
 
 
 
 

Δελτίο Τύπου 
Συμπόσιο-Εργαστήριο Citylab 2019_b: 

Φόβος – Αρχιτεκτονική – Τέχνη 
 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
Πειραιώς 256, Αθήνα, 25-28 Σεπτεμβρίου 2019 

 

Τα Citylab αποτελούν μια πρωτοβουλία παραγωγής διαλεκτικής γνώσης, η οποία βασίζεται στη δημιουργία ενός 
διαπανεπιστημιακού και διεπιστημονικού διαύλου επικοινωνίας  για τη σημασία της αρχιτεκτονικής και της τέχνης στα 
διαχρονικά ζητήματα της πόλης. Πρόκειται για εντατικά εργαστήρια αστικής διερεύνησης, τα οποία, σε συνδυασμό με τη 
διοργάνωση παράλληλων συμποσίων, επιδιώκουν να επεκτείνουν τον σύγχρονο επιστημονικό διάλογο για τα πολύ-
παραγοντικά φαινόμενα ανάπτυξης της πόλης. Στο 8ο πανελλήνιο Συμπόσιο - Εργαστήριο Citylab 2019_b, με τίτλο «Φόβος - 
Αρχιτεκτονική - Τέχνη», θα εξετάσουμε την έννοια του φόβου ως καταστατική συνθήκη της κοινωνικής καθημερινότητας στη 
σύγχρονη πόλη αλλά και ως δημιουργική δύναμη για την παραγωγή αρχιτεκτονικών ή/και εικαστικών προτάσεων. Το Citylab 
2019_b θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256, Αθήνα) από την 25η έως 
και την 28η Σεπτεμβρίου 2019. 
 

• ΣΥΜΠΟΣΙΟ Citylab, 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2019, 11:00-20:00  
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ DE CHIRICO - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ) 
Στο πλαίσιο του συμποσίου του Citylab 2019b, διακεκριμένες/οι ερευνήτριες/ές από διαφορετικά γνωστικά πεδία θα 
αναπτύξουν τον προβληματισμό τους επί της έννοιας του φόβου, τροφοδοτώντας την κριτική σκέψη του κοινού και των 
φοιτητών του Εργαστηρίου με πολλαπλά ερεθίσματα.  

 

• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Citylab, 25-28 Σεπτεμβρίου 2019   

(ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ-ΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ-ΕΣ)  
Το εργαστήριο Citylab 2019_b θα αξιοποιήσει την έννοια του φόβου ως μέσο ανάγνωσης του αστικού χώρου και ως 
μορφοποιητική δύναμη για τη σχεδιαστική επεξεργασία εστιασμένων προτάσεων στον χώρο της πόλης. Οι ενδιαφερόμενες/οι 
καλούνται να επικοινωνήσουν με την Οργανωτική Επιτροπή του Citylab 2019_b στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
citylabworkshop2019@gmail.com  

 

• ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ για τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Μ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟ, 26 Σεπτεμβρίου 2019, 18:00-20:00  
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ DE CHIRICO - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ) 
Στα Citylab είθισται να πραγματοποιούνται θεματικά αφιερώματα για σημαντικά πρόσωπα των τεχνών και των επιστημών, 
τα οποία έχουν συμβάλει στην προώθηση της θεωρητικής σκέψης, την ανάπτυξη του κριτικού λόγου ή/και την εξέλιξη της 
αρχιτεκτονικής πράξης στην Ελλάδα. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε πως στο φετινό αφιέρωμα θα τιμηθεί ο Αναστάσιος 

Μ. Κωτσιόπουλος, για το πλούσιο και σημαντικό αρχιτεκτονικό, καλλιτεχνικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο του. Το 
θεματικό αφιέρωμα θα πλαισιωθεί από έκθεση ζωγραφικής στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου με επιλεγμένα έργα του 
δημιουργού.  

 

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΤΟ ΜΕΛΙ ΤΩΝ ΓΚΡΕΜΩΝ» με τον ΝΙΚΟ ΞΥΔΑΚΗ, 27 Σεπτεμβρίου 2019, 18:30  
(ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ) 
Ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Ξυδάκης με τον Γιάννη Κυρίδη (πιάνο) και τον Δημήτρη Χουντή (σαξόφωνο) θα μας προσφέρουν 
νότες ανάπαυλας με μια επιλογή τραγουδιών που θα πλαισιώσουν δημιουργικά τη θεματική του Συμποσίου. 

 
Στο Citylab 2019_b συμμετέχουν με ομιλίες ή/και διδασκαλία οι: Σταύρος Αλιφραγκής, Δημήτρης Αντωνακάκης, Σουζάνα 
Αντωνακάκη, Άγγελος Αντωνόπουλος, Σοφία Βιδάλη, Αριάδνη Βοζάνη, Ανδρέας Γιακουμακάτος, Νίκος Δεμερτζής, Αριστοτέλης 
Δημητρακόπουλος, Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Κωνσταντίνα Κάλφα, Λίσσυ Κανελλοπούλου, Ασημίνα Κανιάρη, Παναγιώτα 
Καραμανέα, Νεφέλη Κυρκίτσου, Αναστάσιος Μ. Κωτσιόπουλος, Ανδρέας Λάζαρης, Αφροδίτη Μαραγκού, Αριστέα Μαρούντα, 
Σάρρα Μάτσα, Ρενάτα Μεθενίτη, Ναταλία Μπαζαίου, Νίκος Μπελαβίλας, Αναστασία Νουκάκη, Γιώργος Ξηροπαΐδης, 
Παναγιώτης Πάγκαλος, Γιώργος Πανέτσος, Απόστολος Πάνος, Κώστας Παπαχριστόπουλος, Βασιλική Ροδίτη, Κωνσταντίνος 
Σερράος, Μανόλης Σίμος, Ελένη Τάτλα, Γιώργος Τριανταφύλλου, Βανέσσα Τσακαλίδου, Σοφία Τσιράκη, Δημήτρης Α. Φατούρος, 
Δημήτρης Φιλιππίδης, Αντώνης Χατζημωϋσής και Μαριάνα Χαριτωνίδου. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο https://citylabworkshop2019.tumblr.com/ στη σελίδα του 
Citylab Workshop στο Facebook και από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, Παναγιώτη Πάγκαλο (pagalosp@upatras.gr) και 
Σταύρο Αλιφραγκή (sa346@otenet.gr). 
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