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ΣΤΟΧΟΙ
Το Thessaloniki Design Week καθιερώθηκε ως ένας θεσµός για την πόλη δίνοντας τη
δυνατότητα έκφρασης, προβληµατισµού και συνεργειών σε όλους τους τοµείς και τις
πλευρές της δηµιουργικότητας. Αποτελεί έναν χώρο ευκαιριών και εξωστρέφειας για την
επιχειρηµατικότητα του τόπου µε πολλούς τρόπους. Προκύπτουν, έτσι, πολλαπλά οφέλη
ευρύτερα σε ποικίλους τοµείς, όπως στον τουρισµό και τον πολιτισµό, από ένα γεγονός
που η διεθνοποίησή του µπορεί να αποφέρει υψηλή επισκεψιµότητα.
Με πρωτοβουλία της ΑΜΚΕ PHILARTIA και σε συνεργασία µε τον ∆ΗΜΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και πολλούς άλλους φορείς, διοργανώθηκαν δράσεις και γεγονότα,
σε σύνδεση µε την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα και το διεθνές περιβάλλον του
design. Όλες οι ενέργειες του ThessDW έχουν σκοπό την επικοινωνία και ανταλλαγή
ιδεών, τις συνέργειες µεταξύ ατόµων και φορέων και την ουσιαστική εξωστρέφεια.

Το Thessaloniki Design Week έχει ως κεντρικούς στόχους, µέσω µιας σειράς
εκδηλώσεων:
να αναδείξει το σηµαντικό δυναµικό της πόλης και της χώρας που ασχολείται µε
όλες τις πτυχές του design,
να ενισχύσει και να εισαγάγει νέα µοντέλα διαδικασιών στη δηµιουργία και σ τ ο ν
σχεδιασµό προϊόντων και υπηρεσιών,
να αναπτύξει την έρευνα, τους προβληµατισµούς, τις δυναµικές και τις
αναζητήσεις για όλες τις εφαρµογές που ο σχεδιασµός υπεισέρχεται,
να προκαλέσει ευκαιρίες και προοπτικές σύνδεσης της δηµιουργικότητας µε την
επιχειρηµατικότητα, την παραγωγική διαδικασία, την εγχώρια και διεθνή αγορά και
να δώσει νέες διεξόδους στους δηµιουργούς στις παρούσες συνθήκες.

ΟΡΑΜΑ
Το όραµα είναι το Thessaloniki Design Week να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ως µία
συµµετοχική πλατφόρµα ενός ευρέως φάσµατος φορέων, επιχειρηµατιών, ατόµων,
επιστηµόνων και οµάδων που δραστηριοποιούνται στις δηµιουργικές βιοµηχανίες.
Στόχος είναι η ανάπτυξη έρευνας και καινοτοµίας και η παραγωγή νέων προτάσεων,
προϊόντων και υπηρεσιών, ως εργαλείο έκφρασης, εκπαίδευσης και επαγγελµατικής
ανάπτυξης, αλλά και εξωστρέφειας της πόλης και του δυναµικού της, συνδέοντάς την
µε αντίστοιχους φορείς, ιδρύµατα και διοργανώσεις του εξωτερικού.
Έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη συνεργασιών µε αντίστοιχες διοργανώσεις και φορείς,
στην παρουσίαση-επαγγελµατική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών ελλήνων
δηµιουργών στο εξωτερικό, στην προώθηση-εξαγωγή ελληνικών παραγωγών,
εκδηλώσεων και εκθέσεων. Ακόµη, οι δράσεις αποσκοπούν στην ανάπτυξη συνεργειών
για συµµετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα και, γενικότερα, στην αναζήτηση
κάθε µορφής συνεργασίας για την προβολή και προώθηση της ελληνικής
δηµιουργικότητας.

