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Σχεδιασμός αφίσας/ λογότυπου του Συμποσίου
Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό της αφίσας
του 1oυ Διεθνές Συμπόσίου Θεραπειών μέσω Τέχνης «Ζωή και Tέχνη είναι ένα»
με στόχο την εμπλοκή της δημιουργικής συλλογικότητας στην υλοποίηση του.
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Γεωργία Τσακνιά
Παναγιώτης Ιορδάνου
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H Ψυχολογία-Τέχνη διοργανώνει το 1o Διεθνές Συμπόσιο Θεραπειών μέσω Τέχνης «Ζωή
και Tέχνη είναι ένα», το οποίο εντάσσεται στο παράλληλο πρόγραμμα της 5ης Μπιενάλε
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, με στόχο
την εμπλοκή της δημιουργικής συλλογικότητας μέσα από ομιλίες, workshops σε όλα τα
είδη έκφανσης της τέχνης, και τη σχέση της τέχνης με την θεραπεία ώστε η δημιουργική
αυτή συλλογικότητα επιστημών και τεχνών να καταστεί εφαλτήριο διερεύνησης και
υλοποίησης ερωτημάτων που απασχολούν τη κοινότητα στην οποία ανήκουμε.
Ως βάση του συμποσίου η ανοικτή διαδικασία, η οποία θα εμπλουτίζει με την
συμμετοχή σας την ανάπτυξη ενός διεξοδικού διαλόγου ανάμεσα στα δυο γνωστικά
πεδία Θεραπεία-Τέχνη απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση σε φυσικά πρόσωπα στην
Ελλάδα που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το σχεδιασμό της
αφίσας του Συμποσίου.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους δημιουργούς, εικαστικούς θεραπευτές, γραφίστες
και εικαστικούς καλλιτέχνες.
Γενική Περιγραφή του Αντικειμένου του έργου
Η παρούσα ανοικτή πρόσκληση αφορά στο σχεδιασμό της αφίσας του Συμποσίου και
ζητείται από τους συµµετέχοντες, η επιλογή-πρόταση αφίσας της διοργάνωσης. Για τις
ανάγκες προβολής και επικοινωνίας του Συμποσίου η Ψυχολογία-Τέχνη θα προβεί στην
παραγωγή αφισών, προσκλήσεων, στο έντυπο υλικό εργασιών συμποσίου, καταχωρήσεων
στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, φυλλαδίων και τηλεοπτικού σποτ.
Προδιαγραφές
1. Το προτεινόμενο έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να µην έχει χρησιμοποιηθεί σε
παλαιότερες/άλλες διοργανώσεις, να συνδέεται και να τεκμηριώνεται άρρηκτα µε τη
θεματολογία του Συμποσίου.
2. Βασικός στόχος του σχεδιασμού της αφίσας που θα συνοδεύσει το Συμπόσιο, είναι η
δυνατόν καλύτερη, πληρέστερη προώθηση της διοργάνωσης, του στόχου και της
θεματολογίας της.
3.Η όποια πρόταση θα πρέπει να φέρει τον τίτλο της διοργάνωσης στα ελληνικά και
αγγλικά.
4.Η όποια πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από κείμενο υποστήριξης, στο οποίο θα
αναφέρεται και θα τεκμηριώνεται αναλυτικά.
5.Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει µέχρι 2 προτάσεις, αρκεί να αποσταλούν
στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα.
Κριτήριο Επιλογής
Η επιλογή θα γίνει µε καλλιτεχνικά κριτήρια από τη Διεύθυνση, την Οργανωτική Επιτροπή
του Συμποσίου µε βασικό γνώμονα την δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη μεταφορά σε
εικόνα του κεντρικού μηνύματος¨ arts –therapies «Ζωή και Tέχνη είναι ένα»¨.
Η Διαδικασία Αξιολόγησης θα περιλαμβάνει:
α) Έλεγχο των προτάσεων και αξιολόγησή τους. Από τις υποβληθείσες προτάσεις θα
προκριθεί μία. Είναι δυνατόν να ζητηθούν βελτιώσεις της πρότασης από το σχεδιαστή της.
Σ’ αυτή την περίπτωση η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο
και δεν θεωρείται αντιπρόταση.
β) Η ανακοίνωση της τελικής επιλογής γίνεται εγγράφως
Διαδικασία κατάθεσης προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τις προτάσεις τους και τα δικαιολογητικά
τους, ηλεκτρονικά στο: psychologyartgr@gmail.com υπόψη της κυρίας Αναστασίας
Μακρίδου µε την ένδειξη: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΤΟΥ
1ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ «ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ», έως και την Παρασκευή 29 ΜΑΪΟΥ 2015.

