Πιστεύω ότι για κάθε καινοτομία υπάρχει προετοιμασία. Η ιστορία
παρέχει υλικό. Ο διαφορετικός χειρισμός του είναι η συμβολή μας.
Ελένη Βακαλό, 2001

Προλογικό Σημείωμα

Η μόρφωση αρχίζει εκεί που οι άνθρωποι συνειδητοποιούν τη ζωτική ανάγκη να εμπλουτίζουν συνεχώς τον εαυτό τους όχι μόνο
με γνώσεις, αλλά και με ευρύτερη αισθητική καλλιέργεια. Η εκπαιδευτική φιλοσοφία της Σχολής Βακαλό εκφράζει απόλυτα
αυτό το πνεύμα ουσιαστικής παιδείας που είναι απαραίτητο για κάθε μελλοντικό δημιουργό μορφών.
Η συμβολή της Σχολής μας, που εισήγαγε πρώτη πριν από 50 ακριβώς χρόνια τις σπουδές Εφαρμοσμένων Τεχνών στην Ελλάδα,
είναι πλέον διεθνώς αναγνωρισμένη. Στο Design προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο τριετές πρόγραμμα με δύο ειδικεύσεις:
Γραφιστικές Εφαρμογές και Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου, σπουδές επικυρωμένες από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο
του Derby, που χορηγεί σε τριετή κύκλο πτυχία Bachelor of Arts (Hons), ενώ παράλληλα λειτουργούν και τα αντίστοιχα μονοετή
μεταπτυχιακά τμήματα, που επικυρώνονται με πτυχία Master of Arts. Η λειτουργία των προγραμμάτων αυτών έχει επανειλημμένα ελεγχθεί και αναγνωρισθεί από το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποιήσεων (B.A.C.) που αναγνωρίζει τη Σχολή ως «ίδρυμα που
παρέχει Ανώτατη Εκπαίδευση».
Αυτές είναι λίγες από τις πρωτιές που πέτυχε η Σχολή μας σ’ αυτά τα 50 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και δεν είναι της παρούσης
να κάνουμε ούτε αναλυτικό απολογισμό, ούτε ιστορική επισκόπηση της μέχρι τώρα πορείας μας. Αυτό που γιορτάζουμε με
φανερή ικανοποίηση, είναι τα απτά αποτελέσματα, οι πλούσιοι καρποί της εκπαιδευτικής μας προσπάθειας που βοήθησε τους
αποφοίτους μας να διαμορφώσουν την καλλιτεχνική, αλλά και την επαγγελματική τους φυσιογνωμία. Αυτό που καμαρώνουμε
αληθινά, είναι ότι στήσαμε έναν κοινό πνευματικό χώρο, όπου το ταλέντο και οι φιλοδοξίες κάποιων μαθητών αξιοποιήθηκαν
και καρποφόρησαν κάτω από ευλογημένες συνθήκες.
Ενδεικτική λοιπόν παρουσία μιας τέτοιας κατάκτησης αποτελεί αυτή η έκθεση των κορυφαίων του Design στην Ελλάδα. Αυτή η
ποιότητα της δουλειάς των αποφοίτων μας (που δείγμα της χάρηκε το ευρύ κοινό με τις εκδηλώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων
του 2004, όπου συμμετείχαν τόσοι δικοί μας) φαίνεται σήμερα διευρυμένη θεματικά με την παρούσα έκθεση στους φιλόξενους
χώρους του Μουσείου Μπενάκη.
Ας μου επιτραπεί ο συγκινημένος τόνος έκφρασης, γιατί σε αυτή τη συνάντηση συνειδητοποιούμε τη διαδρομή αγαπημένων
μαθητών που υπερέβησαν τις καλές προσδοκίες μας. Βλέπουμε ένα μεγάλο φάσμα ηλικιών και ειδικοτήτων, μια πλούσια κλίμακα εκφραστικών μέσων που αρθρώνουν την ταυτότητα του ελληνικού Design. Βλέπουμε μια πολυμορφία γεμάτη ιδέες και
πρωτοτυπία. Θέλω να πιστεύω πως τόσο στους παλιότερους που δεν ευτύχησα να έχω μαθητές μου, όσο και στους νεότερους
(…της τελευταίας 30ετίας) με τους οποίους και γνωριζόμαστε καλύτερα, υπάρχει ο ίδιος συνεκτικός ιστός που λέγεται «παράδοση Βακαλό». Είναι αυτό που κάνει το φορτίο μας βαρύ και την καρδιά μας ανάλαφρη.
Δεν ξέρω πού πρέπει να πρωτοαπευθύνω τις ευχαριστίες μου: Στα ιδρυτικά στελέχη, ζώντα και απελθόντα. Στη σημερινή ανθεκτική Διεύθυνση. Στους κατά καιρούς ή αείποτε δοκιμασθέντες καθηγητές. Στους παλιούς, αλλά και τους καινούργιους μαθητές
μας. Στους κάθε βαθμίδας συνεργάτες μας του Derby. Στο αφοσιωμένο διοικητικό μας προσωπικό. Στους πολύτιμους φίλους,
τους αγαπητούς μας εκθέτες και το Μουσείο Μπενάκη. Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, ευχαριστώ τον Θεό για όσα μας αξίωσε!

Δρ. Γιάννης Χ. Παπαϊωάννου
Κοσμήτωρ της Σχολής Βακαλό
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«Δεν ανοίγουμε λέω ’γω, μιαν ελεύθερη σχολή…;» *

[…] Στο ίδιο διπλό τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του ’58, μαζί με τα σαράντα-δύο κείμενα, τ’ αναφερόμενα στον Πικιώνη, είδε
το φως η πρώτη κριτική της Ελένης Βακαλό στον «Ζυγό». Την αρχή την έκανε με μια ζωγραφική που κατά τη γνώμη της «ερχότανε να προστεθεί, με την ποιότητά της, στις επιτεύξεις της ελληνικής τέχνης». Κι εννοούσε τη ζωγραφική του Τέτση, που είχε
πρόσφατα παρουσιαστεί στη μεγάλη αίθουσα του «Ζυγού». Απ’ αυτή τη συγκυρία δημιουργήθηκε μια σχέση φιλική, η οποία και
οδήγησε στην δημιουργία του Ε.Σ.Κ.Τ. («Ελεύθερο Σπουδαστήριο Καλών Τεχνών», σήμερα γνωστό με την επωνυμία «Σχολή
Βακαλό»). Η πρώτη ιδέα ρίχτηκε τις μέρες που η Βακαλό πόζαρε στον Τέτση για να της κάνει το ολόσωμο πορτρέτο, σε φυσικό
μέγεθος. Κάποια στιγμή, διακόπτοντας τη σιωπή της, είπε:
«Δεν ανοίγουμε λέω ’γώ, μιαν ελεύθερη σχολή, ένα φροντιστήριο, πες το όπως θέλεις, όπου εσύ θα διδάσκεις Ζωγραφική, ο
Γιώργος Διακοσμητική κι εγώ Ιστορία της Τέχνης;».
«Γιατί όχι», συμφώνησε μετά χαράς ο Τέτσης , κι αρχίσανε να ψάχνουν, εκεί κοντά, περί το Κολωνάκι, για ένα χώρο που ν’ ανταποκρινότανε στις απαιτήσεις τους. Όμως οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ακούγοντας ότι το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως σχολή, και δη
σχολή ζωγραφικής που χει να κάνει με βερνίκια και με μπογιές, ξινίζανε. Ποιος ξέρει τι φασαρία θα γίνεται μέσα ’κει. Του
Κουτρούλη ο γάμος. Κι όταν έρθει η ώρα να φύγουνε, θα μας παραδώσουν αχούρι.
Μ’ αυτό το σκεπτικό, ζητούσαν υπέρογκα νοίκια. Πώς θα τα βγάζανε πέρα; Καλλιτέχνες ήσαν, άσχετοι μ’ αυτές τις δουλειές.
Εκεί που η ιδέα τους είχε αρχίσει να μαραζώνει, προτού να καταθέσουν τα όπλα, απευθυνθήκανε σε μένα και μού προτείνανε
ν’ αναλάβω διοικητικά καθήκοντα, από το στήσιμο της σχολής, ως την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της. Στάθμισα τις
δυνάμεις μου και είπα «ναι». Έτσι γίναμε κουαρτέτο…
Ο κατάλληλος χώρος βρέθηκε τελικά στην οδό Βουλής 36. Ήταν ένα κτίριο παλιό, καλοδιατηρημένο, με μεγάλη αυλή. Η αναγγελία της ιδρύσεως της σχολής, που πήρε την ονομασία Ελεύθερο Σπουδαστήριο Καλών Τεχνών, έγινε από τις στήλες του
«Ζυγού» και του ημερήσιου Τύπου και οι προεγγραφές γίνονταν στα γραφεία της γκαλερί. Τα μαθήματα, που άρχισαν στις 15
Νοεμβρίου 1958, στην αρχή περιελάμβαναν τμήμα Διακοσμητικής, με δάσκαλο τον Γιώργο Βακαλό, και Ζωγραφικής με τον
Παναγιώτη Τέτση. Η Ελένη Βακαλό δίδασκε Ιστορία της Τέχνης. Ο κύκλος σπουδών ορίστηκε τριετής. Από τον πρώτο χρόνο κόλας
προστέθηκε πληθώρα άλλων μαθημάτων και διευρύνθηκε η ομάδα των καθηγητών και των συνεργατών που με τ’ όνομά τους
πρόσθεσαν κι αυτοί κύρος και γόητρο στη νεοσύστατη σχολή.
Ανάμεσα στους συνεργάτες και τους έκτακτους ομιλητές στα σεμινάρια και τις διαλέξεις που οργανώθηκαν ήσαν: ο Δημήτρης
Πικιώνης, ο Μάριος Πλωρίτης, ο Σωκράτης Καραντινός, ο Άγγελος Θεοδωρόπουλος, ο Ιππόλυτος Παπαηλιόπουλος, ο Αντώνης
Φωκάς, ο Τάκης Σινόπουλος, η Ίρα Οικονομίδη, ο Δημήτρης Κρίτσας, η Βάσω Κατράκη. Ο γράφων δίδαξε Τυπογραφία από τον
Οκτώβριο του επομένου έτους και γι’ αρκετά χρόνια, οπότε τον διαδέχθηκε ο Ασαντούρ Μπαχαριάν. Θ’ ακολουθήσουν η Νίκη
Καναγκίνη, η Μερόπη Πρέκα, ο Δημήτρης Μυταράς, ο Μιχάλης Δωρής. Ο Γιώργος Βακιρτζής, ο Παύλος Μοσχίδης, η Φώφη
Τρέζου, η Ζωή Σκιαδαρέση, ο Κώστας Μαλάμος, η Νίνα Τέτση, ο Δανιήλ Γουναρίδης (που εδώ και χρόνια πιά διευθύνει τη Σχολή
Βακαλό), και πολλοί άλλοι, νέοι τότε ακόμη, ζωγράφοι, διακοσμητές, αρχιτέκτονες.
Πολλοί καταξιωμένοι σήμερα άνθρωποι της Τέχνης και του Θεάτρου φοίτησαν τα χρόνια εκείνα στη Σχολή. Ανάμεσά τους ο
Γιάννης Κόκκος, ο Γιώργος Πάτσας, ο Μάνος Λοΐζος και άλλοι, που είχαν διαφορετική εξέλιξη αργότερα, όπως η ποιήτρια Νανά
Ησαΐα, η Λήδα Κατακουζηνού (νυν κυρία Παύλου Βαρδινογιάννη), η Μαρίνα Καρέλλα (η Πριγκήπισσα Μαρίνα).
Μετά το κτίριο της Βουλής 36, η Σχολή μεταστεγάστηκε σ’ ένα μεγαλύτερο χώρο, στην οδό Ακαδημίας 28 –όπου την διαδέχθηκε
μετά από χρόνια η γκαλερί «Δεσμός» του Μάνου Παυλίδη– κι’ ακόμη αργότερα, το ’68, επιστρέφει πάλι στην Βουλής (στο 33
θαρρώ) σε νεόδμητο κτίριο.
Ήδη από τα πρώτα χρόνια καθιερώθηκαν ετήσιες εκθέσεις των σπουδαστών, αποκριάτικες γιορτές γεμάτες φρεσκάδα και πρωτοτυπία, και οργανώθηκαν για μερικά χρόνια διαγωνισμοί για την «εβδομάδα βιτρίνας». Παρουσιάστηκαν τότε βιτρίνες στην
Ερμού και αλλού, φιλοτεχνημένες από σπουδαστές, που έκαναν αίσθηση στο κοινό για το φίνο γούστο και την αρτιότητα της
εκτέλεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη περίοδο του Σπουδαστηρίου, στο Γυμνό Νυκτός, ερχόταν και παρακολουθούσε,
και εργαζόταν, ανάμεσα στους νεότερους σπουδαστές, και ο πάντα σεμνός αλλά και πάντα ανήσυχος και κυνηγός του τέλειου,
δόκιμος ήδη τότε ζωγράφος, ο Αγήνωρ Αστεριάδης…
Άλλη μια περίπτωση, ένδειξη και αυτή σεμνότητας και ήθους, ήταν του Μάνου Λοΐζου, που μέχρι και την αποφοίτησή του από
την Σχολή, που θέλησε να την γιορτάσουμε όλοι μαζί και μας προσκάλεσε σε μια ταβέρνα στην οδό Φειδίου, δεν είχε αναφέρει
ποτέ την άλλη του ενασχόληση, με την μουσική, η οποία και τον κέρδισε τελικά από τα εικαστικά, με τόση μάλιστα επιτυχία.
[…]

