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Συμμετοχή του ΤΜΣΠΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Tpeis διαδοχικά εκθέσει
καθηγητών designers και φοιτητών στην Αθήνα

Ne έμπνευση οπό το παρελθόν και το παρόν της Σύρου
Πάνω στην κοινή θεματική
του ταξιδιού δούλεψαν
κατά το ακαδημαϊκό éios
2018-19 εργαστήρια
του Τμήματο5 Μηχανικών
Σχεδίαση5 Προϊόντων
και Συστημάτων του Πανεπιστημίου

Αιγαίου ms
AvGOTâTns Σχολήε Καλών
Τεχνών και Tns Σχολή
Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

Τα
συγκεκριμένα workshops διεξήχθησαν

στο πλαίσιο ίου Ψηφιακού
Πολυμεσικού Εργαστηρίου Digital

Arts Design Lab προϊόν συνεργασία5
του ΤΜΣΠΣ και του THE BOX εταιρείαε
που δραστηριοποιείται στο χώρο του

design και των εικαστικών εκδηλώσεων

Αποτέλεσμα aums Tns δημιουργία
ώσμωση έργα καλλιτεχνικά και

design στα οποία φαίνεται να αναδύονται

Kanons KOivés ανά εργαστήριο
κατευθύνσεΐ5 axeriKés με Tis συζητήσει
τη δημιουργική διαδικασία την αλληλεπίδραση

μεταξύ φοιτητών και δασκάλων
Το εγχείρημα αυτό αποτέλεσε για

όλου tous δημιουργούε εικαστικούε
και designers ένα ταξίδι ταξίδι στον

χώρο και τον χρόνο με avatpopés στο
τοπικό ή το παγκόσμιο στο παρόν ή το

παρελθόν ταξίδι άλλοτε πραγματικό
και βιωμένο από τον ίδιο τον δημιουργό

ή από κάποιον άλλον και άλλοτε
ουτοπικό στη σφαίρα Tns φαντασίαε
που pas μεταφέρει ενίοτε σε μύθουε

Si
αρχετυπικούε ή/και στο υποσυνείδητο
και tous apxéYOvous cpoßous

Αν και όλοι δάσκαλοι και σπου
ôaoTés αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Tns ψηφιακήε εικόναε η

διαφορετική για τον καθένα προσέγγιση
συνδυασμένη με το προσωπικό ùcpos και

Tis εκάστοτε δημιουργία avacpopés
συνθέτει ένα ποικιλόμορφο σύνολο
έργων που αποτυπώνει εικαστικά και

ψυχογραφικά τη σύγχρονη πραγματικότητα

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Ταξίδια πραγματικά
φανταστικά ή αλληγορικά

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Σχεδίου

XpcjpaTOS του Τμήματοε Μηχανικών
Σχεδίαση Προϊόντων και Συστημάτων
του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι φοιτητέε
απέδωσαν τα έργα tous χρησιμοποιώ
VTOS ποικιλία λογισμικών και τεχνικών
aneiKÔvions από κινητά τηλέφωνα μέ¬

χρι εξειδικευμένα εργαλεία ψηφιακή5
Téxvns

Η Λίνα Ξυγωνάκη στο έργο Είμαστε
όλοι μια παρέα φωτογράφισε συμφοι
miés ms και τον εαυτό Tns με κινητό

τηλέφωνο και στη συνέχεια ζωγράφισε
ψηφιακά με ηλεκτρονικό στυλό το ταξίδι
tous σε πρωτόγονου πολιτισμούε

Η Μαρία Γαϊτάνου σχεδίασε ψηφιακά
ένα φανταστικό ταξίδι Tns στη γνώριμη
Σύρο αφού πρώτα φωτογράφισε έξι
διαφορετικά σημεία tos Ερμούπολη5
τα οποία κατόπιν οργάνωσε σε έξι
αλληλένδετε συνθέσει με τίτλο Η

Ερμούπολη με ταξιδεύει
Η ομάδα των Κώστα Αγιώτη Σωκράτη

Αντωνόπουλου Γιώργου Χατζηγεωργί
ου Παναγιώτη Πυρρη και Άρη Παπαστα

μούλη για τη σύνθεση με Tis 1 2 καρτ
ποστάλ Time travelers ανέσυρε από
το Διαδίκτυο εικόνεε γνωστών εικαστικών

έργων Tis επεξεργάστηκε και Tis

ανασύνθεσε σε ένα ψηφιακό κολάζ με
σκοπό να ανασηματοδοτήσει το νόημά
tous στη σύγχρονη πραγματικότητα

