
Culture - Subculture
A new movement or style (Emo/ Neo Punk/ Goth)

Are you connected or disconnected 
(negatives and positives of the communication revolution)

#hashtag 
Istalife 

Not that Social (negatives of social media in Society)

The rise of the selfie! 
“Smart” phone! 
Trump or Trush?  
How kinky are you? 
Hipsterndelia!!
Cyber Bullying (Cyberbullying)
Sexting
Terrorism
Computer Hacking

Creative 
Ink is back (featuring Calligraphy as a new typographic movement)
The rise of Graffiti in Cyprus
More or Less (a debate on the quote “less is more”)
Cyprus Creative (featuring 5 important artists in CY) 
Smart photography (smart phone as a creative tool)
TypoMAG (a magazine about typography)

Ecology 
Recycling and Conservation
Plastic bag problem in CY 
How to be a “good” consumer!
10 Things are not cool
CO2 Extreme
Easy ways to help you Environment 
Overfishing 

Music & Events
A music genre (dubstep, indie, afro-jazz, electroRock),
Music & Events guide in Cyprus ---> Independent music in CY (Louvana 
records, Feggaros, Afrobanana)

Sports & LifeStyle
Skateboarding & Lifestyle, 
Be a carver (Longboarding & Lifestyle), 
The converse boyz (Longboarding & Lifestyle), 
Kite & Surfing - A new lifestyle in CY, 
Getout (10 things common people wouldn’t do in CY), 
Further (an exporation mag)

Urban life
LIM explosion
Gin what? (the ride of Gin bars in CY)
A special neighbourhood

Health   
Go Organic
Genetically Modified Food
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social & political subjects
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Research and think of your own 
subjects

A subject regarding the negatives of the 
communication revolution, 

Negatives of social media in our society
 
Stop Being Cellfish! (against selfies) 

Trump or Trash? (a campaign about Trump 
and his racist political ideas)

Refugees EU problem 

Brexit Racism

ISIS problem (terrorism)

Save Akamas

Plastic bag problem in CY, 

Overfishing in CY

Did you know that elephants & rhinos will 
go extinct soon?

Animal extinction 

Illegal fishing (the devastating effects on 
our planet of overfishing)

Getout (a campaign against coffee culture)

Against Greeklish

GMO food 

Go organic 

Anti McDonalds Campaign 

Anorexia Nervosa
Anti-Muslim Discrimination
Bulimia Nervosa
Bullying
Cyber Bullying (Cyberbullying)
Campus Crime
Capital Punishment / Death Penalty
Computer Hacking
Environmental Pollution
Environmental Racism
Gang Violence
Gay Rights
Genetic Engineering
Genetically Modified Food
Global Warming
Gun Control
Gun Rights
Human Trafficking
Identify Theft
Illegal Immigration
Legalization of Marijuana
Legalization of Prostitution
Organ and Body Donation
Pedophilia
Pollution
Pornography
Same-Sex Marriage
Sex Trade
Sexism
Sexual Harassment
Sexting
Social Networking and Privacy
Stereotyping
Suicide
Sweat Shops
Teen Pregnancy
Terrorism 
Texting 
Unemployment
Violence in Music Videos
Violence in Video Games
Voter Disenfranchisement
Voting Rights Restrictions
Workplace Violence



Expressive (Editorial design) Gallery Style (Reviews)
Normal article (publishing design)

Subject:
E.X: Black

Graphic design (one book, one poster, one 
graphic design)

Sociology (an article)

Philosophy 

Geography: one place

Political science (one article)

Physics (article about dark matter )

Photography (one photographer or one photo)

Cinematography (one scene, one script from a 
scene)

Illustration (one illustrator)

Fine Arts (one artist)

Music (one song)

Literature (one poem)

Digital arts (one site one installation)

Video art (one project)

Fashion (black in the new black) 

Calligraphy (black ink One project)
 

Architecture (black haus)

semiotics
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content generator



            

one colour 

red 
black 
white 
blue
pink

one letter 

X

one number 

7
0 
666 

one Punctuation Mark 

period, full stop
Comma 
Semicolon 
Dash
Hyphen 
Brackets 
Braces 
Parentheses 

one graphic element 

circle
line
dot 
triangle
square
star 

one symbol

cross
pentagram 
swastika

one word 

revolution 
psychedelia 
process ???? 
(abstact subjects) 
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Liberal Arts (fine arts, music, performing 
arts, literature)
dance
Philosophy
Religious studies
Social science (anthropology, geography, 
history, jurisprudence, linguistics, political 
science, psychology, sociology)
Mathematics
Natural Sciences (biology, chemistry, 
physics, astronomy, earth sciences)

disciplines applied arts 20th Century Design Movements 

Architecture 
Interior design
Digital arts
Sculpture
Performance
Print making
Collage
Goldsmithing 
Artistic glass 
Automotive design
The fashion industry
Furniture design
Calligraphy
Industrial design
Package design
Product design
Video art
Computer art

1850-1914: Arts and Crafts Movement
1880-1910: Art Nouveau
1897-1905: Vienna Secession
1907-1935: Deutscher Werbund
1909-1930: Futurism
1916-1923: Dada
1917-1935: Constructivism
1917-1931: De Stijl
1919-1933: Bauhaus
1920-1980: International Style
1920-1939: Art Deco
1945-present: Contemporary
1958-1972: Pop
1965-present: Post Modern Design
1981-1988: Memphis



εργασία

good luck!!!

