ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ‐ΠΟΛΗ ΑΠΘ.
90+ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 100+ ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
30 Νοεμβρίου 2017 – 21 Ιανουαρίου 2018
Μουσείο Μπενάκη οδού Πειραιώς
Εγκαίνια της έκθεσης:
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, ώρα 20.00

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 η έκθεση
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ‐ΠΟΛΗ Α.Π.Θ.: 90+ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 100+ ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ». Την
έκθεση διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, και παρουσιάστηκε από την 1η Μαρτίου έως τις 31
Αυγούστου 2017 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα η έκθεση παρουσιάζεται με
τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και του Μουσείου Μπενάκη. Η έκθεση
υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του
Α.Π.Θ. και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
Η έκθεση εστιάζει στην ανάδειξη της μοναδικότητας της πανεπιστημιούπολης του Α.Π.Θ. ως νησίδας
μοντέρνας αστικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Με αυτή την οπτική, η αρχιτεκτονική διευθέτηση
σχετίζεται με την ευρύτερη παιδευτική λειτουργία του Αριστοτελείου στο πλαίσιο του ιδιόμορφου
αστικού εκσυγχρονισμού της Θεσσαλονίκης, μιας πόλης με διαχρονική, πολυπολιτισμική παρουσία.
Ο κορμός της έκθεσης περιλαμβάνει σύγχρονες αλλά και ιστορικές φωτογραφικές λήψεις, σχέδια,
σύντομα κριτικά επεξηγηματικά κείμενα και ογκομετρικό πρόπλασμα του συνόλου. Στην πρώτη
ενότητα, μια σύνθετη αφήγηση, ταυτόχρονα ιστορική, πολεοδομική και αρχιτεκτονική, αναλύει
χρονολογικά τις διαδικασίες του σχεδιασμού της πανεπιστημιούπολης με αναφορές στο ευρύτερο
πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Στη δεύτερη ενότητα, 15 επιλεγμένες αρχιτεκτονικές υλοποιήσεις
εξετάζονται, ως χαρακτηριστικές μελέτες περιπτώσεων, με αναλυτικές αναφορές στις τυπολογικές,
κατασκευαστικές και αισθητικές τους διαστάσεις.
Πρόσθετο ενδιαφέρον προκύπτει από την παρουσίαση, μέσα στην έκθεση, της απήχησης που είχε η
κατασκευή της πανεπιστημιούπολης του Α.Π.Θ. στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, με
οπτικοακουστικό υλικό από επίκαιρα εποχής και με αντίγραφα από σχετικές δημοσιεύσεις και
εκδόσεις. Παράλληλα γίνεται μια απόπειρα αποτύπωσης της σύγχρονης αντιληπτικής εικόνας του
χώρου με φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν από τη Φωτογραφική Λέσχη Αρχιτεκτονικής Σχολής
(Φ.Λ.Α.Σ.) και βίντεο από το μάθημα «Επιλογές: Το ντοκιμαντέρ στην Αρχιτεκτονική» με θέμα
«Διαδρομές στο Α.Π.Θ».
Διοργάνωση της έκθεσης στην Αθήνα:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Συνδιοργάνωση:
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πληροφορίες Νίκος Καλογήρου τηλ. 6944147598

