μεγάλου διανοητή, υπάρχουν αναλογίες, ικανές να δικαιολογή-

σουν την υπόθεση αμοιβαίων επ ρροών. Πρβλ. Bernhard Leitner, 

The Architecture of Ludwig Wittgenstein. A Documentation (New York: 
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and in the plural, (ήθη), as “The places where animals normally live or 

abide.” Vol ΙΙ, p. 435. 

6.  “Beauty is the form of purposiveness of an object to the degree that it 

is perceptible, without the presence of purpose.” Cf. Immanuel Kant, 

Critique of Pure Reason (Athens: Pub. Roes, 2005), p. 113 or p. [236] 

of the Prussian Academy of Sciences edition. Also in an earlier 

reference: “Therefore purposiveness which precedes the knowledge of 

an object is directly connected to it, even if we do not wish to use its 

representation for the acquisition of knowledge, and this is its subjective 

aspect which cannot be considered a part of knowledge. Thus the object 

is purposeful only because its representation is directly connected to the 

sensation of pleasure.” Op. cit. p. 53 or [190].

7.  Adam Frans van der Meulen or Adam Franz van der Meulen 

was of Flemish origin, but in the service of Louis XIV. He did of 

course have at his disposal all the experience of approaches to 

landscapes from his particular culture of origin.

8.  Svetlana Alpers supports the investigation of similar 

antitheses between Renaissance “narrative” trends and the 

“descriptive” trend originating in the Netherlands, while of course 

examining the differences apparent in the sphere of painting. The 

investigation we are proposing intends to substitute the second 

part of the antithetical pair with the acceptance of the natural 

landscape and the development of naturalistic formation trends, 

such as those that we meet in British landscape design of the 18th 

century. These trends are directly introduced, as is demonstrated 

by the historical continuity in European landscape terminology, 

by Dutch landscape painting of the 17th century. Cf. S. Alpers: The 

Art of Describing. Dutch Art in the Seventeenth Century (Middlesex: 

Penguin ed., 1989).

9.  In Ch. Theodoridis’ Introduction to Philosophy, Ethics and 

Aesthetics are described as two branches of General Evaluation 

Theory or Scientific Biotheory, equivalent to “Practical 

Philosophy.” Cf. relevant edition, Athens: 1955, p. 87. Evaluation 

Theory, along with Cognition Theory and Metaphysics, 

constituting “Theoretical Philosophy,” together comprise the 

three branches of Philosophy.

10.  Philosophical Investigations (Athens: Papazisis Editions, 1977), 

p. 254.

11.  Athens: Estia Editions, 2004, p. 233. This equates to page 289 

of the first edition or [162] of the Prussian Academy of Sciences 

edition.

12.  This refers to F. Bacon’s treatise: Of Gardens, included in the 

collection Essays, London, 1597. This short text basically refers to 

the geometrical gardens of his time, but also includes references, 

such as those relating to the kind of surface coverage that are 

also of interest to the theorists of British landscaping of the 18th 

century, such as Horace Walpole, author of the treatise with the 

revelatory title Essay on Modern Gardening, (1771). It is however 

noteworthy that an intellectual of Bacon’s stature should feel 

obliged to refer to gardens in his commentary on significant 

social expressions of his time. 

Univ. Press, 1976) και, του δίου, The Wittgenstein House (Νέα Υόρκη: 

Princeton Architectural Press, 2000).

2.  Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Το τοπίο πολιτιστικός προσδιορισμός 

του τόπου. Σημειώσεις για τη νεώτερη τοπιακή επεξεργασία του τόπου 

(Αθήνα: Ε. Μ. Πολυτεχνείο, 2005), σ. 16-30. 

3.  Υποδεικνύουμε τα παραδείγματα της μετατροπής του κτ ρίου-

αντικειμένου σε τμήμα μ ας ευρύτερης τοπιακής δ αμόρφωσης, 

όπως με τη φύτευση του δώματος ή των τοίχων, με την κάλυψη 

της κτ ρ ακής δομής από έναν «λόφο» φυτεμένου χώματος ή με 

τη μετατροπή της σε μια «πτύχωση» που μπορεί να περιγραφεί, 

κατά την υπόδειξη των ίδ ων των αρχιτεκτόνων-δημιουργών, ως 

«landscape formation». Πρβλ. Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου, Η 

κτιριακή αρχιτεκτονική ως Σχηματισμός Τοπίου. Landscape Formation 

one. Διπλωμ. Εργασία στο πλαίσ ο του Διατμηματικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχ ακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική – Σχεδ ασμός 

του Χώρου», της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Κατεύθυνση: 

Σχεδ ασμός – Χώρος – Πολιτ σμός. Αθήνα: Οκτ. 2003.

4 . Πρβλ. τ ς δ αλέξε ς του Μ. Heidegger: «Bâtir, habiter, penser» και 

«L’ home habite en poète…», που παρουσιάστηκαν και οι δύο το 1951. 

Από τη συλλογή διαλέξεων και δοκιμίων του φιλοσόφου, Essais et 

Conférences (Παρίσι: Εκδ. Gallimard, 1984), σ. 170-193 και 224-245.

5 . Πρβλ. σχετικό λήμμα, Henry G. Liddell και Robert Scott, Μέγα 

Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης (Αθήνα: Εκδ. Ι. Σ δέρης, 1980), Τόμος 

ΙΙ, σ. 435. Το «ήθος» περιγράφεται ως «συνήθης διανομή, ενδιαίτημα» 

και στον πληθυντικό τα «ήθη», ως «τα μέρη, ένθα συχνάζουσιν ή 

κατοικούσι ζώα». 

6 . «Η ωραιότητα είναι η μορφή της σκοπιμότητας ενός αντικειμένου 

στον βαθμό που είναι αντιληπτή σε αυτό χωρίς την παράσταση κάποιου 

σκοπού». Πρβλ. Immanuel Kant, Η Κριτική της κριτικής ικανότη-

τας (Αθήνα: Εκδ. Ροές, 2005), σ. 113 ή σ. [236] της έκδοσης της 

Πρωσικής Ακαδημίας των Επ στημών. Όπως και σε προηγούμενο 

σημείο: «Η σκοπιμότητα επομένως που προηγείται της γνώσης ενός 

αντικειμένου, ακόμη και αν δεν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε την 

παράστασή του για την απόκτηση μιας γνώσης, είναι άμεσα συνδεδεμένη 

με αυτήν, και αποτελεί το υποκειμενικό της στοιχείο, το οποίο δεν μπορεί 

να καταστεί μέρος της γνώσης. Άρα το αντικείμενο αποκαλείται σκόπιμο, 

μόνο επειδή η παράστασή του είναι άμεσα συνδεδεμένη με το αίσθημα 

της ευαρέστησης. Η παράσταση αυτή είναι μια αισθητική παράσταση της 

σκοπιμότητας». Ό.π. σ. 53 ή [190].

7 . Ο Adam Frans van der Meulen ή Adam Franz van der Meulen 

ήταν φλαμανδικής καταγωγής, στην υπηρεσία όμως του Louis XIV. 

Διέθετε βέβα α όλη την εμπειρία της τοπιογραφικής προσέγγ σης 

της κοινωνίας καταγωγής του.

8 . Η Svetlana Alpers στηρίζει την εξέταση ανάλογων αντιθέσεων 

στην αντίθεση ανάμεσα στην «αφηγηματική» αναγεννησιακής 

καταγωγής τάση και στην «περιγραφική» τάση που γεννιέται στις 

Κάτω Χώρες, εξετάζοντας βέβα α τη διαφορά που προκύπτει 

στο πεδίο της ζωγραφικής. Η διερεύνηση που προτείνουμε θα 

επ θυμούσε να υποκαταστήσει το δεύτερο μέρος του αντιθετικού 

ζεύγους με την αποδοχή του φυσικού τοπίου και την ανάπτυξη 

φυσικότροπων τάσεων δ αμόρφωσης, όπως αυτές που συναντού-
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13.  P. Urbach, Francis Bacon’s Philosophy of Science: An Account and a 

Reappraisal (Illinois: La Salle, 1987), p 10.

14.  I am indebted to Ms. Loukia Ilipoulou, Ms. Chrysoula Krassa 

and Ms. Stella Roussogiannaki for some of this information. 

Cf. their research project entitled: “Places of Power and Dreams. 

British Landscape Design prototypes of the 18th century.” Athens: 2011, 

supervising tutor, K. Moraitis. 

15.  G. Simmel, J. Ritter, E. H. Gombrich, ‘Landscapes and the 

function of aesthetics in Modern society’, in The Landscape 

(Athens: Potamos Editions, 2004), p. 59.

16.  Massimiliano Fuksas was curator of the biennale, entitled 

“Less Aesthetics more Ethics”. Cf. his article ‘Less Aesthetics more 

Ethics. La Biennale di Venezia’ in the two-volume exhibition book 

7th International Architecture Exhibition – Volume entitled Città Less 

Aesthetics More Ethics (Venice: Marsilio Editori, 2000), p. 10-17.

με στην αγγλική αρχιτεκτονική τοπίου του 18ου αιώνα. Τ ς τάσεις 

αυτές εισηγείται άμεσα, όπως υποδεικνύεται από την στορική 

ακολουθία των όρων που περιγράφουν στ ς ευρωπαϊκές γλώσσες 

το τοπίο, η ολλανδική ζωγραφική τοπίου του 17ου αιώνα. Πρβλ. S. 

Alpers, The Art of Describing. Dutch Art in the Seventeenth Century 

(Middlesex: Penguin ed., 1989).

9 . Στην Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, του Χ. Θεοδωρίδη, η Ηθική 

και η Α σθητική περιγράφονται ως δυο από τους κλάδους της 

Αξιολογίας ή Επ στημονικής Β οθεωρίας, που αντιστοιχεί στην 

«Πραχτική Φιλοσοφία». Πρβλ. σχετική έκδοση Αθήνα: 1955, σελ. 

87. Η Αξ ολογία πάλι, μαζί με τη Γνωσ οθεωρία και τη Μεταφυσική 

ή Επιστημονική Κοσμοθεωρία, που συγκροτούν τη «Θεωρητική 

Φιλοσοφία», αποτελούν τους τρεις κλάδους της Φ λοσοφίας.

10 . Φιλοσοφικές Έρευνες (Αθήνα: Εκδ. Παπαζήσης, 1977), σ. 254.

11 . Αθήνα: Εκδ. Εστίας, 2004, σ. 233. Αντιστοιχεί στη σελίδα 289 

της πρώτης έκδοσης ή στη σελίδα [162] της έκδοσης της Πρωσι-

κής Ακαδημίας των Επιστημών. 

12 . Πρόκειται γ α το δοκίμ ο του F. Bacon, Of Gardens, που 

περιλαμβάνεται στη συλλογή δοκιμίων του Essays (Λονδίνο, 

1597). Το συνοπτικό αυτό κείμενο αναφέρεται κατά βάση στους 

γεωμετρικούς κήπους της εποχής του, εντούτοις περ λαμβάνει 

αναφορές, όπως αυτές που αφορούν το είδος της εδαφοκάλυψης 

οι οποίες φάνηκαν ενδιαφέρουσες και τους θεωρητικούς της αγ-

γλικής τοπ οτεχνίας του 18ου α ώνα, όπως στον Ηorace Walpole, 

συγγραφέα του δοκιμίου με τον αποκαλυπτικό τίτλο Essay on 

Modern Gardening, Δοκίμιο για τη Νεότερη Κηπουρική (1771). Σημαντικό 

πάντως είναι το γεγονός πως ένας διανοητής του βεληνεκούς 

του Bacon, σχολ άζοντας σημαντικές εκφράσε ς της κο νωνίας 

της εποχής του, στα Δοκίμ ά του, αισθάνεται υποχρεωμένος να 

αναφερθεί και στους κήπους.

13 . P. Urbach: Francis Bacon’s Philosophy of Science: An Account and a 

Reappraisal (Illinois: Εκδ. La Salle, 1987), σ.10.

14 . Ευχαρ στώ τις κυρίες Ηλ οπούλου Λουκία, Κρασσά Χρυσούλα 

και Ρουσογιαννάκη Στέλλα, σπουδάστρ ες της Αρχιτεκτονική 

Σχολής Ε. Μ. Πολυτεχνείου, για κάπο ες από τ ς προηγούμενες 

πληροφορίες. Πρβλ. την ερευνητική τους εργασία, με θέμα «Τοπία 

της Ισχύος και του Ονείρου. Τα αγγλικά πρότυπα σχεδιασμού του τοπίου 

κατά τον 18ο αιώνα». Αθήνα: 2011, υπεύθυνος διδάσκων Κ. Μωραΐτης. 

15 . Το τοπίο. Η λειτουργία του αισθητικού στη νεωτερική κοινωνία, 

στο G. Simmel, J. Ritter, E. H. Gombrich, Το τοπίο (Αθήνα: Εκδ. 

Ποταμός, 2004), σ. 59.

16 . Πρβλ. το άρθρο του Massimiliano Fuksas, ο οποίος ήταν 

ο δ ευθυντής της μπιενάλε με τίτλο Less Aesthetics more Ethics, 

στο δίτομο λεύκωμα της έκθεσης, 7th International Architecture 

Exhibition. Less Aesthetics more Ethics. La Biennale di Venezia – Τόμος 

με τίτλο Città Less Aesthetics More Ethics (Βενετία: Marsilio Editori, 

2000), σ. 10-17.
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Όταν στο ήδη μακρινό 2000 ο Massimil-

iano Fuksas διατύπωνε το θέμα της 8ης Μπιε-

νάλε της Βενετίας, υπαγορεύοντας την οδηγία: 

less aesthetics, more ethics, το μήνυμά του 

ηχούσε παράφωνο. Υπερβαίνοντας την παλαι-

ότερη υπαινικτική δισημία του Hans Hollein 

στην 6η Μπιενάλε του 1996 (the architect as a 
seismograph), o Fuksas έμοιαζε να μας επανα-

φέρει σε μια παράδοση αριστερής καταστροφικής 

προφητείας. Έντεκα χρόνια μετά την κοσμογονία 

του 1989 και εν τω μέσω μιας γενικευμένης αρχι-

τεκτονικής ευφορίας— τόσο του επαγγέλματος, 

που στα έντεκα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει 

είχε γεμίσει τον πλανήτη με λαμπερά σύμβολα 

της νέας, μεταψυχροπολεμικής εποχής, όσο και 

της academia που απολάμβανε τα νέα μορφο-

γενετικά προγράμματα τα οποία απλόχερα μας 

δώριζε ο υπολογιστής—ο Fuksas αιφνιδίως, 

ενοχοποιώντας μας, δηλητηρίαζε την αρχιτε-

κτονική μας μακαριότητα. Και, με την ευκαιρία 

της συνάντησης στη Μπιενάλε, μας κάλεσε να 

βγούμε για μια στιγμή έξω από το αυτιστικό αρ-

χιτεκτονικό μας σύμπαν, από την αυτοκολακεία 

της αισθητικής χαράς, από το ναρκισσισμό της 

μορφής, από την παντοδυναμία των λογισμικών 

Back in 2000, already long distant, 

when Massimiliano Fuksas articulated the 

theme for the 8th Biennale of Venice and his 

instructions were less aesthetics, more eth-
ics, his message sounded off-key. Leaving 

behind the earlier subtle ambiguity of Hans 

Hollein in the 6th Biennale of 1996 (the archi-
tect as a seismograph), Fuksas appeared to 

be taking us back to a tradition of left-wing 

prophesies of doom. Eleven years after the cos-

mogony of 1989 and amidst a sense of architec-

tural euphoria - for practicing architects, who 

had spent those eleven years filling the planet 

with sparking symbols of a new, post-cold-war 

era, as well as for academia, with its delight 

in the capabilities of new design software - 

Fuksas was suddenly there, poisoning 

our architectural bliss with guilt. He used 

the opportunity of the Biennale to urge us 

to take a moment to step out of our autistic 

architectural universe, the self-flattery of aes-

thetic pleasure, the narcissism of forms, the 

dominance of software and the empty rhetoric 

of interactivity and, amidst the serenity of the 

giardini, undistracted by the noise of  

7
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communication, to re-evaluate our suspect 

bliss and reflect on what might be the social 

cause of architecture.

The poet might ask:

did you blush for all that happiness?*

That was exactly the crucial question 

posed by the ingenious designer of that  

arresting video wall, which used the visual 

continuity of images plastered on a 300m mega 

screen at the Corderie, to force us to focus on 

the social discontinuities that exist in the mega-

cities of the planet - Bogotá, Buenos Aires, 

Mexico City, New Delhi, Paris, São Paulo, 

Cairo, Athens, Montréal. By demonstrating 

the abyss of inequality between the First and 

the Third World, and the apathy of two thirds 

of the population condemning the rest of the 

planet to hunger, poverty, pollution and slow 

death, what else could he intend to denounce 

if not the outrageous partying of one third of 

the population, funded by the desperate pov-

erty of the doomed of this world?

The poet might ask:

did you think of observing a one-minute silence

for the desolate?*

For the 10th Biennale of 2006, only a few 

years after Fuksas, Ricky Burdett resorted to 

a more systematic approach (cities: people, 
society, architecture) to shift the focus from 

the shock of encountering reality (…welcome to 

the desert of the real…) to an attempt to interpret 

it, and thus steer from an inescapable ethical 

question towards a political plan.

If the leap from Hollein to Fuksas in the 

focus of inquiry revealed the crisis of archi-

tecture as a crisis of social communi cation, then 

from Fuksas to Burdett the crisis had already 

evolved into a crisis of social significance. After 

Burdett, the questions posed by Lina Stergiou 

in this productive τhe ΑΑΟ project meeting 

invite us to address directly the social mission of 

architecture and indeed its very existence—and 

και από την κενή ρητορική της interactivity· και 

μέσα στην γαλήνη των giardini, απερίσπαστοι 

από τη φασαρία της επικοινωνιακής καταιγίδας, 

να ξαναζυγίσουμε την ύποπτη ευτυχία μας και να 

αναστοχαστούμε για αυτό που θα μπορούσε να 

είναι η κοινωνική αιτία της αρχιτεκτονικής. 

Ο ποιητής θα ρωτούσε:

κοκκινίσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας;*

Τι άλλο, παρά αυτό το πρωταρχικό, ήθελε 

να ρωτήσει αυτός ο ευφυής σχεδιαστής με εκείνο 

το καθηλωτικό video wall, που στην εντυπωσι-

ακή εικονογραφική του συνέχεια σε μια mega screen 

300 μέτρων στην Corderie έσπρωχνε κάτω από 

τα μάτια μας τις κοινωνικές ασυνέχειες των μεγαλο-

πόλεων του πλανήτη – της Bogotà, του Buenos 

Aires, της Mexico City, του New Delhi, του 

Paris, του São Paulo, του Cairo, της Αθήνας, του 

Montréal; Δείχνοντας την αβυσσαλέα ανισότητα 

ανάμεσα στον Πρώτο μας κόσμο και στον Τρίτο 

κόσμο, μαζί με την απάθεια με την οποία τα δύο 

τρίτα του πλανήτη καθηλώνουν το ένα τρίτο στην 

πείνα, τη φτώχεια, τη ρύπανση και τον αργό 

θάνατο, τι άλλο ήθελε να καταγγείλει παρά το 

σκανδαλώδες πάρτυ που χρηματοδοτείται από 

την απελπισμένη ένδεια των κολασμένων της 

γης;

Ο ποιητής θα ρωτούσε: 

είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή

για τους απεγνωσμένους;*

Λίγα μόλις χρόνια μετά τον Fuksas, στη 

10η Μπιενάλε του 2006, ο Ricky Burdett, με 

τρόπο πιο συστηματικό (cities: people, society, 
architecture), θα μας υποχρέωνε να περάσουμε 

από το σοκ της συνάντησης με το πραγματικό  

(…καλωσορίσατε στην έρημο του πραγματικού…) στην 

απόπειρα της ερμηνείας του και θα μας μετα-

κινούσε από την τάξη του αμείλικτου ηθικού ερωτή-

ματος στην τάξη του πολιτικού σχεδίου.

Αν από τον Hollein στον Fuksas η διερώ-

τηση αναδείκνυε την κρίση της αρχιτεκτονικής ως 

κρίση κοινωνικής επικοινωνίας, από τον Fuksas στον 

Burdett η κρίση μετασχηματίζεται ήδη σε κρίση 
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this at a time when the social crisis is escalat-

ing and transmuting in unforeseen ways into 

a crisis of survival for the planet: the financial 

crunch, the collapse of hitherto stable regimes 

in the Arab and Maghreb states, the rapid 

change of the world’s climate, the chain of ex-

treme weather phenomena, the global spread 

of nuclear terror.

Indeed, the ΑΑΟ project no longer de-

bates in the calm manner of some stochastic 

analysis of forthcoming evils, like a harbinger 

of adverse future events; unfortunately, it 

broadcasts from with a theatre of destruction 

already in progress.

This is why it finds us prepared, more 

than ever before, to accept that reforming 

architecture does not solely involve its own 

isolated field - for no field can boast even 

some relative blithe autonomy any more. To 

return to the Venice Biennale, that locus of 

architectural reflection, I would remind you 

that in 2008 Aaron Betsky’ concept urged us 

to transcend the field of architecture: architec-
ture beyond building. After all, the convic-

tion that an answer to the ethical demand for 

democratic, socially responsible architecture 

lies beyond the realm of architecture explains 

why activism is flourishing: architectural, 

artistic, anthropological and ultimately social 

activism: an activism that focuses on how 

toexplore and/or invent primary forms of 

using and appropriating space; on collective 

everyday practices; on creating or perhaps (re-)

discovering a sense of the commons, of a com-

mon ground or reference point that enlivens 

our social life and gives meaning to it.

Of course, this fundamental moral 

stance, which draws power from the wisdom 

of survival tactics and from the immediacy 

of practice, must learn from the historical 

failures of empiricism; from the restrictiveness 

of blind and at times fundamentalist  

κοινωνικής σημασίας. Και από τον Burdett μέχρι τα 

ερωτήματα που η Λίνα Στεργίου μας καλεί να 

απαντήσουμε σε αυτή τη γόνιμη συνάντηση των 

δράσεων ΑΑΟ, βλέπουμε πια ευθέως τον ίδιο τον 

κοινωνικό προορισμό της αρχιτεκτονικής: όχι τους όρους 

εκφοράς της αλλά το ίδιο το καθεστώς της ύπαρξής της· 

σε μια στιγμή, μάλιστα, που η κοινωνική κρίση 

κλιμακώνεται με ρυθμούς επιταχυνόμενους και, 

οδηγώντας σε απρόβλεπτους και καινοφανείς με-

τασχηματισμούς, μεταλλάσσεται σε κρίση επιβίωσης 

του πλανήτη: χρηματοπιστωτική κρίση, κατάρρευ-

ση των σταθεροποιημένων αραβικών καθεστώτων 

και των χωρών του Magreb, ραγδαία αλλαγή του 

παγκόσμιου κλίματος, κατακλυσμός ακραίων 

καιρικών φαινομένων, πλανητική διάχυση του 

πυρηνικού τρόμου.

Πράγματι, οι δράσεις ΑΑΟ δε μιλούν πλέον 

με την ηρεμία των στοχαστικών αναλύσεων για το 

κακό που επέρχεται, σαν προφήτης δυσοίωνων 

προσιόντων. Δυστυχώς, εκπέμπει μέσα από το 

θέατρο της καταστροφής που ήδη βρίσκεται σε 

εξέλιξη.

Γι αυτό και, περισσότερο από κάθε άλλη 

φορά, μας βρίσκει έτοιμους να δεχθούμε ότι η 

ανασύνταξη της αρχιτεκτονικής δε θα αφορά 

στην ανασυγκρότηση του κλειστού δικού της 

πεδίου—γιατί κανένα πεδίο δεν διαθέτει πλέον 

κάποια μακάρια, σχετική έστω, αυτονομία. Για 

να επιστρέψουμε στον τόπο του αρχιτεκτονικού 

αναστοχασμού, στη Βενετία, θυμίζω την προ-

τελευταία διοργάνωση της Μπιενάλε του 2008, 

στην οποία η θεματική του Aaron Betsky μας 

καλούσε ακριβώς έξω από το πεδίο της Αρχιτεκτο-

νικής, επέκεινα του κτίζειν: architecture beyond 
building. Άλλωστε, αυτή ακριβώς η πεποίθηση 

ότι η απάντηση στο αρχιτεκτονικό ηθικό αίτημα 

για μια αρχιτεκτονική δημοκρατική και κοινωνικά 

ευαίσθητη βρίσκεται έξω από το πεδίο της Αρχι-

τεκτονικής, αυτή ακριβώς η βεβαιότητα δεν είναι 

που εξηγεί την ανθοφορία του αρχιτεκτονικού, 

του καλλιτεχνικού, του ανθρωπολογικού, του κοι-

νωνικού, εν τέλει, ακτιβισμού: Ενός ακτιβισμού 
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practicalism; and, also, from the social guileless-

ness of that, age-old yet interminably recur-

rent, error that encourages pointless activism.  

Although practical work, which supports 

human communities in the place they are 

located, helps maintain a safe distance from 

the fallacy of impracticable theoretical ap-

proaches, it is equally capable of dragging us 

back into the same vicious circle: fetishizing 

life itself and the epic tale of the survival of 

outcast groups; aestheticizing the social; and 

attempting to render something ethical from 

what is purely material. The tradition of tur- 

ning historical events into quaint tales con- 

tinues to flourish unhindered within the dom-

inant narratives, and not only in the folklore 

philology surrounding popular architectural 

tradition or in the current popularity of biolo-

gism and hybridism, which claim to overcome 

the inadequacy of false categorizations; it also 

persists in still-powerful pietistic ideologies of 

revivalism and protection of architectural heri-

tage, in UNESCO programs, in the flourishing 

and proliferating departments of Preservation 

and Reuse in Schools of Architecture. Finally, 

it lingers on in the fascination with ruins —

ancient as well as modern— which translates 

into a pressing market demand for architec-

ture and lucrative construction projects.

Of course, there is no high road to 

change. This is probably why the ethical 

response to the ethical question posed by the 

AAO project cannot rely on the magnani- 

mity of those who smugly subscribe to it,but, 

instead, requires explicit goals; these can only 

be supplied by theoretical discourse, but that 

discourse is shaped and taught through practi-

cal application. 

It may sound paradoxical or even tire-

some, but the ancient tenets remain valid: 

there can be no act of change without an 

accompanying theory; there can be no practice 

που εστιάζεται στην εξερεύνηση ή/και την επινό-

ηση πρωτογενών μορφών χρήσης και ιδιοποίησης 

του χώρου, μέσα στις συλλογικές πρακτικές του 

καθημερινού, στη δημιουργία ή ίσως και στην 

(επαν)ανακάλυψη μιας αίσθησης των κοινών, ενός 

κοινού τόπου ή ακόμη και μιας κοινής αναφοράς 

που να εμψυχώνει και να νοηματοδοτεί τη μορφή 

της κοινωνικής μας ζωής (the commons).

Βέβαια, αυτό το θεμελιώδες ηθικό πρό- 

ταγμα, που αντλεί δύναμη του από την κατάδυσή 

του μέσα στη σοφία των πρακτικών επιβίωσης 

και από την αμεσότητα της πρακτικής, οφεί-

λει να διδαχθεί από τις ιστορικές αποτυχίες του 

εμπειρισμού, από την περιοριστικότητα του τυφλού 

και ενίοτε φονταμενταλιστικού πρακτικισμού, όπως και 

από την κοινωνική αφέλεια αυτού του αρχαίου 

αλλά πάντα αναγεννώμενου σφάλματος που εν-

θαρρύνει τον ανερμάτιστο ακτιβισμό. Διότι όσο κι αν 

η πρακτική δουλειά, που υποστηρίζει τις ανθρώ-

πινες κοινότητες στον τόπο της κατοίκησής τους, 

μπορεί να μας απομακρύνει από την πλάνη των 

ανεδαφικών θεωρησιακών προσεγγίσεων, είναι 

βέβαιο ότι, εξίσου καλά, μπορεί να μας ξαναρίξει 

στον ίδιο φαύλο κύκλο: να φετιχοποιήσει την ίδια 

τη ζωή, το έπος επιβίωσης των απόβλητων ομά-

δων. Να αισθητικοποιήσει το κοινωνικό. Να ηθι-

κοποιήσει το υλικό. Η παράδοση γραφικοποίησης 

του ιστορικού γεγονότος θάλλει ακόμη ανενόχλητη 

μέσα στις κυρίαρχες αφηγήσεις, Όχι μόνο της 

λαογραφικής φιλολογίας για την λαϊκή αρχιτεκτο-

νική παράδοση, όχι μόνο στην πρόσφατη δημο-

φιλία του βιολογισμού και του υβριδισμού, που 

διατείνεται ότι υπερβαίνει την ανεπάρκεια των 

ψευδών κατηγορικών διακρίσεων, αλλά και στις 

ισχυρές ακόμη ευσεβιστικές ιδεολογίες του ανα-

βιωτισμού και της προστασίας της αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς, στα προγράμματα της Unesco, στα 

ακμάζοντα και πολλαπλασιαζόμενα πανεπιστη-

μιακά Τμήματα Αρχιτεκτονικής Συντήρησης και 

Επανάχρησης. Τέλος, στη διάχυση της γοητείας 

του ερειπίου —του αρχαίου όσο και του σύγχρο-

νου— η οποία μεταφράζεται σε μια ογκώδη και 
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without theory and no revolutionary practice 

without revolutionary theory.

Tiresome though it may be, it is not rare 

to find that the unyielding stance of a moment 

is accompanied by lifelong resignation along 

with a petulant narcissism.

And although it is tiresomely difficult 

for an autonomous conscience to preserve its 

freedom within the corpus of an organized 

architectural or social ideology, it is equally 

futile and ineffective to attempt a practice of 

volunteering for the sake of differentiating 

oneself from a conscious political behavior, 

i.e. from those who collectively subscribe — 

that accursed word again — to a system of 

(obviously re-determined) political architec-

tural objectives.

It is certainly not my intention to over-

politicize the social. Zizek convincingly 

explains why, by proving the veracity of 

Mathieu Kassowitz’s prophecy (La Haine, 1995), 

spontaneous outbursts of violence in the Paris 

suburbs in 2005, in Athens in 2008 [and, I 

should add, in London just recently] become 

an almost existential self-assertion of dis-

placed social groups. These are social events 

which do not follow any specific ideology, 

precisely because their aim is fulfilled in the —

ultimately political— nature of the event, in the 

decisive declaration ‘we are here’.

The difficulty in interpreting these new 

and increasingly frequent phenomena makes 

it expedient to resort to parallel discourses. 

The revelatory nature of the discourse of art 

becomes a useful guide in a crisis like this: 

suffice it to remember Hollein (The Architect 

as a Seismograph) or Hal Foster (The Artist as 

Ethnographer) or, further back in time, Walter 

Benjamin (The Author as Producer). 

As the apposite remarks we heard 

during the two-day conference of the AAO 

project have indicated, if as a society we seek 

πιεστική αγοραία αρχιτεκτονική ζήτηση και σε 

χρυσοφόρα οικοδομικά προγράμματα.

Φυσικά, βασιλική οδός προς την αλλαγή 

δεν υπάρχει. Ίσως γι’ αυτό και η ηθική απάντηση 

στο ηθικό αίτημα που θέτουν οι δράσεις ΑΑΟ 

δεν μπορεί να επαφίεται στην ανιδιοτέλεια μιας 

φιλάρεσκης στράτευσης όσο στα εφόδια ρητών 

στόχων, τα οποία δύναται να προμηθεύσει μόνο 

ένας λόγος θεωρητικός, ο οποίος όμως διδάσκε-

ται και διαμορφώνεται μόνο από την ίδια του την 

πράξη. 

Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο ή και ενο-

χλητικό, οι αρχαίες υποδείξεις διατηρούν υψηλό 

το κύρος τους: καμία πράξη αλλαγής δε μπορεί 

να υπάρξει χωρίς τη θεωρία της· χωρίς θεωρία δεν 

υπάρχει πράξη και χωρίς επαναστατική θεωρία 

δεν υπάρχει επαναστατική πράξη. 

Όσο κι αν είναι ενοχλητικό, δεν είναι κα-

θόλου σπάνιο να συναντήσουμε τον ανενδοτισμό 

της στιγμής να συνοδεύεται από την ισόβια  

παραίτηση, συμπληρωμένη από έναν μεμψίμοιρο 

ναρκισσισμό. 

Και όσο κι αν παραμένει ενοχλητική η 

δυσκολία μιας αυτόνομης συνείδησης να περι-

σώσει την ελευθερία της μέσα στο corpus μιας 

συγκροτημένης αρχιτεκτονικής ή κοινωνικής ιδε-

ολογίας, άλλο τόσο αδύναμη, αναποτελεσματική 

και ευάλωτη παραμένει μια πρακτική εθελοντι-

σμού η οποία θέλει να αντιδιαστέλλει τον εαυτό 

της από μια συνειδητή πολιτική συμπεριφορά. 

Δηλαδή από τη συλλογική στράτευση—πάλι αυτή 

η καταραμένη λέξη—σε ένα σύστημα (προφανώς 

ανακαθοριζόμενων) πολιτικών αρχιτεκτονικών 

στόχων. 

Προφανώς και δεν είναι καθόλου στις προ-

θέσεις μου να υπερπολιτικοποιήσω το κοινωνικό. 

Ο Zizek, ανταποδίδοντας επί του πραγματικού 

την προφητεία του Mathieu Kassowitz (La 

Haine, 1995), εξηγεί με πειστικό τρόπο γιατί οι 

σπασμωδικές εκρήξεις στα Παρισινά προάστια το 

2005, στην Αθήνα το 2008—και, θα πρόσθετα, 

στο Λονδίνο μόλις προχθές—έχουν έναν  
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to preserve all we have gained since the Age 

of Enlightenment at a time when everything 

seems to be falling apart, in order to safeguard 

the rationality which brought us this far, we 

may have to distance ourselves from one-

dimensional discourses and pay attention to 

other, parallel discourses; to what other gods 

may be whispering to us— perhaps the gods of 

others. 

Until we change them, too, and sail 

from the voluntarism of Against All Odds to 

the optimistic self-confidence of Against All 
Gods.

* Dinos Christianopoulos, “Enos leptou sigi” (A moment of 
silence), in the collection Anyperaspistos Kaimos, Thessaloniki: 
Diagonios, 1962

χαρακτήρα φατικότητας, υπαρξιακής σχεδόν 

αυτοκαταγραφής εκτοπισμένων κοινωνικών  

ομάδων. Πρόκειται για κοινωνικά γεγονότα που 

δε λογοδοτούν σε συγκεκριμένο ιδεολογικό πλαί-

σιο, διότι ακριβώς ο στόχος τους ολοκληρώνεται 

στον εν τέλει πολιτικό χαρακτήρα του συμβάντος —

στην αποφασιστική δήλωση: εμείς είμαστε εδώ. 

Η δυσκολία ερμηνείας αυτών των και-

νοφανών γεγονότων, που ολοένα πυκνώνουν, 

κάποτε καθιστά σκόπιμη αλλά και αποδοτική την 

προσφυγή σε παράλληλους λόγους. Η αποκαλυ-

πτικότητα του λόγου της τέχνης είναι, στην περί-

πτωση αυτής της κρίσης, ένας χρήσιμος οδηγός: 

ας θυμηθούμε τον Hollein (The Architect as a 

Seismograph) ή τον Hal Foster (The Artist as 

Ethnographer) ή, ακόμη πιο πίσω, τον Walter 

Benjamin (The author as Producer). 

Γι αυτό και, όπως το έδειξαν και οι οξυ-

δερκείς παρεμβάσεις στο διήμερο συνέδριο των 

δράσεων AAO, αν τη στιγμή που όλα μοιάζει να 

γκρεμίζονται μας ενδιαφέρει να συγκρατήσουμε 

ως κοινωνία ό,τι κερδίσαμε από τον Αιώνα των 

Φώτων, τότε, ακριβώς για να περισώσουμε τη 

λογικότητα που μας έφερε ως εδώ, είναι σκόπιμο 

να αποστασιοποιηθούμε από μονοδιάστατες 

εκδοχές του λόγου και να ακούσουμε και άλλους 

λόγους, παράλληλους: αυτά που μας ψιθυρίζουν 

άλλοι θεοί, ίσως οι θεοί των άλλων. 

Μέχρι που να τους αλλάξουμε κι αυτούς, 

και από το βολονταρισμό του Against All Odds 
να γλιστρήσουμε στην αισιόδοξη αυτοπεποίθηση 

του Against All Gods. 

* Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Ενός λεπτού σιγή», στη συλλογή 
Ανυπεράσπιστος καημός, Θεσσαλονίκη, Διαγώνιος, 1962

Against All Odds, Against All Gods

Λόης Παπαδόπουλος | Lois Papadopoulos
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ΕισαγωγΗ
Σημείο εκκίνησης της εισήγησης αποτελεί 

η θέση του Jacques Rancière, ότι «η τέχνη και η 

πολιτική σήμερα επηρεάζονται από μία ηθική ανα-

γκαιότητα: ένα σύνολο από κανόνες που εξετάζουν 

την πολιτική και την τέχνη με βάση την αξιοπιστία 

των αρχών τους και στις συνέπειες των πρακτικών 

τους». Η ανάλυση του Rancière παρέχει το κατάλ-

ληλο πλαίσιο για την κατανόηση του σύγχρονου  

ενδιαφέροντος αρχιτεκτόνων να ανταποκριθούν 

σε μία σειρά καταφανώς πιεστικών σύγχρονων 

προβλημάτων. 

Τα ζητήματα θέματα των αστέγων και της 

μετανάστευσης αναδύθηκαν ήδη από την τελευ-

ταία δεκαετία του 20ου αιώνα, ως το πλεονεκτικό 

πεδίο εντός του οποίου η αρχιτεκτονική συναντή-

θηκε με την αγριότητα της κοινωνικοπολιτικής τά-

ξης. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, 

οι αρχιτέκτονες αναζήτησαν έναν ηθικά υπεύθυνο 

ρόλο – έγιναν ενδυναμωτές (enabler) που θα 

σχεδιάσουν καινοτόμες καταστάσεις «κοινότητας» 

που θα καλλιεργήσουν την ανάπτυξη νέων μορφών 

συμμετοχικότητας, στις οποίες εν δυνάμει όλοι  

συμπεριλαμβάνονται.  Σε αυτό το πλαίσιο, η 

έννοια της «ηθικής της ενδυνάμωσης» ανασύρθηκε 

IntroductIon
The paper starts by discussing Jacques 

Rancière’s thesis that “art and politics today 

are affected by an ethical turn: a set of norms 

that submit politics and art to the validity of 

their principles and the consequences of their 

practices.” Rancière’s analysis provides the 

appropriate framework to understand the cur-

rent interest evinced by architects to address a 

number of self-evidently pressing contempo-

rary problems. 

Since the last decade of the 20th cen-

tury, the issues of homelessness and migra-

tion have emerged as the privileged field in 

which the discipline of architecture encoun-

tered the harshness of the sociopolitical order. 

To address such issues, architects adopted 

an ethically responsible role; they became 

‘enablers’, who design new ‘community’ situa-

tions that foster the development of new forms 

of participation, in which everyone is poten-

tially included. In such a context, the ‘ethics 

of empowerment’ were extricated from their 

1970’s ‘reclaim of rights’ political context, and 

used to support the formation of today’s   

8
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από την δεκαετία του 70, όπου και σχετιζόταν με 

την πολιτικής της  «διεκδίκησης δικαιωμάτων», 

και χρησιμοποιήθηκε για να υποστηρίξει τη δημι-

ουργία μιας σύγχρονης «ηθικής κοινότητας». 

Δεν είναι τυχαίο ότι «η ηθική της ενδυνάμω-

σης», όπως έχει πλέον μεταποιηθεί, χρησιμοποι- 

είται σήμερα ως εργαλειακή έννοια για προγράμ-

ματα οικονομικής ανάπτυξης της Παγκόσμιας 

Τράπεζας. Διότι τα θέματα των αστέγων και της 

μετανάστευσης δεν είναι δυνατόν να αποσυνδε-

θούν από αυτό που ο Giorgio Agamben ονομάζει 

«σχιζοφρένεια» της οικονομίας όπου η πράξη και 

η ύπαρξη διαχωρίζονται, και όπου η οικονομική 

δραστηριότητα παραμένει αποσυνδεδεμένη από τις 

ζωές των ανθρώπων.  

Σε μια κατάσταση οικονομικής κρίσης – 

όπως αυτή που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα 

και άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου – αυτή η 

αποσύνδεση οικονομίας και ζωής δεν μπορεί πλέον 

να διατηρηθεί. Είναι όμως δυνατή μια σχέση ανά-

μεσα στην αρχιτεκτονική και την οικονομία που θα 

μπορούσε να διαμορφώσει μια διαφορετική ηθική, 

δηλαδή μια διαφορετική συσχέτιση ανάμεσα στο 

περιβάλλον, τον τρόπο ύπαρξης και στις αρχές 

δράσης; Αυτό το ερώτημα διερευνά η παρούσα 

εισήγηση. 

Η ΑρχιτεκτονικΗ κΑι Η οικονομιΑ 
συνΑντουν τΗν ΗθικΗ

Η σχέση της αρχιτεκτονικής με την οικονο-

μία είναι αναμφίβολα καλά εδραιωμένη, και ήταν 

ιδιαίτερα υπερτιμημένη κατά την πρόσφατη χρυσή 

εποχή των ‘σταρ’ αρχιτεκτόνων, οι οποίοι διέσπει-

ραν εντυπωσιακά κτίρια ανά τον κόσμο. Είναι χα-

ρακτηριστικό ότι κατά την διάρκεια της δεκαετίας 

του 90, τα διαγράμματα των χρηματαγορών και 

τα διαγράμματα αναθέσεων αρχιτεκτονικών έργων 

παρουσίαζαν εκπληκτική ομοιότητα.1 

Σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει ριζικά. 

Το δέλεαρ των δυνάμεων της αγοράς, που υπόσχο-

νταν ένα ομαλό μέλλον συνεχούς ευημερίας για 

όλους έχει μετατραπεί πλέον σε εφιάλτη.  

“ethical community”. 

It is not accidental, that the “ethics of 

empowerment” thus adapted, ends up as an 

operative concept for the World Bank eco-

nomic development program; for the issues of 

homelessness and migration cannot be dissoci-

ated from what Giorgio Agamben terms the 

“schizophrenia” of economy, in which praxis 

and being are separated, and economic activity 

is detached from people’s lives.  

In the event of an economic crisis –like 

the one Greece and other south E.U. countries 

are currently facing– this detachment between 

economy and life cannot longer hold. What 

potential relationship between architecture 

and economy might shape different ethics, 

i.e., a different correlation between the envi-

ronment, way of being and principle of action? 

This is the question the paper addresses. 

Architecture And economy 
meet ethics

The relationship between architecture 

and the economy is undoubtedly well estab-

lished. It was particularly enhanced during 

the recent golden era of star architects, who 

scattered impressive buildings around the 

globe. In fact, stock markets graphs and charts 

depicting new architectural commissions pre-

sented a stunning similarity during the 1990s.1 

We are currently in a very different con-

text. The allure of market forces, that pro- 

mised a continuous smooth wealthy future for 

everyone, has turned into a nightmare. Suc-

cess stories, of how architecture contributed to 

city development, have been overshadowed by 

the real estate bubbles that burst in the USA, 

spoiled the success story of Dubai and con-

taminated other parts of the globe. Suddenly, 

a life-style driven by success was substituted 

by a feeling of numbness emanating from an 

epic failure; failing markets in a failing planet 
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Ιστορίες επιτυχιών όπου η αρχιτεκτονική εμφανι-

ζόταν ως παράγοντας ανάπτυξης των πόλεων έχουν 

επισκιασθεί από τις φούσκες των ακινήτων που  

κατέρρευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σπίλωσαν 

την ιστορία επιτυχίας του Ντουμπάι και μόλυναν 

άλλα μέρη της υφηλίου. Έξαφνα, ένας τρόπος 

ζωής καθοδηγούμενος από την επιτυχία αντικα-

ταστάθηκε από μια αίσθηση μουδιάσματος, που 

προέρχεται από μία αποτυχία επικών διαστάσεων: 

η αποτυχία των αγορών σε έναν πλανήτη που 

βρίσκεται σε πορεία περιβαλλοντικής αστοχίας, 

συμπορεύεται με την αποτυχία του «κοινωνικού»2 

και τις επαναλαμβανόμενες ανθρωπιστικές κρίσεις. 

Οι χρηματοοικονομικές και περιβαλλοντολο-

γικές καταστροφές έχουν άμεσο αντίκτυπο στους 

ανθρώπους καθώς επηρεάζουν τόσο τον τρόπο 

ζωής,  όσο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

καθημερινής διαβίωσης. Σήμερα, δεν είναι μόνο η 

ροή ανθρώπων από τον λεγόμενο τρίτο κόσμο, που 

απεγνωσμένα και μαζικά πλημμυρίζουν τις πόλεις 

του ανεπτυγμένου κόσμου και δημιουργούν αισθή-

ματα ανησυχίας στους ντόπιους, είναι μάλλον, 

ότι ο ίδιος ο ιστός των δυτικών πόλεων φαίνεται 

να αποκτά μαύρες τρύπες διαφόρων ειδών, στις 

οποίες μεταφυτεύονται άμεσα θραύσματα τριτο-

κοσμικών πόλεων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η σχέση 

αρχιτεκτονικής - οικονομίας καθίσταται θέμα 

ιδιαίτερα σύνθετο, και εμφανίζεται να σκιάζεται 

από ηθικές επιταγές. 

Ποιός θα ήταν ο καταλληλότερος τρόπος 

για να προσεγγίσουν οι αρχιτέκτονες το παρόν 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον και την τρέχουσα 

ανθρωπιστική κρίση; Δεν υπάρχει απλή και ευθεία 

απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ένας αυξανόμενος 

αριθμός αρχιτεκτόνων υιοθετούν μία ηθικά υπεύ-

θυνη στάση έναντι στο επάγγελμά τους, ενώ άλλοι 

έχουν εμπλακεί σε τέτοιο βαθμό με τον ακτιβισμό 

που τον εξαγγέλλουν ως μία ολοκαίνουργια μορφή 

- ή μάλλον θα ήταν προτιμότερο να πούμε, ως τη 

νέα τάση – επαγγελματικής δραστηριότητας.  Ο  

αρχιτεκτονικός ακτιβισμός εμφανίζεται να ανα-

δύεται ως το νέο επαγγελματικό ήθος. Ποιές είναι 

Fig. 1: CCR - Athens Gerani, map of the area

Eικ. 1: ΠΚΠ - Αθήνα Γεράνι, χάρτης περιοχής
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Fig. 2: CCR - Athens Gerani, city resources (Human, Physical, Natural) 

Eικ. 2: ΠΚΠ - Αθήνα Γεράνι, αστικοί πόροι (Ανθρώπινοι, Φυσικοί, Υλικοί)
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όμως οι συνέπειες της διασύνδεσης της αρχιτε-

κτονικής με την ηθική και πώς θα μπορούσε να 

διαμορφώσει μια διαφορετική σχέση της αρχιτε-

κτονικής με την οικονομία; 

Προτού προχωρήσουμε περαιτέρω, είναι 

σημαντικό να κατανοηθεί το ευρύτερο πλαίσιο 

εντός του οποίου αναδύεται η παρούσα διασύν-

δεση της αρχιτεκτονικής με την ηθική. Με αυτό 

τον τρόπο, όχι μόνο θα καταστεί δυνατή η κριτική 

προσέγγιση, αλλά επιπλέον θα διευκολυνθεί και η 

διάνοιξη εν δυνάμει τρόπων θεώρησης της σχέσης 

αρχιτεκτονικής πρακτικής και οικονομίας. Με 

αυτό το στόχο, θα προχωρήσουμε «λεηλατώντας» 

τη διαθέσιμη εργαλειοθήκη της θεωρίας, από όπου 

θα ανασύρουμε και θα προσαρμόσουμε έννοιες 

και προτάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Σε 

ότι ακολουθεί, σύγχρονα θεωρητικά κείμενα θα 

χρησιμοποιηθούν ως λατομείο από όπου έννοιες 

θα εξορυχθούν από τα συμφραζόμενά τους για να 

τεθούν στην υπηρεσία της επινόησης, Οι ίδιες οι 

έννοιες εδώ εκλαμβάνονται ως μορφές πρακτικής, 

γιατί σκοπός αυτού του κειμένου δεν είναι να 

εξετάσει την τρέχουσα σχέση της αρχιτεκτονικής 

με την οικονομία γενικά, αλλά να τη προσεγ- 

γίσει ως πρακτική εντός μιας συγκεκριμένης και 

απαιτητικής αστικής κατάστασης όπως αυτή που 

εμφανίζεται σήμερα στο εξαιρετικά προβληματικό 

κέντρο της Αθήνας.

Η ΣτροφΗ ΣτΗν ΗθικΗ  
και οι ΣυνΕπΕιΕΣ αυτΗΣ

Στο βιβλίο του με τίτλο Infinitely Demanding: 

Ethics of Commitment, Politics of Resistance, (Απείρως 

Απαιτητική: Η Ηθική της Δέσμευσης, η Πολιτική της 

Αντίστασης), 2007, ο Simon Critchley επιχειρεί να 

«περιγράψει μία θεωρία ηθικής εμπειρίας και να 

κατασκευάσει μία θεωρία ηθικής υποκειμενικό-

τητας»3 και παρουσιάζει «μια περιγραφή σχετικά 

με το τί θα μπορούσε να λεχθεί ότι συμβαίνει στην 

πολιτική ακτιβισμού σήμερα και μια πρόταση 

για το πώς ο ακτιβισμός θα μπορούσε να αρχίσει 

να θεωρεί τον εαυτό του στο μέλλον»4  Γράφει: 
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«Αυτό που λείπει στην παρούσα εποχή μαζικής 

πολιτικής απογοήτευσης είναι μία υποκινητική, 

ενδυναμωτική σύλληψη της ηθικής που παρακινεί 

για δράση, που μπορεί να αντιμετωπίσει και να 

υπερνικήσει την τρέχουσα ροή των πραγμάτων, 

μία ηθική ικανή να ανταποκριθεί και να εναντιωθεί 

στην πολιτική κατάσταση στην οποία βρισκό-

μαστε» 5 Για τον Critchley «Η ηθική ... είναι η 

συνεχής εξέταση εκ των κάτω κάθε προσπάθειας 

επιβολής τάξης εκ των άνω» 6 και ισχυρίζεται, ότι 

«... δεν υφίσταται γενική ηθική, υπάρχει μόνο μία 

ηθική με την οποία κανείς αντιμετωπίζει πιθανές 

πορείες δράσης σε μία συγκεκριμένη περίπτω-

ση».7 Ο Critchley συνηγορεί υπέρ «ένος ηθικού 

προσανατολισμού που θα επανα-κινητοποιεί την 

πολιτική και την δημοκρατία». Θα ήταν διαφωτι-

στικό όμως η ανάγνωση του βιβλίου του να γίνει 

σε αντιπαραβολή με το κριτικό άρθρο του Jacques 

Rancière με τίτλο “The Ethical Turn of Aesthetics 

and Politics” («Η Στροφή προς την Ηθική στην 

Αισθητική και την Πολιτική»), που δημοσιεύτηκε 

έναν χρόνο νωρίτερα.8

Το 2006 στο άρθρο του, ο Rancière ισχυρί-

ζεται, ότι «η τέχνη και η πολιτική επηρεάζονται 

σήμερα από μια στροφή προς την ηθική, δηλαδή, 

από ένα σύνολο κανόνων που εξετάζουν την πολι-

τική και την τέχνη με βάση την αξιοπιστία των αρ-

χών τους και τις συνέπειες των πρακτικών τους»9 

Η ανάλυση του Rancière παρέχει το κατάλληλο 

πλαίσιο για να κατανοήσουμε όχι μόνον το τρέχον 

ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι αρχιτέκτονες 

για την λεγόμενη ακτιβιστική ή ηθικά υπεύθυνη 

δράση, αλλά και για να αντιληφθούμε το γιατί και 

το πώς επιλέγουν να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο 

από καταφανώς πιεστικά σύγχρονα προβλήματα 

και συγκεκριμένα, υα ζητήματα που σχετίζονται 

με τους μετανάστες, τους αστέγους, και τις περι-

βαλλοντολογικές προκλήσεις.  Η προσέγγιση του 

Rancière μας βοηθά να κατανοήσουμε, τον τρόπο 

με τον οποίο η στροφή προς την ηθική καθορίζει 

το πλαίσιο εντός του οποίου δρούμε, χωρίς καν να 

αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αυτό το ίδιο το πλαίσιο  

match a failing of the “social”2 and a recurrent 

humanitarian crisis. 

Financial and environment disasters 

have a direct impact on humans, they influ-

ence the way people conduct their lives and 

shape their surroundings. Nowadays, it is 

not just the human flow from the so-called 

third world, that desperately and massively 

floods first world, creating a feeling of disquiet 

among the locals; it is rather that the fabric of 

the western cities appears to acquire various 

kinds of black holes, in which third world city 

fragments seem to be directly transplanted. 

In such a context, the relationship between 

architecture and economy becomes a rather 

complex issue, and appears overshadowed by 

ethical imperatives. 

What would be the appropriate way for 

architects to approach the current financial, 

environmental and humanitarian crisis? There 

is no simple and straightforward answer to 

such a question. We are currently witnessing 

a growing number of architects adopting an 

ethically responsible stance towards their pro-

fession; others become involved with activism 

to the point that they proclaim it a brand-new 

form - or better say the new trend - of profes-

sional activity. Architecture activism emerges 

in fact, as the new professional ethos. What 

are the consequences of this entanglement of 

architecture with ethics and how it can shape 

a different relationship between architecture 

and the economy? 

Before we proceed any further, it is 

important to comprehend the wider context, 

into which the current relationship between 

architecture and ethics emerges. This will 

enable us to approach it in a critical way and 

to open up potential ways of considering the 

link between architectural practice and the 

economy. To this end, we will “exploit” the 

available toolbox of theories to draw and adapt 
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που θα πρέπει να διαμορφώσουμε διαφορετικά. Ο 

Rancière μας οδηγεί σε μία διαφωτιστική πορεία 

σχετικά με τον αντίκτυπο που η στροφή προς 

την ηθική έχει στην πολιτική και στην αισθητική, 

και με αυτό τον τρόπο διευκολύνει την αποστολή 

μας να αντιληφθούμε τις επιπτώσεις της και στην 

αρχιτεκτονική.

Ο Rancière ξεκινά υποδεικνύοντας τις 

διαφορές ανάμεσα στην παλαιά ηθικότητα και τη 

σύγχρονη ηθική. Ισχυρίζεται, ότι η ηθική συνεπά-

γεται τη διάχυση του κανόνα μέσα στο γεγονός, 

ότι καταργεί δηλαδή τη διάκριση, που σχημάτιζε 

τον πυρήνα της «παλαιάς ηθικότητας», ανάμεσα 

στο «γεγονός» και το «νόμο», ανάμεσα σε ό,τι 

«είναι» και σε ό,τι «πρέπει να είναι». Η ηθικότητα 

επιπλέον προϋπέθετε τον διαχωρισμό ανάμεσα 

στους τρόπους αντιπαράθεσης του «ορθού/δικαιώ-

ματος» με το «γεγονός». Η αποσιώπηση αυτού του 

διαχωρισμού έχει ένα προνομιακό όνομα: ονομάζε-

ται συναίνεση (consensus), μια λέξη σύνθημα για την 

εποχή μας σύμφωνα με τον Rancière. Υπό αυτές 

τις συνθήκες η πολιτική κοινότητα, που είναι 

δομικά διαιρεμένη (διαχωρισμένη σε σχέση με τον 

εαυτό της, αφού φέρει τη διαφωνία - dissensus στον 

πυρήνα της), τείνει να μεταμορφωθεί σε μία ηθική 

κοινότητα όπου όλοι υποτίθεται ότι προσμετρού-

νται (όλοι συμπεριλαμβάνονται επί τη βάσει της 

συναίνεσης - consensus). Κατά τον Rancière, αυτό έχει 

επιπτώσεις όσον αφορά το καθεστώς όλων εκείνων 

που αποκλείονται από την κοινότητα και αναφέρει 

σχετικά: «Στην πολιτική κοινότητα, ο αποκλεισμέ-

νος είναι ένας δρών που δημιουργεί συγκρούσεις, 

συμπεριλαμβάνεται ως συμπληρωματικό πολιτικό 

υποκείμενο, που φέρει ένα δικαίωμα που δεν έχει 

ακόμα αναγνωρισθεί ή υφίσταται μία αδικία εντός 

του ισχύοντος καθεστώτος δικαιωμάτων.  Στην 

ηθική κοινότητα όμως, αυτό το συμπληρωματικό 

υποκείμενο υποτίθεται ότι δεν αναδύεται πλέον, 

αφού όλοι συμπεριλαμβάνονται. Κατά συνέπεια 

δεν υπάρχει θέση για τους αποκλεισμένους στην 

τρόπο που δομείται η κοινότητα.  Αφενός, ο  

αποκλεισμένος είναι απλά κάποιος που τυχαία 

concepts and propositions according to the 

needs of the task at hand. In what follows, 

a number of contemporary theory texts will 

be utilised to quarry concepts that, extracted 

from their context, will be put to the service 

of invention; concepts are considered here as 

forms of practice.  The aim of the paper is not 

only to think through the current relationship 

between architecture and the economy in gen-

eral, but to consider it as a situation-specific 

practice in a challenging city context, that of 

the center of Athens.

The eThical Turn and iTs effecTs 
In his 2007 book, entitled Infinitely De-

manding: Ethics of Commitment, Politics of Resistance, 

Simon Critchley attempts to “outline a theory 

of ethical experience and construct a theory of 

ethical subjectivity”3; he provides “…a descrip-

tion of what might be said to be happening in 

contemporary activist politics and a recom-

mendation as to how that activism might 

begin to conceive of itself in the future.”4  He 

writes: “What is lacking at the present time of 

massive political disappointment is a motivat-

ing, empowering conception of ethics that 

can face and face down the drift of the pres-

ent, an ethics that is able to respond to and 

resist the political situation in which we find 

ourselves.”5 For Critchley “Ethics…is the con-

tinual questioning from below of any attempt 

to impose order from above”6 and he asserts 

that “…there is no ethics in general, there is 

only an ethics whereby one confronts pos-

sible courses of action in a specific situation.”7 

Critchley advocates for “an ethical orientation 

for the remotivation of politics and democ-

racy.” It would be instructive, however, to read 

his book in contradistinction with Jacques 

Rancière’s critical article entitled “The Ethical 

Turn of Aesthetics and Politics” published just 

a year earlier.8
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εμπίπτει έξω από την μεγάλη ισότητα όλων - άρρω-

στος, καθυστερημένος ή παρατημένος, στον οποίο 

η κοινότητα πρέπει να δώσει χείρα βοηθείας για να 

επανεγκαθιδρύσει τους «κοινωνικούς δεσμούς». 

Αφετέρου, ο αποκλεισμένος γίνεται ο ριζικά άλλος, 

εκείνος που διαχωρίζεται από την κοινότητα από 

αυτό καθαυτό το γεγονός ότι είναι ξένος ως προς 

αυτήν, δεν μοιράζεται την ταυτότητα που ενώνει 

όλους μεταξύ τους, και απειλεί την κοινότητα 

ανάμεσα σε όλους μας ”.

Αυτό ο Rancière το αποκαλεί διπροσωπία 

της ηθικής κοινότητας, που ταυτόχρονα ενισχύει 

κοινωνικές υπηρεσίας εντός της κοινότητας και 

ενέχεται στην απόλυτη απόρριψη του άλλου. Η 

ηθική εγκαθιδρύει την κυριαρχία της αρχικά με 

ανθρωπιστική μορφή και στη συνέχεια υπό τη 

μορφή της αδιάλειπτης δικαιοσύνης έναντι του 

κακού. Ο Rancière εξηγεί, ότι, στην πολιτική 

κοινότητα, η πολιτική δράση εγκαθιδρύει διάφορες 

μορφές διαφωνιών στη ρωγμή που διανοίγεται 

ανάμεσα στην κατηγορία του ανθρώπου (ο οποίος 

υπόκειται μόνον στα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλ. 

στο δικαίωμα όσων δεν έχουν δικαιώματα) και 

σε αυτή του πολίτη (στον οποίο παρέχονται όλων 

των ειδών τα δικαιώματα). Ισχυρίζεται επίσης, 

ότι στην ηθική κοινότητα ο πολίτης παύει να είναι 

συμπληρωματικός του ανθρώπου, αλλά γίνεται 

συμπληρωματικός του απάνθρωπου, ως κάτι που 

διαχωρίζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του.  Συνε-

πώς η ηθική κοινότητα είναι ταυτόχρονα μπλεγμέ-

νη είτε με το ανθρωπιστικό είτε με το απάνθρωπο.  

Η ανάλυση του Rancière είναι ακριβής στον τρόπο 

που απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζο-

νται τους «μετανάστες χωρίς χαρτιά» στην Αθήνα 

σήμερα. Όπως ακριβώς συμβαίνει σε μια ηθική 

κοινότητα, οι μετανάστες, προσεγγίζονται από τη 

μία πλευρά μέσα στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής 

δράσης (συσσίτια που παρέχει η εκκλησία και ο 

δήμος) ενώ, από την άλλη, αντιμετωπίζονται ως το 

απόλυτο κακό, το απάνθρωπο στοιχείο που πρέπει 

να αφανιστεί (με την δράση των εξτρεμιστικών 

δεξιών ομάδων).  

In his 2006 article, Rancière thesis is 

that “art and politics today are affected by an 

ethical turn…a set of norms that submit poli-

tics and art to the validity of their principles 

and the consequences of their practices.”9 

Rancière’s analysis provides the appropriate 

framework to understand not only the current 

interest architects display in so-called activist 

or ethically responsible action, but also to 

apprehend why and in what way they choose 

to address a number of self-evidently pressing 

contemporary problems: namely, issues rela- 

ting to immigrants, the homeless and envi-

ronmental challenges. Rancière’s approach 

assists us to understand how the ethical turn 

determines the set-up, in which we act with-

out even thinking that it is indeed this very 

set-up that we need to shape differently. He 

takes us on an illuminating tour of the impact 

this ethical turn has, first on politics and then 

on aesthetics, and facilitates our task to infer 

its effect on architecture.

Rancière starts by pointing out the dif-

ference between old morality and contempo-

rary ethics. Ethics, he argues, amounts to the 

dissolution of norm into fact; it abolishes the 

distinction, which formed the very core of “old 

morality”, between “fact” and “law”, between 

what “is” and what “ought to be”. Morality 

also implied the division between ways of 

opposing “right” to “fact”. The suppression 

of this division has been given a privileged 

name: it is called consensus; a catchword, as 

he calls it, of our times. Under such circum-

stances, the political community, which is 

structurally divided (divided in relation to 

itself by having dissensus at its core), tends to 

be transformed into an ethical community, in 

which everyone is supposed to count (everyone 

is included on the basis of consensus). This has, 

according to Rancière, consequences on the 

status of those excluded from the community. 
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Fig. 3: CCR - Athens Gerani, city resources (Human, Physical, Natural) 

Eικ. 3: ΠΚΠ - Αθήνα Γεράνι, αστικοί πόροι (Ανθρώπινοι, Φυσικοί, Υλικοί)
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Κατά τον Rancière η στροφή στην ηθική 

έχει άμεσο αντίκτυπο στην τέχνη και την αισθη-

τική. Γράφει: «Παρόμοια με τον τρόπο με τον 

οποίο ο συνδυασμός συναίνεσης και αδιάλειπτης 

δικαιοσύνης σημαδεύει την πολιτική μας, οι 

τέχνες και ο στοχασμός της αισθητικής τείνουν να 

ανακατανέμονται ανάμεσα στο όραμα μιας τέχνης 

που σκοπός της είναι να υπηρετεί τους κοινωνι-

κούς δεσμούς και σε ένα άλλο όραμα της τέχνης 

που διαρκώς καθίσταται μάρτυρας καταστροφής». 

Εδώ πρόκειται για μία από παλαιά και χωρίς τέλος 

καταστροφή.10

Στο σημείο αυτό δεν είναι δύσκολο να  

συμπεράνουμε τα αποτελέσματα της στροφή προς 

στην ηθική και στην αρχιτεκτονική. Αρκεί να 

παρατηρήσουμε τους αρχιτέκτονες (ατομικά και 

ομαδικά) να κάνουν τον ακτιβισμό τους βούκινο, 

να εργάζονται με πάθος για να δημιουργήσουν  

καταστάσεις κοινότητας που ενισχύουν την ανά-

πτυξη νέων μορφών κοινωνικών δεσμών. Άλλοι 

πάλι νοιώθουν την ηθική ευθύνη να δράσουν εκ 

των προτέρων, ώστε να εξαλείψουν τις επιπτώ-

σεις μιας επερχόμενης καταστροφής, ή κατόπιν 

εορτής για να ανατρέψουν τις επιπτώσεις μιας 

καταστροφής που έχει ήδη συντελεστεί. Δεν απο-

τελεί λοιπόν έκπληξη ο κατάλογος προνομιακών 

τομέων δράσης: οι άστεγοι, η μετανάστευση και οι 

περιβαλλοντολογικές προκλήσεις φιγουράρουν στις 

πρώτες θέσεις. 

Στο δοκίμιό της “Ethics, Aesthetics, 

Architecture” (Ηθική, Αισθητική, Αρχιτεκτονική), 

η Hélène Frichot το 2007 «αναζητεί μία ενεργή 

ηθικο-αισθητική για την αρχιτεκτονική» και δεν 

κάνει τίποτε άλλο από μία αποκαλυπτική επαλή-

θευση των επιχειρημάτων του Rancière για την 

επίδραση που έχει η στροφή στην ηθική. Γράφει:  

«... Η ηθική που επιδιώκω να συζητήσω εδώ 

βρίσκεται εκτός του άνετου πεδίου ενός ετοιμοπα-

ράδοτου ηθικού κώδικα, και των  επαγγελματικών 

κανονισμών που σχεδιάστηκαν για να εξασφαλί-

ζουν την ακεραιότητα του επαγγέλματος,  

αντίθετα, αποκρίνεται σε ανοικτές στην μετα-

He writes: “In the political community, the 

excluded is a conflictual actor, an actor who 

includes himself as a supplementary political 

subject, carrying a right not yet recognized or 

witnessing an injustice in the existing state 

of right. But in the ethical community, this 

supplement is no longer supposed to arise, 

since everyone is included. As a result, there is 

no status for the excluded in the structuration 

of the community. On the one hand, the 

excluded is merely the one who accidentally 

falls outside the great equality of all – the 

sick, the retarded or the forsaken to whom the 

community must extend a hand in order to re-

establish the «social bond». On the other, the 

excluded becomes the radical other, the one 

who is separated from the community for the 

mere fact of being alien to it, of not sharing 

the identity that binds each to all, and of 

threatening the community in each of us. ” 

Rancière terms this the duplicity of 

the ethical community, which at the same 

time fosters social services in the community 

while involved in the absolute rejection of the 

other. Ethics establishes its reign first in the 

form of the humanitarian and then in that of 

infinite justice against evil. He explains that 

in the political community, political action 

sets up different forms of dissensus in the gap 

between the human (subjected only to human 

rights, that is, the right of those who have 

no rights) and the citizen (endowed with all 

sorts of rights). In the ethical community, he 

argues, no longer does the citizen complement 

the human, but instead the inhuman as that 

which separates the human from itself. Hence 

the ethical community is at once engaged 

either with the humanitarian or the inhu-

man. Rancière’s analysis accurately depicts 

the way the ‘immigrants without papers’ 

are dealt with currently in Athens. As in the 

ethical community, on the one hand they are 
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βολή συνθήκες και σε καινοτόμες προτάσεις 

σχεδιασμού. Θέλω να συνηγορήσω υπέρ ενός 

συνδυασμού ηθικής και αισθητικής - δηλ., μιας 

ηθικο-αισθητικής -  ώστε να εισηγηθώ τον τρόπο 

που μία ηθική προσέγγιση γίνεται αναπόσπαστο 

μέρος της δημιουργικής πράξης του σχεδιασμού... 

Η αυτοπεποίθηση του αρχιτέκτονα όσον αφορά 

στην ικανότητα του να φαντάζεται ότι συνεισφέρει 

σε νέες μορφές κοινωνικότητας και μελλοντικούς 

σχηματισμούς κοινότητας, έχει πολύ μειωθεί 

μετά την επέλαση του μεταμοντερνισμού. Παρά 

ταύτα, ο τομέας της αρχιτεκτονικής δεν μπορεί να 

κατανοηθεί ως αυτόνομος, ούτε ως έξω από μία 

κοινωνικοπολιτική τάξη... Τα πλέον προφανή προ-

βλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει η αρχιτεκτονική, 

σχετίζονται με θέματα αστέγων και μετανάστευσης 

και με περιβαλλοντολογικές προκλήσεις, αλλά και 

με τις πολιτικές προκλήσεις, που ακολουθούν την 

καταστροφή του δομημένου περιβάλλοντος και με 

τον τρόπο με τον οποίο η αρχιτεκτονική σφετερί-

ζεται για να επαναπλαισιώσει την ταυτότητα ενός 

έθνους. Αρκεί να συλλογιστούμε την μεταμόρ- 

φωση που υπέστη ο πολιτικός κόσμος στα επακό-

λουθα των επιθέσεων στους Διδύμους Πύργους της 

Νέας Υόρκης την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και τους 

τρόπους με τους οποίους η αρχιτεκτονική έχει χρη-

σιμοποιηθεί, ίσως και ανεύθυνα, για να επανορ- 

θώσει για το γεγονός αυτό.  Τέτοιες κρίσεις δεν  

είναι μόνο περιβαλλοντολογικές και πολιτικές -  

είναι πρόκληση στην ίδια την ταυτότητα του 

έθνους και του κράτους, όπως και στο ήθος των 

υποκειμενικοτήτων των υποκειμένων ή των 

πολιτών που οργανώνονται βιοπολιτικά από το 

κράτος».11

Σε αυτό το σημείο ίσως θα ήταν σχετικό 

να κάνουμε μία παύση και να εξετάσουμε μια 

διαφορετική πιθανότητα που οδηγεί τον ακτιβισμό 

πέραν από το επίπεδο της ηθικής. Θα θέλαμε να 

προτείνουμε την σύνδεση των ακτιβιστών με τα 

προβλήματα, όπου όμως το πρόβλημα εννοείται 

με την αρχαία ελληνική έννοια του: ως εκείνο που 

σημαίνει ένα καθήκον προβολής (και των προβαλ-

approached in the context of humanitarian ac-

tion (soups kitchens run by the church and the 

municipality) and on the other, confronted as 

the absolute evil, the inhuman that should be 

eliminated (right-wing extremist action).  

The ethical turn has, for Rancière, an 

immediate impact on arts and aesthetics. He 

writes: “Similar to the way in which the com-

bination of consensus and infinite justice blots 

our politics, arts and aesthetic reflection tend 

to re-distribute themselves between a vision of 

art whose purpose is to attend the social bond 

and another of art as that which interminably 

bears witness to catastrophe”. This is an  

immemorial and never-ending catastrophe.10

At this point, it is not difficult to infer 

the effects of the ethical turn in architecture. 

It would be enough to watch architects (indi-

viduals and collectives), who wear activism 

on their sleeves, work passionately to create 

community situations that foster the develop-

ment of new forms of social bonds. Others feel 

the ethical responsibility to act proactively to 

eliminate the consequences of an imminent 

catastrophe or retroactively to overturn the 

effects of a catastrophe that has already oc-

curred. No surprise to see the list of the privi-

leged fields of action: issues of homelessness, 

migration, and environmental challenges 

figure at the top. 

The 2007 essay on “Ethics, Aesthetics, 

Architecture”, in which Hélène Frichot “goes 

in search of an active ethico-aesthetics for ar-

chitecture”,  is nothing less than the startling 

confirmation of Rancière’s argument on the 

effects of the ethical turn. She writes:  

“….The ethics I want to discuss here fall 

outside the comfortable terrain of a ready-

made moral code, and the professional 

regulations that are designed to secure the 

integrity of the discipline, and respond 

instead to contingent circumstances and 
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λομένων δράσεων) στο όριο της προστασίας. 12 Ως 

εκ τούτου, θα ορίζαμε την στάση του ακτιβιστή, 

ως μία επιμονή στον εντοπισμό προβλημάτων και 

στην δημιουργία αδιεξόδων που παράγονται  από 

αυτά. Το γεγονός, ότι εντοπίζουν προβλήματα και 

τα μετατρέπουν σε καταστάσεις αδιεξόδου, σημαί-

νει ότι οι ακτιβιστές (ανεξαρτήτως του ποιοί είναι 

– είτε άτομα είτε συλλογικότητες – και του τί παρά-

γουν – έργο, έκθεση, ένα κείμενο κλπ.) δημιουρ-

γούν μία κατάσταση όπου δεν υφίστανται πλέον 

προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύσεις έχουν 

ανευρεθεί και δοθεί, αλλά ότι δεν υφίστανται πλέ-

ον προβλήματα ακριβώς επειδή δεν μπορεί κανείς 

καν να εντοπίσει ένα πρόβλημα που συγκροτείται 

και που μπορεί κανείς να το θέσει εμπρός του 

ως ένα αντικείμενο που μπορεί να παρασταθεί ή 

ως προβολή, ως προστατευτική αναπαράσταση ή 

ως προσθετικό υποκατάστατο, ή ως κάποιο είδος 

ορίου που πρέπει να ξεπεράσει ή πίσω από το 

οποίο μπορεί να κρυφτεί.  Με αυτήν την έννοια ο 

ακτιβισμός αφαιρεί από τον ηγεμονικό λόγο την 

προστασία του. Αυτή όμως είναι μια ριζοσπαστική 

στάση, και μακράν απομακρυσμένη από την μαλ-

θακή τρέχουσα εκδοχή του ακτιβισμού.13 

Η ΗθικΗ τΗς ενδυνΑμωςΗς
Σήμερα ακριβώς επειδή ο ακτιβισμός κα-

θίσταται δραστηριότητα ευρέως αποδεκτή από το 

κοινωνικό σύνολο, όλο και περισσότεροι αρχιτέκτο-

νες αρέσκονται στο να θεωρούν τους εαυτούς τους 

διευκολυντές και ενδυναμωτές (facilitators and 

enablers), να υιοθετούν την λεγόμενη ηθική της 

Ενδυνάμωσης και να προσεγγίζουν την αρχιτεκτο-

νική ως όχημα για ενδυνάμωση μέσω της συμμετο-

χής στην κοινότητας. 14  

Αν και η έννοιες της ενδυνάμωσης και του 

συμμετοχικού σχεδιασμού δεν είναι καινούργιες 

για τους αρχιτέκτονες, αξίζει να αναφέρουμε το  

διαφορετικό ιστορικό υπόβαθρο υπό το οποίο εμ-

φανίσθηκαν στο προσκήνιο. Οι αρχιτεκτονικοί 

πειραματισμοί συμμετοχικού σχεδιασμού της δεκα-

ετίας του ‘70 αφορούσαν στο ζήτημα της δημοκρα-

innovative design propositions. I want to 

advocate for a coalition between ethics and 

aesthetics – that is, an ethico-aesthetics – to 

suggest how an ethical approach becomes 

integral to the creative act of design…

The architect’s confidence with respect 

to imagining that she contributes to new 

forms of sociability and future formations of 

community has been much diminished in the 

wake of postmodernism. Nevertheless, the 

discipline of architecture cannot be conceived 

as autonomous, or outside a sociopolitical 

order… The most evident problems with 

which architecture grapples pertain to 

issues of homelessness and migration, 

and environmental challenges, but also 

the political challenges that follow in the 

aftermath of the destruction of the built 

environment and how architecture comes to 

be co-opted to reframe a nation’s identity. 

We need only reflect on the transformation 

of the political world following the attacks 

on the World Trade Center, New York, 

September 11, 2001, and the means through 

which architecture has been used, perhaps 

irresponsibly, to redress this event. Such crises 

are not only environmental and political; they 

also challenge the very identity of the nation 

state as well as the ethos of the subjectivities 

of subjects or citizens who are biopolitically 

organized by the state.”11

It might be pertinent at this point to 

pause and examine a different possibility that 

takes activism beyond the grip of ethics. We 

would suggest linking activists to problems; 

where a problem is to be understood in its 

Greek sense of the word problema: that which 

denotes the task of projection (and of projects) 

at the edge of protection.12 Hence, we could 

define the activist stance as an insistence 

on identifying or even producing deadlocks 

out of problems: Pointing out problems, and 
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τίας και ήταν συνδεδεμένοι με το θέμα των δικαι-

ωμάτων. Το ‘‘Right to the City’’ («Δικαίωμα στην 

Πόλη») του Henry Lefebvre ήταν έκφραση μιας 

τέτοιας διεκδίκησης – ότι οι πολίτες δικαιούνται να 

συμμετέχουν και να έχουν φωνή σε αποφάσεις που 

αφορούν την πόλη τους. Οι σημερινές δημοκρατίες 

έχουν πλήρως ενσωματώσει και διαστρέψει την 

απαίτηση της δεκαετίας του ‘70 για συμμετοχή, 

μετατρέποντας την σε μια τυπική διαδικασία. Η 

συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία του σχε-

διασμού έχει καταστεί διοικητικό προαπαιτούμενο 

και έχει χάσει την πολιτική της δυναμική. Αντί 

να εστιάζει στο τί πρέπει να γίνει, η προσοχή έχει 

μετατοπισθεί στο πώς γίνεται κάτι.15 Επιπλέον, η 

γλώσσα της «συμμετοχής» και της «ενδυνάμωσης» 

έχει ήδη εισαχθεί στον κυρίαρχο λόγο του κατεστη-

μένου για «ανάπτυξη». Είναι απαραίτητο να κατα-

νοήσουμε την διαδικασία με την οποία αυτό έχει 

συμβεί: «Η έννοια της ενδυνάμωσης έχει μακρά 

ιστορία... Οι κοινωνικοί ακτιβιστές, που ασχολού-

νται με ζητήματα φτώχειας είδαν την ενδυνάμωση 

ως μία προσπάθεια τοπική, από κάτω προς τα 

πάνω, ο σκοπός της οποίας ήταν να εμπνεύσει 

τους φτωχούς να προκαλέσουν το κατεστημένο. 

Απ’ την άλλη, ο επιχειρησιακός τομέας και οι 

διευθυντές προσωπικού γενικά θεωρούσαν την 

ενδυνάμωση, ως τρόπο για να αυξήσουν την πα-

ραγωγικότητα εντός ήδη εγκαθιδρυμένων δομών. 

Οι κατεστημένοι οργανισμοί ανάπτυξης υιοθέτη-

σαν αυτήν την θεώρηση κατά την δεκαετία του 

90, όταν και αυτοί με την σειρά τους ξεκίνησαν 

να χρησιμοποιούν τη γλώσσα της ενδυνάμωσης, 

της συμμετοχής και της ανθρώπινης ανάπτυξης. 

Το εγχείρημα της ανάπτυξης εισήχθη αρχικά κατά 

την δεκαετία του 1940, με οργάνωση αυστηρά 

από πάνω προς τα κάτω. Η ανάπτυξη θεωρείτο ως 

βασικά τεχνικό πρόβλημα, που θα λυνόταν με την 

μεταφορά της γνώσης και της πραγματογνωμοσύ-

νης του Βορρά στον λιγότερο ανεπτυγμένο Νότο... 

Όμως, ήδη από τη δεκαετία του 70, η αποτυχία 

των εγχειρημάτων ανάπτυξης να απαλύνουν 

την φτώχεια, πόσο μάλλον να την εξαλείψουν, 

turning them into dead-end states means that 

the activists (whoever they are -individuals 

or collectives and whatever they produce -a 

piece of work, a report, a structure etc) cre-

ate a state in which there are no longer any 

problems. Not that the solutions have been 

given, but because one could no longer even 

find a problem that would constitute itself and 

that one would keep in front of oneself, as a 

presentable object or project, as a protective 

representation or a prosthetic substitute, or 

some kind of border still to cross or behind 

which to protect oneself.  Activism in that 

sense deprives the hegemonic discourse from 

its protection. This is however, a radical stance 

and far removed from the soft ethical version 

of activist current practice.13 

The eThics of empowermenT 
As activism becomes an almost main-

stream activity, more architects like to view 

themselves as facilitators and enablers; they 

ascribe to the so-called ethics of Empower-

ment; they, in fact, approach architecture as 

the vehicle of empowerment through commu-

nity participation. 14  

Even though the notions of empower-

ment and participatory design are not new 

to architects, it is worth remembering the 

different historical context into which they 

emerged. The 1970’s architectural experimen-

tations in participatory design were considered 

a matter of democracy, connected to the issue 

of rights. Henry Lefebvre’s “Right to the City” 

emanated from such a demand; that citizens 

have the right to participate and inform deci-

sions regarding their city. Today’s democra-

cies have fully recuperated the 1970s demand 

for participation by transforming it into a 

formal procedure: Citizen participation in the 

design process has become an administra-

tive requirement and lost its political poten-
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υπονόμευσαν αυτήν την απλουστευτική άποψη... 

[Επιπλέον], καθώς η παγκοσμιοποίηση των αγορών 

μείωνε την σπουδαιότητα του ρόλου των κρατών... 

[αυτή] απαιτούσε παράλληλα την περιφρούρηση 

της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη θέτοντας 

ζητήματα καλής διακυβέρνησης, δημοκρατίας και 

οικονομικού φιλελευθερισμού. Αυτές οι απαιτήσεις 

θεωρείται ότι χρήζουν θεσμικών μεταρρυθμίσεων 

που βασίζονται στην υπευθυνότητα, την δημοκρα-

τία και την εκ των κάτω συμμετοχή στην διακυβέρ-

νηση συμπεριλαμβανόμενης της αναγνώρισης του 

γεγονότος ότι είναι σημαντικό να «αφουγκραζό- 

μαστε και να μαθαίνουμε από τους φτωχούς» 

(Παγκόσμια Τράπεζα 1999: 153). Στην προσπάθειά 

τους να καταστήσουν λειτουργικούς τους στόχους 

αυτούς, οι κατεστημένοι αναπτυξιακοί φορείς 

έχουν υιοθετήσει πολλές από τις τεχνικές των εναλ-

λακτικών αναπτυξιακών πρακτικών. Η γλώσσα της 

συμμετοχής και της ενδυνάμωσης έχει πλέον γίνει 

μέρος του κατεστημένου λόγου περί ανάπτυξης. 

Κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να περάσει, χωρίς 

να αποδείξει την ευαισθησία του στις ανησυχίες 

της κοινότητας και την διάθεσή του να συνεργα-

σθεί με και να συνδράμει  στους φτωχούς».16

Το γεγονός ότι η ενδυνάμωση σήμερα συνδέ-

εται με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, δηλαδή με δραστηριότητα οικονομική, 

δεν είναι παρά ένα αποτέλεσμα του κυρίου χαρα-

κτηριστικού της: η ηθική της ενδυνάμωσης στη-

ρίζεται στην ανισότητα – διότι μόνον οι αδαείς και 

οι αδύναμοι μπορούν να ενδυναμωθούν από τους 

επαΐοντες. Αυτή η ανισότητα είναι που δημιουργεί 

το σκηνικό για οικονομική δραστηριότητα σκοπός 

της οποίας είναι «... να δοθεί στους φτωχούς [τους 

αδαείς, τους αδύναμους κλπ.] η δυνατότητα για 

ατομική βελτίωση και να παρέχεται σε όλους η 

αίσθηση ότι ανήκουν, ότι καθένας και κάθε μία έχει 

τη δική του ή της θέση στην ίδια κοινότητα».17 Η 

ενδυνάμωση, η μάθηση και η παιδεία συμπλέκο-

νται με την οικονομική δραστηριότητα σε μιά κοι-

νωνία που ο Rancière αποκαλεί «άνιση – εξισωτική 

κοινωνία» (‘‘inequal-equalized society’’).18

tial. Instead of focusing on what should be 

done, the focus has shifted to how it is done.15 

Moreover, the language of “participation” and 

“empowerment” has already entered main-

stream ‘development’ discourse. It is essential 

to understand the process by which this has 

happened: “The concept of empowerment 

has a long history… Social activists concerned 

with poverty issues saw empowerment as 

a local, grassroots endeavour, concerned 

with inspiring the poor to challenge the 

status quo. On the other hand, business 

and personnel managers generally thought 

of empowerment as a means for improving 

productivity within established structures. 

Mainstream development agencies adopted 

this interpretation in the 1990s, when they too 

began to use the language of empowerment, 

participation and people’s development…

The development enterprise was initially 

introduced in the 1940s as a very top-down 

affair. Development was largely regarded 

as a technical problem, which could be 

solved by transferring Northern knowledge 

and expertise to the less developed South…

However, by the 1970s, the failure of 

development projects to alleviate poverty, 

much less eradicate it, undermined this easy 

assumption… [Moreover], as the globalization 

of world markets reduces the relevance of 

states… [it] led to demands that collaboration 

with states be hedged round with demands 

for good governance, democracy and economic 

liberalization. These demands are seen as 

requiring institutional reform based on 

accountability, democracy and grassroots 

participation in governance, including 

recognition of the importance of ‘‘listening 

to and learning from the poor’’ (World Bank 

1999: 153). In their efforts to operationalize 

these goals, mainstream development 

agencies have adopted many of the techniques 
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Η ΟικΟνΟμια
Η οικονομία επιδρά στη ζωή των ανθρώπων, 

αλλά παρά ταύτα οι οικονομικές αποφάσεις εμφα-

νίζονται αδιάφορες στις ανάγκες των ανθρώπων. 

Ο Ιταλός φιλόσοφος Giorgio Agamben αποκαλεί 

το γεγονός αυτό «σχιζοφρένεια της οικονομίας» 

και μας παρουσιάζει μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 

ιστορική θεώρηση σχετικά με τον τρόπο που ο 

ελληνικός όρος οικονομία μεταβλήθηκε – από τον 

αρχικό ορισμό της στον γνωστό Οικονομικό του 

Ξενοφώντα περί της νομής (διαχείρισης) του οίκου 

- στον θεολογικό όρο της «θείας οικονομίας». Ο 

Agamben γράφει:«Κατά τους πρώτους αιώνες 

της ιστορίας της Εκκλησίας... ο ελληνικός όρος 

οικονομία λαμβάνει μία καίρια θεολογική λειτουργία. 

Στα ελληνικά η λέξη οικονομία σημαίνει την διαχεί-

ριση του οίκου και, γενικότερα, διαχείριση. Εδώ 

έχουμε να κάνουμε με μία πράξη, μία πρακτική 

δραστηριότητα που πρέπει να αντιμετωπίσει ένα 

πρόβλημα και μία ιδιαίτερη κάθε φορά κατάσταση. 

Γιατί, λοιπόν, οι πατέρες της Εκκλησίας ένοιωσαν 

την ανάγκη να εισαγάγουν τον όρο αυτό στον 

θεολογικό λόγο;  Πώς έφθασαν να μιλούν για «θεία 

οικονομία»; ... Όταν οι πατέρες της εκκλησίας 

ξεκίνησαν, κατά τον δεύτερο μ.Χ. αιώνα, να δια-

πληκτίζονται για την τριπλή φύση του θείου (Πα-

τέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα), υπήρξε ... σφοδρή 

αντίσταση από μετρημένους λογικούς ανθρώπους 

εντός της Εκκλησίας, που ένοιωθαν φρίκη στην 

ιδέα επανεισαγωγής του πολυθεϊσμού και της 

ειδωλολατρίας στην χριστιανική πίστη. Για να πεί-

σουν αυτούς τους πεισματωμένους πολέμιους... οι 

θεολόγοι... δεν μπορούσαν να βρουν καλύτερο όρο 

για να καλύψουν αυτή την ανάγκη τους από τον ελ-

ληνικό όρο της οικονομίας. Το επιχείρημά τους ήταν 

κάπως έτσι: «Ο Θεός, σε ό,τι αφορά την ύπαρξη 

και την ουσία Του, είναι οπωσδήποτε ένας, αλλά 

ως προς την οικονομία Του – δηλαδή τον τρόπο με 

τον οποίο διαχειρίζεται την οικία Του, τη ζωή Του 

και τον κόσμο που δημιούργησε - είναι τριπλός. 

Όπως ένας καλός πατέρας μπορεί να εμπιστευθεί 

στον γιο του την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών, 

of alternative development practices. The 

language of participation and empowerment 

has entered mainstream development 

discourse. No project can get through 

without proving its sensitivity to community 

concerns and its willingness to collaborate and 

cooperate with the poor.”16

The fact that empowerment is today 

linked with the development program of 

the World Bank, that is, with an economic 

activity is simply a consequence of its main 

feature: the ethics of empowerment are 

founded on inequality - for only the ignorant 

and weak can be empowered by those who 

know. It is this inequality that creates the 

setting of economic activity whose purpose is 

“…giving to the poor, [ignorant, weak etc.] 

the possibility of individual improvement 

and of giving to all the feeling of belonging, 

each in his or her own place to the same 

community.”17 Empowerment, learning, 

education are coupled with economic activity 

in what Rancière terms “inequal-equalized 

society”.18

Economy 
The economy affects people’s lives; 

nevertheless economic decisions appear to be 

indifferent to people’s needs. This is what the 

Italian philosopher Giorgio Agamben terms 

“the schizophrenia of economy”. He provides 

a fascinating historical overview of how the 

Greek term economia -taken from its initial 

definition in Oikonomikos, the well-known text 

by Xenophon on the nome (administration) 

of the oikos (house) - was transformed into 

the theological term of “divine economy”. 

Agamben writes: “In the first centuries of 

Church history…the Greek term oikonomia 

develops a decisive theological function. In 

Greek, oikonomia signifies the administration 

of the oikos (the home) and, more generally, 
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χωρίς με την πράξη αυτή να χάνει την ισχύ και την 

ενότητά του, έτσι και ο Θεός εμπιστεύεται στον 

Χριστό την «οικονομία», την διαχείριση και την 

διακυβέρνηση της ανθρώπινης ιστορίας». Κατά 

τον τρόπο αυτόν, η οικονομία κατέστη ειδικευμένος 

όρος που φανερώνει ειδικά την ενσάρκωση του 

Υιού, μαζί με την οικονομία της λύτρωσης και της 

σωτηρίας. ... Αλλά, όπως συχνά συμβαίνει, η τομή 

που οι θεολόγοι είχαν προσπαθήσει να αποφύγουν 

αφαιρώντας την από το επίπεδο της ύπαρξης 

του Θεού, επανεμφανίσθηκε με την μορφή ενός 

χάσματος που διαχωρίσει την ύπαρξή Του, από την 

δράση, την οντολογία από την πράξη.  Η δράση 

(οικονομία αλλά και πολιτική) δεν έχει καμία θε-

μελίωση στην ύπαρξη: αυτή είναι η σχιζοφρένεια, 

που το θεολογικό δόγμα της οικονομίας κληροδότη-

σε στον Δυτικό Πολιτισμό».19

Στην παρούσα κατάσταση είμαστε μάρτυρες 

... «του θριάμβου της οικονομίας, δηλ. μιας αφη-

ρημένης δραστηριότητας διακυβέρνησης ο σκοπός 

της οποίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ίδια της η 

αναπαραγωγή».20 Υπό τις συνθήκες της τρέχουσας 

οικονομικής κρίσης, η συνεχής επίκληση στην 

παντοδυναμία φαντασματικών δυνάμεων των 

αγορών προσδίδει στην εξήγηση του Agamben μια 

αλλόκοτη έλξη.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:  
Η πΙλΟΤΙΚΗ ΕΡΕυΝΑ ΤΗς SARCHA 
CCR-πΚπ (πΟλΗ ΚΟΙΝΟς πΟΡΟς) 
ΑθΗΝΑ ΓΕΡΑΝΙ 2010

Η σημερινή κατιούσα κατάσταση της οικο-

νομίας και οι πολλαπλές συνέπειες της στις ζωές 

των ανθρώπων δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο 

για την αναθεώρηση δεδομένων και στερεότυπων 

αντιλήψεων. Όπως και κάθε αδιέξοδη κατάσταση, 

οι παρούσες συνθήκες ενέχουν μια σημαντική 

παρενέργεια: πυροδοτούν αναπόφευκτα την 

αμφισβήτηση και επαναξιολόγηση του δομικού 

πλαισίου αναφοράς τους. Σε αυτές τις συνθήκες η 

SARCHA ξεκίνησε ένα ερευνητικό πρόγραμμα σχε-

τικά με την αρχιτεκτονική και την οικονομία. Ας 

management. We are dealing here with a 

praxis, with a practical activity that must 

face a problem and a particular situation each 

and every time. Why, then, did the fathers 

of the Church feel the need to introduce this 

term into theological discourse? How did they 

come to speak about a “divine economy”?...

When the fathers of the church began to argue 

during the second century about the threefold 

nature of the divine figure (the Father, the Son 

and the Holy Spirit), there was… a powerful 

resistance from reasonable-minded people in 

the Church who were horrified at the prospect 

of reintroducing polytheism and paganism 

to the Christian faith. In order to convince 

those stubborn adversaries…  theologians… 

could not find a better term to serve their 

need than the Greek oikonomia. Their argument 

went something like this: “God, insofar as his 

being and substance is concerned, is certainly 

one; but as to his oikonomia –that is to say the 

way in which he administers, his home, his 

life, and the world he created – he is rather 

triple. Just as a good father can entrust to 

his son the execution of certain functions 

and duties without in so doing loosing his 

power and his unity, so God entrusts to 

Christ the “economy”, the administration 

and government of human history.” Oikonomia 

therefore became a specialized term signifying 

in particular the incarnation of the Son, 

together with the economy of redemption 

and salvation…. ….But as often happens, the 

fracture that the theologians had sought to 

avoid by removing it from the plane of God’s 

being, reappeared in the form of a caesura that 

separates in Him being and action, ontology 

and praxis. Action (economy, but also politics) 

has no foundation in being: this is the 

schizophrenia that the theological doctrine of 

oikonomia left to Western culture.”19

What we are currently witnessing is .. 
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δούμε όμως πρώτα τί αντιπροσωπεύει η SARCHA.  

Η SARCHA (School of ARCHitecture for 

All – Σχολή Αρχιτεκτονικής για Όλους) www.

sarcha.gr είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, 

που ιδρύθηκε το 2006. Λειτουργεί ως μία ανοιχτή 

δομή συμμέτοχων που συνδέονται μέσα από την 

ιστοσελίδα και τις δραστηριότητες της SARCHA.21 

Η δέσμευση της SARCHA να εντοπίζει κρίσιμα 

ζητήματα που αφορούν την αρχιτεκτονική και τις 

αστικές συνθήκες και να συστηματοποιεί αυτό που 

εμφανίζεται ως μια χαλαρή δέσμη ερωτημάτων 

και ερευνητικών/πραξιακών προσανατολισμών 

ανάμεσα στους συμμέτοχους της και εντός ενός 

ευρύτερου και διαφοροποιημένου κοινού, την 

προέτρεψε να ανταποκριθεί στην πρόκληση και να 

θέσει υπό εξέταση τη σχέση της αρχιτεκτονικής 

με την οικονομία, στην ευρύτερη δυνατή σημασία 

της. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησε το ερευνητικό 

θέμα CCR – ΠKΠ: CityCommonResource – Πό-

ληKoινόςΠόρoς (2010-2011). 

