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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Μάρτιος 2019
Τα Νέα της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου,
Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΦΕΚ,
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Photographic Project)
Ο Αρχιτέκτονας (D.P.L.G.) και Φωτογράφος (Master of Arts in design/Photography) Χρίστος
Παυλίδης, σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λευκωσίας),
οργανώνουν φωτογραφικό σεμινάριο με θέμα:
Φωτογραφικός Σχεδιασμός (project) (Δημιουργία Portfolio).
Το σεμινάριο στηρίζεται στη ανάλυση και παρουσίαση συγκεκριμένης μεθοδολογίας που
καταλήγει σε φωτογραφικό σχεδιασμό (project), με στόχο τη δημιουργία ατομικών ή/και
συλλογικών φωτογραφικών portfolios.
Απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη κάποιες φωτογραφικές γνώσεις και επιθυμούν να
πειραματιστούν και να προβληματιστούν πάνω στο φωτογραφικό αντικείμενο, και έτσι να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.
Η διάρκεια του είναι 4 ώρες περίπου, και προγραμματίζεται για το Σάββατο 13 Απριλίου 2019
σε δύο, δίωρες συναντήσεις στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Λευκωσία.
Περιορισμένος αριθμός θέσεων:
Λόγω της φύσης του εργαστηρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων περιορίζεται στα εικοσιπέντε
(25) άτομα. Για το λόγο αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Δικαίωμα
συμμετοχής 10 ευρώ.
Το σεμινάριο επιχορηγείται από τη ΦΕΚ, Τμήμα Λευκωσίας.
Δηλώσεις συμμετοχής στον Πανίκο Στέλικο, τηλέφωνο: 99474009
Συνεργασία ΦΕΚ Τμήμα Λευκωσίας και ΕΦΕ Μυτιλήνης.
Στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ της ΦΕΚ Τμήμα Λευκωσίας και τις ΕΦΕ Μυτιλήνης
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στις 11 Φεβρουαρίου 2019, η έκθεση των βραβευμένων
φωτογραφιών του «Παγκύπριου Φωτογραφικού
Διαγωνισμού 2017» και του «4ου Παγκύπριου
Μαθητικού Φωτογραφικού Διαγωνισμού 2018».
Το πιο κάτω άρθρο δημοσιεύτηκε την επόμενη
μέρα.
Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΤΤΗΣ, Δημοσίευση 12/2/2019.
«Άρωμα Κύπρου μύρισε το βράδυ της Δευτέρας η
αίθουσα της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης
στο Κάτω Κάστρο. Η παρουσία των φωτογράφων
της Λευκωσίας και των έργων τους, έδωσε τη
δυνατότητα στους λάτρεις της φωτογραφικής
τέχνης να θαυμάσουν φωτογραφίες Κυπρίων δημιουργών, τόσο από το νησί όσο και από
αλλού.
Τα χθεσινά εγκαίνια, αφορούσαν εκθέσεις με βραβευμένες φωτογραφίες από δύο
Παγκύπριους Διαγωνισμούς, εκ των οποίων ο ένας ήταν μαθητικός. Οι διαγωνισμοί
διεξήχθησαν το 2017 και το 2018.

Οι εικόνες, ομολογουμένως, έδωσαν το στίγμα του νησιού μέσα από την τέχνη της
φωτογραφίας.
Πέρα από την έκθεση, παρουσιάστηκαν και άλλες φωτογραφίες δημιουργών της ομάδας της
ΦΕΚ Λευκωσίας, σε ηλεκτρονική προβολή. Οι Πανίκκος Στέλικος, Γιώργος Σιαμμάς, Ανθούλα
Σιαμμά και Γιώργος Γιαλλούρης, κατέκλυσαν την αίθουσα με εικόνες και μουσική από την
Κύπρο».
5ος Παγκύπριος Μαθητικός Φωτογραφικός Διαγωνισμός
Ο Μαθητικός Διαγωνισμός, βρίσκεται σε εξέλιξη και λήγει στις 31 Μαρτίου 2019. Με την
βοήθεια και στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι κανονισμοί έχουν σταλεί σε
όλα σχεδόν τα σχολεία της Κύπρου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, που θα διαγωνιστούν σε δύο
ομάδες, στις ίδιες κατηγορίες.
Α’ Ομάδα: Παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης και
Β’ Ομάδα: Παιδιά Γυμνασίου, Λυκείου και Τεχνικών Σχολών.
Τα εγκαίνια και η έκθεση θα πραγματοποιηθούν στην Μεσαιωνική Αίθουσα «Καστελιώτισσα»
στις 27 Μαΐου 2019.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΚ – Τμήμα Λευκωσίας.
Πληροφορίες: 99 332813 και 99 474009