Καλείστε να  παραδώσετε γραπτός σε μορφή έκθεσης (2000 λέξεις το 
λιγότερο) την εισαγωγή, τα άρθρα, αφιερώματα, κριτικές και γενικά το γραπτό 
λεκτκικό του περιοδικού. 

Σιγουρευτείτε ότι τοποθετήσατε το περιεχόμενο στην ίδια σειρά που θα παρουσιάζεται 
στο περιοδικό. Στη έκθεση σας πρέπει να συμπεριλάβετε τους τίτλους,  τις ατάκες, τους 
υπότιτλους και τα παραθέματα. (βλέπε παράδειγμα)*

Επίσης, αν το κείμενο έχει παρθεί από κάποιο βιβλίο ή ιστοσελίδα, τότε είναι σημαντικό 
να συμπεριληφθούν και οι παραπομπές/βιβλιογραφία του κειμένου (references)

30% του ολικού βαθμού

Η καθυστέρηση και η μη παράδοση της εργασίας αυτής, συνεπάγεται σε αφαίρεση 20% 
από τον τελικό βαθμό

be aware of god
100 ARTISTS SEE GOD

Ο θεος εξακολουθει να "πουλαει". Να κανει πρωτοσελιδα, να 
γινετε η πρωτη ειδηση. Κι επιπλεον εξακολοθυει να γοητευει την 
τεχνη. Αυτη ηταν η αφορμη για τη εκθεση "100 artists see god"  

| κειμενο της  Έλενας Παρπα |

Και σε αυτο σημειο πρεπει να γραψετε το κυριως κειμενο σας. Και σε αυτο σημειο 
πρεπει να γραψετε το κυριως κειμενο σας.Και σε αυτο σημειο πρεπει να γραψετε το 
κυριως κειμενο σας. “Και σε αυτο σημειο πρεπει να γραψετε το κυριως κειμενο σας.Και σε 
αυτο σημειο πρεπει να γραψετε το κυριως κειμενο σας.Και σε αυτο σημειο πρεπει να γραψετε το 
κυριως κειμενο σας.Και σε αυτο σημειο πρεπει να γραψετε το κυριως κειμενο σας.”|1| Και σε 
αυτο σημειο πρεπει να γραψετε το κυριως κειμενο σας. Και σε αυτο σημειο πρεπει να 
γραψετε το κυριως κειμενο σας.Και σε αυτο σημειο πρεπει να γραψετε το κυριως 
κειμενο σας. Και σε αυτο σημειο πρεπει να γραψετε το κυριως κειμενο σας.Και σε αυτο 
σημειο πρεπει να γραψετε το κυριως κειμενο σας.Και σε αυτο σημειο πρεπει να γραψετε 
το κυριως κειμενο σας.Και σε αυτο σημειο πρεπει να γραψετε το κυριως κειμενο σας.Και 
σε αυτο σημειο πρεπει να γραψετε το κυριως κειμενο σας.Και σε αυτο σημειο πρεπει να 
γραψετε το κυριως κειμενο σας.Και σε αυτο σημειο πρεπει να γραψετε το κυριως 
κειμενο σας.Και σε αυτο σημειο πρεπει να γραψετε το κυριως κειμενο σας.

References | 1. Alan Tomas, "Art Now" | 

παράδειγμα άρθρου

αξιολόγηση
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λεκτικό περιοδικου - οδηγιες  
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πρότυπα αρχεία
(templates) 
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οδηγίες παρουσίασης περιοδικού

συνεχεία 
δισέλιδου A

A2 Thick paper

A4

A5

δισέλιδο A

εισαγωγή
άρθρου

template style 01 -->

template style 02 -->

template style 03 -->

A2 Thick paper

A3 magazine

A2 Thick paper

A3 magazine

συνεχεία 
δισέλιδου Bδισέλιδο B

εισαγωγή
άρθρου

A2 Thick paper

A3 magazine

A2 Thick paper

A3 magazine

κριτικές/
σχόλια/
reviews/

A2 Thick paper

A3 magazine

break page/
διαλείματα/
section page/

A2 Thick paper

A3 magazine

λογότυπο

λογότυπο


