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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα, 25.09.2009 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ UPTO35 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 
Μαραθώνος 34, Κεραμεικός – Μεταξουργείο (ΚΜ) 

Διάρκεια: 1-7 Οκτωβρίου 2009 
 
 

Προεπισκόπηση για τους δημοσιογράφους παρουσία μελών της 
Κριτικής Επιτροπής, Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου, 12:00 – 14:00 

 
 
242 συμμετοχές στο διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό UPTO35 της OLIAROS, 
από 41 χώρες, εκτίθενται από την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου μέχρι και την Τετάρτη, 
7 Οκτωβρίου 2009 στο χώρο στον οποίο ο νικητής θα υλοποιήσει την πρότασή 
του. 
 
Ο διαγωνισμός για αρχιτέκτονες έως 35 ετών, αφορά στον σχεδιασμό μιας 
Πρότυπης Φοιτητικής Κατοικίας στην περιοχή του Κεραμεικού - 
Μεταξουργείου (ΚΜ). Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό κλήθηκαν να 
υποβάλουν προτάσεις για την ανάπτυξη κατοικίας για την στέγαση 18 
φοιτητών σε οικόπεδο στην οδό Μαραθώνος 34, ιδιοκτησίας της εταιρίας, 
εμβαδού 200 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 2,2 και κάλυψη 70%, συγκεκριμένου 
προϋπολογισμού, , προβλέποντας παράλληλα, τη δυνατότητα επανάληψης 
στοιχείων του αρχιτεκτονικού σχεδίου σε γειτονικά οικόπεδα, ώστε δυνητικά 
να δημιουργηθεί ένα Νέο Φοιτητικό Κέντρο στην περιοχή.  
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Οι 242 συμμετοχές αξιολογήθηκαν από διεθνή Κριτική Επιτροπή που 
απαρτίζεται από καταξιωμένες αρχιτέκτονες και τον διοργανωτή. Την Κριτική 
Επιτροπή αποτελούσαν οι κ.κ. Bjarke Ingels, Ανδρέας Κούρκουλας, Marcel Meili, 
Ιάσων Τσάκωνας, Yoshiharu Tsukamoto, και Γιώργος Τζιρτζιλάκης, με 
προεδρεύοντα τον Ηλία Ζέγγελη.  
 
Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο  Ηλίας Ζέγγελης, παρουσία και των υπολοίπων 
μελών και εκπροσώπων του Τύπου, παρουσίασε τους πέντε φιναλίστ: 
 
101design (Masamichi Kawakami, Yautaka Onari, Tsuyoshi Shinozaki) – Ιαπωνία 
 
Solid Objectives – Idenburg Liu (Florian Idenburg, Ioannis Kandyliaris, Ilias 
Papageorgiou) – ΗΠΑ 
 
Joao Prates Ruivo + Raquel Maria Oliveira – Ελλάδα 
   
Marieke Kums, Dirk Peters - Ολλανδία 
 
Suppose Design Office (Makoto Tanijiri, Ryo Otsuka, Yuko Fukuma, Sachio Inagami, 
Keisuke Katayama) - Ιαπωνία 
 
Κατά την διάρκεια της έκθεσης, κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα, 
μέσω SMS, να εκφράσει την προτίμησή του ανάμεσα στις πέντε που επέλεξε η 
κριτική επιτροπή.  
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Οριστική μελέτη για την κατασκευή του κτιρίου θα υποβληθεί έως τις 11 
Ιανουαρίου 2010 οπότε και η Κριτική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου για την 
αξιολόγηση των φιναλίστ. Η γνώμη του κοινού θα αποτυπωθεί ως μία επιπλέον 
ψήφος. Η νικήτρια μελέτη  θα υλοποιηθεί και ο δημιουργός της θα λάβει 
χρηματικό έπαθλο €10,000 καθώς και αμοιβή για την μελέτη κατασκευής 
ύψους €30,000.    
 
Η προεπισκόπηση της έκθεσης για τους δημοσιογράφους θα πραγματοποιηθεί 
την 1η Οκτωβρίου, 12:00 – 14:00, στο οικόπεδο επί της οδού Μαραθώνος 34 
παρουσία μελών της Κριτικής Επιτροπής.  
 
Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες ως προς το αντικείμενο του 
διαγωνισμού, την κριτική επιτροπή, τις συμμετοχές, και τους φιναλίστ. 
  
Αναλυτικότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό, η αναφορά της Κριτικής 
Επιτροπής και εποπτικό και πληροφοριακό υλικό για την πρόταση του κάθε 
φιναλιστ  σε υψηλή ανάλυση, μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Press» της 
ιστοσελίδας του διαγωνισμού www.upto35.com. 
 
Επικοινωνία Μόνο για Δημοσιογράφους 
 
info@upto35.com 
 
T: +30 2105230417 
F: +30 2105231417 
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UPTO35: Ο διαγωνισμός 
 
Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τη νέα γενιά αρχιτεκτόνων να 
προσεγγίσει με ευελιξία και δημιουργικότητα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της 
σύγχρονης πόλης επανεξετάζοντας τα υπάρχοντα αρχιτεκτονικά μοντέλα 
φοιτητικής κατοικίας. Για τον παραπάνω λόγο δόθηκε ελευθερία στους 
διαγωνιζόμενους να μελετήσουν και να προτείνουν το κτιριολογικό 
πρόγραμμα της φοιτητικής κατοικίας, ενώ τους ζητήθηκε να προτείνουν 
τυπολογίες κτιρίων που θα έχουν την δυνατότητα να αναπαράγονται μέσα 
στον αστικό ιστό της περιοχής. Οι διαδοχικές μορφολογικές διαφοροποιήσεις 
της τυπολογίας των κτιρίων αυτών καλούνται να προσαρμόζονται και να 
ανταποκρίνονται κάθε φορά στις απαιτήσεις δόμησης, προγράμματος και 
άμεσου περιβάλλοντος των διαφορετικών οικοπέδων. Με αυτόν τον τρόπο 
αυτό οι μελέτες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να 
προτείνουν αρχιτεκτονικα σενάρια που αφορούν στον ευρύτερο αστικό 
σχεδιασμό της περιοχής με σύγχρονα εργαλεία μελέτης. 
 
Κριτική Επιτροπή 
 
Ο Bjarke Ingels, μέτα την συνεργασία του με τον Rem Koolhas στους OMA, 
ίδρυσε το δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο - Bjarke Ingels Group- το 2005 και 
έκτοτε μία σειρά από διεθνείς διακρίσεις τον έχουν καθιερώσει ως έναv από 
τους πιο επιτυχημένους νέους αρχιτέκτονες. Έχει διδάξει στη σχολή 
αρχιτεκτονικής του Rice University και στο Harvard Graduate School of Design, 
ενώ τώρα διδάσκει στο Columbia University.  
 
Ο Ανδρέας Κούρκουλας είναι αρχιτέκτων και διδάσκει στο Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο της Αθήνας. Διατηρεί παράλληλα αρχιτεκτονικό γραφείο, ένα 
από τα πιο σημαντικά έργα του οποίου αποτελεί το νέο μουσείο Μπενάκη στην 
Πειραιώς που ολοκληρώθηκε το 2004 και προτάθηκε για τα αρχιτεκτονικά 
βραβεία Mies Van der Rohe την ίδια χρονιά.  
 
Ο Marcel Meili σπούδασε στο ETH δίπλα στον Aldo Rossi και διατηρεί εδώ και 
χρόνια μαζί με τον Markus Peter ένα από τα πιο γνωστά αρχιτεκτονικά γραφεία 
στην Ζυρίχη. Διδάσκει στο EΤΗ, Studio Basel, μαζί με τους Roger Diener, Pierre 
De Meuron και Jacques Herzog.  
 
Ο Ιάσων Τσάκωνας, αποφοίτησε από το Cornell University το 1994 και 
εργάστηκε στη Νέα Υόρκη μέχρι το 1996 όταν και μετακόμισε στο Baku του 
Αζερμπαϊτζάν, όπου για τρία χρόνια δραστηριοποιήθηκε  στο πεδίο των 
χρηματοοικονομικών και της ανάπτυξης ακινήτων. Το 2002 ίδρυσε την 
ΟLIAROS, με έδρα την Αθήνα, εισάγοντας μια καινούρια προσέγγιση στην 
ανάπτυξη ακινήτων στην Ελλάδα με έμφαση στην σύγχρονη αρχιτεκτονική, 
και πρώτο έργο το Antiparos Design Properties στην Αντίπαρο.  
 
