Σχετικά με τους συνδιοργανωτές
LUDD - www.ludd.gr
H κολεκτίβα LUDD είναι μια πολυτομεακή συλλογική ομάδα που λειτουργεί ως εργαστήριο
σχεδιασμού και κατασκευής, προσφέροντας υπηρεσίες στους τομείς της αρχιτεκτονικής,
του βιομηχανικού σχεδιασμού, της μικροπολεοδομίας και των ειδικών κατασκευών.
Παράλληλα η ομάδα διαχειρίζεται το LUDD OPEN LAB, ένα ανοιχτό εργαστήριο που
βασίζεται στα μοντέλα των fablabs και makerspaces.
Μέσω του έργου της, η ομάδα διερευνά τη διασύνδεση σύγχρονων σχεδιαστικών
πρακτικών και τεχνολογικών/ψηφιακών μεθόδων παραγωγής με προσεγγίσεις που
αφορούν τα κοινά, τη βιωσιμότητα, τη συμπεριληπτικότητα, την ομότιμη οικονομία, την
εικαστική δημιουργία και την τεχνική στην πράξη.

OPEN LAB ATHENS - olathens.gr
Το Open Lab Athens είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δραστηριοποιείται
ερευνητικά στα πεδία των ψηφιακών υποδομών και της κοινωνικής καινοτομίας. Ο στόχος
της διεπιστημονικής ομάδας του εργαστηρίου είναι να υποστηρίξει σε επίπεδο
τεχνογνωσίας και κοινωνικό-τεχνικών διαδικασιών συνεργατικές ομάδες και εγχειρήματα,
εφαρμόζοντας την μεθοδολογία της συμμετοχικής έρευνας δράσης.

PARTICIPATORY LAB – COMMONSPACE Co-op - https://www.participatorylab.org/
Το έργο participatory LAB είναι μια ενεργή διεπιστημονική κοινότητα που μελετά,
τεκμηριώνει, μαθαίνει, διαδίδει και εφαρμόζει διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού για
το δημόσιο χώρο, με στόχο την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή. Το
participatory LAB ανήκει σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία της commonspace που αποσκοπεί
στη δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων συμμετοχικού σχεδιασμού που υποστηρίζουν
σχέδια έργα και δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Απ’ Ουσία - https://www.apousia.com/
Η παιδαγωγική ομάδα “απ’Ουσία’’ σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά και πολιτιστικά
προγράμματα για μικρούς και μεγάλους. Σκοπός της ομάδας είναι η ισότιμη πρόσβαση στην
εκπαίδευση και τον πολιτισμό για όλους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους,
κοινωνικο-οικονομικής και πολιτισμικής ταυτότητας. Τα προγράμματά συνιστούν μια
συμπληρωματική πηγή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Inter Alia - https://interaliaproject.com/
Η Inter Alia είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με ενεργό δράση στα πεδία της
εκπαίδευσης, της έρευνας, της εργασίας με νέους και του πολιτισμού με σκοπό: (α) την
προώθηση και ενίσχυση της πολιτειακής δράσης, καθώς και της διασύνδεσης και της
αποτελεσματικότητας της κοινωνίας των πολιτών στην άσκηση επιρροής στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο˙ (β) την ενδυνάμωση των νέων και την αύξηση των
ευκαιριών απασχόλησης μέσω της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της
πολιτειακής και κοινωνικής συμμετοχής˙ (γ) την αντιμετώπιση των διαπροσωπικών και διομαδικών στερεοτύπων και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατανόησης, ως ένα μέσο για
την επίτευξη της ειρήνης και της ευζωίας.
Box for Expression - www.boxforexpression.gr
Το έργο "Box for Expression" επιχειρεί να υλοποιήσει μια εγκατάσταση που θα υποστηρίζει
δράσεις

συλλογής

αφηγήσεων

στον

ανοιχτό

χώρο

της

πόλης.

Αποτελεί

μια

αρθρωτή/κινητή υποδομή μικρής κλίμακας η οποία εγκαθίσταται σε διαφορετικά σημεία
της πόλης ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε δράσης. Διατίθεται σε όποιες δημιουργικές
ομάδες της Αθήνας δραστηριοποιούνται στον τομέα της προφορικής ιστορίας ή της
κοινωνιολογικής έρευνας κάθε είδους.
Το έργο προέκυψε μέσα από την σύμπραξη τριών διαφορετικών φορέων: το Τμήμα
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Open Lab
Athens και το Ludd Lab. Υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Actors of
Urban Change 2019-2021.

Question Answering Machine
Ένα ζωντανό αρχείο παιγνιωδών απαντήσεων και αλληλεπιδράσεων από τον Jonah Senzel
και την Κατερίνα Μαγαρίνη.

Ο Jonah Senzel είναι ένας Αμερικάνος καλλιτέχνης που δουλεύει με διαφορετικά μέσα,
δημιουργώντας πειραματικά παιχνίδια, guerilla εγκαταστάσεις στον δημόσιο χώρο και
διαδραστικές δομές. Το έργο του περιστρέφεται γύρω από το παιχνίδι, την ανακάλυψη, την
μη γραμμικότητα και την συμμετοχική δημιουργία.
https://qam.works.rip/

Η Κατερίνα Μαγαρίνη είναι αρχιτέκτονας και πολυμεσική καλλιτέχνιδα. Η πρακτική της
εστιάζει στην μικροϊστορία, την συμβίωση και την ποιητική του καθημερινού μέσα από
παιχνίδια και διαδραστικές εφαρμογές.
https://magarini.info/
Κοινότητα
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https://blog.wikimedia.gr/

Η Wikimedia Community User Group Greece είναι η από το Ίδρυμα Wikimedia ομάδα
εθελοντών που δραστηριοποιείται στα εγχειρήματα Wikimedia διοργανώνοντας
και συμμετέχοντας σε εξωστρεφείς δράσεις με σκοπό την στήριξη και προώθηση
της Βικιπαίδειας και των υπόλοιπων εγχειρημάτων του Wikimedia στην Ελλάδα.

CLOUDS FOR COMMONS - www.cloudsforcommons.org
Το CLOUDS είναι ένα έργο συμμετοχικού σχεδιασμού της LUDD, μαζί με ομάδες της
κοινωνίας των πολιτών και του πολιτισμού που διαπραγματεύεται το δικαίωμα στη Πόλη.
Στόχος του CLOUDS είναι η προσφορά (ανάπτυξη, διαμοιρασμός και αξιοποίηση) των
κατάλληλων υποδομών για τη κινητοποίηση νέων ιδεών και δράσεων στο σύγχρονο
αστικό τοπίο.
Οι κατασκευές του CLOUDS FOR COMMONS μπορούν να διαμορφώσουν εξατομικευμένες
pop-up εγκαταστάσεις για την παραγωγή κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων, όπως
κοινοτικών συναντήσεων, εκθέσεων, προβολών, εργαστηρίων, φεστιβάλ κ.α.,

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019, ως πιλοτικό έργο του προγράμματος
START - Create Cultural Change. Στα πλαίσια του προγράμματος υποστηρίζεται από τον
Σεπτέμβριο του 2020 από τον Κοινωφελές Ϊδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

