
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ 

Public Art 

Η φωτογραφία σε δημόσια έκθεση 

Η Φωτογραφική Εταιρία Κύπρου – Τμήμα Πάφου διοργανώνει την εκδήλωση Public Art 2017 με στόχο 
την έκθεση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αξιόλογων φωτογραφικών έργων σε δημόσιους 
χώρους. 

Ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας στην Πάφο,                                                                                  
την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2017,                                                                                                                                   

για 28 μέρες με μηδαμινό κόστος. 

Από τους συμμετέχοντες ζητάμε ένα portfolio 6 έως 10 φωτογραφιών μέσω των οποίων ο φωτογράφος 

θα πραγματεύεται ένα θέμα της αρεσκείας του, μια ιδέα ή ακόμα και την αφήγηση μιας ιστορίας. Το 

θέμα των portfolio που μπορεί να υποβληθούν είναι ελεύθερο. Προσοχή, ζητάμε θεματικό portfolio και 

όχι portfolio κάποιας φωτογραφικής κατηγορίας ή ένα σετ με τις καλύτερες φωτογραφίες του καθενός. 

Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων στη βάση των χαρακτηριστικών των 

portfolio τα οποία είναι: 

 Η συνάφεια των φωτογραφιών με το θέμα. 

 Η συνοχή των φωτογραφιών σαν ένα ενιαίο σύνολο. 

 Η καλλιτεχνική και αισθητική ποιότητα του συνόλου των φωτογραφιών.                                 

 Η πρωτοτυπία της πρότασης. 

 

Οδηγίες / Όροι 

 

 Κάθε φωτογράφος θα πρέπει να στείλει τις φωτογραφίες του με έναν από τους δύο τρόπους:  

Α. Αποστολή σε ψηφιακό δίσκο (CD) : 

Στον ψηφιακό δίσκο (CD) να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου. Στον φάκελο που θα παραδοθεί να 

τοποθετηθούν: α.  το CD, β. το δελτίο συμμετοχής, γ. το δικαίωμα συμμετοχής. Η αποστολή του φακέλου να γίνει στη 

διευθυνση: ΦΕΚ-Τμήμα Πάφου, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου, Αθηνάς 41, 8021 Πάφος. 

Β. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email:  publicartpafos@gmail.com: 

To email πρέπει να φέρει τίτλο “PUBLIC ART”. Οι φωτογραφίες και το έντυπο συμμετοχής να επισυνάπτονται στο email.  

Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να πληρωθεί μέσω paypal στο λογαριασμό: tstl@cytanet.com.cy, ή  με κατάθεση του 

ποσού στο λογαριασμό  651-101-006665-7 της ALPHA BANK Κύπρου. (Από εξωτερικό: IBAN:55 0090 0651 0006 5110 

1006 6657, SWIFT: ABKLCY2N). Σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής θα πρέπει να 

επισυνάπτεται στο email publicartpafos@gmail.com. 

 Η οργανωτική επιτροπή θα καταγράψει τις συμμετοχές και θα τις προωθήσει στους κριτές χωρίς τα στοιχεία των 
συμμετεχόντων. 

 Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να ονομαστεί επίσης με τον τίτλο του θέματος ακολουθούμενη από αύξουσα αρίθμηση. Πχ 
αν το θέμα/τίτλος ενός portfolio είναι «Μια βόλτα στην πόλη» τότε η κάθε φωτογραφία θα έχει σαν όνομα Μια βόλτα στην 
πόλη 01, Μια βόλτα στην πόλη 02, Μια βόλτα στην πόλη 03 κ.ο.κ. 
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 Σε περίπτωση που οι φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκριση τους, την ευθύνη φέρει 
αποκλειστικά ο φωτογράφος στον οποίο ανήκει το έργο και όχι η ΦΕΚ-Τμήμα Πάφου. 

 Κάθε φωτογράφος μπορεί να συμμετέχει με ένα (1) portfolio. Μαζί με το portfolio να σταλεί και ένα μικρό συνοδευτικό 
κείμενο (artist statement) περίπου 100 λέξεων που θα περιγράφει σε συντομία το θέμα που έχει επιλέξει καθώς και το 
σκεπτικό του φωτογραφικού τρόπου προσέγγισης του ή ό,τι αυτός νομίζει καλύτερο για την δουλειά του. Το κείμενο αυτό 
θα βοηθήσει στην κριτική διαδικασία και θα αναρτηθεί μαζί με τις φωτογραφίες στην έκθεση που θα ακολουθήσει εφόσον 
διακριθεί. (Προσοχή, στο κείμενο να μην αναγράφεται το όνομα του φωτογράφου αλλά μόνο ο τίτλος του portfolio). Το 
κείμενο να συμπεριληφθεί ηλεκτρονικά στο cd σε ξεχωριστό έντυπο word. 

