
Μy own narration is essentially a
collage of experiences.   Lookinginto the hows of co-designing, I
found its first traces many summers
ago, in my childhood neighborhood where,
with that magical way children haveto accept Others, we made the
rules of an imaginary game.
  The co-design process during group
projects at the faculty of architectureis unforgettable.  Back then we experienced
(perceived) co-design as complete identification and
acceptance by  the Other, the collaborator,
causing legendary fights.    Co-designinglater, when working for others, turned
into accepting, taking a role to
assist the  beginning or completion ofa project.   In the case
of personal projects, co-designing with the
user-inhabitant-client but also the builders became
“listening” and formulating, depending on theneeds and wishes of Others.
 Growing up, we designed with
architect friends our own collaborative projects.
In those,  technology helped eachone of us contribute in the
way that best fit our skills,
time and location.
 The last few years, with theeconomic crisis raging in Greece and
other countries, co-design is  more and
more prevalent  and relevant during
social actions. There the co-designers mightbe  too many and  not even
know each other.  In such
cases, the acceptance of the diversity
of the  co-designers,  the adaptation tothe fluidity of situations and the
need of action removed from  familiar
and pre-defined images change the ways
of design.

to design together we need notonly to get to know each
other but lalso to learn to
work together, to know each other'
s active agents: contributions, limits andpatterns of co-operation. Thus we need
time to spend together and craft
the spaces of common interest
Iris Lykourioti

Co-designing requires to give space andtrust each other. It also suggests
an evolutionary process. Nothing is expected.
Everything is possible. Co-designing leads to
a different approach of your own,but with your own designing ingredients:
using your personal vocabulary but at
the same time incorporating different elements.
By designing together and joining forces,you manage to rethink your certainties
and review your desires. Co-designing helps
you change your point of view,
change your perspective, experience a twistednarrative, discover an alternative story. As
Jean-Luc Godard once said "a story
should have a beginning, a middle
and an end, but not necessarilyin that order".
Tzina Sotiropoulou
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Watching Nikos and Brian jamming together
with their guitars for the very
first time taught me more about
co-designing than 8 years of architecturestudies. Both experienced musicians, they didn't
exchange a word. Looking at each
other's hands, each other's eyes and
almost literally pointing their ears towardthe sounds source, like pray or
predator, listening and absorbing each other's
melodic feedback, they co-designed a piece
of music so unique that youcouldn't recognize the signature sounds of
one or the other. That, for
me, is the essence of co-design.
Alexia Symvoulidou, Writer and Illustrator

Toutefois on peut remarquer l'écoulement vers
le papier à dessin : cequ'on voit, entend, sent et touche
se glisse entre les couleurs pour
y créer des images complémentaires conformant
une multivision qui fait apparaître lapluralité de la ville elle-même. Comme
on vient de le voir, parler
une langue n'est pas seulement l'enregistrement
de la communication dans un code,mais aussi son utilisation créative pour
arriver à montrer ce qu'on veut
dire. Et cela sans le vouloir
et sans y parvenir complètement. Onpourrait proposer une compréhension-explication-réinterpretation de la
géographie de la ville à travers
un changement de code : la
recodification infinitésimal et constante, la dialectisation.Et si la société urbaine se
fonde par la pensée de ses
lieux, l'identification immédiate des traces et
des traits établit petit à petitun dialecte de plus en plus
capable d'utiliser des signes du lieu
qui parlent urbain et qui sont
les protagonistes (au delà de lasignification qui est le travail de
l'habitant de la ville) d'une structuration
sémiotique généralisée de l'espace urbain avec
des caractéristiques d'un fonctionnement langagier. Ilest inutile de continuer à énoncer
cette idée avec des phrases explicatives.
Pour la suite il faudrait créer
des images et les redessiner encore.Chaque trait est une trace, chaque
trace est un trait. Les significations
sont multiples. On est témoin ainsi
du fait que la ville secompose et se recompose, à chaque
instant, par les pas de ses
habitants.

