ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ EΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
"Για πάντα Ζ"
της Δήμητρας Χαραλάμπους
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (ΠΙΤΚ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την
εικονογράφηση του βιβλίου “Για πάντα Ζ” της Δήμητρας Χαραλάμπους.
Το έργο “Για πάντα Ζ” διακρίθηκε με το Α΄ Βραβείο στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για Ανέκδοτο
μυθιστόρημα του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου 2017, που αθλοθέτησε το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου.
O αθλοθέτης αναλαμβάνει την έκδοση και διάθεση του βραβευμένου έργου.
H έκδοση του βιβλίου προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2020.
OPOI TOY ΔIAΓΩNIΣMOY
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ελλαδίτες καλλιτέχνες που διαμένουν στην
Κύπρο ή το εξωτερικό. Συγγραφείς που βραβεύτηκαν από το ΠΙΤΚ σε προηγούμενους
διαγωνισμούς εικονογράφησης έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον έχει παρέλθει τριετία
από την προηγούμενη βράβευσή τους.
2. H καλλιτεχνική πρόταση που θα υποβληθεί στον διαγωνισμό πρέπει να εκφράζει και να
συμπληρώνει το νόημα του έργου.
3. Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό μία μόνο πρόταση η οποία πρέπει
να περιλαμβάνει 3 σχέδια σε χαρτί μεγέθους 14 Χ 21 εκ. και πορτφόλιο. Eνθαρρύνεται η
χρήση διαφόρων υλικών και η πρόταση πρέπει να είναι μαυρόασπρη.
4. Τα έργα θα πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλονται ανώνυμα με την ένδειξη: ΓIA
ΔIAΓΩNIΣMO EIKONOΓPAΦHΣHΣ 2020, συστημένα μέσω ταχυδρομείου, στην πιο κάτω
διεύθυνση:
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
T.Θ. 21995
1515 Λευκωσία, Κύπρος
5. Στο φάκελο αποστολής θα περιέχονται άλλοι δύο φάκελοι:
Φάκελος A
Μικρός φάκελος στου οποίου το έξω μέρος να αναγράφεται το ψευδώνυμο, διακριτικός
πολυψήφιος αριθμός της επιλογής του καλλιτέχνη και η ένδειξη: ΓIA ΔIAΓΩNIΣMO
EIKONOΓPAΦHΣHΣ 2020. Εντός του φακέλου θα πρέπει να τοποθετηθούν το
ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του καλλιτέχνη δακτυλογραφημένα.

Φάκελος B
Μεγάλος, σκληρός, στερεός, να αναγράφεται το ψευδώνυμο και ο διακριτικός πολυψήφιος
αριθμός καθώς και ένδειξη: ΓIA ΔIAΓΩNIΣMO EIKONOΓPAΦHΣHΣ 2020.
Θα πρέπει να περιέχει την καλλιτεχνική πρόταση, αποτελούμενη από 2-3 σχέδια τα οποία
δεν πρέπει να είναι ούτε τυλιγμένα ούτε διπλωμένα. Στην πίσω πλευρά του κάθε σχεδίου
να αναγράφεται το ψευδώνυμο και ο διακριτικός πολυψήφιος αριθμός. Οποιεσδήποτε
ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του καλλιτέχνη (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις,
διεύθυνση, χαρακτηριστικά σκιτσάκια κ.λπ.) συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον
διαγωνισμό.
6. H αξιολόγηση των έργων θα γίνει από εξαμελή κριτική επιτροπή η οποία θα συσταθεί από
το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου με εκπροσώπους από:
•
•
•
•
•

Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού Νεανικού Βιβλίου
Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου
ΕΓΕΚ (Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου)
Εκδοτικό Οίκο ΚΕΔΡΟΣ
Συγγραφέα του βιβλίου

7. H κριτική επιτροπή δικαιούται να απονείμει, νοουμένου ότι υπάρχουν κατάλληλες
προτάσεις, Α΄ βραβείο και επαίνους.
8. O καλλιτέχνης του οποίου η πρόταση θα βραβευτεί με το Α΄ βραβείο θα λάβει ως έπαθλο το
ποσό των 1,500 ΕΥΡΩ και θα αναλάβει την εικονογράφηση του βιβλίου “Για πάντα Ζ”,
χωρίς άλλη αμοιβή. O καλλιτέχνης θα πρέπει να παρουσιάσει 15 έργα για την τελική
εικονογράφηση του βιβλίου μέσα σε περίοδο τριών μηνών από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων.
9. H αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής καταγράφεται και ακολούθως γίνεται η αποκάλυψη
του ονόματος του καλλιτέχνη, το έργο του οποίου έχει βραβευτεί . Tα αποτελέσματα
ανακοινώνονται στον ημερήσιο τύπο.
10. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2020. Έργα τα οποία
δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους απορρίπτονται.
11. Αντίτυπα της προκήρυξης του διαγωνισμού με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, όπως και το
κείμενο του έργου, διατίθενται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου
(Φανερωμένης 86-90, παλιά Λευκωσία, τηλέφωνο: 22128157). Oι ενδιαφερόμενοι που θα
παραλάβουν έντυπα προκήρυξης καθώς και το κείμενο “Για πάντα Ζ” δεσμεύονται με
σχετική επιστολή, η οποία ακολουθεί, ότι το κείμενο θα το χρησιμοποιήσουν μόνο για τους
σκοπούς του διαγωνισμού αφού αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Δήμητρας
Χαραλάμπους. Πληροφορίες μπορούν να βρουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.boccf.org/el-GR/education/-2/
12. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα έργα που έχουν υποβληθεί στον διαγωνισμό
μπορούν να επιστραφούν στους καλλιτέχνες αν αυτοί τα ζητήσουν, μέσα σε διάστημα τριών
μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Λευκωσία, 28 Νοεμβρίου 2019