Εντός αυτού του θέματος και με τις δε-

δομένες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, η 

SARCHA εστίασε την προσοχή της στο κέντρο της 

Αθήνας και υλοποίησε την πιλοτική μελέτη CCR-
ΠΚΠ (ΠόληΚοινόςΠόρος) Αθήνα Γεράνι 2010. Οι 

συμμέτοχοι της SARCHA κλήθηκαν να σκεφθούν 

την πόλη ως δεξαμενή πόρων - στους οποίους 

περιλαμβάνονται κτίρια, ανοικτές περιοχές, υπο-

δομές κάθε είδους, ανθρώπινο δυναμικό, φυσικά 

στοιχεία του περιβάλλοντος, κ.ο.κ.22 Με αυτόν τον 

τρόπο η SARCHA προσπάθησε να επεξεργαστεί 

ένα πλαίσιο νομής για την ραγδαία επιδεινούμενη 

κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, διερευνώντας 

την αστική συσσώρευση πόρων και την από κοινού 

διαχείρισή τους 23 , ως πιθανό τρόπο εξόδου από 

την παρούσα κατάσταση. 

«Αυτή ήταν μια βρώμικη, λεπτομερής, 

τοπική, πρακτική και εν πολλοίς μη ελκυστική 

εργασία».24 Για πέντε μήνες, από τον Ιούλιο ως τον 

Νοέμβριο 2010, η ερευνητική ομάδα της SARCHA 

εργάσθηκε σε μία από τις πιο προβληματικές 

περιοχές στο κέντρο της Αθήνας. Η γειτονιά Γεράνι 

“the triumph of oikonomia, that is to say, of a 

pure activity of government that aims at noth-

ing other than its own replication.”20 In the 

conditions of the current financial crisis, the 

recurrent plea to the omnipotence of phan-

tasmatic market forces gives to Agamben’s 

explanation an eerie appeal.

Architecture And economy: 
the ccr (citycommonresource) 
Athens GerAni 2010 
pilot study by sArchA

The current economic downturn and its 

manifold effects on human lives provide just 

the right context to refresh our mindsets. As 

it is the case with every dead-end, the current 

conjuncture has an important side-effect; it 

triggers an inevitable reconsideration of its 

constitutive framework. In such a setting, 

SARCHA initiated a research program on archi-

tecture and the economy. Let us first see what 

SARCHA stands for. 

SARCHA (School of ARCHitecture for 

All) www.sarcha.gr is a non-profit organiza-

tion, founded in 2006; it is an open structure 

of committed associates linked by SARCHA’s 

website and activities.21 SARCHA is commit-

ted to identifying issues of concern within the 

field of architecture and city conditions, and to 

systematizing what appears to be a loose set of 

questions and research orientations among its 

associates and within a wide and diverse pub-

lic. Thus, it could do nothing less than take up 

the challenge to re-think architecture’s relation 

to the economy by launching the CCR – ΠKΠ: 

CityCommonResource – ΠόληKoινόςΠόρoς 

(2010-2011) research theme. 

It was within this theme and in the 

given economic conditions in Greece, that SAR-

CHA focused on the city center of Athens and 

implemented the CCR (CityCommonResource) 

Athens Gerani 2010 pilot study. SARCHA’s as-
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συνίσταται σε 21 οικοδομικά τετράγωνα σε περιοχή 

που περικλείεται από την Πλατεία Ομονοίας, και 

τις οδούς Αθηνάς, Ευρυπίδου, Επίκουρου και Πει-

ραιώς. (Εικ. 1: CCR - ΠΚΠ Αθήνα Γεράνι, χάρτης 

της περιοχής).

Η ομάδα συνέλεξε στοιχεία για τους ανθρώ-

πους και τις δραστηριότητές τους, τα κτίρια και 

τους αδόμητους χώρους, τις οσμές της περιοχής 

και τον φυσικό της αερισμό και ηλιασμό - συνθή-

κες ενδεικτικές για τα επίπεδα δημοσίων κινδύνων 

υγείας. Τα στοιχεία ταξινομήθηκαν σε τρεις κυρίως 

κατηγορίες πόρων της πόλης: ανθρώπινοι, υλικοί 

και φυσικοί.  Τα στοιχεία για το ανθρώπινο δυνα- 

μικό σχετιζόταν με εθνικότητες και δραστηριότη-

τες. Οι φυσικοί πόροι περιλάμβαναν τον φυσικό 

αερισμό και τις οσμές, την ηλιοφάνεια, την πανί-

δα, τη χλωρίδα και τις συνθήκες μικροκλίματος της 

περιοχής. Οι υλικοί πόροι αναφέρονται σε δύο κύ-

ριες οντότητες, το κτισμένο, που συμπεριλαμβάνει 

όλα τα κτίρια και το άκτιστο που αναφέρεται σε μη 

δομημένες περιοχές. Οι δεύτερες συμπεριλαμβά-

νουν τα δώματα, τους ακάλυπτους κοινόχρηστους 

χώρους των κτιρίων, τα οικόπεδα, τις στοές, τα 

πεζοδρόμια, και τους πεζόδρομους. (Εικ. 2: CCR 

- ΠΚΠ Αθήνα Γεράνι, αστικοί πόροι: Ανθρώπινοι, 

Υλικοί, Φυσικοί). Κατάλληλες και πειραματικές 

κάρτες απογραφής εκπονήθηκαν για κάθε κατη-

γορία πόρων και όλες οι οντότητες περιγράφηκαν 

εκτενώς, σύμφωνα με τις δέκα γνωστές Αριστο-

τελικές κατηγορίες. Τα συλλεχθέντα στοιχεία με-

ταγράφηκαν σε χάρτες πολλαπλών επιπέδων, έτσι 

ώστε να διευκολύνουν σύνθετες αναζητήσεις. 

Τα 243 κτήρια στην περιοχή 109 στρεμμάτων 

ανήκουν σε περισσότερους από 3.753 ιδιοκτήτες 

και παρουσιάζουν μια ευδιάκριτη κάθετη διαφο-

ροποίηση χρήσεων: στο ισόγειο επίπεδο υπάρχουν 

καταστήματα λιανικής και διάφορες υπηρεσίες, οι 

μεσαίοι όροφοι είναι παράνομοι χώροι λιανικής, βι-

οτεχνίας, υπνωτήρια μεταναστών, χώροι γραφείων, 

τα ανώτερα επίπεδα είναι διαμερίσματα και δώ-

ματα - παραγκούπολεις. Ναρκομανείς και άστεγοι 

πλημμυρίζουν τις στοές και οι ευκατάστατοι ζουν 

sociates were invited to think through the con-

cept of the city intended as a pool of resources 

such as buildings, open areas, infrastructure, 

human potential, the physical aspects of en-

vironment, etc.22 SARCHA was thus seeking to 

work out a framework of ‘nome’ for the rapidly 

deteriorating Athens city center by exploring 

the urban accumulation of resources and their 

administration in common23, as a possible way 

out of its current bleak state. 

“This was dirty, detailed, local, practi-

cal and largely unthrilling work”24. For five 

months, from July to November 2010, the SAR-

CHA research team worked in one of the most 

problematic areas in the center of Athens; the 

so called Gerani neighborhood consists of 21 

city blocks within an area contained between 

Omonoia square, Athinas str., Euripidous str., 

Epikourou str.and Peraios str. (Fig. 1: CCR - 

Athens Gerani, map of the area) 

The team collected data on people and 

their activities, buildings and un-built spaces, 

the area’s smells and natural ventilation/sun-

light conditions – all indicative of public health 

hazards. The data were classified in three main 

categories of city resources: human, physical 

and natural. Human resources data concerned 

ethnicities and activities. Natural resources 

covered the natural ventilation and smells, 

the sunlight, fauna, flora and microclimate 

conditions of the area. Physical resources 

referred to two main entities, the built, that 

included all buildings, as well as the un-built 

areas. The later included rooftops, the common 

grounds of buildings, building plots, arcades, 

sidewalks, streets, pedestrianized streets and. 

(Fig. 2: CCR - Athens Gerani, city resources: 

Human, Physical, Natural). Appropriate and 

experimental inventory cards were drafted for 

each category of resource and all entities listed 

were described in exhaustively according to the 

well-known ten Aristotelian categories. The 
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πίσω από θύρες ασφαλείας. (Εικ. 3: CCR - ΠΚΠ 

Αθήνα Γεράνι, αστικοί πόροι ενδεικτική τομή).

Η προτεινόμενη από την SARCHA δράση 

αναπτύσσεται σε δύο στάδια: Το πρώτο αποσκοπεί 

να δημιουργήσει «Το Γεράνι από Κοινού» με την 

χρήση δύο δικτύων, το πρώτο με ψηφιακά εργα-

λεία:  δημιουργία ενός Geraniwiki – μία περιοχή 

ελεύθερης πρόσβασης (διαδραστική ιστοσελίδα και 

WiFi). Το δεύτερο δίκτυο συγκροτείται από Χωρι-

κά εργαλεία και αφορά την δημιουργία Πραγμάτων 

από Κοινού (Res in Common) - Δημόσια κτίρια σε 

συνδυασμό με έναν ιστό δομημένων και αδόμητων 

χώρων που θα χρησιμοποιούνται από κοινού. Το 

πρώτο στάδιο σχεδιάσθηκε ως προπαρασκευαστικό 

στάδιο για το επόμενο βήμα.

Το δεύτερο στάδιο σχετίζεται με ανάταξη 

των πόρων του Γερανίου: αφορά στη δημιουργία 

ενός καταλύτη για μια διαφορετική οικονομία που 

σχετίζεται και ενισχύει τους υπάρχοντες ανθρωπί-

νους, υλικούς και φυσικούς πόρους της περιοχής 

και εμπλουτίζει την υπάρχουσα δομή τριών επιπέ-

δων της περιοχής αλλά και την ανάμιξη εθνοτήτων 

και δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό τα τρία 

επίπεδα της περιοχής προτείνεται  να αναπτυ-

χθούν ως εξής: επίπεδο 1 – άνω όροφοι / επίπεδα 

δώματα θα περιέχει τις αστικές καλλιέργειες (τους 

αγρούς του Γερανίου) και τις κατοικίες, επίπεδο 

2 - οι ανώτεροι ενδιάμεσοι όροφοι αναπτύσσονται 

ως κομβικά σημεία για καινοτόμες μορφές μικρής 

κλίμακας βιοτεχνίας, που περιλαμβάνουν χώρους 

εκπαίδευσης, μαθητείας, παραγωγής και υπηρε-

σιών και το επίπεδο 3 – το ισόγειο επίπεδο και ο 

δρόμος προτείνεται να γίνουν  χώρος για γραφεία 

καλωσορίσματος και αρωγής, αγορές όπου η ζωή 

στο δρόμο, δεν είναι μόνο για τους απεγνωσμέ-

νους. Η ανάμειξη εθνοτήτων είναι προαπαιτούμε-

νη για όλα τα επίπεδα.   (Εικ. 4: CCR - ΠΚΠ Αθήνα 

Γεράνι, διάγραμμα ανάταξης των πόρων)                                                                       

Η Πρόταση Ανάταξης Πόρων της SARCHA 

έχει στόχο να ανα-συνδυάσει το κτιριακό απόθεμα, 

το ανθρώπινο δυναμικό και την κατασκευαστική 

παράδοση της περιοχής με την καινοτομία για να 

data collected were transferred to multi-layered 

maps to facilitate complex searches. 

The 243 buildings in the (10.9 Ha) area 

belong to more than 3.753 private owners and 

present a distinct vertical differentiation of 

uses: at street level there are retail shops and 

various services; the middle floors contain il-

legal retail stock, manufacturing, immigrant 

dormitories, office spaces; on top are flats and 

roof-slums. Drug addicts and homeless flank 

the street-arcades and the well-off live behind 

security gates. (Fig. 3: CCR - Athens Gerani, 

city resources indicative section).

The SARCHA-proposed action develops in 

stages: The first, concerns the creation of “The 

Gerani in Common” utilising two networks; 

one made using Digital tools: The Creation 

of the Geraniwiki - an open access territory 

(interactive website and WiFi) and the other, 

made using Spatial tools: The creation of Res 

in Common - Public buildings in conjunction 

with a grid of built and un-built spaces to be 

used in common. Stage one is conceived as a 

preparatory stage for the next step.

Stage two concerns the gerani resources 

reset: to create a catalyst for a different 

economy that relates to and feeds into the ex-

isting human, physical, natural city resources 

and enhances the area’s present three-layered 

structure and the mixing of ethnicities and ac-

tivities. To this end, the three layers of the area 

will be developed in the following way: layer 

1- upper floors/ rooftops contains rooftop city-

allotments (agro gerani) and housing; layer 

2- middle upper floors is developed as a hub 

of innovative small-scale manufacturing that 

includes education, training, production and 

services facilities; and layer 3- ground floor/

street level will become the site of welcome and 

help desks, market places and street life that is 

not just for the desperate. Mixed ethnicity is a 

requirement for all layers. (Fig. 4: CCR - Athens 
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δημιουργήσει έναν μικρής κλίμακας πυρήνα παρα-

γωγής. Η SARCHA προτείνει μία διαχείριση πόρων 

«από κοινού» και προτείνει κατάλληλα εργαλεία 

για την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και των 

ιδιοκτητών. Έτσι συνηγορεί για ένα νέο πρότυπο 

αστικής «νομής» η οποία σε αντίθεση με μια πόλη 

που διαχειρίζεται από ειδικούς – συγκροτεί μια 

διαφορετική σχέση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική 

και την οικονομία της πόλης.   

1. Ο Rem Koolhaas στην ομιλία του «Το Ερμιτάζ: Masterplan 2014», 
που δόθηκε στην Αγ. Πετρούπολη το 2008, ανέδειξε την αντιστοιχία 
ανάμεσα στα διαγράμματα που δείχνουν την επέκταση των μουσεί-
ων κατά την δεκαετία του 90 και αυτά της συνεχούς επέκτασης της 
Ουώλ Στρητ. http://www.oma.eu/index.php?option=com_content
&task=view&id=146&Itemid=25 (23/2/2011)

2. Σχετικά με το πρόβλημα ορισμού του «κοινωνικού» δείτε Latour, 
Bruno, Reassembling the Social (Oxford: Oxford University Press, 
2005) και στην ιστοσελίδα http://www.bruno-latour.fr/livres/
xii.chapter%20intro%20ANT.html (23/3/2011). Σχετικά με την 
ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε και να ονομάσουμε σύγχρονους 
κοινωνικούς σχηματισμούς, δείτε επίσης also DeLanda, Manuel, 
A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity 
(London – New York : Continuum, 2006) και Hardt, Michael, και 
Negri, Antonio, Multitude : War and Democracy in the Age of Empire, 
(New York - London : Penguin  Books, 2004), όπως και, Virno, 
Paolo, Multitude: Between Innovation and Negation (Los Angeles: 
Semiotext(e), 2008).

3. Critchley, Simon, Infinitely Demanding: Ethics of Commitment, 
Politics of Resistance (London - New York: Verso, 2007), σελ. 9.

4. ο.π., σελ. 90.

5. ο.π., σελ. 8.

6. ο.π., σελ., p. 13. 

7. ο.π., σελ. 44.

8. Rancière, Jacques, ‘The Ethical Turn of Aesthetics and Politics’, 
στο Dissensus: On Politics and Aesthetics, (London - New York: 
Continuum, 2010) σελ. 184-202, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο 
Critical Horizons 7 (2006) σελ. 1-20. Η αναφορά που χρησιμοποιούμε 
στο παρόν άρθρο είναι από την έκδοση του 2010.

9. Έτσι περιγράφει ο επιμελητής της έκδοσης τη θέση του Rancière’s στην 
εισαγωγή του,  ο.π., 21. Όλα τα υπόλοιπα κείμενα που αναφέρονται είναι 
από το άρθρο του Rancière, ο.π.

10. Ο Rancière βλέπει την τέχνη στο κίνημα της πρωτοπορίας, ως 
καταγραφή της ανεπίλυτης αντίφασης ανάμεσα σε μία αισθητική 
υπόσχεση και στην πραγματικότητα της καταπίεσης στον κόσμο 
και επιχειρηματολογεί, ότι μέσα στην παρούσα στροφή στην ηθική, 
η τέχνη δεν συνδέεται πια με μια μελλοντική απελευθέρωση (που 

Gerani, resources reset diagram).                                                                       

The SARCHA Resources Reset Proposal 

aims to recombine the area’s building stock, 

human potential and manufacturing tradi-

tion with innovation, in order to create a 

small-scale production hub. SARCHA proposes 

the administration of resources “in common” 

and puts forward appropriate tools for ac-

tive involvement of inhabitants and owners 

alike. It thus advocates for a new model of city 

“administration” (nome), which unlike the 

case of a city managed by the experts, it has a 

potential to unfold a different relation between 

architecture and the city’s economy.   

1. Rem Koolhaas in his lecture on “The Hermitage: Masterplan 
2014”, delivered at St. Petersburg in 2008, pointed out the 
correspondence between the diagrams showing the expansion 
of museums in the 90s, and the Wall street diagram of 
continuous expansion. OMA  http://www.oma.eu/index.
php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=25 
(23/2/2011)

2. On the problem of defining the ‘social’ see Latour, Bruno, 
reassembling the Social (Oxford: Oxford University Press, 
2005) and at http://www.bruno-latour.fr/livres/xii.chapter%20
intro%20ANT.html (23/3/2011). On the need to redefine and name 
contemporary social formations, see also DeLanda, Manuel, A 
New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity 
(London – New York: Continuum, 2006) and Hardt, Michael, 
and Negri, Antonio, Multitude : War and Democracy in the Age of 
Empire, (New York - London : Penguin  Books, 2004) as well as, 
Virno, Paolo, Multitude: Between Innovation and Negation (Los 
Angeles: Semiotext(e), 2008).

3. Critchley, Simon, Infinitely Demanding: Ethics of Commitment, 
Politics of Resistance (London - New York: Verso, 2007), p. 9.

4. Op. cit., p. 90.

5. Op. cit., p. 8.

6. Op. cit., p. 13. 

7. Op. cit., p. 44.

8. Rancière, Jacques, ‘The Ethical Turn of Aesthetics and Politics’, 
in Dissensus: On Politics and Aesthetics, (London - New York: 
Continuum,  2010) pp 184-202, first appeared in Critical Horizons 7 
(2006) pp 1-20. The reference used in this paper is from the 2010 
publication.

9. This is how the editor describes Rancière’s thesis in his 
introduction, op.cit, 21. All subsequent quotations are from 
Rancière’s article, op.cit., passim
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αποκαλεί μία ‘απαλότερη και κοινωνικοποιημένη εκδοχή στροφής 
στην ηθική) αλλά με μία από παλιά και χωρίς τέλος καταστροφή.

11. Hélène Frichot, “Ethics, Aesthetics, Architecture”, (διαδικτυακό 
άρθρο 2007) http://www.architecturemedia.com/aa/aaissue.php?
article=37&issueid=200711&typeon=3 (23/3/2011)

12. …πρόβλημα μπορεί να σημαίνει προβολή ή προστασία αυτό που 
κάποιος θέτει η πετά μπροστά του είτε σαν προβολή ενός σχεδίου, ή 
ενός έργου που πρέπει να ολοκληρώσει, η ως προστασία που δημι-
ουργείται από ένα υποκατάστατο, μια προσθήκη που τοποθετούμε 
εμπρός ώστε να αναπαραστήσουμε, να αντικαταστήσουμε, να 
καταφύγουμε, να στεγά- 
σουμε, ή να υποκρύψουμε τους εαυτούς μας, να κρύψουμε κάτι 
αναπόφευκτο – όπως μια ασπίδα (πρόβλημα επίσης σημαίνει την 
ασπίδα, το ύφασμα ως φραγμό η αμυντικό φραγμό) πίσω από την 
οποία κάποιος προστατεύει τον εαυτό του μυστικά, σε καταφύγιο 
στην περίπτωση κινδύνου.»   Jacques Derrida, Aporias (Stanford: 
Stanford University Press, 1993), pp. 11-12. 

13.Maria Theodorou, ‘Architecture and Activism’, Theorizing Archi-
tectural Resistance, An Architektur eds. (Berlin: An Architektur 2007) 
σελ. 21-29. 

14. «... Ο αρχιτέκτων ως διευκολυντής (facilitator) είναι ένας επαγ-
γελματίας που αποδέχεται μία κοινωνική ευθύνη ... όχι ως «μέγας 
σχεδιαστής», αλλά ως οδηγός και αρωγός εντός ενός ευρύτατου 
κοινοτικού πλαισίου ... Το κτίριο γίνεται μία υλική έκφραση μιας από 
κοινού προσπάθειας  της κοινότητας. Η προσοχή έτσι μετατοπίζεται 
από το κτίριο ως τελικό αποτέλεσμα... στο κτίριο ως διαδικασία 
– μία διαδικασία ενδυνάμωσης.» Sabine Marschall, ‘Architecture 
As Empowerment: The Participatory Approach In Contemporary 
Architecture In South Africa’, Transformation 35 (1998), σελ. 109, 110, 
105. http://www.history.ukzn.ac.za/ojs/index.php/transforma-
tion/article/view/738/0 (23/3/2011). 

15.Maria Theodorou Design for All: Architecture and Democracy’ 
Ilissia no 5-6 (Αθήνα: Εκδόσεις του Βυζαντινού και Χριστιανικού 
Μουσείου 2010) σελ. 90-97 σε αγγλικές και ελληνικές εκδό-
σεις. 

16. Shirin M. Rai, Hane Parpart, και Kathleen Staudt, “(Re)defining Empower-
ment, Measuring Survival” (2007)  http://www.ethicsofempowerment.org/
papers.html (23/3/2011), σελ. 4, 7, 9.  
http://www.ethicsofempowerment.org/about.html (23/3/2011)

17. Μία φράση που λαμβάνεται από τον Jacques Rancière, ‘On Igno-
rant Schoolmaster’, στο Jacques Rancière : Education, Truth, Emancipa-
tion, ed. by Charles Bingham and Gert Biesta (London - New York : 
Continuum, 2010), σελ.12.

18. ο.π., σελ. 15

19. Giorgio Agamben, What is an apparatus ( Stanford: Stanford 
University Press 2009),  σελ. 8-10.

20. ο.ο. σελ. 22

21. Λεπτομερής περιγραφή της SARCHA: SARCHA (School of ARCHi-
tecture for All – Σχολή Αρχιτεκτονικής για Όλους) Μη κερδοσκοπική 
εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2006: Μια ανοιχτή δομή με διεθνώς 

10. Rancière sees art in the avant-garde movement, as the inscription of 
the unresolved contradiction between the aesthetic promise and the 
realities of oppression in the world and argues that, within the current 
ethical turn, art is no longer linked to a future emancipation (which 
he calls a ‘softened and socialised version of the ethical turn) but to an 
immemorial and never-ending catastrophe.

11. Hélène Frichot, “Ethics, Aesthetics, Architecture”, (web article 
2007) http://www.architecturemedia.com/aa/aaissue.php?articl
e=37&issueid=200711&typeon=3 (23/3/2011)

12. …problema can signify projection or protection, that which one 
poses or throws in front of oneself, either as the projection of 
a project, of a task to accomplish, or as the protection created 
by a substitute, a prosthesis that we put forth in order to 
represent, replace, shelter, or dissimulate ourselves, or so as to 
hide something unavowable –like a shield (problema also means 
shield, clothing as barrier or guard-barrier) behind which one 
guards oneself in secret or in shelter in case of danger.” Jacques 
Derrida, Aporias (Stanford: Stanford University Press, 1993), pp. 
11-12. 

13.Maria Theodorou, ‘Architecture and Activism’, Theorizing 
Architectural Resistance, An Architektur eds. (Berlin: An Architektur 
2007), pp. 21-29. 

14. “…The architect as facilitator [is] a professional who accepts 
a social responsibility... not as a ‘grand designer’, but rather as 
a guide and helper in a broad community framework … The 
building becomes a material expression of a joint community 
effort. The attention thus shifts from the building as the end 
result…to the building as a process –a process of empowerment.” 
Sabine Marschall, ‘Architecture As Empowerment: The 
Participatory Approach In Contemporary Architecture In South 
Africa’, Transformation 35 (1998), pp. 109, 110, 105. http://www.
history.ukzn.ac.za/ojs/index.php/transformation/article/
view/738/0 (23/3/2011) 

15.Maria Theodorou Design for All: Architecture and Democracy’ 
Ilissia no 5-6 (Athens: Byzantine and Christian museum publica-
tions 2010), pp. 90-97 in en/gr editions 

16. Shirin M. Rai, Hane Parpart, and Kathleen Staudt, “(Re)defining 
Empowerment, Measuring Survival” (2007), The Ethics of Empowerment 
Project,  http://www.ethicsofempowerment.org/papers.html (23/3/2011), 
pp. 4, 7, 9. 

http://www.ethicsofempowerment.org/about.html (23/3/2011)

17. A phrase extracted from Jacques Rancière, ‘On Ignorant 
Schoolmaster’, in Jacques Rancière : Education, Truth, Emancipation, 
ed. by Charles Bingham and Gert Biesta (London - New York : 
Continuum, 2010), p.12.

18. Op.cit, p. 15

19. Giorgio Agamben, What is an apparatus (Stanford: Stanford 
University Press 2009),  p 8-10.

20. Ibid p. 22

21. A SARCHA detailed description: SARCHA (School of 
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διασυνδεδεμένους συμμετόχους που συνδέονται μέσω της ιστοσε-
λίδας και των δραστηριοτήτων της SARCHA.  Δεν υπάρχει κόστος 
συνδρομής και όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι καλοδεχούμενοι. - Η 
SARCHA δεν είναι μία ομάδα φίλων, αλλά συγκεντρώνει άτομα για 
να εργαστούν μαζί σε φλέγοντα ζητήματα: Δέσμευση της SARCHA 
είναι να εντοπίζει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την αρχιτεκτονική 
και τις αστικές συνθήκες και να συστηματοποιεί αυτό που εμφανίζε-
ται ως μια χαλαρή δέσμη ερωτημάτων και ερευνητικών/πραξιακών 
προσανατολισμών ανάμεσα στους συμμέτοχους της και εντός ενός 
ευρύτερου και διαφοροποιημένου «κοινού» - Η SARCHA δεν είναι 
ακαδημαϊκό ίδρυμα αλλά μία σχολή των αδαών: Συμμέτοχοι από 
διάφορους χώρους, ακόμα και εκείνοι με πολύ υψηλά προσόντα 
και εξιδίκευση, δεν εφαρμόζουν απλώς τις γνώσεις τους, αλλά 
προσεγγίζουν τα έργο που πρέπει να επιτελέσουν εφευρετικά και 
πολυμήχανα. Με την κάθε ευκαιρία πειραματίζονται και μοιράζο-
νται εμπειρία και γνώση. – Η SARCHA δεν προσανατολίζεται στη 
λειτουργία μέσω επιδοτήσεων, αλλά ένα λατομείο και γεννήτρια 
πόρων: συνδέει το δίκτυο των συμμέτοχων της με τις δεξιότητες, 
δυνατότητες, γνώσεις τον  τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμός τους 
και την υλικότητα των τόπων που βρίσκονται με όλες τις διαθέσιμες 
θεσμικές και ανεξάρτητες δομές, τους μηχανισμούς λειτουργίας 
ώστε  να μεγιστοποιεί τη δυναμική των ανθρώπων, των πραγμάτων 
και των διαδικασιών στις οποίες ενέχονται.  - Η SARCHA δεν είναι 
πολιτιστικός φορέας, αλλά εστιάζει σταθερά στο πολιτικό: Δημι-
ουργεί απόθεμα διαθέσιμων πόρων για να κάνει ορατά σημαντικά 
ζητήματα στο φως, και να προωθήσει την αλλαγή ως αποτέλεσμα 
των δραστηριότητων της  - Η ραχοκοκκαλιά της SARCHA: Τα ιδρυτι-
κά μέλη μαζί με την Συμβουλευτική Επιτροπή, τη Νομική Επιτροπή 
και την Τιμητική Επιτροπή έχουν όλοι λόγο σχετικά με κάθε δραστη-
ριότητα. – Η SARCHA αντλεί τους πόρους της από:  Συμμετόχους 
(παρέχουν υποστήριξη με τη μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και 
χρόνου εργασίας) + Συμμέτοχους σε είδος (Associaters) (Υποστήρι-
ξη σε είδος) + Συμμέτοχους που προσφέρουν χρηματοοικονομική 
υποστήριξη (Associatems); όλοι οι παραπάνω διαμορφώνουν και 
υλοποιούν το πρόγραμμα της SARCHA – Υποστήριξη και δομή 
επικοινωνίας: Ιστοσελίδα www.sarcha.gr + ιστότοπος http://www.
sarcha-architecture.blogspot.com/  + Δημόσιες Ανακοινώσεις – 
Διαδικασία: Τα ιδρυτικά μέλη μπορεί να έθεσαν τα θεμέλια για την 
SARCHA αλλά οι συμμέτοχοι διαμορφώνουν την δραστηριότητά 
της; Τα ερευνητικά προγράμματα διαμορφώνονται ως ετήσια 
θέματα που αναφέρονται σε φλέγοντα ζητήματα. Αυτά είναι Άκτιστο 
(2008), POLIS 21 - μετανάστες (2009), CCR – ΠKΠ: ΠόληΚοινόςΠόρος 
(2010-2011).  Δείτε επίσης, Μαρία Θεοδώρου,  Notes on SARCHA,  
www.sarcha.gr/Resources.aspx (13/3/2011).

22. Η SARCHA υπέβαλε την πρότασή της για την πιλοτική μελέτη 
CCR –ΠΚΠ Αθήνα Γεράνι 2010 και έλαβε  το έργο ως ανάθεση από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος. (Αμοιβή: 15,000 ευρώ προ φόρων). 
Πέντε μήνες εντατικής έρευνας ολοκληρώθηκαν το Νοέμβριο 2010 
και παρουσιάσθηκαν επίσημα στο κοινό την 15 Νοεμβρίου 2011 (δεί-
τε το πρόγραμμα παρουσιάσεων στο http://sarcha-architecture.
blogspot.com/2011/04/ccr-athens-gerani-2010-presentation.html 
. Το φυλλάδιο CCR - ΠKΠ Αθήνα Γεράνι 2010 leaflet (μπορείτε να 
κατεβάσετε το φυλλάδιο στα ελληνικά στο http://www.sarcha.gr/

ARCHitecture for All) Non-profit, founded 2006: An open 
structure of globally connected committed associates linked by 
SARCHA’s website and activities.  No subscription fee involved, 
all those who are interested are welcomed. - Not a group of 
friends SARCHA assembles individuals to work on matters of 
concern: SARCHA is committed to identifying issues of concern 
within the field of architecture and city conditions, and to 
systematizing what appears to be a loose set of questions and 
research orientations among its associates and within a wide 
and diverse public - Not an academic institution, SARCHA is a 
school of ignorants: Associates of various backgrounds- even the 
ones highly qualified; they do not simply apply their knowledge, 
but approach tasks at hand with inventiveness and resourceful-
ness, they seize every opportunity to experiment and share 
experience and knowledge - Not a subsidy-oriented function-
ing; SARCHA is a quarry and generator of resources: it plugs its 
network of associates, their skills, abilities, knowledge, technical 
and technological equipment, physical locations, into available  
institutional or independent structures, operational mechanism 
and devices  to maximize the potential of humans,  things, and 
processes involved - Not a cultural organisation, SARCHA focuses 
steadily on the political: It creates a quarry of available resources 
to bring things that matter into visibility and  enforce change as 
an effect of its activity - SARCHA’s Backbone structure: Founding 
members+ Advisory board + Legal committee + Honorary 
committee: they have a say on every activity - SARCHA’s quarry 
of resources: Associates (support in knowledge, skills and work 
time) + Associaters (support in kind) + Associatems (financial 
support); they all inform and implement SARCHA’s programme - 
Hold up and communication structure : Web site www.sarcha.gr 
+ Blog http://www.sarcha-architecture.blogspot.com/ + Public 
announcements – Process: The founding members initiated 
SARCHA but its associates inform its activity; Research programs 
develop as yearly themes that address pressing issues. These 
are Unbuilt (2008), POLIS 21 - immigrants (2009), CCR – ΠKΠ: 
CityCommonResource (2010-2011).  See also Maria Theodorou, 
Notes on SARCHA,  www.sarcha.gr/Resources.aspx (13/3/2011).

22. SARCHA submitted its proposal for the CCR –ΠΚΠ Athens 
Gerani 2010 pilot study and received the commission from 
the Hellenic Ministry for the Environment. (Commission fee: 
15,000 euros before tax). The five months intense research was 
completed in November 2010 and officially presented to the 
public on November 15, 2011 (see presentation program at http://
sarcha-architecture.blogspot.com/2011/04/ccr-athens-gerani-
2010-presentation.html. The CCR - ΠKΠ Athens Gerani 2010 
leaflet (in Greek) can be downloaded at http://www.sarcha.gr/
Resources.aspx All names of the multidisciplinary working team 
are listed at p. 32. Selected material in English at http://sites.
google.com/site/ccrpkpgerani2010/ 

23. See Hardt, Michael, and Negri, Antonio, Common Wealth 
(Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard 
University Press, 2009).

Architecture and economy: 
The ethics of empowerment

Maria Theodorou | Μαρία Θεοδώρου
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Resources.aspx) Όλα τα ονόματα της ομάδας εργασίας βρίσκονται 
στην σελίδα 32.  Επιλεγμένο υλικό στα αγγλικά http://sites.google.
com/site/ccrpkpgerani2010/ 

23. Βλ. Hardt, Michael, and Negri, Antonio, Common Wealth (Cam-
bridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University 
Press, 2009).

24. Χρησιμοποιώ εδώ καταχρηστικά την καταληκτική φράση του 
Simon Critchley: 2007, όπως παραπάνω, σελ. 132. Σημειώνει, ότι 
«Σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς ... Είμαστε μόνοι μας, και 
ό,τι κι αν κάνουμε πρέπει να το κάνουμε για τούς εαυτούς μας... 
Εργαζόμενοι σε μία απόσταση ενδιάμεση από το κράτος, απόσταση 
που επεχείρησα να την περιγράψω ως δημοκρατική, πρέπει να 
δομήσουμε πολιτικές υποκειμενικότητας που δεν είναι αυθαίρετες 
ή σχετικιστικές, αλλά αρθρώνονται ως ηθική απαίτηση παγκόσμιας 
εμβέλειας και αναφύονται για να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο 
μιας συγκεκριμένης κατάστασης. Η εργασία  αυτή είναι βρώμικη, 
λεπτομερής, τοπική, πρακτική και εν πολλοίς μη ελκυστική.  Είναι 
καιρός να κάνουμε μία αρχή». 

24. Here I unduly use the final phrase from Simon Critchley: 
2007, op.cit, p.132. He writes “In these dark times…We are on 
our own and what we do we have to do for ourselves…Working 
at an interstitial distance from the state, a distance that I have 
tried to describe as democratic, we need to construct political 
subjectivities that are not arbitrary or relativistic, but which are 
articulations of an ethical demand whose scope is universal and 
whose evidence is faced in a concrete situation. This is dirty, 
detailed, local, practical and largely unthrilling work. It is time to 
make a start.” 

Fig. 4: CCR- Athens Gerani, resources reset diagram 
Αll photos © SARCHA

Eικ. 4: ΠΚΠ- Αθήνα Γεράνι, διάγραμμα ανάταξης πόρων
Όλες οι φωτό © SARCHA

           



            



 165

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1

CONFERENCE 1

ΕΙμαΙ καΙ δΕν ΕΙμαΙ από αυτΟν τΟν τΟπΟ
Στο βιβλίο του Caryl Phillips με τίτλο A 

New World Order (2001) υπάρχει μια επωδός που 

διατρέχει ολόκληρη τη συλλογή δοκιμίων, καθώς 

ο συγγραφέας περιγράφει τη δική του εμπειρία 

του ανήκειν σε διάφορα μέρη του κόσμου: «Ανα-

γνωρίζω τον τόπο, αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου 

εδώ, αλλά δεν ανήκω εδώ. Είμαι, και δεν είμαι, 

από αυτόν τον τόπο».1 Πρόκειται για μια φράση 

που αποτυπώνει τα βιώματα του συγγραφέα σε 

διάφορα μέρη, όπως η γενέτειρά του Αντίγκουα 

στην Καραϊβική, αλλά και σε χώρες όπου διέ- 

μεινε με την ιδιότητα του κατοίκου ή πολίτη, 

όπως οι ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμη, 

αποτυπώνει τις εμπειρίες εκατομμυρίων άλλων 

ανθρώπων σήμερα: εκείνων των ανθρώπων που 

«έρχονται αντιμέτωποι με τις εντάσεις ανάμεσα 

στο οικείο και το ανοίκειο, στη μετανάστευση 

και την εγκατάσταση, στην αλλοτριότητα και την 

οικειότητα, στην άφιξη και την αναχώρηση».2 

Φυσικά, αυτοί οι άνθρωποι είμαστε εμείς. Και 

αυτή η εμπειρία δεν αφορά αποκλειστικά τους 

μαύρους Βρετανούς των οποίων οι οικογένειες 

μετανάστευσαν από την Καραϊβική στο Ηνωμέ-

νο Βασίλειο κατά τη δεκαετία του 1950, όπως η 

I am of and not of thIs place
In Caryl Phillips’s book, titled A New 

World Order (2001), there is a refrain which 

is reiterated through the collection as the 

author recalls his experience of belonging in 

various places in the world: “I recognize the 

place, I feel at home here, but I don’t belong. 

I am of, and not of, this place.”1 This is a 

sentence that captures the author’s experi-

ence in places that range from his native 

Antigua in the Caribbean to countries where 

he held residence or citizenship, like the US 

or the UK. It also captures the experience of 

millions of other people today: those people, 

who “encounter the tensions between home 

and the unhomely; between migration and 

settlement; strangeness and familiarity; ar-

rival and departure”.2 Of course, those people 

are us. This experience is not exclusive to 

Black Brits whose families immigrated from 

the Caribbean to the UK in the ’50s, like Phil-

lips’s family, or to the numerous newcomers 

in Greece since the 1990s. 

9

Practices of de-territorialization and post-
national imaginination: Heteronomous 
demand as a framework of design ethics
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οικογένεια του Phillips, ή τους πολυάριθμους 

νεοφερμένους που συρρέουν στην Ελλάδα από τη 

δεκαετία του 1990. 

Η εισΗγΗσΗ3 με λιγα λΟγια
Η μαζική μετανάστευση των ημερών μας, 

οι συνθήκες υποδοχής και η έλλειψη αποδοχής 

των εκτοπισμένων, κάνουν την απαίτηση για 

πιο ανοιχτές κοινωνίες επιτακτική. Η παρούσα 

εισήγηση πραγματεύεται την ηθική στο ντιζάιν 

όσον αφορά το μείζον αυτό ζήτημα των καιρών 

μας: την εμπειρία του εκτοπισμού. Θα επικαλε-

στώ την ανάγκη για μια οικειοθελή «ετερότητα» 

και ενασχόληση με τον ξένο, ως μέσο που θα μας 

επιτρέψει να επανεξετάσουμε το ποιοι είμαστε: 

ως μέσο για να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια 

της συλλογικής ταυτότητας, και ιδιαίτερα της 

εθνικής μας ταυτότητας, με τρόπο ώστε να μην 

την αντιλαμβανόμαστε στον ενικό αριθμό αλλά 

στον πληθυντικό. Πιο συγκεκριμένα, στην εισή-

γησή μου θα αναφερθώ στον τρόπο με τον οποίο 

οι ντιζάινερ έχουν αφιερωθεί στην ενασχόληση με 

αυτή την ανάγκη. Για τον σκοπό αυτόν θα χρησι-

μοποιήσω το παράδειγμα ενός project εστιασμέ-

νου τόσο στη δράση όσο και στην έρευνα, με τίτ-

λο «Χωρικό Φαντασιακό και Πολλαπλό Ανήκειν: 

Το Εργαστήριο Open House (Ανοιχτό Σπίτι)». Το εν 

λόγω project δεν είχε υψηλές προσδοκίες. Στόχος 

του δεν ήταν να επιτύχει ένα τελικό προσχεδια-

σμένο αποτέλεσμα, αλλά απλώς να θεμελιώσει 

τις πολύ βασικές δομές αυτού του εγχειρήματος, 

δηλαδή του επαναπροσδιορισμού της συλλογικής 

ταυτότητας μέσω της πρακτικής του ντιζάιν.

σε πΟιΟΥσ αναφερεται 
Η αντωνΥμια «μασ»; 

Θα ξεκινήσω με ένα χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα: στην εικόνα 1 βλέπουμε μια αφίσα της 

ομάδας Superflex, η οποία σχεδιάστηκε το 2002 

από τον γραφίστα Rasmus Koch. «Αλλοδαποί, 

σας παρακαλούμε μην μας αφήνετε μόνους με 

τους Δανούς». Εδώ γίνεται μια προφανής  

This paper3 in a nuTshell
The massive immigration of our days, 

and the subsequent conditions of reception 

and lack of acceptance of the displaced, raise 

the demand of more inclusive societies. This 

paper will think design ethics in relation to 

a major issue of our time: the experience 

of displacement. I will claim the need for a 

voluntarily “otherness” and engagement with 

the stranger, as a means of rethinking who 

we are: as a means of redefining our collective 

group identity, particularly our national iden-

tity, from something conceived as singular to 

something conceived as plural. Today, I will 

specifically contemplate on the commitment 

of designers towards this demand. I will look 

at this, through the example of an action-

research project of territorial practice titled 

“Spatial Imaginary and Multiple Belonging: 

The Open House workshop”. This project did 

not have high ambitions. It did not aim at 

producing a final designed outcome. It aimed 

at just setting up the very basic grammar of 

this endeavor-of redefining collective identity 

through the practice of design.

Who are us?
I will start with an example of this 

grammar. In figure 1 we see a poster by Su-

perflex, designed in 2002 by graphic designer 

Rasmus Koch. “Foreigners please don’t leave 

us alone with the Danes.” There is an obvious 

distinction set up here, simple and inherited: 

foreigners on the one hand, the Danes on the 

other. It could be the Greeks. But who are us 

(don’t leave us alone)? Who is the subject who 

is asking this question? Neither the nationals, 

the Danes, nor the non-nationals, the foreign-

ers. Rather, a new category which lies beyond 

this established dichotomy, and which may 

become potentially fragmentized into numer-

ous, new subjectivities. If this poster aims at 

Practices of de-territorialization and post-national imagination: 
Heteronomous demand as a framework of design ethics
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διάκριση, απλή και αντικειμενική: οι αλλοδαποί 

αφενός, οι Δανοί αφετέρου. Θα μπορούσε να 

ήταν οι Έλληνες. Όμως, ποιο είναι το υποκείμε-

νο αυτής της φράσης, όπως προσδιορίζεται από 

την αντωνυμία μας (μην μας αφήνετε μόνους); 

Ποιος θέτει το ζήτημα; Ούτε οι πολίτες, οι 

Δανοί, ούτε οι μη πολίτες, οι αλλοδαποί. Πρό-

κειται ουσιαστικά για μια νέα κατηγορία που 

υπερβαίνει την εδραιωμένη διχοτομία, και που 

ενδέχεται να κατακερματιστεί σε πολυάριθμες, 

νέες υποκειμενικότητες. Εάν στόχος της αφίσας 

είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 

την πρωτοτυπική αναγνώριση του πληθυντικού, 

στόχος του Εργαστηρίου Open House ήταν όχι 

μόνο η αναγνώριση αλλά και η ενεργοποίηση της 

δυναμικής του πληθυντικού. 

ΝτιζΑιΝερ κΑι μη ΝτιζΑιΝερ
Αντιλαμβάνομαι τους ντιζάινερ (ως ευρύ- 

τερη επαγγελματική ομάδα και κατηγορία 

διανοουμένων που εμπερικλείει επίσης τους 

αρχιτέκτονες και τους αστικούς σχεδιαστές) ως 

κοινωνικούς συντελεστές. Η ενασχόλησή τους 

με τον υλικό κόσμο εμπεριέχει στοχασμό και 

κριτική σκέψη που επηρεάζουν όχι μόνο τη μορ-

φή αλλά και τη διαδικασία μέσα από την οποία 

διαμορφώνεται ο υλικός κόσμος, τις σχέσεις που 

προκύπτουν μέσω αλλά και εντός αυτού, καθώς 

και τη συμβολική του διάσταση. Συμφωνώ με τον 

ακαδημαϊκό του ντιζάιν Victor Margolin ως προς 

το γεγονός ότι κατανοεί το ντιζάιν ως ικανότητα 

που διαθέτουν λίγο πολύ όλοι, είτε πρόκειται 

για ειδικούς είτε για μη ειδικούς του ντιζάιν.4 

Υποστηρίζω τη συν-δημιουργία στο ντιζάιν: το 

ντιζάιν που δημιουργείται από διαφορετικούς 

κοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να πε-

ριλαμβάνουν ή όχι τους επαγγελματίες ντιζάινερ, 

ως απαραίτητη συνιστώσα της συλλογικής δράσης 

με στόχο την αναγνώριση και την ενεργοποίη-

ση του πληθυντικού. Το άτομο που πρωτύτερα 

ήταν γνωστό ως «χρήστης», τώρα είναι εταίρος 

στη διαδικασία του ντιζάιν. Το project που θα 

raising public awareness about the prototypi-

cal recognition of the plural, the Open House 

Workshop aimed at not only recognizing, but 

also activating the dynamics of the plural. 

Designers anD non-Designers
I see designers (as a broader professional 

and intellectual category that includes also ar-

chitects, and urbanists) as social actors. Their 

engagement with the material world is critical 

and reflective, and configures not only its 

form, but also the process of its making, the 

relations that occur through and in it, and its 

symbolic capacity. I agree with Design Studies 

scholar Victor Margolin in his understand-

ing of design as a capacity which is possessed 

in some degree by everyone, by both experts 

and non-experts of design.4 I advocate for 

co-design: design by multiple social subjects, 

which may or may not include professional 

designers, as a necessary component of collec-

tive action that aims at the recognition and 

activation of the plural. The person formerly 

known as the “user” is now a partner in the 

design process. The project I will describe will 

be standing at the “fuzzy front end of the de-

sign process”, also called “pre-design”, where 

it is often not known whether the deliverable 

of the design… will be a product, a service, an 

interface, or a building.” The ambiguous and 

chaotic stage, that “informs and inspires the 

exploration of open-ended questions.”5

Let’s face it: we are unDone  
by each other 

For political philosopher Simon Critch-

ley, ethics are necessary for overcoming the 

motivational deficit of contemporary democ-

racies. The disappointment that occurs as 

a response to a situated injustice provokes 

the need for an ethics.6 Critchley sees ethics 

grounded on the notion of hetero-affectivity. 
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περιγράψω είναι τοποθετημένο στο «ασαφές 

εμπρόσθιο τμήμα της διαδικασίας του ντιζάιν», 

το οποίο καλείται επίσης «προσχεδίαση», και 

όπου «συχνά δεν είναι γνωστό εάν το παραδοτέο 

του ντιζάιν θα είναι προϊόν, υπηρεσία, διεπαφή 

ή κτίριο» – το διφορούμενο και χαοτικό στάδιο, 

το οποίο «διαποτίζει και εμπνέει τη διερεύνηση 

ανοιχτών ερωτήσεων».5

Ας το δεχτοΥμε:  
ΑνΑιροΥμε ο ενΑς τον Αλλο 

Για τον φιλόσοφο Simon Critchley, η 

ηθική είναι απαραίτητη προκειμένου να υπερνι-

κήσουμε το έλλειμμα κινήτρων των σύγχρονων 

δημοκρατιών. Η απογοήτευση που προκύπτει 

ως απάντηση σε μια εδραιωμένη αδικία γεν-

νά την ανάγκη για ηθική.6 Ο Critchley θεωρεί 

ότι η ηθική εδράζεται στην έννοια της ετερο-

συναισθηματικότητας. Σημείο εκκίνησης της 

ηθικής είναι η ετερόνομη απαίτηση, η απαίτηση 

ενός άλλου, κάτι που αφορά ένα άλλο άτομο και 

που ο φιλόσοφος Emanuel Levinas αποκαλεί 

ετερότητα. Το στοιχείο αυτό συναντάνται στις 

αναφορές της Judith Butler περί του συναισθή-

ματος που μας αναιρεί (στο πλαίσιο της συζήτη-

σης περί θρήνου και θλίψης). Η Butler λέει: «Ας 

το δεχτούμε, αναιρούμε ο ένας τον άλλο. Και εάν 

όχι, κάτι μας διαφεύγει».7 Στην παρούσα εισή- 

γηση, η ηθική θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο για 

την προώθηση της πολιτικής, ως υπέρμετρη 

απαίτηση που εκθέτει το ηθικό υποκείμενο 

στην ετερότητα. Στη δική μας περίπτωση, ως 

απαίτηση που εκθέτει το υποκείμενο στο εθνικό 

μας άλλο.

Ποιο εινΑι το κΑθΗκον μΑς ςΗμερΑ 
Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε προς τις 

απαιτήσεις των ετέρων μας. Καθώς τα εθνοτοπία 

γύρω μας διαρκώς μεταβάλλονται, το καθήκον 

μας σήμερα είναι να επανεξετάσουμε το ποιοι 

είμαστε: να προωθήσουμε τις διεργασίες αναγνώ-

ρισης των δικών μας «άλλων», αλλά και τις  

Ethics begins with a heteronomous demand, 

the demand of an other, something about the 

other person that the philosopher Emanuel 

Levinas calls alterity. This is also akin to Judith 

Butler’s discussion of the affect undoing us 

(which she discusses in the context of mourn-

ing and grief). In her words: “Let’s face it, we 

are undone by each other. And if we are not, 

we are missing something.”7 In this paper, 

ethics will be used as a means of propelling 

politics, as an exorbitant demand that opens 

the ethical subject to otherness. In our case, 

as a demand that opens the subject to our 

national other.

Our task tOday 
We should listen to the demand of our 

others. As the ethnoscapes around us are con-

stantly changing, our task today is to rethink 

who we are: to foster processes of recognition 

of our others, but also processes of participa-

tion in a collective processes of becoming. 

We need tO think Ourselves  
beyOnd the natiOn

“We need to think ourselves beyond the nation. 

This is not to suggest that thought alone will carry us 

beyond the nation or that the nation is largely a thought 

or an imagined thing. Rather, it is to suggest that the role 

of intellectual practices (and here I will add also 

of design practices) is to identify the current crisis 

of the nation and in identifying it to provide part of the 

apparatus of recognition for post-national social forms.”8 

(Phrase in the parenthesis is inserted by the 

author of the present essay.)

POst-natiOnal imaginary
The overarching narratives of most 

nations today are not reflective of the mul-

tiple attachments of many of their citizens. 

Populations link themselves to wider collectivi-

ties of religious, ethnic, or gender affiliation 
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διεργασίες συμμετοχής σε μια συλλογική διαδικα-

σία του γίγνεσθαι. 

ΠρΕΠΕι να σκΕφτοΥμΕ τον ΕαΥτο μασ 
ΠΕραν τοΥ ΕθνοΥσ

«Πρέπει να σκεφτούμε τον εαυτό μας πέραν του 

έθνους. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σκέψη και μόνο θα μας με-

ταφέρει πέρα από το έθνος ή ότι το έθνος είναι εν πολλοίς 

μια σκέψη ή ένα αντικείμενο της φαντασίας. Ουσιαστικά, 

σημαίνει ότι ρόλος των πρακτικών της διανόησης (και 

εδώ θα προσθέσω επίσης των πρακτικών του 

ντιζάιν) είναι να προσδιορίσουν την τρέχουσα κρίση του 

έθνους και μέσω αυτού να παρέχουν μέρος του μηχανισμού 

αναγνώρισης για τις μετα-εθνικές κοινωνικές μορφές».8  

(Η παρενθετική φράση είναι του συγγραφέα του 

παρόντος κειμένου). 

μΕτα-Εθνικο φαντασιακο 
Οι εθνικές αφηγήσεις των περισσότερων 

κρατών σήμερα δεν αντανακλούν τις πολλαπλές 

εθνικές, θρησκευτικές ή άλλες αναφορές που  

χαρακτηρίζουν μια μεγάλη μερίδα των πολιτών 

τους. Όλο και περισσότεροι πολίτες σήμερα 

τείνουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως μέλη 

υπερτοπικών ομάδων σε επίπεδο θρησκεύματος, 

εθνότητας ή φύλου. Οι χώροι δράσης τους είναι 

συχνά εμβόλιμοι και αθέατοι απέξω, και συνήθως 

υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Οι νέες συλλογι-

κότητες θα προκύψουν μόνο εφόσον αναγνωρί-

σουμε το πλήθος των σύγχρονων ταυτοτήτων και 

τις φέρουμε σε επαφή μεταξύ τους. Εάν η εθνική 

ταυτότητα βασίζεται στην ιδέα του ανήκειν σε 

έναν «λαό» (έθνος), η «μετα-εθνική ιδέα εδρά-

ζεται ακριβώς στον διαχωρισμό της κουλτούρας 

από την πολιτική, της εθνικότητας ή εθνότητας 

από την ιδιότητα του πολίτη».9 Τι μπορεί να κάνει 

το ντιζάιν ώστε να ενεργοποιήσει το μετα-εθνικό 

φαντασιακό;10

Εθνικοι μΥθοι
Τα κράτη, και ιδιαίτερα όσα έχουν οικοδο-

μηθεί πάνω σε εθνικές βάσεις, όπως η Ελλάδα, η 

1. “FOREIGNERS PLEASE DON’T LEAVE US ALONE 
WITH THE DANES!” Poster by Superflex, Copenhagen. 
(Courtesy of Superflex)
2. View of installation at the Spatial Imaginary and 
Multiple Belonging: The Open House Workshop, Athens, 
June 2008. 
(Courtesy of Open House project organizers)

1. «ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΜΑΣ 
ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΟΥΣ!» Αφίσα της 
Superflex, Κοπεγχάγη
(Eυγενική παραχώρηση της Superflex)
2. Άποψη της εγκατάσταση στο Χωρικό Φαντασιακό και 
Πολλαπλό Ανήκειν: Το Εργαστήριο Open House (Ανοιχτό 
Σπίτι), Αθήνα, Ιούνιος 2008
(Eυγενική παραχώρηση των διοργανωτών του project 
Open House)

            



170

that cross national borders. Their realms of 

operation are often interstitial and invisible 

to the outside, and usually transcend national 

borders. It is by recognizing the plurality of 

contemporary identities, and by bringing 

them in contact with each other, that new 

collectivities may emerge. If national identity 

derives from belonging to a “people” (ethnos) 

then, the “postnational idea is premised pre-

cisely on the separation of culture and politics, 

of nationality or ethnicity and citizenship.”9 

What can design do for activating postnational 

imaginings?10

NatioNal mythologies
Nation-states, especially those modeled 

on ethnic basis, such as Greece, Germany, or Ja-

pan, have been narrated as homogeneous, pure, 

and unique. What ties their citizens is the belief 

in a common ancestry and territoriality. Within 

this view of nationhood as continuous, and in-

sular, “otherness” has no space; “ideal” citizens 

are primarily those who partake in the national 

culture through relationships that are based on 

continuity of blood and soil. Nevertheless, na-

tional identities have never been clear-cut. They 

are often layered, disputed, and hide in them 

repressed elements. Minority identities are 

usually excluded from the official national nar-

rative. In the case of Greece, at the time of the 

insurrection, the constitution was reinforcing  

this distinction, and did not recognize equal 

rights of citizenship for non-Greeks residents: 

“This exclusionary regime derives from the 

constitutional identification of the people (laos) 

with the nation (ethnos). More significantly, 

according to Part II of the Greek Constitution, 

immigrants who are legal residents did not have 

the right to assembly and rally (article 11) nor to 

enter into associations (article 12). Along with 

six other rights, they were exclusively reserved 

to Greek citizens.”11

Γερμανία ή η Ιαπωνία, αναφέρονται ως ομοιογε-

νή, καθαρά και μοναδικά. Συνδετικός κρίκος των 

πολιτών τους είναι η πίστη σε μια κοινή  

καταγωγή και εδαφικότητα. Υπό αυτή την έννοια 

του διαρκούς και εσωστρεφούς έθνους, η «ετε-

ρότητα» δεν γίνεται αποδεκτή, ενώ «ιδανικοί» 

πολίτες είναι πρωτίστως εκείνοι που κοινωνούν 

τον εθνικό πολιτισμό μέσα από σχέσεις που 

βασίζονται σε μια συνέχεια αίματος και χώματος. 

Ωστόσο, οι εθνικές ταυτότητες δεν υπήρξαν ποτέ 

ξεκάθαρες. Συχνά μπολιάζονται, αμφισβητούνται 

και κρύβουν μέσα τους καταπιεσμένα στοιχεία. 

Οι μειονοτικές ταυτότητες αποκλείονται συνήθως 

από την επίσημη εθνική αφήγηση. Στην περί-

πτωση της Ελλάδας, την περίοδο της εξέγερσης, 

το Σύνταγμα ενίσχυε αυτόν τον διαχωρισμό, 

και δεν αναγνώριζε ίσα δικαιώματα στους μη 

Έλληνες κατοίκους. Ο Ανδρέας Καλύβας γράφει: 

«Αυτό το καθεστώς αποκλεισμού απορρέει από 

τη συνταγματική ταύτιση του λαού με το έθνος. 

Σύμφωνα με το Δεύτερο Μέρος του ελληνικού 

Συντάγματος, οι μετανάστες που είναι νόμιμοι 

κάτοικοι δεν είχαν το δικαίωμα να συνέρχο-

νται και να συναθροίζονται (Άρθρο 11) ούτε να 

συνιστούν ενώσεις (Άρθρο 12). Μαζί με άλλα έξι, 

τα δικαιώματα αυτά ανήκαν αποκλειστικά σε 

Έλληνες πολίτες».11

ΣχΕΣη μΕ τον «Αλλο» μΕΣΑ Απο  
μιΑ Αντιληψη «διΑδρομηΣ»

Όπως επισημαίνει ο ανθρωπολόγος James 

Clifford, σήμερα «δεν υπάρχει για κανέναν 

επιστροφή στη γενέθλια χώρα».12 Η πολιτισμική 

καθαρότητα είναι αυταπάτη, και κάθε μέρος του 

κόσμου έχει σημαδευτεί από συναντήσεις με «άλ-

λους». Οι ανταλλαγές ανάμεσα στους πολιτισμούς 

ωθούν τους ανθρωπολόγους να αλλάξουν το 

παράδειγμα της έρευνάς τους. Αντί να παραδέχο-

νται την ύπαρξη καθαρών, μοναδικών, αυθεντι-

κών πολιτισμών στους οποίους τα άτομα έχουν 

ριζώσει, αναζητούν δρόμους ή διαδρομές που 

φέρνουν κοντά ετερόκλητες ομάδες ή άτομα.13  
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SelveS and otherS:  
a “routed” perSpective

As anthropologist James Clifford has 

noted, today there is “no return for anyone to 

a native land.”12 Cultural purity is an illusion, 

and every place in the world has been marked 

by encounters with “others.” Exchanges 

between cultures have urged anthropologists 

to change their paradigm of research. Rather 

than assuming the existence of pure, singular, 

authentic cultures to which individuals are 

rooted, they look instead for routes, or trajec-

tories, that bring disparate groups or indivi- 

duals together.13 A “routed” perspective in-

volves interrogating otherness and strangeness 

within a given culture or territory, and thus 

revising the certainties that constitute the 

identities of individuals, groups, and places.14 

diffuSed belonging
Nevertheless, national narratives have 

often obscured the “routedness” of national 

symbols. Kwame Anthony Appiah, in his book 

Cosmopolitanism has discussed several national 

or ethnic forms that have been produced as 

results of encounter, rather than having been 

“rooted” in a given culture. Appiah points out 

that the characteristic Ghanaian kente cloth, 

for instance, has been a product of a process of 

cultural production with multiple constituen-

cies, rather than of cultural uniqueness: “The 

silk used in kente was always imported, traded 

by Europeans, produced in Asia.” Similarly, 

the traditional garb of Herero women derives 

from the attire of 19th c German missionaries, 

but is much more colorful than its Lutheran 

origin.15 Appiah’s examples de-essentialize 

identities, by explaining cultural production 

that have been historically seen as unique to a 

local culture, as outcomes instead of encoun-

ters with others. 

Η αντίληψη της «διαδρομής» εμπεριέχει την 

αναζήτηση της ετερότητας και της αλλοτριότητας 

μέσα σε έναν συγκεκριμένο πολιτισμό ή έδαφος, 

και ως εκ τούτου την αναθεώρηση των βεβαιοτή-

των που συγκροτούν τις ταυτότητες των ατόμων, 

των ομάδων και των τόπων.14 

ΣΥνθετεΣ ταΥτΟτητεΣ 
Ωστόσο, οι εθνικές αφηγήσεις συχνά απο-

κρύπτουν τις «διαδρομές» των εθνικών συμβό-

λων. Στο βιβλίο του Cosmopolitanism, ο Kwame 

Anthony Appiah αναφέρεται σε εθνικές ή εθνο-

τικές μορφές που έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλε-

σμα ανταλλαγών, χωρίς να έχουν τις ρίζες τους σε 

κάποιον συγκεκριμένο πολιτισμό. Ο Appiah επι-

σημαίνει, για παράδειγμα, ότι το χαρακτηριστικό 

ύφασμα κέντε της Γκάνας δεν είναι προϊόν της 

πολιτισμικής μοναδικότητας της χώρας αυτής, 

αλλά συνιστά προϊόν μιας διαδικασίας πολιτισμι-

κής παραγωγής στην οποία συμμετείχαν  

διαφορετικές εθνικές ομάδες: «Το μετάξι που 

χρησιμοποιείται για το κέντε ήταν πάντοτε 

εισαγόμενο, το εμπορεύονταν οι Ευρωπαίοι και 

παραγόταν στην Ασία». Ομοίως, η παραδοσιακή 

ενδυμασία των γυναικών της φυλής Χερέρο έχει 

τις ρίζες της στην περιβολή των Γερμανών ιερα-

ποστόλων του 19ου αιώνα, όμως είναι πολύ πιο 

πολύχρωμη από τη λουθηρανική αρχική εκδοχή 

της.15 Τα παραδείγματα του Appiah αμφισβητούν 

την ουσία της ταυτότητας, ερμηνεύοντας τα 

πολιτισμικά προϊόντα που ιστορικά λογίζονταν ως 

μοναδικά σε μια τοπική κουλτούρα, ως αποτελέ-

σματα συναντήσεων με «άλλους». 

ενα παραδειγμα  
απΟ τΟν ελληνικΟ χΩρΟ

Η ιδιοκτησία των εθνικών συμβόλων 

αποτελεί πεδίο αμφισβήτησης. Ένα ακόμη 

καθιερωμένο εθνικό σύμβολο που δεν συνιστά 

προϊόν πολιτισμικής μοναδικότητας είναι η εθνι-

κή ενδυμασία των Ελλήνων, η φουστανέλα. Όπως 

καταδεικνύουν μελέτες και έρευνες, πολύ πριν 
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Group discussion at The Open House Workshop.
(Courtesy of Open House project organizers)

Ομαδική συζήτηση στο Εργαστήριο Open House.
(Eυγενική παραχώρηση των διοργανωτών του project 
Open House)

καθιερωθεί ως σύμβολο του ελληνικού αγώνα 

για την ανεξαρτησία από τους Οθωμανούς, η 

φουστανέλα ήταν μέρος της ενδυμασίας των 

Αλβανών ανδρών, καθώς και των Αρβανιτών.16 

Τον 13ο αιώνα, η φουστανέλα ήταν ένδυμα των 

Δαλματών, ενός εκ των Ιλλυριών φύλων και προ-

γόνων των σημερινών Αλβανών. Ωστόσο, η λέξη 

φουστανέλα έχει ρωμαϊκή προέλευση: προέρχεται 

από τη λέξη fustagno.17 Ο Ηλίας Πετρόπουλος, 

αναφερόμενος στην εθνικοποίηση της φουστα-

νέλας από τον Όθωνα, μιλά για κλοπή: «Το ελ-

ληνικό κράτος άρπαξε την εθνική ενδυμασία των 

Αρβανιτάδων και την καθιέρωσε σαν στρατιωτική 

στολή κοπιάροντας τους Eγγλέζους».18 Περιττό 

να πούμε ότι οι επίσημες εθνικές αφηγήσεις του 

ελληνικού κράτους δεν αναφέρονται κατ’ αυτόν 

τον τρόπο στο εθνικό ένδυμα της χώρας. Ποιος 

όμως μπορεί να εμποδίσει τη φουστανέλα να χρη-

σιμοποιηθεί από  ομάδες και άτομα πέραν των 

καθιερωμένων εθνικών ή εθνοτικών κατηγοριών; 

ΑπΟ την ΑνΑγνωση στη δρΑση 
Η ανάγνωση της πολιτισμικής ανταλλαγής 

είναι αναγκαία προκειμένου να επανεξετάσουμε 

τον εθνικό εαυτό μας. Ωστόσο, η νοητική διαδι-

κασία κατανόησης του κόσμου πρέπει να συνο-

δεύεται από την πολιτική διαδικασία αλλαγής του 

κόσμου. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να προχω-

ρήσω πέρα από τη διαδικασία ανάγνωσης και 

ερμηνείας και να αναφερθώ στην ενεργοποίηση 

του πλουραλισμού. Αυτό είναι απαραίτητο, ιδίως 

σε μια στιγμή κατά την οποία η εθνική μοναδικό-

τητα προβάλλεται εκ νέου ως υπέρτατη αξία, υπό 

την απειλή της παγκοσμιοποίησης. Το Εργα-

στήριο Open House χρησιμοποίησε μια πρωτόλεια 

δομή του συμμετοχικού ντιζάιν ως ακτιβιστικού 

εργαλείου με στόχο την κινητοποίηση νέων πολ-

λαπλών ταυτοτήτων, και τη συλλογική αναζήτηση 

της μετα-εθνικής υπόστασης του πολίτη. 
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An exAmple from the Greek territory
Ownership of national symbols is a 

contested territory. Another established 

national symbol that is not a product of 

cultural uniqueness is the national costume 

of the Greeks, the fustanella. As scholarship 

shows, long before it came to symbolize Greek 

independence from the Ottomans, it was 

common dress for Albanian men, as well as for 

Arvanites.16 In the 13th century, fustanella was 

worn by the Dalmatians, one of the Illyrian 

progenitors of the Albanians. But the fustanel-

la as a word has Roman origins: deriving from 

the word fustagno.17 Elias Petropoulos talks 

about the nationalization of fustanella by Otto 

as a case of theft: “The Greek state snatched 

the national dress of the Arvanites and estab-

lished it as a military uniform copying the 

English.”18 Needless to say, this is not how 

the official national narratives of Greece talks 

about the national costume. But who can stop 

fustanella from being appropriated by groups 

and individuals beyond established national or 

ethnic categories? 

from reAdinG to Action
The recognition of cultural appropriation 

and encounter is important for reconsidering 

our national selves. But the intellectual project 

of understanding the world, needs to be ac-

companied by the political project of changing 

the world. Here I would like to move beyond 

reading and interpretation towards imagining 

the activation of pluralism. This is necessary, 

exactly at a time when national singularity, 

insularity and uniqueness are once again 

valorized as ultimate values, under the threat 

of globalization. The Open House Workshop 

employed a proto-grammar of co-design as 

an activist tool that aimed at mobilizing new 

multiple identities, and imagining new post-

national forms of citizenship.

ΕνασχΟληση μΕ τΟν ξΕνΟ
Το μετα-εθνικό αποκτά ακόμη πιο επείγο-

ντα χαρακτήρα στη σημερινή Ευρώπη μέσα στην 

ευρύτερη διαδικασία της ευρωπαϊκής συγχώνευ-

σης, και της συνολικής κρίσης ταυτότητας που 

επιφέρουν τα πλήθη των μη Ευρωπαίων μετα-

ναστών και κατοίκων, ιδίως των μη χριστιανών, 

στην Ευρώπη. Σήμερα, σχεδόν όλες οι χώρες της 

Ευρώπης βιώνουν μια κρίση ταυτότητας καθώς 

έρχονται αντιμέτωπες με πολυάριθμους νεοφερ-

μένους. Η εν λόγω κατάσταση οδήγησε σε διά- 

φορες μορφές σύγκρουσης: από πολιτισμικές 

εντάσεις έως πράξεις εχθρότητας και βίας ανά-

μεσα σε εκείνους που είναι «μέσα στο σύστημα» 

και σε εκείνους που είναι «έξω από το σύστημα» 

ή τους «νεοφερμένους». Ως εναλλακτική λύση 

στην άρνηση των διεργασιών της πολιτισμικής 

ετερογένειας και προκειμένου να αποτρέπεται 

η ανάπτυξη ανταγωνισμών με βάση την εθνότη-

τα, ο γεωγράφος Ash Amin υποστηρίζει ότι μια 

δυνατότητα είναι «να αναγνωριστεί η μελλοντική 

Ευρώπη των πολλών και υβριδικών πολιτισμών … 

και να επιδιωχθεί η ανάπτυξη ενός φαντασιακού 

όπου η ταυτότητα του Ευρωπαίου θα διαμορφώ-

νεται μέσα από την ενασχόληση με τον ξένο».19 

ΔιΕρΕΥνηση
Το Εργαστήριο Open House είναι ένα συνερ-

γατικό δρώμενο το οποίο διερεύνησε τις έννοιες 

της «κατοικίας-πατρίδας» και του ανήκειν σε 

συνθήκες εκτοπισμού. Μολονότι η κλίμακα του 

project ήταν παραπλήσια με την κλίμακα της 

κατοικίας, ο χώρος που δημιούργησε μπορεί να 

ειδωθεί σαν μια υποθετική «χώρα σε μικρογρα-

φία». Όπως συμβαίνει στις σημερινές μικτές 

κοινωνίες, μέσω του project ήρθαν σε επαφή 

άτομα με διαφορετική φυλετική, εθνοτική και 

θρησκευτική προέλευση. Το κεντρικό ερώτημα 

το οποίο τέθηκε ήταν το εξής: «Πώς μπορούν 

οι διαφορετικές ταυτότητες που συνιστούν τις 

σημερινές μικτές κοινωνίες να δημιουργήσουν 

συλλογικά και ισότιμα ένα κοινό ‘σπίτι’, [και  
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EngagEmEnt with thE strangEr
The post-national obtains even greater 

urgency in Europe today with the process of 

European integration, and the overall crisis of 

identity occasioned by large numbers of non-

European immigrants and residents, especially 

those who are non-Christian. Today, almost 

every country in Europe is experiencing a crisis 

of identity in light of its numerous newco- 

mers. This situation has led to various forms 

of conflict: ranging from cultural tension to 

incidents of hostility and violence between 

“insiders” and “outsiders” or “newcomers.” 

As an alternative to denying the processes of 

cultural heterogeneity and allowing ethnicity-

based antagonisms to grow, geographer Ash 

Amin suggests that one option would be to 

“recognize the coming Europe of plural and 

hybrid cultures … and seek to develop an 

imaginary of becoming European through 

engagement with the stranger.”19 

inquiry 
The Open House workshop is a collaborative 

project that investigated the notions of home/

land and belonging in conditions of displace-

ment. Even though the scale of the projects 

was close to that of a home, its space may 

be seen as a “homeland in miniature.” Like 

today’s mixed societies, it brought together 

individuals with disparate racial, ethnic and 

religious backgrounds. The central question of 

the project was the following: “How can the 

disparate identities of today’s mixed societies 

collectively and equally participate in the cre-

ation of a common ‘home’, [and also by exten-

sion, of a territorial topography of belonging: 

a ‘home/land’], that would be co-designed, 

co-produced, and co-owned?” The Open House 

Workshop endeavored to act as a contact zone 

that brought disparate identities in contact 

with each other. By interweaving two types of 

κατ’ επέκταση μια εδαφική τοπογραφία του 

ανήκειν: ‘μιας κατοικίας-πατρίδας’], του οποίου 

ο σχεδιασμός και η παραγωγή θα γίνεται από 

κοινού και του οποίου θα είναι συνιδιοκτήτες;». 

Το Εργαστήριο Open House επιχείρησε να λειτουρ-

γήσει ως ζώνη επαφής και προσέγγισης διαφο-

ρετικών ταυτοτήτων. Μέσω της διαπλοκής δύο 

διαφορετικών ομάδων (ντιζάινερ και μη, πολιτών 

και μη), επιχείρησε να θέσει τις βάσεις για την 

επινόηση νέων τοπογραφιών του ανήκειν προκει-

μένου να υπερκεραστούν αυτές οι διακρίσεις.

Μετα-εθνικες εδαφικες πρακτικες
Καθώς οι σύγχρονες επικράτειες γίνονται 

ολοένα και πιο υπερεθνικές, οι πολίτες, οι κάτοι-

κοι και οι νεοφερμένοι αγωνίζονται να προσδι-

ορίσουν τα κοινά σημεία τους. Οι προσπάθειες 

για υπέρβαση του εθνικού παραδείγματος δεν 

προέρχονται μόνο από τον χώρο της πολιτικής και 

της νομοθεσίας, αλλά και από τη βάση. Όπως 

επισημαίνουν οι Negri και Hardy, γινόμαστε 

σήμερα μάρτυρες πλήθους πρωτοβουλιών που 

αναλαμβάνονται στο επίπεδο της κοινωνίας των 

πολιτών. Πολλές ενώσεις μεταναστών και μη κερ-

δοσκοπικές οργανώσεις οι οποίες προασπίζονται 

τα δικαιώματα των μεταναστών, των προσφύγων 

ή των απάτριδων πληθυσμών λειτουργούν σαν 

εγχώριοι μετα-εθνικοί «θύλακες» που δραστηρι-

οποιούνται πέραν των εθνικών περιορισμών. Τις 

τελευταίες δεκαετίες αυξάνονται οι δράσεις που 

οργανώνονται από πολιτιστικούς φορείς –καλλιτέ-

χνες, ντιζάινερ, αρχιτέκτονες και πολεοδόμους–, 

στόχος των οποίων είναι να επαναπροσδιορίσουν 

τις έννοιες του εαυτού και του ανήκειν ως κινη-

τήριες δυνάμεις των πρακτικών τους. Projects 

όπως το «ON Egnatia, A Path of Displaced 

Memories» που οργανώθηκε από το Osservatorio 

Nomade,20 και κατέγραψε τις αφηγήσεις πληθυ-

σμών μεταναστών κατά μήκος της Αππίας και της 

Εγνατίας οδού,21 και το «Άπολις» που οργανώθηκε 

από το Δίκτυο Νομαδικής Αρχιτεκτονικής22 και 

περιελάμβανε επίσκεψη στους Αφγανούς που 
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collectivities (designers with non-designers, 

nationals with non-nationals). It endeavored 

to create the possibilities for imagining new 

topographies of belonging in order to overcome 

these very distinctions.

Postnational territorial Practices
As contemporary territories are becom-

ing more and more transnational, citizens, 

residents and newcomers struggle to define 

their common(alitie)s. Attempts of overcom-

ing the national paradigm derive not only 

from the realm of policy and law-making, 

but also from bottom-up. As noted by Negri 

and Hardy, we witness today a multitude 

of initiatives that operate in the level of the 

civil society. Many immigrant associations, 

and non-profit organizations that work on 

the rights of immigrant, refugee or stateless 

populations function as domestic postna-

tional “pockets” that operate beyond national 

limitations. In the last few decades, there has 

been a rise of acts by cultural agents –artists, 

designers, architects and urbanists– that seek 

to redefine notions of self and belonging as the 

driving force of their practice. Projects such as 

“ON Egnatia, A Path of Displaced” by Osserva-

torio Nomade,20 which recorded the narratives 

of migrant populations along the Apia and the 

Egnatia road;21 the project “Apolis” by the Net-

work of Nomadic Architecture22 that involved 

a visit to Afghani populations in the refugee 

camp of Lavrion in Athens23 are examples of 

such endeavors. I see these acts as practices of 

territorial activism, as they bridge the realm 

of localized action with that of geo-politics 

crossing territories, challenging established 

notions of identity and belonging. 

διαμένουν στο κέντρο υποδοχής προσφύγων του 

Λαυρίου23, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγ-

ματα προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι 

αυτές οι δράσεις συνιστούν πρακτικές εδαφικού 

ακτιβισμού, δεδομένου ότι γεφυρώνουν τον χώρο 

της επικεντρωμένης δράσης και τον χώρο της 

γεωπολιτικής, έχουν υπερεθνική εμβέλεια και  

θέτουν υπό αμφισβήτηση τις καθιερωμένες έν-

νοιες της ταυτότητας και του ανήκειν. 

ΧωρικΟ ΦαντασιακΟ και ΠΟλλαΠλΟ 
ανΗκειν: To εργαστΗριΟ Open HOuse 
(Ανοιχτο Σπιτι)

Το project Open House πραγματοποιήθηκε 

το 2008 μεταξύ Αθήνας, Βερολίνου και Νέας 

Υόρκης, και έληξε με ένα εργαστήριο που έλαβε 

χώρα στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας.24 Η 

αρχική ομάδα περιλάμβανε τη Lydia Mathews, 

την Ελένη Τζιρτζιλάκη και την Τζίλλυ Τραγανού, 

ωστόσο με το πέρασμα του χρόνου το project 

διευρύνθηκε ώστε να συμπεριλάβει ένα ευρύτερο 

δίκτυο συμμετεχόντων. Στόχος του project ήταν 

να διερευνήσει τη «φαντασιακή» διάσταση της 

κατοικίας-πατρίδας (home/land) εστιάζοντας 

στην περίπτωση των γυναικών. Οι γυναίκες και 

η πολιτική διάσταση της γυναικείας υπόστασης 

συνδέονται παραδοσιακά με τον οικιακό χώρο, 

σε αντιδιαστολή με τον δημόσιο χώρο. Υπό τις 

συνθήκες της οικονομικής μετανάστευσης, οι 

μετανάστριες καταλήγουν συχνά να απασχολού-

νται σε αλλότριες και ανοίκειες θέσεις, συχνά σε 

σπίτια στα οποία δεν ανήκουν, προορισμένες να 

παίζουν τον ρόλο του «άλλου». Αναγνωρίζοντας 

αυτή την κατάσταση, το project διερωτάται ποιο 

είναι το νόημα της κατοίκησης για τις εκτοπι-

σμένες γυναίκες, ενώ παράλληλα επιχείρησε να 

καθορίσει τους όρους για τη δημιουργία ενός 

σπιτιού ανοιχτού σε όλους.
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Spatial imaginary and multiple  
Belonging: the open houSe WorkShop

The Open House Workshop took place in 2008 

between Athens, Berlin and New York, cul-

minating in a workshop that was stationed in 

the Byzantine Museum of Athens.24 The initial 

team members were Lydia Mathews, Eleni 

Tzirtzilaki and myself, but through the course 

of time, the membership to the project opened 

up to include a network of wider participants. 

The project aimed to explore the “imaginary” 

dimension of home/land focusing on the 

agency of women. Women and female politics 

have been traditionally associated with the 

domestic space, standing in opposition to the 

realm of the public. In conditions of economic 

migration, migrant women often find them-

selves occupying alienated and un-homely 

positions, often in homes where they do not 

belong, destined to inhabit the role of the 

“other.” Recognizing this condition, this proj-

ect questions what home means for displaced 

women, while it also tried to set up conditions 

for the making of a home that would be open 

to all.

migrant home 
In the initial phase of the project we 

focused on understanding the notion of home 

for migrant women of different ethnic, age 

and religious backgrounds. We visited Oura-

nia, a Greek immigrant in New York City, 

Betty, a Greek immigrant in Berlin, Eleni, a 

Greek-American immigrant in Thiva who now 

lives in New York, and Teresa, a Sri-Lankan 

immigrant in Athens. The research provided 

the material for constructing a migrant open 

home in the museum’s courtyard (figure 2). 

The home included narrative panels with the 

stories of these four women, and photographic 

or material fragments of their homes. It also 

included tables and sitting arrangements for 

Το μεΤανασΤευΤικο σπιΤι
Η αρχική φάση του project εστιάστηκε 

στην κατανόηση της έννοιας της κατοίκησης από 

μετανάστριες διαφορετικής ηλικίας, και διαφο-

ρετικών εθνοτικών και θρησκευτικών χαρακτηρι-

στικών. Επισκεφθήκαμε την Ουρανία, Ελληνίδα 

μετανάστρια στη Νέα Υόρκη, την Μπέτυ, 

Ελληνίδα μετανάστρια στο Βερολίνο, την Ελένη, 

Ελληνοαμερικανίδα μετανάστρια στη Θήβα που 

τώρα ζει στη Νέα Υόρκη, και την Teresa, μετα-

νάστρια από τη Σρι Λάνκα που ζει στην Αθήνα. Η 

έρευνα παρείχε το υλικό για την κατασκευή ενός 

μεταναστευτικού, ανοιχτού σπιτιού στο προαύλιο 

του μουσείου (εικόνα 2). Το σπίτι περιλάμβανε 

πόστερ που αφηγούνταν τις ιστορίες αυτών των 

τεσσάρων γυναικών, και φωτογραφικές αποτυ-

πώσεις δωματίων, καθώς και αντικείμενα των 

σπιτιών τους, που μας παραχώρησαν. Επίσης,  

περιλάμβανε τραπέζια και καθιστικές εγκαταστά-

σεις που επέτρεπαν διάφορες μορφές ανταλλα-

γών: μια εγκατάσταση για συζήτηση (εικόνα 3), 

κάτω από τη σκέπη ενός παγκόσμιου χάρτη, έργο 

του εικαστικού Στέφανου Χανδέλη, μια εγκατά-

σταση για συλλογική προετοιμασία φαγητού, και 

μια εγκατάσταση για το σερβίρισμα του φαγητού. 

συμμεΤεχονΤεσ
Το ανοιχτό σπίτι φιλοξένησε ένα εργαστή-

ριο το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 

2008. Στο εργαστήριο συμμετείχαν γυναίκες 

διαφορετικής ηλικίας, τάξης και εθνικότητας. Οι 

συμμετέχουσες κατάγονταν από διάφορες χώρες, 

όπως Βραζιλία, Τουρκία, Ελλάδα, Ζιμπάμπουε, 

Νιγηρία, Σρι Λάνκα, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο. 

Παρά το γεγονός ότι όλες οι συμμετέχουσες είχαν 

βιώσει τον εκτοπισμό κάποια στιγμή στη ζωή 

τους, η καθημερινή τους ζωή στην Ελλάδα σπα-

νίως τους έδινε την ευκαιρία να επικοινωνήσουν 

μεταξύ τους και να ανταλλάξουν απόψεις, και 

συνεπώς αγνοούσαν τις ομοιότητες και τις διαφο-

ρές των εμπειριών τους. Στόχος του εργαστηρίου 

ήταν να δώσει στις γυναίκες αυτές τη δυνατότητα 
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various forms of exchange: one for discussion 

(figure 3), which was covered with a world 

map created by artist Stefanos Handelis, one 

for collective food preparation, and one for 

food serving. 

ParticiPants
Open home hosted a workshop that took 

place in June 2008. The workshop brought 

together women of various ages, classes and 

nationalities. The participants originated from 

various countries, including Brazil, Turkey, 

Greece, Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka, United 

States and the United Kingdom. Despite the 

fact that all participants had experienced 

displacement at some point in their lives, they 

had few opportunities for exchange with one 

another in their everyday life; and they were 

hardly aware of their commonalities or differ-

ences with each other. The workshop aimed at 

providing these women with an opportunity 

for exchange, as well as a space of collective 

practices.

collective Practices: maPPing,  
story-telling, cooking

Participants talked about their itinerar-

ies across the globe and their multiple experi-

ences of home, engaging in a collective process 

of map-making. This map, with its numerous 

intertwined lines, expressed the enmesment 

of the given locality (figure 4), the open house 

of the Byzantine Museum of Athens, with 

various locations across the globe: Brazil,  

Turkey, Zimbabwe, and so on. 

Participants had been asked to bring 

with them spices that had been important for 

them for maintaining a sense of continuity 

with places they had lived in the past. Spice-

stories were part of their travel narratives. In 

the last stage of the workshop these spices  

became the main ingredients for the cooking 
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για ανταλλαγή εμπειριών, και να τους προσφέρει 

έναν χώρο συλλογικών πρακτικών.

ΣυλλογικΕΣ πρακτικΕΣ: χαρτογραφηΣη, 
αφηγηΣη ιΣτοριΩν, μαγΕιρικη

Οι συμμετέχουσες αναφέρθηκαν στις 

διαδρομές τους ανά τον κόσμο και στις διαφορε-

τικές εμπειρίες κατοίκησης, ενώ συμμετείχαν σε 

μια συλλογική διαδικασία χαρτογράφησης. Αυτός 

ο κοινός χάρτης που κατασκευάστηκε, με τις 

πολυάριθμες διαπλεκόμενες γραμμές, απεικόνισε 

τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος τόπος, 

το ανοιχτό σπίτι του Βυζαντινού Μουσείου της  

Αθήνας, ήταν συνυφασμένος με τις διαφορετικές 

τοποθεσίες του κόσμου από τις οποίες προέρχο-

νταν ή στις οποίες είχαν ζήσει οι συμμετέχουσες: 

Βραζιλία, Τουρκία, Ζιμπάμπουε κ.λπ. (εικόνα 4). 

Είχαμε ζητήσει από τις συμμετέχουσες 

να φέρουν μαζί τους στο εργαστήριο μπαχαρι-

κά που χρησιμοποιούν στη μαγειρική τους, τα 

οποία είναι σημαντικά για τις ίδιες επειδή τους 

θυμίζουν τους τόπους όπου είχαν ζήσει στο 

παρελθόν. Οι ιστορίες των μπαχαρικών εντάχθη-

καν στις ταξιδιωτικές αφηγήσεις τους. Κατά το 

τελευταίο στάδιο του εργαστηρίου, τα μπαχαρικά 

χρησιμοποιήθηκαν ως βασικό συστατικό για την 

προετοιμασία ενός φαγητού με βάση το ρύζι. Η 

συνταγή του φαγητού αυτού επινοήθηκε κατόπιν 

διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις συμμετέχουσες: 

αυτή η συλλογικά παραγμένη συνταγή ήταν το 

αποτέλεσμα της προσωρινής εγκατάστασης των 

συγκεκριμένων γυναικών σε αυτό το κοινό σπίτι 

στην αυλή του μουσείου (εικόνα 5).

Σπιτι Ειναι
«Όταν είμαι εκεί, έχω ηρεμία. Και νομίζω 

ότι εκεί με αγαπάνε και τους αγαπάω. Μπορώ να 

χορέψω, μπορώ να κάνω γυμναστική, μπορώ να 

μαγειρέψω, μπορώ να κάνω τα πάντα. Λείπω 20 

χρόνια, αλλά κάθε χρόνο πηγαίνω εκεί, επειδή τα 

παιδιά μου είναι εκεί. Όταν είμαι εδώ, το μυαλό 

μου είναι εκεί. Όταν είμαι εκεί, το μυαλό μου  

            



178

of a rice-dish that was devised after  

negotiations among the workshop’s partici-

pants: a collective recipe that was expressive of 

the temporary domestication of these specific 

women in this common home in the mu-

seum’s courtyard (figure 5).

Home is
“When I am there, I feel calm. And I 

think that over there they love me and I love 

them. I can dance, I can practice, I can cook, 

I can do everything I like. I am away for 20 

years, but I am going back every year. My chil-

dren are there. When I am here my mind is 

there. When I am there my mind is here. I am 

in a confusing state, I don’t belong anywhere 

now.”25

Pat, from Nigeria, lives in Athens

Home was never about walls and 

physical structures, and rarely confined to one 

place. For Pat, home was where love is, for 

Ourania home was the stories that she carries 

with her. For Theresa home was the place 

where she can offer tea to her friends and 

listen to her favorite music.

TransformaTions
The placement of a cooking stove and 

the scents of food cooking transformed the 

courtyard of the museum into a domestic 

environment. The domestication of this 

formal space by groups that consisted primar-

ily of Greece’s others also altered the institu-

tional aspect of the museum. The Byzantine 

museum, as a stronghold of a significant 

aspect of the Greek identity (namely the Greek 

Orthodox religion and the Byzantine past) was 

challenged by the presence of the numerous 

non-Greek and non-Greek Orthodox women. 

The idea of a Greek post-national identity, 

which would be inclusive of its internal other-

ness, found a temporary testing ground in the 

είναι εδώ. Βρίσκομαι σε σύγχυση. Δεν ανήκω 

πουθενά τώρα».25

Pat, από τη Νιγηρία, ζει στην Αθήνα

Η κατοικία δεν νοείται ποτέ σαν υλική κα-

τασκευή, και σπανίως περιορίζεται σε έναν τόπο. 

Για την Pat, σπίτι είναι εκεί όπου υπάρχει αγάπη, 

για την Ουρανία σπίτι είναι οι ιστορίες που κου-

βαλά μαζί της. Για την Teresa σπίτι είναι ο χώρος 

όπου μπορεί να προσφέρει τσάι στις φίλες της και 

να ακούσει την αγαπημένη της μουσική.

ΜεταΜορφΩσεισ
Η τοποθέτηση μιας κουζίνας μαγειρέματος 

και οι μυρωδιές του φαγητού μετέτρεψαν προσω-

ρινά το προαύλιο του μουσείου σε έναν χώρο που 

θύμιζε οικιακό περιβάλλον. Η μεταλλαγή αυτού 

του επίσημου χώρου σε προσωρινή κατοικία από 

ομάδες που συγκροτούνται κυρίως από τους ετέ-

ρους της Ελλάδας, μετέβαλε επίσης τη θεσμική 

διάσταση του μουσείου. Το Βυζαντινό Μουσείο, 

ως προπύργιο μιας σημαντικής πτυχής της ελλη-

νικής ταυτότητας (της ελληνικής ορθόδοξης θρη-

σκείας και του βυζαντινού παρελθόντος) τέθηκε 

υπό αμφισβήτηση μέσα από την οικειοποίησή 

του από γυναίκες που ήταν θρησκευτικά και εθνι-

κά ξένες προς την κληρονομημένη ελληνικότητα. 

Η ιδέα μιας ελληνικής μετα-εθνικής ταυτότητας, 

η οποία μπορεί να ενσωματώνει την εσωτερι-

κή ετερότητά της, βρήκε ένα προσωρινό πεδίο 

δοκιμής στο προαύλιο ενός σημαντικού εθνικού 

ιδρύματος στην καρδιά της Αθήνας. Ωστόσο, θα 

ήταν ενδεχομένως σφάλμα να αναφερθούμε σε 

αυτό το εορταστικό δρώμενο σαν να πρόκειται 

απλώς για ένα ευχάριστο συναπάντημα ξένων.

Διαφορετικα σπίτια
Clik (γυναίκα από τη Ζιμπάμπουε): Ονομά-

ζομαι Clik, κατάγομαι από τη Ζιμπάμπουε. Ήρθα 

στην Ελλάδα πριν από 15 χρόνια, έζησα εδώ μόνη 

μου, τα παιδιά μου είναι στην πατρίδα μου.  

Είμαι χήρα. Ξέρω καλά να πλέκω και όταν είμαι 

στο σπίτι περνώ τον περισσότερο χρόνο μου 

Practices of de-territorialization and post-national imagination: 
Heteronomous demand as a framework of design ethics

Jilly Traganou | Τζίλλυ Τραγανού

Πρακτικές αποεδαφοποιήσης και μετα-εθνικό φαντασιακό:  
Eτερόνομη απαίτηση ως πλαίσιο ηθικής στο ντιζάιν

            



 179

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1

CONFERENCE 1

courtyard of a major national institution in 

the heart of Athens. Nevertheless, it would be 

a mistake to narrate this event of conviviality, 

as simply an opportunity for a happy encoun-

ter among strangers.

Different homes
Clik (Zimbabwean woman): My name 

is Clik, I am from Zimbabwe. I came here 

15 years ago, I lived here by myself, I have 

children at home. I am a widow. I am good at 

knitting and most of the time when I am in 

the house I do knitting. I came here to learn 

Greek embroidery. My house is just a small 

apartment I live underground, that is what I 

can afford. It is a comfortable house for me. I 

always feel I want to be in my house. Because 

it is clean, I clean it, I love the quality of it. 

I have two sets of twins. My sister takes 

care of them. The first set is 27 they are boys, 

the second set is 16, they are girls. 

Jilly: Do they want to come here?

Clik: I want my boys to come. I cannot 

allow the girls to come. In our tradition we 

don’t allow girls to leave home just like that. 

Because they will start having new friends, 

new attitude, which is against our tradition. 

But for the boys they can come. 

Maria: What is the thing that bothers 

you the most in Greece?

Clik: I think that Greek girls the way 

they behave. Sometimes when I go around 

at 10:00, you will see small small small 

gills walking, smoking. So I am afraid that 

my children will take that habit. Especially 

for girls, because you know in Africa, a girl 

as long as she is under my roof, she has to 

do what I want to, she has to obey me. She 

cannot just go around… We women, we are 

people who are always under control. 

Giorgi (Greek-American): What you are 

describing now was quite similar in Greece 30 

πλέκοντας. Ήρθα εδώ για να μάθω την ελληνική 

τέχνη του κεντήματος. Το σπίτι μου είναι ένα 

μικρό υπόγειο διαμέρισμα, αυτό μπορώ να πλη-

ρώσω. Εμένα με βολεύει. Πάντα αισθάνομαι ότι 

θέλω να βρίσκομαι στο σπίτι μου. Επειδή είναι 

καθαρό, εγώ το καθαρίζω. Μου αρέσει πολύ η 

καθαριότητά του. 

Έχω τέσσερα παιδιά, γέννησα δύο φορές 

δίδυμα. Τα φροντίζει η αδελφή μου. Το πρώτο 

ζευγάρι διδύμων είναι αγόρια 27 ετών, το δεύτερο 

ζευγάρι είναι κορίτσια 16 ετών. 

Τζίλλυ: Θέλουν να έρθουν εδώ;

Clik: Θέλω να έρθουν τα αγόρια μου.  

Δεν μπορώ να επιτρέψω στα κορίτσια να έρθουν. 

Σύμφωνα με τις παραδόσεις μας, τα κορίτσια 

δεν μπορούν να φεύγουν από το σπίτι τους έτσι 

απλά. Επειδή θα αποκτήσουν καινούριους φί-

λους, η συμπεριφορά τους θα αλλάξει, και αυτό 

δεν το επιτρέπουν οι παραδόσεις μας. Τα αγόρια 

μπορούν να έρθουν. 

Μαρία: Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισ-

σότερο στην Ελλάδα;

Clik: Νομίζω ο τρόπος με τον οποίο συ-

μπεριφέρονται τα κορίτσια, οι Ελληνίδες. Μερι-

κές φορές όταν είμαι έξω κατά τις δέκα το βράδυ, 

βλέπω πολύ μικρά κορίτσια να κάνουν βόλτα, να 

καπνίζουν. Φοβάμαι ότι και τα δικά μου παιδιά 

θα αποκτήσουν αυτές τις συνήθειες. Ιδίως τα 

κορίτσια, επειδή στην Αφρική, ένα κορίτσι όσο 

ζει κάτω από τη δική σου στέγη, πρέπει να κάνει 

αυτά που θέλεις εσύ, πρέπει να σε υπακούει. Δεν 

μπορεί να τριγυρίζει από δω κι από κει… Εμείς οι 

γυναίκες είμαστε πάντοτε υπό έλεγχο. 

