
                                
 

2016 Purple Lioness Award 
 

Έκθεση από τ ην  Κρι τ ι κ ή Επι τ ροπή 
 
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη : 

 Daniela Arias Laurino (Granada) 

 Ismael Eyras (Buenos Aires) 

 Claudia Faena (Buenos Aires) 

 Isaura González Gottdiener (México City) 

 María Cecilia Kesman (Córdoba) 

 Florencia Marciani (Córdoba) 

 Cayetana Mercé (Buenos Aires) 

 Inés Moisset (Córdoba) 

 Zaida Muxi (Barcelona) 

 Inés Novella (Madrid) 
 
Η κριτική επιτροπή αξιολόγησε τις 59 εθνικές αντιπροσωπείες οι οποίες συμμετείχαν στη 
Μπιενάλε της Βενετίας το 2016, με το σύνθημα: Αvαφορα από το μέτωπο. Στο πρώτο στάδιο 
επιλέχθηκαν 29 περίπτερα που ανατέθηκαν ή/και επιμέληθικαν από γυναίκες. Κριτἠρια των 
υποψηφίων αποτἐλεσαν η  έκθεση, ο σχεδιασμός, η προβολή και η επικοινωνία σε συνδυασμὀ 
με την εκθεσειακἠ ποιὀτητα των εκθεμἀτων. Τελικά η κριτική επιτροπή συμφώνησε με την 
υποψηφιότητα  10 υποψηφίων για το Βραβείο Purple Lioness 2016. Οι υποψήφιοι ήταν: 
 

 Αυστραλία  

 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

 Φιλανδία  

 Ελλάδα 

 Ιρλανδία 

 Ιταλία 

 Μεξικό 

 Βαλτικά κράτη 

 Περού 

 Ταιλάνδη 
 

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ἠταν το ακόλουθο: 
 

Πρώτο Βραβείο (μοιρἀζεται μεταξύ) 
 

 Ελλἀδα #ThisIsACo-op  (8 ψήφοι) 

 Μεξικὀ -Dispiegamenti e Assemblaggi (Despliegues y ensambles) (8 ψήφοι) 
 
Ξεχωριστή αναφορά: 
 

 Περού -Our Amazon Frontline (5 ψήφοι) 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2014/01/21/primer-lugar-concurso-de-ideas-museo-mario-toral-albert-tidy-arquitectos/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


                                
 

Βασικές αρχές της κριτικής επιτροπής 
 

Πρωτο Μοιραζόμενο Βραβείο: 
Ελλάδα #ThisIsACo-op 
 
 
Το περίπτερο ανατέθηκε στην αρχιτέκτονα Ειρήνη Κλαμπατσέα, Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και επιμελήθηκε η Ένωση Ελλήνων Αρχιτεκτόνων με επικεφαλή την αρχιτέκτονα 
Τόνια Κατερίνη. 
 
Η κριτική επιτροπή εκτίμησε την δημιουργική διαδικασία του περιπτέρου, το συμμετοχικὀ και 
ανοιχτό πείραμα, όπου η απο κάτω προς τα πάνω (bottom-up) προσέγγιση κατασκευής είναι 
αξιοσημείωτη. Ένα δίκτυο συνεργασίας δημιουργἠθηκε για την εφαρμογή αυτού του τρόπου 
εκτελεσης. Το θέμα του περιπτέρου επιλέχθηκε μέσω ενός ανοικτού καλέσματος, όπου μια 
επιστημονική επιτροπή συνόψισε τα αναδυόμενα θέματα. Στη συνέχεια, υπήρξε ενα δεύτερο 
κάλεσμα με 49 παρουσιάσεις, οι οποίες συνοδεύτικαν απο συναντήσεις και εργαστήρια. 
Παρόλο που οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, ήταν δυνατή η συμμετοχἠ μέσω 
streaming, Skype και άλλων forums. Το περίπτερο και το λογότυπο ἠταν αποτελέσματα 
συμμετοχικού σχεδιασμού και ο σχεδιαστικός κατάλογος ορίστηκε μέσα απο μια διαδικασία 
επιλογής. Οι σχετικές εργασίες χωρίστικαν σε έξι ομάδες. 
 
Το ελληνικό περίτπτερο παρουσιάζει εκθέσεις και project από την κρίση σε πέντε μέτωπα: την 
Aστική Κρίση, την προσφυγικἠ Κρίση, την Επαγγελματική Κρίση, το χώρο ως κοινό αγαθό και 
Συλλογικά θέματα. Η συμμετοχή των γυναικών μεταξύ των συμμετέχοντων είναι παραπάνω 
από θετική: από τους συνολικά 136 συμμετέχοντες, οι 74 είναι γυναίκες. 
 
23 παράλληλες εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στο περίπτερο, στο οποίο έχουν τοποθετηθεί 
μικρες κερκίδες. 
Η επικοινωνία της έκθεσης, η καινοτόμος συμμετοχική διαδικασία σχεδίασης και οι συλλογικές 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη Μπιενάλε  αναρτιώνται σε ένα blog που επιτρέπει 
την αλληλεπίδραση με το κοινό. 
 
 

Πρώτο Μοιραζόμενο Βραβείο:  
Μεξικό Dispiegamenti e Assemblaggi (Despliegues y ensambles) 
 
Το περίπτερο έχει ανατεθεί στην αρχιτέκτονα María Margarita Segarra Lagunes και 
επιμελἠθηκε από τον ανθρωπολόγο Paul Landa Ruiloba. 
 
