Νοέμβριος 2013

Σας καλωσορίζουμε στο δημιουργικό κόσμο του
ΑΚΤΟ!
Η ακαδημαϊκή χρονιά 2013- 2014 έχει ήδη ξεκινήσει
δυναμικά με εκθέσεις, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς,
ανάθεση projects από σημαντικές εταιρείες & φορείς
και παράλληλες δραστηριότητες, που συμπληρώνουν
και ενισχύουν τους στόχους της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.

1
Οι product designers του ΑΚΤΟ εκθέτουν στο
Μουσείο Μπενάκη

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, έκθεση τελειοφοίτων
Product Design με τίτλο “Σύγχρονα τελετουργικά - Σύγχρονα
εργαλεία” οργανώθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, σε επιμέλεια της
industrial designer και καθηγήτριάς τους Χριστίνας Σκουλούδη. Οι
νέοι βιομηχανικοί σχεδιαστές παρουσίασαν σύγχρονα χρηστικά
αντικείμενα, τα οποία συνδιαλέγονται με τα βυζαντινά εκθέματα και
τα τελετουργικά σκεύη της μόνιμης συλλογής του Μουσείου.

Ευχαριστούμε θερμά τους καθηγητές και το
διοικητικό προσωπικό του κολεγίου για το όμορφο
κλίμα συνεργασίας, και ελπίζουμε σε μια
ακαδημαϊκή χρονιά παραγωγική και γόνιμη με τη
συμμετοχή, τον ενθουσιασμό, τις δημιουργικές
ιδέες και τη ζωντάνια των σπουδαστών μας!
Με την έκδοση αυτή, ας θυμηθούμε μερικές
σημαντικές εκδηλώσεις, με τις οποίες ολοκληρώθηκε
η προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Εικαστική παρέμβαση στη γέφυρα των Αγίων
Πάντων, στη Θεσσαλονίκη
Σπουδαστές Γραφιστικής του ΑΚΤΟ Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στη
δράση “Θεσσαλονίκη Αλλιώς”, που φέτος ήταν αφιερωμένη στο
δημόσιο χώρο. Με την επίβλεψη του καθηγητή τους Θανάση T
σαμπούκα (Dolphins Communication Design), ανέλαβαν να
ζωγραφίσουν τη γέφυρα δίπλα στο Σιδηροδρομικό Σταθμό στη
γειτονιά των Αγίων Πάντων, με στόχο η γκρίζα αυτή περιοχή, να
αναδειχτεί σε εν δυνάμει χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης.

3o Συνέδριο ΑΚΤΟ
”Λαϊκός πολιτισμός & Αστική Κουλτούρα”
Με θέμα “Λαϊκός Πολιτισμός & Αστική Κουλτούρα” και με τη
συμμετοχή 35 ξεχωριστών εισηγητών, εκπροσώπων του χώρου της
αρχιτεκτονικής, των εικαστικών, των ΜΜΕ, του περιβάλλοντος, της
πολιτικής και της ιατρικής πραγματοποιήθηκε το 3ο κατά σειρά
ετήσιο συνέδριο του ΑΚΤΟ. Κύριο αντικείμενο του συνεδρίου
αποτέλεσε η ανάπτυξη της διαλεκτικής μεταξύ του Λαϊκού
Πολιτισμού και της Αστικής Κουλτούρας, η σχέση τους και η
αλληλεπίδρασή τους.

Art & Design Show 2013
Η ετήσια έκθεση των σπουδαστών του ΑΚΤΟ με τίτλο Art & Design
Show 2013 φιλοξενήθηκε, όπως κάθε χρόνο, στις εγκαταστάσεις
του κολεγίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Tα χιλιάδες έργα που
παρουσιάστηκαν, κέρδισαν τις εντυπώσεις του κοινού που, μεταξύ
άλλων, αποτελούσαν καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι
σημαντικών εταιριών, φορέων και οργανισμών. Ένα μεγάλο μπράβο
σε όλους τους συμμετέχοντες αλλά και στους καθηγητές τους για το
σημαντικό αυτό αποτέλεσμα!

Συνεργασία με το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης
Με έμπνευση από τη Ρώσικη Πρωτοπορία και την περίφημη
Συλλογή Κωστάκη, που φιλοξενεί το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, οι σπουδαστές Γραφιστικής του ΑΚΤΟ εργάστηκαν σε ένα
ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο project το σχεδιασμό πολιτικής
αφίσας.
Το σύνολο της δουλειάς που προέκυψε, αποτέλεσε την έκθεση με
θέμα “Η Κρίση και η Μεγάλη Ουτοπία” που παρουσιάστηκε, σε
συνεργασία με το ΚΜΣΤ, στην Αίθουσα Εκθέσεων της Μονής
Λαζαριστών.
•

Graduation Ceremony 2013
Στιγμιότυπα χαράς και συγκίνησης από την Τελετή Απονομής των
τίτλων σπουδών του Middlesex University, στους αποφοίτους του
ΑΚΤΟ. Σε μία ξεχωριστή βραδιά, την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου,
γονείς, φίλοι και καθηγητές συναντήθηκαν στο Θέατρο του
Κολλεγίου Αθηνών, για να ευχηθούν στους αποφοίτους μας Καλή
Σταδιοδρομία! Δείτε το video εδώ

Fashion Show 2013
Τις εμπνευσμένες δημιουργίες τους παρουσίασαν στα τέλη Ιουνίου
οι σπουδαστές Fashion Design του κολεγίου, σε ένα εντυπωσιακό
fashion show. Πρωτότυπο design, άψογη τεχνική, μοναδικούς
συνδυασμούς υφασμάτων & υλικών και δυναμικές στιλιστικές
παρεμβάσεις είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι
παρακολούθησαν το event.
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