Βασικές επιδιώξεις αποτελούν ακόµα:
Η ένταξη της Θεσσαλονίκης στον θεσµό των Creative Cities της UNESCO.
Η διαφύλαξη και αξιοποίηση της βιοµηχανικής και παραγωγικής
κληρονοµιάς της πόλης και της χώρας σε τοµείς όπου ο σχεδιασµός έχει
καθοριστικό ρόλο.
Η σύνδεση του επιστηµονικού και παραγωγικού δυναµικού των Ελλήνων του
εξωτερικού µε το εδώ ανάλογό του, µε συνεργασίες και κοινά έργα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η φετινή διοργάνωση προκειµένου να συµπεριλάβει τα νέα δεδοµένα του σχεδιασµού
καινοτόµων έργων/προϊόντων όχι µόνο µεγάλης αλλά και µικρής κλίµακας,
επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των ακόλουθων δύο θεµατικών:
• “∆ιαµορφώνοντας τον ∆ηµόσιο Χώρο / Shaping the Public Space” και
• ”∆ηµιουργώντας στον Προσωπικό µας Χώρο / Creating in our Personal Space”,
Πιο συγκεκριµένα:
•
∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ
Στο πλαίσιο των αλλεπάλληλων µεταβολών της σηµερινής εποχής προκύπτει η ανάγκη
επαναπροσδιορισµού των υφιστάµενων µέσων, εργαλείων και λειτουργιών,
προκειµένου να αναβαθµιστεί και να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του περιβάλλοντός
µας. Ο αστικός και ο δηµόσιος χώρος χρειάζονται καινοτόµες λύσεις, ώστε να
απαντούν στις νέες προκλήσεις µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία και την
προσβασιµότητα από όλους.

Με γενικότερο προσανατολισµό τις " Έξυπνες Πόλεις" (smart cities), δίνονται νέες
δυνατότητες αντιµετώπισης αυτών των ζητηµάτων µέσω των προηγµένων ψηφιακών
τεχνολογιών, από τον σχεδιασµό στη µεγάλη κλίµακα και την αρχιτεκτονική, µέχρι τον
σχεδιασµό του αστικού πρασίνου και εξοπλισµού στη σύγχρονη πόλη.
•
∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ ΧΩΡΟ
Η συνεχής αλλαγή των συνθηκών διαβίωσης οδηγεί στην αναδιαµόρφωση του
υπάρχοντος µοντέλου ζωής, των προσωπικών επιλογών και µέσων, ώστε να
καλύπτονται οι σύγχρονες απαιτήσεις του ευ ζην της εποχής µας.
Η αξιοποίηση καινοτόµων λύσεων και πρακτικών και η προσθήκη νέων εµπειριών
βελτιστοποιούν τις καθηµερινές συνθήκες στον ατοµικό χώρο και αναπτύσσουν νέες
ευκαιρίες προσωπικής έκφρασης, επικοινωνίας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας,
χρηστικότητας και λειτουργικότητας.
Οι ψηφιακές δεξιότητες και οι διαδικτυακές δυνατότητες επεκτείνουν πλέον τον
προσωπικό χώρο, δίνοντας άλλες διαστάσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις, µε αρκετές
όµως ακόµη απρόβλεπτες πτυχές.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το δεύτερο Thessaloniki Design Week, που διοργανώθηκε από τις 13 έως τις 17
Οκτωβρίου 2021, στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία. Οι εντυπώσεις και οι γνώµες που
εκφράστηκαν από επισκέπτες, συµµετέχοντες, αλλά και από τους φορείς που
συνέβαλαν στη διοργάνωσή του, ήταν ιδιαίτερα θερµές και θετικές.
Σε µία δύσκολη χρονική συγκυρία – λόγω της πανδηµίας– η απόφαση να αναλάβουµε
την ευθύνη µιας τόσο µεγάλης και απαιτητικής διοργάνωσης ήταν τολµηρή. Ωστόσο, η
θερµή ανταπόκριση στο κάλεσµά µας από όλους τους συνεργαζόµενους φορείς και
οργανισµούς δικαίωσε απόλυτα την επιλογή µας.
Αποδείχθηκε ότι η συνέργεια ανάµεσα σε σηµαντικούς φορείς της πόλης, αλλά και
της χώρας, αποτελεί τη µοναδική εγγύηση για την επίτευξη υψηλών προκλήσεων και
στόχων.