Como Italo Calvino, constatamos que laforma más simple de un mapa
no es la que parce la
más natural, representando la superficie del
suelo como si la viéramos desdeel cielo por un extraterrestre. La
primera necesidad de un mapa está
ligada a la narración, al viaje:
es el memorandum de la sucesiónde etapas, el dibujo de las
impresiones, el trazado de un recorrido.
Como constata Francesco Careri, las palabras
del escritor de Las Ciudades Invisiblesexpresan, con una intensidad increible, la
poética del recorrido misterioso que será
siempre interpretar, imaginar y pensar la
ciudad. ¿Quál sería el lenguaje delúltimo poema de amor a las
ciudades, cuando es cada vez más
difícil vivirlas como tales? Estamos en
una gran crisis de la vidaurbana acompañada de la destrucción del
medio ambiente. Esta crisis de la
ciudad demasiado grande, demasiado extensa, es
apreciable en la configuración de laciudad contínua que va cubriendo el
mundo. Sin embrago, en lugar de
prever catástrofes, deberíamos buscar las razones
secretas que han conducido a losseres humanos a habitar en ciudades;
razones que pueden ser valores superiores.
Las ciudades son un conjunto de
memorias, deseos y voluntades, signos tambiénde un lenguaje. Son lugares para
el intercambio pero no sólo de
mercancías sino sobre todo de palabras
y recuerdos. Siempre habrá trazas deotras ciudades, las de antes o
las de otros lugares que se
desvanecen constantemente, escondidas en las ciudadesde hoy.

Dessiner peut aussi devenir une question
banale (l'usage des outils graphiques des
jeunes architectes d'aujourd'hui produit un excèsd'autocomplaisance), Mais les coups joués par
un stylo ne sont pas banals
quand ils sont en même temps
les traces de notre mouvement etle fait de percevoir et chercher
à exprimer simultanément, inséparablement, les vestiges
du temps. Toute approche ne doit
pas forcement être rigoureuse, elle doitparfois être sensible. Habiter le papier
n'est jamais faire tabula rasa, mais
réagir sur un autre papier face
aux traces infinies qui existent dansl'interprétant et dans l'objet observé. Ces
traces-là ne sont connues qu'après qu'elles
sont devenues évidentes, dans ce processus
de dire ou dessiner sans codemais en codifiant constamment. Un premier
geste qui peut mener à un
autre et peut-être à configurer une
pratique signifiante plus ou moins complète,avec des traits bien sûr, mais
aussi avec des indices, des signes
et, si la sédimentation, réflexion, et
modification à posteriori a lieu, unsystème de communication avec un substrat
suffisamment commun pour pouvoir parler de
langage. Cela peut être trop simple.
C'est un mélange entre langue etlangage. Que serait un langage du
patrimoine, une langue de la ville?
Comment est-il, en effet, le langage
(ou les langages) de la ville?Quel est son système de signification
et comment s'élabore l'organisation des réseaux
de sens ? On ne sais
pas. Mais on a quelques soupçons.Soupçons dessinés et pas écrits, parce
que la traduction du code, avec
des mots est très difficile. Le
manque d'univocité fait de la traductionune tâche très complexe. Et elle
ne serait pas une traduction mais
plutôt une explication, comme ce texte
même, une note cotée.

"Lo periurbano es una metáfora de
la periferia del pensamiento y de
su cultura. En estos lugares, esposible formular nuevas cuestiones y tratar
de responderlas. Ya no es posible
escapar a las contradicciones de la
ciudad contemporánea sino más bien comprenderlasal cuestionarlas mediante el dibujo y
el caminar." Careri, Francesco. Walking as
an aesthetic practice. Ed. Gustavo Gili,
Barcelona, 2009

En esta era del Antropoceno, de
distancias reducidas entre lo humano yno humano, siento una fuerte colaboración
entre mi cuerpo, la humedad, la
temperatura, el lapicero, la pantalla, el
papel. La acción de grafiar esla que formaliza el encuentro y
la necesidad de escuchar, lo que
llama a la aventura del escribir
dibujando. Establecer un dialogo constante entrelo trazado y lo que el
nuevo gesto deja emerger es el
trabajo de la creación, una practica
que se basa en la colaboraciónentre la provocación de lo aparecido
como acción y el dibujo que
contesta como reacción. Diseñar es una
practica colaborativa entre las erosiones graficaspropias del dibujar.
Irma Arribas, Arquitecta. #ia_baaang

CO-LONIZATION  We live in an
era called Anthropocene, characterized by the
reduction of distance between the human
and nonhuman. I feel a strongcollaboration between my body, humidity, temperature,
pen, screen, and paper. Graphics actions
are what formalize the meeting, and
the need to listen what callthe adventure of write by drawing.
This meeting is set to a
constant dialogue between the layout and
what new gestures let emerge. Itis the work of creation, a
practice that is based on collaboration
between provocation of what appeared as
action and reaction drawing answers. Designis a collaborative practice between the
erosions made by drawing.
Irma Arribas, Arquitecta. #ia_baaang

