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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

Παρασκευή 6  Μαρτίου 2015   –     Drones: δημιουργώντας πάνω από το έδαφος 

Η δημιουργική εξέλιξη της εικόνας πέραν του συνηθισμένου τρόπου… 
Από πού προέρχονται, πώς έγιναν μέρος της ζωής μας, σε ποιες 
υπηρεσίες χρησιμοποιούνται; Τα είδη και οι δυνατότητες τους, ο 
ρόλος του χειριστή/δημιουργού και το τελικό αποτέλεσμα..!  

 

[Παρουσιάζει ο Γιώργος Λάρκος] 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, ώρα: 7:00μ.μ. 

 

Σάββατο 14  Μαρτίου 2015   –     Τα Τρία Εκατό:        

     O γύρος της Ευρώπης με το ποδήλατο 

Ένα όνειρο, η δίψα για ζωή και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο ήταν η αιτία για τον οραματισμό και την 
έμπνευση ενός ταξιδιού που έγινε γνωστό με το όνομα ΄Τα Τρία Εκατό'. 

Ονομάστηκε έτσι, όταν ο Αλέξανδρος Ιωάννου ξεκίνησε από τη βόρεια Σκωτία, με ένα ποδήλατο που έφτιαξε ο 
ίδιος από άχρηστα υλικά και είχε σκοπό με Εκατό ευρώ που είχε στην τσέπη του τότε, περνώντας από Εκατό 
τοποθεσίες, να ταξιδέψει σε Εκατό ημέρες με τελικό προορισμό το νησί μας. 

 

 

Στην πορεία ακολούθησαν και μοιράστηκαν την εμπειρία του ταξιδιού, ο Γιάννης Πασχάλης, εκκινώντας από την 
Ουαλία και ο Δημήτρης Διογένους, εκκινώντας από την Ισπανία. Τα κατάφεραν κατορθώνοντας ταυτόχρονα τη 
φιλανθρωπική υποστήριξη του οργανισμού Ένα Όνειρο Μια ευχή, για παιδιά με καρκίνο και συναφείς 
παθήσεις. 
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Η έκθεση με όνομα 'Τα Τρία Εκατό: O γύρος της Ευρώπης με το ποδήλατο, φιλοδοξεί να μοιραστεί τις 
εμπειρίες του ταξιδιού αυτού, παρουσιάζοντας μέσα από το φακό του Αλέξανδρου Ιωάννου φωτογραφίες, οι 
οποίες αναδεικνύουν και αποτυπώνουν μερικές σημαντικές στιγμές του ταξιδιού προς την Κύπρο.  

 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, ώρα: 6:00 – 9:00μ.μ. 

Ομιλία Αλέξανδρου Ιωάννου και συζήτηση με το κοινό: 7:30μ.μ. 

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή και την Κυριακή 12:00 – 4:00μ.μ. 

 

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015   –       3ος  Διαγωνισμός ΦΕΚ ΠΑΦΟΥ 2015 

Η ΦΕΚ Πάφου ανακοίνωσε τον 3ο  Διαγωνισμό Φωτογραφίας 2015. Θεωρούμαι πως πέρα από το μεγάλο δώρο που μας 
παραχώρησε ο ΄Ελληνας φωτογράφος του Magnum, Νίκος Οικονομόπουλος, είναι μια πρόκληση για κάθε μέλος μας να 
συμμετάσχει σε αυτόν. 

Σας προσκαλούμε σε μια εκδήλωση παρουσίασης του διαγωνισμού στην οποία θα γίνει επεξήγηση των κατηγοριών 
(φωτογραφία δρόμου, γεωμετρία) των όρων και διαδικασιών συμμετοχής. 

Παρουσιάζουν οι: Θάνος Σαββίδης και Σύμος Χαραλάμπους. 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, ώρα 7:00μ.μ. 
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1. Ανανέωση συνδρομής ΦΕΚ Πάφου 

Παρακαλούνται όλα τα μέλη μας να ανανεώσουν την ετήσια συνδρομή τους. Επίσης, όσοι θέλουν να 

εγγραφούν ως νέα μέλη μπορούν να το πράξουν. (Συνδρομή: €20). Ανανεώσεις θα γίνονται: 

α. στις εκδηλώσεις της ΦΕΚ όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα Γενάρη,  

β. με κατάθεση σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ALPHA BANK στο λογαριασμό 55 0090 0651 0006 

5110 1006 6657. Να ζητάτε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας στην κατάθεση και η περιγραφή 

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ». Η απόδειξη κατάθεσης να παρουσιαστεί σε αργότερο χρόνο στην ταμία 

για έκδοση κάρτας μέλους. 

Να υπενθυμίσουμε ότι με τη μικρή αυτή ετήσια συνδρομή το κάθε μέλος δικαιούται να παρακολουθεί όλες τις 

εκδηλώσεις της ΦΕΚ και να έχει έκπτωση σε διάφορα σεμινάρια/μαθήματα που διοργανώνει η ΦΕΚ, σε 

διαγωνισμούς και σε αγορές φωτογραφικών ειδών (σε εξέλιξη). 

 

2.  3ος Διαγωνισμού Φωτογραφίας ΦΕΚ ΠΑΦΟΥ 2015 

Η ΦΕΚ Πάφου ανακοινώνει τη διοργάνωση για 3η συνεχόμενη χρονιά του φωτογραφικού διαγωνισμού της. Τα 

θέματα του διαγωνισμού θα είναι δύο: Φωτογραφία Δρόμου και Γεωμετρία. Ο περσινός διαγωνισμός μας είχε 

αγκαλιαστεί από τους φωτογράφους όλης της Κύπρου και για πρώτη φορά είχαμε συμμετοχές από την Ελλάδα. 

