
PHOTOBOOK EXHIBITION 
2018 
 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / OPEN 
CALL 

 
 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ & ΕΚΔΟΤΕΣ 
 
Προθεσμία υποβολής: 5 Μαϊου 2018 
Η έκθεση αυτή επικεντρώνεται στην παρουσίαση βιβλίων καλλιτεχνών, 
φωτογράφων και ανεξάρτητων εκδοτικών οίκων. Σκοπό έχει επίσης να 
αναδέιξει αυτοεκδιδόμενα βιβλία περιορισμένου αριθμού αντιτύπων, zines, 
dummies και DIY έντυπα σε σχέση με τη φωτογραφία. 
Η πρόσκληση συμμετοχής απευθύνεται σε καλλιτέχνες, φωτογράφους και 
εκδοτικούς οίκους από όλο τον κόσμο. Η υποβολή προτάσεων είναι δωρεάν. 
Οι επιλεγμένες προτάσεις θα παρουσιαστούν στο ANANAS 8BIT COFFEE 
(Αθηνάς 35Α-35Β, 8010 - δίπλα από την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών) από 
11 - 21 Μαΐου 2018. 
 
ΤΡΟΠΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  αποστείλουν ταχυδρομικά μαζί με τα 
προτεινόμενα βιβλία στην παρακάτω διεύθυνση: 
 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Αθηνάς 41-43 
8010 
Πάφος 
Κύπρος 
 
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προτείνουν περισσότερους του ενός τίτλου. 
Σε περίπτωση πολλαπλών προτάσεων κάθε βιβλίο θα πρέπει να συνοδεύεται 
από διαφορετική φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην οποία να αναγράφονται: 
Στοιχεία του καλλιτέχνη, στοιχεία της έκδοσης.  
• Το σύνολο των βιβλίων θα καταλογογραφηθεί και θα ενταχθεί στο αρχείο 
της ΦΕΚ Τμήμα Πάφου. Εφόσον κάποιος επιθυμεί την επιστροφή του βιβλίου 
μετά το πέρας της έκθεσης θα πρέπει να συμπεριλάβει μέσα στο φάκελο 
υποβολής ένα φάκελο με προπληρωμένο τέλος αποστολής (prepaid). 
* Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις  παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο fekpaphos@gmail.com ή 
τηλεφωνικώς στο +357 99 810 955. 

........................................................................... 

 

ENGLISH TEXT FOLLOWS 



Οpen invitation 

TO ALL PHOTOGRAPHERS, ARTISTS & PUBLISHERS 
 

Deadline for submission: 5th May 2018 
 
This exhibition focuses on the presentation of artists', photographers’ and 
independent publishing houses books. The purpose is to promote self-
contained, limited number of copies, zines, dummies and DIY prints related to 
photography. 
 
The invitation to participate is addressed to artists, photographers and 
publishing houses from around the world. Proposals are free of charge. 
 
The selected suggestions will be presented at ANANAS 8BIT COFFEE 
(Athena 
35A-35B, 8010 - next to the House of Arts and Letters in Pafos) from 11 to 21 
May 2018. 
 
WAYS AND SUBMISSION SUBMISSIONS 

• Photographers should send the suggested books by mail to the following 
address: 
 
Home of Arts and Letters 
Athena 41-43 
8010 
Paphos 
Cyprus 
 
• Interested participants can send more than one title/book. In the case of 
multiple suggestions, each book must be accompanied by a different 
registration form including: Artist details and edition details. 
• All books will be cataloged and will be included in the archive 
Of the Cyprus Photographic Society – Paphos Branch. If the participant 
wishes the book to  be returned he/she should include in the submission 
dossier 
a pre-paid forwarding envelope. 
* For further information or clarifications please contact us via email at 
fekpaphos@gmail.com  or by phone at +357 99 810 955. 
 

mailto:fekpaphos@gmail.com

