
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key visual συμμετοχής 

 

Σύντομη περιγραφή συμμετοχής (Θα χρησιμοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συμμετοχής στην τελετή απονομής) 
(40 λέξεις max) 

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας για τη καλλιτέχνη, στιχουργό και συγγραφέα Νίκη Παπαθεοχάρη σε ένα σύνολο εφαρμογών που οπτικοποιεί το πολύπλοκο δημιουργικό φάσμα ενός 
ανθρώπου με ιδιαιτερότητα και πάθος. 

Ποιο ήταν το ζητούμενο από τον πελάτη  (Creative Brief);  

(100 λέξεις max)  

Κατηγορία: Corporate Identity 

Τίτλος Συμμετοχής: Niki Papatheochari  

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Artist 

Εταιρία/Πελάτης: Niki Papatheochari 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Στόχος ήταν ο σχεδιασμός του λογοτύπου και κατ΄επέκταση η ανάπτυξη μιας οπτικής 

ταυτότητας εμπνευσμένη από το έργα της Νίκης Παπαθεοχάρη. Οι ζητούμενες εφαρμογές 

ήταν οι προσωπικές κάρτες του πελάτη σε δυο διαφορετικές εκδόσεις καθώς και ο 

σχεδιασμός ενός φυσικού επαγγελματικού portfolio που θα φιλοξενεί τα έργα της 

καλλιτέχνιδος. 

Ο σκοπός ήταν να επικοινωνήσουμε μέσω των εφαρμογών την πολυδιάστατη 

δημιουργική προσωπικότητα της Νίκης Παπαθεοχάρη σε ευρύ κοινό: από απλούς λάτρεις 

των εικαστικών, μέχρι μουσικούς, στιχουργούς και γκαλερίστες.  

Στρατηγική  

(100 λέξεις max)  

Για να έχει ο αποδέκτης της προσωπική κάρτας ή του φυσικού portfolio, μια χειροπιαστή 

αίσθηση του έργου της καλλιτέχνιδος, αντλήσαμε έμπνευση αποκλειστικά από τις 

δημιουργίες της, χωρίς άλλες εξωτερικές επιρροές. 

Επιλέξαμε χαρακτηριστικά στοιχεία από τα έργα της Νίκης Παπαθεοχάρη όπως η χειρόγραφη 

γραφή της και το μοναδικό στυλ των γλυπτών της και τα οπτικοποιήσαμε δια μέσω 

συγκεκριμένης χρωματικής παλέτας, τυπογραφικών στοιχείων, ειδικών χαρτιών και τεχνικών 

εκτύπωσης.  

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief; 

(150 λέξεις max) 

Για να αποδώσουμε οπτικά την ιδιαίτερη αισθητική των έργων της καλλιτέχνιδος, σχεδιάσαμε ένα μοναδικό τυπογραφικό λογότυπο βασιζόμενο στη χειρόγραφη γραφή της Νίκης 

Παπαθεοχάρη, σε μια προσπάθεια να δώσουμε το προσωπικό της στίγμα ανεξαρτήτως της εφαρμογής, φυσικής ή ψηφιακής. 

Για την υλοποίηση των επιπλέων εφαρμογών, εστιάσαμε σε επιμέρους στοιχεία που χαρακτηρίζουν το έργο της όπως aνάγλυφες υφές για τις πέτρες, λείες επιφάνειες για το στοιχείο του 

νερού και τα αποτυπώσαμε μέσα από μια ήρεμη χρωματική παλέτα, χρησιμοποιώντας ειδικά χαρτιά και ειδικές τεχνικές εκτύπωσης όπως φουσκωτικά μελάνια, κοπτικά, θερμοτυπίες και 

γκοφρέ. Συγκεκριμένα για τις εφαρμογές των εταιρικών καρτών, στη Β όψη μέσω της σύνθεσης των τυπογραφικών στοιχείων του λογοτύπου-  προσομοιάζονται οι πετρογλυπτικές δημιουργίες 

της καλλιτέχνιδος με μία σχεδόν «διαστροφική» απόδοση όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η κ. Παπαθεοχάρη για το σύνολο του έργου της. 

Οπτικοποίηση του έργου της καλλιτέχνιδας, βασιζόμενοι στη χειρόγραφη γραφή της και τη χαρακτηριστική αισθητική – υφή και φύση των γλυπτών της. 

Η Ιδέα - (Σε μια πρόταση, έως 25 λέξεις) 

Url’s Τα links για το δημιουργικό υλικό θα πρέπει να είναι απόλυτα και όχι σχετικά ( πχ. http:// www.mysite.gr) 
 

http://www.mysite.gr/


 



 



 


