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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Μάρτιος 2020
Φωτογραφικά Νέα.
Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΦΕΚ
6ος Μαθητικός Φωτογραφικός Διαγωνισμός 2020
Ο 6ος Παγκύπριος Μαθητικός Φωτογραφικός Διαγωνισμός, έχει φτάσει στο τέλος του.
Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των συμμετοχών, μετά και από την παράταση, ήταν η
29η Φεβρουαρίου 2020..
Όπως είναι ήδη γνωστό τα παιδιά διαγωνίστηκαν σε δύο ηλικιακές ομάδες.
Α’ Ομάδα: Παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης και
Β’ Ομάδα: Παιδιά Γυμνασίου, Λυκείου και Τεχνικών Σχολών.
Οι διαγωνιζόμενοι είχαν την δυνατότητα να υποβάλουν μέχρι και 10 φωτογραφίες, στο
μοναδικό θέμα που ήταν το «Ελεύθερο Έγχρωμο ή Μονόχρωμο».
Τις επόμενες ημέρες θα καταγραφεί το φωτογραφικό υλικό και θα ετοιμαστεί για την
κρίση.
Τρεις ανεξάρτητοι καλλιτέχνες φωτογράφοι, θα αναλάβουν το δύσκολο αυτό έργο και στη
συνέχεια θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.
Στην έκθεση, τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν την Δευτέρα 6 Απριλίου στη Μεσαιωνική
Αίθουσα Καστελιώτισσα, θα λάβουν μέρος 110 – 115 φωτογραφίες με την ψηλότερη
βαθμολογία.
Ανανέωση Συνδρομής
Έχουμε αναφέρει πως η ετήσια συνδρομή των μελών μας λήγει με το τέλος του
χρόνου και θα πρέπει να ανανεώνεται μέσα στον Ιανουάριο.
Έτσι, όσοι δεν το κάνατε, θα πρέπει να φροντίσετε το συντομότερο αυτή την
υποχρέωση σας.
Το Αρχείο των εγγεγραμμένων μελών (Τα μέλη που έχουν ανανεώσει τη συνδρομή
τους) θα σταλεί, μέχρι τα μέσα Μαρτίου, στον Γραμματέα του Κεντρικού
Συμβουλίου της ΦΕΚ για την αποστολή του στον Έπαρχο, όταν ζητηθεί.
Φωτογραφίες προηγούμενων εκθέσεων
Να θυμίσουμε και πάλι, πως οι φωτογραφίες των προηγούμενων διαγωνισμών
και εκθέσεων είναι στη διάθεση των ιδιοκτητών φωτογράφων. Οι κάτοχοι των
φωτογραφιών αυτών μπορούν να περάσουν από τη Στέγη και να τις πάρουν,
αφού πρώτα επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο της ΦΕΚ Τμήμα Λευκωσίας,
κ. Πανίκο Στέλικο, 99 474009, ή τη Γραμματέα, 99 332813.

Εκδρομή
Το Σάββατο 21 Μαρτίου προγραμματίζεται μονοήμερη εκδρομή,
Ο προορισμός και το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΚ – Τμήμα Λευκωσίας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 99 332813 & 99 474009

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 19:00 στο Οίκημα της ΦΕΚ
Φιλοξενούμε τον Κώστα Κωνσταντίνου AFIAP, βραβευμένο καλλιτέχνη
φωτογράφο, ο οποίος θα μας μιλήσει και θα αναλύσει σε
μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση το τεχνικό θέμα:
Φακοί / Διάφραγμα / Βάθος Πεδίου / DSLR Vs Mirrorless /
Full Frame Vs Crop.
Ο Κώστας σπούδασε
Μηχανικός
Πληροφορικής και
εργάζεται στο τμήμα
πληροφορικής
στην CYTA.
Είναι λάτρης της τεχνολογίας και
απολαμβάνει να ψάχνει ότι καινούργιο υπάρχει.
Άρχισε να ασχολείται με τη φωτογραφία από το 2005, όταν αγόρασε την πρώτη
του ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μία
Canon PowerShot G5. Όμως η αγάπη
και το πάθος για την φωτογραφία
ξεκίνησε το 2016. Ασχολείται με όλα τα
είδη φωτογραφίας αλλά τον έχει
κερδίσει η φωτογραφία κίνησης, με
αγαπημένo είδος
η φωτογράφιση
αεροπλάνων.
Λαμβάνει μέρος σε τοπικούς και
διεθνείς φωτογραφικούς διαγωνισμούς με μεγάλη επιτυχία.

