ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Οδός Ξάνθης Ξενιέρου Αρ.53, 1015 Λευκωσία
Ταχ. Διεύθυνση: Τ.θ. 29070 - Τ.τ. 1620 Λευκωσία
Ηλ.Διεύθυνση: cps.nicosia@gmail.com - Ιστοσελίδα: www.cps.com.cy

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Ιούνιος 2019
Φωτογραφικά νέα
Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΦΕΚ,
Φτάσαμε αισίως στο τέλος και της φετινής φωτογραφικής χρονιάς.
Στο χρόνο που πέρασε, είχαμε πολλές και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από μέλη μας, αλλά και
από ξένους φιλοξενούμενους.
Διοργανώσαμε τους ετήσιους διαχρονικούς Φωτογραφικούς Διαγωνισμούς μας όπως, τον
Παγκύπριο Διαγωνισμό, τον Μαθητικό Διαγωνισμό και τον Διεθνή Διαγωνισμό.
Παράλληλα εργαζόμαστε και προγραμματίζουμε τους επόμενους που θα ανακοινώσουμε
επίσημα σύντομα. Να θυμίσουμε πως έχουμε ήδη ανακοινώσει το 4 ο θέμα του «Παγκύπριου
Φωτογραφικού Διαγωνισμού 2019» που είναι: «Στο χώρο εργασίας».
Το θέμα καλύπτει άνδρες και γυναίκες από όλες τις χώρες του κόσμου.
Ακόμα κάτι που αξίζει να αναφέρουμε, είναι η στήριξη μας, σαν ΦΕΚ, Τμήμα Λευκωσίας, και η
συνεργασία που είχαμε, με διάφορες ομάδες και σωματεία, στην διεξαγωγή Φωτογραφικών
Διαγωνισμών.
Στηρίξαμε τους διαγωνισμούς, «Ο άνθρωπος στο Χρόνο και το χώρο», Διαγωνισμός «Μπλε»,
Διαγωνισμός ΑΝΕΛ, με θέμα τη φύση, διαγωνισμός «Γεωπάρκο Τροόδους» και αρκετούς άλλους.

5ος Παγκύπριος Μαθητικός Φωτογραφικός Διαγωνισμός 2019
Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί με την

έκθεση των 113 βραβευμένων και επιλεγμένων
φωτογραφιών, που πραγματοποιήθηκε την
Δευτέρα 27 Μαΐου 2019, στην Μεσαιωνική
Αίθουσα «Καστελιώτισσα». Τα εγκαίνια και
την απονομή των βραβείων έκανε η Πρώτη
Λειτουργός Εκπαίδευσης
Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού κυρία Γεωργία
Κούμα.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο χορηγός
μας, κύριος Βάσος Αριστοδήμου Πρόεδρος
και Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας
NETinfo, ο οποίος απένειμε τα βραβεία στους
3 πρώτους νικητές στην κάθε κατηγορία.
Η έκθεση άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους παρευρισκομένους, επίσημους, καθηγητές,
γονείς και μαθητές, καθώς και μέλη της ΦΕΚ, για την θεματολογία και την πολύ υψηλή ποιότητα
των φωτογραφιών.
Το Τμήμα Λευκωσίας της ΦΕΚ, εκτιμά ιδιαίτερα και ευχαριστεί το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, για την διαχρονική υποστήριξη του, και για την συνεχή βοήθεια και στήριξη του στον
Μαθητικό Διαγωνισμό.
Θερμές ευχαριστίες και στην Εταιρεία NETinfo, η οποία προσφέρει τα χρηματικά βραβεία, στους
βραβευθέντες μαθητές, συνολικής αξίας 600 ευρώ.

Διεθνής Διαγωνισμός CIDPC 2019
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών ήταν η 19η Μαΐου 2019.
Με τα πρώτα στατιστικά στοιχεία είναι φανερό πως και ο φετινός διαγωνισμός σημείωσε μεγάλη
επιτυχία, αφού έλαβαν μέρος 538 φωτογράφοι από 52 χώρες, με 5670 φωτογραφίες στα
3 θέματα που ήταν «Ελεύθερο Έγχρωμο», «Ελεύθερο Μονόχρωμο» και «Φύση».
Η κρίση θα γίνει το 3ήμερο 31 Μαΐου, 1η και 2 Ιουνίου 2019.
Την πενταμελή Κριτική Επιτροπή θα αποτελέσουν, βάσει των κανονισμών, 2 Διεθνείς Κριτές και
3 Κύπριοι. Οι διεθνείς κριτές είναι ο Vasja Doberlet, MF FZS, MFIAP, EFIAP/p, ESFIAP, από τη
Σλοβενία, και ο Στρατής Τσουλέλλης EFIAP platinum, GPU cr 2 και GPU Hermes. από την
Μυτιλήνη.
Οι Κύπριοι κριτές είναι: Ο Ανδρέας Λ. Ανδρέου, EFIAP/d3, HonEFIAP, PISF, RISF9, GPU-VIP4, GPUCR4, MHIPS, MSAP….. Ο Nassim Eloud EFIAP/s, RISF3, FISF και η Ερατώ Καντούνα EFIAP/b.
Αναπληρωτής ο Μιχάλης Ππαλής EFIAP/g.

