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Αρχιτεκτονικό συνέδριο
“Το παλιό και το καινούργιο: Διάλογοι”
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε (19 & 20/05) το διήμερο
συνέδριο με θέμα “Το παλιό και το καινούργιο: Διάλογοι”, που
οργάνωσε ο ΑΚΤΟ και εντάχθηκε στη σειρά παράλληλων
εκδηλώσεων, οι οποίες πλαισίωσαν τα επίσημα εγκαίνια του νέου
campus του κολεγίου. Οι εκδηλώσεις είχαν θέμα “Αρχιτεκτονική |
Το παλιό και το καινούριο” και στόχο να ευαισθητοποιήσουν τον
αρχιτεκτονικό χώρο, αλλά και τον ευρύτερο χώρο των κατοίκων
της Αθήνας.
Στο συνέδριο συμμετείχαν αρχιτέκτονες, καθηγητές ΕΜΠ,
μηχανικοί, κοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες, οι
οποίοι -θίγοντας θέματα που αφορούν το σημερινό αστικό τοπίοεπεχείρησαν έναν διάλογο του παλιού με το καινούριο -όχι μόνο
στην αρχιτεκτονική- αλλά και στην τέχνη, την κοινωνία και τη ζωή
(αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου και περισσότερες
πληροφορίες στο www.akto.gr).
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Ο ΑΚΤΟ επίσημο μέλος του Παγκοσμίου
Συνδέσμου Πανεπιστημίων & Κολλεγίων Τέχνης,
Design και Media
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Αρχιτέκτων, Ομότιμος Καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π.

Νάσος Κοκκινέας
Πρόεδρος του Πολυχώρου Πολιτισμού “Αθηναΐδα”

O AKTO αποτελεί πλέον επίσημο μέλος του μεγαλύτερου και πιο
σημαντικού συνδέσμου πανεπιστημιακών σχολών Τέχνης και Design
στον κόσμο, του Cumulus International Association of Universities
and Colleges of Art, Design and Media, και γίνεται έτσι το μοναδικό
ελληνικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που συμμετέχει στον εν λόγω οργανισμό.
Τα μέλη του συνδέσμου απαριθμούν μερικές από τις καλύτερες
πανεπιστημιακές σχολές παγκοσμίως, όπως τα Parsons, Royal
College of Art και Central Saint Martins.
Το Cumulus συνολικά απαριθμεί 176 μέλη, 200.000 φοιτητές και
δραστηριοποιείται σε 43 χώρες. Εκπροσωπεί την ανώτερη
εκπαίδευση στην τέχνη, το design και τα media, προωθεί την
καινοτομία, ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα των προσεγγίσεων σε
ερευνητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και βοηθάει την ελεύθερη
και άμεση ανταλλαγή ιδεών και τάσεων που διέπουν το design
παγκοσμίως στις μέρες μας.

www.spitogatos.gr
Διαγωνισμός και ψηφοφορία viral Videos
Τη δημιουργία viral videos για την ιστοσελίδα www.spitogatos.gr
ανέλαβαν οι τελειόφοιτοι Γραφίστες, στο πλαίσιο διαγωνισμού που
τους ανατέθηκε από τους ιδρυτές της Νο1 ελληνικής ιστοσελίδας
αγγελιών ακινήτων. Με επικεφαλής τον καθηγητή τους Γιώργο
Μπότσο (εικαστικό - art director), οι σπουδαστές μελέτησαν το
viral video ως σύγχρονο διαφημιστικό μέσο των social media
(facebook, youtube, twitter, myspace) και των e-mails. Οι νέοι
δημιουργοί εργάστηκαν με έμπνευση, επαγγελματισμό & χιούμορ
και, με πρωταγωνιστή τη μασκώτ της ιστοσελίδας -το γάτο-,
δημιούργησαν πολύ πρωτότυπα videos. Στην προκριματική φάση
του διαγωνισμού, η επιτροπή ξεχώρισε δέκα, τα οποία θα
διεκδικήσουν τη νίκη. Το νικητή θα αναδείξει το κοινό, μέσω της
on-line ψηφοφορίας που διεξάγεται έως τις 10/06. Μπείτε στο
www.talentzone.gr, απολαύστε τα videos και ψηφίστε το
αγαπημένο σας.

