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LOVES ME / LOVES ME NOT
Άγριες μέρες, βάρβαρη εποχή, βυθισμένη στη σιωπή, μια σιωπή που
ουρλιάζει. Και από το πουθενά, από το τίποτα, προκύπτει, επιτάσσει,
εκρήγνυται …η αγάπη.
Μιλάμε γι αυτήν, γράφουμε γι αυτήν (και κυρίως σωπαίνουμε γι αυτή).
Η αγάπη υμνείται ή αναζητείται στη λογοτεχνία.
Η αγάπη συζητείται στο πεδίο της ψυχολογίας.
Η αγάπη ερμηνεύεται διά μέσου της ιστορίας και της θρησκείας.
Η αγάπη προσεγγίζεται κοινωνιολογικά. Ηθικά. Αισθητικά...
Αλλά τι συμβαίνει όταν οι λέξεις που είτε γράφουμε είτε προφέρουμε
σιωπούν;
Μ’ΑΓΑΠΑ /ΔΕΝ Μ’ ΑΓΑΠΑ, μια μη λεκτική προσπάθεια να απαντήσουμε στην
ερώτηση
- τι σημαίνει η αγάπη σε όλους μας;
Μ’ΑΓΑΠΑ, το δεύτερο πέταλο ΔΕΝ Μ’ΑΓΑΠΑ, τρίτο πέταλο……….., τέταρτο
πέταλο … και ούτω καθεξής για να «ανακαλύψουμε» αν η αγάπη
ανταποκρίνεται .
Το έργο εμπνέεται από το παιχνίδι μετρώντας τα πέταλα λουλουδιών και
εναλλάσσοντας την κατάφαση με την άρνηση.
Κάθε καλλιτέχνης, που συμμετέχει στην έκθεση μπορεί να αποτυπώσει και να
εκφράσει τι είναι ή τι δεν είναι η αγάπη με τη χρήση καλλιτεχνικών μέσων
(επιτρέπονται όλες οι τεχνικές).

Call for Entries
Οι προτάσεις πρέπει να είναι πρωτότυπα έργα τέχνης που δεν έχουν
δημοσιευθεί ή εκτεθεί προηγουμένως σε μορφή landscape format.
Τα έργα πρέπει να αποτελούν ιδιοκτησία του καλλιτέχνη, χωρίς να
συμπεριλαμβάνουν πνευματικά δικαιώματα.
Ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλει από ένα έργο.
Τα έργα πρέπει να παρουσιάζονται σε οριζόντια μορφή, 40χ20.
Τα έργα πρέπει να υποβάλλονται ως αρχεία JPG 400x200 mm με ανάλυση
300 dpi Αποθηκευμένα σε ανάλυση χρώματος RGB.
Δεν υπάρχουν τέλη συμμετοχής.
Από τις προτάσεις που θα αποσταλούν θα επιλεγούν 12 (δώδεκα) έργα για
την τελική έκθεση.
Οι προτάσεις θα τύχουν αξιολόγησης (με βάσει τα κριτήρια που έχουν
τεθεί)από τους διοργανωτές και συγκεκριμένα από την Ana Dokic και την
ομάδα της, ώστε να καταλήξουν στην τελική επιλογή των έργων που θα
εκτεθούν.
Πνευματικά Δικαιώματα
Η αρχική εικόνα/έργο παραμένει στην ιδιοκτησία του καλλιτέχνη.
Οι εκτυπώσεις που θα εκτεθούν θα είναι ιδιοκτησία
του THE BOOK IN THE CENTRE και μέρος της περιοδεύουσας έκθεσης LOVES
ME / LOVES ME NOT.

•
•
•

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των εικόνων για
διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση προς
τον καλλιτέχνη.
Ο διοργανωτής θα ενημερώνει τον καλλιτέχνη του οποίου η
απεικόνιση/έργο χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς
(κονκάρδες, σημειωματάρια κτλ.).
Ο διοργανωτής θα ενημερώνει επίσης όλους τους καλλιτέχνες για τις
ημερομηνίες και τους χώρους των επερχομένων εκθέσεων.

Όλοι οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα LOVES ME / LOVES
ME NOT θα πρέπει να είναι επαγγελματίες καλλιτέχνες, σχεδιαστές,
ζωγράφοι και / ή εικονογράφοι.
Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα LOVES ME / LOVES ME NOT δεν υπάρχει
αμοιβή.
Εκτός από το έργο, όλοι οι καλλιτέχνες πρέπει να στείλουν τη φωτογραφία
και το βιογραφικό τους στα Αγγλικά.
Χώρος έκθεσης: Γκαλερί ΑΠΟΘΗΚΗ (Γεροσκήπου – Πάφος)
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 20-27 Σεπτέμβρη 2017
Διοργανωτές : THE BOOK IN THE CENTER, Ζάγκρεμπ
Συνδιοργανωτές:
-

Υπουργείο Πολιτισμού Κροατίας, Δήμος Ζάγκρεμπ
Δήμος Γεροσκήπου
Cross Culture International Foundation Cyprus (CCIFC)

Οι καλλιτέχνες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι 20 Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Μαρίνα Σωκράτους Αριστοδήμου, Τηλ. 99647987 email: marina_soc@yahoo.gr
Ελίζα Χριστοφόρου, Τηλ. 96375185

Για αποστολή των έργων και των στοιχείων συμμετοχής βλ. πιο κάτω.

SUBMISSION GUIDELINES
Print Spec. (for exhibition)

Upload Spec. (for email)

Orientation: landscape
File format: TIFF
Resolution: 300 dpi
Color Format: CMYK
Dimensions: 400x200mm

Orientation: landscape
File format: JPEG
Resolution: 72 dpi
Color Format: RGB
Dimensions: 400x200mm
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We are looking forward
to your participation in this project!

CONTACT
International art project Voli Me / Ne Voli Me
Author of the the project:
Ana Dokic
dokic_ana@yahoo.com
Facebook VOLI ME/NE VOLI ME
https://www.facebook.com/Voli-Me-Ne-Voli-Me1003413186354496/

The illustrations are to be sent to the following adresses:
Aleksandra Nina Knežević
masinanina@gmail.com;
Ana Đokić
dokic_ana@yahoo.com

