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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Δεκέμβριος 2018
Τα Νέα της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου
Αγαπητοί φίλοι,
φτάσαμε αισίως στο τέλος και του 2018.
Ακόμα ένας χρόνος πέρασε, γεμάτος με ωραίες και ευχάριστες φωτογραφικές
εκδηλώσεις: «Παγκύπριος Φωτογραφικός Διαγωνισμός 2017», «4ος Παγκύπριος
Μαθητικός Φωτογραφικός Διαγωνισμός 2018», και «Διεθνής Διαγωνισμός
2018» με την τεράστια επιτυχία του. Είχαμε ευχάριστες εκδηλώσεις,
παρουσιάσεις και εκθέσεις μελών μας, και ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
Με ιδιαίτερη χαρά αναφέρουμε, τη συνεργασία μας, με την Ελληνική
Φωτογραφική Εταιρεία (ΕΦΕ).
Σε κοινή συνεργασία, διοργανώσαμε
την έκθεση φωτογραφίας με θέμα η
«Καθημερινή ζωή στην Ελλάδα και
την Κύπρο» που πραγματοποιήθηκε
τον περασμένο Φεβρουάριο στην
Αθήνα και τον περασμένο Μάϊο στην
Λευκωσία, καθώς και με την
Φωτογραφική Εταιρεία Καβάλας
(ΦΕΚ– μέλος της ΕΦΕ), με έκθεση
φωτογραφίας, με Θέμα Ελεύθερο, που παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάρτιο
στην Καβάλα.
Την ερχόμενη Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική
Εταιρεία Καβάλας (ΦΕΚ) θα παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή στην
«Καστελιώτισσα».
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018
Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018,
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία,
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου, η εκδήλωση για
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
Διεθνούς Φωτογραφικού Διαγωνισμού
2018 που διοργανώνει τα τελευταία
χρόνια η ΦΕΚ.

Να θυμίσουμε πως έλαβαν μέρος 597
καλλιτέχνες φωτογράφοι, από 47 χώρες με
συμμετοχή 6375 φωτογραφιών. 50
περίπου βραβευμένες και επιλεγμένες
φωτογραφίες, παρουσιάστηκαν σε έκθεση
και άλλες 300 περίπου προβλήθηκαν, και
άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις.
Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε τον
«Διεθνή Διαγωνισμό 2019».
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018
Το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2018, έγινε η κρίση του ετήσιου «Παγκύπριου
Φωτογραφικού διαγωνισμού» που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Τμήμα
Λευκωσίας, της ΦΕΚ. Ο διαγωνισμός περιελάμβανε όπως πάντα, τα 3 μόνιμα
θέματα, «Ελεύθερο Έγχρωμο», «Ελεύθερο Μονόχρωμο», και «Πειραματική
Φωτογραφία», και το 4ο θέμα που φέτος ήταν αφιερωμένο στη «Γυναίκα».
Η Κριτική Επιτροπή, αποτελείτο από τον Μιχάλη Γεωργιάδη, φωτογράφο,
σκηνοθέτη, τον Χριστάκη Σαζεΐδη
EFIAP, την Μερόπη Θεοκλήτου EFIAP,
τον Γιώργο Γιαλλούρη EFIAP, και τον
Πανίκο Χαραλάμπους, Ακαδημαϊκό
Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας στο
Πανεπιστήμιο Frederick.
Η διαδικασία της κρίσης άρχισε στις
9:30 το πρωί, και ολοκληρώθηκε
γύρω στις 3:00 το απόγευμα. Όπως
πάντα η κρίση διεξήχθη με την ειδική ηλεκτρονική συσκευή, που βάσει
βαθμολογίας του κάθε κριτή, παρουσιάζει το τελικό αποτέλεσμα. Το
δυσκολότερο μέρος της κρίσης είναι η απόφαση των κριτών, για τα 6 βραβεία
στο κάθε θέμα.
Οι κριτές συμφώνησαν και όπως πάντα, μετά από επιχειρήματα, αποφάσισαν
σε ποιες φωτογραφίες θα δοθούν τα βραβεία.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Να θυμίσουμε πως θα πρέπει όσοι δεν έχετε ανανεώσει την ετήσια συνδρομή
σας, να το κάνετε το συντομότερο. Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, πρόθεση
μας είναι η ετήσια συνδρομή των μελών να λήγει Δεκέμβριο ή το αργότερο
Ιανουάριο. Έτσι θα ξέρουμε όλοι πως στο τέλος εκάστου έτους, θα έχουμε την
υποχρέωση της ανανέωσης της. Παρακαλείσθε λοιπόν, όσοι δεν έχετε
φροντίσει την υποχρέωση αυτή, να το κάνετε τώρα.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΚ – Τμήμα Λευκωσίας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 99 332813 & 99 474009

