ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΤΑΚ μετά την εκδήλωση Πικιώνης

Παρουσίαση συλλογικού τόμου με τίτλο

“Συν -ηχήσεις με το Δημήτρη Πικιώνη”

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 στο
Ηράκλειο, Αίθουσα «Καρούζου» Επιμελητηρίου Ηρακλείου η βιβλιοπαρουσίαση που
διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
του συλλογικού τόμου με τίτλο :

« Συν-ηχήσεις με τον Δημήτρη Πικιώνη »

Για το βιβλίο μίλησαν οι:

Παύλος Λέφας, Αρχιτέκτονας, Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Πανεπιστημίο Πατρών

Αλέξιος Τζομπανάκης, Αρχιτέκτονας, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή
Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνείο Κρήτης
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Νίκος Σκουτέλης, επιμελητής της βιβλίου, Αρχιτέκτονας, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Σχολή Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη σημασία του έργου του Πικιώνη τόσο κατά την περίοδο που
πραγματοποιήθηκε όσο και σήμερα. Παράλληλα συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους ο
Πικιώνης επηρέασε μεταγενέστερους αρχιτέκτονες οι οποίοι με τη σειρά τους φώτισαν
πλευρές του έργου του μέσα από τις δικές τους ερμηνείες και αναφορές σε αυτόν.

Επίσης έγιναν αναφορές στον τρόπο με τον οποίο ο Πικιώνης σχετίστηκε με το παρελθόν
και την παράδοση, στην οικομενικότητα της αντίληψης και των αναφορών του καθώς και
στη διαχρονικότητα του έργου του. Η πορεία του από το Μοντερνισμό σε μία εντελώς
προσωπική γραφή με εκλεκτικιστικές αναφορές στον τόπο και την ιστορία καθώς και η ίδια
του η αρχιτεκτονική γραφή ως έργο τέχνης, η σχέση του με την ποίηση και τη φιλοσοφία
αλλά ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο συμμετείχε - ψυχή τε και σώματι- στην κατασκευή,
αποτέλεσαν σημεία των παρουσιάσεων και της συζήτησης που ακολούθησε.

Η αίθουσα «Καρούζου» του Επιμελητηρίου ήταν γεμάτη με μηχανικούς από όλες τις
ειδικότητες οι οποίοι συμμετείχαν σε μία εξόχως ζωντανή συζήτηση θέτοντας ερωτήματα
στους ομιλητές και ανοίγοντας νέα πεδία προβληματισμού που έφτασαν μέχρι τη σημερινή
κατάσταση όσον αφορά στην παραγωγή του δημόσιου χώρου και της αρχιτεκτονικής.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου
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