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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ/WEDNESDAY 16 /1/2019 –     Craigie Horsfield 

Παρουσίαση του έργου του σύγχρονου Άγγλου φωτογράφου. Τα «κλικ» του Horsfield γίνονται 

πάνω σε πράγματα μη ελκυστικά. Οι φωτογραφίες του, εκφράζουν έναν κόσμο βυθισμένο στο χρόνο 

και στην αναμονή, έναν κόσμο γκρίζο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. 

 

 

 

Παρουσιάζει το μέλος μας 

Χαράλαμπος Νικολαϊδης. 

 

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

 

Ελεύθερη Είσοδος  

 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών,  

 

Ώρα έναρξης: 7μ.μ. 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 26 /1/2019  –     Φωτογραφική εξόρμηση  

Φωτογραφική εξόρμηση στην ύπαιθρο της επαρχίας Πάφου για 

εξάσκηση και εμπλουτισμό του ατομικού σας πορτφόλιο. Θα 

μεταβούμε ομαδικά στην περιοχή με τα αυτοκίνητά μας  και ο 

καθένας θα μπορεί να φωτογραφήσει στην άνεσή του. Αν 

υπάρχει ενδιαφέρον από τους εκδρομείς μπορούμε να 

γευματίσουμε όλοι μαζί το μεσημέρι. 

 

Εκκίνηση από Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Πάφος  Ώρα: 9π.μ.  

Δηλώστε συμμετοχή στο fekpaphos@gmail.com για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες.       

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 /2/2019  –     ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

Στα πλαίσια της ενότητας ΚΥΠΡΙΟΙ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ φιλοξενούμε το 

φωτογράφο Ανδρέα Βασιλείου. 

Αυτοδίδακτος φωτογράφος. Του 

αρέσει η φωτογραφία δρόμου. 

Ταξίδεψε με τους «Γιατρούς Του 

Κόσμου» σε διάφορες χώρες. 

Συνιδρυτής και μέλος του Δ.Σ. του 

ιδρύματος Sophia Foundation for 

Children in Cyprus. To 2017 ήταν 

μέλος της κολλεκτίβας BULBphotos. 

Από το 2018 είναι μέλος της 

κολλεκτίβας HELD. 

 

“H φωτογραφία είναι ένα ταξίδι στον εαυτό μας και όταν φωτογραφίζεις άτομα δεν πρέπει να τα 

προσεγγίζεις ως αντικείμενα ή ακόμα υποκείμενα, αλλά σαν ανθρώπους με αισθήματα». 
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Ελεύθερη Είσοδος  

 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών,  

 

Ώρα έναρξης : 6μ.μ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ANNOUNCEMENT 

1. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Παρακαλούνται όλα τα μέλη μας να ανανεώσουν τη συνδρομή τους για τη χρονιά 2019 μέχρι τις 31 

Γενάρη 2019. Επίσης, όσοι θέλουν να εγγραφούν ως νέα μέλη μπορούν να το πράξουν.  

Η ετήσια συνδρομή είναι €25 μόνο. Τα μέλη, εκτός από τη συμμετοχή τους σε όλες ανεξαιρέτως τις 

εκδηλώσεις μας, επωφελούνται από σημαντικές εκπτώσεις που δίνονται σε διάφορα 

σεμινάρια/μαθήματα που διοργανώνει η ΦΕΚ, σε διαγωνισμούς άλλες εκδηλωσεις. 
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Η συνδρομή σας είναι ουσιαστικής σημασίας για την βιωσιμότητα του συλλόγου μας. 

Ανανεώσεις θα γίνονται: 

α. στις εκδηλώσεις της ΦΕΚ όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα εκδηλώσεών μας,  

β. μέσω paypal με πληρωμή στο publicartpafos@gmail.com  

γ. 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 σταλεί στο email μας. 

 

All our members are requested to renew their subscription for 2019 until January 31, 2019. Also, 

those who want to register as new members can do so. 

The annual subscription is €25 only. Members, in addition to their participation in all our events, 

benefit from significant discounts given in various seminars, lessons, competitions and other events. 

 

Payment can be made:  

a. At the events of the CPS as mentioned in our program of events,  

b. via paypal with payment to publicartpafos@gmail.com   

c. by depositing to any branch of ALPHA BANK in the account 55 0090 0651 0006 5110 1006 6657. 

Write your name and the description "MEMBERSHIP RIGHT" in the deposit.  

 

2. ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΦΙΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 

Η ΦΕΚ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ εξαγγέλει την «4η 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 4 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 
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(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 MoPP2019 το Μάρτιο 2019. 

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:  

  25 Ευρώ για μέλη της ΦΕΚ. 

  35 Ευρώ για μη μέλη της ΦΕΚ. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΦΕΚ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ. 

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

μέχρι τις 10/2/2019. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 99428868 
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