
 

Καλλιτεχνική Πρωτοβουλία Καλέσματος Καλλιτεχνών 
 Art Flow Competition 2019  

(Συμπεριλαμβανομένων των κανόνων και των οδηγιών για τον διαγωνισμό τέχνης) 
 
 
 
 
Η Art Flow Gallery σε συνεργασία με το Δήμο Παλαιόχωρας, το Πολιτιστικό Τμήμα 
Καντάνου-Σελίνου, με μεγάλη χαρά ανακοινώνουν την παρουσίαση της Έκθεσης και 
του Διαγωνισμού Τέχνης με συγκεκριμένο θέμα.  
1ο βραβείο € 500 - 2ος & 3ος νικητής: Έκθεση μιας εβδομάδας στο The Art Flow 
Gallery στην Παλαιόχωρα  • 
 
Η έκθεση με τα έργα των φιναλίστ θα λάβει χώρα από τις 11 Μαΐου έως τις 19 Μαΐου 
στην Art Flow Gallery Gallery στην Παλαιόχωρα της Κρήτης. Η Παλαιόχωρα είναι μια 
μικρή πόλη περίπου 2000 κατοίκων που βρίσκεται 75 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των 
Χανίων, κάτω από τα επιβλητικά Λευκά Όρη στο ελληνικό νησί της Κρήτης. Το 
καλοκαίρι φιλοξενεί χιλιάδες Ευρωπαίους και διεθνείς τουρίστες. Σε μια μικρή 
χερσόνησο, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, η Παλαιόχωρα απολαμβάνει πολύ 
ζεστά καλοκαίρια αλλά με ευχάριστη αύρα της θάλασσας. Πιθανώς λόγω της 
απόστασης από το αεροδρόμιο στα Χανιά, είναι αρκετά ήσυχη ακόμη και στην υψηλή 
περίοδο και έχει διατηρήσει μια θαυμάσια ντεμοντέ αίσθηση. Πολλοί επισκέπτες 
επιστρέφουν χρόνο με το χρόνο. Περισσότερα για την Παλαιόχωρα: 
https://wikitravel.org/en/Paleochora 
 
Θέμα:  "  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ” ; 
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ: Συναισθηματική Απάντηση 
 
Οποιεσδήποτε πληροφορίες επεξεργαζόμαστε ή ερεθίσματα τα οποία λαμβάνουμε 
από το εξωτερικό περιβάλλον είναι χρωματισμένα ή μεσολαβούμενα από τις εμπειρίες 
της ζωής μας και την υποκειμενική, ατομική συναισθηματική μας ανταπόκρισή. 
 
Το "ταξίδι" μπορεί να διερευνηθεί σε διάφορες πτυχές: όχι μόνο ως «μετεγκατάσταση» 
ή φυσική μετακίνηση από έναν τόπο σε άλλο: για ευχαρίστηση, εργασία, μελέτη ή 
αναζωπύρωση της ελπίδας, αλλά και ως αναλυτική διαδικασία που μας οδηγεί στον 
ενδοσκοπικό προβληματισμό και τη νέα ερμηνεία του κόσμου γύρω μας και των 
άλλων ανθρώπων. 
 



 

- Ένα φυσικό ερέθισμα στην αναζήτηση του νέου 
- Μια ενστικτώδη έλξη / απόδραση για αυτό που είναι ξένο σε εμάς 
- Το μέτρο της απόστασης που μας χωρίζει από τις άγνωστες πραγματικότητες 
- Μια πρόκληση για την αντιπαράθεση με τους εαυτούς μας, τις συνήθειες και τις 
προκαταλήψεις μας. 
- Η ικανότητα προσαρμογής σε απρόβλεπτες καταστάσεις. 
- Ταξίδι στο παρελθόν. Εξερεύνηση της μνήμης: Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Οικογένεια 
ή Ρίζες 
- Ταξίδι στο μέλλον: Η μελέτη, η πρόβλεψη. Φαντασία και ουτοπία. 
- Αποκατάσταση και ανανέωση των αρχικών αξιών ή Σύνθεση νέων αξιών. 
 
 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ; 
 
 
 
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ 
 
• Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους καλλιτέχνες διεθνώς χωρίς 
περιορισμούς. Όλες οι μορφές οπτικής τέχνης είναι δεκτές, π.χ. ζωγραφική, γλυπτική, 
φωτογραφία, ψηφιακά, γραφικά, κολάζ, χαράξεις κλπ. Ενώ τα θεματικά έργα θα έχουν 
προτεραιότητα στην επιλογή των Φιναλίστ από την κριτική επιτροπή, οι καλλιτέχνες 
είναι ελεύθεροι να υποβάλουν έργα που δεν σχετίζονται άμεσα με το θέμα. 
 
