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Η 22η Τελετή Αποφοίτησης του ΑΚΤΟ πραγματοποιήθηκε στο
Θέατρο του Κολεγίου Αθηνών (12/9), σε δύο διαδοχικές τελετές,
όπου απονεμήθηκαν οι πανεπιστημιακοί τίτλοι του Middlesex
University, Master of Arts in Design και Bachelor of Arts
(Hons) Degree από τον Head of Visual Arts Department του
ΜU, Phil Healey, που εκπροσώπησε το Middlesex University. Η
βραδιά έκλεισε με ιδιαίτερη συγκίνηση και τους προσκεκλημένους
γονείς, φίλους & καθηγητές να εύχονται Καλή Σταδιοδρομία στους
αποφοίτους. Δείτε το video εδώ.

[02] “ΑKTivities 2014-15” | ΑΚΤΟ magazine
H περιοδική έκδοση “ΑΚΤιvities”, στην οποία καταγράφονται
τα σημαντικότερα γεγονότα και δραστηριότητες του κολεγίου,
κυκλοφόρησε πρόσφατα, σχεδιασμένη από τους δυναμικούς και
ταλαντούχους designers του Corn Studio. Δείτε την παρουσίαση
του “AKTivities 2014-15” στη σελίδα των Corn στο Βehance και
αποκτήστε μια πρώτη γνωριμία για το σχεδιασμό και την ύλη

[02]

του περιοδικού (εάν επιθυμείτε να σας αποσταλεί παρακαλούμε
επικοινωνήστε στο information@aktocollege.gr).

[03] ΑΚΤΟ @ TEDx Academy 2014
Στο TEDx Academy 2014, που διεξήχθη και φέτος με μεγάλη
επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής (27/09), συμμετείχαν σπουδαστές
και απόφοιτοι Product Design του ΑΚΤΟ. Οι designers παρουσίασαν
τις προτάσεις τους στην έκθεση “The future we share through
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a young designer’s mind”, που υποδέχθηκε τους πολυπληθείς
επισκέπτες, αποτελώντας το Design Alley στην είσοδο της
διοργάνωσης. Την επιμέλεια της έκθεσης είχε ο Δημήτρης
Σκουρογιάννης, διευθυντής του προγράμματος Product Design
του ΑΚΤΟ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.akto.gr.
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[04] Νespresso New Opening Event & AKTO
Σπουδάστριες του κλάδου Fashion Design δημιούργησαν
εντυπωσιακά αξεσουάρ και ρούχα από κάψουλες καφέ
Νespresso, τα οποία παρουσίασαν στα εγκαίνια της νέας Nespresso Boutique στο Κολωνάκι, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.
Μετά τα εγκαίνια, στα οποία παρευρέθηκαν δημοσιογράφοι και
εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού χώρου,
ακολούθησε cocktail party με swing ήχους της Jazz Band CSI
(Crime Swing Investigation). Δείτε περισσότερα εδώ.
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[05] “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΤΙΖΑΪΝ” στη Στέγη Γραμμάτων &
Τεχνών
Η τέταρτη συνάντηση για το Βιομηχανικό Σχεδιασμό με
τίτλο “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΤΙΖΑΪΝ”, πραγματοποιήθηκε (21/10)
με ακαδημαϊκό συνεργάτη τον ΑΚΤΟ, στη Στέγη. Η φετινή
διοργάνωση έδωσε έμφαση στους νέους δημιουργούς, οι οποίοι
εξέτασαν το μέλλον του ελληνικού design. Ανάμεσα στους
εισηγητές, η καθηγήτρια του κολεγίου, Χριστίνα Σκουλούδη και
ο απόφοιτος μας Αριστοτέλης Μπαράκος (σχεδιαστής του Gokey). Τις εισηγήσεις συντόνισε ο Δημήτρης Σκουρογιάννης, Designer & Διευθυντής προγράμματος Product Design, του ΑΚΤΟ.
Το “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΤΙΖΑΪΝ” εντάσσεται στο πλαίσιο του κύκλου
εκδηλώσεων “Design Υπό Στέγη”, με διοργανωτή το +design και
με την υποστήριξη της πλατφόρμας DESIGNLOBBY.CO.
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[06] CITY TYPE | Η ορατή γλώσσα της πόλης | Λονδίνο,
Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Φοιτητές Graphic Design του Middlesex University και του ΑΚΤΟ
(Αθήνας & Θεσσαλονίκης) παρουσιάζουν την έκθεση τυπογραφικών
poster με τίτλο “CITY TYPE”, ταυτόχρονα, στο Λονδίνο και στην
Αθήνα. Οι Graphic Designers δημιούργησαν αφίσες, που επιχειρούν
να αποτυπώσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τριών πόλεων,
χρησιμοποιώντας την “τυπογραφία” της κάθε πόλης ως οπτική
γλώσσα. Η εκτύπωση των έργων έγινε σε χαρτί πιστοποιημένο
κατά FSC®, με την υποστήριξη της Pressious Arvanitidis. Διάρκεια
έκθεσης 24/10-17/11.
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