Οι Αρχιτέκτονες Τοπίου σας Ξεναγούν
Μια διαδρομή σε διακεκριμένα έργα
αρχιτεκτονικής τοπίου της Ελλάδας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου σας προσκαλεί σε μια νέα του δράση.
Έλληνες αρχιτέκτονες τοπίου θα μας ξεναγήσουν σε διακεκριμένα έργα τους και θα
μας δώσουν την ευκαιρία να μάθουμε για την ιδιαιτερότητα κάθε έργου. Μετά από
κάθε επίσκεψη θα ακολουθεί διάλογος με τους δημιουργούς-ξεναγούς.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ
Σάββατο 8 Απριλίου 2017
Επίσκεψη στο Γλυπτό Θέατρο της Αιξωνής στην Γλυφάδα, Αποκατάσταση Τοπίου στο μη
ενεργό λατομείο. Ξενάγηση από την Νέλλα Γκόλαντα. Συνάντηση στις 12:00 στην κεντρική
είσοδο του χώρου, στην οδό Ύδρας 11 στη Γλυφάδα
Η Νέλλα Γκόλαντα, από το 2008 επίτιμο μέλος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου του τόπου
μας, είναι απόφοιτος της ΑΣΚΤ Αθηνών. Τα έργα της, Κατοικημένα Τοπία στο Δημόσιο Χώρο,
από το 1970 στοχεύουν μέσω συνολικών - Total Art επεμβάσεων σε βιωματικούς χώρους, με
πρωταγωνιστή την ανθρώπινη κλίμακα και με σχεδιαστικό άξονα την επανίδρυση σχέσεων
μεταξύ του ανθρωπογενούς, φυσικού και ιστορικού τοπίου και παρουσιάζονται, από πολύ
καιρό, από ειδικούς επιστήμονες και κριτικούς, ως πρώιμα έργα τάσης εξανθρωπισμού του
δημόσιου χώρου. (www.sculpted-architectural-landscapes.gr)
Κυριακή 23 Απριλίου 2017
Επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ξενάγηση από την Έλλη Παγκάλου
και τον Θάνο Σκλαβενίτη. Συνάντηση στις 11:00 στην κεντρική είσοδο του χώρου επί της οδού
Ευριπίδου.
Η Έλλη Παγκάλου είναι αρχιτέκτων τοπίου με πληθώρα έργων και πρωτοπόρος στα φυτεμένα
δώματα στον ελληνικό χώρο. Το γραφείο της Ε. Παγκάλου και συνεργάτες προσφέρει υπηρεσίες
αρχιτεκτονικής τοπίου καθώς και ολοκληρωμένης διαχείρισης έργων τοπίου. Συμμετείχε στο
σχεδιασμό του πάρκου του ΚΠΙΣΝ. (www.elandscape.gr)
Ο Θάνος Σκλαβενίτης είναι αρχιτέκτων τοπίου με διακεκριμένη πορεία στον μελετητικό και
κατασκευαστικό χώρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό (www.skape.gr). Διατέλεσε πρόεδρος του
ΠΣΑΤ και εκπρόσωπος του στην IFLA, IFLA Europe 2004-2015. Ήταν ο υπεύθυνος/συντονιστής
της κατασκευής του πάρκου του ΚΠΙΣΝ.
Κυριακή 7 Μαΐου 2017
Επίσκεψη στον Εθνικό Κήπο. Ξενάγηση από τον Νικόλαο Ταμβάκη. Συνάντηση στις 11:00 στην
κεντρική είσοδο του χώρου επί της Λεωφόρου Αμαλίας.
Ο Νικόλαος Ταμβάκης είναι γεωπόνος και έχει συνδέσει τη ζωή του με τον Εθνικό Κήπο της
Αθήνας. Εργάστηκε 30 χρόνια (1954-1984) ως υπάλληλος και ως διευθυντής του. Σήμερα είναι
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κήπου και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς
μελετητές του.
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