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Με δυο λόγια...

Η ΦΕΚ Λεμεσού
σας εύχεται

Αγαπητά μας μέλη,
Επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα των νέων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του ομίλου μας καθώς και για άλλα ενδιαφέροντα.









Την Τρίτη 17 Απριλίου, η Μαρίνα Γεραλή, θα μας κάνει μια άκρως ενδιαφέρουσα
παρουσίαση, για το «Βιβλίο του καλλιτέχνη», σε σχέση με τη φωτογραφία. Η Μαρίνα Γεραλή σπούδασε Book Arts (BA Hοns), με εξειδίκευση στη καλλιτεχνική βιβλιοδεσία και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MA in Book Arts, με ιδιαίτερη έμφαση στα βιβλία
καλλιτεχνών.
Την Τρίτη 24 Απριλίου, το μέλος της ΦΕΚ, Κούλης Αρκατίτης EFIAP/ b, θα μας ταξιδέψει στον μαγικό κόσμο της φωτογραφίας, αλλά μέσα από τα δικά του μάτια.
“Σου αρέσει η φωτογραφία; Κάνε την τρόπο ζωής”. Έτσι μας παροτρύνει ο Κούλης,
ο οποίος ‘μεταπήδησε’, από την καλλιτεχνική φωτογραφία, στην πλήρη απασχό
λησή του με αυτή.
Την Πέμπτη 26 Απριλίου, ο καθηγητής φωτογραφίας, Νίκολας Κωνσταντίνου, μας
καλεί, για μια ακόμα Φωτογραφική Συνάντηση. Αυτή τη φορά, το θέμα που θα μας
παρουσιάσει είναι το «Βάθος Πεδίου: φωτογραφικές τεχνικές και πρακτικές
εφαρμογές».
Το Σάββατο 28 Απριλίου 2018, θα έχουμε τα εγκαίνια και τη βράβευση των νικητών,
της έκθεσης με τίτλο Κύπρος: Φυσικά Τοπία, Ξηρά και Θάλασσα, από τον ομώνυμο μεγάλο φωτογραφικό διαγωνισμό, που διοργανώσαμε με το Κυπριακό Κέντρο
Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.).
Περισσότερες λεπτομέρειες, για τις εκδηλώσεις μας, ενημερωθείτε εντός του
ενημερωτικού μας.

“Δεν υπάρχουν κανόνες
για τις καλές φωτογραφίες,
υπάρχουν μόνο καλές φωτογραφίες»
- Ansel Adams
1902—1984

Ο Ansel Adams, φωτογραφίζοντας το ‘Yosemite National Park’

[Γύρω στα 1942]

Μαρίνα Γεραλή

«Βιβλία καλλιτεχνών και
Φωτογραφία»
Διάλεξη/ Παρουσίαση από την Μαρίνα Γεραλή

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018, 7.30μμ
Στο Οίκημα της ΦΕΚ (Λεμεσός)
Στις αρχές του 20ου αιώνα, διακρίνεται ένας έντονος
πειραματισμός, στη δομή και αισθητική του βιβλίου.
Αυτός ο πειραματισμός, εμφανίζεται και αναπτύσσεται σε όλα τα avant-garde κινήματα του 20ου αιώνα
όπου, μέχρι τις δεκαετίες του 1960 & 1970, «το βιβλίο του καλλιτέχνη», ωριμάζει σαν ένα ξεχωριστό
πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης.
Πρωτοπόρο αυτής της έκφρασης, θεωρήθηκε το
πολυσυζητημένο και γνωστό βιβλίο με
τίτλο
“Twentysix Gasoline Stations”, από τον Ed
Ruscha, ως το πρώτο σύγχρονο φωτο-εννοιολογικό
βιβλίο του καλλιτέχνη. Εστιάζοντας σε αυτό, η Μαρίνα Γεραλή, θα μας θα μιλήσει για τα στοιχεία που συνθέτουν τα χαρακτηριστικά των βιβλίων σε γενικότερο πλαίσιο, αλλά θα δούμε και τι συνιστά ένα βιβλίο ως μια μορφή σύγχρονης τέχνης.
Κάθε βιβλίο, είναι μια μεταφορά, ένα
αντικείμενο συσχετισμών και ιστορίας,
πολιτιστικών σημασιών και αξιών, παραγωγής, πνευματικών δυνατοτήτων
και ποιητικών χώρων και όλα αυτά μαζί,
αποτελούν μέρος του πεδίου, από το
οποίο, το βιβλίο του καλλιτέχνη, αποκομίζει την ταυτότητά του.

