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Φιλοξενία Καλλιτεχνών 

(Plein Air) 

Καλαβασός 

19-27 Αυγούστου 

"Κάθε φύλλο της ελιάς έσταζε φως" - Νίκος Καζαντζάκης 

 
Το Ε.ΚΑ.ΤΕ. σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλαβασού, διοργανώνουν την πρώτη 

καλλιτεχνική φιλοξενία στο ιστορικό χωρίο Καλαβασός. 

Οι καλλιτέχνες καλούνται να διαπραγματευτούν με την κουλτούρα γύρω από την "Ελιά" ως το 

αντικείμενο έμπνευσης τους. Αφορμή το φεστιβάλ το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Καλαβασό 

τον Οκτώβριο και στο oποίο θα φιλοξενηθεί έκθεση με τα έργα των καλλιτεχνών από το 

residency.  

Οι φιλοξενίες καλλιτεχνών στις κοινότητες γενικότερα διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη του πολιτισμού της χώρας μας. Φέρουν τον κόσμο κοντά στην τέχνη και τη 

δημιουργική διαδικασία, δίνοντας παράλληλα στα χωριά μας μια θέση στον πολιτιστικό χάρτη 

και ενεργή παρουσία στα εικαστικά δρώμενα και στον πολιτισμό γενικότερα.  

Παράλληλα του residency, καλλιτέχνες/τεχνίτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Καλαβασό, 

θα ανοίξουν τα στούντιο τους προς το κοινό.   

 

Διοργάνωση 
1. Αριθμός επιλογής καλλιτεχνών μέχρι 10 άτομα (η αίτηση για συμμετοχή τηρεί σειρά 

προτεραιότητας)  

2. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 

3. Εκθεσιακός χώρος  

4. Θα γίνει προώθηση δράσης 

Προς Συμμετέχοντες 
1. Ο κάθε καλλιτέχνης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των έργων του. 

2. Ο κάθε καλλιτέχνης είναι υπεύθυνος για τα υλικά που θα χρειαστεί 

3. Κάθε καλλιτέχνης καλείται να γίνει μέρος της συλλογής έργων των δύο οργανισμών 

(Ε.ΚΑ.ΤΕ. και Κοινοτικό Συμβούλιο Καλαβασού), δωρίζοντας 1 έργο στον κάθε ένα. 

Οι αιτήσεις αφορούν φίλους κατόχους κάρτας Ε.ΚΑ.ΤΕ. και μέλη του Επιμελητηρίου κατόχους 

κάρτας ΙΑΑ  

 

Όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή παρακαλούνται να αποστείλουν e-mail στο Ε.ΚΑ.ΤΕ. 

ekatek@cytanet.com.cy μέχρι και τις 3 Αυγούστου.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο Ε.ΚΑ.ΤΕ. (Δευ, Τετ Παρ 10.00πμ-

2.00μμ, Τρ, Πεμ 2.00μμ-6.00μμ) 22466426. 

 

English text follows 
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Artist Residency 

(Plein Air) 

Kalavasos 

19-27 August  

"Every leaf of the olive tree was dreaping light" - Nikos Kazantzakis 

 
The E.KA.TE. in collaboration with the Kalavasos Community Council, organizes the first 

Artistis Residency in the historical village of Kalavasos. 

The artists are invited to make work arising from notions around oleo culture and the "Olive Tree 

".This is inspired by the festival that will be held in Kalavasos in October and will host an 

exhibition of works by artists from the residence. 

Artists Residencies in communities in general plays a very important role in the development of 

our country's culture. They bring people close to art and to the creative process, while giving our 

villages an active presence in Art affairs and culture in general. 

Parallel to the Residency Artisans working in Kalavasos will also open their studios to the public  

 

Organisers 

It will host up to 10 people (application holds a priority order) 

2. Including food and accommodation  

3. Exhibition space 

4. Event promotion  

 

To Participants 

1. Each artist is responsible for the safety of his/her works. 

2. Each artist is responsible for his/her materials  

3. Artists are invited to participate to the Art collection of the two organizations (E.KA.TE. and 

the Kalavasos Council), by donating a piece of work to each. 

The applications concern friends of the Chamber with EKA.TE. card and members of the 

Chamber holding IAA card. 

 

Artists that are interested in participating are kindly requested to send an e-mail to 

E.KA.TE. ekatek@cytanet.com.cy by August 3.  
For more information, please contact E.KA.TE. (Mon, Thu Fri 10.00am-2.00pm, Tues, Thurs 

2.00pm-6.00pm) 22466426. 
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