* Απόσπασμα από το αυτοβιογραφικό έργο του συνιδρυτή της Σχολής Βακαλό, Φραντζή Φραντζισκάκη, Ενθυμού και μη λησμόνει, Β΄ τόμος, Καστανιώτης, Αθήνα, υπό έκδοση. Σε αυτή την προδημοσίευση τηρείται η ορθογραφία του συγγραφέα. Η φράση
του τίτλου ανήκει στην Ελένη Βακαλό.
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Γιώργος Ασημακόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952.
1969-72
1999
2000
2005-06

Σπουδάζει στη Σχολή Βακαλό και στην Ecole supérieure des beaux arts (Παρίσι).
Παίρνει το βραβείο σκηνογραφίας «Πάνος Αραβαντινός» του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου.
Στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας θεάτρου ο δήμος Ερμούπολης Σύρου διοργανώνει έκθεση με
σκηνικά και κοστούμια του.
Βραβεύεται με τιμητική διάκριση από τον Δήμο Ναυπλίου (2005) και τη Νομαρχία Αργολίδος (2006).
Ο Γιώργος Ασημακόπουλος έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, τα περισσότερα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, και ελεύθερους θιάσους, ενώ έχει
δουλέψει, μεταξύ άλλων, με τους Α. Βουτσινά, Μ. Βολανάκη, Σ. Φασουλή, Θ. Καρακατσάνη, Κ. Τσιάνο, Δ. Παπαδοπούλου,
Ν. Τσακίρογλου, Ά. Παναγιωτοπούλου, Δ. Παπαμιχαήλ, Γ. Φέρτη, Μ. Παπακωνσταντίνου, Γ. Μαρίνο, Γ. Κιμούλη, Κ. Καζάκο,
Γ. Βαλτινό, Δ. Κατρανίδη, Κ. Αρζόγλου, Ζ. Λάσκαρη, Κ. Αρβανιτάκη, Λ. Λαζόπουλο, Α. Ρήγα, Κ. Μαραγκού, Π. Ζούνη, Γ. Βούρο,
Ά. Αντωνόπουλο. Έχει επιμεληθεί τα σκηνικά και τα κοστούμια σε έργα από όλο το φάσμα του θεατρικού ρεπερτορίου
(«Εκκλησιάζουσες», «Γυάλινος κόσμος», «Οι φοιτητές», «Βάτραχοι», «Βιολιστής στη στέγη», «Μάνα μητέρα μαμά», «Το φιντανάκι», «Λεωφορείον ο Πόθος», «Φαύστα», «Φον Δημητράκης», «Μαντάμ Σουσού, «Το πορτραίτο του Όσκαρ Ουάιλντ»,
«Αταίριαστο Ζευγάρι», «Ο Γλάρος», «Μικροαστοί», «Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθές», «Σεσουάρ για δολοφόνους», «Καμπαρέ»,
« Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μαίρη Πόππινς», «Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες», «Ο Μαρξ στο Σόχο», κ.ά.), καθώς και σε πολλές
τηλεοπτικές εκπομπές.

1. «Εκκλησιάζουσες»
(Αριστοφάνης), Εθνικό Θέατρο,
Επίδαυρος, 1996
2. «Η αυλή των θαυμάτων»
(Ι. Καμπανέλλης), Θέατρο
Βεάκη, 2000
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Μιχάλης Ασλάνης

Γεννήθηκε στη Μικρά Ασία το 1953.
1973-76
1974
1978
1980
1981
1982
1988
1990
1992
1996
2000
2001
2004
2005
2008

Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές και αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου στη Σχολή Βακαλό.
Αρχίζει να εργάζεται στο χώρο της μόδας.
Συμμετέχει στον εορτασμό των 25 χρόνων του γαλλικού prêt-à-porter στο Παρίσι.
Παρουσιάζει τη δουλειά του σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Μονακό, προσκεκλημένος της πριγκίπισσας Καρολίνας.
Παρουσιάζει τη χειμωνιάτικη κολεξιόν του στη Μόσχα.
Συμμετέχει σε φιλανθρωπικό γκαλά στην Κωνσταντινούπολη, όπου παρουσιάζει τη συλλογή του.
Συμμετέχει στην έκθεση μόδας Idego (Ντίσελντορφ) όπου τιμώμενη χώρα είναι η Ελλάδα, και οι δημιουργίες του
παρουσιάζονται στο φινάλε του «Professional show».
Του απονέμεται το κλειδί της πόλης του Μπάρι.
Παρουσιάζει κολεξιόν στο Cigar Palace (Κωνσταντινούπολη) σε διοργάνωση της Ελληνικής Πρεσβείας.
Κοινή παρουσίαση κολεξιόν με τον τούρκο σχεδιαστή Τζεμίλ Ιπεκσί στο ξενοδοχείο Intercontinental (Αθήνα).
Παρουσιάζει στην Άγκυρα συλλογή εμπνευσμένη από την Ελλάδα μαζί με τον τούρκο σχεδιαστή Αμπάτζογλου.
Παρουσιάζει κολεξιόν στον Καναδά από κοινού με τον ελληνοκαναδό Στέφαν Κάρας, σε διοργάνωση του Mega Channel
(παράρτημα Νέας Υόρκης).
Παρουσιάζει ειδική συλλογή στο Βατικανό, προσκεκλημένος από τον Πάπα.
Επεκτείνει τη σχεδιαστική και επιχειρηματική του δραστηριότητα στα ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ, τα νυφικά και τα παιδικά
ρούχα, καθώς και στα είδη σπιτιού, τα αξεσουάρ μπάνιου και τις ομπρέλες.
Στο πλαίσιο της Ελληνικής Εβδομάδας Μόδας πραγματοποιεί επιδείξεις με φιλανθρωπικό σκοπό σε επιλεγμένα μέρη της
Ελλάδας.

Κολεξιόν 2008-09
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Βαγγέλης Γεωργακόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα.
1981
1982-85
1989-01
2002
2003-06
2004
2005
2006-07

2007

Παρακολουθεί μαθήματα ελεύθερου σχεδίου στη Σχολή Καλών Τεχνών της Βενετίας.
Σπουδάζει χρηματοοικονομικά στο London City College (BA Hons).
Μετακομίζει στη Σαντορίνη, όπου ζει μόνιμα για περισσότερο από δέκα χρόνια. Ως συνιδρυτής και μέλος της ομάδας magma
(Oia’s) σχεδιάζει και κατασκευάζει μικρογλυπτά, χρηστικά-εικαστικά έργα, καθώς και εγκαταστάσεις mixed media.
Εκδίδεται με εικονογράφησή του το βιβλίο του Σ. Δαγδελένη Ένα Παραμύθι για την Σαντορίνη (εκδ. Κάστωρ).
Συνεργάζεται ως σχεδιαστής και κατασκευαστής με την ομάδα εικαστικού θεάτρου «Πράσσειν Άλογα».
Κάνει μεταπτυχιακές σπουδές Visual Comunication and Interactive Media (MA distinction), Σχολή Βακαλό/University of
Derby.
Διακρίνεται με το Εθνικό και το Διεθνές Βραβείο Möbius για τον πειραματικό ιστότοπο «Freedom is your ball».
Παρακολουθεί με υποτροφία τα σεμινάρια «Developing Narrative Games / On Line Worlds» (Μόναχο) και «Developing
Narrative Interactive Content» (Στουτγάρδη), οργανωμένα από το Sagas Net και χρηματοδοτούμενα από το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Media Desk.
Συμμετέχει στο εργαστήριο design «The Life of Objects» των Julia Lohman και Gero Grundmann, που διοργανώνουν το British
Council και η Σχολή Βακαλό. Παράλληλα σκηνοθετεί και παράγει σκηνογραφικό multimedia για την χορευτική ομάδα «Κει
Φυσά». Έχει τη διεύθυνση κίνησης στο multimedia animation «My doll plays Alice» της Α. Συμεωνίδη, το οποίο βραβεύεται στο
διεθνές φεστιβάλ PlatformaVideo 07. Συμμετέχει ως υφηγητής σε σεμινάρια μοντάζ για το τεχνικό προσωπικό της ΕΡΤ.

Ψηφιακό κολάζ με οπτικό υλικό
από τη διαδραστική εφαρμογή
«Freedom is your ball»,
Βραβείο Möbius (Creation) 2005
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Μιχάλης Γεωργίου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965.
1983-86
1984-85
1992-93
1993-08
2006
2007

2008

Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό.
Εργάζεται ως γραφίστας στο περιοδικό Ταχυδρόμος.
Κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο London College of Printing (Λονδίνο).
Διδάσκει γραφιστική στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής Βακαλό.
Ιδρύει το δημιουργικό γραφείο «g» με τον Αλέξανδρο Γαβριλάκη.
Το γραφείο «g» συνδιοργανώνει με μεγάλη επιτυχία το πρώτο Design Walk της Αθήνας, σχεδιάζει την αφίσα της εκδήλωσης
και αποσπά το πρώτο βραβείο αφίσας στα European Design Awards (E.D.A.). Το γραφείο βραβεύεται στα Ελληνικά βραβεία
Γραφιστικής και Εικονογράφησης (ΕΒΓΕ) και η δουλειά του δημοσιεύεται στο Eating and Designing Graphics (εκδ. Index Book)
και το περιοδικό +design.
Το γραφείο «g» παίρνει δύο βραβεία στα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης (ΕΒΓΕ), ενώ το γερμανικό περιοδικό Novum δημοσιεύει εκτενές αφιέρωμα με την δουλειά του.

«E 48 Size Poster»,
Mapping Europe Exhibition,
2008
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Βάλια Γραμματικοπούλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971.
1990-93
1993-96
1998
1996-05
1999-00
2001-08
2006-08

Σπουδάζει αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου στη Σχολή Βακαλό.
Εκθέτει κοσμήματα στο εργαστήριό της στην Αγ. Παρασκευή.
Πραγματοποιεί δύο ατομικές εκθέσεις, στην γκαλερί «Άνεμος» (Πάτρα) και την αίθουσα «Καλλιτέχνες σε εξέλιξη» (Πειραιάς).
Διδάσκει μικρογλυπτική και κόσμημα στη Σχολή Βακαλό ως βοηθός καθηγήτρια.
Πραγματοποιεί δύο ατομικές εκθέσεις, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ραφήνας και την γκαλερί «Επιστροφή» (Ψυρρή), ενώ συμμετέχει σε ομαδική έκθεση στην γκαλερί «Άθήνα» (Πλάκα).
Συμμετέχει σε επαγγελματικές εκθέσεις κοσμήματος στην Αθήνα.
Διαθέτει τα κοσμήματά της στο εξωτερικό σε συνεργασία με την εταιρεία Passion Bijoux
Εκτός από το κόσμημα, η Βάλια Γραμματικοπούλου ασχολείται με το σχεδιασμό επιχειρηματικών δώρων για εταιρείες και οργανισμούς (ΟΤΕ, ΟΤΕGLOBE, A.B.N. AM.ROBANK, Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου, LFH, LDK, κ.ά.), καθώς και με τη διακόσμηση και τη
διαφήμιση.

