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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
με αφορμή τα εργαστήρια της "Ecoweek 2011"

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜIES VAN DER ROHE 2011
στο Νέο Μουσείο του Βερολίνου

Περισσότεροι από 350 σύνεδροι
από όλο τον κόσμο παρευρέθη-
καν στην "Ecoweek 2011" με θέμα
"Αστικές κοινότητες και πράσινα
κτίρια", που έχει στόχο να διακινή-
σει την ιδέα της οικολογικής δόμη-
σης και της καλύτερης ενεργεια-
κής θωράκισης των κτιρίων. 
Το συνέδριο τέθηκε υπό την αιγί-
δα του Υ.Π.Ε.Κ.Α., του Υπουργείου
Εξωτερικών και του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης και φιλοξενήθηκε από
πολιτιστικούς χώρους της Θεσσα-
λονίκης. Στο συνέδριο πήραν μέ-
ρος 37 μελετητικά αρχιτεκτονικά
γραφεία της πόλης και σε διάθεση
δόθηκαν οι αίθουσες των σχολών
ΑΚΤΟ, στις οποίες στεγάστηκαν
κάποιες ομάδες. 

Ένας από τους χορηγούς επικοι-
νωνίας ήταν το περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ.
Στο φετινό εργαστήριο της
"Ecoweek 2011" επίσημος ομιλητής
στην τελετή έναρξης ήταν ο βρα-
βευμένος Αφρικανός αρχιτέκτο-
νας Diebedo Francis Kere, έργα
του οποίου εκτέθηκαν πρόσφατα
στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης
της Νέας Υόρκης, ενώ ο βραβευ-
μένος αρχιτέκτων τοπίου George
Hargreaves, ο οποίος σχεδίασε
τους κήπους του Ολυμπιακού Χω-
ριού του Λονδίνου για τους Αγώ-
νες του 2012, έκλεισε το συνέδριο
με την ομιλία του. 
Η "Ecoweek" οργανώνει το επόμε-
νο διεθνές συνέδριο στις 12-18 Σε-
πτεμβρίου 2011 στο Μιλάνο.

To κτίριο του Νέου Μουσείου του
Βερολίνου κέρδισε το ευρωπαϊκό
βραβείο Μies van der Rohe 2011. Η
επέμβαση είναι σχεδιασμένη από
τον πολυβραβευμένο βρετανό αρ-
χιτέκτονα Sir David Chipperfield. 
Το Νέο Μουσείο του Βερολίνου
επιλέχθηκε ανάμεσα από 343 συμ-
μετοχές από 33 ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Το έργο αφορά στην ανακα-
τασκευή του αρχικού Νέου Μου-
σείου, το οποίο είχε σχεδιάσει ο
Friedrich August Stüler στα μέσα
του 19ου αιώνα. 
Το κτίριο είχε υποστεί σοβαρές
ζημιές στη διάρκεια του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου. Η ανακα-
τασκευή του μουσείου ξεκίνησε το
2003 και ο David Chipperfield υιο-
θέτησε μια δυναμική προσέγγιση
για την αποκατάσταση του κτιρίου,
διότι δεν προσπάθησε να κρύψει

τις διαφορές μεταξύ νέων και πα-
λαιών στοιχείων. Το παρελθόν με
το παρόν συνδυάστηκαν με εξαι-
ρετικό τρόπο, δημιουργώντας ένα
πολυεπίπεδο κτίριο. 
Ο διευθυντής των βραβείων Mies
van der Rohe, Lluis Horter δήλωσε
ότι "η απόφαση της κριτικής επι-
τροπής ήταν πολύ δύσκολη λόγω
της υψηλής ποιότητας των έργων
που συμμετείχαν. Το Νέο Μου-
σείο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό
παράδειγμα του τρόπου με τον ο-
ποίο μία σύγχρονη αρχιτεκτονική
παρέμβαση συμβάλλει στην αξιο-
ποίηση και στην εξέλιξη της πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς". 
Η τελετή απονομής των βραβείων
θα λάβει χώρα στις 20 Ιουνίου στο
Mies van der Rohe Pavilion στη
Βαρκελώνη.

O βραβευμένος Αφρικανός αρχιτέκτονας
Diebedo Francis Kere, ο οποίος ήταν επίσημος
ομιλητής στην τελετή έναρξης.

Ο βραβευμένος αρχιτέκτων τοπίου
George Hargreaves, ο οποίος με την ομιλία του
έκλεισε το συνέδριο.

Το κτίριο του Νέου Μουσείου 
του Βερολίνου, σχεδιασμένο 

από τον Sir David Chipperfield.
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