Αύγουστος 2012

Συνεχίζεται το Art & Design Show 2012,
στις εγκαταστάσεις του ΑΚΤΟ
Συνεχίζεται η καθιερωμένη, μεγάλη ετήσια έκθεση
έργων
σπουδαστών του ΑΚΤΟ, έως 30 Σεπτεμβρίου, στα τρία κτιριακά
συγκροτήματα του, ΑΘΗΝΑ: Ευελπίδων 11Α (Πεδίον Άρεως) και
Κραναού 3 (Ψυρρή) & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26ης Οκτωβρίου 38-40 & Α.
Γεωργίου.
Η έκθεση καλύπτει χώρους 10.000m² και περιλαμβάνει χιλιάδες
έργα, τα οποία δημιούργησαν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια του
εκπαιδευτικού έτους 2011 - 2012. Κάθε μορφή design, γραφιστική,
αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και διακόσμηση, σκηνογραφία,
σχεδιασμό βιομηχανικών προϊόντων, ζωγραφική - εικαστικά,
εικονογράφηση, κόμιξ, web design, animation, μόδα, φωτογραφία
κ.ά. έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει ο επισκέπτης, ερχόμενος σ’
επαφή με τη δουλειά των νέων δημιουργών, ενώ παράλληλα
εξοικειώνεται με το εκπαιδευτικό έργο του ΑΚΤΟ.
Ξεχωρίζουν οι διπλωματικές εργασίες των τελειοφοίτων των
προγραμμάτων Bachelor & Master in Design του πανεπιστημίου
Middlesex του Λονδίνου, του οποίου ο ΑΚΤΟ αποτελεί επικυρωμένο
κολέγιο.

Ο ΑΚΤΟ τιμά τον Άγγελο Δεληβορριά

Άγγελος Δεληβορριάς (Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη), Δημήτρης Τσίρκας (Διευθύνων
Σύμβουλος ΑΚΤΟ)

Τιμητική εκδήλωση για μια από τις σημαντικότερες πνευματικές
φυσιογνωμίες της χώρας μας, τον Άγγελο Δεληβορριά (Διευθυντή
του Μουσείου Μπενάκη και ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου
Αθηνών), οργάνωσε ο ΑΚΤΟ στο πλαίσιο των εγκαινίων της ετήσιας
έκθεσης έργων σπουδαστών του.
Για την προσωπικότητα και το έργο του μίλησε ο ιστορικός τέχνης
Μάνος Στεφανίδης (επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου
Αθηνών), τονίζοντας την πρωτοπόρο μουσειολογική δράση του για
τον τόπο μας, καθώς και την ιδιότητα του ως εμπνευσμένου
ακαδημαϊκού δασκάλου. Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος του
ΑΚΤΟ, Δημήτρης Τσίρκας, απένειμε τιμητική πλακέτα στον Άγγελο
Δεληβορριά αναφέροντας μεταξύ άλλων : "Όλοι εμείς εδώ στον
ΑΚΤΟ, προσπαθούμε να δώσουμε στους σπουδαστές μας
επαγγελματική προοπτική και καλλιτεχνική ενημέρωση,
εξειδικευμένη γνώση, αλλά και ευαισθησία. Αυτό δηλαδή που κάνει
σε όλο του τον βίο ο Άγγελος Δεληβορριάς, προσφέροντας
απλόχερα και τα δύο, δηλαδή και την τεκμηριωμένη γνώση και την
ευαισθητοποίηση ακόμα και του πιο αδιάφορου θεατή. Για όλα αυτά
τον ευχαριστούμε θερμά!" Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους σημαντικές προσωπικότητες, πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες,
δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι των γραμμάτων & των τεχνών.

Μάνος Στεφανίδης (Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών), Πέτρος Ζουμπουλάκης
(Ζωγράφος), Νάσος Βαγενάς (Καθηγητής Κριτικής Λογοτεχνίας Πανεπιστημίου Αθηνών)

Άννα Βοργία (Ζωγράφος), Νίκος Κούνδουρος (Σκηνοθέτης), Νίκος Αλευράς (Σκηνοθέτης),
Άγγελος Δεληβορριάς (Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη), Κυριάκος Κατζουράκης
(Σκηνοθέτης - ζωγράφος), Μήτσος Κασόλας (Συγγραφέας)

Φώτης Παπαθανασίου (Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Θεοχαράκη), Δημήτρης Πατερμαλής
(Πρόεδρος Μουσείου Ακρόπολης)

Κώστας Καρκανιάς (Πρόεδρος συνδέσμου κολεγίων), Ζωή Αθανασοπούλου (Marketing
Assistant Director ΑΚΤΟ), Μαρία Καρκανιά (Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων Ελληνοβρετανικού
κολεγίου)

Νίκος Καλογερόπουλος (Καθηγητής fashion design ΑΚΤΟ), Άννα Δρούζα (Δημοσιογράφος),
Βαγγέλης Κανελλόπουλος (Αρχιτέκτων - καθηγητής ΑΚΤΟ)

Fashion Show 2012
από τους Σχεδιαστές Μόδας του ΑΚΤΟ
Σε μία πρωτότυπη πασαρέλα μεταμορφώθηκαν οι χώροι
εκδηλώσεων και εκθέσεων του ΑΚΤΟ, για να φιλοξενήσουν το
εντυπωσιακό Fashion Show των σπουδαστών του. Παίρνοντας
έμπνευση από τις παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές, και έχοντας
ως θέμα "Ο Yamamoto στην Όλυμπο Καρπάθου", οι δευτεροετείς
Fashion Designers σχεδίασαν σύγχρονες collections εμπνεόμενοι
από κεντήματα, διακοσμητικά στοιχεία, γιλέκα, φορέματα και
πουκάμισα που φορέθηκαν από τη μία άκρη της χώρας ως την
άλλη. Αποτέλεσμα ήταν ο σχεδιασμός και η παρουσίαση ρούχων,
που γεφυρώνουν την απόσταση ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα.
Οι τελειόφοιτοι του προγράμματος BA (Hons) Degree in Fashion
Design | AKTO - Middlesex University παρουσίασαν ξεχωριστά τη
συλλογή τους, μέσα από την οποία ανέδειξαν το προσωπικό τους
ύφος!
Πρωτότυπο design, άψογη τεχνική, μοναδικούς συνδυασμούς
χρωμάτων, υφασμάτων & υλικών, και δυναμικές στυλιστικές
παρεμβάσεις προσέφεραν οι νέοι δημιουργοί στο κοινό, που
εντυπωσιάστηκε με τις δημιουργίες τους!
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