Ο Yoshiharu Tsukamoto είναι καθηγητής στο Tokyo University, και εκπροσωπεί 
την επόμενη γενιά ιάπωνων αρχιτεκτόνων μετά τον Tadao Ando. Διατηρεί δικό 
του γραφείο στο Τόκυο, το Atelier Bow Wow, το οποίο ίδρυσε μαζί με την 
Momoyo Kajima το 1992. Δραστηριοποιείται σε διαφορετικά πεδία της 
αρχιτεκτονικής, από την αστική έρευνα και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό 
μέχρι την δημιουργία δημόσιων έργων τέχνης.  
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Ο Γιώργος Τζιρτζιλάκης είναι αρχιτέκτονας και θεωρητικός της 
αρχιτεκτονικής και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δραστηριοποιείται 
ταυτόχρονα και στον χώρο της σύγχρονης τέχνης, ως επιμελητής 
προγράμματος στο ίδρυμα ΔΕΣΤΕ. Έχει, επίσης επιμεληθεί την 52η ελληνική 
συμμετοχή στην Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας και μία σειρά από ντοκιμαντέρ 
για την μοντέρνα και σύγχρονη Ελληνική αρχιτεκτονική. 
 
Ο Ηλίας Ζέγγελης είναι αρχιτέκτονας και καθηγητής αρχιτεκτονικής. 
Σπούδασε και δίδαξε στο Architectural Association του Λονδίνου. Υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος του ΟΜΑ σε συνεργασία με τον Rem Koolhas, ενώ το 1987 
ίδρυσε το αρχιτεκτονικό γραφείο Gigantes Zenghelis Architects με έδρα την 
Αθήνα και τις Βρυξέλες σε συνεργασία με την Eleni Gigantes. Έχει διδάξει 
μεταξύ άλλων στο Dusseldorf Academy of Fine Arts,  στο Columbia University, στο 
Princeton University, στο UCLA, στο  EPFL και στο ETH στην Ελβετία.  Σήμερα, 
διδάσκει στο Berlage  Institute στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Έχει τιμηθεί με 
το RIBA Annie Spink Award για την συνολική συνεισφορά του στον χώρο της 
αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης το 2001.  
 
Χώρες προέλευσης των προτάσεων 
 
Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, 
Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία , Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ιαπωνία, Ινδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς, , Κροατία, 
Λιθουανία, Μαλαισία, Μάλτα, Μεξικό, Ολλανδία Ουκρανία,ΠΓΔΜ, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, , Σερβία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, Συρία, Τσεχία, 
Τουρκία, Χιλή 
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Φιναλίστ  
 
Συμμετοχή _ID 3GMK28: 101DESIGN (MASAMICHI KAWAKAMI, YAUTAKA 
ONARI, TSUYOSHI SHINOZAKI) –ΙΑΠΩΝΙΑ 
HOUSE IN ATHENS -Rectangular coordinate housing system 
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«Βασική ιδέα της πρότασής μας είναι η δημιουργία ενός αρχιτεκτονήματος 
που επεκτείνει το αστικό περιβάλλον μέσα στο κτίριο και συγχρόνως διηθεί το 
εσωτερικό περιβάλλον προς το εξωτερικό της πόλης. Με τους καμπύλους, 
ελισσόμενους τοίχους, έχουμε ορίσει δύο χαρακτηριστικά τυπολογικά 
γνωρίσματα: "πίσω από τη γωνία" και "φωλιά του χελιού". Και οι δύο αυτοί 
τύποι ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θέτουν οι ελληνικοί νόμοι για 
το φυσικό φως και τον εξαερισμό στους χώρους των βασικών 
δραστηριοτήτων. Ξεκινούν περιμετρικά και διαστρωματώνονται σε βάθος. 
 
