Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής
η Διοικητική Επιτροπή του Μουσείου Μπενάκη
η Πρεσβεία της Φινλανδίας και το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών
σας προσκαλούν στη διάλεξη του

Pekka Helin
την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου και ώρα 19.30
στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη της οδού Πειραιώς
Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
της περιόδου 2009 - 2010
ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΑΘΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

O Pekka Helin (Tampere, 1945) είναι υπεύθυνος ενός μεγάλου και υψηλού επαγγελματικού επιπέδου αρχιτεκτονικού
γραφείου στο Ελσίνκι που λειτουργεί από το 1999 και απασχολεί σήμερα περίπου 55 τεχνικούς. Σπούδασε στο περίφημο
Πολυτεχνείο του Ελσίνκι Otaniemi και την περίοδο 1979-1999 συνεργάστηκε με τον Tuomo Siitonen.
Ο Helin έχει σχεδιάσει, μεταξύ άλλων, τη νέα πτέρυγα της Φινλανδικής Βουλής, τα κτίρια του Υπουργείου Υγείας στο
Ελσίνκι, το συγκρότημα της Nokia στο Keilaniemi, τον αεροσταθμό της Jyväskylä, την περιοχή Kakolanmäki στο Τurku
(113 200 τμ), το Πάρκο Επιστημών Rosendal στην Uppsala της Σουηδίας, την περιοχή Fornebu (επανασχεδιασμός της
περιοχής του πρώην αεροδρομίου στο Όσλο της Νορβηγίας, 3 300 000 τμ), καθώς και σειρά οικιστικών συγκροτημάτων,
από τη Σκανδιναβία ως την Κορέα. Ο Helin έχει αποσπάσει τουλάχιστον 35 πρώτα βραβεία σε φινλανδικούς και διεθνείς
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
Το έργο του Pekka Helin είναι ευρύτατα δημοσιευμένο και ο ίδιος το έχει παρουσιάσει σε δεκάδες διαλέξεις στην Ευρώπη,
την Αμερική και την Ιαπωνία. Η αρχιτεκτονική του είναι χαρακτηριστική ενός τεχνολογικά και κατασκευαστικά «καλού
ντιζάιν» που κινείται σε ένα διεθνιστικό κλίμα και είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται με ευχέρεια και
ευρηματικότητα, και χωρίς εμφανείς τουλάχιστον παραχωρήσεις, στις ειδικές κάθε φορά ανάγκες του θέματος και του
πελάτη. Η αρχιτεκτονική άλλωστε αυτή βρίσκει ανταπόκριση σε ένα κοινό εκπαιδευμένο σε ένα υψηλού επιπέδου διάχυτο
«μοντέρνο γούστο».
Μια από τις πιο πρόσφατες σχεδιαστικές ασκήσεις του Helin είναι η Villa Vetro στην χερσόνησο της Porkkala κοντά στο
Ελσίνκι, μια κατοικία που επιχειρεί αναφορές στο μυθικό «σπίτι στον καταρράκτη» του F.L. Wright.

Νέα πτέρυγα της Φινλανδικής Βουλής

Γραφεία Finnforest (FMO)

Οικιστικό συγκρότημα Pan-Gyo, Κορέα