Η σπουδάστρια του ΑΚΤΟ Στέλλα Καμπανού,
νικήτρια του Triumph Inspiration Award
Η σπουδάστρια του ΑΚΤΟ Στέλλα Καμπανού, με τη δημιουργία της
FREE SPIRIT, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού
“Triumph Inspiration Award 2011”, και θα εκπροσωπήσει την
Ελλάδα στον παγκόσμιο τελικό που θα πραγματοποιηθεί στο
Βερολίνο (6/07) στο πλαίσιο του Fashion Week.
Καθοριστική για την επιλογή του νικητή θα είναι η ψήφος του
κοινού μέσω online ψηφοφορίας, που θα διεξαχθεί κατά τη
διάρκεια του Ιουνίου.

Μπείτε και ψηφίστε την ελληνική συμμετοχή στο
www.triumph-inspiration-award.com

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ελληνικό τελικό, που
πραγματοποιήθηκε στο club Guzel, με παρουσιάστρια τη Νάντια
Μπουλέ, τις δύο αναπληρωματικές θέσεις κέρδισαν επίσης,
σπουδάστριες Fashion Design του ΑΚΤΟ. Πρώτη αναπληρωματική,
η Νεφέλη Παπαναγιώτου με τη δημιουργία της ROSES και δεύτερη
η Ευτυχία Μυλωνά, με το FEMININE SHIELD.
Επιπλέον, οι σπουδαστές του τμήματος Product Design του ΑΚΤΟ,
Σοφία Λαμπροπούλου, Ανδρέας Καρούτζος, Γιώργος Λυσίκατος και
Παντελής Χατζηαντωνίου συνέβαλαν στη διαμόρφωση του
πολυεπίπεδου χώρου, -με εικαστικές εγκαταστάσεις τους- και
έκλεψαν τις εντυπώσεις.

ΑΚΤΟ + ΔΑΝΑΟΣ
“Mon Afrique, Μon Monde”
Ημερίδα με θέμα “Η εικόνα στο ανθρωπιστικό κίνημα” οργάνωσε ο
ΑΚΤΟ, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον κινηματογράφο
ΔΑΝΑΟ, για την κινηματογραφική περίοδο 2010-2011. Ντοκιμαντέρ
& φωτογραφίες πλαισίωσαν τις ομιλίες για το ρόλο του
φωτορεπορτάζ και τη δύναμη της εικόνας στα ΜΜΕ. Εισηγητές:
Αννέτα Παπαθανασίου (Σκηνοθέτης - Ηθοποιός), Λεωνίδας
Βατικιώτης (Δημοσιογράφος), Νικήτας Κανάκης (Πρόεδρος της
ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου - Παιδοδοντίατρος), Άλκης Ξανθάκης
(Ιστορικός
Φωτογραφίας
–
Διευθυντής
Προγράμματος
Φωτογραφίας ΑΚΤΟ).
Η ημερίδα οργανώθηκε με αφορμή την έκθεση “Mon Afrique, Μon
Monde”, του Γιάννη Γιαννακόπουλου (φωτοειδησεογράφου &
καθηγητή στον ΑΚΤΟ) που φιλοξενείται στο φουαγιέ του ΔΑΝΑΟΥ
και τελεί υπό την αιγίδα των Γιατρών του Κόσμου.
Ο Γ.Γ. συμμετέχοντας σε ανθρωπιστικές αποστολές των Γιατρών του
Κόσμου, προσκαλεί το κοινό σε ένα οδοιπορικό σε χωριά της
Ουγκάντας και της Τανζανίας, όπου ο φακός του αποτύπωσε -με
ευαισθησία και ρεαλισμό- εικόνες της καθημερινής ζωής, χαμόγελα
και ματιές παιδιών / κατοίκων της Γηραιάς Ηπείρου.

