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Η κοινότητα Βασσαρά: 

Προσκαλεί στους χώρους της όσους/όσες σχετίζονται με την τέχνη στις διάφορες μορφές και εκφάνσεις της -

ζωγράφους, γλύπτες, χειροτέχνες, μουσικά σχήματα, θεατρικές, χορευτικές ομάδες κτλ.   

& 

Προκαλεί τους εμπλεκόμενους με την τέχνη να απαντήσουν, με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο και μέσο έκφρασης 

στα φαινόμενα των καιρών, την κρίση, την ειλικρίνεια, την αλληλεγγύη, την απάθεια, την αντίδραση, την 

αγανάκτηση, την παθητικότητα, τους νεοέλληνες, τα αουτσάιντερ, την εργασία, την ανεργία, την αεργία, την 

ποίηση, την κοινοτυπία, το Βασσαρά, την ορεινή Ελλάδα.  

 

Προσφέρει: Εκθεσιακούς χώρους. ∆ύο αίθουσες: σχολείο και κοινοτικό κατάστημα  

Εξοπλισμό (πανέλα, φωτισμό ηχητικές εγκαταστάσεις, δυνατότητα προβολής)  

Μικρή γιορτή την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης 

Προώθηση του γεγονότος στο διαδίκτυο, τον τοπικό τύπο, αρμόδιους φορείς 

Αφίσα που θα ανακοινώνει την έκθεση (μέγεθος Α3) 

Ενημερωτικό φυλλάδιο που θα συνοδεύει την έκθεση  

Άδεια πώλησης των έργων ή εισιτηρίου αν ο καλλιτέχνης το επιθυμεί 

Το ποσό των 100 ευρώ για την οργάνωση της έκθεσης 

Ενώ δεν ευθύνεται για τη μεταφορά, παράδοση και φύλαξη των έργων πριν και μετά την διάρκεια 

της έκθεσης 

 

Πάρε μέρος: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο( vassaras2011@yahoo.com):  

Μικρό βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται ο τόπος καταγωγής (χωρίς αυτό να αποτελεί 

δέσμευση) 

Μικρή περιγραφή και φωτογραφικό υλικό ή βίντεο της πρότασης (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, 

βίντεο, εγκατάσταση, μουσική, θεατρική παράστασης, εργαστήρι ή άλλο) 

Προτιμήσεις για την αίθουσα και ημερομηνία συμμετοχής με βάση τις προτεινόμενες ημερομηνίες 

εγκαινίων (εαρινό εξάμηνο 2013):                          

                           

    

 

 

 

 

 

 

Χρονοδιάγραμμα εκθέσεων  

Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης 

Σάββατο 22 ∆εκεμβρίου Κυριακή 29 Ιανουαρίου 

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου Κυριακή 18 Μαρτίου 

Σάββατο 24 Μαρτίου Κυριακή 29 Απριλίου 

Σάββατο 5 Μαΐου Κυριακή 27  Μαΐου 

Σάββατο 2 Ιουνίου Κυριακή 1 Ιουλίου 
 

Οι συμμετέχοντες επιμελούνται την έκθεση χωρίς καμία εξωτερική παρεμβολή ωστόσο καθένας: 

Οφείλει να ολοκληρώσει την έκθεση μια μέρα πριν την έναρξης της 

Χρειάζεται να αποστείλει τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της έκθεσης για το 

ενημερωτικό φυλλάδιο, την προώθηση της έκθεσης και μελλοντικές εκδόσεις της κοινότητας:  

-μικρό βιογραφικό σημείωμα,  

-φωτογραφία και μικρή περιγραφή για κάθε έργο που συμμετέχει στην έκθεση  

-υλικό ή μακέτα για την αφίσα αν επιθυμεί να επιμεληθεί την αφίσα και το ενημερωτικό φυλλάδιο. 

Σε διαφορετική περίπτωση είναι αυτός/ή/οί που εγκρίνει την τελική τους μορφή.   

 

Το κάλεσμα είναι ανοικτό όλη τη διάρκεια της χρονιάς και διαμορφώνεται ανάλογα με τη ζήτηση, την 

διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα και την επικαιρότητα των προτάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται 

άμεσα για τη συμμετοχή τους καθώς και για τα προσεχή δρώμενα.   

 

για περισσότερες πληροφορίες: www.vassaras.gr 

mailto:vassaras2011@yahoo.com
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