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 Το ΕΠΙΤΟΠΟΥ γεννήθηκε το 2013 και διαµορφώθηκε σε πεδίο συνεύρεσης, 
δηµιουργίας και ανταλλαγής µεταξύ ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Μία  
πρόταση την οποία αντιλαµβανόµαστε σαν ένα οµαδικό έργο οι  δηµιουργοί 
του οποίου ανοίγουν ένα διάλογο µεταξύ τους, µεταξύ του τοπίου και των 
κατοίκων του νησιού. Ένας τρόπος να δηµιουργηθούν αλληλοεπιδράσεις 
µεταξύ δηµιουργών, γενεών, εθνικοτήτων και διαφορετικών δράσεων σε µία 
περιοχή της Ευρώπης και σε µία περίοδο που στιγµατίζεται από 
πολιτιστικές και κοινωνικές αλλαγές. 
 
 

Διάρκεια του  ΕΠΙΤΟΠΟΥ 19 : 1 Ιουλίου – 28 Αυγούστου 
 

• Διαµονή καλλιτεχνών : 1-8 Ιουλίου 
• Εγκαίνια : Σάββατο 6 Ιουλίου 
• Προβολές και συναντήσεις : 1-8 Ιουλίου 

 
 
 

Όνοµα :  

Επώνυµο : 

Ζει και εργάζεται:  

Διεύθυνση : 

Τηλ.: 

E-mail: 

Site: 

 
 

Η αίτηση συµµετοχής στο ΕΠΙΤΟΠΟΥ 19 πρέπει να αποσταλλεί 
συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη µαζί µε την πρόταση του 
καλλιτέχνη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epitopou.andros@gmail.com 
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Όροι συµµετοχής|Ο καλλιτέχνης καλείται να αποστείλει µια 

πρόταση που να περιέχει: σύντοµη περιγραφή του έργου, τεχνικές προδιαγραφές 
(υλικά, ανάγκη βοήθειας, εργάτες, µηχανήµατα, µεταφορά υλικών κλπ). Κάθε 
στοιχείο που µπορεί να προσφέρει συγκεκριµένες πληροφορίες για την 
διαδικασία πραγµατοποίησης του έργου θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα. Μετά την 
επιλογή της πρότασης του, ο καλλιτέχνης αποστέλει στην οργανωτική επιτροπή 
ένα κείµενο για την δουλειά του και µια η δύο εικόνες έργων για την 
δηµιουργία του φακέλλου επικοινωνίας του ΕΠΙΤΟΠΟΥ ( δελτίο τύπου κλπ. ) 
 

Προυποθέσεις υλοποίησης των έργων |Τα έργα 

πραγµατοποιούνται αποκλειστικά επί τόπου και µε υλικά του άµεσου 
περιβάλλοντος. Η συσχέτιση του έργου µε το φυσικό τοπίο, την ιστορία και 
την αρχιτεκτονική της Άνδρου είναι επιθυµητή. Η αλληλοβοήθεια µεταξύ των 
καλλιτεχνών αποτελεί µέρος της διαδικασίας.  
 
• Δεν υπάρχει συγκεκριµένη θεµατική για τα έργα	

 
• Τα έργα είναι εφήµερα και  τα υλικά τους φυσικά, βιοδιασπώµενα, η 

ανακυκλώσιµα.Εργα ή γλυπτά µνηµειακού ή µόνιµου χαρακτήρα δεν 
ανταποκρίνονται στο σκεπτικό του ΕΠΙΤΟΠΟΥ. 
 

• Τα έργα εγγράφονται σε συγκεκριµένη διαδροµή και σε τοποθεσία που 
ορίζεται µετά από συνεννόηση µε την οργανωτική επιτροπή. Ενα PDF µε 
εικόνες και περιγραφή τον τοποθεσιών είναι στη διάθεση των καλλιτεχνών. 

 
• Ενθαρρύνουµε τους καλλιτέχνες για την υλοποίηση διαδραστικών έργων µε 

συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού, ενηλίκων και παιδιών και την πρόταση 
εργαστηρίων.  

 
• Οι ιδιαιτερα δυνατοί άνεµοι πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την 

πραγµατοποίηση του έργου για λόγους ασφάλειας τόσο του έργου,του 
καλλιτέχνη όσο και του κοινού. Έργα µε ελαφρά η αιωρούµενα στοιχεία 
πρέπει να αποφεύγονται.  

 
• Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι αυτόνοµος. Υπάρχει ένα οργανωµένο µικρό 

εργαστήριο µε τα απαραίτητα εργαλεία, ηλεκτρικό τρυπάνι, πριόνι, σφυριά, 
σκάλες, κλπ. πού είναι στη διάθεση όλων των καλλιτεχνών. 