Ξεκινώντας να μιλήσω για τη σχέση
που έχω με το ‘σχεδιασμό’ το
πρώτο που μου έρχεται στο μυαλόείναι πως άνθρωποι που με γνωρίζουν
από κοντά, μου εκφράζουν συχνά το
σχόλιο και παράπονο μαζί: «Μα εσύδιαρκώς βρίσκεσαι σε κάποιο πρότζεκτ !».
Και επειδή δεν εννοούν μόνο την
αρχιτεκτονική αλλά γενικώς ότι ‘σχεδιάζω τη
ζωή μου’, έχουν δίκιο. Τελικά είμαιένας ‘Μέρμηγκας του Αισώπου’. Εκείνο όμως
που διαφεύγει από όσους με μαλώνουν
γι' αυτό, είναι πως στην ουσία
πρόκειται για έναν ‘διαρκή συν-σχεδιασμό’ οοποίος επειδή βασίζεται στην εκάστοτε σχέση,
κάθε άλλο παρά μονότονος και βαρετός
είναι.  Συχνά συνσχεδιάζω με πρόσωπα
που σχετιζόμαστε συναισθηματικά: οικογένεια, σύντροφο, κοντινούςφίλους. Εδώ νοιώθω πως η διαπροσωπική
σχέση είναι το σημαντικότερο, αυτή υπερισχύει,
αυτή καθοδηγεί, αυτή εκφράζεται κατ’ ουσίαν,
στο χώρο και στο χρόνο, μετο αποτέλεσμα του σχεδιασμού. Το αποτέλεσμα
είναι επίσης σημαντικό, κυρίως όμως για
τον παραπάνω λόγο.  Άλλοτε συνσχεδιάζω
με πρόσωπα που σχετιζόμαστε κατ’ επιλογήν:συνεργάτες, ομοϊδεάτες, συλλογικότητες. Εδώ έχω ανάγκη
η συνεργατική σχέση να είναι ομότιμη
καθ’ όλη τη διάρκεια, να εκφράζονται
όλοι ελεύθερα και οι αποφάσεις ναπροκύπτουν με συναίνεση. Θεωρώ δε το
αποτέλεσμα του σχεδιασμού εξίσου σημαντικό με
τη σχέση που το ‘γέννησε’, διότι
εκφράζει όλους, είναι εν τέλει το‘πνευματικό παιδί’ της ομάδας.  Καθημερινά
συνσχεδιάζω με πρόσωπα που σχετιζόμαστε επαγγελματικά:
εργοδότες, πελάτες, τεχνίτες, υφισταμένους, προϊσταμένους. Εδώ
η σχέση ξεκινά ως τυπική καιευκαιρίας δοθείσης επιδιώκω να αποκτήσει χαρακτήρα
αλληλοκατανόησης και μακάρι ψυχικής συγγένειας. Δεν
ξεχνώ όμως ότι η επαγγελματική σχέση
είναι σημαντική όσο λειτουργεί υπέρ τουαποτελέσματος του σχεδιασμού, στο οποίο και
παραμένω στοχοπροσηλωμένος, για τον παραπάνω λόγο.
 Είναι και κάποιες φορές που
συνσχεδιάζω με πρόσωπα που απλώς σχετιζόμαστεπολιτικά στην κοινωνία: συνανθρώπους, συνδημότες, συμπολίτες,
τους ΟΤΑ, την Πολιτεία. Εδώ επειδή
η σχέση παραμένει ανώνυμη καθ’ όλη
τη διάρκεια του σχεδιασμού, καθίσταται σημαντικήσε πολιτικό, ηθικό, και ανθρωπιστικό επίπεδο.
Σημαντικότερο θεωρώ δε εδώ το αποτέλεσμα
του σχεδιασμού καθότι προσπαθεί στην ουσία
να επηρεάσει, να αλλάξει και ναδιαμορφώσει τις κοινωνικές σχέσεις. Για αυτό
λοιπόν παραμένω στοχοπροσηλωμένος στην κοινωνία και
αναπληρώνω την ανωνυμία με τις γνώσεις,
την εμπειρία και την ενσυναίσθηση.Κάποτε θα ήθελα λοιπόν να ακούσω
τι σκέφτεται ο ‘Τζίτζικας του Αισώπου’
για όλα αυτά, διότι θα έρθει
η ώρα που θα συνσχεδιάσουμε καιμε εκείνον αντάμα.
Κωνσταντίνος Σαββίδης  αρχιτέκτονας μέλος της
'Ομάδας Αρχιτεκτόνων για το Ελληνικό'

