
 

 

Submit Your Project 

Κατηγορία Υποβολής: Κεντρικό Εκθεσιακό ΠρόγραμμαΚ 
Εκθεσιακό Π 

GET EXHIBITED 

Οι επιλεγμένες προτάσεις θα εκτεθούν στο Μουσείο Μπενάκη από τις 6 

Ιουνίου έως 29 Ιουλίου 2018 

GET PUBLISHED 

Οι επιλεγμένες προτάσεις θα παρουσιαστούν στον κατάλογο και το δικτυακό 

τόπο του Φεστιβάλ 

GET CONNECTED 

Επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ενέργειες 

διεθνούς δικτύωσης 

Tο Eλληνικό Kέντρο Φωτογραφίας απευθύνει πρόσκληση σε φωτογράφους, καλλιτέχνες – 

καλλιτεχνικές ομάδες και επιμελητές για την υποβολή καλλιτεχνικών προτάσεων στο πλαίσιο του 

κεντρικού εκθεσιακού προγράμματος του Athens Photo Festival 2018. 

Το Φεστιβάλ διασταυρώνει επιλεγμένες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, όπως φωτογραφικά έργα 

σύγχρονων καλλιτεχνών, οπτικοακουστικό υλικό και κείμενα, ενισχύοντας τόσο τον καλλιτεχνικό 

όσο και τον κοινωνικό και πολιτικό διάλογο. 

Οι επιλεγμένες προτάσεις θα εκτεθούν στο Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο οδού Πειραιώς) από την 

Τετάρτη 6 Ιουνίου έως την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018. 

Πριν από τη διαδικασία υποβολής της πρότασής σας, παρακαλούμε να διαβάσετε τις Οδηγίες και 

τους Όρους Συμμετοχής. 

Προθεσμία Υποβολής 

https://www.photofestival.gr/submissions-main-programme-guidelines-gr
https://www.photofestival.gr/submissions-main-programme-guidelines-gr
https://www.photofestival.gr/home-gr


Οι δηλώσεις συμμετοχής και το φωτογραφικό υλικό 

θα πρέπει να σταλούν το αργότερο έως τις 4  Απριλίου 

2018. 

Υποβολή Πρότασης 

Η κατάθεση του υλικού γίνεται σε ψηφιακή μορφή, μέσω του δικτυακού τόπου του Athens Photo 

Festival ή ταχυδρομικά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη 

φόρμα δήλωσης συμμετοχής, συνοδευόμενη από το φωτογραφικό υλικό. Κάθε πρόταση θα πρέπει 

να περιλαμβάνει μια ενότητα έως 20 φωτογραφιών, σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων, που 

παρουσιάζουν το σύνολο ή μέρος ενός project. 

Κόστος Υποβολής 

Το κόστος υποβολής και αξιολόγησης πρότασης για συμμετοχή στο κεντρικό εκθεσιακό 

πρόγραμμα είναι 20 € και καταβάλλεται μέσω Paypal ή τραπεζικής κατάθεσης. Η υποβολή μιας 

πρότασης είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες στα προγράμματα Μέλη του ΕΚΦ και Φίλοι του 

APhF. 

Ανταποδοτικές Παροχές 

• Αξιολόγηση πρότασης για συμμετοχή στο κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα του φεστιβάλ. 

• Οικονομική συμμετοχή στην παραγωγή των επιλεγμένων φωτογραφικών εργασιών. 

• 100 φιναλίστ θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη φωτογραφική τους εργασία για τους 

επόμενους 6 μήνες στη διαδικτυακή πλατφόρμα APhF:Connections που συγκεντρώνει ένα διεθνές 

δίκτυο 100+ προσκεκλημένων επιμελητών και διευθυντών φεστιβάλ από όλο τον κόσμο, οι οποίοι 

εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για νέα φωτογραφικά projects. 

• 20 φιναλίστ θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στα διεθνή Portfolio Reviews 

στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2018, να έρθουν σε επαφή μέσα από την πραγματοποίηση 

προσωπικών συναντήσεων με καταξιωμένους επαγγελματίες από τη διεθνή φωτογραφική 

κοινότητα, να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές και να αναζητήσουν το δρόμο προς διεθνή 

φεστιβάλ και δίκτυα. 

• 5 φιναλίστ θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στο Professional Development 

Lab και να εξελίξουν δημιουργικά τις φωτογραφικές τους εργασίες, υπό την καθοδήγηση 

καταξιωμένων επαγγελματιών από τη διεθνή φωτογραφική σκηνή. 

Επικοινωνία 



Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την πρόσκληση συμμετοχής, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Eλληνικό Κέντρο Φωτογραφίας στο τηλέφωνο 210 9211 751 

ή μέσω e-mail στο contact@hcp.gr. 

O N L I N E  Φ Ο Ρ Μ Α  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ               Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  &  Ο Ρ Ο Ι  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  

Subject: Call for Entries 

  

     

 

INTERNATIONAL CALL FOR 

ENTRIES 

Be part of the leading festival of photography in Southeastern Europe 
 

  

mailto:contact@hcp.gr
https://www.photofestival.gr/submit-online-main-programme-gr
https://www.photofestival.gr/submissions-main-programme-guidelines-gr
https://photofestival.us12.list-manage.com/track/click?u=5b0a159db6cc79ac276c2282f&id=ec620f62f7&e=9f62a7a8c1


 

Athens Photo Festival is accepting submissions for its 2018 exhibition program. The 

selected works will be presented from 6 June to 29 July 2018, at the Benaki Museum 

(Pireos St. Annexe), one of the most prestigious museums in Greece.  

The Festival attempts to bring together emerging and established artists and photographers 

from all over the world with the aim to reflect the diversity of contemporary photography, 

and to create opportunities for exchange of ideas, artistic expression and international 

engagement. 

The exhibition program will be comprised of a wide variety of works, selected through this 

open call for submissions. The call is open to all genres of photography, ranging from fine 

art to documentary and photojournalism, photo-based installations and multimedia works. 

The Festival also welcomes submissions for its Photobook Show. To be eligible for 

inclusion in Festival programming, proposals must be submitted no later than 4 April, 2018. 
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https://photofestival.us12.list-manage.com/track/click?u=5b0a159db6cc79ac276c2282f&id=d02e66e295&e=9f62a7a8c1
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