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*η κυπριακή λέξη ”συντυσιές” αναφέρεται στις συνομιλίες μεταξύ ατόμων που έχουν προκύψει από τυχαία συνάντηση
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Το Θερινό Εργαστήριο 2015 βασίζεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής
εγκατάστασης η οποία εστιάζει στο χώρο, την ύλη και την σχεδιαστική διαδικασία με στόχο την
διαμόρφωση μιας ολιστικής εμπειρικής αντίληψης. Αποσκοπεί στη νοητή ενοποίηση των
επιμέρους δημόσιων χώρων σε ένα ενιαίο δίκτυο, μέσω ενός νέου, σύγχρονου στρώματος
αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων το οποίο καθίσταται ενεργοποιητής κοινωνικών δράσεων και
συλλογικής συνύπαρξης. Ως εμπνευστής, η κυπριακή λέξη ”συντυσιές” δίνει το έναυσμα για τη
δημιουργία χώρου που ενθαρρύνει τις δίχως προγραμματισμό δημόσιες δραστηριότητες οι οποίες
πηγάζουν από τη τυχαιότητα της συνεύρεσης στο χώρο.
Μέσα από την διαδικασία του σχεδιασμού και της κατασκευής θα τεθούν ποικίλα ερωτήματα τα
οποία διαχρονικά απασχολούν την αρχιτεκτονική. Ποιά η συσχέτιση της αρχιτεκτονικής μορφής με
τις γενεσιουργές φιλοσοφικές και κοινωνικές αφετηρίες που τη διέπουν; Τι ορίζεται ως
αρχιτεκτονική παρέμβαση και τι όχι; Πόσο η αρχιτεκτονική μπορεί να διαμορφώσει, να αλλάξει ή
να καθορίσει τον δημόσιο χώρο; Σε ποιό βαθμό ο υλικός κόσμος και οι ιδιότητές του δύναται να
συντείνουν στην επιτυχία ή αποτυχία έκφρασης των αρχιτεκτονικών εννοιολογικών ιδεωδών που
πλαισιώνουν ένα έργο; Πως ένα νέο έργο εντάσσεται σε ένα υφιστάμενο περιβάλλον; Πως
καθορίζεται από αυτό και πώς το καθορίζει; Επηρεάζεται η καθημερινή ζωή και οι δραστηριότητες
της από το χώρο στον οποίο συμβαίνουν;
Tα πιο πάνω ερωτήματα θα εστιάσουν στο φυσικό χώρο και συγκεκριμένα στον παραδοσιακό
πυρήνα της κοινότητας Λόφου στην Επαρχία Λεμεσού. Η περιοχή έχει επιλεγεί λόγω της
σαφούς έκφρασης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και της υλικότητας του πυρήνα του καθώς
και της επιτακτικής ανάγκης για τη δημιουργία μιας ευδιάκριτης και ενιαίας πορείας που θα
διαμορφώσει διαβαθμίσεις στο δίκτυο των παραδοσιακών δρόμων. Ο επαναπροσδιορισμός του
παραδοσιακού Κυπριακού δρόμου θα αποτελέσει κύριο ζητούμενο του εργαστηρίου,
βασισμένος στην υφιστάμενη πολυπλοκότητα
που αυτός εμπεριέχει και αφορά σε
δραστηριότητες, συναναστροφές, ιδιοκτησίες και συλλογικότητα. Ο πυρήνας της Λόφου,

εγκαταλελειμμένος από την ανθρώπινη δραστηριότητα για αρκετά χρόνια και πρόσφατα εποχιακά
επανακατοικημένος, αποτελεί ιδανική πλατφόρμα για την ανάπτυξη των ερωτημάτων που έχουν
τεθεί ως βάση για το εργαστήριο και τελικά τις χωρικές παρεμβάσεις ως αποτέλεσμα του
εργαστηρίου και προσπάθεια απάντησης των ερωτημάτων αυτών.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Το εργαστήριο στοχεύει στο να αναπτυχθεί και να διαμορφωθεί μια προσέγγιση, η οποία
ενθαρρύνει το συνδυασμό παραδοσιακών εργαλείων και μεθόδων κατασκευής με τις σύγχρονες
αρχιτεκτονικές αρχές και την αναλυτική προσέγγιση του ψηφιακού σχεδιασμού. Οι συμμετέχοντες
κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα περάσουν από όλα τα στάδια της διαδικασίας, που αρχίζει
με τη σύλληψη της αρχικής ιδέας, συνεχίζεται με την επεξεργασία ψηφιακών μέσων σχεδιασμού
και αναπαράστασης, τη δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων - ιδεών ώστε να προσαρμοστεί η
τελική ιδέα κατάλληλα στον χώρο, τη διαχείριση της υλικότητας και τελειώνει με την υλοποίηση της
τελικής κατασκευής στους προτεινόμενους χώρους.
Το τελικό αποτέλεσμα, σε φυσική κλίμακα (1/1), θα παρουσιαστεί και θα παραδοθεί στην τοπική
κοινότητα με σκοπό την ενεργοποίηση μελλοντικών προτάσεων και προσεγγίσεων.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Το εργαστήριο απευθύνεται σε Νέους Αρχιτέκτονες και Κύπριους Φοιτητές Αρχιτεκτονικών
ου
ου
Σχολών (2 έως 4 έτους), που φοιτούν σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού. Οι
ου
ου
ου
συμμετέχοντες, 30 στον αριθμό, θα επιλεγούν βάσει προτεραιότητας (4 , 3 και 2 έτους
σπουδών). Θα καταβληθεί προσπάθεια για ισότιμη εκπροσώπηση όλων των Πανεπιστημίων
(εσωτερικού και εξωτερικού) και θα ληφθεί υπόψη η σειρά υποβολής δήλωσης συμμετοχής.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ








ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€60)
Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει τη διαμονή σε αγροτουριστικό κατάλυμα για όλη την
περίοδο του εργαστηρίου στη Λόφου.
Καταβάλλονται προσπάθειες για χορήγηση ημιδιατροφής στους συμμετέχοντες.
Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής αποστέλλοντας την στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του ΣΑΚ: cyprus.architects.association@cytanet.com.cy.
Αμέσως μετά την επιλογή των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα τύχουν ενημέρωσης, οι
υποψήφιοι καλούνται να πληρώσουν το κόστος συμμετοχής στα γραφεία του ΣΑΚ.
Τελική ημερομηνία αποστολής της αίτησης συμμετοχής: 15 Ιουνίου 2015
Τελική ημερομηνία καταβολής κόστους συμμετοχής: 22 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Το εργαστήριο θα έχει διάρκεια 10 ημερών και θα αποτελείται από 2 φάσεις, την Α’ φάση μελέτης
και σχεδιασμού και την Β’ φάση κατασκευής και συναρμολόγησης.
Δευτέρα 29 Ιουνίου: Πρώτη συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick
(10:0π.μ στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής)
Τρίτη 30 Ιουνίου: Έναρξη Εργαστηρίου στη Λόφου. (10:00π.μ στην πλατεία της Εκκλησίας
Παναγίας Χρυσολοφίτισσας)
Τετάρτη 01 - Πέμπτη 09 Ιουλίου: Σχεδιασμός και κατασκευή
Παρασκευή 10 Ιουλίου: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο κοινό
*Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 29 Ιουνίου κατά την έναρξη του
εργαστηρίου.
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