Giorgi (Ελληνοαμερικανίδα): Αυτό που 

περιγράφετε μοιάζει με την κατάσταση που επι-

κρατούσε στην Ελλάδα πριν από 30 χρόνια. Ό,τι 

συνέβη, συνέβη πολύ πρόσφατα.

Clik: Μικρά κορίτσια τα βλέπω να καπνί-

ζουν. Βλέπω τον τρόπο που είναι ντυμένα. Τι θα 

κάνει το παιδί μου αύριο; Θέλω να γίνει σωστή 

μητέρα.

Giorgi: Μερικές φορές είναι θέμα μόδας. 
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years ago. So what has happened has hap-

pened quite recently.

Clik: Small girls I see them smoking. I 

see the way they are dressing. What will my 

child do tomorrow? I want her to be a good 

mother.

Giorgi: Sometimes it is a matter of fash-

ion. Sometimes you see girls that they look 

sexy-dressed, but they are serious students, 

and they dress like that because it is the style 

to dress like that. 

Conviviality and ConfliCt
The elements of joy, relaxation or plea-

sure that appear to be the main means of con-

duct adopted in events of this kind, are often 

accompanied by disagreements, conflict, or 

misunderstandings. These moments of crisis 

are often the results of the different cultural 

backgrounds, and the “strangeness” of the 

participants. Capturing elements of conflict, 

rather than creating a delusional sense of con-

sensus, is as important. As political scientist 

Chantal Mouffe has stated, “consensus with-

out exclusion will always be unattainable.”26 

towards a basiC grammar of design
After trial and error, we realized that 

in order for the event to be welcoming to our 

participants and allow for their desires and 

actions to be expressed, we, as the organizers, 

should try not to assume any position of au-

thority. The languages chosen for conducting 

the projects avoided those that we as the orga-

nizers were fluent in, and excluded the skills 

and knowledges that we knew as experts in 

some fields (be it design, architecture, or art). 

The projects utilized languages and that were 

common to all: simple acts of conversations 

and story-telling (that were often conducted 

in environments of polyglossia), line-drawing, 

and cooking were found to be suitable as 

Μερικές φορές βλέπουμε κορίτσια που φοράνε 

σέξι ρούχα, αλλά είναι καλές μαθήτριες, και ντύ-

νονται έτσι επειδή το υπαγορεύει η μόδα. 

ΓιορτΗ και σΥΓκροΥσΗ
Τα στοιχεία της χαράς, της χαλάρωσης ή 

της απόλαυσης που φαίνεται να είναι χαρακτη-

ριστικά του κλίματος που κυριαρχεί σε δρώμενα 

αυτού του είδους, συχνά συνοδεύονται από 

διαφωνίες, συγκρούσεις ή παρανοήσεις. Αυτές οι 

στιγμές κρίσης είναι συχνά απόρροια της διαφο-

ρετικής πολιτισμικής προέλευσης, και της  

«αλλοτριότητας» των συμμετεχόντων. Είναι εξί-

σου σημαντικό να αποτυπώνονται τα στοιχεία της 

σύγκρουσης προκειμένου να μην δημιουργείται 

μια εσφαλμένη εντύπωση συναίνεσης. Άλλωστε, 

σύμφωνα με την πολιτική επιστήμονα Chantal 

Mouffee, «η συναίνεση χωρίς αποκλεισμούς θα 

είναι πάντα ανέφικτη».26 

Προσ αναζΗτΗσΗ τΗσ ΠρωταρχικΗσ 
σΥνταξΗσ τοΥ ντιζαιν

Μετά από δοκιμές και λάθη, συνειδητοποι-

ήσαμε ότι προκειμένου οι συμμετέχουσες να  

αισθάνονται ευπρόσδεκτες στη δράση και να  

εκφράζουν ελεύθερα τις επιθυμίες και τις επιλογές 

τους, εμείς, ως διοργανωτές, πρέπει να προσπα-

θούμε να μην καταλαμβάνουμε θέσεις εξουσίας. 

Οι γλώσσες που επιλέχθηκαν για την πραγματο-

ποίηση του project δεν ήταν γλώσσες τις οποίες 

εμείς οι διοργανωτές μιλούμε με ευχέρεια, ενώ 

αποκλείσαμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις που 

εμείς κατέχουμε ως ειδικοί σε κάποιους τομείς 

(ντιζάιν, αρχιτεκτονική, τέχνη). Στo project χρησι-

μοποιήθηκαν γλώσσες κοινές σε όλους: απλές συ-

ζητήσεις και αφηγήσεις ιστοριών (που διεξάγονταν 

σε περιβάλλον πολυγλωσσίας), σχεδίαση απλών 

χαρτών, και μαγειρική, δεξιότητες που θεωρήθηκε 

ότι αρμόζουν στην περίσταση ως κοινοί παρονο-

μαστές που φέρνουν τις συμμετέχουσες σε επαφή 

χωρίς να τις κάνουν να αισθάνονται μειονεκτικά 

λόγω ελλιπών γνώσεων σε κάποιον συγκεκριμέ-
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1. Mapping exercise at The Open House Workshop.
(Courtesy of Open House project organizers)
2. Collective Cooking at The Open House Workshop.
(Courtesy of Open House project organizers)

1. Άσκηση χαρτογράφησης στο Εργαστήριο Open House.
(Eυγενική παραχώρηση των διοργανωτών του project 
Open House)
2. Συλλογική προετοιμασία φαγητού στο Εργαστήριο 
Open House.
(Eυγενική παραχώρηση των διοργανωτών του project 
Open House)

νο τομέα. Παράλληλα, η διαδικασία του ντιζάιν 

επιχείρησε να δρομολογήσει διαδικασίες προο-

δευτικής παιδαγωγικής. Με σημεία αναφοράς τις 

ιδέες περί βιωματικής μάθησης που έχει αναπτύξει 

ο John Dewey27 και την «αγωγή του καταπιεζό-

μενου» 28 του Paulo Frerie, το Εργαστήριο Open 

House επιδίωξε να ενδυναμώσει τις συμμετέχουσες 

βοηθώντας τες να συνειδητοποιήσουν τις λανθά-

νουσες ικανότητές τους.

ΕνΕργοποιηση Ενοσ σχΕσιακού χωρου 
Το project Open House, το οποίο κινείται 

ανάμεσα σε εγκαταστάσεις και δρώμενα, εργα-

στήρια και δείπνα, παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα 

με το είδος της τέχνης που αναφέρει ο Nicolas 

Bourriaud όταν γράφει περί σχεσιακής αισθητι-

κής. Αυτά τα projects, που πραγματοποιήθηκαν 

από καλλιτέχνες όπως οι Rirkrit Tiravanija και 

Philippe Parreno, λειτουργούν μέσα στη σφαίρα 

των διαπροσωπικών σχέσεων∙ εμπεριέχουν 

σχεσιακές διαδικασίες (προσκλήσεις, συνεδρίες 

επιλογής, συναντήσεις, ευχάριστους και φιλικούς 

στον χρήστη χώρους, ραντεβού κ.λπ.29). Πρόκειται 

για διαδικασίες κοινωνικών ανταλλαγών που εμπε-

ρικλείουν στιγμές κοινωνικότητας ή αντικείμενα 

που παράγουν κοινωνικότητα.30 Επίσης, προά-

γουν τη συμμετοχή του θεατή και επικαλούνται 

μεθόδους κοινωνικών ανταλλαγών. Σύμφωνα με 

τον Bourriaud, εάν στη δεκαετία του 1960 στόχος 

των καλλιτεχνών ήταν να διευρύνουν τα όρια της 

τέχνης, στις γενιές μετά τη δεκαετία του 1990 

αυτό που διερευνάται είναι «η δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθεί η τέχνη ως μέσο αντίστασης μέσα 

στην κοινωνική αρένα».31 Η πολιτικοποίηση βρί-

σκεται στο επίκεντρο των περισσότερων projects, 

αν και με διαφορετικό τρόπο από αυτόν της δεκα-

ετίας του 1960. Τα περισσότερα έργα τέχνης που 

αναλύει ο Bourriaud ενσωματώνουν την παρουσία 

μιας μικρο-κοινότητας, δεδομένου ότι στο πλαίσιο 

της διαδικασίας παραγωγής τους αλλά και κατά τη 

στιγμή της έκθεσής τους, δημιουργούν εφήμερες 

ομάδες συμμετοχικών θεατών.32 
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common denominators that would bring 

the participants together without intimidat-

ing them due to their lack of knowledge of a 

specific skill. At the same time however, the 

project sought to initiate processes of progres-

sive pedagogy. Based on ideas of experiential 

learning developed by John Dewey27 and Paulo 

Frerie’s “pedagogy of the oppressed”28 the Open 

House workshop aimed at empowering the 

participants and making them conscious of 

their latent capacities.

ActivAting A relAtionAl spAce
Open House, standing between instal-

lations and events, workshops and dinner 

parties, strikes similarities with the type of 

artwork that Nicolas Bourriaud refers to in his 

writing on relational aesthetics. These proj-

ects, by artists such as Rirkrit Tiravanija and 

Philippe Parreno, operate within the sphere of 

inter-human relations; they involve relational 

procedures (invitations, casting sessions, 

meetings, convivial and user friendly areas, 

appointments, etc.29). They are processes of 

social exchange, including moments of socia-

bility or objects producing sociability.30 They 

also evoke the participation of the spectator 

and methods of social exchange. According to 

Bourriaud, if in the 1960s the goal of artists 

was to broaden the boundaries of art, in the 

post-90s generations, what is being investi-

gated is “art’s capacities of resistance within 

the overall social arena.”31 Politicization is at 

the core of most of these projects, but in a 

different way than in the 1960s. Most of the 

art works analyzed by Bourriaud encompass 

the presence of a micro-community, creating 

within their process of production and the mo-

ment of their exhibition, momentary group-

ings of participatory viewers.32 

ΣυμμετοχΗ που μεταΣχΗματΙζεΙ
Το σκεπτικό του Εργαστηρίου Open House 

ξεκίνησε με ερωτήματα σχετικά με την ετερότητα 

και τη διαμόρφωση της ταυτότητας στη σύγχρονη 

Ελλάδα. Αυτά τα ερωτήματα, αντί να προσεγγί-

ζονται με αναλυτικά μέσα, αποτέλεσαν τα σημεία 

εκκίνησης συμμετοχικών, επιτελεστικών projects 

που επιχείρησαν να υπονομεύσουν τον συμβατικό 

διαχωρισμό μεταξύ του δημιουργού/ντιζάινερ 

και του κοινού. Έμπνευση για το Εργαστήριο Open 

House δεν υπήρξε μόνο το ενδιαφέρον για κατα-

νόηση μιας δεδομένης κατάστασης, αλλά και η 

έντονη επιθυμία για παρέμβαση. Στόχος δεν ήταν 

απλώς η καταγραφή της πραγματικότητας, αλλά 

και η διαμόρφωση της αλλαγής. Αντί να ρωτή-

σουμε «τι συμβαίνει», ρωτήσαμε «τι θα συνέβαινε 

εάν». Από επιστημολογική άποψη, το project 

μετακινήθηκε από τη σφαίρα της ποιοτικής ανά-

λυσης σε αυτήν της πραξεολογίας, δρομολογώντας 

διεργασίες έρευνας με γνώμονα την πρακτική. Εάν 

στόχος της ποιοτικής έρευνας είναι να κατανοήσει 

την έννοια της ανθρώπινης πράξης, βασιζόμενη 

πρωτίστως στη χρήση επαγωγικών προσεγγίσε-

ων και «μη αριθμητικών δεδομένων υπό μορφή 

λέξεων»33, η έρευνα με γνώμονα την πρακτική 

είναι, σύμφωνα με τον Brad Haseman, «εγγενώς 

βιωματική».34 Οι ερευνητές που εργάζονται με 

γνώμονα την πρακτική, συχνά προσαρμόζουν τις 

καθιερωμένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

από την παραδοσιακή ποιοτική έρευνα, όπως 

συνεντεύξεις, τεχνικές στοχαστικού διαλόγου, 

ημερολόγια, μέθοδοι παρατήρησης, δοκιμαστικές 

εφαρμογές, προσωπικές εμπειρίες και μεθόδους 

αξιολόγησης από εμπειρογνώμονες και ομοτίμους, 

προκειμένου να συμπληρώνουν και να εμπλουτί-

ζουν τις πρακτικές τους που βασίζονται στην ερ-

γασία του ντιζάιν.35 Όπως αναφέρει και ο Terry E. 

Rosenberg, Διευθυντής του Τμήματος Ντιζάιν στο 

Goldsmiths, αυτά τα εγγενώς βιωματικά projects 

δεν αποτελούν αντικείμενο μιας «επιστημολογίας 

που αντλεί από τη βεβαιότητα των δεδομένων». 

Τα αντικείμενα της προσοχής τους «έχουν κατά 
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TransformaTive parTicipaTion 
From a research perspective, the Open 

House Workshop begun by setting up questions 

concerning otherness, alterity, and identity 

formation. These questions, instead of being 

approached through analytical means, formed 

instead the starting points of participatory, 

performative projects that endeavored to un-

dermine the conventional separation between 

author/designer and audience. The Open House 

Workshop was motivated not only by an inter-

est in understanding but also by an interven-

tionist urge. Its aim was not simply to record 

reality but also to model change. Rather than 

asking “what is,” we asked “what if.” From 

an epistemological perspective, the project 

migrated from the realm of qualitative analysis 

to that of praxeology, by initiating processes 

of practice-led research. If qualitative research 

aims at understanding the meaning of human 

action, relying primarily on the use of inductive 

approaches and “nonnumeric data in the form 

of words,”33 practice-led, research, according to 

Brad Haseman, is “intrinsically experiential”.34 

Practice-led researchers, often re-purpose estab-

lished methods from the qualitative research 

tradition, such as interviews, reflective dialogue 

techniques, journals, observation methods, 

practice trails, personal experience, and expert- 

and peer-review methods to complement and 

enrich their work-based practices.35 In the words 

of Terry E. Rosenberg, Head of Design at Gold-

smiths, these intrinsically experiential types of 

projects are not concerned with an “epistemol-

ogy on the certainty of the given.” Their objects 

of attention are “somehow deferred – lying in 

the future; and, possessed by the uncertainties 

of the future.”36 These deferred objects are only 

engaged as a prospect or an expectation of what is 

yet to happen, an innovation, which is akin to 

Arjun Appadurai’s notion of imagination as a col-

lective process of becoming.37  

κάποιον τρόπο μετατεθεί – βρίσκονται στο μέλλον∙ 

και διακατέχονται από τις αβεβαιότητες του μέλλο-

ντος».36 Αυτά τα μετατεθειμένα αντικείμενα χρη-

σιμοποιούνται μόνο ως προοπτική ή προσδοκία αυτού 

που θα συμβεί, μιας πιθανής καινοτομίας. Αυτή 

η διαδικασία είναι παρεμφερής με την έννοια της 

συλλογικής φαντασίας κατά τον Arjun Appadurai, 

ως μιας ομαδικής διεργασίας του γίγνεσθαι.37  

ΠροσδΙδοντασ νοημα μαζΙ
Η απόπειρα δημιουργίας ενός πλαισίου 

συμμετοχής που προσελκύει άτομα διαφορετι-

κής προέλευσης και με διαφορετικές δεξιότητες 

προσομοιάζει με την αναζήτηση του πολεοδόμου 

John Forester για ένα εναλλακτικό παράδειγμα 

της διαδικασίας του ντιζάιν. Το εν λόγω παρά-

δειγμα υποκαθιστά την κανονιστική μεταφορά 

του ντιζάιν ως αναζήτησης μιας λύσης, με 

την ιδέα του ντιζάιν ως μέσου που προσδίδει 

νόημα. Σύμφωνα με τον Forester «οι πρακτικές 

του ντιζάιν … λαμβάνουν χώρα μέσα σε έναν 

θεσμικό κόσμο όπου το εύλογο είναι επισφαλές 

στην καλύτερη περίπτωση, όπου οι συγκρούσεις 

βρίθουν, και όπου οι σχέσεις ισχύος και εξουσίας 

συναποτελούν τις προϋποθέσεις του εφικτού, του 

ευκταίου, ενίοτε ακόμη και του επινοήσιμου».38 

Για τον Jeremy Till, η πρόσδοση νοήματος «ανα-

πτύσσεται μέσα από τη διαισθητική γνώση – τη 

γνώση που πηγάζει εκ των έσω, στην οποία η 

συμμετοχική διαδικασία εδράζεται στη βούληση 

να επιτευχθεί αμοιβαία κατανόηση».39 Για τον 

Jeremy Till, η αφήγηση ιστοριών συνιστά μια 

τέτοια μορφή επικοινωνίας. Οι αφηγήσεις εμπε-

ρικλείουν το νέο είδος γνώσης που προκύπτει 

από αυτές τις συνευρέσεις, και η οποία σύμφωνα 

με τον κοινωνιολόγο Michael Billig, αναπτύσσε-

ται «από τις φωνές των συνηθισμένων ανθρώπων 

που συμμετέχουν στη συζήτηση».40 Το project 

μας συμμερίζεται το ενδιαφέρον του Till για τις 

ιστορίες. Ιστορίες για μπαχαρικά, αφηγήσεις σχε-

τικά με τα βότανα που έφεραν οι κάτοικοι μαζί 

τους ή αναζήτησαν αφού είχαν εγκαταλείψει τη 
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Making sense together
The attempt to create an environment of 

participation for people of diverse backgrounds 

and skills comes close to urban planner’s John 

Forester’s search for an alternative paradigm for 

the design process. This paradigm replaces the 

normative metaphor of design as the search for 

a solution, with the idea of design as sense-

making. As Forester has stated “design practices 

… take place in an institutional world where 

rationality is precarious at best, where conflict 

abounds, and where relations of power and au-

thority constitute the terms of the feasible, the 

desirable, and at times even the imaginable.”38 

For Jeremy Till, sense-making is “developed 

through knowledge of the third kind – knowl-

edge from within, in which the participatory 

process is founded on the will to achieve mutual 

understanding.”39 For Jeremy Till, story telling 

is one such form of communication. Stories 

encapsulate the new type of knowledge gener-

ated by these encounters, which according 

to sociologist Michael Billig, grows “from the 

voices of ordinary people in conversation.”40 Our 

project shared Till’s interest in stories. Spice 

stories, narratives about herbs that the inhabit-

ants brought with them or sought after they left 

their native land, were the starting point of the 

Open House workshop that led to the collec-

tive act of cooking – an everyday practice that, 

according to Michel de Certeau, “simultaneously 

organizes a network of relations.”41 These acts 

of “making sense” together transformed the 

power dynamics within the group, and led to 

an expansion of identity both in individual and 

collective terms. Processes of exchange and ne-

gotiation as those identified by Forester as parts 

of any design process (review, evaluation, criti-

cism, modification, partial rejection and partial 

adoption) were constant throughout the course 

of the projects, and became the very material 

that constituted the Open House workshop.  

γενέτειρά τους, αποτέλεσαν το σημείο εκκίνησης 

του Εργαστηρίου Open House που έληξε με τη συλ-

λογική δράση του μαγειρέματος – μιας καθημε-

ρινής ασχολίας η οποία, σύμφωνα με τον Michel 

de Certeau, «οργανώνει ταυτόχρονα ένα δίκτυο 

σχέσεων».41 Αυτές οι δράσεις τής από κοινού 

«νοηματοδότησης» μεταμόρφωσαν τη δυναμική 

ισχύος στην ομάδα και συνέβαλαν σε μια διεύ-

ρυνση της ταυτότητας τόσο σε ατομικό όσο και 

σε συλλογικό επίπεδο. Οι διαδικασίες ανταλλαγής 

και διαπραγμάτευσης, όπως αυτές που εντοπίζει 

ο Forester ως στάδια κάθε διαδικασίας ντιζάιν 

(αναθεώρηση, αξιολόγηση, κριτική, τροποποίη-

ση, μερική απόρριψη και μερική υιοθέτηση) ήταν 

παρούσες καθόλη τη διάρκεια του project, και 

συναποτέλεσαν αυτό καθαυτό το υλικό στο οποίο 

βασίστηκε το Eργαστήριο Open House. 

ΑποεδΑφοποΙηση
Εάν τα σπίτια, οι γειτονιές, οι πόλεις, τα 

έθνη θεωρούνται συμβατικά χωρικές επικράτειες 

προσδιορισμού της ταυτότητας, με τη μία επικρά-

τεια να φωλιάζει μέσα στην άλλη δημιουργώντας 

ομόκεντρες σχέσεις, αυτές οι σχέσεις σήμερα 

αποσταθεροποιούνται. Προκειμένου να αντιμε-

τωπιστούν οι αλλαγές, πρέπει να αναπτυχθούν 

νέα είδη εθνικής συνείδησης και νέες μορφές 

έκφρασης των πολλαπλών εθνικών συγγενειών 

που χαρακτηρίζουν τους σημερινούς πολίτες. Στο 

Eργαστήριο Open House συμμετείχαν γυναίκες περι-

πλανώμενες, γυναίκες εκτοπισμένες, που δεν είχαν 

την αίσθηση ότι ανήκαν στην ίδια κοινότητα. Οι 

γυναίκες αυτές που συνευρέθηκαν στο μουσείο δεν 

μοιράζονταν τις ίδιες αξίες, τον ίδιο τρόπο ζωής, 

τις ίδιες προσδοκίες ή ακόμη και την ίδια γλώσσα. 

Οι συμμετέχουσες έφεραν σύνθετες, πολλαπλές, 

εφήμερες ταυτότητες. Στο πλαίσιο του δρώμενου, 

δεν ζητήθηκε από τις συμμετέχουσες να εκπροσω-

πήσουν την εθνότητα ή τον τόπο καταγωγής τους. 

Κατά τη διάρκεια του project, οι συμμετέχουσες 

συνειδητοποίησαν ότι κανένας δεν μπορεί να προ-

βάλλει εκ του ασφαλούς αξιώσεις για την τοποθεσία 
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Deterritorialize
If homes, neighborhoods, cities, nations 

have been conventionally considered as spatial 

realms of identification, one nested within 

the other in concentric relations, such rela-

tions are now becoming unstable. In order to 

accommodate these changes, there is a need 

for developing new types of consciousness 

and new forms of expressing the multiple 

national affiliations of today’s citizens. The 

Open House workshop involved the participation of 

itinerant subjects, who did not form preexist-

ing communities, who did not share values, 

lifestyles, aspirations, or even languages. 

Their participants carried complex, plural, 

transitory identities. During its course of ac-

tion, participants were not asked to represent 

their ethnicity or their original place of origin. 

During the course of the project, participants 

realized that none of them can safely claim the 

project’s location (be it the museum court-

yard; the specific city or the nation) as one in 

which they hold exclusive rights; the roles of 

hosts and guests, natives and newcomers were 

being questioned; their identities were being 

rethought. With this, territories were de-

territorialized and became detached from their 

privileged subjects.

the rebellious immigrant
The presence of immigrants in the pub-

lic sphere, “the rebellious immigrant … claiming 

a political life”42 became a new phenomenon 

in Greece since the insurrection of December 

2008. With these newcomers in the Greek 

political scene in the street of Athens, together 

with students, union members, women, and 

unemployed, a new movement of solidarity 

emerged. As Andreas Kalyvas has put it “the 

immigrants did not join the protests as a par-

ticular identity with fixed objectives, as bear-

ers of their ‘ethnic,’ ‘religious,’ or ‘national’ 

του project (είτε πρόκειται για το προαύλιο του 

μουσείου, είτε πρόκειται για τη συγκεκριμένη πόλη 

ή το έθνος στο οποίο πραγματοποιήθηκε) ως χώρο 

του οποίου έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα. 

Οι ρόλοι του οικοδεσπότη και του καλεσμένου, 

του αυτόχθονα και του νεοφερμένου τέθηκαν υπό 

αμφισβήτηση, και οι  

ταυτότητές τους επανεξετάστηκαν. Ως εκ τούτου, 

τα εδάφη απoεδαφοποιήθηκαν και αποσπάστηκαν 

από τα προνομιούχα υποκείμενά τους. 

Ο εξεγερμενΟς μεταναςτης
Η παρουσία των μεταναστών στη δημόσια 

σφαίρα, «του εξεγερμένου μετανάστη … που διεκδικεί 

μια πολιτική ζωή»42 είναι ένα νέο φαινόμενο στην 

Ελλάδα που συνδέθηκε με τα γεγονότα του Δε-

κέμβρη του 2008. Με αυτούς τους νεοφερμένους 

στην ελληνική πολιτική σκηνή που κατεβαίνουν 

στους δρόμους της Αθήνας μαζί με φοιτητές, μέλη 

συνδικάτων, γυναίκες και ανέργους, γεννήθηκε 

ένα νέο κίνημα αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τον Αν-

δρέα Καλύβα, «οι μετανάστες δεν συμμετείχαν στις 

διαδηλώσεις εκπροσωπώντας μια συγκεκριμένη 

ταυτότητα με συγκεκριμένους στόχους, κομίζο-

ντας τις δικές τους ‘εθνοτικές’, ‘θρησκευτικές’ ή 

‘εθνικές’ ταυτότητες, αλλά εμφανίστηκαν σε μια 

κοινή σκηνή με τους άλλους … για ένα ενδιαφέρον 

το οποίο δύναται να γενικευθεί και που υπερέβαινε 

τη δική τους ατομικότητα και τους δικούς τους 

στόχους». «Ο εξεγερμένος μετανάστης σε δράση, 

ο οποίος συνδέεται με τους άλλους» αποτελεί και-

νοφανές στοιχείο που επιχειρεί να αντισταθμίσει 

την απουσία πολιτικών δικαιωμάτων για τους με-

τανάστες στη σύγχρονη Ελλάδα. Ωστόσο, μολονότι 

τα γεγονότα του Δεκέμβρη «άνοιξαν νέους χώρους 

για την ιθαγένεια από κάτω προς τα πάνω, … 

καθιστώντας την πιο ανοιχτή, και ουσιαστικά μετα-

μορφώνοντάς την εκ βάθρων, αυτή η μετασχημα-

τιστική υπόσχεσή» τους, όπως σημειώνει ο Κωστής 

Κορνέτης, «… δεν οδήγησε στην οικοδόμηση (ή 

έστω στην επινόηση) εναλλακτικών θεσμών, αλλά 

σε μεγάλο βαθμό διοχετεύτηκε [απλώς] στην  
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identities, but appeared on a common stage 

with others … for a generalizable interest that 

exceeded their own individuality and final-

ity.” “The rebellious immigrant in action, 

associated with others” is a new element that 

attempts to counterbalance the lack of civic 

rights of immigrants in modern Greece. How-

ever although the December events “opened 

up new spaces of citizenship from below, … 

making it more inclusive, and in fact radically 

transforming it”, as Kostis Kornetis has noted, 

their “transformative promise … did not lead 

to any alternative institutions being built (or 

even imagined) but to a large extent was chan-

neled towards [simply] consciousness-raising 

regarding the exploitation of … foreign wor- 

kers.” 43 This is definitely not a small step. I 

see however much more space here for actions 

of collectivity, not only in the state of emer-

gency and in the realm of exceptional politics, 

but also in the interstitial common spaces of 

the everyday: at home, at school, at the local 

park, where wider constituencies, including 

women, children and the elderly, spend their 

lives.

Politics is now and many
Ethics is our responsibility within the 

given political conditions that define our era. 

Simon Critchley defines politics “as praxis in 

a situation,” as “occupying and controlling 

the terrain upon which one stands, where one 

lives, works, acts and thinks. … This needn’t 

involve millions of people. … It could involve 

just a few at first. Resistance can be intimate 

and can begin in small affinity groups. … It 

could be what Julia Kristeva has recently called 

the domain of ‘intimate revolt’.” That is, in 

Critchley’s words, “politics begins right here, 

locally, practically and specifically, around a 

concrete issue.”44 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την εκμετάλλευση 

των … αλλοδαπών εργατών».43 Αυτό φυσικά κάθε 

άλλο παρά μικρό βήμα είναι. Ωστόσο, εδώ διαπι-

στώνω ένα πολύ μεγαλύτερο  

πεδίο για συλλογικές δράσεις, όχι μόνο σε κατα-

στάσεις έκτακτης ανάγκης και στη σφαίρα της κατ’ 

εξαίρεση πολιτικής ζωής, αλλά και στους κοινούς 

χώρους της καθημερινότητας: στο σπίτι, στο σχο-

λείο, στο τοπικό πάρκο, όπου ευρύτερες ομάδες, 

όπως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, περνούν 

τον χρόνο τους. 

Η πολιτικΗ ειναι πανταχοΥ παροΥσα
Ηθική είναι η ευθύνη μας στο πλαίσιο των 

δεδομένων πολιτικών συνθηκών που καθορίζουν 

την εποχή μας. Ο Simon Critchley ορίζει την πο-

λιτική ως «πράξη σε μια κατάσταση», ως «πράξη 

που καταλαμβάνει και ελέγχει το έδαφος πάνω 

στο οποίο στεκόμαστε, εργαζόμαστε, δρούμε και 

σκεφτόμαστε. ... Κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτη-

το να αφορά εκατομμύρια ανθρώπους. … Μπορεί 

να αφορά λίγους στην αρχή. Η αντίσταση μπορεί 

να είναι προσωπική και να ξεκινήσει από μικρές 

συναφείς ομάδες. …. Ίσως πρόκειται για αυτό 

που πρόσφατα η Julia Kristeva αποκάλεσε χώρο 

της ‘μύχιας επανάστασης’». Ήτοι, σύμφωνα με 

τον Critchley, «η πολιτική ξεκινά ακριβώς εδώ, 

τοπικά, ουσιαστικά και ειδικά, γύρω από ένα 

συγκεκριμένο θέμα».44 

Θεωρώ ότι το ντιζάιν μπορεί να προσφέρει 

αυτό το συγκεκριμένο θέμα –ως χώρο δράσης που 

εμπερικλείει τη συμμετοχή διαφορετικών κοινών, 

για κείμενα ερωτήματα της καθημερινότητας: 

ερωτήματα τόσο απλά, αλλά και συνάμα τόσο 

περίπλοκα, όπως αυτά σχετικά με την τροφή, τη 

στέγη, τους πόρους, τη γνώση–, αναζητώντας 

τρόπους ανταλλαγής, αλλά και αναδιανομής. Με 

άλλα λόγια: ο ηθικός μας ρόλος ως ντιζάινερ και 

μη ξεκινά με την ενασχόληση με τον ξένο της δι-

πλανής πόρτας, με τη χρήση της καθημερινότητας 

ως εργαστηρίου, ως θερμοκοιτίδας για την ανά-

πτυξη νέων μετα-εθνικών μορφών του ανήκειν.
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I suggest that design can offer this 

concrete issue – as a realm of operation that in-

volves the participation of multiple publics, in 

situated questions of the everyday: questions 

as simple, but also as complicated, as those 

about food, shelter, resources, knowledge – 

seeking ways of exchange, and also of redis-

tribution. That is: our ethical role as designers 

begins by engaging with the stranger next 

door, by using everyday life as the laboratory, 

as the incubator of new post national forms of 

belonging.
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The workshop organized jointly by 

Against All Odds project and Parsons The New 

School For Design, New York, builds on the 

concept of collectivity. The term collectivity im-

plies an attempt to merge two main principles 

of the creative process towards the creation of 

the end result; first, a focusing on the process 

itself, the global issue; then follows the local 

parameter, the implementation of the design 

product. In this instance, collectivity is based 

on the idea that the way to achieve coopera-

tion between groups of diverse interests is to 

set a common goal. Moments of intensity and 

common targets bring people together. The 

workshop aimed to promote dialogue, critical 

thinking, creation and a hands-on process. The 

idea was to support environmental and social 

actions undertaken by young people, so the 

activities developed were meant to turn them 

into co-creators of the urban and social envi-

ronment and make them co-responsible for it. 

The outcome of the workshop will be directly 

implemented by being offered to an institu-

tion that will be able to put it into immediate 

action.  

Το εργαστήριο που οργανώθηκε από κοινού 

από το Against All Odds project και το Parsons 

The New School For Design της Νέας Υόρκης 

ξεκινά από την κεντρική έννοια της συλλογικότη-

τας. Ο όρος συλλογικότητα υπονοεί μια απόπειρα 

συγκερασμού δύο βασικών αρχών της δημιουργι-

κής διαδικασίας προς ένα τελικό αποτέλεσμα: της 

εστίασης στην ίδια τη διαδικασία, στο καθολικό 

ζήτημα, και κατόπιν της τοπικής παραμέτρου—

της υλοποίησης του προϊόντος του σχεδιασμού. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η συλλογικότητα 

βασίζεται στην ιδέα ότι ο τρόπος για να επιτευ-

χθεί η συνεργασία ομάδων με διαφορετικές προ-

τεραιότητες είναι να τεθεί ένας κοινός στόχος. Οι 

στιγμές έντασης και κοινών επιδιώξεων φέρνουν 

τους ανθρώπους πιο κοντά. Το εργαστήριο είχε 

στόχο του να προωθήσει τον διάλογο, την κριτική 

σκέψη, τη δημιουργία και την άμεση εμπλοκή 

νέων ανθρώπων μέσω της υποστήριξης περι-

βαλλοντικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών που 

αναλαμβάνουν, οπότε οι δραστηριότητες που 

προκύπτουν έχουν σκοπό να μετατρέψουν τη νέα 

γενιά σε συνδημιουργούς του αστικού και κοινω-

νικού τους περίγυρου και να την καταστήσουν 

συνυπεύθυνη για αυτό. Τα αποτελέσματα του 

AAO project - Parsons The New School For Design, New York

δράσεις ΑΑΟ - Parsons The New School For Design της Νέας Υόρκης

1

Exarchia: 
conversations / actions

Eξάρχεια:
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Instractors: Lydia Matthews, Michael Morris, Lina Stergiou, Radhika Subramaniam.

Διδάσκοντες/ουσες: Lydia Matthews, Michael Morris, Λίνα Στεργίου, Radhika Subramaniam.
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In February, students from Parsons The 

New School For Design, New York worked on-

line with Greek participants using the internet 

platform “ΑΑΟ online-Social Design Academy” 

in order to exchange ideas, opinions and in-

formation, before coming together for a week 

in Athens to study and work in the downtown 

district of Exarchia—a historical part of the 

city, full of political and social tensions and 

charged with many different kinds of symbol-

ism for different parts of society. 

The intensive week-long workshop of the 

AAO project, March 12 to 19, assembled a group 

of creative young practitioners and challenged 

them to envision a process of working together 

to respond to the urgent conditions that those 

living in the heart of Athens face daily. Some 

participants came from Greece and the United 

States, others hailed from Colombia, Japan, 

Afghanistan and Lebanon. Each brought an 

array of disciplinary assumptions and creative 

methodologies from the fields of fine art, 

environmental studies, design and technol-

ogy, architecture, service design, art history, 

εργαστηρίου θα τεθούν σε άμεση εφαρμογή με το 

να διατεθούν σε έναν θεσμό ικανό να προχωρήσει 

στην άμεση υλοποίησή τους.

Τον Φεβρουάριο, φοιτητές από το Parsons 

The New School For Design συνεργάστηκαν 

μέσω διαδικτύου με Έλληνες φοιτητές, χρησιμο-

ποιώντας την πρωτοποριακή ακαδημαϊκή πλατ-

φόρμα «ΑΑΟ online-Social Design Academy» 

για να ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις και πληροφο-

ρίες πριν συναντηθούν για μια εβδομάδα στην 

Αθήνα για να οργανώσουν μια κοινή δράση στην 

κεντρική συνοικία των Εξαρχείων—μια ιστορική 

συνοικία της πόλης γεμάτη πολιτικές και κοινω-

νικές εντάσεις και φορτισμένη με διαφορετικούς 

συμβολισμούς για διαφορετικά τμήματα της 

κοινωνίας.

Το εντατικό εβδομαδιαίο εργαστήριο των 

δράσεων AAO (12–19 Μαρτίου) συγκέντρωσε 

μια ομάδα νέων δημιουργών και τους έθεσε ως 

πρόκληση να βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν 

για να ανταποκριθούν στα φλέγοντα ζητήματα 

που αντιμετωπίζουν καθημερινά όσοι ζουν στην 

καρδιά της Αθήνας. Κάποιοι από τους συμμετέ-

χοντες ήταν από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, άλλοι 
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and urban policy management. By recasting 

their profound differences into creative assets, 

they aimed to produce new forms of transdis-

ciplinary, transferable knowledge, unified in 

their desire to make a meaningful social or 

ecological contribution through their cultural 

work.

Upon arrival, each participant literally 

traced the routes of their life experiences onto 

a map of the world, orienting to one another 

while inventorying collective creative skills. In 

the following days, Greek activist architects, 

professors, anarchist community leaders, 

Parkour practitioners and a host of neighbor-

hood residents met and talked with the group. 

Forming cross-cultural teams to explore the 

local terrain by foot, participants shared obser-

vations and debated the broader implications of 

what they encountered.

Armed with these insights, the students 

went on to devise and organize a couple of proj-

ects. The complex and volatile neighborhood of 

Exarchia—as well as the space of this tempo-

rary workshop—exemplified what linguistics 

προέρχονταν από την Κολομβία, την Ιαπωνία, το 

Αφγανιστάν και τον Λίβανο. Ο καθένας τους έφε-

ρε τις παραδοχές και τις δημιουργικές μεθόδους 

από τα πεδία της τέχνης, των περιβαλλοντικών 

σπουδών,  του ντιζάιν και της τεχνολογίας, της 

αρχιτεκτονικής ή της ιστορίας της τέχνης και της 

αστικής διαχείρισης. Στόχος ήταν να μετατρέ-

ψουν τις βαθιές τους διαφορές σε δημιουργικά 

εφόδια και να δημιουργήσουν νέες μορφές διεπι-

στημονικής γνώσης, ενωμένοι από την επιθυμία 

τους να παραγάγουν πολιτιστικό έργο με ουσια-

στική κοινωνική ή οικολογική συνεισφορά.

Αρχικά οι συμμετέχοντες χάραξαν τις δια-

δρομές των προσωπικών τους βιωμάτων σε έναν 

παγκόσμιο χάρτη, προσανατολίζοντας ο ένας τον 

άλλον και καταγράφοντας τις συλλογικές δημιουρ-

γικές τους δεξιότητες. Τις επόμενες μέρες μίλη-

σαν στην ομάδα Έλληνες ακτιβιστές αρχιτέκτονες, 

καθηγητές, αρχηγοί αναρχικών ομάδων, αθλητές 

του Parkour και πολλοί κάτοικοι. Χωρισμένοι 

σε διαπολιτισμικές ομάδες, οι συμμετέχοντες 

κατόπιν εξερεύνησαν με τα πόδια την περιοχή, 

συνέκριναν τις παρατηρήσεις τους και συζήτησαν 

τις ευρύτερες προεκτάσεις των όσων είχαν δει.
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and comparative literature scholar Mary Louise 

Pratt calls a “Contact Zone”: a “social space 

where disparate cultures meet, clash, and 

grapple with each other.”1 The practice of at-

tentive listening was unanimously recognized 

as the most important aspect of a commu-

nity-oriented co-design process. It fosters an 

attitude where presumed authority gives way 

to open questioning, genuine peer-to-peer 

learning and bold experimentation. It is no co-

incidence that both actions produced through 

the workshop--the “Peepoint” and “Voices of 

Exarchia” found innovative ways to actually 

hear and more deeply consider the perspec-

tives of the people who are being affected by 

it. Each project posed itself as a research model 

soliciting more opinions from local Exarchians, 

and exemplified how disparate individuals in 

a Contact Zone could actually thrive on their 

cultural, political, ideological and creative 

differences, emerging transformed through 

vulnerable and sometimes charged exchanges. 

“Voice of exarchia”
Seen from the perspective of both the Greek 

participants and guests from Parsons The New School For 

Design, the region’s socio-urban problems were carefully 

analyzed, revealed and interpreted. After long discus-

sions, applied methodologies and creative brainstorming 

sessions, the final result both practically and symbolically, 

successfully invited residents and visitors of Exarchia, as 

well as the more affluent neighboring area of   Kolonaki, 

to participate in a live interactive game called “Voice of 

Exarchia.”

Using recyclable paper cups strung together tautly 

with thin red twine, players whispered a “message” 

that was transmitted from Kolonaki to Exarchia, and 

vice- versa. Locals on either end were asked to identify 

one word that most accurately described Exarchia. The 

intensity of response was unexpected, yet the presence of 

the Parkour team helped show how the human body could 

move beyond stereotypes and assist with alternative ways 

Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι φοιτητές στη 

συνέχεια επινόησαν και διοργάνωσαν δύο δρά-

σεις. Η σύνθετη και ευμετάβλητη συνοικία των 

Εξαρχείων, όπως και ο χώρος αυτού του προσω-

ρινού εργαστηρίου, συνιστούν παράδειγμα αυτού 

που η ειδκή στη γλωσσολογία και τη συγκριτική 

λογοτεχνία Mary Louise Pratt ονομάζει «Ζώνη 

Επαφής»: έναν «κοινωνικό χώρο όπου διαφορε-

τικές κουλτούρες συναντιούνται, συγκρούονται 

και αντιπαλεύουν η μία την άλλη.»1 Η τακτική 

του να ακούει κανείς με προσοχή αναγνωρίστηκε 

ομόφωνα ως το πιο σημαντικό στοιχείο σε μια δι-

αδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού με στόχο την 

κοινότητα. Ενισχύει μια στάση κατά την οποία η 

αυθαίρετη εξουσία δίνει τη θέση της στην ανοιχτή 

αμφισβήτηση και τον τολμηρό πειραματισμό. Δεν 

είναι τυχαίο ότι και οι δύο δράσεις που αναπτύ-

χθηκαν μέσα από το εργαστήριο—το «Peepoint» 

και οι «Φωνές των Εξαρχείων»—βρήκαν νέους 

τρόπους να αφουγκράζονται προσεκτικά και να 

λαμβάνουν βαθύτερα υπόψη τη σκοπιά των ενδι-

αφερομένων. Η κάθε δράση παρουσιάστηκε σαν 

ένα ερευνητικό μοντέλο που ζητούσε τις απόψεις 

των Εξαρχειωτών και έδειξε πώς τα διαφορετι-

κά άτομα σε μια Ζώνη Επαφής μπορούν τελικά 

να ωφεληθούν από τις πολιτιστικές, πολιτικές, 

ιδεολογικές και δημιουργικές τους διαφορές και 

να βγουν μεταμορφωμένοι μέσα από μια συχνά 

επώδυνη και φορτισμένη ανταλλαγή απόψεων.

“ΦωνH των ΕξαρχΕIων”
Ιδωμένα από τη σκοπιά των Ελλήνων συμμε-

τεχόντων όσο και των φιλοξενούμενων από το Parsons 

The New School For Design, τα κοινωνικά και αστικά 

προβλήματα της περιοχής εντοπίστηκαν με προσοχή, ανα-

λύθηκαν και ερμηνεύτηκαν. Μετά από μακρές συζητήσεις, 

εφαρμογές μεθοδολογιών και αξιολογήσεις ιδεών, το τελικό 

αποτέλεσμα ήταν να κληθούν με επιτυχία οι κάτοικοι και οι 

επισκέπτες των Εξαρχείων και της διπλανής, ευημερούσας 

συνοικίας του Κολωνακίου σε ένα ζωντανό διαδραστικό 

παιχνίδι με τίτλο «Φωνή των Εξαρχείων».

Με τη βοήθεια ανακυκλώσιμων χάρτινων ποτηριών 
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to transfer data. Each word devolved as one person did 

their best to accurately transfer it to the next individual, 

ultimately producing a radically different interpretation of 

what Exarchia “means.” A significant number of emotions 

were gathered through the exchange. The purpose of this 

action was to enable people in Exarchia to recognize the 

effects of social miscommunication, and promote the 

coexistence of different people who might then participate 

in a game of geopolitical and social reconciliation. The 

final result proved that it was feasible to arrive at critical, 

provocative actions, if not actual answers.

“PeePoint”
This project attempted to find a way to 

infiltrate the social tissue of the public space of 

Exarchia so that it might record the issues that 

need to be resolved. Initially, the workshop 

participants studied the area following several 

routes. Through various media, they individu-

ally recorded physical and social elements that 

provided insights for better understanding 

the neighborhood and its specificities. For 

this reason, the group created a kind of game 

with Post-It® notes where they imprinted 

their unique experiences of the neighborhood 

in writing or in drawing. This sort of playful 

methodology gave them the significant advan-

tage of instant comparison of unique perspec-

tives and the means to identify and interpret 

common observations. Three general conceptu-

al categories emerged that encompassed almost 

all of their observations about Exarchia: a) Life 

and Lifestyle; b) Collectivity; and c) Ideology. 

It became clear which phenomena appeared in 

more than one category, helping them easily 

identify common topics of concern and also 

evaluate the significance of the data in order to 

arrive at a final proposal for an action. 

The action, PEEPOINT, announced itself 

to the inhabitants of Exarchia as a student-

generated “pilot project.” By introducing 

locals to their crudely prototyped “recycling 

συνδεδεμένων με τεντωμένο σπάγκο, οι παίκτες ψιθύριζαν 

ένα «μήνυμα» που μεταδιδόταν από το Κολωνάκι στα 

Εξάρχεια και αντιστρόφως. Οι παίκτες στο κάθε άκρο 

προσπαθούσαν να εντοπίσουν μια λέξη αυτή που να 

χαρακτηρίζει περισσότερο τα Εξάρχεια. Η συμμετοχή του 

κόσμου ήταν απροσδόκητη, ενώ η παρουσία της ομάδας 

Parkour βοήθησε με το δικό της τρόπο να δείξει πώς το 

ανθρώπινο σώμα μπορεί να πάει πέρα από τα στερεότυπα 

και να συνδράμει με εναλλακτικούς τρόπους τη μεταφορά 

δεδομένων. Μέσα από τις συνεχείς παραμορφώσεις των 

λέξεων, αλλά και μέσα από τη διαφορετική σημασία που 

έχει για τον καθένα η λέξη Εξάρχεια, μαζεύτηκε με τη μορ-

φή παιχνιδιού ένας σημαντικός αριθμός συναισθημάτων. 

Σκοπός του project αυτού ήταν να καταλάβουν οι άνθρωποι 

των Εξαρχείων τις επιπτώσεις της κακής επικοινωνίας και 

να προωθήσουν τη συνύπαρξη και τη συμμετοχή διαφορετι-

κών ανθρώπων σε ένα παιχνίδι κοινωνικής και γεωπολιτικής 

συμφιλίωσης. Το τελικό αποτέλεσμα απέδειξε ότι είναι δυ-

νατόν να βρεθούν, αν όχι απαντήσεις, τουλάχιστον κάποιες 

αφυπνιστικές δράσεις.

“PeePoint”
Η προσπάθεια στη δράση αυτή ήταν να 

βρεθεί ένας τρόπος διείσδυσης στον κοινωνικό 

ιστό του δημόσιου χώρου των Εξαρχείων με σκο-

πό την καταγραφή των προβλημάτων που ζητούν 

επίλυση. Σε πρώτο στάδιο οι συμμετέχοντες στο 

workshop μελέτησαν την περιοχή των Εξαρχείων 

ακολουθώντας ποικίλες διαδρομές και καταγρά-

φοντας με διάφορους τρόπους τα μορφολογικά 

και κοινωνικά στοιχεία που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν την έρευνα για την κατανόηση της 

περιοχής και τις ιδιαιτερότητες της. 

Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα επινόησε ένα 

είδος παιχνιδιού με σημειώματα Post-It® όπου 

αποτύπωσαν με λόγια ή εικόνες τις εμπειρίες 

τους. Αυτό το είδος παιχνιδιού πρόσφερε το 

σημαντικό πλεονέκτημα της άμεσης σύγκρισης 

και της ομαδοποίησης κοινών παρατηρήσεων και 

των ερμηνειών τους. Βρέθηκαν τρεις γενικές κα-

τηγορίες εννοιών που κάλυπταν σχεδόν όλες τις 

παρατηρήσεις που κάναμε στα Εξάρχεια: α. Ζωή 
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machine,” they triggered a public discus-

sion about private issues and public smells, a 

process greatly enabled by humor. The team 

proposed that instead of urinating on build-

ing walls, the nocturnal wanderers in Exar-

chia could use its proposed vending machine, 

which dispenses free empty plastic water 

bottles to urinate in and also provides a space 

to recycle them...! The locals responded enthu-

siastically to the possibility of realizing this 

project and placing PEEPOINTS in especially 

smelly areas of Exarchia. They encouraged 

the team to continue refining the model, and 

their constructive suggestions were recorded in 

videotaped interviews. 

The process as well as the project of the 

workshop will be presented at the parallel 

exhibition Athens Here and Now at the Benaki 

Museum Athens, Pireos Street Annexe, from 

June 6 to July 31, 2011.

1. Pratt, Mary Louise. (1991). «Arts of the Contact Zone.» Profession 
91, pp. 33-40.

και Λαϊφστάϊλ, β. Συλλογικότητα, γ. Ιδεολογία. 

Εντοπίστηκαν φαινόμενα που κάλυπταν περισ-

σότερες από μια κατηγορία. Αυτή η ταξινόμηση 

βοήθησε να βρεθούν κοινά θέματα ενδιαφέρο-

ντος αλλά και να αξιολογηθεί η σημασία των 

δεδομένων για την εύρεση μιας τελικής πρότασης 

για δράση. 

Το PEEPOINT, ένα έργο που ανακοινώθηκε 

ως «πιλοτικό», εισήγαγε τον πολίτη της περιοχής 

στην ιδέα μιας πρωτόγονης «συσκευής ανακύ-

κλωσης» και πυροδότησε μια ανοιχτή συζήτηση 

γύρω από ιδιωτικά ζητήματα και δημόσιες οσμές, 

με ισχυρό όπλο το χιούμορ: Αντί οι νυχτερινοί 

περαστικοί στα Εξάρχεια να ουρούν στους τοίχους, 

μπορούσαν να αξιοποιήσουν το προτεινόμενο μη-

χάνημα για να προμηθευτούν δωρεάν άδεια μπου-

καλάκια νερού όχι μόνο να τα χρησιμοποιήσουν για 

αυτή τη δουλειά αλλά και να τα ανακυκλώσουν...! 

Η ανταπόκριση των κατοίκων στο ενδεχόμενο να 

εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό και να τοποθετηθούν τα 

PEEPOINT στα πιο δύσοσμα σημεία των Εξαρχείων 

ήταν ενθουσιώδης και ενθάρρυνε την ομάδα να 

συνεχίσει να βελτιώνει το σχέδιο, ενώ οι εποικοδο-

μητικές προτάσεις των πολιτών καταγράφηκαν σε 
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μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις.

Οι διεργασίες και τα αποτελέσματα του 

εργαστηρίου θα παρουσιαστούν στην παράλληλη 

έκθεση Αθήνα Εδώ και Τώρα στο Μουσείο Μπενάκη, 

Παράρτημα οδού Πειραιώς, από τις 6 Ιουνίου ως 

τις 31 Ιουλίου 2011.

1. Pratt, Mary Louise. (1991). «Arts of the Contact Zone.» -- 91, σσ. 
33-40.

Συμμετοχές: Tamara Chehayeb-Makarem, Μάριος Δανεσσής, 
Pablo Gomez Uribe, Bland Hoke, Kelli Jordan, Mai Kobori, Ελεάν-
να Μαρτίνου, Ξένια Μαστοράκη, Ναταλία Μιχαηλίδου, Κωστάντια 
Μισύρη, Ίρις Περούλιου Σεργάκη, Mehdi Salehi, Ιωάννης Σαββί-
δης, Αννα Τζάκου, Orlando Velez, Ansley Whipple 
Οργάνωση: Ευγενία Τσαγκαράκη, Φοίβος Καλλίτσης

Participations: Tamara Chehayeb-Makarem, Marios Danessis, 
Pablo Gomez Uribe, Bland Hoke, Kelli Jordan, Mai Kobori, Eleanna 
Martinou, Xenia Mastoraki, Natalia Michailidou, Constantia Mi-
syri, Iris Perouliou Sergaki, Mehdi Salehi, Ioannis Savvidis, Anna 
Tzakou, Orlando Velez, Ansley Whipple 
Organization: Evgenia Tsagkaraki, Fivos Kallitsis

The final selection of the participants has been conducted 
by a Committee comprised of: George Harvalias (Dean of the 
Athens School of Fine Arts), Spyros Raftopoulos (Head of the 
School of Architecture, National Technical University of Athens), 
Lina Stergiou (Architect, Curator at large of the AAO project).

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων για τα δύο εργα-
στήρια πραγματοποιήθηκε από τριμελή Επιτροπή που 
αποτελείται από τους: Γιώργος Χαρβαλιάς (Πρύτανης της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας) , Σπύρος Ραυτό-
πουλος (Πρόεδρος Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου), Λίνα Στεργίου (Αρχιτέκτονας, Γενική Επιμελήτρια 
του AAO project).

Special thanks for their speeches to: Μaria Daskalaki, 
Hariklia Harri, Agis Kolivas, Katerina Mitsiou, Eleni Partaliou, 
Spiros Raftopoulos, Tasos Sagris and Eleni Tzirtzilaki.

Ευχαριστούμε τους εισηγητές: Μαρία Δασκαλάκη, Χαρίκλεια 
Χάρη, Άγη Κολυβά, Κατερίνα Μήτσιου, Ελένη Παρτάλιου, Σπύρο 
Ραφτόπουλο, Τάσο Σαγρή και Ελένη Τζιρτζιλάκη.
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Within the spring semester 2011 Greek 

students collaborated with students from 

Université Paris 8, CITU research center of 

Paragraphe Laboratory through the innovative 

Art Collider interactive platform in order to 

research, enrich and explore their own work 

as well as work on the strategic tackling of 

spatio-social urban issues in the urban fabric 

of Athens. The outcome of this workshop has 

been included in the Athens Art Week, organised 

by the Hellenic Ministry of Culture and 

Tourism from 9 to 15 Mayand will be exhibited 

from 6 June to 31 July at the Benaki Museum, 

Pireos Annex, Athens, in the parallel 

exhibition Athens Here and Now, as well as in the 

Futur En Seine Festival, Paris, from 17 to 26 

June.

The final selection of the participants has been conducted 
by a Committee comprised of: George Harvalias (Dean of the 
Athens School of Fine Arts), Spyros Raftopoulos (Head of the 
School of Architecture, National Technical University of Athens), 
Lina Stergiou (Architect, Curator at large of the AAO project).

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 

2011, ομάδες Ελλήνων φοιτητών συνεργάστηκαν 

με το Πανεπιστήμιο Paris 8, CITU research 

center of Paragraphe Laboratory, μέσω της 

διαδραστικής και καινοτόμας πλατφόρμας Art 

Collider ώστε να ερευνήσουν, να εμπλουτίσουν 

και να ανιχνεύσουν τόσο τα ίδια τα έργα τους όσο 

και να τα εμπλουτίσουν με τη χαρτογράφηση και 

επίλυση χωρικο-κοινωνικών προβλημάτων στον 

αστικό ιστό της Αθήνας. Τα έργα που προέκυψαν 

ως αποτέλεσμα της διδακτικής αυτής διαδικασίας 

εντάχθηκαν στην Athens Art Week του ΥΠ.ΠΟ.Τ., 

9-15 Μαΐου 2011, και θα συμμετάσχουν στην 

έκθεση των δράσεων ΑΑΟ στο Μουσείο Μπενάκη 

από τις 6 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου, παράλληλα με 

την έκθεση Αθήνα Εδώ και Τώρα, καθώς επίσης και 

στο γνωστό φεστιβάl Futur en Seine στο Παρίσι, 

17 - 26 Ιουνίου.

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων για τα δύο εργαστήρια 
πραγματοποιήθηκε από τριμελή Επιτροπή που αποτελείται 
από τους:  
Γιώργος Χαρβαλιάς (Πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 
της Αθήνας),Σπύρος Ραυτόπουλος (Πρόεδρος Σχολής Αρχιτεκτόνων 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου), Λίνα Στεργίου (Αρχιτέκτο-
νας, Γενική Επιμελήτρια του AAO project)

2

Social Collider

Κοινωνικό Παλίμψηστο

Coordination: Maurice Benayoun, Robin Gareus, Lina Stergiou

Συντονισμός: Maurice Benayoun, Robin Gareus, Λίνα Στεργίου.

AAO project - University Paris 8 
CΙTU research center of Paragraphe Laboratory 

δράσεις ΑΑΟ - Πανεπιστήμιο Paris 8 
CITU research center of Paragraphe Laboratory
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Social Collider

Κοινων κό Παλίμψηστο

AAO project -  Université Paris 8. CΙTU research center of Paragraphe Laboratory 

Transformations. Video stills
P.V.P.X. group
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Participations: Ioanna Agelopoulou, Vicky Betsou, Maria Dimopoulou, Vasiliki Filipou, 
Nefeli Georgakopoulou, Aliki Kakoulidou, Chrysanthi Koumianaki, Paulina Kyritsopopoulou, 
Eleni Lomvardou, Eleanna Martinou, Maria Papavasiliou, Panagyiotis Voulgaris 
Coordinators: Ioanna Angelopoulou, Maria Dimopoulou, Mara Papavasiliou 

Συμμετοχές: Ιωάννα Αγγελοπούλου, Βίκη Μπέτσου, Μαρία Δημοπούλου, Βασιλική Φιλίππου, 
Nεφέλη Γεωργακοπούλου, Αλίκη Κακουλίδου, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Πωλίνα Κυριτσοπού-
λου, Ελένη Λομβάρδου, Ελεάννα Μαρτίνου, Μάρα Παπαβασιλείου, Παναγιώτης Βούλγαρης 
Οργάνωση: Ιωάννα Αγγελοπούλου, Μαρία Δημοπούλου, Μάρα Παπαβασιλείου
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As the workshop title suggests, its aim 

is to propose techniques that will improve 

the environment of small-scale empty urban 

spaces, starting with the courtyards of public 

schools in the city of Athens. Its intent is to 

perform the elementary steps of just such a 

transformation, emphasizing issues such as 

uncovering the natural soil and promoting 

urban planting.

It is worth pointing out that the pur-

pose of the workshop lies in devising such 

techniques and examining their feasibility. 

Specifically, the workshop aspires to encourage 

the participation of groups of local citizens. 

Therefore the aim of the workshop is also 

educational—both for participating scientists 

and students, and for any local citizens who 

will be involved.

The thematic focus of this workshop is 

on school courtyards and the surfaces of school 

buildings, for a number of important reasons: 

Once we have gained permission from the ap-

propriate school authorities, any intervention 

to school buildings would not come up against 

obstacles set by the owners. The facilities of 

School environment 
and improving the cityscape

Σχολικό περιβάλλον 
και αναβάθμιση του τοπίου της πόλης

Ο τίτλος ήδη του εργαστηρίου δίνει μια 

πρώτη ιδέα για το αντικείμενο και τη σκοπιμό-

τητά του. Σκοπός του είναι να προτείνει τεχνικές 

περιβαλλοντικής αναβάθμισης κενών αστικών 

χώρων μικρής κλίμακας, ξεκινώντας από τις αυ-

λές των δημόσιων σχολικών συγκροτημάτων στην 

περιοχή του Δήμου της Αθήνας. Αλλά σκοπός του 

επίσης είναι να εφαρμόσει παραδειγματικά μια 

στοιχειώδη ανάλογη ανάπλαση, με έμφαση σε 

θέματα όπως η αποκάλυψη του φυσικού εδάφους 

και η ενίσχυση της αστικής φύτευσης.

Αξίζει να επιμείνουμε στην παρατήρηση 

πως ο σκοπός του εργαστηρίου στρέφεται τόσο 

στην επινόηση τεχνικών αναβάθμισης όσο και 

στην εφαρμογή τους. Eιδικότερα, σκοπός του 

είναι να συσχετίσει τις δράσεις του με τη συμμε-

τοχή ομάδων κατοίκων. Επομένως ο στόχος του 

εργαστηρίου είναι και παιδαγωγικός, τόσο για 

τους επιστήμονες και τους σπουδαστές που θα 

συμμετάσχουν όσο και για τους κατοίκους της 

πόλης που θα εμπλακούν και αυτοί.

Η θεματική περιοχή αναφοράς του εργα-

στηρίου αφορά ειδικότερα του χώρους των αυλών 

και τις δομικές επιφάνειες των σχολείων, για 

λόγους ιδιαίτερα σημαντικούς: Η παρέμβαση στα 

Coordination: Konstantinos Moraitis, Lina Stergiou

Συντονισμός: Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Λίνα Στεργίου

AAO project - National Technical University of Athens
School of Architecture

δράσεις ΑΑΟ - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

3
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The general area around the Larissa and Peloponnesou railway stations
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Η ευρύτερη περιοχή των σταθμών Λαρίσης και Πελοποννήσου
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1. The complex of the 67th Primary School from the 
corner of Constantinoupoleos and Syrrakou St.

1. Το συγκρότημα του 67ου Δημοτικού Σχολείου από τη 
γωνία των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Συρρακού.

2. The location of the 67th Primary School, on Constan-
tinoupoleos and Syrrakou St, and its relation with the 
nearby square

2. Η θέση του 67ου Δημοτικού Σχολείου της Αθήνας στις 
οδούς Κωνσταντινουπόλεως και Συρρακού και η σχέση 
του με τη γειτονική πλατεία της γειτονιάς.

School environment and improving the cityscape

Σχολικό περιβάλλον και αναβάθμιση του τοπίου της πόλης

AAO project - National Technical University of Athens. School of Architecture
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school complexes constitute an extension of 

the city’s open-air public areas, akin to streets, 

pedestrian zones, openings and squares. Any 

enhancement of a school, in environmental 

and landscape terms, will therefore contribute 

to the overall quality of public urban space, 

and any upgrading can be seen as an exten-

sion of other similar urban projects or, more 

radically, may trigger a series of additional 

initiatives to improve the cityscape.

Schools bring together concentrations 

of children and this more than justifies the 

demand to improve their environment and 

thus ensure superior living and psychological 

conditions for students. From an educational 

standpoint, schools are ideal venues to pro-

mote environmental education and mold an 

ecological ethos, so that improving the school 

environmental will have a clear educational 

value. Finally, a proposition to upgrade school 

facilities is bound to attract and encourage 

teachers, students and their parents to join in 

and thus provide a major opportunity to culti-

vate the participatory aspect of the workshop 

process.

The site chosen to implement the project 

is the 67th State Primary School of Athens 

on Constantinoupoleos and Syrrakou St, in 

the vicinity of the Larissis and Peloponnesou 

railway stations. Specifically, the courtyard 

of the school is faces the large, open area that 

constitutes the facilities of these two stations, 

of which Peloponnesou Station is no longer 

in use, while Larissis Station is undergoing 

expansion and extensive remodelling. The 

entrance of the school complex, on Syrrakou 

St, faces a small local square and is thus in 

contact with a small ‘clearing’ in the urban 

fabric.

The school location, therefore, provides 

some major advantages to this particular 

school. First, the complex is highly visible to 

σχολικά συγκροτήματα, μετά από συμφωνία με 

τους αρμόδιους φορείς, δεν θα συναντούσε προ-

σκόμματα για ιδιοκτησιακούς λόγους. Οι χώροι 

των σχολικών συγκροτημάτων αποτελούν άμεση 

συνέχεια του υπαίθριου δημόσιου χώρου της 

πόλης. Συσχετίζονται με δρόμους, πεζόδρομους, 

πλατώματα, πλατείες. Έτσι, η περιβαλλοντική 

και τοπιακή αναβάθμισή τους θα συνεισφέρει στη 

συνολική ποιότητα του αστικού δημόσιου χώρου 

και οι όποιες παρεμβάσεις ανάπλασης μπορούν 

να θεωρηθούν συνέχεια άλλων αστικών αναπλά-

σεων ή, ακόμη δραστικότερα, να αποτελέσουν 

την αφορμή για μια σειρά μικρότερων ή μεγαλύ-

τερων παρεμβάσεων στο αστικό τοπίο.

Εσωτερικά, πάλι, τα σχολικά συγκροτήμα-

τα συγκεντρώνουν πυκνούς πληθυσμούς παιδιών 

και έτσι δικαιολογείται απόλυτα η απαίτηση της 

περιβαλλοντικής τους βελτίωσης με στόχο τους 

καλύτερους βιολογικούς και ψυχικούς όρους δια-

βίωσης των μαθητών. Από εκπαιδευτική άποψη 

πάλι, τα σχολικά συγκροτήματα αποτελούν τους 

ιδανικούς χώρους ανάπτυξης της περιβαλλοντι-

κής παιδείας και συγκρότησης περιβαλλοντικού 

ήθους, ώστε η περιβαλλοντική αναβάθμισή τους 

να διαθέτει σαφέστατη παιδαγωγική αξία. Τέλος 

η πρόταση αναβάθμισης των σχολικών συγκροτη-

μάτων θα αποτελούσε σημαντικό λόγο συσπεί-

ρωσης και συμμετοχής σε σχετικές πρωτοβουλίες 

τόσο των διδασκόντων και των ίδιων των μαθη-

τών όσο και των γονέων των παιδιών, ώστε να 

προσφέρονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης 

της συμμετοχικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, ως συγκεκριμένος χώρος 

παρέμβασης έχει επιλεγεί το σχολικό συγκρό-

τημα του 67ου Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου 
Αθηνών, στην περιοχή των σιδηροδρομικών 

σταθμών Λαρίσης και Πελοποννήσου, επί των 

οδών Κωνσταντινουπόλεως και Συρρακού. Ανα-

λυτικά σημειώνουμε πως το προαύλιο στρέφεται 

προς την οδό Κωνσταντινουπόλεως και επομένως 

προς τη μεγάλη ανοικτή περιοχή των εγκαταστά-

σεων των δυο σιδηροδρομικών σταθμών, από 
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the locals, as well as to the general public-at-

large from the railway station, since, once the 

refurbishment is completed, a large number of 

passengers will use the new station entrance 

on Constantinoupoleos St. Thus our work on 

this school will exceed its strictly local charac-

ter, and influence the perceptions of a larger 

part of the city’s population as a highly visible 

example of an upgraded landscape.

Second, at the moment the area around 

the school is relatively run-down, while the 

inner façade towards Syrrakou St maintains 

the aspect of a neighborhood. It is therefore an 

ideal location for a series of appropriate small-

scale interventions, focusing primarily on the 

area within the school complex, although they 

can also extend outwards to the rest of the 

neighborhood. As regards the side facing the 

two stations, we can hope for an more expan-

sive, large-scale project with similar aims to 

improve the landscape and the environment.

As far as the workshop methodology is 

concerned, the tasks of the workshop concern 

six discrete aspects: First, identifying and 

evaluating similar initiatives to improve urban 

environments and landscapes, with the em-

phasis on techniques that will uncovering the 

natural soil and promote the urban green, also 

gathering examples of processes for participa-

tory design.

The next step is establishing contact 

with the Organization for School Buildings, 

the teaching staff of the particular school, the 

students, the Parent Teacher Association and 

local citizens’ groups. Next comes the step 

of devising techniques that will improve the 

urban environment and landscape; designing 

and planning ways to implement proposals 

put forward; carrying out those proposals; and 

finally organising documentation material for 

the workshop.

As stated earlier, the workshop is about 

τους οποίους ο μεν σταθμός Πελοποννήσου δεν 

λειτουργεί πια, ενώ ο σταθμός Λαρίσης επεκτεί-

νεται και αναβαθμίζεται. Η είσοδος του σχολικού 

συγκροτήματος, πάλι, επί της οδού Συρρακού, 

στρέφεται προς μια μικρή συνοικιακή πλατεία 

και βρίσκεται σε επαφή με μια μικρή υπαίθρια 

διεύρυνση.

Εξαιτίας της θέσης του αυτής, η επιλογή 

του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος 

εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτα, 

αφορά ένα συγκρότημα άμεσα ορατό τόσο από 

τους κατοίκους της περιοχής όσο και από το 

υπερτοπικό κοινό του σταθμού Λαρίσης, αφού, 

μετά την ολοκλήρωση των έργων, ένα μέρος των 

επιβατών θα χρησιμοποιεί τη νέα είσοδο προς 

την οδό Κωνσταντινουπόλεως. Η παρέμβαση 

επομένως σε αυτό το σχολικό συγκρότημα δεν θα 

λειτουργήσει μόνο ως εντοπισμένη αναβάθμιση 

αλλά μπορεί να έχει επιπλέον σημαντική παρα-

δειγματική τοπιακή παρουσία που θα καθορίσει 

την αντίληψη μεγαλύτερου αριθμού κατοίκων της 

πόλης.

Ακόμη, η περιοχή του σχολείου χαρακτη-

ρίζεται σήμερα από σχετική υποβάθμιση, ενώ 

διατηρεί, προς την εσωτερική πλευρά της οδού 

Συρρακού, τη φυσιογνωμία της γειτονιάς. Είναι 

επομένως ιδανική περιοχή για την πρόταση μιας 

σειράς από ανάλογες μικροεπεμβάσεις που θα 

εντείνονται μεν στο χώρο του σχολικού συγκρο-

τήματος, αλλά μπορούν να εκτείνονται και προς 

το εσωτερικό της γειτονιάς. Προς την περιοχή 

των σταθμών, πάλι, μπορούμε να ελπίσουμε σε 

μια ευρύτερης κλίμακας παρέμβαση με ανάλογη 

πρόθεση περιβαλλοντικής και τοπιακής αναβάθ-

μισης.

Μεθοδολογικά, οι εργασίες του εργαστη-

ρίου αφορούν έξη επιμέρους επίπεδα προσέγγι-

σης: Κατ’ αρχάς τη συγκέντρωση και τον σχολια-

σμό ανάλογων παραδειγμάτων περιβαλλοντικής 

και τοπιακής αστικής αναβάθμισης, με έμφαση 

σε τεχνικές απελευθέρωσης του αστικού εδάφους 

και στην αστική φύτευση. Επίσης, τη συγκέ-

School environment and improving the cityscape

Σχολικό περιβάλλον και αναβάθμιση του τοπίου της πόλης

AAO project - National Technical University of Athens. School of Architecture
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ντρωση παραδειγμάτων που αφορούν διαδικασίες 

συμμετοχικού σχεδιασμού.

Στη συνέχεια την επαφή με τις υπηρεσίες 

του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, το διδακτικό 

προσωπικό του συγκεκριμένου σχολείου, τους 

μαθητές, τον σύλλογο γονέων και τους συλλό-

γους κατοίκων της περιοχής. Κατόπιν αυτού, την 

επινόηση και την εξέταση τεχνικών περιβαλλο-

ντικής και τοπιακής παρέμβασης. Τον σχεδιασμό 

και τον προγραμματισμό της εφαρμογής των 

προτάσεων. Την εφαρμογή των προτάσεων και, 

τέλος, την οργάνωση του υλικού τεκμηρίωσης 

των εργασιών του εργαστηρίου.

Όπως ήδη επισημάνθηκε, το εργαστήριο 

αναφέρεται σε θέματα έρευνας αλλά και σε όρους 

πραγματοποίησης των προτάσεων του. Πρέπει 

να συμπληρωθεί επίσης πως και οι δύο αυτές 

κατευθύνσεις του εργαστηρίου αφορούν τόσο το 

συγκεκριμένο παράδειγμα του σχολείου όσο και 

τον καθορισμό μιας συνολικότερης μεθοδολογίας 

ανάλογων παρεμβάσεων.

researching as well as developing and imple-

menting its proposals. It must be noted also 

that these two aspects of the workshop’s aim 

go beyond the specific example of the selected 

school and seek to arrive at an overall method-

ology for similar projects.

Participations: Andreas Androulakakis, Haris Aristodemou, 
Irena Danga, Dimitris Gonidakis, Ioanna Kolovou, Alkisti Krousti, 
Margarita Malliri, Dimitris Papageorgiou, Alexandra Philippou, 
Lefteris Siamopoulos, Michalis Skitsas, Daphne Sourbi, 
Konstantinos-Orfefs Yenias 
Organization: Georgia Gkoumopoulou, Anna Lascari, Stavros 
Mouzakitis, Achilleas Psyllidis

Συμμετοχές: Ανδρέας Ανδρουλακάκης , Χάρης Αριστοδήμου, 
Ιρένα Ντάγκα,  Δημήτρης Γονιδάκης,  Ιωάννα Κολοβού,  Άλκηστις 
Κρούστη, Μαργαρίτα Μαλλίρη, Παπαγεωργίου Δημήτρης, 
Αλεξάνδρα Φιλίππου, Λευτέρης  Σιαμόπουλος, Μιχάλης Σκίτσας, 
Δάφνη Σούρμπη, Κωνσταντίνος-Ορφέας Γενιάς  
Οργάνωση: Γεωργία Γκουμοπούλου, Άννα Λάσκαρη, Σταύρος 
Μουζακίτης, Αχιλλέας Ψιλλίδης
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The determination of the urban back-

ground as a way of defining the claimed public 

space is common among the three parallel 

courses of Department III. These courses (inter-

departmental course Architectural Design 6, 

Synthetic subject 6A, Special topics in plastic 

arts 6) refer to a common urban background, 

and develop common identification and deter-

mination logics through the notional scheme: 

‘the width of the boundary’. This common 

reference in all three courses is intended to 

develop the issue of public space in today’s 

Athens, including as an additional parameter 

the participation of archeological sites in the 

life of the city, through the synergy of design 

approaches that represent different directions, 

different logics and different tools. 

Starting from the archaeological site of 

Kerameikos, the study area is located at the 

boundary-fence enclosing the archaeological 

site as well as the wider perimeter zone formed 

by the above boundary. 

The archeological site of Kerameikos 

constitutes a “condenser” of the city. This is 

an area of archaeological interest as well as 

Ο προσδιορισμός του αστικού υποβάθρου 

για τον ορισμό του ζητούμενου δημόσιου χώρου 

είναι κοινός μεταξύ τριών ταυτόχρονων μαθη-

μάτων του Τομέα ΙΙΙ. Τα μαθήματα (Διατομεακό 

μάθημα Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6, Συνθετικό 

θέμα 6Α, Ειδικά Θέματα Πλαστικής 6) αναφέρο-

νται σε κοινό αστικό υπόβαθρο, αναπτύσσοντας 

κοινές λογικές αναγνώρισης και προσδιορισμού 

του μέσα από το εννοιολογικό σχήμα: ‘το εύρος 

του ορίου’. Πρόθεση αυτής της κοινής αναφοράς 

των τριών μαθημάτων είναι η ανάπτυξη του ζητή-

ματος του δημόσιου χώρου σήμερα στην Αθήνα, 

θέτοντας ως επιπλέον παράμετρο τη συμμετοχή 

των αρχαιολογικών χώρων στη ζωή της πόλης, 

μέσα από τη συνέργεια σχεδιαστικών προσεγγίσε-

ων με διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετικές 

λογικές, διαφορετικά εργαλεία. 

Ξεκινώντας από τον αρχαιολογικό χώρο του 

Κεραμεικού, η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στο 

όριο-φράχτη που περικλείει σήμερα τον αρχαιολο-

γικό χώρο καθώς και στην ευρύτερη περιμετρική 

ζώνη που διαμορφώνεται από το παραπάνω όριο.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού συ-

νιστά έναν «πυκνωτή» της πόλης. Πρόκειται για 

μια περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, χώρο 

Coordination: Giannis Grigoriadis, Giorgos Gyparakis, Chrisoula Karadima, Nikolaos Laskaris, 
Ifigenia Mari, Georgios Parmenidis, Lina Stergiou and Despina Zacharopoulou.

Συντονισμός: Γιάννης Γρηγοριάδης, Γιώργος Γυπαράκης, Χρυσούλα Καραδήμα, Νικόλαος Λάσκαρης, 
Ιφιγένεια Μάρη, Γεώργιος Παρμενίδης Λίνα Στεργίου και Δέσποινα Ζαχαροπούλου.

The ephemerality of the boundary

Το εφήμερο του ορίου

4
ΑΑΟ project -National Technical University, 
School of Architecture

δράσεις ΑΑΟ - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
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The ephemerality of the boundary

Το εφήμερο του ορίου

AAO project - National Technical University of Athens. School of Architecture
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ACADEMIC WORKSHOPS

πρασίνου, χώρο στάσης και περιπάτου. Εντοπί-

ζονται δύο επίπεδα: το επίπεδο της πόλης και το 

επίπεδο του αρχαιολογικού χώρου. Αντικείμενο 

προς μελέτη συνιστά το όριο μεταξύ των δύο αυ-

τών επιπέδων, ένα όριο το οποίο είναι καταρχήν 

μια τομή, τόσο της φυσικής τοπογραφίας όσο και 

της συνέχειας του χρόνου. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία/μεθοδολογία 

που ακολουθείται, το Μάθημα 1, με τίτλο «Συν-

θετικό Θέμα 6 / Ένταξη νέας λειτουργίας σε υφιστάμενο 

«κέλυφος»: χρόνος και μετασχηματισμοί του χώρου», 

πραγματεύεται το εύρος του ορίου ‘Κεραμεικός’. 

Η προσέγγιση αφορά στον ευρύτερο προβλημα-

τισμό για τη νοηματοδότηση του αρχιτεκτονικού 

χώρου. Ο χώρος, ως υλοποιημένη πραγματικότη-

τα, δεν συνιστά έναν a priori σχηματισμό. Απο-

τελεί το προϊόν μίας μετάφρασης, ή καλύτερα 

πολλών διαδοχικών μεταφράσεων. Η αμετάβλητη 

εκείνη ιδιότητα που προτείνει εν τέλει μία αφή-

γηση ή διαφορετικά επιτρέπει την εγγραφή του 

νοήματος στο χώρο, δεν αποκαλύπτεται μόνον ως 

ιδιότητα μίας υλοποιημένης πραγματικότητας. 

Αρχίζει και αποκτά σχήμα από τη στιγμή που 

τίθεται κάθε φορά το αρχιτεκτονικό πρόβλημα. 

Ως εκ τούτου, προτείνεται η κατασκευή χωρικών 

μοντέλων με στόχο την εμβάθυνση στην ευρύτε-

ρη περιοχή μέσα από μία αναλυτικό-συνθετική 

διαδικασία.

Βασικό συνθετικό εργαλείο στην προσπά-

θεια αυτή είναι το διάγραμμα, ένας μηχανισμός 

που συστήνει ταυτόχρονα τα δεδομένα, τα εργα-

λεία αλλά και τους κανόνες ως προς τον μεταξύ 

τους συσχετισμό. Προτείνεται η διερεύνηση του 

θέματος με εργαλεία το συντακτικό του χώρου, 

τη μεταφορά νοημάτων μέσα από διαφορετικά 

a green area, a stopping point and a walking 

area. There are two levels: the city level and 

the archaeological site level. The object under 

investigation is the boundary between these 

two levels—a boundary which is primarily a 

section of both natural topography and time 

continuity. 

According to the process/methodology, 

Course 1, entitled Synthetic Subject 6 / Integration of 

a new function to an existing “shell”: time and transfor-

mation of space, deals with the width of Keramei-

kos as a boundary. This approach relates to the 

broader reflection on giving a meaning to the 

archaeological site. The space, as a material-

ized reality, does not constitute an a priori 

formation. It is the product of one translation, 

or preferably of numerous consecutive transla-

tions. This unchangeable property which 

ultimately suggests a narration, or otherwise 

enables the registration of meaning in space, 

is not revealed only as a property of a material-

ized reality. It starts to take shape as soon as 

the architectural problem arises. Consequent-

ly, a construction of spatial models is proposed 

in order to further examine the wider area 

through an analytico-synthetic process. 

In the context of this effort, diagrams 

act as the main synthetic tool, a mechanism 

that introduces at the same time the facts, the 

tools and the rules governing their interrela-

tion. This issue is to be investigated with the 

use of tools such as space syntax, transfer of 

meanings through different creative means 

and narrative function of the architectural 

space. 

The archaeological site of Keramikos as city “con-
denser”: city level and archaeological site llevel.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού ως 
«πυκνωτή» της πόλης: το επίπεδο της πόλης και το 
επίπεδο του αρχαιολογικού χώρου.
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εκφραστικά μέσα και την αφηγηματική λειτουρ-

γία του αρχιτεκτονικού χώρου.

Στόχος της άσκησης είναι η «συρραφή» 

των δύο επιπέδων της πόλης, του επιπέδου της 

σύγχρονης πόλης και του επιπέδου του αρχαιολο-

γικού χώρου, μέσα από την επεξεργασία του εύ-

ρους του ορίου (το όριο/τομή στον χώρο αλλά και 

στον χρόνο), ιδωμένα μέσα από την προσέγγιση 

του αρχαιολογικού χώρου ως δημόσιου χώρου-

πυκνωτή του σύγχρονου αστικού τοπίου.

Το δεύτερο Μάθημα, με τίτλο Σχεδιασμός 

Αντικειμένου: Το Αντικείμενο ορίζει το Χώρο, εντάσ- 

σεται στο γενικότερο πλέγμα των μαθημάτων του 

Εργαστηρίου «Αρχιτεκτονικός Χώρος και Επικοι-

νωνία» του Τομέα ΙΙΙ. Το πλέγμα αυτό περιλαμ-

βάνει μια θεματολογία που διαπερνά τις διαφορε-

τικές κλίμακες σχεδιασμού, από το αντικείμενο 

ως τους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Η 

προσέγγιση της ευρείας αυτής θεματολογίας στο-

χεύει στη διερεύνηση της έννοιας του δημόσιου 

χώρου ως ενός δυναμικού πεδίου που ορίζεται 

κατά την ανάπτυξη των δράσεων μας, όπου τα 

The aim of the exercise is to “sew to-

gether” the two levels of the city— the modern 

town and the archaeological site—by working 

on the width of the boundary (the bound-

ary as a section in space as well as in time), 

while approaching the archaeological site as a 

public space-condenser of the modern urban 

landscape.

The second Course, entitled Design of 

Object: The Object defines the Space, is part of the 

general nexus of courses offered by the labora-

tory on “Architectural Space and Communica-

tion” of Department III. The nexus comprises 

various topics across different scales of design, 

from the object to private and public spaces. 

The aim is to investigate the concept of public 

space as a dynamic field defined during the 

development of our actions, which are either 

promoted or hindered by the tangible elements 

of the built environment and remain as their 

imprints. 

The objects for everyday use reflect their 

The ephemerality of the boundary

Το εφήμερο του ορίου

AAO project - National Technical University of Athens. School of Architecture

From boundary to “content”

Aπό το όριο στο «περιεχόμενο» 
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υλικά στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος τις 

ευνοούν ή τις αποθαρρύνουν και παραμένουν ως 

αποτυπώματά τους. 

Το αντικείμενο καθημερινής χρήσης απο-

καλύπτει παραγωγικές δυνατότητες και δεξιό-

τητες, πολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες, 

ενοράσεις και συνθήκες βίωσης του χώρου. Τα 

ζητούμενα του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός 

ενός αντικειμένου ή ενός συστήματος αντικειμέ-

νων δια του οποίου ορίζεται και διαμορφώνεται 

ένας δημόσιος χώρος. Ως αντικείμενο θα μπο- 

ρούσε να νοηθεί ένας λειτουργικά αυτόνομος τύ-

πος ή ακόμα ένα στοιχείο ενός συστήματος αντι-

κειμένων που εξοπλίζουν και ορίζουν, για παρά-

δειγμα, ένα ευρύτερο χωρικό πεδίο. Επίσης το 

ίδιο το αντικείμενο θα μπορούσε να υπερβεί τις 

τυπικές-συμβατικές λειτουργίες και να νοηθεί ως 

πρόταση για ένα σύστημα λειτουργιών-δράσεων 

που να ανταποκρίνονται σε μια σύγχρονη αντί- 

ληψη της έννοιας του «κάθεσθαι» , για παρά-

δειγμα,  και να αποτελεί στοιχείο μιας ευρύτερης 

σύγχρονης αντίληψης για τον χώρο.

contemporary skills and production capabili-

ties, the cultural and financial circumstances, 

the insights and the conditions under which 

space is experienced.

The aim of the course is to design an 

object or system of objects by which public 

space will be defined and shaped. ‘Object’ here 

means a functionally independent unit or an 

element of a system which may, for instance, 

equip and define a broader spatial field. 

Moreover, the same object could go beyond its 

conventional function and be conceived as a 

model for a system of functions-actions cor-

responding to a modern perception of, say, the 

concept of “sitting”, and thus become an ele-

ment of a broader modern perception of space. 

For the design of new objects of urban 

equipment, the course proposes to involve 

strategies for conceiving and designing objects 

with parameters shaped in the broader area of 

the archaeological site.

Course 3, entitled Special Topics in Plastic 

The “unravelling” of the boundary

To «ξεδίπλωμα» του ορίου
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Στο μάθημα, μεθοδολογικά, για τον 

σχεδιασμό νέων αντικειμένων αστικού εξοπλι-

σμού προτείνεται η εμπλοκή των στρατηγικών 

κατανόησης και σχεδίασης τυπικών αντικειμέ-

νων, με παραμέτρους που διαμορφώνονται στην 

ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου.

Το Μάθημα 3, με τίτλο Ειδικά Θέματα Πλα-

στικής ΙΙ / Η πλαστική ως αστικός κοινωνικός εξοπλισμός 

στον δημόσιο χώρο, έχει ως θέμα τη «Συσκευή 

χαλάρωσης». Ζητούμενο του μαθήματος είναι η 

πλαστική ως παρεμβατική διαδικασία στο δομη-

μένο αστικό περιβάλλον. Σχολιάζοντας και κρίνο-

ντας την πολύπλευρη κοινωνική πραγματικότητα 

της νέας μητροπολιτικής συνθήκης, προτείνει 

νέες επικοινωνιακές και αισθητικά εναλλακτι-

κές εκδοχές. Προτείνεται η συγκρότηση μίας 

υπόθεσης αφηγηματικού χαρακτήρα (storyboard) 

με μία προσωπική θεματική, πραγματική ή 

υποθετική. Εντοπίζεται η χωρική της αντιστοιχία 

σε συγκεκριμένο αστικό πλαίσιο όπου μπορεί να 

Arts ΙΙ / Plastics as social urban furniture in public space, 

deals with “a Relaxation Device”. The objec-

tive of the course is plastic art as a process for 

intervening in the urban environment. The 

course critically examines the various aspects 

of social reality in the metropolis and proposes 

innovative communicational and aesthetic 

alternatives. The idea is to come up with a 

storyboard-like narrative based on personal 

topics, actual or invented. This is located in a 

specific urban space that allows us to develop 

our scenario, using drawing, photography and 

film to map in detail the selected architectural 

environment. Finally, the aim is to design, 

construct and integrate a comprehensive plas-

tic solution/implementation of the storyboard 

in the form of original urban social equipment 

and thus put forward some innovative com-

municational and aesthetic alternatives for 

public space.

The ephemerality of the boundary

Το εφήμερο του ορίου

AAO project - National Technical University of Athens. School of Architecture
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εκφραστεί με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο το 

σενάριο, αποτυπώνοντας λεπτομερώς (σχεδια-

στικά – φωτογραφικά – κινηματογραφικά) τον 

επιλεγμένο αρχιτεκτονικό χώρο. Τέλος, επιχει-

ρείται ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η ένταξη 

σε αυτόν μιας  πλήρους ερευνητικής πλαστικής 

πρότασης–επίλυσης–υλοποίησης της ιστορίας, με 

τη μορφή ενός πρωτότυπου αστικού κοινωνικού 

εξοπλισμού, και προτείνονται νέες επικοινωνι-

ακές και εναλλακτικές αισθητικές εκδοχές στον 

δημόσιο χώρο.

Participations: students of the 6th semester of Department 
III, in the courses of Architectural synthesis 6, Architectural 
synthesis 6Α, Special topics in plastic arts 6, with “the width of 
the Kerameikos boundary” as a common field of study.

Συμμετοχές: φοιτητές του 6ου εξαμήνου του τομέα ΙΙΙ των 
μαθημάτων Αρχιτεκτονική σύνθεση 6, Αρχιτεκτονική σύνθεση 
6Α, Ειδικά θέματα πλαστικής 6 με κοινό πεδίο μελέτης «το εύρος 
του ορίου Κεραμεικός»

From boundary to “content” 

Aπό το όριο στο «περιεχόμενο» 
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This workshop is driven by Giorgio Ag-

amben’s recent essay What Is an Apparatus?*

Reading through Foucault’s notion of an 

“apparatus”, the workshop traces the bonds 

linking contemporary architectural and art 

practices to people - communities and society – 

offering a reflection on how we perceive reality 

in real time. 

For the proposed project, participants 

will be systematically introduced to the con-

cept and operation of an apparatus through 

contemporary architectural and artistic prac-

tices. From this point of view, the workshop, 

initially conceived as an assemblage of ap-

paratuses, is gradually being transformed into 

a manifold project. How this will function 

socially, depends on the particular assemblag-

es created, how they potentially correlate and/

or are linked to other apparatuses. 

“Apparatus” (dispositif in French) is 

a widely-used key term coined by Michel 

Foucault, alluding to an indeterminate array 

of actual devices that encircles and defines the 

human subject. Agamben’s archaeology of the 

Έναυσμα για το προτεινόμενο εργαστή-

ριο είναι το πρόσφατο κείμενο του Giorgio 

Agamben: «Τι είναι ένα apparatus;»*

Η έννοια του «apparatus», όπως τη συζη-

τάει ο Φουκώ, μας επιτρέπει   να ανιχνεύσουμε 

τη σχέση ανάμεσα στις τρέχουσες αρχιτεκτονικές 

και τις καλλιτεχνικές πρακτικές με τις ανθρώ-

πινες κοινότητες και με την κοινωνία και, σε 

πραγματικό χρόνο, να αναστοχαστούμε την ίδια 

την πρόσληψη της επικαιρότητας.  

Στην πρότασή μας για το Workshop οι 

συμμετέχοντες, μέσα από σύγχρονες αρχιτεκτο-

νικές και καλλιτεχνικές πρακτικές και με τρόπο 

συστηματικό, θα εισαχθούν σ’αυτό που ένα 

Apparatus είναι το και σ’αυτό που ένα Apparatus 

επιτελεί. Από την άποψη αυτή το Workshop, το 

οποίο στην αρχή το εκλάβαμε ως μία συν- 

άθροιση από apparatuses – ίσως από μηχανι-

σμούς -, βαθμιαία μετασχηματίζεται σε ένα 

πολλαπλό πρόταγμα. Του οποίου, μάλιστα, η 

κοινωνική λειτουργία εξαρτάται από τις συγκεκρι-

μένες συναθροίσεις και με τον τρόπο που αυτές 

είναι δυνάμει συσχετισμένες ή/και συνδεδεμένες 

με άλλους μηχανισμούς.

Coordination: Nadia Kalara, Maria Papademitriou, Lois Papadopoulos, Giorgos Tzirtzilakis

Συντονισμός: Νάντια Καλαρά, Μαρία Παπαδημητρίου, Λόις Παπαδοπούλος, Γιώργος Τζιρτζιλάκης

AAO project - University of Thessaly
Department of Architecture

δράσεις ΑΑΟ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

The Apparatus Project

Mηχανισμοί

5
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concept derives from oikonomia - the Greek root 

of the word ‘economy’. The author claims that 

our lives are almost entirely determined by an 

inhuman apparatus – its emblem being the 

mobile phone – which we can neither destroy 

nor change into a radical privilege. In his own 

words: «I call an apparatus literally anything 

that has in some way the capacity to capture, 

orient, determine, intercept, model, control, 

or secure the gestures, behaviours, opinions, 

or discourses of living beings.» 

In tune with the current state of artistic, 

architectural and environmental discourse, as 

well as AAO postulates and directives, about 

exploring and estimating latent individual 

but also social creativity vested in informal 

ceremonials, in the do-it-yourself practices 

and in the untamed mind of everyday social 

interactions, the expected outcome of this 

workshop does not focus principally on produc-

ing a final functional object that the commu-

Το apparatus (στα γαλλικά: dispositif, στα 

ελληνικά έχει αποδοθεί και ως: διαθετικότητα) είναι 

ένας πανταχού παρών όρος κλειδί, που επινο-

ήθηκε από τον Φουκώ, για να υποδηλωθεί μια 

απροσδιόριστη διάταξη πραγματικών μηχανισμών 

και επινοήσεων μέσω των  οποίων  περικυ-

κλώνεται και εν τέλει ορίζεται το ανθρώπινο 

υποκείμενο. Στον Agamben η έννοια κατάγεται 

από την οικονομία – μνημονεύεται η ελληνική 

ρίζα της λέξης. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι 

τις ζωές μας σχεδόν ολοκληρωτικά τις καθορίζει  

ένα μη-ανθρώπινο  apparatus - ας πούμε ότι 

έμβλημά του είναι το κινητό τηλέφωνο – που 

ούτε να το καταστρέψουμε είμαστε σε θέση, ούτε 

όμως να το μετασχηματίσουμε σε κάποιου τύπου 

ριζοσπαστικό προνόμιο. Με τα δικά του λόγια: 

«Apparatus ονομάζω κυριολεκτικά οτιδήποτε 

έχει κατά κάποιον τρόπο την ικανότητα να συλλά-

βει, να προσανατολίσει, να καθορίσει, να εμποδί-

σει, να διαπλάσει, να ελέγξει ή να διασφαλίσει τις 

χειρονομίες, τις συμπεριφορές, τις γνώμες ή τους 

Martin Kippenberger, The Happy End of Franz Kafka’s “Amerika” (1994), MoMA

Martin Kippenberger, Το Happy End στην “Αμερική” του Φραντς Κάφκα (1994), MoMA, Νέα Υόρκη

The Apparatus Project

Mηχανισμοί

AAO project - University of Thessaly. Department of Architecture
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1. What Is An Apparatus, Giorgio Agamben
2. Seeking comfort in an uncomfortable chair, Bruno 
Munari (ca. 1950)

1. Τι είναι Συσκευή, Giorgio Agamben
2. Αναζητώντας την άνεση σε ένα άβολο κάθισμα,  
Bruno Munari (περ. 1950)

3. Intérieur de l’Ecole d’enseignement mutuel, 
From M. Foucault, Discipline & Punish
4. Laboratory of Alchemy, Giovanni Stradano, 1570, 
Florence, Palazzo Vecchio

3. Εσωτερικό της Αλληλοδιδακτικής Σχολής, από το M. 
Foucault, Επιτήρηση & Τιμωρία
4. Εργαστήριο Αλχημείας, Giovanni Stradano, 
Palazzo Vecchio, Φλωρεντία 1570
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nity with which we are collaborating will find 

immediately useful. On the contrary the aim 

of the workshop is to develop in participants, 

a process for generating concepts, symbols and 

experiences and mechanisms for their social 

exchange, leading, through the workshop 

practices, to a redefinition of the subjects and, 

potentially, to empowering a shared sense of 

“the commons”.  

