Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού)
Μέλος της FIAP

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Τεύχος V

Νοέμβριος — Δεκέμβριος 2017

Με δυο λόγια...
Αγαπητά μας μέλη,
Επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρόγραμμα των νέων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του ομίλου μας καθώς και για
άλλα πολλά και ενδιαφέροντα.

‘’Για εμένα, η φωτογραφική



Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου, διοργανώνουμε έκθεση φωτογραφίας, με τίτλο
«Μαζί, αλλάζουμε το πρόσωπο του ανδρικού καρκίνου», με την συνεργασία του κινήματος Movember Cyprus και του Πολυχώρου ‘Ρόδι’. Μια
όμορφη και συμβολική έκθεση, για φιλανθρωπικό σκοπό, μέσα στα πλαίσια
του Movember 2017.

ιχνογραφίας, ένα όργανο

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, θα διεξαχθεί ο 4ος Φωτογραφικός Διαγωνισμός 6 Φωτο-Ώρες. Ο επιτυχημένος και πρωτότυπος αυτός διαγωνισμός,
που έγινε θεσμός, συνεχίζεται για 4η συνεχή χρονιά. Ενημερωθείτε, πιο
κάτω, πώς μπορείτε να λάβετε μέρος.

μής, η οποία, με οπτικούς







Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου, θα έχουμε την έκθεση από τον Παγκύπριο
Διαγωνισμό Φωτογραφίας, που διοργάνωσε ο Δήμος Λεμεσού, με τη συνεργασία της ΦΕΚ Λεμεσού, με τίτλο: «Λεμέσια 2017: Αθλητισμός με ουσία, χωρίς ουσίες»
Για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις του διμήνου, ενημερωθείτε εντός του ενημερωτικού μας.
ΦΕΚ (Λεμεσός)

μηχανή, είναι ένα τετράδιο
διαίσθησης και αυθορμητισμού, ο αφέντης της στιγόρους, αμφισβητεί και αποφασίζει ταυτόχρονα…’’
- Henri Cartier-Bresson (1908—2004)

Σε αυτό το τεύχος
• Movember 2017

(Έκθεση Φωτογραφίας)
• 6 ΦΩΤΟ-ΩΡΕΣ 2017

(Διαγωνισμός)
• ΛΕΜΕΣΙΑ 2017

(Έκθεση Φωτογραφίας)
• Διεθνής Διαδικτυακός Δια-

γωνισμός (CIDPC 2017)
(Προβολή)
• Θέλω να μάθω την φωτο-

γραφική μου μηχανή
(Φωτογραφική Συνάντηση)
• Λεμεσός: Μια πόλη ο

κόσμος όλος
(Έκθεση Φωτογραφίας)

Από την περσινή διοργάνωση του Διαγωνισμού 6 Φωτο-Ώρες

Τι είναι το
Movember
Η λέξη Movember, προέρχεται
από την σύντμηση των λέξεων Mo
-ustache/ μουστάκι και No-vember/
Νοέμβριος.
Η ιδέα ξεκίνησε στην Αυστραλία το
2003, από μια παρέα νέων που
ήθελαν να επαναφέρουν το παλιό
στυλ των ανδρών με μουστάκι,
μέχρι που αποφάσισαν να το κάνουν για καλό σκοπό! Έτσι, με τον
καιρό, η κίνηση, επεκτάθηκε παγκόσμια, προσπαθώντας να
«ξυπνήσει» το ανδρικό φύλο σε
θέματα υγείας και να αλλάξει την
απροθυμία τους όσον αφορά στην
επίσκεψη στο γιατρό.

MO ART exhibition
«Movember 2017»
Έκθεση Φωτογραφίας

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017, 7.30μμ
Στον Πολυχώρο ‘ΡΟΔΙ’
Μέσα στα πλαίσια του φετινού ‘Movember’, η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου
(Τμήμα Λεμεσού), μαζί με το Movember Cyprus και τον Πολυχώρο Ρόδι,
διοργανώνουν φωτογραφική έκθεση, στον Πολυχώρο Ρόδι, στις 21 & 22 Νοεμβρίου 2017, με θέμα, τι άλλο, το αντρικό μουστάκι.
Μέλη και φίλοι της ΦΕΚ Λεμεσού, πρόσφεραν, αφιλοκερδώς, φωτογραφίες
τους, με θέμα το μουστάκι, με σκοπό να εκτεθούν και να πωληθούν. Τα έσοδα,
θα προσφερθούν στο κίνημα ‘Movember Cyprus’, για φιλανθρωπικό σκοπό
(για την ενημέρωση, πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, των
όρχεων αλλά και της ψυχικής υγείας των ασθενών).
Επιμελητής της έκθεσης, είναι ο καθηγητής φωτογραφίας Νίκολας Κωνσταντίνου.
Η έκθεση, θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου,
με ώρες επισκέψεων: 10.00πμ—1.00μμ και 4.00μμ—9.00μμ)

