
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διάλεξη 

Juhani Pallasmaa 

Η τέχνη και η αρχιτεκτονική ως εμπειρία:  

η πνευματική πραγματικότητα της τέχνης 

 

Μία από τις σημαντικότερες μορφές της αρχιτεκτονικής παγκοσμίως, ο Φινλανδός 

Juhani Pallasmaa (Γιούχανι Πάλασμα, γεν. 1936), έρχεται για πρώτη φορά στη 

Θεσσαλονίκη, προσκεκλημένος του Μεγάρου Μουσικής. Η διάλεξή του, στις 21 

Νοεμβρίου 2018, είναι μια μοναδική ευκαιρία για γνωριμία με το πολυσχιδές έργο 

του, που εκτείνεται από την αρχιτεκτονική και τον πολεοδομικό σχεδιασμό έως το 

βιομηχανικό και το graphic design.  

Ο Pallasmaa ξεκίνησε από τον ορθολογισμό, την τυποποίηση και τις προκατασκευές, 

έχοντας επιρροές από τη γιαπωνέζικη αρχιτεκτονική και το έργο του Mies van der 

Rohe. Ωστόσο οι ιδέες του δεν έμειναν αναλλοίωτες στον χρόνο. Έπειτα από μια 

δίχρονη παραμονή του στην Αφρική (1972-74) στράφηκε περισσότερο στη 

φαινομενολογία, δηλαδή σε μια αρχιτεκτονική που δίνει ιδιαίτερο βάρος στο 

βίωμα, στην εμπειρία των αισθήσεων και στην αλληλεπίδραση ανθρώπου και 

κατασκευασμένου χώρου.  

Ο Pallasmaa δεν επικεντρώθηκε μόνο στο συνθετικό έργο του αλλά καθιερώθηκε 

και ως ένας σύγχρονος θεωρητικός της αρχιτεκτονικής, ενώ πέτυχε μια 

αξιοσημείωτη διάχυση των ιδεών του μέσα από τη διδασκαλία και από διάφορες 

άλλες θέσεις. Συγκεκριμένα, υπήρξε πρύτανης του Ινστιτούτου Βιομηχανικού 

Σχεδιασμού του Ελσίνκι (1970-72), αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 

Χαϊλέ Σελασιέ Ι της Αντίς Αμπέμπα (1972-74), διευθυντής του Μουσείου 

Φινλανδικής Αρχιτεκτονικής (1978-1983), State Artist Professor (1983-88), 



καθηγητής και κοσμήτορας της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (1991-97). Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής σε πολλά 

πανεπιστήμια των ΗΠΑ, ενώ δίδαξε και σε πολλά άλλα ιδρύματα της Αμερικής, της 

Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Αυστραλίας. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 

60 βιβλία και 400 δοκίμια, τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 36 γλώσσες – κάποια 

από τα πιο γνωστά είναι τα: Encounters: Architectural Essays 1 (2005) και 2 (2012), 

Understanding Architecture (2012), The Embodied Image (2011), The Thinking Hand 

(2009), The Architecture of Image: existential space in cinema (1998), The Eyes of the 

Skin (1995 και 2012) και Animal Architecture (1995). 

 

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 

Έναρξη: 19.00 

Χώρος: Μ2 - Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ 

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου 

 

Η διάλεξη θα δοθεί στα αγγλικά. Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία και live 

streaming 

 

Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου ο Juhani Pallasmaa θα μιλήσει στην Αρχιτεκτονική Σχολή 
του ΑΠΘ με θέμα: «Twelve Themes in my Design Work - Interplay of thought and 

form». 

 

 

Λεζάντες: 

1. Moduli 225, Θερινή κατοικία βιομηχανοποιημένη, 1968-72. Η έκθεση του θερινού 
περιπτέρου κατασκευάστηκε δίπλα στη Villa Mairea του Alvar Aalto. Τέλη δεκαετίας 
1970. 
 
2. Πολιτιστικό Κέντρο Korundi στο Rovaniemi, Αίθουσα Συναυλιών, 2011. 
 
3. Καρέκλα, πρωτότυπο, 1991. Πολυστρωματικό κόντρα πλακέ και ανθρακόνημα, 
βάση από εξηλασμένο χάλυβα. 
 
4. Αρχιτεκτονικό αντικείμενο, σκουριασμένος χάλυβας, 1991. 
 

Με την παράκληση να μεταδοθεί, να αναρτηθεί ή να δημοσιευθεί 