From this perspective, the workshop 

may unfold as a conscious application with 

the aim to identify and explain the contents of 

the apparatuses and how these can be applied, 

while simultaneously conveying a relentless 

conceptual purpose to disorganise and decon-

struct these. 

λόγους μέσα στους οποίους ζούμε».

Συντονισμένη με την εν εξελίξει κατά-

σταση του καλλιτεχνικού, του αρχιτεκτονικού 

και του περιβαλλοντικού λόγου, αλλά και με τις 

υποθέσεις εργασίας και τις οδηγίες του ΑΑΟ, σε 

σχέση με τη εξερεύνηση και την αξιοδότηση των 

υπόρρητων ατομικών ή και των κοινωνικών δημι-

ουργικών διαθέσεων, που κατοικούν τις άτυπες 

τελετές, τις πρακτικές χειροτεχνικές δεξιότητες 

και την άγρια σκέψη της συλλογικής καθημερινής 

μας ζωής, το προσδοκώμενο αποτέλεσμα από 

το workshop που προτείνουμε δεν εστιάζεται 

τόσο στην παραγωγή ενός τελικού, λειτουργικού 

αντικειμένου, το οποίο θα είναι ευθέως χρήσιμο 

για την κοινότητα με την οποία συνεργαζόμαστε. 

Αντίθετα, το workshop αποσκοπεί στην ανάπτυ-

ξη, μεταξύ των συμμετεχόντων, μιας γόνιμης 

διαδικασίας καθώς και παραγωγικών μηχανισμών 

κοινωνικής ανταλλαγής εννοιών συμβόλων και 

εμπειριών, οι οποίες, μέσω των πρακτικών του  

workshop, οδηγούν στον ανακαθορισμό του 

υποκειμένου και τείνουν στην ενδυνάμωση της 

αίσθησης «των κοινών»

Από την άποψη αυτή, το workshop εκδι-

πλώνεται ως μια ενσυνείδητη πράξη που θέλει 

να ερμηνεύσει την ταυτότητα του apparatus, το 

περιεχόμενο και την επιτελεστικότητα της μικρο-

φυσικής του, ενώ παράλληλα απεργάζεται την 

απορρύθμιση και την αποδόμησή του.

The Apparatus Project

Mηχανισμοί

AAO project - University of Thessaly. Department of Architecture

Participantions: Loukas Bakas, Giorgos Berdos, Chryssa 
Daflouka, Arhonti Ioannou, Isabella Karouti, Lefteris Kastrinakis, 
Filippos Kitsios, Eleanna Koumarianou, Ioanna Koutsovassili, 
Giorgos Lavantsiotis, Aggeliki Meli, Lilia Mitsiou, Malvina Panagi-
otidi, Yorgos Rymenidis, Michalis Softas, Hara Stergiou, Dimitris 
Triantafyllou, Grigoris Tsantilas, Anthi Tzakou, Constantinos Zves

Συμμετοχές: Λουκάς Μπάκας, Γιώργος Μπέρδος, Χρύσα 
Νταφλούκα, Αρχοντή Ιωάννου, Ισαβέλλα Καρούτη, Λευτέρης 
Καστρινάκης, Φίλιππος Κίτσιος, Ελεάννα Κουμαριανού, Ιωάννα 
Κουτσοβασίλη, Γιώργος Λαβαντσιώτης, Αγγελική Μέλη, Λίλια 
Μήτσιου, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Γιώργος Ρυμενίδης, Μιχάλης 
Σοφτάς, Χαρά Στεργίου, Δημήτρης Τριανταφύλλου, Γρηγόρης 
Τσαντήλας, Ανθή Τζάκου, Κωνσταντίνος Ζβες
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 Images from the workshop

 Εικόνες από το εργαστήριο
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AAO project - Athens School of Fine Arts,
Master in Digital Arts

δράσεις ΑΑΟ - Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών,
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψηφιακών Μέσων Τέχνης

The aim of the academic workshop of 

the Against All Odds project, offered in col-

laboration with the postgraduate programme 

on Digital Art Media of the Athens School of Fine 

Arts, is to explore potential artistic actions in 

public areas of Athens using new technolo-

gies. Participating students, in collaboration 

with the workshop instructors, Lina Stergiou 

and Vicky Betsou, are called upon to formulate 

proposals and implement actions and works 

in public space which will address and involve 

citizens of all social groups. Students are given 

the opportunity to affect the city’s public space 

with ephemeral art projects, which explore 

the potential use of central architectural areas 

in Athens as stages for communication and 

participatory arts action. In this manner they 

are able , sometimes temporarily, to trans-

form rundown spots in the city centre into 

open areas for congregation, communication, 

exchange and participatory art actions that 

are purely democratic in nature, while, at the 

same time, exploring how works of art can 

communicate and function in a public urban 

context.

6

Digital art and activism

Ψηφιακή τέχνη και Ακτιβισμός

Σκοπός του ακαδημαϊκού εργαστηρίου των 

δράσεων Against All Odds που υλοποιείται σε 

συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Ψηφιακές Μορφές Τέχνης της Ανώτατης 

Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας είναι η διερεύ-

νηση καλλιτεχνικών πρακτικών παρέμβασης στον 

αστικό δημόσιο χώρο της Αθήνας χρησιμοποιώ-

ντας νέα τεχνολογικά και συνδυαστικά μέσα. Οι 

συμμετέχοντες φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Ψ.Μ.Τ.» 

σε συνεργασία με τις διδάσκουσες του εργαστηρί-

ου κυρία Λίνα Στεργίου και κυρία Βίκη Μπέτσου 

(προ)καλούνται να διαμορφώσουν προτάσεις 

και να υλοποιήσουν εικαστικές παρεμβάσεις και 

έργα στο δημόσιο χώρο τα οποία λειτουργούν, 

απευθύνονται και εμπλέκουν τους πολίτες όλων 

των κοινωνικών ομάδων. Τους  

δίνεται η ευκαιρία να επηρεάσουν το δημόσιο 

χώρο με εφήμερες καλλιτεχνικές δράσεις που δι-

ερευνούν την δυνατότητα χρήσης των αρχιτεκτο-

νικών επιφανειών εντός του κέντρου της Αθήνας 

ως μια πλατφόρμα επικοινωνίας και συμμετοχι-

κής καλλιτεχνικής δράσης. Δημιουργείται έτσι η 

δυνατότητα να μετατρέψουν έστω και προσωρι-

νά, υποβαθμισμένα σημεία του αστικού κέντρου 

σε διευρυμένους ανοιχτούς χώρους συνάθροισης, 

Coordination: Vicky Betsou and Lina Stergiou

Συντονισμός: Βίκη Μπέτσου, Λίνα Στεργίου
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Ψηφιακή τέχνη και Ακτιβισμός

AAO project - Athens School of Fine Arts, Master in Digital Arts

Athens, a system collapsing. Work in progress by Yiannis Karpouzis

Aθήνα, ένα σύστημα σε κατάρρευση. Εργασία σε εξέλιξη του Γιάννη Kαρπουζή
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One question and working hypothesis in 

this project is whether contemporary art can 

forsake the security of the isolated, protected 

milieu provided by galleries, museums and art 

lovers which it usually occupies and try out its 

ideas, proposals and actions in an open public 

space. What are conditions and parameters 

should be identified in this venture? How can 

the presence of contemporary art in a public 

space overcome the mistrust or indifference of 

viewers, as well as the socially detached role 

passing citizens ascribe to it? Is contemporary 

art capable of regaining the common public 

space as a collective ground open to indi-

viduality, creative expression, discourse and 

communication—ultimately, as a habitable 

space? 

This workshop takes place during the 

spring semester of 2011, and will be completed 

over seven sessions at the ASFA postgradu-

ate programme computer lab for Digital Art 

Media. Working alongside the two instructors, 

participants will explore and record potential 

intervention points in downtown Athens, i.e. 

available buildings: their location, archi-

tecture, history and, above all, their social 

επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων, συμμετοχι-

κών καλλιτεχνικών δράσεων με καθαρά δημοκρα-

τικό χαρακτήρα, διερευνώντας παράλληλα και 

την επικοινωνιακή δυνατότητα/λειτουργία των 

καλλιτεχνικών έργων μέσα στο δημόσιο αστικό 

περιβάλλον.

Ένα ερώτημα και μια υπόθεση εργασίας 

στην παρούσα έρευνα είναι αν η σύγχρονη τέχνη 

μπορεί να ξεπεράσει την ασφάλεια, τα στεγανά 

του ειδικού πεδίου, των θεσμών, μέσα στο οποίο 

προσδιορίζεται (αίθουσα τέχνης, Μουσείο, φιλό-

τεχνο κοινό) και να δοκιμάσει την λειτουργία της, 

τις διατυπώσεις, τις προτάσεις και τις δράσεις 

της, εκτεθειμένη στον ανοιχτό Δημόσιο χώρο. 

Ποιες προϋποθέσεις και ποιες παράμετροι πρέπει 

να εντοπιστούν σε αυτό το εγχείρημα. Πώς η 

παρουσία της σύγχρονης τέχνης στο Δημόσιο 

χώρο, μπορεί να ανατρέψει τη δυσπιστία ή την 

αδιαφορία του θεατή και τον κοινωνικά διαχωρι-

σμένο ρόλο που ο πολίτης της αποδίδει. Μπορεί 

η σύγχρονη τέχνη μέσα από παρεμβάσεις να 

ανακτήσει τον κοινό δημόσιο χώρο, ως συλλογικό 

τόπο ανοιχτό στην ιδιαιτερότητα, την δημιουργι-

κή έκφρασή, τον διάλογο, την επικοινωνία, ως 

χώρο τελικά κατοικήσιμο.

Το εργαστήριο διεξάγεται κατά το εαρινό 

Digital art and activism

Ψηφιακή τέχνη και Ακτιβισμός

AAO project - Athens School of Fine Arts, Master in Digital Arts

10:15 p.m. Heroon Square, Psyri district - Work in progress, Vicky Betsou
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ακαδημαϊκό εξάμηνο (άνοιξη 2011) και ολοκλη-

ρώνεται κατά τη διάρκεια επτά συναντήσεων στο 

εργαστήριο Η/Υ του Π.Μ.Σ. Ψηφιακές Μορφές 

Τέχνης της ΑΣΚΤ.  

Στη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμε-

τέχοντες σε συνεργασία με τις διδάσκουσες, 

διερευνούν και καταγράφουν τα δεδομένα σημεία 

επέμβασης στο κέντρο της Αθήνας (διαθέσιμα 

κτίρια – υλικά): τη θέση τους, την Αρχιτεκτονική 

τους, την Ιστορία τους και κυρίως τον κοινωνικό 

τους ρόλο όπως προκύπτει από τις σημερινές 

τους χρήσεις. Εντοπίζουν και χαρτογραφούν 

κοινωνικά προβλήματα και ζητήματα που θίγο-

νται (μειονότητες, ασθενείς κοινωνικές ομά-

δες, κοινωνική προσφορά κ.α.). Ερευνούν και 

αναλύουν αντίστοιχες καλλιτεχνικές πρακτικές 

και  παρεμβάσεων στον κοινωνικό και πολεοδο-

μικό ιστό. Εστιάζουν στην υλοποίηση εικαστικών 

παρεμβάσεων με τη χρήση της ψηφιακής τεχνο-

λογίας, που ενεργοποιούν έστω και εφήμερα τους 

συγκεκριμένους χώρους, παρέχοντας μέσω της 

καλλιτεχνικής έκφρασης ερεθίσματα για διάλογο 

και στοχασμό με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. 

Διερευνούν με ποιους τρόπους και σε ποιο βαθμό 

οι καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, 

αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, μπορούν 

role on the basis of their current use. They 

will identify and chart the various social is-

sues involved in each case (minorities, weak 

population groups, social contribution, etc.). 

The workshop will explore and analyse similar 

instances of artistic intervention in the social 

and urban fabric. The focus is on using digital 

technology to develop art projects, which will 

activate these spaces, if only temporarily, and 

provide stimuli for reflection and discourse 

throughout a broad spectrum of society. They 

explore how—and to what extent—an artistic 

initiative, which makes use of new technolo-

gies in a public space, can promote the resolu-

tion of social problems, engaging and involv-

ing the public at wide into artistic actions and 

thus serving as a podium, where citizens of all 

social backgrounds can identify social issues to 

be resolved, and how these issues can be con-

templated through the aesthetic parameters of 

the artistic proposals.

Ideas generated as part of this workshop 

will be proposed for inclusion in the Athens Art 

Week (Ministry of Culture, 9-15 May 2011) and 

will be part of the exhibition of the ΑΑΟ project 

at the Benaki Museum from June 6 till July 31.

10:15 μ.μ. πλατεία Ηρώων, Ψυρρή. Εργασία σε εξέλιξη. Βίκη Μπέτσου
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Ψηφιακή τέχνη και Ακτιβισμός

AAO project - Athens School of Fine Arts, Master in Digital Arts

Participantions: Assimina Assimakopoulou, Yannis Karpouzis, 
Vangelis Katikaridis, Andonis Kourkoulos, Nikos Mytilinios,  
Aristotelis Giorgos Sofianopoulos, Emilios Theofanous,  
Panayiotis Tomaras

Συμμετοχές: Ασημίνα Ασημακοπούλου, Γιάννης Καρπούζης, 
Βαγγέλης Κατικαρίδης, Αντώνης Κούρκουλος, Νίκος Μυτιλινιός, 
Αριστοτέλης Γιώργος Σοφιανόπουλος, Αιμίλιος Θεοφάνους, 
Παναγιώτης Τομάρας

Work in progress, Vicky Betsou
 
Εργασία σε εξέλιξη. Βίκη Μπέτσου
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να παρέχουν πλατφόρμες επίλυσης κοινωνικών 

προβλημάτων ή να «καλέσουν» και να εμπλέξουν 

το ευρύτερο κοινό σε συμμετοχικές καλλιτεχνικές 

δράσεις, παρέχοντας έτσι ένα είδος «βήματος» σε 

πολίτες ανεξαρτήτου κοινωνικής ομάδας για την 

κατάδειξη και ανάδειξη κοινωνικών ζητημάτων 

προς επίλυση και την στοχαστική επεξεργασία 

τους μέσω των αισθητικών παραμέτρων των 

καλλιτεχνικών προτάσεων. 

Οι καλλιτεχνικές προτάσεις που θα 

προκύψουν ως αποτέλεσμα του εργαστηρίου 

θα προταθούν για να ενταχθούν στην Athens Art 

Week του ΥΠ.ΠΟ.Τ., 9-15 Μαΐου 2011, και θα 

συμμετάσχουν στην έκθεση των δράσεων ΑΑΟ 

στο Μουσείο Μπενάκη από τις 6 Ιουνίου έως τις 

31 Ιουλίου.
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Rebar’s Commonspace project is an experimental 

evaluation of San Francisco’s “privately-owned 

public open spaces” or “POPOS.” Under San 

Francisco law, developers building in the 

downtown area must provide space within 

their building that is “open to the public.” 

Taking the form of courtyards, rooftop gar-

dens and corporate atriums, 14 POPOS have 

been created since the law was enacted in 

1985. Some of these spaces are open, inviting 

and activated by public use. Others are under 

heavy surveillance, difficult to find, appear 

private, or are fundamentally inaccessible. 

The goal of Commonspace is to systematically 

evaluate, activate and reclaim these spaces 

as a critical part of the public realm and as 

a valuable component of San Francisco’s 

intellectual and artistic commons. We aim to 

determine just how public these privately-owned 

public spaces are.

To evaluate the POPOS, Rebar –in part-

nership with a number of collaborators– cre-

ated a series of “paraformances” – performance 

actions designed to probe the spaces’ implicit 

social codes. The paraformances varied in 

their complexity, from subtle coordinated 

group behaviors to complex, organized events, 

Το project Commonspace της Rebar αφορά 

την πειραματική αξιολόγηση των «ιδιόκτητων 

ανοιχτών δημόσιων χώρων» (privately-owned 

public open spaces – POPOS) του Σαν Φρανσί-

σκο. Βάσει της νομοθεσίας του Σαν Φρανσίσκο, οι 

νέες οικοδομές στο κέντρο της πόλης πρέπει να 

προβλέπουν έναν χώρο εντός του κτιρίου που θα 

είναι «ανοιχτός στο κοινό». Από τότε που τέθηκε 

σε ισχύ ο νόμος αυτός το 1985, έχουν δημιουργη-

θεί 14 τέτοιοι χώροι που μπορεί να έχουν τη μορφή 

αυλής, roof garden ή αιθρίου. Κάποιοι από τους 

χώρους αυτούς είναι όντως ανοιχτοί και φιλόξενοι 

και παίρνουν ζωή από τη δημόσια χρήση τους· 

κάποιοι άλλοι βρίσκονται υπό εντατική φρούρηση, 

είναι δύσκολα εντοπίσιμοι, μοιάζουν να είναι ιδι-

ωτικοί ή είναι στην ουσία απροσπέλαστοι. Στόχος 

του Commonspace είναι η συστηματική αξιολόγηση, 

η ενεργοποίηση και η ανάκτηση αυτών των χώρων 

ως καίριων στοιχείων του δημόσιου χώρου και 

ως πολύτιμων συστατικών της πνευματικής και 

καλλιτεχνικής ζωής του Σαν Φρανσίσκο. Θέλουμε 

να προσδιορίσουμε πόσο δημόσιοι είναι τελικά αυτοί 

οι ιδιόκτητοι δημόσιοι χώροι.

Για την αξιολόγηση των POPOS, η Rebar 

–μαζί με ορισμένους συνεργάτες– ανέπτυξε μια 

σειρά από «paraformances»: ένα είδος περφόρ-

μανς-δράσεων σχεδιασμένων να αποκαλύψουν 

1

Commonspace Project

Rebar

08-09/06/2011 
Benaki Museum | Μουσείο Μπενάκη
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1. Ένα απαλό κουδούνισμα ξυπνά τους συμμετέχοντες 
στη δράση Nappening. Ευγενική παραχώρηση: Rebar.
2. Άδειες σεζλόνγκ περιμένουν τους χρήστες που θα 
κοιμηθούν εκεί στο πλαίσιο της δράσης Nappening. 
Ευγενική παραχώρηση: Rebar.

1. A gentle ring of the bell wakes nappers at the Nappen-
ing. Courtesy: Rebar.
2. Empty chaise lounges await nappers at the Nappen-
ing. Courtesy: Rebar.
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1. Close up of the sign posted outside 55 Second Street, 
San Francisco, designating part of the building as a 
“Public Open Space.” Courtesy: Rebar.
2. Nappening in progress. Courtesy: Rebar.

1.  Κοντινή λήψη της πλάκας που έχει αναρτηθεί 
στην πρόσοψη του κτιρίου στη διεύθυνση 55 Second 
Street, Σαν Φρανσίσκο, και ορίζει μέρος του κτιρίου 
ως «Ιδιόκτητο Δημόσιο Χώρο». Ευγενική παραχώρηση: 
Rebar.
2. Η δράση Nappening σε εξέλιξη. Ευγενική 
παραχώρηση: Rebar.

Exterior of 55 Second Street, San Francisco, USA. This 
building is the location of one of the “privately-owned 
public spaces” or “POPOS,” as designated by the silver 
plaque posted to the right of the doors. Courtesy: Rebar.

Εξωτερικό του κτιρίου στη διεύθυνση 55 Second Street, 
Σαν Φρανσίσκο, Η.Π.Α. Το κτίριο αυτό περιλαμβάνει 
έναν από τους «ιδιόκτητους δημόσιους χώρους» ή 
POPOS, όπως επισημαίνει και η ασημένια πλάκα που έχει 
αναρτηθεί στα δεξιά των θυρών. Ευγενική παραχώρηση: 
Rebar.

Commonspace Project

Rebar
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including the Nappening.

The Nappening was a free, public napping 

space, open to anyone. On a sunny afternoon 

we provided a relaxing napping environment, 

with comfortable chaise lounges, sooth-

ing sounds and blankets. After a 20-minute 

nap, guests were offered coffee and cookies. 

The event was fully booked and success-

fully, if temporarily, expanded the defini-

tion of “prosperity” within the heart of San 

Francisco’s financial district. Interestingly, 

several law firms in the building in which the 

Nappening took place complained to building 

management that a “free napping event” 

would promote laziness and a casual attitude 

toward work among their employees. In real-

ity, the reverse is true: a 2002 study by health 

researchers at Harvard University has demon-

strated that a short daily nap actually increases 

worker productivity.1

But San Francisco is not Athens. San 

Francisco (and America) does not have the cul-

tural tradition of the “siesta” that is common 

among Mediterranean cultures. Yet, what 

originated as an ancient folk custom has now 

been given scientific credibility by Harvard 

researchers. What Greeks have known for mil-

lennia –that an afternoon rest after a meal is 

both very pleasant and good for the constitu-

tion– has now been borne out by world-class, 

cutting-edge scientific research. Thus, any 

complete and contemporary understanding of 

“productivity” must include the unlikely and 

seemingly contradictory image of a worker 

quietly relaxing in afternoon sleep.

For all its playful intentions, Commons-

pace raises serious concerns regarding the qual-

ity and character of urban public space. If left 

solely in the hands of private interests, public 

space will surely devolve to serve primarily 

those private interests rather than the inter-

ests of the public citizenry. It may be up to us, 

τους υπόρρητους κοινωνικούς κώδικες των χώρων 

αυτών. Οι paraformances παρουσίαζαν διάφο-

ρους βαθμούς πολυπλοκότητας, από ανεπαίσθη-

τες συντονισμένες ομαδικές συμπεριφορές μέχρι 

σύνθετες οργανωμένες εκδηλώσεις, και μεταξύ 

αυτών ήταν και το Nappening.

Το Nappening ήταν ένας δωρεάν χώρος 

για έναν απογευματινό υπνάκο, ανοιχτός στους 

πάντες. Ένα ηλιόλουστο απόγευμα στήσαμε ένα 

χαλαρωτικό περιβάλλον με άνετες σεζλόνγκ, 

απαλή μουσική υπόκρουση και κουβέρτες. Μετά 

από έναν υπνάκο 20 λεπτών, προσφέρονταν στους 

φιλοξενούμενους καφές και μπισκότα. Οι θέσεις 

καλύφθηκαν όλες και το όλο γεγονός διεύρυνε, 

έστω και προσωρινά, τον ορισμό της «ευμά- 

ρειας» στην καρδιά της επιχειρηματικής ζώνης 

του Σαν Φρανσίσκο. Το ενδιαφέρον είναι ότι 

αρκετές δικηγορικές φίρμες στο κτίριο όπου 

έλαβε χώρα το Nappening διαμαρτυρήθηκαν στη 

διεύθυνση του συγκροτήματος με τον ισχυρισμό 

ότι ένα «πρόγραμμα δωρεάν ύπνου» θα ενθάρρυνε 

την τεμπελιά και τη χαλαρή στάση των υπαλλήλων 

τους έναντι της δουλειάς τους. Στην πραγματικό-

τητα, ισχύει το αντίθετο: το 2002, μια έρευνα ει-

δικών της υγείας από το Χάρβαρντ έδειξε ότι ένας 

σύντομος ύπνος στη διάρκεια της ημέρας αυξάνει 

την παραγωγικότητα των εργαζομένων.1

Το Σαν Φρανσίσκο όμως δεν είναι Αθήνα. 

Το Σαν Φρανσίσκο (και η Αμερική) δεν έχει την 

παράδοση της μεσημεριανής σιέστας που συνη-

θίζουν οι μεσογειακοί λαοί. Και να τώρα που κάτι 

ριζωμένο σε αρχαία έθιμα βρίσκει την επιστημο-

νική του δικαίωση από τους ερευνητές του Χάρ-

βαρντ. Αυτό που οι Έλληνες γνωρίζουν εδώ και 

χιλιετίες –ότι η ανάπαυση μετά το γεύμα είναι και 

ευχάριστη και ευεργετική για τον οργανισμό– επα-

ληθεύεται πλέον από τις πιο προηγμένες επιστη-

μονικές έρευνες. Έτσι, μια πλήρης και σύγχρονη 

θεώρηση του όρου «παραγωγικότητα» πρέπει πια 

να περιλαμβάνει την αναπάντεχη και φαινομενικά 

αντιφατική εικόνα ενός εργαζόμενου παραδομέ-

νου σε έναν ήσυχο απογευματινό υπνάκο.
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1. The “privately-owned public space” at 55 Second 
Street and the location of the Nappening. Courtesy: 
Rebar.
2. Nappening signage on the day of the event. Courtesy: 
Rebar.

1. Ο «ιδιόκτητος δημόσιος χώρος» στη διεύθυνση 55 
Second Street και χώρος διεξαγωγής του Nappening. 
Ευγενική παραχώρηση: Rebar.
2. Ενημέρωση για το Nappening την ημέρα διεξαγωγής 
της δράσης. Ευγενική παραχώρηση: Rebar.
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as artists and citizens, to animate and activate 

these spaces, to prevent them, against all 

odds, from being enclosed permanently be-

hind the impenetrable walls of privatization. 

Though surely Greek audiences must 

be weary of Americans who arrive quoting 

ancient Greek philosophers, please indulge us 

this once as we quote Aristotle’s famous pas-

sage on the “Tragedy of the Commons”:

“What is common to the greatest num-

ber gets the least amount of care. Men pay 

most attention to what is their own; they care 

less for what is common; or at any rate they 

care for it only to the extent to which each is 

individually concerned. Even when there is 

no other cause for inattention, men are more 

prone to neglect their duty when they think 

that another is attending to it.”2

1.  United States National Institute of Mental Health, “Power 
Nap” Prevents Burnout; Morning Sleep Perfects a Skill (Press Release, 
July 2, 2002). Available at: http://www.nimh.nih.gov/science-
news/2002/power-nap-prevents-burnout-morning-sleep-
perfects-a-skill.shtml

2.  Aristotle, Politics (Oxford: Clarendon Press, 1946), 1261b.

Παρά την παιγνιώδη του διάθεση, το 

πρόγραμμα Commonspace θέτει μερικά καίρια ερω-

τήματα ως προς την ποιότητα και τον χαρακτήρα 

του δημόσιου αστικού χώρου. Αν αφεθεί πλήρως 

στα χέρια ιδιωτικών συμφερόντων, είναι βέβαιο 

ότι ο δημόσιος χώρος θα καταλήξει να υπηρετεί 

πρωτίστως αυτά τα συμφέρονται και όχι εκείνα 

των απλών πολιτών. Ίσως εναπόκειται σε μας, 

ως καλλιτέχνες και πολίτες, να δώσουμε ζωή 

και δράση στους χώρους αυτούς και να μην τους 

αφήσουμε –ενάντια σε κάθε αντιξοότητα, against 

all odds– να κλειστούν για πάντα πίσω από τα 

αδιαπέραστα τείχη της ιδιωτικοποίησης.

Μπορεί το ελληνικό κοινό να έχει βαρεθεί 

να ακούει Αμερικανούς να έρχονται εδώ και να 

παραπέμπουν σε αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, 

αλλά θα μας επιτρέψετε μία μόνη αναφορά στον 

Αριστοτέλη και την περίφημη αποστροφή του 

σχετικά με την «Τραγωδία των Κοινών»:

«ἥκιστα γὰρ ἐπιμελείας τυγχάνει τὸ 
πλείστων κοινόν· τῶν γὰρ ἰδίων μάλιστα 
φροντίζουσιν, τῶν δὲ κοινῶν ἧττον, ἢ ὅσον 
ἑκάστῳ ἐπιβάλλει· πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις ὡς ἑτέρου 
φροντίζοντος ὀλιγωροῦσι»

[ό,τι είναι κοινό σε πολλούς φροντίζεται 

λιγότερο, γιατί ο καθένας φροντίζει κυρίως τα δικά 

του, ενώ τα κοινά τα φροντίζει πολύ λιγότερο απ’ 

όσο πρέπει. Τα παραμελούν κυρίως επειδή νομί-

ζουν ότι τάχα θα τα φροντίσει ο άλλος]2

1.  United States National Institute of Mental Health, “Power Nap” 
Prevents Burnout; Morning Sleep Perfects a Skill (Δελτίο Τύπου, 2 Ιου-
λίου 2002). Βλ.: http://www.nimh.nih.gov/science-news/2002/
power-nap-prevents-burnout-morning-sleep-perfects-a-skill.
shtml

2.  Aristotle, Politics (Oxford: Clarendon Press, 1946), 1261b. Ελλη-
νικό πρωτότυπο κείμενο & μετάφραση: Αριστοτέλης, Πολιτικά 1, 
Μετάφραση: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου, Αθήνα: Κάκτος, χ.χ.
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The concept of community is characterized 

by a constant interaction among the individu-

als who make up the community. But what 

are its boundaries at any given place and time, 

and of what identities is it comprised? Does it 

describe a singular set or a plurality of sets – 

and what are the links between them?

The designation “national” before an 

identity is achieved through the spatial and 

temporal memories of a community which 

we call a “nation”. Yet if we take into account 

today’s social, political and economic traits 

of constant mobility, globalization and localized 

multiculturalism, the term “national identity” 

becomes obsolete.

The city of Athens has now gone beyond 

the notion of a state capital; it is experienced 

as a city-metropolis in progress. The individuals 

who nowadays “feed” it and put it in motion 

constitute the new community, which shapes 

its new-found identity through their daily inter-

action.

The Athenian citizen’s public urban space 

is largely limited to the state- and privately-

owned channels. The public urban space of 

the displaced citizen, the alien, the political 

refugee or the economic migrant emerges as 

marginalized and illegal. The need to invest 

Η έννοια της κοινότητας προσδιορίζεται από 

μία συνεχή αλληλεπίδραση των ανθρώπων που την 

απαρτίζουν. Ποια είναι, όμως, τα όριά της σε κάθε 

τόπο και χρόνο και ποιες οι ταυτότητες που μπορεί 

να υφαίνουν τα σύνολά της; Περιγράφει ενικό ή 

πληθυντικό αριθμό συνόλων και ποιοι οι δεσμοί 

τους; 

Ο επιθετικός προσδιορισμός μίας ταυτό-

τητας ως «εθνικής» πετυχαίνεται μέσα από τις 

χωρικές και χρονικές μνήμες μίας κοινότητας που 

αποκαλούμε «έθνος». Αν, όμως, υπολογίσουμε τα 

σημερινά κοινωνικά και πολιτικοοικονομικά δεδο-

μένα της συνεχούς μετακίνησης, της παγκοσμιότητας 

και της σημειακής πολυπολιτισμικότητας, η «εθνική 

ταυτότητα» αποτελεί μία πεπερασμένη λέξη. 

Η πόλη της Αθήνας ξεπερνάει πλέον την 

έννοια της πόλης-πρωτεύουσας. Βιώνεται ως μία 

πόλη-μητρόπολη σε εξέλιξη. Οι άνθρωποι που την 

«τροφοδοτούν» και τη θέτουν σε κίνηση σήμερα,  

είναι η νέα κοινότητα που εν δυνάμει δημιουργεί 

την καινοφανή ταυτότητά της μέσα από την καθημε-

ρινή αλληλεπίδρασή τους. 

O αστικός δημόσιος χώρος του Αθηναίου 

πολίτη περιορίζεται σε μεγάλο ποσοστό στα κανάλια 

της κρατικής και ιδιωτικής αναμετάδοσης. Ο αστι-

κός δημόσιος χώρος του εκτοπισμένου πολίτη, του 

ξένου, του πολιτικού πρόσφυγα, του οικονομικού 

μετανάστη μεταφράζεται ως περιθωριοποιημένος 

2
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the space of Athens with new meaning has 

become urgent. 

What we need to explore are the ways in 

which the inhabitants interact, the exchange 

of cultures and ideas as a reaction to the top-

down segregation imposed by state, para-state, 

by police suppression and violence, and by the 

highly contagious disease of xenophobia.

Urban Situations is a joint action of the 

Nomadic Architecture Network and the 

Against All Odds project. It comprises a series 

of workshops on urban situations in the city of 

Athens, which will take place in collaboration 

with architects, artists and local people from 

various backgrounds. The subjects examined 

in these workshops concern the public sphere, 

with the emphasis on migration, borders, 

displacement, common resources and social 

ecology. The workshops focus on the human 

condition as defined by Hannah Arendt, i.e. 

on man as a social and political being within 

a public sphere. We are interested in finding 

out how, in the current conditions of crisis, 

architecture and art can help by supporting 

the various communities and their demands 

and by creating new dynamics characterized 

by a multiple sense of belonging.

In Athens these days, the manifestation 

of the notion of “multitude”, as defined by 

Paolo Virno1 and later by Negri, is plain to see, 

especially in the centre of the city.2 By this def-

inition, a “multitude” consists of people who 

never feel “at home” wherever they are, who 

are essentially alien in every place they go. The 

population in downtown Athens has changed; 

its inhabitants no longer conform to the old 

models of society, and there is much change-

ability in the ways of living.3 Many people are 

in a state of exception, without identity: a 

lot of them are unemployed, others have no 

official papers. This is a post-capitalist situ-

ation in which all parameters have changed 

και παράνομος. Η ανάγκη επανανοηματοδότησης 

του δημόσιου χώρου της πόλης της Αθήνας καθί-

σταται επιτακτική. 

Οι τρόποι της αλληλεπίδρασης των κατοί-

κων, της ανταλλαγής πολιτισμών και ιδεών είναι 

αυτοί που χρειάζονται να διερευνηθούν, εν είδει 

αντίδρασης στον από πάνω πρός τα κάτω χωρικό δια-

χωρισμό της κρατικής, παρακρατικής και αστυνο-

μικής καταστολής και αυθαιρεσίας και της εύκολα 

μεταδιδόμενης ασθένειας της ξενοφοβίας. 

Οι Αστικές καταστάσεις είναι μια συνεργασία 

του Δικτύου Νομαδικής Αρχιτεκτονικής με τις 

δράσεις Against Αll Οdds.

Πρόκειται για εργαστήρια αστικών καταστά-

σεων που αφορούν την πόλη της Αθήνας. Τα εργα-

στήρια και οι χαρτογραφήσεις θα πραγματοποιη-

θούν σε συνεργασία με αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, 

κατοίκους διαφορετικών προελεύσεων. Τα θέματα 

που απασχολούν τα εργαστήρια αυτά αφορούν τη 

δημόσια σφαίρα με έμφαση στη μετανάστευση, τα 

σύνορα, τον εκτοπισμό, τους κοινούς πόρους, και 

την κοινωνική οικολογία. Τα εργαστήρια επικε-

ντρώνονται στην ανθρώπινη κατάσταση (la vita ac-

tiva), όπως ορίζεται από τη Hanna Arendt, o άν-

θρωπος δηλαδή ως κοινωνικό και πολιτικό ον μέσα 

στην ύπαρξη μιας δημόσιας σφαίρας. Το ενδιαφέ-

ρον εστιάζεται στο πώς στις σημερινές συνθήκες 

κρίσης των κοινών πόρων, του περιβάλλοντος, των 

πόλεων, η αρχιτεκτονική και η τέχνη μπορούν να 

συμβάλλουν υποστηρίζοντας τις κοινότητες και τα 

αιτήματά τους και δημιουργώντας νέες δυναμικές 

που χαρακτηρίζονται από το πολλαπλό ανήκειν.

Στην Αθήνα είναι πλέον φανερή η έννοια 

του «πλήθους» όπως την είχε ορίσει ο Paolo Virno1 

και αργότερα ο Negri, ειδικά στο κέντρο της.2 

Το «πλήθος» αποτελείται από ανθρώπους που 

δεν αισθάνονται «σαν στο σπίτι τους» όπου κι αν 

βρίσκονται, στην ουσία είναι ξένοι οπουδήποτε. 

Το κέντρο της Αθήνας έχει αλλάξει πληθυσμιακά. 

Οι κάτοικοί του δεν ανταποκρίνονται στα παλιά 

κοινωνικά μοντέλα. Υπάρχει μία μεταβλητότητα 

στις μορφές ζωής.3 Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται 
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radically, on many levels, and reflects an anti-

ecological and spatially unfair approach to 

the city. According to Guattari,4 ecology seeks 

to redefine man’s relationship with nature 

as well as with the social environment and 

human subjectivity. Ecology must concern the 

others, the “alterity” of the city. We adopt the 

term social ecology, whereby nature is seen as 

a world of participation and interaction.5

The first urban situation-workshop focuses 

on immigrants and refugees and starts with 

a visit of solidarity to the 300 hunger strik-

ers at the Livieratos (Ypatia) Building. The 

workshop examines the different spatial 

conditions with which they are faced. Their 

hunger strike started on the 25th of January. 

First they settled in the unused public build-

ing of the Law School, which is designated by 

law as university asylum. This rekindled the 

old controversy about the concept of univer-

sity asylum in Greece and led to unnecessary 

strife. The whole operation could have been 

seen as a gesture of hospitality and care for 

the hunger strikers; instead, the building 

was surrounded by heavy police forces and 

the situation evolved into a crisis. The strikers 

were then moved to a private space – a section 

of the Livieratos (Ypatia) Building where only 

the ground floor was made available. Most of 

the strikers stayed in tents out in the open. 

Rain, humidity and lack of space were the 

conditions they had to endure for days while 

their struggle tested their physical endurance. 

A great display of solidarity led to an improve-

ment in their living conditions. Many of them 

became too weak and had to be hospitalized. 

Eventually, after 40 days the hunger strikers 

secured certain rights. Yet we cannot claim 

that the problems in immigrant reception 

and housing are now solved. The majority of 

immigrants have fled from war or poverty, and 

σε κατάσταση εξαίρεσης, χωρίς ταυτότητα: πολλοί 

άνθρωποι είναι άνεργοι, άλλοι δεν έχουν χαρτιά. 

Πρόκειται για μια κατάσταση μετα-καπιταλιστική, 

στην οποία τα δεδομένα έχουν αλλάξει πολύ και 

σε πολλά επίπεδα. Πρόκειται για μία αντιοικολο-

γική και χωρίς χωρική δικαιοσύνη αντιμετώπιση 

της πόλης. Σύμφωνα με τον Guattari4 η οικολογία 

αναζητά τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων του 

ανθρώπου με τη φύση αλλά και με το κοινωνικό 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υποκειμενικότητα. 

Η οικολογία πρέπει να αφορά τους άλλους, την 

«ετερότητα» της πόλης. Υιοθετούμε τον όρο κοινω-

νική οικολογία, όπου η φύση αποτελεί ένα κόσμο 

συμμετοχής και αλληλεπίδρασης.5

H πρώτη αστική κατάσταση-εργαστήριο εστιά-

ζει στους μετανάστες και πρόσφυγες και ξεκινάει 

με την επίσκεψη και έκφραση αλληλεγγύης στους 

300 απεργούς πείνας στο Μέγαρο Λιβιεράτου-Υπα-

τία. Εξετάζει στις διαφορετικές χωρικές καταστά-

σεις που αντιμετώπισαν. Η απεργία πείνας τους 

ξεκίνησε στις 25 Ιανουαρίου. Αρχικά εγκαταστά-

θηκαν σε κενό –από άποψη χρήσης– χώρο, αυτόν 

του δημόσιου κτιρίου της Νομικής σχολής, έναν 

θεσμοθετημένο χώρο ασύλου. Η κατοίκηση αυτή 

αναζωπύρωσε διαξιφισμούς σχετικά με την έννοια 

του ασύλου στην Ελλάδα δημιουργώντας αδικαιο-

λόγητη αναταραχή. Θα μπορούσε η όλη επιχείρη-

ση να αποτελέσει μια χειρονομία φιλοξενίας και 

φροντίδας για τους απεργούς πείνας. Αντί αυτού 

εμφανίστηκαν έξω από τη Νομική ισχυρές αστυ-

νομικές δυνάμεις και δημιουργήθηκε κρίση. Στη 

συνέχεια μεταφέρθηκαν σε έναν ιδιωτικό χώρο, σε 

τμήμα του Μεγάρου Λιβιεράτου (Υπατία), όπου 

μόνο το ισόγειο διατέθηκε προς χρήση. Οι περισ-

σότεροι έζησαν στον εξωτερικό χώρο, σε σκηνές. 

Νερά, υγρασία, συνωστισμός ήταν οι συνθήκες 

στις οποίες έζησαν για ημέρες, ενώ ο αγώνας τους 

ήταν αγώνας με το σώμα τους και τις αντοχές του. 

Υπήρξε μεγάλη αλληλεγγύη που βελτίωσε τις συν-

θήκες κατοίκησης. Πολλοί δεν άντεξαν, μεταφέρ-

θηκαν στα νοσοκομεία της Αθήνας. Έπειτα από 40 
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in most cases they live without any rights in 

unsuitable places, often out in the streets and 

squares of Athens, in abandoned buildings 

or in apartments where they pay rent “by the 

mattress”.

All this demonstrates the social and 

political shortcomings in today’s Greece. The 

center of Athens is crying out for a change in 

its spatial and social conditions. It serves as a 

temporary stopover for people who wish to go 

further into Europe. Under the Dublin Conven-

tion, however, their stay becomes permanent 

and illegal, and they are under constant 

threat of being sent back to the country they 

have fled. The housing of the refugees in the 

Ypatia Building can serve as an opportunity for 

developing a new situation in central Athens, 

which is about finding places for the tempo-

rary hosting of people who use Athens as a 

stopover. The unused buildings can be used 

again and play a part in shaping the character 

of the city, while the inhabitants, temporary 

or not, will not feel displaced in its public sphere.

The second urban situation-workshop  is 

about the former airport at Elliniko, and the 

subject is “an urban field – a common asset for 

Athens”; it is about the area of Elliniko becom-

ing an urban field for the benefit of Athens 

and its inhabitants. 

Athens is a city in which the wild natu-

ral elements are “fighting for existence” on its 

remote outskirts. Its people are largely cut off 

from the original Athenian landscape and its 

nature. This makes it imperative that we come 

up with a way of life which has stronger social 

ties and is in balance with nature, both within 

and outside the city. We need to go beyond the 

standard proposals for development and rede-

fine ways of galvanizing citizens into rediscovering 

the public urban land.

ημέρες διαμαρτυρία οι απεργοί κέρδισαν ορισμένα 

δικαιώματα. Όμως δεν μπορούμε να ισχυριστούμε 

ότι το ζήτημα υποδοχής και στέγασης των μετανα-

στών έχει λυθεί. Οι μετανάστες στην πλειονότητά 

τους έρχονται από πολέμους, φτώχεια, ζουν συνή-

θως χωρίς δικαιώματα σε χώρους ακατάλληλους, 

συχνά σε δρόμους και πλατείες της Αθήνας ή σε 

εγκαταλειμμένα κτίρια ή σε διαμερίσματα που τα 

πληρώνουν «με το στρώμα». 

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τις κοινω-

νικές και πολιτικές ελλείψεις και ανάγκες του 

σύγχρονου ελλαδικού χώρου. Το αθηναϊκό κέντρο 

είναι αυτό που φωνάζει για αλλαγή των χωρικών 

και κοινωνικών συνθηκών. Αποτελεί το σημείο 

προσωρινής διαμονής μεταναστών που θέλουν 

να εισέλθουν στην Ευρώπη. Με τη Συνθήκη του 

Δουβλίνου, όμως, η διαμονή γίνεται μόνιμη, 

παράνομη και με τον φόβο της επιστροφής στη 

χώρα απ’ όπου έφυγαν. Η στέγαση των απεργών 

στην Υπατία στέκει ως αφορμή για να παραγάγει 

κανείς μία διαφορετική συνθήκη του κέντρου της 

Αθήνας. Αυτή αφορά την εξεύρεση χώρων φιλο-

ξενίας και προσωρινής διαμονής των ανθρώπων 

που χρησιμοποιούν την Αθήνα ως τον ενδιάμεσο 

σταθμό. Τα κενά χρήσης κτίρια μπορούν να γίνουν 

πλήρη συνδιαμορφώνοντας τον χαρακτήρα της 

πόλης, με τον κάτοικο –προσωρινό και μη– να μη 

νιώθει εκτοπισμένος στη δημόσια σφαίρα της.

Η δεύτερη αστική κατάσταση-εργαστήριο 
ασχολείται με το Ελληνικό με θέμα «ένας αστικός 

αγρός - κοινό αγαθό για την Αθήνα». Το Ελληνικό 

θα μπορούσε ν’ αποτελέσει έναν αστικό αγρό, ως 

κοινό αγαθό για την Αθήνα και τους κατοίκους της. 

Η Αθήνα είναι ένα περιβάλλον πόλης όπου 

το άγριο και φυσικό βρίσκεται αμυνόμενο στις 

παρυφές του. Ο κάτοικος έχει αποκοπεί σε μεγάλο 

βαθμό από το φυσικό αθηναϊκό τοπίο και ανάγλυ-

φο. Η σχέση αυτή καθιστά αναγκαία την εύρεση 

ενός τρόπου ζωής με πιο ισχυρούς κοινωνικούς δε-

σμούς και σε ισορροπία με τη φύση, μέσα και έξω 

από την πόλη. Πέρα από τις τυπικές προτάσεις 
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αναπλάσεων ισοπεδωτικού χαρακτήρα χρειάζεται 

να επαναπροσδιοριστούν οι πρακτικές ενεργοποίησης 

των πολιτών με σκοπό την επανανακάλυψη του δημό-

σιου αστικού εδάφους.

Χώρος συνδεδεμένος με το φαντασιακό του 

ταξιδιού, της αναχώρησης αλλά και της επιστρο-

φής στην πόλη, το Ελληνικό είχε καθοριστική 

σημασία γι’ αυτούς που το έζησαν ως αεροδρόμιο. 

Σήμερα είναι ένα «κενό», στο οποίο όμως η φύση 

έχει αρχίσει να αναδύεται μέσα από το έδαφός του, 

αγριόχορτα, ένας τεράστιος άγριος φίκος και άλλα 

μεσογειακά φυτά είναι τα σημάδια ότι το παλιό 

αεροδρόμιο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ση-

μαντικό αγαθό για την Αθήνα, έναν αστικό αγρό. 

Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει και απασχολεί 

μελετητές, αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, τους 

γύρω δήμους, τους κατοίκους όλης της Αθήνας. 

Η επικρατούσα άποψη είναι αυτή του μητροπο-

λιτικού πάρκου που όμως είναι υπό διερεύνηση 

το περιεχόμενο αυτού του όρου. Προσκαλούνται 

αρχιτέκτονες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα 

αυτό, εκπρόσωποι δήμων και τοπικών συλλόγων. 

Σκοπός είναι να συζητηθεί το ζήτημα διεξοδικά 

και να καταλήξουμε στη μεθοδολογία υλοποίησης 

μιας πρότασης που να αφορά το Ελληνικό ως κοινό 

αγαθό.

Στο εργαστήριο αυτό συνεργάζεται η αρχιτέ-

κτων Ασπασία Κουζούπη.

Η τρίτη αστική κατάσταση-εργαστήριο αφορά 

το κέντρο της Αθήνας και τον μετασχηματισμό 

του, και θέτει το ερώτημα τι γίνεται με τους κε-

νούς χώρους και τον δημόσιο χώρο (πλατείες, πάρ-

κα κ.λπ.) ως κοινό αγαθό. Θα πραγματοποιηθεί 

δράση στην πλατεία Κουμουνδούρου (Ελευθερίας).

Στην Αθήνα του 2011 ο σταδιακός εκτοπι-

σμός ομάδων πληθυσμού χαμηλότερων εισο-

δημάτων από τις γειτονιές του κέντρου είναι 

αδιαμφισβήτητο γεγονός. Η ιδέα της επανακα-

τοίκησής τους από εμπορικά και ψυχαγωγικά 

κέντρα και ομάδες υψηλότερων εισοδημάτων 

λανσάρεται με όλο και πιο επεκτατικούς ρυθμούς. 

As a place associated with the notion of 

travel, Elliniko remains significant as a point 

of departure and return to the city for those 

who remember it as the Athens airport. Today 

it stands empty, yet nature has begun to re-

emerge from the soil: wild grass, a huge ficus 

tree, and other Mediterranean plants are signs 

that the old airport could become a major 

asset for Athens – an urban field. The whole 

issue is an ongoing concern for the adjacent 

municipalities and the entire population of 

Athens and has been addressed by designers 

and architectural competitions. The prevail-

ing view is in favor of creating a metropolitan 

park, although the exact meaning of the term 

is still debated. We invite architects who have 

examined the issue and representatives from 

local authorities and societies to discuss these 

matters in detail and arrive at a methodology 

for implementing a proposition which will 

promote Elliniko as a common asset.

This workshop will be held with the 

cooperation of architect Aspasia Kouzoupi.

The third urban situation-workshop  con-

cerns the center of Athens and its transforma-

tion, and raises the question of how to treat 

the unused spaces and public areas (squares, 

parks, etc.) as a public asset. The project in-

volves an action in Koumoundourou (Elefthe-

rias) Square.

In the Athens of 2011 the gradual dis-

placement of lower-income populations from 

downtown neighborhoods is an indisputable 

fact, as the idea of using them for commer-

cial and recreation centers and as residential 

areas for higher-income groups spreads and 

takes over. This disruption of the notion of 

neighborhood through the gradual or abrupt 

introduction of a concentrated consumerist 

culture leads to a decline in the vitality of 

everyday life. In the name of affluence and 

Athens, Urban situations

Nomadic Architecture Network

Aθήνα, Αστικές καταστάσεις
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refurbishment, “sweep operations” are carried 

out in the city’s public spaces, driving out the 

“illegal” immigrants who are trying to find 

their way amidst the chaos of an inhospitable 

metropolitan Athens.

The gentrification of the city centre flirts 

with state and police suppression and gradu-

ally commercializes (prostitutes) its public 

areas. Since 1998, Koumoundourou Square has 

been hosting immigrants. First it was Kurd 

refugees who camped there for three months. 

Today, following the architectural competition 

and its makeover, the square continues to host 

immigrants –mostly new arrivals who often 

sleep in cardboard boxes– and serves as their 

meeting point.

The action in Koumoundourou Square 

aims to create a hospitable common area that 

abolishes the boundaries that are formed 

within the city. The idea is to present the sto-

ries of the people who live in the nearby blocks 

of flats and of those who find refuge in the 

square, and also to compile their demands. 

Another part of the action is to map the 

unused buildings and other spaces in the area 

and explore the possibility of turning those 

into shelters, guesthouses, restaurants, cen-

ters for the exchange and recycling of goods, 

plots to be used as gardens – in other words, 

various facilities which will provide shelter, 

food, information and a social life to those 

who need them.

Η αποδιοργάνωση της έννοιας της γειτονιάς 

με την απότομη ή και σταδιακή εισαγωγή ενός 

πολιτισμού της συγκεντρωτικής καταναλωτικής 

κουλτούρας οδηγεί σε μία παρακμή της ζωτικό-

τητας της καθημερινής ζωής. Στο όνομα της ανά-

πλασης και της ευημερίας, επιχειρήσεις σκούπας 

πραγματοποιούνται στον δημόσιο χώρο της πόλης, 

διώκοντας τους «παράνομους», μετανάστες που 

αναζητούν τον δρόμο τους μέσα στο χάος της 

μητροπολιτικής και αφιλόξενης Αθήνας.

Ο εξευγενισμός του κέντρου ερωτοτροπεί 

με την κρατική και αστυνομική καταστολή και 

εμπορεύεται (εκπορνεύει) το δημόσιο έδαφος της 

πόλης σε συνεχόμενα επεισόδια. Η πλατεία Κου-

μουνδούρου φιλοξενεί μετανάστες από το 1998. 

Αρχικά φιλοξένησε Κούρδους πρόσφυγες που είχαν 

κατασκηνώσει εκεί για τρεις μήνες. Σήμερα, μετά 

τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και την υλοποίηση 

της ανάπλασής της, η πλατεία εξακολουθεί να 

προσελκύει και να φιλοξενεί μετανάστες, κυρίως 

νεοαφιχθέντες που συχνά κοιμούνται σε χαρτόκου-

τα, και να λειτουργεί ως τόπος συνάντησής τους.

Η δράση της πλατείας Κουμουνδούρου 

έχει σκοπό να δημιουργήσει έναν κοινό φιλόξενο 

τόπο διασχίζοντας τα σύνορα που δημιουργούνται 

μέσα στην πόλη. Προτείνεται να περιλαμβάνει την 

αφήγηση ιστοριών των ανθρώπων που κατοικούν 

στα γύρω κτίρια (πολυκατοικίες) και εκείνων 

που βρίσκουν καταφύγιο στην πλατεία, καθώς 

και τη συγκέντρωση των αιτημάτων τους. Θα 

περιλαμβάνει επίσης τη χαρτογράφηση των κενών 

κτιρίων και χώρων της περιοχής και θα διερευνή-

σει την πιθανότητα να γίνουν χώροι καταφύγια, 

να λειτουργήσουν ως ξενώνες, εστιατόρια, χώροι 

ανταλλαγής και ανακύκλωσης αγαθών και χρη-

στικών αντικειμένων, χώροι μεταποίησης, χώροι 

μόνιμης καλλιέργειας (κήποι), χώροι δηλαδή όπου 

θα βρίσκουν στέγη, φαγητό, πληροφορίες και 

κοινωνικότητα εκείνοι που έχουν ανάγκη.
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Nomadic Architecture Network – 
Against Αll Οdds project
www.nomadikiarxitektoniki.net – 
www.aaoproject.org

Louisa Anagnostou, architect
Nikos Kazeros, architect
Thalea Niniou, architect
Fani Sophologi, visual artist specialised in public art
Eleni Tzirtzilaki, Dr., architect - community artist 
 

Collaboration with New York team
Heath Cabot, Anthropologist, Postdoctoral Fellow, 
Program in Hellenic Studies,
Princeton University
Monica Fagioli, PhD student, The New School
Natalia Roumelioti, architect, M.Phil. NTUA, M.S. AAD 
GSAPP Columbia, 
Matthias Neumann, architect, principal of normaldesign, 
co-founder a+nyc
Jilly Traganou, PhD, Associate Professor, Parsons The 
New School For Design

Also in collaboration with Lina Stergiou, 
Initiator and Curator at large of the ΑΑΟ project

1. Paolo Virno, Gramatica della moltitudine (Universita della 
Calabria, 2001).

2. Eleni Tzirtzilaki, Dis-placed Urban Nomads. Contemporary issues 
concerning movement, the city and space (Εκτοπισμένοι Αστικοί 
νομάδες. Σύγχρονα ζητήματα για τη μετακίνηση την πόλη και τον χώρο) 
(Athens: Nissos, 2009).

3. Antonio Negri, Goodbye Mr Socialism (Athens: Eleftheriaki 
Koultoura, 2009).

4. Felix Guattari, Les trois ecologies (Paris: Galilée, 1991).

5. Murray Bookchin, The Philosophy of Social Ecology: Essays on 
Dialectical Naturalism (Montreal: Black Rose Books, 1996).

Δίκτυο Νομαδική Αρχιτεκτονική – 
δράσεις Against Αll Οdds 
www.nomadikiarxitektoniki.net –
 www.aaoproject.org

Λουίζα Αναγνώστου, αρχιτέκτων
Νίκος Καζέρος, αρχιτέκτων
Θάλεια Νινιού, αρχιτέκτων
Φανή Σοφολόγη, εικαστικός καλλιτέχνης με ειδίκευση 
στη δημόσια τέχνη
Ελένη Τζιρτζιλάκη, Δρ., αρχιτέκτων - community artist 
 
Συνεργάζεται η ομάδα της Νέας Υόρκης
Heath Cabot, Ανθρωπολόγος, Postdoctoral Fellow, 
Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο 
Princeton
Monica Fagioli, φοιτήτρια PhD, The New School
Ναταλία Ρουμελιώτη, αρχιτέκτων, M.Phil. ΕΜΠ, M.S. 
AAD GSAPP Columbia 
Matthias Neumann, αρχιτέκτων, Διευθυντής του 
normaldesign, συνιδρυτής του a+nyc
Τζίλυ Τραγανού, PhD Associate Professor, Parsons 
The New School For Design

Και σε συνεργασία με τη Λίνα Στεργίου, 
Σύλληψη και Γενική Επιμέλεια των δράσεων ΑΑΟ

1.  Paolo Virno, Gramatica della moltitudine (Universita della 
Calabria, 2001). 

2.  Ελένη Τζιρτζιλάκη, Εκτοπισμένοι Αστικοί νομάδες. Σύγχρονα ζητή-
ματα για τη μετακίνηση την πόλη και τον χώρο (εκδ. Νήσος: 2009). 

3.  Antonio Negri, Goodbye Mr Socialism (Ελευθεριακή Κουλτούρα, 
2009). 

4.  Felix Guattari, Les trois ecologies (Παρίσι: Galilée, 1991).

5.  Murray Bookchin, The Philosophy of Social Ecology: Essays on 
Dialectical Naturalism (Montreal: Black Rose Books, 1996).

Athens, Urban situations

Nomadic Architecture Network

Aθήνα, Αστικές καταστάσεις
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3
Αthens Here and Now
(Actions in the city center of Athens: Video projections and interactive 
new technologies - outcomes of the academic workshops)

Aθήνα Εδώ και Τώρα 
(Δράσεις στο κέντρο της Αθήνας: Βιντεοπροβολές και διαδραστικές 
νέες τεχνολογίες - αποτελέσματα των ακαδημαϊκών εργαστηρίων)

17 / 03 / 2011 
Exarchia: conversations / actions
Eξάρχεια: διάλογοι / δράσεις

AAO project - Parsons The New School 

For Design, New York

δράσεις ΑΑΟ - Parsons The New School 

For Design της Νέας Υόρκης

Locus: Exarchia Area, Athens
Τόπος: Εξάρχεια, Αθήνα 
VOICE OF EXARCHIA: Didοtou St. and Delfon St.
H ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ:  επί οδού Διδότου 
και επί οδού Δελφών
PEEPOINT: Arachovis St. & Zoodochou Pigis St. 
PEEPOINT: Αραχώβης & Ζωοδόχου Πηγής

Participations: Tamara Chehayeb-Makarem, Marios 
Danessis, Pablo Gomez Uribe, Bland Hoke, Kelli Jordan, 
Mai Kobori, Eleanna Martinou, Xenia Mastoraki, Natalia 
Michailidou, Constantia Misyri, Iris Perouliou Sergaki, 
Mehdi Salehi, Ioannis Savvidis, Anna Tzakou, Orlando 
Velez, Ansley Whipple
 
Συμμετοχές: Tamara Chehayeb-Makarem, Μάριος 
Δανεσσής, Pablo Gomez Uribe, Bland Hoke, Kelli Jordan, 
Mai Kobori, Ελεάννα Μαρτίνου, Ξένια Μαστοράκη, 
Ναταλία Μιχαηλίδου, Κωστάντια Μισύρη, Ίρις Περούλιου 
Σεργάκη, Mehdi Salehi, Ιωάννης Σαββίδης, Αννα Τζάκου, 
Orlando Velez, Ansley Whipple

09-11 / 05 / 2011 
Social Collider (Projections in a loop)

Κοινωνικό Παλίμψηστο (Προβολές σε λούπα)

AAO project - University Paris 8, 

CΙTU research center of Paragraphe Laboratory

δράσεις ΑΑΟ - Πανεπιστήμιο Paris 8, 

CITU research center of Paragraphe Laboratory

09 / 05 / 2011
Locus: Iroon Square, Psirri 
Τόπος: Πλατεία Ηρώων, Ψυρρή
PYKNOTES - Ioanna Agelopoulou, Maria Dimopoulou,  
Nefeli Georgakopoulou
ΠΥΚΝΩΤΕΣ - Ιωάννα Αγγελοπούλου, Μαρία Δημοπούλου,
Nεφέλη Γεωργακοπούλου

10 / 05 / 2011
Locus: Bios/ 84 Peiraios St. & Salaminos St.
Τόπος: Bios / Πειραιώς 84 και Σαλαμίνος
LAYERING ATHENS - Eleni Lomvardou, Eleana Martinou, 
Mara Papavasiliou
LAYERING ATHENS - Ελένη Λομβάρδου, Ελεάνα Μαρτίνου, 
Μάρα Παπαβασιλείου

11 / 05 / 2011
Locus: 70 Sofocleous St. & 35 Peiraios St.
Τόπος: Σοφοκλέους 70 & Πειραιώς 35
EPHEMERAL TRANSFORMATIONS - Vasiliki Filipou, Polina 
Kiritsopoulou, Chrysanthy Koumianaki, Panayiotis Voulgaris
ΕΦΗΜΕΡΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - Βασιλική Φιλίππου, 
Πωλίνα Κυριτσοπούλου, Χρυσάνθη Κουμιανάκη,
Παναγιώτης Βούλγαρης 
Part of the Athens Art Week, Hellenic Ministry of Culture 
and Tourism, 9-15 May 2011 
Μέρος της Athens Art Week, ΥΠ.ΠΟ.Τ., 9-15 Μαΐου 2011
Part of Futur En Seine  Festival, Paris, 17-26 June 2011 
Μέρος του Φεστιβάλ Futur En Seine, Παρίσι,  9-15 Μαΐου 2011
http://www.futur-en-seine.org/
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Locus: Aisopou & Taki
Τόπος: Αισώπου και Τάκη
PUBLIC SPACE - Mina Asimakopoulou
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - Μίνα Ασημακοπούλου 
UNTITLED – Evagelos Katikaridis 
ΑΤΙΤΛΟ – Ευάγγελος Κατικαρίδης
YOU ARE HERE, YOU ARE NOT HERE – Yannis Karpouzis 
ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ – Γιάννης Καρπουζης
ΟPSIS - Mina Asimakopoulou, Evagelos Katikaridis, Adonis 
Kourkoulos, Aristoteles Yiorgos Sofianopoulos, Aimilios 
Theofanous
ΟΨΕΙΣ - Μίνα Ασημακοπούλου, Ευάγγελος Κατικαρίδης, 
Αντώνης Κούρκουλος, Αριστοτέλης Γιώργος 
Σοφιανόπουλος, Αιμίλιος Θεοφάνους
UNTITLED – Group of participants of ARSIS photography 
seminar
ΑΤΙΤΛΟ – Ομάδα συμμετεχόντων σεμιναρίου 
φωτογραφίας ΑΡΣΙΣ

Locus: Ag. Eirini, 34 Aiolou St.
Τόπος: Aγ. Ειρήνη, Αιόλου 34
PENDULUM or RANDOM FALLS – Vicky Betsou 
EΚΚΡΕΜΕΣ ή ΤΥΧΑΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ – Βίκη Μπέτσου
UNTITLE – Panayiotis Tomaras 
ΑΤΙΤΛΟ – Παναγιώτης Τομαράς

Locus:  Iroon Square, Psyrri
Τόπος: Πλατεία Ηρώων, Ψυρρή
GREEN FIRE – Panayiotis Tomaras
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ – Παναγιώτης Τομαράς

Locus:  57 Socratous St.
Τόπος: Σωκράτους 57 (Διεύθυνση Πολεοδομίας)
LAND ESCAPE – Nikos Mytilinios
LAND ESCAPE – Νίκος Μυτιληνιός

19 / 06 / 2011 
Urban Collider
Αστικό Παλίμψηστο
AAO project

Curator: Charis Kanellopoulou
Επιμελήτρια: Χάρις Κανελλοπούλου

Locus: Syndagma Metro station
Τόπος: Μετρό του Συντάγματος

09-11 / 05 / 2011
Digital art and activism
Ψηφιακή τέχνη και Ακτιβισμός
AAO project - Athens School of Fine Arts, 

Master in Digital Arts

δράσεις ΑΑΟ - Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψηφιακών Μέσων Τέχνης

Athens Here and Now

Aθήνα Εδώ και Τώρα

Locus:  Facade of AthenStyle Hotel, 
10 Ag.Theklas St., Psyrri
Τόπος: Πρόσοψη ξενοδοχείου AthenStyle, 
Αγίας Θέκλας 10, Ψυρρή
ΟPSIS - Mina Asimakopoulou, Evagelos Katikaridis, Adonis 
Kourkoulos, Aristoteles Yiorgos Sofianopoulos, Aimilios 
Theofanous
ΟΨΕΙΣ - Μίνα Ασημακοπούλου, Ευάγγελος Κατικαρίδης, 
Αντώνης Κούρκουλος, Αριστοτέλης Γιώργος 
Σοφιανόπουλος, Αιμίλιος Θεοφάνους
UNTITLED – Group of participants of ARSIS photography 
seminar 
ΑΤΙΤΛΟ – Ομάδα συμμετεχόντων σεμιναρίου 
φωτογραφίας ΑΡΣΙΣ
UNTITLED – Evagelos Katikaridis
ΑΤΙΤΛΟ – Ευάγγελος Κατικαρίδης
YOU ARE HERE, YOU ARE NOT HERE – Yannis Karpouzis | 
ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ – Γιάννης Καρπουζης

Part of the Athens Art Week, Hellenic Ministry of Culture 
and Tourism, 9-15 May 2011
Μέρος της Athens Art Week, ΥΠ.ΠΟ.Τ., 9-15 Μαΐου 2011
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3///3 is a collaborative process where ar-

tists and the public activate the walls in what 

is an “organic” project. It is all about building 

bridges of communication, thrusting into the 

unknown, doing things instead of waiting for 

something to happen... making art a part of 

daily life... breaking the habits of a lifetime.

3///3 was started in September 2010, 

and since then it has collaborated with more 

than fifteen artists who present their art 

every Wednesday (each artist is granted two 

Wednesdays for their exhibit). We discovered 

that by displaying artwork for five hours on 

three portable walls erected in various public 

spaces, we can meet people from all walks of 

life, locals and foreigners. This helps us get 

acquainted with the city, its architecture and 

its overall landscape, while learning about the 

people that inhabit it and its changing social 

fabric. 

The areas selected for the AAO project 

as part of Athens Art Week have had their ups 

and downs, and are currently used mostly by 

marginal groups. It is where recent foreign 

arrivals converge and begin to make strides for 

themselves, hence they are places of visible 

transition. In an effort to complement the 

Το 3///3 είναι μια συμμετοχική διαδικα-

σία μέσα από την οποία καλλιτέχνες και κοινό 

ζωντανεύουν τους τοίχους με ένα έργο «βιολογι-

κής παραγωγής». Έχει να κάνει με τις γέφυρες 

επικοινωνίας, την κίνηση προς το άγνωστο· με το 

αναλαμβάνεις δράση αντί να περιμένεις κάτι να 

συμβεί, να κάνεις την τέχνη μέρος της καθημερι-

νότητας... να αλλάζεις τις συνήθειες μιας ζωής.

Το 3///3 ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 

2010, και έκτοτε έχει συνεργαστεί με δεκαπέντε 

και πλέον καλλιτέχνες που παρουσιάζουν το 

έργο τους κάθε Τετάρτη (έχουν ο καθένας στη 

διάθεσή του δύο Τετάρτες). Διαπιστώθηκε ότι 

με την παρουσίαση έργων τέχνης επί πέντε ώρες 

πάνω σε τρεις φορητούς τοίχους που στήνονται 

σε διάφορους δημόσιους χώρους, μας δίνεται η 

ευκαιρία να γνωρίσουμε ανθρώπους κάθε λογής, 

ντόπιους και ξένους. Μαθαίνουμε καλύτερα την 

πόλη, την αρχιτεκτονική και τα τοπία της ενώ 

ταυτόχρονα γνωρίζουμε τους ανθρώπους της και 

τον μεταλλασσόμενο κοινωνικό της ιστό.

Οι περιοχές που επελέγησαν για το AAO 

στο πλαίσιο της Athens Art Week έχουν γνωρίσει 

πολλές διακυμάνσεις και σήμερα χρησιμοποι-

ούνται κυρίως από περιθωριακές ομάδες. Είναι 

μέρη με εμφανή μεταβατικό χαρακτήρα, όπου 

συναθροίζονται οι νεοφερμένοι μετανάστες και 

4

Αthens Here and Now
Blanka Amezkua: 3 / / / 3 ...three walls on Wednesdays

Aθήνα Εδώ και Τώρα
Blanka Amezkua:  3 / / / 3 ...τρεις τοίχοι τις Τετάρτες

09-11/05/2011 
Αthens city center | Kέντρο Αθήνας
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1. Athens Center - installation of artist Sara Conde’s work 
in downtown Athens. Photo by Leonidas Alexandropoulos
2. Victoria Square - public participation in the installation

 of artist Vida Liza. Photo by Leonidas Alexandropoulos

1. Athens Center – παρουσίαση του έργου της Sara 
Conde στο κέντρο της Αθήνας. Φωτογραφία: Λεωνίδας 

Αλεξανδρόπουλος 
2. Victoria Square - συμμετοχή του κοινού στην 

εγκατάσταση της Vida Liza. 
Φωτογραφία: Λεωνίδας Αλεξανδρόπουλος
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1. Omonia - onlookers gather to see the installation of 
Melina Moisidelis. Photo by Melina Moisidelis
2. Omonia - public participation in the installation of 
Melina Moisidelis. Photo by Blanka Amezkua

1. Omonia - περαστικοί κοιτάζουν την εγκατάσταση της 
Melina Moisidelis. Φωτογραφία: Melina Moisidelis
2. Omonia – συμμετοχή του κοινού στην εγκατάσταση 
της Melina Moisidelis. Φωτογραφία: Blanka Amezkua

Zappion – National guards going past the installation of 
artist Sotiris Papanikolaou outside Zappion. Photo by 
Blanka Amezkua

Zappion – Άγημα ευζώνων περνά μπροστά από την 
εγκατάσταση του Σωτήρη Παπανικολάου έξω από το 
Ζάππειο. Φωτογραφία: Blanka Amezkua

3 / / / 3 ...three walls on Wednesdays

Blanka Amezkua

3 / / / 3 ...τρεις τοίχοι τις Τετάρτες
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Ρ ΜΕΝ

PERFORMANCE-ACTIONS

already proposed visual projects and promote 

their interaction with the public, 3///3’s 

intervention displays the work of six Greek 

artists, a different one each day. The portable 

walls of 3///3 will be arranged in various 

shapes and patterns during Athens Art Week and 

travel around the public spaces selected by the 

students in ASFA’s postgraduate program on 

Digital Art Media. In this way, the versatility 

and portability of 3///3 will turn it into an ac-

tive visitor who attends each selected location. 

The main objective of 3///3 is to bring 

art to places where there is none and encour-

age a dialogue between the artists and the 

local community. With 3///3 people come 

across art displayed in unexpected ways in 

unexpected places. Through its collaboration 

with the AAO project, 3///3 is looking forward 

to realizing the visual energy and the synergy 

from bringing together all these visual projects 

in an area that desperately needs redefinition, 

or perhaps a new narrative. We all need to 

believe that despite the economic problems we 

are still active as creators and collaborators. 

This will allow us to hold on to our capacity 

for inventing a future, and believe that our 

collective efforts can open up many areas of 

possibility—not just for us, but for the public 

at large.

κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Σε μια προσπά-

θεια να δράσει συμπληρωματικά προς τα άλλα 

εικαστικά προγράμματα και να προωθήσει την 

επαφή με το κοινό, η παρέμβαση του 3///3 πα-

ρουσιάζει το έργο έξι Ελλήνων καλλιτεχνών. Κατά 

τη διάρκεια της Athens Art Week, οι φορητοί τοίχοι 

του 3///3 στήνονται με διαφόρους τρόπους και 

περιοδεύουν στους δημόσιους χώρους που έχουν 

επιλέξει οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμ-

ματος «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» της ΑΣΚΤ. 

Έτσι το 3///3, με τον ευέλικτο και φορητό του 

χαρακτήρα, γίνεται ένας ενεργός επισκέπτης που 

δίνει το παρών στην κάθε επιλεγμένη τοποθεσία. 

Ο κύριος στόχος του 3///3 είναι να φέρει 

την τέχνη σε μέρη όπου δεν υπήρχε και να προ-

ωθήσει τον διάλογο μεταξύ των καλλιτεχνών και 
της τοπικής κοινωνίας. Με το 3///3, το κοινό 

βλέπει την τέχνη να εκτίθεται με αναπάντεχους 

τρόπους σε απρόσμενα μέρη. Μέσω της συνερ-

γασίας με τις δράσεις AAO, το 3///3 προσβλέπει 

στην επίτευξη της συνέργειας από τη συγκέντρω-

ση όλων αυτών των εικαστικών δράσεων σε μέρη 

που χρειάζονται επειγόντως έναν επαναπροσ-

διορισμό ή ίσως και μια νέα αφήγηση. Πρέπει 

όλοι μας να πιστέψουμε ότι παρά τα οικονομικά 

προβλήματα παραμένουμε ενεργοί ως δημιουρ-

γοί και συνεργάτες. Αυτό θα μας επιτρέψει να 

διατηρήσουμε την ικανότητά μας να επινοούμε 

το μέλλον και να πιστέψουμε ότι οι συλλογικές 

προσπάθειες μπορούν να ανοίξουν νέους ορίζο-

ντες—όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και 

για το ευρύ κοινό.
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A simultaneous projection of the video outcome 

of the academic workshop, in four different places, 

towards the creation of a collaborative environment.

University Paris 8, CΙTU research center of Para-

graphe Laboratory, Paris, France

Cornell University, Νew York, USA

Kunstuniversitaat Linz, Austria

San Francisco Art Institute, USA.

Τhis project will take place on the 18th of June 2011 

at the Benaki Museum courtyard, Pireos Annex, 138 

Pireos St., Athens

Ταυτόχρονη προβολή των βίντεο αποτελεσμάτων 

των ακαδημαϊκών εργαστηρίων, σε τέσσερα 

διαφορετικά μέρη, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία 

ενός περιβάλλοντος συνεργασίας. 

Πανεπιστήμιο Paris 8, CITU research center of Para-

graphe Laboratory, Παρίσι, Γαλλία 

Πανεπιστήμιο Cornell, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ 

Πανεπιστήμιο Kunstuniversitaat Linz, Αυστρία και  

Ινστιτούτο Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ. 

Aυτό το project θα λάβει χώρα στις 18 Ιουνίου 2011 

στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη, κτίριο οδού 

Πειραιώς, Πειραιώς 138, Αθήνα.

5

Synchronizing cities 

AAO project - University Paris 8
CΙTU research center 
of Paragraphe Laboratory

δράσεις ΑΑΟ - Πανεπιστήμιο Paris 8
CITU research center 
of Paragraphe Laboratory

Συγχρονίζοντας πόλεις

Curator: Charis Kanellopoulou
Επιμελήτρια: Χάρις Κανελλοπούλου

          



 265

Ρ ΜΕΝ

PERFORMANCE-ACTIONS

< Condensations. Video stills

< Πυκνώσεις. Στιγμιότυπα από βίντεο.

< Transformations. Video stills
P.V.P.X. group

< Μετασχηματισμοί. Στιγμιότυπα από 
βίντεο, ομάδα P.V.P.X.

< Transformations 3. Video stills

< Μετασχηματισμοί 3. Στιγμιότυπα 
από βίντεο.

          



Conference 2 : Ethics / Aesthetics
Benaki Museum, Pireos Annex, 138 Pireos St., Athens 

Συνέδριο 2 : Ηθική / Αισθητική
Μουσείο Μπενάκη, κτίριο οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138, Αθήνα

CONFERENCE 2

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2

06-07/06/2011

           



Following the first international conference 

Against All Odds: Ethics / Aesthetics, held 

at the Athens School of Fine Arts, the AAO 

project organize a second international 

conference at the Benaki Museum, Pireos 

Annex.

In the second international conference, held 

at the Amphitheatre on June 6 & 7, 2011, the 

participants in the main exhibition present 

the imaginative strategies they adopt, the 

means and objectives of their projects in a 

spirit of evaluating today’s pressing social 

and environmental needs and the ways for 

addressing those needs.

Σε συνέχεια του πρώτου διεθνούς Συνεδρίου 

των δράσεων ΑΑΟ: Ηθική / Αισθητική που 

πραγματοποιήθηκε στην Ανωτάτη Σχολή 

Καλών Τεχνών της Αθήνας, οι δράσεις 

πραγματοποιούν το δεύτερο διεθνές Συνέδριο 

στο Μουσείο Μπενάκη, κτίριο οδού Πειραιώς.

Το δεύτερο διεθνές συνέδριο λαμβάνει χώρα 

στις 6 & 7 Ιουνίου 2011 στο Αμφιθέατρο και οι 

συμμετέχοντες/ουσες στην κεντρική έκθεση 

αναπτύσσουν τις ευφάνταστες στρατηγικές 

που υιοθετούν, τα μέσα και τους στόχους των 

έργων τους μέσα σε ένα πνεύμα αποτίμησης 

των σύγχρονων επιτακτικών κοινωνικών και 

οικολογικών αναγκών και της αντιμετώπισής 

τους.

Speakers | Ομιλητές
Activism. Groups with vision | Ακτιβισμός. Ομάδες με όραμα 
Cameron Sinclair / Architecture For Humanity
Teddy Cruz
Ross Evans / Worldbike

Society & Aesthetics | Κοινωνία & Αισθητική
Corinne Matesich / Futurefarmers
John Peterson / Public Architecture
Matthew Passmore and Teresa Aguilera / Rebar
Santiago Cirugeda / Recetas Urbanas

Identity. Professional Ethics | Ταυτότητα. Ηθική του επαγγέλματος
Sarah Wigglesworth
Representative of Alexandros N. Tombazis & Associates, Architects | 
Εκπρόσωπος του Γραφείου Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη

Action – Reaction | Δράση - Αντίδραση
Joan Heemskerk & Dirk Paesmans / Jodi
Eelko Moorer
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Main exhibition | ΚεντριΚh εΚθεση

ΕΤΗΙCS / AESTHETICS

HΘΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Benaki Museum, Pireos Annex, 138 Pireos St., Athens

Μουσείο Μπενάκη, κτίριο οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138, Αθήνα

06/06-31/07/2011
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The relation between ethics and aesthetics unfolds through a whole range of 

ways in the Against All Odds project. The main exhibition, through its structure, 

its participants and its way of implementation, explores the effect of the new par-

ticipatory processes in the field of spatial practices and the points of convergence 

and differentiation between aesthetic form and ideological background with re-

gard to self-referentiality and identity. 

Especially since the attacks on the Twin Towers, architects, designers and 

artists have attempted to re-establish their social and political role and signifi-

cance. One can detect an inevitable stress and confusion regarding the evaluation 

criteria, since the familiar principles on form and functionality have been com-

bined or rejected in favor of the design profession’s service to society and the un-

derserved—although some people say this is a vague notion. Individual resistance 

is overtaken by collective action towards the recovery of a social bond. Sylvia Lavin 

notes ‘Architecture’s use of sociological imagery […] tends to overestimate its truth-

value and underestimate its value in establishing standards of good behavior.’1 Can 
Architecture effectively challenge and/or change social organization - if yes, 
in what way?

In the main exhibition Against All Odds: Ethics / Aesthetics, twenty (20) in-

ternationally celebrated architects, designers and artists from Europe, Asia and the 

United States adopt various pioneering ways to devise new practices for reinforc-

ing social bonds and environmental protection, while transcending the established 

boundaries of architecture and the other spatial practices and redefining their role. 

These progressive and innovative works highlight various aspects of social mobili-

zation, ecological awareness and the need to protect the environment.

These works are the outcome of a series of advanced networks of cooperation, 

and represent what today we call environmentally and socially responsible micro- 

and macro-environments. They function as a link between artistic creation and 

the foundations of society, as they employ practices that support social structure 

by reversing the traditional hierarchy and adopting a bottom-up process of design 

and collective actions. 

The works employ a diversity of strategies with a view to create sustainable 

environments and support the social structure. They use bottom-up methods by 

employing participatory design, while the teams engaged in the projects are char-

acterized by an interdisciplinary and open approach.

In the exhibition Against All Odds: Ethics / Aesthetics the opposition to 

the prevailing sociopolitical order is a common denominator among many works. 

However, in a certain way it is precisely the global macro-structures of the capital-

ist way of production that provoke micro-structural resistances – that is, forms of 

self-organization on the social, technological, and cultural levels. In other words, 

resistance is a form of self-organization on a social, technological and cultural 

level2. At the same time, these ‘deviations’ materialize and articulate themselves 

on the very matrix of capitalism and draw their entire material from this world.  

Against All Odds: 
Ethics / Aesthetics
Curated by Lina Stergiou
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Η σχέση ηθικής και αισθητικής αναπτύσσεται μέσω ενός φάσματος τρόπων κατά τη διάρ-

κεια των δράσεων Against All Odds. Η κεντρική έκθεση διερευνά μέσα από τη δομή της, τους 

συμμετέχοντες και τον τρόπο υλοποίησης της, την επίδραση των νέων συμμετοχικών διαδικα-

σιών στο πεδίο των χωρικών πρακτικών καθώς και τα σημεία σύγκλισης και διαφοροποίησης 

μεταξύ αισθητικής φόρμας και ιδεολογικού υπόβαθρου όσον αφορά την αυτοαναφορικότητα 

και την ταυτότητα. 

Ειδικά μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, οι αρχιτέκτονες, οι ντιζάινερ και οι 

καλλιτέχνες ξεκίνησαν μία προσπάθεια να επαναπροσδιορίσουν τον κοινωνικό και πολιτικό ρόλο 

τους. Επικράτησε ένταση και σύγχυση όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης, γεγονός αναπό-

φευκτο από τη στιγμή που οι γνωστές αρχές περί φόρμας και λειτουργικότητας είτε συνδυά-

στηκαν είτε απορρίφθηκαν προς όφελος μίας –κατά μερικούς– ασαφούς αντίληψης περί κοινω-

νικής υπηρεσίας που προσφέρει το επάγγελμα του ντιζάινερ στο κοινωνικό σύνολο και στους 

μη προνομιούχους. Η ανάγκη για συλλογική δράση αντικατέστησε την ατομική αντίσταση. Η 

Sylvia Lavin σημειώνει ότι «ο τρόπος με τον οποίο η Αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί την κοινω-

νική εικόνα […] τείνει να υπερεκτιμήσει την πραγματική της αξία και να υποτιμήσει την αξία 

της στο να δημιουργεί πρότυπα καλής συμπεριφοράς»1.  Μπορούν οι χωρικές πρακτικές να 
προκαλέσουν αποτελεσματικά και/ή να αλλάξουν την κοινωνική οργάνωση - και αν ναι, 
με ποιόν τρόπο;

Στην κεντρική έκθεση Against All Odds: Ηθική / Αισθητική είκοσι (20) διεθνούς φήμης 

δημιουργοί και καρποί της συνεργασίας μεταξύ των πεδίων της αρχιτεκτονικής, του ντιζάιν και 

της τέχνης σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική με ποικίλους τρόπους πρωτοστατούν στη χάραξη νέων 

πρακτικών που  ενισχύουν τους κοινωνικούς δεσμούς και τη περιβαλλοντική προστασία, και 

υπερβαίνοντας τα καθιερωμένα όρια των αρμοδιοτήτων της αρχιτεκτονικής και άλλων χωρικών 

επαγγελμάτων, αναθεωρούν το ρόλο τους.  Αυτά τα προοδευτικά και καινοτόμα έργα φέρνουν 

στο προσκήνιο ποικίλες εκφάνσεις της κοινωνικής στράτευσης, της οικολογικής ευαισθησίας, 

της ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα έργα προκύπτουν από εξελιγμένα δίκτυα συνεργασίας και αντιπροσωπεύουν αυτό που 

σήμερα ορίζουμε ως μικρο- και μακρο-περιβάλλοντα κοινωνικής και οικολογικής ευθύνης. Λει-

τουργούν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της καλλιτεχνικής έκφρασης και των θεμελιακών κοινω-

νικών δομών, μιας και εφαρμόζουν πρακτικές που ενισχύουν τις δομές αυτές αντιστρέφοντας 

τις παραδοσιακές ιεραρχίες και εμπλέκοντας την κοινωνική βάση σε διαδικασίες συμμετοχικού 

ντιζάιν και συλλογικής δράσης. 

Τα έργα της έκθεσης οικειοποιούνται πλήθος στρατηγικές που στόχο έχουν να δημιουρ-

γήσουν βιώσιμα περιβάλλοντα και να στηρίξουν τις κοινωνικές δομές. Υιοθετούν μεθόδους που 

στηρίζονται στη συμμετοχή της «βάσης» – εφαρμόζοντας με άλλα λόγια διαδικασίες συμμετοχι-

κού ντιζάιν – ενώ η στελέχωση και οργάνωση των ομάδων που συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτό 

φέρει τη σφραγίδα της διεπιστημονικότητας και χαρακτηρίζεται από πνεύμα ανοιχτού διαλόγου.  

Στην έκθεση Against All Odds: Ηθική / Αισθητική η αντίθεση προς την επικρατούσα 

κοινωνικοπολιτική τάξη είναι ο κοινός παρονομαστής πολλών έργων. Όμως, κατά κάποιον τρό-

πο, αυτό που τελικά προκαλεί την αντίδραση στη μικρο-δομή είναι αυτές οι ίδιες οι παγκόσμιες 

μακρο-δομές του καπιταλιστικού μοτίβου παραγωγής. Με άλλα λόγια, η αντίδραση είναι μία 

μορφή αυτο-οργάνωσης σε κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό επίπεδο2. Την ίδια στιγμή 

Επιμελήτρια  Λίνα Στεργίου

Against All Odds: 
Hθική / Αισθητική
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Between the macro-level of existing powers and hegemonies on one side and forms 

of self-organization on the other, there is a constant exchange of production re-

sources and investments which do not have the same origin but are still inter-

twined so closely as to have become indistinguishable. This makes all retrospective 

political reference so difficult and eventually turns it into a complicated seman-

tic reading of archaeological and genealogical traces which in turn lead to other 

traces. 

In the exhibition, a number of activists have chosen to employ a corporate 

hierarchy in their group and others a communication language that borrows its 

beat from the mass media. Other teams have chosen the existing art system, in-

cluding gallery spaces, to disseminate their works. Some creators have opted for a 

market-oriented yet socially and environmentally responsible method to promote 

their profile. Finally, some works stay at the margins of market-driven production 

and remain in small commissions, in snatches or in early phases of their design-

ers’ paths.

In addition to presenting these important works, the exhibition aims to 

decode the firm relations, firstly between design process and outcome, secondly 

between the planning for a change (in various ways, e.g. by amending building 

regulations, securing funds, etc.) and its implementation as a space or an object 

and thirdly between ethical intentions and the language of design. All these rela-

tions emerge in the new practices, and on this basis the exhibition can be divided 

into four sections:

ACtiviSm. GroupS with viSion
Pursuing whatever combination of means is available, the projects of this 

category activate strategies that go beyond the disciplinary confines so as to achieve 

enduring change within a given framework. They rise above innovations in form, 

materials or technology, and even above the final outcome of the design (space 

or object), to include complex and sophisticated tactics to address the complex-

ity of contemporary social, political, and environmental challenges. Participatory/

bottom-up design, discursive exchange and negotiation are vital components, and 

formal aspects may become entirely relegated. The participants are: Architecture 

For Humanity, Teddy Cruz, Network for Nomadic Architecture, Darryl Smith/Lau-

rie lazer and Worldbike.

SoCiety & AeSthetiCS
By immobilizing innovative strategies, these projects address pressing ur-

ban, social and environmental issues and at the same time keep a distinctive aes-

thetic language, either in their implementation or dissemination as installations 

in gallery spaces. Furthermore, design establishes its formal languages, ranging 

from a “make-shift” language and a language of modernism, which by definition 

exerts a sanitizing effect on its users, to an “unfamiliar” dialect.  The participants 

are: Public Architecture, Recetas Urbanas, Rebar, PPT_TLab and Futurefarmers.

ΗΘΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΕΤΗΙCS / AESTHETICS
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όμως, αυτού του τύπου οι «αποκλίσεις» υλοποιούνται και αρθρώνουν λόγο μέσα στο ίδιο το 

καπιταλιστικό σύστημα και αντλούν το σύνολο του υλικού τους από αυτόν τον κόσμο. Ανάμεσα 

στο μακρο-επίπεδο της υπάρχουσας εξουσίας από τη μία πλευρά και της μορφής της αυτο-οργά-

νωσης από την άλλη, υπάρχει μία μόνιμη ανταλλαγή μέσων παραγωγής και επένδυσης, τα οποία 

δεν έχουν κοινή πηγή προέλευσης, είναι όμως τόσο στενά συνδεδεμένα που πλέον δεν είναι δια-

κριτά. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει τρομακτικά δύσκολη κάθε αναφορά στην πολιτική του πα-

ρελθόντος, και τελικά την καθιστά μία περίπλοκη αρχαιολογική και γενεαλογική ανάγνωση της 

σημειολογίας μέσα σε ίχνη του παρελθόντος, τα οποία οδηγούν με τη σειρά τους σε άλλα ίχνη. 

Στην έκθεση, μερικοί από τους ακτιβιστές επέλεξαν να διαμορφώσουν την ομάδα τους 

βάσει εταιρικής ιεραρχίας, ενώ άλλοι προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν μία γλώσσα επικοινωνίας 

που παραπέμπει στον λόγο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άλλες ομάδες επέλεξαν να κινη-

θούν μέσα στο σύστημα που επικρατεί στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των γκαλερί, για να 

δείξουν τη δουλειά τους. Και μερικοί δημιουργοί, για να προωθήσουν το έργο τους, προτίμησαν 

μία μέθοδο που χρησιμοποιείται μεν στην αγορά ως πρακτική αλλά παράλληλα ενέχει κοινωνική 

και περιβαλλοντική ευαισθησία. Τέλος, μερικά έργα παραμένουν στο περιθώριο της παραγωγής 

που ελέγχεται από την αγορά παραμένοντας μικρές αναθέσεις, αποσπασματικά έργα, ή στην 

αρχική φάση της πορείας των δημιουργών. 

Η έκθεση  στοχεύει, πέρα από την παρουσίαση των σημαντικών αυτών έργων, στην απο-

κωδικοποίηση των εντατικών σχέσεων, πρώτον, διαδικασίας  του σχεδιασμού και αποτελέσμα-

τος. Δεύτερον, διαμόρφωσης μιας αλλαγής μέσω ποικιλίας μέσων - όπως τροποποίησης πολε-

οδομικών κανονισμών, ανεύρεση πόρων χρηματοδότησης κ.α. - και μέσω του σχεδιασμένου 

τελικού χώρου ή αντικειμένου. Και τρίτον, ηθικών προθέσεων και γλώσσας σχεδιασμού όπως 

εμφανίζονται στις νέες αυτές πρακτικές με βάση τις παραπάνω παραμέτρους.  Έτσι  με βάση  

τους συσχετισμούς αυτούς η έκθεση αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις ενότητες:   

ΑκτιβιΣμoΣ. ΟμAδΕΣ μΕ oρΑμΑ 
Αξιοποιώντας ποικίλους συνδυασμούς διαθέσιμων μέσων, τα έργα αυτής της ενότητας 

θέτουν σε εφαρμογή στρατηγικές που υπερβαίνουν τα στενά όρια ενός συγκεκριμένου επιστη-

μονικού πεδίου και στόχο έχουν να επιφέρουν σε ένα δεδομένο πλαίσιο βαθιές και μακροπρό-

θεσμες αλλαγές. Η καινοτομία τους δεν περιορίζεται στο στοιχείο της φόρμας, των υλικών ή τε-

χνολογικών μέσων, ούτε ακόμα στο τελικό αποτέλεσμα του σχεδιασμού (χώρος ή αντικείμενο), 

αλλά περιλαμβάνει μια σειρά σύνθετων όσο και εκλεπτυσμένων μεθόδων που ανταποκρίνονται 

στον σύμπλοκο χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών προ-

κλήσεων. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός που έχει αφετηρία τη βάση, η διαλογική ανταλλαγή και 

διαπραγμάτευση αποτελούν ζωτικά στοιχεία των έργων αυτών, στα οποία η προβληματική της 

φόρμας παραγκωνίζεται ενίοτε ολοκληρωτικά. Συμμετέχουν οι: Architecture For Humanity, 

Teddy Cruz, Δίκτυο Νομαδικής Αρχιτεκτονικής, Darryl Smith/Laurie lazer και Worldbike.  

κΟινωνiΑ & ΑιΣθητικh
Τα έργα αυτής της ενότητας επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε φλέγοντα αστικά, κοι-

νωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα μέσω μιας παρόμοιας με τη πρώτη υποενότητα εφαρ-

μογή καινοτόμων στρατηγικών ενώ συγχρόνως δίνουν σημασία και στο τελικό αποτέλεσμα. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΑΙΝ EXHIBITION
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identity. profeSSionAL ethiCS
Fuelled by a spreading preoccupation with the environment and other social 

and political issues, here design is valued for its economy, simplicity, and sensibil-

ity. Architects adopted a cohesive and consistent philosophy of ecological design 

and secured international acclaim by putting together a consistent professional 

identity. Designers, on the other hand, approached this as and intellectual exer-

cise and went for simplicity, sensitivity and low cost, producing objects that are 

durable, reusable and with a modesty that makes them emblematic of what po-

litical correctness in design might be. These objects can be described as examples 

of critical design, given their capacity to radiate an ethical stand through their 

philosophy, spatial experience and materials. The participants are: Droog, Frank 

Havermans, Εmeco-The Coca-Cola Company, Sarah Wigglesworth and Alexandros 

Tombazis.

ACtion - reACtion
The fourth section presents the work of pioneering architects, designers and 

artists whose original work –on either objects or spaces– reflects a growing critical 

resistance through unconventional models. Their creations are environmentally 

friendly and retain their expressly ecological nature while at the same time sub-

verting the conventions of everyday life through alienating gestures. Participants: 

Do-Ho Suh, Jason Miller, Eelko Moorer and Jodi.

All projects in the main exhibition employ sophisticated and inventive ac-

tion mechanisms in order to show that change can indeed be achieved. However, 

the way of implementing change varies. While in the first three thematic groups 

the projects embrace actions of a positivist mode, the works in the fourth group 

are characterized by a reactionary approach and reflect diverse types of negation 

and criticism. Common among all works is nonetheless a fascinating synergy be-

tween ethics –as a vision to an improved society– and aesthetics –as the tangible 

manifestation of this vision; a fusion of these two elements in unprecedented and 

unexpected ways.

Lina Stergiou

initiator and Curator at large of the ΑΑΟ project

1. Lavin, Sylvia; Furján, Helene; Dean, Penelope, Crib Sheets (New York: The Monacelli Press, 2005), pg. 173

2.  Beck, Ulrich, ‘The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization’, in Reflexive 

Modernization, ed. By U. Beck, A. Giddens and S. Lash (Cambridge: Polity Press, 1994)

ΗΘΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΕΤΗΙCS / AESTHETICS
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Αυτό αντανακλά συνήθως τη φιλοσοφία της διαδικασίας αλλά και διατηρεί μια αυτόνομη αισθη-

τική αξία. Οι γλώσσες επικοινωνίας που υιοθετούνται κυμαίνονται από μια «make-shift» και 

μοντερνιστική γλώσσα,  που  εξ’ ορισμού ασκεί  μια  εξυγιαντική επίδραση  στους χρήστες της,  

έως μια «ανοίκεια» διάλεκτο. Συμμετέχουν οι: Public Architecture, Recetas Urbanas, Rebar, 

PPT_TLab και Futurefarmers.