Είναι (το συν-σχεδιάζω) ο παράδεισος και
η κόλαση μαζι. Εαν ταιριάξουν οισυνεργαζόμενοι μπορούν να φτάσουν σε υψηλότατα
επίπεδα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, κάτι σαν τον
ιδανικό έρωτα. Συμπληρώνει ο ένας τον
άλλο και τον ωθεί σε βελτίωσηκαι δημιουργική σκέψη.  Αντίθετα, το
εγώ εμποδίζει κ την συλλογική παραγωγή
Και την προσωπική έκφραση. Μια συνεργασία
χωρίς ισότιμη αντίληψη των εμπλεκόμενων περίτων συνεργατών καταλήγει σε αποτυχία. Το
συν-σχεδιάζω πρέπει να επιχειρείται μόνον από
άτομα που πιστεύουν ότι ο Άλλος
έχει να προσφέρει εξ ίσου σημαντικάμε το Εγώ.
Ανδρομάχη Δαμαλά μέλος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

co-design / co-existence / eco-existence
if design arises from an inner
impulse of creative drive co design
becomes a group bounding act, aprojection  of the individual into
wide human scenarios   co-design
implies a tension about the disruption
of individuality, dissolving the self ina social entity  through the
design action, leading to a coexistence
of both  co-design blurs the
categories between the individual and the group, opening a spectrum of
contingencies without clear labels  in
a critical shift towards unknown resilience
strategies  the collective impulse ofco design is a key actor
in the making of the “eco-existence
environments” for the  unknown cities
of the next urban wavejorge caminero

Nasca Lines: Οι Γραμμές της Νάσκα,
σειρά αρχαίων γεωγλυφικών στην έρημο Νάσκατου Περού, τέθηκαν ως σύμβολο στη
φετινή Biennale αρχιτεκτονικής, με την αρχαιολόγο
και μαθηματικό Maria Reiche σκαρφαλωμένη σε
μία σκάλα να προσπαθεί να διακρίνειτους σχηματισμούς τους, πάνω στο σώμα
της γης, επιχειρώντας να ορίσει έτσι
ένα νέο point of view, διαφορετικό
από την αντίληψη που ήθελε οιγραμμές να είναι ορατές μόνο κατά
την πτήση.  Οι επιστήμονες πιστεύουν
πως οι Γραμμές δημιουργήθηκαν από τη
φυλή Νάσκα ανάμεσα στο 500 π.χ.και 500 μ.χ.  Πρόκειται για
έναν συλλογικό συνεργατικό συν-σχεδιασμό πάνω στον
φλοιό της γης με διάρκεια. Μία
υπόθεση για τη δημιουργία τους, είναιή θέληση της φυλής να επικοινωνήσει
μ' αυτόν τον τρόπο με τους
θεούς της, που θα τις ατένιζαν
από ψηλά.  Co-drawning, co-design, co-working,co-writing, κάπου εκεί παραχωμένη βρίσκεται η
θεότητα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και όχι
μόνον. Μας προσκαλεί να την εξερευνήσουμε,με όλες τις αντιφάσεις και τις
δυσκολίες που εμπεριέχει, με σκοπό τον
εξευμενισμό της και στόχο τη δική
μας δημιουργική απελευθέρωση.  #ThisIsACo-opVassiliki - Vicky Panagiotopoulou, architect MA,
 #ThisIsACo_op

Στη σχολή αρχιτεκτονισσών, οι συνεργασίες υπήρξανκαταρχάς (αν και ασυνείδητα τον πρώτο
καιρό) ένα έδαφος πρόσφορο για κοινωνικοποίηση.
Οι συν-σχεδιασμοί κατέληγαν σχεδόν πάντα τα
βράδια σε φιλοσοφικές συζητήσεις, αργότερα σεπροσωπικές εξομολογήσεις, και με τα χρόνια
σε βαθιές φιλίες. (κάποιες συν-σχεδιάστριες των
χρόνων εκείνων παραμένουν ακόμα από τις
πιο καλές μου φίλες).  Κάπωςαντίστοιχα συνεχίζουμε να συν-σχεδιάζουμε και τα
χρόνια μετά τη σχολή: με άλλους
ανθρώπους, καινούρια πρότζεκτς, άλλα επίπεδα έρευνας
-και πανικού-· αλλά και αυτές οιώρες να καταλήγουν εντέλει σε ένα
τραπέζι με μπύρα (ή άπερολ!) και
σε μια αμοιβαία συμπάθεια και εκτίμηση
που μεγαλώνει και βαθαίνει.  Ανκαι τα όρια της συγχώνευσης ή
της αυτονομίας αλλάζουν με τους καιρούς
και τις διαθέσεις, το αλκοόλ και
η εκτίμηση φαίνεται παραμένουν σταθεροί σύμμαχοισε κάθε συνεργασία!
Maria, part-time architect