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 
• Όλοι οι καλλιτέχνες που θα υποβάλουν έργα θα εμφανιστούν στον ιστότοπό μας ως 
καταχωρήσεις επίσημου διαγωνισμού 2019 Art Flow για περίοδο τουλάχιστον ενός 
έτους.  
 
• Αυξημένη δυνατότητα πώλησης των έργων σας. Σε περίπτωση που ένας συλλέκτης 
έρχεται σε επαφή με τη συλλογή με σκοπό την αγορά του έργου σας. 
 
• Η συνεχιζόμενη κοινωνική προβολή του έργου τέχνης σας μέσω της προώθησης των 
ιστοτόπων και των μέσων ενημέρωσης.  
 



 

• Όλοι οι καλλιτέχνες που υποβάλλουν θα λάβουν ένα προσωπικό πιστοποιητικό 
συμμετεχόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο καλλιτέχνης μπορεί να το 
δημοσιεύσει ή να το επισυνάψει το βιογραφικό του 
(Ισχύει μόνο για καλλιτέχνες που έχουν υποβάλει και καταβάλει το τέλος εγγραφής) 
 
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 
• Το έργο εκτίθεται σε μια αφιερωμένη σελίδα Finalists στην ιστοσελίδα μας για ένα 
χρόνο 
 
• Επίσημο Πιστοποιητικό Φιναλίστριου που θα παρουσιαστεί από τον Δήμαρχο στο 
κλείσιμο του αγώνα 
 
• Εκδήλωση κλεισίματος: Παρουσίαση βραβείων με κρασί και μπουφέ 
 
• Προσκλήσεις και επικοινωνία μέσω λίστας αλληλογραφίας 
 
• Δημοσιογραφική κάλυψη (τύπος) & Δημοσιότητα 
 
• Φωτογραφίες & βίντεο της εκδήλωσης που είναι θα είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο 
 
• Οι φιναλίστ θα δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας καθώς και στα Social media . 
 
• Βοήθεια κατά τη διάρκεια ολόκληρου της εκδήλωσης 
 
ΒΡΑΒΕΙΑ 
 
• Ο νικητής της πρώτης θέσης θα λάβει ένα βραβείο € 500 και το έργο τέχνης θα 
δωθεί στον Δήμο όπου θα είναι σε έκθεση 
 
• 2ος & 3ος νικητής: Έκθεση μιας εβδομάδας στο The Art Flow Gallery στην 
Παλαιόχωρα 
 
• Οι νικητές του 1ου, 2ου και 3ου βραβείου αποκτούν επίσης βραβεία και οφέλη για 
τους φιναλίστ, όπως περιγράφεται παραπάνω. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΩΝ 



 

• Ο πίνακας της κριτικής επιτροπής θα εξετάσει όλες τις συμμετοχές που οδηγούν 
στην επιλογή περίπου 20 φιναλίστ (πάνω κάτω) λιγό 

• Η κριτική επιτροπή περιλαμβάνει επαγγελματίες Art & Design, συλλέκτες τέχνης και 
το Δήμαρχο Παλαιόχωρας 

• Η Κριτική Επιτροπή θα προχωρήσει στην επιλογή των Πρώτων, Δεύτερων και 
Τρίτων θέσεων από τους Φιναλίστ, οι οποίοι θα ανακοινωθούν στην " Τελετή 
βράβευσης 

• Οι επισκέπτες της Έκθεσης θα κληθούν επίσης να υποβάλουν μια προσωπική 
αγαπημένη ψήφο 

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ; 

• Για να εγγραφείτε για συμμετοχή, κάντε λήψη της φόρμας υποβολής που βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση  www.artflowstudiogallery.com Συμπληρώστε όλα 
τα πεδία στη φόρμα και επιστρέψτε σε μας μέσω e-mail στο 
artflowgallerycrete@gmail.com Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει και διαβάσει 
προσεκτικά τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν 
(επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας). Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες πρόσβασης 
στα έγγραφα αυτά από τον ιστότοπο, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα αίτημα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα έντυπα υποβολής και κατευθυντήριων γραμμών. Η 
εγγραφή ολοκληρώνεται με την παραλαβή του τέλους εγγραφής & ψηφιακής 
φωτογραφίας του έργου σας. (Το ποσό μπορεί να καταβληθεί εκ των προτέρων με τη 
φωτογραφία που θα ακολουθήσει) 

• Τοποσόεγγραφήςείναι€50(Χωρίςπρόσθεταέξοδα)Μπορείνακαταβληθείμε μεταφορά 
σε Μεταφορά Ποσού στην: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

IBAN: GR4801108060000080600104568 - ή πληρωμένο με μετρητά / επιταγή 

• Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει ένα έργο τέχνης. 