Ο τύπος "πίσω από τη γωνία" σχηματίζει παράλληλα στρώματα στην μπροστινή 
όψη, πάνω στον δρόμο. Ο τοίχος στέκει κάθετα στους κινούμενους φοιτητές 
και σχηματίζει κάποιες γωνίες, πίσω από τις οποίες οι άνθρωποι πρέπει να 
κοιτάξουν για να δουν τι συμβαίνει παρακάτω. Οι γωνίες εκλαμβάνονται ως 
κοινόχρηστος χώρος. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα απομόνωσης, 
μολονότι όλοι οι χώροι είναι ανοιχτοί ή συνδέονται με την κοινόχρηστη ζώνη. 
Ο τύπος "φωλιά του χελιού" σχηματίζει κάθετα στρώματα στην μπροστινή όψη, 
πάνω στον δρόμο. Κάθε χώρος της περιμέτρου θεωρείται ιδιωτικό 
υπνοδωμάτιο για τον καθένα από τους φοιτητές. Αντί να κατέχει ένα δωμάτιο 
με πλάτος, κάθε φοιτητής θα έχει έναν τοίχο με μήκος. Στα δωμάτια, όλοι οι 
τοίχοι έχουν από ένα παράθυρο. Με την προϋπόθεση αμοιβαίας συμφωνίας 
μεταξύ των δύο πλευρών, οι φοιτητές μπορούν να μιλάνε μέσα από τα 
παράθυρα. Και στους δύο τύπους, οι καμπυλόγραμμοι τοίχοι θα δημιουργούν 
έναν χώρο συγκέντρωσης, καθώς και έναν πολύ στενό χώρο. Αυτό το στοιχείο 
θα συμπληρώνει τις υποχρεωτικές διευθύνσεις της κτιριοδομής και, 
συγχρόνως, θα σχηματίζει γωνίες που θα προσδίδουν ποικιλομορφία, χωρίς να 
δημιουργούν φυσικά διαχωριστικά στον ενιαίο χώρο και να επηρεάζουν την 
κυκλοφορία του αέρα και του φυσικού φωτός. Όσον αφορά τον τύπο του 
"ιού", η κατασκευή μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να έχει και τους δύο 
παραπάνω τύπους σε έναν όροφο, ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα της 
οικιστικής τοποθεσίας». 
 
MASAMICHI KAWAKAMI, YAUTAKA ONARI, TSUYOSHI SHINOZAKI 
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Συμμετοχή _ID N9ADTG: SOLID OBJECTIVES – IDENBURG LIU (FLORIAN 
IDENBURG, IOANNIS KANDYLIARIS, ILIAS PAPAGEORGIOU) - ΗΠΑ 
PARTY WALL 
 

 
 
«Καμία χρονική περίοδος στη ζωή δεν προσφέρει την πληθώρα εμπειριών που 
προσφέρει η φοιτητική ζωή. Τα συναισθήματα και οι ψυχικές διαθέσεις 
εναλλάσσονται από την προσωπική οικειότητα και τη συγκέντρωση μέχρι την 
ευφορία και τη χαρά. Σε καμία άλλη περίοδο της ζωής δεν υπάρχει τόση 
κοινωνικότητα και ποικιλομορφία και ποτέ άλλοτε ο νους του ανθρώπου δεν 
είναι τόσο ανοιχτός. Ο τρόπος που ζούμε στα φοιτητικά μας χρόνια καθορίζει 
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σε θεμελιακό επίπεδο τι άνθρωποι γινόμαστε. Συνεπώς, είναι αναγκαία μια 
τυπολογία που ανταποκρίνεται σε αυτά τα δεδομένα. 
 
Η πόλη των Αθηνών και ιδιαίτερα οι περιοχές του Κεραμεικού και του 
Μεταξουργείου χαρακτηρίζονται από ένα ποτ-πουρί κτισμάτων πάνω σε 
στενούς δρόμους. Τα περισσότερα κτίσματα είναι κλειστά και δεν συνδέονται 
μεταξύ τους. Γενικά, οι πίσω αυλές είναι παραμελημένες: βρώμικες, 
αναξιοποίητες και αόρατες. Η ζωή σε αυτές τις γειτονιές έχει ζωντάνια, είναι 
έντονη και ποικίλη. Ωστόσο, ο τρέχων αστικός της χαρακτήρας δεν της 
επιτρέπει να κατακλύσει τα οικοδομικά τετράγωνα. 
 