Διοργανωτές & Υποστηρικτές:

Το Movember, υποστηρίζει παγκόσμιας κλάσης προγράμματα για
την υγεία του προστάτη. Τα προγράμματα αυτά, με την καθοδήγηση του Movember Foundation,
επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του
κοινού, βοηθώντας τους άνδρες να
ζήσουν και πέρα από τον καρκίνο
και να παραμείνουν ψυχικά υγιείς.
Ως ανεξάρτητη παγκόσμια φιλανθρωπική κίνηση, το Movember,
ευελπιστεί να αλλάξει το πρόσωπο
του ανδρικού καρκίνου.

Αργυρώ Χριστοδούλου AFIAP
Κατηγορία: Φωτογραφία Δρόμου

Γιάννος Ζαχαρίου AFIAP
Κατηγορία: Συμμετρία

Σοφία Παυλίδου
Κατηγορία: Συμμετρία

6 Φωτο-Ώρες 2017
Ένας πρωτότυπος Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017, στις 10.00πμ
Εκκίνηση από το Οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού
Κωνσταντίνος Τεμένος
Κατηγορία: Ανάποδα

Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού), διοργανώνει, για 4 η συνεχή
χρονιά, τον πρωτότυπο Φωτογραφικό Διαγωνισμό με τίτλο “6 Φωτο - ώρες”.
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017.

Ο διαγωνισμός “6 Φωτο – ώρες” διαφέρει από τους κλασσικούς Φωτογραφικούς
Διαγωνισμούς, μια και θέτει χρονικά όρια, όπως το λέει και ο τίτλος του, μέσα στα
οποία, οι φωτογράφοι, θα πρέπει να φωτογραφίσουν 4 (τέσσερα) συγκεκριμένα
θέματα, τα οποία θα τους ανακοινωθούν τη στιγμή της εκκίνησης.
Οι φίλοι της φωτογραφίας, καλούνται να εκφραστούν φωτογραφικά και να προσεγγίσουν, όσο αυτοί πιστεύουν καλύτερα, τα 4 (τέσσερα) θέματα, επιλογή των κριτών, τα οποία, μέχρι τη στιγμή της εκκίνησης, παραμένουν μυστικά.
Χρίστος Χριστοδούλου
Κατηγορία: Ανεστίαστο

Η διοργάνωση θα κορυφωθεί με έκθεση των φωτογραφιών που θα διακριθούν σε
ημερομηνία και χώρο που θα ανακοινωθεί αργότερα. Για περισσότερες λεπτομέρειες και όρους συμμετοχής: www.cps.com.cy & FB: cps Limassol Branch.
Θα δοθούν τέσσερα βραβεία, ένα σε κάθε κατηγορία.

«Οι περσινοί νικητές»

Ο νικητής με την ψηλότερη συνολική βαθμολογία, θα λάβει ένα μεγάλο δώρο.

Λεμέσια 2017: Αθλητισμός με
ουσία, χωρίς ουσίες
Έκθεση Φωτογραφίας

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017, στις 6.00μμ
Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού
Με το μήνυμα «Αθλητισμός με ουσία, χωρίς ουσίες» ο Δήμος Λεμεσού διοργάνωσε, για 18η χρονιά, τα ΛΕΜΕΣΙΑ 2017.
Η έναρξη της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε, για πρώτη
φορά φέτος, τον Μάιο και οι εκδηλώσεις των Λεμεσίων, συνεχίστηκαν μέχρι τις
22/10/2017.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οργανώθηκαν αθλητικές δραστηριότητες όπου μπορούσαν να συμμετάσχουν όχι μόνο αθλητές, αλλά και πολίτες όλων των ηλικιακών
ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παράλληλα με τα αθλήματα, προκηρύχθηκε και
Παγκύπριος Φωτογραφικός Διαγωνισμός με θέμα τα ΛΕΜΕΣΙΑ 2017, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού).
Επιστέγασμα όλης αυτής της πολύμηνης διοργάνωσης, είναι η έκθεση φωτογραφίας, που θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου 2017, όπου θα βραβευτούν οι νικητές και θα
παρουσιαστούν τόσο οι διακεκριμένες φωτογραφίες όσο και άλλες που επιλέγηκαν
από την κριτική επιτροπή.

Στιγμιότυπα από τις
διοργανώσεις

Διεθνής Διαδικτυακός
Διαγωνισμός Ψηφιακής
Φωτογραφίας ‘CIDPC 2017’
Προβολή

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017, 7.30μμ
Αίθουσα προβολών του οικήματος της ΦΕΚ Λεμεσού
Σας προσκαλούμε στην προβολή των φωτογραφιών που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό
Cyprus International Digital Photo Competition 2017 (CIDPC 2017).

Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, νιώθει ιδιαίτερα περήφανη για την μεγάλη επιτυχία
που σημείωσε και φέτος, ο Διεθνής Διαδικτυακός Διαγωνισμός CIDPC, με patronage
της FIAP, PSA, ISF, ICS, GPU, ICS και ΕΦΕ και συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες και τους βραβευθέντες.
Ελάτε όλοι λοιπόν, να απολαύσουμε τα μοναδικά και ενδιαφέροντα έργα που διακρίθηκαν.
Παρουσίαση και σχολιασμό, θα κάνει το μέλος μας, Γρηγόρης Παναγιώτου EFIAP,

PSA 3*, RISF-2, FISF, ο οποίος ήταν και ο Project Manager του διαγωνισμού.
Ο Γρηγόρης, θα μας μιλήσει επίσης και για τον μεγάλο αυτό διαγωνισμό, για το πώς
μπορεί κάποιος να λάβει μέρος, τι να προσέξει σχετικά με την δομή του διαγωνισμού
καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για αυτόν έτσι ώστε να έχει μια επιτυχημένη
συμμετοχή.

CIDPC 2017
Ο διαγωνισμός, έληξε στις
28 περασμένου Μαΐου.
Έλαβαν μέρος 533 καλλιτέχνες φωτογράφοι, από 57
χώρες με συμμετοχή 5640
φωτογραφιών.
Η κριτική, πραγματοποιήθηκε από τις 9 μέχρι τις 11 Ιουνίου 2017, με κριτές τους:
Romain Nero EFIAP/g,
HonEFIAP από το Λουξεμβούργο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της FIAP,
Dr. Yuriy Titovets, ESFIAP
από την Ουκρανία, Ανδρέα
Λ. Ανδρέου, EFIAP/d1,
HonEFIAP, PhenixISF,
RISF8, ICS/Saffiri, GPUVIP4, GPU-CR4, GMS, Nassim Eloud EFIAP, FISF,
RISF3 και Ερατώ Καντούνα,
EFIAP/b.

Θέλω να μάθω τη
Φωτογραφική μου Μηχανή
Φωτογραφική Συνάντηση
με τον καθηγητή φωτογραφίας Νίκολα Κωνσταντίνου

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017, 6.30μμ
Στο Οίκημα ΦΕΚ Λεμεσού
Η ΦΕΚ Λεμεσού, με χαρά ανακοινώνει πως εντάσσει στις εκδηλώσεις της, τις ‘Φωτογραφικές
Συναντήσεις’. Πρόκειται για μια φωτογραφική συνάντηση που ευελπιστούμε να κάνουμε μια
φορά τον μήνα, με ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά.
Μέλη και φίλοι της ΦΕΚ, θα μπορούν να έρχονται για ένα καφέ που θα συνοδεύεται με μάθημα
φωτογραφίας, κυρίως πάνω σε τεχνικά θέματα. Επίσης, οι παρευρισκόμενοι, θα μπορούν να
θέτουν απορίες που τυχόν να έχουν πάνω σε τέτοιας φύσης θέματα.
Ο καθηγητής φωτογραφίας, Νίκολας Κωνσταντίνου, θα είναι πρόθυμος να απαντήσει μα και να
λύσει κάθε τεχνική ή άλλη απορία, μέσα από μια χαλαρή και ‘παρείστικη’ ατμόσφαιρα.
Κάθε φορά, θα ανακοινώνουμε το θέμα, την ημερομηνία και την ώρα και το μόνο που έχετε να
κάνετε εσείς, είναι να δηλώνετε τη συμμετοχή σας.
Το θέμα της πρώτης μας φωτογραφικής συνάντησης θα είναι ‘Θέλω να μάθω την Φωτογραφική μου Μηχανή’, με όποιες απορίες μπορεί να έχετε και θα θέλατε να λύσετε.
Φέρτε λοιπόν τις κάμερες σας και ο Νίκολας θα απαντήσει στα ερωτήματα σας. Θα σας παρακαλούσαμε να έχετε έτοιμες τις απορίες σας έτσι ώστε να μην καθυστερεί η ροή του μαθήματος
και να απαντηθούν όσες περισσότερες ερωτήσεις γίνεται.
Το δικαίωμα συμμετοχής στις συναντήσεις αυτές, για τα μέλη της ΦΕΚ και για τους μαθητές στα
Φωτογραφικά Σεμινάρια που διοργανώνει, είναι δωρεάν. Για μη μέλη, είναι € 10.
Επικοινωνήστε μαζί μας, για να δηλώσετε συμμετοχή.