1, 2. Κοσμήματα από ασήμι,
σμάλτο και ημιπολύτιμες
πέτρες
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Θεόφιλος Δασκαλόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969.
1988-90
1992-93
1995-98
1998-03
1995-08
1998
2001
2003-08

Σπουδάζει στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των ΙΕΚ «ΞΥΝΗ».
Σπουδάζει αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου στη Σχολή Βακαλό.
Εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης στο γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών ΚΑΠΑ ΕΠΕ και τα διακοσμητικά γραφεία «Design
Team» και Δημάκη-Κουρή.
Εργάζεται ως project manager στις εταιρείες «Exelixi Creative Interiors» (1998-02) και «Danaos – Exelixi ATE (2002-03).
Εργάζεται ως βοηθός καθηγητής αρχιτεκτονικών μαθημάτων στη Σχολή Βακαλό.
Βραβεύεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το περίπτερο της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ (καλύτερη συμμετοχή σε στεγασμένο χώρο).
Παίρνει το Βραβείο της Διεθνούς Έκθεσης COMDEX στην HELEXPO της Αθήνας για το περίπτερο του ομίλου εταιρειών ALTEC.
Διατηρεί προσωπικό γραφείο μελετών αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου.
Ο Θεόφιλος Δασκαλόπουλος έχει κάνει διακοσμητικές μελέτες κατοικιών, καθώς και μελέτες και κατασκευές καταστημάτων και
εμπορικών χώρων (Harley Davidson, OMNI Shop, Flocafé, Μικρογεύματα Γρηγόρης, Κωτσόβολος, Caroli Health Club, People Café
Bar, ΕΚΚΑ Σκάφη, κ.ά.), και εκθεσιακών περιπτέρων (ΕΡΓΟΣΕ, ALTEC, κ.ά.)

1. Flocafé, South Polis, Φαληρικό
Δέλτα, 2007
2. People Café Bar Restaurant,
Κολωνάκι, 2007
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Μαρία Δράνια

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961.
1980-83
1983-86
1986-95
1992-95

Σπουδάζει αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου στη Σχολή Βακαλό.
Κάνει μεταπτυχιακές σπουδές industrial design στη Scuola Politecnica di Design, στο Μιλάνο, όπου και συνεργάζεται σε εργονομικές έρευνες με το Institute of Occupational Health.
Διδάσκει οπτική αντίληψη στη Σχολή Βακαλό ως βοηθός καθηγήτρια.
Εργάζεται στο τμήμα σχεδιασμού προϊόντων της εταιρείας NEOSET.
Η Μαρία Δράνια έχει σχεδιάσει προϊόντα για πολλές ελληνικές εταιρείες, παράλληλα δε έχει συνεργαστεί με εκπαιδευτικούς
και παραγωγικούς φορείς για την εδραίωση του βιομηχανικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Σήμερα εργάζεται ως διακοσμήτρια
οικιακών και επαγγελματικών χώρων.

1. Τραπέζι, Neoset, 1994
2. «The Yoga Studio»,
εσωτερικός χώρος,
2002
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Σταμάτης Zάννος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958.
1977-79
1979-80
1980
1984-85
1991
1996-98

Σπουδάζει διακόσμηση και γραφικές τέχνες στη Σχολή Δοξιάδη.
Σπουδάζει αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου στη Σχολή Βακαλό.
Αρχίζει να εργάζεται ως διακοσμητής και σχεδιαστής κοσμημάτων, και αργότερα στρέφεται στις θεματικές εκθέσεις (1984).
Παρουσιάζει τη δουλειά του σε δύο ατομικές εκθέσεις, στην αίθουσα τέχνης «Aρένα» και στην γκαλερί «F».
Πραγματοποιεί ατομικές εκθέσεις στις γκαλερί «Apocalypse» και «Τιτάνιουμ».
Πραγματοποιεί δύο διαδοχικές ατομικές εκθέσεις στην αίθουσα «Εξερευνητής».
Ο Σταμάτης Zάννος έχει επιμεληθεί εκθέσεις στην Eλλάδα και το εξωτερικό για λογαριασμό φορέων και οργανισμών όπως το
Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Mουσείο Mπενάκη, το Λύκειο των Eλληνίδων, το Ίδρυμα
Mείζονος Eλληνισμού, η Alpha Bank, ο Όμιλος Λάτση και η Γ.Γ.E.T. Επίσης, έχει σχεδιάσει αντικείμενα για τη Xρυσοθήκη Zoλώτα
και την Tsitouras Collection.

1. «Αρχαία Αγορά της Αθήνας»,
έκθεση, Ίδρυμα Μείζονος
Ελληνισμού, 2007
2. «Εργαλεία των τεχνών Η τέχνη των εργαλείων»,
έκθεση, Μουσείο Μπενάκη,
2000
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Δαμιανός Ζαρίφης

Καβάλα, 1946 – Αθήνα, 2007
1966-73
1974
1984
2000
2004
2006
2007

Σπουδάζει στη Σχολή Βακαλό και συνεχίζει με σπουδές σκηνογραφίας, ενδυματολογίας και αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου
στην Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (Παρίσι).
Σχεδιάζει τα σκηνικά και το κοστούμια για το έργο του Μπρεχτ «Τρόμος και Αθλιότης του Γ΄ Ράιχ» (σκην. Κάρολος Κουν).
Παίρνει το βραβείο σκηνογραφίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ταινία του Β. Βαφέα «Ο έρωτας του
Οδυσσέα».
Διακρίνεται με το βραβείο ενδυματολογίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ταινία του Νικου Ζαπατίνα
« Ένας κι ένας».
Βραβεύεται (εξ ημισίας) στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο ενδυματολογίας για την ταινία του Παντελή Βούλγαρη
«Νύφες».
Του απονέμεται το έπαθλο ενδυματολογίας-σκηνογραφίας «Πάνος Αραβαντινός» του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του
Ελληνικού Θεάτρου για τη διετία 2004-06.
Παίρνει το βραβείο σκηνογραφίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ταινία του Γ. Σμαραγδή «Ελ Γκρέκο».
Ο Δαμιανός Ζαρίφης συνεργάστηκε με το Θέατρο Τέχνης («Μαντζουράνα στο κατώφλι, γάιδαρος στα κεραμίδια» του Αρμένη,
«Οι φίλοι» του Μουρσελά, «Ο μπαμπάς ο πόλεμος» του Καμπανέλλη, κ.ά.), το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδας, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, πολλά ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ελεύθερους θιάσους, όπως το Λαϊκό
Πειραματικό Θέατρο του Τριβιζά, τη Νέα Εταιρεία Θεάτρου, τη Μικρή Πόρτα της Καλογεροπούλου, τη Σκηνή, το Ανοιχτό Θέατρο,
το Θέατρο του Νότου, τα Δρώμενα, κ.ά. Ιδιαίτερη είναι η σκηνογραφική και ενδυματολογική δουλειά του για τις επιθεωρήσεις
του Ελεύθερου Θέατρου και της Ελεύθερης Σκηνής («Το τραμ το τελευταίο», «Αναντάμ Παπαντάμ», «Γιατί χαίρεται ο κόσμος»,
κ.ά), καθώς και οι συνεργασίες του με το Μέγαρο Μουσικής («Cabaret» του Eric Satie, «Κάποτε στο Μαχαγκόνυ» του Κουρτ Βάιλ,
«Οι Γάμοι του Φίγκαρο» του Μότσαρτ, «Βότσεκ» του Μπεργκ, κ.ά.) Το πλούσιο, από κάθε άποψη, έργο του κινήθηκε σε όλα τα
θεατρικά είδη, από το αρχαίο δράμα και το κλασικό ρεπερτόριο ως το σύγχρονο θέατρο και την επιθεώρηση («Ο κύκλος με την
κιμωλία» του Μπρεχτ, «Νεφέλες» του Αριστοφάνη, «Φοίνισσες» του Ευριπίδη, «Κεκλεισμένων των θυρών» του Σαρτρ,
«Ηλέκτρα» και «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, «Η σπασμένη στάμνα» του Κλάιστ, «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Μπέκετ, «Ο κουρέας
της Σεβίλλης» και «Οι γάμοι του Φίγκαρο» του Μπωμαρσαί, «Ριχάρδος ο Γ΄» και «Φάλσταφ» του Σαίξπηρ, «Ο Αρχοντοχωριάτης»
του Μολιέρου, κ.ά.). Παράλληλα εργάστηκε για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο (σκηνικά και κοστούμια για 17 ταινίες).

«Βότσεκ» (Μπεργκ), μελέτη
κοστουμιών, Μέγαρο Μουσικής,
Αθήνα, 1995
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Μανώλης Ηλιάκης – YOLKstudio

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973.
1992-95
1995-96
1996-98
1997-08
2001-02
2002
2002-08
2002-04
2003
2005
2007

Σπουδάζει αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου στη Σχολή Βακαλό.
Παρακολουθεί μαθήματα σκηνογραφίας στο εργαστήριο του Γιώργου Ζιάκα στην Α.Σ.Κ.Τ.
Συνεχίζει με μεταπτυχιακές σπουδές (Aufbaustudium) στο Hochschule für Kunst und Design (Γερμανία).
Διδάσκει αρχιτεκτονική σύνθεση και βιομηχανικό σχέδιο στη Σχολή Βακαλό.
Κάνει μεταπτυχιακές σπουδές αρχιτεκτονικής (MA Architecture and Spatial Culture) στο Middlesex University, Αθήνα/Λονδίνο.
Ιδρύει με τη Μαρία Ρεμούνδου το εργαστήριο αρχιτεκτονικής και design «YOLKstudio».
Παρουσιάζει βίντεο και βίντεο-installations σε διάφορα φεστιβάλ και πειραματικούς χώρους (Πεδίο Δράσης Κόδρα 07,
11η Biennale Νέων καλλιτεχνών, Festival Medieterra 02, parasite projects, κ.ά.)
Με υποτροφία του Ινστιτούτου της Δανίας εκπονεί μελέτη με θέμα την εκκλησία της Bagsvaerd του Jorn Utzon.
Τα αποτελέσματα της εργασίας παρουσιάζονται σε βίντεο (2003) και έκθεση στη Σχολή Βακαλό (2004).
Διοργανώνει εργαστήρια για αρχιτέκτονες και χορευτές, ένα από τα οποία στο Κέντρο Μελέτης Σύγχρονου Χορού «Isadora
Duncan» για μεταπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.Κ.Τ.
Στο πλαίσιο του «project exchange 05» και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σκηνοθετεί βίντεο το οποίο
συνδυάζει τον αρχιτεκτονικό χώρο, τη χορευτική κίνηση και τη μουσική. Το έργο του αποσπά το πρώτο βραβείο.
Παρουσιάζει μαζί με το χορογράφο Φίλιππο Μέντες την art-performance «Prometheus» στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη.
Το ερευνητικό ενδιαφέρον του Μανώλη Ηλιάκη επικεντρώνεται στα σημεία συνάντησης αρχιτεκτονικής, χορού και ψηφιακής
τεχνολογίας. Άρθρα και δοκίμιά του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και βιβλία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, του International Association of Art (I.A.A.) και της Διεθνούς Ένωσης Μουσείων (I.C.O.M.).

