כנס בינלאומי  ECOWEEK 3102בישראל
----------------------------------------------------------------עיצוב בר קיימא ,בנייה ירוקה וקהילות מקדמות קיימות
 3-8למרץ 3103
----------------------------------------------------------------גלריית זהזהזה בנמל תל אביב והמדיטק במוזיאון העיצוב בחולון מארחים בפעם הראשונה את
התערוכה והכנס הבינלאומי של אקוויק ( )ECOWEEKהמתקיימת זו השנה השלישית בישראל.
אקוויק ,עמותה ישראלית-יוונית ,מקדמת בנייה ירוקה ,עיצוב בר קיימא וקהילות המקדמות
קיימות בכ 01-מדינות בעולם ,ישראל בינהן.
בשבוע אקוויק משת תפים אדריכלים ומעצבים צעירים ומומחים בתחום ,העוסקים בעשייה ,תכנון,
התערבות עירונית ,שיתוף קהילות ובנייה בשטח עפ"י עקרונות הקיימות.
אקוויק  3102נפתח בישראל במוצ"ש 3 ,למרץ בשעה  00:11בגלריה זהזהזה בנמל תל אביב עם
התערוכה 'לחבר רוח ירוקה לחומר ירוק' בה יוצגו פרויקטים ירוקים מסדנאות אקוויק מערים שונות
בעולם .הכניסה חופשית.

פרוייקט פארק ברומא ,אקוויק  2102באיטליה © אקוויק 2102
ביום א' 2 ,למרץ ,בשעה  0:21מתקיים במדיטק של מוזיאון העיצוב חולון כנס בינלאומי של
אקוויק על מחזור מבנים ,חומרים ואובייקטים REUSE RECYCLING OF BUILDINGS, MATERIALS
AND OBJECTS
הכנס מתקיים בשיתוף עם עיריית חולון ,מדיטק וספריית החומרים של מוזיאון העיצוב חולון והמכון
הטכנולוגי חולון.
הכנס מארח אדריכלים ומעצבים מובילים מישראל ומרחבי העולם בהרצאות על פרויקטים עכשוויים
סביב נושא הקיימות .בין האורחים מחו"ל MARTA POZO :מטעם משרד האדריכלים ההולנדי
 CHRIS SHERWIN ,MVRDVממשרד העיצוב האנגלי  SEYMOUR POWELLוהאדריכל הפולני MACIEJ
 SIUDAשיציג פרויקט מתוך הביאנאלה בוונציה.
להרשמהhttp://ecoweekconference.org/files/ecoweek2013_ME/registration.html :

© ECOWEEK 2013

1

פרוייקט  GALIJEשל המשרד ( MVRDVהולנד) מרצה אורח של אקוויק במדיטקMVRDV © .
ביום ב'  4למרץ ב 00:11-מתקיים במרכז הכנסים ע"ש אדנאואר במשכנות שאננים בירושלים
במעמד סגנית ראש העיר נעמי צור ובשיתוף ה Order of St. Lazarus-ו URBIS-ירושלים ערב על
קיימות באדריכלות ,עיצוב נוף וצלינות .מרצה אורח האדריכל האמריקאי . BYRON STIGGE
הכניסה חופשית.
בין הימים  4ועד ה 1-למרץ מתקיימים סדנאות אקוויק בירושלים ,נמל תל אביב וחולון .הפרויקטים
מתוכננים באתרים אמיתיים ,בהנחיית הרשויות ויועצים מקצועיים.
ביום ו'  8למרץ בשעה 0:11-יציגו קבוצות הסדנאות של אקוויק את הפרויקטים שיצרו במסגרת
שבוע אקוויק ,בבית היוצר בנמל תל אביב .הכניסה חופשית.
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סדנאות אקוויק העוסקות בפרוייקטים מעשיים של התערבות עירונית בערים שונות בעולם:
סאלוניקי ,רומא ,בלגרד ,אתונה ,קרקוב ,ועוד © .אקוויק 2102
הסיפור של אקוויק מתחיל בשנת  3112באי אגינה שביוון .האדריכל הישראלי-יווני ד"ר איליאס
מסינס ,כאשר מומחה לבנייה ירוקה ויעוץ לבנייה ירוקה למשרד להגנת הסביבה ,מחליט להקים מיזם
שיגביר מודעות סביבתית ל 00,111-תושבים של האי הפסטורלי ,סירות עץ בנמל ומבנים ניו-קלסיים
מהמאה  .01גן עדן לכל מי שחפץ בטבע מהמם ,חופים אינטימיים ,ים גביש ואוכל אותנטי.
אך בחלום הייתה גם מציאות פחות מושכת :האי סבל מהצטברות של פסולת וחוסר פיתרונות.
מחזור? לא היה עדיין באופק .ואז קמה אקוויק ,עמותה מקומית עם חזון לחנך ולשתף את התושבים
בחיים ירוקים יותר וסביבה נקייה יותר .וכן לעזור לרשות המקומית להתחיל במחזור הפסולת.
בשנים הראשונות ב 3112-ו 3112-אקוויק היה אירוע מקומי עם פעילות מגוונת של הרצאות,
משחקים ,סרטים ,סיורים ,תערוכות ,הגרלה של קומפוסטרים ופעילות לי לדים סביב אקולוגיה ,אוכל,
מכוניות היברידיות ,בנייה ירוקה ,מחזור ואנרגיה.
'המושג אקוויק – פרושו 'שבוע אקולוגיה' – היה חדש דאז ומשך אנשים מכל רחבי יוון – וגם
מקפריסין' מספר מסינס' .אך השינוי הגדול חל כשהזמנתי את אל גור לבוא להרצות באתונה .ברגע
זה יצאה אקוויק מהאי הקטן אל העולם הגדול'.