Με την μετακίνηση του επιτρεπτού όγκου πάνω στο οικόπεδο και την 
τοποθέτησή του κατά μήκος του party wall, ανοίγονται πολλές πιθανότητες. 
Μια κοινή αυλή, στη δημιουργία της οποίας θα τηρείται η ελάχιστη απόσταση 
των 4,55 μέτρων, επιτρέπει στον ιδιαίτερο αστικό χαρακτήρα να γίνει 
αναπόσπαστο μέρος της οικιστικής εμπειρίας, ενώ παράλληλα αποτελεί μια 
κοινόχρηστη διαχωριστική ζώνη μεταξύ δημόσιας και προσωπικής ζωής. 
Προσφέρει έναν νέο τύπο πορώδους αστικότητας, η οποία περισσότερο 
φιλτράρει παρά προστατεύει. Οι αυλές μπορούν να αυξηθούν ώστε να 
αποτελέσουν ένα εσωτερικό δίκτυο, αναζωογονώντας εκ των έσω τα 
οικοδομικά τετράγωνα. Η στρατηγική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με 
διάφορους τρόπους (πίσω αυλή με πίσω αυλή ή πίσω αυλή με μπροστινή αυλή), 
διαφοροποιώντας έτσι τις ιδιότητες των κοινόχρηστων χώρων. 
Η αρχιτεκτονική στο πλαίσιο αυτής της νέας αστικότητας μπορεί να είναι 
ευθεία και σαφής. Στους τέσσερις ορόφους και στο υπόγειο περιλαμβάνονται 
18 δωμάτια, μπαλκόνια και κοινόχρηστος χώρος πλυντηρίου. Η αυλή παρέχει 
ανόθευτο φυσικό φως, οικειότητα και θέα. Αποτελεί επέκταση των ευρύχωρων 
δωματίων. 
 
Μια πρόσοψη από συρόμενες πόρτες που σκιάζεται από το μπαλκόνι του πάνω 
ορόφου παρέχει φυσικό φως και εξαερισμό. Τα μπαλκόνια είναι μια επί πλέον 
ζώνη οριζόντιας κυκλοφορίας και ενθαρρύνουν τις κοινωνικές σχέσεις. 
Μερικά μπαλκόνια διαθέτουν πλατφόρμες που εκτείνονται στον ουρανό και 
φτάνουν μέχρι το διπλανό party wall. Είναι κοινοί χώροι: αυλές στον ουρανό 
και "μάτια στον δρόμο"». 
 
Το Solid Objectives – Idenburg Liu είναι διεθνές γραφείο με έδρα τη Νέα Υόρκη. 
 
Ομάδα συμμετοχής: 
Florian Idenburg, Ολλανδία 
Iannis Kandyliaris, Ελλάδα 
Ilias Papageorgiou, Ελλάδα 
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Συμμετοχή _ID U3778P: JOAO PRATES RUIVO + RAQUEL MARIA OLIVEIRA - 
ΕΛΛΑΔΑ 
18 Steps 

 
 
«Πώς να σχεδιάσει κανείς χώρο συλλογικής στέγασης για τη γενιά του 
εξατομικευμένου κυβερνοχώρου; Εξαλείφοντας την παραδοσιακή κατανομή 
σε ορόφους, κάθε ένοικος μπορεί να αποκτήσει τον δικό του όροφο, ενώ 
παράλληλα παραμένει ενταγμένος στη συλλογική σφαίρα (κυκλοφορία). 
Η κατοικία σε σκαλοπάτια καταργεί τον παραδοσιακό διαχωρισμό ιδιωτικού και 
συλλογικού. Η κυκλοφορία επεκτείνεται μέχρι να μεταβληθεί σε κοινόχρηστο 
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χώρο, καταλαμβάνοντας μέρος της ιδιωτικής σφαίρας. Τα δωμάτια διαθέτουν 
μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Είναι χώροι για ύπνο και μελέτη και 
ακολουθούν το πρότυπο των μοναστηριακών κελιών. Η επικράτειά τους 
εύκολα επεκτείνεται στον κοινόχρηστο χώρο, ανοίγοντας απλώς τον 
διαχωριστικό τοίχο. Η εμπειρία της κοινής ζωής γίνεται ατομική επιλογή, και 
το άνοιγμα του διαχωριστικού παίρνει ζωή από το χιούμορ του ενοίκου. 
Κάθε κελί εξυπηρετείται από ατομική τουαλέτα ενταγμένη στην περίμετρο. 
Πρόκειται για έναν τοίχο υπηρεσιών που προστατεύει το εσωτερικό, 
επιτρέποντας την υλοποίηση ενός απροσδόκητου και ουτοπικού ανοιχτού 
σχεδίου. Μέσα από το παχύ περίβλημα του κτιρίου, κάποιος μπορεί να κάνει 
ντους στο μπαλκόνι». 
 