Το 2018 τιμήθηκε με το βραβείο του καλύτερου Κύπριου Φωτογράφου στην
κατηγορία «Ταξιδιωτική φωτογραφία», στον Διεθνή Διαγωνισμό CIDPC που
διοργάνωσε η ΦΕΚ, και το 2019 τιμήθηκε με τον τίτλο του Καλλιτέχνη
Φωτογράφου AFIAP, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας
FIAP.
Διετέλεσε μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Φωτογραφικού Ομίλου της ΤΕΥΑΤΗΚ από το 2016 μέχρι το 2018 και από το 2018 μέχρι και σήμερα κατέχει τη
θέση του Αντιπροέδρου μέσω της οποίας προσπαθεί να προωθήσει και να διδάξει
την τέχνη της φωτογραφίας.
Σάββατο 7 Μαρτίου 17:00 - 19:00 στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Χώρα
H Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ), το Κυπριακό Κέντρο Συγγραφέων της
Διεθνούς Ένωσης ΡΕΝ και το Τμήμα
Λευκωσίας της Φωτογραφικής Εταιρείας
Κύπρου, με την ευκαιρία της Διεθνούς
Ημέρας της Γυναίκας, συνδιοργανώνουν
Ποιητική Εκδήλωση, το Σάββατο, 7 Μαρτίου
2020, στις 5 -7 το απόγευμα, στο Κέντρο
Τέχνης και Πολιτισμού Χώρα (Οδός, Κοραή
αρ.1, Πλατεία Αρχιεπισκοπής).
Στην εκδήλωση το Τμήμα Λευκωσίας της
Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου συμμετέχει με έκθεση φωτογραφίας, με
φωτογραφίες από το ειδικό θέμα «Γυναίκα» του Παγκύπριου Διαγωνισμού 2018.
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 στις 19:00 στο Οίκημα της ΦΕΚ
Φιλοξενούμε το μέλος μας Μάρω Καράβα Κυπριανού, EFIAP/s, πολυβραβευμένη
ταλαντούχα φωτογράφο, η οποία θα μας παρουσιάσει τη
φωτογραφική
της
δουλειά, που της
χάρισε
βραβεία
καθώς και διεθνείς
τίτλους, και όχι μόνο.
Ασχολείται σχεδόν με
όλα τα θέματα, όμως
τα αγαπημένα της
είναι το Still life, και η Ταξιδιωτική
Φωτογραφία, γι αυτό και δεν χάνει ευκαιρία να ταξιδέψει.

Γεννήθηκε στον Καλοπαναγιώτη και σπούδασε Νοσηλευτική στη Νοσηλευτική
Σχολή Κύπρου και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
Εργάστηκε στον τομέα της, μέχρι το 2013, οπότε και αποφασίζει να
χρησιμοποιήσει το σχέδιο της πρόωρης αφυπηρέτησης.
Αγοράζει την πρώτη της φωτογραφική
μηχανή μία ΝΙΚΟΝ 3100, και σε λίγο
ανακαλύπτει πως αυτό ακριβώς το
καινούργιο χόμπι, της γεμίζει τη ζωή.
Εγγράφεται στα Επιμορφωτικά του
Υπουργείου
Παιδείας,
και
παρακολουθεί τα πρώτα μαθήματα
φωτογραφίας.
Το 2015 αρχίζει να συμμετέχει σε
τοπικούς διαγωνισμούς και στη συνέχεια λαμβάνει μέρος σε Διεθνείς
διαγωνισμούς.
Η επιτυχία είναι μεγάλη, αφού κατάφερε να τιμηθεί από τη FIAP (Διεθνής
Ομοσπονδία Φωτογραφικής Τέχνης), με τον τιμητικό τίτλο EFIAP silver.
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 στις 19:00 στο Οίκημα της ΦΕΚ
Φιλοξενούμε τον Στήβεν Σταυρή PPSA, AFIAP, παλιό μέλος της Φωτογραφικής
Εταιρείας Κύπρου, και μέλος της
Photographic Society of America (PSA).
Επίσης, είναι και ο Διευθυντής Εγγραφής
Μελών στην Κύπρο και ο Σύνδεσμος της
Κύπρου,
με
τον
Διεθνή
αυτό
Φωτογραφικό Οργανισμό.
Στην παρουσίαση του ο Στήβεν θα μιλήσει και θα αναλύσει
τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στην PSA.

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020
Επέτειος της 25ης Μαρτίου Εθνική Γιορτή
Δεν θα έχουμε εκδήλωση.