Ταυτότητα μέλους
Όπως ήδη ανακοινώσαμε, η ταυτότητα μέλους της ΦΕΚ, Τμήμα Λευκωσίας, έχει λήξει στις 31
Δεκεμβρίου 2018. Εάν ενδιαφέρεστε να την ανανεώσετε, θα πρέπει να μας ενημερώσετε.
Επίσης, εάν θα θέλατε να κάνετε κάποια αλλαγή, στο όνομα ή στους τίτλους σας, στείλετε μας
μήνυμα για να προχωρήσουμε στην εκτύπωση της νέας σας ταυτότητας.
Οι ληγμένες ταυτότητες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πια.
Αποστέλλεται ο κατάλογος των εταιρειών και καταστημάτων που εντάχθηκαν στο σχέδιο της
ταυτότητας και προσφέρουν εκπτώσεις στα προϊόντα τους.

Επικαιροποίηση Στοιχείων Μέλους
Να θυμίσουμε και πάλι πως πρέπει οπωσδήποτε να μας στείλετε τη νέα φόρμα, Αίτηση
Επικαιροποίησης, συμπληρωμένη με τα απαραίτητα στοιχεία σας όπως ακριβώς αναφέρονται.
Όπως αναφέραμε είναι ανάγκη να ενημερώσουμε το συντομότερο, το Αρχείο Μελών μας.
Το σημείο που αναφέρεται ‘’Ο αριθμός μέλους’’ να μείνει κενό. Θα συμπληρωθεί από εμάς.
Αποστέλλεται εκ νέου η νέα Αίτηση.

Φωτογραφίζω και εκθέτω 2019
Η Φωτογραφική Ομάδα PHOTO Art διοργανώνει την 2η Ομαδική έκθεση των μελών της.
Συμμετέχουν 25 φωτογράφοι οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τις σειρές διαλέξεων
«Περί φωτογραφίας ο λόγος» ή/και «Ένα κλικ πιο μπροστά» τις οποίες διοργανώνει η Ομάδα.
Η έκθεση θα παρουσιαστεί στην Παλιά Αγορά της Παλλουριώτισσας από τις 19 μέχρι τις 21
Ιουνίου 2019.
Θα σταλεί έγκαιρα η Πρόσκληση με όλες τις πληροφορίες.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΚ – Τμήμα Λευκωσίας.
Πληροφορίες: 99 332813 και 99 474009

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Δευτέρα 3 Ιουνίου στις 19:30 στην «Παλιά Αγορά» Παλλουριώτισσας
Φιλοξενούμε τον πολυβραβευμένο καλλιτέχνη φωτογράφο Στρατή Τσουλέλλη, EFIAP platinum,
GPU cr 2 και GPU Hermes, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο, αφού είναι ένας από τους Διεθνείς
Κριτές που θα λάβει μέρος στην κρίση του Διεθνή μας διαγωνισμού.
Ο Στρατής Τσουλέλλης γεννήθηκε και ζει στη Μυτιλήνη.
Με τη φωτογραφία ασχολείται από το 1975. Το 1982 γίνεται μέλος της
Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης.
Διετέλεσε Πρόεδρος της ΦΕΜ από το 1994 έως τον Μάρτη του 2019.
Διδάσκει φωτογραφία στη ΦΕΜ από το 1990.
Φωτογραφίες του έχουν βραβευθεί σε πολλούς διαγωνισμούς στην
Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Κατέχει τους τίτλους EFIAP platinum,
GPU cr 2
και GPU Hermes. Καλείται ως κριτής σε παγκόσμιους
διαγωνισμούς φωτογραφίας.
Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα αλλά
και στο εξωτερικό (Αμερική, Γερμανία, Τουρκία
και Αυστραλία) και έχει λάβει μέρος σε πολλές
άλλες ομαδικές εκθέσεις. Μεταξύ των άλλων
έχει διοργανώσει έκθεση φωτογραφίας με
άγνωστες πρωτότυπες και υπογεγραμμένες
φωτογραφίες του H C Bresson από τα ταξίδια
του στην Ελλάδα καθώς και η συμμετοχή της
ΦΕΜ στην πρώτη του έκθεση στην Ελλάδα στο
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης του διεθνούς
Κινέζου ακτιβιστή Αi Wei Wei. Φωτογραφίες του
δημοσιεύονται κατά καιρούς σε περιοδικά,
εφημερίδες και άλλα έντυπα. Με φωτογραφίες του έχουν εκδοθεί τρία πολυτελή φωτογραφικά
λευκώματα, που τιτλοφορούνται “Αιγαίο άνθρωποι και τόποι”, “Μοναστήρια στη Λέσβο’’και
“Αγιάσος ο τόπος οι άνθρωποι”.
Στη σημερινή παρουσίαση θα δούμε μέρος από την αξιόλογη φωτογραφική του δουλειά.

