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ΑΚΤΟ + ΔΑΝΑΟΣ | “Comics Stars”
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O AKTO, συνεχίζοντας για 2η χρονιά τη συνεργασία του με τον
κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ, παρουσιάζει έξι ταλαντούχους δημιουργούς
comics – αποφοίτους του προγράμματος Sketch-Comics-Cartoon,
που διαμορφώνουν τη σύγχρονη σκηνή των comics στην Ελλάδα.
Μία έκθεση με έξι διαφορετικές “γραφές” καλλιτεχνών, που
χρησιμοποιούν ευρηματικά το λόγο και την εικόνα για να
εκφραστούν. Έξι σύγχρονοι Δον Κιχώτες που απαντούν με
ρομαντισμό, δημιουργία και ζωντάνια στα σημεία των καιρών…
Οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να δουν την αγαπημένη τους
ταινία, και ταυτόχρονα να “ταξιδέψουν” μέσα σε καρέ comics που
διηγούνται ιστορίες με μελάνια, χρώματα και πολλή φαντασία!
Στην έκθεση συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Μιχάλης Διαλυνάς,
Αιμιλία Κονταίου, Μαριάννα Κουτσιπετσίδη, Θανάσης Πέτρου,
Δημήτρης Σαμαράς και Άννα Τριμίντζιου. Curate: Γιώργος Μπότσος.
Διάρκεια έκθεσης: 1/03 – 1/04 (18:00 - 22:00).
ΔΑΝΑΟΣ (Κηφισίας 109, 115 24 Αθήνα) - Τ: 210 69 22 655
www.danaoscinema.gr

Οι σπουδαστές Fashion Design του ΑΚΤΟ
Θεσσαλονίκης επιμελούνται το styling στη
φωτογράφηση του “mob salons”

Join us on facebook!
Νέα εμφάνιση και περισσότερες διαδραστικές λειτουργίες έχουν τη
δυνατότητα να “απολαύσουν” όσοι επισκεφθούν την ανανεωμένη
“σελίδα” του ΑΚΤΟ στο Facebook! Join us on facebook!
Καθημερινές εξελίξεις, συνεχής ενημέρωση. Κάντε like στη νέα
μας σελίδα, παραμείνετε συντονισμένοι και προετοιμαστείτε για
εκπλήξεις! www.facebook.com/AKTOcollege

Μου αρέσει!

Πέντε από τα πιο επώνυμα κομμωτήρια της Θεσσαλονίκης
αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας το “mob
salons”. Για την προβολή του οργανώθηκε φωτογράφηση, το
styling της οποίας επιμελήθηκαν σπουδαστές του ΑΚΤΟ
(πρόγραμμα Fashion Design Θεσσαλονίκης) υπό την επίβλεψη του
καθηγητή τους Νίκου Ζάννη. Στόχος της φωτογράφησης, ήταν η
δημιουργία της εταιρικής ταυτότητας του “mob salons”, που
επετεύχθη πλήρως με τη συνδρομή των σπουδαστών, οι οποίοι
εργάστηκαν με κέφι και παρείχαν ένα πολύ δημιουργικό
αποτέλεσμα!
Η φωτογράφηση πραγματοποιήθηκε στο studio του Heinz Troll,
και οι φωτογραφίες θα δημοσιευθούν στον έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του
εξωτερικού.

Απόφοιτοι του ΑΚΤΟ απέσπασαν το 1ο βραβείο για
το Cosmote “Animation clip”
Το 1ο βραβείο σε διαγωνισμό της Cosmote απέσπασαν οι απόφοιτοι
του ΑΚΤΟ Άγγελος Αποστολόπουλος & Αλέξης - Πέτρος Μανιώτης, με
το clip “The monks” (www.cosmote.gr). Ο διαγωνισμός
προκηρύχθηκε από την “Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.”, στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ Animasyros του οποίου ήταν μέγας χορηγός.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό κλήθηκαν να δημιουργήσουν
animation clips για το “COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ”. Καλλιτεχνικές
ομάδες απ’ όλο τον κόσμο δημιούργησαν πρωτότυπα και
ευφάνταστα clip, γεμάτα δυνατά χρώματα, έντονους συμβολισμούς
& πολύ χιούμορ! Το κοινό ενθουσιάστηκε και καταχειροκρότησε
όλες τις προτάσεις, κατά την τελετή απονομής των βραβείων.

