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∆ηµόσιος χώρος σε εξέλιξη, σε κίνηση, σε δράση, σε εγρήγορση…Ο δηµόσιος χώρος που είχαµε, που µας έµεινε, που 
θέλουµε. Η οµάδα p_public, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων, διοργανώνει και φέτος για 4η συνεχή 
χρονιά, το φεστιβάλ “p_public 2013”. Ο βασικός κορµός του αποτελείται από ένα διήµερο δηµόσιων συζητήσεων - 
παρουσιάσεων, από νέους επιστήµονες και παράλληλα από µια σειρά γεγονότων - εικαστικών εγκαταστάσεων από 
καλλιτέχνες και δηµιουργικές οµάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού που φιλοδοξούν να αλλάξουν το αστικό και φυσικό 
τοπίο της πόλης.

Στη φετινή συνάντηση των νέων επιστηµόνων που θα πραγµατοποιηθεί στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, 
προσπαθούµε να εντοπίσουµε τις επιρροές που καθόρισαν τη σηµερινή εικόνα του δηµόσιου χώρου. Σχολιάζουµε την 
αβίαστη ή επιτηδευµένη προσαρµογή του στις εκάστοτε εξωγενείς συνθήκες, εντοπίζουµε τις εσωτερικές σχέσεις µε τα 
υπόλοιπα ‘δοµικά’ στοιχεία της πόλης και εκτιµούµε τις µελλοντικές τάσεις. 

Μέσω των εκδηλώσεων του φεστιβάλ, καλούµαστε να συµβάλλουµε στην ποιοτική αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου µε 
άξονα την αποκατάσταση της σχέσης των δηµόσιων χώρων της µε τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Έµφαση θα δοθεί 
στη χρήση των υπαίθριων αδιαµόρφωτων, δυσλειτουργικών, εγκαταλελειµµένων χώρων και στην εναλλακτική χρήση των 
υφιστάµενων δηµόσιων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σας καλούµε να προβληµατιστείτε, να εκφραστείτε και να συµµετάσχετε ενεργά στις συζητήσεις 
και τις δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν στην πόλη των Χανίων το τριήµερο 7 - 9 Ιουνίου 2013.  Συνδιοργανωτές 
των εκδηλώσεων είναι η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και η 28η Ε.Β.Α. 

p_public “the festival”

Με σκοπό να συγκεντρωθεί ποιοτικό υλικό από όσο το δυνατόν περισσότερες δράσεις, αλλά και να δούµε από 
διαφορετικές οπτικές το πως θα βιώσει ο καθένας την εµπειρία αυτή, απευθύνουµε κάλεσµα σε ερασιτέχνες και 
επαγγελµατίες φωτογράφους, για τη φωτογραφική κάλυψη του τριήµερου φεστιβάλ. Οι φωτογράφοι καλούνται να 
παρακολουθήσουν τις διαλέξεις και τις εκδηλώσεις του τριηµέρου και να αποστείλουν µετά το τέλος του, επιλεγµένες 
φωτογραφίες. Το φωτογραφικό αυτό υλικό, θα χρησιµοποιηθεί για την πραγµατοποίηση, µέσα στη διάρκεια του έτους, 
έκθεσης φωτογραφίας µε θέµα το φεστιβάλ p_public, µε διοργάνωση παράλληλου συµµετοχικού δρώµενου.
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