Forensic Architecture & Eyal
Weizman
στο
B-FEST
|
Η
Αρχιτεκτονική του Πολέμου:
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(Βίντεο)
Η Forensic Architecture και ο ιδρυτής της Eyal Weizman
βρέθηκαν μεταξύ των ομιλητών της Βαβυλωνίας τον περασμένο Μάιο
στο B-FEST 7, όπου και παρουσίασαν συγκεκριμένα ευρήματα και
αποτελέσματα των ερευνών τους. Οι ίδιοι έγιναν ευρέως γνωστοί
στο ελληνικό κοινό προσφάτως έπειτα από τη μελέτη και την
παρουσίαση της τεχνικής τους έκθεσης για το χρονικό της
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.
Παρακάτω δημοσιεύεται το πλήρες βίντεο της ομιλίας τους που
διεξήχθει στις 26/05 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στα
πλαίσια του B-FEST με θέμα: “Η Αρχιτεκτονική του Πολέμου:
Πόλεις, Βία & Εντοπισμός” με ομιλητές τους:
Eyal Weizman (αρχιτέκτονας, Goldsmiths, παν/μιο του Λονδίνου)
Χριστίνα Βαρβία & Στέφανος Λεβίδης (Forensic Architecture)
Σπύρος Τζουανόπουλος (περ. Βαβυλωνία)
Η Forensic Architecture είναι μία ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα,
η οποία χρησιμοποιεί εργαλεία της αρχιτεκτονικής για να
εντοπίσει στον χώρο κρατικά εγκλήματα. Χρησιμοποιώντας
σύγχρονες τεχνολογίες επιτήρησης και εντοπισμού, χαρτογράφησης
και ανάλυσης του χώρου «αντιστρεφει» το βλέμμα και τη χρήση
τους, από εργαλεία κρατικής βίας σε αποδείξεις των κρατικών,
πολιτικών, περιβαλλοντικών εγκλημάτων και παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αποδείξεις αυτές παρουσιάζονται στη
δημόσια σφαίρα σε πολιτικά και νομικά φόρα ενώ
χρησιμοποιούνται συχνά από δικαστήρια, διεθνείς οργανισμούς

και οργανωσεις υπεράσπισης ανθρ. Δικ/των.
Ο Eyal Weizman είναι Ισραηλινός βραβευμένος αρχιτέκτονας,
καθηγητής Χωρικού & Οπτικού Πολιτισμού, διευθυντής του
Ερευνητικού Κέντρου Αρχιτεκτονικής στο Goldsmiths, παν/μιο του
Λονδίνου. Ιδρυτής της ανεξάρτητης ερευνητικής ομάδας Forensic
Architecture. Συγγραφέας πολλών βιβλίων με κύριο ενδιαφέρον
την αρχιτεκτονική ως πολιτική παρέμβαση και τον ρόλο της
πειθαρχίας στο σύγχρονο αστικό πεδίο πολέμου. Ιδρυτικό μέλος
της ομάδας Decolonizing Architecture Art Residency στη Δυτική
Όχθη της Παλαιστίνης.
Μεταξύ των βιβλίων του Eyal Weizman βρίσκεται το πρόσφατο
Forensic Architecture: Violence at the Threshold of
Detectability (2017) καθώς και τα Hollow Land: Israel’s
Architecture of Occupation, The Conflict Shoreline:
Colonialism as Climate Change, Mengele’s Skull. Στα ελληνικά
κυκλοφορεί το Μέσα από τοίχους, εκδ.Τοποβόρος (2011).

