ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Για όλα τα παιδιά του δημοτικού
Υποβολή μέχρι 18 Ιουνίου 2021

CVAR.SEVERIS.ORG

Υπό την αιγίδα:

Υποστηρικτής:

Προκήρυξη διαγωνισμού
Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR), με αφορμή τη Διεθνή
Ημέρα Μουσείων στις 18 Μαϊου, προκηρύσσει παγκύπριο εικαστικό
διαγωνισμό τουριστικής αφίσας για μαθητές/τριες δημοτικού με τίτλο:

"Τα παιδιά ζωγραφίζουν την Κύπρο"
Ο διαγωνισμός έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου
Τουρισμού.
Πηγή έμπνευσης για τη θεματολογία του διαγωνισμού είναι οι ιστορικές
αφίσες από τη συλλογή του CVAR. Οι αφίσες αυτές δημιουργήθηκαν στα
μέσα περίπου του 20ου αιώνα και στόχο είχαν να διαφημίσουν την Κύπρο
ως τουριστικό προορισμό. Για τον σκοπό αυτό είχαν προσληφθεί από τους
Βρετανούς επαγγελματίες ζωγράφοι, με στόχο να αποτυπώσουν
αντιπροσωπευτικές, αλλά και ελκυστικές σκηνές από το νησί.
Χρησιμοποιώντας λοιπόν ως έναυσμα τις ιστορικές αφίσες του μουσείου, οι
μαθητές/τριες καλούνται να ζωγραφίσουν τη δικιά τους αφίσα για την
Κύπρο. Η τουριστική αφίσα, θα έχει ως στόχο να προσελκύσει επισκέπτες
στην Κύπρο και έτσι θα προβάλλει τις ομορφιές του νησιού. Οι μαθητές/
τριες μπορούν να ζωγραφίσουν κάποιο μνημείο που έχουν επισκεφθεί,
κάποιο τοπίο που τους έχει κάνει εντύπωση, στοιχεία της χλωρίδας και της
πανίδας ή οτιδήποτε άλλο θεωρούν ότι συνδέεται με τον φυσικό και τον
πολιτιστικό πλούτο του νησιού και θα αποτελούσε πόλο έλξης για τους
επισκέπτες.
Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο τα παιδιά να παρατηρήσουν, να
αναγνωρίσουν και να επανεκτιμήσουν τα στοιχεία του φυσικού και του
πολιτιστικού πλούτου του νησιού και στη συνέχεια να επιλέξουν και να
αποτυπώσουν εικαστικά το στοιχείο ή τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν
κατά τη γνώμη τους το νησί.
Τις πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να τις βρείτε διαδικτυακά:
cvar.severis.org/PosterCompetition_GR

Γενικά χαρακτηριστικά
Η αφίσα να είναι ευανάγνωστη και ελκυστική και να εξυπηρετεί τον
σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί
Να είναι σχεδιασμένη σε χαρτί μεγέθους Α3
Στην αφίσα να αναγράφεται η λέξη ΚΥΠΡΟΣ ή CYPRUS
Η αναγραφή σλόγκαν είναι προαιρετική
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα υλικά και τεχνικές όπως
νερομπογιές, λαδομπογιές, παστέλ, ακουαρέλες, ξυλομπογιές,
κολλητική κλπ.
Όροι
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι/όλες οι μαθητές/
μαθήτριες των δημοτικών σχολείων παγκυπρίως, δημόσιων και
ιδιωτικών.
Οι συμμετοχές να είναι προσωπική δημιουργία των μαθητών/τριών.
Οι συμμετοχές να είναι ατομικές ή ομαδικές (μέχρι 2 άτομα).
Κάθε έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από το συμπληρωμένo έντυπο
συμμετοχής.
Τα παιδιά θα διαγωνισθούν σε δύο κατηγορίες:
Κατηγορία Α: α-γ δημοτικού
Κατηγορία Β: δ-στ δημοτικού
Τα έργα να αποσταλούν ψηφιακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
education@severis.org με τον τίτλο ‘Διαγωνισμός αφίσας’ ή μέσω
ταχυδρομείου στη διεύθυνση Ερμού 285, 1017, Λευκωσία

