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Την Παρασκευή 26/04 στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών,
πραγματοποιήθηκε φέτος η τελετή των Ελληνικών Βραβείων
Γραφιστικής και Εικονογράφησης, στην οποία πολλά και σημαντικά
βραβεία απέσπασαν καθηγητές και απόφοιτοι του ΑΚΤΟ. Τα ΕΒΓΕ
οργάνωσε το περιοδικό +design και ο Δημήτρης Φακίνος, υπό την
αιγίδα της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Σωματείων Γραφιστικής
(ICOGRADA) και της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας (ΕΓΕ).
Μεγάλος νικητής των φετινών βραβείων αναδείχθηκε η Beetroot
Design Group, στην οποία απονεμήθηκε το φετινό ΜΕΓΑ ΕΒΓΕ, ενώ
σημαντικά βραβεία και διακρίσεις απέσπασαν καθηγητές και
απόφοιτοι του ΑΚΤΟ.
O Θανάσης Τσαμπούκας (Dolpins Communication Design) τιμήθηκε
με τρία ΕΒΓΕ (Εικονογράφησης, Διαφήμισης, συσκευασίας τροφίμων
& Εντύπου/μπροσούρας).
Στην κατηγορία “Βιβλίο” βραβεύθηκε η Νικολέτα Αντωνοπούλου
(Cannot Not Design) για τη δουλειά “Public Space”, και στις
“Ψηφιακές Εφαρμογές” ο Ηλίας Μελέτης.
Τέλος, έπαινο “Νέων Σχεδιαστών” απέσπασε ο απόφοιτος Μάρκος
Ζουριδάκης, για τη δουλειά του “ο Βασιλιάς”. Συγχαρητήρια σε
όλους τους δημιουργούς! Περισσότερα στο www.akto.gr

Easter Egg Parade
Πασχαλινή διακόσμηση των Notos galleries από
σπουδαστές του ΑΚΤΟ Θεσσαλονίκης
Με μεγάλο ενθουσιασμό ανταποκρίθηκαν σπουδαστές του ΑΚΤΟ
Θεσσαλονίκης, στην πρόταση των Notos galleries, να συμμετέχουν
στις πασχαλινές δράσεις Easter Egg Parade και ο εορταστικός
στολισμός των πολυκαταστημάτων, ολοκληρώθηκε με απόλυτη
επιτυχία. Οι σπουδαστές, που εργάστηκαν με τρεις διαφορετικές
τεχνικές (origami, cubistic, flower press) σχεδίασαν, διακόσμησαν
& ζωγράφισαν τεράστια πασχαλινά αυγά. Έντονος στολισμός,
ανοιξιάτικα χρώματα και μοντέρνα προσέγγιση δημιούργησαν ένα
εντυπωσιακό αποτέλεσμα!

“The Greek Monsters” by Beetroot, στο Μουσείο
Μπενάκη
Η Beetroot Design Group, μέλη του οποίου είναι οι καθηγητές του
ΑΚΤΟ Γιάννης Χαραλαμπόπουλος και Πάρις Μέξης παρουσιάζουν στο
Μουσείο Μπενάκη την έκθεση “The Greek Monsters by Beetroot”, η
οποία ύστερα από την τεράστια επιτυχία της σε πολλές Ευρωπαϊκές
χώρες, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα! Η έκθεση
παρουσιάζει τα «τέρατα» της ελληνικής μυθολογίας με το διττό
τους χαρακτήρα, ως θύτες και ως θύματα, και αποτελείται από
εγκαταστάσεις, τρισδιάστατα γλυπτά, ειδώλια, στένσιλ ζωγραφικά,
γκράφιτι υπο μορφή σύγχρονων ζωοφόρων, αλλά και από ψηφιακές
εφαρμογές που εμφανίζονται μέσα από “έξυπνες” ηλεκτρονικές
συσκευές, όπως tablets και smartphones. Διάρκεια: 27/04/2012 29/07/2012 | Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο Οδού Πειραιώς)
www.benaki.gr