 
• Στο σχεδιασµό της πρότασης πρέπει να ληφθεί υπ’οψη οτι τα έργα δεν ειναι 

ασφαλισµένα, δεν φυλάσσονται και δεν υπάρχει  ηλεκτρικό  ρεύµα στο χώρο 
τοποθέτησης. 

 
• Η οργανωτική οµάδα δεσµεύεται να εξασφαλίσει στον καλλιτέχνη τις 

καλύτερες συνθήκες για την υλοποίηση του έργου του. Βρισκόµαστε σ’επαφή 
πρίν την άφιξη του στο νησί και εξασφαλίζουµε µια σχετική προετοιµασία. 
Τα υλικά στερέωσης και κατασκευής δεσµεύουν την οργάνωση και αγοράζονται 
στο νησί. 
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Γενικοί όροι|  

 
• ΚΑΤΑΛΥΜΑ. 

Ο|Η επιλεγµένος|η καλλιτέχνης φιλοξενείται, συγκατοικεί µε τους άλλους 
καλλιτέχνες, σε ένα απο τα δύο σπίτια που διατίθενται για τον σκοπό αυτό. 
Αν υπάρχει συνοδεία ενηµερώνεται η οργανωτική οµάδα.  

• ΓΕΥΜΑΤΑ.  
   Παρακινούµενοι από το πνεύµα συνεύρεσης που  χαρακτηρίζει το ΕΠΙΤΟΠΟΥ, 

προσφέρουµε γεύµατα που γίνονται οµαδικά. 
Το ΕΠΙΤΟΠΟΥ εξασφαλίζει το πρωινό και το µεσηµεριανό γεύµα για όλη τη 
διάρκεια της  καλλιτεχνικής φιλοξενίας, οπως επίσης καλοσώρισµα, εγκαίνια 
και κλείσιµο. 2 βραδιές είναι ελεύθερες.  
Ενηµέρωση για τις βραδυές ΕΠΙΤΟΠΟΥ γίνεται πριν την αφιξή σας.  

• ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ. 
 Εισιτήρια πλοίων, µετακίνησεις εντός νησιού µε δηµόσια µέσα µεταφοράς 
και έξοδα µεταφοράς υλικών παρέχονται από τους χορηγούς και απο το 
ΕΠΙΤΟΠΟΥ. 

 
• Οι καλλιτέχνες είναι υποχρεωµένοι να σεβαστούν τις ηµεροµηνίες άφιξης 

και αναχώρησης στο νησί, καθώς και να είναι παρόντες στα εγκαίνια και 
τις εκδηλώσεις του ΕΠΙΤΟΠΟΥ. Κάθε αλλαγή ηµεροµηνίας αναχώρησης ή άφιξης 
επιβαρύνει οικονοµικά τον ίδιο τον καλλιτέχνη. 
 

• Το ΕΠΙΤΟΠΟΥ αναλαµβάνει την επικοινωνία και την προβολή του γεγονότος 
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και την έντυπη επικοινωνία  ( πληροφοριακό 
υλικό, αφίσες, χάρτες και σύµανση της διαδροµής οπου βρίσκονται τα  
έργα, κλπ) Οι οργανωτές έχουν το δικαίωµα.  

 
• Καθ’όλη την διάρκεια της εκδήλωσης τα έργα θα φωτογραφηθούν και θα 

κινηµατογραφηθούν.Φωτογραφικό και κινηµατογραφικό υλικό είναι ιδιοκτησία 
του ΕΠΙΤΟΠΟΥ το οποίο κάνει χρήση για την επικοινωνία και την προβολή 
της εκδήλωσης και κατέχει τα πνευµατικά δικαιώµατα για κάθε χρήση 
(ταινία, φωτογραφία,κατάλογος, παράγωγα προιόντα).  

 
• Τρία σχέδια µεγέθους Α4 υπογραµµένα κατατίθενται στην οργανωτική 

επιτροπή του ΕΠΙΤΟΠΟΥ από κάθε καλλιτέχνη.  
 
• Πιστοποιητικό ασφάλισης αστικής ευθύνης απαιτείται για κάθε συµµετοχή.  
 

Αποδέχοµαι να συµµετέχω στο ΕΠΙΤΟΠΟΥ19 και υπογράφω τις 
παραπάνω προϋποθέσεις συµµετοχής :  
 
 

Ηµέροµηνία                  τόπος  

Υπογραφή :  

 
 

 


