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Ανοικτή Πρόσκληση 
Προκήρυξη Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού 

Για Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων 

Κοινότητα Ξυλοφάγου 
 

Η Κοινότητα της Ξυλοφάγου  προκηρύσσει ανοικτό καλλιτεχνικό διαγωνισμό για την 

ανέγερση Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων του 1964  και της Τουρκικής εισβολής 

του 1974. Το μνημείο θα είναι μόνιμα εγκατεστημένο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

στην πλατεία της Κοινότητας, στην περιοχή Πλατεία Ηρώων.  

 

Δικαιούχοι: 

 

1. Ο παρών διαγωνισμός είναι ανοικτός σε μεμονωμένους καλλιτέχνες, ή ομάδες 

καλλιτεχνών, που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

2. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι ομάδα καλλιτεχνών, θα πρέπει να 

καθορίζεται ένα πρόσωπο ως εκπρόσωπος των υπολοίπων, με το οποίο η κριτική 

επιτροπή θα μπορεί να συνδιαλέγεται. 

 

 

Οι καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος θα πρέπει να παραδίδουν το 

σκεπτικό της πρότασής τους σε φάκελο μαζί με μακέτα του έργου, ανώνυμα. Στη θέση 

του ονόματος θα βάζουν ένα δικό τους κωδικό αριθμό ο οποίος θα αναγράφεται τόσο στο 

φάκελο όσο και στη μακέτα. Ο ίδιος κωδικός θα μπει και σε ένα άλλο μικρότερο φάκελο 

στον οποίο   θα εσωκλείεται το όνομά του καλλιτέχνη  και όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

επικοινωνίας του. 

 

Ο φάκελος που περιέχει τα στοιχεία του καλλιτέχνη να περιλαμβάνει τα εξής: 

 

1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή  διαβατηρίου.  Πιστοποιητικό μόνιμης 

διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία αν χρειάζεται. 

2. Σύντομο     βιογραφικό     σημείωμα του συμμετέχοντα μέγιστης 

έκτασης 200 λέξεων. 

 

 

 

 



Ο φάκελος που θα περιέχει την καλλιτεχνική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:  

 

1. Δακτυλογραφημένη έκθεση έκτασης μέχρι 500 λέξεων περίπου, στην οποία 

να παρουσιάζεται το σκεπτικό της πρότασης, τα υλικά κατασκευής του 

έργου, ο τρόπος τοποθέτησής του και οι οποιεσδήποτε ιδιαίτερες ανάγκες ή 

προϋποθέσεις συντήρησής του. 

2. Στατική μελέτη όπου χρειάζεται. 

3. Σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες ή οποιοδήποτε άλλο μέσο με το οποίο θα 

φαίνεται η σχέση του προτεινόμενου έργου με τον περιβάλλοντα χώρο. 

 

Η Μακέτα να είναι σε κλίμακα 1:10, ή άλλη κλιμακα η οποία να αναγράφεται, όπου θα 

αποδίδεται, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό πληρότητας, η συνολική μορφή του έργου 

(σύνθεση, χρώμα, υφή, αίσθηση υλικού και τεχνοτροπίας).  

 

Οι καλλιτεχνικές προτάσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο του Επιμελητηρίου 

Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.) μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2019    

 

Στον διαγωνισμό θα δοθούν τρία βραβεία:  

1. Πρώτο βραβείο, θα παραχωρηθεί αμοιβή του ποσού των €146,000 στο οποίο θα 

συμπεριλαμβάνονται και τα κατασκευαστικά του έργου 

2. Δεύτερο βραβείο, θα παραχωρηθεί αμοιβή ποσού των €2000 

3. Τρίτο βραβείο, θα παραχωρηθεί αμοιβή €1000 

 

Παρακαλούμε όπως  προσκομιστούν οι απαραίτητες μελέτες με την πρόταση (όπου 

χρειάζεται) έτσι ώστε να βεβαιώνεται ότι το έργο είναι υλοποιήσιμο. 

 

Τα έργα θα κρίνει πενταμελής καλλιτεχνική επιτροπή. 

 

Για επί τόπου επίσκεψη παρακαλώ επικοινωνήστε με το  Κοινοτικό Συμβούλιο 

Ξυλοφάγου τηλ.24815815 

 

Επισυνάπτονται: σκεπτικό Κοινοτικού Συμβουλίου , αρχιτεκτονικά σχέδια , φωτογραφίες 

του χώρου . 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Κοινοτικό Συμβούλιο 

Ξυλοφάγου τηλ.24815815 ή στο Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.) 

στο τηλ. 22466426 (Δ, Τετ, Παρ 10.00π.μ.-02.00μ.μ., Τρ. Πεμ 02.00μ.μ.-06.00μ.μ.) 
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