Η Λήδα Ανδρίτσου με το Πολυπο

λιτισμικό χαλί tos συνδυάζει παρα
δοσιακέε τεχνικέε κεντήματο πάνω
σε εκτυπώσει γνωστών μοτίβων από

υφάσματα χωρών tos Aùons και Tns

Ανατολή5
Η Νάντια Κρουσταλιά-Ορφανού μα

κροφωτογραφίζει επιφάνειεε στα ταξίδια
tos και σχηματίζει αφαιρετικά τοπία στην
ενότητα Οι ucpés των ταξιδιών

Η Ροδή Ορφανίδου μετά από έρευνα
στο ιστορικό αρχείο Σύρου έδωσε

κίνηση και νέα υπόσταση σε μια παλαιά

χαλκογραφία ταξιδεύοντά pas Από
το παρελθόν στο παρόν

Η Ξένια Τσιαμαντά pas ταξιδεύει
ψηφιακά στα Επτά θαύματα με

εγκατάσταση επτά τυπωμάτων dmXns

ôipns που ανασχεδιάζουν τα θαύματα
αλλά και υποδεικνύουν τη γεωγραφική
tous θέση

Ο Ντανιέλε Χαρασανάκηε στο
animation artbird σχεδίασε ένα

φιλότεχνο

πουλί να πετά δίπλα από κτίρια
στα παράθυρα των οποίων απεικονίζονται

τα περισσότερα από τα έργα ms
έκθεση

Η Μαρίνα Πόγκα περιγράφει στο
animation Α weird encounter μια
φανταστική διαδραστική συνάντηση
με χαρακτηριστικά θρίλερ

Εξοικείωση με
το ψηφιακό περιβάλλον

Σύμφωνα με την Επίκουρη Καθηγήτρια

στο Σχέδιο Χρώμα Έντυπη Τέχνη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου Φλωρεντία
Οικονομίδου η ψηφιακή τεχνολογία
έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο που

παράγουμε και βιώνουμε την τέχνη και
έχει μεταμορφώσει Tis παραδοσιακέε
τέχνεε την έντυπη τέχνη τη ζωγραφική
τη φωτογραφία και τη γλυπτική όχι μόνο
σε επίπεδο αλλαγήε μέσων και τεχνικών
αλλά και σε αντιληπτικό επίπεδο

Το Διαδίκτυο επηρεάζει Tis μεταξύ
pas σχέσεΐ5 τα ταξίδια pas τον τρόπο
που επικοινωνούμε και βλέπουμε τον
εαυτό ias Με τη βοήθεια τεχνολογικών
μέσων έχουμε ξεπεράσει τα φυσικά

όρια του ανθρώπινου ματιού συνεπώ
στην εποχή pas κατανοούμε τον κόσμο
διαφορετικά Os εκ τούτου οι έννοιε5
του χρόνου και του χώρου έχουν και
auiés αλλάξει

Oncos τονίζει η κ Οικονομίδου οι

pommés είναι πλήρω εξοικειωμένοι
με το ψηφιακό περιβάλλον éxovras

μεγαλώσει

με παιχνίδια στον υπολογιστή
και εφαρμογέ smartphone Από αυτήν
την καθημερινή χρήση διαμόρφωσαν
και ôiapKcos διαμορφώνουν μια νέα
αισθητική σε συνδυασμό με την ευρύτερη

καλλιέργεια tous
Για τη δική ms συμμετοχή η ίδια

χρησιμοποίησε

τα ίδια σχεδόν εργαλεία με
tous cporcmés Ξανακοιτάζοντα παλαιότερη

δουλειά ms ανακάλυψε ότι πολλά
από τα έργα ms έχουν άμεση σχέση με
το Ταξίδι Στο ΜΙΕΤ επέλεξε να εκθέσει

έργα από την πιο πρόσφατη ενότητά Tns

Transcultural travelers τα οποία δεν
έχουν παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα
Όλα τα έργα Tns koOgos και τα έργα
των φοιτητών Tns είναι τυπωμένα σε

βαμβακερό χαρτί επεξεργασμένο για
ψηφιακέε εικαστικέ εκτυπώσει με
ειδικά μελάνια

Τα έργα παρουσιάζονται σε ipeis
διαδοχικέε εκθέσει στον εκθεσιακό
χώρο του Διεθνού Αερολιμένα Αθηνών

Ελευθέρΐ05 Βενιζέλο από 22 Ιουλίου
écos 3 1 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Εϋ

νάρδου του Μορφωτικού Ιδρύματοε ms
Εθνικήε Τράπεζαε από 26 Σεπτεμβρίου
écjs 30 Οκτωβρίου και στην γκαλερί
THE BOX από 1 2 έα 3 1 Δεκεμβρίου
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