Επιθυµούµε να εκφράσουµε τις θερµές ευχαριστίες µας στους συνεργαζόµενους
φορείς, στους συνεργάτες τους, στους χορηγούς και σε κάθε έναν που συνέβαλε µε
συνέπεια και δηµιουργικότητα στην επιτυχία της διοργάνωσης.
Η ιδέα της πραγµατοποίησης στη Θεσσαλονίκη ενός Design Week, στα πρότυπα
αυτών που διοργανώνονται σε πολλές πόλεις του κόσµου, πέτυχε για δεύτερη χρονιά.
Το γεγονός αυτό µας δίνει δύναµη και αισιοδοξία για την καθιέρωσή του ως θεσµού
‘Biennale’ στην πόλη και στη χώρα.
Θεωρούµε ότι η επιτυχία του Thessaloniki Design Week, η σύµπνοια των φορέων της
πόλης και της χώρας, αλλά και άλλες ουσιαστικές προϋποθέσεις που διαθέτει η πόλη
της Θεσσαλονίκης σε πολλούς τοµείς της δηµιουργίας, του σχεδιασµού και της
παραγωγής, αποτελούν ικανά εφόδια για την επιτυχία του παραπάνω θεσµού.

ΤΟ THESSDW ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ

310 designers από ολόκληρη την Ελλάδα και 17 χώρες του εξωτερικού
∆ιήµερο διεθνές συνέδριο µε 5 οµιλητές και 850

συµµετέχοντες

(δια ζώσης και µέσω live streaming)

6 εκθέσεις σε µουσεία και χώρους πολιτισµού
32 εταιρείες, φορείς, σχολές, fab labs
20 workshops µε 320 συµµετοχές
16 οµιλίες, ηµερίδες, παρουσιάσεις
Ξεναγήσεις σε 30 δηµιουργικούς χώρους
4 διαγωνισµοί, ανοιχτές προσκλήσεις, βραβεύσεις
60 εθελοντές

6.500 επισκέπτες

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ OPEN CALL
•
Τέλλιος Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ΑΠΘ
•
Κουµπάρος Απόστολος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
•
Κοσµίδης Μηνάς, Αρχιτέκτονας
•
Ιωαννίδης Παναγιώτης, Αρχιτέκτονας, Υπεύθυνος της ΑΜΚΕ PHILARTIA
•
Φακίνος ∆ηµήτριος, Director/Partner European Design Award

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ POSTER & T-SHIRT
•
Μπάµπαλης Αθανάσιος, Product designer
•
Φακίνος ∆ηµήτριος, Director/Partner European Design Award
•
Τσιλιγκιρίδης Σπύρος, Γραφίστας, Υπεύθυνος "GRAPHIC BOX"
•
∆ρακότης Κωνσταντίνος, Επιχειρηµατίας και ιδιοκτήτης Hellofrom Thessaloniki

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Τσούγκου Ευρυδίκη & Τσίτσελα Κατερίνα, ∆ιεύθυνση Πολιτισµού και
Τουρισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
Κουντούρης Παναγιώτης, Υπεύθυνος Καλλιτεχνικού Προγραµµατισµού στον
Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
Ροδοκαλάκη Μαρία, Προϊσταµένη Τµήµατος Οργάνωσης & Εκτέλεσης
Παραγωγής Ο.Μ.Μ.Θ.
Μπάρακλη Αγγελική, Υπεύθυνη του Hellenic Design Centre (HDC)
Συλλοπούλου Μαρία, Προϊσταµένη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της
HELEXPO AE
Λήδα Παπατζήκα, Στέλεχος διοίκησης της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτοµίας
Τσαφαράς Σπύρος, Αρχαιολόγος, εκπρόσωπος της AMKE Phillartia

•
•
•

Project Management: Μπαρµπούτη Ίλια & Γκεβρέκης Γιώργος
Σχεδιασµός Οπτικής Ταυτότητας Thessaloniki Design Week: Αδάµ
Χριστόφορος
Σχεδιασµός Iστοσελίδας: Αδάµ Χριστόφορος
Social Media: Μαλακού Χριστίνα
Υπεύθυνοι Εθελοντισµού: Τσαουσίδου Μαρία
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2ο WORKSHOP “INNOVATIVE DESIGN CLUSTER”
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THE FUTURE SCHOOL

T H E F U T U R E S C H OOL
This school accommodates children from ages 6
to 16 and has a sports prof ile.The existing campus
is layed out on a generous site in the outskirts
of Copenhagen. Due to a huge growth in student
numbers in the coming years, the school requi res
extension through the addition of two new buildings
and a re-think of the organization. The design
strategy for developing the new extensions of the
school was based on 3 main criteria:

ǹ

The Campus : An alyzing how the existing separate,
yet interconnected building massesare placed,
like a campus, with the main building as the
central focus, it was decided to work with the new
extensions in a similar way :
The new extensions are placed freely, and
detached from the existing buildings, with only
small connection points via internal footbridges
suspended in th e air between the buildings. This
way,the design allows for free movement all the way
around the buildings and the placement retains the
main building as focal point.
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ǹ
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Opening up and diminishing the physical borders :
The existing school was built in 1958 and the
physical,spatial boundari esare clearly def ined. The
vision is to open up these boundaries and create
f lui d connections between new types of teaching
spaces and recreational zones.Thus allowing more
opportunities to learn through play and movement
both inside and by opening up to outdoor areas.
In addition, there is great potential in re-thinking
the use of the extensive school grounds. Instead
of being an enclosed area only for use by the
school it is transformed and opened up to the
immediate context to create an urban park. In that
way creating opportunities for sport, exercise, and
movement for not just the school bu t the whol e
community.
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population which lives in urban areas.
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THE SCHOOL AS BIG URBAN LIVING ROOM
As the school faces a new era the opportunity
arose to develop the school as a framework
for new pedagogical visions. Both interior and
exterior spaces have been designed so they
are f lexible in relation to different learning
environments and embrace new ways of learning in
f lexible spaces and zones.
This is done, for example, by programming areas
to be used for various functions, such as, when an
interior or exterior staircase can also be a small
auditorium, a break room can become a learning
zone and the in-between spaces can be used for
concentration niches and group learning zones.
The focus has been to work with bal ances
between openness, identity, connectivity,
f lexibility and dynamism, while at the same time
allowing for spaces for concentration, immersion
and conf identiality.
We believe that schools should be inviting, open
and create an inspiring platform for learning,
playing and socializing. At the same time, we
believe that these institutions have the potential
and responsibility to become a meeting place
for all locals in the area - to nurture social
sustainability. Thus, our focus when designing
this school, has been to create a welcoming, open
school that is active both day and evening, that
invites everyone in and becomes a big urban living

Ex is ting tree

ǜǥǦǧǢǠǩǣǦǩ
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with a shape reminding the date palm leaves- to maintain a sustainable environment for actual local plants in
ĦâÊʇ ûÊ¨ěʇ ¨ûÆʇ Ü¨ěʇ ÜīĦīěÊɊʇ ĘěāľåÆåûÝʇ ğīőåÀåÊûĦʇ ğâ¨ÆÊʇ ¨ûÆʇ Ŀ¨ĦÊěɊʇ ¨õāûÝʇ ĿåĦâʇ ÀěÊ¨ĦåûÝʇ ¨Ŀ¨ěÊûÊğğʇ ¨¿āīĦʇ ĦâÊʇ ÀāûğÀåāīğʇīğÊʇāÜʇĿ¨ĦÊěʇ¨ûÆʇěÊúåûÆåûÝʇĦâÊʇõÊÝ¨ÀŅʇāÜʇĘõ¨ûĦåûÝʇúāěÊʇĦěÊÊğɉʇ}âÊʇ¿õ¨ÆÊğʇāÜʇõÊ¨ľÊğʇÊåĦâÊěʇÊńĘ¨ûÆʇāěʇÀāûtract, reacting to the rising and falling temperatures play along with the circadian rhythm, creating shade during
ĦâÊʇ Æ¨Ņʇ ¨ûÆʇ Ħě¨ûğÜāěúåûÝʇ åûĦāʇ ¨ʇ Ŀ¨ĦÊěʇ ÀāõõÊÀĦÊěʇ ¨ûÆʇ ÆåğĦěå¿īĦāěʇ ¨Ħʇ ûåÝâĦɊʇ ĘěāľåÆåûÝʇ ğīőåÀåÊûĦʇ ÊûľåěāûúÊûĦʇ Üāěʇ
¨ÀĦī¨õʇĘõ¨ûĦğɉʇğʇĦâÊʇÊľ¨ĘāĦě¨ûğĘåě¨ĦåāûʇāÀÀīěğʇĦâÊʇ¨¿¨ńå¨õʇğīěÜ¨ÀÊʇāÜʇĦâÊʇ¿åúÊĦ¨õʇõÊ¨ľÊğʇâāõÆʇĿ¨ĦÊěʇúāõÊÀīõÊğʇ
to create micro rain.