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 στις 19:30, στο κατάστημα ‘’BIG SHOT’’ στη Λευκωσία
Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λευκωσίας, και οι Νάγια Κατσιβάλη, και Μάριος
Σοφοκλέους, ιδιοκτήτες του καταστήματος “BIG SHOT”, αποφάσισαν να συνεργαστούν.
Πρόκειται για ένα νέο κατάστημα, με αρκετά μεγάλη
ποικιλία φωτογραφικών προϊόντων, αλλά κυρίως
φακούς SIGMA.
Έτσι την Τετάρτη 5 Ιουνίου
θα επισκεφθούμε
το
κατάστημα
τους,
που
βρίσκεται στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή, και Γεωργίου Μαρκίδη 2, στη
Λευκωσία, για να παρακολουθήσουμε μια αναλυτική και λεπτομερή
παρουσίαση των φωτογραφικών φακών Sigma.
Τα άτομα που θα παρευρεθούν στην παρουσίαση θα έχουν την
δυνατότητα να δοκιμάσουν την ολοκληρωμένη σειρά φακών Sigma
(στην δική τους φωτογραφική μηχανή) καθώς και όλα τα απαραίτητα
συμπληρωματικά αξεσουάρ που υπάρχουν στο κατάστημα.
Επίσης την συγκεκριμένη ημέρα της παρουσίασης, θα υπάρχουν ειδικές
προσφορές για τα μέλη της ΦΕΚ.

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 στις 19:30, στο Οίκημα της ΦΕΚ
Το μέλος της ΦΕΚ, Τμήμα Λευκωσίας, Λοΐζος Οικονομίδης EFIAP, θα μας παρουσιάσει
φωτογραφίες του και θα μας δώσει πρακτικές συμβουλές και οδηγίες
για τη φωτογραφία macro. Τι είναι η macro φωτογραφία; Ποιος είναι
ο απαραίτητος εξοπλισμός. Τι φακούς μπορούμε και πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε και ποιες είναι οι ρυθμίσεις που θα βάλουμε στη
φωτογραφική μας μηχανή.
Κάποιοι από εμάς, έχοντας στα χέρια μας, την φωτογραφική μας
μηχανή, θα έχουμε ίσως προσέξει, πως γύρω μας υπάρχει ένας
όμορφος και εκπληκτικός μικρόκοσμος, που αν και κάποιες φορές δεν
τον βλέπουμε, και
τον προσπερνούμε,
εν τούτοις είναι εκεί
και μας περιμένει να
τον αποθανατίσουμε. Ο Λοΐζος, ειδικός και
πεπειραμένος φωτογράφος στο είδος αυτό, θα
μας αποκαλύψει θέματα, πτυχές, επιφάνειες και
σημαντικές λεπτομέρειες που μπορεί να μας
διαφεύγουν. Θα μας βοηθήσει να μπούμε σε
ένα κόσμο μικρό και για μερικούς, αθέατο, αλλά γεμάτο από μεγάλο ενδιαφέρον.

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 στις 20:00 στο Εστιατόριο «ΠΑΟΚ ΚΥΘΡΕΑΣ»
Όπως κάθε χρόνο, μέσα στον Ιούνιο, τελευταίο μήνα της Φωτογραφικής χρονιάς, διοργανώνουμε την
καθιερωμένη μας Συνεστίαση. Φέτος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Ιουνίου, στο εστιατόριο
«ΠΑΟΚ Κυθρέας», που βρίσκεται στην Λεωφόρο Σταυρού, Αρ. 111, στον Στρόβολο, απέναντι από τη
Σχολή FALCON. Το κόστος συμμετοχής είναι 15 ευρώ και περιλαμβάνει ορεκτικά, μεζέδες, είδη
σχάρας, φρούτο, Χαλβά και καφέ. Το ποτό χρεώνεται έξτρα.
Σε όλους τους φίλους που θα παραστούν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Λευκωσίας θα
δώσει αναμνηστικό δώρο.
Παρακαλούμε όπως δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας, για να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις.

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, στις 19:30 - στο Οίκημα της ΦΕΚ
Προσκαλείσθε στη Γενική Συνέλευση της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, Τμήμα Λευκωσίας.
Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:
Α) Πεπραγμένα για την τελευταία χρονιά που ολοκληρώθηκε,
Β) Η ταμίας θα καταθέσει τον Οικονομικό απολογισμό της ίδιας περιόδου,
Γ) Διάφορα
Σας περιμένουμε και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε.
================================================================================

Το Τμήμα Λευκωσίας της
Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου,
σας εύχεται Καλές Διακοπές
και ένα ευχάριστο Καλοκαίρι!
Τhe Nicosia Branch of the
Cyprus Photographic Society,
wishes you Happy Holidays
and a pleasant Summer

