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AA Chania Progressions
4 Οκτώβρη – 14 Οκτώβρη 2016
Το 2016, το πρόγραμμα αρχιτεκτονικής ΑΑ Visiting School στα Χανιά θα συνεχίσει την σχεδιαστική έρευνα του επικεντρώνοντας
την προσοχή στην γενκή άποψη των χαρακτηριστικών της πόλης των Χανίων. Η πόλη των Χανίων είναι η δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη της Κρήτης. Τα Χανιά μπορούν να διαχωριστούν σε δύο μέρη: την παλιά και την μοντέρνα πόλη. Το
πρόγραμμα AA Visiting School θα αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο το κτιστό περιβάλλον είναι διαμορφωμένο και θα
εξερευνήσει δυνατότητες σχεδιασμού οι οποίες μπορούν να εφαμροστούν για την βελτίωση την επικοινωνίας και
λειτουργικότητας της πόλης. Ο διαδραστικός σχεδιασμός θα εφαρμοστεί σε συνδυασμό με μεθόδους παραγωγικής
μορφογένεσης για την κατασκευή και συναρμολόγηση ενός πρότυπου αρχιτεκτονικής κλίμακας 1-προς-1.
Κάθε έτος μία σειρά από σεμινάρια εκμάθησης σχεδιαστικών προγραμμάτων λαμβάνει χώρα ώστε οι συμμετέχοντες να
αναπτύξουν τις βασικές ικανότητές τους ως προς τον παραμετρικό έλεγχο σχεδιαστικών μορφών και να δημιουργήσουν
παρουσιάσεις διαδραστικού χαρακτήρα. Αυτά τα σεμινάρια ενσωματώνουν παράλληλα κατασκευαστικές τεχνικές επιτρέποντας
την επί-τω-έργο εμπειρία της υλοποίησης ενός αρχιτεκτονικού σχεδίου. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται μία σειρά από διαλέξεις και
ειδικά δρώμενα για την εξέλιξη των συμμετεχόντων ως προς την εξελικτή εμπέδωση σε θέματα νέων ανατομιών σχεδιασμού και
την ανάπτυξη ενός θεωρητικού υπόβαθρου σε θέματα που συμπεριλαμβάνουν μηχανικό έλεγχο, υπολογιστικό σχεδιαστικό
περιβάλλον, και την συστημική συνθετικότητα, και την πρωτοπορειακή προσέγγιση σχεδιασμού αστικού χαρακτήρα.
Εξέχοντα χαρακτηριστικά του προγράμματος / δεξιότητες
• Οι συμμετέχοντες αποτελούν μέλος ενός ενεργού περιβάλλον εκμάθησης, όπου η αναλογία μαθητών/διδασκόντων επιτρέπει
εξατομικευμένα σεμινάρια και συζητήσεις.
• Τα σχεδιαστικά εργαλεία του AA Greece VS περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε Autodesk Maya, Rhinoceros McNeel,
και Grasshopper για Rhino.
• Σεμινάρια αρχιτεκτονικής και σειρά διαλέξεων ενισχύουν τους κύριους στόχους του προγράμματος, τη διάδοση των
θεμελιωδών τεχνικών σχεδιασμού και των σχετικών μεθοδολογιών κριτικής σκέψης.
Δυνατότητα Συμμετοχής
Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε φοιτητές και επαγγελματίες αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού παγκοσμίως.
Πιστοποίηση
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσημη βεβαίωση παρακολούθησης
του Architectural Association Visiting School.
Αιτήσεις
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2016. Δεν χρειάζεται portfolio ή βιογραφικό σημείωμα, παρά
μόνο το έντυπο της αίτησης συμμετοχής με τα δίδακτρα. Για την ηλεκτρονική αίτηση ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.aaschool.ac.uk/STUDY/ONLINEAPPLICATION/visitingApplication.php?schoolID=377
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.aaschool.ac.uk/STUDY/VISITING/chania
http://greece.aaschool.ac.uk/
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