Συνεργασία με το ATHENS METRO MALL
για τη Γιορτή της Μητέρας
Ένα δημιουργικό και διασκεδαστικό workshop για παιδιά οργάνωσε
ο ΑΚΤΟ σε συνεργασία με το Athens Metro Mall (μετρό Αγ.
Δημητρίου), με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας. Τα παιδιά που
επισκέπτονταν το εμπορικό κέντρο το τριήμερο 6-8 Μαΐου, είχαν τη
δυνατότητα να συμμετάσχουν στο workshop με τίτλο “Πόσο πολύ
αγαπάς τη μαμά σου;”.
Στο ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο του Athens Metro Mall, οι
μικροί φίλοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν την αγάπη τους για
τη μαμά τους ζωγραφίζοντας με πινέλα, παστέλ και ξυλομόλυβα,
υπό την καθοδήγηση του καθηγητή του ΑΚΤΟ Κώστα Μίχαλου,
εξειδικευμένου εκπαιδευτικού και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Μάριος Θεολόγης
Διαφημιστική καμπάνια για το “What’s Up”
Ο φωτογράφος - illustrator και καθηγητής του ΑΚΤΟ, Μάριος
Θεολόγης βρίσκεται πίσω από πάρα πολλές βραβευμένες
διαφημιστικές καμπάνιες. Πρόσφατη δουλειά του, η νέα
διαφημιστική καμπάνια για το What’s Up της COSMOTE με σλόγκαν
“Όλα είναι δυνατά, όταν είμαστε τόσοι πολλοί”. Το γύρισμα
πραγματοποιήθηκε σ’ έναν από τους μεγαλύτερους χώρους parkour
στην Αθήνα, με πάρα πολύ κόσμο και πολλά extreme sports εν
δράσει. Κατά τη διάρκεια του γυρίσματος πραγματοποιήθηκαν οι
λήψεις για τις ανάγκες των καταχωρήσεων, αλλά και των
αντίστοιχων χρήσεων στο internet.

 Δραστηριότητες Καθηγητών
Γιάννης Στεφανάκις | “Το καρφί του χρόνου”
“Το καρφί του χρόνου”, η ποιητική συλλογή του χαράκτη Γιάννη
Στεφανάκι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης. Η γραφή του
-όπως και τα σχέδια του- λιτή, εκφραστική, μονόχρωμη,
αποκαλύπτει μέσα στο παρόν το παρελθόν, φρέσκο, γεμάτο
συγκίνηση και αίσθημα.
Στις σελίδες της έκδοσης ο αναγνώστης, εκτός της ποίησης, θα
συναντήσει σχέδια και χαρακτικά του καλλιτέχνη. Παράλληλα,
κυκλοφόρησαν και 99 αντίτυπα αριθμημένα και υπογεγραμμένα, μ’
ένα επικόλλητο χαρακτικό, χαραγμένο και τυπωμένο από τον
δημιουργό.

Αντωνία Κονδύλη
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων
Η αρχιτέκτων - ιστορικός αρχιτεκτονικής Αντωνία Κονδύλη ήταν
μέλος της οργανωτικής Επιτροπής του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Αρχιτεκτόνων, το οποίο διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ένωση
Αρχιτεκτόνων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής.
Κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν ο ρόλος-η ευθύνη-η προσφορά
και η ανάπτυξη του αρχιτέκτονα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
Έντονη ήταν και η παρουσία αποφοίτων και σπουδαστών του ΑΚΤΟ,
οι οποίοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ομιλίες και
τα δρώμενα που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του Ζαππείου
Μεγάρου, όπου έλαβε χώρα το συνέδριο.

 Δραστηριότητες αποφοίτων
“Homo Sapiens in Love” στο ΒΟΟΖΕ

Ο Paris Valtadoros στην Εβδομάδα Μόδας
Τη νέα του συλλογή με τίτλο “Typhoon” παρουσίασε ο ταλαντούχος
fashion designer Paris Valtadoros, στην 13th Athens Fashion Week
(30/03-3/04 Τεχνόπολις - Γκάζι). Ο βραβευμένος απόφοιτος του
ΑΚΤΟ, μας χάρισε ένα εντυπωσιακό catwalk με τουαλέτες υψηλής
ραπτικής που χαρακτηρίζονται από έντονες καμπύλες και
περίτεχνες πτυχώσεις.
Στην πρότασή του για την περίοδο Φθινόπωρο/Χειμώνας 2011,
παρουσίασε ρούχα στα οποία η θηλυκότητα και η αυστηρή
γεωμετρία ισορροπούν απόλυτα, με τη χρωματική του παλέτα να
βασίζεται στο μαύρο σε συνδυασμό με το ροζ και το τυρκουάζ.
Ο Paris, σε κάθε συλλογή του, αναζητά την έμπνευση στην Τέχνη
και, όπως δηλώνει, σχεδιάζει με “τόλμη και φαντασία”. Τις
δημιουργίες του μπορείτε να βρείτε στο ατελιέ VALTADOROS
FASHION (Βουκουρεστίου 52, Kολωνάκι).