τΑυτoτητΑ. ηθικh τΟυ ΕπΑγγeΛμΑτΟΣ
Οι σχεδιαστικές πρακτικές που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη ενότητα τροφοδο-

τούνται από τον ολοένα και εντονότερο προβληματισμό για την οικολογία. Οι αρχιτέκτονες, 

υιοθετώντας μια συνεκτική και συνεπή φιλοσοφία οικολογικού σχεδιασμού, απέκτησαν διεθνή 

φήμη συγκροτώντας μια συναφή επαγγελματική ταυτότητα. Ενώ οι ντιζάινερ υιοθετώντας μία 

διανοητική άσκηση επέλεξαν απλότητα, ευαισθησία αλλά και χαμηλό κόστος δημιουργώντας 

αντικείμενα ανθεκτικά και ανακυκλώσιμα, αντικείμενα χαρακτηριστικής σεμνότητας, εμβλή-

ματα ενός «πολιτικώς ορθού» ντιζάιν. Έτσι αντιπροσωπεύουν την κριτική πλευρά του, εφόσον 

η φιλοσοφία τους, η σχέση τους με τον χώρο αλλά και τα υλικά τους μαρτυρούν μια ξεκάθαρη 

ηθική στάση. Συμμετέχουν οι: Droog, Frank Havermans, Εmeco-The Coca-Cola Company, 

Sarah Wigglesworth και Αλέξανδρος Τομπάζης.  

δρAΣη - ΑντiδρΑΣη
Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται έργα πρωτοπόρων ντιζάινερ και καλλιτεχνών, η 

δουλειά των οποίων (σχεδιασμός αντικειμένων ή χώρων) εκφράζει μια κλιμακούμενη κριτική 

αντίσταση και διαμορφώνει τύπους που αναιρούν το συμβατικό. Πρόκειται για έργα φιλικά προς 

το περιβάλλον που προτάσσουν τον ρητά οικολογικό χαρακτήρα τους την ίδια στιγμή που υπονο-

μεύουν τις συμβάσεις της καθημερινότητας μέσα από χειρονομίες που τις καθιστούν ανοίκειες. 

Συμμετέχουν οι: Do-Ho Suh, Jason Miller, Eelko Moorer και Jodi.

Τα έργα που παρουσιάζονται στην κεντρική έκθεση αποκαλύπτουν ευρηματικούς και 

σύνθετους μηχανισμούς δράσης που δείχνουν πως η αλλαγή είναι πράγματι κάτι το εφικτό. 

Ωστόσο, δεν είναι μία και μοναδική η διαδικασία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η αλλαγή. 

Ενώ τα έργα που περιλαμβάνονται στις τρεις πρώτες ενότητες της έκθεσης υιοθετούν την ιδέα 

μιας θετικής δράσης, τα έργα της τέταρτης ενότητας χαρακτηρίζονται από αντιδραστικό πνεύμα 

και αντανακλούν ένα ευρύ φάσμα κριτικής και ανατρεπτικών προσεγγίσεων. Εντούτοις, όλα τα 

έργα έχουν ένα κοινό στοιχείο, που δεν είναι άλλο από τη συναρπαστική συνέργεια ηθικής –υπό 

την έννοια του οράματος μιας καλύτερης κοινωνίας– και αισθητικής –υπό εκείνη μιας απτής 

εκδήλωσης του οράματος αυτού· από ένα πάντρεμα των δύο με τρόπους πρωτόγνωρους και 

αιφνιδιαστικούς.

Λίνα Στεργίου

Σύλληψη και γενική Επιμέλεια των δράσεων ΑΑΟ

1.  Lavin, Sylvia, Furján, Helene και Dean, Penelope, Crib Sheets (Νέα Υόρκη: The Monacelli Press, 2005), σ. 173

2. Beck, Ulrich, ‘The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization’, στο Reflexive 

Modernization, επιμ. U. Beck, A. Giddens and S. Lash (Cambridge: Polity Press, 1994)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΑΙΝ EXHIBITION
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Architecture
For Humanity 

  design and Construction

Σχεδιασμός & κατασκευή με την εμπλοκή της τοπικής κοινότητας

1
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Architecture for Humanity is a non-

profit organization which provides archi-

tectural solutions to humanitarian crisis. 

Since 1999 the organization has worked in 36 

countries on projects ranging from schools, 

health clinics, affordable housing and long 

term sustainable development. It has been 

internationally recognized for its’ reconstruc-

tion efforts in South Asia, the United States 

Gulf Coast and in Haiti. 

Within the framework of the AFH  

international organization, the action of 

Architecture For Humanity Athens focuses on 

identifying the main needs of the inhabit-

ants of Greek cities and proposing innovative, 

sustainable and affordable solutions.

Greek cities face various problems on 

a small or bigger scale, on a neighborhood 

level—unused open spaces, unsuitable infra-

structures for children—as well as generally: 

run-down areas due to the marginalization 

of various social groups, failure to exploit the 

existing structures, etc.

The team encourages creative dialogue 

and proposes practicable solutions which can 

be brought into reality through the volunteer 

work of its members and with fundings from 

private or public sources, thus sidestepping 

bureaucracy. 

The 5-minute video of the exhibition 

presents the identity of Architecture For Hu-

manity and its activities around the world, 

mainly those of its Athens-based chapter. 

Particularly, the video runs through the 

range of the AFH services (design, construc-

tion & development) and its focus areas 

(Disaster Mitigation and Reconstruction, 

Poverty alleviation, Design innovation for at-

risk populations, Addressing climate change 

through sustainable design). 

The action of Architecture For Human-

ity shares a number of principles with the 

Against All Odds project.

Ο Αrchitecture for Humanity είναι ένας 

μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσφέ-

ρει αρχιτεκτονικές λύσεις σε ανθρωπιστικές 

κρίσεις. Από το 1999 ο οργανισμός έχει εργαστεί 

σε 36 χώρες σε project που κυμαίνονται από 

σχολεία, νοσοκομεία, οικονομικές λύσεις για 

στέγαση, μέχρι και μακροπρόθεσμη αειφόρο 

ανάπτυξη. Έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση για 

την προσφορά του στην αναδόμηση τόπων όπως 

η Νότια Ασία, η Ακτή του Κόλπου (Gulf Coast) 

των Ηνωμένων Πολιτειών και η Αϊτή. 

Κάτω απ’την ομπρέλα του διενούς οργα-

νισμού AFH, η δράση της ομάδας Architecture 

For Humanity Athens έγκειται στον εντοπι-

σμό των βασικών αναγκών των κατοίκων των 

ελληνικών πόλεων και στην αντιμετώπισή τους 

με προτάσεις καινοτόμες, φιλικές προς το περι-

βάλλον και χαμηλού κόστους.

Στις σύγχρονες ελληνικές αστικές δομές 

παρατηρείται πληθώρα προβλημάτων, σε επίπε-

δο γειτονιάς—αναξιοποίητοι ελεύθεροι χώροι, 

ακατάλληλες δομές απασχόλησης παιδιών—όσο 

και σε επίπεδο πόλης: υποβάθμιση περιοχών 

λόγω περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων και 

έλλειψης αξιοποίησης υπαρχουσών δομών κλπ.

Η ομάδα αναπτύσσει τον δημιουργικό δι-

άλογο και προτείνει εφικτές και προσιτές λύσεις 

που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω εθελοντικής 

προσφοράς και με την υποστήριξη δημόσιων 

ή ιδιωτικών φορέων, αποφεύγοντας έτσι τον 

σκόπελο της γραφειοκρατίας.

Το βίντεο της έκθεσης, διάρκειας 5 

λεπτών, αφορά την παρουσίαση της ταυτότητας 

και της δράσης του Architecture for Humanity 

ανά τον κόσμο και ειδικότερα του παραρτήμα-

τος της Αθήνας.  Eιδικότερα, παρουσιάζονται 

οι υπηρεσίες που παρέχει ο ΑFH (υπηρεσίες 

σχεδιασμού, κατασκευής και ανάπτυξης) και οι 

τομείς εξειδίκευσης της δράσης του (Αντιμετώ-

πιση καταστροφών και Ανοικοδόμηση, Ανακού-

φιση της ανέχειας, Σχεδιαστική καινοτομία για 

πληθυσμούς σε κίνδυνο, Αντιμετώπιση της κλι-

ματικής αλλαγής μέσω βιώσιμου σχεδιασμού).

Architecture For Humanity  
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Architecture For Humanity

In the context of creative activism, 

the video presents a number of large-scale 

projects that Architecture For Humanity has 

completed around the world, such as the 

Biloxi Model Homes program for designing 

housing for victims of the Katrina hurricane, 

various school projects, mobile healthcare 

units in Africa, etc. 

The video also presents the process 

and the outcomes from the 5-day workshop 

organized by Architecture For Humanity 

Athens, 28 March - 3 April in Thessaloniki, as 

part of the 2011 Ecoweek Conference, which 

proposed a medium-scale intervention in a 

rundown neighborhood of Thessaloniki.

As regards collectivity, the film pres-

ents the action of Architecture for Human-

ity in Haiti and its collaboration with other 

organizations (Habitat for Humanity, Hope 

Coordination Center, UN Habitat, Oprah’s 

Angel Network, Orient Global, Parks Depart-

ment of the City of New York) on large-scale 

interventions and projects.

Within this colllective spirit, Archi-

tecture for Humanity Athens also organized 

its own action, 6 March - 7 March 2011. The 

team invited other NGOs active in Athens to 

participate in a team project for the design-

ing, constructing and flying of kites made of 

recycled materials. Called “Fly Athens”, the 

event took place at the Vryssaki Art Space in 

Plaka, Athens.

The action of Architecture For Human-

ity Athens follows the basic guidelines of 

the worldwide organization, although at the 

same time it develops and implements its 

own independent projects.

Η δράση του Architecture for Humanity 

ακολουθεί αρχές που θίγονται παράλληλα και 

από το Against All Odds project.

Στα πλαίσια του δημιουργικού ακτιβισμού 

παρουσιάζονται ορισμένα projects μεγάλης 

κλίμακας του Architecture For Humanity 

παγκοσμίως, όπως το πρόγραμμα Biloxi Model 

Homes σχεδιασμού κατοικιών για τους πλη-

γέντες του τυφώνα Κατρίνα, σχολεία, κινητές 

μονάδες περίθαλψης στην Αφρική κ.α.

Επιπλέον γίνεται παρουσίαση της διαδι-

κασίας και των αποτελεσμάτων του workshop 

που διοργάνωσε η Architecture For Humanity 

Athens στη Θεσσαλονίκη από τις 28 Μαρτίου 

ως τις 3 Απριλίου, στο πλαίσιο του συνεδρίου 

Ecoweek 2011, με αντικείμενο την επέμβαση 

μεσαίας κλίμακας σε μία υποβαθμισμένη περι-

οχή της Θεσσαλονίκης με σημείο εκκίνησης το 

περιοδικό γεγονός της τοπικής λαϊκής αγοράς.

Σε ό,τι αφορά τη συλλογικότητα, πα-

ρουσιάζεται η δράση του Architecture For 

Humanity στην Αϊτή και η συνεργασία της 

οργάνωσης με άλλους μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς (Habitat for Humanity, Hope 

Coordination Center, UN Habitat, Oprah’s 

Angel Network, Orient Global, Parks 

Department of the City of New York,) σε με-

γάλης κλίμακας έργα και επεμβάσεις.

Στο ίδιο πνεύμα της συλλογικότητας η 

Architecture For Humanity Athens ανέλαβε 

την πρωτοβουλία να προσκαλέσει μη κερδοσκο-

πικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην 

Αθήνα σε ένα ομαδικό project σχεδιασμού, 

κατασκευής και πετάγματος εναλλακτικών 

χαρταετών το οποίο ονομάστηκε «Fly Athens», 

στον χώρο τέχνης και δράσης Βρυσάκι στην 

Πλάκα, στις 6 και 7 Μαρτίου 2011.

Η δράση της Architecture for Humanity 

Athens ακολουθεί τις βασικές κατευθυντήριες 

γραμμές της παγκόσμιας οργάνωσης, αλλά πα-

ράλληλα δρα και αυτόνομα, αναλαμβάνοντας τη 

σύλληψη, την οργάνωση και τη διεκπεραίωση 

δικών της ανεξάρτητων έργων.
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ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ. ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ

ACTIVISM. GROUPS WITH VISION

Global village shelters (2004, Grenada island after the 
hurricane ivan)

Kαταφύγια αστέγων (2004, Grenada island μετά τον 
τυφώνα ιβάν)

Safe(r) house, dondanduwa, Sri Lanka

Safe(r) house, dondanduwa, Σρι Λάνκα
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Teddy Cruz2
          



ConverSAtionS on Co-exiStenCe:   
BuenoS AireS / mAdrid / AnyAnG 

The exhausted recipes of global urban 

development, based on exclusionary top-down 

economic models, discriminating homogeneity 

and privatization, need to be redefined in order 

to transform the very urban policies, financial 

frameworks and institutions responsible for 

the current crisis. This suggests the urgency to 

reorient our focus to other sites of research and 

intervention. Prompted by this unprecedented 

period of conflict, new practices will emerge 

not from sites of abundance but from sites of 

scarcity.

Radicalizing the Local; Conflict as Op-

erational Tool: Our practice has focused on the 

observation of the Tijuana-San Diego border as 

a laboratory from which to challenge current 

politics of surveillance and immigration, the 

polarization of informal and formal systems of 

urbanization and the expanded gap between 

wealth and poverty. Specifically, we have been 

interested in amplifying border neighbor-

hoods as sites of artistic experimentation. The 

premise has been that while in the last years 

the global city became the primary site of eco-

nomic consumption and cultural display, local 

neighborhoods in the margins of such centers 

of economic power remained sites of cultural 

production. These are peripheral communities 

where new economies are emerging and new 

social, cultural and environmental configura-

tions are taking place as catalysts to produce 

alternative urban policies towards a more 

inclusive social sustainability.

Conversations on Co-existance: Buenos 

Aires / Madrid / Anyang: The projects exhib-

ited here emerged as a collaboration between 

Estudio Teddy Cruz and Mauricio Corbalan and 

Pio Torroja of  M7Red. The projects unfolded as 

an itinerant series of interventions into public 

debate, engaging critical interfaces between 

διΑΛΟγΟι πΕρι ΣυνυπΑρξΕωΣ:  
μπΟυΕνΟΣ ΑϊρΕΣ / μΑδριτη / ΑνυΑνγκ

Οι παραχρησιμοποιημένες έτοιμες συνταγές 

για παγκόσμια αστική ανάπτυξη, που βασίζο-

νται σε πρότυπα οικονομικής ανάπτυξης εκ των 

άνω, στην ομογενοποίηση με διακρίσεις και στην 

ιδιωτικοποίηση, πρέπει να ορισθούν εκ νέου ώστε 

να μεταμορφώσουν εκείνες ακριβώς τις αστικές 

πολιτικές, τα χρηματοοικονομικά πλαίσια και τους 

θεσμούς που ευθύνονται για την παρούσα κρίση. 

Αυτό υπονοεί την επιτακτική ανάγκη να επανεστι-

άσουμε την προσοχή μας σε άλλα σημεία έρευνας 

και παρέμβασης. Από αυτήν την άνευ προηγού-

μενου περίοδο συγκρούσεων θα αναδυθούν νέες 

πρακτικές, όχι όμως από τόπους αφθονίας αλλά 

από τόπους ένδειας.   

Μεταμορφώνοντας το τοπικό σε ριζοσπα-

στικό: Η σύγκρουση ως Λειτουργικό Εργαλείο. Η 

πρακτική μας εστιάζεται στην παρατήρηση της 

παραμεθόριας περιοχής της Τιχουάνας και των 

συνόρων με το Σαν Ντιέγκο, εκλαμβάνοντάς την 

ως εργαστήριο με βάση το οποίο να αντικρου-

στούμε με τις υπάρχουσες πολιτικές εποπτείας 

και μετανάστευσης, την πόλωση των ανεπίσημων 

και των τυπικών συστημάτων αστικοποίησης και 

τη διευρυνόμενη απόσταση ανάμεσα στον πλούτο 

και την ανέχεια. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον μας 

προσανατολίζεται στην ενίσχυση των συνοριακών 

γειτονιών ως τόπων καλλιτεχνικού πειραματισμού. 

Προτάσσουμε ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια το 

παγκόσμιο άστυ έχει καταστεί πρωταρχικός τόπος 

οικονομικής κατανάλωσης και πολιτιστικής επίδει-

ξης, οι κατά τόπους γειτονιές, που βρίσκονται στα 

περιθώρια τέτοιων κέντρων οικονομικής εξουσίας, 

παρέμειναν τόποι πολιτιστικής παραγωγής. Αυτές 

είναι οι περιφερειακές κοινότητες όπου αναδύο-

νται νέες οικονομίες και αναπτύσσονται καινοτό-

μοι κοινωνικοί, πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί 

σχηματισμοί ως καταλύτες που θα παραγάγουν 

εναλλακτικές αστικές πολιτικές με στόχο μια κοι-

νωνική βιωσιμότητα ανοιχτή στους πολλούς.
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part 1. CIA31: Re-staging Activism
As part of a seminar facilitated by the Center for 
Artistic investigations, CiA, the project began in Buenos 
Aires by engaging villa 31, a slum located in the heart 
of this city. this project enabled a villa 31 community 
activist to collaborate with a group of local artists in 
producing a video-documentary that would reenact the 
arrival of a new group of immigrants into this slum and 
the subsequent debates that followed among a variety 
of stakeholders and urban regulatory institutions. in one 
of the initial meetings, an immigrant asked the artists: 
how are you going to help with your Art? (in the re-
thinking of discriminatory politics of social housing and 
land use in Buenos Aires). estudio teddy Cruz 2010.

1ο μέρος. CIA31: Αναπαράσταση του Ακτιβισμού
το project ξεκίνησε στο μπουένος Άιρες ως μέρος ενός 
σεμιναρίου του κέντρου καλλιτεχνικών διερευνήσεων 
(Center for Artistic investigations—CiA), και ασχολήθηκε 
με τη villa 31, μια φτωχογειτονιά που βρίσκεται στην 
καρδιά της πόλης. το project επέτρεψε σε έναν 
κοινοτικό ακτιβιστή από τη villa 31 να συνεργαστεί με 
μια ομάδα τοπικών καλλιτεχνών στην παραγωγή ενός 
βίντεο-ντοκιμαντέρ που αναπαριστούσε την άφιξη 
μιας νέας ομάδας μεταναστών στη γειτονιά και τις 
επακόλουθες δημόσιες συζητήσεις ανάμεσα σε ποικίλους 
ενδιαφερόμενους και στις ρυθμιστικές Αρχές.  Σε μία 
από τις αρχικές συναντήσεις, ένας μετανάστης ρώτησε 
τους καλλιτέχνες: πώς θα μας βοηθήσετε εσείς με την 
τέχνη σας; (για να επαναξετάσουμε τις μεροληπτικές 
πολιτικές κοινωνικής στέγασης και χρήσεων γης στο 
μπουένος Άιρες). estudio teddy Cruz 2010.
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part 2. Vallekas Abierto: How Are You Going to Help us 
with Your Art?
As part of Madrid Abierto, a public Art exhibition that 
commissions artists to intervene in different open 
spaces in madrid, we placed this question as a large 
billboard on the façade of the Casa de America in this 
city. we also engaged Vallecas, a peripheral community 
in madrid, well known for its activist social fabric, and 
collaborated with five neighborhood associations repre-
senting different demographics, artistic and pedagogical 
programs. with these community groups we activated 
the space behind the façade—literally entering through 
the window—to stage a series of collective conversa-
tions to conceptualize alternative programs that would 
encroach into this cultural institution, while strategizing 
on how to bring the public art project back to the mar-
ginal neighborhood. estudio teddy Cruz 2010.

2ο μέρος. Vallekas Abierto: Πώς θα μας βοηθήσετε εσεiς 
με την Τέχνη σας;
Στο πλαίσιο της δημόσιας έκθεσης τέχνης Madrid Abier-
to, που αναθέτει σε καλλιτέχνες να κάνουν παρεμβάσεις 
σε διάφορους δημόσιους χώρους στη μαδρίτη, θέσαμε 
το ερώτημα αυτό μέσω μιας γιγαντοαφίσας στην 
πρόσοψη της Casa de America. Ήρθαμε επίσης σε 
επαφή με τους Vallecas, μία περιθωριακή κοινότητα 
της μαδρίτης γνωστή για τον κοινωνικό της ακτιβισμό, 
και συνεργαστήκαμε με πέντε συνοικιακές οργανώσεις 
που αντιπροσώπευαν ποικίλα δημογραφικά προφίλ και 
διαφορετικά καλλιτεχνικά και παιδαγωγικά προγράμματα. 
με αυτές τις τοπικές ομάδες ενεργοποιήσαμε τον χώρο 
πίσω από την πρόσοψη, μπαίνοντας κυριολεκτικά από 
το παράθυρο για να οργανώσουμε μια σειρά ανοιχτών 
διαλόγων και να αναπτύξουμε εναλλακτικά προγράμματα 
που θα παρεισέφρεαν σε αυτόν τον πολιτιστικό θεσμό, 
ενώ καθορίσαμε και μία στρατηγική σχετικά με το πώς 
θα εισαγάγουμε αυτό το project δημόσιας τέχνης στην 
περιθωριακή γειτονιά. estudio teddy Cruz 2010.
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3ο μέρος. Η Γειτονιά του Μέλλοντος: 
Διάλογοι περι συνυπάρξεως:
Οι διάλογοι της μαδρίτης καθόρισαν τη μορφή του 
τελευταίου μέρος του project, καθώς οι διάλογοι 
μεταφέρθηκαν στη νότια κορέα και την πόλη Ανυάνγκ, 
ως μέρος του Public Art Project APAP 2010. Εδώ 
το project εστιάστηκε σε πέντε περιοχές αυτής 
της δορυφορικής πόλη, οι οποίες προορίζονται για 
κατεδάφιση και αναμόρφωση. η προκαταρκτική έρευνα 
και η τεκμηρίωση για τις περιοχές αυτές αναπτύχθηκε 
σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Ανυάνγκ 
και περιλάμβανε σεμινάρια με συνδιδασκαλία από 
καλλιτέχνες και τοπικούς πανεπιστημιακούς. Από την 
έρευνα αυτή προέκυψαν πέντε τρισδιάστατες μακέτες 
επιμέρους περιοχών μέσα σε καθεμιά από αυτές τις 
συνοικίες, τα οποία κατασκευάστηκαν από φοιτητές 
σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη αυτών 
των περιοχών. Οι μακέτες αυτές έγιναν εργαλεία 
μεσολάβησης για μια σειρά διαλόγων με εκπρόσωπους 
της κοινότητας και άλλους εμπλεκομένους στη 
διαδικασία αναβάθμισης και ανάπτυξης. με άλλα λόγια, 
οι μακέτες έγινες φωνές ακτιβισμού των συνοικιών 
που οδεύουν προς εξαφάνιση, διευκολύνοντας την 
αναγνώριση των τρόπων με τους οποίους οι υπάρχοντες 
συνοικιακοί τόποι λειτουργούν στις κοινωνικές και 
οικονομικές ανταλλαγές. estudio teddy Cruz 2010.

part 3. The Future Neighborhood: 
Conversations on Coexistence
the madrid conversations shaped the last part of the 
project as the dialogues moved to South Korea in 
the city of Anyang, as part of the Public Art Project 
APAP 2010. the project here focused on five districts 
in this satellite city that are slated for demolition 
and future redevelopment. preliminary research 
and documentation of these areas was developed in 
collaboration with Anyang university and involved 
seminars co-taught by the artists and local scholars 
and practitioners. five three-dimensional physical 
models of selected partial areas within each of these 
districts emerged from this research and were built 
by students through many interactions with these 
districts’ diverse stakeholders. the models became 
the mediating tools for a series of conversations with 
community representatives and other actors involved 
in the redevelopment process. the models are the ac-
tivist voices of these disappearing districts, enabling 
the recognition of the many ways in which these 
existing neighborhood spaces perform across social 
and economic exchanges. estudio teddy Cruz 2010.

Διάλογοι περί συνυπάρξεως: Μπουένος 

Άιρες / Μαδρίτη / Ανυάνγκ: Τα project που 

παρουσι άζονται εδώ προέκυψαν ως συνεργασίες 

μεταξύ του Estudio Teddy Cruz και των Mauricio 

Corbalan και Pio Torroja της ομάδας M7Red. Τα 

projects εξελίχθηκαν ως μια περιοδεύουσα σειρά 

παρεμβάσεων στον δημόσιο διάλογο, με εστίαση 

σε καίρια σημεία αλληλεπίδρασης της αστικής 

πολιτικής και της πολιτειακής φαντασίας.  Σε κα-

θεμιά από αυτές τις πόλεις, τα project αυτά στό-

χευαν στο επίκεντρο μιας συγκεκριμένης αστικής 

σύγκρουσης και τον αντίκτυπο της σύγκρουσης 

αυτής σε μια συγκεκριμένη περιφερειακή κοινό-

τητα. Επίσης, στις κοινωνικοοικονομικές σχέσεις 

ως μέσα καθορισμού νέων προτύπων αστικής 

παιδαγωγικής, με βάση τη σύλληψη πολιτικών και 

οικονομικών πολιτικών ως εργαλείων που οδηγούν 

σε καίριους διαλόγους και συζητήσεις.

urban policy and a civic imagination. In each 

of these cities, the projects involved working 

in the midst of a specific urban conflict and its 

impact on a particular peripheral community; 

engaging socio-economic relations as materials 

to re-configure existing institutional protocols 

and producing new models of urban pedagogy 

based on the exposure and visualization of 

political and economic policy as devices for 

enabling critical conversation and debate.

 Urban futures depend on the recon-

figuration of socioeconomic relations, and 

this is also very much the case for Greece. 

Fundamental to rethinking the top-down 

financial frameworks that have caused the 

current economic crisis and the spread of 

uneven urban development over the past years 

is the production of new interfaces between 

          



Conversations on co-existence:  
Buenos aires / Madrid / Anyang

Teddy Cruz

Διάλογοι περί συνυπάρξεως:  
Μπουενος Αϊρες / Μαδριτη / Ανυανγκ
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top-down recipes of urbanization and bottom-

up socioeconomic relations. The translation of 

the sociocultural and economic entrepreneurial 

intelligence embedded in many marginal im-

migrant neighborhoods is an essential project 

that can yield new forms of socioeconomic 

sustainability. The hidden value (cultural, 

social and economic) of these communities’ in-

formal transactions across bottom-up cultural 

activism, economies and densities continues to 

be off the radar of conventional top-down plan-

ning institutions.

It is in the context of these conditions 

where a different role for art, architecture, en-

vironmental and community activist practices 

can emerge that goes beyond the metaphori-

cal representation of people, where only the 

community’s symbolic image is amplified 

instead of mobilizing its socioeconomic entre-

preneurship to produce new models of urban 

development. These communities’ invisible 

urban praxis needs artistic interpretation and 

political representation, and this is the space 

of intervention that cultural and governmetal 

institutions need to engage.

Το μέλλον των πόλεων εξαρτάται από τον 

επανακαθορισμό των κοινωνικοοικονομικών 

σχέσεων, κι αυτό ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό και 

στην Ελλάδα. Θεμελιώδες στοιχείο στην επανε-

κτίμηση των χρηματοοικονομικών πλαισίων που 

έχουν προκαλέσει την τρέχουσα οικονομική κρίση 

και την εξάπλωση της ανομοιογενούς αστικής 

ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια είναι η παραγωγή 

νέων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εκ των άνω 

συνταγών αστικοποίησης και των εκ των κάτω 

κοινωνικοοικονομικών σχέσεων. Η αξιοποίηση της 

κοινωνικοπολιτιστικής νοημοσύνης και της οικο-

νομικής επιχειρηματικής ευφυΐας που ενυπάρχει 

σε πολλές περιθωριακές γειτονιές μεταναστών 

είναι κάτι που μπορεί να αποφέρει νέες μορφές 

κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας. Η κρυμμένη 

αξία (πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική) που 

εμπερικλείεται στις άτυπες συναλλαγές αυτών των 

κοινοτήτων διανύει συνεχίζει να παραμένει αόρα-

τη στους εκ των άνω θεσμούς προγραμματισμού. 

Στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών μπορεί 

να αναδυθεί ένας νέος ρόλος για τις πρακτικές της 

τέχνης, της αρχιτεκτονικής, του περιβάλλοντος 

και του συλλογικού ακτιβισμού. Ένας ρόλος που 

ξεπερνά τη μεταφορική αντιπροσώπευση των 

ανθρώπων, όπου ενισχύεται μόνο   η συμβο λική 

εικόνα μιας κοινότητας αντί να κινητοποιείται 

η κοινωνικοοικονομική της επιχειρηματικό τητα 

ώστε να παράγει νέα πρότυπα αστικής ανάπτυξης. 

Η αόρατη αστική δράση αυτών των κοινοτήτων 

έχει ανάγκη καλλιτεχνικής ερμηνείας και πολιτικής 

αντιπροσώπευσης, και αυτός πρέπει να είναι ο 

τόπος παρέμβασης για τους πολιτιστικούς και τους 

κρατικούς θεσμούς.

          



Laurie Lazer 
& Darryl Smith3
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Laurie Lazer and Darryl Smith co-found-

ed the 509 Cultural Center/Luggage Store in 

San Francisco, California in 1987 with the mis-

sion of building community by broadening so-

cial and aesthetic networks in order to improve 

the quality of people’s daily lives by encourag-

ing the flow of images and ideas reflecting 

different cultural communities. Over the past 

24 years they have organized over a thousand 

exhibitions, performing arts events, arts 

education and public art programs designed to 

amplify the voices of diverse artists and resi-

dents, promote inclusion and respect, reduce 

inter-group tensions and work towards dispel-

ling the stereotypes and fears that continue to 

separate us. They have consistently developed 

and presented programming that embraces a 

strong commitment to social, environmental, 

and economic justice, while helping to launch 

the careers of many of the region’s outstand-

ing artists.

In addition to the direction of their 

indoor exhibition space, Lazer and Smith have 

been working since 1989 to transform Cohen 

Η Laurie Lazer και ο Darryl Smith 

ίδρυσαν το 509 Πολιτιστικό Κέντρο / Κατάστη-

μα Αποσκευών (509 Cultural Center/Luggage 

Store) στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας, 

ΗΠΑ, το 1987. Αποστολή τους ήταν η δημιουρ-

γία κοινοτήτων διευρύνοντας τα κοινωνικά και 

αισθητικά δίκτυα, έτσι ώστε να βελτιώσουν την 

ποιότητα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, 

ενθαρρύνοντας τη ροή εικόνων και ιδεών που 

αντικατοπτρίζουν διάφορες πολιτισμικές κοινό-

τητες. Τα τελευταία 24 χρόνια έχουν οργανώσει 

πάνω από χίλιες εκθέσεις, συμβάντα παραστα-

τικών τεχνών, όπως και εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα τέχνης και προγράμματα δημόσιας τέχνης, 

σχεδιασμένα έτσι, ώστε να ενισχύουν τις φωνές 

ποικίλων καλλιτεχνών και κατοίκων, να προάγουν 

την ένταξη και τον σεβασμό, να μειώσουν τις 

εντάσεις μεταξύ ομάδων και να εργασθούν για να 

εξαλείψουν τα στερεότυπα και τους φόβους, που 

συνεχίζουν να μας διαχωρίζουν.   Έχουν αναπτύ-

ξει συστηματικά και παρουσιάσει προγράμματα 

που ασπάζονται μια δυνατή δέσμευση προς την 

κοινωνική, περιβαλλοντολογική και οικονομική 

δικαιοσύνη, ενώ βοήθησαν να λανσάρουν τις 
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καριέρες πολλών από τους εξέχοντες καλλιτέχνες 

της περιοχής.

Πέραν από τη διεύθυνση του εσωτερικού 

εκθεσιακού τους χώρου, η Lazer και ο Smith  

εργάζονται σκληρά από το 1989 για να μεταμορ-

φώσουν το στενό Cohen Alley, που βρίσκεται 

στην καρδιά της γειτονιάς Tenderloin, από το 

επικίνδυνο και καταδικασμένο αστικό χώρο σε 

έναν δημόσιο/κοινό πολιτισμικό χώρο της γειτο-

νιάς, που πλέον είναι γνωστός ως Ο Εθνικός Δρυμός 

του Τεντερλόιν [The Tenderloin National Forest (TNF)]. 

Η παραβατική τους προσέγγιση με τη χροιά τού 

προσωπικού μαστορέματος συμπεριλαμβάνει 

μια ακούραστη εκστρατεία να διατηρήσουν τη 

δίοδο ελεύθερη από αυτοκίνητα. Κατάφεραν 

να εξασφαλίσουν την άδεια του Δήμου του Σαν 

Φρανσίσκο να κλείσουν τη δίοδο στη διέλευση 

αυτοκινήτων και την παραχώρηση στο Κατάστη-

μα Αποσκευών έναντι τιμήματος ενός δολαρίου 

το χρόνο, ως χώρο εξωτερικών εκθέσεων τέχνης.  

Την περίοδο 2009-2010 το Κατάστημα Απο-

σκευών ολοκλήρωσε μία σειρά από κεφαλαιακές 

βελτιώσεις, που έχουν περαιτέρω μεταμορφώσει 

αυτόν τον χώρο των 316 τ.μ. σε έναν κοινόχρη-

Alley in the heart of the Tenderloin neighbor-

hood from a dangerous and blighted inner city 

space into a neighborhood cultural commons 

now known as The Tenderloin National Forest (TNF). 

Their transgressive, DIY approach has included 

a tireless campaign to keep the alley free from 

cars, resulting in secured permission from the 

City of San Francisco to close the alley to traf-

fic and lease it to the Luggage Store for $1.00 

per year for use as an outdoors arts venue. In 

2009-10 the Luggage Store completed a series 

of capital improvements that has further 

transformed the 3,400 sq. ft. space into a com-

munity commons where people of all ages can 

gather for public art, performance, experimen-

tal art projects, classes and activities related 

to the inner city garden they have cultivated 

which is home to naturally growing vegetation 

and built organic structures … or just sit to 

reflect. The TNF also features a cobb oven de-

signed and built by Becca LaFlor and Stella Bre-

slin that is used to cook pizzas using harvests 

from our organic, edible plant garden that we 

share together with the community. The oven 

          



was initially presented to the City as tempo-

rary; however after it was demonstrated to the 

fire marshal that it was safe, it was given the 

stamp of approval to stay permanently. 

Additionally, the Forest now includes:

• A site-specific pathway of mosaic tiles de-

signed by Rigo 23, Jose Fernando Cordoso, Dar-

ryl Smith and Laurie Lazer with seating walls

• Lighting Designs by Elaine Buckholtz and 

Mary Conrad

• Landscaping (including two fishponds) by 

Jeff Brown, Sarah Lewison, Darryl Smith

• A Wattle-and-Daub House by Julia Glanville 

and Darryl Smith

• Murals by Evan Bissell, Brett Cook, Gestalt 

Collective, Chad Hasegawa, Alicia McCar-

thy, Johanna Poethig, CUBA and Trust Your 

Struggle Collective

• Signage by Marco Crescenti an Dan Flanagan

• Environmental education programs

• A composting program with our neighbor 

non-profit housing projects

• Our AIR (Artist-In-Residence) Program

• The 6th Street Photography Workshop’s ongo-

ing Portrait Project

• Michael Swaine’s ongoing Sewing For The People 

project

• Amara Tabor-Smith’s Fresh From The Oven 

project

The 20+-year evolution of this space 

into an urban forest and community arts and 

education space with several hundred visi-

tors monthly has been truly magical and an 

inspiration for the entire neighborhood and 

beyond. 

Within the context of Greece and Ath-

ens, Lazer and Smith are interested in learn-

ing from and contributing to the conversation 

of urban design models that creatively and 

compassionately address social, ecological, 

and economic challenges through community 

transformation. As San Francisco’s city govern-

στο χώρο για την κοινότητα, όπου άτομα όλων 

των ηλικιών μπορούν να συνευρεθούν για να 

απολαύσουν δημόσια τέχνη, παραστάσεις περ-

φόρμανς, πειραματικά project τέχνης, μαθήματα 

και δραστηριότητες, που συνδέονται με τον κήπο 

που έχουν καλλιεργήσει μέσα στην πόλη, και που 

φιλοξενεί την φυσικά φυόμενη βλάστηση και κτι-

στές οργανικές κατασκευές... ή απλά να κάτσουν 

και να συλλογιστούν. Το TND έχει και τον δικό 

του φούρνο σχεδιασμένο και χτισμένο από την 

Becca LaFlor και την Stella Breslin, που χρησι-

μοποιείται για να ψήνει πίτσες με τη συγκομιδή 

των βρώσιμων φυτών του βιολογικού κήπου του, 

που μοιράζεται με την κοινότητα. Στον Δήμο ο 

φούρνος παρουσιάστηκε αρχικά ως προσωρινός, 

αφού όμως απέδειξαν στις Πυροσβεστικές Αρχές, 

ότι ήταν ασφαλής, δόθηκε η έγκριση που του 

επέτρεψε να μείνει μόνιμα. 

Περαιτέρω, ο Δρυμός τώρα συμπεριλαμ-

βάνει: 

• Μονοπάτι από μωσαϊκά πλακάκια ειδικά σχεδι-

ασμένο (site specific) για τον χώρο από τους Rigo 

23, Jose Fernando Cordoso, Darryl Smith και 

την Laurie Lazer, με καθίσματα στους τοίχους. 

• Φωτισμούς σχεδιασμένους από τις Elaine 

Buckholtz και Mary Conrad.

• Διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου (μαζί με 

δύο λιμνούλες με ψάρια) από τους Jeff Brown, 

Sarah Lewison, Darryl Smith.

• Ένα οίκισμα καλαμωτής με λάσπη (Wattle-and-

Daub House) από την Julia Glanville και τον 

Darryl Smith.

• Τοιχογραφίες από τους Evan Bissell, Brett 

Cook, Gestalt Collective, Chad Hasegawa, 

Alicia McCarthy, Johanna Poethig, CUBA και 

την κολλεκτίβα Trust Your Struggle Collective.

• Πινακίδες από τον Marco Crescenti και τον 

Dan Flanagan.

• Προγράμματα περιβαλλοντολογικής παιδείας.

• Πρόγραμμα δημιουργίας λιπάσματος κομπό-

στας μαζί με τις γειτονικές συνοικίες με μη 

κερδοσκοπικές κατοικίες.

Laurie Lazer & Darryl Smith
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ment is currently in the midst of an ambitious 

campaign to redevelop the Mid-Market Neigh-

borhood that is home to the Luggage Store, we 

look to learn from the lessons of development 

in Athens, including the hyper-preparation 

for the Olympics and how communities have 

successfully responded. We believe it is critical 

that we stand together globally for models 

that prioritize the environment, health, and 

wellbeing for all and not the bottom-line of 

monetary profit for few.

• Το πρόγραμμα Διαμένοντος Καλλιτέχνη AIR 

(Artist-In-Residence).

• Το Εργαστήρι Φωτογραφίας του 6th Street και το 

συνεχιζόμενο Project Πορτραίτο 

• Το συνεχιζόμενο πρόγραμμα Ράψιμο για τον Λαό 

του Michael Swaine.

• To project της Amara Tabor-Smith Φρέσκο Από 

Τον Φούρνο. 

Τα είκοσι και κάτι χρόνια που ο χώρος αυ-

τός εξελίσσεται σε αστικό δρυμό και χώρο τέχνης 

και εκπαίδευσης για την κοινότητα, με εκατο-

ντάδες επισκέπτες κάθε μήνα, ήταν πραγματικά 

μαγικά και πηγή έμπνευσης για όλη τη γειτονιά 

αλλά και παραπέρα.

Μέσα στο πλαίσιο της Ελλάδας και της 

Αθήνας οι Lazer και Smith ενδιαφέρονται να 

μάθουν και να συνεισφέρουν στον διάλογο για 

πρότυπα αστικού ντιζάιν / σχεδιασμού, που 

προσπαθούν να απευθύνονται στις κοινωνικές, 

οικολογικές και οικονομικές προκλήσεις δημιουρ-

γικά και συμπονετικά, μέσα από την μεταμόρ- 

φωση της κοινότητας. Μιας και η δημοτικές 

αρχές του Σαν Φρανσίσκο είναι εν μέσω μιας 

φιλόδοξης εκστρατείας να επανακτήσουν / ανα-

κατασκευάσουν την περιοχή Mid-Market, που 

φιλοξενεί το Κατάστημα Αποσκευών, προσβλέ-

πουμε να μάθουμε από τα μαθήματα της ανάπτυ-

ξης της Αθήνας, μαζί με την εντατική προετοι-

μασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πώς 

οι κοινότητες ανταποκρίθηκαν πετυχημένα σε 

αυτές. Πιστεύουμε, ότι είναι κρίσιμης σημασίας 

να σταθούμε μαζί, παγκόσμια, υποστηρίζοντας 

πρότυπα που βάζουν ως προτεραιότητά τους το 

περιβάλλον, την υγεία, την ευδοκίμηση όλων και 

όχι το χρηματικό κέρδος των λίγων. 

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ. ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ

ACTIVISM. GROUPS WITH VISION

All images: details from the Tenderloin National Forest.

Όλες οι εικόνες: Λεπτομέρειες από τον Εθνικό Δρυμό του 
Τέντερλοϊν (Tenderloin National Forest).
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ΑθhνΑ, ΑΣτικeΣ κΑτΑΣτAΣΕιΣ 

Nomadic Architecture Network – 

Against Αll Οdds project

www.nomadikiarxitektoniki.net – 

www.aaoproject.org

Louisa Anagnostou, architect

Nikos Kazeros, architect

Thalea Niniou, architect

Fani Sophologi, visual artist specialised in 

public art

Eleni Tzirtzilaki, Dr., architect - community 

artist 

 

Collaboration with New York team

Heath Cabot, Anthropologist, Postdoctoral 

Fellow, Program in Hellenic Studies,

Princeton University

Monica Fagioli, PhD student, The New School

Natalia Roumelioti, architect, M.Phil. NTUA, 

M.S. AAD GSAPP Columbia, 

Matthias Neumann, architect, principal of 

normaldesign, co-founder a+nyc

Jilly Traganou, PhD, Associate Professor, 

Parsons The New School For Design

Also in collaboration with Lina Stergiou, 

Initiator and Curator at large of the AAO 

project

Δίκτυο Νομαδική Αρχιτεκτονική – 

δράσεις Against Αll Οdds 

www.nomadikiarxitektoniki.net –

 www.aaoproject.org

Λουίζα Αναγνώστου, αρχιτέκτων

Νίκος Καζέρος, αρχιτέκτων

Θάλεια Νινιού, αρχιτέκτων

Φανή Σοφολόγη, εικαστικός καλλιτέχνης με  

ειδίκευση στη δημόσια τέχνη

Ελένη Τζιρτζιλάκη, Δρ., αρχιτέκτων - 

community artist 

 

Συνεργάζεται η ομάδα της Νέας Υόρκης

Heath Cabot, Ανθρωπολόγος, Postdoctoral 

Fellow, Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών, Πανε-

πιστήμιο Princeton

Monica Fagioli, φοιτήτρια PhD, The New 

School

Natalia Roumelioti, αρχιτέκτων, M.Phil. ΕΜΠ, 

M.S. AAD GSAPP Columbia 

Matthias Neumann, αρχιτέκτων, Διευθυντής 

του normaldesign, συνιδρυτής του a+nyc

Jilly Traganou, PhD Associate Professor, 

Parsons The New School For Design

Και σε συνεργασία με τη Λίνα Στεργίου, 

Σύλληψη και Γενική Επιμέλεια των δράσεων AAO

AthenS, urBAn SituAtionS

Το έργο αυτό παρουσιάζεται
 στην ενότητα Δρώμενα.

Τhis project is presented 
at the Performance-Actions section.

walk around the limits of helliniko / Bόλτα στα όρια του Ελληνικού

          



     

δοκιμαστική βόλτα με το BigBoda στην ανατολική Αφρική.

Worldbike5
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Στη Worldbike η φιλοσοφία μας είναι να 

δίνουμε ολόκληρο τον εαυτό μας με αυθεντικό 

και παθιασμένο τρόπο προκειμένου να δημιουρ-

γήσουμε έναν αντίκτυπο ικανό να αλλάξει τον 

κόσμο. Είμαστε, από την αρχή έως το τέλος, 

στην καρδιά και στην ψυχή μας, άνθρωποι που 

πιστεύουμε στη μετασχηματιστική δυναμική 

των ποδηλάτων. Η πίστη μας αυτή απορρέει 

από το γεγονός ότι η δική μας ζωή έχει διαμορ-

φωθεί και μεταμορφωθεί από αυτό το απλό μη-

χάνημα που απαρτίζεται από δύο ρόδες κι έναν 

μεταλλικό σκελετό. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το 

πάθος μας γι’ αυτό το πανέμορφο όχημα μπορεί 

–και θα το πετύχει– να ενισχύσει την ποδηλα-

σία παγκοσμίως· και ως κοινότητα που κάνει 

μαζί ποδήλατο, θα δείξουμε στον κόσμο πώς η 

ποδηλασία μπορεί να βγάλει τους ανθρώπους 

από τη φτώχεια. Θεωρούμε ότι το ποδήλατο 

έχει τη δύναμη να ανατρέψει τα δεδομένα προς 

όφελος της ισότητας, παρέχοντας στους ανθρώ-

πους ένα βιώσιμο, οικονομικό και υγιεινό μέσο 

μεταφοράς. Με τη βεβαιότητα ότι εργαζόμαστε 

με γνώμονα το ποιοι είμαστε ως άτομα και ως 

οργάνωση, θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο να 

επενδύσει στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος 

με επίκεντρο το ποδήλατο, και θέλουμε αυτό να 

είναι τόσο ευρύ και εκτενές όσο και οι υποδομές 

που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τα αυτοκίνητα. 

Με σημαντικές επαφές εντός και εκτός 

της βιομηχανίας ποδηλάτων, με ευρεία αναγνώ-

ριση στη σχεδίαση ποδηλάτων, και διεθνή πείρα 

στην ανάπτυξη ποδηλάτων στην Αφρική και τη 

Λατινική Αμερική, ο Ross Evans διαθέτει όλα 

τα απαραίτητα προσόντα. Θα παρουσιάσει το 

ποδήλατο ως ένα κατάλληλο εργαλείο σε παγκό-

σμιο επίπεδο, το οποίο μπορεί να βγάλει τους 

ανθρώπους από τη φτώχεια, θα δείξει βιντεο-

σκοπημένα στιγμιότυπα από το έργο μας στην 

Κένυα με την ΟΗΕ-Habitat, και θα μας δείξει 

ένα από τα ποδήλατά του.

Για τον Ross Evans ήταν όνειρο ζωής να 

έρθει στην Ελλάδα, και είναι ενθουσιασμένος 

At Worldbike, our philosophy is to give 

of ourselves authentically and with passion in 

order to create an impact that can change the 

world.  We are, from beginning to end and at 

our heart and soul, people that believe in the 

transformative power of bicycles. We believe in 

it because our own lives have been shaped and 

transformed by this simple machine based on 

two wheels and a metal frame. We believe that 

our passion for this beautiful machine can and 

will fuel more bicycling worldwide, and as a 

community that rides together, we will show 

the world how bicycling can help lift people 

out of poverty. We think the bicycle has the 

power to help tip the playing field closer to 

equality, by providing people with a viable, af-

fordable, healthy form of transportation. With 

the confidence of working from that core of 

who we are as individuals and as an organiza-

tion, we want to engage the world in investing 

in building a bicycle eco-system; and we want 

it to be as broad and far reaching as the infra-

structure the world built around automobiles. 

With great contacts in and out of the 

bicycle industry, wide recognition for his de-

sign work, and international bicycle develop-

ment experience in Africa and Latin America, 

Ross Evans is in a great position to do this. He 

will be presenting on the bicycle as a globally 

relevant tool in bringing people out of poverty, 

will be showing video footage from our work 

in Kenya with UN Habitat, and bringing an 

example bicycle to show.

Ross Evans has wanted to visit Greece 

his entire life and is very excited for the op-

portunity to do so to present at AAO project. 

His deepest hope is that the rich history and 

culture of Greece and Athens, the same that 

impacted and continues to shape the modern 

western world, will have a great impact on 

him and will influence his philosophy of work 

and design practice in the future. 

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ. ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ

ACTIVISM. GROUPS WITH VISION
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που οι δράσεις ΑΑΟ του έδωσαν αυτή την ευ-

καιρία. Τρέφει την ελπίδα ότι η πλούσια ιστορία 

και ο πολιτισμός της Ελλάδας και της Αθήνας, 

που επηρέασαν και εξακολουθούν να διαμορ-

φώνουν τον σύγχρονο δυτικό κόσμο, θα επηρε-

άσουν και τον ίδιο καθώς και τη φιλοσοφία της 

δουλειάς και των σχεδίων του στο μέλλον. 

 299

worldbike founder ross evans works on a prototype 
during a workshop in South Africa.

Ο ιδρυτής της worldbike ross evans δουλεύει πάνω σε 
ένα πρωτότυπο κατά τη διάρκεια εργαστηρίου στη νότιο 
Αφρική.

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ. ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ

ACTIVISM. GROUPS WITH VISION

          



300

worldbike shop east Africa.

κατάστημα της worldbike στην ανατολική Αφρική.

Worldbike
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f.r.u.i.t. 
Futurefarmers is a group of artists, de-

signers and architects who use various media to 

create work that responds to the time and place 

around them. A constant throughout their work 

is a critique of the effects of market capitalism 

on the material and social environment. They 

deconstruct food systems, public transportation, 

rural farming networks and Fortune 100 compa-

nies as a means to visualize and understand the 

logics of these systems. Oftentimes through 

this disassembly they find new narratives and 

potential reconfigurations that might propose 

alternatives to the logic that once dominated 

these systems. Their work often provides a play-

ful entry point and tools for an audience to gain 

insight into deeper fields of inquiry – not only 

to imagine, but to participate in and initiate 

change in the places we live. 

For the occasion of the AAO project, Fu-

turefarmers will present a project called F.R.U.I.T.

F.R.U.I.T. is an ongoing research-based proj-

ect that is presented in the form of an installa-

tion, website and public tours. F.R.U.I.T. presents 

information about food miles and the many 

relationships involved in bringing food from the 

farm to your table. A sculptural representation 

of a fruit stand is presented in the museum, 

offering wrapped oranges and a map that 

f.r.u.i.t. 
Οι Futurefarmers είναι ένα γκρουπ καλ-

λιτεχνών και αρχιτεκτόνων που χρησιμοποιούν 

ποικίλα μέσα για να δημιουργήσουν έργα που να 

ανταποκρίνονται στον χρόνο και τον γύρω τους 

χώρο. Μια σταθερά σε όλη τη δουλειά τους είναι η 

κριτική των επιδράσεων του καπιταλισμού των αγο-

ρών στο φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Οι 

Futurefarmers αποδομούν διατροφικά συστήματα, 

δημόσια μέσα μεταφοράς, αγροτικά δίκτυα και 

εταιρείες του Fortune 100 για να οπτικοποιήσουν και 

να κατανοήσουν τη λογική αυτών των συστημάτων. 

Πολλές φορές, μέσα από αυτή την αποσυναρμο-

λόγηση βρίσκουν νέες ερμηνείες και αναδιατάξεις 

που μπορεί να προτείνουν εναλλακτικές εκδοχές 

της λογικής που κάποτε κυριαρχούσε σε αυτά τα 

συστήματα. Η δουλειά τους συχνά προσφέρει μια 

παιγνιώδη αφετηρία και τα εργαλεία για να εισαγά-

γει το κοινό σε ένα βαθύτερο πεδίο διερεύνησης—

όχι μόνο να φαντάζεται αλλά και να συμμετάσχει 

και να επιφέρει αλλαγές στα μέρη όπου ζούμε.

Στο πλαίσιο των δράσεων AAO, οι 

Futurefarmers θα παρουσιάσουν ένα project με 

τίτλο F.R.U.I.T.

Το F.R.U.I.T. είναι ένα εν εξελίξει πρόγραμμα 

που βασίζεται στην έρευνα και παρουσιάζεται υπό 

μορφή εγκατάστασης, ιστότοπου και ξεναγήσεων 

για το κοινό. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά 

με τα τροφοχιλιόμετρα και τις πολυάριθμες σχέσεις 

KOIΝΩΝΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

SOCIETY & AESTHETICS

F.R.U.I.T. installation 
photo credit: Amy franceschini

F.R.U.I.T. πλάνο της εγκατάστασης 
Φωτό: Amy franceschini
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displays local fruit systems. The fruit wrappers 

are printed with information about local food 

movements, urban gardening plans and food 

miles. This wrapper is printed on newsprint and 

distributed throughout fruit stands in various 

cities. F.R.U.I.T.’s wrappers piggyback on the food 

system already in place that delivers your daily 

dose of nutrition, but in this case it is wrapped 

with printed matter.

F.R.U.I.T. chooses to focus on the orange 

as it is the most commonly grown tree fruit in 

the world. In this sense it can also be seen as a 

staple in the human diet across many cul-

tures.  The orange is thought of as an immedi-

ate burst of vitamin C—a vessel that carries a 

vitamin essential to human health. But what 

else does this orange carry with it? 

It is these invisible passengers that we 

wish to illustrate in F.R.U.I.T. While Greece is 

not a central orange producer, the orange can 

be an entry point to looking at the history and 

currents of farming, ritual, global trade, local 

economies of resistance to industrial agricul-

ture, etc. 

Futurefarmers is particularly interested 

in the current Greek context in the wake of the 

2008 economic situation. From afar we have 

become aware of an enormous growth of grass-

roots neighborhood-based popular assemblies; 

guerrilla gardening reclaiming the gray Greek 

urban spaces; squatting of new buildings in 

central Athens and beyond.  The AAO project 

will give us the opportunity to meet the people 

behind these initiatives. 

που εμπλέκονται στη μεταφορά ενός τροφίμου από το 

αγρόκτημα στο τραπέζι μας. Στο μουσείο, παρου-

σιάζεται η γλυπτική αναπαράσταση ενός πάγκου 

μαναβικής όπου προσφέρονται τυλιγμένα πορτοκάλια 

και ένας χάρτης που απεικονίζει τα τοπικά συστήματα 

παραγωγής φρούτων. Οι συσκευασίες των φρούτων 

φέρουν τυπωμένες πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές 

διαδρομές των τροφίμων, τα προγράμματα αστικής 

κηπουρικής και τα τροφοχιλιόμετρα. Αυτά τα περιτυ-

λίγματα είναι τυπωμένα σε δημοσιογραφικό χαρτί και 

διανέμονται σε πάγκους μαναβικής διαφόρων πόλεων. 

Οι συσκευασίες του F.R.U.I.T. προστίθενται στο ήδη 

υπάρχον τροφικό σύστημα που σας παρέχει την ημε-

ρήσια δόση διατροφής, που όμως στην προκειμένη 

περίπτωση είναι τυλιγμένη με έντυπο υλικό. 

Το F.R.U.I.T. επιλέγει να εστιάσει στο πορτοκάλι 

ως το ευρύτερα καλλιεργούμενο φρούτο στον κόσμο. 

Υπό αυτή την έννοια το πορτοκάλι μπορούν να θεωρη-

θεί βασικό είδος διατροφής του ανθρώπου σε πολλούς  

πολιτισμούς. Όλοι ξέρουμε ότι το πορτοκάλι είναι 

πλούσια πηγή βιταμίνης C—ένα όχημα που μεταφέρει 

μια βιταμίνη απαραίτητη στην ανθρώπινη υγεία. Τι 

άλλο όμως φέρνει μαζί του;

Αυτούς τους αόρατους επιβάτες ευελπιστούμε 

να αναδείξουμε μέσω του F.R.U.I.T. Μολονότι η Ελλάδα 

δεν είναι βασική παραγωγός χώρα πορτοκαλιών, τα 

πορτοκάλια μπορούν να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο 

για να εξετάσουμε την ιστορία και τις τάσεις της γε-

ωργίας, τα έθιμα, το παγκόσμιο εμπόριο, τις τοπικές 

οικονομίες αντίστασης στη βιομηχανική παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων κλπ.

Η ομάδα Futurefarmers ενδιαφέρεται ιδιαίτερα 

για τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα στον απόηχο 

της οικονομικής κρίσης του 2008. Έστω και από μα-

κριά, έχουμε αντιληφθεί την τεράστια αύξηση κινημά-

των όπως οι λαϊκές συνελεύσεις που δημιουργούνται 

στις γειτονιές, οι αντάρτες κηπουροί που αναμορφώ-

νουν τους γκρίζους ελληνικούς αστικούς χώρους, οι 

καταλήψεις κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας και εκτός. 

Οι δράσεις ΑΑΟ θα μας δώσουν την ευκαιρία να συνα-

ντήσουμε από κοντά τους ανθρώπους που στηρίζουν 

αυτές τις πρωτοβουλίες.

F.R.U.I.T.

Futurefarmers

1. Local food movements, poster by futurefarmers
2. food miles, poster by futurefarmers

1. τοπικές κινήσεις τροφίμων, αφίσα της futurefarmers
2. τροφοχιλιόμετρα, αφίσα της futurefarmers
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fArKAdonA
Post Programmed City_Territory: 

PPC_TLab/Farkadona is an interdisciplinary, 

self-administrated collaborative project. It 

consists of a series of cultural activities, work-

shops, devices of interaction with territory and 

public events. Moreover, it focuses primarily 

on emergency case situations as seen at the 

settlement of the repatriated community of 

Greek-Pontians from the former Soviet Union 

in Farkadona, in the district of Trikala, Thes-

saly, Greece. 

The settlement was created in the early 

’90s as a result of a state policy of peripheral 

dispersion of refugees in organized camps and 

units. Fifteen years after their rehabilitation 

the residents of the community still live under 

conditions of degradation, ghettoization and 

“exception.” 

Based on the significance of territory as 

a “reception” of human activity, PPC_TLab/

Farkadona examines the ways in which the 

marginalized community can be rehabilitated 

and incorporated in the existing landscape, 

the local society and in the economic, cultural 

and political life. 

pArtiCipAtory deviCeS And proCeSSeS 
of Auto-orGAnizAtion

PPC_TLab/Farkadona as social practice 

incorporates art and cultural strategies such as 

urban interventions, interactive media, guer-

rilla architectural transformations of existing 

spaces, project-based community practices and 

service dispersals. It cultivates a network of 

fellow practitioners and supporting institu-

tions. 

This social practice concentration 

focuses on questions of participation, auto-

organization, free knowledge, autonomous 

zones, aesthetics, collaboration, persona, 

media strategies, new ways of production and 

fArKAdonA
Η Μετα-Προγραμματισμένη Πόλη_Τοπίο/

(Post Programmed City_Territory) PPC_TLab/

Φαρκαδόνα, είναι ένα διεπιστημονικό αυτοδια-

χειριζόμενο συμμετοχικό εγχείρημα. Απαρτίζεται 

από μία σειρά πολιτιστικές δραστηριότητες, εργα-

στήρια, μηχανισμούς αλληλεπίδρασης με το πε-

ριβάλλον και δημόσια συμβάντα. Επιπλέον, είναι 

επικεντρωμένο σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης 

όπως εκείνη του οικισμού των παλιννοστούντων 

Ελληνοποντίων από χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.

Ο οικισμός δημιουργήθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, ως αποτέλεσμα μιας κρατικής 

πολιτικής περιφερειακής διασποράς των προσφύ-

γων σε απομονωμένους καταυλισμούς. Δεκα-

πέντε χρόνια μετά τη μετεγκατάστασή τους, οι 

ομογενείς κάτοικοι της κοινότητας εξακολουθούν 

να ζουν σε κοντέινερ, σε συνθήκες εξαθλίωσης, 

περιθωριοποίησης και «εξαίρεσης».

Θεμελιωμένο στην αντίληψη του τοπίου και 

του εδάφους ως «υποδοχέα» της ανθρώπινης δρα-

στηριότητας, το PPC_TLab/Φαρκαδόνα διερευνά 

τους τρόπους με τους οποίους η περιθωριοποιη-

μένη κοινότητα μπορεί να επανεγκατασταθεί και 

να ενταχθεί στο υπάρχον περιβάλλον, στην τοπική 

κοινωνία και στην οικονομική, πολιτιστική και 

πολιτική της ζωή.

ΣυμμΕτΟχικΟi μηχΑνιΣμΟi κΑι 
διΑδικΑΣiΕΣ ΑυτΟ-ΟργAνωΣηΣ

Το PPC_TLab/Φαρκαδόνα ως κοινωνική 

πρακτική ενσωματώνει μια σειρά καλλιτεχνικές 

και πολιτιστικές στρατηγικές, όπως οι αστικές και 

εδαφικές παρεμβάσεις, τα διαδραστικά μέσα, οι 

αρχιτεκτονικοί μετασχηματισμοί της υπάρχουσας 

περιοχής, κοινωνικά ενεργήματα που βασίζονται 

σε δραστηριότητες σχεδιασμού και στη διάχυση 

των εξυπηρετήσεων. Επίσης, καλλιεργεί ένα 

διευρυμένο δίκτυο συνεργατών και θεσμών υπο-

στήριξης.

Μία τέτοια πολιτιστική πρακτική επικε-
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ντρώνεται σε ζητήματα συμμετοχικών διαδι-

κασιών, αυτο-οργάνωσης, ελεύθερης γνώσης, 

αυτόνομων ζωνών, αισθητικής, συνεργασίας, 

προσωποποίησης, στρατηγικών των νέων μέσων 

επικοινωνίας, των νέων τρόπων παραγωγής, 

διανομής και προώθησης των πολιτιστικών προ-

ϊόντων και ενός ακτιβισμού που διασταυρώνεται 

με πραγματικές κοινωνικές καταστάσεις, ροές και 

θεσμούς.  

 Όλες αυτές οι διαφορετικές μορφές 

δημόσιας δραστηριοποίησης συνδέονται με τις θε-

ωρίες του κοινωνικού σχηματισμού, του πλουρα-

λισμού, της «σχεσιακής τέχνης» και της «ριζοσπα-

στικής δημοκρατίας». Αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, 

παραγωγοί δικτύων και πολιτιστικοί λειτουργοί, 

που ενεργοποιούνται σε παρόμοιες κατευθύνσεις, 

επιλέγουν είτε να συν-δημιουργήσουν το έργο 

τους με τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας, 

είτε να προτείνουν κριτικές παρεμβάσεις μέσα 

στις υπάρχουσες κοινωνικές δομές, οι οποίες καλ-

λιεργούν τον διάλογο, ή λειτουργούν ως καταλύτες 

κοινωνικών ανταλλαγών. 

Υιοθετώντας το μοντέλο της έρευνας πεδί-

ου, το PPC_TLab/Φαρκαδόνα, καλλιεργεί στους 

συμμετέχοντες μία κριτική στάση, παρέχοντάς 

τους ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και δημιουρ-

γικές δυνατότητες. Κεντρική θεματική σε μια 

τέτοια κοινωνική πολιτισμική πρακτική είναι 

τα εργαστήρια που βασίζονται σε διαφορετικές 

δημιουργικές διαδικασίες, συμπεριλαμβάνοντας 

το αστικό περιβάλλον και το τοπίο, επίσημες και 

ανεπίσημες οργανώσεις και θεσμούς, νέες μορφές 

και δίκτυα πολιτιστικής παραγωγής. Τα εργα-

στήρια διαρθρώνονται γύρω από συμμετοχικούς 

μηχανισμούς, ομαδικές συζητήσεις και ατομικές 

συναντήσεις, που τείνουν στη δημιουργία συμμε-

τοχικών πολιτιστικών δράσεων και στην κριτική 

των ολοκληρωμένων προϊόντων. Αυτό το συνολικό 

περιβάλλον συστήνει το υπόβαθρο μιας δημιουρ-

γικής διαδικασίας που αντλεί από τον διάλογο και 

αναδεικνύεται σε χώρο συνάντησης, τόπο έρευνας 

και παραγωγής.

distributions of cultural products, and activ-

ism that cross into real-life social situations 

and institutions. 

These varied forms of public engage-

ment are linked critically through theories of 

social formation, pluralism, relational art, and 

“radical democracy.” Architects, artists, net-

working producers, cultural operators working 

in these modalities either choose to co-create 

their works with the specific audience of local 

community, or propose critical interventions 

within existing social systems that inspire 

debate or catalyze social exchange. 

PPC_T’s field-based model immerses all 

participants in critical discourses and provides 

them with specific context and opportunities 

for creation. Central to the social practice con-

centration are the workshops which are based 

on diverse creative processes including urban 

environment, formal and informal organiza-

tions, new forms and networks of cultural 

production and distribution. The workshops 

are structured around participatory devices, 

group discussions and individual meetings, 

all leading to the creation of collective cultural 
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Μια τέτοια περιγραφή σηματοδοτεί την 

πρόθεση του PPC_TLab/Φαρκαδόνα να αντιτα-

χθεί και να επεξεργαστεί τρόπους υπέρβασης της 

κοινωνικής εξαθλίωσης, της απομόνωσης και 

της γκετοποίησης της κοινότητας, στοχεύοντας 

στη μείωση της ανεργίας μέσα από μία σειρά 

πολιτιστικές πρακτικές. Αυτό το πλαίσιο προσδίδει 

και την πολιτική διάσταση του εγχειρήματος και 

συνδιαλέγεται με αντίστοιχα εγχειρήματα όπως οι 

δράσεις ΑΑΟ.

Concept και Συντονισμός: Χαρίκλεια Χάρη.

Σύμβουλος σε θέματα «Ελεύθερης Γνώσης και Ελεύθερου 
Πολιτισμού»: Thiago Novaes 

Ομάδα Εργασίας στο Συμμετοχικό Σχεδιασμό: Γιάννης 
Αρβανίτης, Ναταλία Ηλιάδη, Αλίκη Κακουλίδου/metoo, Μιχάλης 
Κυριαζής,  Χρυσάνθη Παπασαράντου,  Λορένα Τσελεμένγκου,  
Άννα Βάσωφ, Χάρις Χλωρού, Watercollection.net (Walid Maw’ed, 
Παλεστίνη και  Cittadellarte/Fondazione Pistoletto, Italy), 
GAMB+I team: Carlos Paulino, Otavio Savietto,   Aliaa el Gready 
(Gudran Foundation for Art and Development, Egypt)

Σε συνεργασία με την κοινότητα Παλιννοστούντων Φαρ-
καδόνας Τρικάλων και τους: Filippo Fabbrica (Love Difference, 
Cittadellarte/Fondazione Pistoletto, Italy),  The Hellenic Linux 
User Group (HEL.L.U.G), Ασύρματο Δίκτυο Τρικάλων, Attasha,  
Φαίη Τσίτου /Δύτες

Ειδικοί Συνεργάτες: aMAZE cultural lab, Μάντυ Αλμπάνη,  
Michelle Brunello, Γιώργος Διβάρης, Matteo Ghidoni, Ε.Ζάχος 
Παπαζαχαρίου, Θάνος Ζακόπουλος, Ρούλα Παλαντά, Ανέστης 
Εφραιμίδης,  Τάσος Καραπαναγιωτίδης.

Farkadona

PPC_TLab

Φαρκαδόνα

projects and to the critique of finished prod-

ucts. This environment forms the basis of a 

dialog-centred creative process, serving as a 

meeting room, a place for research, and a site 

for production. 

The above description demonstrates that 

PPC_TLab/Farkadona has the intention to fight 

against social degradation, isolation and ghet-

toization and reduce unemployment through 

a series of cultural practices. This framework 

provides the political relevance of the project 

and interacts with similar projects as AAO.

Concept and Project Coordinator: Hariklia Hari.

Project consultant on “Free Knowledge and Free Culture”: 
Thiago Novaes 

PPC_TLab/Farkadona Project Team on Participatory 
Design: Yannis Arvanitis, Natalia Iliadis, Aliki Kakoulidou/metoo, 
Mihalis Kyriazis, Chrysanthi Papasarantou, Lorena Tselemengou, 
Anna Vasof, Charis Chlorou, Watercollection.net (Walid Maw’ed/
designer, Palestine and Cittadellarte/Fondazione Pistoletto, 
Italy), GAMB+I team: Carlos Paulino, Otavio Savietto, Aliaa el 
Gready (Gudran Foundation for Art and Development, Egypt)

In collaboration with: The community of repatriated Greek 
Pontians of Farkadona, Trikala and Filippo Fabbrica (Love 
Difference, Cittadellarte/Fondazione Pistoletto, Italy), The 
Hellenic Linux User Group (HEL.L.U.G), Trikala Wireless Network, 
Attasha, Fay Tsitou /Divers

Special Collaborators: aMAZE cultural lab, Manty Albani,  
Michelle Brunello,  Yorgos Divaris, Matteo Ghidoni, E.Zachos 
Papazachariou, Thanos Zakopoulos, Roula Palanta, Anestis 
Efremides, Tasos Karapanagiotides

participatory workshop on house design tο συμμετοχικό εργαστήριο σχεδιασμού κατοικιών
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   rubio photography, 2005

ScrapHouse, © Φωτογραφία του Cesar rubio, 2005.

Public Architecture3
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ScrapHouse, © Φωτογραφία του Cesar rubio, 2005.
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Internationally, the design profession 

serves a minority of the population and is 

involved in the production of only a small 

portion of the built environment. Yet the 

lives of all people, communities, cities, and 

ecosystems are greatly affected by our built 

environments. Public Architecture works to 

direct the resources of the design profession to 

address the underserved and the overlooked. 

We believe designers have a unique ability to 

identify and solve problems that have pro-

found practical and cultural significance, and 

that it is our responsibility to do so. Public 

Architecture’s design work, strategic services, 

and support of pro bono design practice yield 

projects and tools that meaningfully respond 

to needs that have historically gone unad-

dressed by the design profession. 

In keeping with Public Architecture’s 

ongoing work to promote building material re-

use, our installation for the Ethics/Aesthetics 

exhibition will be built of discarded materials. 

Using a team of local volunteers, the material 

will be deconstructed and reconfigured to cre-

ate all aspects of the installation. At the close 

of the exhibition, the installation components 

can be sold to benefit a related local effort, cre-

ating value by revealing the hidden potential 

of material considered waste and exploiting 

the museum’s cultural construct to transform 

its desirability.

Ο κλάδος του ντιζάιν αφορά μια μειοψη-

φία του πληθυσμού διεθνώς και δεν εμπλέκεται 

παρά σε ένα μικρό ποσοστό του παραγόμενου 

δομημένου περιβάλλοντος. Ωστόσο, η ζωή όλων 

των ανθρώπων, των κοινοτήτων, των πόλεων και 

των οικοσυστημάτων επηρεάζεται από το δομη-

μένο περιβάλλον. Η ομάδα Public Architecture 

προσφέρει το επαγγελματικό ντιζάιν σε εκείνους 

που το έχουν ανάγκη αλλά συνήθως είναι παρα-

μελημένοι. Πιστεύουμε ότι οι σχεδιαστές έχουν 

τη μοναδική ικανότητα να εντοπίζουν και να 

επιλύουν προβλήματα με πολύ μεγάλη πρακτική 

και πολιτιστική σημασία, και ότι οφείλουμε να το 

κάνουμε αυτό. Το σχεδιαστικό έργο της Public 

Architecture, οι στρατηγικές της υπηρεσίες και 

η προσφορά δωρεάν ντιζάιν οδηγούν σε έργα και 

εργαλεία που έρχονται να καλύψουν ανάγκες τις 

οποίες πάντοτε παραμελούσε το επάγγελμα του 

ντιζάιν. 

Η εγκατάστασή μας για την έκθεση 

Ethics/Aesthetics, πιστή στο πνεύμα της επα-

ναχρησιμοποίησης των οικοδομικών υλικών, θα 

φτιαχτεί από πεταμένα υλικά. Με τη βοήθεια 

μιας τοπικής ομάδας εθελοντών, τα υλικά θα 

αποδομηθούν και θα προσαρμοστούν έτσι ώστε 

να δημιουργήσουν όλα τα επί μέρους στοιχεία 

της εγκατάστασης. Μετά το τέλος της έκθεσης, 

τα στοιχεία αυτά θα πουληθούν με στόχο την 

υποστήριξη μιας ανάλογης τοπικής πρωτοβουλί-

ας, παράγοντας αξία μέσα από την ανάδειξη της 

αφανούς δυνατότητας ενός υλικού που θεωρείται 

άχρηστο και αξιοποιώντας τον πολιτιστικό ρόλο 

του μουσείου για να επιτευχθεί το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.

Day Labor Station
rendering by francesco fanfani for public Architecture

Day Labor Station
από τον francesco fanfani για την public Architecture
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 pArK(ing) day
A fundamental aspect of Rebar’s work 

is an ongoing examination of the relationship 

between human imagination and the landscape, 

particularly in relation to urban public space. 

Our projects explore the ways in which human 

systems –laws, regulation, historical narratives, 

social codes, and so forth– structure and mediate 

our shared physical and social spaces that generate 

contemporary urban culture. The French theorist 

Michel de Certeau proposes two distinct ways that 

power is exercised in space: strategies and tactics.1 

Strategic action occurs on an institutional level, 

in the realm of government agencies that inscribe 

the “proper” power structures on the landscape 

according to long-term, capital-intensive plans. 

Strategy is power working at a privileged distance 

upon the landscape. Tactics, on the other hand, 

are relatively small-scale, highly localized actions 

that take advantage of a nuanced understanding 

of particular social and cultural norms, to “fill in 

the cracks” so to speak, within strategic systems of 

order. Tactics are operations on a landscape from 

within that landscape, based upon a familiarity 

with its particular socio-cultural contours. It is 

at this level that Rebar operates in urban public 

space. By exploiting niche spaces within the city, 

loopholes and ambiguities within the systems 

of regulation, Rebar creates small, temporary, 

tactical actions that propose an expansive range of 

possibility for urban public space, meet a range of 

highly-localized social needs and, ideally, sow the 

seeds of long-term structural change.

Occurring annually since 2005, Rebar’s 

PARK(ing) Day project is an ongoing tactical explora-

tion of the range of social, cultural and creative 

possibilities of a particular niche space – the 

metered parking space. Every year, on the third 

Friday of September, citizens and artists around 

the globe temporarily transform metered parking 

spaces into micro-sites for creative and cultural 

experimentation, and as instruments for identify-

ing (and temporarily fulfilling) a range of unmet 

pArK(ing) day
Μια θεμελιώδης πλευρά της δουλειάς της Rebar 

αφορά τη συνεχή εξέτα ση της σχέσης μεταξύ ανθρώ-

πινης φαντασίας και του τοπίου, και ειδικότερα του 

δημόσιου αστικού χώρου. Τα έργα μας διερευνούν τους 

τρόπους με τους οποίους τα ανθρώπινα συστήματα 

–νόμοι, κανονισμοί, ιστορικές αφηγήσεις, κοινωνικοί 

κώ δικες, κ.λπ.– δομούν και παρουσιάζουν τους κοινούς 

μας φυσικούς και κοινωνικούς χώρους που παράγουν 

τη σύγχρονη αστική κουλτούρα. Ο Γάλλος θεωρητι-

κός Michel de Certeau προτείνει δύο διαφορετικούς 

τρόπους με τους οποίους ασκείται εξουσία στον χώρο: 

τη στρατηγική και την τακτική.1 Η στρατηγική δράση 

παρουσι άζεται σε επίπεδο θεσμών, στη σφαίρα των 

κρατικών φορέων που επιβάλλουν τις «αρμόζουσες» δο-

μές εξουσίας στο τοπίο βάσει μακροπρόθεσμων σχεδίων 

εντάσεως κεφαλαίου. Η στρατηγική είναι η εξουσία που 

ασκείται στο τοπίο από μια προνο μιακή απόσταση. Η 

τακτική, αντίθετα, αφορά απόλυτα εντοπισμένες και 

σχετικά μικρής κλίμακας δράσεις που εκμεταλλεύονται 

τη γνώση των ιδιαίτερων κοινωνι κών και πολιτιστικών 

κανόνων για να «γεμίσουν τα κενά», κατά έναν τρόπο, 

εντός ενός στρατηγικού συστήματος. Η τακτική δηλαδή 

συνίσταται σε επιχειρήσεις σε ένα τοπίο από μέσα από 

το τοπίο αυτό, βασισμένες στην εξοικείωση με τα ιδιαί-

τερα κοινωνικά και πολιτιστικά του χαρακτηριστικά. Σε 

αυτό ακριβώς το επίπεδο είναι που δρα η Rebar στον 

δημόσιο αστικό χώρο. Εκμεταλλευόμενη τους μικρούς 

χώρους μέσα στην πόλη αλλά και τις αμφισημίες και τα 

«παραθυράκια» των διαφόρων κανονισμών, η Rebar 

αναπτύσσει μικρές και προσωρινές τακτικές δράσεις 

που υποδεικνύουν μια διευρυνόμενη σειρά δυνατοτή-

των εξεύρεσης δημόσιου αστικού χώρου, καλύπτουν δι-

άφορες εντοπισμένες κοινωνικές ανάγκες και, ιδανικά, 

φυτεύουν τους σπόρους της μακροπρόθεσμης δομικής 

αλλαγής.

Το PARK(ing) Day, μια δράση που η Rebar 

οργανώνει κάθε χρόνο από το 2005, αποτελεί μια εν 

εξελίξει τακτική εξερεύνηση της γκάμας των κοινωνι-

κών, πολιτι στικών και δημιουργικών δυνατοτήτων που 

παρέχει ένας ιδιαίτερος χώρος – οι θέσεις στάθμευσης 

με παρκόμετρα. Κάθε χρόνο, την τρίτη Παρασκευή του 

Σεπτεμ βρίου, πολίτες και καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο 
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All images: pArKcycle, 2007

Όλες οι εικόνες: pArKcycle, 2007
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social needs. From temporary public parks to free 

health clinics, sculpture gardens and bike repair 

shops, the spectrum of site programs continues to 

grow and diversify every year. In 2007, Rebar de-

cided to take its PARK(ing) Day installation literally 

on the road, and created the PARKcycle – a mobile, 

pedal-powered public park. Designed to synchro-

nize with the existing automobile infrastructure, 

the PARKcycle reclaims and converts part of the 

roadway into a moving green space, and delivers 

a high-quality public park experience when and 

where it is needed.

The Greek context enriches these explora-

tions in two ways, one ancient and one contem-

porary. First, as advocates for public space, we 

are compelled to reference the Agora – a site for 

assembly and commercial activity in ancient 

Greece that served as a model for the early theo-

retical construction of American public space, 

such that its very definition is enshrined in the 

First Amendment to the U.S. Constitution, which 

guarantees “… the right of the people peaceably 

to assemble…”2 (For what good is the right to as-

semble without the public space in which to do 

it?) Second, with respect to the current economic 

conditions that have ravaged many nations of the 

world, including Greece and the United States: 

the economic policies of neoliberalism3 that reduce 

barriers to the flow of capital across national 

borders (and therefore set the stage for global 

economic meltdown) also seek to extend market-

based, transactional thinking into the realm of 

social relationships and, in many contemporary 

cities, to the definition, stewardship and manage-

ment of urban public spaces.  Though seemingly 

unrelated, the current global recession and the on-

going privatization and enclosure of public space 

are, arguably, part and parcel of the same broad 

and deeply problematic socioeconomic trend.

1.  Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life (Berkeley: 
University of California Press, 1984) xix.

2.  United States Constitution, Amendment 1.

3.  http://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism

μετατρέπουν προσωρινά τις θέ σεις με παρκόμετρα σε μικρο-

χώρους δημιουργικού και πολιτιστικού πειραματι σμού και 

σε μέσα εντοπισμού (και προσωρινής κάλυψης) μιας σειράς 

από ακάλυ πτες κοινωνικές ανάγκες. Το φάσμα των δραστη-

ριοτήτων διευρύνεται χρόνο με τον χρόνο, από προσωρινά 

δημόσια πάρκα μέχρι δωρεάν κλινικές, εκθέσεις υπαίθριας 

γλυπτικής και εργαστήρια επισκευής ποδηλάτων. Το 2007, 

η Rebar αποφάσισε να βγάλει την εγκατάστασή της για το 

PARK(ing) Day κυριολεκτικά στον δρόμο και δημιούργησε 

το PARKcycle – ένα μεταφερόμενο πάρκο που κινείται με 

πετάλια. Σχεδιασμένο να συγχρονίζεται με την υπάρχουσα 

υποδομή για τα αυτοκίνητα, το PARKcycle διεκδικεί μέρος 

του δρόμου και το μετατρέπει σε κινητό χώρο πρασίνου, 

προσφέροντας μια υψηλής ποιότητας εμπειρία δημόσιου 

πάρκου όταν και όπου χρειαστεί.

Το ελληνικό στοιχείο εμπλουτίζει τις έρευνες αυτές 

με δύο τρόπους, έναν αρχαίο και έναν σύγχρονο. Πρώ-

τον, ως υπέρμαχοι του δημόσιου χώρου δεν μπορούμε να 

μην αναφερθούμε στην Αγορά – έναν χώρο συνάθροισης 

και εμπορικής δραστηρι ότητας στην αρχαία Ελλάδα που 

λειτούργησε ως πρότυπο για την αρχική θεωρη τική στήριξη 

του αμερικανικού δημόσιου χώρου, όπως περικλείεται στην 

Πρώτη Τροποποίηση του συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία 

κατοχυρώνει «…το δικαίωμα των ανθρώπων στην ειρηνική 

συνάθροιση…».2 (Διότι τι αξία έχει το δικαίωμα της συνά-

θροισης χωρίς τον δημόσιο χώρο για την πραγματοποίησή 

της;) Δεύτερον, σε σχέση με τις τρέχουσες οικονομικές 

συνθήκες που πλήττουν πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ 

των οποίων η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες: οι οικονο-

μικές πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού,3 που μειώνουν τα 

εμπόδια στη ροή κεφαλαίων διαμέσου των εθνικών συνόρων 

(και συνεπώς θέτουν τις βάσεις για την παγκόσμια ύφεση), 

επιχειρούν ταυτόχρονα να επεκτείνουν την εμπορική, 

συναλλακτική αντίληψη στο πεδίο των κοινωνικών σχέσεων 

και –σε πολλές σύγχρονες πόλεις–ακόμη και στον ορισμό, 

τη νομή και τη διαχείριση των δημόσιων αστικών χώρων.  

Αν και ασύνδετα εκ πρώτης όψεως, η σημερινή παγκόσμια 

ύφεση και η εκτεινόμενη ιδιωτικοποίηση και ο περιορισμός 

του δημόσιου χώρου αποτελούν, θα μπορούσε να ισχυρι-

στεί κανείς, τμήματα της ίδιας διαδεδομένης και βαθύτατα 

προβληματικής κοινωνικοοικονομικής τάσης.

1.  Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life (Berkeley: University of 
California Press, 1984) xix.

2.  Σύνταγμα των ΗΠΑ, Τροποποίηση 1.

3.  http://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism

Rebar

PARK(ing) Day
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Recetas Urbanas5

Τracks, Containers, Collectives map, Spain. (Collective Architecture Network)

Xάρτης του προγράμματος Τracks, Containers, Collectives, Ισπανία. (Collective Architecture Network)
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ProyectaLab Project 
An old railway depot converted into a mul-

tidisciplinary space for artistic creation and 
debate, Benicasim, Spain

(Collective Architecture networΚ)

ProyectaLab Project 
Μετατροπή μιας παλιάς σιδηροδρομικής 
εγκατάστασης σε πολυσυλλεκτικό χώρο 

καλλιτεχνικής επικοινωνίας και δημιουργίας, 
Benicasim, Ισπανία

(Collective Architecture networΚ)

Up left: Painting inside
Πάνω αριστερά: Βαφή του εσωτερικού

Up right: Recycling a deposit
Πάνω δεξιά: Ανακυκλώνοντας ντεπόζιτο 
Down left: Painting outside - graffiti and 

people’s reaction 
Kάτω αριστερά: Βαφή του εξωτερικού – 
γκράφιτι και οι αντιδράσεις του κόσμου

Κάτω right: Recycling containers
Κάτω δεξιά: Ανακυκλώνοντας κοντέινερ
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PRoyeCtALAB
Recetas Urbanas (Urban recipes) is an 

architectural firm ran by Santiago Cirugeda, 

where all the projects are presented in the 

form of recipes available to anyone who wants 

to learn, develop or apply our experience to 

similar contexts.

The work of Recetas Urbanas develops with 

a good knowledge of the legislation and a deep 

awareness of social and political contexts, 

hence the projects tend to hover between a 

legal and illegal context. In this way, architec-

ture acts as a critical practice within the sys-

tem, using the system as a way of resistance.

During a conference in Zaragoza, a mu-

nicipality worker told Santiago that there were 

42 containers that once housed a gipsy popula-

tion. Those containers were given free, on 

condition that they be used on projects with a 

clear social, cultural and public character.

Recetas Urbanas then contacted several 

collectives, associations, cooperatives and 

other groups that needed a space to live, work, 

produce and share ideas. That was the begin-

ning of the movement of Trucks, Containers and 

Collectives throughout Spain, which brought 

together all the collectives involved under the 

Collective Architecture network.

Every project of the Collective Archi-

tecture network served as a kind of recipe for 

groups of citizens who want to participate 

collectively on the cultural and social man-

agement of their cities. These recipes are 

examples of possible situations and contexts, 

giving crucial tips on how to occupy, manage 

and finance unclaimed urban places or build-

ings and also how to work inside a collective or 

network.

We will be exhibiting one of the last 

projects by Recetas Urbanas, the Proyecta Asso-

ciation and the Collective Architecture network 

which uses 6 of the containers from Zaragoza, 

PRoyeCtALAB
Το Recetas Urbanas (Αστικές Συνταγές) 

είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο με επικεφαλής 

τον Santiago Cirugeda, τα έργα του οποίου πα-

ρουσιάζονται με τη μορφή συνταγών διαθέσιμων 

σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει ή να αξιοποιήσει 

την πείρα μας σε ανάλογες περιστάσεις.

Η δουλειά του Recetas Urbanas βασίζε-

ται σε μια καλή γνώση της νομοθεσίας και μια 

βαθειά επίγνωση του κοινωνικού και πολιτι-

κού πλαισίου, και έτσι τα έργα του τείνουν να 

βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ νομιμότητας 

και παρανομίας. Με τον τρόπο αυτό, η αρχιτε-

κτονική γίνεται μια καίρια πρακτική εντός του 

συστήματος, το οποίο εκμεταλλεύεται ως ένα 

είδος αντίστασης.

Στη διάρκεια μιας συνέντευξης στη Σα-

ραγόσα, ένας υπάλληλος του δήμου είπε στον 

Santiago ότι υπήρχαν 42 κοντέινερ που είχαν 

στεγάσει στο παρελθόν μια κοινότητα αθίγγανων. 

Τα κοντέινερ αυτά ο δήμος τα διέθετε δωρεάν, 

με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιούνταν σε 

έργα με σαφή δημόσιο, κοινωνικό, πολιτιστικό 

χαρακτήρα.

Το Recetas Urbanas ήρθε σε επαφή με 

πολλές συλλογικές οργανώσεις και ομάδες που 

χρειάζονταν χώρους για στέγαση, εργασία και 

ανταλλαγή απόψεων. Έτσι ξεκίνησε το κίνημα 

Trucks, Containers and Collectives σε ολόκληρη την 

Ισπανία και συγκέντρωσε τις δυνάμεις όλων 

αυτών των συλλογικών οργάνων στο δίκτυο 

της Συλλογικής Αρχιτεκτονικής (Collective 

Architecture).

Κάθε έργο του δικτύου Collective 

Architecture είναι ένα είδος συνταγής για τους 

πολίτες που θέλουν να μετάσχουν συλλογικά στην 

πολιτιστική και κοινωνική διαχείριση των πόλεών 

τους. Πρόκειται για συνταγές για διάφορες περι-

πτώσεις και καταστάσεις που δίνουν καίριες συμ-

βουλές για το πώς μπορεί κανείς να καταλάβει, 

να διαχειριστεί και να χρηματοδοτήσει κενούς 

αστικούς χώρους αλλά και πώς θα εργαστεί μέσα 

Recetas Urbanas

ProyectaLab
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the ProyectaLab of Benicasim, Spain. This is 

an old railway depot converted into a multi-

disciplinary space for cultural activities like 

courses, workshops, exhibitions and artists’ 

residences, but also for collectives that need a 

space for creation and discussion.

Recetas Urbanas share the “wicked problems 

theory” espoused by Lydia Matthews1 and other 

researchers in urban planning. Architecture 

is thus one of weapons that we as architects, 

artists or just citizens have to use in response 

to all the social, cultural and spatial problems 

caused by the global crisis in every territory 

and context. 

According to the AAO principles, this 

action must be based on a multidisciplinary 

approach. As the AAO project claims, we have 

to act as ‘disseminators of ideas’2. Critical periods 

in history require imagination and creative 

answers! Cirugeda and Recetas Urbanas believe 

that the involvement of the people who are go-

ing to live and use a space in its construction 

and management is the best guarantee that 

the space will be appropriated, maintained 

and cared for, ensuring its durability.3

1 Matthews, Lydia, From the Ground up: Designing Provocative 
Prototypes, a Hands-On

Curatorial Approach, AAO catalogue essay, March 6, 2011

2 http://aaoproject.org/?page_id=1447

3 Benítez, Paula V. Álvarez, “Inaugurated under construction, 
Decoding architectonic activity”, in

Trucks, Containers, Collectives, (Ediciones VIB[ ]K, Sevilla, Spain), 
pp. 24-29

σε μια ομάδα ή ένα δίκτυο.

Εδώ παρουσιάζουμε το ProyectaLab στο 

Benicasim της Ισπανίας. Είναι ένα από τα πιο πρό-

σφατα έργα που ανέλαβαν από κοινού το Recetas 

Urbanas, η ένωση Proyecta και το δίκτυο Συλλογι-

κής Αρχιτεκτονικής, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν 

έξι από τα κοντέινερ της Σαραγόσα. Πρόκειται 

για τη μετατροπή μιας παλιάς σιδηροδρομικής 

εγκατάστασης σε πολυσυλλεκτικό χώρο πολιτιστι-

κών δραστηριοτήτων όπως μαθήματα, εργαστήρια, 

εκθέσεις και κατοικίες καλλιτεχνών, αλλά και για 

συλλογικές οργανώσεις που χρειάζονται χώρους για 

δημιουργία και συζητήσεις.

Το Recetas Urbanas συμμερίζεται τη θε-

ωρία των “wicked problems” που προτείνει η Lydia 

Matthews1 και άλλοι ερευνητές της πολεοδομίας. 

Η αρχιτεκτονική είναι επομένως ένα από τα όπλα 

που πρέπει εμείς ως αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες ή 

απλοί πολίτες να χρησιμοποιήσουμε ως αντίδραση 

στα κοινωνικά, πολιτιστικά και χωροταξικά προβλή-

ματα που προκαλούνται από την παγκόσμια κρίση 

σε διάφορες περιοχές και περιστάσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές του AAO, η δράση 

αυτή πρέπει να βασίζεται σε μια πολυσυλλεκτική 

προσέγγιση. Όπως διακηρύσσει το AAO project, 

πρέπει να ενεργούμε ως ‘διακινητές ιδεών’.2 Οι κρίσι-

μες περίοδοι της ιστορίας απαιτούν φαντασία και 

δημιουργικές λύσεις! Ο Cirugeda και το Recetas 

Urbanas πιστεύουν ότι η εμπλοκή των ατόμων που 

πρόκειται να κατοικήσουν και να χρησιμοποιήσουν 

έναν χώρο στην κατασκευή και τη διαχείρισή του 

είναι η καλύτερη εγγύηση για τη μακροχρόνια 

οικειοποίηση, συντήρηση και φροντίδα του.3

1 Matthews, Lydia, From the Ground up: Designing Provocative 
Prototypes, a Hands-On

Curatorial Approach, AAO catalogue essay, 6 Μαρτίου, 2011

2 http://aaoproject.org/?page_id=1447

3 Benítez, Paula V. Álvarez, “Inaugurated under construction, 
Decoding architectonic activity”, στο

Trucks, Containers, Collectives, (Ediciones VIB[ ]K, Σεβίλλη, Ισπανία), 
σσ. 24-29
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Droog1

Rag Chair for Droog by tejo Remy
rags, metal strips, unique pieces, 60 x 60 x 100 cm 
Photographer: Robaard/theuwkens (Styling by Marjo 
Kranenborg, CMK)
Permanent collection  
Centraal Museum (Utrecht, the Netherlands)  
Indianapolis Museum (Indianapolis, USA)  
National Gallery of Victoria (Melbourne, Australia)  
Audax textiel Museum (tilburg, the Netherlands)  
Neue Pinakothek Die Neue Sammlung - the International 
Design Museum (Munich, Germany)  
Vitra Design Museum (Weil am Rhein, Germany)

Rag Chair του tejo Remy για την Droog 
κουρέλια, μεταλλικά ελάσματα, 60 x 60 x 100 εκ. (μοναδικά 
κομμάτια), Φωτογραφία: Robaard/theuwkens (styling: Marjo 
Kranenborg, CMK)
Ανήκει στη μόνιμη συλλογή των μουσείων: 
Centraal Museum (Ουτρέχτη, Ολλανδία)  
Μουσείο Ινδιανάπολης (Iνδιανάπολη, Η.Π.A.)  
Εθνική Πινακοθήκη Βικτόριας (Mελβούρνη, Aυστραλία)  
Μουσείο Audax textiel (tilburg, Ολλανδία)  
Neue Pinakothek Die Neue Sammlung – Διεθνές Μουσείο 
Ντιζάιν (Μόναχο, Γερμανία)  
Μουσείο Ντιζάιν Vitra (Weil am Rhein, Γερμανία)
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Milk Bottle Lamp for Droog by tejo Remy
12 milk bottles, 15W bulb, stainless steel, 
36 x 27 x 310 cm 
Photographer: Robaard/theuwkens (Styling by Marjo 
Kranenborg, CMK)
Permanent collection  
Museo do Design ( Lisbon, Portugal)  
Centraal Museum (Utrecht, the Netherlands)  
Museum of Modern Art (New york, USA)  
San Francisco Museum of Modern Art  
(San Francisco, USA)  
the Montreal Museum of Fine Arts (Montreal, Canada)  
Indianapolis Museum (Indianapolis, USA)  
Neue Pinakothek Die Neue Sammlung - the Interna-
tional Design Museum (Munich, Germany)  
Vitra Design Museum (Weil am Rhein, Germany)  
Stedelijk Museum (Amsterdam, the Netherlands)

Milk Bottle Lamp του tejo Remy για την Droog
12 μπουκάλια γάλατος, λαμπτήρας 15 W, 
ανοξείδωτο ατσάλι, 36 x 27 x 310 εκ. 
Φωτογραφία: Robaard/theuwkens (styling: Marjo 
Kranenborg, CMK)
Ανήκει στη μόνιμη συλλογή των μουσείων: 
Μουσείο Ντιζάιν (Λισαβόνα, Πορτογαλία)  
Centraal Museum (Ουτρέχτη, Ολλανδία)  
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) (Νέα Υόρκη, 
Η.Π.Α.)  
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) 
 (Σαν Φρανσίσκο, Η.Π.Α.)  
Μουσείο Καλών Τεχνών του Μόντρεαλ  
(Μόντρεαλ, Καναδάς) 
Μουσείο Ινδιανάπολης (Iνδιανάπολη, Η.Π.Α.)  
Neue Pinakothek Die Neue Sammlung – Διεθνές 
Μουσείο Ντίζάιν (Mόναχο, Γερμανία)  
Μουσείο Ντιζάιν Vitra (Weil am Rhein, Γερμανία)  
Μουσείο Stedelijk (Άμστερνταμ, Ολλανδία)
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Droog (pronounced dro-och, rhyming 

with loch, as in Loch Ness), means dry in 

Dutch, such as having a dry sense of humor. 