Λεμεσός: Μια Πόλη ο Κόσμος όλος
Έκθεση Φωτογραφίας

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017
Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού
ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟ’’
Ένα ‘’κλικ’’ για τη διαφορετικότητα

Θέλοντας να προβληθεί και να αναδειχθεί ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της Λεμεσού και η
συνεισφορά των μεταναστών, προσφύγων και υπηκόων τρίτων χωρών, στην τοπική κοινωνία,
έγινε φωτογραφικός διαγωνισμός, τον οποίο διοργάνωσαν ο Δήμος Λεμεσού και η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού).
Ο διαγωνισμός με τίτλο ‘’Λεμεσός: Μια πόλη ο κόσμος όλος’’, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
του ομώνυμου έργου ένταξης από τοπικές αρχές.
Στόχος ήταν, οι φωτογραφίες που υποβλήθηκαν, να προβάλουν την πόλη της Λεμεσού ως
χώρο αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων και πολιτισμών, με έμφαση στην πολιτιστική, κοινωνική, αναπτυξιακή και οικονομική συμβολή των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνία που
τους έχει υποδεχτεί.
Στο διαγωνισμό, ο οποίος έληξε στις 11 Νοεμβρίου 2017, μπορούσαν να λάβουν μέρος τόσο
επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες φωτογράφοι, από όλη την Κύπρο.
Οι βραβευμένες φωτογραφίες από τον διαγωνισμό, μαζί με άλλες επιλεγμένες, από τους κριτές,
παρουσιάζονται στην έκθεση, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, στις 11 Δεκεβρίου 2017. Η ακριβής ώρα των εγκαινίων, θα ανακοινωθεί αργότερα.

Ο διαγωνισμός αυτός,
διοργανώθηκε μέσα στα
πλαίσια του έργου
«Λεμεσός: Μια πόλη,
ο κόσμος όλος».
Στόχος της δράσης, είναι η προβολή της Λεμεσού ως μια πολυπολιτισμική παράκτια μητρόπολη και η ανάδειξη του
πολυπολιτισμικού της
χαρακτήρα.

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου
(Τμήμα Λεμεσού)
_______________
Οδός Αγκύρας, 120,
1ος όροφος
3042—Λεμεσός.
Τ. Θ. 56424, 3306—Λεμεσός.
Τηλ.: 25384381
E-mail: cps.limassol@primehome.com
Web: www.cps.com.cy
CPS Limassol Branch

Επαρχιακή Επιτροπή ΦΕΚ Λεμεσού:
Μάριος Ιωαννίδης

Πρόεδρος
Μιχάλης Ευσταθίου

Αντιπρόεδρος
Αργυρώ Χριστοδούλου AFIAP

Γραμματέας
Αθηνούλα Καρούζη EFIAP

Ταμίας
Ερατώ Καντούνα EFIAP/ b

10ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας
ΛΕΜΕΣΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2017

Υπεύθυνη Εκθέσεων
Sebough Voskeritchian LMPA

Μέλος

Λήξη Διαγωνισμού: 10 Ιανουαρίου 2018
Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, προκήρυξε τον 10ο Παγκύπριο Φωτογραφικό Διαγωνισμό, με θέμα
«ΛΕΜΕΣΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2017».
Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι παρμένες από το ‘Λεμεσιανό Καρναβάλι 2017’ μόνο. Ο κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μέχρι 10 έγχρωμες φωτογραφίες, σε ψηφιακό αρχείο jpg, σε CD, από τις οποίες ΜΟΝΟ ΔΥΟ να παρουσιάζουν Καρναβαλίστικο
Πορτραίτο.
Οι φωτογραφίες, πρέπει να είναι παρμένες από οποιεσδήποτε εκδηλώσεις του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, καθ’ όλη την περίοδο του,
π.χ. την παιδική και τη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση, εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης, κανταδόρους, άρματα, υπαίθριους χορούς, διάκοσμο πόλης, έθιμα και γενικά ό,τι αφορά το καρναβάλι της Λεμεσού την περίοδο αυτή.
Μετά την κριτική, οι φωτογραφίες που θα βραβευθούν καθώς και αυτές που θα αναρτηθούν, θα ζητηθεί, από τους δημιουργούς τους, να τις τυπώσουν και
να τις παραδώσουν για την έκθεση.
Για τα μέλη της ΦΕΚ, με τακτοποιημένη τη συνδρομή τους, για μαθητές, φοιτητές και στρατιώτες, η συμμετοχή είναι € 5 ενώ για μη μέλη είναι € 10. Οι
συμμετοχές να παραδίδονται στο οίκημα της Φ.Ε.Κ. Λεμεσού.

Πληροφορίες και έντυπα όρων συμμετοχής, μπορείτε να βρίσκετε στην ιστοσελίδα της ΦΕΚ www.cps.com.cy καθώς και
στο οίκημα μας.
Προετοιμασία, σχεδιασμός και επιμέλεια Ενημερωτικού
Αργυρώ Χριστοδούλου AFIAP

