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1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΦΙΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 

Η ΦΕΚ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ εξαγγέλει την «3η Έκθεση Παφιτών Φωτογράφων». Ο βασικός σκοπός της 

εκδήλωσης αυτής είναι να δοθεί η ευκαιρία σε φωτογράφους που ζουν στην (ή κατάγονται από την) 

επαρχία Πάφου να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο ευρύ κοινό μέσα από μια οργανωμένη ομαδική 

έκθεση. Κατανοώντας τις δυσκολίες που ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίζει στην διοργάνωση 

προσωπικής έκθεσης φωτογραφίας και γνωρίζοντας ότι αρκετοί συμπολίτες μας ασχολούνται με τη 

φωτογραφική τέχνη, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτό το θεσμό πριν 3 χρόνια.  

Στην έκθεση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φωτογράφοι που ζουν στην επαρχία Πάφου ή κατάγονται 

από την επαρχία Πάφου (μέλη και μη μέλη της ΦΕΚ). Η ΦΕΚ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ θα προμηθεύσει υλικά για 

την  τοποθέτηση των φωτογραφιών, (κάδρα ή επιφάνειες), θα αναλάβει την εκτύπωση των φωτογραφιών 

(ώστε να υπάρχει ομοιογένεια), θα παραχωρήσει την αίθουσα και θα οργανώσει τα εγκαίνια της έκθεσης 

(δεξίωση, ομιλίες). Οι εκτυπωμένες φωτογραφίες θα δοθούν στους φωτογράφους μετά το τέλος της 

έκθεσης. Η επιλογή για τις φωτογραφίες ανήκει αποκλειστικά στον κάθε φωτογράφο. 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί φέτος στα πλαίσια του 

προγράμματος MoPP2018 από τις 9-11 Μαρτίου. 

Ο φωτογράφος πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των έργων που θα υποβάλει και θα φέρει την 

ευθύνη (να έχει εξασφαλίσει άδεια) για   πρόσωπα που εικονίζονται. Φωτογραφίες με προσβλητικό 

περιεχόμενο δε θα γίνονται δεχτές. 

Κάθε φωτογράφος  μπορεί να εκθέσει από 4-6 φωτογραφίες του (ανάλογα με τον αριθμό των 

συμμετεχόντων).  Ο εκθεσιακός χώρος περιορίζει τον αριθμό των συμμετεχόντων με μέγιστο αριθμό τους 

20 συμμετέχοντες, για αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης. Το δικαίωμα συμμετοχής (περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που αναγράφονται στην 

προηγούμενη παράγραφο) στην ομαδική έκθεση είναι:  

  20 Ευρώ για μέλη της ΦΕΚ. 

  30 Ευρώ για μη μέλη της ΦΕΚ. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μήνυμα με την πρόθεσή τους στο email: fekpaphos@gmail.com 

μέχρι τις 10/2/2018. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 99428868, 99771517 
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