Droog was created in Amsterdam in 1993 by art 

historian and art critic Renny Ramakers and 

designer Gijs Bakker, and developed a unique 

approach to producing products and projects 

that build a specific relationship between the 

individual, the user and the environment. 

Expanding concepts such as slowing-down, 

memory, nostalgia, re-use, handmade produc-

tion methods and the natural environment, 

they provoke the making of experience and 

interactive participation, with products and 

projects that are simple to comprehend, have a 

purity and clarity in their intellectual concep-

tion and standing, narrate stories, with the 

end-goal of being evaluated and not simply 

rejected without any particular thought.

The core of their work is Droog Lab. 

Cutting edge designers from all over the world 

experiment with new concepts, new materi-

als and new techniques but also with age-old 

craft methods. They keep the brand fresh and 

vital. They inspire and nourish the Droog La-

bel with a collection of exclusive designs that 

has grown to world fame, challenging design 

projects in the realm of products, interiors, 

dinner events, competitions and exhibitions, 

being unique in its conceptual and contextual 

approach towards design. Droog ensures that 

the close connection between idea and reality 

remains intact in the final outcome. They 

have worked and collaborated with renowned 

designers producing products, projects, exhibi-

tions and events that have been extensively 

published and collected by museums all over 

the world, such us the New York Museum of 

Modern Art (MοMA). 

All three Droog items presented at AAO 

deal with issues interconnected with those 

that preoccupy contemporary society and 

Η ολλανδική λέξη Droog προφέρεται ντρό-

οχ και σημαίνει «στεγνό», όπως λέμε «στεγνό 

χιούμορ». H ομάδα Droog δημιουργήθηκε στο 

Άμστερνταμ το 1993 από την ιστορικό και κριτικό 

τέχνης Renny Ramakers και τον σχεδιαστή Gijs 

Bakker και ανέπτυξε μια μοναδική προσέγγιση 

στην παραγωγή προϊόντων και projects τα οποία 

συνάπτουν μια ιδιαίτερη σχέση με το άτομο, 

τον χρήστη και το περιβάλλον. Τα προϊόντα και 

τα projects τους διερευνούν έννοιες όπως η 

επιβράδυνση, η μνήμη, η νοσταλγία, η επανα-

χρησιμοποίηση υλικών, οι χειροποίητες μέθοδοι 

παραγωγής και το φυσικό περιβάλλον, έχουν μία 

καθαρότητα και διαύγεια ως προς τη νοητική 

τους σύλληψη και υπόσταση και αφηγούνται 

ιστορίες με απώτερο σκοπό να μπορέσει κανείς 

να τα εκτιμήσει και όχι να απορρίψει χωρίς καν 

να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί το γιατί, ενώ 

παράλληλα αποτελούν από μόνα τους μια πρωτό-

γνωρη εμπειρία και προσκαλούν τη διαδραστική 

συμμετοχή.

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της 

ομάδας βρίσκεται το Droog Lab, το εργαστήρι 

τους όπου ανατρεπτικοί σχεδιαστές από ολόκλη-

ρο τον κόσμο πειραματίζονται με νέες ιδέες, 

καινούρια υλικά, πρωτοποριακές τεχνικές αλλά 

και με πανάρχαιες χειροτεχνικές πρακτικές. 

Διατηρούν έτσι τη μάρκα Droog πάντα επίκαιρη 

και ζωντανή, εμπλουτίζοντάς την με μοναδικά 

σχέδια που είναι πλέον παγκοσμίως γνωστά, και 

με τολμηρά σχεδιαστικά projects που αφορούν 

προϊόντα, τη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων, 

την οργάνωση επίσημων δείπνων, διαγωνισμών 

και εκθέσεων, όντας πάντα ευρηματικοί στον 

τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την έννοια και 

τη θεματολογία του ντιζάιν. Η ομάδα Droog φρο-

ντίζει πάντα η αρχική έμπνευση να μην απέχει 

από την τελική της υλοποίηση. Έχει συνεργα-

στεί με διάσημους ντιζάινερ για την παραγωγή 

προϊόντων, τη διεκπεραίωση διάφορων projects, 

και την οργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων, 

τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί ευρέως. Έργα 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΙDEnTITY. PROfESSIOnAL ETHICS

          



      
three bronze casts of chair backs (tree-trunk excluded)
Photographer: Robaard/theuwkens (Styling by Marjo 
Kranenborg, CMK)
Permanent collection  
Neue Pinakothek Die Neue Sammlung - the Interna-
tional Design Museum (Munich, Germany)  
High Museum of Art (Atlanta, USA)  
Centraal Museum (Utrecht, the Netherlands)

Tree-Trunk Bench του Jurgen Bey για την Droog
Τρεις πλάτες καρέκλας από χυτό μπρούντζο (ο κορμός 
δέντρου δεν περιλαμβάνεται)
Φωτογραφία: Robaard/theuwkens (styling: Marjo 
Kranenborg, CMK)
Ανήκει στη μόνιμη συλλογή των μουσείων: 
Neue Pinakothek Die Neue Sammlung – Διεθνές 
Μουσείο Ντιζάιν (Mόναχο, Γερμανία)  
High Museum of Art (Aτλάντα, Η.Π.Α.)  
Centraal Museum (Ουτρέχτη, Ολλανδία)
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suggest not so much solutions, but rather a 

unique, modern and at the same time sensi-

tive view, a view that makes you redefine your 

way of thinking as well as your relationship 

with everyday objects such as a chair or a 

lamp. One of the basic aims of AAO project is 

after all, to raise awareness initially and then 

activate the general public towards a differ-

ent way of thinking, which could, through 

various processes, suggest viable solutions to 

significant issues of our time. 

The Milk Bottle Lamp, milk bottles in rows 

of three by four, just as in Dutch milk crates 

from the old days, takes a familiar to all of us 

object and gives it a new use.

The Rag Chair, is layered from the con-

tents of 15 bags of rags and it negotiates not 

only the issues of recycling and re-using, 

but also memory, nostalgia, a connection 

between the past and the present. It arrives 

ready-made, but the user can also recycle his 

own discarded clothes within the design. 

Each chair is unique, as a treasure-chest of 

memories. 

Finally, the Tree Trunk Bench is the connec-

tion between nature (the fallen tree trunk) and 

culture (the bronze classical chair backs). A 

connection that is so missing from our era! 

της Droog φιλοξενούνται σε μόνιμες συλλογές 

Μουσείων όπως το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 

της Νέας Υόρκης (ΜoΜΑ). 

Και τα τρία έργα της Droog που παρου-

σιάζονται στις δράσεις ΑΑΟ πραγματεύονται 

θέματα απόλυτα συνδεδεμένα με αυτά που 

απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία, και εκείνο 

που προτείνουν δεν είναι τόσο μια λύση όσο μια 

ιδιαίτερη, σύγχρονη και συγχρόνως ευαίσθητη 

ματιά που σε κάνει να επαναπροσδιορίζεις τον 

τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, αλλά και τη σχέση 

σου με χρηστικά καθημερινά αντικείμενα όπως 

μια καρέκλα ή ένα φωτιστικό. Ένας από τους 

βασικούς στόχους των δράσεων ΑΑΟ άλλωστε, 

είναι αρχικά η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

του κοινού, αλλά και η δραστηριοποίησή του 

προς έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, ο οποίος 

θα μπορούσε μέσα από ποικίλες διεργασίες να 

προτείνει βιώσιμες λύσεις σε καίρια προβλήματα 

της εποχής μας.

Tο Milk Bottle Lamp, το οποίο αποτελείται 

από μπουκάλια γάλατος σε σειρές των τριών επί 

τέσσερα, όπως ακριβώς τα τοποθετούσαν στις 

παλιές ολλανδικές χαρτονένιες κούτες, παίρνει 

ένα οικείο σε όλους μας αντικείμενο και του δίνει 

νέα πνοή και χρήση σαν φωτιστικό. 

Η Rag Chair, μία πολυθρόνα που δημιουργή-

θηκε από το περιεχόμενο 15 σάκων με κουρέλια 

και ρετάλια, δεν διαπραγματεύεται μόνο τις 

έννοιες της ανακύκλωσης και της επαναχρησι-

μοποίησης υλικών, αλλά και αυτές της μνήμης, 

της νοσταλγίας, της σύνδεσης παρελθόντος και 

παρόντος. Παραδίδεται έτοιμη, αλλά ο χρήστης 

μπορεί επίσης να ανακυκλώσει τα ρούχα που 

θέλει ο ίδιος να πετάξει, μεταμορφώνοντάς τα σε 

μέρος του ντιζάιν. Κάθε καρέκλα είναι μοναδική, 

όπως κι ένα κουτί γεμάτο αναμνήσεις. 

Όσο για το Tree Trunk Bench, ο πάγκος αυτός 

είναι ουσιαστικά η σύνδεση της φύσης (ο πεσμέ-

νος κορμός δέντρου) με τον πολιτισμό (σκαλιστές 

μπρούντζινες πλάτες καθισμάτων), μία σύνδεση 

που λείπει κατά κόρον αυτή την εποχή.

Droog
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Emeco –
The Coca-Cola 
Company

2

       emeco and the Coca-Cola Company. 

111 Navy Chair. Προϊόν συνεργασίας των emeco και the Coca-Cola Company.
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111 Navy Chair. A joint project of emeco and the Coca-Cola Company. 

111 Navy Chair. Προϊόν συνεργασίας των emeco και the Coca-Cola Company.

Εmeco - The Coca-Cola Company

The «111 navy Chair™» 
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tHe «111 NAVy CHAIR™» 
History, skill and utility are the corner-

stones of Emeco. Its chairs, often described 

as the “sculptural masterworks” of Emeco 

founder Witton C. “Bud” Dinges, are univer-

sal symbols of design, and the company’s 

craftsmen preserve what is seen as a lost art, 

devoting time and skill to create a product 

guaranteed to last for a lifetime.

In 2006, Coca-Cola approached Emeco 

with a proposal. Their new recycling plant 

in Spartanburg South Carolina was process-

ing thousands of plastic bottles a day, and 

they were looking for ways to show the value 

of recycled plastic. In Coke-Speak, “The goal 

of the 111 Navy project was to alter consumer 

behavior by illustrating the value of rPET with 

beautifully designed and everyday products, 

ultimately encouraging more recycling.”

In 2010, Emeco and The Coca-Cola Com-

pany joined forces and their emblematic prod-

ucts, the famous Navy® Chair και το contour 

Coke bottle, and created the “111 Navy Chair™”, 

a new chair made of at least 111 recycled plastic 

bottles.

The new chair is a replica of the legend-

ary Emeco 1006 design, better known as the 

Navy chair, commissioned in the 1940s by the 

U.S. Navy for use on warships. Still made to 

this day to the same exacting standards, this 

aluminum chair involves a time-consuming 

and labor-intensive manufacturing process 

which results in a life expectancy of 150 years.

As the company says of the new design: 

“When you recycle a plastic bottle, you’re 

doing something good. When you recycle 111 

of them, you’re doing something great. Help 

your bottle become something extraordinary 

again”.

 

tHe «111 NAVy CHAIR™» 
Η ιστορία, η δεξιοτεχνία, και η  χρηστικότη-

τα αποτελούν τα θεμέλια της Emeco. Οι καρέκλες 

Emeco, τα «γλυπτά αριστουργήματα» του ιδρυτή 

της εταιρείας Witton C. «Bud» Dinges, έχουν γίνει 

παγκόσμια σύμβολα design, ενώ οι εξειδικευμένοι 

τεχνίτες της είναι θεματοφύλακες μιας τέχνης που 

θεωρείται πλέον χαμένη, αφιερώνοντας χρόνο και 

ταλέντο στην κατασκευή ενός προϊόντος εγγυημέ-

νου να διαρκέσει για μια ζωή.

Το 2006, η Coca-Cola πλησίασε την Emeco με 

μια πρόταση συνεργασίας. Η νέα της μονάδα ανακύ-

κλωσης στο Spartanburg της Νότιας Καρολίνας επε-

ξεργαζόταν χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια κάθε μέρα, 

και η εταιρεία αναζητούσε τρόπους να αναδείξει την 

αξία του ανακυκλωμένου πλαστικού. Όπως λέει η 

Coca-Cola, «Στόχος του project ήταν να μεταστρέψει 

τη συμπεριφορά των καταναλωτών αναδεικνύοντας 

την αξία του rPET μέσω όμορφα σχεδιασμένων 

καθημερινών προϊόντων, με απώτερο σκοπό να 

ενθαρρύνει περισσότερο την ανακύκλωση».

Το 2010, η Emeco και η The Coca-Cola 

Company ένωσαν τις δυνάμεις τους και τα προϊό-

ντα-σύμβολά τους, την πασίγνωστη  Navy® Chair 

και το contour μπουκάλι της Coca-Cola, και δημι-

ούργησαν την «111 Navy Chair™», μια νέα καρέκλα 

κατασκευασμένη από τουλάχιστον 111 ανακυκλωμέ-

να πλαστικά μπουκάλια.

Η νέα καρέκλα είναι αντίγραφο της θρυλι-

κής Emeco 1006, περισσότερο γνωστής ως Navy 

chair, την οποία παρήγγειλε το πολεμικό Ναυτικό 

των ΗΠΑ στη δεκαετία του 1940 προς χρήση στα 

πολεμικά πλοία. Η αλουμινένια καρέκλα, που 

κατασκευάζεται μέχρι σήμερα με τις ίδιες αυστηρές 

προδιαγραφές, περιλαμβάνει μια χρονοβόρο και σε 

μεγάλο βαθμό χειρωνακτική διαδικασία που έχει ως 

αποτέλεσμα μια αναμενόμενη ζωή 150 ετών για το 

προϊόν.

Για το νέο εγχείρημα, η εταιρεία λέει: «Αν 

ανακυκλώσεις ένα μπουκάλι, κάνεις κάτι καλό. Αν 

ανακυκλώσεις 111 μπουκάλια, κάνεις κάτι το εξαιρε-

τικό. Φρόντισε κι εσύ να γίνει το μπουκάλι σου και 

πάλι κάτι το εξαιρετικό». 
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My work comes as a result of fascination 

with architectonic space. It includes the de-

sign of furniture, interior and exterior design 

and large-scale urban projects, and makes no 

distinction between autonomous and applied 

design assignments.

The chairs and the stool with which 

I participate in the AAO project exemplify 

my low‐tech architectural installations that 

may or may not be functional. I use simple, 

relatively cheap and universally available sheet 

material and simple tools like a hand‐held 

circular saw and a battery screwdriver to cre-

ate, without any intervention by contractors or 

engineers, specially designed constructions in 

which the properties of the material are used 

in a structural way. The strange, unfamiliar 

shapes of these constructions are offset by the 

warm patina of old wood which turns a defen-

sive attitude before a vague sense of threat into 

a feeling of warmth and familiarity.

This work attempts to open up the 

boundaries among design, art and architecture 

and set them on a common course while mak-

ing them share the same vocabulary, and this 

may affront those who are familiar with each 

separate field and their definitions. 

The emphasis on recycling and sus-

tainability brings these objects close to the 

principles of the AAO project, as does the 

do-it-yourself, ‘make-do’ approach to building 

things out of readily available materials using 

basic tools and techniques. At the same time, 

these elements seem particularly relevant to 

a context of crisis such as the one currently 

experienced by the Greek economy and society, 

which appears ready to move away from 

rampant consumerism and go back to some of 

its original values. Luxury and comfort lead to 

mundane conduct and therefore to spiritual 

numbness; and such a numbness would be out 

of place in a society in need of alertness and 

Το έργο μου αποτελεί προϊόν του ζωηρού 

μου ενδιαφέροντος για τον αρχιτεκτονικό 

χώρο. Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό επίπλων, 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και μεγάλης 

κλίμακας αστικών έργων και δεν κάνει 

διάκριση μεταξύ αυτόνομων δημιουργιών και 

συγκεκριμένων εφαρμοσμένων αναθέσεων.

Οι καρέκλες και το σκαμπό με τα 

οποία συμμετέχω στις δράσεις ΑΑΟ είναι 

χαρακτηριστικά των χαμηλής τεχνολογίας 

αρχιτεκτονικών μου εγκαταστάσεων, που μπορεί 

να είναι λειτουργικές ή όχι. Χρησιμοποιώ απλά, 

σχετικά φθηνά και ευρέως διαθέσιμα υλικά 

και κοινά εργαλεία όπως ένα πριόνι χειρός 

και ένα επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι για να 

δημιουργήσω, χωρίς την παρέμβαση εργολάβων 

ή μηχανικών, ειδικά σχεδιασμένες κατασκευές 

που αξιοποιούν με δομικό τρόπο τις ιδιότητες 

του υλικού. Τα αλλόκοτα, απρόσμενα σχήματα 

των κατασκευών αυτών αντισταθμίζονται 

από τη ζεστή πατίνα του παλιού ξύλου που 

μετατρέπει την αμυντική στάση απέναντι σε μια 

απροσδιόριστη απειλή σε ένα συναίσθημα θέρμης 

και οικειότητας.

Αυτό το είδος δουλειάς επιχειρεί να 

καταργήσει τα στεγανά μεταξύ ντιζάιν, τέχνης 

και αρχιτεκτονικής και να τα βάλει σε έναν κοινό 

δρόμο με κοινό λεξιλόγιο, που ίσως να ξενίζει 

τους γνώστες των επιμέρους αυτών πεδίων και 

των ορισμών τους.

Η έμφαση στην ανακύκλωση και τη 

βιωσιμότητα φέρνει τα αντικείμενα αυτά κοντά 

στις αρχές των δράσεων ΑΑΟ, όπως άλλωστε και 

η προσέγγιση της ιδιοκατασκευής πραγμάτων 

με τη χρήση ήδη διαθέσιμων υλικών και 

βασικών εργαλείων και τεχνικών. Ταυτόχρονα, 

τα στοιχεία αυτά γίνονται ιδιαίτερα επίκαιρα σε 

ένα περιβάλλον κρίσης όπως αυτό που βιώνει 

η ελληνική οικονομία και κοινωνία, η οποία 

εμφανίζεται ίσως έτοιμη να απομακρυνθεί από 

τον άκρατο καταναλωτισμό και να επιστρέψει 

σε πιο παραδοσιακές αξίες. Η πολυτέλεια και η 
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collective action. Moreover, the combination 

of simple design, sturdiness and functionality 

harks back to the values of traditional handi-

craft, which has a particularly long history in 

Greece. Another link with handicraft is the 

fact that these objects are made on the basis 

of models rather than architectural drawings, 

and built by one man so that they are neces-

sarily on a human scale.

άνεση οδηγούν στον εφησυχασμό και  

κατ’ επέκταση στην πνευματική νωθρότητα· 

και μια τέτοια νωθρότητα θα ήταν άτοπη σε μια 

κοινωνία που έχει ανάγκη από εγρήγορση και 

συλλογική δράση. Εξάλλου, ο συνδυασμός απλού 

σχεδίου, στιβαρότητας και λειτουργικότητας 

παραπέμπει στις αξίες της παραδοσιακής 

χειροτεχνίας, η οποία έχει μια ιδιαίτερα μακρά 

ιστορία στην Ελλάδα. Μια ακόμη σύνδεση με τη 

χειροτεχνία είναι το γεγονός ότι τα αντικείμενα 

αυτά δημιουργούνται με βάση μοντέλα και όχι 

αρχιτεκτονικά σχέδια, ενώ κατασκευάζονται από 

ένα άτομο και συνεπώς ακολουθούν υποχρεωτικά 

την ανθρώπινη κλίμακα.

opening page:
KAPKAR/ MHS-M10, 2003. 83 X 39 X 56 cm (H/W/L)
Photocredit: © De Krabbedans, eindhoven 
Collection:  Artcentre “De Krabbedans”,  eindhoven 
Collection: Marius van den Wildenberg, Hertogenbosch

Following pages:
KAPKAR/ GHS-M15, 2009.  86 x 50 x 50 cm, H/W/L 
(chair)
KAPKAR/ GHK-M15 , 2007. 42 x 32 x 32 cm, H/W/L 
(stool)
Part of Rotterdam Designprize 2007. exhibition design, 
Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam

Εισαγωγική σελίδα: 
KARKAR/ MHS-M10, 2003. 83 X 39 X 56 εκ. (Υ/Π/Μ) 
Φωτογραφία: ©De Krabbedans, eindhoven 
Συλλογή: Artcentre “De Krabbedans”, eindhoven 
Συλλογή: Marius van den Wildenberg, Hertogenbosch

Επόμενες σελίδες:  
KARKAR/ MHS-M10, 2009. 86 X 50 X 50 εκ. (Υ/Π/Μ) 
(καρέκλα) 
KARKAR/ MHS-M10, 2007. 42 X 32 X 32 εκ. (Υ/Π/Μ) 
(σκαμπό) 
Μέρος του Βραβείου Ντιζάιν του Ρότερνταμ 2007. 
Ντιζάιν Έκθεσης, Μουσείο Boijmans van Beuningen, 
Ρότερνταμ 
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Left: Waiting for the inauguration... the main entrance 
to the church was made by the artist Pedro Calapez. 
Photo: Fernando Guerra. 

Aριστερά: Περιμένοντας τα θυρανοίξια... Η κεντρική 
είσοδος της εκκλησίας είναι έργο του καλλιτέχνη Pedro 
Calapez. Φωτογραφία: Fernando Guerra.

Church of the Most Holy trinity, Shrine of Fatima, 
Portugal. Design: 1997-2003, construction: 2004-07. 
International architectural competition by invitation, 1st 
award. Photo: Alexandros tombazis.

Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, Προσκύνημα της Fatima, 
Πορτογαλία. Μελέτη: 1997-2003, κατασκευή: 2004-07. 
Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με πρόσκληση, α’ 
βραβείο. Φωτογραφία: Αλέξανδρος Τομπάζης.
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etHICS AND AeStHetICS; 
tHoUGHtS oN A SUStAINABLe ARCHIteCtURe

New ideas in the course of events, developed as the work progresses; 
images on a wall which can be moved around at will, yet in a cohesive 
whole which reflects the inner world of the one who put them together 
and wished joyfully to share them with the rest of the world. 

Ecology, sustainable architecture, climatically responsive design, 
everything set in order—a life promise of almost half a century—for the 

sake of a single architecture which reflects and encompasses all those 
elements that architecture must contain.

Constant inspiration and exploration: one of the key 
aspects of architecture, that wonderful adventure; an 
investment in the future and a lesson for those who 
will follow. Architecture: the kaleidoscope which keeps all 

senses on the alert so that one can absorb its 
purpose, its metamorphoses, its beauty, 

its qualities.

We often know the price but not the value of the things we deal with…

Architecture is so wide that it had no end; but it does have an incredible beauty. You talk 
about architecture and you end up talking about everything… 
  For architecture is part of the lives of all of us…

Architecture is a synthesis of art 
and technique. The two are not in 
competition—they complement each 
other.

Architecture is sculpture, but it is also 
function, and climate; it is our friend and 

not our enemy; it is a game which needs 
rules and players.

It is only when the outcome of building is more than the mere sum of its constituent parts that it 
becomes architecture—the transmutation of the dream into reality.

Let us remember not to be carried away by form at the expense of everything else. 
  Although form is the raison d’être of architecture, 
   it cannot be without content. 

From the inside out or from the outside in? The experience of designing the entire space as a whole 
is beautiful and rewarding. We always think that our every intervention is inevitable; to some 
degree, we lack sensitivity…

The importance of those indefinable transitional spaces… They have to do with time, and 
add much to architecture. We must not go from black to white and from the inside out. 

The interim shades are often crucial, in climatic and utility terms. Conceiving and design 
space with a single dividing line between the inside and the outside is very restrictive…. 

We need something more.

Alexandros Tombazis | ΑλέξανδροςΤομπάζης

          



 345

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΙDEnTITY. PROfESSIOnAL ETHICS

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ – 
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ (SUStAINABLe) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Νέες ιδέες στην πορεία, ανάπτυξη ιδεών στην εξέλιξη – εικόνες σε ένα τοίχο, 
που μπορεί κανείς να μετακινήσει κατά το δοκούν, ένα όμως ενιαίο σύνολο 
δίνει την κεντρική ιδέα για τον εσωτερικό κόσμο αυτού που τις συνένωσε και 
που επιθυμεί να τις μοιραστεί, με χαρά, με όλους τους άλλους. 

Οικολογία, βιώσιμη αρχιτεκτονική, κλιματικά ευαίσθητος σχεδιασμός, όλα 
σε μια τάξη –υπόσχεση ζωής σχεδόν μισού αιώνα– για την μία και μόνο μία 

αρχιτεκτονική, την περιεκτική και αντιπροσωπευτική όλων αυτών που η 
αρχιτεκτονική πρέπει να εμπεριέχει.

Συνεχής έμπνευση και εξερεύνηση: μια από τις 
σημαντικότερες πλευρές της αρχιτεκτονικής, της 
υπέροχης αυτής περιπέτειας, μια επένδυση στο μέλλον 
και ένα μάθημα για τους επόμενους. Η αρχιτεκτονική; Το καλειδοσκόπιο που κρατάει όλες 

τις αισθήσεις σε εγρήγορση για να απορροφήσει κανείς 
τον σκοπό της, τις μεταμορφώσεις της, τις ομορφιές 

της, την ποιότητά της.

Συχνά γνωρίζουμε την τιμή αλλά όχι την αξία των πραγμάτων με τα οποία ασχολούμαστε…

Η αρχιτεκτονική είναι τόσο πλατειά που δεν έχει τέλος. Έχει όμως απίστευτη ομορφιά. Μιλάς για 
αρχιτεκτονική και καταλήγεις να συζητάς για τα πάντα… 
 Γιατί η αρχιτεκτονική είναι μέρος της ζωής του καθενός από εμάς…

Η αρχιτεκτονική είναι η σύνθεση της 
τέχνης και της τεχνικής. Δεν είναι 
ανταγωνιστικές μεταξύ τους αλλά 
συμπληρωματικές η μια της άλλης.

Η αρχιτεκτονική είναι γλυπτική αλλά και 
λειτουργία και επιπλέον κλίμα, ο φίλος μας και 

όχι ο εχθρός μας, το παιχνίδι που χρειάζεται 
κανόνες και παίκτες. 

Μόνο όταν το αποτέλεσμα του οικοδομείν είναι παραπάνω από το απλό άθροισμα των μερών του, τότε και μόνο 
τότε είναι αρχιτεκτονική, η μετουσίωση του ονείρου σε πραγματικότητα.

Ας θυμηθούμε να μην παρασυρόμαστε από την μορφή εις βάρος οτιδήποτε άλλου. 
  Παρ’ όλο που η μορφή είναι η αιτία ύπαρξης της αρχιτεκτονικής, 
   δεν μπορεί να στερείται περιεχομένου.

Από το μέσα προς τα έξω ή από το έξω προς τα μέσα; Η εμπειρία του σχεδιασμού όλου του χώρου σαν 
σύνολο είναι τόσο όμορφη και σε επιβραβεύει. Θεωρούμε πάντα ότι κάθε δική μας παρέμβαση είναι 
αναγκαία, ως ένα βαθμό στερούμαστε ευαισθησίας…

Η σημασία των απροσδιόριστων μεταβατικών χώρων… Σχετίζονται και με τον χρόνο και 
προσφέρουν τόσα στην αρχιτεκτονική. Δεν πρέπει να κινούμαστε από το μαύρο στο άσπρο 
και από το μέσα στο έξω.  Οι ενδιάμεσες σκιές είναι πολύ συχνά μεγάλης σημασίας και για 

την χρήση και κλιματολογικά. Να σκεφτόμαστε και να σχεδιάζουμε τον χώρο με μόνη γραμμή 
ανάμεσα στο μέσα και στο έξω είναι πολύ περιοριστικό…. Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω.
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History – Civilization 
Aesthetic – Function

Sustainability
Energy considerations 

Climate
Social references

Symbolism
Technique – Location

Laws of Physics
Time and cost control

You approach design from a holistic viewpoint; you design 
power and inspiration with all their constituent elements—
everything counts and everything is proportionately 
important; but if talent is absent, the outcome is 
mediocre—a watered-down soup…

Let us seek in every work the hidden golden thread of creation. What elements from your 
earlier works are present in the new one? If there is nothing new, you have reached an 
impasse. If all you find is modernity and innovation, then you have not learnt enough…

This golden thread like a spider’s web connects the individual parts and 
invests them with meaning, creating an exquisite whole.

We must remember that building, which is what architecture is about, wounds our planet. 
Let us be gentle, let us tread lightly, for we have only one planet… 

To build or not to build? That is the question…

Alexandros Tombazis

Church of the Most Holy trinity, Shrine of Fatima, 
Portugal. Design: 1997-2003, construction: 2004-
07. International architectural competition by invitation, 
1st award. the Crucifix was made by the artist Robert 
Schad. Photo: Fernando Guerra. 

Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, Προσκύνημα της Fatima, 
Πορτογαλία. Μελέτη: 1997-2003, κατασκευή: 2004-07. 
Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με πρόσκληση, α’ 
βραβείο. Ο Εσταυρωμένος είναι έργο του καλλιτέχνη 
Robert Schad. Φωτογραφία: Fernando Guerra.

Church of the Most Holy trinity, Shrine of Fatima, 
Portugal. Design: 1997-2003, construction: 2004-07. 
International architectural competition by invitation, 1st 
award.  the Crucifix was made by the sculptor Catherine 
e. Greene, and the mosaic on the sanctuary wall by 
Father Marko Ivan Rupnik.  Photo: Fernando Guerra. 

Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, Προσκύνημα της Fatima, 
Πορτογαλία. Μελέτη: 1997-2003, κατασκευή: 2004-07. 
Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με πρόσκληση, 
α’ βραβείο.  Ο Εσταυρωμένος είναι έργο της γλύπτριας 
Catherine e. Greene και το μωσαϊκό στον τοίχο του Ιερού 
έργο του Πατέρα Marko Ivan Rupnik.  Φωτογραφία: 
Fernando Guerra.

Recent Bibliography
Alexandros Tombazis, Οικολογική Σκέψη & Αρχιτεκτονική, Athens: Melissa 2010.
Alexandros N. Tombazis, On Architecture. Short Essays, Images Publishing, Mulgrave 2010.
Alexandros N. Tombazis (ed.), Sanctuary of Fatima. Church of the Most Holy Trinity, Images Publishing, Mulgrave 2011.
Alexandros N. Tombazis, Tombazis and Associates Architects, Images Publishing, Mulgrave 2011.

Alexandros Tombazis | ΑλέξανδροςΤομπάζης
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Ιστορία – Πολιτισμός 
Αισθητική – Λειτουργία

Βιωσιμότητα
Μέριμνα για την ενέργεια 

Κλίμα
Κοινωνικές αναφορές 

Συμβολισμός
Τεχνική – Τόπος

Νόμοι της Φυσικής
Χρόνος και έλεγχος κόστους

Προσεγγίζεις τον σχεδιασμό με ολιστική οπτική γωνία, 
σχεδιάζεις την δύναμη και την έμπνευση με όλα τα στοιχεία που 
τις αποτελούν, όλα μετρούν, και είναι σημαντικά ανάλογα, αλλά 
αν λείπει το ταλέντο το τελικό αποτέλεσμα είναι μέτριο, μια 
νερωμένη σούπα…

Ας αναζητήσουμε σε κάθε έργο αυτό το κρυμμένο, χρυσό νήμα της δημιουργίας. Τι έχει περάσει 
από τα παλιότερα έργα σου στο νέο; Αν δεν υπάρχει τίποτα καινούριο, έφτασες στο αδιέξοδο. Αν 
ό,τι βρίσκεις είναι μόνο νεωτερικότητα και καινοτομία τότε δεν διδάχθηκες αρκετά…

Αυτό το χρυσό νήμα, σαν ένα δίχτυ αράχνης συνδέει και δίνει νόημα σε κάθε 
επιμέρους τμήμα, δημιουργώντας ένα υπέροχο σύνολο.

Ας θυμόμαστε ότι το κτίζειν, που είναι η αρχιτεκτονική, πληγώνει τον πλανήτη μας. 
Ας είμαστε ευγενείς, ας πατήσουμε ανάλαφρα, γιατί έχουμε μόνο έναν σαν κι αυτόν… 

Να χτίσουμε ή να μην χτίσουμε; Αυτό είναι το ερώτημα…

Αλέξανδρος Τομπάζης

Helios 1, the first house on Greece with solar heating; 
trapeza, Aegialia. Design: 1977-78, construction: 1978-
79. Photo: Dimitris Kalapodas. 

Ήλιος 1, το πρώτο σπίτι στην Ελλάδα με θέρμανση 
από τον ήλιο, Τράπεζα Αιγιαλείας. Μελέτη: 1977-
78, κατασκευή: 1978-79. Φωτογραφία: Δημήτρης 
Καλαποδάς.

New Museum, Vergina. Design 2009-2011. Limited 
architectural competition, 1st award. 

Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας. Μελέτη 2009-2011. 
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με προεπιλογή, α’ βραβείο.

Alexandros N tombazis & Associates, Architects 
Αρχιτέκτονες: Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη

Πρόσφατη βιβλιογραφία:
Αλέξανδρος Τομπάζης, Οικολογική Σκέψη & Αρχιτεκτονική, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Αθήνα 2010.
Alexandros N. Tombazis, On Architecture. Short Essays, Images Publishing, Mulgrave 2010.
Alexandros N. Tombazis (ed.), Sanctuary of Fatima. Church of the Most Holy Trinity, Images Publishing, Mulgrave 2011.
Alexandros N. Tombazis, Tombazis and Associates Architects, Images Publishing, Mulgrave 2011.
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Sarah Wigglesworth Architects is 

interested in an architecture which employs 

ordinary, readily-available materials in inter-

esting new ways, and in exploring innovative 

design and aesthetic strategies for sustainable 

building. Each of our buildings looks very dif-

ferent because our work is informed by a wide 

range of influences driven by a theorisation 

of the issues which are unique to the project. 

Our working process is informed by a range of 

influences including collaborative approaches, 

art practice, literature, craft, ecology, vernacu-

lar knowledge and many other sources. 

Our approach to sustainable design is 

based on using resources wisely and frugally. 

We consider landscape, climate and building 

to be a symbiotic whole. We aim not to rely on 

expensive technical solutions that are difficult 

to maintain and that become obsolete quickly. 

Sustainability is the single most important 

ethical issue facing architects today and the 

most interesting challenge of the modern era.

We think everyone, in the most everyday 

of circumstances, deserves a built environ-

ment which is high quality & stimulating and 

which accommodates diverse ways of living. 

This includes the public realm as much as the 

private. Our work aims to posit new architec-

tural models which address current social and 

cultural agendas. Architecture is increasingly 

becoming a knowledge-led activity and our 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Sarah Wig-

glesworth Architects ενδιαφέρεται για μια 

αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί κοινά και άμεσα 

διαθέσιμα υλικά με νέους και ενδιαφέροντες 

τρόπους, καθώς και για τη διερεύνηση 

καινοτόμων στρατηγικών ντιζάιν και αισθητικής 

για μια βιώσιμη οικοδομική δραστηριότητα. Τα 

κτήριά μας διαφέρουν πολύ μεταξύ τους γιατί η 

δουλειά μας επηρεάζεται από την επεξεργασία 

των μοναδικών δεδομένων του κάθε έργου. 

Η εργασιακή μας προσέγγιση περιλαμβάνει 

επιρροές από συνεργατικές πρακτικές, την τέχνη 

και τη λογοτεχνία, την οικολογία, τη χειροτεχνία 

και τη λαϊκή σοφία και από πολλές άλλες πηγές.

Το βιώσιμο ντιζάιν το προσεγγίζουμε 

μέσα από τη συνετή και οικονομική χρήση των 

πόρων. Αντιμετωπίζουμε το τοπίο, το κλίμα 

και την οικοδομή ως ένα συμβιωτικό σύνολο. 

Δεν βασιζόμαστε σε δαπανηρές τεχνικές λύσεις 

που είναι δύσκολες στη συντήρηση και σύντομα 

ξεπερνιούνται. Η βιωσιμότητα είναι το πιο 

σημαντικό μέλημα του σύγχρονου αρχιτέκτονα 

και η πιο ενδιαφέρουσα πρόκληση της σημερινής 

εποχής.

Πιστεύουμε ότι όλοι, ακόμη και στις 

πιο καθημερινές συνθήκες, αξίζουν ένα 

δομημένο περιβάλλον υψηλής ποιότητας που 

να δίνει ερεθίσματα και να καλύπτει πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους ζωής. Αυτό περιλαμβάνει 

τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό χώρο. 

Στόχος της δουλειάς μας είναι να προτείνουμε 

νέα αρχιτεκτονικά μοντέλα που να καλύπτουν τα 

τρέχοντα κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα. 

Η αρχιτεκτονική γίνεται όλο και πιο πολύ μια 

δραστηριότητα βασισμένη στη γνώση, και η 

επαφή μας με πανεπιστημιακά ερευνητικά 

κέντρα μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία να 

αναπτύξουμε πρωτοποριακές λύσεις που 

γεφυρώνουν τα όρια μεταξύ θεωρίας και πράξης.

Η καλή αρχιτεκτονική πηγάζει από τη 

συνεργασία και βασίζεται στην καινοτομία και 

την ικανότητα να ακούει κανείς παρά στην 
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links with university research departments 

provides a unique opportunity to develop 

cutting-edge solutions within and between 

theory and practice.

Good architecture arises out of collabora-

tion and depends on listening and innovation 

rather than the imposition of dogma. Our 

work feeds on the contributions made to archi-

tecture by clients and users, other branches of 

architectural research, consultants and related 

disciplines, and we develop appropriate work-

ing methods in relation to each project’s de-

mands. In particular the practice is committed 

to promoting better representation of women 

in the profession.

The Straw House at no. 9 Stock Orchard 

Street, Islington, designed by the London-

based firm of Sarah Wigglesworth Architects, 

is intended to serve as a model of sustainable 

design in an urban context and showcases 

some innovative spatial and formal solu-

tions to housing design. The living areas are 

designed for flexible living patterns, while the 

bedroom wing is like a warm cocoon wrapped 

by a protective wall of straw— a cheap and 

recyclable material which is insulative and has 

low embodied energy. A five-storey tower lined 

with books rises through the roof and has a 

reading room at the top; the tower promotes 

natural ventilation. The roof of the house is 

planted with wild flowers and is irrigated with 

rainwater.

The project also includes a large studio 

office (no. 10 Stock Orchard Street) in response 

to the growing need for hybrid house/office 

spaces in today’s cities. The office fronts a rail-

way line and is faced in sandbags for acoustic 

protection; these are filled with sand, lime 

and cement, which was intended to turn (and 

has turned) into concrete blocks in the shape 

of the sandbags.

The design uses passive energy prin-

επιβολή δογμάτων. Η δουλειά μας τροφοδοτείται 

από τις συνεισφορές προς την αρχιτεκτονική 

από τους πελάτες και τους χρήστες, από άλλους 

κλάδους της αρχιτεκτονικής έρευνας καθώς 

από παρεμφερείς τομείς, και αναπτύσσουμε 

τις κατάλληλες μεθόδους εργασίας για τις 

απαιτήσεις του κάθε έργου. Το γραφείο προωθεί 

επίσης ενεργά τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση των 

γυναικών στο επάγγελμα.

To Straw House στον αριθμό 9 της Stock 

Orchard Street στο Islington του Λονδίνου, 

σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο 

Sarah Wigglesworth Architects, προορίζεται 

ως πρότυπο βιώσιμου σχεδιασμού για το αστικό 

περιβάλλον και επιδεικνύει μια σειρά από 

καινοτόμες χωρικές και μορφολογικές λύσεις για 

τον σχεδιασμό κατοικιών. Οι χώροι καθημερινής 

ενδιαίτησης είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να 

προσαρμόζονται με ευελιξία σε διάφορους 

τρόπους ζωής, ενώ η πτέρυγα των υπνοδωματίων 

είναι σαν ένα ζεστό κουκούλι τυλιγμένο με έναν 

προστατευτικό τοίχο από άχυρο—ένα φθηνό και 

ανακυκλώσιμο υλικό με μονωτικές ιδιότητες 

και χαμηλό ενεργειακό προφίλ. Μέσα από τη 

στέγη προβάλλει ένας πενταόροφος πύργος/

βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο στην κορυφή του, ο 

οποίος ενισχύει ταυτόχρονα τον φυσικό αερισμό 

του κτηρίου. Στην οροφή είναι φυτεμένες 

αγριοφράουλες που ποτίζονται με βρόχινο νερό.

Το έργο περιλαμβάνει και χώρο γραφείου, 

στο πλαίσιο της αυξανόμενης τάσης για τη 

δημιουργία υβριδικών χώρων κατοικίας και 

εργασίας στις σύγχρονες πόλεις. Η πρόσοψη του 

γραφείου βλέπει προς μια σιδηροδρομική γραμμή 

και φέρει ηχομονωτική επένδυση από τσουβάλια 

γεμάτα με άμμο, ασβέστη και τσιμέντο: με τον 

καιρό τα τσουβάλια αποσυντίθενται και τα υλικά 

πετρώνουν στο αρχικό σχήμα των τσουβαλιών.

Το σχέδιο υιοθετεί τις αρχές της παθητικής 

ενέργειας, με τις πλευρές του κτίσματος προς 

τα ΒΑ και ΒΔ να είναι καλά μονωμένες με 

αχυρόμπαλες και τη νότια πρόσοψη ντυμένη με 
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ciples, with the heavily insulated straw bale 

wall wrapping around the north-east and 

north-west elevations, whilst the south eleva-

tion is glazed to capture heat from the sun. 

This side has a light shelf to reflect light deep 

into the interior (in winter) and shade the 

façade from high level sun (in summer).

Given the emphasis on sustainability, 

materials have been chosen with a view to 

limiting their environmental impact and 

are natural, recyclable and/or recycled; they 

include straw, timber, sandbags, lime, steel 

and recycled concrete, all combined to achieve 

lower energy and a responsible approach to 

resources based on a response to the surround-

ing environment. Water-saving measures 

include rainwater collection for irrigating the 

roof meadow and feeding toilets and washing 

machines, and some of the first composting 

υαλοπετάσματα ώστε να θερμαίνεται από τον 

ήλιο.

Στο πλαίσιο της βαρύτητας που δίνεται 

στη βιωσιμότητα, τα υλικά έχουν επιλεγεί 

με γνώμονα τη μικρή περιβαλλοντική τους 

επιβάρυνση και είναι φυσικά και ανακυκλώσιμα 

ή/και ανακυκλωμένα: περιλαμβάνουν άχυρο, 

ξύλο, τσουβάλια, ασβέστη, ατσάλι και 

ανακυκλωμένο μπετόν και συνδυάζονται έτσι 

ώστε να περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις 

και να δέσει το έργο με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Τα μέτρα εξοικονόμησης νερού περιλαμβάνουν 

τη συλλογή του νερού της βροχής για την 

άρδευση της πράσινης στέγης και την 

τροφοδοσία των τουαλετών και των πλυντηρίων, 

καθώς και μια από τις πρώτες αστικές εφαρμογές 

των τουαλετών κομποστοποίησης στη Βρετανία.

Ως ένα έργο με έμφαση στον βιώσιμο 

σχεδιασμό και την κατασκευή και στις 

Heathfield Children’s Centre. View of Children’s Centre 
from main road. © Mark Hadden.

Κέντρο για τα Παιδιά του Heathfield. Άποψη του 
Κέντρου από τον κεντρικό δρόμο. © Mark Hadden.

Sarah Wigglesworth
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toilets to be used in the UK in an urban situ-

ation.

As a project that focuses on sustainable 

design and construction and on innovative 

solutions to the challenges of modern urban 

living under the current socio-economic condi-

tions, the Straw House & Quilted Office has 

a lot in common with the principles behind 

the AAO project. The concepts of durability, 

sustainability, expediency and adaptation to 

the local climate are central to all traditional 

architectures, and particularly so to Greek 

architecture which goes back several millen-

nia, while the idea of recycling is especially 

relevant in view of the increasing scarcity of 

resources, both natural and financial.

πρωτοποριακές λύσεις στα ζητήματα της 

σύγχρονης αστικής ζωής υπό τις σημερινές 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, το Straw 

House έχει εμφανώς πολλά κοινά σημεία 

με τις αρχές του AAO project. Οι έννοιες 

της ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας, της 

αξιοποίησης των διαθέσιμων υλικών και της 

προσαρμογής στο τοπικό κλίμα έχουν κεντρική 

θέση σε όλες τις παραδοσιακές αρχιτεκτονικές 

και πολύ περισσότερο στην ελληνική, που έχει 

πίσω της μια ιστορία χιλιετιών· παράλληλα, η ιδέα 

της ανακύκλωσης γίνεται ιδιαίτερα καίρια εν όψει 

της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων, φυσικών 

και οικονομικών.

Ray Park Visitor Centre
View of entrance elevation of Visitor Centre
© Mark Hadden.

Κέντρο Επισκεπτών του Πάρκου Ray 
Άποψη της ανυψωμένης εισόδου του Κέντρου 
Επισκεπτών © Mark Hadden.

Stock orchard Street
View of entrance elevation of Visitor Centre
© Paul Smoothy

Stock orchard Street 
Άποψη της ανυψωμένης εισόδου του Κέντρου 
Επισκεπτών © Mark Hadden.
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ABoUt SeoUL HoMe/L.A HoMe: BAtHRooM
Seoul Home/L.A. Home reflects upon the 

notion of site-specificity and upon the transport-

ability and translatability of spaces. By mak-

ing highly movable site-specific installations, 

I question the concept not only of specificity but 

also of the site itself implied within the notion of 

site-specificity.

Transportability of space, or translatabil-

ity of space: this is where I am. I perceive space 

insofar as it is transportable and translatable. I 

experience space as displacement. I define space 

as the experience of its own dis-spacement. My 

desire, illusion and hope to carry around my 

own very intimate and specific space makes 

me come to suspect that perhaps all spaces—in 

spite of their apparent immobile, locally fixed 

nature—are infinitely movable and portable by 

and through their specificity.

How much space do I and can I carry with 

myself? What is the minimum space I carry, 

the maximum space I carry? What is the size of 

personal space? How much space does a person 

need? What is the space that defines a person? 

What surrounds me, both physically and ideally, 

in both time and space?

- Clothing as that which protects and cov-

ers me most immediately, as the minimum space 

which contains my body--besides all the common 

place about how clothes define a person;

- The house, or the room—the architec-

tural space that shelters me. The house in which 

I grew up in Korea—the traditional Korean 

house—is also a temporal space, since it contains 

my childhood. It is a space of memory.

My question is: How much of my former 

space do I carry within my current space? From 

the shower, being naked, to outside, fully 

clothed, from my bed to studio, from yesterday 

to today, from Korea to the States then London; 

what is the continuity or the discontinuity of the 

space, both in time and space?

Transcultural displacement.

ABoUt SeoUL HoMe/L.A HoMe: BAtHRooM
Το Seoul Home/L.A. Home διερευνά την 

έννοια του έργου για έναν συγκεκριμένο χώρο 

(site-specificity) όσο και τη μεταφερσιμότητα 

και τη μεταφρασιμότητα των χώρων. Με 

τη δημιουργία εύκολα μετακινήσιμων 

εγκαταστάσεων για συγκεκριμένους χώρους, 

αμφισβητώ όχι μόνο το στοιχείο του συγκεκριμένου 

αλλά και εκείνο του χώρου που εμπεριέχει η 

έννοια του site-specificity.

Μεταφερσιμότητα ή μεταφρασιμότητα του 

χώρου: εγώ βρίσκομαι εδώ, και αντιλαμβάνομαι 

τον χώρο στον βαθμό που εκείνος είναι 

μεταφέρσιμος και μεταφράσιμος. Βιώνω τον 

χώρο ως εκτοπισμό. Ορίζω τον χρόνο ως το 

βίωμα του εκ-χωρισμού του. Η επιθυμία, η 

ψευδαίσθηση και η ανάγκη του να κουβαλώ μαζί 

μου τον απόλυτα προσωπικό και συγκεκριμένο 

μου χώρο με κάνει να υποπτεύομαι πως ίσως όλοι 

οι χώροι, παρά τη φαινομενικά αμετακίνητη και 

εντοπισμένη τους φύση, να είναι απεριόριστα 

μετακινήσιμοι και φορητοί παρόλο τους τον 

συγκεκριμένο χαρακτήρα.

Πόσο χώρο μπορώ να κουβαλάω μαζί μου; 

Ποιος είναι ο ελάχιστος χώρος που φέρω και 

ποιος ο μέγιστος; Τι μέγεθος έχει ο προσωπικός 

χώρος; Πόσο χώρο χρειάζεται ένα άτομο; Ποιος 

είναι ο χώρος που ορίζει έναν άνθρωπο; Τι με 

περιβάλλει, σωματικά και ιδεατά, τόσο στον χώρο 

όσο και στον χρόνο;

- Τα ρούχα που με προστατεύουν  και με 

καλύπτουν άμεσα, ως ο ελάχιστος χώρος ο οποίος 

περιέχει το σώμα μου—πέρα από τον κοινό 

τόπο σχετικά με το πώς τα ρούχα ορίζουν έναν 

άνθρωπο

- Το σπίτι ή το δωμάτιο—ο αρχιτεκτονικός 

χώρος που με στεγάζει. Το παραδοσιακό 

κορεάτικο σπίτι στο οποίο μεγάλωσα είναι 

ταυτόχρονα και ένας τόπος χρονικός, αφού 

περιέχει την παιδική μου ηλικία. Είναι ένας 

χώρος μνήμης.

Το ερώτημά μου είναι: Πόσο από τον παλιό 

μου χώρο φέρω μαζί μου στον σημερινό μου 

Do Ho Suh

Seoul Home/L.A Home: Bathroom
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All images:
Seoul Home/L.A. Home: Bathroom, 1999. Silk, 279.4 x 
193 x 61 cm. edition of 3. LM2481  
Private Collection, Switzerland.  Courtesy of the Artist 
and Lehmann Maupin Gallery, New york.
 
Όλες οι εικόνες: 
Seoul Home/L.A. Home: Μπάνιο, 1999. Μεταξοτυπία, 
279.4 x 193 x 61 εκ. Έκδοση 3. LM2481  
Ιδιωτική συλλογή, Ελβετία. Ευγενική παραχώρηση της 
Γκαλερί Artist and Lehmann Maupin, Νέα Υόρκη

χώρο; Από το ντους, όπου είμαι γυμνός, μέχρι 

έξω όπου είμαι πλήρως ντυμένος· από το κρεβάτι 

ως το εργαστήριό μου· από το χθες στο σήμερα· 

από την Κορέα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά 

στο Λονδίνο· ποια είναι η συνέχεια ή η ασυνέχεια 

του χώρου, τόσο στον χρόνο όσο και στον χώρο;

Διαπολιτισμικός εκτοπισμός.
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Airplane flights with banner. JoDI and Dennis Debel 2010

Αεροπορικές πτήσεις με πανό. JoDI και Dennis Debel 2010
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wordtxtγνωώODD_AG.txt  JODIc@

naμαριέται ή να ντρέπεται.ΠερίΠερίπου 

Date: Lina sSt  14.200.που 14.Περίπου 

14.200.2Περίπου 14.200.00.ra___Περίπου 

14.200.____geσ ουλρ(ARRE). Σύνολγείτε 

να From:επιλέξύνολοra_______geσ  φ ωετε 

τη γλώσορείτε να (ARRE). Σύνολγεπιλέξετε 

τη Average To:Representation Error 

(ARRE). Σύνολγλώσσα (ARRE). Σύνολγαναζή 

Atarrτησης στη ρείτε να επιλέξετε τη γλώμερής  

SUbject:(ARRE). ΣύνολγAverage Repre-

sentation Error (ARRE). Σύνολπρόγνωση 5 

(ARRE). Σύνολγημερών0,35 δευτερόλετου 

Atarraτου Subject:SAtarBZZZZZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

ZZZαλύτερο εικόνες από Cc:(ARR__________

__________________________________________

______________E). Σύνολγφωτογράφους από 

όλο το? _QW}ν κόύνολο φ ωσμο. Σύνώμερής 

ώμερ@ής ώμερής ώμερής  “|”ολο φ (ARRE). 

Σύνολγωτογραφιών 15 όπbia. Το καλύτερο 

εικόνες από φωτογράφους από όλο τον 

κόσμο. Σύνολο φωτογραφιών 15 όππτσ ----

___________ΣύνολγAverageσΣύνολγrrageerageσ 

Σύνολγrrageσ ΣύνολγAverageσ 

Σύνολγrrageerageσ Σύνολra_______geσ γrrageσ 

ra_______geσ Σώμερής ώμερής ώμερής ώμερής 

ώμερής ώμερής ύνολγAverageσ Σύνολγrragee 

rageσ Σύνολγrrageσ ΣύνολγAverageσ 

Σύνολγrrageera_______geσ Σύώμερής νολγrrageσ 

ΣύνολγAver?? age?σ Σύνολγrrageerageσ Σύής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολ@οής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοήXς  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”@

ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”LLLLl llliLL 

AAosoodολοής AASSDD “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολX   “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής@  “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής X “|”ολοής  “|”ολοής  

“|”ολοής  “|”ολοής  “|”ολοής  να ανοίξει πετάξτε 

το σπίρτο”|”ολοής  X”|”ολοής σελίδα την οποία 

αναζητάτε δε θέλει να εμφανιστεί αυτήν τη 

σXτιXγXμή. Ενδέχεται να υπάρ@χουν τεχνικές 

δυσκολίες (π.χ. να είναι στο μπάνιο) ή απλά να 

βαριέται ή να XντρXέXπς (xπ.χ. να είναι Xστο 

μς (π.χ. να είναι στο μς (π.χ. να είναι στο μς 

(π.χ. να είναι στο μς (π.χ. να είνxαι στο μς (π.χ. 

Xνα είναι στο μς (Xπ.χ. να είναι στο μςX (π.χ. 

να είναι στο μς (π.χ. να είναι στXο μς (π.χ. 

να Xείναι στο μς X(π.χ.X να είναι στο μς (π.χ. 

νXα είναι στο μς (π.χ. να είναι στο μς (π.χ. να 

είXναι στο μς (π.χ. να είναι στο μς (π.χ.ο μς 

(πX.χ. να είxXναι στο μς (π.χ. να είναι στο μς 

(π.χ. να είναι σXτο μςX (π.χ. να είναι στο μς 

(π  (π.χ. να είναι στο μς (π.χ. να είναι σXτο 

μς (π.χ. να Xείναι στο μς (π.χ. να είναι στο μς 

(π.Xχ. να είναι στο μς (π.χ. να είναι στο μς 

(π.χ. να είναι στο μς (π.χ. να είναι στο μς (π.χ. 

να είνXαι στο μς (π.χ.να είναιστομς (π.χ.να 

είναι στο μς (π.χ. να είναι στο μς (π.χ. ναX 

είναι στο2.       ΑφήσXτε σε εμφανXές σημεXίο 

μπροστά μς (π.χ. να είπ.χ. να είναι στο μς (π.χ. 

να είναι στο μς (π.χ. να είναι στο μXς (π.χ. να 

είναι στο μXς (πX.χ. να είναι στο μς (π.Xxαι 

στο μς (π.χ. να είναι στο μς (π.χ. να είναXι στο 

Jodi
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μς (π.χ. νXαAOXDA είναι στο μ .GRhttp://
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”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||

“”||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””
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&  and STo )P FuckusHIMa@.====++

“ODDASAthm.gr”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”

|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”

|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|

”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε””

”||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””

||””||”μάτσο κατοστάρικα|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”

|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|

”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”

””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε””

”||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””|

|””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||”

”||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””|

|””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||”

”||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””|

|”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”

|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”

|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”

|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”

|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|

”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε””

”||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””|

|”Δεν είναι δυνατό να βρούμε

“||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”

|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”ODDASAthm.gr”|”|”||”|”

|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε”””||””||””||”|”|”|”|”|”ε

YEs the CV is still OK ;_0

You Thumbs www.thumbing.org website 2010

You Thumbs  www.thumbing.org website 2010

ΔΡΑΣΗ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ACTIOn - REACTIOn
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   eD screen, website 2011 

Σπουδή πτυσσόμενης οθόνης οθόνη LeD, website 2011
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Beautifully Broken, 2004
these vases had cracked and were restored without any 
attempt to recreate the pristine original. the damage is 
highlighted. the crack is celebrated. 

Jason Miller3

Beautifully Broken, 2004 
[Ωραiα Σπασμένα]
Τα βάζα αυτά ράγισαν και επισκευάστηκαν χωρίς καμιά 
απόπειρα αποκατάστασης της άψογης αρχικής τους 
μορφής. Η ζημιά τονίζεται. Η ρωγμή εξυμνείται. 
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Τα αντικείμενα έχουν αξία πέρα από τη 

χρησιμότητά τους. Η αξία τους καθορίζεται από 

τη σχέση τους με τα ανθρώπινα βιώματα. Ένα 

αντικείμενο έχει αξία στον βαθμό που οι άνθρωποι 

μπορούν να συνδεθούν μαζί του. Προσπαθώ να 

φτιάχνω πράγματα που αναγνωρίζουν και αξιοποι-

ούν τη σχέση που αναπτύσσουν οι άνθρωποι με τα 

αντικείμενα.

Στα σπίτια μας υπάρχουν πράγματα που δεν 

τα βγάζουμε σε κοινή θέα αλλά ούτε τα πετάμε· 

αντικείμενα με τα οποία έχουμε συνδεθεί, αγαπη-

μένα αλλά όχι κατάλληλα για τους επισκέπτες. Με 

αυτά τα αντικείμενα επιπλώνουμε τη σοφίτα, το 

υπόγειο ή το γκαράζ. Είναι δικά μας πράγματα. 

Μπορεί να είναι παλιά, φθαρμένα ή παράταιρα. 

Μπορεί να είναι πρόχειρα φτιαγμένα ή και ιδιοκα-

τασκευές. Είναι ατελή, και οι ατέλειές τους είναι 

που τους δίνουν τη γοητεία τους, την ψυχή τους. 

Έχουν μεταμορφωθεί από απρόσωπα χρηστικά είδη 

σε προσωπικούς θησαυρούς. Γι’ αυτό και τα κρα-

τάμε. Στο κάθε κομμάτι βλέπουμε τον εαυτό μας. 

Είναι υποκατάστατα κειμηλίων.

Είναι της μόδας να λέμε ότι όσο οι άνθρωποι 

συνδέονται πιο εύκολα ο κόσμος γίνεται μικρότερες 

και οι τοπικές κουλτούρες χάνουν τη σημασία τους. 

Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Οι τοπικές κουλτούρες 

ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο δυναμικές. Τα έργα που 

δημιουργώ έχουν να κάνουν τόσο με μένα όσο και 

με τον τόπο από όπου προέρχομαι. Το να μπορώ να 

φέρω ένα κομμάτι της κουλτούρας μου σε έναν νέο 

τόπο όπου δεν έχω εκθέσει ξανά, όπως η Ελλάδα, 

είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα.

Objects have value beyond their useful-

ness. That value is determined by an object’s 

relationship to the human experience. An ob-

ject has value in so much as people can relate 

to it. I try to create designs that acknowledge 

and play with the relationship people have 

with objects.

There are other objects in our houses 

that we don’t display, but don’t discard. 

Objects to which we have become attached, 

beloved objects not fit for guests. We use these 

objects to furnish the basement, the attic or 

the garage. These objects are our objects. They 

may be old or worn or mismatched. They may 

be haphazardly fixed or even homemade. They 

are imperfect and it’s their imperfections that 

gives them their charm, their soul.  They have 

been transformed from impersonal necessity 

to intimate relic. That is why we keep them. 

We see ourselves in each piece. They are our 

ersatz heirlooms.

It is in vogue to say that as people be-

come more connected, the world gets smaller 

and local culture matters less. I believe the 

opposite. Local culture has never been more 

vibrant. The work I make has as much to do 

with me as it does with the place I am from. 

Being able bring a piece of my culture to a new 

venue like Greece, where I have never exhib-

ited before, is extremely important to me.

ΔΡΑΣΗ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ACTIOn - REACTIOn

Scotch Magic. 2006. 76,2 cm x 76,2 cm 
Seven years of bad luck.....rubbish.
Scotch Magic is a series of mirrors that look as if the 
have been cracked and cobbled back together with tape. 
Instead, they are made entirely out of glass.

Scotch Magic. 2006. 76,2 εκ. x 76,2 εκ. 
Επτά χρόνια γρουσουζιά.....βλακείες.
Το Scotch Magic περιλαμβάνει μια σειρά από καθρέφτες 
που μοιάζουν να έχουν σπάσει και ξανακολληθεί με 
ταινία. Κι όμως, είναι φτιαγμένοι αποκλειστικά από γυαλί. 
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Dusty Tables, 2006
It’s inevitable. tables get dusty. Why worry? Dust marks 
time. It tells a story. It remembers. Dusty tables is a 
series of tables with a layer of what looks to be dust 
embedded in the finish. 

Dusty Tables, 2006 
[Σκονισμένα τραπeζια]
Είναι αναπόφευκτο. Τα τραπέζια σκονίζονται. Τι μας 
πειράζει; Η σκόνη συνιστά μέτρο του χρόνου. Αφηγείται 
μια ιστορία. Θυμάται. Το Dusty tables είναι μια σειρά 
από τραπέζια με ένα στρώμα που μοιάζει με σκόνη 
ενσωματωμένο στο φινίρισμα της επιφάνειάς τους. 
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Duct Tape Chair, 2006 
[Καρέκλες με ταινiα]
Μην περιφρονείτε τη συγκολλητική ταινία—δείτε τη 
σαν παράσημο τιμής. Είναι ένα μικρό κομμάτι της 
ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν είναι κάτι που πρέπει να 
κρύβουμε. Στο κάτω-κάτω, υπάρχει χάρη σε εμάς. 
Το έργο είναι μια καρέκλα με κάλυμμα από ταινία 
φτιαγμένη σαν απομίμηση δέρματος. Εξάλλου, αν 
επισκευάσουμε την καρέκλα πριν χαλάσει, ίσως να μη 
χρειαστεί επισκευή αργότερα. 

Duct Tape Chair, 2006
Don’t denigrate duct tape, think of it as a badge of 
honor. It is a little piece of humanity. It is not something 
we should hide. It should not be banished. After all, it’s 
there because of us. Duct tape Lounge Chair is an up-
holstered chair with duct tape recreated in leather. And 
besides, maybe by fixing the chair before it is broken, it 
won’t need to be fixed later. 
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eMeRGeNCy GAMeS 
Οι εγκαταστάσεις μου –όπως και οι δουλειές 

μου που σχετίζεται με τις εγκαταστάσεις– εξερευ-

νούν τις αγωνίες του σημερινού ανθρώπου και το 

πώς τα αντικείμενα μπορούν να έχουν θεραπευτική 

επίδραση στον χρήστη τους. Στα έργα μου οι φα-

νταστικοί χρήστες εισάγονται σε οικείες αφηγη-

ματικές δομές στις οποίες ο χώρος, οι δράσεις και 

τα αντικείμενα συγκρούονται σε μια παιγνιώδη 

πειραματική αναζήτηση νέων τυπολογιών και 

συμπεριφορών.

Δεν χρειάζεται να πας στο γυμναστήριο ή να 

κάνεις ορειβασία, ράφτινγκ ή σέρφινγκ: αρκεί μόνο 

να εξερευνήσεις ξανά το ίδιο σου το σπίτι. Το σπίτι, 

αντί για ένα απλό καταφύγιο όπου ανακάμπτει 

κανείς και προετοιμάζεται για έναν νέο τρόπο παρα-

γωγής και κατανάλωσης, πρέπει να είναι ένας τόπος 

ανάκτησης του εαυτού. Σε μια πραγματικότητα 

στην οποία οι αισθήσεις μας έχουν πλέον ατονήσει, 

το σπίτι θα έπρεπε να είναι ο χώρος όπου μπορούμε 

να ανακτήσουμε την επαφή με τα ένστικτα και τις 

ορμές μας. Βάλε τον εαυτό σου σε κίνδυνο, νιώσε 

άβολα και γίνε δεκτικός σε νέες, γνήσιες εμπειρίες 

ζωής. Το βιβλίο αυτό παρέχει χαμηλού κόστους λύ-

σεις για τον καθημερινό μηχανοποιημένο άνθρωπο.

Τα Emergency Games (Παιχνίδια εκτάκτου ανά-

γκης) συναντούν τους στόχους των δράσεων AAO 

σε δύο επίπεδα. Καταρχάς είναι το προφανές που 

προσφέρει το βιβλίο: χαμηλού κόστους λύσεις για 

την εξασφάλιση εμπειριών στο σπίτι, χωρίς να απαι-

τείται η αγορά νέων προϊόντων. Το βιβλίο δείχνει 

πώς μπορεί κανείς να δημιουργήσει τις εμπειρίες 

αυτές με την επαναχρησιμοποίηση ή την ανατροπή 

της κανονικής χρήσης προϊόντων και αντικειμένων 

που ήδη υπάρχουν στο σπίτι. Σε ένα άλλο επίπεδο, 

τα Emergency Games εξετάζουν το πώς το ντιζάιν, 

μέσω του σχεδιασμού εμπειριών, μπορεί να βοηθή-

σει στην ανάκτηση της επίγνωσης του εαυτού μας 

μέσα σε μια καταναλωτική κουλτούρα. Στόχος του 

βιβλίου είναι να μας βοηθήσει να εξερευνήσουμε 

τον περίγυρό μας και να αξιοποιήσουμε ευφάντα-

στα τα όσα ήδη έχουμε στη διάθεσή μας.

eMeRGeNCy GAMeS 
In my installations and installation-

related work I explore contemporary human 

anxieties and how objects can have a thera-

peutic effect on the user. Fictional users are 

put in familiar narrative structures where 

space, performance and objects collide in a 

playful and experimental search for new ty-

pologies and behaviors.

You don’t have to go out to the gym, 

go mountain-climbing, rafting or surfing; 

you just have to re-explore your own home. 

Instead of merely a shelter for recovering and 

getting ready for the new mode of production 

and consumption, the home should be a place 

for reclaiming the self. In a reality where our 

senses have become numb, the home should 

be a place where we can get back in touch 

with our drives and instincts. Put yourself in 

danger, feel discomfort and become open to 

the possibilities of new, unadulterated life ex-

periences. This book offers low-cost solutions 

for the everyday mechanized man.

The Emergency Games deal with the AAO 

project on two levels. First is the obvious one 

that the book offers: low-cost solutions to 

creating experiences at home without having 

to buy new products. The book offers ways to 

build these experiences by re-using or subvert-

ing the use of already existing products and 

objects in the home. On another level, the 

Emergency Games question how design, through 

the design of experiences, can help restore a 

sense of self in a culture of consumption. The 

aim of the book is to help you explore what is 

around you and be imaginative with that what 

is already there.

ΔΡΑΣΗ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ACTIOn - REACTIOn
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Eelko Moorer

Emergency games

Emergency Games: King Kong. Concept eelko Moorer. Graphics Alice Wolff

Παιχνίδια Εκτάκτου Ανάγκης: Κίνγκ – Κόνγκ. Ιδέα: Εelko Moorer. Γραφικά: Alice Wolff.

Παιχνίδια εκτάκτου ανάγκης
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ΔΡΑΣΗ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ACTIOn - REACTIOn

Emergency Games: Free Fall. Concept eelko Moorer. Graphics Alice Wolff

Παιχνίδια Εκτάκτου Ανάγκης: Ελεύθερη Πτώση. Ιδέα: Εelko Moorer. Γραφικά: Alice Wolff.
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Σε έναν πιο ανθρώπινο κόσμο, 

θα επιβραδύναμε τους ρυθμούς μας για χάρη της ποίησης.

 Jim Haba 

«Σε όλες τις τέχνες υπάρχει ένα φυσικό 

συστατικό που δεν μπορεί πλέον να αντιμετω-

πιστεί ή να χρησιμοποιηθεί όπως παλιά, που 

δεν μπορεί πλέον να παραμείνει ανέπαφο από 

τη σύγχρονη γνώση μας», γράφει ο Paul Valery 

στη μελέτη του Pieces sur l’Art: «Ούτε η ύλη, ούτε 

ο χώρος, ούτε ο χρόνος έχει την ίδια έννοια που 

είχε πριν τη νεωτερική καλλιτεχνική επινόηση», 

καταλήγει. 

Η ιδέα μιας εικαστικής επινόησης που 

διεισδύει στον χώρο, τον χρόνο και την ύλη, 

επανεφευρίσκοντάς τα ως νεωτερικά φυσικά 

συστατικά, οδήγησε στη δημιουργία των Slow 

Down Rooms: τα επινοημένα από 11 καλλιτέχνες 8 

ισομεγέθη «δωμάτια», σχεδιάστηκαν ως παράλ-

ληλη δραστηριότητα των δράσεων ΑΑΟ, ως μια 

οργανική εικαστική ένθεση με επιβραδυντικές 

και καταπραϋντικές ιδιότητες. Στις εικαστικές 

αυτοτέλειες των Slow Down Rooms αποτυπώ-

νονται οι απροσδόκητες όψεις –τα δοκούμενα 

στερεότυπα αλλά και τα ρέοντα συστατικά– ενός 

τρισδιάστατου χώρου που μπορεί να προσεγγιστεί 

και να ανασυσταθεί με εναλλακτικά πλαστικά 

ή άλλα αυτοσχέδια μέσα. Πρόκειται για εγκα-

ταστάσεις που χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο 

εφήμερα υλικά, δημιουργώντας αυτοτελή υβρι-

δικά περιβάλλοντα όπου διερευνώνται επιμέρους 

θέματα που εμπίπτουν στο ζήτημα της περιχά-

ραξης του οργανικού χώρου και της εν δυνάμει 

ανασύστασής του, είτε με τη χρήση στερεότυπων 

υλικών, είτε με απροσδόκητες χρήσεις άχρηστων 

κι ευτελών υλικών ή εναλλακτικών τεχνικών που 

συνδέονται κατά κύριο λόγο με τη χειρωναξία: 

χρωστική ύλη, γύψος, ανακυκλώσιμο ή χειρο-

ποίητο χαρτί, σκουπίδια, χρήση κεντητικής και 

ραπτικής, χρήση μπαχαρικών και φυτικών ινών, 

φωτογραφικά θραύσματα που αναπαράγουν 

In a more humane world, 

we would slow down for poetry.

Jim Haba

“In all the arts there is a physical com-

ponent which can no longer be considered or 

treated as it used to be, which cannot remain 

unaffected by our modern knowledge,” writes 

Paul Valery in his Pieces sur l’Art, and he con-

cludes: “…neither matter nor space nor time 

has been what it was from time immemorial.”

The idea of an artistic invention which 

penetrates into space, time and matter and 

reinvents them as modernist natural ingredi-

ents led to the creation of the Slow Down Rooms: 

eight equal-sized “rooms” invented by 11 artists 

and designed as a parallel action to the ΑΑΟ 

project, as an organic art exhibition with 

soothing and decelerating properties. The self-

contained exhibits in the Slow Down Rooms re-

produce the unexpected aspects –the prevailing 

stereotypes but also the fluid components– of 

a three-dimensional space which can be ap-

proached and reconstituted using alternative 

or makeshift means. They are installations 

that use mostly ephemeral materials to create 

independent hybrid environments and to ex-

plore specific issues around the delineation of 

organic space and its potential reconstruction 

through the use of stereotypical materials, or 

unexpected cheap or discarded materials, and 

by means of alternative techniques with the 

emphasis on handicraft. Pigments, plaster, 

recycled or handmade paper, litter, sewing 

and embroidery, spices and natural fibers, 

scraps of photos from newly-built places are 

some of these alternative approaches to the 

predetermined setting of the exhibition. 

Moreover, one of the key considerations of the 

Slow Down Rooms is the potential “recycling” of 

the materials, some of which will be reused 

Slow down rooms
Curated by Iris Kritikou | Επιμελήτρια  Ίρις Κρητικού
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or sold in favor of some non-profit initiative 

associated with everyday life and the problems 

in the urban fabric of Athens; the details will 

be announced on the AAO project’s website.

The installation, Diffraction, by Marios 

Voutsinas (with the auxiliary subtitle “In my 

grandmother’s arms”) is about the artist’s 

childhood memories: a transparent curtain 

made of beveled crystal pieces –found in the 

stock of a firm which has made mirrors and 

frames since 1930– attempts to replicate the 

way the window in his grandma’s house dif-

fracted light, while the interplay of light and 

shade on the crystal brings to mind the repeti-

tive lacy pattern of an old wallpaper design 

and recreates the comforting feeling of going 

back to a familiar bedroom of one’s childhood.

The joint work by Penny Gheka and 

Apostolos Papageorgiou (The Garden Within Us) 

is a walled garden with aesthetic influences 

from Arabian architecture and a morphology 

inspired by Greek folk tradition. It is made of 

thread embroidered on cotton paper and, ac-

cording to the artists, “the threads attempt to 

weave a pattern of foliage and flowers from an 

imaginary floral decoration with references to 

Greek folk art, mostly to traditional embroi-

dery; indeed, it resembles the patterns with 

which women embellished their traditional 

costumes, bridal gowns, aprons and bed-

sheets, but also the motifs found in sculpture 

and architecture, carved in wood or stone on 

lintels and iconostases, while the use of paper 

hints at the architectural role of the garden 

as the hub of a building, in the way we see it 

in Arabian architecture.” The thread in their 

work replaces the pen of the architect, inter-

weaving lines on the paper and tracing the 

image of a tree in the same way as a landscape 

architect would design a garden. 

Cheap, ephemeral, flexible and capable 

of creating “magical constructions where 

νεόδμητους χώρους, αποτελούν ορισμένες από 

τις εναλλακτικές προσεγγίσεις στο δοσμένο πε-

ριβάλλον της έκθεσης. Στους βασικούς στόχους 

των Slow Down Rooms ανήκει τέλος η φροντίδα 

της δυνητικής «ανακύκλωσης» των υλικών που 

θα χρησιμοποιηθούν: μέρος των χρησιμοποιούμε-

νων από τους καλλιτέχνες υλικών θα αποδοθεί σε 

επανάχρηση ή θα διατεθεί υπέρ κάποιου κοινω-

φελούς σκοπού που συνδέεται με την καθημερι-

νότητα και τα προβλήματα του αστικού ιστού της 

Αθήνας, με τρόπους που θα κοινοποιηθούν από 

τον ιστότοπο των δράσεων AAO. 

Η εγκατάσταση του Μάριου Βουτσινά 

με τίτλο Διάθλαση (και επικουρικό υπότιτλο Στην 

αγκαλιά της γιαγιάς μου), αναφέρεται σε προσωπι-

κές του παιδικές μνήμες: μια διάφανη κουρτίνα 

κατασκευασμένη από ταγιαρισμένα κρυστάλλινα 

αιωρούμενα εξαρτήματα που βρέθηκαν στο στοκ 

ενός καταστήματος που κατασκεύαζε κορνίζες 

και καθρέφτες από το 1930, επιχειρεί να ανασυν-

θέσει τη διάθλαση του φωτός στο παράθυρο της 

μονοκατοικίας της γιαγιάς του καλλιτέχνη, ενώ 

το παιχνίδι σκιάς και φωτός επάνω στα κρύσταλ-

λα, μετατρέπεται νοερά σε διάτρητη δαντελωτή 

ταπετσαρία με επίπονα επαναλαμβανόμενα 

μοτίβα που ανασυνθέτουν την ανακουφιστική 

αίσθηση της επιστροφής στην οικεία κρεβατοκά-

μαρα των παιδικών χρόνων. 

Το κοινό έργο της Πέννυς Γκέκα και του 

Απόστολου Παπαγεωργίου (Ο κήπος μέσα μας), 

είναι ένας εσωτερικός κήπος με αισθητικές 

επιρροές από την αραβική αρχιτεκτονική, και 

μορφολογία εμπνευσμένη από την ελληνική λα-

ϊκή παράδοση. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

είναι κλωστές κεντημένες σε βαμβακερό χαρτί. 

Σύμφωνα με τους ίδιους, «οι κλωστές επιχειρούν 

να υφάνουν στο χαρτί φυλλώματα και λουλού-

δια ενός φανταστικού φυτικού διάκοσμου, ενός 

ανθισμένου συμπλέγματος με αναφορές στην 

ελληνική λαϊκή τέχνη, κυρίως στην κεντητική 

παράδοση, καθώς μορφικά θυμίζει τα σχέδια με 

τα οποία οι γυναίκες κοσμούσαν παραδοσιακές 

SLOW DOWn ROOMS
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mathematics encounters magic, abstract ves-

sels ready to be filled with the dense matter of 

the wondrous,” according to Sonja Commentz, 

a white piece of paper provides a stimulat-

ing starting point for approaching a non-

predetermined field and engaging in exercises 

of aesthetics, content and form: the work 

of Georgia Gremouti (Breathing) is a polypris-

matic composition of recycled paper, plastic 

and metal spread over the surface of a wall to 

mark an unconventional return to traditional 

handicraft skills, “in close, unfiltered and 

multifaceted contact with the realm of the 

tangible.” Gradually filling interiors with air, 

this surface expands into space. The prisms 

unfold very slowly, occupying part of the 

room. Within the clear limits of the cube, the 

change in the sculpture’s dimensions keeps in-

creasing and diminishing the space available 

to the viewer who attunes himself to the pace 

of the work’s “breathing” as he experiences a 

full cycle of folding, unfolding and refolding.

In Vangelis Theodoridis’ InBox, inven-

tiveness is at once a dominant motif and an 

eloquent connective tissue: wood, as a raw 

material with innate peculiarities (grain pat-

terns, knots), is used as a malleable canvas 

and a soluble working surface akin –as the 

artist notes– “to early forms of civilization.” 

At the same time, it stands as a comment on 

the contemporary cityscape, the current social 

conditions and “the flood of information that 

drives us apart from nature.” Lending itself 

to all kinds of processing, abuse and transfor-

mation (burning, carving, painting, cut-

ting) through which it acquires a changeable 

texture and identity, Theodoridis’ material 

assimilates the traces of repetitive patterns 

and gradually ends up with self-contained 

“snapshots” with clear references to graffiti 

and comic strips; with utopian cityscapes and 

fragmentary landscapes of stark contrasts 

φορεσιές, νυφικά, ποδιές και σεντόνια, καθώς 

επίσης μοτίβα γλυπτών και αρχιτεκτονικών με-

λών, λαξευμένων στο ξύλο ή στην πέτρα, σε εκ-

κλησιαστικά τέμπλα και κυκλαδίτικα υπέρθυρα, 

ενώ η χρήση του χαρτιού υπαινίσσεται την αρχι-

τεκτονική παρουσία του κήπου ως κέντρου ενός 

οικοδομήματος όπως αυτό απαντά στην αραβική 

αρχιτεκτονική». Στο έργο τους, η κλωστή αντικα-

θιστά την πένα του αρχιτέκτονα, συμπλέκοντας 

γραμμές επάνω στην επιφάνεια του χαρτιού και 

ιχνογραφώντας τη δυνητική εικόνα ενός δέντρου 

με τον τρόπο που ένας αρχιτέκτονας τοπίου θα 

σχεδίαζε έναν κήπο. 

Φθηνό, εφήμερο και ευέλικτο, ικανό, σύμ-

φωνα με τη Sonja Commentz, να δημιουργήσει 

«μαγικές κατασκευές όπου τα μαθηματικά συ-

ναντούν τη μαγεία, αφηρημένα σκεύη έτοιμα να 

γεμίσουν με την πυκνή ύλη του θαυμαστού», το 

λευκό κομμάτι χαρτιού προσφέρει ένα προκλητι-

κό σημείο εκκίνησης για την προσέγγιση ενός μη 

προδιαγεγραμμένου πεδίου, για την υλοποίηση 

ασκήσεων αισθητικής, περιεχομένου και φόρμας: 

το έργο της Γεωργίας Γκρεμούτη (Breathing), είναι 

μια πολυπρισματική ανάγλυφη σύνθεση ανακυ-

κλωμένου χαρτιού, πλαστικού και μετάλλου που 

απλώνεται επάνω στην επιφάνεια ενός τοίχου, 

σηματοδοτώντας μια μη συμβατική επιστροφή σε 

παραδοσιακές ικανότητες χειρωναξίας, σε «κο-

ντινές, αφιλτάριστες και πολυεπίπεδες επαφές 

με το βασίλειο του απτού». Καθώς, σταδιακά, 

γεμίζει εσωτερικά με αέρα, η επιφάνεια αυτή 

επεκτείνεται στον χώρο. Πολύ αργά, τα πρίσμα-

τα ξεδιπλώνονται, καταλαμβάνοντας μέρος του 

δωματίου. Μέσα στα σαφή όρια του κύβου, η 

αλλαγή διαστάσεων του γλυπτού έχει ως αποτέ-

λεσμα την αυξομείωση του ζωτικού χώρου του 

επισκέπτη, ενώ, βιώνοντας έναν πλήρη κύκλο 

διπλώματος-ξεδιπλώματος-επαναδιπλώματος, ο 

θεατής συγχρονίζεται με τους ρυθμούς «αναπνο-

ής» του έργου. 

Στο έργο του Βαγγέλη Θεοδωρίδη (InBox), η 

επινόηση αποτελεί κυρίαρχο μοτίβο και ταυτό-

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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which permeate the composition.

After an exhausting roam around the 

city, Eleni Karayanni seeks refuge in her own 

safe room –My Room– and conveys part of her 

private space through pieces of paper, photos 

and notes which cover the walls in dense 

layouts and act like countless makeshift post-it 

notes. The old reused furniture and objects 

collected from the streets of Athens join the 

tapestry of personal memories on the walls 

in telling the story of a woman who lives 

and moves in the city. The whole picture is 

completed by video projected on the wooden 

TV set: images, music and whispered songs 

turn the urban stage set into a landscape of 

personal self-awareness. 

The installation by Panos Kombis is 

expansive in nature yet, unlike man’s violent 

and destructive foray into the natural environ-

ment, it induces a sense of serenity. As he 

says: “This is not a subversion with evil inten-

tions; it aims to reveal the original nature of 

beings and urges man’s return to Nature.” As 

a pharmaceutical substance, cannabis points 

to antiquity, when the architect was a holistic 

creator (medical man, priest and astrono-

mer) and healer (of the body, the spirit, the 

sentiment); now it offers to heal a mortally 

wounded technological culture and sets targets 

for contemporary architecture. It goes into in-

dustrial spaces, which contain technology and 

contemporary culture, and transforms them, 

gradually spreading like a creeping plant over 

perforated surfaces and dense groups of bulbs 

that function like self-fertilizing and interde-

pendent living units, while space goes into a 

new stage of mutation and change of identity.

The Elena Papadimitriou’s installation 

(Migration) resorts to the perpetual reproduc-

tion of motifs and the lightweight, short-

lived symbol of the butterfly to talk about the 

painful adventure of human migration. “The 

χρονα, εύγλωττο συνθετικό ιστό: το ξύλο ως πρω-

τογενές υλικό με οργανικές ιδιαιτερότητες (νερά, 

ρόζοι), χρησιμοποιείται ως εύπλαστος καμβάς και 

διαλυτή επιφάνεια εργασίας, παραπέμποντας, 

όπως ο ίδιος σημειώνει, «σε πρωτόγονες μορφές 

πολιτισμού», μα ταυτόχρονα σχολιάζοντας το 

σύγχρονο αστικό τοπίο, τα τρέχοντα κοινωνικά 

δεδομένα και «το πλήθος των πληροφοριών που 

μας έχουν απομακρύνει από τη φύση». Επιδε-

χόμενη πλήθος επεξεργασίες και τιθασεύσεις, 

κακοποιήσεις και μεταμορφώσεις (κάψιμο, 

σκάλισμα, βάψιμο, τεμαχισμός), μέσα από τις 

οποίες αποκτά περιρρέουσα υφή και ταυτότη-

τα, η πρώτη ύλη του Θεοδωρίδη εγκολπώνεται 

επαναλαμβανόμενα ίχνη μοτίβων, οδηγούμενη 

σταδιακά σε έξεργα αυτοτελή στιγμιότυπα με 

πυκνές αναφορές στα κόμικ και τα γκράφιτι, σε 

ουτοπικά αστικά και υπαίθρια αποσπασματικά 

τοπία με έντονες αντιθέσεις που διαπερνούν τη 

σύνθεση. 

Η Ελένη Καραγιάννη, ολοκληρώνοντας μια 

εξαντλητική περιπλάνηση στην πόλη και κατα-

φεύγοντας στο δικό της –ασφαλές– δωμάτιο (My 

Room), μεταφέρει ένα μέρος από τον προσωπικό 

της χώρο με τη βοήθεια χαρτιών, φωτογραφι-

ών και σημειώσεων που καταλαμβάνουν τους 

τοίχους σε επάλληλες πυκνές διατάξεις, λειτουρ-

γώντας σαν αναρίθμητα αυτοσχέδια post-it. Τα 

παλιά, επαναχρησιμοποιούμενα έπιπλα και τα 

μικροαντικείμενα που μαζεύτηκαν από τους 

δρόμους της Αθήνας, από κοινού με την «ταπε-

τσαρία» των προσωπικών της αναμνήσεων στους 

τοίχους, αφηγούνται την ιστορία μιας γυναίκας 

που ζει και κινείται στο αστικό περιβάλλον της 

πόλης. Η εικόνα συμπληρώνεται από το βίντεο 

που προβάλλεται από την ξύλινη τηλεόραση: 

εικόνες, μουσικές, ψίθυροι τραγουδιών, μετα-

τρέπουν το αστικό σκηνικό σε ένα προσωπικό 

αυτογνωσιακό τοπίο. 

Η εγκατάσταση του Πάνου Κόμπη έχει 

επεκτατικό χαρακτήρα. Σε αντίθεση, ωστόσο, 

με τη βίαιη και καταστρεπτική παρέμβαση του 
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migration of butterflies is a relatively recent 

discovery,” notes the artist about her work: 

“Unlike birds, most butterflies migrate in a 

single direction, from their birthplace to some 

new area. There are several possible explana-

tions for this behavior: it may have to do with 

the destruction of their original habitat, with 

the need to avoid overpopulation and, in any 

case, with the instinct of survival.”

In the digital installation by Christos 

Simatos (Third Passage) a wall sets a tactile and 

visual boundary. It defines a space, an area, 

it encloses a human activity, it isolates. The 

multiple photographs of the installation cre-

ate new openings, countering the structural 

function of the wall and providing unexpected 

visual ways out. The image, broken into frag-

ments, unfolds over the wall without covering 

it completely. In parts, the photographic frag-

ments become denser to form a whole image/

passage, and elsewhere it is the white of the 

wall that dominates. The installation func-

tions at once as an indivisible whole and as a 

set of individual points, inviting the viewer 

to participate visually in the illusion of the 

depicted structural elements.

The installation, Room with Dolls, enables 

Dimitris Skouroyannis to weave a personal 

fairytale/room whose plot spans the spectrum 

from tenderness for the familiar to fear for 

the perishable. The artist uses a wide range of 

handicraft techniques and materials (embroi-

dery, mosaic, voile, thread, wood, wool, etc.), 

a flexible range of sizes (three square tables 

stacked in a spiral and gradually diminish-

ing in size to denote the relationship between 

child-man/doll/effigy) and a symbolic scale 

of time and lifecycles (walls covered with old 

photos of girls who are now grandmothers 

or even dead; dolls which remain intact; the 

lamb-toy as a symbol of purity; the shearing of 

sheep in early summer as a repetitive process). 

ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον, προκαλεί 

συναισθήματα γαλήνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, 

«πρόκειται για ανατροπή που δεν έχει κακο-

ποιό αιτία, αλλά στοχεύει στην αποκάλυψη της 

αρχικής φύσης των όντων και προτρέπει στην 

επιστροφή του ανθρώπου στη φύση»: η φαρ-

μακευτική ουσία κάνναβη παραπέμπει στην 

αρχαιότητα όπου ο αρχιτέκτονας ήταν ολιστικός 

κατασκευαστής (γιατρός, ιερέας και αστρονόμος) 

και θεραπευτής (για το σώμα, το συναίσθημα 

και το πνεύμα), προσφέρει την ίαση σε έναν 

θανάσιμα πληγωμένο τεχνολογικό πολιτισμό 

και θέτει στόχους αντίστοιχους για τη σύγχρονη 

αρχιτεκτονική. Εισβάλλει στον βιομηχανικό χώρο 

όπου ενυπάρχουν ο σύγχρονος πολιτισμός και 

η τεχνολογία και τον μεταμορφώνει, δίνοντας 

την αίσθηση της σταδιακής εξάπλωσης καθώς 

αναπτύσσεται όμοια με ένα αναρριχητικό φυτό, 

ανάμεσα σε διάτρητες επιφάνειες και πυκνές 

συστάδες βολβών που λειτουργούν ως αυτο-

γονιμοποιούμενες και αλληλοεξαρτώμενες έμβιες 

μονάδες δόμησης, ενώ ο χώρος εισέρχεται σε ένα 

νέο στάδιο μετάπλασης-αλλαγής ταυτότητας. 

Η εγκατάσταση της Έλενας Παπαδημη-

τρίου (Μετανάστευση), επικαλούμενη την αέναη 

αναπαραγωγή μοτίβων και το ανάλαφρο, βραχύ-

βιο σύμβολο της πεταλούδας, πραγματεύεται την 

οδυνηρή περιπέτεια της ανθρώπινης μετανά-

στευσης. «Η μετανάστευση της πεταλούδας είναι 

σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη», σημειώνει η ίδια 

με αφορμή το έργο της. «Σε αντίθεση με τα που-

λιά, οι περισσότερες πεταλούδες μεταναστεύουν 

προς μια μοναχά κατεύθυνση, από τον γενέθλιο 

τόπο τους προς μια νέα περιοχή. Υπάρχουν 

πολλές πιθανές εξηγήσεις γι’ αυτό: η αποφυγή 

του υπερπληθυσμού, η εύρεση νέας κατοικίας, 

η καταστροφή του φυσικού τους περιβάλλοντος, 

και, κυρίως, το ένστικτο της επιβίωσης».

Στην ψηφιακή πολυ-εικονική εγκατάστα-

ση του Χρίστου Σιμάτου (Τρίτο πέρασμα), ένας 

τοίχος λειτουργεί σαν όριο, απτικό και οπτικό. 

Δημιουργεί έναν χώρο, μια περιοχή, περιβάλλει 
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μια ανθρώπινη δραστηριότητα, απομονώνει. Με 

την πολυ-εικονική φωτογραφική εγκατάσταση 

δημιουργούνται νέα ανοίγματα, αναιρώντας τη 

δομική λειτουργία του τοίχου και προτείνοντας 

αναπάντεχες οπτικές διεξόδους. Η εικόνα, δια-

σπασμένη σε θραυσματικά κομμάτια, αναπτύσ-

σεται στην επιφάνεια του τοίχου, χωρίς να τον 

καλύπτει ολοκληρωτικά. Σε ορισμένα σημεία, τα 

φωτογραφικά θραύσματα πυκνώνουν, σχημα-

τίζοντας μια ενιαία εικόνα-διέξοδο, ενώ αλλού 

κυριαρχεί το λευκό του τοίχου. Η εγκατάσταση 

λειτουργεί ταυτόχρονα ως αδιάσπαστο σύνολο και 

φορέας επιμέρους σημείων, προτείνοντας στον 

θεατή την οπτική συμμετοχή στην ψευδαίσθηση 

των απεικονιζόμενων δομικών στοιχείων. 

Με αφορμή την εγκατάστασή του (Δωμάτιο 

με κούκλες), ο Δημήτρης Σκουρογιάννης υφαίνει 

ένα προσωπικό παραμύθι-δωμάτιο με πλοκή που 

εκτείνεται από την τρυφερότητα για το οικείο ώς 

τον φόβο για το φθαρτό: χρησιμοποιώντας ένα 

εκτεταμένο φάσμα χειρωνακτικών τεχνικών και 

υλικών (κέντημα, ψηφιδωτό, τούλι, κλωστές, 

ξύλο, μαλλί κ.ά.), μια ευέλικτη κλίμακα μεγεθών 

(τρία τετράγωνα τραπέζια το ένα επάνω στο 

άλλο, τοποθετημένα σε συστροφή μειώνονται 

σταδιακά σε μέγεθος υποδεικνύοντας τη σχέση 

παιδί-άνθρωπος/κούκλα/ομοίωμα) και μια συμ-

βολική κλίμακα χρόνου και κύκλων ζωής (τοίχοι 

καλυμμένοι από παλιές φωτογραφίες κοριτσιών 

που είναι πια γιαγιάδες ή δεν ζουν, με κούκλες 

που εξακολουθούν να διατηρούνται άφθαρτες/

το αρνί-παιχνίδι ως συμβολική μορφή αγνό-

τητας/η κουρά των προβάτων στην αρχή κάθε 

καλοκαιριού ως επαναλαμβανόμενη διαδικασία), 

ολοκληρώνει την εγκατάστασή του μέσω της 

ευρείας χρήσης του προβατόμαλλου, με εκτενείς 

αναφορές στις θερμαντικές, κατασκευαστικές 

και θεραπευτικές ιδιότητες της πρωτογενούς 

ύλης του, αλλά και στη θεραπευτική ιδιότητα της 

χειρωναξίας καθώς και στην αξία των οργανικών 

υλικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 

Τέλος, το έργο της Αμαλίας Σταυρουλάκη 

His installation involves the extensive use of 

sheep’s wool and references not only its insu-

lating, structural and therapeutic properties, 

but also the therapeutic benefits of manual 

work and the preciousness of the organic ma-

terials of traditional architecture.

Finally, Spice Carpet, by Amalia Stavrou-

laki, is a magic carpet whose elaborate surface 

she has designed and woven using spices 

as her pigments and materials. The canvas 

becomes a floor carpet with repetitive patterns 

made of natural materials (spices and herbs 

– cinnamon, oregano, chamomile, pimento, 

curry, pepper, etc.) which spread to take up all 

the available space, while the overall picture 

turns into a repetitive narrative and arresting 

imagery.

Iris Kritikou 

Curator of the exhibition

SLOW DOWn ROOMS

          



 381

(Spice Carpet) δεν είναι άλλο από ένα μαγικό χαλί, 

η περίτεχνη επιφάνεια του οποίου συντίθεται 

και υφαίνεται από την ίδια μέσω της χρήσης 

μπαχαρικών ως χρωστικής και ζωγραφικής 

ουσίας. Ο καμβάς τρέπεται σε επιδαπέδιο χαλί με 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα που καλύπτονται με 

φυσικά υλικά (μυρωδικά και μπαχαρικά – κανέλα, 

ρίγανη, χαμομήλι, μπαχάρι, κάρυ, πιπέρι κ.ά.), 

εφαρμόζεται και καταλαμβάνει το σύνολο του 

διαθέσιμου χώρου, ενώ η εικόνα μετατρέπεται 

σε επαναληπτική αφηγηματική και καθηλωτική 

εικονογραφία.