• Τα έργα τέχνης θα αξιολογηθούν και θα κριθούν από μια Φωτογραφική εικόνα που 
θα πρέπει να μας στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι ευθύνη του 
συμμετέχοντα να διασφαλίσει ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί και η φωτογραφία 

http://www.artflowstudiogallery.com/


 

έχειυποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης. Φωτογραφίες έργων τέχνης που 
υποβλήθηκαν μετά την 14η Απριλίου δεν θα συμπειληφθούν στον διαγωνισμό. 

• Το πραγματικό μέγεθος του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό μέγεθος 
των 60cm x 80cm (είτε σε οριζόντια ή κατακόρυφη φάση) Σε περίπτωση γλυπτών 
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν από την υποβολή σας για να συζητήσουμε 
τις διαστάσεις του έργου σας 

• Λόγω της φύσης του εκθετικού χώρου και της δυσκολίας μετακίνησης, 
αποθαρρύνουμε τη χρήση του γυαλιού. Έργα που έχουν υποβληθεί και 
συμπεριλαμβάνουν γυαλί δεν θα επιστραφούν σε περίπτωση θραύσης 

• Η εγγραφή κλείνει στις 14 Απριλίου 2019 

• Οι φιναλίστ θα ανακοινωθούν στις 20 Απριλίου 2019 

• Προθεσμία παράδοσης των έργων των φιναλίστ στην έκθεση μέχρι τις 5 Μαΐου 2019  

• Έκθεση της Νύχτας των Φιναλωτών 11 Μαΐου 2019 

• Νύχτα κλεισίματος & Παρουσίαση από τον Δήμαρχο 19 Μαΐου 2019 

 

Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι στην Παλαχώρα για την έκθεση 

• Όχι. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τους καλλιτέχνες να είναι παρόντες στην 
έκθεση, αλλά η παρουσία των φιναλίστ θα εκτιμηθεί.  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ 

• Όταν το έργο τέχνης είναι έτοιμο, θα σας ζητήσουμε να στείλετε με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο τις ακόλουθες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης μιας συνδεδεμένης 
ψηφιακής φωτογραφίας της εργασίας σας, να συμπεριλάβετε τα παρακάτω στοιχεία: 

 

- Τίτλος  
- φωτογραφίας 
- Όνομα καλλιτέχνη  
- Αριθμός επαφής 
- Ηλικία 
- Μέγεθος / Διαστάσεις της τέχνης 



 

- Μέσο –Υλικό (π.χ. ακρυλικό, λάδι, κραγιόν κλπ) 
- Σε ποιο υλικό (π.χ. καμβά / χαρτί / χαρτόνι κ.λπ.) 
- Ομοίως για γλυπτά (Πήλινο / Ξύλο / Μάρμαρο κλπ)  

 
• Είναι προς το δικό σας συμφέρον να διασφαλίσετε ότι η ψηφιακή φωτογραφική 
φωτογραφία που υποβάλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως μέρος της 
υποβολής και η διαδικασία εγγραφής είναι της υψηλότερης ποιότητας, κατά 
προτίμηση 300dpi. Λάβετε υπόψη σας ότι αυτές οι εικόνες θα χρησιμοποιηθούν 
για να συμπεριληφθούν στη σελίδα Gallery της Ιστοσελίδας για τον διαγωνισμό 
Art Flow 2019. Η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί επίσης να επηρεαστεί από 
εικόνες χαμηλής ποιότητας. Προσπαθήστε να διασφαλίσετε ότι φωτογραφίζετε 
το έργο τέχνης σας σε καλό φως, για παράδειγμα σε εξωτερικούς χώρους με 
καλό φως της ημέρας. Για έργα 3D όπως γλυπτά, στείλτε μια σειρά 
φωτογραφιών από διαφορετικές πλευρές / προοπτικές της δουλειάς σας. Για 
έργα τέχνης με επίπεδη επιφάνεια όπως καμβά, συμπληρώστε ολόκληρο το 
κορνίζα με την εργασία και, όπου είναι δυνατόν, επεξεργαστείτε την εικόνα για 
να αποκόψετε οποιεσδήποτε περιοχές φόντου (π.χ. εάν φωτογραφήσετε την 
εργασία σας σε τοίχο ή επίπεδη επιφάνεια, επεξεργαστείτε τυχόν ανεπιθύμητες 
επιφάνειες από το ψηφιακή εικόνα που μας παρέχετε) 

