Κέρκυρα, 11 Νοεµβρίου 2013
Πρόσκληση συµµετοχής
σε οµαδική έκθεση φωτογραφίας µε θέµα
"Η δική µου Ιθάκη",
στα πλαίσια του project Ιθάκη 2013.

Ιθάκη
Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος,
γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυµωµένο Ποσειδώνα µη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόµο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν µέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύµα και το σώµα σου αγγίζει.

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου.
Να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι
που µε τι ευχαρίστησι, µε τι χαρά
θα µπαίνεις σε λιµένας πρωτοειδωµένους·
να σταµατήσεις σ’ εµπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγµάτειες ν’ αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριµπάρια κ’ έβενους,
και ηδονικά µυρωδικά κάθε λογής,
όσο µπορείς πιο άφθονα ηδονικά µυρωδικά·
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,
να µάθεις και να µάθεις απ’ τους σπουδασµένους.
Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιµον εκεί είν’ ο προορισµός σου.
Aλλά µη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος µε όσα κέρδισες στον δρόµο,
µη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.
Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόµο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σηµαίνουν.

Κ. Π. Καβάφης

Λίγα λόγια για το project Ιθάκη 2013:
"Ιθάκη 2013" - ένα ξεχωριστό αφιέρωµα στον ποιητή που
παρότρυνε εκατοµµύρια ανθρώπους σε κάθε γωνιά της γης να
βγουν στον δρόµο της προσωπικής τους αλήθειας, να βγουν στον
πηγαιµό της δικής τους Ιθάκης.
Κωνσταντίνος Καβάφης- 80 χρόνια µετά το θάνατό του παραµένει
πιο επίκαιρος από ποτέ.
Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα πάθη, η πίστη, η µνήµη,
ο έρωτας, ο φόβος, η γενναιότητα, οι προκλήσεις της κοινωνίας
και η υπεροχή της σκέψης, ο προορισµός του ανθρώπου και η
µαγεία του ταξιδιού.
Μια διαδραστική performance αφιερωµένη στην περιπλάνηση του
σύγχρονου ανθρώπου, στο ταξίδι που µοιραζόµαστε όλοι µαζί και
συνάµα βιώνει ο καθένας µόνος του, στο εδώ, στο τώρα, στον
δρόµο για τις Ιθάκες του σήµερα. Επιβιβαστείτε...

Οµαδική Έκθεση Φωτογραφίας:
Στο πλαίσιο του project "Ιθάκη 2013" θα πραγµατοποιηθεί
οµαδική έκθεση φωτογραφίας µε θέµα "Η δική µου Ιθάκη", στον
χώρο της Δηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Κέρκυρας
Ο/η κάθε συµµετέχον/χουσα µπορεί να αποστείλει µέσω e-maill
στην ηλεκτρονική διεύθυνση erannumi@gmail.com :
• Το ψηφιακό αρχείο τις εικόνας σε .jpg φορµά
• Ονοµατεπώνυµο, e-mail, τηλέφωνο/κινητό επικοινωνίας.
• Παρακαλώ πολύ στο θέµα του e-mail να αναγράφεται είτε η
λέξη Ιθάκη, είτε Ithake.
Για την επικύρωση της συµµετοχής σας θα λάβετε πίσω ένα e-mail
στο οποίο θα αναφέρεται ότι έγινε δεκτή η συµµετοχή σας.
Παρακαλώ, όσοι δεν λάβετε πίσω αυτό το e-mail, εντός 24
ωρών, να επαναλάβουν την διαδικασία αποστολής έως ότου
επιβεβαιωθεί η λήψη του, πάντα εντός της προθεσµίας.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
• Δεν υπάρχει περιορισµός για χρώµα ή ασπρόµαυρο.
• Οι εικόνες να είναι δυνατόν να εκτυπωθούν σε διαστάσεις 30x40
(cm) ή 30 Χ 45 (cm).
• Ο/η κάθε συµµετέχον/χουσα µπορεί να λάβει µέρος µε µία
εικόνα.
• Τα τελικά ψηφιακά αρχεία των εικόνων να είναι σε CMYK.
• Όσοι θέλουν να συµµετάσχουν µε αναλογική φωτογραφία

(φωτογραφία από φιλµ είτε ασπρόµαυρο, είτε έγχρωµο), ας
αποστείλουν εντός της προθεσµίας την εικόνα σκαναρισµένη
σε ότι διαστάσεις υπάρχει διαθέσιµη, και από εκεί και πέρα
θα επικοινωνήσουµε µαζί σας για τον συντονισµό της
εκτύπωσης από το φιλµ.
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Νοεµβρίου 2013. Δίνεται παράταση µέχρι τις 30 Νοεµβρίου.
Ο/η κάθε συµµετέχον/χουσα να υπολογίζει στο ποσό των 5 ευρώ
για την εκτύπωση της εικόνας του/της µε την προϋπόθεση ότι η
εικόνα θα επιστραφεί στον/στην συµµετέχοντα/-χουσα µετά την
λήξη της έκθεσης. Το ποσό δεν είναι ακόµη ακριβές. Θα
προσδιοριστεί και θα ανακοινωθεί από 21 Νοεµβρίου 1
Δεκεµβρίου, ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετεχόντων. Πιθανόν
να είναι και λιγότερο από 5 ευρώ.
Για οποιαδήποτε απορία σε σχέση µε το συλλογικό έργο "Ιθάκη
2013" και την έκθεση φωτογραφίας που διοργανώνεται στα
πλαίσιά του, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση erannumi@gmail.com και να µοιραστείτε
µαζί µας ό,τι απορίες έχετε.
Καλές δηµιουργίες!
Η επιµελήτρια της έκθεσης
Αναστασία Μαστρακούλη

Κέρκυρα,
Δευτέρα 11 Νοεµβρίου 2013

