Το αρχιτεκτονικό γραφείο draftworks* architects ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 2006 από την Χριστιάνα Ιωάννου
και τον Χρίστο Παπαστεργίου και από το 2010 εδρεύει στη Λευκωσία και την Αθήνα. Η ομάδα δημιουργεί,
καταγράφει και επικοινωνεί νέες ιδέες με τη χρήση σχεδίων, εικόνων, φυσικών μοντέλων και κειμένου, ενώ
μοιράζεται τα ενδιαφέροντα της μεταξύ δημόσιων διαγωνισμών, ιδιωτικών αναθέσεων, εκθέσεων, έρευνας
σχεδιασμού και ακαδημαϊκής διδασκαλίας. Στην ομάδα έχουν απονεμηθεί βραβεία σε διαγωνισμούς, μεταξύ των
οποίων το 1ο βραβείο για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στις Αλυκές Λάρνακας, το 2ο βραβείο για
σχολικό συγκρότημα στο Παλέρμο (σε συνεργασία με τους Autonomeforme), το βραβείο του MIT για το έργο
‘The New Zidonians’ και πρώτο βραβείο για το έργο ‘MUUSA’ στο διαγωνισμό ‘Next Helsinki’ υπό την επιμέλεια
του Michael Sorkin. Έργα του στούντιο έχουν δημοσιευτεί και εκτεθεί σε όλο τον κόσμο, όπως
στη Venice Architecture Biennale 2008 και 2012, το περιοδικό Bauwelt, το περιοδικό Site, το
περιοδικό Blueprint ενώ πρόσφατα το γραφείο έχει συμπεριληφθεί στο βιβλίο ‘ATLAS of Emerging Practices’
μεταξύ άλλων 94 γραφείων αρχιτεκτονικής από 22 ευρωπαϊκές χώρες. Το γραφείο έχει πρόσφατα λάβει πρώτες
διακρίσεις από τα βραβεία Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, τα βραβεία ΙΜΗ Cyprus και είναι υποψήφιο για το
βραβείο Mies van der Rohe.
Η Χριστιάνα Ιωάννου γεννήθηκε το 1978 στη Λευκωσία. Είναι κάτοχος διπλώματος Αρχιτεκτονικής (με
υποτροφία από την Ελληνική Δημοκρατία) και MSc στην Αρχιτεκτονική Θεωρία από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής
του ΕΜΠ. Από το 2010 είναι διδάσκει μαθήματα στούντιο σχεδιασμού στο στις σχολές Αρχιτεκτονικής του
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Ο Χρίστος Παπαστεργίου γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος διπλώματος
Αρχιτεκτονικής, MSc Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Θεωρίας από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ και
διδάκτορας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Bartlett, UCL (με υποτροφία από την
Ελληνική Δημοκρατία). Διδάσκει μαθήματα σχεδιασμού στούντιο και θεωρίας Αρχιτεκτονικής στις Σχολές
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