João Prates Ruivo + Raquel Maria Oliveira 
 
Ο João Prates Ruivo (1980 Λισσαβόνα) που εργάζεται στην Αθήνα και η Raquel 
Maria Oliveira (1981 Porto),προσωρινά κάτοικος Μαδρίτης, γνωρίστηκαν στο 
Ρότερνταμ, όπου εργάστηκαν μεταξύ 2004-2008.  
 
Συμμετοχή _ID WDPFBD: MARIEKE KUMS, DIRK PETERS- ΟΛΛΑΝΔΙΑ  
Urban Encounters 
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«H παρακμή και η εκ νέου ανάπτυξη των αστικών περιοχών αποτελούν μείζον 
θέμα στα σύγχρονα (ευρωπαϊκά) κέντρα των πόλεων. Η περιοχή Κεραμεικού-
Μεταξουργείου αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η παραδοσιακή 
ευρωπαϊκή αστική μονάδα αποσυντέθηκε και άφησε ελεύθερο πεδίο για 
λιγότερο επίσημους τρόπους έκφρασης της αστικότητας, οι οποίοι σήμερα 
συνιστούν τον χαρακτήρα της περιοχής και την ύστατη πηγή πειραματισμού 
όσον αφορά τη ζωή στην πόλη. 
 
H σχεδιαστική πρόταση δεν ξεκινά δημιουργώντας δυνατές γωνίες ή 
τεράστιους όγκους, αλλά βασίζεται στους ενδιάμεσους χώρους και στα μη 
οικοδομημένα στοιχεία του προγράμματος, και δημιουργεί ένα αστικό πάρκο, 
έναν προσεκτικά σχεδιασμένο συλλογικό χώρο ως κυρίως σκηνικό της 
καθημερινής ζωής. Έπειτα, τα οικοδομημένα στοιχεία του προγράμματος 
μοιράζονται ελεύθερα στην οικοδομήσιμη έκταση, σαν μικρά νησιά μέσα στον 
κήπο. Μερικά κτίρια σχηματίζουν συστάδες από ομάδες συγκατοίκων και 
μικρές κοινότητες. Άλλα υψώνονται ελεύθερα, απολαμβάνοντας πανοραμική 
θέα του κήπου. 
 
Αυτό το ελεύθερο πεδίο κτισμάτων και κήπου εύκολα μεταφράζεται σε νέες 
συλλήψεις όσον αφορά τη στέγαση των φοιτητών. Η επί τόπου σύνδεση και 
αποσύνδεση όγκων αφήνει πίσω τα αρχέτυπα της αυτάρκους μονάδας και της 
συλλογικής στέγασης και σχηματίζει μια ατελείωτη σειρά από ποικίλες μορφές 
ζωής, που συναρμόζονται με τα διάφορα στάδια της φοιτητικής ζωής. 
 
Η ευπλασία και η ευελιξία του σχεδίου αποτελούν κλειδιά στην υλοποίηση 
ενός βέλτιστου και βιώσιμου περιβάλλοντος για τους ενοίκους. 
"Αναδιπλώνοντας" τα άνω και κάτω μέρη των οικοδομικών όγκων, αυξάνονται 
τα σημεία πρόσβασης και η διαβαθμισμένη κίνηση και βελτιώνονται οι 
συνθήκες φυσικού φωτισμού και εξαερισμού. Η νέα τυπολογία διαθέτει 
μοναδική ταυτότητα. Είναι ένα δάσος από ψηλά, χαριτωμένα καμπυλόγραμμα 
κτίρια που πλησιάζουν το ένα το άλλο και ξανακάνουν πίσω για να συνδεθούν 
και πάλι. Σχηματίζουν περάσματα, χώρους συνάντησης, όψεις, ρεύματα 
καθαρού αέρα και στήλες φωτός. 
 