Μία ημέρα με τον Υvan Pommaux
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Γαλλοφωνίας, σπουδαστές του
ΑΚΤΟ από τα προγράμματα σπουδών Γραφιστικής και
Σκίτσου-Comics-Cartoon συνάντησαν τον συγγραφέα και
εικονογράφο παιδικών βιβλίων, Υvan Pommaux. Ο δημιουργός
βρέθηκε στην Αθήνα για τα εγκαίνια της έκθεσής του (Γαλλικό
Ινστιτούτο Αθηνών), με εικονογραφημένα αποσπάσματα από το
έργο του. Προηγήθηκε διάλεξη στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου,
όπου ο περίφημος εικονογράφος μίλησε για την τέχνη του, για την
ερμηνεία της ελληνικής μυθολογίας (αγαπημένο θέμα στα έργα
του), καθώς και για τους πρωταγωνιστές-ήρωες των comics του.

Τελετή απονομής βραβείων FINAT
Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε στο στο Ναυτικό
Όμιλο Πειραιά την Πέμπτη 05/04 η απονομή των βραβείων του
διαγωνισμού της FINAT, για το σχεδιασμό λογοτύπου του διεθνούς
συνεδρίου της. Η FINAT, είναι η παγκόσμια ένωση κατασκευαστών
αυτοκόλλητων ετικετών και σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Ανάμεσα στους νικητές του διαγωνισμού, και οι τριτοετείς
σπουδαστές γραφιστικής του ΑΚΤΟ Μάριος Μαγλογιάννης και Νίκη
Δήμα, οι οποίοι παρέλαβαν το βραβείο τους από τον Γρηγόρη
Κόκκορη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας “Dot Repro AE” &
Πρόεδρο του ΣΕΜΕΕ (Σύνδεσμος Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας
Ελλάδος). Τυπωμένες σε αυτοκόλλητες ετικέτες παρέλαβαν τις
προτάσεις τους, οι συνολικά πενήντα σπουδαστές του ΑΚΤΟ, που
συμμετείχαν στον διαγωνισμό, και στους οποίους προσφέρθηκε
αναμνηστικός πάπυρος.

Σεμινάριο από την εταιρεία VIMAR σε
σπουδαστές Interior Design του ΑΚΤΟ
Σεμινάριο
με
θέμα
“Βασικές
Αρχές
Ηλεκτρολογικών
Εγκαταστάσεων” παρακολούθησαν σπουδαστές του προγράμματος
Interior Design του ΑΚΤΟ (Αθήνα: 27 & 28/04 - Θεσσαλονίκη: 19 &
20/04). Το σεμινάριο, διάρκειας δύο ημερών, πραγματοποιήθηκε
από τους υπευθύνους της ιταλικής εταιρείας VIMAR, που
κατασκευάζει ηλεκτρολογικό υλικό υψηλής ποιότητας και
αισθητικής. Οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για τις βασικές αρχές και
ανάγκες του ηλεκτρισμού και για τα βήματα δημιουργίας μίας
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Ακολούθησε παρουσίαση των
αυτοματισμών και επιτόπου επίδειξη της λειτουργίας τους, σε
ειδικά διαμορφωμένους χώρους της εταιρείας.

