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Η ελληνική βιομηχανία έχει ανάγκη ανάδειξης του 
σημαντικού έργου της και των ποιοτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών της με πρωτότυπες λύσεις φτιαγμένες στα 
μέτρα της, σε στενή και συνεχή συνεργασία με τον 
πελάτη. 

Οι απρόσωπες εταιρείες επικοινωνίας που χρησιμοποι-
ούν έτοιμες λύσεις από το συρτάρι, αποτυγχάνουν 
συχνά να κατανοήσουν και να προσεγγίσουν το αντικεί-
μενο. 

Το INDUSTRIART είναι ένα διαρκές project σχεδιασμέ-
νο και υλοποιούμενο από τον εικαστικό Ορέστη Π. 
Κύρτση σε θεωρητικό, εικαστικό και εφαρμοσμένο επί-
πεδο - άυλο, ψηφιακό και έντυπο -  έχοντας ακριβώς 
αυτή τη στόχευση: την ολοκληρωμένη εταιρική ταυτό-
τητα των βιομηχανιών και βιομηχανικών αντιπροσώπων 
σε εφαρμογές όπως: 

� λογότυπος
� διαφημιστικό έντυπο
� εταιρικό έντυπο (προφίλ)
� υλικό επικοινωνίας (επιστολόχαρτο, κάρτα κλπ)
� ψηφιακά γραφικά
� ιστοσελίδα
� εταιρικές παρουσιάσεις
� σχεδιασμός εκθεσιακών περιπτέρων
� εταιρικό βίντεο
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WEB & GRAPHIC DESIGNER

O Oρέστης Π. Κύρτσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Είναι πτυχι-
ούχος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, Τμήμα Εικαστι-
κών Τεχνών, Τομέας Ζωγραφικής (2008). 

Στη Σχολή ειδικεύτηκε στην αναλογική / ψηφιακή  φωτογραφία, και 
στις γραφικές τέχνες. Αποφάσισε να εξειδικευτεί περισσότερο στη 
γραφιστική και την οπτική επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής, ενώ έχει επιμορφωθεί στην ανάλυση έργων τέχνης στο 
University of Oxford, στην δημιουργία ιστοσελίδων στο Αmerican 
College of Greece και στη δημιουργία animations στο Ινστιτούτο 
Οπτικοακουστικών Μέσων. Παρακολουθεί μεταπτυχιακό (ΜΑ) στη 
Διαφημιστική Επικοινωνία στο Deree - Αmerican College of Greece.

Το αντικείμενο της πτυχιακής του εργασίας, ήταν η βιομηχανία ως 
χώρος και χρόνος, σηματοδοτώντας μια νέα επαγγελματική διαδρο-
μή στον χώρο των εφαρμοσμένων τεχνών.

Συνεργάζεται με δημόσιους φορείς και πλήθος ιδιωτικών εταιρειών 
γύρω από το αντικείμενο της οικοδόμησης και διαχείρισης μιας δια-
κριτής εταιρικής ταυτότητας. 

Ιδιαίτερα ασχολείται με την ανάδειξη βιομηχανιών ή εταιρειών που 
εμπορεύονται βιομηχανικά είδη και μηχανήματα, προσπαθώντας 
μέσα από την κατανόηση της φύσης του αντικειμένου τους να προ-
σεγγίσει την οπτική ανάδειξή τους. 

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Ένωσης Γραφιστών 
Ελλάδας.
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Όλα είναι εικαστική αντίληψη.

Η βιομηχανία και η παραγωγική της δια-
δικασία αποτελούν διαρκή πηγή έμπνευ-
σης που αποτυπώνεται τόσο στην πτυχι-
ακή εργασία της ΑΣΚΤ, όσο και στο 
σύνολο του εικαστικού έργου του Ο.Π.Κ. 
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Eν αρχή ην ο λογότυπος.

Από τη δημιουργία εντύπων προβολής, 
προϊοντικών καταλόγων, εταιρικής πα-
ρουσίασης και όλου του συνοδευτικού 
υλικού επικοινωνίας, καθώς και ψηφια-
κού υλικού...

στον σχεδιασμό εκθεσιακών περιπτέ-
ρων με γραφικά μεγάλης κλίμακας.
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Στην ψηφιακή εποχή η παρουσία στο δι-
αδίκτυο για μια ανταγωνιστική εταιρεία 
θεωρείται αυτονόητη. 

Το ζήτημα είναι, όμως, η ιστοσελίδα να 
αντικατοπτρίζει την ταυτότητα και την 
φιλοσοφία της εταιρείας, να είναι πρω-
τότυπη και  φιλική στον χρήστη. Με λίγα 
λόγια μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπει-
ρία γνωριμίας της εταιρείας. 
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