1. Εφήμερη κατασκευή στο
σταθμό «Σύνταγμα» του μετρό,
2005
2. Studio pilates της Εβίτας
Ηλιοπούλου, Κολωνάκι, 2008,
και αναδιαμόρφωση διαμερίσματος, Κυπριάδου, 2003
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Μωυσής Καπόν

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948.
1966-69
1969-73
1974
1982
2000-01
2000-02
2003

2004
2005-06

Σπουδάζει στη Σχολή Βακαλό, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του με υποτροφία.
Προσλαμβάνεται στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Γ. Γιαμαλάκη και συμμετέχει στο σχεδιασμό μεγάλων ξενοδοχειακών
μονάδων.
Ανοίγει προσωπικό γραφείο αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου στο Κολωνάκι και αναλαμβάνει μελέτες έργων στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.
Παίρνει από κοινού με τη σύζυγό του, Ραχήλ Μισδραχή-Καπόν, βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το βιβλίο Μαγνησία
Το χρονικό ενός πολιτισμού, πρώτη εκδοτική κίνηση των εκδόσεων Καπόν (ιδρύθηκαν από τη σύζυγό του το 1980).
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και η Τράπεζα Κύπρου του αναθέτουν την οργάνωση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της
έκθεσης «Η Κύπρος στην αυγή του 20ού αιώνα», που πραγματοποιήθηκε το 2000 στην Αθήνα και το 2001 στη Λευκωσία.
Οργανώνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την περιοδική έκθεση για τη Σαλαμίνα της Κύπρου (2000) και την παρουσίαση των
ανασκαφικών εργασιών για τη διάνοιξη της σήραγγας και των σταθμών του μετρό της Αθήνας.
Το Ίδρυμα Λεβέντη και το Υπουργείο Πολιτισμού του αναθέτουν τη μουσειολογική μελέτη για την οργάνωση της έκθεσης
ελληνικών και κυπριακών αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Οδησσού (Ουκρανία), καθώς και τη μελέτη αναπαλαίωσης
του κτιρίου του Μουσείου.
Το Υπουργείο Πολιτισμού του αναθέτει το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου
Κεραμεικού.
Οργανώνει και σχεδιάζει την έκθεση φωτογραφίας του Τάκη Τλούπα στο Μουσείο Μπενάκη (2005) και ακολούθως στο
Μουσείο Φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη (2006).
Έργα του Μωυσή Καπόν έχουν παρουσιαστεί σε πολλά έντυπα (Ζυγός, Αρχιτεκτονικά Θέματα, Maison Française, Κατοικία,
Ταχυδρόμος, Τα Νέα, κ.ά.), ενώ η ιδιωτική κατοικία του, την οποία σχεδίασε και υλοποίησε σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες
Γ. Τσιώμη και Γ. Ανδρεάδη, επιλέχθηκε μεταξύ άλλων για να παρουσιαστεί στην έκθεση (και τον κατάλογο) «20th Century
Architecture, Greece», που οργανώθηκε από το Deutsches Architektur-Museum (Φραγκφούρτη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Παρίσι).
Επίσης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως καλλιτεχνικού επιμελητή-συμβούλου των εκδόσεων Καπόν, έχει συνεργαστεί
με μεγάλους εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού (Electa-Mondadori, La Martinière, εκδόσεις του J. Paul Getty Museum, κ.ά.) για
την από κοινού έκδοση πολλών τίτλων που έχουν αποσπάσει εγκωμιαστικά σχόλια και ευνοϊκές κριτικές σε διεθνή επιστημονικά
έντυπα, αλλά και στις μεγάλες εκθέσεις βιβλίου (Φραγκφούρτη, Λονδίνο, κ.α.).

Ιδιωτική κατοικία, διαμόρφωση
και αρχιτεκτονική εσωτερικού
χώρου, Μετς, Αθήνα, 1999
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Αλέξανδρος Κοκκόλας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973.
1990-93
1995-96
1996-02
2002
2003-08
2004-08
2006-08

Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό.
Εργάζεται ως γραφίστας στην εταιρεία Ορίζοντες & Cosmon, σχεδιάζοντας περιοδικά, έντυπα και καταχωρήσεις.
Προσλαμβάνεται ως γραφίστας στην εταιρεία Synthesis, αναλαμβάνοντας μεγάλα project έντυπης επικοινωνίας για εταιρείες
όπως οι Helios Hotels & Resorts, Roche Hellas, SSL Hellas, Intercar (BMW), Virtuality Caffes (Village Center), Astron Lipton, κ.ά.
Ιδρύει την ΑΚc Creative Design Agency.
Διδάσκει σύνθεση και δημιουργική χρήση γραμμάτων, εταιρική ταυτότητα, και τεχνολογία της γραφιστικής στη Σχολή Βακαλό
Προσλαμβάνεται ως art director στο περιοδικό Cigar.
Εργάζεται ως creative art director στα περιοδικά bhm και St G, και ως σύμβουλος creative director στην εταιρεία ANAYCOM, με
πελάτες μεγάλες επιχειρήσεις (Hilton, Applebees, KPMG, BHCC)
Ο Αλέξανδρος Κοκκόλας έχει συνεργαστεί με πολλές εμπορικές και διαφημιστικές εταιρείες, ανάμεσα στις οποίες οι Porto
Carras, Omega Sport (Umbro, Superga, Everlast), Time Pieces (Bulova, Morgan, Exte), Procell, Ascent, Hellas Press, Epiphania,
Imaging, καθώς και Οργανισμός «Αθήνα 2004» και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Θυρίδες, Παρατηρητήριο).

Cigar, εξώφυλλο,
Δεκέμβριος 2007
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Γιάννης Κόκκος

Γεννήθηκε στην Αθήνα τo 1944.
1962
1963-69
1965
1969-90
1987
1997

Παρακολουθεί τη Σχολή Βακαλό.
Μετακομίζει στη Γαλλία και σπουδάζει στην Ecole Supérieure d’Art Dramatique του Στρασβούργου.
Αρχίζει να εργάζεται ως σκηνογράφος στο θέατρο και την όπερα. Κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια για τη «Λοκαντιέρα» του
Γκολντόνι (Comédie de l’Est).
Συνεργάζεται με τον Antoine Vitez στα Théâtre d’Ivry, Théâtre National de Chaillot, Comédie Francaise, Avignon Festival και
Piccolo Teatro di Milano.
Βραβεύεται με το Χρυσό Μετάλλιο στην Quadriennale Σκηνογραφίας στην Πράγα.
Το γαλλικό κράτος του απονέμει το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής.
Ο Γιάννης Κόκκος έχει επιμεληθεί σκηνογραφικά και ενδυματολογικά σημαντικές παραστάσεις θεάτρου και όπερας, μεταξύ των
οποίων «Τα μεταξένια παπούτσια», «Ηλέκτρα», «Μάκβεθ» και «Η ζωή του Γαλιλαίου» στην Όπερα του Παρισιού, «Πελέας και
Μελισάνθη» στη Σκάλα του Μιλάνου και «Ο θρίαμβος του έρωτα» στο Piccolo Teatro di Milano. Σε σκηνοθεσία και σκηνογραφική
επιμέλειά του έχουν ανέβει τα έργα «Λευκή Πριγκίπισσα» του Ρίλκε, «Ορέστια» του Ξενάκη, «Καταδίκη του Φάουστ», «Θάνατος
στη Βενετία», «Μπορίς Γκοντούνωφ», «Τριστάνος και Ιζόλδη», «Νόρμα», κ.ά. Έχει βραβευτεί, επίσης, με το χρυσό μετάλλιο
«Laurence Olivier» και το Prix du Syndicat de la Critique.

«Tancredi» (Rossini),
Teatro Real, Μαδρίτη, 2007
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Κώστας Κουτάγιαρ

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1963.
1980-82
1982-85
1985
2000
2004

Σπουδάζει στη Σχολή Βακαλό και παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα σχεδίου στο εργαστήριο του Βρασίδα Βλαχόπουλου.
Σπουδάζει Fine Arts & Communications Arts στο Royal College of Art στο Λονδίνο.
Αρχίζει να εργάζεται ως φωτογράφος στους χώρους της μόδας και της διαφήμισης.
Αναλαμβάνει διευθυντής έκδοσης στο «View», ένθετο έντυπο της εφημερίδας Καθημερινή.
Ιδρύει το πρακτορείο φωτογραφιών «Smile» και τα rental studio «Snap».

Ο Κώστας Κουτάγιαρ έχει συνεργαστεί με όλα σχεδόν τα ελληνικά περιοδικά (Γυναίκα, ELLE, Marie Clair, Status, Nitro, ΚΛΙΚ,
Vogue, κ.ά.), καθώς και με ξένες εκδόσεις (L’Uommo Vogue, GQ, Mondo Uommo, Glamour, Italian Max, Jardin De Mode,
Depeche Mode, Esquire), ενώ έχει εργαστεί ως art director στις διαφημιστικές εταιρείες ΔΔ Δήμου, BBDO και JWTSpot. Επίσης
έχει κάνει φωτογράφιση για περισσότερες από 55 καμπάνιες τσιγάρων, πέντε από τις οποίες ήταν διεθνείς (Καρέλια Liqhts,
Assos International, Prince Of Denmark, Gordons και Davidoff), καθώς και για τις διαφημιστικές εκστρατείες εταιρειών όπως οι
ΑLPHA BANK, Volkswagen, Heineken, Cuttysark, Seat, YSL, Perrier, Polaroid (πανευρωπαϊκή), κ.ά.

«Πορτραίτο στο Παρίσι», 2003
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Νίκος Κούτσης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972.
1989-92
1992-93
1993-95
1995
1997-08

Σπουδάζει στη Σχολή Βακαλό και παράλληλα εργάζεται στο πρόγραμμα «Animantis» της Stefi Cine & TV Productions.
Η μικρού μήκους ταινία του «Ο Κύκλος» (animation) διακρίνεται στα Φεστιβάλ Δράμας (1992) και Λάρισας (1993), καθώς και
σε διαγωνισμό του Υπουργείου Πολιτισμού (1993).
Εργάζεται ως visualiser για τη MacCann Erickson (Αθήνα).
Παρακολουθεί σεμινάριο της Disney Consumer Products (Παρίσι).
Διδάσκει εικονογράφηση στον Α.Κ.Τ.Ο. Παράλληλα εργάζεται ως εικονογράφος, συνεργαζόμενος με περιοδικά ευρείας
κυκλοφορίας (Nitro, Metro, Status, PCmagazine, Playstation, «9» της Ελευθεροτυπίας κ.ά.). Σχεδιάζει τις μασκότ γνωστών προϊόντων (Cosmokaρτα της Cosmote, Topkid της ΔΕΛΤΑ-Danone, ΕΘΕΛ κ.ά.), και αρθρογραφεί σε έντυπα του χώρου της Οπτικής
Επικοινωνίας (+design, Adobe magazine).
Ως σχεδιαστής κόμικς ο Νίκος Κούτσης έχει επιμεληθεί διεθνείς καμπάνιες για την Adobe Europe (UK) και τον ΟΗΕ, για τον οποίο
και σχεδίασε την επίσημη μασκότ της UNEP DTIE. Το καλοκαίρι του 2008 πρόκειται να κυκλοφορήσει στην Αμερική η τελευταία
δημιουργία του, η μίνι σειρά κόμικς The Imaginaries από τις εκδόσεις Abacus Comics.

