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Aμφιθέατρο 2
Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία, Λεμεσός

∆ιάλεξη 16η:
Τεχνολογία και Αισθητική

Το Τμήμα Καλών Τεχνών, της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σας προσκαλεί
σε σειρά διαλέξεων, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης.

Ομιλητής: 
- ∆ρ. Βύρων Χ. Καλδής 
  Καθηγητής Φιλοσοφίας, ∆ιευθυντής του Τομέα Ανθρωπιστικών
 και Κοινωνικών Επιστημών, και ∆ικαίου (ΑΚΕ∆) της Σχολής   
 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών,
 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Συντονιστής:
- ∆ρ. Κωνσταντίνος Πρώιμος 
 ∆ιδάκτωρ Αισθητικής και Φιλοσοφίας της Τέχνης, Μέλος ΣΕΠ,   
 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Όλες οι ομιλίες δίνονται στην ελληνική γλώσσα και είναι ανοικτές για το κοινό.

     
Τμήμα
Καλών Τεχνών



Επικοινωνία:  
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25002553 
www.cut.ac.cy/far

Τεχνολογία και Αισθητική

Η ομιλία παρουσιάζει, και ως ένα βαθμό διερευνά, ορισμένα φιλοσοφικά 
ζητήματα που αφορούν στη σχέση τεχνολογίας, τέχνης και αισθητικής, 
εστιαζόμενη κυρίως στις νέες τεχνολογίες (ψηφιακές/υπολογιστικές/ 
πληροφορίας), καθώς και στην Τεχνητή Νοημοσύνη/Ρομποτική. 
Ερωτήματα που ανακύπτουν από αυτή τη σχέση αναφέρονται, μεταξύ 
άλλων, στον επαναπροσδιορισμό του τι συνιστά τέχνη ή αυτόνομη 
δημιουργία και, άρα, στο πώς προσδιορίζεται αυτό που καλείται 
(καλλιτεχνική) δημιουργικότητα ή το πού αυτή εδράζεται. Άλλα συναφή 
ερωτήματα άπτονται οντολογικής φύσης προβλήματα, όπως η ψηφιακή 
επαναληψιμότητα και η διασύνδεσή της με τη διαδραστικότητα.
Η διερεύνηση αυτή έχει διττό χαρακτήρα, ακολουθώντας, αφενός, μια 
ιστορική διαδρομή αλλά, και παράλληλα, μια αναλυτική προσέγγιση που 
βασίζεται σε προβληματισμούς προερχόμενους από τη μεταφυσική, τις 
γνωσιακές επιστήμες και την φιλοσοφία του νου.

Ο Βύρων Χ. Καλδής (BA Honours, Kent, D.PHIL, Oxford) είναι Καθηγητής 
Φιλοσοφίας και ∆ιευθυντής του Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών 
Επιστημών και ∆ικαίου (ΑΚΕ∆) της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
και Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Distin-
guished Professor of Philosophy στο Hunan Normal University στην Κίνα. 
Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και στην Κύπρο, και
τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν φιλοσοφικά ζητήματα 
οντολογίας, επιστήμης-τεχνολογίας και αισθητικής.