?





A school with a spor ts prof ile : Valhøj School
has a sports prof ile and also offers a special
educati on at secondary school level for children
with a talent for a particular sport. Therefore
the 3rd. strategy was for the new architecture
to be dynamic and to encourage movement, play
and exercise, underpinning the school’s sports
prof ile. The new additions will bring a new life that
radiates energy, movement, play and synergy to
the existing buildings.

Outs id e a rea for
s ta f f
Ex hib ition wa ll

ûÆʇğāɊʇ¨ʇâŅ¿ěåÆʇÀŅÀõÊʇāÜʇõåÜÊʇåğʇÝÊûÊě¨ĦÊÆɉ

S ta f f fa cilities inc l.
meeting room s

Des ig n a nd
tec hnol og y

tim b er element/s c reen wa ll,
with g la s s inter na l wind ow
a b ove to ceiling

Stairs/Elevator/
Toilet core

Outs id e zone
Am p hitea tre a nd p lay/
lea r ning

Ma in s ta irca s e to the
f loors a b ove

?

Ra is ed loung e zone
in & outs id e

shaded island

Outs id e
wor k ing
area

?
urban blocks

heat island

urban blocks

the problem : urban heat islands
building density, paved, impermeable and dark
surfaces, lack of vegetation, the waste heat of
cooling, fuel-based transportation... in short
terms urbanization defects and changing climate feed on each other exacerbating the effects of temperature rises globally, causing inshaded island
Æāāěʇ¨ûÆʇāīĦÆāāěʇğĘ¨ÀÊğʇĦāʇğīőÊěʇÜěāúʇÊńÀÊğğʇ
heat and reduce comfortable public use.

urban blocks

leafy

shaded island

urban blocks

the idea : leafy
“leafy” is a cluster shading element system,
ÀāûğåğĦåûÝʇ āÜʇ ¨ěĦåœÀå¨õʇ ĦěÊÊğʇ āÜʇ ğÊľÊě¨õʇ ÆåúÊûğåāûğʇ ĿåĦâʇ ÀāûľÊńʇ õÊ¨ľÊğʇ Ħâ¨Ħʇ ěÊŔÊÀĦʇ ğīûõåÝâĦʇ
and UV radiation during the day and collect
condensation and humidity at dawn, taking the
measurements for a base of a sustainable micool island
croclimate that supports
an actual landscape

urban blocks

cool island
cool
island

urban blocks

the solution : cool island
while the elements of “leafy” protecting the
ground level from higher temperatures, the
ÆīûÊʇ ğâ¨ĘÊÆʇ ¿¨ğÊʇ āőÊěğʇ ¨ʇ Ęõ¨ĦÜāěúʇ Üāěʇ õāÀ¨õʇ
plants and vegetation, helping to generate a
hybrid “cool” oasis where people can chill and
freshen up, a breathing-space during the lunch
breaks or city tours.

site: urban void

base: guiding dunes

the typical site surrounded by
tall buildings is shaded in the
morning and early noon, lacking
vegetation makes it defenseless
throughout the day, showing
60°C at peak times. the enclosing asphalt roads and parking
lots also exacerbate heat.

the biodegradable base pots of
the “leafy” which are home to
plants and moss are inspired by
the “dunes” of the desert that
are formed by the winds, in this
case, channeling morning and
afternoon winds along with pedestrians.

cover: kinetic leaves

the fundamental elements of
ĦâÊʇğŅğĦÊúɊʇÀěÊ¨ĦåûÝʇ¨ûʇ¨ěĦåœÀå¨õʇ
garden of kinetic leaves, provide
shade and water for the plants
and vegetation to grow healthy
¨ûÆʇ ¨ûʇ ¨ŕě¨ÀĦåľÊʇ ¨ûÆʇ ÀāúÜāěĦable microclimate for residents
around.