Ozzy Ozone, διεθνής καμπάνια
για το περιβάλλον σε μορφή
κόμικς, UNEP DTIE (Paris branch),
2005-2008

36

Το Ελληνικό Design: 50 Χρόνια Σχολή Βακαλό

37

Χριστίνα Μανοπούλου – oikos

Γεννήθηκε στην Αθήνα.
1970-73
1974-80

1980-08
1983
1984-86

Σπουδάζει στη Σχολή Βακαλό.
Πηγαίνει στη Γαλλία, όπου κάνει σπουδές αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου στην Ecole Nationale Supérieure des Αrts
Décoratifs, και κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο Paris VIII. Παράλληλα εργάζεται σε μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία του
Παρισιού.
Ανοίγει το κατάστημα «oikos» στο Κολωνάκι στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση του ελληνικού κοινού γύρω από το
σύγχρονο design και τη διακόσμηση.
Σκηνοθετεί τηλεοπτικές εκπομπές για τη σειρά «Παρασκήνιο» (ΕΡΤ).
Διδάσκει εμπορική διακόσμηση στη Σχολή Βακαλό.
Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του καταστήματος «oikos», η Χριστίνα Μανοπούλου έχει διοργανώσει πολλές
σημαντικές εκδηλώσεις και εκθέσεις, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα σχεδιαστές όπως ο Ron Arad και ο Tom
Dixon («New Brit Design»), καθώς και ισπανούς designers («Desento Actual»).

1, 2. Διαμόρφωση χώρου για την
έκθεση του Ron Arad, Γκάζι,
1995
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Η διαλεκτική της Ευρωπαϊκής ζωγραφικής παίζεται ανάμεσα σε δύο
όρους, τον χώρο και τη μορφή.
Ελένη Βακαλό, 1994

Θεοδώρα Μάντζαρη

Γεννήθηκε στην Αθήνα.
1983-86
1986-90

1990-98

1998-04

2005
2006

Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό.
Πηγαίνει στην Αγγλία με κρατική βρετανική υποτροφία, όπου κάνει μεταπτυχιακές σπουδές design (MA), στο Royal College
of Art, με υποτροφίες του Ιδρύματος Ωνάση και του Royal College. Διακρίνεται στον εθνικό βρετανικό διαγωνισμό για το σχεδιασμό συμβόλου για το τσάι (1986). Γίνεται μέλος του British Designers and Art Directors Association (1990).
Εργάζεται ως design director στις εταιρείες Addison Design Consultants, Landor Associates και Wolff Olins, κάνοντας
μελέτες για μεγάλα project εταιρειών όπως οι Ave (Ισπανία), Gas Natural (Ισπανία), UBS (Ελβετία), Stena Line (Σουηδία), Tata
(Ινδία) Portugal Telecom, καθώς και της Τράπεζας Κύπρου και της Bank Handlowvy (Πολωνία).
Συμμετέχει στο διεθνή διαγωνισμό ανάθεσης του σχεδιασμού του εμβλήματος των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, και η
πρότασή της επιλέγεται. Προσλαμβάνεται από την Ολυμπιακή Επιτροπή ως design director. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τη
μελέτη, τη δημιουργία και τις εφαρμογές της οπτικής ταυτότητας, διευθύνει τη συνολική στρατηγική της οπτικής επικοινωνίας
της Ολυμπιάδας της Αθήνας. Για το έργο της στους Ολυμπιακούς του 2004 βραβεύεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.
Διορίζεται σύμβουλος στον τομέα οπτικής ταυτότητας των Ολυμπιακών του Πεκίνου (2008). Ιδρύει προσωπική εταιρεία
μελέτης και εφαρμογών οπτικής ταυτότητας (branding).
Διορίζεται σύμβουλος στη Χειμερινή Ολυμπιάδα 2010 του Βανκούβερ.
Η Θεοδώρα Μάντζαρη έχει κάνει επίσης μεταπτυχιακές σπουδές στο μάρκετινγκ (Guildhall University) και το μάνατζμεντ
(Harvard University). Είναι σύμβουλος της Κινεζικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών, και συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει στις κριτικές
επιτροπές για τη μασκότ των Αγώνων του Τορίνο 2006, το έμβλημα, τη μασκότ και τη δάδα της Ολυμπιάδας του Πεκίνου 2008,
το έμβλημα των Χειμερινών Ολυμπιακών του 2010, του διεθνή διαγωνισμού αφίσας της ICOGRADA και των βραβείων ΕΒΓΕ 2006.
Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της στην International Design Conferences στην Κωνσταντινούπολη, την Ταϊπέι, τη Σαγκάη και την
Πουέμπλα, ενώ το έργο της έχει παρουσιαστεί σε περιοδικά και εφημερίδες στη Βρετανία, τον Καναδά, την Κίνα, την Ταϊβάν, το
Μεξικό, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Η επίσημη αφίσα
των Ολυμπιακών Αγώνων,
Αθήνα 2004
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Σοφία Μπαχλαβά, Βασίλης Σταμούλης – D-olium

Η Σοφία Μπαχλαβά γεννήθηκε στο Αυλάκι Φωκίδας το 1961.
1978-83
1984-87
1987-94

Σπουδάζει γεωλογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Σπουδάζει αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου στη Σχολή Βακαλό.
Εργάζεται στη Σχολή Βακαλό ως βοηθός καθηγήτρια στο αρχιτεκτονικό σχέδιο και το σχεδιασμό επίπλου. Συνεργάζεται με
αρχιτεκτονικά γραφεία και παράλληλα σχεδιάζει κοσμήματα.

Ο Βασίλης Σταμούλης γεννήθηκε στη Δήμαινα Επιδαύρου το 1962.
1979-83
1984-87
1988-96
1995

Σπουδάζει ηλεκτρολόγος-μηχανικός στα Τ.Ε.Ι. Πάτρας.
Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό.
Εργάζεται στη Σχολή Βακαλό ως βοηθός καθηγητής γραφιστικής οργάνωσης σχεδίου.
Συνεργάζεται με εικαστικούς καλλιτέχνες και εταιρείες παραγωγής τηλεοπτικών διαφημίσεων.
Αρχίζει να πειραματίζεται με γλυπτά μικρής κλίμακας.
To 1990 η Σ. Μπαχλαβά και ο Β. Σταμούλης ιδρύουν το εργαστήριο κοσμημάτων D-olium και από τότε συνεργάζονται σε μόνιμη
βάση. Έργα τους έχουν εκτεθεί σε πολλές εκθέσεις και έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς.

1. Μενταγιόν από ασήμι και
λαβραδορίτη, 1997
2. Μενταγιόν από ασήμι, άμμο
και εποξική ρητίνη, 2002
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Laura Buddensieg

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963.
1985-88
1989
2000
2005
2006-08
2007-08

Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό.
Συνεργάζεται με την Barrese & C. – Strategic and Communication Design (Μιλάνο).
Ιδρύει με τον Antonio Barrese την Barrese & Buddensieg – Stategic and Communication Design.
Εκδίδει με τον A. Barrese, το Vivere il Progetto - dalla ricerca al design strategico e di comunicazione, Edizioni Lybra Immagini.
Διδάσκει Communication Design στο Politecnico di Milano.
Διδάσκει Graphic Design στη Scuola Arte Messaggio (Μιλάνο).
Η Laura Buddensieg ειδικεύεται στα προγράμματα επικοινωνιακής στρατηγικής, την εταιρική ταυτότητα και το έντυπο εταιρικό
υλικό στη βιομηχανία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Ανάμεσα στους πελάτες της περιλαμβάνονται εταιρείες όπως οι Olimpia
Splendid, Pomellato, Gruppo Saffa, Iveco, Piaggio Center, Repubblica di San Marino, Università Bocconi, Vespa Deutschland,
Mattel, Motorola, Pirelli Pneumatici, Valleverde, κ.ά.

Piaggio Center, λογότυπο,
εταιρικό εγχειρίδιο, σημαίες και
πινακίδες, Piaggio, Pontedera,
Ιταλία, 1993-2000
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Χρυσόστομος Νασέλος

Γεννήθηκε στην Αυστραλία το 1977.
1995-98
1998-99
1999
2001-02
2002-04
2005
2006

Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό.
Παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής Βακαλό (Ερευνητική Ομάδα).
Εργάζεται ως βοηθός καθηγητής στη Σχολή Βακαλό, στο μάθημα της σύνθεσης και δημιουργικής χρήσης γραμμάτων.
Εργάζεται στο δημιουργικό γραφείο «karamella».
Προσλαμβάνεται ως creative designer στο Tμήμα Εικόνας και Ταυτότητας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
Ολοκληρώνει μεταπτυχιακές σπουδές στο London College of Printing.
Ιδρύει με τον Alex Swain το δημιουργικό γραφείο «Company» με έδρα το Λονδίνο, αναλαμβάνοντας project στην Αγγλία, την
Ελλάδα και αλλού (Abbey Road Studios, Village Underground, Remap KM, Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, κ.ά).
Ο Χρυσόστομος Νασέλος έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις γραφιστικής στο Institute of Contemporary Art (Λονδίνο), το
British Film Insitute, το Royal College of Arts, το Mapping Europe - ED Awards 2007, το Design Walk (Αθήνα), ενώ έργα του έχουν
δημοσιευθεί σε εκδόσεις που αφορούν το graphic design, όπως για παράδειγμα Fully Booked (Die Gestalten Verlag), No Rules!
Logos - Innovative Printing (Rotovision), YCN Annual Publication Book 0708, Design 360°, +design. Δουλειές του έχουν διακριθεί στα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης (ΕΒΓΕ).

Σειρά αφισών,
Design Museum,
Λονδίνο, 2005
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Νικόλαος Πάνος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961.
1977-79
1979-82
1982-84

1982-85
1984-85
1985
1987
1987-89

1988-89
1989
1991
1992
1993-95
2005
2006-08

Παρακολουθεί μαθήματα ελεύθερου σχεδίου.
Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό. Συμμετέχει στη σχεδιαστική μελέτη του πρώτου λογοτύπου της ΕΡΤ2,
καθώς και των χαρτών του τηλεοπτικού δελτίου καιρού (1981).
Εργάζεται ως key-frame junior animator και lay-out artist στην εταιρεία παραγωγής ταινιών «Αρώνης-Ευθυμιάδης»,
όπου ασχολείται με την παιδική ζώνη της ΕΡΤ1 και άλλες παραγωγές κινουμένων σχεδίων. Συνεργάζεται ως εικονογράφος/
visualiser με διαφημιστικές εταιρίες, και εικονογραφεί άρθρα για το περιοδικό Ταχυδρόμος.
Σχεδιάζει κόμικς που δημοσιεύονται στο περιοδικό Βαβέλ.
Σχεδιάζει και τυποποιεί τα διακριτικά ψηφία υψηλής ορατότητας για τον ελληνικό στόλο, και επιμελείται και εικονογραφεί τον
Κανονισμό Στολών του Πολεμικού Ναυτικού.
Ξεκινά συνεργασία με τις Αθηναϊκές Εκδόσεις, εικονογραφώντας για το περιοδικό Playboy.
Εργάζεται ως visualiser στην BBDO.
Πηγαίνει στις ΗΠΑ, όπου εργάζεται ως senior designer στο δημιουργικό γραφείο Parham & Santana (Νέα Υόρκη), σχεδιάζει
πλακέτες ρολογιών για τη Swatch, την εταιρική ταυτότητα της αλυσίδας Emporio Gitano, μελετά πρότυπους χώρους για την
Master Card, και εικονογραφεί για την Time-Life INC και τα περιοδικά American Heritage και U.S. Medical Journal.
Κάνει εξειδικευμένες σπουδές στο styling και product design στο τμήμα Industrial Design του O.C.A. (Καναδάς).
Επιστρέφει στην Αθήνα και εργάζεται ως art director, σχεδιαστής και εικονογράφος στη Mc Cann-Ericson. Από τις γνωστές
δουλειές αυτής της περιόδου είναι οι «πολικές αρκούδες» της Coca-Cola.
Σχεδιάζει το λογότυπο και επιμελείται την εταιρική ταυτότητα της Saatchi-Saatchi Promotions (Win comunications). Παίρνει το
Βραβείο Ερμής στο φεστιβάλ διαφήμισης της Ε.Δ.Ε.
Αρχίζει να διδάσκει στο τμήμα 3D Animation του Α.Κ.Τ.Ο.
Αναλαμβάνει κατόπιν διαγωνισμού το σχεδιασμό του λογοτύπου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.
Διακρίνεται με το βραβείο εικονογράφησης ΕΒΓΕ.
Συμμετέχει σε ερευνητική-συγγραφική ομάδα με αντικείμενο τα αρχαία ελληνικά εμβλήματα.

