
 
 
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 
 
Η  Cynthia  Round,  είναι  Αντιπρόεδρος  Μάρκετινγκ  και  Εξωτερικών  Σχέσεων  του 
Μητροπολιτικού  Μουσείου  Τέχνης  της  Νέας  Υόρκης,  όπου  είναι  υπεύθυνη  για  τη  
διαχείριση  της  παγκόσμιας  εταιρικής  ταυτότητας,  το  μάρκετινγκ  και  την  επικοινωνία  του 
οργανισμού.  
 
Πριν ενταχθεί στο Met, η Cynthia ήταν υπεύθυνη της στρατηγικής εταιρικής ταυτότητας  και 
μάρκετινγκ  στον  μεγαλύτερο  μη‐κερδοσκοπικό  οργανισμό  παγκοσμίως,  το  United  Way 
Worldwide,  που  προσελκύει  δωρεές  ύψους 5  δισεκατομμυρίων  δολαρίων  ετησίως  σε  40 
χώρες. Ξεκίνησε την καριέρα της στη διαχείριση εταιρικής ταυτότητας στην εταιρεία Procter 
&  Gamble  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  και  την  Ιταλία.  Στη  συνέχεια,  εργάστηκε  στην 
διαφημιστική  εταιρεία  Ogilvy  Worldwide,  ως  Ανώτατο  Στέλεχος  και  Εκτελεστική 
Διευθύντρια  του  Ομίλου,  όπου  ήταν  υπεύθυνη  για  την  προώθηση  εγχώριων  και 
παγκόσμιων  επωνύμων  προϊόντων,  από  είδη  υψηλής  τεχνολογίας  έως  είδη  μόδας  και 
ψυχαγωγίας. 
 
Η  Cynthia  δίνει  συχνά  διαλέξεις  για  θέματα  εταιρικής  ταυτότητας  και  μάρκετινγκ  μέσω 
κοινωνικών  δικτύων  στα  πανεπιστήμια  Yale,  Columbia,  Georgetown  και  New  York 
University.  Επίσης,  συμμετέχει  εθελοντικά  στο  διοικητικό  συμβούλιο  του  Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος  Διαφήμισης.  Είναι  τέως  πρόεδρος  του  διοικητικού  συμβουλίου  του  Soho  Rep 
Theatre και του μη‐κερδοσκοπικού Συνεδρίου του American Marketing Association 2009. 
_________________________________________________________________ 
 
Η  Susan  Sellers  είναι  Επικεφαλής  του  Τμήματος  Ντιζάιν  του  Μητροπολιτικού  Μουσείου 
Τέχνης της Νέας Υόρκης, όπου επιβλέπει όλες τις εφαρμογές σχεδιασμού στο μουσείο, από 
την εταιρική ταυτότητα έως την εμπειρία των επισκεπτών στις εκθέσεις. 
 
Το  έργο  της  Sellers  εκτείνεται  στο  αστικό,  πολιτιστικό  και  εμπορικό  πεδίο,  όπου 
χρησιμοποιεί  όλα  τα μέσα  ‐‐ από  την  εκτύπωση ως  την  έκθεση,  την αρχιτεκτονική  και  τα 
συστήματα  πληροφοριών,  τα  ψηφιακά  οπτικά  μέσα,  και  τα  περιβάλλοντα.    Το  έργο  της 
Sellers βασίζεται στο πάθος της για τον πολιτισμό και  τις πόλεις,  και  την επιθυμία της να 
εμπλουτίσει  το  δημόσιο  χώρο  μέσω  του  ντιζάιν.  Έχει  συνεργαστεί  με  πολιτιστικούς 
οργανισμούς  όπως  το  Μουσείο  Guggenheim,  το  Brooklyn  Museum,  την  Αμερικανική 
Ακαδημία  της  Ρώμης,  το  Μουσείο  Τέχνης  του  Πανεπιστημίου  του  Harvard,  το  Μουσείο 
Isabella Stewart Gardner, αλλά και με εταιρείες όπως η Prada, η Nike, η  Novartis,  η Knoll, η 
Vitra και το μουσικό κανάλι MTV.   
 
Έχει δώσει πολλές διαλέξεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανάμεσα σε αυτά το Rhode Island 
School of Design, το Columbia Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, 
το Harvard Graduate School of Design,  το SCI‐ARC  και  το Scuola Politecnica di Design  στο 



Μιλάνο.  Είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής του NYCXDesign, μιας ετήσιας εκδήλωσης 
για την προώθηση των βιομηχανιών σχεδιασμού της Νέας Υόρκης σε παγκόσμιο επίπεδο.  
Έχει  εργαστεί σε διάφορα στούντιο, όπως  το Total Design  και  το UNA  στο Άμστερνταμ. Η 
Sellers είναι ιδρυτικό μέλος του διεθνούς στούντιο ντιζάιν 2×4 και Κριτικός στον τομέα της 
γραφιστικής στο Yale School of Art στο Κονέκτικατ. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Ο Sam Thorne, είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Tate St  Ives από τον Μάρτιο του 2014. 
Είναι  επισκέπτης  καθηγητής στο Royal College of Art    του Λονδίνου,  και  είναι  μέλος    της 
συντακτικής ομάδας  του περιοδικού frieze.  
 
Το 2012,  ίδρυσε το Open School East, ένα ανεξάρτητο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών 
το οποίο στεγάζεται σε μια πρώην δημόσια βιβλιοθήκη στο Ανατολικό Λονδίνο, και παρέχει 
δωρεάν  εργαστήρια  και  εκπαιδευτικά  προγράμματα  σε  συνεργάτες  καλλιτέχνες.  Μεταξύ 
των  προσκεκλημένων  καθηγητών  είναι  οι  Ed Atkins, Marvin Gaye  Chetwynd,  T.J. Demos, 
Mark Fisher, Maria Lind, Sally Tallant και Αhmet Ogut. 
 
Ο  Sam  έχει  πραγματοποιήσει  μεγάλο  αριθμό  διαλέξεων  σε  θέματα  σχετικά  με  την 
εκθεσιακή  αφήγηση,  τον  ακτιβισμό,  την  εκπαίδευση  και  την  κριτική  τέχνης  σε  διάφορα 
πανεπιστήμια,  συμπεριλαμβανομένων  των  πανεπιστημίων  της  Οξφόρδης,  του  York,  του 
Architectural Association και του UCL.  
 
Έχει επίσης δημοσιεύσει άρθρα του σε περιοδικά όπως το Bidoun, το Kaleidoscope και το 
Picpus,  και  έχει  γράψει  πολλά  δοκίμια  καταλόγων  για  καλλιτέχνες  όπως  ο  Wolfgang 
Tillmans,  ο  Rivane  Neuenschwander  και  ο  Tal  R.    Ο  Σαμ  έχει  μακρά  εμπειρία  στη 
διοργάνωση  διεθνών  συνεδρίων  και  μουσικών  εκδηλώσεων,  όπως  η  σειρά  συνεδρίων 
Frieze Talks στη Νέα Υόρκη  (2013), καθώς και σειρά διαλέξεων στην Tate Modern και την 
γκαλερί Serpentine.   

 