מבטים מהשבוע של אקוויק בערים שונות :סדנאות והרצאות אורח של  Kengo KumaוRural -
 © .Studioאקוויק 2102
הפעילות של אקוויק התרחבה במהרה .בשנת  3112קיימה פעילות בערים רבות ביוון  -אתונה,
סאלוניקי ,פאטרס ,הרקליון וקורפו  -בשיתוף עם ארגונים ורשויות מקומיות ויזמה הקרנות של
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סרטו של גור 'האמת המטרידה' בעשרות בתי ספר ,אולמות קולנוע ,אולמות הרצאות ובבססי הצבא
ברחבי יוון .באותה שנה אקוויק בירכה את אל גור באולם הקונצרטים של אתונה ,להרצאתו הגיעו
מעל  3211איש ובין המכובדים היו נשיא המדינה וראש ממשלת יוון.
ב 3118-אקוויק הוזמנה לארגן שבוע אקולוגיה בקפריסין וכנס על הנדסה ירוקה עם מכללת סמי
שמעון בבאר שבע .באותה שנה אקוויק יזמה את הכנס לבנייה ירוקה הראשון שלה בשיתוף עם ארגון
אדריכלי ארה"ב .AIA
מאז ,אקוויק יוזמת כנסים וסדנאות לעיצוב ובנייה ירוקה בערים שונות בעולם בשיתוף עם ארגונים
מקומיים :אתונה ,סאלוניקי ,ירושלים ,חולון ,ראשל"צ ,עזריה ,רומא ,מילנו ,לרנקה ,בלגרד וקרקוב וכן
מתוכננת להתקיים גם בדנמרק ,תורכיה ,בולגריה ,צכיה ,אוקריינה ,סלובניה ,רומניה ,ארה"ב וסין.

קבוצת המשתתפים באקוויק  2100במילנו ,איטליה © .אקוויק 2102
אקוויק  3103בישראל מתקיים בשיתוף עם עירית ירושלים ,נמל תל אביב ,עירית תל אביב ,עירית
חולון ,המדיטק וספריית החומרים של מוזיאון העיצוב חולון URBIS ,ישראל ,אוניברסיטת תל אביב,
המכון הטכנולוגי חולון ,ארגון הביומימיקרי הישראלי ,הארגון לעצמת נשים בעזריה ,הכנסייה
הסקוטית ,אוצר מפעלי ים ,Order of St. Lazarus ,חברת  ETEMוגורמים נוספים.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------שפת הכנס :אנגלית
לפרטיםhttp://ecoweekconference.org/files/ecoweek2013_ME/index.html :
דוא"לecoweek@ecoweek.org.il :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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