
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

O Πνευματικός Όμιλος Λεμεσού Κύπρου έχει την τιμή να παρουσιάζει τον 

διεθνούς φήμης εικαστικό Δρ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ο οποίος θα δώσει  διάλεξη 
στο «ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ» [Οίκημα Πνευματικού Ομίλου Λεμεσού στην οδό 
Αγίας Φυλάξεως 66Α στη Λεμεσό] Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 ώρα 8.00 μ.μ. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ο Δρ. Ιωάννης Μιχαλούδης αποφοίτησε το 1989 από τo τμήμα Διακόσμησης του 
ΤΕΙ Αθηνών και συνέχισε βασικές σπουδές στο Παρίσι, όπου πήρε πτυχίο 
Σχεδιασμού Προϊόντος από την Σχολή Arts Décos. Το 1992 έλαβε το 

μεταπτυχιακό του δίπλωμα στις Πλαστικές Τέχνες από το Πανεπιστήμιο της 
Σορβόννης. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο ολοκλήρωσε το 1998 τη διδακτορική του 

διατριβή. Από το 2001 ως το 2003 πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο 
ΜΙΤ όπου συνάντησε τη silica aerogel, ένα νανοϋλικό που χρησιμοποιεί η ΝΑΣΑ 
για τη συλλογή αστρόσκονης: Επεξεργάστηκε το υλικό και το μετέφερε -για 

πρώτη φορά, παγκοσμίως,  στο χώρο της τέχνης και ειδικότερα στον χώρο της 
γλυπτικής. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και 

συντονιστής του μεταπτυχιακού προγράμματος Οπτικών Τεχνών στο 
Πανεπιστήμιο Charles Darwin University στην Αυστραλία. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 

Αυτή η διάλεξη παρουσιάζει μια πρακτική Τέχνης & Επιστήμης με βάση ένα 

νανοϋλικό διαστημικής εποχής και την πιθανή χρήση του για μια πολιτιστική 
αξιοποίηση του διαστήματος. Από το 2001 τα έργα του Δρ Μιχαλούδη 
κατασκευάζονται με βάση την πυριτική αερογέλη, ένα νανοϋλικό διαστημικής 

τεχνολογίας που λαμβάνεται από τον εικαστικό σαν μια προσωποποίηση και 
μεταφορά του τραυματισμένου μας ουρανού. Για την ανθρωπότητα το βήμα προς 

το διάστημα είναι μια ‘ιστορική στιγμή’ αναλογική αυτής όταν οργανισμοί 
δραπέτευσαν από το νερό στη γη. Τώρα οι άνθρωποι πετάνε προς το διάστημα και 
θα πρέπει να αναπτύξουν νέα όργανα, νέες δεξιότητες και να καλλιεργήσουν 

νέους ουρανούς. Αλλού, όχι στη Γη. 

Δύο έργα του Δρ. Μιχαλούδη, η Εμφιαλωμένη Νύμφη και το Noli Me Tangere (Μη 
Μου Άπτου) έχουν επιλεγεί να εκτοξευτούν στο φεγγάρι, ως μέρος της κάψουλας 

MoonArk, http://moonarts.org/ Οι φωτογραφίες αυτών των ουρανοπλαστών  θα 
δραπετεύσουν από τη Γη επάνω σε ένα πύραυλο Space X Falcon 9 που θα 

εκτοξευτεί στα τέλη του 2017 από το ακρωτήριο Kennedy σε μια σεληνιακή 
αποστολή της εταιρείας Astrobotic. Θα παραμείνει δε στο “Μουσείο της Σελήνης”, 
ενδεχομένως, για δισεκατομμύρια χρόνια…. Μετά την προσγείωση και την 

εξερεύνηση του οχήματος στη Σελήνη (μια διαδικασία δύο εβδομάδων), θα 
πραγματοποιηθούν εκθέσεις του έργου αυτού στο Παρίσι και σε δέκα άλλες 

ευρωπαϊκές πόλεις. 

http://moonarts.org/