Trabajé siempre en equipo movilizada por
lograr una estructura horizontal. En miexperiencia como artista, participé en muchos
proyectos centrados en el diálogo entre
artistas visuales. Esa búsqueda derivó en
el dibujo en vivo, y enrealizar talleres de dibujo colectivo, que
se consolidó como unos ejes de
trabajo. Tomar el dibujo como una
práctica abierta, y proponerse transmitirla desdela construcción colectiva. Considero esto como
parte de colaborar en la reapropiación
de los lenguajes expresivos por parte
de la comunidad.Marcela Rapallo

Sobre “la figura del arquitecto”. Duranteel período de auge del neoliberalismo,
la actividad profesional tiene como marco
una fase de expansión económica y
urbanística en un contexto ideológico alque de hecho fueron permeables los
principales medios de difusión de la
arquitectura, que contribuyeron a mitificar la
figura demiúrgica del hombre-arquitecto-autor, funcional alos intereses del mercado global, que
se encargó de generar un star-system
de la arquitectura. Por supuesto que
existen diferencias entre contextos geográficos yculturales y que ha habido excepciones
en cuanto a roles de profesionales
o medios de comunicación durante este
período, pero nos referimos aquí ala postura dominante globalizadora. Una postura
que sistemáticamente omitió también las aportaciones
de las mujeres arquitectas –quienes fueron
invisibilizadas desde los orígenes de laprofesión- incluso aquellas que aún siguiendo
los parámetros “tradicionales” –o patriarcales- debieron
entrar en los anales de la
historia de la arquitectura en igualdadde condiciones y no lo hicieron.
Una valoración sesgada –propia del discurso
oficial arquitectónico- que se hace extensiva
a todos las subalternidades y tambiéna “otras“ maneras de ejercer la
profesión. Iniciado siglo XXI parece evidente
una intensificación de las demandas sociopolíticascon su consecuente renovación de las
corrientes de pensamiento (resurgidas corrientes de
pensamiento -y práctica- de los 60
y 70 como el feminismo, losderechos humanos, la autogestión, la participación,
la ecología, etc.) que tienen su
correspondiente impacto en el terreno de
la arquitectura y el urbanismo, dondeproliferan las experiencias bottom-up y los
perfiles de arquitecto/as activistas que insertan
su labor en contextos ciudadanos, movimientos
de resistencia vecinal y procesos deproducción social del hábitat. Se percibe
una tendencia a distanciarse del perfil
propio de los años 80 y
90. En contraposición a la figuradel arquitecto-autor, surge y se fortalece
el rol del arquitecto/a-actor/a (siguiendo la
terminología latinoamericana), que lejos de pretender
arrogarse la autoría de una obray de concebir la creación como
un hecho individual, es capaz de
insertarse en procesos de creación colectiva
y de desempeñar su papel deforma cooperativa. En este incipiente y
periférico contexto, cabe la interrogante de
cómo interactúan la invisibilidad, el género
y las distintas áreas de actuaciónde la arquitectura y disciplinas afines.
Un día | Una Arquitecta
(Daniela Arias Laurino)

Από την μεριά των "ειδικών" .
Αυτός ο προσδιορισμός μας δόθηκε και
μας ακολούθησε σε όλη την επαγγελματικήκαι κοινωνική πορεία μας. Έτσι εκπαιδευτήκαμε,
με μικρές εξαιρέσεις ενός άλλου λόγου,
και έτσι μας βλέπει η πλειοψηφία
των ανθρώπων είτε αποδέχεται και επιζητείείτε απορρίπτει αυτή την ειδίκευση.
Όσες (γυναίκες πιο συχνά) και όσοι
αμφισβητήσαμε ένα τέτοιο ρόλο κρατώντας τη
γνώση που μπορεί να παρέχεται σανκοινό αγαθό, αλλά απορρίπτοντας τις εξουσίες
που απορρέουν, βιοποριζόμενοι/ες από τη δουλειά
αλλά με διαφορετικούς όρους, βρεθήκαμε αντιμέτωποι/ες
τόσο με τα κοινωνικά στερεότυπα όσοκαι κυρίως με τον ίδιο μας
τον εαυτό.  Η πραγματική εκχώρηση
πληροφορίας , γνώσης και δικαιοδοσίας ,
η δημιουργία σχέσεων και η μάχημε τους χρόνους και το χρόνο
αποτελούν πάντα ανοιχτά ζητήματα. Και είναι
σημαντικό να τα συζητάμε με ισχυρή
πεποίθηση αλλά μικρές βεβαιότητες όπως πιστεύωκάνουμε σήμερα.
Τόνια Κατερίνη
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