«Σινιέ Made in Napoli»,
εικονογράφηση, Playboy, 1988
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Μαγδαληνή Παπανικολοπούλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963.
1976-82
1978-81
1981-84
1984-88
1986
1986
1988-89
1988
1989-90
1990
1992-93
1992-93
1992-08
1993-03
1996
1996

Σπουδάζει κλασικό μπαλέτο στη σχολή του Λεωνίδα Ντε Πιαν.
Παρακολουθεί τη σχολή αρχιτεκτονικού σχεδίου «Ζαχαράκη».
Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό.
Κάνει σπουδές τυπογραφίας και graphic design (ΗND και BA Hons) στο London College of Printing.
Συμμετέχει στην LCP Typographic Exhibition (Λονδίνο).
Συμμετέχει στην έκθεση «The London Institute Class of 86» (Royal Festival Hall, Λονδίνο).
Εργάζεται ως γραφίστρια στο Brian Whitehead Design Group και στο De Facto Design Group.
Συμμετέχει στην LCP Graphic Exhibition (Λονδίνο).
Επιστρέφει στην Ελλάδα και προσλαμβάνεται ως art director στην Β.Β.C. (θυγατρική της Β.Β.D.Ο).
Εργάζεται ως art director στην Geo/Young & Rubicam.
Εργάζεται στη Σχολή Βακαλό ως βοηθός καθηγήτρια σε γραφιστικά μαθήματα.
Προσλαμβάνεται ως art director στην Brain Advertising.
Ιδρύει το στούντιο «Graphic Design» και συνεργάζεται με εταιρείες και ιδρύματα όπως η Palso, η Altec και το Mουσείο
Γουλανδρή.
Διδάσκει «Εφαρμογές – Τυπογραφία και Σημειωτική» στο Τ.Ε.Ι. Γραφιστικής (Αθήνα).
Συμμετέχει ως performer σε έργο της Ν. Καναγκίνη στο Φεστιβάλ Άργους.
Συμμετέχει στην Campus College Faculty Exhibition.

1. «Για την ευτυχία»,
ζωγραφικό έργο, 2004
(χρησιμοποιήθηκε στην προσωπική της κάρτα)
2. Δίπτυχο προβολής,
εταιρεία διοργάνωσης συναυλιών Music Diffusion Office,
1998
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Μαρία-Άννα Παπαχρυσάνθου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967.
1984
1986-89
1989-91
1991-93
1993-95
1995-98

1998-99
2000-04

2005-08

Σπουδάζει στη Σχολή Μηχανολόγων-Μηχανικών στην Πάτρα.
Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό.
Συνεχίζει με σπουδές graphic design στο London College of Printing, Λονδίνο (BA Hons).
Προσλαμβάνεται ως γραφίστρια στην εκδοτική εταιρεία Dorling Kindersley (Λονδίνο) και απασχολείται στην ομάδα που είναι
υπεύθυνη για το σχεδιασμό των βιβλίων της σειράς Eyewitness Science Energy, Chemistry, Evolution.
Εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας, συνεργαζόμενη με εταιρείες σχεδιασμού εταιρικής ταυτότητας στο Λονδίνο, καθώς
και με τον εκδοτικό οίκο Hachette Rizzoli (ελληνικό παράρτημα).
Προσλαμβάνεται ως senior designer στην Landor Associates (Λονδίνο) και δουλεύει στην ομάδα που ασχολείται με το
σχεδιασμό εταιρικών ταυτοτήτων και εταιρικών εφαρμογών για εταιρείες όπως οι Adtranz (Γερμανία), Fortis Financial Services
(Βέλγιο, Ολλανδία), eritaNordbanken (Σουηδία, Φιλανδία), Ελληνικά Πετρέλαια (Ελλάδα), La Standa (Ιταλία) κ.ά.
Ταξιδεύει στην Ασία (Ινδία, Κεϋλάνη, Νεπάλ, Θιβέτ, Κίνα, Λάος, Ταϊλάνδη, Καμπότζη, Μαλαισία και Σιγκαπούρη),
φωτογραφίζοντας και καταγράφοντας εντυπώσεις από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
Προσλαμβάνεται ως διευθύντρια τομέα στη Διεύθυνση Εικόνας και Ταυτότητας της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών
Αγώνων της Αθήνας. Είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για τη μελέτη και το σχεδιασμό των εισιτηρίων των Ολυμπιακών και
Παραολυμπιακών Αγώνων, της επίσημης αφίσας, τη διακόσμηση και τον αθλητικό εξοπλισμό του Ολυμπιακού Σταδίου και του
Ποδηλατοδρόμιου, καθώς και για την παρακολούθηση εκτέλεσης έργων όπως τα εικονογράμματα, τα έντυπα, οι χάρτες κ.ά.
Εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας, ειδικευόμενη στις εταιρικές ταυτότητες.

1. Εισιτήρια Ολυμπιακών και
Παραολυμπιακών Αγώνων
«Αθήνα 2004»
2. Αφίσες, καμπάνια
«Good things happening»,
τράπεζα Merita Nordbanken,
(Σουηδία, Φιλανδία)
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Γιώργος Πάτσας

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
1962-65
1968
1972-08
1975
1984
1990
1991
1992
1995
1997-98
1998

2007

Σπουδάζει στη Σχολή Βακαλό.
Σχεδιάζει τα σκηνικά και τα κοστούμια για τον «Ταρτούφο» του Μολιέρου (σκην. Κ. Χαρατσάρης, Κ.Θ.Β.Ε.).
Επιμελείται σκηνογραφικά και ενδυματολογικά παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας στο Φεστιβάλ Επιδαύρου.
Σχεδιάζει τα σκηνικά και τα κοστούμια για την ταινία «Ο θίασος» του Θ. Αγγελόπουλου.
Διακρίνεται με το Κρατικό Βραβείο κοστουμιών για την ταινία «Η τιμή της αγάπης» της Τ. Μαρκετάκη.
Παίρνει το Βραβείο «Κάρολος Κουν» για την καλύτερη σκηνογραφία της χρονιάς.
Σχεδιάζει τα σκηνικά και τα κοστούμια για την ταινία «Το μετέωρο βήμα του πελαργού» του Θ. Αγγελόπουλου.
Παίρνει το Κρατικό Βραβείο κοστουμιών και το βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ταινία
«Κρυστάλλινες νύχτες» της Τ. Μαρκετάκη.
Βραβεύεται με το Ασημένιο Μετάλλιο της διεθνούς έκθεσης σκηνογραφίας «Praque Quadrenial». Σχεδιάζει τα σκηνικά και τα
κοστούμια για την ταινία «Το βλέμμα του Οδυσσέα» του Θ. Αγγελόπουλου.
Διατελεί Πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου.
Του απονέμονται το Μεγάλο Βραβείο κριτικών θεάτρου για τη σημαντικότερη θεατρική εργασία της χρονιάς («Η νύχτα της
κουκουβάγιας») και για το σύνολο της δουλειάς του, καθώς και το Κρατικό Βραβείο κοστουμιών για την ταινία «Το λιβάδι που
δακρύζει» του Θ. Αγγελόπουλου.
Παίρνει το Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο της δουλειάς του.
Από την αρχή της σταδιοδρομίας του μέχρι σήμερα, ο Γιώργος Πάτσας έχει συνεργαστεί με όλα σχεδόν τα θέατρα της Αθήνας,
καθώς και με θέατρα του εξωτερικού, όπως τα Volkstheater (Βιέννη), Stadttheater (Λουκέρνη), Landestheater (Τύμπιγκεν),
McCarter-Prinseton (ΗΠΑ), κ.ά. Εκτός από την αρχαία τραγωδία, με την οποία έχει ασχοληθεί ειδικά, έχει επιμεληθεί έργα από
όλα τα είδη θεάτρου (όπερα, πρόζα, μιούζικαλ, κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο) και τον κινηματογράφο, ενώ έχει συνεργαστεί συστηματικά με σκηνοθέτες όπως οι Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Σπύρος Ευαγγελάτος, Θεόδωρος Τερζόπουλος, Αντώνης
Αντύπας, Νικαίτη Κουντούρη, Μίνως Βολονάκης, Κώστας Γαβράς, Μάουρο Μπολονίνι και Ζυλ Ντασσέν.

1. «Μήδεια» (Ευριπίδης),
Εθνικό Θέατρο, 1977
2. «Πέρσες» (Αισχύλος),
Εθνικό Θέατρο, 1999
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Ίρις Σαμαρτζή

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979.
1996-99
1999-00
2000
2001-06
2002-03
2003-08
2004
2004
2004

2004-05
2005-06

Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό.
Ολοκληρώνει με υποτροφία το τμήμα αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου της Σχολής Βακαλό.
Σχεδιάζει το λογότυπο της εταιρείας Vivodi.
Εργάζεται ως βοηθός καθηγήτρια στη Σχολή Βακαλό, στα μαθήματα του product design, της σκηνογραφίας και της
αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων.
Συμμετέχει στις δύο ετήσιες ομαδικές εκθέσεις της Trash Art με το έργο «Ονειρόκοσμοι» (2002) και το τρισδιάστατο
περιοδικό κόμικς Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί... (2003).
Εργάζεται ως δασκάλα εικαστικών στα Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού.
Συμμετέχει σε έκθεση που διοργανώνεται στη Σχολή Βακαλό με θέμα τον αρχιτέκτονα Jorn Utzon / Bagsvaerd Church.
Συμμετέχει στα εργαστήρια της 4ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης για το Θέατρο/Δράμα και τις Παραστατικές Τέχνες στην
Εκπαίδευση.
Αρχίζει να εικονογραφεί παιδικά βιβλία. Διακρίνεται με έπαινο από τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για την εικονογράφηση του μυθιστορήματος Από την καλή κι από την ανάποδη (Εκδ. Ταξιδευτής), καθώς και βραβείο επαγγελματία εικονογράφου
από τον πολυχώρο «Αγγέλων Βήμα» και έπαινο από τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για την εικονογράφηση του βιβλίου
Το ξύπνημα των κούκων (Εκδ. Ταξιδευτής).
Παρακολουθεί σεμινάριο θεατρικής αγωγής στο εργαστήριο του Θεάτρου Πόρτα.
Παρακολουθεί το σεμινάριο αισθητικής αγωγής «Γνωριμία με υλικά και τεχνικές ζωγραφικής» στο Μουσείο Παιδικής Λαϊκής
Τέχνης.

