
HONORS: Target Vocabulary
Study Lists

& Summary Questions

Unit 7 – Text 2: Pioneer and visionary

Theme: ARCHITECTURE – Minimalism

Collocations: Study these phrases and learn them by heart.

§A

to shape.. the landscape = το να διαμορφώνεις το τοπίο

a pioneering.. master = ένας πρωτοπόρος ειδήμων 

in the field.. of architecture = στον τομέα της αρχιτεκτονικής

to make use.. of steel and glass = κάνει χρήση ατσαλιού και γυαλιού 

to make extensive.. use = κάνει εκτεταμένη χρήση

to house large.. corporations = στεγάζει μεγάλες επιχειρήσεις

pioneering.. edifices = πρωτοπόρα κτίρια

§B

an avant.. -garde architect = ένας πρωτοπόρος αρχιτέκτονας

to incorporate geometric.. forms = ενσωματώνει γεωμετρικές φόρμες

the modern clashes.. with the traditional = το μοντέρνο συγκρούεται με το παραδοσιακό

the prevailing.. ideology = η κυρίαρχη ιδεολογία

to emigrate.. to America = το να μεταναστεύεις στην Αμερική

to be appointed.. in a position = το να διορίζεσαι σε μια θέση

head of.. the school = διευθυντής της σχολής

campus.. buildings = τα κτίρια της πανεπιστημιούπολης

he was commissioned to.. design buildings = του ανατέθηκε να σχεδιάσει τα κτίρια

§C

a distinguished.. work of art = ένα έργο τέχνης που ξεχωρίζει

to erect.. a building = ανεγείρω ένα κτίριο

an office.. -tower = ένα κτίριο γραφείων

a steel.. -framed structure = μια κατασκευή με ατσάλινο σκελετό

tinted.. glass = γυαλί με βιτρό 

a high.. -rise building = ένα υψηλό κτίριο
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to realize your.. dream = το να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα

aesthetically.. pleasing = είναι αισθητικά ευχάριστο

it was hailed as.. a masterpiece = έγινε δεκτό ως ένα αριστούργημα

it became an instant.. classic = έγινε ακαριαία κλασικό

it achieved iconic.. status = ‘έγινε σύμβολο’ 

it spawned.. imitations = παρήγαγε πολλές απομιμήσεις

§D

a leading.. figure = μια ηγετική φυσιογνωμία

to be in harmony.. with modern times = το να είσαι σε αρμονία με τους μοντέρνους καιρούς

to give a sense of.. transparency = το να σου δίνει μια αίσθηση διαφάνειας 

the light pervades.. the interior space = το φως διεισδύει στον εσωτερικό χώρο

the concept of.. fluid space = η ιδέα ενός ρευστού χώρου

open.. floor plan = ένα σχέδιο ενιαίου επιπέδου (ανοιχτό πάτωμα – χωρίς τοίχους)

to use it as.. you wish = το να το χρησιμοποιήσεις όπως επιθυμείς

Summary and Oral Presentation

WRITE a summary (~80 words)  of the text and prepare an oral presentation following questions 

below. Use as many of the collocations as possible!

a. What problems did Mies van der Rohe emigrate to America? 

b. What does the principle ‘less is more’ mean?

c. What are the trademark feature of Mies van de Rohe?