Στον 21ο αιώνα, με την διάδοση του
διαδικτύου, της ψηφιακής εκτύπωσης (digital printing) και των τεχνολογιών εκτύπωσης
κατά ζήτηση (print-on-demand technology), οι αυτό-εκδόσεις (independent artistic
publishing), έχουν γίνει ευρέως διαθέσιμες.
Τα τελευταία 15 χρόνια, καλλιτέχνες, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες και φωτογράφοι, έχουν
δημιουργήσει ένα νέο είδος βιβλίου, βασισμένο στο ύφος των βιβλίων του 20ού αιώνα.

Η Μαρίνα Γεραλή έχει σπουδάσει Book Arts (BA Hοns), στο
London College of Communication, με εξειδίκευση στη καλλιτεχνική βιβλιοδεσία. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο MA in Book Arts,
με ιδιαίτερη έμφαση στα βιβλία
καλλιτεχνών, από το University
of Arts του Λονδίνου. Έχει παρουσιάσει το έργο της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις και
διακρίθηκε με το «Βραβείο Συνέργειας Arquetopia», από το
Μεξικό, το 2015.
Η έρευνα της, επικεντρώνεται
στο βιβλίο, ως έργο τέχνης. Τα
ερευνητικά της ενδιαφέροντα,
όπως και πρακτική, εξετάζουν το
βιβλίο ως ένα ιστορικό αντικείμενο, μέσα από τις ποικίλες μεθόδους παραγωγής και πολιτιστικής σημασίας του, που συνδέονται στενά με την ανάπτυξη της
γλώσσας και της τεχνολογίας.

Κούλης Αρκατίτης
EFIAP/ b

Φωτογραφία του Κούλη Αρκατίτη

«Σου αρέσει η φωτογραφία;
κάνε την τρόπο ζωής!»
Παρουσίαση από τον Κούλη Αρκατίτη EFIAP/ b

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018, 7.30μμ
Στο Οίκημα της ΦΕΚ (Λεμεσός)

Σου αρέσει η φωτογραφία; Κάνε την τρόπο ζωής! Αυτό μας παροτρύνει ο
Κούλης Αρκατίτης EFIAP/b, ο οποίος θα μας ‘ταξιδέψει’ στον μαγικό κόσμο
της φωτογραφίας, μέσα από τα δικά του μάτια. Τόσο πολύ αγάπησε αυτή τη
μορφή τέχνης που, από την καλλιτεχνική φωτογραφία, έφτασε στο να απασχολείται πλήρως με αυτή.
Με την επιστροφή του από την Αμερική το 1991, έγινε μέλος της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου και αργότερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Λευκωσίας. Τον Οκτώβριο του 1998, παρουσίασε την πρώτη του ατομική Παγκύπρια έκθεση Ψηφιακής φωτογραφίας, στην γκαλερί Αποκάλυψη. Ταυτόχρονα, δημιουργεί το παιδικό βιβλίο «Μπλουμ», στο οποίο παρουσιάζει μια πρωτοποριακή τεχνική ψηφιακής φωτογραφίας, συνδυασμένη με ζωγραφική.
Από τότε, έχει αποσπάσει πολλές διακρίσεις, με τουλάχιστο 300 φωτογραφίες, αναρτημένες σε διεθνή σαλόνια, σε πάνω από 30 χώρες. Εδώ, συμπεριλαμβάνονται και πέντε χρυσά βραβεία στο ‘Austrian Super Circuit’. Έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο σε 7 διεθνείς Biennale. Το περιοδικό ‘Photo-Life’,
τον παρουσίασε σαν νικητή στο ‘2004 Image International Photo Contest’.
Έργα του, αναρτώνται στο ‘International Photography Museum Καταλονίας’
στην Ισπανία. Πέρσι, έφερε, για πρώτη φορά στην Κύπρο, ένα από τα πρώτα
βραβεία του διεθνή διαγωνισμού ‘Food Photographer of the Year’ που διεξήχθη στο Λονδίνο.
Η αγάπη του για την φωτογραφία, τον οδήγησε, στο να αλλάξει καριέρα (από
marketing στην Τράπεζα Κύπρου), στράφηκε στην φωτογραφική τέχνη, την
οποία έκανε τρόπο ζωής!
Μάθε λοιπόν τις δυσκολίες και τα προτερήματα της τέχνης αυτής, ρώτησε ότι
θέλεις να μάθεις και δες απίθανες φωτογραφίες σε αυτή την περιεκτική
παρουσίαση.

