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[01] Οι βιτρίνες των notosgalleries από σπουδαστές
AΚΤΟ Αθήνας & Θεσσαλονίκης
Τις καλοκαιρινές βιτρίνες των πολυκαταστημάτων notosgalleries
σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, υπογράφουν
σπουδαστές του ΑΚΤΟ, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία του κολεγίου
με το ιστορικό πολυκατάστημα. Οι σπουδαστές των ομάδων
Αθήνας & Θεσσαλονίκης, των οποίων οι προτάσεις επιλέχθηκαν
και υλοποιήθηκαν, βραβεύτηκαν με δωροεπιταγές. Περισσότερα
για τη συνεργασία δείτε στο δημοσίευμα του must.
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[02] Συνεργασία ΑΚΤΟ + SAMSUNG
Mια ιδιαίτερα δημιουργική συνεργασία -σε πολλούς τομείς- έχει
αναπτύξει ο ΑΚΤΟ με την εταιρεία SAMSUNG Electronics Co.
Ltd, η οποία είναι πρωτοπόρος παγκοσμίως στις τεχνολογίες, τις
τηλεπικοινωνίες και τα ψηφιακά μέσα. Η συνεργασία περιλαμβάνει
ενέργειες και δράσεις, και έχει διάρκεια και προοπτική σε βάθος
χρόνου. Η πιο πρόσφατη, αφορούσε στο διώροφο λεωφορείο της
Samsung μήκους 18 μέτρων, το οποίο με moto “Το πάθος σου,
η έμπνευσή μας”, ταξίδεψε το Ιούνιο του 2014 σε τρεις μεγάλες
πόλεις της Ελλάδας: Καλαμάτα, Ιωάννινα και Λάρισα. Σπουδαστές
Γραφιστικής του ΑΚΤΟ σχεδίασαν το εικαστικό που “έντυσε”
την εξωτερική του όψη, ενώ σπουδαστές Ιnterior Αrchitecture
σχεδίασαν την εσωτερική διαμόρφωση των χώρων. Έπαινοι και
βραβεία απονεμήθηκαν στους διακριθέντες. Δείτε περισσότερα
εδώ.
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[03] “Art in a Bottle” από το Jägermeister και τον ΑΚΤΟ
Ο ΑΚΤΟ και το ποτό Jägermeister σχεδίασαν την ενέργεια
“Art in a Bottle”, προκαλώντας τη δημιουργικότητα και την
ετοιμότητα των σπουδαστών του ΑΚΤΟ, αφού σε 40 μόλις
ημέρες 33 σπουδαστές (χωρισμένοι σε 14 ομάδες), κλήθηκαν
να κατασκευάσουν έργα τέχνης από γυαλί, με πρώτη ύλη 6000
άδεια μπουκάλια Jägermeister. Τα έργα φωτογραφήθηκαν και
παρουσιάστηκαν μέσα από το ειδικά σχεδιασμένο application που
φιλοξενήθηκε στις σελίδες facebook των Jägermeister και ΑΚΤΟ,
όπου οι fans είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν για το καλύτερο
έργο. Τα τρία πρώτα έργα, βάσει της ψηφοφορίας του κοινού αλλά
και της κριτικής επιτροπής, βραβεύθηκαν με χρηματικά ποσά
1000, 800 και 700 € αντίστοιχα. Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε μία
ξεχωριστή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις
του AKTO στου Ψυρρή (Κραναού 3). Δείτε το video εδώ.
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[04] Fashion Show 2014
Οι σπουδαστές Fashion Design του ΑΚΤΟ Αθήνας &
Θεσσαλονίκης παρουσίασαν τις εμπνευσμένες δημιουργίες τους
σε ένα εντυπωσιακό Fashion Show στο κεντρικό campus του
κολεγίου (Ευελπίδων 11Α), στις 25 Ιουνίου με οικοδέσποινα την
παρουσιάστρια του MTV, Νικολέτα Ράλλη. Το show παρουσιάστηκε
σε 2 θεματικές ενότητες: στην πρώτη, με θέμα “Τεχνολογία και
Μόδα”, οι δευτεροετείς σπουδαστές κλήθηκαν να ανταποκριθούν
σχεδιάζοντας μια συλλογή ρούχων που να έχει σαν κεντρική
σχεδιαστική ιδέα την τεχνολογία. Στη δεύτερη, οι τελειόφοιτοι του
προγράμματος BA (Hons) Degree in Fashion Design | AKTO Middlesex University, παρουσίασαν ο καθένας την προσωπική
του collection που αποτέλεσε υλοποίηση της διπλωματικής
του εργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν μια ξεχωριστή βραδιά με
εντυπωσιακές δημιουργίες, οι οποίες ανέδειξαν την προσωπική
σφραγίδα του κάθε σχεδιαστή. Δείτε το video εδώ.
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[05] Ετήσια έκθεση Fine Art & New Media
Στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης “Art & Design Show”, οι νέοι
καλλιτέχνες του κλάδου Fine Art & Νew Media παρουσίασαν έργα
τους σε μια εξαιρετική έκθεση που εγκαινιάστηκε στις 9/7/2014
στο κτίριο του ΑΚΤΟ στου Ψυρρή (Κρανού 3). Νέες τεχνικές,
ζωγραφικά έργα, γλυπτά και κατασκευές, σκηνοθετημένες εικόνες
και εγκαταστάσεις παρουσιάστηκαν κερδίζοντας τις εντυπώσεις
και τα θερμά συγχαρητήρια ενός κοινού, που το αποτελούσαν
καλλιτέχνες, γκαλερίστες, ιστορικοί τέχνης & δημοσιογράφοι. Η
βραδιά έκλεισε με party στο roof garden, με την υπέροχη θέα
στην Ακρόπολη!
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[06] Αrt & Design Show
Η καθιερωμένη, Ετήσια Έκθεση των σπουδαστών του ΑΚΤΟ,
εγκαινιάστηκε την Τρίτη 1/7 στην Θεσσαλονίκη και την Τετάρτη
2/7 στην Αθήνα. Παρουσιάζει πρωτοτυπία και πολυμορφία
σχεδιαστικών προτάσεων, καλύπτει χώρους 10.000 τ.μ., και
περιλαμβάνει χιλιάδες έργα που δημιούργησαν οι σπουδαστές κατά
τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους 2013-2014. Η επίσκεψη στην
έκθεση είναι μία ευκαιρία επαφής με τη δουλειά νέων δημιουργών
και εξοικείωσης με το εκπαιδευτικό έργο του κολεγίου. Ώρες
επισκέψεων: καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής από
9:00 έως 17:00, στις εγκαταστάσεις του ΑΚΤΟ σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, έως 30 Σεπτεμβρίου 2014. Σας περιμένουμε!
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