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[01] “Αγώνες Νέων Σχεδιαστών” περιοδικού GR DESIGN
41 διακρίσεις σε έναν διαγωνισμό κέρδισαν σπουδαστές και απόφοιτοι
του ΑΚΤΟ, συμμετέχοντας στους “Αγώνες Νέων Σχεδιαστών”
που διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά το περιοδικό GR DESIGN.
Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση που
φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη και πλαισιώθηκε από έκθεση
για τον εορτασμό δύο χρόνων από την έκδοση του περιοδικού.

[01]

Είμαστε περήφανοι για όλους τους σπουδαστές και αποφοίτους
μας τους συγχαίρουμε θερμά και ευχόμαστε πάντα επιτυχίες! Δείτε
περισσότερα εδώ.

[02] Πανόραμα Design + ΑΚΤΟ
Στο μεγαλύτερο πολυσυνέδριο σε θέματα επιχειρηματικότητας των
νέων και επαγγελματικού προσανατολισμού στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2015
που φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συμμετείχε

[02]

δυναμικά και ο ΑΚΤΟ. Ο Designer και Διευθυντής του προγράμματος
Product Design, Δημήτρης Σκουρογιάννης, επιμελήθηκε και
συντόνισε και φέτος την ενότητα “Design: Συνδετικός κρίκος
μεταξύ τεχνολογικής καινοτομίας και επιτυχημένου προϊόντος”
στην οποία συμμετείχαν με εισηγήσεις τους και οι απόφοιτοι του
ΑΚΤΟ Αριστοτέλης Μπαράκος (Product Designer, δημιουργός
του GO-Key) και Γιάννης Γκουσδοβάς (Product Designer, AKTO
Innovation Lab). Δείτε περισσότερα εδώ.

[03] Συνεργασία με το Ωδείο Φίλιππος Νάκας
“Ταξίδι Δίχως Τέλος”
Ακολουθώντας την τροχιά της δημιουργίας, οι τελειόφοιτοι
σπουδαστές - συνθέτες του Ωδείου

Φίλιππος

Νάκας,

συναντήθηκαν δημιουργικά με τους σπουδαστές του πολυκλαδικού
μεταπτυχιακού τμήματος του AKTO, Master of Arts in Design.
Συνεργάστηκαν και συνέθεσαν ένα πολυσήμαντο φανταστικό χώρο

[03]

όπου συνομίλησε η μουσική με τον εικαστικό λόγο και τα πολυμέσα
(video art, αnimation, φωτογραφία). Κάθε μουσική σύνθεση
συνοδεύτηκε από μια εγκατάσταση ή προβολή που δημιούργησε
ένα διάλογο ανάμεσα στις τέχνες. Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε
με επιβλέποντες καθηγητές τον Ευάγγελο Κοκκόρη (ΝΑΚΑΣ) και
την Αναστασία Δημητρά (ΑΚΤΟ) και είχε εξαιρετική επιτυχία!
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[04]

[04] Comicdom Con Athens 2015
Την τριήμερη γιορτή της 9ης τέχνης, Comicdom Con Athens 2015,
που πραγματοποιήθηκε στην Ελληνοαμερικανική Ένωση με 46
εκδηλώσεις, 10 δωρεάν εργαστήρια, 9 ξένους προσκεκλημένους
και 4+3 εκθέσεις, υποστήριξε ο ΑΚΤΟ ως χορηγός των βραβείων
της διοργάνωσης. Τα μέλη της Ακαδημίας των Ελληνικών
Βραβείων Κόμικς, ψήφισαν τις καλύτερες ελληνικές εκδόσεις και
δημιουργούς που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε, και ο Γιώργος
Μπότσος (εικαστικός, διευθυντής κλάδου κόμικς - καρτούν ΑΚΤΟ)
απένειμε τα βραβεία στους νικητές! Συμμετείχαν επίσης με δικές
τους εκδόσεις οι απόφοιτοί μας: Eυγενία Κουμάκη, Μιχάλης
Διαλυνάς, Γιώργος Σούλης, Φωτεινή Κουνανή, Σπύρος
Λωράν, Θανάσης Κατσίλης, Φίλιππος Κωνσταντάκης, Διονυσία
Μανιάτη, Σάντυ Γεωργακάκου, Κουτογιάννη Ελισάβετ.

[05] Φεστιβάλ Animation “PIVOT”
Mε πρωτοβουλία σπουδαστών του κλάδου Animation &
Interactive Media, οργανώθηκε στον ΑΚΤΟ για δεύτερη συνεχή
χρονιά το φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων “PIVOT”. Το φεστιβάλ
έγινε στο αμφιθέατρο του κολεγίου (2/4/2015) σε συνεργασία
με το Διεθνές Φεστιβάλ Αnimation Στουτγάρδης, ένα από τα
ανερχόμενα και πιο ενδιαφέροντα φεστιβάλ παγκοσμίως και είχε
τίτλο “Freedom of Speech”. Την προσπάθεια υποστήριξε επίσης,
το ελληνικό παράρτημα της Ένωσης δημιουργών κινουμένων
σχεδίων ASIFA (Association Internationale du Film d’Animation),
ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ.

[04]

[05]

[06]

[06] ΤV Studio AKTO
Στο τηλεοπτικό υπερσύγχρονο studio του ΑΚΤΟ όπου
πραγματοποιούνται γυρίσματα από επαγγελματικές παραγωγές
και παράλληλα χρησιμοποιείται για εκπαιδευτική χρήση, έγιναν
γυρίσματα από την εταιρεία παραγωγής “Εργοστάσιο Ονείρου”
για την παράσταση του παιδικού παραμυθιού “Το βιβλίο των
θρύλων”, με τη συμμετοχή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και
της Μαρία Μπεκατώρου (φωτο). Ήδη το studio χρησιμοποιείται
και για γυρίσματα εκπομπών ενώ γίνεται παράλληλη χρήση από
σπουδαστές του κολεγίου.

2