Δείγμα δουλειάς του Κούλη Αρκατίτη

«Βάθος Πεδίου:
Φωτογραφικές τεχνικές
και πρακτικές εφαρμογές»
Φωτογραφική Συνάντηση
με τον καθηγητή φωτογραφίας Νίκολα Κωνσταντίνου

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018, 6.30μμ
Στο Οίκημα της ΦΕΚ (Λεμεσός)
Η ΦΕΚ Λεμεσού, συνεχίζει τις ‘Φωτογραφικές Συναντήσεις’ που έχει εντάξει στις εκδηλώσεις της και σας προσκαλεί στην 3η Συνάντηση, με τον καθηγητή φωτογραφίας, Νίκολα Κωνσταντίνου, με θέμα, αυτή τη φορά, ‘Βάθος Πεδίου : Φωτογραφικές τεχνικές και
πρακτικές εφαρμογές’.
Το "Βάθος Πεδίου", στην φωτογραφία, αναφέρεται στα κοντινότερα και μακρύτερα από
το αντικείμενο της φωτογραφίας στοιχεία, που μπορούν να καταγραφούν καθαρά, με την
σωστή ρύθμιση της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής.
Όπως όλοι που ασχολούμαστε με τη φωτογραφία γνωρίζουμε, τα μεγαλύτερα διαφράγματα, παράγουν μικρότερο βάθος πεδίου, άρα τα μικρότερα διαφράγματα, παράγουν
μεγαλύτερο βάθος πεδίου. Είναι λοιπόν σημαντικό, στην δημιουργική φωτογραφία, να
έχουμε καλή γνώση του αυτού του παράγοντα, για να έχουμε καλύτερα και επιθυμητά
αποτελέσματα.
Ελάτε, λοιπόν, στην φωτογραφική συνάντηση, για να μάθουμε όσο το δυνατό περισσότερα για το ‘Βάθος Πεδίου’, τις πρακτικές εφαρμογές του και να κατανοήσουμε, καλύτερα,
τις τεχνικές του παραμέτρους. Ο Νίκολας, θα είναι πρόθυμος, όπως πάντα, να απαντήσει σε κάθε σας ερώτημα και απορία.
Επικοινωνήστε μαζί μας, για να δηλώσετε συμμετοχή.

Αριστείδης Καλογήρου

“Ομίχλη” - 1ο Βραβείο

«Κύπρος: Φυσικά Τοπία,
Ξηρά και Θάλασσα»
Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας

Κωνσταντίνος Παναγίδης EFIAP
“Στην Ομίχλη” - Judges’ choice

Σάββατο, 28 Απριλίου 2017, 6.00μμ
Αίθουσα Εκθέσεων του οικήματος της ΦΕΚ (Λεμεσός)
Σας προσκαλούμε στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας και τη βράβευση, από
τον Παγκύπριο Διαγωνισμό Φωτογραφίας που διοργάνωσε η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού με το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής
Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.), με θέμα ‘Κύπρος: Φυσικά Τοπία,
Ξηρά και Θάλασσα.
Μέσα από τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων, θα ‘ταξιδέψετε’ στα υπέροχα
τοπία του νησιού μας, μοναδικά σε χρώμα, ατμόσφαιρα και περιβαλλοντολογική
σημασία.
Τα εγκαίνια, θα τελέσει η Επίτροπος Περιβάλλοντος, κα Ιωάννα Παναγιώτου.
Ελάτε όλοι λοιπόν, να απολαύσουμε τα μοναδικά και ενδιαφέροντα έργα που
διακρίθηκαν.

Χαράλαμπος Χαραλάμπους

“Mandelbrot” - 2ο Βραβείο

Συνδιοργανωτές

«Έκθεση Φωτογραφίας, Μακράς Διαρκείας»
Εγκαίνια Έκθεση Φωτογραφίας
Τρίτη, 8 Μαΐου 2018, 7.30μμ
Στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στη Λεμεσό
Το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού, μας προσκαλεί στα εγκαίνια
έκθεσης φωτογραφίας Μακράς Διαρκείας μελών της ΦΕΚ Λεμεσού και του Φωτογραφικού Ομίλου F/ μηδέν, την Τρίτη 8 Μαΐου 2018, στις 7.30μμ, στην Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών, στη Λεμεσό (Γωνία Γλάδστωνος & Βίκτωρος Ουκγώ).
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει ο έντιμος Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαΐδης.

