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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Αλμωπίας σε συνεργασία με την φωτογράφο‐εικαστικό Φωτεινή Παπαχατζή και στο
πλαίσιο του έργου Lhi‐Lna «Ζωντανή Φύση ‐Zωντανή Ιστορία» προσκαλεί τους κατοίκους της
Αλμωπίας να συμμετέχουν στο έργο «Η δικιά μου Αλμωπία».
«Η δικιά μου Αλμωπία» είναι ένα συλλογικό καλλιτεχνικό έργο που θα αναδείξει γνωστές και
άγνωστες περιοχές, της Αλμωπίας, μέσα από τις φωτογραφίες και την εξιστόρηση καθημερινών αλλά
και ειδικών γεγονότων της ζωής στην περιοχή. Οικογενειακές στιγμές, πανηγύρια, γλέντια, γάμοι,
κηδείες, εκδρομές, επαγγέλματα που εκλείπουν, σχολικές γιορτές, αναμνηστικές φωτογραφίες: o
μόνος περιορισμός είναι η ανθρώπινη παρουσία και η τοποθεσία. Επιπλέον, ‘Η δικιά μου Αλμωπία’
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν άλμπουμ
φωτογραφιών από τις «παλιές ημέρες» που μπορούν να ψηφιοποιηθούν, διασώζοντας έτσι την
τοπική πολιτιστική κληρονομιά.
Στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει μια διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα από φωτογραφίες
που ελήφθησαν από απλούς πολίτες, ένα φωτογραφικό αρχείο της ζωής στην Αλμωπία μέσω του
οποίου θα ειπωθεί η ιστορία της με τους όρους των κατοίκων της.
Τρόπος συμμετοχής
Οι φωτογραφίες καθώς και οι ιστορίες που τις συνοδεύουν (προαιρετικά) μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στον Δήμο Αλμωπίας, υπόψιν Νίκου Τσίμα μέχρι τις 30 Αυγούστου 2014. Στην συνέχεια
θα ψηφιοποιηθούν και θα επιστραφούν στον κάτοχο τους αν αυτός το επιθυμεί. Τις φωτογραφίες
συνοδεύει ένα αρχείο με τα παρακάτω στοιχεία (ή συμπληρώνεται στην παραλαβή):
Όνοματεπώνυμο και τηλ. επικοινωνίας του φωτογράφου
Λεζάντα της φωτογραφίας (τίτλος)
Ημερομηνία/Χρονολογία λήψης
Ονόματα φωτογραφούμενων και τοποθεσιών
Κείμενο ( προαιρετικά).
Φωτογραφίες που είναι ήδη ψηφιοποιημένες (300dpi) μπορούν να σταλούν στο email
photinipap@gmail.com. Εθελοντές που επιθυμούν να εμπλακούν στο έργο μπορούν να
επικοινωνήσουν στο e‐mail: tsimas@0598.syzefxis.gov.gr. Όλα τα άυλα δικαιώματα των
φωτογραφιών της « Δικιάς μου Αλμωπίας» παραμένουν στον φωτογράφο, εκτός από τα δικαιώματα
της προβολής και της διανομής των φωτογραφιών στην ιστοσελίδα του έργου και την άδεια για
επανεκτύπωση για την ανάγκη εκθέσεων και εκδόσεων.
Περισσότερες πληροφορίες / διευκρινήσεις: photinipap@gmail.com,tsimas@0598.syzefxis.gov.gr