thriving nature

īûÆÊěʇ ĦâÊʇ ğâ¨ÆÊʇ āÜʇ ¨ěĦåœÀå¨õʇ
leaves, thrives a wild landscape,
fostering a biodiverse ecosystem, appeasing the physical and
psychological hunger of nature,
cooling down and serving all
body, mind, and soul.

at 12:00pm

at 17:00pm

at 22:00pm

thermobimetal components of
“leaves” are fully open at the day
âāīěğɊʇ¿õāāúåûÝʇŔ¨¿ÊõõīúʇÀ¨ûāĘåÊğʇĦâ¨ĦʇěÊŔÊÀĦʇğīûõåÝâĦʇ¨õúāğĦʇ
upright with its convex folded
structure and white coating,
āőÊěåûÝʇ ĘěāĦÊÀĦåāûʇ Üāěʇ âīú¨ûğɊʇ
plants and animals.

in the afternoon, as the sun goes
down and the heat reduces, the
“leaves” start to contract, losing
their wide-open shape, becoming more permeant and allowing
oblique sunlight for part sun part
shade plants.

at night, leaves return to their
pre-bloom shape, contracting
ÊûĦåěÊõŅʇ Ħāʇ ĦâÊʇ ÊńĦÊûĦʇ ĘÊěúåŕÊÆʇ
by bimetals, revealing the shooting stars on the sky, also interacting with humidity, and precipitation collect droplets of water
and transport to plants.

Vis ua l connec tion b etween
the d es ig n a nd tec hnolog y
s uite a nd exercis e zone

C overed outs id e
a rea for us e in
b a d wea ther

S unken g a ther ing s p a ce a nd
exercis e zone ex tend s f rom
ins id e to out. The m a tier ia lity
a nd colour s hould continue
f rom ins id e to outs id e to
ens ure cohes ion b etween
the zones .

3

Ha ng out
s ea ting zone
Ma in entra nce a rea m a r ked with
a f loor cover ing tha t a p p ea rs to
ex tend f rom ins id e to out in the
s a me colour

Blu r re d b ou nd a r ie s & movemen t: T he p l a ns i n b ui l d i ng yea r 7 -9 s hi f t i n a nd out
a nd c rea te out s i d e s p a ce s a nd con ne c t i on p a t hs i n t he a i r. F ur t he r more t he zone s
of t he g round p l a n s t re tc he s out to a l l e four s i d e s of t he b ui l d i ng c rea t i ng a me rg e
b e t we en i ns i d e a nd out s i d e, encoura g i ng us e of b ot h s p a ce s .
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C entral communal sp ace
for assemb ly and c reative
work and p lay
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MASTERPLAN

T he ti mb er el ement
conti nues a round the
cor ne a nd b ecomes
wa rd rob e sp a ce

Ar t Room
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ǡǘǪǦǮǞʇǜǡǛǦǪɉʇǜǠǩǠǪǞǨǠǯǤɊʇǜǩǪǠǘǪǦǨǠǦǫʇ˂ʇǛǞǣǦǩǠǯǤʇ







C onnec ting timb er
element wallcontinues,
w ith d i stance to ceiling



La rg e shel f
op ens for
exhi b i ti ons a nd
even ts

S torag e

Hang out and
ward rob e wall

Wall zone w ith
stationary
d isp lay to insp ire

Elevator
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S tairs to
b asement and
f irst f loor

tea kitc hen
S c reen/
p resentation
zone

S tag e

C oncentration
zone

Work Zone
Main Entrance

Outd oor stairs to
the f irst f loor and
roof terrace

C onnec ting timb er
element wall w ith d is tance to ceiling

Ward rob e & S torag e
P l ay a rea fo r b e fo re /a f te r
s c h o o l c l u b & f l ex zo ne d u r i n g
s c h o o l h o u rs

C ommunal f lex sp ace
inc lud ing struc tured
zones forand
struc tured zones

P lay a nd move : T he i d ea of t he b ui l d i ng i s to encoura g e t he c hi l d ren to p l ay a nd move.
T he re fore t he b ui l d i ng i s f re e s t a nd i ng w i t h s hi f t i ng p l a ne s t ha t s up p or t s t he i d ea of
movement a nd s p e e d . I t i s p os s i b l e to r un a l oop a l l t he way a round t he b ui l d i ng , up
a nd d ow n b e t we en p a r te r re a nd g round l eve l a nd to c l i m b t he roof. F ur t he r more s ha r p
cor ne rs a re avoi d e d a nd c ur i ous op eni ng s a nd s ha p e s a re us e d .
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ǦǤǦǣǘʇǦǣǘǛǘǩʇɖʇRQ#ʇX4ʇ#v=5Rʇ}#QɋʇMOIRE DESIGN