 Δραστηριότητες Καθηγητών
Ο Χριστόφορος Μαρίνος, πρόεδρος της AICA
HELLAS
Πρόεδρος της AICA HELLAS εκλέχθηκε ο επιμελητής τέχνης
Χριστόφορος Μαρίνος. Η AICA είναι η Διεθνής Ένωση Κριτικών
Τέχνης, που τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO και έχει στόχο την
προώθηση & ανάπτυξη της κριτικής και της ιστορίας της τέχνης
παγκοσμίως.
Επίσης, είχε την επιμέλεια της έκθεσης “Μιχάλης Κατζουράκης |
Έργα για συγκεκριμένους χώρους”, που πραγματοποιήθηκε στη Βίλα
Καπαντζή (Βασιλίσσης Όλγας 108). Όλα τα site - specific έργα, τα
οποία δημιούργησε ο καλλιτέχνης από το 1970 μέχρι σήμερα,
παρουσιάζονται σε φωτογραφίες, οι οποίες πλαισιώνονται με
σχέδια, μακέτες, αφαιρετικά γλυπτά & πίνακες.
Τέλος, σε συνεργασία με τη Λωραίνη Αλιμαντίρη, ο Χ.Μ.
επιμελήθηκε την ομαδική έκθεση “Ο μαγικός κύκλος” | Γκαλερί
Loraini Alimantiri Gazonrouge (10/03-12/05) δημιουργώντας ένα
ιδιοσυγκρασιακό περιβάλλον σε ανοιχτό διάλογο με τον ιστορικό
χώρο της γκαλερί (www.elculture.gr).

Πάρις Μέξης | “Il trionfo di Clelia” στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών
Τα κοστούμια για τη διεθνή συμπαραγωγή “Il trionfo di Clelia” του
C.W. Gluck, σχεδίασε ο σκηνοθέτης - σκηνογράφος Πάρις Μέξης. Η
αριστουργηματική όπερα, που παρουσιάστηκε σε παγκόσμια πρώτη
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είναι μια πολεμική περιπέτεια
εμπνευσμένη από τη ρωμαϊκή ιστορία, που υμνεί την αγάπη και τον
γυναικείο ηρωισμό. Τον Ιούνιο, θα παρουσιαστεί στο Covent Garden
(Linbury Studio της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου), ξεκινώντας
παγκόσμια περιοδεία.

“Τα φαντάσματά μου” | Έκθεση Θόδωρου
Παπαγιάννη σε επιμέλεια Μάνου Στεφανίδη
Την επιμέλεια της έκθεσης “Τα Φαντάσματά μου” (Μουσείο
Μπενάκη οδού Πειραιώς), είχε ο ιστορικός τέχνης Μάνος
Στεφανίδης. Στην έκθεση, παρουσιάζονται τριάντα υπερφυσικά
ανθρώπινα γλυπτά του Θεόδωρου Παπαγιάννη, ο οποίος έστησε
έναν τραγικό χορό με τις φιγούρες του -που δημιούργησε από τα
αποκαΐδια του Πολυτεχνείου (Νοέμβριος ‘93) και από άλλα
ανακυκλώσιμα υλικά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο
εισαγωγικό του κείμενο ο Μάνος Στεφανίδης, “Εδώ το δράμα στέκει
άφωνο χωρίς λόγια. Γι’ αυτό και είναι τόσο επιβλητικό και τόσο
καίριο…”. Δείτε περισσότερα στο www.benaki.gr

Γιάννης Γιαννακόπουλος | “VLΛVES”
Η φωτογραφική ομάδα ΜETAPolis ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό
και παρουσιάζει την εικαστική έκθεση VLΛVES. Εννέα σύγχρονοι
δημιουργοί διερευνούν τη “βλάβη” της εποχής μας. Ανάμεσά τους
και ο φωτοειδησεογράφος Γιάννης Γιαννακόπουλος, ο οποίος
παρουσιάζει το έργο του “Οι δικοί μου δαίμονες”. Σχολιάζοντας
την “παραδοσιακή” ερμηνεία του κόσμου, μέσα από τα ανθρώπινα
μάτια και από μια αυτοαναφορική θέασή του, θέτει ως
παρατηρητή της ζωής την Παρασκευούλα, μια μικρή πλαστική
αγελάδα-παιχνίδι. Μέσα από αυτήν, ο Γ.Γ. εξερευνά τα επίπεδα
του χρόνου, του χώρου, των χρωμάτων, των αισθήσεων της πόλης
και ταυτόχρονα τις συνιστώσες του Εαυτού στη σχέση του με
αυτή. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην έκθεση συμμετέχουν οι
απόφοιτοι του ΑΚΤΟ Βαγγέλης Γεραλέξης και Κώστας Κουρτίδης.
Διάρκεια: έως 31/05 (ΜETAPolis | Αιόλου 48-50 & Κολοκοτρώνη,
Αθήνα).