Η προθεσμία υποβολής των έργων είναι 18 Ιουνίου 2021
Αποτελέσματα
Η επιλογή των πιο πετυχημένων αφισών θα γίνει από εξειδικευμένη
επιτροπή σε θέματα τέχνης και εικαστικής δημιουργίας.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν διαδικτυακά στις 25 Ιουνίου 2021.
Μετά το τέλος του διαγωνισμού το μουσείο θα διοργανώσει
διαδικτυακή έκθεση με όλες τις συμμετοχές.
Οι αφίσες που θα διακριθούν, θα προβληθούν σε όλα τα διαδικτυακά
μέσα του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Βραβεία
Κατηγορία Α
Α' Βραβείο: Διανυκτέρευση για όλη την οικογένεια σε τουριστικό
κατάλυμα από το Υφυπουργείο Τουρισμού
Β' Βραβείο: Χρηματικό ποσό 50 ευρώ
Γ' Βραβείο: Αναμνηστικά δώρα από το πωλητήριο του CVAR
Κατηγορία Β
A' Βραβείο: Διανυκτέρευση για όλη την οικογένεια σε τουριστικό
κατάλυμα από το Υφυπουργείο Τουρισμού
Β' Βραβείο: Χρηματικό ποσό 50 ευρώ
Γ' Βραβείο: Αναμνηστικά δώρα από το πωλητήριο του CVAR

Σημείωμα για τα παιδιά
"Μικροί μου φίλοι σας γεια σας! Ξέρατε ότι στις 18 Μαϊου
γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων; Εμείς λοιπόν εδώ στο
μουσείο

CVAR,

στην

Παλιά

Λευκωσία,

σκεφτήκαμε

να

γιορτάσουμε τη σημαντική αυτή ημέρα μαζί σας! Κοιτώντας τις
πρώτες τουριστικές αφίσες από τις συλλογές του μουσείου που
σχεδιάστηκαν για να παρουσιάσουν το νησί μας στους ξένους,
μας ήρθε μία ιδέα! Να ζητήσουμε από όλους εσάς, να βοηθήσετε
να δείξουμε τις ομορφιές του νησιού μας, μέσα από τις δικές σας
τουριστικές αφίσες! Σκεφτείτε, λοιπόν, το πιο όμορφο μέρος που
έχετε επισκεφθεί στην Κύπρο και πιστεύετε ότι αντιπροσωπεύει
τις ομορφιές του νησιού μας και σχεδιάστε την αφίσα σας!
Ανυπομονούμε να δούμε τις δημιουργίες σας!"

Οι αφίσες της συλλογής του μουσείου

Ernest Whatley, A Vineyard in Cyprus, c.1950

Pervolarakis & Lykouyiannis, Famagusta Cyprus, c.1960

Frank Wooton, Famagusta, c.1950

Anonymous, Famagusta, c.1940

Frank Wooton, Kyrenia, c.1950

George Fasouliotis, Larnaca, c.1940

R H MacCartney, Kyrenia, c.1938

Lonias Efthyvoulou, Cyprus, c.1960

Λίγα λόγια για το μουσείο
Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR) είναι ένας συνδυασμός
ιστορικού μουσείου και μουσείου τέχνης, που βρίσκεται στην καρδιά της
Παλιάς Λευκωσίας. Φιλοξενεί μία μεγάλη συλλογή από πίνακες που
απεικονίζουν την Κύπρο από τον 18ο μέχρι και τον 20ο αιώνα. Η
πλειοψηφία των έργων ανήκουν σε ταξιδιώτες ζωγράφους, επαγγελματίες
αλλά και ερασιτέχνες, οι οποίοι επισκέφθηκαν το νησί για διάφορους
λόγους και ζωγράφισαν πράγματα που έβλεπαν γύρω τους και τους έκαναν
εντύπωση όπως τοπία, μνημεία και ανθρώπους. Το μουσείο διαθέτει επίσης
συλλογές ενθυμημάτων, φωτογραφιών, βιβλίων καθώς και αρχειακού
υλικού που αντικατοπτρίζουν την ιστορία του νησιού από τον 18ο μέχρι
τον 20ο αιώνα. Εκτός από τη διαχείριση των συλλογών του, το μουσείο
δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς όπως της έρευνας, της ψυχαγωγίας
και της μάθησης, προσφέροντας πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για οργανωμένες σχολικές ομάδες και οικογένειες.

Έντυπο συμμετοχής για τον
διαγωνισμό τουριστικής αφίσας

"Τα παιδιά ζωγραφίζουν την Κύπρο"

Στοιχεία παιδιού:
Όνομα & Επίθετο:
Σχολείο:
Τάξη:
Κατηγορία:
Τίτλος:
Στοιχεία επικοινωνίας γονέα ή κηδεμόνα:
Όνομα & Επίθετο:
Τηλέφωνο:
E-mail:

