
 
 
English message follows… 

 
εφέ 
1ο Φεστιβάλ Εικαστικών Εγκαταστάσεων 2016 
Λεμεσός  
 
Το περιβάλλον διαμορφώνει εμάς ή εμείς αυτό; Ποια η σχέση με ότι μας περιβάλλει; Σε αυτό 
το φεστιβάλ οι καλλιτέχνες καλούνται να διερευνήσουν και να διαπραγματευτούν τον χώρο, 
την ταυτότητα του και τον ρολό του. 
 
Το έργο τέχνης, σε αυτή την περίπτωση η εικαστική εγκατάσταση, θα γίνει το μέσο με το 
οποίο ο καλλιτέχνης θα επιχειρήσει να αναπτύξει το πιο πάνω διάλογο καθώς και να 
επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα του χώρου προτείνοντας έτσι μια εναλλακτική λύση μέσα 
από την εικαστική αντίληψη. 
 
Το Εικαστικό Φεστιβάλ επιδιώκει όχι μονό να δημιουργήσει ένα διάλογο μεταξύ κοινού και 
έργου τέχνης αλλά δίνει επίσης τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα την 
εγκατάσταση χώρου ως εικαστικό μέσο. Μέσα από το οποίο οι γνώριμοι χώροι 
επαναπροσδιορίζονται και η εμπειρία του θεατή εμπλουτίζεται μέσω των εικαστικών 
προτάσεων. 
 
Οι καλλιτέχνες που θα επιλεγούν θα κληθούν σε συνάντηση, διάλογο και επίσκεψη στην 
ακτίνα δράσης του φεστιβάλ (επισυνάπτεται χάρτης). 
Θα επιλέγουν οκτώ προτάσεις και στην κάθε επιλεγμένη πρόταση θα παραχωρηθεί 
προκαθορισμένο χρηματικό ποσό για την υλοποίηση της. 
 
Το κάλεσμα αφόρα μόνο τα μέλη του Ε.ΚΑ.Τ.Ε.  
Οι καλλιτέχνες θα πρέπει να στείλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 23/6/2016 στο 
ekatek@cytanet.com.cy 
 
Το Φεστιβάλ Εικαστικών Εγκαταστάσεων θα επιμεληθεί o Λούκαs Ιωάννου και η Χριστίνα 
Μιχαηλίδη και θα διαρκέσει από τις 15 μέχρι τις 20 Ιουλίου 2016. Εάν οποιοσδήποτε 
ενδιαφερόμενος επιθυμεί συνάντηση στο χώρο πριν αποστείλει την πρόταση του παρακαλώ 
να επικοινωνήσει με τους επιμελητές. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 99817481 ή στο 97793188. 
 
English message follows… 
 
 



 
 
 
εφέ 
1st Installation Festival 2016 
Limassol 
.  
 
The Installation festival is an idea focusing on the notion of Site-Specific Art and Locational 
Identity. Refering to artistic intervention at a specific location, creating work that is integrated 
with its surroundings and that explores its relationship to the topography of its location, 
whether in or outdoors. It consists, therefore, in a dialogue between the artist and the space. 
This project encourages the artist as well the viewer to experience an open, non defined 
optical/cerebral ambience. 
 
The installation Festival aims to create the opportunity for closer social contacts and 
relationships between the broader public and the installation space as a visual medium. The 
festival aims to redefines familiar spaces and create an enriched viewing experience through 
the visual art proposal. 
 
All selected artists will be invited to a visit of our various premises and locations, as well as 
the broader radius of action of the Installation Festival, before submitting their proposals 
which will be chosen for participation by our selection committee. All artists selected will 
receive funding for the creation of their project.  
 
This open call concerns all members of E.KA.T.E. Interested artists should send their 
proposals by 23.06.2016 at ekatek@cytanet.com.cy 
 
The Installation Festival will be curated by Loucas Ioannou and Christina Michaelidis and will 
last from 15.07.2016 until 20.07.2016. If any interested artist wishes to see the location 
before sending the proposal, he/she can contact the curators.  
 
For further information and clarification please call 99817481 or 97793188. 


