ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ 16η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2018
(The Biennale Architettura 2018)
(ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

Ο φάκελος συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 16 η
ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2018 (Curator) θα πρέπει να περιλαμβάνει τα
παρακάτω στοιχεία:
Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Θα περιλαμβάνει Έντυπο όπου θα αναγράφονται:
• ΟΝΟΜΑ
• ΜΕΛΗ (αν υπάρχει οµάδα)
• ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 200 λέξεων (κάθε µέλους αν ο υποψήφιος επιμελητής είναι
οµάδα)
• ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ συμμετέχοντος ή εκπροσώπου ομάδας συμμετεχόντων
• ΟΝΟΜΑΤΑ & Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η παρουσίαση της/των υποβαλλόμενης/υποβαλλόμενων πρότασης/προτάσεων απαιτεί την
ακόλουθη φυσική/υλική και ψηφιακή τεκμηρίωση:
1. Η φυσική τεκμηρίωση θα περιλαμβάνει:

α. Τρείς (3) ανθεκτικές/άκαμπτες πινακίδες σε μέγεθος DIN A3 όπου αντίστοιχα θα
αποτυπώνονται τα παρακάτω στοιχεία/πληροφορίες που αφορούν στο υλοποιημένο έργο ή
στην πρόταση παρέμβασης,
→ χάρτης ή ορθοφωτοχάρτης με την θέση του έργου/πρότασης μέσα στον αστικό ιστό
και συσχετισμός με τον περιβάλλοντα χώρο (urban design, χρήσεις γης)
→ σχεδιαστική απεικόνιση με όποιο τρόπο κρίνουν οι συμμετέχοντες (δισδιάστατα,
προοπτικά ή αξονομετρικά σχέδια κλπ.)
→ φωτογραφίες, φωτορρεαλιστικές απεικονίσεις των διαφόρων σημείων της
προτεινόμενης/ υλοποιημένης παρέμβασης.
β. Δίγλωσσο κείμενο (ελληνικό & αγγλικό), έως δύο (2) σελίδες, όπου θα περιγράφεται η
πρόταση και θα τεκμηριώνεται η συνάφειά της με το γενικό θέμα “Freespace” της 16ης
Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2018. Επιπλέον θα περιγράφονται ενδεικτικά και μη
περιοριστικά, α) ο τρόπος παρουσίασής της και β) οι κατασκευές που θα απαιτηθούν εντός
του περιπτέρου για την διαμόρφωση της παραπάνω παρουσίασης.
2. Η ψηφιακή τεκμηρίωση θα περιλαμβάνει:
όλα τα απαιτούμενα της φυσικής τεκμηρίωσης σε ψηφιακή μορφή (αρχεία pdf),
αποθηκευμένα σε μέσα διαθέσιμα στην αγορά (cd, usb sticks κλπ).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oι παραπάνω σφραγισμένοι φάκελοι, συνοδευόμενοι από σχετική αίτηση συμμετοχής στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του θέματος, θα παραδίδονται/αποστέλλονται στη
γραμματεία της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων (ΔΜΕΑΑ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), Λεωφ. Μεσογείων 119, ΤΚ 115 26 –
ΑΘΗΝΑ, 3ος όροφος, στο χρονικό διάστημα μέχρι και την Πέμπτη 25/1/2018 (τις εργάσιμες
ημέρες και κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00).
Οι αιτήσεις θα καταχωρούνται µε αριθµό πρωτοκόλλου, ο οποίος θα δίνεται στους
υποψηφίους με την κατάθεση του φακέλου. Άλλως θα αποστέλλεται βεβαίωση παραλαβής
ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