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

Φωτογραφικοί Διαγωνισμοί
1) Βασίλης Μιχαηλίδης: Φωτο-Γράφω την ποίηση του
Ημερομηνία Λήξης: 28 Απριλίου 2018
Μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το «Έτος Βασίλη Μιχαηλίδη», που διοργάνωσε ο Δήμος Λεμεσού, με την συμπλήρωση εκατό
χρόνων, από τον θάνατο του ποιητή, η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού), διοργανώνει, σε συνεργασία με
το ‘Κανάλι 6’, Παγκύπριο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα «Βασίλης Μιχαηλίδης: Φωτο-Γράφω την Ποίηση του». Σε αυτόν, μπορούν να λάβουν μέρος ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι.

Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και αιτήσεις συμμετοχής, επικοινωνείτε με την ΦΕΚ Λεμεσού ή επισκεφθείτε το οίκημα της, στην
οδό Αγκύρας 120, 1ος όροφος, κάθε Τετάρτη & Σάββατο 4μμ – 8μμ (Τηλ. 25384381) καθώς και τις ιστοσελίδες της ΦΕΚ
www.cps.com.cy και του Κανάλι 6 www.kalani6.com.cy

2) Άγιος Αθανάσιος: Σκηνές Δρόμου
Ημερομηνία Λήξης: 2 Μαΐου 2018
Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Δήμο Αγίου Αθανασίου, σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου ( Λεμεσός ) και
χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: Α) για Ενήλικες και Β) για Μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Oι φωτογραφίες θα πρέπει να παρουσιάζουν σκηνές δρόμου από τον Δήμο Αγίου Αθανασίου. Μέσα από αυτές τις σκηνές δρόμου, θα
μπορούσε να αναδειχθεί και η αρχιτεκτονική, ο χαρακτήρας, το περιβάλλον, οι ανθρώπινες δραστηριότητες και ασχολίες των δημοτών
καθώς και οι πλούσιες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου Αγίου Αθανασίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και αιτήσεις συμμετοχής, επικοινωνείτε με την ΦΕΚ Λεμεσού ή επισκεφθείτε το οίκημα της, στην
οδό Αγκύρας, 120, 1ος όροφος, κάθε Τετάρτη & Σάββατο 4μμ-8μμ (Τηλ. 25384381) καθώς και τις ιστοσελίδες της ΦΕΚ www.cps.com.cy
και του Δήμου Αγίου Αθανασίου www.agiosathanasios.org.cy.

3) Η Κυπερούντα και ο κόσμος της
Ημερομηνία Λήξης: 1η Σεπτεμβρίου 2018
Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων Κυπερούντας, με την στήριξη του Κοινοτικού Συμβουλίου
Κυπερούντας, σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου ( Λεμεσός ).
Μέσα από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν, θέλουμε να δούμε εικόνες που χαρακτηρίζουν το πανέμορφο χωριό της Κυπερούντας,
τις Βυζαντινές εκκλησίες, τους φιλόξενους κατοίκους, τις ασχολίες τους, τα τοπικά τους προϊόντα, την αρχιτεκτονική, τα ήθη και τα έθιμα,
το εξαιρετικό τοπίο του χωριού καθώς επίσης και τις εκδηλώσεις που γίνονται όλο το χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και αιτήσεις συμμετοχής, επικοινωνείτε με την ΦΕΚ Λεμεσού ή επισκεφθείτε το οίκημα της, στην
οδό Αγκύρας 120, 1ος όροφος, κάθε Τετάρτη & Σάββατο 4μμ – 8μμ (Τηλ. 25384381). Μπορείτε ακόμα να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της
ΦΕΚ www.cps.com.cy και του Κέντρου Νεότητας Κυπερούντας https://www.facebook.com/knkyperoundas, του Συνδέσμου
Αποδήμων & Φίλων Κυπερούντας ’ΤΟ ΚΥΠΕΡΟΝ’ https://www.facebook.com/tokyperon/
Σχεδιασμός και Σύνταξη ενημερωτικού: Αργυρώ Χριστοδούλου AFIAP