Ο κήπος και τα κτίρια μαζί σχηματίζουν μια ενότητα που παρέχει στη νέα 
φοιτητική κοινότητα χώρο για να ευδοκιμήσει. Το αστικό πάρκο που 
δημιουργείται δεν θα συνεισφέρει μόνο στους κατοίκους του, αλλά θα 
μοιράζεται τις ιδιότητές του με την εγγύς και την ευρύτερη περιοχή». 
 
Marieke Kums & Dirk Peters 
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Συμμετοχή_ID XFG3UJ:  SUPPOSE DESIGN OFFICE (MAKOTO TANIJIRI, RYO 
OTSUKA, YUKO FUKUMA, SACHIO INAGAMI, KEISUKE KATAYAMA) - 
ΙΑΠΩΝΙΑ 
Urban Airgap 
 

 
 
«Προτείνουμε ένα σχέδιο για την ένταξη του κενού στον χώρο διαβίωσης και 
τη δημιουργία μιας κοινότητας στον χώρο στέγασης των φοιτητών. 
 
Μελετήσαμε τη δημιουργία του κενού και τη βελτίωση του περιβάλλοντος 
διαβίωσης μέσα από τα χαρακτηριστικά κτίρια της περιοχής Κεραμεικού-
Μεταξουργείου: επειδή δεν έχουν παράθυρα στις πλευρικές όψεις, 
αξιοποιείται στο μέγιστο ο οικοδομήσιμος χώρος, ενώ παράλληλα επιδέχονται 
βελτίωση στο θέμα της ασφάλειας. 
 



14 

 

Γενικά, ένα κτίριο με διαμερίσματα ή μια κατασκευή που αποτελείται από 
μικρότερες μονάδες είναι αυτάρκη. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ο 
κοινόχρηστος χώρος συνδέεται με μικρότερες μονάδες στον χαμηλότερο και 
στον ψηλότερο όροφο, ενώ στο ενδιάμεσο επίπεδο μπορούν να 
δημιουργηθούν δευτερεύοντες χώροι. Οι άνθρωποι μέσα στο κτίριο νιώθουν 
την παρουσία των ενοίκων ανά πάσα στιγμή. Αυτό θα λειτουργήσει και ως 
ενισχυτικό της ασφάλειας. 
 
Επιπροσθέτως, το περιβάλλον διαβίωσης μπορεί να βελτιωθεί και στην περιοχή 
που περιβάλλει τα οκτώ οικόπεδα αξιοποιώντας την ύπαρξη του βορινού 
ανέμου με τα δημιουργώμενα κενά. 
 
Δημιουργώντας κενά που ανοίγουν οριζοντίως πάνω από το επίπεδο του 
εδάφους, επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας ανοιχτής κοινότητας με 
ευχάριστες συνθήκες ζωής. 
 
Μέσα από αυτό το κτίριο επιθυμούμε τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας 
και του περιβάλλοντος διαβίωσης τόσο στο ίδιο το κτίριο όσο και στην 
περιβάλλουσα περιοχή». 
 
MAKOTO TANIJIRI, RYO OTSUKA, YUKO FUKUMA, SACHIO INAGAMI, KEISUKE 
KATAYAMA 
 
ΟLIAROS 
 
Η OLIAROS, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, συνεργάζεται  με ένα 
διαρκώς διευρυνόμενο διεθνές δίκτυο, κυρίως νέων, αρχιτεκτόνων με σκοπό 
την  δημιουργία κάθε φορά ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου περιβάλλοντος 
μικρής κλίμακας, εναρμονισμένου με το φυσικό και δομημένο τοπίο, 
υιοθετώντας  καινοτόμες, και φιλικές προς το περιβάλλον αρχιτεκτονικές 
προσεγγίσεις.  
 
 
 
 


