
    

 

Disputas: Beata Sirowy 
Fredag 10. desember forsvarer Beata Sirowy sin avhandling Phenomenological Concepts 
in Architecture. Towards a User-Oriented Practice for ph.d-graden ved AHO. 

Hun gir også en prøveforelesning med temaet "Referring to the Rural Studio, how does 
phenomenology, as an academic basis for the field of architecture, relate to architectural 
work, to architectural practice, and to the education of the architect?" 

Prøveforelesningen starter kl 10.00, disputasen kl 12.00. Sted: Lille Auditorium, AHO, 
Maridalsveien 29. 

• Se fullt program (pdf) 

Om avhandlingen: 
Avhandlingen har fokus på brukerenrollen i arkitekturen, slik dette kommer til syne i gapet 
mellom ulike posisjoner innen moderne arkitekturteori. Disse posisjonene representerer en 
motsetning mellom arkitektur som en betinget praksis som må håndtere den gitte 
virkeligheten, og arkitektur som en autonom sfære som erkjenner denne virkeligheten på en 
svært begrenset måte. 

 
Som konseptuelt rammeverk tar Sirowy i bruk fenomenologi, som hun mener kan  legitimere 
og stimulere til en mer grundig vurdering av perspektivene til individer berørt av 
arkitektoniske valg. Hun finner imidlertid også at spørsmålet om brukermedvirkning innenfor 
fenomenologiske rammer strekker seg langt utover det å ta hensyn til brukernes vurderingene. 
I siste instans henviser en brukerorientert arkitektonisk praksis til arkitekturens deltakelse i 
kulturen. 

http://158.36.153.20/PageFiles/13866/program_disputas_sirowy.pdf


• Les sammendrag av avhandlingen 

Bedømmelseskomite: 

• Professor Karsten Harries, Yale School of Architecture (Førsteopponent) 
• Postdok, ph.d. Gro Lauvland, NTNU (Andreopponent) 
• Professor Jan Bengtsson, Göteborgs Universitet Koordinator) 

Om kandidaten: 
Beata Sirowy (1978) har vært stipendiat ved Institutt for form, teori og historie siden 2006. 
Sirowy er Master of Science i arkitektur og byplanlegging fra Technical University of 
Szczecin, Polen og master i filosofi fra  University of Szczecin, Polen Hun har i sin forskning 
bygget videre på møtet mellom disse fagene. Hennes arbeid fokuserer på fenomenologi og 
brukerperspektiv i arkitektur.  

• Dato: 10.12.2010  
• Tid: 10:00 - 16:00  
• Sted: Lille auditorium  
• Adresse: AHO, Maridalsveien 29, Oslo  
• Kontakt: Anne Marie Øveraas  
• Telefon: 22 99 70 11  
• E-post: anne.marie.overaas@adm.aho.no  
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