Νέος κύκλος Σεμιναρίων στον ΑΚΤΟ
Για μία ακόμη χρονιά, ο ΑΚΤΟ συνεχίζει να προσφέρει τη
δυνατότητα επιμόρφωσης σε επαγγελματίες από το χώρο του
Design, φοιτητές, καλλιτέχνες αλλά και σε ανθρώπους που
επιθυμούν να εξοικειωθούν ή να εμβαθύνουν σε θέματα
Σχεδιασμού, Επικοινωνίας, Θεωρίας της Τέχνης, καθώς και σε
Εξειδικευμένα Σχεδιαστικά Προγράμματα Η/Υ.
Έχοντας προσθέσει σεμινάρια νέας θεματολογίας, ο ΑΚΤΟ
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν και να γίνουν οι
ίδιοι πιο ανταγωνιστικοί στην ολοένα και πιο απαιτητική αγορά
εργασίας! Για να δείτε το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των
σεμιναρίων:www.akto.gr/gr/εναλλακτικές-σπουδές/σεμινάρια(campus-αθήνας).aspx

 Δραστηριότητες Καθηγητών

Viral videos για το ΚΕΘΕΑ
Κατόπιν πρότασης του ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων), οι τελειόφοιτοι του προγράμματος Γραφιστικής ανέλαβαν
τη δημιουργία “viral videos”, για τη νέα καμπάνια
ευαισθητοποίησης, η οποία στοχεύει ν’ αποδείξει ότι το πρόβλημα
της εξάρτησης δύναται ν’ αντιμετωπισθεί με την πρόληψη, την
αλληλεγγύη και την εφαρμογή θεραπευτικών προγραμμάτων.
Σε διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του κολλεγίου
στις 16/02, εκπρόσωποι του Τομέα Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ
ενημέρωσαν τους σπουδαστές, οι οποίοι θα εργαστούν στα πλαίσια
του μαθήματος “Διαφήμιση”.
Οι τελειόφοιτοι γραφίστες θα χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά
τους, με στόχο την ενίσχυση της καμπάνιας, ενώ ταυτόχρονα θα
μελετήσουν το “viral video”, ένα από τα πιο σύγχρονα
διαφημιστικά μέσα, που “μεταδίδεται” μέσω e-mail, Facebook,
twitter, youtube και myspace. Το project θα ολοκληρωθεί μέχρι τα
τέλη Απριλίου. Μείνετε συντονισμένοι για νεότερα!

Ευάγγελος Καϊμάκης
“Ελλάδα 2022” στο Design Walk 2012
Το Design Walk 2012 είναι πλέον γεγονός! Για μία ακόμη χρονιά,
πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία αυτό το φεστιβάλ τέχνης
που αποτελεί ένα “δυνατό” όχημα προβολής του σύγχρονου
ελληνικού design. Το θέμα της φετινής διοργάνωσης, στο οποίο
κλήθηκαν ν’ απαντήσουν οι συμμετέχοντες σχεδιαστές, ήταν “Τι
είδους χώρα θέλουμε να είναι η Ελλάδα το 2022;”. Ανάμεσα στα 11
δημιουργικά γραφεία που έκαναν τις προτάσεις τους, ήταν και το
Ε.Δ.Ω., του βιομηχανικού σχεδιαστή Ευάγγελου Καϊμάκη. Στη
δημιουργία του, που έχει τίτλο “Οδός 18”, ο Ε.Κ. “αναπαριστά”
έναν αρχαίο ελληνικό ναό, κατασκευασμένο από άδεια χαρτόκουτα
και μπουκάλια μπύρας! Με αυτόν τον συμβολικό τρόπο, έδειξε στο
κοινό πώς φαντάζεται τη χώρα μας σε δέκα χρόνια. Το Ε.Δ.Ω.
(Προφήτου Δανιήλ 18, Κεραμεικός) είναι ένα σύγχρονο
“εκκολαπτήριο” τέχνης και Design, το οποίο παρέχει στέγη &
δυνατότητα προβολής σε νεαρούς καλλιτέχνες.

Δημήτρης Πατρίκιος
“Η Ακρόπολη στην αρχαιότητα”
Τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την αρχική μορφή της
Ακρόπολης, αλλά και την πορεία δημιουργίας της, προσέφερε στο
φιλοθεάμον κοινό ο σκηνοθέτης Δημήτρης Πατρίκιος. Εννέα μήνες
χρειάστηκαν για να κινηματογραφήσει και να ψηφιοποιήσει το υλικό
για το φιλμάκι “Η Ακρόπολη στην αρχαιότητα”, το οποίο
προβάλλεται στην αίθουσα εικονικής πραγματικότητας του
Μουσείου της Ακρόπολης.
Προκειμένου να πετύχει την τρισδιάστατη απεικόνιση, ο Δ.Π.
χρησιμοποίησε δύο ταινίες που προβάλλονται σε απόσταση έως
30cm η μία από την άλλη, αντιγράφοντας τη στερεοσκοπική
ανθρώπινη όραση. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος λίγο μετά
την πρεμιέρα “...θελήσαμε να μην ανταγωνιστούμε τα μνημεία με
εντυπωσιακά εφέ, αλλά να τα σεβαστούμε και να δώσουμε την
αίσθηση στους θεατές πως βρίσκονται στο χώρο”. Προβολές
πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο & Κυριακή.

