Δελτίο Τύπου
PechaKucha Heraklion vol#3
Προτεινόμενος Τίτλος Άρθρου
“Το πνεύμα της ομαδικότητας ενάντια στην κρίση”
Θέμα
20x20 PechaKucha Heraklion vol#3 «ομαδικότητα»
20 εικόνες x 20 δευτερόλεπτα, 13 δημιουργικές ομάδες μοιράζονται τις ιδέες τους.

Οργανισμός
Pecha Kucha
http://www.pecha-kucha.org/night/heraklion/3
http://bitly.com/bundles/spyze/3
(PechaKucha Night ® and 20x20 is a registered trademark)

Πού και πότε
Κυριακή 09 Σεπτεμβρίου 2012
Πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Έναρξη εκδήλωσης 20:20
Facebook Event Page: http://on.fb.me/Tp2eD5
Πύλη Βηθλεέμ, Εκθεση El Greco - Ώρα προσέλευσης 20:00
Είσοδος ελεύθερη με προσφορά κρασιού και γευσιγνωσία από το ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ.
Οι παρουσιάσεις ξεκινούν στις 20:20.
Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει πάρτι με coctails από το coctail bar Plastelina και
μουσική από τους DJs Έρη Ζερβάκη και Lego Boy, μέσα στο παλιό αυτό τμήμα των τειχών
της πόλης.

Περί τίνος πρόκειται
Το διεθνές φαινόμενο του Pecha Kucha ξεκίνησε από το Τόκιο το 2003 και έχει κατακτήσει
πάνω από 500 πόλεις διεθνώς. Η παγκόσμια επιτυχία του βασίζεται στην απλή παρατήρηση
των εμπνευστών του (Klein Dytham architects) ότι δεν υπάρχει (εύκολος) τρόπος για τους
δημιουργικούς ανθρώπους να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, τις σκέψεις και ιδέες τους.
Η ιδιαιτερότητα των παρουσιάσεων κάνουν το PechaKucha 20x20 ιδιαίτερα απολαυστικό,
χαλαρό και ενδιαφέρον. Ο κάθε ομιλητής διαθέτει 20 εικόνες και 20 μόλις δευτερόλεπτα ανά
εικόνα. Συνολικά μόλις 6 λεπτά και 40 δεύτερα. Οι παρουσιάσεις αρκούνται στα απολύτως
απαραίτητα, σύντομες και περιεκτικές, με πλούσιο οπτικό υλικό.

«Ομαδικότητα»
Ο κύριος άξονας των παρουσιάσεων που γίνονται μέσα από το pechakucha heraklion night
έχει σαν θέμα την δημιουργικότητα ενάντια στην κρίση. Λαμβάνοντας υπόψη την
οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας μας, η ομάδα του pechakucha Heraklion καλεί
ομιλητές που μπορούν με τις ιδέες, τις εμπειρίες και τις πρωτοβουλίες τους να εμπνεύσουν, να
προβληματίσουν και να επηρεάσουν τον τρόπο σκέψης αλλά και την καθημερινότητα μας. Αυτή
τη φορά το pechakucha Heraklion Night vol.03 έχει σαν θέμα του την ομαδικότητα.

Η σκηνή του pechakucha θα γεμίσει απο τις εικόνες 13ων ομάδων που προέρχονται από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, με διαφορετικά background θα μας παρουσιάσουν τις ιδέες, τις
δραστηριότητες και τις εμπειρίες τους με σκοπό να μας εμπνευσουν, να μας προβληματισουν
και να μας χαρισουν μια απολαυστική βραδιά.
Το Ηράκλειο είναι η τρίτη Ελληνική πόλη, μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που ανοίγει τις
πύλες της στο θεσμό.

Οργάνωση
Διοργανώτες της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι οι αρχιτέκτονες Όλγα Κουτάντου και Κάλλια
Πλατύρραχου σε συνεργασία με τον σχεδιαστή Σπύρο Ζεβελάκη.
Σημαντική είναι η βοήθεια φίλων και εθελοντών για την πραγματοποίηση αυτης της βραδιάς.
Θα παρουσίασουν οι :
Linardaki/Parisot : The sleeping project - Visual Artists / Εικαστικοί
Capoeira Cordao de Ouro Crete - σχολή capoeira
Meld - the art of science
Omikron project - social movement
Kollektivemind* - creative architectural design
Φ.Ο.Π.Κ. - Φωτογραφική Ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης
3137 - "artist run space"
p_public - Ομάδα ενεργοποίησης δημόσιου χώρου
Openbook - Ομάδα ανοικτής λογοτεχνίας
Papairlines - Design Flights
Φυσαλίδα - ομάδα χορού
Altersail - Εναλλακτική Ιστιοπλοϊα Sailing team building
Project/η πόλη μέσα στην πόλη - Φωτογραφία και αστικό τοπίο

Μέγας Χορηγός
COCOMAT sleep on nature
Χορηγοί
Τυποσυνθέσεις Χατζηκώστας
Wine Studio
Plastelina Coctail Bar
Μπισκότο cafe & sweets
Κτήμα Ταμιωλάκη
Galaxy Hotel
Lato Boutique Hotel
Hotel Olympic
El Greco Hotel
Βιδάκης Ξηροί Καρποί
Χορηγοί Επικοινωνίας
Mousiko Kanali 105.1
Now Heraklion

Επικοινωνία
Όλγα Κουτάντου olgakou@gmail.com
Κάλλια Πλατύρραχου kallia.plat@gmail.com

