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Κύριος στόχος του µαθήµατος είναι η ερµηνευτική διερεύνηση των νοηµατικών δοµών
του γραπτού αρχιτεκτονικού λόγου (θεωρητικού, ιστορικού ή κριτικού) και των συνθετικών δοµών του σχεδιασµένου αρχιτεκτονικού έργου, µε έµφαση στη µέθοδο και την
κριτική ανάλυση.
Το µέσο δεν θα είναι η εµβάθυνση σε µια συνεκτική ενότητα κειµένων και έργων
που να συνδέονται µε στενές νοηµατικές, χωρο-χρονικές και ιστορικές σχέσεις αλλά η
διασπορά σε πυκνώµατα έκφρασης και ερµηνείας που να αναδεικνύουν τη διαφορά
τους. Μας ενδιαφέρει η διχασµένη ενότητα, η διπλή ανάγνωση, η διαφορική συνεκτικότητα, η αντίφαση ως κυρίαρχη δοµή των συνεκτικών σκέψεων και πραγµάτων.
Θα συζητηθούν αντικείµενα µελέτης και ερευνητικές στρατηγικές σε διασταυρούµενες κατευθύνσεις µε κοινή συνισταµένη τον προσδιορισµό ενός πλέγµατος µεθόδων και
αναλύσεων που να προκύπτουν και να διαµορφώνονται από τις προβληµατικές του
σύγχρονου αρχιτέκτονα. Θα µας απασχολήσει ιδιαίτερα η σχέση του αρχιτεκτονικού µε
το µή-αρχιτεκτονικό και η προσφυγή σε έξω-αρχιτεκτονικές πειθαρχίες για τη συγκρότηση ενός αυστηρά αρχιτεκτονικού λόγου έρευνας και πειραµατισµού.
Η προσπάθειά µας φιλοδοξεί να συµβάλει στη συγκρότηση µιας ερευνητικής κατεύθυνσης που αναδύεται πέραν της µητροπολιτικής σκέψης, σε ένα πεδίο αποκλίσεων
που ρυθµίζει η λογική της διαφοράς.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων µας, στη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 20072008, θα βρεθεί η νέο-ελληνική αρχιτεκτονική µε έµφαση στον εικοστό αιώνα. Το µάθηµα προβλέπεται να εξελιχθεί ως διαδοχή διδακτικών ενοτήτων µε τη συµµετοχή υποψηφίων διδακτόρων και εξωτερικών συνεργατών. Συστατικό στοιχείο του θα αποτελέσει
η ενεργός συµµετοχή των σπουδαστών και η εκπόνηση µιας σειράς διαδραστικών εργασιών που θα αναφέρονται σε λόγο, κείµενο, εικόνα και σχεδιασµένο αρχιτεκτονικό
έργο. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται µια σύνθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός
Αθηνών. Οι σπουδαστές θα κριθούν από τις εργασίες τους και από την ποιότητα της
συµµετοχής τους στο µάθηµα.
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