Όλγα Βενετσιάνου – Olga Venetsianou

Η Όλγα Βενετσιάνου είναι διδάκτωρ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2014), με υποτροφία από το ίδρυμα Ωνάση. Σπούδασε στην
Αρχιτεκτονική Σχολή του Canterbury (1999) και στο ΕΜΠ (2002) και στη συνέχεια
ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» της ΑΣΚΤ (2006),
όπου έλαβε υποτροφία επίδοσης από το ΙΚΥ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντοπίζονται
στη χωρική λειτουργία του συστήματος προβολής της εικόνας στις πολυμεσικές
εγκαταστάσεις. Έχει δημοσιεύσει σχετικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και
πρακτικά συνεδρίων. Διδάσκει με σύμβαση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Eίναι
εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων και
εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην ομάδα εργασίας BIM (Building Information Modeling) του
Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης (ACE). Συμμετέχει επίσης στην ομάδα εργασίας
Internationalization and New Business models της ACE, με θέμα την ενίσχυση της
εξωστρέφειας του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος εκτός ΕΕ. Παράλληλα, εργάζεται σε
γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών. Έχει συμμετάσχει στη μελέτη κατοικιών, πολιτιστικών και
εμπορικών κτιρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Olga Venetsianou has studied architecture in the Canterbury School of Architecture in the UK
and in the National Technical University of Athens (2002). Following a few years of
architectural practice, she went on to complete the MA in Digital Arts in the Athens school of
Fine Arts (2006), where she was awarded a state scholarship for exceptional performance. She
holds a PhD from the School of Architecture - University of Thessaly (2014) funded by a
scholarship from the Alexander S. Onassis foundation. She is interested in the spatial qualities
of the projection system, in particular the effect of the design of the projection surface in
increasing viewer participation in projection-based installations. She is an adjunct lecturer in
the University of West Attica. Her work has been published in scientific journals and
presented in international conferences. She is also an elected member of the Association of
Greek Architects and representative of the Technical Chamber of Greece in the BIM (Building
Information Modeling) workgroup of the Architects’ Council of Europe, as well as the
Internationalization and New Business models workgroup. She also works privately as an
architect, having collaborated in housing, cultural and commercial projects in Greece and
abroad.

www.olgavenetsianou.info
olgavenetsianou@gmail.com

“28, Kifissias Av.”: installation with 6 projection panels and five loudspeakers

“Projection Exhibition Space”: transformation of a photographer’s residence with projections
and other image materialization techniques

“The Wi-Fi seat”: translucent seat for outdoor use that works as a light-fitting and interactive
light source