ǦǤǦǣǘʇǦǣǘǛǘǩʇɖʇRQ#ʇX4ʇ#v=5Rʇ}#Qɘ TAMA OBJECT DESIGN & SKG_ Architecture (Stefanidis K. Group)

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ / NAME OF DESIGN TEAM:

ǪǠǪǢǦǩʇɖʇorXH#C}ʇ}=}L#ɋʇBEECONNECTED

ǪǠǪǢǦǩʇɖʇorXH#}ʇ}=}L#ɘ MEDUSA FUNNEL (Ice Tray Object / Anti_Covid-19 Product)

ΤΙΤΛΟΣ / PROJECT TITLE:

HOW TO

MEDUSA FUNNEL

SAVE BEES

Ice Tray Product / ǘǤǪǠʇɨʇX=ɭȞȦʇorX}

ʇŔÊńå¿õÊɊʇĦě¨ûğõīÀÊûĦɊʇÀåěÀīõ¨ěʇåÀÊɨÀī¿ÊʇĦě¨Ņʇú¨ÆÊʇāÜʇõåĚīåÆʇoɊʇåûʇ
ĦīěĚīāåğÊʇÀāõāīěɉʇ
=ĦğʇÜāěúʇâÊõĘğʇĦāʇ¿ÊʇīğÊÆʇ¨ğʇ¨ʇâ¨ûÆõÊʇÜāěʇâāõÆåûÝʇĦâÊʇåÀÊʇĦě¨ŅʇĿâÊûʇ
œõõåûÝʇĿåĦâʇĿ¨ĦÊěɊʇ¨ğʇĿÊõõʇ¨ğʇĦ¨ěÝÊĦåûÝʇĦâÊʇåÀÊʇÀī¿ÊğʇåûĦāʇ¨ʇÝõ¨ğğʇĿâåõÊʇ
¨ľāåÆåûÝʇÀāúåûÝʇåûʇĦāīÀâʇĿåĦâʇ¿¨ěÊʇâ¨ûÆğʇ¨ĦʇĦâÊʇĘěāÀÊğğɉʇ
}âÊʇâāõÊğʇ¨ĦʇĦâÊʇğåÆÊĿ¨ŅğʇõÊĦʇĦâÊʇĿ¨ĦÊěʇāľÊěŔāĿʇÜěāúʇĦâÊʇā¿ñÊÀĦʇ
ĿâÊûʇĦâÊʇĦě¨Ņğʇ¨ĦʇĦâÊʇ¿āŕāúʇ¨ěÊʇœõõÊÆʇĿåĦâʇĿ¨ĦÊěɉ

FROM THE

COLONY
COLLAPS
DISORDER

BEE
CONNECTED
SOLUTION IS

A BEEHIVE MONITORING SYSTEM DESIGNED TO PROMOTE THE PRINCIPLE OF

}âÊʇ œû¨õʇ ā¿ñÊÀĦʇ â¨ğʇ ¨ʇ ĦāĦ¨õʇ āÜʇ Ȟȣʇ Ħě¨Ņğʇ Üāěʇ åÀÊʇ Àī¿ÊğɊʇ ĿâåÀâʇ ¨ěÊʇ
ğÊĘ¨ě¨ĦÊÆʇ¿ŅʇåĦğʇÝÊāúÊĦěŅʇåûʇȟʇÆåőÊěÊûĦʇğåōÊğɉ

20cm

URBAN BEEKEEPING TO RAISE AWARENESS ABOUT THE DANGER OF BEE

CONCEPT

WHAT

Παναγιώτης Παντής / Panagiotis Pantis (PeteManux)

Children’s Speaker “Nascar”

COLLAPSE. THE SYSTEM INVOLVES THE CREATION OF COMMUNITIES OF
CONDOMINIUMS THAT, ONCE VERIFIED THEIR ACCESS REQUIREMENTS, CAN GET

Child controls the speaker,
parent controls the app!

