Σεχνόπολθ Διμου Ακθναίων

Ημερίδα “Design for Growth”
Από το ςχεδιαςμό ςτθν ανάπτυξθ

Πρόγραμμα:
17.30-17.40
Χαιρετιςμόσ
Κωνςταντίνοσ Μπιτηάνθσ, Διευκφνων φμβουλοσ Σεχνόπολθσ Διμου Ακθναίων
υντονίςτρια: Μαρία Δρόςου, Τπεφκυνθ Πωλθτθρίου Βιομθχανικοφ Μουςείου
Φωταερίου
17.40-18.00
Μανώλθσ Ηλιάκθσ | Yolkstudio
«3 προςεγγίςεισ για την εκπαίδευςη ςτο design και την αρχιτεκτονικθ»
Ο Μανϊλθσ Ηλιάκθσ κα αναλφςει πρακτικζσ που βοθκοφν τουσ ςπουδαςτζσ να
ςυνδεκοφν με τθν αγορά εργαςίασ. Θα παρουςιάςει εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ, οι
οποίεσ αυξάνουν τθ δθμιουργικότθτα μζςω άλλων πεδίων, όπωσ είναι ο χορόσ. Θα
επιςθμάνει εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ, οι οποίεσ αυξάνουν τθν κοινωνικι
ευαιςκθτοποίθςθ.
18.00-18.20
Κώςτασ Μπίςασ | Papairlines
“Create vs Copy/Paste”
Ο Κϊςτασ Μπίςασ κα παρουςιάςει τισ κεμελιϊδεισ διαφορζσ μεταξφ
«δθμιουργικισ» και «αναπαραγωγικισ» διαδικαςίασ κακϊσ και τα ςυγκριτικά
πλεονεκτιματα τθσ ζνταξθσ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ ςτα αρχικά ςτάδια τθσ
ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν. Θα αποτιμθκοφν τα ςτοιχεία
που κακιςτοφν τθν αναπαραγωγικι διαδικαςία ςτείρα πρακτικι που ςτερείται
οράματοσ και ςτρατθγικοφ προςανατολιςμοφ εςτιάηοντασ μόνο ςε βραχυπρόκεςμα
οφζλθ. Λαμβάνοντασ υπόψιν υπάρχοντα ςτοιχεία και παραδείγματα οργανιςμϊν
που ζχουν υιοκετιςει τθ δθμιουργικι ςκζψθ ωσ εργαλείο, κα εξεταςτεί πϊσ οι μθ
γραμμικζσ νοθτικζσ διαδικαςίεσ, ο πειραματιςμόσ, θ διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία, θ

διαφοροποίθςθ και θ ςτοχευμζνθ προςφορά μποροφν να προςδϊςουν
ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα που επικεντρϊνονται όχι μόνο ςτθν τιμι αλλά
κυρίωσ ςτθν ποιότθτα των παρεχόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν.
18.20-18.40
Ηλίασ Γιαννόπουλοσ | Fixers
“3D printing: A new hope”
Η τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ ζρχεται ςαν νζα βιομθχανικι επανάςταςθ να αλλάξει
ριηοςπαςτικά το τοπίο και να επαναπροςδιορίςει όλεσ τισ ζννοιεσ τθσ παραγωγισ,
τθσ αγοράσ και τθσ δθμιουργίασ. Ξεκινϊντασ από μία ιςτορικι αναδρομι και τθν
παρουςίαςθ τθσ τεχνολογίασ τθσ τριςδιάςτατθσ εκτφπωςθσ, ο Ηλίασ Γιαννόπουλοσ
κα εξετάςει ποιεσ είναι οι δυνατότθτεσ τθσ νζασ τεχνολογίασ, οι εφαρμογζσ τθσ ςτθν
παραγωγικι διαδικαςία κακϊσ και τισ επιπτϊςεισ τθσ ςτθν παγκόςμια οικονομία.
Θα παρουςιάςει, επίςθσ, τθν τεχνολογία μζςα από το πρίςμα των εννοιϊν ανοιχτοφ
υλικοφ και λογιςμικοφ αλλά και τθ ςυμβολι, τθ ςθμαςία των εννοιϊν ςτον
επαναπροςδιοριςμό τθσ ςχζςθσ του ανκρϊπου με τθν τεχνολογία.
18.40-19.00
Ρομίνα Καραμανζα
«Design και βιωςιμότητα»
Η ςχεδιάςτρια μόδασ Ρομίνα Καραμανζα κα αναλφςει πϊσ οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ
βιομθχανία του fashion design μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν περιβαλλοντικι
βιωςιμότθτα αλλά και τθν οικονομικι ανάπτυξθ. Θα μασ μιλιςει για το digital
printing, τθ nano technology και άλλεσ zero waste τεχνικζσ που θ ίδια ιδθ
εφαρμόηει ενϊ κα μασ ςυςτιςει νζεσ που δεν κα βρίςκονται για πολφ ακόμα ςε
πειραματικό ςτάδιο... Σι κα λζγατε για 3D printed παποφτςια ι πλεκτά;
19.00-19.10
Διάλειμμα
19.10-19.30
Μιχάλθσ Γεωργίου | G Design Studio
«Branding: Σχεδιάζοντασ μια ςυνολικθ εμπειρία»
Η ανάγκθ οπτικοποίθςθσ υπθρεςιϊν, προϊόντων, τόπων και θ ςθμαντικι ςυμβολι
του ςχεδιαςμοφ ςτθν ανάπτυξθ. Η διαδικαςία δθμιουργίασ μιασ επιτυχθμζνθσ
ταυτότθτασ.
19.30-19.50
Γιάννθσ Γκίκασ

Η ςυνεργαςία με το Βιομηχανικό Μουςείο Φωταερίου
Σο Βιομθχανικό Μουςείο Φωταερίου, από τθν αρχι τθσ λειτουργίασ του το 2013,
ςτθρίηει τθ νζα εγχϊρια καλλιτεχνικι παραγωγι και το ζργο Ελλινων βιομθχανικϊν
ςχεδιαςτϊν, ςε ςυνεργαςία με ελλθνικζσ βιοτεχνίεσ και εργοςτάςια. Αναλαμβάνει,
παράλλθλα, όλθ τθ διαδικαςία παραγωγισ αντικειμζνων. Η πρϊτθ ανάκεςθ του
Μουςείου ζγινε ςτο βραβευμζνο με Red Dot Design Award και German Design
Award Γιάννθ Γκίκα. Ο βιομθχανικόσ ςχεδιαςτισ δθμιοφργθςε μια πθγι φωτιςμοφ
«παλιάσ τεχνολογίασ», ζνα κθροπιγιο, το CandleHandle, που καταςκευάηεται ςτθν
Ελλάδα από τθν οικογενειακι εταιρεία Convex. Ο Γιάννθσ Γκίκασ κα μιλιςει για το
CandleHandle και για τθ ςυνεργαςία του με το Μουςείο πριν από τθν παρουςίαςθ
τθσ νζασ ςειράσ χρωμάτων του κθροπιγιου.
19.50-20.30
Ερωτιςεισ, ςυηιτθςθ
20.30
Παρουςίαςθ τθσ νζασ ςειράσ χρωμάτων του CandleHandle από το Γιάννθ Γκίκα
Κτίριο Νζο Τδαταζριο