Νικολέττα Αντωνοπούλου
“Πολίτες του φόβου”
Στα πλαίσια της έκθεσης του ΚΜΣΤ “Σύνθεση - Κατασκευή Παραγωγή. Ρωσική Πρωτοπορία και Σύγχρονη Τέχνη”, επιλεγμένοι
εικαστικοί και καλλιτέχνες, φιλοτέχνησαν έργα εμπνευσμένα από το
συγκεκριμένο κίνημα. Ανάμεσά τους και οι γραφίστες Νικολέττα
Αντωνοπούλου (καθηγήτρια στον ΑΚΤΟ Θεσ/νίκης) και Μιχάλης
Σέμογλου, μέλη του δημιουργικού γραφείου Cannot not design, οι
οποίοι παρουσίασαν το έργο “Πολίτες του Φόβου”. Βασισμένοι
πάνω στο σκεπτικό των Σουπρεματιστών (οι οποίοι αναζήτησαν ένα
νέο λεξιλόγιο στις γεωμετρικές φόρμες και στο χρώμα), οι Cannot
Not Design δημιούργησαν μία γραμματοσειρά που αποτελείται εξ
ολοκλήρου από σουπρεματιστικά στοιχεία, αντιστοιχώντας κάθε
γράμμα σε μια γεωμετρική φόρμα. Η έκθεση φιλοξενείται στη Μονή
Λαζαριστών έως 24 Μαρτίου.

Τάσος Μισούρας | “Εκτός πραγματικότητας”
Τις νέες δημιουργίες του παρουσίασε ο ζωγράφος Τάσος Μισούρας
στην ομαδική έκθεση με τίτλο “Εκτός πραγματικότητας”, που
πραγματοποιήθηκε στη γκαλερί alma (Καρανάσιου 13, Τρίκαλα).
Όπως σχολιάζει ο ιστορικός τέχνης Θανάσης Μουτσόπουλος “…τα
έργα του μοιάζουν να χαρακτηρίζονται από μια μεταφυσική
εμμονή για το Τέλος, ή ίσως μια οριακή μετάβαση του Κόσμου
όπως τον ξέρουμε. Ο Τ.Μ. συμπάσχει με μια ανθρωπότητα σε
βαθιά κρίση. Η ζωγραφική του δεν είναι ανέμελη, όμως στο
υπόστρωμα του δυσοίωνου οράματός του για τον κόσμο ενυπάρχει
το χιούμορ.

Δημήτρης Βιτάλης
Έκθεση ζωγραφικής & κοσμημάτων
Ιδιαίτερα πρωτότυπες δημιουργίες είχαν τη δυνατότητα να
απολαύσουν όσοι επισκέφθηκαν πρόσφατα το lounge
bar-restaurant Pu2mayo (Μεγάλου Αλεξάνδρου & Κ. Παλαιολόγου
17, Ν. Σμύρνη). Ο comics artist-γραφίστας Δημήτρης Βιτάλης και η
εικαστικός Τερέζα Απέργη δημιούργησαν αντικείμενα, κοσμήματα,
αλλά και έργα ζωγραφικής, τα οποία παρουσίασαν σε μια
πρωτότυπη έκθεση. Το κοινό εντυπωσιάστηκε από την καλαισθησία
των έργων και έκλεισε ραντεβού με τους δημιουργούς για την
επόμενη έκθεσή τους.

 Δραστηριότητες Αποφοίτων
Σωκράτης Πραπίδης | “Negon”
Ένα ιδιαίτερα έξυπνο και φιλόδοξο σχέδιο, που ακούει στο όνομα
“Negon”, εμπνεύστηκε ο Σωκράτης Πραπίδης (σχεδιαστής –
ιστιοπλόος). Η ιδέα ξεκίνησε το 2009, κατά τη διάρκεια φοίτησής
του στο Master of Arts in Design ΑΚΤΟ | Middlesex University.
Το “Negon” προέρχεται από τη λέξη “Νηίγων”, που σημαίνει το
πλοίο με τις πολλές γωνίες. Πρόκειται για ένα πλωτό αυτόνομο
σύστημα πρόσδεσης σκαφών σε περιοχές με μεγάλη συμφόρηση, το
οποίο -επιλύοντας προβλήματα που προκαλούνται από τις χερσαίες
εγκαταστάσεις- έχει στόχο αφενός την παροχή υπηρεσιών σε
σκάφη αναψυχής, αλλά και την ουσιαστική αύξηση των
δυνατοτήτων του θαλάσσιου τουρισμού. Εκτός της δυνατότητας
πρόσδεσης, τα Negon προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες που
“λύνουν” τα χέρια των skipper.
Πρόσφατα παρουσιάστηκε το πρώτο μοντέλο της σειράς, το
Dodecagon 57, με δυνατότητα πρόσδεσης έως και 12 σκαφών
αναψυχής. Για να μάθετε περισσότερα “ρίξτε άγκυρα” στο
www.negon.gr

