ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΩΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΕΙΑ 2017 +
Βραβεία Σπουδαστικής Αρχιτεκτονικής Φωτογραφίας

Παράλληλα με τον διαγωνισμό των ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΙΑ 2017, προκηρύσσεται
Διαγωνισμός Αρχιτεκτονικής Φωτογραφίας για σπουδαστές από Σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ
οποιασδήποτε κατεύθυνσης, από όλη την Ελλάδα, με θέμα τα κτίρια που έχουν επιλεγεί
στην Α φάση του διαγωνισμού των βραβείων αρχιτεκτονικής. Οι συμμετέχοντες στον
φωτογραφικό διαγωνισμό σπουδαστές καλούνται να επισκεφθούν τα κτίρια που έχουν
προκριθεί για τη Β φάση του διαγωνισμού των Βραβείων Αρχιτεκτονικής, να τα
κατανοήσουν βιωματικά και να τα προβάλουν με τη δική τους οπτική, μέσω της
φωτογραφικής αποτύπωσης.

1. Υποψήφιες για βράβευση μπορούν να είναι φωτογραφίες αρχιτεκτονικών έργων που
έχουν επιλεγεί στην Α φάση του Διαγωνισμού των Βραβείων Αρχιτεκτονικής 2017 (η λίστα
επισυνάπτεται)
2. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες και να έχουν την ιδιότητα του
σπουδαστή ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού, οποιασδήποτε επιστημονικής
κατεύθυνσης.
3. Κάθε σπουδαστής μπορεί να καταθέσει έως 3 το πολύ φωτογραφίες σε φάκελο προς
το ΕΙΑ, ανεξάρτητα αν το θέμα τους καλύπτει ένα ή περισσότερα έργα. Οι
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει με δική τους πρωτοβουλία και έξοδα να έχουν επισκεφθεί τα
κτίρια.
4. Η κάθε φωτογραφία πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο κείμενο με την
ταυτότητα (όνομα και Σχολή) του διαγωνιζομένου, τα στοιχεία του αρχιτεκτονικού έργου,
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογράφησης (μηχανή, φακοί, διάφραγμα, έκθεση κλπ.),
τον τίτλο της φωτογραφίας και, εφ’ όσον το επιθυμεί ο δημιουργός της,
σύντομο επεξηγηματικό κείμενο.
5. Ετικέτα με τα βασικά μόνον στοιχεία ταυτότητας (όνομα και Σχολή, στοιχεία έργου,
τίτλος φωτογραφίας) πρέπει να βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάθε εκτυπωμένης
φωτογραφίας, όπως και στον οπτικό δίσκο που θα συνοδεύει τις κατατιθέμενες
φωτογραφίες.
6. Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες και πρέπει να είναι
εκτυπωμένες σε υψηλής ποιότητας φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων Α4. Πρέπει επίσης να
συνοδεύονται από οπτικό δίσκο, που θα περιέχει όλα τα στοιχεία ταυτότητας που

αναφέρονται παραπάνω σε αρχείο .doc, καθώς και τις φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή,
ανάλυσης 300 dpi
7. Προβλέπεται η απονομή τριών ισοτίμων βραβείων φωτογραφίας, ανεξάρτητα από
την κατηγορία του αρχιτεκτονικού έργου και ανεξάρτητα από το αν το φωτογραφούμενο
έργο τελικώς βραβευθεί.
8. Δεν προβλέπεται καταβολή χρηματικής εισφοράς για τους συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό σπουδαστικής φωτογραφίας
Η κατάθεση των φωτογραφιών του σπουδαστικού διαγωνισμού φωτογράφησης θα
πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 στα γραφεία του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, στο Μουσείο Μπενάκη της οδού
Πειραιώς (Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 1 ος όροφος)

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΙΑ 2017 | ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Α’ ΦΑΣΗΣ

















ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Architect’s Villas | Δύο πέτρινες κατοικίες στη Μεσσηνιακή Μάνη
hhh architects | Νικήτας Χατζημιχάλης_Ιωάννα Χολέβα
Καλύβα | Εξοχική κατοικία στην Αρχαία Ολυμπία
Angeles Mira
Από την Ε.Ο.. Πύργου – Πάτρας, στρίβετε δεξιά στην εκκλησία, ανεβαίνετε τον δρόμο,
στρίβετε δεξιά στο Touris Club, ανεβαίνετε λίγο και αμέσως δεξιά είναι η είσοδος της
καλύβας.
Χάνσεν | Κτίριο κατοικιών στην Αθήνα
ΑΡΕΑ, Architecture Research Athens | Σ. Δαούτη, Γ. Μητρούλιας, Μ. Ραυτόπουλος
Χάνσεν 49 (κοντά στο σταθμό του ηλεκτρικού Άγιο Ελευθέριο
Μονόχορδο | Κατοικία στην Αγριά, Μαγνησία
Ζήσης Κοτιώνης
Κατοικία στα Μέγαρα
Tense Architecture Network | Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος, Κώστας Μαύρος
Πολυκατοικία | Inside – Out (Νέο Ψυχικό)
Νίκος Κτενάς
Ε. Βενιζέλου 52 & Θεμιστοκλέους , Ν. Ψυχικό
H_Orizon | Εξοχική κατοικία στην Αντίπαρο
Vois architects | Φάνια Σινανιώτη, Κατερίνα Βορδώνη, Μάρθα Γεωργίου
https://www.google.gr/maps/place/Antiparos/@36.9796592,25.0655074,639m/data=!3m1!
1e3!4m5!3m4!1s0x149864407bbb39e3:0x400bd2ce2b9c710!8m2!3d36.9884302!4d25.040
6679?hl=en

ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αστικό
Περιβάλλον
και
βιώσιμες
εγκαταστάσεις πολιτισμού στη Δυτική
Θεσσαλονίκη Θέατρο και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης
Ν. Καλογήρου, Π.ς Βασιλειάδης, Τ.Βασιλειάδης, Β. Ευταξά, Ν. Καραμήτρου, Δ. Σιμώνης,
Α.Φιλίππου
https://www.google.gr/maps/place/Meg.+Alexandrou+22,+Ampelokipi+561+21/@40.65413
87,22.9211547,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a83993fa5b6697:0x8d2aa746868ebb4
7!8m2!3d40.6541387!4d22.9233487
https://www.facebook.com/pages/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE
%BD%CF%84%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%BF‐
%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%
8C‐%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF‐
%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CF%89%CE%
BD/159798007744885
Anhhinga | Beach Club στη Mugla, Τουρκία
K‐studio
Ελαιουργείο στην Πύλο
Δημήτρης Θωμόπουλος & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες
Δ’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γλυφάδας
KLab Architecture – Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος
Πύργου 3, Γλυφάδα



















Apivita – Hive | Κτίριο βιομηχανικής παραγωγής καλλυντικών και γραφείων (Μαρκόπουλο)
Στέλλα Παντελιά, Ζωή Μπαλαμπάνη, Νίκος Γεωργούσης
https://www.google.gr/maps/dir//APIVITA+SA+‐
+APIVITA+%CE%91%CE%95%CE%92%CE%95/@37.867461,23.9144163,491m/data=!3m1!1e
3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x0:0xf448b928af9825f8!2m2!1d23.913384!2d37.866915?hl
=en
Framing the Horizon | Κέντρο Φυσικής Πλάσματος και Laser (CPPL) (Ρέθυμνο)
sparch Sakellaridou/Papanikolaou Architects |
Ρένα Σακελλαρίδου, Μόρφω Παπανικολάου
https://goo.gl/maps/j21duMaSzLy
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
Ανακαίνιση εξοχικής κατοικίας στο Νιο Χωριό Αποκορώνου Χανίων
Αριστομένης Βαρουδάκης
https://www.google.gr/maps/place/Neo+Chorio+730+03/@35.429955,24.1259715,14z/dat
a=!4m5!3m4!1s0x149c81d5a2388799:0x76005b30da87ffe4!8m2!3d35.4215149!4d24.1391
601
Επανάχρηση και μετασχηματισμός της πρώην καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου στο Βόλο σε
πανεπιστημιακό κτίριο (Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
Κώστας Αδαμάκης, Αριστοτέλης Θεοχαρόπουλος , Κώστας Προγκίδης
https://www.google.gr/maps/place/Dept.+of+Economics,+School+of+Humanities+and+Soci
al+Sciences,+University+Thessaly/@39.3622754,22.9457176,19z/data=!4m5!3m4!1s0x14a7
6c64138e7f35:0x743138e2a4be93aa!8m2!3d39.3626196!4d22.9465027
Multiform Apartment (Αθήνα)
Στέλιος Τσαπάρας
Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 5‐7, Χίλτον
Διαμόρφωση γραφείων Ναυτιλιακής Εταιρίας Element Shipmanagement S.A. στον Πειραιά
Γιώργος Αγγελής , Κατερίνα – Ολυμπία Δασκαλάκη
Ακτή Μιαούλη 85 & Ζαΐμη 1‐9, Πειραιάς
“A touch of new” | Εξοχική κατοικία στην Τήνο
Μετατροπή παλαιάς λιθόκτιστης αποθήκης σιτηρών σε κατοικία με προσθήκη ορόφου
Αριστείδης Ντάλας
Διαμόρφωση διαμερίσματος από χώρο γραφείων σε κατοικία στην Πλατεία Αγ. Γεωργίου
Καρύτση
Φώτης Ζαπαντιώτης
Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 10 – 4ος όροφος
Hydrama Grand Hotel | Μετατροπή διατηρητέας πρώην Καπναποθήκης σε παραδοσιακό
ξενοδοχείο πολυτελείας (Δράμα)
3SK Στυλιανίδης Αρχιτέκτονες
http://www.hydramagrandhotel.gr/contact/

Αν κάποιος ενδιαφέρεται να φωτογραφήσει ένα από το έργα που δεν έχουν διεύθυνση,
μπορεί να επικοινωνήσει με το Ε.Ι.Α. για τα στοιχεία των αρχιτεκτόνων

