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ΔΟΜΕΣ 2013

Βρισκόμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Διεθνής
Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικής ‘ΔΟΜΕΣ’ προκηρύσσει το ομώνυμο πρόγραμμα ‘ΔΟΜΕΣ 2013’
ακολουθώντας την εξαιρετική επιτυχία των αντίστοιχων προγραμμάτων των τριών
τελευταίων ετών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τα προγράμματα ‘ΔΟΜΕΣ 2010’, ‘ΔΟΜΕΣ
2011’ και ‘ΔΟΜΕΣ 2012’ υπεβλήθησαν, συνολικά, 461 συμμετοχές.

Το ‘ΔΟΜΕΣ 2013’ είναι ένα τριμερές πρόγραμμα καταγραφής, ενθάρρυνσης και προβολής
του έργου των Ελλήνων αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και της
σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας εν γένει στην Ελλάδα, το οποίο αποτελείται από:

1. τα ‘Βραβεία ΔΟΜΕΣ 2013’ για:
- το καλύτερο πραγματοποιημένο έργο των ετών 2010-2012
- το καλύτερο πρώτο πραγματοποιημένο έργο νέου αρχιτέκτονα των ετών 2010-2012
- την καλύτερη ανεκτέλεστη μελέτη των ετών 2010-2012.

2. την έκδοση ‘Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2013’, που θα περιλάβει αξιόλογα
πραγματοποιημένα έργα και ανεκτέλεστες μελέτες των ετών 2010-2012.

3. την έκθεση ‘Πανόραμα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2013’, που θα περιλάβει τα
προαναφερθέντα έργα και μελέτες και η οποία προγραμματίζεται να περιοδεύσει στις οκτώ
Ελληνικές πόλεις, που, πάγια δραστηριοποιούνται οι ΔΟΜΕΣ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Βόλος, Λάρισα, Ξάνθη, Ηράκλειο, Χανιά) και σε τέσσερις πρωτεύουσες των Βαλκανίων
(Τίρανα, Σόφια, Βουκουρέστι, Βελιγράδι).
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Κριτική Επιτροπή

Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει:

1. τα έργα και τις μελέτες στα οποία θα απονεμηθούν τα ‘Βραβεία ΔΟΜΕΣ 2013’
2. τα έργα και τις μελέτες του προγράμματος ‘ΔΟΜΕΣ 2013’, τα οποία θα συμπεριληφθούν
στην έκδοση ‘Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2013’ και στην έκθεση ‘Πανόραμα
Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2013’.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα αξιολογήσουν τα έργα χωρίς να συσκεφθούν σε
πραγματικό χρόνο ή τόπο, εντελώς ανεπηρέαστοι ο ένας από τον άλλο, και θα τα
βαθμολογήσουν σε κλίμακα 0-100. Μέσω συμψηφισμού θα προκύψουν τα τρία βραβεία. Τα
100 έργα και ανεκτέλεστες μελέτες με την υψηλότερη βαθμολογία θα συμμετάσχουν στην
έκδοση ‘Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2013’ και στην έκθεση ‘Πανόραμα Ελληνικής
Αρχιτεκτονικής 2013’.

Μέλη της κριτικής επιτροπής, στα τρία χρόνια του θεσμού, έχουν υπάρξει οι κκ.:
Bernard Tschumi, Pippo Ciorra και Ρένα Σακελλαρίδου (2012)
Steven Holl, Finn Geipel και Παναγιώτης Τουρνικιώτης (2011)
Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας, Δημήτρης Μανίκας και Αλέξανδρος Τζώνης (2010)

Βραβεία

Βραβείο ‘ΔΟΜEΣ 2013’ για το καλύτερο πραγματοποιημένο έργο των ετών 2010-2012:
1.000€
Βραβείο ‘ΔΟΜEΣ 2013’ για το καλύτερο πρώτο πραγματοποιημένο έργο νέου αρχιτέκτονα
των ετών 2010-2012: 1.000€
Βραβείο ‘ΔΟΜEΣ 2013’ για την καλύτερη μελέτη των ετών 2010-2012: 1.000€

Χρονοδιάγραμμα
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28 Σεπτεμβρίου 2012: λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών.
19 Ιανουαρίου 2013: τελετή απονομής των ‘ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΔΟΜΕΣ 2013’.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κατεβάσετε τον φάκελο συμμετοχής
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των ΔΟΜΩΝ ή ακολουθήστε μας στο facebook.

Source: DOMES International Review of Architecture
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