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 στις 19:30 στη «Καστελιώτισσα»
Στα πλαίσια της συνεργασίας της ΦΕΚ με την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία,
(ΕΦΕ) θα πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας Κυπρίων και Ελλαδιτών
φωτογράφων.
25 Κύπριοι και 25 Ελλαδίτες καλλιτέχνες,
θα εκπροσωπήσουν την
Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (ΦΕΚ) και την Φωτογραφική Εταιρεία Καβάλας
(ΦΕΚ) σε μια κοινή, ομαδική, έκθεση
που θα γίνει στην Μεσαιωνική
Αίθουσα «Καστελιώτισσα».
Η έκθεση πρωτοπαρουσιάστηκε στην
Καβάλα, με πολύ μεγάλη επιτυχία,
τον περασμένο Μάρτιο.

Στους συμμετέχοντες φωτογράφους θα
επιδοθούν αναμνηστικά διπλώματα.
Τα εγκαίνια θα τελέσει, η Α.Ε. ο Πρόεδρος
της Βουλής των Αντιπροσώπων κύριος
Δημήτρης Συλλούρης.
Η έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι και την
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, θα είναι ανοιχτή, καθημερινά, από τις
17:00 μέχρι και τις 20:00.
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 στις 19:00 στη Παραμυθούπολη
Θα συναντηθούμε, στις 19:00, έξω από την κύρια είσοδο της Παραμυθούπολης,
που βρίσκεται στη λεωφόρο
Ιωσήφ Χ’’Ιωσήφ,
και στη
συνέχεια θα περιδιαβάσουμε
στους χώρους της Πόλης του
Παραμυθιού για φωτογράφιση.
Απαραίτητος εξοπλισμός, τριπόδι,
γεμάτες μπαταρίες, και κάρτα
μνήμης.
Για
καλύτερο
συντονισμό
παρακαλούμε, όσοι, σκοπεύουν
να συμμετάσχουν, να το δηλώσουν, στα τηλέφωνα 99 474009 και 99 332813.

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 στις 19:00 στο Οίκημα της ΦΕΚ
«Βραδιά Συζήτησης Φωτογραφιών»
Με σκοπό να βοηθήσουμε και να καθοδηγήσουμε τα νέα μέλη μας και όχι
μόνο, στη σωστή φωτογράφιση, και τη διόρθωση των φωτογραφιών τους,
επανερχόμαστε στην εκδήλωση μας «Βραδιά Συζήτησης Φωτογραφιών».
Όπως διαπιστώσαμε, η εκδήλωση αυτή παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, από
τους φίλους που προβάλουν την δουλειά τους, αλλά και από τους φίλους
φωτογράφους που ο ρόλος τους είναι να συντονίσουν και να σχολιάσουν τις
φωτογραφίες.
Να τονίσουμε επίσης, πως και οι φίλοι που συμμετέχουν, μπορούν να
σχολιάσουν αλλά και να υποβάλουν τις δικές τους ερωτήσεις στους
συντονιστές.
==================================================================
Από Τοιχογραφία Ιερού Ναού της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Παλουριώτισσα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΚ - Τμήμα Λευκωσίας,
σας εύχεται Χαρούμενα Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο τον Καινούργιο Χρόνο.
The Directory Board of CPS – Nicosia Branch
Wishes you a Very Happy New Year

