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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή διπλωματούχων
μηχανικών στην 3η Biennale Aστικής και Aρχιτεκτονικής
αποκατάστασης στην Κοζάνη

To TEE/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της 3ης Biennale Aστικής και
Aρχιτεκτονικής αποκατάστασης (ΒRAU3), καλεί τους διπλωματούχους
μηχανικούς – μέλη του, να εκδηλώσουν το καταρχήν ενδιαφέρον τους (ΤΕΕ/ΤΔΜ,
Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη, tee_koz@tee.gr) έως την Παρασκευή 30
Οκτωβρίου 2015 για συμμετοχή στη διοργάνωση της Biennale που θα
πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη από 28 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβριου 2015.
Η Μπιενάλε τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ελληνικού
Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) και
διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης, το
Εργαστήριο Μορφολογίας-Ρυθμολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Δ.Π.Θ.,
το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Κοζάνης.
Βασικός στόχος της διοργάνωσης είναι να συμβάλει στη δυναμική αντίληψη του
όρου «αρχιτεκτονική κληρονομιά» στη Δυτική Μακεδονία, ως σταθερή αξία όχι
μόνο στα στενά όρια κάθε πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, μέσω
ανταλλαγής και διάχυσης πληροφοριών και γνώσεων σχετικών με την ιστορία, την
αρχιτεκτονική και την οικοδομική των ιστορικών κτηρίων/μνημείων, στα πλαίσια
μια αειφόρου μεθοδολογίας προστασίας, ανάδειξης και επανάχρησης τους.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
α) Έκθεση Έργων Αποκατάστασης στη Δυτική Μακεδονία των θεματικών
ενοτήτων που ακολουθούν και
β) Διεξαγωγή Ημερίδας με το αντικείμενο της έκθεσης (παρουσίαση μελετών) και
γενικότερα θέματα προστασίας-ανάδειξης.
Οι πόλεις από την Ελλάδα που συμμετέχουν στην τρίτη διοργάνωση της Μπιενάλε
BRAU3 είναι η Κοζάνη, η Ξάνθη και η Αλεξανδρούπολη.
Α) Συμμετοχή στην ΕΚΘΕΣΗ της BRAU 3:

Η Έκθεση έργων αποκατάστασης στη Δυτική Μακεδονία, αφορά την παρουσίαση,
σύγκριση και επαλήθευση σε διεθνή κλίμακα, των έργων αποκατάστασης της
αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της αναδιοργάνωσης των αστικών
χώρων της Δυτικής Μακεδονίας. Οι θεματικές ενότητες της είναι:
Α. Θέματα προστασίας ιστορικών κέντρων ιστορικών πόλεων,
Β. Αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων – συγκροτημάτων,
Γ. Στρατηγικές αναβίωσης εγκαταλελειμμένων κτηρίων σε αστικές και περιαστικές
περιοχές,
Δ. Βιομηχανική Κληρονομιά,
Ε. Επεμβάσεις-αποκατάσταση κτηρίων του μοντέρνου κινήματος
Οι παρουσιάσεις των έργων θα γίνουν με ΠΟΣΤΕΡ Α0 και προπλάσματα (αν
υπάρχουν) μελετών αποκατάστασης αρχιτεκτονικών έργων ήδη υλοποιημένων
ή υπό μελέτη ή σπουδαστική εργασία και θα συμπεριληφθoύν στον ιστοχώρο
της BRAU 3.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα
πόστερ μεγέθους Α0, στο οποίο θα παρουσιάζεται συνοπτικά η μελέτη και θα
συμπεριλαμβάνονται ιστορικά στοιχεία, σχέδια, 3d απεικονίσεις κ.α. και το οποίο
θα αναρτηθεί στο χώρο της έκθεσης.
Προδιαγραφές για κάθε πόστερ:
-περιγραφικά κείμενα στα Ελληνικά και Αγγλικά,
-γραμμικά σχέδια,
-φωτογραφίες,
-φωτορεαλιστικά κλπ
Η διάταξη και το στήσιμο του πόστερ Α0, επαφίεται στην αισθητική κάθε μελετητή.
Για τη διάταξη και το στήσιμο πόστερ θα υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το
Δ.Π.Θ.
Κάθε έργο αποκατάστασης θα καταλαμβάνει ένα πόστερ. Είναι δυνατή η
παρουσίαση και περισσότερων του ενός έργων, αρκεί η περιγραφή κάθε έργου να
είναι κατανοητή και επαρκής.
Τα πόστερ θα τυπωθούν σε έγχρωμο χαρτί και θα παραδοθούν στην οργανωτική
επιτροπή μέχρι την Δευτέρα 16/11/2015.

Β) Συμμετοχή στην ΗΜΕΡΙΔΑ της BRAU 3

Η ημερίδα στην πόλη της Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του
Ιστορικού Λαογραφικού & Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Συνδέσμου
Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης στις 28 Νοεμβρίου 2015.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με ομιλίες (10-15 min) σχετικές με τις
πιο πάνω θεματικές ενότητες, με παρουσιάσεις των μελετών αποκατάστασης που
θα συμμετάσχουν στην έκθεση ή με ομιλία σχετική με τη γενικότερη φιλοσοφία
της BRAU3
Οι ομιλίες θα παραδοθούν σε ψηφιακή και έντυπη μορφή και θα αναρτηθούν στον
ιστοχώρο της BRAU 3.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
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