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[01] “Τhe Art of Reggae”
Έως 15 Μαρτίου στη γκαλερί του ΑΚΤΟ παρουσιάζεται η 11η
διεθνής έκθεση Reggae Poster “ΤΗΕ ART OF REGGAE” που
ήρθε στην Ελλάδα, μετά τη Jamaica, το Μεξικό, την Αμερική
και την Ισπανία. Φιλοξενούνται οι 80 καλύτερες αφίσες του
παγκόσμιου διαγωνισμού Reggae Poster Contest, στον οποίο
συμμετείχαν συνολικά, περισσότερες από 3000 αφίσες από 101
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χώρες. Ο διαγωνισμός οργανώνεται από τους Michael Thompson
και Μαρία Παπαευσταθίου με στόχο την προώθηση της Reggae
μουσικής.

[02] O AKTO ακαδημαϊκός συνεργάτης στο ΕΣΩ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 4η ημερίδα ΕΣΩ για την
αρχιτεκτονική και το design στις 18/02, στη Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών, την οποία υποστήριξε ο ΑΚΤΟ ως ακαδημαϊκός
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και επιστημονικός συνεργάτης. Τη διοργάνωση άνοιξε ο
Βαγγέλης Κανελλόπουλος (Διευθυντής του προγράμματος
Interior Architecrure του ΑΚΤΟ) απευθύνοντας χαιρετισμό. Δείτε
περισσότερα εδώ.

[03] Ένα e-book αφιερωμένο στη συνύπαρξη των λαών
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας (21/02),
η ΜΕΤΑδραση κυκλοφόρησε ένα e-book “ύμνο” στη συνύπαρξη
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των λαών, που μας ταξιδεύει μέσα από λέξεις, χρώματα και
συμβολισμούς. Το e-book περιέχει τις 72 αφίσες, που σχεδίασαν
σπουδαστές γραφιστικής του ΑΚΤΟ Αθήνας & Θεσσαλονίκης
και παρουσίασαν στην έκθεση “Λέξεις & Σκέψεις απ’ όλον τον
Κόσμο”, το Φεβρουάριο του 2014, στην Τεχνόπολη του Δήμου
Αθηναίων. Κατεβάστε δωρεάν το e-book εδώ.
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[04] Νέα συνεργασία με το
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Οι σπουδαστές Fashion Design του ΑΚΤΟ Θεσσαλονίκης
πραγματοποίησαν επίσκεψη στο κτήριο της Μονής Λαζαριστών,
στo πλαίσιo ενός project που εκπονούν σε συνεργασία με το
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Εκεί, ξεναγήθηκαν από
την Αγγελική Χαριστού (Ιστορικό Τέχνης και επιμελήτρια της
Συλλογής Κωστάκη) και ήρθαν σε επαφή με την “επαναστατική”
τέχνη της Ρώσικης Πρωτοπορίας. Λεπτομέρειες για τη νέα
συνεργασία θα ανακοινωθούν άμεσα.
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[05] “Σχέση/Σχάση”
Εικαστική έκθεση της Ελεάννας Μαρτίνου
Παράλληλα με την πολυετή διδακτική του παράδοση ο ΑΚΤΟ,
επιθυμεί να προσφέρει βήμα σε καλλιτέχνες και να δημιουργεί
πολιτιστικά δρώμενα, που να απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό
όσο και στους παλαιότερους και νεότερους σπουδαστές του. Σε
αυτό το πλαίσιο σε συνεργασία με την Eleftheria Tseliou Gallery,
διοργάνωσε και φιλοξένησε στη γκαλερί του κολεγίου, την έκθεση
της εικαστικού Ελεάννας Μαρτίνου, με τίτλο “Σχέση/Σχάση”. Η
εικαστικός, με πεδίο έρευνας το “δίκτυο”, παρουσίασε μία ενότητα
έργων ζωγραφικής, κατασκευές τριών διαστάσεων και ψηφιακών
μέσων. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από 15/1 εως 15/2/2015
και στο πλαίσιο της θεματικής της, οργανώθηκαν παράλληλες
εκδηλώσεις με συντονιστή τον συγγραφέα Γιώργο-Ίκαρο
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Μπαμπασάκη. Δείτε τις εδώ.

[06] Γιώργος Τζιρτζιλάκης | “Υπονεωτερικότητα”
Ανοιχτή συζήτηση για το Σήμερα, για τις Πρωτοπορίες του Άλλοτε
(Cobra, Lettristes, Situationnistes) και για την αρχαιολογία της
σύγχρονης ελληνικής τέχνης, πραγματοποίησαν ο Γιώργος
Τζιρτζιλάκης και ο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης. Η εκδήλωση
φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του ΑΚΤΟ (22/1), με αφορμή
το βιβλίο “Υπονεωτερικότητα” του Γιώργου Τζιρτζιλάκη, που
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
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