Εικονογράφηση,
Η αλεπού και ο σπουργίτης,
εκδ. Διάπλαση, 2008
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Ανδρέας Σαραντόπουλος

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1948.
1962-69
1972-75
1975
1979
1983-03
1984
1987
1991
1999-08
2004

Παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής στο εργαστήριο του Σπ. Σώκαρη στην Πάτρα.
Σπουδάζει στη Σχολή Βακαλό με δάσκαλο σκηνογραφίας τον Γιώργο Βακαλό.
Πηγαίνει στη Γαλλία, όπου συνεχίζει με σπουδές στις πλαστικές τέχνες και τη σκηνογραφία στο Paris XIII.
Ξεκινά την τριαντάχρονη πορεία του στο χώρο της σκηνογραφίας και της ενδυματολογίας με το έργο του Γ. Μανιώτη
«Ο λάκκοςτης αμαρτίας» για το θέατρο «Πορεία» του Λ. Τριβιζά.
Εργάζεται ως υπεύθυνος της τεχνικής υπηρεσίας του Εθνικού Θεάτρου.
Ασχολείται με τη θεατρική αρχιτεκτονική σχεδιάζοντας το «Θέατρο 3ης Σεπτεμβρίου”.
Σχεδιάζει τη σκηνή «Γκαράζ» του Εθνικού Θεάτρου.
Διευθύνει τις εργασίες αποκατάστασης του θεάτρου «Κοτοπούλη-Ρεξ» μετά την καταστροφή του από πυρκαγιά.
Διδάσκει σκηνογραφία στη Σχολή Βακαλό.
Σχεδιάζει και επιμελείται εκθέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο της Ολυμπιάδας του 2004.
Ο Ανδρέας Σαραντόπουλος έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, το Κ.Θ.Β.Ε., τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής, Αγρινίου, Πάτρας,
Καλαμάτας και Ρόδου, καθώς και με πολλούς θιάσους του ελεύθερου θέατρου (Πειραματικό Θέατρο, Θέατρο Έρευνας, Θέατρο
Στοά, Θέατρο Τζέννη Καρέζη, Θέατρο 3ης Σεπτεμβρίου, τα θέατρα Ιλίσια, Εντροπία, Παιδική Αυλαία, Έλεύθερη Έκφραση, κ.ά.).
Στο πλαίσιο των συνεργασιών του έχει επιμεληθεί σκηνογραφικά και ενδυματολογικά παραστάσεις όπως οι «Επτά επί Θήβαις»
του Αισχύλου, «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, «Τρωάδες–Εκάβη–Φοίνισσες–Ορέστης» του Ευριπίδη, «Εκκλησιάζουσες–
Θεσμοφοριάζουσες–Ιππείς» του Αριστοφάνη, «Μιμίαμβοι» του Ηρώνδα, «Οθέλλος» του Σαίξπηρ, «Ι. Γ. Μπόρκμαν–Νόρα–
Αγριόπαπια–Εχθρός του Λαού» του Ίψεν, «Στοργή και Θάνατος» του Στρίνμπεργκ, «Λοκαντιέρα» του Γκολντόνι, «Παντρολογήματα»
του Γκόγκολ, «Ρινόκερως» του Ιονέσκο, «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Μπέκετ, «Λυσσασμένη γάτα–Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι» του Τ. Ουίλλιαμς, κ.ά. Παράλληλα σχεδιάζει σκηνικά και κοστούμια για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

1. «Ιππείς» (Αριστοφάνης),
Εθνικό Θέατρο, Ηρώδειο, 1991
2. «Ρινόκερως» (Ιονέσκο),
Εθνικό Θέατρο, Κεντρική
Σκηνή, 1996
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Ροδάνθη Σεντούκα

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961.
1979-82
1983-86
1987-91

1992-08

1997
2004
2006

2006
2006
2006
2007

Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό.
Σπουδάζει γραφικές τέχνες και συσκευασία στο Art Center College of Design, Λος Άντζελες (ΒΑ Hons).
Συνεργάζεται με συμβούλους σχεδιασμού στο Λος Άντζελες, το Λονδίνο και την Αθήνα διεκπεραιώνοντας μεγάλες μελέτες με
πελάτες όπως οι EOT (διεθνής καμπάνια), Safeway PLC, Eagle Star Insurance, Airbus Industries, ASDA LTD, British Telecom, The
Sycamores και L.A Gear.
Ιδρύει την εταιρεία Red Design Consultants, όπου έχει τη θέση του creative director. Εντοπίζοντας την άμεση ανάγκη για
branding στην ελληνική αγορά, συνεργάζεται με εταιρείες όπως οι Remy-Cointreau-Metaxa International, Κύκνος, Pepsico/Ivi,
Pernod-Ricard, Eurobank, Γερμανός, Δέλτα Α.Ε., ΑΒ Βασιλόπουλος, Apivita S.A., Ολυμπιακός, ΕΠΟ, Deloitte & Touche, Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε., Tui, Henkel Hellas, ΟΤΕ, Reemtsma, κ.ά.
Συμμετέχει στην κριτική επιτροπή design για τα Fab Awards.
Επιμελείται το σχεδιασμό του εμβλήματος των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
Συμμετέχει με εισήγηση στη Συνάντηση Eλλήνων και Κινέζων Διαφημιστών (Marketing Week). Συμμετέχει ως ομιλήτρια στο
συνέδριο που διοργανώνει το Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η κεντρική εισηγήτρια στην
ημερίδα «Ανταγωνιστικότητα μέσω του Design» που γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
Παρουσιάζει δουλειά της στο «A European Design» που διοργανώνεται στη Σαγκάη υπό την αιγίδα της PG Design & Branding
Consulting.
Παρουσίαζει μελέτες έργων της στο συνέδριο «Πανόραμα Ελληνικού Design», στη Marketing Expo 2006, στο 3rd Marketing
Forum South Eastern, και στη Σχολή Βακαλό.
Συμμετέχει στην κριτική επιτροπή των New York Festivals.
Συμμετέχει στην κριτική επιτροπή design για τα Εrmis Awards.
Η Ροδάνθη Σεντούκα έχει διακριθεί εντός και εκτός Ελλάδας με περισσότερα από 90 βραβεία και διακρίσεις. Είναι μέλος της
International Design Association, της ICOGRADA, του Art Directors Club of N.Y. και του Art Center Alumni.

1. Έμβλημα Ολυμπιακών Αγώνων,
Αθήνα, 2004
2. «Etsi», βιβλίο νέας
επικοινωνιακής πλατφόρμας
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Αντωνία Σκαράκη

Γεννήθηκε το 1968.
1987-90
1988-89
1989-91
1991-92
1992-93
1993-08
1999
2007

Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό.
Εργάζεται ως art director στο περιοδικό Μοtο.
Αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση και το συντονισμό παραγωγής της εφημερίδας Πρώτη.
Εργάζεται ως creative director στην εταιρεία Able Communications.
Εργάζεται ως creative director στις εκδόσεις Μπόμπολα και ως υπεύθυνη διαφήμισης στο περιοδικό Ιδανικό Σπίτι.
Ιδρύει το δημιουργικό γραφείο «karamella» όπου εργάζεται ως creative director. Το 2000 η «karamella» μετατρέπεται σε Α.Ε.,
και η Α. Σκαράκη αναλαμβάνει τη θέση της αντιπροέδρου του Δ.Σ.
Εκπροσωπεί την Ελλάδα στην 9η Biennale Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου, στη Ρώμη, με το έργο «Πόλη
αειθαλής».
Συμμετέχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της διαφημιστικής εταιρείας Looking Α.Ε. στη θέση της αντιπροέδρου.
Η Αντωνία Σκαράκη είναι συνιδρύτρια και αντιπρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης brainlab, η οποία έχει σκοπό την
προώθηση του ελληνικού design στο εξωτερικό. Από κοινού με τον Δ. Φακίνο εμπνεύστηκαν και διοργάνωσαν το Αthens Design
Game για την Ελλάδα. Έχει βραβευτεί στα New York Festival, European Design Awards, ΦΕΔ, Ermis Awards, και ΕΒΓΕ (Καλύτερη
Εταιρεία της Χρονιάς, 2004). Στου πελάτες της περιλαμβάνονται το Υπουργείο Εσωτερικών Κ.Ε.Π., ο Όμιλος ΕΡΤ, ο Οργανισμός
«Αθήνα 2004», ο EOT, οι αλυσίδες Goody’s, Flocafé, Megusto, Γερμανός και Μultirama, το MAD TV, η ΠΑΕ Παναθηναικός, η Ένωση
Μαστιχοπαραγωγών Χίου, κ.ά.

«Workers», καταχώρηση,
καμπάνια «Emblems»,
Red 96,3FM, 2006

64

Το Ελληνικό Design: 50 Χρόνια Σχολή Βακαλό

65

Ακριβή Συμεωνίδη

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.
1993-96
1995
1996-97
1998-99
1998
1999-08
1999

2000-01
2000-05
2001
2004
2005-06
2007
2007

Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό.
Κάνει γραφιστική επιμέλεια και ηλεκτρονικό μοντάζ στην εταιρεία Νicklis Ο.Ε.
Παρακολουθεί μαθήματα σχεδίου στην Ecole supérieure de beaux arts (Παρίσι).
Παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα εικονογράφησης και κλασικής τυπογραφίας στη Σχολή Βακαλό.
Συμμετέχει στην ομαδική έκθεση «2000 κονσέρβες: ζωγραφική–γλυπτική–multimedia», Λιθογραφείο οδού Πειραιώς.
Εργάζεται στη Σχολή Βακαλό, διδάσκοντας προγράμματα DTP, επεξεργασίας εικόνας και ψηφιακής σχεδίασης.
Επιμελείται ενδυματολογικά το έργο «Οντίν» του Ζ. Ζιρωντού, Θέατρο του Ήλιου. Σχεδιάζει την αφίσα για το θεατρικό έργο
«Έγκλημα και τιμωρία» του Φ. Ντοστογιέφσκι, και εικονογραφεί τον κατάλογο για το έργο «Χοντροί άντρες με φούστες» του
Ν. Σίλβερ, Θέατρο Αμόρε.
Σχεδιάζει την αφίσα για το θεατρικό έργο «Μία μέρα τον Οκτώβρη» του Γκ. Κάιζερ, Θέατρο Αμόρε. Αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη γραφιστική επιμέλεια του περιοδικού Χρονικά.
Εργάζεται ως εικονογράφος στο περιοδικό Συνεργασία.
Συμμετέχει στην 11η Μπιενάλε Χαρακτικής (Βάρνα, Βουλγαρία).
Εικονογραφεί τα παιδικά βιβλία Ο Φοίβος και ο άλλος Φοίβος (εκδ. Ελληνικά Γράμματα) και Η χαμογελαστή καραμελίτσα, η
Λουίζα και το χαμόγελο (εκδ. Σχήμα & Χρώμα).
Παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Visual Communication and Interactive Media, Σχολή Βακαλό/University of Derby
(Μ.Α. Distinction).
Διακρίνεται με έπαινο από τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για την εικονογράφηση του βιβλίου Το Χορτοφάγο Τσακάλι
(εκδ. Πορτοκάλι).
Συμμετέχει στο διεθνές φεστιβάλ βίντεο «Platforma 07» στην Αθήνα, και βραβεύεται με ειδική μνεία της κριτικής επιτροπής
για την ταινία animation «My doll plays Alice».

1. «My doll plays Alice»,
multimedia animation, 2006
2. «Χοντροί άντρες με φούστες»
(Ν. Σίλβερ), εικονογράφηση
προγράμματος, Θέατρο Αμόρε,
1999
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Σοφοκλής Συμεωνίδης

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1946.
1965-68
1968-74
1975-78

1976
1977-79
1979-81
1980-81
1982-85
1985-90
1986
1990-94
1990-08

2001-08

Σπουδάζει αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου στη Σχολή Βακαλό.
Εργάζεται ως γραφίστας και art director στο χώρο της διαφήμισης, και σχεδιάζει σκηνικά και τίτλους τηλεοπτικών
προγραμμάτων (Aστήρ TV).
Πηγαίνει στην Αγγλία, όπου ασχολείται με γραφιστικές μελέτες ως ελεύθερος επαγγελματίας (Λονδίνο, Brighton), και στη
συνέχεια μετακομίζει στο Auckland της Νέας Ζηλανδίας, όπου εργάζεται ως creative art director στις εταιρείες Campbell και
WHT Advertising.
Διακρίνεται στο Διαγωνισμό Zωγραφικής της Tokoroa και του απονέμεται βραβείο σχεδίασης σερβίτσιου στα 13th Crown Lynn
Ceramic Design Awards (Wellington).
Πραγματοποιεί ατομική έκθεση στην Mollers Gallery (Auckland, 1977) και παίρνει το βραβείο graphic design στην Ormond
Wines Art Exhibition (Gisborne, 1978).
Επιστρέφει στην Αθήνα, όπου εργάζεται ως art director στη διαφημιστική εταιρία Olympic και στο δημιουργικό τμήμα της
Publicité Informations Moyen-Orient (Aθήνα, Βηρυτός, Κουβέιτ).
Διδάσκει στοιχεία οπτικής επικοινωνίας στη Σχολή Βακαλό. Πραγματοποιεί ατομική έκθεση στη γκαλερί «Συμβολή».
Μεταφέρει τις δραστηριότητές του εκ νέου στη Nέα Zηλανδία, όπου γίνεται μέτοχος και creative team director στη διαφημιστική εταιρεία Omega Communications.
Ιδρύει την εταιρεία Sygma Group – Corporate Identity Consultancy και αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.
Συμμετέχει στην ίδρυση και το Δ.Σ. της New Zealand Society of Designers (NZSD).
Επιστρέφει μόνιμα στην Αθήνα και εργάζεται ως σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας στην εταιρεία
Omniform (1991), και ως σύμβουλος προβολής και επικοινωνίας των εταιρειών ΦY.TPO. A.E. και «Άλιμος» (1994).
Προσλαμβάνεται στη Σχολή Bακαλό, όπου διδάσκει γραφιστικά μαθήματα αρχικά σε προπτυχιακό επίπεδο. Ιδρύει την
Ερευνητική Ομάδα Γραφιστικών Εφαρμογών της Σχολής (1994-00), και από το 1998 είναι συνυπεύθυνος και διδάσκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Visual Comunication and Interactive Media, Σχολή Bακαλό/University of Derby.
Εργάζεται ως υπεύθυνος σχεδιασμού και επικοινωνίας στο Τμήμα Marketing του Ομίλου Αλλατίνη.
Ο Σοφοκλής Συμεωνίδης είναι διαπιστευμένος λέκτορας του Πανεπιστημίου του Derby (2007), και μέλος της Ένωσης Γραφιστών
Ελλάδος, του American Institute of Graphic Arts (AIGA) και του New Zealand Society of Designers (NZSD). Έχει συμμετάσχει σε
πολλές εκδηλώσεις σχετικές με το design στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με πιο πρόσφατη την έκθεση αφίσας «ΒΛΕΠΩ – Μισός
Αιώνας Έλληνες Γραφίστες» (Μουσείο Μπενάκη, 2005).