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε (8 Απριλίου - 4 Μαΐου) η
εικαστική έκθεση ‘‘Homo Sapiens in Love’’, η οποία ήταν
αφιερωμένη στον έρωτα σε όλες του τις εκφάνσεις και
φιλοξενήθηκε στον πολυχώρο Booze Cooperativa.
Την έκθεση εμπνεύστηκε και επιμελήθηκε η Κατερίνα Φανουράκη
(τελειόφοιτη στο πρόγραμμα Fine Arts & Technology του ΑΚΤΟ) σε
συνεργασία με την ομάδα KolleCtivA2rt©. Χωρίς να θέσει
περιορισμούς στα μέσα έκφρασης των 23 καλλιτεχνών από το
διεθνή χώρο (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, εγκατάσταση,
βίντεο, περφόρμανς, illustration και industrial design), η
επιμελητική ομάδα εντυπωσίασε με την έκθεση αυτή το αθηναϊκό
κοινό.
Στην έκθεση συμμετείχαν και αριστούχοι απόφοιτοι του ΑΚΤΟ, που
έχουν ήδη σημαντική παρουσία στον ελληνικό και διεθνή
καλλιτεχνικό χώρο: Εύα Κολιοπάντου, Αναστασία Μπόϊκου, Ρεβέκκα
Τάκη, Μαρία Τριαλώνη, Θεοδώρα Φούτρου και Καίτη Χαλιορή.

Αρίσταρχος Παπαδανιήλ
“Ένα Γράμμα Μια Ιστορία”
Ο Αρίσταρχος Παπαδανιήλ, απόφοιτος MA in Design ΑΚΤΟ Middlesex University, υπογράφει τη σκηνοθεσία, το σχεδιασμό
χαρακτήρων και το animation της βραβευμένης εκπαιδευτικής
σειράς κινουμένων σχεδίων “Ένα Γράμμα Μια Ιστορία”, που
προβάλλεται κάθε Σάββατο από την ΕΤ1.
Πρόκειται για μια πρωτότυπη παραγωγή της Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, που έχει στόχο τη μάθηση μέσα από την
ψυχαγωγία.
Η σειρά προβάλλεται παράλληλα από το Κανάλι της Βουλής, από την
ERT WORLD (με αγγλικούς υπότιτλους) και απ’ τον δικτυακό τόπο
www.edutv.gr, ενώ παρουσιάστηκε και στην έκθεση ANIMACALL
2011, του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.

Το ΟΥΚ στο ΑΝΙΜFEST 2O11
Την επιτυχημένη σειρά animation “Ουκ αν λάβοις παρά του μη
έχοντος” κλήθηκαν να παρουσιάσουν οι δημιουργοί της: ο
βραβευμένος απόφοιτος του ΑΚΤΟ Γιάννης Τσιτσώνης (visual
designer) και ο Γιώργος Φειδάς (σεναριογράφος), στο πλαίσιο του
διεθνούς φεστιβάλ animation ANIMFEST 2011.
Στο masterclass που πραγματοποιήθηκε στην Ταινιοθήκη της
Ελλάδος, οι δημιουργοί μίλησαν για την πρωτοποριακή τους ιδέα να
δημιουργήσουν αυτή τη σύγχρονη, προκλητική και ακομπλεξάριστη
σάτιρα, που δεν αφήνει κανέναν τοπικό μας μύθο “όρθιο”. Το κοινό
είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τους δημιουργούς για τη
διαδικασία υλοποίησης της πρώτης ελληνικής σειράς animation, η
οποία επαναπροβάλλεται από την τηλεόραση του MEGA, μετά από
απαίτηση του κοινού μέσω ψηφοφορίας στο διαδίκτυο, την οποία
οργάνωσε το ενθουσιώδες fun club της σειράς.

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

