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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Πρόσκληση συμμετοχής στην Έκθεση/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ισορροπία-Το Αμετάθετο Χρέος.
Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο Κρήτης
(Πλατεία λιονταριών, Ηράκλειο.)
Διάρκεια Έκθεσης: από 29/10 έως 22/11/2022
Εγκαίνια: Σάββατο 29/10/2022, ώρα: 6:00 μμ– 9:00 μμ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος/Ε.Ε.Τ.Ε., σε
συνεργασία με την Επιτροπή Κρήτης του Ε.Ε.Τ.Ε., ανακοινώνει την πραγματοποίηση της έκθεσης
με θέμα: Ισορροπία-Το αμετάθετο χρέος.
Συνάδελφοι,
Τα τελευταία χρόνια ολοένα και δυσκολεύουν οι συνθήκες καλλιτεχνικής δημιουργίας. Σε όλη τη
δεκαετία 2010-2020 φάνηκε πιο καθαρά ο έλεγχος και η παρέμβαση των ιδιωτικών μεγάλων
επιχειρήσεων στον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η
απαξίωση των δημιουργών, η υποβάθμιση της ζωής συνολικά των εργαζομένων, της δημόσιας
Παιδείας, της δημόσιας Υγείας. Σήμερα, μετά από μία δύσκολη περίοδο υγειονομικής κρίσης,
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την εχθρική προς τη κοινωνία πολιτική της κυβέρνησης σε κάθε
τομέα: Ακρίβεια, οικονομική ανέχεια και ανεργία για τους πολλούς - ξέφρενος πλουτισμός για
τους λίγους, απάνθρωπη φορολογία, ξεπούλημα και καταστροφή της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, απαξίωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο
προϋπολογισμός των εξοπλιστικών κονδυλίων σύμφωνα με τις εντολές του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.,
ενώ οδηγείται σε κατάρρευση το δημόσιο σύστημα υγείας και μειώνονται ακόμα περισσότερο
οι ήδη ελάχιστες, όλα τα τελευταία χρόνια, κρατικές δαπάνες για την Παιδεία και την Υγεία του
λαού.

Ιδιαίτερα σήμερα που ηχούν τα τύμπανα του πολέμου, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι και
να μην πούμε ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ που μόνο δεινά φέρνει για τους λαούς. Το Ε.Ε.Τ.Ε. παλεύει
για την ελευθερία της έκφρασης και δημιουργίας. Λέμε ΟΧΙ σε κάθε σκοταδιστική πράξη, σε
κάθε πράξη εναντίον της Τέχνης και του πολιτισμού. Απαιτούμε: Καμία συμμετοχή της χώρας
μας στον πόλεμο. Απεμπλοκή τώρα. Η χώρα μας να μην γίνει πεδίο βολής για τα
ΑμερικανοΝΑΤΟϊκά συμφέροντα! Οι λαοί δεν έχουμε συμφέρον να διαλέξουμε ανάμεσα στον
Πούτιν και το ΝΑΤΟ. Καμία στρατιωτική βοήθεια και διευκόλυνση να μην δοθεί μέσω της
Αλεξανδρούπολης, της Σούδας και των άλλων αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην
Ελλάδα. Καμία αποστολή εξοπλισμού ή έμψυχου δυναμικού, κανένας Έλληνας φαντάρος εκτός
συνόρων.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και στα πλαίσια της ανάδειξης της καλλιτεχνικής δημιουργίας των
μελών του ΕΕΤΕ στην περιφέρεια, το ΔΣ του ΕΕΤΕ διοργανώνει έκθεση των εικαστικών ΠΟΥ
ΖΟΥΝ Η ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ στην Κρήτη.
Θέμα της έκθεσης:
Ισορροπία – To Aμετάθετο Χρέος.
Σας παραθέτουμε το εισηγητικό κείμενο των συναδέλφων Γρατσία Βασίλη, Καμένου Βίκυς,
Κουκουλάκη Στέλλας, Ματαλλιωτάκη Ρένας, Παγωμένου Κώστα, Τσαμάνδουρα Ζαχαρία.
«Κάθε στιγμή δρουν ταυτόχρονα δυνάμεις της τάξης και δυνάμεις της αταξίας. Οι πρώτες
«πρέπει» να συντηρούν τις δομές και οι δεύτερες «ίσως» μπορούν ακόμα και να τις διαλύσουν.
Υπάρχει νόμος της φύσης χωρίς «ίσως», «πρέπει» και «επιθυμία»;
Ανάμεσα τους εξελίσσεται ένας μόνιμος διάλογος, μια συνομιλία, του «πρέπει» και της
«επιθυμίας», που άλλοτε γέρνει προς τη μια πλευρά και άλλοτε προς την άλλη. Η ισορροπία
αυτήν τη στιγμή βάλλεται από την πανδημία, την κρίση άξιων, εξαρτήσεις, πολιτικές - πολεμικές
συγκρούσεις, προσφυγικά ζητήματα και κλιματική αλλαγή.
Αν εκτελέσουμε το αμετάθετο χρέος, το χρέος που δεν μπορεί να αναβληθεί είτε ατομικά είτε
συλλογικά, τότε συντασσόμαστε με τις δυνάμεις που φέρνουν ισορροπία και έχουμε
σημαντικές πιθανότητες να προσεγγίσουμε μια κανονικότητα και όχι την κατάρρευση.»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1) Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκθεση έχουν όλα τα μέλη του Ε.Ε.Τ.Ε. που ζουν ή
εργάζονται στην Κρήτη.
2) Συμμετοχή μέχρι 3 έργα (προκειμένου να επιλέξει η Επιτροπή Κατάταξης και Κρίσης).

3) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμεροι έως το έτος 2016. Σε
περίπτωση αδυναμίας πληρωμής θα πρέπει να γίνει οικονομικός διακανονισμός με το
Ε.Ε.Τ.Ε., εξοφλώντας ένα μικρό μέρος της οφειλής.
4) Τα έργα θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 5 χρόνια.
5) Ο χώρος που θα διατίθεται σε κάθε καλλιτέχνη δεν θα ξεπερνά:


Για επιτοίχεια έργα: 1,20 μ. πλάτος με κορνίζα (εφόσον διαθέτει) και ύψος
ελεύθερο



Για τα γλυπτά: μέγιστη βάση 1,20 μ. x 1,20 μ. και ύψος ελεύθερο



Για τις εγκαταστάσεις: διατιθέμενος χώρος για κάθε καλλιτέχνη: α) εφόσον η
εγκατάσταση είναι επιτοίχεια έως 1,20 μέτρο πλάτος Χ 2 μ. βάθος και ύψος
ελεύθερο. β) για περίοπτες εγκαταστάσεις, χώρος τεσσάρων τετραγωνικών
μέτρων.

Σε περίπτωση γλυπτού ή κεραμικού ή ψηφιδωτού (κ.λπ. τρισδιάστατων έργων) οι
βάσεις είναι υποχρεωτικά ευθύνη του καλλιτέχνη.
Επίσης, οι υποδομές για video art και για εγκαταστάσεις είναι υποχρεωτικά του
καλλιτέχνη.
6) Την ευθύνη της έκθεσης θα έχει η Επιτροπή Κατάταξης και Κρίσης του ΕΕΤΕ.
7) Τα έργα θα πρέπει να είναι έτοιμα προς ανάρτηση και τοποθέτηση.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Από 16/5/2022 μέχρι 24/6/2022
Ο φάκελος πρέπει να περιέχει:
Α) Έντυπο (ηλεκτρονική φόρμα) συμμετοχής
Β) Ψηφιακές φωτογραφίες των έργων
Γ) Βιογραφικό (ηλεκτρονική φόρμα)
Διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρξει παράταση στην καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του
Φακέλου.
Αναλυτικότερα:

Α) Στο έντυπο συμμετοχής θα αναγράφονται: Ο τίτλος του έργου, οι διαστάσεις, το
υλικό/τεχνική, το έτος δημιουργίας, η τιμή ασφάλισης (για τα επιτοίχεια θα αναγράφονται και
οι δύο, διαστάσεις με κορνίζα και χωρίς κορνίζα).
Β) Οι ψηφιακές φωτογραφίες των έργων θα πρέπει να είναι σε αρχείο jpg σε ανάλυση 300 dpi
για την Επιτροπή Κατάταξης και Κρίσης του Ε.Ε.Τ.Ε. και για τον κατάλογο της έκθεσης. Η κάθε
ψηφιακή φωτογραφία θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: ονοματεπώνυμο, αριθμό έργου που θα
ταυτίζεται με τον αριθμό του έργου στο έντυπο συμμετοχής και τον τίτλο του έργου (π.χ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_1_ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (300 dpi), και ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_2_ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
(300 dpi) το ίδιο θα ακολουθηθεί για όλα τα υποβαλλόμενα έργα.
Γ) Φόρμα βιογραφικού: το βιογραφικό θα πρέπει να κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή σε
αρχείο word και να είναι έως 200 λέξεις σε σύνολο (αυστηρά). Δεν θα γίνονται δεκτά
χειρόγραφα βιογραφικά, ούτε χειρόγραφα σκαναρισμένα. Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτά
βιογραφικά εκτός φόρμας. Για τα στοιχεία του βιογραφικού υπεύθυνος είναι ο καλλιτέχνης.
Όλα τα παραπάνω θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Ε.Ε.Τ.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
eete_draseis1@eete.gr., με την ένδειξη στο πεδίο «ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ-ΤΟ ΑΜΕΤΑΘΕΤΟ
ΧΡΕΟΣ».
Η προκήρυξη, το έντυπο συμμετοχής και η φόρμα για το βιογραφικό, θα βρίσκονται στα
γραφεία του Ε.Ε.Τ.Ε., θα δημοσιευθούν στην Ιστοσελίδα του Ε.Ε.Τ.Ε. καθώς και θα αποσταλούν
στους συναδέλφους που έχουν δώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο Ε.Ε.Τ.Ε.
Επίσης, σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής των φωτογραφιών των έργων και των στοιχείων
που ζητούνται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (με E-MAIL), μπορούν να υποβάλλονται σε CD ή
στικάκι στα γραφεία του Ε.Ε.Τ.Ε. Βαλτετσίου 42, 10681, Αθήνα.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:
Τα έργα για την έκθεση θα παραλαμβάνονται από το Ε.Ε.Τ.Ε. στον χώρο της έκθεσης, Βασιλική
Αγίου Μάρκου, Ηράκλειο, Κρήτης, επί της πλατείας Λιονταριών.
Τετάρτη 26/10 και Πέμπτη 27/10/2022, ώρες: 8.00 π.μ. έως 16.00.
Εάν το έργο μεταφερθεί με αυτοκίνητο στον εκθεσιακό χώρο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
το φέρουν από 8:00 έως 9:00 πμ, εφόσον έχουν εξασφαλίσει ήδη άδεια εισόδου στο κέντρο
του Ηρακλείου από τον Δήμο Ηρακλείου. Το ΕΕΤΕ θα ενημερώσει σχετικά τον Δήμο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΡΓΩΝ:
Με το πέρας της έκθεσης, οι καλλιτέχνες θα πρέπει να παραλάβουν τα έργα τους από τον χώρο
την Τετάρτη 23/11/2022 και κατά τις ώρες: 8.00 π.μ. έως 16.00, με την απόδειξη παραλαβής
του Ε.Ε.Τ.Ε. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία το Ε.Ε.Τ.Ε. και η Βασιλική του Αγίου Μάρκου δεν
φέρουν καμία ευθύνη.
Τα έργα θα μεταφερθούν και θα επιστραφούν με ευθύνη και δαπάνη των καλλιτεχνών.
Τα έργα θα ασφαλιστούν καθώς και κατά τη διάρκεια της έκθεσης στον χώρο θα υπάρχει
φύλαξη σε 24ωρη βάση.
Εάν το έργο παραληφθεί με αυτοκίνητο από τον εκθεσιακό χώρο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει
να το παραλάβουν από 8:00 έως 9:00 πμ, εφόσον έχουν εξασφαλίσει ήδη άδεια εισόδου στο
κέντρο του Ηρακλείου από τον Δήμο Ηρακλείου. Το ΕΕΤΕ θα ενημερώσει σχετικά τον Δήμο.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Ε.Τ.Ε., κ. Τζέννη Χατζηθεοδωρίδου 210 3300016
εσωτ. 104 και στην Ιστοσελίδα του Ε.Ε.Τ.Ε. www.eete.gr.

Για το Δ.Σ. του Ε.Ε.Τ.Ε.
Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Εύα Μελά

Βικτώρια Νταρίλα