Εταιρική ταυτότητα και
εφαρμογές, Trustbank Group,
Νέα Ζηλανδία, 1986
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Χρυσούλα Τσαγκαράκη

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966.
1985-86
1986-89
1990-03
2001-03
2001-08
2002
2002-03

Κάνει σπουδές δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ στο St. George Com. College.
Σπουδάζει Language Studies & Literature (Β.Α. merit) στο Πανεπιστήμιο του Kent (Αγγλία).
Εργάζεται ως καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας στην ιδιωτική και φροντιστηριακή εκπαίδευση.
Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό (Β.Α.).
Αρχίζει να ασχολείται επαγγελματικά με το εικαστικό κόσμημα (σχέδιο και κατασκευή).
Συμμετέχει σε ομαδική έκθεση αφίσας στον πολυχώρο «Αθηναΐς».
Παρακολουθεί το εργαστήριο εικαστικού κοσμήματος και μικρογλυπτικής της Σχολής Βακαλό, και σχεδιάζει χαλιά για τον
ΕΟΜΜΕΧ.
2003-04 Ολοκληρώνει τo μεταπτυχιακό πρόγραμμα Visual Communication and Interactive Media, Σχολή Βακαλό/University of Derby
(Master merit).
2003-08 Παραδίδει μαθήματα χειροποίητου εικαστικού κοσμήματος.
2004
Πραγματοποιεί ατομική έκθεση κοσμήματος στο Art Café των εκδόσεων Futura, και συμμετέχει στη Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών,
Μουσείο ΚοΜουσείο Κοσμήματος «Ηλία Λαλαούνη».
2005-07 Συμμετέχει σε τρεις διαδοχικές εκθέσεις του Κέντρου Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών.
2005-08 Εργάζεται ως επιμορφώτρια της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), διδάσκοντας κόσμημα στους Δήμους
Γλυκών Νερών, Παλλήνης και Ραφήνας, και κατασκευές & στοιχεία διακόσμησης στο Δήμο Παλλήνης.

1. Κολιέ από ασήμι και γρανάτη
2. Καρφίτσα από ασήμι και
αχάτη
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Κατερίνα Χούπη

Γεννήθηκε στην Αθήνα.
1982-85
1985-87

1987-89
1989-98
1990
1997-06

1998-08
2004-06

Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό, ενώ παράλληλα εργάζεται στη διαφημιστική εταιρεία Mass.
Γίνεται δεκτή στο τρίτο έτος στο London College of Communication (πρώην LCP, University of the Arts, Λονδίνο), όπου ολοκληρώνει σπουδές graphic design and communication, αποφοιτώντας με διάκριση. Παίρνει High Commendation στο διαγωνισμό
της Royal Society of Arts (1987), της οποίας ακολούθως γίνεται μέλος.
Προσλαμβάνεται ως junior art director στη Bold Ogilvy.
Εργάζεται ως art director και creative group head στην DDB.
Βραβεύεται με το Pinnacle Award (εφημερίδα Μεσημβρινή).
Διακρίνεται κάθε χρόνο σε διάφορες κατηγορίες στο Φεστιβάλ Ελληνικής Διαφήμισης Ermis Awards. Ενδεικτικά: πρώτα βραβεία καταχώρησης και εντύπου (1997, Volkswagen και Schweppes), πρώτο βραβείο διαφημιστικής ταινίας (1998, Hyundai),
χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο (2002, διαφημιστική ταινία Αmita, καταχωρήσεις Carouzos και Samsung), χρυσό μετάλλιο
(2005, Hyundai), χάλκινο μετάλλιο καταχώρησης (2006, Carouzos), κ.ά.
Εργάζεται ως executive creative director στη διαφημιστική εταιρία Magnet.
Βραβεύεται στα New York Festival Awards 2004 (shortlist, διαφημιστική ταινία ΙΟΝ) και 2006 (καταχώρηση Carouzos).
H Κατερίνα Χούπη είναι υπεύθυνη για πολλές βραβευμένες διαφημιστικές καμπάνιες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και έχει
συμβάλει σε διαφημιστικές εκστρατείες για μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις (Volkswagen,
Schweppes, McDonalds, Alpha Bank, Hyundai, Aegean, Carouzos, ION, 3E-Amita, Chevrolet, ING Πειραιώς, Samsung, Hertz,
κ.ά.). Από το 1997 μέχρι σήμερα έχει διατελέσει μέλος κριτικών επιτροπών των Ermis Αwards και του Διεθνούς Φεστιβάλ
Διαφήμισης Epica Awards (2007). Είναι ιδρυτικό στέλεχος του Ινστιτούτου για το Διάλογο του Ελληνικού με τους Ασιατικούς
Πολιτισμούς (Ι.Δ.Ε.Α.Π.), καθώς και μέλος του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (Σ.Ε.Ε.) και του Ινστιτούτου Επικοινωνίας.

«The Dog», καταχώρηση,
Carouzos
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Βάσω Ψαράκη-Σμυρνιώτου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945.
1963-65 Σπουδάζει γραφιστικές εφαρμογές στη Σχολή Βακαλό.
1966-74 Εργάζεται ως art director στη σοκολατοποιΐα Παυλίδη, όπου σχεδιάζει εκατοντάδες συσκευασίες προϊόντων της για την Ελλάδα
και το εξωτκαι το εξωτερικό.
1979-80 Διδάσκει τυπογραφία, καταχώρηση και συσκευασία στη Σχολή Βακαλό.
1978-08 Αρχίζει να εικονογραφεί παιδικά βιβλία, δραστηριότητα η οποία θα την απορροφήσει επαγγελματικά. Μέχρι και σήμερα έχει
εικονογραφήσει 56 βιβλία και έχει γράψει δεκαπέντε.
1986
Είναι υποψήφια για το βραβείο «Hans Christian Andersen».
1988
Της απονέμεται το βραβείο εικονογράφησης του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.
1989
Παίρνει την πανευρωπαϊκή τιμητική διάκριση «Pier Paolo Vergerio» για την εικονογράφηση του βιβλίου Η φύλλινη πολυκατοικία
της Δ. Τσου της Δ. Τσουκαλά.
1993
Διακρίνεται με το δεύτερο βραβείο της Διεθνούς Έκθεσης Εικονογράφησης Τεχεράνης για το εξώφυλλο του βιβλίου
Ήταν και δεν ήταν της Μ. Λοΐζου.
1998
Βραβεύεται με το Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης για το βιβλίο Ο Επισκέπτης της Νύχτας της Μ. Καρακώστα.
1997
Σχεδιάζει σκηνικά, κοστούμια και κατασκευές για 14 τηλεοπτικά σποτ με θέμα την «φιλαναγνωσία» σε παραγωγή του Εθνικού
Κέντρου Βιβλίου.
2003
Της απονέμεται το βραβείο εικονογράφησης του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.
2006
Είναι για δεύτερη φορά υποψήφια για το βραβείο «Hans Christian Andersen».
2008
Αναγράφεται στον τιμητικό πίνακα του οργανισμού International Board on Books for Young People για την εικονογράφηση του
Σοφού Βιβλίου της Σουμουτού.
Η Βάσω Ψαράκη-Σμυρνιώτου είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου (τμήμα της International Board on Books for Young People), έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει συμμετάσχει σε ελληνικές και διεθνείς ομαδικές εκθέσεις εικονογράφησης.

Εικονογράφηση,
Ήταν και δεν ήταν,
(Μ. Λοΐζου),
εκδ. Πατάκη, 1993
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Η συνειδητοποίηση του υλικού μας, και η συνειδητοποίηση της
αλλαγής των μέσων που υπαγορεύει, υψώνεται στις μέρες μας σαν
πρωταρχική επιταγή στον σκεπτόμενο άνθρωπο. [...] Δεν θα ξεχάσομε
τομές που όλοι μας ζήσαμε και που η γενιά μας κυρίως υπέστη.
Ελένη Βακαλό, 1961

Το Ελληνικό Design: 50 Χρόνια Σχολή Βακαλό, Μουσείο Μπενάκη, 6 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2008

Διεύθυνση
Δανιήλ Γουναρίδης, Τίμος Μίσιος
Επιμέλεια
Γιώργος Σ. Βλάχος
Σύμβουλοι
Κωνσταντίνος Γουναρίδης, Γιάννης Χ. Παπαϊωάννου, Μίλτος Φραγκόπουλος
Αρχιτεκτονική και εικαστική επιμέλεια
Ευάγγελος Γεωργακόπουλος, Μανώλης Ηλιάκης, Ντάνης Ψωμάς
Λογότυπο, σχεδιασμός έντυπου υλικού και καταλόγου
Μιχάλης Γεωργίου, Αλέξανδρος Γαβριλάκης
Ψηφιακή υποστήριξη, σχεδιασμός website
Γιώργος Μαστραντώνης
Τεχνικός σχεδιασμός
Γιάννης Σούρδης
Επικοινωνία
μαρία παναγίδου artproductions
Γραμματεία
Μαρία Τσακπίνη
Παραγωγή-εκτύπωση έντυπου υλικού και καταλόγου
Αφοί Κοντορούση

© Βακαλό Α.Ε.
© Τα πνευματικά δικαιώματα του εκθεσιακού υλικού, των αναπαραγωγών και των φωτογραφιών ανήκουν στους νόμιμους
κατόχους τους.
Ευχαριστούμε τη Διοικητική Επιτροπή του Μουσείου Μπενάκη για την ευγενική προθυμία της να φιλοξενήσει στους χώρους τού
Μουσείου την έκθεση, καθώς και τους καθ’ ύλην υπεύθυνους για τη βοήθεια που μας παρείχαν στην υλοποίησή της.
Ευχαριστούμε τον κύριο Φραντζή Φραντζισκάκη για την άδεια δημοσίευσης αποσπάσματος από το έργο του Ενθυμού και μη
λησμόνει, Β΄ τόμος (εκδ. Καστανιώτη, υπό έκδοση). Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
για την ευγενική παραχώρηση τριών κοστουμιών σχεδιασμένων από τον Δαμιανό Ζαρίφη. Ευχαριστούμε τον κύριο Γρηγόρη
Σαβούρδο για την τεχνική υποστήριξη που παρείχε στην διοργάνωση της εκδήλωσης.
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