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Η Dr. Emine Koseoglu είναι φίλη και συνεργάτης 
για πολλά χρόνια και μου έχει δοθεί η ευκαιρία σε 
αυτά τα χρόνια να παρουσιάσω πολλές φορές τη 
δουλειά της που είναι πέρα από την αρχιτεκτονική 
αισθητική που έχουμε συνηθίσει.

Η Emine είναι ο αρχιτέκτονας ακαδημαϊκός που 
συνδυάζει τη φιλοσοφία, την εφαρμοσμένη τέχνη 
και το σεβασμό για το περιβάλλον σε όλη τη 
δουλειά της. Οι φωτογραφίες που θα δείτε έχουν 
όλα τα παραπάνω συν την αγάπη για τον άνθρωπο 
που την διακρίνει. 

Για μένα είναι τιμή που παρουσιάζω αυτό το πολύ 
μικρό μέρος από τη δουλειά της, για πρώτη φορά 
σε ένα Ελληνικό κοινό. 

Θάνος Καλαμίδας



Το «Ανάθεμα» της Ατελούς Ομορφιάς

Σύμφωνα με τον Jon Lang (1983):
«…Η επίσημη αρχιτεκτονική αισθητική ασχολείται με τις αντιλήψεις περί ομορφιάς ή ευχαρίστησης χρησιμοποιώντας όρους γεωμετρικής 
ποιότητας στη διάταξης των κτιρίων, δρόμων, τοπίων και αστικών σχεδίων.”
“... Στην αρχιτεκτονική σήμερα η επίσημη αρχιτεκτονική αισθητική εξακολουθεί να παραμένει θέμα έρευνας και προβληματισμού - και θα είναι 
πάντα σε μικρότερο η μεγαλύτερο βαθμό. Ο δε φοιτητής της αρχιτεκτονικής συνεχίζει να εισάγεται στην αρχιτεκτονική με αυτή την αισθητική 
κατά την διάρκεια των μαθημάτων βασικού σχεδιασμού. 

Η φιλοσοφία Wabi-Sabi υποστηρίζει την ιδέα ότι η πραγματική ομορφιά είναι σιωπηρή και ζει στην εσωτερικότητα όλων των πλασμάτων 
και αυτά τα κρυφά χαρακτηριστικά έρχονται στο φως ως ατελή επιπτώσεις από το πέρασμα χρόνου και εμπειριών. Η Ιαπωνική φιλοσοφία 
Wabi, αφορά την ομορφιά και τα αποτελέσματα των ατελειών που αποφέρουν οι εναλλαγές της καθημερινής ζωής, και η Sabi διδασκαλία 
υποστηρίζει αυτή τη στάση πιστεύοντας στην ιδέα ότι οι εμπειρίες της ζωής και η συσσώρευση ετών είναι οι παράγοντες για την αύξηση της 
ομορφιά (Taraz, 2013).

Που να σταθείς στη μοντέρνα ζωή;

Υπάρχω περιπλανώμενος στη πόλη τώρα … Με ένα μεγάλο κενό ….

Dr. Emine Koseoglu
Ακαδημαϊκός - Αρχιτέκτονας
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