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Ένας μαραθώνιος διάλογος με τη διεθνή αρχιτεκτονική
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Η νέα γενιά Ελλήνων αρχιτεκτόνων αποκαλύπτει τη δική της αφετηρία
έμπνευσης και δημιουργίας.

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, το αρχιτεκτονικό περιοδικό ΔΟΜΕΣ και η διαδικτυακή βιβλιοθήκη έργων
ελληνικής αρχιτεκτονικής ΔΟΜΕΣ INDEX διοργανώνουν την Ημερίδα ‘Αφετηρίες’, το Σάββατο 4 Ιουνίου,
στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, με ελεύθερη είσοδο. Στην Ημερίδα “Αφετηρίες”, 45 Έλληνες
αρχιτέκτονες κάτω των 45 χρόνων, παρουσιάζουν έργα αστέρων της διεθνούς αρχιτεκτονικής όπως της
Zaha Hadid, του Peter Zumthor, του Giuseppe Terragni, της Lina Bo Bardi και του Louis Kahn, που
αποτέλεσαν σημείο αναφοράς της δικής τους έμπνευσης και εξέλιξης. Ταυτόχρονα, 10 καταξιωμένοι
αρχιτέκτονες και καθηγητές Πανεπιστημίου σχολιάζουν.

Δείτε αναλυτικά τους συμμετέχοντες της Ημερίδας εδώ: http://domesindex.com/afetiries/

Η Ημερίδα ξεκινά στις 10.30 και χωρίζεται σε πέντε διαφορετικές συνεδρίες. Τα έργα που θα παρουσιαστούν
προέρχονται από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία έως το ουτοπικό καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα
χρήσεων: ιδιωτικές κατοικίες, πολυκατοικίες, στοές, περίπτερα, μουσεία, θέατρα, εκκλησίες, σχολεία και
σιδηροδρομικούς σταθμούς από τις αρχές του 1800 έως και σήμερα.

Η ημερίδα απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, σχεδιαστές εσωτερικού χώρου και τοπίου, φοιτητές, καλλιτέχνες,
πολιτικούς μηχανικούς αλλά και σε όσους ασχολούνται με την αρχιτεκτονική και το design.

ΔΟΜΕΣ

Οι ΔΟΜΕΣ είναι ένα περιοδικό αφιερωμένο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, νοούμενο σε όλες του τις
κλίμακες, από το μικρό κτίσμα ως τον αστικό χώρο. Εξ ολοκλήρου δίγλωσσες, συνιστούν ένα σημείο επαφής
της ελληνικής με τη διεθνή αρχιτεκτονική πραγματικότητα.



Τα έργα που παρουσιάζονται προέρχονται από όλον τον κόσμο, και με την ερμηνευτική συμβολή σύντομων
θεωρητικών κειμένων γραμμένων από διακεκριμένους αρχιτέκτονες και άλλους ειδήμονες, διατηρούν
προσήλωση στο συγκεκριμένο και το ρεαλιστικό. Επιδιώκουν έτσι να συμβάλουν στην ουσιαστική
ενημέρωση του επαγγελματία, του δημόσιου λειτουργού, του φοιτητή, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου για την
αρχιτεκτονική και την ποιότητα του περιβάλλοντος.
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Το ΔΟΜΕΣ INDEX είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή αρχειοθέτησης, αναζήτησης και παρουσίασης
πραγματοποιημένων έργων Ελληνικής αρχιτεκτονικής. Τα έργα παρουσιάζονται με τη μέγιστη δυνατή
πληρότητα στοιχείων και οπτικού υλικού επιδιώκοντας να καλύψουν τις ανάγκες του φοιτητή, του ερευνητή,
του αρχιτέκτονα μελετητή και κατασκευαστή, και του ευρύτερου ενδιαφερόμενου κοινού. Το ΔΟΜΕΣ INDEX
εμπλουτίζεται με νέο υλικό σε εβδομαδιαία βάση. Έως σήμερα έχουν καταχωρηθεί 338 έργα.
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