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 στις 19:00, στο Οίκημα της ΦΕΚ
Φωτογραφία τοπίου. Φιλοξενείται ο Μιχαλάκης Ππαλής ΕFIAP/g, o οποίος, μέσα
από την μεγάλη του
εμπειρία
θα
παρουσίαση και θα
αναλύσει το θέμα και
τις
τεχνικές
που
χρειάζονται για την
φωτογράφιση Τοπίου.
Οι
φωτογραφίες
τοπίου είναι το πιο διαδεδομένο και
συνάμα εντυπωσιακό είδος φωτογραφίας. Το θέμα μπορεί να είναι, είτε
κάποιο φυσικό τοπίο, εστιάζοντας
κυρίως στην αυτούσια ομορφιά που
προσφέρει η φύση, είτε ένα αστικό
τοπίο, το οποίο υπονοεί και την
ανθρώπινη παρουσία.
Στην διάλεξη θα αναλυθεί η διαδικασία
λήψης, στον εξοπλισμό που χρειάζεται,
στις
ρυθμίσεις
και
τεχνικές
φωτογράφισης
και
θα
δοθούν
παραδείγματα για τα διάφορα είδη τοπίου.

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 στις 19:00, στο Οίκημα της ΦΕΚ
Φιλοξενούμε τον καλλιτέχνη φωτογράφο και μέλος της ΦΕΚ Λευκωσίας, Ηλία
Τηλαύγη, ο οποίος θα μας
''ξεναγήσει'' μέσα από τις
φωτογραφίες του στη Νέα
Υόρκη. Τίτλος της παρουσίασης
"New York, New York".
Ο
Ηλίας
γεννήθηκε
στη
Λευκωσία και κατάγεται από την
Λάρνακα. Σπούδασε στην Αγγλία
στο πανεπιστήμιο του Brighton, Electrical and
Computer Engineering.
Το φωτογραφικό του ταξίδι ξεκίνησε με την
επιστροφή του από τις σπουδές. Στην αρχή με
οικογενειακές φωτογραφίες και στη συνέχεια με
τοπία και εικόνες από τα ταξίδια του.
Το 2015
γίνεται μέλος στον Φωτογραφικό
Όμιλο της CYTA, και το 2017 μέλος της
Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου,
Τμήμα Λευκωσίας. Παράλληλα αρχίζει
να λαμβάνει μέρος σε διεθνείς
διαγωνισμούς, με επιτυχία. Είναι
αυτοδίδακτος φωτογράφος και του
αρέσει να πειραματίζεται σε όλα τα
θέματα.
Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, μία πετυχημένη φωτογραφία είναι η φωτογραφία
που μπορεί να δημιουργήσει συναισθήματα σε αυτόν που την βλέπει…
και αυτός βασικά είναι ο δικός του στόχος.
Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 στις 19:00, στο Οίκημα της ΦΕΚ
Προβολή φωτογραφιών από μέλη της ΦΕΚ, Τμήμα Λευκωσίας που συμμετείχαν
στην φωτογραφική εξόρμηση που
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23
Φεβρουαρίου στον Μέσα Ποταμό,
Γεφύρι Τζελεφού, και Όμοδος.
Μέλη που έλαβαν μέρος στην εκδρομή
μπορούν να στείλουν φωτογραφίες τους
για να προβληθούν και στη συνέχεια να
σχολιαστούν
από
έμπειρους
καταξιωμένους φωτογράφους.
Σκοπός να βοηθήσουμε τα μέλη μας που
μπορεί να έχουν απορίες και ερωτήσεις για τη φωτογράφιση ειδικών
περιπτώσεων, και θα ήθελαν να ενημερωθούν.

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στις 19:00, στο Οίκημα της ΦΕΚ
Παρουσίαση σε προβολή του φωτογραφικού έργου της Buket Ozatay EFIAP/g,
R.ISF5, A.ISF, F.ISF, M.ICS, A.ICS, F.ICS, MUSPA, F.SWAN,
Hon.F. & Master SAP.
Η φωτογραφία είναι
ένα πάθος για την
Buket.
Την ενδιαφέρει η
αποτύπωση
των
σύγχρονων γεγονότων, αλλά και η
καθημερινή ζωή σε όλες τις γωνιές του
κόσμου.
Παρά το γεγονός ότι επικεντρώνεται
κυρίως στη φωτογράφιση ανθρώπων στο
φυσικό τους περιβάλλον, ασχολείται και
με τη δημιουργική φωτογραφία.
Διδάσκει μαθήματα βασικής φωτογραφίας και photoshop τα τελευταία πέντε
χρόνια.
Συμμετέχει σε ντόπιους και διεθνείς
διαγωνισμούς, με πολλές διακρίσεις
και βραβεία.
Είναι
η
πρώτη
Τουρκοκύπρια
φωτογράφος που πήρε το 1ο βραβείο
στον
Παγκύπριο
Φωτογραφικό
Διαγωνισμό 2013. Επίσης είναι η
πρώτη Κύπρια
φωτογράφος που
τιμήθηκε από την FIAP με τον τίτλο
EFIAP/g.
Η παρουσίαση της που περιλαμβάνει 300 περίπου φωτογραφίες, χωρίζεται σε 3
θέματα:
1ο Μαυρόασπρη φωτογραφία,
2ο Η ζωή στην πόλη Tribal στην Ινδία,
3ο Mardin, η πόλη των θρησκειών και των γλωσσών με ιστορικό και πολιτιστικό
πλούτο.

