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Σκέψεις για τον ρόλο του γραφίστα σε ένα δυστοπικό μέλλον 

 

 

https://parco.gallery/it/  

Πηγή/-ές: https://www.frizzifrizzi.it/2021/05/13/post-pandemic-design-studio-riflettere-sul-

ruolo-del-graphic-designer-in-un-futuro-distopico/   

Δημιουργός καλής πρακτικής, χώρα: Parco Gallery, Ιταλία 

Τομέας: Οπτικοακουστικές τέχνες 

Είδος επιχείρησης/απασχόλησης: ΜΚΟ 

 

Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία  

Το 2018 δημιουργήθηκε η Parco Gallery, η πρώτη γκαλερί γραφιστικής στο Μιλάνο. Είναι ένας 

χώρος συνεργασίας μεταξύ σχεδιαστών, σχολείων, επαγγελματιών της γειτονιάς (από την περιοχή 

Greco στο Μιλάνο) και λάτρεις του σχεδίου. Φιλοξενεί εκδηλώσεις και εκθέσεις, πουλά είδη 

γραφιστικής, βιβλία και περιοδικά με θέμα την εικαστική κουλτούρα. Η Parco Gallery έχει γίνει 

το κέντρο ενός διεθνούς δικτύου επαγγελματιών γραφιστικής. 
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Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Πριν από την Πανδημία, το 2019, η Parco Gallery σχεδίαζε να οργανώσει μια έκθεση με τίτλο 

«Μετα-ατομικό Στούντιο Σχεδιασμού» (Post Atomic Design Studio). 

Στόχος αυτής της έκθεσης ήταν να θέσει ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του 

επαγγέλματος του γραφίστα σε ένα δυστοπικό μέλλον, σε έναν κόσμο όπου προτεραιότητα είναι 

η επιβίωση σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Η έκθεση έπρεπε να είχε ανοίξει στα μέσα του 2020, όμως λόγω της πανδημίας το έργο 

σταμάτησε, καθώς το 99,9% όλων των εκθέσεων έπρεπε να κλείσουν. Οι διοργανωτές έπρεπε να 

εγκαταλείψουν προσωρινά την ιδέα μιας ζωντανής εκδήλωσης ανοιχτής στο κοινό, αλλά και να 

αφήσουν στην άκρη το μετα-αποκαλυπτικό θέμα. Τέθηκαν νέα ερωτήματα, πολύ παρόμοια με 

αυτά του αρχικού έργου: ποιος είναι ο ρόλος του γραφίστα μετά από μια πανδημία; Πώς αλλάζει 

το στούντιο σχεδιασμού ή επικοινωνίας μετά από ένα γεγονός με τεράστιο αντίκτυπο; Στη 

συνέχεια, το «Ατομικό» αντικαταστάθηκε από το «Πανδημικό» και το όλο έργο αναθεωρήθηκε. 

Έτσι, γεννήθηκε το «Μετα-πανδημικό Στούντιο Σχεδιασμού» (Post Pandemic Design Studio). 

Αποτελείται από μια μικρή διαδικτυακή έκθεση και κυρίως από μια σειρά συναντήσεων με 

επαγγελματίες της εικαστικής επικοινωνίας. 

Προϋποθέσεις καινοτομίας και επιτυχίας  

Ζητήθηκε από πέντε Ιταλούς γραφίστες να σκεφτούν με καινοτόμο τρόπο και να προβληματιστούν 

σχετικά με αυτό το θέμα, και να μοιραστούν την άποψή τους και την εμπειρία τους για το παρόν, 

το πρόσφατο παρελθόν και το άμεσο μέλλον. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από πέντε ομιλίες, 

οι οποίες διοργανώθηκαν την άνοιξη του 2021. Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν επίσης κάποια 

έργα για τη μικρή διαδικτυακή έκθεση, στην οποία συμμετείχε και το Parco Gallery. Οι χρήστες 

μπορούσαν επίσης να κατεβάσουν δωρεάν αυτά τα έργα και να τα χρησιμοποιήσουν ως φόντο 

στον υπολογιστή τους. Μέσα από το έργο έγινε ένας αναστοχασμός για το πώς η πανδημία Covid-

19 μας ανάγκασε να ανακαλύψουμε νέους τρόπους εργασίας και συνεργασίας, δείχνοντας μια νέα 

αναπαράσταση του εαυτού μας και των ιδιωτικών μας χώρων κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων, 

και επισημάνθηκε η ευκαιρία για μετατροπή του φόντου των κλήσεων σε ένα νέο μέσο για 

παραγωγή περιεχόμενο. 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε ο οργανισμός CESIE 

 

 



 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

- Τι έχετε μάθει από αυτή την ιστορία; 

- Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτά που έχετε μάθει για την επαγγελματική σας εξέλιξη; 

- Τι σας ενέπνευσε περισσότερο από την ιστορία; 

 

 

 