Ίρις Κρητικού 

Επιμελήτρια της έκθεσης
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The Garden Within Us, 2011, (detail), paper, thread, dimensions variable

Ο κήπος μέσα μας, 2011, (λεπτ.), χαρτί, κλωστές, διαστάσεις μεταβλητές

Penny Gheka & Apostolos Papageorgiou | Πέννυ Γκέκα & Απόστολος Παπαγεωργίου
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Breathing, 2011, installation, recycled materials (paper, plastic, metal), dimensions variable

Breathing, 2011, εγκατάσταση, ανακυκλωμένα υλικά (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο), διαστάσεις μεταβλητές

Georgia Gremouti | Γεωργία Γκρεμούτη
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My Room, 2011, installation, mixed media, dimensions variable 

My Room, 2011, εγκατάσταση, μικτή τεχνική, διαστάσεις μεταβλητές

Eleni Karayanni | Ελένη Καραγιάννη
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Untitled, 2011, installation, hemp, dimensions variable

Χωρίς τίτλο, 2011, εγκατάσταση, κάνναβη, διαστάσεις μεταβλητές

Panos Kombis | Πάνος Κόμπης
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Migration, 2011, installation, mixed media, dimensions variable

Μετανάστευση, 2011, εγκατάσταση, μικτή τεχνική, διαστάσεις μεταβλητές

Elena Papadimitriou | Έλενα Παπαδημητρίου
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Third Passage, 2011, digital multi-image installation, dimensions variable

Τρίτο πέρασμα, 2011, ψηφιακή πολυ-εικονική εγκατάσταση, διαστάσεις μεταβλητές

Christos Simatos | Χρίστος Σιμάτος
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Room with Dolls, 2011, installation, mixed media, dimensions variable

Δωμάτιο με κούκλες, 2011, εγκατάσταση, μικτή τεχνική, διαστάσεις μεταβλητές

Dimitris Skouroyannis | Δημήτρης Σκουρογιάννης
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Spice Carpet, 2011, installation, herbs and spices (cinnamon, oregano, chamomile, pimento, curry, pepper), dimensions variable

Spice Carpet, 2011, εγκατάσταση, μυρωδικά και μπαχαρικά (κανέλα, ρίγανη, χαμομήλι, μπαχάρι, κάρι, πιπέρι), διαστάσεις μεταβλητές

Amalia Stavroulaki | Αμαλία Σταυρουλάκη
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InBox, 2011, (detail), wood, dimensions variable 

InBox, 2011, (λεπτ.), ξύλο, διαστάσεις μεταβλητές

Vangelis Theodoridis | Βαγγέλης Θεοδωρίδης 
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Marios Angelos Voutsinas | Μάριος Άγγελος Βουτσινάς

Diffraction, 2011, installation, glass, silicone string, iron, dimensions variable

Διάθλαση, 2011, εγκατάσταση, γυαλί, σπάγκος σιλικόνης, σίδερο, διαστάσεις μεταβλητές
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Athens Here and Now

Aθήνα Εδώ και Τώρα
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This parallel exhibition presents in six 

installations the process and the outcomes of 

the six academic workshops described above, 

that dealt with the current pressing urban and 

social issues in the city of Athens. The instal-

lations will be designed and curated by the 

instructors and participants of each workshop.

Η δεύτερη παράλληλη αυτή έκθεση παρου-

σιάζει με έξι εγκαταστάσεις τόσο τη διαδικασία 

όσο και τα αποτελέσματα των έξι αντίστοιχων 

ακαδημαϊκών εργαστηρίων των δράσεων ΑΑΟ 

που καταπιάστηκαν με σύγχρονα έντονα αστικά 

και κοινωνικά ζητήματα της Αθήνας. Η επιμέλεια 

και ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων αποτελεί 

αποτέλεσμα συνεργασίας διδασκόντων και συμ-

μετεχόντων στα εργαστήρια.
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Blanka Amezkua 
(USA)

Blanka Amezkua is a contemporary 

artist. Though formally trained as a 

painter, for the last eleven years her 

visual practice has been informed 

by the female imagery in Mexican 

adult comic books. During the last 

three years, she has initiated two 

art projects which have made her 

reconsider how artwork can be 

shown to the public, both in the 

public and private realm. In 2010, 

in Athens, Greece, she began 3///3 

...three walls on wednesdays..., a project 

that moves through public space. 

In 2008, she initiated an artist-run 

project in her bedroom called Bronx 

Blue Bedroom Project (BBBP). She has 

exhibited at the MoMA-P.S.1; The 

Bronx Museum of the Arts; El Museo 

del Barrio; Queens Museum of Art; 

Exit Art; Towson University; Mission 

Cultural Center for Latino Arts, San 

Francisco; Movimiento de Arte y 

Cultura Latino Americana (MACLA); 

Casa John Spencer; Delaware Center 

for the Contemporary Arts, among 

others. 

Blanka Amezkua 
(ΗΠΑ)

Η Blanka Amezkua είναι σύγχρονη 

καλλιτέχνις. Αν και σπούδασε 

ζωγραφική, τα τελευταία έντεκα 

χρόνια η εικαστική πρακτική της 

επηρεάστηκε από τους γυναικείους 

χαρακτήρες των μεξικάνικων κόμικ 

ενηλίκων. Τα τρία τελευταία χρόνια 

ξεκίνησε δύο καλλιτεχνικά project 

που την οδήγησαν σε αναθεώρηση 

του τρόπου έκθεσης των έργων 

τέχνης στο κοινό, σε δημόσιους και 

ιδιωτικούς χώρους. Το 2010 ξεκίνησε 

στην Αθήνα το 3///3 ...three walls on 

wednesdays..., ένα project έκθεσης 

έργων που μετακινείται σε δημόσιους 

χώρους. Το 2008 ξεκίνησε ένα 

project στο υπνοδωμάτιό της, με τη 

συμμετοχή καλλιτεχνών, το οποίο 

ονόμασε Bronx Blue Bedroom Project 

(BBBP). Έχει εκθέσει στη Νέα Υόρκη 

στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

MoMA-P.S.1, The Bronx Museum of 

the Arts, El Museo del Barrio, Queens 

Museum of Art και στη γκαλερί Exit 

Art, στο Πανεπιστήμιο Towson στο 

Maryland, Mission Cultural Center 

for Latino Arts στο San Francisco, 

Movimiento de Arte y Cultura 

Latino Americana (MACLA) στην 

Καλιφόρνια, Casa John Spencer στο 

Μεξικό, Delaware Center for the 

Contemporary Arts, μεταξύ άλλων. 

Architecture for 
Humanity Athens 
(Greece)

Architecture for Humanity Athens 

was founded in Athens, in 2010. It is 

the local chapter of the worldwide 

non-profit organization Architecture 

for Humanity, based in San Francisco, 

which was founded in 1999, and part 

of its global network of 67 chapters. 

Architecture for Humanity provides 

answers to issues raised on the built 

environment, through the power 

of design. It is working towards 

building safer, more sustainable 

and more innovative structures. 

From conception to completion, it 

manages all aspects of the design 

and construction process. The 

global network of Architecture 

for Humanity, is called upon to 

act in times of humanitarian crisis 

and natural disasters (Tsunami-

Southern Asia, Earthquake in Haiti, 

Katrina), in collaboration with other 

organizations. Architecture for 

Humanity does not only address 

architects, but everyone with an 

interest in humanitarian design on 

various scales of urban environment.

Architecture for 
Humanity Athens
(Ελλάδα)

Η Architecture for Humanity Athens 

ιδρύθηκε στην Αθήνα, το 2010. 

Είναι ένα από τα 67 παραρτήματα 

του διεθνούς δικτύου της 

Architecture for Humanity, μιας 

μη κερδοσκοπικής οργάνωσης 

με βάση το Σαν Φρανσίσκο, που 

ιδρύθηκε το 1999. Η Architecture 

for Humanity προτείνει λύσεις και 

δίνει απαντήσεις σε προβλήματα 

και παθογένειες που εντοπίζονται 

στο εκάστοτε περιβάλλον, αστικό 

και μη, με κύριο γνώμονα και 

εργαλείο το αρχιτεκτονικό ντιζάιν. 

Η πρόκληση που αντιμετωπίζει είναι 

η ανάληψη project που θα κάνουν 

τη διαφορά σε τοπικό επίπεδο, 

μέσα από μία ποικιλία κλίμακας και 

χρήσεων, σχεδιάζοντας καινοτόμες, 

βιώσιμες και λειτουργικές κτιριακές 

δομές. Συντονίζει όλα τα στάδια της 

διαδικασίας κάθε project, από τη 

φάση της σύλληψης μέχρι και την 

ολοκλήρωση του ντιζάιν. Παράλληλα, 

το διεθνές δίκτυο των παραρτημάτων 

καλείται να δράσει, προτείνοντας 

γρήγορες και αποτελεσματικές 

λύσεις, σε περιπτώσεις φυσικών 

καταστροφών, σε συνεργασία 

μεταξύ τους ή με άλλους διεθνείς μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Στην 

ομάδα Architecture for Humanity, 

δεν συμμετέχουν αποκλειστικά 

και μόνο αρχιτέκτονες, αλλά όλοι 

όσοι εστιάζουν στον ανθρωπιστικό 

χαρακτήρα του ντιζάιν σε διάφορες 

κλίμακες του αστικού περιβάλλοντος.

Architecture for 
Humanity /  
Cameron Sinclair
(USA)

Cameron Sinclair is the co-founder 

and ‘Chief Eternal Optimist’ (CEO) 

of Architecture for Humanity, a 
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non-profit organization which 

provides architectural solutions 

to humanitarian crisis. Since 1999 

the organization has worked in 

36 countries on projects ranging 

from schools, health c inics, 

affordable housing and long term 

sustainable development. It has been 

internationally recognized for its’ 

reconstruction efforts in South Asia, 

the United States Gulf Coast and in 

Haiti. 

As a result of the 2006 TED prize, 

Sinclair launched the Open 

Architecture Network, the worlds’ 

first open source community 

dedicated to improving living 

conditions through innovative and 

sustainable design. Every two years 

it hosts a global challenge to tackle 

a systemic issue within the built 

environment. 2012 will see their most 

controversial program to date. 

Sinclair is also a recipient of the 

National Design Award and the Wired 

Magazine Rave Award. Sinclair is a 

honorary ife member of the Royal 

Society of Arts and a Young Global 

Leader of the World Economic Forum.

Architecture for 
Humanity /  
Cameron Sinclair
 (ΗΠΑ) 

O Cameron Sinclair είναι συνιδρυτής 

και “Chief Eternal Optimist” 

(«Αιωνίως Αισιόδοξος Διευθυντής» 

όπως του αρέσει να αποκαλείται 

αντί για Διευθύνων Σύμβουλος) 

της εταιρείας Architecture for 

Humanity (Αρχιτεκτονική για 

την Ανθρωπότητα), ενός μη 

κερδοσκοπικού οργανισμού που 

προσφέρει αρχιτεκτονικές λύσεις σε 

ανθρωπιστικές κρίσεις. Από το 1999 

ο οργανισμός έχει εργαστεί σε 36 

χώρες σε project που κυμαίνονται από 

σχολεία, νοσοκομεία, οικονομικές 

λύσεις για στέγαση, μέχρι και 

μακροπρόθεσμη αειφόρο ανάπτυξη. 

Έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση για 

την προσφορά του στην αναδόμηση 

τόπων όπως η Νότια Ασία, η Ακτή του 

Κόλπου (Gu f Coast) των Ηνωμένων 

Πολιτειών και η Αϊτή. 

Αφού του απονεμήθηκε το βραβείο 

TED το 2006, ο Sinclair ίδρυσε το 

Open Architecture Network (Ανοικτό 

Δίκτυο Αρχιτεκτονικής), την πρώτη 

κοινότητα παγκοσμίως με ανοιχτές 

πηγές, που είναι αφιερωμένη στη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

μέσω του καινοτόμου και βιώσιμου 

ντιζάιν. Κάθε δύο χρόνια αναλαμβάνει 

μια παγκόσμια πρόκληση που 

απαιτεί τη λύση ενός συστημικού 

προβλήματος εντός του δομημένου 

περιβάλλοντος. Το 2012 θα 

εφαρμοστεί το πλέον αμφιλεγόμενο 

πρόγραμμά τους μέχρι σήμερα. 

Ο Sinclair έχει επίσης βραβευτεί με το 

National Design Award και το Wired 

Magazine Rave Award. Είναι επίτιμο 

ισόβιο μέλος της Βασιλικής Εταιρείας 

Καλών Τεχνών και έχει τον τίτλο του 

Young Global Leader του Διεθνούς 

Οικονομικού Φόρουμ. 

Maurice Benayoun
(France)

Maurice Benayoun is a pioneer new 

media artist and theorist. His work 

and research explore the potentiality 

of various media from video to virtual 

reality, Web to wireless art, pub ic 

space large-scale art installations to 

interactive exhibitions. His work has 

been awarded and exhibited all over 

the world in international museums. 

From the Quarxs, one of the very first 

computer animation series in the 

early ’90s to NeORIZON giant street 

installation in Shanghai (2008), 

not to forget the Tunnel under the 

Atlantic, World Skin, a Photo Safari 

in the Land of War (Golden Nica, Ars 

Electronica 1998), or the Mechanics 

of emotions, Benayoun’s work tries 

to exceed technologies by exploring 

new ways of creating meaning 

through experiencing metaphoric 

situations. He coined "Critical Fusion" 

as an art practice based on altering 

both physical and social space by 

introducing keys to help deciphering 

them. 

Besides his artworks, Maurice 

Benayoun has been conceiving large-

scale exhibitions and architecture 

projects including the permanent 

installation inside the Arc de 

Triomphe in Paris. 

Maurice Benayoun has been teaching 

new media art at the Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne. He is co-founder 

and art director of the CITU research 

center and assistant professor at the 

Université Paris 8.

Maurice Benayoun
(Γαλλία)

Ο Maurice Benayoun είναι 

καλλιτέχνης που χρησιμοποιεί 

πρωτοπόρα νέα μέσα, και θεωρητικός 

της τέχνης. Το έργο και οι μελέτες 

του διερευνούν τις δυνατότητες 

που προσφέρουν τα διάφορα μέσα, 

από το βίντεο μέχρι την εικονική 

πραγματικότητα, από το Διαδίκτυο 

μέχρι τις ασύρματες τεχνολογίες, 

και από τις μεγάλες εικαστικές 

εγκαταστάσεις σε δημόσιους χώρους 

μέχρι τις διαδραστικές εκθέσεις. Το 

έργο του έχει ευρέως βραβευτεί και 

έχει προβληθεί σε μουσεία διεθνώς. 

Από το Quarxs, την πρώτη σειρά 

computer animation στις αρχές 

τις δεκαετίας του 1990, μέχρι το 

NeORIZON, μια γιγαντιαία αστική 

εγκατάσταση στη Σαγκάη το 2008, 

και από τα Tunnel under the Atlantic, 

World Skin, a Photo Safari in the Land 

of War (στο οποίο απονεμήθηκε 

το Golden Nica των βραβείων Ars 

Electronica το 1998), ή το Mechanics 

of emotions, το έργο του Benayoun 
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επιχειρεί να υπερβεί την τεχνολογία 

αναζητώντας νέους τρόπους 

δημιουργίας μέσω βιωματικής 

εμπειρίας που εμπεριέχει την έννοια 

της μεταφοράς. Επινόησε το Critical 

Fusion, μία καλλιτεχνική πρακτική 

που βασίζεται στη μεταμόρφωση του 

φυσικού και του κοινωνικού χώρου 

με τη χρήση «κλειδιών» που βοηθούν 

στην αποκρυπτογράφησή του. 

Εκτός από εικαστικός δημιουργός, 

ο Maurice Benayoun είναι και 

εμπνευστής μεγάλων εκθέσεων 

και αρχιτεκτονικών έργων 

συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης 

εγκατάστασης στο εσωτερικό της 

Αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι. 

Ο Maurice Benayoun διδάσκει 

New Media Art στο Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, και 

είναι καθηγητής, συνιδρυτής και 

καλλιτεχνικός διευθυντής του 

ερευνητικού κέντρου CITU του 

Université Paris 8.

Vicky Betsou 
(Greece)

Vicky Betsou is a visual artist and 

Lecturer at the Athens School of Fine 

Arts since 2006, teaching Video Art 

in the graduate and postgraduate 

program while, since 2001, she 

has been a teaching assistant in 

Multimedia and Video Art courses 

of the same Institution. Her 

work, mostly video installations, 

addresses the complicated notion 

of time and memory, blurring the 

boundaries between objective and 

subjective time, emphasizing on the 

construction of temporal structures 

or the composition of time loops, 

engaging in the construction of 

multiple, multilevel narrations. Her 

work has been presented in solo 

and group exhibitions and festivals 

in Greece and abroad. She has 

participated in research programs 

concerning art and new media and 

collaborated in E-learning projects on 

art education. She studied Biology at 

the Athens University and painting at 

the Athens School of Fine Arts where 

she completed her MA in Digital Arts 

in 2000.

Βίκη Μπέτσου 
(Ελλάδα)

Η Βίκη Μπέτσου είναι εικαστική 

καλλιτέχνις και Λέκτορας της 

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 

της Αθήνας από το 2006. Διδάσκει 

Βιντεοτέχνη στο προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ίδιου 

Ιδρύματος ενώ ήδη από το 2001 

δίδασκε τα μαθήματα Πολυμέσων 

και Βιντεοτέχνης, ως εξωτερικός 

συνεργάτης. Το καλλιτεχνικό έργο 

της πραγματεύεται κυρίως την 

πολυπλοκότητα της έννοιας του 

χρόνου και της μνήμης, εξαλείφοντας 

τη διάκριση ανάμεσα στον 

αντικειμενικό και τον υποκειμενικό 

χρόνο. Εστιάζει στην κατασκευή 

χρονικών δομών, επαναλήψεων 

και πολυεπίπεδων αφηγήσεων. Τα 

έργα της, κυρίως περιβάλλουσες 

βιντεοεγκαταστάσεις, αγγίζουν τις 

οπτικές, υπαινικτικές ποιότητες 

της ζωγραφικής. Η δουλειά της 

έχει παρουσιαστεί σε ατομικές και 

ομαδικές εκθέσεις και φεστιβάλ 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά 

προγράμματα που αφορούν στην 

τέχνη και τα νέα μέσα, καθώς και 

σε project E-learning που αφορούν 

στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. 

Σπούδασε βιολογία στο Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και ζωγραφική στην 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών όπου 

και ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές 

Μορφές Τέχνης» (2000).

Ole Bouman
(The Netherlands)

Ole Bouman is the director of the 

Netherlands Architecture Institute 

(NAI) since April 2007. Before taking 

up that position he was editor-in-chief 

of the periodical Volume, a cooperative 

venture of Stichting Archis, AMO 

(the research bureau of OMA/

Rem Koolhaas) and the Graduate 

School of Architecture, Planning and 

Preservation of Columbia University. 

He has curated a series of public 

events for the reconstruction of the 

pub ic domain in cities that have been 

hit by disasters, such as Ramallah, 

Mexico City, Beirut and Prishtina. 

Bouman has been lecturing Design 

at the Massachusetts Institute of 

Technology in the United States. 

Bouman is (co-)author of a.o. 

the encyclopedia The Invisible in 

Architecture (1994) and Al Manakh 

(2007), as well as the manifestos 

RealSpace in QuickTimes (1996) and 

De Strijd om Tijd (2003). His most 

recent publication is Architecture of 

Consequence (2009) which constitutes 

a portrait of a proactive design 

mentality. He has curated exhibitions 

for the Milan Triennale, Manifesta 

3 and Boijmans Van Beuningen 

Museum. His articles have appeared 

in such periodicals as De Groene 

Amsterdammer, The Independent, 

Artforum, De Gids, Domus, Harvard 

Design Review, El Croquis, Arquitectura 

& Viva, and Proiekt Russia. He has been 

guest editor-in-chief for A+D (India) 

and editorial consultant for Urban 

China. Bouman regularly lectures at 

internationally acclaimed universities 

and cultural institutions.

Ole Bouman
(Ολλανδία)

Ο Ole Bouman είναι γενικός 

διευθυντής του Ολλανδικού 
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Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής 

(NAI) από τον Απρίλιο του 2007. 

Πριν αναλάβει την τωρινή του 

θέση διετέλεσε αρχισυντάκτης 

του περιοδικού Volume, ενός 

εγχειρήματος που προέκυψε από 

τη συνεργασία των ιδρυμάτων 

Stichting Archis, AMO (η ερευνητική 

έδρα του OMA/Rem Koolhaas) και 

Graduate School of Architecture, 

Planning and Preservation του 

Πανεπιστημίου Columbia. Έχει 

επιμεληθεί μια σειρά εκδηλώσεων 

για την αναδόμηση του δημόσιου 

τομέα σε πόλεις που έχουν πληγεί 

από καταστροφές, όπως η Ραμάλα, 

η πόλη του Μεξικού, η Βυρηττός, 

και η Πρίστινα. Ο Βouman διδάσκει 

Ντιζάιν στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Bouman 

συνεργάστηκε στη συγγραφή των 

έργων The Invisible in Architecture 

(1994) και Al Manakh (2007), όπως 

επίσης των μανιφέστων RealSpace in 

QuickTimes (1996) και De Strijd om Tijd 

(2003). Η πιο πρόσφατη έκδοσή του 

είναι το Architecture of Consequence 

(2009) στο οποίο αναπτύσσει 

την έννοια του ντιζάιν που μπορεί 

να παίξει ενεργητικό ρόλο στην 

κοινωνία. Έχει επιμεληθεί εκθέσεις 

για την Triennale του Μιλάνου, τη 

Manifesta 3 και το μουσείο Boijmans 

Van Beuningen. Άρθρα του έχουν 

δημοσιευτεί σε περιοδικά όπως τα De 

Groene Amsterdammer, The Independent, 

Artforum, De Gids, Domus, Harvard 

Design Review, El Croquis, Arquitectura 

& Viva, και Proiekt Russia. Έχει 

αναλάβει την αρχισυνταξία τεύχους 

του Α+D (Ινδία) και έχει διατελέσει 

σύμβουλος έκδοσης του Urban China. 

Ο Bouman δίνει συχνά διαλέξεις σε 

διεθνώς καταξιωμένα πανεπιστήμια 

και πολιτιστικά ιδρύματα.

David Cottington
(U.K.)

David Cottington is Professor of 

Modern Art History in the Faculty 

of Art, Design & Architecture at 

Kingston University London. A 

leading historian of the Cubist 

movement, his pub ications include 

Cubism in the Shadow of War (Yale 

University Press, 1998), Cubism and 

its Histories (Manchester University 

Press, 2004), Movements in Modern Art: 

Cubism (Tate Publishing, 1998) and 

Modern Art: A Very Short Introduction 

(Oxford University Press, 2005); the 

last two have been translated into 

several languages as in German (Hatje 

Cantz Verlag), Spanish (Ediciones 

Encuentro) and Greek (Modern Art, 

Athens, Ellinika Grammata, 2007) 

among others. The objects of his 

current research are the avant-garde 

formations of Europe before the 

First World War –he is presently 

writing a book for Yale University 

Press on those of London and Paris 

in this period– and the recent and 

contemporary growth of the "creative 

industries".

David Cottington
(Ηνωμένο Βασίλειο)

Ο David Cottington είναι Καθηγητής 

της Ιστορίας της Μοντέρνας Τέχνης 

στο Τμήμα Καλών Τεχνών, Ντιζάιν και 

Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 

Kingston του Λονδίνου. Είναι ένας 

καταξιωμένος ιστορικός τέχνης 

με ειδίκευση στον Κυβισμό και οι 

δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων τις εξής: Cubism in 

the Shadow of War (Yale University 

Press, 1998), Cubism and its Histories 

(Manchester University Press, 

2004), Movements in Modern Art: 

Cubism (Tate Publishing, 1998) και 

Modern Art: A Very Short Introduction 

(Oxford University Press, 2005). 

Τα δύο τελευταία κείμενα έχουν 

μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, 

όπως γερμανικά (Hatje Cantz Verlag), 

ισπανικά (Ediciones Encuentro), και 

ελληνικά (Μοντέρνα Τέχνη, Ελληνικά 

Γράμματα, 2007). Αντικείμενο της 

έρευνάς του σήμερα είναι αφενός η 

γέννηση της Πρωτοπορίας πριν από 

τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο –γράφει 

τώρα ένα βιβλίο που θα εκδοθεί από 

το Yale University Press με θέμα την 

Πρωτοπορία του Λονδίνου και του 

Παρισιού για την περίοδο αυτή– και 

αφετέρου η εμφάνιση και ανάπτυξη 

των «δημιουργικών επιχειρήσεων» τα 

τελευταία χρόνια.

Teddy Cruz
(USA)

Teddy Cruz founded his San Diego-

based architectural practice, 

estudio teddy cruz, in 1993. He has 

gained international reputation 

for its low income housing designs. 

He is adept at turning overlooked 

and unused space within a dense, 

urban neighborhood into a liveable, 

workable environment. Cruz holds 

a masters degree from the Harvard 

School of Design and he is an 

Associate Professor in the Visual Arts 

Department, University of Ca ifornia, 

San Diego. Cruz has received 

numerous awards as the prestigious 

Rome Prize in Architecture by the 

American Institute of Architects, 

the Progressive Architecture Award, 

the Robert Taylor Teaching Award 

of ACSA and the James Stirling 

Memorial Lecture Awards on the 

City. His work has been included in 

articles in The New York Times, The 

San Diego Union, The Los Angeles 

Times, as well as in specialized 

editions and magazines as the 

Global Architecture, Log, Progressive 

Architecture, Architecture Record, 

Casas International, Thresholds 
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MIT, Praxis Magazine, and Princeton 

Architecture Press’ City Limits. His 

work has participated in exhibitions 

locally, nationally, and internationally, 

as in ARCHILAB (France), in Santa 

Monica Museum of Art, in Museum 

of Contemporary Art in San Diego, 

in Museum of Contemporary Art 

in Chicago, in San Francisco Art 

Institute, in The Third International 

Architecture Biennale Rotterdam 

and in the Trienal de Arquitectura de 

Lisboa (Portugal) among others.

Teddy Cruz
(ΗΠΑ)

Ο Teddy Cruz έθεσε σε εφαρμογή τις 

αρχιτεκτονικές του ιδέες το 1993 με 

την ίδρυση του estudio teddy cruz 

στο San Diego. Ο Teddy Cruz έχει 

αποκτήσει διεθνή φήμη χάρη στα 

σχέδιά του που επικεντρώνονται 

στη στέγαση ατόμων χαμηλού 

εισοδήματος. Έχει το χάρισμα να 

μετατρέπει τους παραμελημένους 

και αχρησιμοποίητους χώρους 

μιας πυκνοκατοικημένης αστικής 

γειτονιάς σε ένα περιβάλλον 

όπου μπορεί κάποιος να ζει και να 

εργάζεται. Ο Cruz είναι πτυχιούχος 

της σχολής design του Harvard 

και καθηγητής εικαστικών τεχνών 

στο πανεπιστήμιο του San Diego. 

Έχει τιμηθεί με δυο βραβεία 

του Ινστιτούτου Αμερικανών 

Αρχιτεκτόνων, με το Rome Prize in 

Architecture, με ένα βραβείο P/A, 

με το Robert Taylor Teaching Award 

της ACSA, και με το βραβείο James 

Stirling Memorial Lecture on the 

City για το 2004-2005. Το έργο του 

έχει συμπεριληφθεί σε άρθρα των 

εφημερίδων The New York Times, The 

San Diego Union, The Los Angeles 

Times, καθώς επίσης και σε ειδικές 

εκδόσεις και περιοδικά, όπως The 

Global Architecture, Log, Progressive 

Architecture, Architecture Record, 

Casas International, Thresholds 

MIT, Praxis Magazine, και Princeton 

Architecture Press’ City Limits. Έχει 

εκθέσει έργα του σε εκθέσεις σε 

τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

όπως στο ARCHILAB (Γαλλία), στο 

Μουσείο Τέχνης της Santa Monica, 

στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του 

San Diego, στο Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης του Chicago, στο Ινστιτούτο 

Τέχνης του San Francisco, στην 3η 

Διεθνή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 

του Ρότερνταμ και στην Trienal de 

Arquitectura de Lisboa (Πορτογαλία) 

μεταξύ άλλων.

Maria Daskalaki 
(U.K./Greece)

Maria Daskalaki is Principal Lecturer 

at Kingston Business School, 

Kingston University and member 

of its International Cognition, 

Collaboration & Creativity Research 

Group (ICCC). She has been previously 

involved in interdisciplinary 

research on a wide range of themes 

and subject areas including labor 

markets, architecture, cityscapes 

and embodied creativity, practice-

based organization studies as well 

as knowledge management and 

interpersonal networks and identity 

(ESRC project). She has published 

in Organization Studies, Business 

and Professional Ethics Journal, 

International Journal of HRM, Culture 

and Organizations, Journal of Applied 

Behavioral Science and contributed 

to edited books published by 

Palgrave. She completed her PhD 

in Organization Studies at Royal 

Holloway, University of London. She 

graduated with a BA in Psychology 

and an MA from Lancaster University 

in Organizational Analysis and 

Behavior. 

Μαρία Δασκαλάκη 
(Μ. Βρετανία/Ελλάδα)

Η Μαρία Δασκαλάκη είναι 

Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα 

Ηγεσίας, Ανθρώπινων Πόρων 

και Οργανωσιακής Θεωρίας του 

Πανεπιστημίου Kingston της 

Μεγάλης Βρετανίας. Είναι ψυχολόγος-

κοινωνιολόγος, με ειδίκευση στην 

Oργανωσιακή Θεωρία και Οργάνωση 

Δημιουργικών Ομάδων. Είναι κριτής 

σε 5 διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

«peer reviewed», τα οποία εκδίδονται 

μετά από αναθεώρηση από κριτές. 

Είναι επίσης μέλος σε 5 ερευνητικά 

προγράμματα και υπεύθυνη για 

τη διαχείριση των 4 από αυτά. Έχει 

κάνει σημαντικές δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς 

τόμους και τόμους με πλήρη πρακτικά 

επιστημονικών συνεδρίων, καθώς και 

ετήσιες παρουσίες σε επιστημονικά 

συνέδρια κατά τα τελευταία 10 χρόνια. 

Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά 

άρθρα σε περιοδικά «peer reviewed» 

καθώς και κεφάλαια σε βιβλία και 

συνεδριακές εκδόσεις. Συμμετείχε 

στη διοργάνωση 4 επιστημονικών 

συνεδρίων προσελκύοντας μια δια-

επιστημονική κοινότητα από τον 

διεθνή ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό 

χώρο. Έχει καταθέσει την προσωπική 

της διατριβή στο Πανεπιστήμιο του 

Λονδίνου.

Do-Ho Suh
(Korea) 

One of the most acclaimed artists 

today, Do-Ho Suh is born in Korea 

in 1962, and lives and works in New 

York City. He has received multiple 

awards and widespread critical 

commendation. Solo exhibitions of 

his work have been held in galleries 

in London, Tokyo, New York, and 

Madrid and in museums worldwide, 

including the Seattle Art Museum, 

Artsonje Center in Korea, and the 
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Whitney Museum of American Art 

at Philip Morris. Suh’s work has also 

been included in group exhibitions 

at the Museum of Modern Art, New 

York, the Museum of Contemporary 

Art, Los Angeles, the Contemporary 

Art Society, Edinburgh, and the Mori 

Art Museum, Tokyo, among others. 

Suh was chosen to represent Korea 

at the 49th Venice Biennale in 2001. 

His work is included in the permanent 

collections of the Museum of 

Modern Art, the Whitney Museum 

of American Art, the Guggenheim 

Museum, and the Museum of 

Contemporary Art, Los Angeles, 

among others.

Do-Ho Suh
(Κορέα)

Ο Do-Ho Suh, ένας από τους πιο 

αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της 

εποχής μας, γεννήθηκε στην Κορέα 

το 1962 και ζει και εργάζεται στη Νέα 

Υόρκη. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία 

και έχει δεχθεί πολλές εγκωμιαστικές 

κριτικές. Ατομικές εκθέσεις του 

έργου του έχουν παρουσιαστεί 

σε αίθουσες τέχνης στο Λονδίνο, 

στο Τόκιο, στη Νέα Υόρκη και στη 

Μαδρίτη, καθώς και σε μουσεία 

σε όλο τον κόσμο, όπως το Seattle 

Art Museum, το Artsonje Center 

(Κορέα) και το Whitney Museum of 

American Art της Philip Morris. Το 

έργο του έχει επίσης συμπεριληφθεί 

σε ομαδικές εκθέσεις στο Museum 

of Modern Art (Νέα Υόρκη), στο 

Museum of Contemporary Art (Λος 

Άντζελες), στην Contemporary Art 

Society (Εδιμβούργο) και στο Mori 

Art Museum (Τόκιο), μεταξύ άλλων. 

Το 2001, ο Suh επιλέχθηκε για να 

εκπροσωπήσει την Κορέα στην 49η 

Biennale της Βενετίας. Το έργο του 

συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων 

στις μόνιμες συλλογές του Museum 

of Modern Art, του Whitney Museum 

of American Art, του Guggenheim 

Museum, και του Museum of 

Contemporary Art (Λος Άντζελες).

Droog
(The Netherlands)

Droog –pronounced dro-och, 

rhyming with “loch”, as in “Loch 

Ness”– means “dry” in Dutch, such 

as having a dry sense of humour. 

Droog started in 1993 as a statement 

on design, a no-nonsense, down 

to earth design menta ity. Droog’s 

unique way of thinking has defined 

it as a conceptual design company 

over the last 17 years. Droog values 

what it means to be human, 

including subjectivity, notions of 

beauty and meaning, and desire for 

high quality experiences at the core 

of its activities. Droog stands for a 

luxury of content and experience 

that change perspective on daily life 

—whether it is authenticity, humor, 

slowness, engagement, or nature, 

the abundance of what is scarce is 

true luxury. Co-founded and directed 

by art historian and critic, Renny 

Ramakers, Droog has worked with 

renowned designers such as Jurgen 

Bey, Tejo Remy, Marcel Wanders, 

Martí Guixé, NEXT architects, Arnout 

Visser, Tjep, Joris Laarman and 

Richard Hutten, producing products, 

projects, exhibitions and events that 

have been extensively published and 

collected by museums all over the 

world.

Droog 
(Ολλανδία)

Droog –προφέρεται ντρό-οχ, όπως 

το «λοχ» στο «Λοχ Νες»– σημαίνει 

«στεγνό» στα Ολλανδικά, όπως λέμε 

«στεγνό χιούμορ». H Droog ξεκίνησε 

το 1993 ως μια δήλωση για το ντιζάιν, 

μια όχι α-κατ-ανόητη, προσγειωμένη 

σχεδιαστική νοοτροπία. Ο ιδιαίτερος 

και μοναδικός τρόπος σκέψης που 

ακολουθεί, την καθόρισε ως εταιρεία 

που δημιουργεί εννοιολογικό 

ντιζάιν τα τελευταία 17 χρόνια. Η 

Droog εκτιμά τι σημαίνει να είσαι 

άνθρωπος, κάτι που περιλαμβάνει την 

υποκειμενική θεώρηση, τις έννοιες 

ομορφιά και νόημα και την επιθυμία 

για εμπειρίες υψηλού επιπέδου 

που αποτελούν τον πυρήνα όλων 

των δράσεών της. Η φιλοσοφία της 

βασίζεται στο περιεχόμενο και την 

εμπειρία που αλλάζουν την οπτική της 

καθημερινότητας. Είτε πρόκειται για 

αυθεντικότητα, χιούμορ, χαλαρούς 

ρυθμούς, συμμετοχικότητα, είτε για 

τη φύση, όταν το σπάνιο προσφέρεται 

σε αφθονία τότε συνιστά αληθινή 

πολυτέλεια. Η Droog, συνιδρύτρια 

της οποίας είναι η ιστορικός και 

κριτικός τέχνης Renny Ramakers, 

έχει συνεργαστεί με γνωστούς 

ντιζάινερ, όπως οι Jurgen Bey, Tejo 

Remy, Marcel Wanders, Martí Guixé, 

NEXT architects, Arnout Visser, 

Tjep, Joris Laarman και Richard 

Hutten, δημιουργώντας προϊόντα, 

project, εκθέσεις και εκδηλώσεις 

που έχουν δημοσιευτεί στον τύπο 

και συμπεριληφθεί σε μουσειακές 

συλλογές διεθνώς. 

Emeco 
(USA)

Emeco (Electrical Machine and 

Equipment Company) was founded 

in 1944 by Wilton C. Dinges, and has 

been the leading manufacturer of 

handmade aluminum chairs for 

65 years. History, craftsmanship 

and utilitarian design are at the 

very foundation of Emeco. In 2010, 

Emeco and The Coca-Cola Company 

joined forces and combined their 

iconic products, the famous Navy® 

Chair and the Coca-Cola contour 

bottle, thus creating the 111 Navy 

Chair, a new chair made of at least 

111 recycled plastic bottles. Emeco 
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has collaborated with a plethora of 

designers and architects including, 

among others, Phi ippe Starck, 

Frank Gehry, Norman Foster, for the 

design of chairs which have won 

several design awards and have been 

included in permanent museum 

collections such as the Museum of 

Modern Art (MoMA), New York. 

Emeco 
(ΗΠΑ)

Η Emeco (Electrical Machine and 

Equipment Company) ιδρύθηκε 

το 1944 από τον Wilton C. Dinges 

και κατέχει ηγετική θέση στην 

κατασκευή χειροποίητων καρεκλών 

από αλουμίνιο εδώ και 65 χρόνια. Η 

ιστορία, η δεξιοτεχνία και το χρηστικό 

ντιζάιν αποτελούν τα θεμέλια της 

Emeco. Το 2010, η Emeco και η 

The Coca-Cola Company ένωσαν 

τις δυνάμεις τους και τα προϊόντα-

σύμβολά τους, την πασίγνωστη 

Navy® Chair και το μπουκάλι της 

Coca-Cola με το διάσημο «contour» 

σχήμα, και δημιούργησαν την 111 

Navy Chair, μια καινούρια καρέκλα 

κατασκευασμένη από τουλάχιστον 111 

ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια. 

Η Emeco έχει συνεργαστεί με 

πληθώρα ντιζάινερ και αρχιτεκτόνων, 

μεταξύ των οποίων οι Philippe 

Starck, Frank Gehry, Norman Foster, 

κ.ά., για το σχεδιασμό καρεκλών 

που απέσπασαν βραβεία ντιζάιν 

και συμπεριλήφθησαν σε μόνιμες 

συλλογές μουσείων όπως το Museum 

of Modern Art (MoMA) στη Νέα 

Υόρκη.

Futurefarmers
(USA)

Futurefarmers is a group of artists, 

designers and architects who use 

various media to create work that 

responds to the time and place around 

them. A constant throughout their 

work is a critique of the affects of 

market capitalism on the material and 

social environment. They deconstruct 

food systems, public transportation, 

rural farming networks and fortune 

100 companies as a means to visua ize 

and understand the logics of these 

systems. Futurefarmers is founded 

by Amy Franceschini in 1995. Her solo 

and collaborative work has been 

included in exhibitions internationally 

including the Museum of Modern 

Art (MOMA), the Whitney Museum 

and the Cooper-Hewitt National 

Design Museum in New York, the San 

Francisco Museum of Modern Art 

(SFMOMA), the Center Pompidou in 

Paris and the ZKM Center for Art and 

Media in Karlsruhe. She has recently 

received the prestigious SECA Prize 

by the San Francisco Museum of 

Modern Art (2007) and is the recipient 

of 7 other prizes. She is Professor of 

Art and Architecture at the Stanford 

University, the California College of 

the Arts and the San Francisco Art 

Institute.

Futurefarmers
(ΗΠΑ)

Οι Futurefarmers είναι ένα γκρουπ 

καλλιτεχνών και αρχιτεκτόνων 

που χρησιμοποιούν ποικίλα μέσα 

για να δημιουργήσουν έργα που 

ανταποκρίνονται στο χρόνο και το 

χώρο γύρω τους. Μια σταθερά σε 

όλη τη δουλειά τους είναι η κριτική 

των επιδράσεων του καπιταλισμού 

των αγορών και του υλιστικού 

και κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Οι Futurefarmers αποδομούν 

τροφικά συστήματα, δημόσια μέσα 

μεταφοράς, αγροτικά δίκτυα και 

χρησιμοποιούν 100 εταιρείες ως μέσο 

οπτικοποίησης και κατανόησης της 

λογικής αυτών των συστημάτων. 

Οι Futurefarmers ιδρύθηκαν το 

1995 από την Amy Franceschini. Το 

ατομικό και συλλογικό της έργο 

έχει συμπεριληφθεί σε διεθνείς 

εκθέσεις μεταξύ άλλων στο Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης (MOMA), Whitney 

και Cooper-Hewitt της Nέας Υόρκης, 

στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του 

Σαν Φρανσίσκο (SFMOMA), στο ZKM 

της Καρλσρούης και στο Κέντρο 

Pompidou στο Παρίσι. Το 2007 της 

απονεμήθηκε το βραβείο SECA του 

SFMOMA ενώ της έχουν απονεμηθεί 

και άλλα 6 βραβεία. Διδάσκει Τέχνη 

και Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο 

του Stanford της Καλιφόρνια, στο 

Ca ifornia College of the Arts και στο 

San Francisco Art Institute.

Penny Gheka 
(Greece)

Penny Gheka is a visual artist. She 

has presented one solo exhibition 

in Athens in 2005. Her main group 

exhibitions include Joannes Gennadius 

and his world, Gennadius Library, 

Athens; Tracing Istanbul, Holy 

Theological School of Halki, Turkey; 

Istanbul; Technopolis, Athens; In-

Scription, Hellenic-American Union, 

Athens, 2010; Material Links, MoCa, 

Shanghai; Technopolis; Thessaloniki 

Center of Contemporary Art, 2009; 

Le don d’ Aphrodite, La Galerie.be, 

Brussels; Lacoste Project 12.12, Benaki 

Museum, Athens; Rooms to let, Action 

Field Kodra Festival, Thessaloniki, 

2006; Industry and nature, Lulea 

Summer Biennale, Sweden, 2005; 

Cosmos 11th Biennale of Young Artists, 

Athens, 2003. She taught at the 

Department of Applied and Visual 

Arts of the University of Western 

Macedonia, Greece, 2008-2010. She 

studied painting at the Athens School 

of Fine Arts (A.S.F.A.), sculpture at 

the Tinos Island Professional School 

of Fine Arts and at the A.S.F.A. “Visual 

Arts” Postgraduate Department. She 

was awarded a scholarship of the 

Greek State Scholarship Foundation.
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Πέννυ Γκέκα 
(Ελλάδα)

Η Πέννυ Γκέκα είναι εικαστική 

καλλιτέχνις. Έχει παρουσιάσει μια 

ατομική έκθεση στην Αθήνα το 2005. 

Συμμετείχε στις ομαδικές εκθέσεις Ο 

Ιωάννης Γεννάδιος και ο κόσμος του στη 

Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, Ιχνηλατώντας 

την Κωνσταντινούπολη στη Θεολογική 

Σχολή Χάλκης, Κωνσταντινούπολη και 

«Τεχνόπολις» στην Αθήνα, Εν-γραφή 

στην Ελληνοαμερικανική Ένωση 

(2010), Δεσμοί Ύλης στο Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης MoCa στη Σαγκάη, 

στην «Τεχνόπολις» και στο Κέντρο 

Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 

(2009), Le don d’ Aphrodite στη La 

Galerie.be στις Βρυξέλλες, Lacoste 

Project 12.12 στο Μουσείο Μπενάκη 

και Rooms to let, Πεδίο δράσης Κόδρα 

στη Θεσσαλονίκη (2006), Industry and 

nature στη Lulea Summer Biennale 

στη Σουηδία (2005), 11η Biennale Νέων 

Δημιουργών Ευρώπης και Μεσογείου 

Cosmos (2003), κ.ά. Δίδαξε στο Τμήμα 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών Φλώρινας του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας (2008-2010). 

Σπούδασε Ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. 

με καθηγήτρια τη Ρ. Παπασπύρου, 

Γλυπτική στο Π.Ε.Σ.Κ.Τ. Τήνου και στο 

Μεταπτυχιακό Τμήμα «Εικαστικές 

Τέχνες» της Α.Σ.Κ.Τ. με καθηγητή 

τον Α. Χριστάκη. Διακρίθηκε με 

υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. 

Georgia Gremouti 
(Greece)

Georgia Gremouti is a visual artist. 

She presented her recent solo 

exhibition False id at the exhibition 

space of the Benaki Museum Shop, 

Annexe on Pireos street, in Athens. 

She has participated in the group 

exhibitions Survival kit, Genesis 

Gallery, Athens, 2011; City Fashion & 

Fusion, City Link, Athens, 2011; 12/12 

Lacoste Project, Benaki Museum, 

Athens, 2007; “3+Converse”, Maria 

Gouma Gallery, Nafplio, Greece; 

Visions, Artists for Humanities Gallery, 

Boston, MA, 1997; Outsiders, Mass 

Art, Boston, 1996. Her work is part 

of pub ic and private collections. 

She was awarded the first prize at 

the African-American exhibition, 

Southeastern University, Boston, 

and the British Council scholarship 

for music studies in London, for her 

artistic and musical achievements. 

She studied sculpture at the 

Massachusetts College of Art in 

Boston, new textile techniques at 

Central Saint Martins College of Art 

and Design in London and classical 

guitar at the Music School of Athens. 

Γεωργία Γκρεμούτη 
(Ελλάδα)

Η Γεωργία Γκρεμούτη είναι εικαστική 

καλλιτέχνις. Η πρόσφατη ατομική της 

έκθεση False id παρουσιάστηκε στον 

εκθεσιακό χώρο του Πωλητηρίου 

του Μουσείου Μπενάκη της Οδού 

Πειραιώς. Οι κυριότερες ομαδικές 

εκθέσεις στις οποίες έχει λάβει μέρος 

είναι οι Survival kit στη γκαλερί Genesis 

στην Αθήνα (2011), City Fashion & 

Fusion στο City Link (2011), 12/12 Lacoste 

Project στο Μουσείο Μπενάκη (2007), 

3+ομιλούν στη γκαλερί Μαρία Γκούμα 

στο Ναύπλιο, Visions στη γκαλερί 

Artists for Humanities στη Βοστόνη 

(1997), Outsiders στο Massachusetts 

College of Art στη Βοστόνη (1996). 

Έργα της βρίσκονται σε δημόσιες και 

ιδιωτικές συλλογές. Στις εικαστικές 

και μουσικές διακρίσεις της 

περιλαμβάνεται το πρώτο βραβείο 

στην έκθεση African-American στο 

Southeastern University της Βοστόνη 

και η υποτροφία του Βρετανικού 

Συμβουλίου για σπουδές μουσικής 

στο Λονδίνο. Σπούδασε γλυπτική 

στο Massachusetts College of Art 

στη Βοστόνη, νέες τεχνολογίες 

υφάσματος στο Central Saint 

Martins College of Art and Design 

του Λονδίνου και κλασική κιθάρα στο 

Ωδείο Αθηνών. 

Giannis Grigoriadis 
(Greece)

Giannis Grigoriadis is a visual artist, 

curator of exhibitions and projections 

and teaches as Assistant Professor 

at the Plastic Art Workshop of the 

N.T.U.A. School of Architecture. His 

work studies the city and its multiple 

readings through the means and 

materials of plastic art. He has 

participated in many exhibitions 

in Greece and abroad, including 

Mofferism, Salon de Vortex, Athens, 

2011; Greek Contemporary Video Art, 

Uqbar, Ber in; European Media Art 

Festival, Osnabrück, Germany; Space 

is the place, About, Lo and Behold, 

Athens, 2010; Expanded Ecologies, 

National Museum of Contemporary 

Art, Athens, 2009; 11th International 

Architecture Biennale, Venice, 2008; 

DESTE Awards 07, DESTE Foundation, 

Athens, 2007; Crossing the borders, 

State Museum of Contemporary Art, 

Thessaloniki, 2006; Visions, Byzantine 

Museum, Athens, 2005; Video Zone2, 

2nd International Video Art Biennale, 

Israel, 2004. He studied sculpture 

at the Athens School of Fine Arts 

and completed video art and video 

installation postgraduate studies at 

Staffordshire University, U.K.

Γιάννης Γρηγοριάδης 
(Ελλάδα)

Ο Γιάννης Γρηγοριάδης είναι 

εικαστικός, επιμελητής εκθέσεων 

και προβολών και διδάσκει ως 

Επίκουρος Καθηγητής στο 

Εργαστήριο Πλαστικής της σχολής 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 

Στο έργο του μελετά την πόλη και 

τις πολλαπλές αναγνώσεις της με 

τα μέσα και τα υλικά της πλαστικής. 

          



404

Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις 

σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως οι 

Μοφερισμός στο Salon de vortex στην 

Αθήνα (2011), Greek Contemporary 

Video Art στο Uqbar στο Βερολίνο, 

European Media Art Festival στο 

Osnabrück στη Γερμανία, Space is the 

place στο About στην Αθήνα (2010), 

Διευρυμένες Οικολογίες στο Ε.Μ.Σ.Τ. 

στην Αθήνα (2009), 11η Διεθνής 

Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία 

(2008), Βραβεία ΔΕΣΤΕ 07 στο Ίδρυμα 

ΔΕΣΤΕ στην Αθήνα (2007), Crossing 

the borders στο Κρατικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη 

(2006), Visions στο Βυζαντινό 

Μουσείο στην Αθήνα (2005), Video 

Zone2 στη 2η Διεθνή Μπιενάλε 

Βιντεοτέχνης στο Ισραήλ (2004). 

Σπούδασε γλυπτική στην Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας με 

καθηγητή τον Θ. Παπαγιάννη και 

παρακολούθησε μεταπτυχιακές 

σπουδές στο Staffordshire University 

στη Μ. Βρετανία, με καθηγητές τους 

Terry Atkinson (Art & Language) και 

David Compel (Common Culture) με 

κατεύθυνση τη βιντεοτέχνη και τη 

βιντεοεγκατάσταση.

Giorgos Gyparakis 
(Greece)

Giorgos Gyparakis is a visual artist, 

Lecturer at the School of Architecture, 

National Technical University of 

Athens and founding member 

of the RADAR group. His work is 

centered on the transformation 

of archetypal, primordial binary 

symbols and abstract ideas into 

personified perceptible objects 

or constructions conveying an 

allegoric meaning. He has presented 

five solo exhibitions in Athens and 

Thessaloniki and participated in 

many group exhibitions including 

Time. People. Their stories: A study of 

the concept of theatricality outside the 

confines of a stage, Benaki Museum, 

Athens 2010; Karaoke poetry bar, 1st 

Biennale of Athens; 2007; Ancient 

Drama Festival, Meride, Spain, 2001; 

Three Generations of Greek Artists, 

National Art Gallery, Athens, 1999; 

and Tel Aviv Museum of Modern 

Art, 1998; ELYTRON, XLVI Venice 

Biennale; Sculpture Triennale, 

Osaka, 1995; 5th Biennale for Young 

Artists, Creative Jewelry, Marseilles, 

1990; among others. He has 

participated in theatrical, musical 

and film productions. He studied 

sculpture at the School of Fine Arts, 

Aristotle University of Thessaloniki 

and graphic design at the Vakalo 

School for App ied Arts, Athens. He 

concluded his postgraduate studies 

at the Athens School of Fine Arts 

on scholarship of the Greek State 

Scholarship Foundation.

Γιώργος Γυπαράκης 
(Ελλάδα)

Ο Γιώργος Γυπαράκης είναι 

εικαστικός, Λέκτορας της Σχολής 

Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. και 

συνιδρυτής της ομάδας RADAR. 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον του 

εστιάζεται στην πλαστική με τη 

χρήση νέων τεχνολογιών. Έχει 

πραγματοποιήσει πέντε ατομικές 

εκθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

και έχει συμμετάσχει σε πολλές 

ομαδικές εκθέσεις όπως Ο χρόνος, οι 

άνθρωποι, οι ιστορίες τους: Μια σπουδή 

στην έννοια της θεατρικότητας εκτός 

σκηνής στο Μουσείο Μπενάκη στην 

Αθήνα (2010), Karaoke poetry bar 

στην 1η Μπιενάλε της Αθήνας (2007), 

Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, Meride, 

Ισπανία (2001), Τρεις Γενιές Ελλήνων 

Καλλιτεχνών στην Εθνική Πινακοθήκη 

στην Αθήνα (1999), και στο Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης του Τελ Αβίβ 

(1998), ELYTRON στη XLVI Μπιενάλε 

Βενετίας, Τριενάλε Γλυπτικής στην 

Οσάκα (1995), 5η Μπιενάλε για 

Νέους Καλλιτέχνες, Δημιουργικά 

Κοσμήματα, Μασσαλία (1990), κ.ά. 

Έχει συμμετάσχει σε θεατρικές, 

μουσικές και κινηματογραφικές 

παραγωγές. Σπούδασε Γλυπτική 

στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, γραφιστική στη 

Σχολή Βακαλό και πραγματοποίησε 

μεταπτυχιακές σπουδές στην 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

Αθήνας με υποτροφία από το ΙΚΥ.

George Harvalias 
(Greece)

George Harva ias is an artist and 

Rector at the Athens School of Fine 

Arts. Solo exhibitions of his work have 

been held in Athens at the Batagianni 

Gallery–Michael Cacogiannis 

Foundation, 2009; AD Gallery, 2005; 

ARTIO Gallery, 2003, 1999, 1995, 

1993; Eleni Koroneou Gallery, 1991 

and POLYPLANO Art Gallery, Athens, 

1985. He has participated in the group 

exhibitions Po itics of Art, National 

Museum of Contemporary Art, 

Athens, 2010; Macedonian Museum 

of Contemporary Art (M.M.C.A.), 

Thessaloniki, 2008; Places, M.M.C.A. 

Collection, Benaki Museum, Athens, 

2007; In the Labyrinths of the 

Winds, Guernica, Spain, 2007; An 

Outing, Leonidas Beltsios Collection, 

Trikala, Greece, 2006; M.M.C.A., 

Thessaloniki, 1998; Alexandria 

Biennale, Egypt, 1997; Focus of Gaze, 

Larissa Art Center, Greece, 1997; 

Montrouge–Athènes, 42nd Salon 

of Contemporary Art, France, 1997; 

Greek Realities, Kunsthalle Brandts 

Klaedefabrik, Odense, Denmark, 1997; 

Greek Realities, Galerie im Marstall, 

Berlin, 1996; Pro Patria, House of 

Cyprus, Athens, 1995; Κunst-Europa, 

Staatlichen Κunsthalle, Berlin, 1991; 

16th Biennale of Alexandria, 1987; 

Antipodes, Young Greek Artists, 
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Museum of Modern Art, Melbourne, 

1987; 2nd Biennale of Young Artists of 

the European Mediterranean, 1986; 

Athens–Cultural Capital of Europe, 

1985, among others. He studied at the 

Athens School of Fine Arts, 1976-1983.

Γιώργος Χαρβαλιάς
 (Ελλάδα)

Ο Γιώργος Χαρβαλιάς είναι 

εικαστικός και Πρύτανης της 

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 

της Αθήνας. Ατομικές εκθέσεις του 

έχουν παρουσιαστεί στην Αθήνα, 

στη γκαλερί Μπαταγιάννη –Ίδρυμα 

Μιχάλης Κακογιάννης (2009), γκαλερί 

ΑΔ (2005), γκαλερί Άρτιο (2003, 

1999, 1995, 1993), γκαλερί Eλένη 

Κορωναίου (1991) και στην Αίθουσα 

Τέχνης ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ (1985). Έχει 

λάβει μέρος στις ομαδικές εκθέσεις 

Τέχνης Πολιτική στο Εθνικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα (2010), 

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης (Μ.Μ.Σ.Τ.) στη Θεσσαλονίκη 

(2008), Τόποι της Συλλογής του 

Μ.Μ.Σ.Τ. στο Μουσείο Μπενάκη 

(2007), Στους Λαβύρινθους των 

Αέρηδων στη Γκερνίκα, Ισπανία 

(2007), Στην εξοχή της Συλλογής 

Λεωνίδα Μπέλτσιου στα Τρίκαλα 

(2006), Μ.Μ.Σ.Τ. στη Θεσσαλονίκη 

(1998), Μπιενάλε Aλεξάνδρειας 

στην Αίγυπτο (1997), Εστίες του 

Βλέμματος στο Εικαστικό Κέντρο 

Λάρισας (1997), Montrouge–Athènes 

στο 42ο Σαλόνι Σύγχρονης Τέχνης 

της Montrouge, Γαλλία (1997), 

Ελληνικές Πραγματικότητες στο 

Kunsthalle Brandts Klaedefabrik 

στην Odense, Δανία (1997), Ελληνικές 

Πραγματικότητες στη γκαλερί 

Marstall στο Βερολίνο (1996), Προ 

Πάτρια στο Σπίτι της Κύπρου στην 

Αθήνα (1995), Κunst-Europa στο 

Staatlichen Κunsthalle στο Βερολίνο 

(1991), 16η Μπιενάλε Αλεξάνδρειας 

(1987), Αντίποδες, Νέοι Έλληνες 

Καλλιτέχνες στο Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης της Μελβούρνης (1987), 2η 

Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών της 

Ευρωπαϊκής Μεσογείου (1986), 

Αθήνα–Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης (1985), κ.ά. Σπούδασε στην 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της 

Αθήνας (1976-1983). 

Frank Havermans 
(The Netherlands)

Frank Havermans builds low-tech 

architectural installations which 

may or may not be functional. 

Using simple, relatively cheap and 

universally available sheet material 

and simple tools like a hand-held 

circular saw and a power screwdriver, 

he creates, in a liberating, stimulating 

way –without any intervention by 

contractors or engineers– specially 

designed spatial constructions, in 

which material properties are used in 

a structural way. He doesn’t make any 

distinction between autonomous or 

applied design assignments. 

Havermans received an honourable 

mention for the Nederlandse 

Bouwprijs 2007 (Dutch 

building award) in the category 

‘Buildings’. In 2006, he won the 

Houtarchitectuurprijs 2006 

(Dutch award for innovative wood 

architecture) with his artist’s studio 

KAPKAR/ TAW-BW-5860; the same 

project was also nominated for the 

AM NAi award (architecture award 

for recent designs by architects 

under 40). The entire interior design 

of De Effenaar (a pop concert hall 

in Eindhoven, the Netherlands), a 

project carried out by Bob Copray 

and Anthony Kleinepier in MVRDV’s 

building, for which Havermans 

created the office as a subcontractor, 

was nominated for the Lensvelt de 

Architect Interieurprijs 2006 (Dutch 

interior design award). In 2003 

Havermans was on the long list of 

the Prix de Rome beeldhouwen 2003 

(Dutch national incentive award for 

sculptors under 35). 

Havermans was born 1967 in Breda, 

Holland, and studied Architectural 

Design at the Hogeschool voor 

Beeldende Kunsten (Art Academy) St. 

Joost in Breda.

Frank Havermans 
(Ολλανδία)

O Frank Havermans δεν χρησιμοποιεί 

την τελευταία λέξη της τεχνολογίας 

στις αρχιτεκτονικές εγκαταστάσεις 

που κατασκευάζει, οι οποίες μάλιστα 

δεν είναι και πάντοτε λειτουργικές. 

Χρησιμοποιεί απλά και σχετικά φθηνά 

εύκαμπτα υλικά, τα οποία τα βρίσκει 

κανείς οπουδήποτε στον κόσμο, και 

απλά εργαλεία όπως το κυκλικό πριόνι 

χειρός και το ηλεκτρικό κατσαβίδι. 

Δημιουργεί με τρόπο που νιώθει ότι 

τον απελευθερώνει και συνάμα τον 

εμπνέει –χωρίς καμία επέμβαση από 

εργολάβους και μηχανικούς– ειδικά 

σχεδιασμένες κατασκευές στον 

χώρο, στις οποίες τα υλικά στοιχεία 

χρησιμοποιούνται ως δομικά. 

Αντιμετωπίζει την τέχνη του ολιστικά 

και δεν κάνει διαχωρισμούς μεταξύ 

των διαφόρων ειδικοτήτων του 

επαγγέλματος. 

Το 2007 έλαβε εύφημο μνεία 

στο πλαίσιο του Nederlandse 

Bouwprijs 2007 (ολλανδικό βραβείο 

κατασκευών) στην κατηγορία 

«Κτίρια». Το 2006, με το ατελιέ 

του KAPKAR/ TAW-BW-5860 

κέρδισε το Houtarchitectuurprijs 

2006 (ολλανδικό βραβείο για την 

πρωτοποριακή αρχιτεκτονική με τη 

χρήση ξύλου). Το ίδιο project ήταν 

επίσης υποψήφιο για το βραβείο 

AM NAi (αρχιτεκτονικό βραβείο για 

πρόσφατα ντιζάιν από αρχιτέκτονες 

κάτω των 40 ετών). Ολόκληρος 

ο εσωτερικός σχεδιασμός του 

De Effenaar (αίθουσα συναυλιών 

ποπ μουσικής στο Αϊντχόβεν 
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της Ολλανδίας), ένα project που 

είχαν αναλάβει ο Bob Copray και ο 

Anthony Kleinepier σε κτίριο της 

εταιρίας MVRDV και για το οποίο ο 

Havermans δημιούργησε το γραφείο 

ως υπεργολάβος, ήταν υποψήφιος για 

το Lensvelt de Architect Interieurprijs 

2006 (ολλανδικό βραβείο για τη 

διαμόρφωση εσωτερικών χώρων). Το 

2003 ήταν υποψήφιος για το Prix de 

Rome beeldhouwen 2003 (ολλανδικό 

εθνικό βραβείο παροχής κινήτρων για 

γλύπτες κάτω των 35 ετών). 

Ο Havermans γεννήθηκε στην 

Breda της Ολλανδίας και σπούδασε 

Αρχιτεκτονικό Ντιζάιν στη 

Hogeschool voor Beeldende Kunsten 

(Σχολή Καλών Τεχνών) St. Joost στην 

Breda.

Jodi 
(Netherlands /Belgium)

Internet provocateurs JODI pioneered 

Web art in the mid-1990s. JODI was 

formed in 1994 by Joan Heemskerk 

(Kaatsheue, NL) and Dirk Paesmans 

(Brussels). Based in Holland, JODI 

were among the first artists to 

investigate and subvert conventions 

of the Internet, computer programs, 

and video and computer games. 

Radically disrupting the very 

language of these systems, including 

interfaces, commands, errors 

and code, JODI destabilized the 

relationship between computer 

technology and its users. Heemskerk 

and Paesman attended Silicon Valley’s 

electronic arts laboratory CADRE at 

San Jose State University in Ca ifornia; 

Paesmans also studied with Nam 

June Paik at the Kunstakademie 

in Dusseldorf. JODI’s recent solo 

exhibitions include INSTALL.EXE 

at Eyebeam, New York, [plug-in], 

Basel, and BuroFriedrich, Berlin; 

and Computing 101B at FACT Centre, 

Liverpool, England. Their works 

have also been exhibited at Centre 

for Contemporary Art, Glasgow; 

Kunstverein Bonn; Stedelijk Museum, 

Amsterdam; Zentrum fur Kunst 

und Medientechnologie, Karlsruhe, 

Germany, and Documenta X, Kassel, 

Germany, among others.

Jodi 
(Ολλανδία/Βέλγιο)

Οι προβοκάτορες του διαδικτύου 

JODI πρωτοστάτησαν στη 

διαδικτυακή τέχνη στα μέσα 

της δεκαετίας του 1990. Οι JODI 

σχηματίστηκαν το 1994 από την Joan 

Heemskerk (Kaatsheue, Ολλανδία) 

και τον Dirk Paesmans (Βρυξέλλες). 

Με έδρα τους την Ολλανδία, ήταν 

από τους πρώτους καλλιτέχνες 

που ερεύνησαν και υπονόμευσαν 

τις συμβάσεις του διαδικτύου, των 

προγραμμάτων των υπολογιστών, 

και των βιντεοπαιχνιδιών. 

Παρεμβαίνοντας ριζικά στην ίδια τη 

γλώσσα των συστημάτων αυτών, 

όπως οι εντολές, τα σφάλματα και οι 

κωδικοί, οι JODI αποσταθεροποίησαν 

τη σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία 

των υπολογιστών και τους χρήστες 

της. Η Heemskerk και ο Paesman 

παρακολούθησαν το εργαστήριο 

ηλεκτρονικών τεχνών CADRE στο 

πανεπιστήμιο του San Jose στην 

Καλιφόρνια, ενώ ο Paesmans 

σπούδασε με τον Nam June Paik στην 

Kunstakademie του Dusseldorf. Οι 

πρόσφατες ατομικές εκθέσεις των 

JODI περιλαμβάνουν την INSTALL.

EXE στο Eyebeam, (Νέα Υόρκη), την 

[plug-in] (Βασιλεία), την BuroFriedrich 

(Βερολίνο), και την Computing 101B στο 

FACT Centre του Λίβερπουλ. Τα έργα 

τους έχουν επίσης εκτεθεί στο Κέντρο 

Σύγχρονης Τέχνης της Γλασκώβης, 

στο Kunstverein (Βόννη), στο Stedelijk 

Museum (Άμστερνταμ), στο Zentrum 

fur Kunst und Medientechnologie 

(Καρλσρούη) και στο Documenta X 

(Kassel), μεταξύ άλλων.

Nadia Kalara 
(Greece)

Nadia Kalara is a visual artist. She 

teaches visual arts at the Department 

of Architecture, University of Thessaly, 

since 2003 and is a doctoral candidate. 

Roaming the Greek suburban 

landscape is an important artistic 

practice for her. This experience is 

also shaped by her attempt at its 

representation. The landscape is 

constructed at the very moment it is 

traversed. The resulting artworks are 

an attempt to understand this double 

simultaneous construction and they 

are considered as temporary stops or 

pauses in this movement. For Nadia 

Kalara, the photographic medium 

is a post-medium par excellence. 

She does not use photography as an 

objective recording tool; rather, she 

utilizes it to automatically inscribe 

onto material what the eyes see. 

Its versatility and dynamics are not 

used to objectively record reality but 

rather to reshape and reconstruct 

it. Her recent exhibitions and 

participations include Beton 7 Gallery, 

Athens, 2011; Museum of Freud’s 

Dreams, St. Petersburg, 2010; Art 

Athina Exhibition, 2009; 2nd Athens 

Biennale, 2009; 7th Architecture 

Biennale, Sao Paulo, 2007. She has 

taught visual arts at the Department 

of Architecture, University of Patras 

and has participated in and taught 

international intensive workshops 

on art and architecture held by the 

International Union of Architects/

UIA in Istanbul and the Center of 

Architecture of the Mediterranean 

in Chania, Greece. She completed 

her graduate studies in Fine Arts, 

Department of Visual and Applied 

Arts, Aristotle University of 

Thessaloniki and her postgraduate 

studies at the School of Art and 

Design, University of East London.
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Νάντια Καλαρά 
(Ελλάδα)

Η Νάντια Καλαρά είναι εικαστική 

καλλιτέχνις. Διδάσκει εικαστικές 

τέχνες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων, από το 2003 

και είναι υποψήφια διδάκτωρ. 

Βασική καλλιτεχνική πρακτική της 

αποτελεί η περιήγηση στο ελληνικό 

περιαστικό τοπίο. Η εμπειρία 

αυτή συνδιαμορφώνεται από την 

προσπάθεια αναπαράστασής της. Το 

τοπίο κατασκευάζεται τη στιγμή που 

διατρέχεται. Τα έργα που προκύπτουν 

είναι μια προσπάθεια κατανόησης 

αυτής της διπλής ταυτόχρονης 

κατασκευής. Το φωτογραφικό μέσο 

αποτελεί για τη Νάντια Καλαρά το κατ’ 

εξοχήν μετα-μέσο. Η φωτογραφία δεν 

είναι ένα αντικειμενικό καταγραφικό 

εργαλείο, αλλά χρησιμοποιείται ως 

αυτόματη εγγραφή του βλέμματος 

στην ύλη. Χρησιμοποιεί την 

ευελιξία και τη δυναμική του για να 

οικειοποιηθεί και να επεξεργαστεί 

πτυχές της πραγματικότητας που 

μπορεί να επανασχεδιάζουν ή να 

ανακατασκευάζουν αυτήν την 

πραγματικότητα. Έργα της έχουν 

εκτεθεί στη γκαλερί Μπετόν 7, Αθήνα, 

(2011), Museum of Freud’s Dreams στην 

Αγία Πετρούπολη (2010), Art Athina 

(2009), 2η Μπιενάλε Αθήνας (2009), 

7η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στο Σάο 

Πάολο (2007). Δίδαξε εικαστικές τέχνες 

στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων και έχει συμμετάσχει 

και διδάξει σε διεθνή εντατικά 

εργαστήρια τέχνης και αρχιτεκτονικής 

της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων/

UIA στην Κωνσταντινούπολη και του 

Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου 

στα Χανιά. Σπούδασε Καλές Τέχνες στο 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών του Α.Π.Θ. Ολοκλήρωσε τις 

μεταπτυχιακές σπουδές της στο School 

of Art and Design του Πανεπιστημίου 

του Ανατολικού Λονδίνου.

Eleni Karayianni 
(Greece)

Eleni Karayianni is a visual artist. 

She has participated in the group 

exhibitions Fashion and fusion, 

City link, Athens, 2010; Speak, 

don’t be afraid, Association for the 

Psychosocial Health of Children and 

Adolescents, Ikastikes Anazitisis, 

2010; In-scription, Hellenic-American 

Union, Athens, 2010; ECO ART, 

Eugenides Foundation, Athens, 

2009; Notes for a tree and Recycling 

Instructions, “Melina” Cultural Center 

of the Municipality of Athens, 2009; 

World of men and women, International 

Symposium of the Department 

of Philosophy and Social Studies, 

University of Crete, Rethymno. She 

curated the exhibitions Childhood Art 

Project, “Melina”, 2010; 14 Artists, Art 

Festival of the Municipality of Chania, 

Neoria, Crete, 2008. Part of her work 

belongs to private collections. She has 

studied on scholarship at the Athens 

School of Fine Arts (1991-1996) and has 

completed her postgraduate studies 

at the School of Humanitarian Studies 

and the postgraduate program 

Studies in Education of the Hellenic 

Open University (2008).

Ελένη Καραγιάννη 
(Ελλάδα)

Η Ελένη Καραγιάννη είναι εικαστική 

καλλιτέχνις. Έχει λάβει μέρος στις 

εκθέσεις Fashion and fusion στο City 

link στην Αθήνα (2010), Μίλα μη 

φοβάσαι, Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου 

στο χώρο τέχνης Εικαστικές 

Αναζητήσεις στην Αθήνα (2010), 

Εν-Γραφή στην Ελληνοαμερικανική 

Ένωση, Αθήνα (2010), ECO ART στο 

Ευγενίδειο Ίδρυμα (2009), Σημειώσεις 

για ένα Δέντρο και Οδηγίες Ανακύκλωσης 

στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» 

(2009), Κόσμοι γυναικών και ανδρών 

Διεθνές συμπόσιο Κοινωνικών 

και Φιλοσοφικών Σπουδών στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο. 

Έχει αναλάβει την επιμέλεια των 

εκθέσεων Childhood Art Project στο 

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», 2010, 

14 Artists στο Φεστιβάλ Τεχνών Δήμου 

Χανίων στα Νεώρια, 2008. Έργα της 

ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. 

Σπούδασε με υποτροφία στην 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της 

Αθήνας (1991-1996) και ολοκλήρωσε 

τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη 

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδές 

στην Εκπαίδευση του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (2008).

Yalena Kleidara 
(Greece)

Yalena Kleidara is assistant curator 

of contemporary visual arts. She 

collaborates with art historian and 

visual art exhibition curator Iris 

Kritikou, since October 2010. She is 

studying at the Department of Theater 

Studies at the School of Fine Arts of 

the University of Peloponnese, since 

September 2009. She has worked for 

cultural institutions in Athens and 

London and has participated in the six-

month practice program of the Greek 

National Commission for UNESCO. 

She has studied Law at the University 

of Athens (2002-2007) and attended 

postgraduate courses in Cultural 

Politics and Cultural Management at 

the City University of London (2008-

2009). 

Γιαλένα Κλειδαρά 
(Ελλάδα)

Η Γιαλένα Κλειδαρά είναι βοηθός 

επιμελήτρια στο χώρο της σύγχρονης 

τέχνης. Συνεργάζεται με την ιστορικό 

τέχνης και επιμελήτρια εικαστικών 

εκθέσεων Ίριδα Κρητικού από τον 

Οκτώβριο 2010. Από το Σεπτέμβριο 
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2009 σπουδάζει στο Τμήμα 

Θεατρικών Σπουδών της Σχολής 

Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. Έχει συνεργαστεί 

με πολιτιστικούς φορείς στην Αθήνα 

και το Λονδίνο και συμμετείχε στο 

πρόγραμμα εξάμηνης πρακτικής της 

Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για 

την UNESCO. Σπούδασε Νομική στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002-2007) 

και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 

σπουδές στην Πολιτιστική Πολιτική 

και το Πολιτιστικό Management στο 

Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου 

(2008-2009). 

Panos Kombis 
(Greece)

Panos Kombis is a visual artist. He has 

participated in the group exhibitions 

Notes for a Tree and Recycling 

Instructions “Me ina” Cultural Center 

of the Municipa ity of Athens, 2009; 

Kreation, installation at the Varvakios 

Agora, Athens, 2007; 4th Biennale of 

students of the Schools of Fine Arts 

of Greece, Crete, 2006; Installation, 

Kypseli market, Athens, 2006; Digital 

Freaks Install The Noise, “Technopo is”, 

2006; Video Art, “The Factory” A.S.F.A. 

exhibition space, 2005; Poetry in 

pictures, French Institute, Athens, 

2005. He graduated from the 

Department of Painting of the Athens 

School of Fine Arts, 2002-2007, and 

was nominated for scholarship during 

the academic years 2003-2006. 

He studied at the Postgraduate 

Department of Fine Arts of the same 

Institute, 2010-2011. He attended 

the Multimedia-Digital Forms of Art 

and Printmaking workshops. He also 

studied Art Restoration at the PETRA 

Institute of Vocational Training and 

attended Hagiography seminars. 

Πάνος Κομπής 
(Ελλάδα)

Ο Πάνος Κομπής είναι εικαστικός 

καλλιτέχνης. Έχει εκθέσει έργα του 

στις ομαδικές εκθέσεις Σημειώσεις για 

ένα Δέντρο και Οδηγίες Ανακύκλωσης 

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 

Αθηναίων «Μελίνα» (2009), Κρεation 

εγκατάσταση στη Βαρβάκειο Αγορά 

στην Αθήνα (2007), 4η Μπιενάλε 

φοιτητών των Ανωτάτων Σχολών 

Καλών Τεχνών Ελλάδος στην Κρήτη 

(2006), Εγκατάσταση στην αγορά της 

Κυψέλης (2006), Digital Freaks Install 

The Noise στην «Τεχνόπολις» του 

Δήμου Αθηναίων (2006), Video Art 

στον εκθεσιακό χώρο «Εργοστάσιο» 

της Α.Σ.Κ.Τ. (2005), Ποίηση σε εικόνες 

στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα 

(2005), κ.ά. Αποφοίτησε από την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

της Αθήνας (2002-2007) όπου 

ολοκλήρωσε σπουδές ζωγραφικής 

με καθηγητές τη Ρένα Παπασπύρου 

και το Μάριο Σπηλιόπουλο και 

προτάθηκε για υποτροφία για 

τα έτη 2003-2006. Φοίτησε στο 

Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών 

του ίδιου Ιδρύματος (2010-2011). 

Παρακολούθησε τα εργαστήρια 

Πολυμέσων–Ψηφιακών Μορφών της 

Τέχνης και Χαρακτικής. Σπούδασε 

συντήρηση έργων ζωγραφικής 

και παρακολούθησε σεμινάρια 

αγιογραφίας στο Ι.Ε.Κ. ΠΕΤΡΑ. 

Iris Kritikou 
(Greece)

Iris Kritikou is Vice-President of the 

Museum of Greek Children’s Art. 

Since 2004, she has been working as 

independent curator in collaboration 

with museums, galleries, cultural 

institutions, organizations and art 

galleries both in Greece and abroad 

including the Academy of Athens; 

Benaki Museum, Athens; Hellenic-

American Educational Foundation; 

Municipal Gallery of Chania, Greece; 

Heracleidon Museum, Athens; 

Moschandreou Gallery; Ex Convento 

San Cosma e Damiano, Venice; Greek 

National Tourism Organization; 

Museum of Contemporary Art of 

Shanghai (MOCA); Thessaloniki 

Center of Contemporary Art; 

City of Athens Technopolis; 

Hellenic-American Union, Athens; 

“Ermoupolia” Cultural Festival, Syros 

Island; Balkan Art Gallery of Kontia, 

Lemnos Island; Bellonio Foundation, 

Santorini Island; Gennadius Library, 

Athens; Sismanog io Megaro, 

Istanbul; Holy Theological School 

of Halki, Turkey; “Melina” Cultural 

Center of the Municipality of Athens; 

Historical and Folklore Museum of 

Aegina Island; The “Angelos & Leto 

Katakouzenos” Foundation, Athens; 

Dimitria, Thessaloniki; Hellenic 

Culture Center, Berlin Annexe, 

the Hadjioannou Collection, etc. 

She regularly contributes articles 

on art and culture. Since 1994 she 

has worked in Greece, in the fields 

of art and education. She studied 

Archaeology and History of Art at 

the Department of Philosophy of 

the University of Crete and pursued 

postgraduate studies on Byzantine 

and Contemporary Art at the 

Institute for Byzantine Studies of the 

University of Vienna on scholarship 

of the Austrian Embassy and at the 

Courtauld Institute of the University 

of London on scholarship of the 

“Alexander A. Onassis” Public Benefit 

Foundation. She also completed 

the postgraduate curriculum of the 

BOWIE State University, Maryland 

System (Master of Education/M.

Ed.) and the postgraduate 

program ΑΝΙΜΑ focusing on the 

encouragement of children and 

adults.
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Ίρις Κρητικού 
(Ελλάδα)

Η Ίρις Κρητικού είναι Αντιπρόεδρος 

του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής 

Τέχνης. Από το 2004, συνεργάζεται 

ως ανεξάρτητη επιμελήτρια 

εκθέσεων με μουσεία, πινακοθήκες, 

ιδρύματα πολιτισμού, οργανισμούς 

και αίθουσες τέχνης στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό, όπως η Ακαδημία 

Αθηνών, το Μουσείο Μπενάκη, το 

Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα, η Δημοτική Πινακοθήκη 

Χανίων, το Μουσείο Ηρακλειδών, 

η Πινακοθήκη Μοσχανδρέου, 

η Ex Convento San Cosma e 

Damiano στη Βενετία, ο ΕΟΤ, 

το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

Σαγκάης (MOCA), το Κέντρο 

Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, η 

«Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων, 

η Ελληνοαμερικανική Ένωση, τα 

Ερμουπόλεια Σύρου, η Πινακοθήκη 

Κοντιά Λήμνου, το Ίδρυμα 

Μπελλώνια, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 

το Σισμανόγλειο Μέγαρο στην 

Κωνσταντινούπολη, η Ιερά Θεολογική 

Σχολή της Χάλκης, το Πολιτιστικό 

Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 

«Μελίνα», το Ιστορικό και Λαογραφικό 

Μουσείο Αίγινας, το Ίδρυμα Άγγελου 

& Λητώς Κατακουζηνού στην Αθήνα, 

τα Δημήτρια στη Θεσσαλονίκη, 

το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού 

(Παράρτημα Βερολίνου) η Συλλογή 

Χατζηΐωάννου, κ.ά. Αρθρογραφεί 

τακτικά σε θέματα τέχνης και 

πολιτισμού. Από το 1994 εργάστηκε 

στην Ελλάδα, στους τομείς της 

τέχνης και της εκπαίδευσης. 

Σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία 

της Τέχνης στη Φιλοσοφική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 

σπουδές βυζαντινής και σύγχρονης 

τέχνης στο Ινστιτούτο Βυζαντινών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου 

της Βιέννης με υποτροφία της 

Αυστριακής Πρεσβείας και 

στο Ινστιτούτο Courtauld του 

Πανεπιστημίου του Λονδίνου 

με υποτροφία του Κοινωφελούς 

Ιδρύματος «Αλέξανδρος Α. Ωνάσης». 

Ολοκλήρωσε επίσης το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών του BOWIE 

State University, Maryland System 

(Master of Education/M.Ed.) και το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΝΙΜΑ με 

αντικείμενο την εμψύχωση παιδιών 

και ενηλίκων. 

Nikolaos Laskaris 
(Greece)

Nikolaos Laskaris is an architect, 

artist, Doctor (PhD) of the National 

Technical University of Athens 

(NTUA), Professor at the School of 

Architecture and Director of the 

Plastic Arts Workshop of the same 

Institute, where he has developed 

the use of up-to-date audiovisual 

means to interpret plastic forms in 

the depiction of structured space. 

He is also head of the workgroup for 

training young architects at the Greek 

section of the International Union 

of Architects (UIA). He is a Research 

Fellow at the Massachusetts Institute 

of Technology – Center for Advanced 

Visual Studies (CAVS – MIT) and 

member of the Greek Technical 

Chamber, Athens Association of 

Architects-SADAS, UIA, ACSA, AEEA, 

IAPS, UMAR, the Board of the Hellenic 

Semiotics Society and the Greek 

Directors Society. He has conducted 

diverse and innovative surveys and 

projects, both architectural and 

artistic, such as small and large 

scale sculptures, installations/

environments, book writing, 

cinema, videos. He has received 

awards in Greek and international 

architectural competitions and film 

festivals and the Brussels gold medal 

for Architecture in 1973. He studied 

Architecture, Urban Planning, 

Sociology and Sculpture. 

Νικόλαος Λάσκαρης 
(Ελλάδα)

Ο Νικόλαος Λάσκαρης είναι 

αρχιτέκτονας, καλλιτέχνης, 

αριστούχος Διδάκτωρ του Ε.Μ.Π., 

Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών και Διευθυντής του 

Εργαστηρίου Πλαστικής του ίδιου 

Ιδρύματος, όπου έχει αναπτύξει τη 

χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών 

μέσων για την ερμηνεία των 

πλαστικών μορφών στην απεικόνιση 

του δομημένου χώρου. Είναι επίσης 

υπεύθυνος της ομάδας εργασίας για 

την εκπαίδευση νεαρών αρχιτεκτόνων 

στο Ελληνικό τμήμα της Διεθνούς 

Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA). Είναι 

Research Fellow στο Τεχνολογικό 

Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, 

Κέντρο Προωθημένων Οπτικών 

Μελετών (CAVS – MIT) και μέλος 

του ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ, UIA, ACSA, 

AEEA IAPS, UMAR, του Δ.Σ. της 

Σημειωτικής Εταιρείας Ελλάδας και 

της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 

Έχει πραγματοποιήσει πολλαπλό 

και πρωτότυπο μελετημένο και 

κατασκευασμένο έργο, αρχιτεκτονικό 

και καλλιτεχνικό όπως γλυπτική 

μικρής και μεγάλης κλίμακας, 

εγκαταστάσεις/περιβάλλοντα, 

συγγραφικό έργο, κινηματογράφο, 

video. Έχει βραβευτεί σε 

πανελλήνιους και διεθνείς 

αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και 

κινηματογραφικά φεστιβάλ. Το 1973 

τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο των 

Βρυξελλών για την αρχιτεκτονική. 

Σπούδασε Αρχιτεκτονική, 

Πολεοδομία, Κοινωνιολογία και 

Γλυπτική.
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Laurie Lazer -  
Darryl Smith
(USA)

Darryl Smith and Laurie Lazer are the 

founders and Artistic Directors of The 

Luggage Store gallery in San Francisco. 

Since 1987, they have curated over 

200 visual arts exhibitions and have 

organized thousands of performances 

at The Luggage Store, the luggage 

store annex and in the Tenderloin 

National Forest (aka Cohen Alley). 

For six years they operated a public 

arts project at 1000 Market Street 

located at the ground floor of the San 

Christina Hotel – a collaboration with 

Community Housing Partnership, 

a non-profit low income housing 

developer serving multi-challenged 

residents. They transformed Cohen 

Alley from a dangerous and blighted 

inner city space into a neighborhood 

cultural commons now know as “The 

Tenderloin National Forest’’ – which 

was awarded the San Francisco 

Beautiful Award in 2010.

Smith and Lazer developed the 

curriculum for and taught “A 

Downtown Introductory,’’ an 

experimental class at the San 

Francisco Art Institute with their 

mentor (and now Board Member) 

Carlos Villa. From this experience, they 

developed an innovative mentoring 

program for emerging artists and 

curators called “Short Cuts.” They were 

selected as Artists in Residence at the 

internationally renowned Headlands 

Center for the Arts, and are frequent 

lecturers and often serve as panelists 

and awards recommenders. In 2008, 

the U S. Embassy invited them to 

curate an exhibition in Tbi isi, Georgia. 

They were recently awarded a research 

and development grant from the Asian 

Cultural Council to travel to Beijing, 

Hanoi and the Philippines. 

Laurie Lazer -  
Darryl Smith
(ΗΠΑ)

O Darryl Smith και η Laurie Lazer 

είναι οι ιδρυτές και Καλλιτεχνικοί 

Διευθυντές της γκαλερί The Luggage 

Store στο Σαν Φρανσίσκο. Από το 1987 

έχουν επιμεληθεί περισσότερες από 

200 εικαστικές εκθέσεις και έχουν 

διοργανώσει χιλιάδες περφόρμανς 

στην γκαλερί The Luggage Store, 

στο luggage store annex και στο 

Tenderloin National Forest (γνωστό 

και ως Cohen Alley). Επί έξι χρόνια 

ήταν επικεφαλής ενός δημόσιου 

καλλιτεχνικού project που στεγαζόταν 

στο ξενοδοχείο San Christina στη 

διεύθυνση 1000 Market Street 

– σε συνεργασία με την εταιρεία 

Community Housing Partnership, μία 

μη κερδοσκοπική κατασκευαστική 

εταιρεία χαμηλού εισοδήματος που 

εξυπηρετούσε κατοίκους με ειδικά 

προβλήματα. Μεταμόρφωσαν 

την Cohen Alley από επικίνδυνη 

και υποβαθμισμένη περιοχή του 

παλιού κέντρου της πόλης σε 

γειτονιά που έχει πλέον γίνει γνωστή 

στον καλλιτεχνικό κόσμο ως "The 

Tenderloin National Forest "– για το 

οποίο τους απονεμήθηκε το βραβείο 

San Francisco Beautiful το 2010. 

Ο Smith και η Lazer σχεδίασαν μαζί 

με τον μέντορά τους Carlos Villa 

το πρόγραμμα σπουδών για το A 

Downtown Introductory, στο οποίο 

επίσης δίδαξαν – ένα πειραματικό 

μάθημα στο San Francisco Art 

Institute, όπου ο Villa είναι σήμερα 

μέλος της Διοικούσας Αρχής. 

Η εμπειρία αυτή τους οδήγησε 

στη συνέχεια να σχεδιάσουν ένα 

πρωτοποριακό επιχορηγούμενο 

πρόγραμμα εξειδικευμένης 

εκπαίδευσης για ανερχόμενους 

καλλιτέχνες και επιμελητές το 

οποίο ονομάστηκε "Short Cuts". 

Επιλέχθηκαν ως φιλοξενούμενοι 

καλλιτέχνες στο διεθνώς γνωστό 

Headlands Center for the Arts, δίνουν 

συχνά διαλέξεις και λαμβάνουν 

συχνά μέρος σε συζητήσεις ως 

εξειδικευμένα μέλη του panel. Είναι 

επίσης σύμβουλοι για την απονομή 

βραβείων. Το 2008 η Αμερικάνικη 

Πρεσβεία τούς ανέθεσε να 

επιμεληθούν μία έκθεση στην Τιφλίδα 

της Γεωργίας. Πρόσφατα, το Asian 

Cultural Council τούς προσέφερε 

μία χορηγία με στόχο την έρευνα και 

την ανάπτυξη για να ταξιδέψουν στο 

Πεκίνο, το Χανόι και τις Φιλιππίνες. 

Ifigenia Mari  
(Greece) 

Ifigenia Mari is an Architect 

Engineer, Lecturer at the National 

Technical University of Athens 

(N.T.U.A.) School of Architecture, 

Section III “Architectural Language, 

Communication, Design”; and PhD 

candidate at the same institute. Her 

research focuses on the diagrammatic 

approach of the design process with 

special reference on spatial meaning 

in architecture. Main pub ications of 

her research work include Ronchamp: 

The geometric order of nature, 

the ritual of superficial, 2005; The 

perceptual organization of an axial 

monument: from passing to facing, 

2005; Models of Space in literature: 

schema and space analogies 

in Nekyia, 2005; Architectural 

metaphors of memory: Nekyia, 2004; 

Spatial models, design reasons and 

the construction of spatial meaning, 

2001. Her applied architectural 

activities involve the design of objects, 

furniture, interior and public spaces 

and applied arts. She has participated 

and was awarded in architectural 

competitions in Greece and 

abroad. She studied at the N.T.U.A. 

School of Architecture, 1998; and 

completed the “Architectural Design 

          



 411

BIOΓΡΑΦΙΚΑ

ΒΙΟGRAPHIES

– Space – Culture” Interdiscip inary 

Postgraduate Courses at the same 

institute, 2002. 

 

Ιφιγένεια Μάρη  
(Ελλάδα) 

Η Ιφιγένεια Μάρη είναι Αρχιτέκτων 

Μηχανικός, εκλεγμένη Λέκτορας στο 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τομέας ΙΙΙ 

«Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία, 

Σχεδιασμός» και υποψήφια Διδάκτωρ 

του ίδιου ιδρύματος. Η έρευνά 

της επικεντρώνεται στο πεδίο 

συγκρότησης της αρχιτεκτονικής 

γλώσσας μέσα από τη διαγραμματική 

προσέγγιση της συνθετικής 

διαδικασίας. Οι κυριότερες 

δημοσιεύσεις του ερευνητικού έργου 

της περιλαμβάνουν τις Ronchamp: 

H γεωμετρική τάξη της φύσης και η 

μυσταγωγία του υπερβατικού (2005), 

The perceptual organisation of an 

axial monument: from passing to 

facing (2005), Μοντέλα χώρου στη 

λογοτεχνία: αναζήτηση σχημάτων 

και χωρικών μορφών στη Νέκυια 

(2005), Architectural metaphors 

of memory: Nekyia (2004), Spatial 

models, design reasons and the 

construction of spatial meaning 

(2001). Η εφαρμοσμένη επιστημονική 

δραστηριότητά της αφορά στο 

ντιζάιν αντικειμένων και επίπλων, 

δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, 

εφαρμογές σε διάφορα αντικείμενα 

σύνθεσης όπως ζωγραφική, πλαστική. 

Έχει συμμετάσχει και βραβευτεί σε 

αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό με ειδικό 

πεδίο εφαρμογής τη νοηματοδότηση 

του αρχιτεκτονικού χώρου στη θεωρία 

και πράξη. Σπούδασε στη Σχολή 

Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π. (1998) 

και ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό 

Διατμηματικό Πρόγραμμα στην 

Κατεύθυνση «Σχεδιασμός – Χώρος 

– Πολιτισμός» του ίδιου ιδρύματος 

(2002).

Lydia Matthews
(USA) 

Professor Matthews serves as Dean 

of Academic Programs and Professor 

of Visual Culture at Parsons The New 

School for Design in New York City. 

Trained as a modernist art historian 

at the University of California, 

Berkeley and the University of 

London’s Courtauld Institute, she 

taught for 17 years at the California 

College of the Arts in San Francisco, 

where she co-founded the graduate 

program in Visual Critical Studies 

and directed the MFA program in 

Fine Arts. Her work focuses on the 

often contentious yet potentially 

potent intersection of contemporary 

art/craft/design practices, diverse 

local cultures and global economies. 

She has worked on projects with 

international institutions ranging 

from LGBT community centers 

to artist-run cultural venues to 

universities and major museums, 

and was commissioned to curate the 

U.S. section of the 2008 and 2010 

Artisterium International Exhibition 

in Tbilisi, Georgia. She will return 

to Georgia and Armenia in 2011-12 

sponsored by The Open Society 

Institute, collaborating with local 

cultural activists to foster a stronger 

curatorial infrastructure within this 

dynamic post-Soviet region.

Lydia Matthews
(ΗΠΑ)

Η Lydia Matthews είναι Κοσμήτορας 

και Καθηγήτρια Οπτικού Πολιτισμού 

(Visual Culture) στο Πανεπιστήμιο 

Parsons The New School for Design 

της Νέας Υόρκης. Σπούδασε Ιστορία 

της Τέχνης του Μοντερνισμού 

στο Πανεπιστήμιο Berkeley της 

Καλιφόρνιας και στο Ινστιτούτο 

Courtauld του Πανεπιστημίου του 

Λονδίνου. Δίδαξε επί 17 χρόνια στο 

California College of the Arts στο 

Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας, 

όπου υπήρξε συνιδρύτρια του 

προπτυχιακού τμήματος με 

αντικείμενο τις Κριτικές Σπουδές 

Οπτικού Πολιτισμού, και διευθύντρια 

του μεταπτυχιακού τμήματος 

Καλών Τεχνών (MFA). Το έργο της 

εστιάζει στο συχνά αμφιλεγόμενο 

αλλά δυνητικά δυναμικό κοινό πεδίο 

όπου συναντώνται οι πρακτικές της 

σύγχρονης τέχνης, της χειροτεχνίας 

και του ντιζάιν, οι διαφορετικές 

τοπικές κουλτούρες και η οικονομία 

των κρατών παγκοσμίως. Έχει 

συνεργαστεί με διεθνή ιδρύματα, από 

πολιτιστικά κέντρα κοινοτήτων για 

ομοφυλόφιλους (LGBT), πολιτιστικά 

κέντρα που διευθύνουν καλλιτέχνες, 

έως πανεπιστήμια και μεγάλα 

μουσεία, ενώ υπήρξε επιμελήτρια 

της επίσημης συμμετοχής των ΗΠΑ 

στη Διεθνή Έκθεση Artisterium το 

2008 και το 2010 στην Τιφλίδα της 

Γεωργίας. Με χορηγία του Open 

Society Institute, βρίσκεται για το 

2011-12 στη Γεωργία και την Αρμενία 

και συνεργάζεται με ντόπιους 

πολιτιστικούς ακτιβιστές για να 

εδραιώσουν το έργο των επιμελητών 

τέχνης σε αυτή τη δυναμική περιοχή 

μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης.

Jason Miller 
(USA)

Jason Miller is recognized as one of 

America’s leading contemporary 

designers. His designs often 

draw on everyday aspects of 

contemporary American culture to 

create objects that are sometimes 

as much conceptual art as they are 

contemporary design. His work is 

a part of the permanent collection 

of the Museum of Arts and Design, 

the Corning Museum of Art and the 

Brooklyn Museum. In 2010 he was 
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named “Young Designer of the Year” 

by the Brooklyn Museum. During 

the same year he started Roll & Hill, 

a contemporary American lighting 

company producing work from 

some of the best designers in New 

York and abroad. In 2007 he was 

named one of the “Best Breakthrough 

Designers” by Wallpaper magazine 

and in 2009 a Surface magazine 

“Avant Guardian.” In 2006 his work 

was featured in “Design Life Now, 

The National Design Triennial” at the 

Cooper Hewitt Museum. In 2004 he 

was already recognized as one of the 

stars of the emerging Brooklyn design 

scene. In 2001 he launched Jason 

Miller Studio. 