Είμαστε σίγουροι ότι η φετινή συμμετοχή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. 

Το μεγάλο δώρο του διαγωνισμού μας θα είναι ένα 7ήμερο Φωτογραφικό Εργαστήρι με το Νίκο 

Οικονομόπουλο, το γνωστό ΄Ελληνα φωτογράφο του Magnum. Τα σεμινάρια αυτά είναι γνωστά με το όνομα On 

the road. Ο ίδιος ο φωτογράφος παραχωρεί δωρεάν τα δίδακτρα (αξίας €900) για το σεμινάριο και τον 

ευχαριστούμε πολύ. 

 

Για πρώτη φορά φέτος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αποστέλλουν τις φωτογραφίες τους και με ηλεκτρονική 

αποστολή (email), πέρα από τη δυνατότητα για αποστολή cd. Επίσης, μια άλλη καινοτομία είναι ότι όσοι 

επιθυμούν μπορούν να πληρώσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους με paypal. 
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Οι αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού, το έντυπο συμμετοχής και η αφίσα βρίσκονται στη σελίδα της ΦΕΚ 

www.cps.com.cy και θα σταλούν με email σε όλους τους παραλήπτες μας. 

 

3. Σεμινάριο Φωτογραφίας με το Λουκά Βασιλικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 μέρες – 18+ ώρες   με το Λουκά Βασιλικό 

Ανακαλύψτε το δικό σας φωτογραφικό δρόμο με τη βοήθεια ενός έμπειρου Έλληνα φωτογράφου. 

Τα σεμινάρια απευθύνονται τόσο σε αρχάριους όσο και σε πιο προχωρημένους που επιθυμούν να διευρύνουν 

τις γνώσεις τους στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια της 

αισθητικής αντίληψης και η αποτύπωση μιας προσωπικής οπτικής και ατομικής έκφρασης. 

Στόχοι σεμιναρίων: 

•  Εισαγωγή στην καλλιτεχνική φωτογραφία και στην ανακάλυψη της προσωπικής φωτογραφικής αναζήτησης. 
• Η ιστορία της φωτογραφίας μέσα από τους σημαντικότερους φωτογράφους 
• Καλλιέργεια της προσωπικής αισθητικής και οπτικής αντίληψης. Προβολή, ανάλυση και ερμηνεία 

φωτογραφιών των συμμετεχόντων. 
• Προσέγγιση της δημιουργίας προσωπικού portfolio. 
• Κριτική ικανότητα απέναντι στην φωτογραφία.. 

 

Δομή: 

1η μέρα  
Παρουσίαση της δουλειάς του Λουκά Βασιλικού -Συζήτηση. 
Παρουσίαση του κάθε φωτογράφου ξεχωριστά-Συζήτηση. 
Παρουσίαση μεγάλων φωτογράφων 
Παράδοση εργασίας στους συμμετέχοντες: Δίνεται ένα θέμα για φωτογράφιση  πάνω στο οποίο θα δουλέψουν για την 
επομένη μέρα. 
Βίντεο με φωτογραφικό περιεχόμενο. 
 
2η-3η μέρα  
Παρουσίαση της άσκησης από όλους τους φωτογράφους-Συζήτηση 
Παρουσίαση μεγάλων φωτογράφων 
Παράδοση εργασίας στους συμμετέχοντες: Δίνεται ένα θέμα για φωτογράφιση  πάνω στο οποίο θα δουλέψουν για την 
επομένη μέρα. 
Βίντεο με φωτογραφικό περιεχόμενο. 
 
4η μέρα  
Παρουσίαση της άσκησης από όλους τους φωτογράφους-Συζήτηση 
Παρουσίαση του πορτφόλιο του κάθε φωτογράφου βασισμένο στις επιλογές από όλες τις μέρες για να ξεκαθαρίσουν την 
οπτική που οι ίδιοι χάραξαν. 

 
 

 
 

http://www.cps.com.cy/
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Βασικές Πληροφορίες 

Καλλιτέχνης - Ομιλητής: Λουκάς Βασιλικός / Lukas Vasilikos 

Χρόνος: Παρασκευή 15 ως Δευτέρα  18 Μαϊου 2015 (4 μέρες) 

Χώρος διεξαγωγής: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Πάφος. 

 ΄Ωρα έναρξης σεμιναρίων: 5μ.μ. 

Διοργάνωση: ΦΕΚ ΠΑΦΟΥ 

Πληροφορίες για τον καλλιτέχνη/εισηγητή:  http://lukasvasilikos.com/ 

 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων: 

Για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου απαιτείται ελάχιστος αριθμός 8 συμμετεχόντων. Ο μέγιστος 

αριθμός συμμετεχόντων είναι 13 άτομα. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 5 Μαρτίου 2015 στο email: fekpaphos@gmail.com ή στο τηλέφωνο: 

99428868. Με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολή €50. Η προκαταβολή 

δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης της θέσης σε αργότερο χρόνο. 

 

 

 

Κόστος:  €160 (για κρατήσεις θέσεων μέχρι τις 5 Μαρτίου 2015)  

 €180 (για κρατήσεις θέσεων μετά τις 5 Μαρτίου 2015) 
 

Συμπεριλαμβάνονται σνακς και καφές για κάθε μέρα των σεμιναρίων. 
 
 

http://lukasvasilikos.com/
mailto:fekpaphos@gmail.com

