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Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

Στην The Attic Gallery της Κέρκυρας

Συμμετοχή του Πανεπιστημιακού
Ερευνητικού Κέντρου του Ι.Π.
στο Κέντρο Ικανοτήτων ΠΥΘΕΙΑ

«Μελάνι σε Χαρτί 2»
Πρωτότυπη εικαστική έκθεση σε επιμέλεια Πάρη Καπράλου

Η

The Attic Gallery της Κέρκυρας φιλοξενεί την έκθεση "Μελάνι σε Χαρτί 2",
σε επιμέλεια Πάρη Καπράλου, τη
δεύτερη διοργάνωση της ομώνυμης σειράς εκθέσεων, που έχει
στόχο την ανάδειξη της σύγχρονης χαρακτικής και ζωγραφικής
με μελάνη και τη προβολή της
στην Ελλάδα. Η έκθεση θα λάβει
χώρα σε φυσική μορφή στη Κέρκυρα 9-27 Αυγούστου 2021, αλλά θα είναι διαθέσιμη από τη
δεύτερη ημέρα μετά το άνοιγμα
της και διαδικτυακά, σε συνεργασία με την ARTgrID με διεθνή απεύθυνση.

Ο εικαστικός επιμελητής
συνεργάστηκε με 20 καλλιτέχνες, σε μια έκθεση που
παρουσιάζει έργα μεγάλης
ποικιλομορφίας ως προς το
ύφος, την εικαστική επεξεργασία, το θέμα, και τις τεχνικές. Ανάμεσα τους συγκαταλέγονται διεθνούς
φήμης εγκαθιδρυμένοι εικαστικοί αλλά και νεότεροι
δημιουργοί. Ο επισκέπτης
της έκθεσης θα δει έργα
Χαρακτικής, Σχεδίου, Ζωγραφικής με μελάνι, κολλάζ, και Καλλιγραφίας. Στην
έκθεση συμπεριλαμβάνεται
in memoriam έργο του
προσφάτως εκλιπόντος
Χαλκιδαίου εικαστικού Θεόδωρου Κεμίδη.
Στην έκθεση συμμετέχουν με έργα ζωγραφικής,
χαρακτικής και σχεδίου οι εικαστικοί καλλιτέχνες Σωτηρία Αλεβίζου, Σοφία Αργυροπούλου,
Μαρία Γενιτσαρίου, Μαρία Γκιβέτση, Θεόδωρος Κεμίδης (†),
Γιώργος Κόρδης, Χρήστος Λαχανάς, Χρυσούλα Μαρατζίδου, Έλενα Μπάρμπα, Μαρία Παναγιωτίδου, Γεύσω Παπαδάκη, Μιχαήλ
Παπαδογιώργος, Αγγελική Παπακωνσταντίνου, Κώστας Παπαστεργίου, Ηλίας Παπανικολάου,
Έλενα Προβατά, Μαρία Σταμάτη,
Άννα Τσερνένκο, Μορφούλα Φαράντου, Πέτρος Φιλίππου, Μάρθα Φυρίγου.

Η έκθεση θα λειτουργήσει 9-27
Αυγούστου 2021, Δευτέρα - Παρασκευή 18:30 - 22:30. Σαββατοκύριακα και Αργίες η The Attic
Gallery θα παραμείνει κλειστή.
Σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις περί λειτουργίας καταστημάτων λιανικού εμπορίου, στον
χώρο της The Attic Gallery επιτρέπονται έως 4 (τέσσερις) επισκέπτες ταυτόχρονα.
Η σειρά εκθέσεων “Μελάνι σε
Χαρτί” είναι μία πρωτοβουλία
του Αθηναίου εικαστικού επιμελητή Πάρη Καπράλου, η οποία
στοχεύει στην ανάδειξη των προσεγγίσεων της σύγχρονης τέχνης που εξυπηρετεί το μέσο.
Συχνά υποπροβεβλημένα, εξαιτίας είτε άγνοιας στην Ελλάδα της
διεθνούς αγοράς, είτε παρανοήσεων που σχετίζονται με τις δυνατότητες του μέσου, έργα ζωγραφικής με μελάνι, χαρακτικά,
σύγχρονη καλλιγραφία, κολλάζ,
κ.α. αγνοούνται από μεγάλη μερίδα του Ελληνικού φιλότεχνου
κοινού, παρότι αποτελούν πρώτη
επιλογή για χιλιάδες Έλληνες
καλλιτέχνες, πολλοί από τους οποίους σταδιοδρομούν εκτός Ελλάδας. Για να ενημερώνεστε για
τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις στο πλαίσιο της σχετικής
πρωτοβουλίας μπορείτε να συνδεθείτε με την σελίδα στο
Facebook “Μελάνι σε χαρτί” @
inkonpapergr (https://www.
facebook.com/inkonpapergr).

Στόχος η προώθηση
του Κέντρου Αριστείας
Στο επίκεντρο η βελτίωση
των υπηρεσιών υγείας προς ασθενείς
με αποτελεσματικότερη
διαχείριση των δεδομένων

Τ

ο «Κέντρο Ικανοτήτων για την υποστήριξη της καινοτομίας
στον τομέα της ενοποίησης ετερογενών ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου και της τεχνητής νοημοσύνης με
στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην υγεία (ΠΥΘΕΙΑ)» ενέκρινε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας με τη συμμετοχή του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ιονίου
Πανεπιστημίου και συνολικό προϋπολογισμό 1 εκ. ευρώ.
Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας που θα βοηθάει την αλυσίδα αξίας της υγείας
(επαγγελματίες υγείας, νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις
ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών υγείας, ερευνητές ψηφιακών
υπηρεσιών υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες, παρόχους υγείας
και ρυθμιστικές αρχές/ τοπική και κεντρική κυβέρνηση) στην υλοποίηση ψηφιακών λύσεων οι οποίες εκμεταλλεύονται την τεχνητή νοημοσύνη για να: (α) βελτιώσουν την αποδοτικότητα των
επιχειρήσεων και οργανισμών στον κλάδο της υγείας, (β) συμβάλουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στον κλάδο, (γ) αναβαθμίσουν τις ψηφιακές δεξιότητες των εμπλεκομένων στον κλάδο της υγείας μέσω
δραστηριοτήτων reskilling και upskilling και (δ) συμβάλουν στην
ανάπτυξη βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς
και τους πολίτες μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης
δεδομένων υγείας.
Στο Κέντρο Ικανοτήτων ΠΥΘΕΙΑ συμμετέχουν μαζί με το ΠΕΚ
του Ιονίου Πανεπιστημίου συνολικά άλλοι 8 φορείς: το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, το Κέντρο Επιμόρφωσης και
Δια βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι Επιχειρήσεις Unicert, Euricon, Open Mellon, Spirito, Altoida AG και
Optichronix GmbH.