Jason Miller 
(ΗΠΑ)

Ο Jason Miller θεωρείται σήμερα ένας 

από τους κορυφαίους σύγχρονους 

Αμερικανούς ντιζάινερ. Αντλεί 

συνήθως την έμπνευσή του από 

πτυχές της καθημερινότητας της 

σύγχρονης αμερικανικής κουλτούρας 

και δημιουργεί αντικείμενα τα οποία 

άπτονται τόσο της εννοιολογικής 

τέχνης όσο και του σύγχρονου 

ντιζάιν. Τα έργα του αποτελούν 

μέρος της μόνιμης συλλογής του 

Μουσείου Εικαστικής Τέχνης και 

Ντιζάιν (MAD) της Νέας Υόρκης, 

του Mουσείου Corning και του 

Μουσείου του Μπρούκλιν. Το 2010 

χαρακτηρίστηκε «Νεαρός Ντιζάινερ 

της Χρονιάς» από το Μουσείο 

του Μπρούκλιν. Την ίδια χρονιά 

ίδρυσε τη Roll & Hill, μια σύγχρονη 

αμερικανική εταιρεία φωτισμού, 

τα προϊόντα της οποίας είναι έργα 

μερικών από τους καλύτερους 

ντιζάινερ της Νέας Υόρκης και του 

εξωτερικού. Χαρακτηρίστηκε ένας 

από τους «Καλύτερους Πρωτοπόρους 

Σχεδιαστές» από το περιοδικό 

Wallpaper το 2007 και τιμήθηκε ως 

πρωτοπόρος «Avant Guardian» από 

το περιοδικό Surface το 2009. Το 

2006 τα έργα του παρουσιάστηκαν 

στην έκθεση «Design Life Now, 

The National Design Triennial» στο 

Μουσείο Cooper Hewitt. Το 2004 

είχε ήδη αναγνωριστεί ως ένα από τα 

αστέρια της αναδυόμενης σκηνής 

ντιζάιν του Μπρούκλιν. Το 2001 

ίδρυσε το Jason Miller Studio. 

Eelko Moorer
(The Netherlands)

Eelko Moorer is based in London and 

Amsterdam. He studied at Utrecht 

School of the Arts, and the Royal 

College of Art, London. His work 

focuses on the psychology of use and 

exploring an individualistic, manual 

approach to working with mass-

production techniques. Results are 

products for fashion, performances 

and distinctive persona ized designs 

on the borderline between art and 

design that define the identity of a 

person or a space. His work has been 

included in exhibitions such as “Dutch 

at the Edge of Design”, Fashion 

Institute of Technology Museum 

(New York 2005), British Council 

Design Exhibition (Milan 2005) and 

B&B Italia (London 2005), Rotterdam 

Design Prize, Museum Boijmans van 

Beuningen (Rotterdam 2003), “100% 

Design” (Rotterdam 2003 and London 

2002), Frozen Fountain (Amsterdam 

2000 and 1999), and the New British 

Design, 2007 Milan show among 

others.

Eelko Moorer 
(Ολλανδία)

Ο Eelko Moorer εργάζεται στο 

Λονδίνο και το Άμστερνταμ. 

Σπούδασε στη σχολή τεχνών της 

Ουτρέχτης και στο Βασιλικό Κολέγιο 

Τεχνών του Λονδίνου. Το έργο 

του εστιάζεται στην ψυχολογία 

της χρήσης και της διερεύνησης 

μιας ατομικιστικής, χειρωνακτικής 

προσέγγισης στην ενασχόληση με 

τεχνικές μαζικής παραγωγής. Το 

αποτέλεσμα είναι προϊόντα μόδας, 

περοφόρμανς και χαρακτηριστικά 

σχέδια στα όρια της τέχνης και 

του design που καθορίζουν την 

ταυτότητα ενός ατόμου στον χώρο. 

Το έργο του έχει συμπεριληφθεί 

σε εκθέσεις όπως η «Dutch at the 

Edge of Design» (Fashion Institute 

of Technology Museum, Νέα Υόρκη, 

2005), η British Council Design 

Exhibition (Μιλάνο, 2005) και η B&B 

Italia (Λονδίνο, 2005), η Rotterdam 

Design Prize (Museum Boijmans 

van Beuningen, Rotterdam 2003), η 

«100% Design» (Rotterdam 2003 και 

Λονδίνο 2002), η Frozen Fountain 

(Άμστερνταμ 2000 και 1999), και η 

επίδειξη New British Design (Μιλάνο, 

2007), μεταξύ άλλων.

Konstantinos Moraitis
(Greece) 

Konstantinos Moraitis is Associate 

Professor in the School of Architecture 

at the National Technical University 

of Athens (NTUA) where he 

currently teaches Public Building 

Design to undergraduates and 

History and Theory of Landscape to 

postgraduates. He has been working 

as a professional architect since 

1978 and has received 25 awards in 

Architectural Competitions in Greece 

and Cyprus, among which six first 

prizes. He has also participated 

in six International Architectural 

Competitions and has been awarded 

two first prizes. He studied at the 

School of Architecture, NTUA, and 

as a postgraduate at the Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne (DEA in 

Ethical and Po itical Philosophy), 

and at the Hellenic Mediterranean 

Centre for Arabic and Islamic Studies, 

Panteion University of Social and 
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Political Sciences. He is a member 

of the International Association for 

Greek Philosophy, the Hellenic Society 

of Aesthetics, the Hellenic Institute 

of Architecture, the Greek Society 

of Architecture, the Association of 

Greek Architects – Panhellenic Union 

of Architects (SADAS-PEA), and the 

Technical Chamber of Greece.

Κωνσταντίνος Μωραΐτης
(Ελλάδα)

Ο Κωνσταντίνος Μωραΐτης είναι 

Αναπληρωτής Καθηγητής στη 

Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Διδάσκει προπτυχιακά μαθήματα 

σχεδιασμού δημόσιων κτιρίων και 

το μεταπτυχιακό μάθημα Ιστορία 

και Θεωρία του Τοπίου. Εργάζεται 

ως αρχιτέκτονας μηχανικός από το 

1978 και έχει τιμηθεί με 25 βραβεύσεις 

και διακρίσεις σε Πανελλήνιους 

και Παγκύπριους Αρχιτεκτονικούς 

Διαγωνισμούς, μεταξύ των οποίων 

έξι πρώτα βραβεία. Έχει επίσης 

συμμετάσχει σε έξι Διεθνείς 

Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς 

έχοντας κερδίσει δύο πρώτα βραβεία. 

Σπούδασε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων 

του Ε.Μ.Π. και έκανε μεταπτυχιακές 

σπουδές στο Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne (DEA Ηθικής 

και Πολιτικής Φιλοσοφίας) 

και στο Ελληνικό Μεσογειακό 

Κέντρο Αραβικών και Ισλαμικών 

Σπουδών (ΕΜΚΑΙΣ) του Παντείου 

Πανεπιστημίου. Είναι μέλος της 

Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, 

της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής, 

του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Αρχιτεκτονικής, της Ελληνικής 

Αρχιτεκτονικής Εταιρείας, του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του Tεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Michael Morris 
(USA)

Michael Morris is an architect, 

educator and a partner with Yoshiko 

Sato in their namesake architecture 

firm, Morris Sato Studio, based in 

New York City since 1996. He has 

continuously taught architecture, 

environmental, exhibition, material, 

physical computing, and day-lighting 

studios at Parsons The New School 

for Design since 1993. His research 

and studio assignments focus on the 

relationship between architecture, 

urbanism, and nature. Michael Morris 

and Yoshiko Sato are internationally 

recognized for their architecture, 

design, museum installations, 

and public art collaborations and 

have built and exhibited projects in 

North America, Europe, and Asia 

for private, pub ic, institutional, 

and corporate clients. They are the 

recipients of numerous professional 

honors and their work has appeared 

in leading journals, periodicals, and 

books. Michael Morris received 

his architectural education from 

Parsons School of Design and The 

Cooper Union and has taught at both 

institutions in addition to numerous 

others.

Michael Morris 
(ΗΠΑ)

Ο Michael Morris είναι αρχιτέκτονας, 

εκπαιδευτής και συνέταιρος 

της Yoshiko Sato στην ομώνυμη 

αρχιτεκτονική εταιρεία τους, Morris 

Sato Studio, με έδρα τη Νέα Υόρκη, 

από το 1996. Παραδίδει σεμινάρια 

με θέματα όπως αρχιτεκτονική, 

περιβαλλοντολογία, εκθέσεις, υλικά, 

physical computing και τεχνικές 

day-lighting στο Πανεπιστήμιο 

Parsons The New School for 

Design από το 1993. Η έρευνά του 

καθώς και το αντικείμενο των 

σεμιναρίων του εστιάζουν στη 

σχέση της αρχιτεκτονικής με την 

αστικοποίηση και τη φύση. Ο 

Michael Morris και η Yoshiko Sato 

είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι για 

την αρχιτεκτονική, το ντιζάιν, τις 

μουσειακές εγκαταστάσεις και τις 

δημόσιες καλλιτεχνικές συνεργασίες 

τους και έχουν κατασκευάσει και 

εκθέσει project στη Βόρεια Αμερική, 

την Ευρώπη και την Ασία για ιδιώτες, 

δημόσιους, θεσμικούς και εταιρικούς 

πελάτες. Έχουν λάβει πολυάριθμες 

επαγγελματικές διακρίσεις και το έργο 

τους έχει δημοσιευθεί σε κορυφαίες 

εφημερίδες, στον περιοδικό τύπο 

και σε συγγράμματα. Ο Michael 

Morris σπούδασε αρχιτεκτονική 

στο Πανεπιστήμιο Parsons School 

of Design και στο The Cooper Union 

ενώ έχει διδάξει και στα δύο ιδρύματα 

όπως και σε πολλά άλλα. 

Nomadic Architecture 
Network
(Greece) 

Nomadic Architecture Network 

(www.nomadikiarxitektoniki.net) 

is an open laboratory researching 

issues pertaining to urban territory, 

public space, territories under crisis, 

phenomena of displacement, and 

gender in its relation to communities. 

Its actions take place within the city. 

It produces mappings of the urban 

landscape by engaging participants 

in public actions, thus researching 

the boundaries between architecture 

and art. Its main goals are challenging 

urban issues and organizing 

territorial situations as well as 

actions. Emphasis is put on physical 

presence / ived experience, human 

relationships and interaction with the 

communities. The action is nomadic 

in the sense that such interventions 

take place in different localities and 

are always fluid and transformative.
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Indicative public actions in Athens: 

"I entreat you, do not demolish my 

world!" in Gazohori."Travelling along 

Kifisos river, across the bay of Faliro 

and on the island of Psitaleia" in 

cooperation with the New York based 

group Flux Factory, as part of the 

second Athens Biennale. "Monastiraki 

square: from Farsi to Greek, crossing 

the borders", in collaboration with 

European Alternatives. "Migratory 

Homes", with Jilly Traganou and 

Lydia Matthews in the framework 

of ‘The open house workshop’ at the 

Byzantine Museum."Migrant Tree" 

at El Jardín del Paraíso, New York. 

Research in progress:"The center of 

Athens and its transformation. How 

can art assist the situation?"(funded 

by Latsis Foundation, 2010).

Δίκτυο Νομαδική; 
Αρχιτεκτονική
(Ελλάδα)

To Δίκτυο Νομαδική Αρχιτεκτονική 

(www.nomadikiarxitektoniki.

net) είναι ένα ανοιχτό ερευνητικό 

εργαστήριο που δραστηριοποιείται 

μέσα στην πόλη. Διερευνά θέματα 

που αφορούν το αστικό έδαφος, τον 

δημόσιο χώρο, τις περιοχές σε κρίση, 

τον εκτοπισμό, το κοινωνικό φύλο 

και τη σχέση του με τις κοινότητες. 

Δημιουργεί χαρτογραφήσεις-

δράσεις μέσα από τη μετακίνηση 

διερευνώντας τα όρια ανάμεσα 

στην αρχιτεκτονική και την τέχνη. 

Ασχολείται επίσης με τη διεκδίκηση 

αστικών ζητημάτων και την 

κατασκευή χωρικών καταστάσεων 

και δρώμενων. Κεντρικό ρόλο 

στη διαδικασία παίζουν το σώμα, 

η συνεργασία διαφορετικών 

υποκειμένων, η εμπλοκή μεταξύ τους 

και η εμπλοκή με τις κοινότητες των 

κατοίκων. Έχει νομαδικό χαρακτήρα 

καθώς επεμβαίνει με δράσεις σε 

διαφορετικές χωρικές καταστάσεις 

τις οποίες μετασχηματίζει. Έχει 

πραγματοποιήσει, μεταξύ άλλων, 

τις δράσεις: «Σας ικετεύω μην 

κατεδαφίζετε τον κόσμο μου!», 

Γκαζοχώρι. «Ταξιδεύοντας στον 

Κηφισό, στον Φαληρικό όρμο και στη 

νήσο Ψυτάλλεια» σε συνεργασία με 

την ομάδα Flux Factory από τη Νέα 

Υόρκη, με την οποία συμμετείχε στη 

2η Μπιενάλε της Αθήν-ας. «Πλατεία 

Μοναστηρακίου, από τα Φαρσί στα 

Ελληνικά. Διασχίζοντας τα σύνορα» 

σε συνεργασία με τους European 

Alternatives. «Migratory Homes» 

με την Jilly Traganou και τη Lydia 

Matthews στο πλαίσιο του The 

open house workshop, Βυζαντινό 

Μουσείο. «Migrant Tree» στο Εl 

Jardín El Paraíso. «Το κέντρο της 

Αθήνας και ο μετασχηματισμός του: 

πώς η τέχνη μπορεί να συμβάλει» 

(χρηματοδότηση από το Ίδρυμα 

Λάτση, 2010). 

Elena Papadimitriou 
(Greece)

Elena Papadimitriou is a visual 

artist. She has presented two solo 

exhibitions, in Athens, in 2008 and in 

Crete, in 2009. She has participated 

in major group exhibitions in Greece, 

at the National Gallery, Athens; 

Zoumboulakis Galleries, Athens; 

45th Demetria, Cultural Center of the 

Municipality of Thessaloniki, A. & 

A. Chatziioannou Collection, 2010; 

Art Athina 2009 & 2010, Athens; 

Cowparade Athens ’06; Moschandreou 

Gallery, Messolonghi; “Me ina” 

Cultural Center, Athens; Gennadius 

Library, Athens; Kalamata Municipal 

Gallery; Bellonio Cultural Foundation, 

Santorini Island; City Link, Athens; 

etc., and abroad at the Holy 

Theological School of Halki, Turkey, 

2010; Istanbul, 2010; Contemporary 

Art Museum of Shanghai, 2009; 

Ex Convento San Cosma e Damiano, 

Venice, 2007, etc. Her work is included 

in major private collections. She 

studied at the Vakalo School of Art 

and Design, 1989-1990; the Painting 

Department of the Athens School 

of Fine Arts, 1991-1996 and at the 

School of Fine Arts of the Polytechnic 

University of Valencia, Spain, 1993-

1994.

Έλενα Παπαδημητρίου 
(Ελλάδα)

Η Έλενα Παπαδημητρίου είναι 

εικαστική καλλιτέχνις. Έχει 

πραγματοποιήσει δύο ατομικές 

εκθέσεις, στην Αθήνα το 2008 

και στην Κρήτη το 2009. Έχει 

συμμετάσχει σε σημαντικές ομαδικές 

εκθέσεις στην Ελλάδα, στην Εθνική 

Πινακοθήκη, γκαλερί Ζουμπουλάκη, 

στα 45α Δημήτρια στο Κέντρο 

Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης 

(Συλλογή Α. & Α. Χατζηϊωάννου) 

(2010), Art Athina 2009 και 2010, 

Cowparade Athens ’06, Πινακοθήκη 

Μοσχανδρέου στο Μεσολόγγι, στο 

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», στη 

Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, Δημοτική 

Πινακοθήκη Καλαμάτας, στο 

Μπελλώνειο Ίδρυμα στη Σαντορίνη, 

στο City Link, κ.ά. Συμμετείχε σε 

ομαδικές εκθέσεις του εξωτερικού 

στην Ιερά Θεολογική Σχολή της 

Χάλκης και στην Κωνσταντινούπολη 

(2010), στο Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης της Σαγκάης (2009), στην Ex 

Convento San Cosma e Damiano στη 

Βενετία (2007), κ.ά. Έργα της ανήκουν 

σε σημαντικές ιδιωτικές συλλογές. 

Σπούδασε στη Σχολή Βακαλό (1989-

1990), στο Τμήμα Ζωγραφικής της 

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 

της Αθήνας με καθηγητές τους Π. 

Τέτση και Χ. Μπότσογλου (1991-1996) 

και στη Σχολή Καλών Τεχνών του 

Πολυτεχνείου της Βαλέντσια στην 

Ισπανία (1993-1994). 
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Maria Papadimitriou 
(Greece)

Maria Papadimitriou is an artist 

known for her ability to investigate 

collaborative projects and 

collective activities that high ight 

the interconnection between art 

and social rea ity. She teaches at 

the Department of Architecture, 

University of Thessaly. She was 

awarded the DESTE Foundation for 

Contemporary Art Prize in 2003. She 

has exhibited at the Venice Biennale, 

Palazzo Zenobio, 2011; Louisiana 

Museum of Modern Art, Denmark, 

2011; Royal Academy of Arts, London, 

2010-11; The Haifa Mediterranean 

Biennale, Israel, 2010; Kunstraum 

Lakeside, Klangerfurd, Austria, 

2009; Center of Contemporary 

Art, Sète, France, 2009; 10th Lyon 

Biennale, 2009; Zoumboulakis 

Galleries, Athens, 2008; Zina 

Athanasiadou Gallery, Thessaloniki, 

2008; Casa del Lago, Mexico City, 

2008; 7th Gwangju Biennale, Korea, 

2007; Macedonian Museum of 

Contemporary Art, Thessaloniki, 

2007; Kunsthaus, Graz, Austria, 

2007; 1st Thessaloniki Biennale of 

Contemporary Art, 2007; Centro 

Galego de Arte Contemporánea, 

Santiago de Compostela, Spain, 

2007; Bâtiment d’Art Contemporain, 

Geneva, 2007; 1st Biennale de 

Arquitectura Arte Paisaje de Canarias, 

Canary Islands, 2006-7; European 

Patent Office, Munich, 2006; 

Pavillion of Contemporary Art, Milan, 

2006; Riflemaker Gallery, London, 

2005; MM Projects Rincon, Puerto 

Rico, 2004; O ivetti Foundation, 

Rome, 2004; the Queen Sofia 

Museum, Madrid, 2004; Kunsthalle 

Fridericianum, Kassel, 2003; 

Manifesta 04, Frankfurt, 2003; Neue 

Galerie, Graz, Austria 2002; Sao Paulo 

Biennale, 2002; 1st Biennale, Tirana, 

2001. She founded the Temporary 

Autonomous Museum for All 

(T.A.M.A.) in 1998. She studied at the 

École Nationale Superieur des Beaux-

Arts, Paris, 1981-1986. 

 
Μαρία Παπαδημητρίου
(Ελλάδα) 

Η Μαρία Παπαδημητρίου είναι 

καλλιτέχνις γνωστή για την ικανότητά 

της να ερευνά συνεργατικά project 

και συλλογικές δραστηριότητες 

που τονίζουν τη διασύνδεση 

μεταξύ τέχνης και κοινωνικής 

πραγματικότητας. Διδάσκει 

στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 

Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. 

Το 2003, της απονεμήθηκε το 

Βραβείο του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ. Έχει 

εκθέσει έργα της στη Μπιενάλε της 

Βενετίας στο Palazzo Zenobio (2011), 

στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

Λουϊζιάνα στη Δανία (2011), στη 

Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών στο 

Λονδίνο (2010-2011), στη Μεσογειακή 

Μπιενάλε της Χάιφα, Ισραήλ (2010), 

στο Kunstraum Lakeside στο 

Klangerfurd, Αυστρία (2009), στο 

Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης στο Sète, 

Γαλλία (2009), στη 10η Μπιενάλε 

της Λυών (2009), στη γκαλερί 

Ζουμπουλάκη (2008), στη γκαλερί 

Ζήνα Αθανασιάδου στη Θεσσαλονίκη 

(2008), στην Casa del Lago στην 

Πόλη του Μεξικού (2008), στην 

7η Μπιενάλε του Gwangju, Κορέα 

(2007), στο Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη 

(2007), στο Kunsthaus στη Graz, 

Αυστρία (2007), στην 1η Μπιενάλε 

Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης 

(2007), στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης 

Galego στο Santiago de Compostela, 

Ισπανία (2007), στο Κτίριο Σύγχρονης 

Τέχνης στη Γενεύη (2007), στην 1η 

Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής, Τέχνης 

και Τοπίου των Καναρίων Νήσων 

(2006-7), στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο 

Μόναχο (2006), στο Περίπτερο 

Σύγχρονης Τέχνης στο Μιλάνο 

(2006), στη γκαλερί Riflemaker στο 

Λονδίνο (2005), στα MM Projects 

Rincon στο Puerto Rico (2004), στο 

Ίδρυμα Olivetti στη Ρώμη (2004), 

στο Μουσείο Βασιλίσσης Σοφίας 

στη Μαδρίτη, Ισπανία (2004), στο 

Kunsthalle Fridericianum στο Kassel, 

Γερμανία (2003), στη Manifesta 

04 στη Φραγκφούρτη (2003), στη 

γκαλερί Neue στη Graz, Αυστρία 

(2002), στη Μπιενάλε του Σάο 

Πάολο (2002) και στην 1η Μπιενάλε 

στα Τίρανα (2001). Tο 1998 ίδρυσε 

το Προσωρινό Αυτόνομο Μουσείο 

για Όλους T.A.M.A. (Temporary 

Autonomous Museum for All). 

Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή 

Καλών Τεχνών στο Παρίσι (1981-1986).

Lois Papadopoulos
(Greece)

Lois Papadopoulos is Professor at 

the Department of Architecture, 

University of Thessaly. He taught 

Architecture at the Aristotle 

University of Thessaloniki from 

1979 to 2008. He has given lectures 

and taught as Visiting Professor 

at universities in Europe, the USA 

and Japan. He has worked for 

the architectural design of public 

buildings as well as for architectural 

designs that have been awarded in 

Greek and International Architectural 

Competitions. He has curated and/

or directed architectural installations 

for cultural events and performances, 

including the Biennale of Young 

Artists from the Mediterranean 

Countries (Thessaloniki, 1986), 

the Greek pavilion for the Prague 

Quadrennial of Theatre Architecture 

in 2003, the Greek pavilion at the 

Venice Architecture Biennale in 

2006 etc. He has been the author 

or co-author of books such as The 
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Transformations of the Urban Landscape 

(Livanis, 2000), The Aegean Sea: 

an Interspersed City (Ministry of 

Culture – futura, 2006), The Architect 

Dimitris Fatouros (Domes, 2009). 

His papers on architectural theory 

and criticism have been pub ished 

in collective volumes, in Greek 

and international magazines. He 

studied architecture at the Aristotle 

University of Thessaloniki and holds a 

Master of Science (University College, 

University of London).

Λόης Παπαδόπουλος
(Ελλάδα) 

Ο Λόης Παπαδόπουλος είναι 

Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Δίδαξε Αρχιτεκτονική στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης από το 1979 έως το 

2008. Έχει δώσει διαλέξεις και έχει 

διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής 

σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, 

των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Έχει 

συμμετάσχει στην αρχιτεκτονική 

μελέτη δημόσιων κτιρίων και σε 

μελέτες που έχουν αποσπάσει 

διακρίσεις σε Πανελλήνιους 

και Διεθνείς Αρχιτεκτονικούς 

Διαγωνισμούς. Επιπλέον, μόνος 

ή σε συν εργασία, υπήρξε 

επιμελητής ή/και είχε την ευθύνη 

της αρχιτεκτονικής εγκατάστασης 

σύνθετων πολιτιστικών γεγονότων και 

περφόρμανς, μεταξύ των οποίων και 

η Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών των 

χωρών της Μεσογείου (Θεσσαλονίκη, 

1986), η ελληνική συμμετοχή 

στην Quadrennale Θεατρικής 

Αρχιτεκτονικής της Πράγας (2003), η 

ελληνική συμμετοχή στην Μπιενάλε 

Αρχιτεκτονικής της Βενετίας (2006) 

κ.ά. Μόνος ή σε συνεργασία έχει 

εκδώσει βιβλία αρχιτεκτονικής: 

Μετασχηματισμοί του Αστικού 

τοπίου(Λιβάνης, 2000), Το Αιγαίο: μια 

διάσπαρτη πόλη (ΥΠΠΟ – futura, 2006), 

Ο Αρχιτέκτονας Δημήτρης Φατούρος 

(Δομές, 2009). Έχει γράψει άρθρα 

αρχιτεκτονικής θεωρίας και κριτικής 

σε συλλογικούς τόμους, σε ελληνικά 

και σε διεθνή περιοδικά. Σπούδασε 

Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πήρε 

Master of Science από το University 

College του Πανεπιστημίου του 

Λονδίνου.

Apostolos Papageorgiou 
(Greece)

Apostolos Papageorgiou is a visual 

artist. He has participated in the 

group exhibitions Survival Kit, 

Genesis Gallery, Athens, 2011; Joannes 

Gennadius and his world, Gennadius 

Library, Athens; Of Heroes and…, 

Kalamata Municipal Art Gallery, 

Greece; Tracing Istanbul, Sismanog io 

Megaro, Istanbul; City of Athens 

“Technopolis”, 2010; Material Links, 

Museum of Contemporary Art MoCa, 

Shanghai; Thessaloniki Center of 

Contemporary Art; City of Athens 

“Technopolis”, 2009; Greek artists 

at the Greek National Opera; Games 

without frontiers, Zoumboulakis 

Galleries, Athens, 2008; Dreams come 

true, Zoumboulakis Galleries; Athens 

video*/Art Festival 07, “Technopolis”, 

2007; 3 in 3 short digital film 

competition, British Council, Athens; 

Α table, Skoufa Gallery, Athens, 2005; 

Space scenarios, Nees Morfes Gallery, 

Athens, 2004; Cosmos 11th Biennale of 

Young Artists from Europe and the 

Mediterranean, Athens, 2003, among 

others. He studied painting at the 

Athens School of Fine Arts and at the 

Fine Arts Postgraduate Department 

of the same Institute. 

Απόστολος Παπαγεωργίου 
(Ελλάδα)

Ο Απόστολος Παπαγεωργίου 

είναι εικαστικός καλλιτέχνης. Έχει 

συμμετάσχει στις ομαδικές εκθέσεις 

Survival Kit στη γκαλερί Genesis (2011), 

Ο Ιωάννης Γεννάδιος και ο κόσμος του στη 

Γεννάδειο Bιβλιοθήκη, Περί Ηρώων 

και… στη Δημοτική Πινακοθήκη 

Καλαμάτας, Ιχνηλατώντας την 

Κωνσταντινούπολη στο Σισμανόγλειο 

Μέγαρο Κωνσταντινούπολης και στην 

«Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων 

(2010), Δεσμοί Ύλης στο Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης MoCa στη 

Σαγκάη, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης 

Θεσσαλονίκης και «Τεχνόπολις» 

(2009), Έλληνες εικαστικοί στην 

Εθνική Λυρική Σκηνή και Games 

without frontiers στη γκαλερί 

Ζουμπουλάκη (2008), Dreams come 

true στη γκαλερί Ζουμπουλάκη και 

Athens video */ Art festival 07 στην 

«Τεχνόπολις» (2007), 3 in 3 short digital 

film competition στο Βρετανικό 

Συμβούλιο, Α table στη γκαλερί 

Σκουφά (2005), Σενάρια χώρου στη 

γκαλερί Νέες Μορφές (2004), Cosmos 

11η Biennale Νέων Δημιουργών 

Ευρώπης και Μεσογείου (2003), 

κ.ά. Σπούδασε Ζωγραφική στην 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της 

Αθήνας (Α.Σ.Κ.Τ.) με καθηγήτρια τη Ρ. 

Παπασπύρου και στο Μεταπτυχιακό 

Τμήμα «Εικαστικές Τέχνες» της 

Α.Σ.Κ.Τ. με καθηγητή τον Α. Χριστάκη.

George Parmenidis 
(Greece)

George Parmenidis is an Architect 

of the Aristotle University of 

Thessaloniki. He is a Doctoral 

Professor of “Architectural 

Language, Communication and 

Design” and Director of the “Design, 

Space, Civi ization” postgraduate 

course in the National Technical 

University of Athens. His teaching 

and research focus on the design 

process with special reference on 

the everyday use object in theory 

and practice. His app ied scientific 
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work involves designing objects 

and furniture, public and private 

spaces, museography, applications 

in painting and book illustration. 

He has written books and articles 

on design theory and methodology, 

papers on furniture and objects 

design and has participated in design 

exhibitions. His main publications 

include The Furniture of the Bourgeoisie 

in Greece 1830-1940: a hundred years for 

the constitution of design ideology, 2003; 

The Form of the Designed Object: The 

Problem of Description, 1989; Ideology, 

Technique and Business Fluctuations in 

the Production of Industrially Designed 

Objects: Chairs in the Twenties, 1983.

Γιώργος Παρμενίδης 
(Ελλάδα)

Ο Γιώργος Παρμενίδης είναι 

Αρχιτέκτων Μηχανικός του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, Καθηγητής του 

Τμήματος Αρχιτεκτόνων στον Τομέα 

«Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία 

και Σχεδιασμός» και Διευθυντής 

του μεταπτυχιακού προγράμματος 

«Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός» του 

Εθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Διδάσκει και ασχολείται με έρευνα 

με αντικείμενο την εμβάθυνση 

στη διαδικασία σχεδιασμού του 

αρχιτεκτονικού χώρου, με ειδικό 

πεδίο εφαρμογής το αντικείμενο 

καθημερινής χρήσης στη θεωρία 

και στην πράξη. Η εφαρμοσμένη 

επιστημονική δραστηριότητά του 

συνίσταται στο ντιζάιν αντικειμένων 

και επίπλων, δημόσιων και ιδιωτικών 

χώρων, μουσειογραφία, εφαρμογές 

σε διάφορα αντικείμενα σύνθεσης 

όπως ζωγραφική και εικονογράφηση 

βιβλίου. Έχει γράψει βιβλία και άρθρα 

σε θέματα θεωρίας και μεθοδολογίας 

του ντιζάιν, ανακοινώσεις σχετικές με 

το ντιζάιν επίπλων και αντικειμένων 

και έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις. 

Οι κυριότερες δημοσιεύσεις του 

περιλαμβάνουν Το Αστικό Έπιπλο 

στην Ελλάδα 1830-1940: ένας αιώνας 

συγκρότησης κανόνων σχεδιασμού 

(2003), H Μορφή του Σχεδιασμένου 

Αντικειμένου. Το Πρόβλημα της 

Περιγραφής (1989), Ιδεολογία, 

Τεχνική και Οικονομικές Διακυμάνσεις 

στην Παραγωγή του Βιομηχανικού 

Αντικειμένου: Το Κάθισμα στη Δεκαετία 

1920 (1983).

PPC_T Lab  
(Greece)

PPC_T Lab is an open lab, focusing 

on the research of landscape 

transformation in certain social 

– geographical environments. 

It has elaborated the research 

interdisciplinary ongoing project 

PPC_T/Farkadona which has been 

presented at the Post-It-City. 

Occasional Urbanities exhibition, Sao 

Paulo, 2009; and CCCB, Barcelona, 

2008; Disobedience project 

curated by Marco Scotini, Forms 

of Resistance exhibition, Van Abbe 

Museum, Eindhoven, 2007-8; Action 

Architecture project, 7th International 

Biennale of Architecture, Sao Paulo, 

2007; 1st Thessaloniki Biennale, 

Thessaloniki, 2007; D624 project 

space, Athens, 2006; European 

Social Forum, Athens, 2006; The 

People’s Choice exhibition, Isola Art 

Center, Milan, 2006; Going Public 

05. Communities and Territories 

exhibition, Larissa Contemporary Art 

Center, Larissa, 2005; Social Forum, 

Larissa, 2005; Codex: Workshop 

on Art and Free Knowledge for 

Responsible Social Transformation 

of Civil Society, organized by 

Cittadellarte/Fondazione Pistoletto, 

Fondazione Orestiadi, Tunis, 2005, 

among others.  

 

PPC_T Lab  
(Ελλάδα)

Το PPC_T Lab είναι ένα ανοιχτό 

εργαστήριο που εστιάζει στην 

έρευνα των μετασχηματισμών του 

τοπίου σε συγκεκριμένα κοινωνικά 

– γεωγραφικά περιβάλλοντα. 

Επεξεργάζεται το ερευνητικό 

διεπιστημονικό project σε εξέλιξη 

PPC_T/Φαρκαδώνα το οποίο έχει 

παρουσιαστεί, σε διαφορετικά 

στάδια, μεταξύ άλλων, στην έκθεση 

Post-It-City. Occasional Urbanities 

στο Σάο Πάολο (2009) και στο CCCB 

(Κέντρο Σύγχρονου Πολιτισμού) 

στη Βαρκελώνη (2008), στο 

πλαίσιο του project Disobedience 

που επιμελήθηκε ο Marco Scotini 

στην έκθεση Μορφές Αντίστασης 

του Μουσείου Van Abbe στο 

Αϊντχόβεν (2007-8), στο project 

Action Architecture στην 7η Διεθνή 

Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στο Σάο 

Πάολο (2007), στην 1η Μπιενάλε 

Θεσσαλονίκης (2007), στο D624 

project space στην Αθήνα (2006), 

στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ 

στην Αθήνα (2006), στην έκθεση The 

People’s Choice στο Isola Art Center 

στο Μιλάνο (2006), στην έκθεση 

Going Public 05. Communities and 

Territories στο Κέντρο Σύγχρονης 

Τέχνης Λάρισας (2005), στο Κοινωνικό 

Φόρουμ στη Λάρισα (2005), στο 

Codex: Workshop on Art and Free 

Knowledge for Responsible Social 

Transformation of Civil Society που 

διοργανώθηκε από το Cittadellarte/

Fondazione Pistoletto, Fondazione 

Orestiadi στην Τύνιδα (2005).

Public Architecture /
John Peterson 
(USA)

Public Architecture was established 

in San Francisco, in 2002, by architect 

John Peterson. It is a nonprofit 

organization centered on the belief 
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that design can affect social change. 

The organization undertakes public 

interest design initiatives, targeting 

problems of broad relevance that 

require innovative research and 

design in circumstances where 

both c ient and financing must be 

imagined in new ways. Through its 

innovative pro bono design program 

“The 1%”, Public Architecture also 

encourages design firms nationwide 

to formalize their commitment to 

the public good. Over 900 firms have 

pledged one percent of their billable 

hours to pro bono service through 

“The 1%”. Public Architecture’s work 

has been recognized nationally and 

internationally, including the 2009 

Global Holcim Award Innovation 

Prize, and featured in exhibitions at 

the Cooper Hewitt National Design 

Museum and the Rotterdam Biennale 

as well as in numerous press outlets 

including The New York Times, The 

Boston Globe, Huffington Post, 

Metropolis, Design Observer, and 

Architect.

Public Architecture /
John Peterson 
(ΗΠΑ)

Η Pub ic Architecture ιδρύθηκε στο 

Σαν Φρανσίσκο, το 2002, από τον 

αρχιτέκτονα John Peterson. Πρόκειται 

για μια μη κερδοσκοπική οργάνωση 

που εστιάζει στην πεποίθηση ότι το 

ντιζάιν μπορεί να επιφέρει κοινωνικές 

αλλαγές. Αναλαμβάνει σχεδιαστικές 

πρωτοβουλίες δημοσίου 

συμφέροντος προσδιορίζοντας 

σημαντικά προβλήματα σε ένα ευρύ 

πεδίο, που απαιτούν πρωτότυπη 

έρευνα και ντιζάιν, σε περιστάσεις 

όπου τόσο οι πελάτες όσο και η 

χρηματοδότηση πρέπει να ληφθούν 

υπόψη με νέους τρόπους. Μέσω 

του πρωτοποριακού, δωρεάν 

προγράμματος ντιζάιν «1%», η Public 

Architecture ενθαρρύνει αμερικανικές 

εταιρείες ντιζάιν να τηρούν τις 

δεσμεύσεις τους με γνώμονα το 

κοινό συμφέρον. Περισσότερες 

από 900 εταιρείες έχουν δεσμευτεί 

να διαθέτουν το ένα τοις εκατό του 

χρόνου που χρεώνουν στους πελάτες 

τους για να παρέχουν υπηρεσίες που 

αποσκοπούν στο δημόσιο όφελος, 

μέσω του προγράμματος «1%». Το 

έργο της Public Architecture έχει 

αναγνωριστεί στις ΗΠΑ και διεθνώς. 

Το 2009 τιμήθηκε με το Global 

Holcim Award Innovation Prize. 

Τα έργα της έχουν παρουσιαστεί 

σε εκθέσεις στο Εθνικό Μουσείο 

Ντιζάιν Cooper Hewitt και στη 

Μπιενάλε του Ρότερνταμ και 

έχουν δημοσιευθεί σε πολυάριθμα 

έντυπα συμπεριλαμβανομένων των 

εφημερίδων The New York Times, The 

Boston Globe και Huffington Post, και 

των περιοδικών Metropolis, Design 

Observer και Architect.

Spyros Raftopoulos 
(Greece) 

Spyros Raftopoulos has been head 

of the School of Architecture of the 

National Technical University of 

Athens since 2007. As an architect 

specia izing in Housing and Urban 

Revitalization, he has taught and 

given lectures to the School of 

Architecture of California State 

Polytechnic University, Pomona, 

Los Angeles, to the Department of 

Architecture of the University of 

British Columbia, Canada, and to 

the Pratt Institute of Design, New 

York. He has participated in many 

seminars, exhibitions of architectural 

works and conferences both in 

Greece and abroad. He is a member of 

research groups on issues related to 

academic and architectural subjects 

and a member of various committees 

of the National Technical University 

of Athens, of the Supreme Council 

for Personnel Selection and of the 

Research Foundation of Cyprus. He is 

also an examiner and adjudicator of 

the State Scholarships Foundation. 

He studied at the School of 

Architecture of the National Technical 

University of Athens and completed 

his postgraduate studies at the 

Institute of Advanced Architectural 

Studies (I.A.A S.), University of York, 

Great Britain.

Σπύρος Ραυτόπουλος 
(Ελλάδα) 

Ο Σπύρος Ραυτόπουλος είναι 

Πρόεδρος της Σχολής Αρχιτεκτόνων 

του Ε.Μ.Π. από το 2007. 

Αρχιτέκτονας με ειδικότητα στην 

κατοικία και την αστική ανάπλαση, 

δίδαξε και έδωσε διαλέξεις στην 

Αρχιτεκτονική Σχολή του California 

State Polytechnic University, Pomona 

(Λος Άντζελες), στο Αρχιτεκτονικό 

Τμήμα του University of British 

Columbia (Καναδάς), και στο Pratt 

Institute της Νέας Υόρκης. Έχει 

συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς 

επίσης και σε σεμινάρια και εκθέσεις. 

Είναι μέλος σε πολλές ερευνητικές 

ομάδες για θέματα ακαδημαϊκού 

και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, 

όπως και μέλος της επιτροπής του 

Ε.Μ.Π., του Ανωτάτου Συμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και 

του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας 

της Κύπρου. Επίσης, είναι εξεταστής 

και κριτής στο Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Έχει σπουδάσει 

στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. 

και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών από το Πανεπιστήμιο του 

York της Βρετανίας. 

Rebar
(USA)

Founded in 2004, Rebar is an art 

and design studio based in San 
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Francisco, Ca ifornia, USA. Best 

known as the creators of “PARK(ing) 

Day” – an annual event where citizens 

transform metered parking spaces 

into temporary pub ic parks - Rebar’s 

work encompasses visual and 

conceptual public art, landscape 

design, urban intervention and 

temporary performance installation.

Rebar remixes the ordinary, 

repurposes the ubiquitous and 

restructures the fabric of the urban 

environment by exposing hidden 

assumptions and shared meanings 

embedded in the everyday experience 

of the built world.

Rebar has exhibited its work and 

lectured worldwide, including at 

such venues and institutions as 

the Venice Architecture Biennale, 

ExperimentaDesign Amsterdam, ISEA 

2009 Dublin, the American Institute 

of Architects, the Canadian Center for 

Architecture, the Harvard Graduate 

School of Design, Parsons School of 

Design, and U.C. Berkeley. Rebar is 

led by Matthew Passmore, John Bela, 

Blaine Merker and Teresa Aguilera. 

Rebar
(ΗΠΑ)

Το Rebar ιδρύθηκε το 2004 και 

είναι ένα στούντιο Τέχνης και 

Design με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, 

Καλιφόρνια, ΗΠΑ Περισσότερο 

γνωστοί ως οι δημιουργοί του «Ημέρα 

ΠΑΡΚ(αρίσματος)» (PARK(ing) 

Day) – ένα ετήσιο γεγονός, όπου 

οι πολίτες μεταμορφώνουν τους 

χώρους στάθμευσης με παρκόμετρο 

σε προσωρινά δημόσια πάρκα. Η 

δουλειά τους ενσωματώνει οπτική 

και εννοιολογική τέχνη σε δημόσιους 

χώρους, αρχιτεκτονική τοπίου, 

δημόσιες παρεμβάσεις και εφήμερες 

κατασκευές.

To Rebar αναμοχλεύει το 

συνηθισμένο, επαναπροσδιορίζει 

τα κοινά και αναδιαμορφώνει το 

φάσμα του αστικού περιβάλλοντος 

προβάλλοντας κρυμμένες 

υποθέσεις και μοιρασμένα νοήματα, 

ενσωματωμένα στην καθημερινή 

εμπειρία του δομημένου κόσμου.

Το Rebar έχει εκθέσει τις δουλειές του 

και έχει παραδώσει διαλέξεις σε όλο 

τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 

χώρων και ιδρυμάτων όπως η 

Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη 

Βενετία, το ExperimentaDesign 

του Amsterdam, το ISEA2009 στο 

Δουβλίνο, το Αμερικάνικο Ινστιτούτο 

Αρχιτεκτόνων, το Καναδικό Κέντρο 

Αρχιτεκτονικής, το Harvard Graduate 

School of Design, το Parsons School 

of Design και το U.C. Berkeley. Την 

καθοδήγηση του Rebar έχουν 

αναλάβει οι Matthew Passmore, 

John Bela, Blaine Merker και Teresa 

Aguilera.

Recetas Urbanas 
(Spain)

Recetas Urbanas architecture 

studio, founded in 2004 by architect 

Santiago Cirugeda, has been 

carrying out subversive design 

projects in distinct areas of urban 

reality, overcoming the lack of 

social and pub ic structures. From 

systematic public space occupation 

with containers, to prostheses 

construction in façades, patios, 

terraces and urban voids, the projects 

have always emerged somewhere 

in between legality and illega ity, 

highlighting the enormous control to 

which we are all subject. The number 

of different nationalities that already 

have passed by the studio, as well as 

the diverse type of work developed, 

create a dynamic environment. The 

daily life is not only made of technical 

architectural production but also 

of writing articles and lecturing on 

different cultural contexts (seminars, 

conferences, workshops, exhibitions 

and master courses). Nevertheless, 

the special driving force of Recetas 

Urbanas nowadays, is to be part of 

the “Collective Architecture” network, 

developing self-management and 

self-construction projects, sharing 

knowledge, ideas, experiences and 

friendship.

Recetas Urbanas 
(Ισπανία)

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Recetas 

Urbanas ιδρύθηκε το 2004 από τον 

αρχιτέκτονα Santiago Cirugeda. 

Υλοποιεί project ανατρεπτικού ντιζάιν 

σε διακριτές περιοχές της αστικής 

πραγματικότητας, ξεπερνώντας την 

έλλειψη κοινωνικών και δημόσιων 

δομών. Από τις συστηματικές 

καταλήψεις δημόσιων χώρων με 

κοντέινερ, μέχρι τις επεμβάσεις σε 

προσόψεις, προαύλια, ταράτσες 

και κενούς χώρους, τα project 

ακροβατούν μεταξύ νομιμότητας 

και παραβατικότητας, τονίζοντας 

τον υπέρμετρο έλεγχο που ασκείται 

σε όλους μας. Οι άνθρωποι πολλών 

και διαφόρων εθνικοτήτων που 

έρχονται σε επαφή με το γραφείο 

όπως και τα διαφορετικά έργα που 

αναπτύσσονται, δημιουργούν 

ένα δυναμικό περιβάλλον. Η 

καθημερινότητα του Recetas 

Urbanas μοιράζεται ανάμεσα στην 

αρχιτεκτονική δημιουργία, τη 

συγγραφή άρθρων και τις διαλέξεις 

με διάφορα πολιτιστικά θέματα 

(σεμινάρια, συνέδρια, εργαστήρια, 

εκθέσεις και πανεπιστημιακά 

μαθήματα). Ωστόσο, σήμερα, ο 

ιδιαίτερος στόχος του Recetas 

Urbanas είναι να δημιουργεί 

αυτοδιαχειριζόμενα project 

και project αυτοσυνδεόμενων 

κατασκευών, και να προσφέρει 

γνώση, ιδέες, εμπειρίες και φιλία 

μέσα από το δίκτυο «Συλλογική 

Αρχιτεκτονική».
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Recetas Urbanas / 
Santiago Cirugeda 
(Spain)

Santiago Cirugeda is an urban 

activist, artist and architect who 

works on projects which are quite 

removed from the premises of 

conventional urban planning. In his 

urban installations and performances 

he seeks out unrecognized leftover 

spaces between the lines of building 

laws and gives them (il-)legal asylum 

in the territory of public space. He 

ultimately works with the same 

survival strategies of migrants, who 

have conquered niches in a world that 

is a ien to them to find a place of their 

own, which society generally refuses 

to grant them. His projects, recetas 

urbanas or “urban prescriptions”, 

go from systematically occupying 

public spaces with dumpsters to 

adding prostheses on to facades, 

playgrounds, courtyards and even 

on sites. Some of his recent projects 

include the Poble Sec neighbourhood 

in Barcelona, the Institutional 

Prostheses at the Contemporary Art 

Museum (EACC) in Castellón, and the 

lecture hall building at the Fine Arts 

Faculty in Málaga. Santiago Cirugeda 

advocates citizen participation in 

the development of the city and for 

freedom to modify the environment, 

proposing creative and destabilising 

actions, ranging from the playful to 

the practical and even the subversive.

Recetas Urbanas / 
Santiago Cirugeda 
(Ισπανία)

Ο Santiago Cirugeda είναι ένας 

ακτιβιστής, καλλιτέχνης και 

αρχιτέκτονας που ασχολείται με 

έργα τα οποία απέχουν πολύ από 

τον συμβατικό αστικό σχεδιασμό. 

Αναζητά ελεύθερους χώρους που 

δεν προσδιορίζονται εύκολα από 

την πολεοδομική νομοθεσία και 

τους μετατρέπει σε ημιπαράνομα 

δημόσια άσυλα. Σε τελική ανάλυση, 

χρησιμοποιεί τις στρατηγικές 

επιβίωσης των μεταναστών που 

κατακτούν μια θέση σε έναν 

κόσμο που τους είναι ξένος και 

βρίσκουν ένα δικό τους μέρος, 

το οποίο η κοινωνία αρνείται εν 

γένει να τους παραχωρήσει. Τα 

σχέδιά του, οι recetas urbanas ή 

«αστικές συνταγές», περιλαμβάνουν 

από τη συστηματική κατάληψη 

χωματερών, μέχρι επεμβάσεις σε 

προσόψεις κτιρίων, παιδικές χαρές, 

προαύλια, ακόμα και σε οικόπεδα. 

Μερικά από τα πρόσφατα έργα του 

περιλαμβάνουν τη συνοικία Poble 

Sec στη Βαρκελώνη, την Institutional 

Prostheses στο Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης του Castellón, και την αίθουσα 

διαλέξεων της σχολής Καλών Τεχνών 

στη Málaga. Ο Santiago Cirugeda 

ζητά τη συμμετοχή των πολιτών 

για την ανάπτυξη της πόλης και 

την ελευθερία για την ανάπλαση 

του περιβάλλοντος, προτείνοντας 

ψυχαγωγικές, πρακτικές, ακόμα και 

ανατρεπτικές πράξεις δημιουργίας και 

αποσταθεροποίησης.

Christos Simatos 
(Greece)

Christos Simatos is a painter and 

photographer. He has presented 

a solo exhibition entitled Familiar–

Unfamiliar at the Athens Art Gallery, 

in 2009. He has participated in the 

group exhibitions Tracing Istanbul, 

Sismanoglio Megaro, Istanbul; 

Holy Theological School of Halki, 

Halki Island, Turkey; City of Athens 

Technopolis, 2010; Summer Days 

2010, Athens Art Gallery; A Pale Shade 

of White, Bellonion Foundation, 

Santorini Island, Greece, 2009; 

Summer Days 2009, Athens Art Gallery; 

Art Athina 2009 Exhibition; Image–space 

Action II, City of Athens Technopolis, 

2008; Capturing Utopia, Fournos 

Center for Digital Culture, Athens, 

2005. His work was presented at the 

Gallery E Hanco, Finland, in 2003. He 

studied at the Athens School of Fine 

Arts (A.S.F.A.) on scholarship of the 

Greek State Scholarship Foundation, 

1997-2002; the UCM Facultad Bellas 

Artes in Madrid, 2000; and at the 

Postgraduate Department of A.S.F.A., 

2005-2007.

Χρίστος Σιμάτος 
(Ελλάδα)

Ο Χρίστος Σιμάτος είναι ζωγράφος και 

φωτογράφος. Έχει πραγματοποιήσει 

μία ατομική έκθεση με τίτλο Οικείο 

Ανοίκειο στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών 

(2009). Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές 

εκθέσεις όπως: Ιχνηλατώντας την 

Κωνσταντινούπολη στο Σισμανόγλειο 

Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη, 

την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης 

και στην «Τεχνόπολις» του Δήμου 

Αθηναίων (2010), Μέρες καλοκαιριού 

2010 στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, 

Όψεις του λευκού στο Ίδρυμα Λουκά 

και Ευάγγελου Μπελλώνια στη 

Σαντορίνη (2009), Hμέρες καλοκαιριού 

2009 στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, 

Art Athina 2009, Εικόνα-χώρος Δράση 2 

στην «Τεχνόπολις» (2008), Capturing 

Utopia στο Κέντρο για τον Ψηφιακό 

Πολιτισμό «Φούρνος» στην Αθήνα 

(2005). Έργα του παρουσιάστηκαν 

στη Gallery Ε Hanco στη Φιλανδία, 

το 2003. Σπούδασε στην Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας 

(Α.Σ.Κ.Τ.) με υποτροφία του 

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με 

καθηγητές τους Γιάννη Ψυχοπαίδη 

και Μάριο Σπηλιόπουλο (1997-2002), 

στο Πανεπιστήμιο UCM Facultad 

Bellas Artes στη Μαδρίτη (2000) 

και στο Μεταπτυχιακό της Α.Σ.Κ.Τ. 

(2005-2007) με καθηγητές τους Τάσο 

Χριστάκη και Μάριο Σπηλιόπουλο.
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Dimitris Skouroyiannis 
(Greece)

Dimitris Skouroyiannis is a visual 

artist of high sensitivity, deep 

knowledge and understanding of 

his topics. His artistic work is the 

result of experiencing specific issues 

bearing multiple imp ications, rich 

in symbolism, which he expands and 

enriches with current existential 

matters and political and historical 

shortcomings. He has presented 

three solo exhibitions of his work 

and has participated in many 

group exhibitions. His work is part 

of public and private collections, 

in Greece and abroad. He studied 

painting and sculpture at the 

Athens School of Fine Arts and was 

awarded a scholarship of the Greek 

State Scholarship Foundation. He 

pursued his postgraduate studies 

at the School of Architecture of the 

National Technical University of 

Athens (Interdepartmental program 

“Design–Space–Culture”). He has 

taught painting at the Department 

of Plastic Arts and Art Sciences of the 

University of Ioannina.

Δημήτρης Σκουρογιάννης
(Ελλάδα)

Ο Δημήτρης Σκουρογιάννης 

είναι εικαστικός καλλιτέχνης που 

διαπνέεται από υψηλής ποιότητας 

ευαισθησία, γνώση και κατανόηση 

της θεματολογίας του. Τα έργα 

του είναι αποτέλεσμα βίωσης 

συγκεκριμένων θεμάτων που 

έχουν πολυποίκιλες προεκτάσεις 

και συμβολισμούς, τους οποίους 

επεκτείνει και εμπλουτίζει με τα 

σύγχρονα υπαρξιακά, πολιτικά 

και ιστορικά προβλήματα. Έχει 

εκθέσει το έργο του σε τρεις 

ατομικές και σε πολλές ομαδικές 

εκθέσεις. Έργα του βρίσκονται σε 

δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή 

Καλών Τεχνών της Αθήνας όπου 

σπούδασε ζωγραφική με καθηγητή 

τον Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη και 

γλυπτική με καθηγητή τον Γιώργο 

Χουλιαρά. Υπήρξε υπότροφος του 

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. 

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 

σπουδές στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

(Διατμηματικό πρόγραμμα 

«Σχεδιασμός–Χώρος–Πολιτισμός»). 

Έχει διδάξει ζωγραφική στο 

Τμήμα Πλαστικών Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Amalia Stavroulaki 
(Greece)

Amalia Stavroulaki is a painter and 

has presented her solo exhibitions in 

Athens at Gallery “7”, in 2004 and 2007 

and at the Olga Georgantea Gallery 

in 2000. Participations: Installation, 

Municipa ity of Athens; the Open Art 

book, Hillside Press Editions, Athens; 

EURO-World - Europeans painting for 

young cancer patients, Zappeio, Athens; 

Walking the Galleries, in the context 

of the Cultural Olympiad, Athens; 

100 years of Minerva, metro station 

exhibition space, Syntagma Square, 

Athens; One minute, Alba art bar, 

Athens; Antiracist laundry, General 

Secretariat for Youth, Athens; Africa, 

Granta magazine, Booze Coοperativa, 

Athens; Notes for a Tree and Recycling 

Instructions, “Melina” Cultural Center 

of the Municipality of Athens; The 

A-projects, T.A.F./The Art Foundation, 

Athens. Her work is part of many 

public and private art collections. She 

studied painting and stage design 

at the Athens School of Fine Arts. 

She was awarded three scholarships 

of the Greek State Scholarship 

Foundation.

Αμαλία Σταυρουλάκη 
(Ελλάδα)

Η Αμαλία Σταυρουλάκη είναι 

ζωγράφος και έχει παρουσιάσει 

ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα, στη 

γκαλερί «7» το 2004 και 2007 και 

στην «Όλγα Γεωργαντέα» το 2000. 

Συμμετοχές:  Εγκατάσταση του Δήμου 

Αθηναίων, Open Art των εκδόσεων 

Hillside Press στην Αθήνα, EURO-

World - Οι ευρωπαίοι ζωγραφίζουν για 

τους νεαρούς καρκινοπαθείς, Ζάππειο, 

Περίπατος στις Γκαλερί στο πλαίσιο 

της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας στην 

Αθήνα, 100 χρόνια Μινέρβα στο σταθμό 

του μετρό Συντάγματος, Οne minute 

στο χώρο τέχνης Alba art bar στην 

Αθήνα, Αντιρατσιστική μπουγάδα του 

Υπουργείου Νέας Γενιάς στον Άλιμο, 

Africa Περιοδικό Granta στο Booze 

Cooperativa στην Αθήνα, Σημειώσεις 

για ένα Δένδρο και Οδηγίες Ανακύκλωσης 

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 

Αθηναίων «Mελίνα», The A-projects 

του Τ.Α.F.-The Art Foundation στην 

Αθήνα. Έργα της βρίσκονται σε 

δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. 

Σπούδασε ζωγραφική με καθηγητή 

το Νίκο Κεσσανλή και σκηνογραφία 

με καθηγητή το Γιώργο Ζιάκα στην 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

της Αθήνας, κερδίζοντας τρεις 

υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών 

Υποτροφιών.

Lina Stergiou
(Greece)

Lina Stergiou is initiator and curator 

at large of Against All Odds. AAO 

project is her own concept with a view 

to redefine and promote Architecture. 

She is founder and director of  

LS/Architecture & Strategies, a 

practice that focuses on active 

research and inventive design  

(www.ls-architecture.com) 

and of Life Strategies non-profit 

organization.
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Her work focuses on the intersection 

of aesthetics and politics, the 

manifestation of the unfamiliar 

in Architecture and the role of the 

Avant-Garde in the architectural 

discipline. Her design projects have 

received awards (Special Diploma 

Leonardo 2009; Diploma of the 

Russian Union of Architects / 3rd 

Minsk International Biennale, 

among others), have been widely 

exhibited (Women architects in 

Europe in France, Italy, U.K., 

Spain and Ireland; Athens-scape 

in RIBA gallery, London; the 3rd 

International Cultural Festival 

in Busan, Korea; the national 

architectural exhibition of Patras 

Cultural Capital of Europe2006; the 

2nd and the 3rd Biennale of Young 

Greek Architects, among others), 

have been published internationally 

and have received distinctions 

in international architectural 

competitions (honorable mention 

in the international architectural 

competition of redefining the 

waterfront of the city of Busan, 

Korea, among others).

She is a writer whose work has 

been supported by scholarships, 

fellowships and grants, such as the 

Alexander S. Onassis Foundation, 

the Pratt Institute, the Stanley 

Seeger Visiting Fellowship in 

Research of Princeton University, 

and the Kingston University London. 

She has edited books, among them 

Revelation for the Greek Cultural 

Olympiad in 2004.

She is an educator – she has 

previously taught at the School of 

Architecture, National Technical 

University of Athens and at the 

University of Thessaly in Volos, 

Greece. She has de ivered public 

talks and lectures at Yale University, 

Princeton University, Istituto 

Universitario di Architettura di 

Venezia Italy, Laval University 

Canada, International Cultural 

Festival of Busan, Korea, among 

others.

She studied Architecture at the 

School of Architecture of the 

National Technical University of 

Athens, continued her postgraduate 

studies in the field of Architecture 

towards Urban Design in New York 

(Pratt Institute) and with Doctoral 

studies in the theoretical exploration 

of the Architectural Avant-Garde in 

London (Kingston University).

Λίνα Στεργίου
(Ελλάδα)

Η Λίνα Στεργίου είναι αρχιτέκτων, 

συγγραφέας, εντεταλμένη 

καθηγήτρια αρχιτεκτονικής, 

και γενική επιμελήτρια του 

Against All Odds. Οι δράσεις ΑΑΟ 

είναι μία δική της σύλληψη με 

στόχο τον επαναπροσδιορισμό 

της Αρχιτεκτονικής και την 

προώθησή της. Έχει ιδρύσει και 

διευθύνει το LS/Architecture & 

Strategies, με αντικείμενο τις 

θεωρητικές δραστηριότητες και 

τις πρωτοποριακές εφαρμογές του 

Ντιζάιν (www.ls-architecture.com) 

και τον οργανισμό Life Strategies.

Η δραστηριότητά της 

επικεντρώνεται στη σύζευξη 

αισθητικής και πολιτικής, στην 

εκδήλωση του ανοίκειου στην 

αρχιτεκτονική και στον ρόλο της 

πρωτοπορίας στο αρχιτεκτονικό 

επάγγελμα. Το αρχιτεκτονικό 

της έργο έχει βραβευτεί (Special 

Diploma Leonardo 2009 και 

Diploma of the Russian Union of 

Architects – 3rd Minsk International 

Biennale of Young Architects 

2009 κ.ά. ), έχει παρουσιαστεί σε 

διεθνείς εκθέσεις αρχιτεκτονικής 

(Women architects in Europe στο 

Παρίσι, την Ιταλία, την Αγγλία, 

την Ισπανία και την Ιρλανδία∙ 

Athens-scape στη RIBA gallery, 

Λονδίνο∙ στο 3ο Διεθνές Πολιτιστικό 

Φεστιβάλ της Busan, Κορέα∙ 

στην Πανελλήνια Αρχιτεκτονική 

Έκθεση στην Πάτρα Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2006∙ 

και στη 2η και 3η Μπιενάλε Νέων 

Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, κ.ά.), έχει 

δημοσιευτεί σε αρχιτεκτονικά 

περιοδικά (Παρίσι, Άμστερνταμ, Νέα 

Υόρκη, Βουκουρέστι, Σεούλ), και 

έχει διακριθεί σε αρχιτεκτονικούς 

διαγωνισμούς (Έπαινος στον διεθνή 

διαγωνισμό για τη διαμόρφωση του 

παραλιακού μετώπου της πόλης 

Busan, Κορέα, κ.ά.).

Έχει τιμηθεί με υποτροφίες και 

fellowships, όπως του Ιδρύματος 

Αλέξανδρος Α. Ωνάσης, του 

Πανεπιστημίου Pratt, του 

Πανεπιστημίου Kingston, και 

του Πανεπιστημίου Princeton 

(Stanley Seeger Fellowship in 

Research). Έχει επιμεληθεί τον 

κατάλογο Revelation του διεθνούς 

διαγωνισμού Ephemeral Structures 

(Πολιτιστική Ολυμπιάδα 2004), 

αφιερώματα σε διεθνή πολιτιστικά 

περιοδικά και ήταν μέλος της 

συντακτικής επιτροπής σημαντικών 

αρχιτεκτονικών περιοδικών.

Είναι εντεταλμένη καθηγήτρια 

αρχιτεκτονικής έχοντας 

διδάξει, μεταξύ άλλων, στη 

Σχολή Αρχιτεκτονικής του 

Ε.Μ.Πολυτεχνείου και στο Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. Έχει δώσει δημόσιες 

ομιλίες και διαλέξεις στα 

Πανεπιστήμια Princeton και Yale 

των ΗΠΑ, στο Πανεπιστημιακό 

Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της 

Βενετίας, στο Πανεπιστήμιο Laval 

του Quebec στον Καναδά, στο 

Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ της 

Busan στην Κορέα, κ.ά.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές 
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στην Αρχιτεκτονική με έμφαση 

στην Προβληματική της Πόλης 

στη Νέα Υόρκη (Pratt Institute) 

και με διδακτορικές σπουδές 

στη θεωρητική διερεύνηση της 

Αρχιτεκτονικής Πρωτοπορίας στο 

Λονδίνο (Kingston University).

Radhika Subramaniam 
(USA)

Radhika Subramaniam is the 

Director/Chief Curator of the 

Sheila C. Johnson Design Center 

at Parsons The New School for 

Design where she is also assistant 

professor. Her curatorial practice 

is cross-disciplinary and dialogic, 

committed to public pedagogy, 

critical urbanism, and po itical and 

social justice. Her projects include 

Living Concrete/Carrot City with 

Nevin Cohen, 2010; Art in Odd 

Places: Sign with Erin Donnelly, 

2009; Abecedarium for Our Times, 

Apexart, 2008; Rods and Cones: 

Seeing from the Back of One’s Head, 

South Asian Women’s Creative 

Collective, 2008; and Cities, Art 

and Recovery, LMCC, 2005–2006, 

a two-year international initiative 

focused on art and culture in the 

aftermath of catastrophe. Radhika 

Subramaniam was previously the 

director of cultural programs at 

Lower Manhattan Cultural Council 

(LMCC) and founding/executive 

editor of Connect: art.po itics.

theory.practice, an interdiscip inary 

art journal published by Arts 

International. She has a PhD in 

Performance Studies and an MS in 

Anthropology.

Radhika Subramaniam 
(ΗΠΑ)

Η Radhika Subramaniam είναι 

Διευθύντρια-Γενική Επιμελήτρια του 

Sheila C. Johnson Design Center, του 

Πανεπιστημίου Parsons The New 

School for Design και επίκουρος 

καθηγήτρια. Η μέθοδός της άπτεται 

διαφόρων επιστημονικών πεδίων, 

είναι διαλογική και αφοσιωμένη 

στη διαπαιδαγώγηση του κοινού, 

τις επικίνδυνες διαστάσεις της 

αστικοποίησης και την πολιτική και 

κοινωνική δικαιοσύνη. Στα project 

της συγκαταλέγονται οι εκθέσεις 

Living Concrete/Carrot City σε 

συνεργασία με τον Nevin Cohen 

(2010), Art in Odd Places: Sign με την 

Erin Donnelly (2009), Abecedarium 

for Our Times στο Apexart (2008), 

Rods and Cones: Seeing from the 

Back of One’s Head της South Asian 

Women’s Creative Collective (2008), 

και Cities, Art and Recovery στο 

LMCC (2005–2006), μία διετής 

διεθνής πρωτοβουλία με επίκεντρο 

την τέχνη και τον πολιτισμό στον 

απόηχο της καταστροφής. Η 

Radhika Subramaniam διετέλεσε 

διευθύντρια των πολιτιστικών 

προγραμμάτων του Πολιτιστικού 

Συμβουλίου του Νότιου Μανχάταν 

(LMCC) και ήταν η ιδρύτρια και 

εκδότρια του διαθεματικού 

καλλιτεχνικού εντύπου Connect: 

art.politics.theory.practice των 

εκδόσεων Arts International. 

Είναι κάτοχος διδακτορικού 

τίτλου στη Μελέτη Παραστατικών 

Τεχνών (Performance Studies) 

και μεταπτυχιακού τίτλου στην 

Ανθρωπολογία.

Vagelis Theodoridis 
(Greece)

Vage is Theodoris is a visual artist. 

He presented his first solo exhibition 

Return to our homeland at the 

“Kaplanon 5” Gallery, in Athens, in 

2009. He has participated in the 

group exhibitions Tribute to Michael 

Cacoyannis, Michael Cacoyannis 

Foundation, Athens, 2010; Obvious, 

City of Athens “Technopolis”, 

2010; Tracing Istanbul, Sismanoglio 

Megaro, Istanbul and City of Athens 

“Technopolis”, 2010; Secret Rooms, 

Thanassis Frissiras Gallery, Athens, 

2009; Notes for a Tree & Recycling 

Instructions and It happened in 

Athens, “Melina” Cultural Center of 

the Municipality of Athens, 2009; 

Metropolis, Athens Municipal Art 

Gallery, 2007; FataMorgana-Visual 

approach of Kavadias’ poetry, Benaki 

Museum, Pireos street Annexe, 

Athens, 2006; Routes, “Patras 2006” 

–Cultural Capital of Europe, 2006; 

Strictly Appropriate, Byzantine and 

Christian Museum of Athens, 2005; 

artists’ exhibition, Istanbul, 2005. 

Part of his work belongs to private 

collections. He attended the 7th 

Painting Workshop of the Athens 

School of Fine Arts and graduated 

in 2006. 

Βαγγέλης Θεοδωρίδης 
(Ελλάδα)

Ο Βαγγέλης Θεοδωρίδης 

είναι εικαστικός καλλιτέχνης. 

Παρουσίασε την πρώτη του 

ατομική έκθεση Νόστιμον Ήμαρ 

στην «Καπλανών 5» στην Αθήνα 

το 2009. Έχει συμμετάσχει στις 

ομαδικές εκθέσεις Αφιέρωμα στον 

Μιχάλη Κακογιάννη στο Ίδρυμα 

Μιχάλης Κακογιάννης στην 

Αθήνα (2010), Οφθαλμοφανές 

στην «Τεχνόπολις» του Δήμου 

Αθηναίων (2010), Ιχνηλατώντας την 

Κωνσταντινούπολη στο Σισμανόγλειο 

Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη 

και στην «Τεχνόπολις» (2010), Secret 

Rooms στη γκαλερί «Θανάσης 

Φρυσίρας» στην Αθήνα (2009), 

Σημειώσεις για ένα Δέντρο/Οδηγίες 

Ανακύκλωσης και Συνέβη στην Αθήνα 

στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» 

στην Αθήνα (2009), Metropolis στη 

Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών 

(2007), FataMorgana-Εικαστικές 
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προσεγγίσεις στην ποίηση του Καββαδία 

στο Μουσείο Μπενάκη–Κτίριο 

Οδού Πειραιώς (2006), Διαδρομές 

στο πλαίσιο της Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας «Πάτρα 2006», 

Αυστηρώς κατάλληλον στο Βυζαντινό 

και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών 

(2005), έκθεση καλλιτεχνών στην 

Κωνσταντινούπολη (2005). Έργα 

του ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. 

Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας, 

στο Ζ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής με 

καθηγητές τους Γιάννη Ψυχοπαίδη 

και Μάριο Σπηλιόπουλο και 

αποφοίτησε το 2006. 

Maria Theodorou
(Greece) 

Maria Theodorou is founding 

member and director of SARCHA 

(School of ARCHitecture for All), 

Athens. She has been in charge 

of the Un-built international 

programme (SARCHA – Athens 

Byzantine Museum 2008), 

coordinator of the Architecture 

Network (2001-2006), Council of 

Europe expert (2003), exhibition 

curator of Athenscape (RIBA, 2003), 

director of Ephemeral Structures 

in the city of Athens, International 

Architecture Competition (Athens 

2002-2003), editor of the Athens 

D.O.E.S. series (2003), national 

coordinator for the Archimed best 

practice EU pilot project (1996-

2001). Recent articles focus on 

architecture and the political: 

Architecture’s Critical Context, 

Architectural Resistance, Architecture 

and Activism, Inequalities and the 

Neoliberal city. She currently directs 

the CCR Athens Gerani (city resources 

reset) pilot project commissioned 

by the Hellenic Ministry for the 

Environment in the context of 

SARCHA’s 2010-11 program on CCR – 

ΠKΠ: CityCommonResource. 

She holds a PhD in History 

and Theory of Architecture 

(Architectural Association, 

London), a postgraduate diploma 

on Monument Restoration (La 

Sapienza, Rome), an undergraduate 

degree in architecture (Aristotle 

University of Thessaloniki, Greece), 

and was a Fulbright visiting fellow 

(School of Architecture, Princeton, 

2005).

Μαρία Θεοδώρου 
(Ελλάδα)

Η Μαρία Θεοδώρου είναι ιδρυτικό 

μέλος και διευθύντρια της SARCHA 

(School of ARCHitecture for All). Έχει 

διατελέσει επικεφαλής του Διεθνούς 

Προγράμματος Α-κτιστο (SARCHA 

– Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, 

2008), συντονίστρια του Δικτύου 

Αρχιτεκτονικής (ΥΠΠΟ 2001-2006), 

εμπειρογνώμονας Συμβουλίου της 

Ευρώπης (2003), επιμελήτρια της 

έκθεσης Athenscape (RIBA, Λονδίνο 

2003), διευθύντρια του διεθνούς 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

«Εφήμερες Κατασκευές στην 

πόλη της Αθήνας» (2002-2003), 

επιμελήτρια έκδοσης Αthens 

D.O.E.S. Series (2003) και εθνική 

συντονίστρια των δράσεων για 

τον πολιτισμό του ευρωπαϊκού 

προγράμματος Αrchimed (1996-

2001). Η σχέση της αρχιτεκτονικής 

με το πολιτικό βρίσκεται στο 

επίκεντρο δημοσιευμένων κειμένων 

της: Architecture‘s Critical Context, 

Αρχιτεκτονική Αντίσταση, Architecture 

and Activism, Νεοφιλελεύθερη Πόλη 

και Ανισότητες. Σήμερα, στο πλαίσιο 

του θεματικού προγράμματος 2010-

11 CCR-ΠKΠ: CityCommonResource 

– ΠόληKοινόςΠόρος της SARCHA, 

συντονίζει πιλοτική έρευνα (ΥΠΕΚΑ) 

για την ανάταξη και από κοινού 

νομή των ανθρώπινων, φυσικών και 

υλικών πόρων στην περιοχή Γεράνι 

στο κέντρο της Αθήνας. 

Είναι Διδάκτωρ Ιστορίας και Θεωρίας 

Αρχιτεκτονικής (Architectural 

Association, Λονδίνο), με 

μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης 

«Μελέτη και Αποκατάσταση 

Μνημείων» (La Sapienza, Ρώμη), 

πτυχίο Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ, και 

Fulbright Visiting Fellow (Σχολή 

Αρχιτεκτονικής Princeton, 2005).

Alexandros N. Tombazis 
(Greece)

Alexandros Tombazis is an 

acclaimed architect iving and 

working in Athens. He was awarded 

an honorary PhD by the Aristotle 

University of Thessaloniki in 2006 

and elected honorary fellow of the 

American Institute of Architects in 

1991. He divides his time between 

his architectural office, which 

employs about 40 people, and 

travel ing which combines his basic 

interests – architecture, painting, 

photography – and through these 

the exploration of yet another 

part of the world. His interest in 

technology and the first oil crisis 

made him turn towards the use of 

solar and alternative energy sources, 

which have become an integral part 

of his architectural design. Apart 

from those in Greece, projects have 

been built in Cyprus, Portugal, the 

Netherlands, Romania, Ukraine, 

the United Arab Emirates, Oman 

and China. Alexandros Tombazis has 

been awarded prizes in more than 

115 national, international or invited 

competitions. 

Αλέξανδρος Ν. Τομπάζης 
(Ελλάδα)

Ο Αλέξανδρος Τομπάζης είναι 

διακεκριμένος αρχιτέκτονας. 

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 

Εξελέγη επίτιμος διδάκτωρ του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
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Θεσσαλονίκης το 2006 και 

επίτιμο μέλος του Αμερικανικού 

Συλλόγου Αρχιτεκτόνων το 1991. 

Μοιράζει το χρόνο του μεταξύ 

του αρχιτεκτονικού γραφείου του 

που απασχολεί περίπου 40 άτομα 

και των πολλών ταξιδιών του στα 

οποία συνδυάζονται τα βασικά 

ενδιαφέροντά του: αρχιτεκτονική, 

ζωγραφική, φωτογραφία και 

μέσω αυτών η εξερεύνηση ενός 

ακόμα κομματιού του κόσμου. Το 

ενδιαφέρον του για την τεχνολογία 

και η πρώτη πετρελαϊκή κρίση 

τον έσπρωξαν να ασχοληθεί με 

τη χρήση της ηλιακής ενέργειας 

αρχικά και άλλων εναλλακτικών 

πηγών ενέργειας αργότερα, που 

γρήγορα αποτέλεσαν για εκείνον, 

υπό τη μορφή της αποκαλούμενης 

βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, 

αναπόσπαστο τμήμα της 

αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Έργα 

του έχουν κατασκευαστεί εκτός 

από την Ελλάδα και την Κύπρο, 

στην Πορτογαλία, την Ολλανδία, 

τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το 

Ομάν και την Κίνα. Έχει τιμηθεί 

με βραβεία σε περισσότερους 

από 115 πανελλήνιους και διεθνείς 

διαγωνισμούς ή διαγωνισμούς με 

πρόσκληση. 

Jilly Traganou
(Greece)

Professor Traganou is Director of 

Academic Affairs and Associate 

Professor at the Department of Art 

and Design History and Theory, 

Parsons The New School for Design, 

New York. She has previously taught 

architecture, art history and design 

at the University of Texas in Austin, 

and architecture at the University of 

Thessaly in Volos, Greece. She is the 

author of the book The Tokaido Road: 

Traveling and Representation in Edo 

and Meiji Japan (Routledge, 2004), 

a contributor to Suburbanizing the 

Masses (Ashgate, 2003) and Japanese 

Capitals (Ashgate, 2008) and co-

editor of Travel, Space, Architecture 

(Ashgate, 2009). She has published 

in the Journal of Modern Greek Studies, 

Design Issues, Journal of Design History, 

L’ architecture d’aujourd’hui, Journal for 

Architecture and Building Science of 

the Architectural Institute Japan, 

and Architecture in Greece. Her work 

has been supported by various 

institutions such as the Graham 

Foundation, the Program in Hellenic 

Studies at Princeton University, The 

Japan Foundation, the Japanese 

Ministry of Education (Monbusho), 

the European Union Science and 

Technology Program, and the Greek 

State Scholarship Foundation (IKY). 

She holds a PhD in Architecture from 

the University of Westminster where 

she was a Fellow during 1999-2000.

Jilly Traganou 
(Ελλάδα)

Η Jilly Traganou είναι Διευθύντρια 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο 

Τμήμα Ιστορίας και Θεωρίας 

της Τέχνης και του Ντιζάιν του 

Πανεπιστημίου Parsons The New 

School for Design της Νέας Υόρκης. 

Έχει διδάξει Αρχιτεκτονική στο 

πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και 

στο πανεπιστήμιο του Τέξας στο 

Ώστιν, όπου δίδαξε επίσης Ιστορία 

της Τέχνης και Ντιζάιν. Είναι η 

συγγραφέας του The Tokaido Road: 

Traveling and Representation in Edo 

and Meiji Japan (Routledge, 2004). 

Δοκίμιά της περιλαμβάνονται στις 

συλλογικές εκδόσεις Suburbanizing 

the Masses (Ashgate, 2003) και 

Japanese Capitals (Ashgate, 2008), 

ενώ υπήρξε συνεπιμελήτρια της 

έκδοσης Travel, Space, Architecture 

(Ashgate, 2009). Έχει δημοσιεύσεις 

σε περιοδικά όπως τα Journal of 

Modern Greek Studies, Design Issues, 

Journal of Design History, L’ architecture 

d’aujourd’hui, Journal for Architecture 

and Building Science του Ιαπωνικού 

Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, και το 

Architecture in Greece. Το έργο της το 

έχουν στηρίξει πολλοί θεσμοί και 

ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων 

του Ιδρύματος Graham, του 

Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Princeton, 

του Ιαπωνικού Ιδρύματος, του 

Ιαπωνικού Υπουργείου Παιδείας 

(Monbusho), του Προγράμματος 

Επιστήμης και Τεχνολογίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

ελληνικού Ιδρύματος Κρατικών 

Υποτροφιών (ΙΚΥ). Είναι κάτοχος 

διδακτορικού τίτλου στην 

Αρχιτεκτονική από το Πανεπιστήμιο 

Westminster, του οποίου και υπήρξε 

Ερευνητικός Συνεργάτης κατά το 

διάστημα 1999-2000.

George Tzirtzilakis 
(Greece)

George Tzirtzilakis is Assistant 

Professor at the Department of 

Architecture of the University of 

Thessaly, independent exhibition 

curator, program advisor for 

the DESTE Foundation for 

Contemporary Art, documentary 

editor on contemporary Greek 

architecture on the Hellenic 

Television (ET1) since 2005, and 

columnist for the newspaper TA 

NEA since 1999. He has been curator 

and commissioner of the Greek 

participation in the 52nd Biennale 

of Venice, 2007; deputy art director 

of the International Exhibition of 

Contemporary Art Outlook, Athens, 

2004; co-curator of the exhibitions 

The Overexcited Body, Milan and 

Sao Paulo, 2001; Aris Konstantinidis: 

Pictures and Drawings, Rethymno, 
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Greece, 2000; curator of the 

exhibition Π+Π=Δ: New Art from 

the seventies, DESTE Foundation 

for Contemporary Art, Athens, 

1999; the retrospective exhibition 

of Nikos Kessan is, Macedonian 

Museum of Contemporary Art, 

Thessaloniki, 1997; co-curator of the 

exhibition Greek Rea ities, Odense, 

Denmark, 1997; Ber in, 1996; of the 

architectural part of the exhibition 

Metamorphoses of the Modern, 

National Gallery, 1992; and of the 

Greek participation at the 5th 

Biennale of Architecture, Venice, 

1991. George Tzirtzilakis has been 

chief editor of The Art Magazine, 

1993-1997; co-editor and directing 

committee member of Tefhos 

magazine, 1989-1993; and head of 

research at the Hellenic Products 

Design Center on the history of 

Industrial Products in Greece, 

1986-2002. He has participated in 

seminars and collective volumes, 

edited monographies, special 

tributes and pub ished articles in 

newspapers, magazines, books and 

exhibition catalogues, in Greece and 

abroad.

Γιώργος Τζιρτζιλάκης 
(Ελλάδα)

Ο Γιώργος Τζιρτζιλάκης είναι 

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, ανεξάρτητος 

επιμελητής εκθέσεων, σύμβουλος 

προγράμματος του Κέντρου 

Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος 

ΔΕΣTE, επιμελητής σειράς 

ντοκιμαντέρ σύγχρονης ελληνικής 

αρχιτεκτονικής στην Ελληνική 

Τηλεόραση (ET1) από το 2005 και 

αρθρογράφος της εφημερίδας ΤΑ 

ΝΕΑ από το 1999. Έχει διατελέσει 

επιμελητής και επίτροπος της 

ελληνικής συμμετοχής στην 52η 

Διεθνή Έκθεση Τέχνης Μπιενάλε 

της Βενετίας (2007), αναπληρωτής 

καλλιτεχνικός διευθυντής της 

Διεθνούς Έκθεσης Σύγχρονης 

Τέχνης Outlook στην Αθήνα (2004), 

συνεπιμελητής των εκθέσεων 

The Overexcited Body στο Μιλάνο 

και Σάο Πάολο (2001), Άρης 

Κωνσταντινίδης: Φωτογραφίες 

και Σχέδια στο Ρέθυμνο (2000), 

επιμελητής της έκθεσης Π+Π=Δ: 

Νέα Τέχνη από τη δεκαετία του 

1970 στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ στην 

Αθήνα (1999) και της αναδρομικής 

έκθεσης του Νίκου Κεσσανλή στο 

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης στη Θεσσαλονίκη (1997), 

συνεπιμελητής της έκθεσης 

Ελληνικές Πραγματικότητες στην 

Odense στη Δανία (1997) και το 

Βερολίνο (1996), του αρχιτεκτονικού 

τμήματος της έκθεσης 

Μεταμορφώσεις του Μοντέρνου 

στην Εθνική Πινακοθήκη στην 

Αθήνα (1992) και της ελληνικής 

συμμετοχής στην 5η Μπιενάλε 

Αρχιτεκτονικής στη Βενετία (1991). 

Διετέλεσε αρχισυντάκτης του 

The Art Magazine (1993-1997), 

συνεκδότης και μέλος της επιτροπής 

διεύθυνσης του περιοδικού Τεύχος 

(1989-1993), και επικεφαλής έρευνας 

του Ελληνικού Κέντρου Σχεδιασμού 

Προϊόντων για την Ιστορία των 

Βιομηχανικών Προϊόντων στην 

Ελλάδα (1986-2002). Συμμετείχε σε 

συνέδρια και συλλογικούς τόμους, 

επιμελήθηκε μονογραφίες, ειδικά 

αφιερώματα και δημοσίευσε άρθρα 

σε εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία και 

καταλόγους εκθέσεων στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. 

Marios Angelos 
Voutsinas 
(Greece)

Marios Angelos Voutsinas is a 

jewelry, micro sculptures, interior 

designer and interior decorator 

with projects in Greece and 

abroad involving houses in urban 

and suburban areas as well as 

professional spaces of specific 

standards and high aesthetics. His 

jewelry and micro sculptures are 

also outstanding. His work can be 

found in the collections of important 

collectors and art connoisseurs as 

the Pieridi Collection, the Claude 

& Sydney Picasso Collection, the 

Karen Burke Goulandris Collection 

and many others worldwide. His 

work is exhibited at the Art Shop 

of the Benaki Museum, Pireos 

street Annexe. In 2004, Gema 

editions launched an album with a 

retrospective presentation of his 30 

years of creative work. Since 1978 

he has presented 15 solo exhibitions 

in Greece, Europe and the U.S. 

and has participated in many 

group exhibitions both in Greece 

and abroad. He studied Interior 

Architecture at the AKTO School of 

Art and Design.

Μάριος Άγγελος 
Βουτσινάς 
(Ελλάδα)

Ο Μάριος Άγγελος Βουτσινάς 

είναι ντιζάινερ κοσμημάτων, 

μικρογλυπτών και εσωτερικών 

χώρων. Ασχολείται με τη 

διακόσμηση εσωτερικών χώρων, 

με project στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό που αφορούν σε 

κατοικίες και επαγγελματικούς 

χώρους ειδικών προδιαγραφών 

και αισθητικής. Ιδιαίτερα 

σημαντική είναι και η δουλειά του 

στον χώρο του κοσμήματος και 

της μικρογλυπτικής. Έργα του 

περιλαμβάνονται σε συλλογές 

μεγάλων συλλεκτών και ανθρώπων 

της τέχνης όπως στη Συλλογή 

Πιερίδη, στη Συλλογή Claude & 

Sydney Picasso, στη Συλλογή της 

Karen Burke Goulandris και σε 
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πολλές άλλες συλλογές διεθνώς, 

ενώ δουλειά του παρουσιάζεται στο 

Art Shop του Mουσείου Mπενάκη 

στο Κτίριο της Οδού Πειραιώς. Το 

2004 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 

GEMA λεύκωμα με αναδρομική 

παρουσίαση των 30 χρόνων του 

δημιουργικού του έργου. Από 

το 1978 έχει πραγματοποιήσει 15 

ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα, 

την Ευρώπη και την Αμερική και έχει 

συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές 

εκθέσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Σπούδασε αρχιτεκτονική 

εσωτερικών χώρων στην ΑΚΤΟ.

Sarah Wigglesworth 
Architects 
(UK)

Sarah Wigglesworth Architects 

(SWA) was established in London, 

1994, by Sarah Wigglesworth, 

architect and Professor of 

Architecture at the University of 

Sheffield. The practice specia izes 

in low energy, sustainable building 

that inventively uses readily-

available materials and its work 

is informed by a wide range of 

influences driven by a theorization 

of issues unique to each project. 

Its portfo io includes private and 

social housing, masterplanning 

projects, cultural buildings, offices 

and structures for education, 

arts and sport. It is best known 

for its multiple award-winning, 

internationally acclaimed, 

pioneering house and associated 

office building, 9/10 Stock Orchard 

Street –The Straw House and 

Quilted Office– which employs a 

system of wailing that incorporates 

straw bales. The project also 

introduces innovative spatial, formal 

and material solutions to housing 

design.

SWA has won many awards and 

has been published worldwide in 

architectural books and magazines, 

including the Phaidon Atlas of 

Contemporary Architecture.  

Sarah Wigglesworth 
Architects 
(Ηνωμένο Βασίλειο)

Η εταιρία Sarah Wigglesworth 

Architects (SWA) ιδρύθηκε στο 

Λονδίνο το 1994 από τη Sarah 

Wigglesworth, αρχιτέκτονα και 

Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής στο 

Πανεπιστήμιο του Sheffield. 

Ειδικεύεται στην κατασκευή 

βιώσιμων κτιρίων χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης 

χρησιμοποιώντας με ευρηματικό 

τρόπο εύκολα διαθέσιμα υλικά 

και αντλεί έμπνευση από ένα ευρύ 

φάσμα επιρροών που προκύπτει 

από την αναλυτική θεώρηση των 

μοναδικών στοιχείων κάθε project. 

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας 

συμπεριλαμβάνει την κατασκευή 

ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων, 

project σχεδιασμού μεγάλων 

έργων, πολιτιστικών κτιρίων, 

γραφείων και εκπαιδευτικών, 

καλλιτεχνικών και αθλητικών 

κτιριακών υποδομών. Είναι ιδιαίτερα 

γνωστή για το βραβευμένο και 

διεθνώς αναγνωρισμένο project, 

The Straw House and Quilted 

Office, ένα πρωτοποριακό κτίριο 

στον αριθμό 9-10 της οδού Stock 

Orchard που συνδυάζει κατοικία 

και επαγγελματικό χώρο, στο 

οποίο χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

τοιχοποιίας που ενσωματώνει 

δεμάτια από άχυρο. Το project 

εισάγει επίσης καινοτόμες λύσεις 

χώρου, μορφής και υλικών στο 

ντιζάιν κατοικιών.

Η SWA έχει λάβει πολλά βραβεία 

και έχει συμπεριληφθεί σε 

αρχιτεκτονικά βιβλία και περιοδικά 

διεθνώς μεταξύ των οποίων και στον 

Άτλαντα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 

Φαίδων (The Phaidon Atlas of 

Contemporary Architecture.).

Worldbike
(USA)

Worldbike is an international 

network of bicycle designers, 

industry leaders, and international 

development professionals, 

working together to provide 

transportation solutions and create 

income-generating opportunities 

for the world’s poor. All across 

the developing world, people use 

bicycles the way we use pickup 

trucks and school busses. However, 

the bicycles sold in developing 

countries are those designed for 

recreation and are ill-suited to 

carrying loads. Worldbike designs 

higher-strength, longer-wheelbase 

bicycles with integrated cargo 

capacity. It conducts trial markets 

to determine the ideal price levels, 

works with the bike industry to 

get the best quality parts and 

frames at the lowest cost, and 

partners with international 

development organizations ike 

Kickstart International to sell and 

distribute the bicycles. In May of 

2007, Worldbike was selected by 

the Cooper-Hewitt National Design 

Museum to have two load-carrying 

bicycles in their “Design for the Other 

90%” exhibition.

Worldbike
(ΗΠΑ)

Η Worldbike είναι ένα διεθνές 

δίκτυο σχεδιαστών ποδηλάτου, 

βιομηχάνων και επαγγελματιών 

διεθνών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων που συνεργάζονται 

για την εξεύρεση λύσεων στον 

τομέα των μεταφορών και τη 

δημιουργία ευκαιριών για αύξηση 

του εισοδήματος των φτωχών του 

κόσμου. Σε όλο τον αναπτυσσόμενο 

κόσμο, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν 

το ποδήλατο όπως εμείς 

χρησιμοποιούμε τα φορτηγάκια και 
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τα σχολικά λεωφορεία. Εντούτοις, 

τα ποδήλατα που πωλούνται στις 

αναπτυσσόμενες χώρες είναι 

σχεδιασμένα για ψυχαγωγία και 

όχι για τη μεταφορά φορτίων. Η 

Worldbike σχεδιάζει πιο ανθεκτικά 

ποδήλατα με μακρύτερο μεταξόνιο 

και με μεγαλύτερη χωρητικότητα 

φορτίου. Ερευνά δοκιμαστικές 

αγορές για να καθορίσει τα ιδανικά 

επίπεδα τιμών και συνεργάζεται 

με τη βιομηχανία ποδηλάτων 

για να εξασφαλίζει ποιοτικότερα 

εξαρτήματα και σκελετούς με 

το χαμηλότερο κόστος, καθώς 

και με διεθνείς αναπτυξιακούς 

οργανισμούς όπως η Kickstart 

International για την πώληση και 

τη διανομή των ποδηλάτων. Τον 

Μάιο του 2007, το National Design 

Museum επέλεξε δυο ποδήλατα 

μεταφοράς φορτίων της Worldbike 

για την έκθεση «Design for the Other 

90%».

Worldbike /  
Ross Evans 
(USA)

Ross Evans is a Stanford‐trained 

engineer, adventurer, inventor, 

humanitarian, yogi and design 

catalyst. In 1995, at the age of 19, 

he traveled to Managua carrying 

with him bike tools, a welder, and 

a question for his undergraduate 

thesis project. Alongside a group 

of war-disabled men, he set out in 

pursuit of a simple cargo-carrying 

bicycle solution. In the process, Ross 

Evans discovered how to enable 

a beautiful machine (the bicycle) 

to meet more needs and desires 

than ever before. What began 

in 1995 became two pioneering 

organizations – Worldbike and 

its altruistic “for-profit” sib ing, 

Xtracycle. Worldbike’s mission is 

to measurably improve the lives of 

people in poverty through universal 

access to bicycles and its vision is 

that, by 2030, access to bicycles 

has ensured that lack of personal 

mobility is no longer an impediment 

to healthcare, education, and 

employment.

Worldbike / 
Ross Evans 
(ΗΠΑ)

Ο Ross Evans είναι πτυχιούχος 

μηχανικός του Πανεπιστημίου 

Stanford, άνθρωπος της περιπέτειας, 

εφευρέτης, ανθρωπιστής, λάτρης 

του διαλογισμού και πραγματικός 

καταλύτης για το χώρο του 

ντιζάιν. Το 1995 ταξίδεψε στη 

Μανάγκουα έχοντας μαζί του 

εργαλεία ποδηλάτων, ένα μηχάνημα 

συγκόλλησης, και μια ερώτηση 

για την προπτυχιακή εργασία του. 

Μαζί με μια ομάδα αναπήρων 

πολέμου, άρχισε να αναζητά μια 

απλή λύση για την κατασκευή 

ενός ποδηλάτου για μεταφορά 

φορτίων. Στην πορεία ανακάλυψε 

με ποιο τρόπο μπορεί να αυξήσει 

τις δυνατότητες μιας όμορφης 

μηχανής, όπως το ποδήλατο, ώστε 

να ανταποκριθεί σε περισσότερες 

ανάγκες και επιθυμίες από ποτέ. 

Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας 

ήταν η δημιουργία δύο πρωτοπόρων 

οργανισμών, της Worldbike και του 

«κερδοσκοπικού συνοδοιπόρου» 

της με την «αλτρουιστική διάθεση», 

Xtracycle. Σκοπός της Worldbike 

είναι να βελτιώνει αισθητά τη ζωή 

των φτωχών ανθρώπων μέσω της 

ανοικτής πρόσβασης στα ποδήλατα 

ενώ το όραμά της είναι, μέχρι το 

2030, η χρήση των ποδηλάτων 

να έχει διασφαλίσει ότι η έλλειψη 

μέσων προσωπικής μετακίνησης 

δεν θα αποτελεί πλέον τροχοπέδη 

για την πρόσβαση στην υγεία, την 

εκπαίδευση και την εργασία.
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Images 

We are immensely grateful to those individuals, 

studios, groups and institutions that have allowed 

us to reproduce images. AAO project has endeav-

oured to respect the rights of third parties and if 

any such rights have been overlooked in individual 

cases, the mistake will be correspondingly amend-

ed where possible. The majority of the images were 

sourced from the participants’ personal archives. 

Unless otherwise specified, copyright on the repro-

duced works lies with the respective artists.

Για τις εικόνες 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την απέραντη 

ευγνωμοσύνη μας σε εκείνα τα άτομα, στούντιο, 

ομάδες και ιδρύματα που μας επέτρεψαν την 

αναπαραγωγή των εικόνων. Οι δράσεις ΑΑΟ 

προσπάθησαν ιδιαίτερα να σεβαστούν τα 

δικαιώματα των τρίτων και αν παρόλα αυτά έχουν 

υπάρξει τυχόν παραβλέψεις σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις, το σφάλμα θα διορθώνεται 

αντίστοιχα, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η πλειοψηφία 

των εικόνων προέρχεται από τα προσωπικά αρχεία 

των συμμετεχόντων. Το αναπαραγόμενο έργο 

είναι πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων 

καλλιτεχνών, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά.

Texts | Για τα κείμενα 

Τα κείμενα του Συνέδριου 1 είναι πνευματική 

ιδιοκτησία των συγγραφέων τους. | 

Copyrights on the produced documents for Confer-

ence 1 lies with the respective authors.

          