 Η μεγάλη πλευρά των φωτογραφιών που θα αποσταλούν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2400pix και ανάλυση 300 dpi. 

 Το κόστος συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στα 20 ευρώ. Μέλη της ΦΕΚ δικαιούνται έκπτωση 25%. Συμμετοχές 
χωρίς το χρηματικό αντίτιμο δεν θα γίνουν δεκτές. 

 Η ΦΕΚ – Τμήμα Πάφου διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες που θα διακριθούν στην προώθηση 
της έκθεσης αυτής (καθώς και σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της), με αναφορά στον δημιουργό στον οποίο και 
ανήκει το έργο. Τα CD/DVD για τεχνικούς λόγους δεν θα επιστραφούν και μετά το πέρας του διαγωνισμού και της 
έκθεσης θα καταστραφούν.  

 Τελευταία ημερομηνία παράδοσης: 8 Μαρτίου 2017. 

 Φωτογραφίες που επιλέγηκαν στις περσινές εκθέσεις Public Art δεν μπορούν να υποβληθούν ξανά ούτε ως μέρος ενός 
άλλου portfolio. 

 Συμμετοχές από το εξωτερικό γίνονται δεκτές. 

 H ΦΕΚ-Τμήμα Πάφου θα αναλάβει την ετοιμασία των φωτογραφιών για την έκθεσή τους εφόσον επιλεγούν από την 
κριτική επιτροπή. 

 Ο τρόπος έκθεσης και το μέγεθος των εκτυπώσεων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον κάθε χώρο που θα 
τοποθετηθούν. 

 

Κριτική Επιτροπή 

Οι φωτογραφίες θα κριθούν από 3μελή επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τους: 

 ΄Αντρο Ευσταθίου – Φωτογράφο, ιδιοκτήτηs της Is Not Gallery, Λευκωσία. 

 Μιχαήλ Μοσχολιός – Φωτογράφος, BULBphotos Collective, Street Core Photography, Βρυξέλες. 

 Eric Frot – Φωτογράφος, Παρίσι. 

 

 Αποτελέσματα / Έκθεση 

 Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΦΕΚ – Τμήμα Πάφου (www.cpspafos.com), 

στην ιστοσελίδα της ΦΕΚ (www.cps.com.cy) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Βραβείο: Οι φωτογραφίες των 9 πρώτων νικητών του διαγωνισμού θα αποτελέσουν το υλικό 9 

διαφορετικών ατομικών εκθέσεων που θα πραγματοποιηθούν για το χρονικό διάστημα 27/03/2017 – 

23/04/2017 σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες-χώρους στην επαρχία Πάφου που θα ανακοινωθούν αργότερα, 

στα πλαίσια του προγράμματος MoPP (Months of Photography Pafos). Οι χώροι αυτοί θα είναι 

καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, μπαράκια ή άλλοι δημόσιοι χώροι. 

 Οι εκθέσεις θα διαφημιστούν σε έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα και στο ραδιόφωνο.  

 Από τους διακριθέντες του διαγωνισμού θα ζητηθεί εγκαίρως να στείλουν μικρό βιογραφικό τους. 

 Η ΦΕΚ – Τμήμα Πάφου θα αναλάβει το κόστος εκτύπωσης θα παραχωρήσει κάδρα του ιδίου 

μεγέθους για δωρεάν χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση που κάποιος φωτογράφος επιθυμεί διαφορετικό 

τρόπο έκθεσης της δουλειάς του, τότε ο φωτογράφος θα επιβαρύνεται το κόστος εκτύπωσης και 

προβολής. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Public Art  
 

Παρακαλώ δηλώστε με √  αν είστε μέλος της ΦΕΚ και σε ποιο παράρτημα 

 

Μέλος ΦΕΚ:   ΝΑΙ                  €15  

   

ΟΧΙ                          €20 

 

Κείμενο / Artist Statement 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΟΝΟΜΑ / NAME: ……………………………………………..........…................ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS: …………………………………......….................... 

Email    ….…………………………………………………….……..................... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE No: ……………………………........................… 

                                       

 

Πάφο:   Λευκωσία:   Λεμεσό:   