Χρήστος Γεωργουδάκης
Έκθεση γλυπτικής στη Νέα Υόρκη
Στη διεθνούς φήμης gallery Amsterdam Whitney στη Νέα Υόρκη,
παρουσίασε ο Χρήστος Γεωργουδάκης δύο ενότητες γλυπτών έργων
του (2/03-3/04).
Η πρώτη, με έργα αμιγώς κατασκευασμένα από ατσάλι, έχει τίτλο
“Γόρδιος Δεσμός” και εστιάζει στη φαινομενική πολυπλοκότητα
ενός προβλήματος, δηλαδή σε κάτι που ενώ φαίνεται άλυτο,
“λύνεται” εύκολα όταν σκεφτόμαστε έξω από αυτό ομοίως και το
ατσάλι, το οποίο γίνεται εύπλαστο και δημιουργεί ένα γόρδιο
δεσμό.
Στην “Πολυπροσωπία”, που αποτελεί τη δεύτερη ενότητα έργων
του, παρουσιάζει γλυπτά φτιαγμένα από ξύλο, με τα οποία
εκφράζει τις πολλές όψεις των ανθρώπων και σατιρίζει την
πολυμορφία του ανθρώπινου χαρακτήρα.
•

Νίκος Αναστασόπουλος
”Talk Forward: περί ψηφιακής κουλτούρας”
Σε συζήτηση για τον ψηφιακό πολιτισμό στην εποχή της κρίσης,
συμμετείχε ο αρχιτέκτων Νίκος Αναστασόπουλος. Στόχος της, ήταν
ν’ αναζητηθούν απαντήσεις και εναλλακτικές προσεγγίσεις, που
προκύπτουν από τη διερεύνηση των δομών της σύγχρονης
παραγωγής αξιών & επικοινωνίας.
Η συζήτηση εντάσσεται στον κύκλο εκδηλώσεων Talk Forward, που
αποτελεί ένα κοινό project της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών και της
πολιτιστικής πλατφόρμας “www.elculture.gr”.
Στις μηνιαίες συναντήσεις του Talk Forward, συμμετέχουν
επαγγελματίες από το χώρο του πολιτισμού, οι οποίοι αναπτύσσουν
θέσεις και ανταλλάσσουν ιδέες, τεχνογνωσία και προβληματισμούς
γύρω από την πολιτιστική επικαιρότητα.

Αλέξανδρος Αραπαντώνης
Τρισδιάστατη αρχιτεκτονική παρουσίαση Τζαμιών
στο Άμπου Ντάμπι
Τη δημιουργία τρισδιάστατης ψηφιακής παρουσίασης για την
κατασκευή σειράς μουσουλμανικών Τζαμιών στο Αμπού Ντάμπι,
ανέλαβε ο 3D animator Αλέξανδρος Αραπαντώνης.
Η μελέτη, που έχει τίτλο "Solar Path Mosque", αφορά στην
κατασκευή ενός βασικού αρχιτεκτονικού τύπου Τζαμιού, που θα
τοποθετηθεί στην έρημο Άσαμπ. Τα σχέδια συντάχθηκαν με βάση
τον τυπικό κανόνα κατασκευής, σύμφωνα με τον οποίο απαραίτητη
προϋπόθεση για την ανόρθωση ενός Τζαμιού, είναι ο
προσανατολισμός του στο Βορρά και στη Μέκκα.
Μετά την παρουσίαση της μελέτης, η οποία βασίζεται σε σχέδια
του αρχιτέκτονα Πάνου Γεωργάνα και ομάδας αρχιτεκτόνων από τις
Η.Π.Α., αναμένεται η έναρξη των εργασιών.

Πληροφορίες: 210 5230130 (Αθήνα), 2310 221231 (Θεσσαλονίκη)
www.akto.gr | info@aktocollege.gr