Chrys Robora | “In Man’s Land”
H απόφοιτος Εικαστικών Τεχνών Chrys Robora συμμετείχε στην
έκθεση Parallax Art Fair, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο
(15 – 18/02). Η Parallax Art Fair αναδεικνύει νέα ταλέντα, αλλά και
το έργο καθιερωμένων καλλιτεχνών απ’ όλο τον κόσμο.
Η Chrys παρουσίασε το νέο της project με τίτλο “In man's Land”.
Στην πρώτη ενότητα έργων της “No man’s Land”, αποτυπώνει ένα
ταξίδι ανάμεσα σε δύο τόπους, ενώ τώρα σταθεροποιεί τους
χαρακτήρες της, διώχνοντας από πάνω τους την αίσθηση της
νομαδικότητας. Τους δίνει πιο δυναμική ταυτότητα, τους εμφανίζει
πιο ψηλούς, χωρίς ανασφάλειες, έτοιμους να βαδίσουν σ’ ένα
συγκεκριμένο μονοπάτι και να κυριαρχήσουν μέσα σε αυτό. Και σε
αυτά τα έργα της είναι έντονα τα περιβαλλοντικά στοιχεία, τα οποία
όμως τώρα δείχνουν λιγότερο εκφοβιστικά και πιο προσιτά. Η
Chrys, μέσα από τα νέα της έργα, παροτρύνει τους θεατές να
ανοίξουν τα μάτια τους και να βρουν ένα μέρος όπου όλοι μπορούν
να ανήκουν…

Μαρία Μιχελογιάννη
“Re-Framing the Feminine”
Στη πρωτότυπη έκθεση φωτογραφίας “Re-Framing the Feminine”,
που φιλοξενείται στο Girls' Club Collection of Florida (ΗΠΑ),
συμμετέχει η αριστούχος απόφοιτος Μαρία Μιχελογιάννη.
Η έκθεση, η οποία θα διαρκέσει έως 30 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζει
εικόνες γυναικών που τράβηξαν γυναίκες φωτογράφοι από το 1950
και μετά. Ανάμεσα στις 45 φωτογράφους που συμμετέχουν,
συγκαταλέγονται μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της
φωτογραφικής σκηνής όπως: Diane Arbus, Nan Goldin, Sally Mann,
Cindy Sherman και Francesca Woodman. Οι δημιουργοί, μέσα από
την αντιπαράθεσή τους, ελπίζουν με την έκθεση αυτή ν’
αποκαλυφθεί κάτι ενδιαφέρον σχετικά με τη δυναμικότητα των
γυναικών στις μεταξύ τους σχέσεις… στους “κόσμους” τους.

Μάνος Σταματάκης | “Faces of design”
Ιδιαίτερα τιμητική διάκριση απέσπασε ο απόφοιτος του ΑΚΤΟ
Μάνος Σταματάκης στο διεθνή διαγωνισμό “Faces of Design”
(Βερολίνο), ο οποίος διεξάγεται με σκοπό ν’ αναδείξει τις πιο
καινοτόμες ιδέες και τα πιο υποσχόμενα ταλέντα στο χώρο του
design. Ο Μάνος εκπροσωπώντας τη χώρα, παρουσίασε το έργο
“38E Design”. Έχοντας ως κεντρική ιδέα τον άνθρωπο, και τις
βασικές λειτουργίες που αυτός επιτελεί (τροφή, εργασία,
χαλάρωση & ψυχαγωγία) δημιούργησε μία καρέκλα αποτελούμενη
από μικρό αριθμό κομματιών, η οποία έχει τη δυνατότητα να
“μεταμορφώνεται” δίνοντας στο χρήστη την ευκαιρία των
πολλαπλών επιλογών. Το “38E Design” του χάρισε μία θέση στην
τελική 24άδα, και θα παρουσιαστεί παγκοσμίως σε εταιρείες,
ιδρύματα σχεδιασμού & εικαστικά περιοδικά.

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