Στόχος του περίπτερου είναι να αναδείξει την κοινωνική και συμμετοχική αρχιτεκτονική, 
δίνοντας έμφαση στις εμπειρίες που μπορούν να μεταφραστούν, προσαρμοστούν ή  να 
πολλαπλασιαστούν, αντί να δείχνει πλήρη έργα, τελικά προϊόντα ή κλειστά συστήματα. 
 
Ο τρόπος  επιλογής των εκθετών εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από την κριτική επιτροπή. Το πρώτο 
κάλεσμα της ομάδας έλαβε 207 έργα από τις 26 πολιτείες της χώρας για αξιολόγηση. 



                                
 
Διαμορφώθηκε, μια Κοινή Τεχνική Επιτροπή, η οποία αποτελείτο από 3 γυναίκες και 4 άνδρες. 
Αυτοί επέλεξαν 31 προτάσεις στις οποίες καταχωρήθηκε η συμμετοχή  9 γυναικών. Καθήκον 
της επιμελήτριας και των άλλων μελών της ομάδας ήταν να επισκεφτούν τους εκπρόσωπους 
από τις επιλεγμένες ομάδες με σκοπό να εμβαθύνουν στην εργασία τους. Το θέμα του 
διαλόγου ήταν η κοινωνική διάσταση της αρχιτεκτονικής με σκοπό την επίτευξη δύο στόχων: 
τη μελλοντική ανάπτυξη του μουσείου και  την ανάπτυξη θεμάτων συζήτησης σχετικά με το 
βασικό θέμα της Μπιενάλε 2016.  
 
Το περίπτερο εκθέτει υην εργασία Μεξικάνων αρχιτεκτόνων, καθώς και άλλα ενδιαφέροντα 
στοιχεία όπως εγχειρίδια για την αυτο-κατασκευή, διάφορες εργασίες ΜΚΟ, εμπειρίες 
κοινωνικών οργανώσεων και επιτεύγματα ομάδων εργασίας, όπως αυτή των Woman of Clay, 
όπου οι γυναίκες από την Οαχάκα (Oaxaca) συμμετείχαν στην παραγωγή Adobe (χωμάτινα 
τούβλα) και στην κατασκευή τοίχων, καμαρών και οροφών ενός κτιρίου, κἀτι το οποίο  οδήγησε 
στον μετασχηματισμό των προτύπων των φύλων στις κοινότητές τους. 
 
Λόγω της υψηλής ποιότητας του ληφθέντος υλικού, η Τεχνική Επιτροπή αποφάσισε να 
δημιουργήσει ένα ψηφιακό αρχείο στο οποίο, εκτός από τις 31 προτάσεις που επελέχθηκαν, 
συμπεριλήφθηκαν 87 ακόμα έργα, με σκοπό να αναζητήσουν τη συνέχεια αυτων των έργων και 
να αναδείξουν την επιτυχία  που είχε αυτό το κάλεσμα, τόσο στη Βενετία οσο και στο Μεξικό. 
 
Ο τρόπος μετάδοσης είναι αξιοσημείωτος, το περιεχόμενο και οι δραστηριότητες του 
περιπτερου ανεβαίνουν απευθείας σε κοινωνικά δίκτυα μέσω μιας συμφωνίας με το Archdaily 
με ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω Twitter, Instagram και  Facebook. 
 
 
 

Αναφορά: Περού - Our Amazon Frontline 
Το περίπτερο ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα Orrego, ενώ οι αρχιτέκτονες Sandra Barclay και Jean 
Pierre Crousse είναι υπεύθυνοι για την επιμέλειά του. Οι αρχιτέκτονες αυτοί επιλέχθηκαν μέσα 
από ένα διαγωνισμό που οργανώθηκε από το Ίδρυμα Wiese και του El Comercio γκρουπ. 
 
Το περίπτερο του Περού αφηγείται μια άνευ προηγουμένου δράση απο το πρόσφατο μέτωπο: 
την καταπολέμηση της φτώχειας και τη διατήρηση του δάσους του Αμαζονίου μέσω της 
εκπαίδευσης. Το «Σχέδιο Ζούγκλα", είναι ένα δημόσιο πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας, στην 
περουβιανή περιοχή του Αμαζονίου που έχει ως στόχο να ξαναχτίσουν εκατοντάδες διάσπαρτα 
σχολεία που βρίσκονται σε δυσπρόσιτα σημεία. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επίσης ένα 
νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενθαρρύνει την πολυπολιτισμικότητα και τη διάσωση των 
ιστορικών υποβιβαθισμένων μητρικών γλωσσών της περιοχής. Η Αρχιτέκτονας Elizabeth 
Añaños είναι η επικεφαλής αυτού του σχεδίου και κατευθύνει την ομάδα που αποτελείται από 
νέους ηλικίας μεταξύ 23 και 30 ετών στην οποία η Militza Carrillo και η Claudia Flores είναι 
ηγετικά μέλη. Το περίπτερο δεν έχει δική του ιστοσελίδα.  
 
Το περίπτερο έλαβε ειδική αναφορά από την κριτική επιτροπή της Μπιενάλε 2016. 
 
 