 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 •Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα κληθούν να μεταφέρουν ή να στείλουν το έργο τέχνης 
τους. Παρακαλώ συσκευάστε με προσοχή. Εκτός από τη συμπερίληψη της διεύθυνση 
παραλαβής της Γκαλερί, παρακαλούμε να γράψετε και στη Συσκευασία:  
 
"Art Flow Studio Gallery" – "  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ”- το πλήρες όνομά σας και ένας αριθμός 
επικοινωνίας 

•Τα επιλεγμένα έργα τέχνης πρέπει να παραληφθούν το αργότερο μέχρι την 5η Μαΐου 
2019. Η ποινή για έργα τέχνης που θα φθάσουν μετά τις 5 Μαΐου θα είναι 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή στην εκδήλωση των φιναλίστ και το ποσό εγγραφής 
δεν επιστρέφεται 

•Τα έργα τέχνης πρέπει να ταχυδρομηθούν ή να παραδοθούν προσωπικά στη 
διεύθυνση: Art Flow Studio Gallery Λιμάνι, 73001, Παλαιόχωρα, Κρήτη - Ελλάδα. 



 

 

•Τα έργα τέχνης για κρέμασμα όπως καμβά, πίνακες ζωγραφικής και φωτογραφίες 
πρέπει ήδη να είναι προετοιμασμένα και έτοιμα για άμεση τοποθέτηση στην έκθεση. 
Οι εργασίες για την τοποθέτηση (κρέμασμα) ΠΡΕΠΕΙ να είναι προ-εξοπλισμένες με 
προσδεδεμένο κρέμασμα ή παρόμοια δυνατή κρεμαστή γραμμή. 

•Τα έργα που αποστέλλονται με ταχυδρομείο ή με courier θα γίνονται δεκτά μόνο με 
έξοδα και ευθύνη που φέρει ο συμμετέχων, τόσο για τα εισερχόμενα την αποστολή και 
την επιστροφή. 

•ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μόνο για εξωτερική Ευρώπη: Πρέπει να λάβουμε τα έργα τέχνης 
"DUTY FREE / PAID - Custom Cleared". 

•Η επιστροφή του έργου μπορεί να γίνει με απευθείας παραλαβή από την Έκθεση στο 
τέλος της έκθεσης. Θα είναι επίσης δυνατό να έχουμε το έργο τέχνης που 
αποστέλλεται πίσω σε βάρος του καλλιτέχνη με ταχυδρομείο / courier. 

 

AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ενώ οι διοργανωτές θα λάβουν μέγιστη προσοχή στα ληφθέντα έργα τέχνης, δεν 
αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, 
παραποίηση, πυρκαγιά, κλοπή ή οποιαδήποτε άλλη αιτία κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης, αποθήκευσης, έκθεσης και αποθέματος.  
 
 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

 
Ο καλλιτέχνης εγγυάται την πρωτοτυπία του καλλιτεχνικού έργου που υποβλήθηκε 
στην έκθεση «ΤΟ ΤΑΞΙΔI» δέχεται σιωπηρά όλους τους κανόνες που περιέχονται στην 
παρούσα ανακοίνωση και δηλώνει ότι συμφωνεί με τις απαιτήσεις του εντύπου 
υποβολής αιτήσεων. 

 
Αυτή η συμφωνία και η αποδοχή των Όρων ισχύουν κατά την παραλαβή του ποσού 
εγγραφής του καλλιτέχνη 

 
 
 
 



 

Ο συμμετέχων καλλιτέχνης δηλώνει ότι έχει διαβάσει τους κανόνες και τις αποδέχεται 
σε όλα του τα σημεία και επιτρέπει τη χρήση του προσωπικά δεδομένα / αρχεία 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και δημοσίευση έργων τέχνης σε καταλόγους ή 
έντυπο, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, δημοσιεύσεις σε δικτυακούς τόπους για 
εξειδικευμένους σκοπούς τύπου. 

 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Διεύθυνση: Γκαλερί Art Flow Gallery, Λιμάνι , Παλαιόχωρα, Κρήτη, Ελλάδα, 73001 
Τηλ: (+30) 6947044741 - 2823041443 
e-mail: artflowgallerycrete@gmail.com - www.artflowstudiogallery.com 

 
 

 
  
  

 
  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

http://www.artflowstudiogallery.com/

