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9η BIENNALE ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την
ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής
έργων για την 9η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων. Στόχος των εκδηλώσεων της
Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων είναι η συγκέντρωση ενός αντιπροσωπευτικού
δείγματος των δραστηριοτήτων των νέων αρχιτεκτόνων, η ανάδειξη νέων δημιουργών και η
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής σκέψης και την
παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα σήμερα.
Στη Biennale γίνονται δεκτές συμμετοχές από αρχιτέκτονες ηλικίας έως και 45 ετών που
αφορούν σε υλοποιημένα έργα και μη υλοποιημένες προτάσεις, υπό τον όρο ότι
αντιστοιχούν σε πραγματικές αναθέσεις μελετών (περιλαμβανομένων και έργων που έχουν
διακριθεί σε διαγωνισμούς). Δεν επιτρέπεται η υποβολή σπουδαστικών εργασιών. Όλες οι
συμμετοχές θα εκτεθούν και τα έργα που θα επιλεγούν, θα παρουσιαστούν αναλυτικά
και θα δημοσιευθούν σε σχετικό κατάλογο που θα εκδώσει το ΕΙΑ. Παράλληλα, στον χώρο
της έκθεσης θα οργανωθεί ημερίδα, με προσκεκλημένους εισηγητές με στόχο την κριτική
αποτίμηση του συνόλου των έργων.
Στη φετινή Biennale, το Ε.Ι.Α. αποφάσισε να αναβαθμίσει τον ρόλο της επιτροπής επιλογής,
προσκαλώντας σημαντικούς θεωρητικούς και αρχιτέκτονες, να προβληματιστούν πάνω στο
υλικό που θα υποβληθεί και να επιλέξουν τα έργα της έκθεσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο
επισκέπτης της έκθεσης θα μπορεί να αναγνώσει αφενός τις επιλογές των κριτών και
αφετέρου τα αιτιολογικά τους κείμενα.
Η πενταμελής επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ε.Ι.Α., Ηλία Κωνσταντόπουλο και
τους αρχιτέκτονες, Κωνσταντίνα Κάλφα, Θεώνη Ξάνθη, Πάνο Τσακόπουλο και Κώστα
Τσιαμπάο.
Η έκθεση των έργων έχει ήδη προγραμματιστεί στο Μουσείο Μπενάκη οδού Πειραιώς,
από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2018, παράλληλα με την έκδοση του
καταλόγου.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα έργα τους μέχρι τις 20 Ιουνίου 2018.
Κάθε μελετητής ή ομάδα μελετητών μπορεί να υποβάλει για κρίση τρεις (3) το πολύ
προτάσεις, η κάθε μία σε διαφορετικό φάκελο με πλήρη στοιχεία. Στην έκθεση, κάθε
μελετητής μπορεί να εκπροσωπηθεί με ένα ή το πολύ δύο (2) έργα.
Για την κάθε πρόταση ζητούνται τα παρακάτω:
Α. Τα στοιχεία του έργου και του μελετητή (ή των μελετητών) και τα βιογραφικά τους.
Β. Μία σελίδα Α4, με τα στοιχεία της μελέτης, δηλαδή σύντομο ιστορικό (εργοδότης,
διαδικασία ανάθεσης αν πρόκειται για δημόσιο έργο, στοιχεία του διαγωνισμού αν πρόκειται
για διάκριση σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, βαθμός ή προοπτική υλοποίησης της μελέτης),
σύνοψη του ζητούμενου κτιριολογικού προγράμματος, ανάλυση των βασικών αρχών
σύνθεσης.
Γ. Έως τρεις σελίδες Α3, με σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών, αξονομετρικά ή προοπτικά,
φωτογραφίες, καθώς και όσα επιπλέον στοιχεία θεωρούν οι συμμετέχοντες χρήσιμα για
την κατανόηση της πρότασης.
Δ. Ένα cd, dvd ή USB stick με όλο το παραπάνω υλικό στην εξής μορφή:
Για το Α: σε Word και Excel – σε ελληνικά και αγγλικά
Για το Β: σε Word – σε ελληνικά και αγγλικά (τα κείμενα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις
250 λέξεις σε κάθε γλώσσα)
Για το Γ: σε [*.pdf] ή [*.eps] για τα σχέδια και σε μορφή [*.jpg] ή [*.tiff] για τις φωτογραφίες σε
ανάλυση 300 dpi.
Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να είναι χωριστά στην ηλεκτρονική τους μορφή (όχι ολόκληρες οι
σελίδες Α3, αλλά μεμονωμένα σχέδια, φωτογραφίες κ.λπ.)
Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνει στα γραφεία του Ε.Ι.Α., Μουσείο Μπενάκη κτήριο
Πειραιώς, (Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 1ος όροφος), Δευτέρα–Παρασκευή, ώρες
12.00‐15.00, με την ένδειξη «Για την 9η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων».
Το υλικό για την αναλυτική παρουσίαση όσων μελετών επιλεγούν, θα καθοριστεί κατά
περίπτωση έπειτα από σχετική συνεννόηση με τους αρχιτέκτονες.
Όλο το υλικό, εκτός από τα προπλάσματα που ενδεχομένως θα υποβληθούν, θα αποτελεί
ιδιοκτησία του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, που διατηρεί πλήρως το δικαίωμα
επανέκθεσης και δημοσίευσης τους.
Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ε.Ι.Α. στο
τηλέφωνο 210‐7216670, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@heliarch.gr και στην ιστοσελίδα
www.heliarch.gr

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
8 Μαΐου 2018
25 Ιουνίου 2018
10 Ιουλίου 2018
Σεπτέμβριος 2018

:
:
:
:

Προκήρυξη της 9ης Biennale
Λήξη υποβολής συμμετοχών
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Έκθεση και εκδηλώσεις της 9ης Biennale

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η εγγραφή στην 9η BIENNALE Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων γίνεται με την ακόλουθη
διαδικασία:
Οι αρχιτέκτονες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής που θα βρουν στην
ιστοσελίδα του Ε.Ι.Α. www.heliarch.gr και να καταβάλλουν το ποσό των 50,00€ για κάθε έργο
στον αριθμό λογαριασμού της ALPHA Bank 359 – 0020 – 0200 – 7317 (δικαιούχος Ελληνικό
Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής – IBAN: GR63 0140 3590 3590 0200 2007317)
Η απόδειξη κατάθεσης μπορεί να αποσταλεί:
 ηλεκτρονικά (scan της απόδειξης) στην διεύθυνση info@heliarch.gr
 στα γραφεία του Ε.Ι.Α. μαζί με την υποβολή των έργων.
Μόλις παραδοθεί η απόδειξη κατάθεσης στο Ε.Ι.Α., θα αποσταλεί η απόδειξη για το ποσό
της εγγραφής. Για να γίνει δεκτή κάποια συμμετοχή, θα πρέπει να έχει ήδη καταβληθεί το
παραπάνω ποσό.

Χορηγός 9ης Biennale:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
9η BIENNALE ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΡΓΟ / ΤΙΤΛΟΣ *

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΕΣ *

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ *

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ *

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ *

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ *

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / Τ.Κ. / ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX
ΚΙΝΗΤΟ
E ‐ MAIL

* Να συμπληρωθούν και στα αγγλικά
Το Ε.Ι.Α. δεν φέρει την ευθύνη της επαλήθευσης των στοιχείων που δηλώνουν οι
διαγωνιζόμενοι.

