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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΙ

Δομή Προσωρινής Κατοίκησης
στην Ακτογραμμή της Κιμώλου
ΚΙΜΩΛΟΣ
Οι φοιτητές/τριες θα δουλέψουν ατομικά και ομαδικά: Κάθε
ένας/μία θα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΙ
αναπτύξει μια δομή ατομικής κατοίκησης στην ευρύτερη περιοχή
του Ακρωτηρίου Πεταλίδα (δίνεται το σχετικό τοπογραφικό σχέδιο σε μορφή dwg) ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα.

Legend

Κατά την ανάπτυξη τόσο της δομής και του σεναρίου κατοίκησης όσο και της
οργάνωσης του συνοικισμού οι φοιτητές καλούνται να ενσωματώσουν την
εμπειρία της επί τόπου επίσκεψης στο νησί, τις τυπολογίες επεξεργασίας του
εδάφους (αγροτικές πεζούλες, ορυχεία, σκάλες φόρτωσης), τις αρχές τοποθέτησης στο τοπίο (Κατοικία Voronoi των Deca, Κάστρο Κιμώλου, Ρωμαικό
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Η δομή κατοίκησης θα έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα ενσωματώνει
διάφορες δρστηριότητες που σχετίζονται με τη ζωή στη θάλασσα (ψάρεμα,
κολύμπι, πλοήγηση κλπ). Παράλληλα, σε ομάδες των 4-5 στόμων οι ατομικές
κατοικήσεις θα οργανωθούν σε μικρούς «συνοικισμούς» όπου θα μελετηθούν οι σχέσεις συμβίωσης μεταξύ τους (σχέσεις ορατότητας, συνδέσεις,
κοινά). Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο τρόπος προσέγγισης των θέσεων κατοίκησης τόσο από τη στεριά, μέσω των μονοπατιών, όσο και από τη θάλασσα, αλλά και η προστασία τους από τα καιρικά φαινόμενα (ήλιος, βοριάς). Η
κλίμακα της επέμβασης στο τοπίο θα πρέπει να είναι «ελάχιστη» και κάθε
ξεχωριστή δομή δε θα ξεπερνά τα 5-10 τμ σε μέγεθος.
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Επάνω_η θέση του Ακρ. Πεταλίδα στην Κίμωλο
Κάτω_ η παραλία Μακροπούντα στα νότια του Ακρ. Πεταλίδα
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