AN INNOVATIVE BEEHIVE IN THEIR BUILDING AND MONITOR IT WITH THE HELP OF
AN EXPERT BEEKEEPER AND A CONNECTED APP. IOT TECHNOLOGY ALLOWS

INCLUDES

USERS TO CHECK BEEHIVE HEALTH VALUES, CHAT WITH THE BEEKEEPER AND
INTERACT REMOTELY, AT NO ADDITIONAL COST. ALSO, CONDOS MAY BENEFIT

THE DESIGN STRATEGY AIMS TO CREATE REAL VIRTUAL COMMUNITIES,

4rXQʇorX}=XRʇQ}#r=Lvɘʇ:XR#ɊʇɊʇrXLʇH#LLɊʇRʇorXoXL=vɉʇ

:=:ʇ=LLʇ#ʇL#ʇ}Xɘʇ
SAFEGUARD THE APIS MELLIFERA, WITH ALL THE BENEFITS DERIVED FOR

BEEHIVE DESIGN

SOCIETY, ENVIRONMENT, AND AGRICULTURE;
MAKE THE POPULATION AWARE AND EDUCATE THEM, TAKING ADVANTAGE
OF THE ENABLING TECHNOLOGIES OF INDUSTRY 4.0 THROUGH INNOVATION;
BIOMONITOR THE ATMOSPHERIC POLLUTION.
THE FUTURE OF TRADITIONAL BEEKEEPING IS TO IMPLEMENT SMART
BEEHIVE MANAGEMENT AND START USING AUTOMATED AND REMOTE
TOOLS TO MONITOR BEE COLONIES COMBINED WITH HIVE CONTROL
MECHANISMS TO IMPROVE THE PRODUCTIVITY OF BEE COLONIES.

DETAILED EXPLODED VIEW

MONITORING SYSTEM

:āõÊğʇÜāěʇõÊŕåûÝʇĿ¨ĦÊěʇ
āľÊěŔāĿɊʇ¨ÜĦÊěʇĦâÊʇĦě¨Ņğʇ¨Ħʇ
ĦâÊʇ¿āŕāúʇ¨ěÊʇœõõÊÆɉ

Roof

Cover

Humidity &
Temperature
Sensor

TEMPERATURE

HUMIDITY

Nest
Nest Frame

åɨœ
Sensor

Exclude Queen

MOBILE APP
Sensor Frame

Diaphram

Shallow Frame

Anti-Varroa Grid
Shallow
Honey Background

Geolocation
Sensor
Fund

Weight
Sensor

FREQUENCIES

WEIGHT

GEOLOCALIZATION

A major concern of parenting is that
children spend too much time on their
screens. Although our world is becoming more digital, children still need
to keep in touch with the real world.
Otherwise, they will never know what
the real world has to offer them.

ǘȃǽȆȚȅǼȉǹʇǚǹȅȁȚȉǿ

ǬțȅȁǹʇǡȇȍȌȋȇȍȉȚ

ǛȜȄǿȌȉǹʇǣȈȘȅȌǾȁȇȍ

1ȇʇǺȉǹǺǽȒȇʇǹȎȒȋǹ

2ȇʇǺȉǹǺǽȒȇʇǹȎȒȋǹ

3ȇʇǺȉǹǺǽȒȇʇǹȎȒȋǹ

ǬțȅȁǹʇǡȇȍȌȋȇȍȉȚ

ǣǹȉȒǹʇǭȚǼȇȍ

ǩȇȎȇȂȃȜȊʇǘȄȈǹȌǾȒǼǿȊ

1ȇʇǺȉǹǺǽȒȇʇ}ɨğâåěĦ

2ȇʇǺȉǹǺǽȒȇʇ}ɨğâåěĦ

3ȇʇǺȉǹǺǽȒȇʇ}ɨğâåěĦ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ∆ΕΘ & ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

THESS

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10

THESS

ΕΚΘΕΣΗ APODEC

THESS
HESS

CREATIVITY PLATFORM - AGRO DESIGN

ΕΚΘΕΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΒΓΕ

THESS

OPEN HOUSE - MADE IN THESSALONIKI

SEE YOU SOON
AT THESSDW

