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Ο διαγωνισµός Schindler Award γίνεται παγκόσµιος
Πάνω από 10 επιτυχηµένα χρόνια στην Ευρώπη, ο διαγωνισµός αρχιτεκτονικής της Schindler
έχει επεκταθεί ώστε να δέχεται συµµετοχές από όλο τον κόσµο.
Το Schindler Award είναι ένας διαγωνισµός για τους φοιτητές της αρχιτεκτονικής, της
αρχιτεκτονικής τοπίου, αστικού σχεδιασµού και σχεδιασµού, όπου καλούνται να υποβάλουν
ιδέες για νέες αστικές µορφές σχετικά µε την κινητικότητα, ως απάντηση στην παγκόσµια
αστική αλλαγή.
Οι µαθητές του σήµερα θα είναι υπεύθυνοι για τη διαµόρφωση των πόλεων του αύριο.
Το παγκόσµιο Βραβείο Schindler δίνει στους φοιτητές σε όλο τον κόσµο µια πλατφόρµα για την
ανταλλαγή γνώσεων, σύγκρισης και αναγνώρισης.
Μια κριτική επιτροπή από διεθνώς αναγνωρισµένους επαγγελµατίες στον αστικό σχεδιασµό
και την αρχιτεκτονική θα αξιολογήσει τις συµµετοχές στο διαγωνισµό.
Αστική κινητικότητα
Τα συστήµατα κινητικότητας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µεγαλύτερη ένταξη, σύνδεση και
προσβασιµότητα για όλους, να δηµιουργούν νέες απαντήσεις στις προκλήσεις και τις δυνατότητες σε
ένα µέλλον µε έντονη κινητικότητα. Σκοπός του διαγωνισµού είναι να εµπνεύσει λύσεις στις
αυξανόµενες προκλήσεις της µεταφοράς και κινητικότητας στο πυκνό αστικό περιβάλλον.
Η επιλεγµένη τοποθεσία είναι το ∆έλτα του ποταµού Περλ και Shenzhen
Το ∆έλτα του ποταµού Περλ, µε επίκεντρο τη Shenzhen, έχει επιλεγεί για να φιλοξενήσει το
διαγωνισµό Schindler Award για το 2014, δεδοµένου ότι είναι µια σηµαντική πόλη που βρίσκεται στα
σύνορα µεταξύ Κίνας και το Χονγκ Κονγκ - και µεταξύ της Κίνας και του κόσµου. Είναι ένα παγκόσµιο
πρότυπο το οποίο έχει δώσει επιτυχία στην Κίνα και έχει απελευθέρωση την οικονοµίας της.
Ως αποτέλεσµα η Shenzhen έχει υποστεί εκρηκτική αστικοποίηση, αυξάνεται από ένα ψαροχώρι σε
µια µητρόπολη πάνω από 10 εκατ..
Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή µέσω ενός περίπλοκου συστήµατος δικτύων κινητικότητας, από τις
γραµµές του µετρό έως τις γραµµές της παγκόσµιας ναυτιλίας. Οι µαθητές θα κληθούν να
αντιµετωπίσουν τις κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που θέτει η
παγκοσµιοποίηση και αστικοποίηση της Shenzhen µέσω σεναρίων και αναλυτικών προτάσεων για το
σχεδιασµό σχετικά µε την κινητικότητα.
Παγκοσµίως γνωστοί συνέταιροι
Ο παγκόσµιος διαγωνισµός Schindler Award είναι µια συνεργασία µεταξύ του Οµίλου Schindler , του
ETH Zurich ( Τεχνικό Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης ), του πρόεδρου της Αρχιτεκτονικής και Αστικού
Σχεδιασµού και Future Cities Εργαστήριο ( FCL ) στη Σιγκαπούρη, µε επικεφαλή τον καθηγητή Kees
Christiaanse.
Ο Όµιλος Schindler είναι ο κορυφαίος παγκόσµιος πάροχος λύσεων αστικής κινητικότητας, κινεί πάνω
από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωπους κάθε µέρα µε ανελκυστήρες και κυλιόµενες κλίµακες . Το ETH
Zurich είναι αναγνωρισµένο παγκοσµίως ως ένα από τα κορυφαία ιδρύµατα εκπαίδευσης και έρευνας
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για την αρχιτεκτονική και την πολεοδοµία .
Η FCL, που εδρεύει στη Σιγκαπούρη, αναλαµβάνει διεπιστηµονικά έργα που σχετίζονται µε την
πολεοδοµία . Η γνώση του ETH , η καινοτοµία της FCL και η αστική εµπειρία της Schindler ενώνονται
µαζί για διαγωνισµό Schindler Award.
Περισσότερες λεπτοµέρειες θα είναι διαθέσιµες στις αρχές του 2014: Μια σειρά από άρθρα και
συνεντεύξεις σχετικά µε το θέµα της αστικής κινητικότητας θα δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα
Schindler Award, και σε ένα ενηµερωτικό δελτίο που θα δηµοσιεύεται σε όλη τη διάρκεια του
διαγωνισµού, για την επέκταση του διαλόγου γύρω από την κινητικότητα και τις µελλοντικές πόλεις .
Χρονοδιάγραµµα διαγωνισµού
η
Έναρξη διαγωνισµού 1 Αύγουστου 2014
Ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων 15 Νοεµβρίου 2014
Προθεσµία υποβολής των εργασιών 31. Ιανουαρίου 2015
Τελικός έλεγχος - βαθµολόγηση των εργασιών & Τελετή απονοµής 2015

Για περισσότερες πληροφορίες όπως ενηµερωθείτε στην ιστοσελίδα µας:
www.schindleraward.com
Κλεοπάτρα Μπούχτη
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Τηλ: 210 7459585
Φαξ: 210 7459595
e-mail: kleopatra.bouchti@gr.schindler.com
Η Schindler
Ο Όµιλος Schindler είναι προµηθευτής συστηµάτων µετακίνησης σε παγκόσµιο επίπεδο, µε παρουσία σε πάνω
από 130 χώρες. Με κεντρικά γραφεία στην Ελβετία, η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και εκσυγχρονίζει συστήµατα
ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων για σχεδόν κάθε τύπο κτιρίου σε όλο τον κόσµο και µετακινεί καθηµερινά
ένα δισεκατοµµύριο ανθρώπους .