1. Οι προτάσεις για την αφίσα θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά (σε αρχείο εικόνας
(bitmap) τύπου .tiff, .jpg ή .png, σε ανάλυση 300dpi).
Οι προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται αυτόματα.
Το υλικό που θα υποβληθεί δεν επιστρέφεται.
2. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προτάσεις δηλώνουν ταυτόχρονα ότι
αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα
Πρόσκληση και όποιος τελικά επιλεγεί, δεσμεύεται να υπογράψει σχετικό Ιδιωτικό
Συμφωνητικό µε την Ψυχολογία-Τέχνη, στην οποία θα έχουν περιληφθεί όλοι οι όροι της
παρούσας πρόσκλησης.
3.Η ανάθεση του έργου του σχεδιασμού της αφίσας του Συμποσίου θα γίνει από τη
Διοίκηση της Ψυχολογία-Τέχνη, η οποία, σε περίπτωση που κρίνει ότι καμιά από τις
προτάσεις που υπεβλήθησαν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διοργάνωσης, δεν
δεσμεύεται να επιλέξει κάποια από αυτές, δικαιούται να ματαιώσει χωρίς ουδεµία
υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους
υποψηφίους. Επίσης, διατηρεί αζηµίως γι’ αυτήν και κατά την ελεύθερη κρίσης της, σε
κάθε περίπτωση, το δικαίωμα µη χρήσης ή µη εφαρμογής της πρότασης που θα έχει
επιλεγεί.
4. Η πρόταση που θα επιλεγεί θα λάβει Υποτροφία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της arttherapy .H υποτροφία θα αποδοθεί στο φυσικό πρόσωπο που ορίζεται ως ο σχεδιαστής και
κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί του σχεδίου στην υποβαλλομένη Αίτηση
Συµµετοχής.
Το όνομα του δημιουργού θα αναφερθεί στην παρουσίαση του Συμποσίου και στο σχετικό
δελτίο Τύπου µε την ανακοίνωση της επιλεχθείσας πρότασης.
Ο σχεδιαστής που θα επιλεγεί θα κληθεί εντός μιας εβδομάδας να υπογράψει το σχετικό
συμφωνητικό έργου στο οποίο θα αναφέρονται οι επί µέρους όροι και συμφωνίες.
5. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους είναι:
 Συµπληρωµένη Αίτηση Συµµετοχής
 Βιογραφικό σηµείωµα
 Γραφιστικές προτάσεις για την αφίσα, µέχρι και δύο (2), σε αρχείο εικόνας
(bitmap) τύπου .tiff, .jpg , σε ανάλυση 300dpi.
 Κείμενο τεκμηρίωσης της πρότασης

Λοιποί όροι συµµετοχής
Η υποβολή προτάσεων από τους υποψηφίους και οι διαπραγματεύσεις µε συντελεστές της
Ψυχολογία-Τέχνη, που τυχόν θα ακολουθήσουν, δεν δημιουργούν κανένα δικαίωμα των
υποψηφίων και ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση της προς αυτούς από καµία αιτία.

Πνευματικά Δικαιώματα
Ο δημιουργός που θα επιλεγεί υποχρεούται να μεταβιβάσει στην Ψυχολογία-Τέχνη το
περιουσιακό του δικαίωμα επί των κάθε είδους εφαρμογών της σχεδιαστικής του
πρότασης. εκ τούτου, οι εφαρμογές που θα προκύψουν θα ανήκουν στη Ψυχολογία-Τέχνη
το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιεί, εν όλω ή εν µέρει, αζηµίως και κατά βούληση,
ήτοι για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιονδήποτε τρόπο, στο πλαίσιο της προβολής του
Συμποσίου.
Εξάλλου η Ψυχολογία-Τέχνη δεσμεύεται ότι θα σέβεται και θα διαφυλάττει το ηθικό
δικαίωμα του δημιουργού επί της σχεδιαστικής πρότασης που θα υποβάλει και, ιδίως, ότι
θα αναφέρει πάντοτε το όνομα του, κατά τον επιβαλλόμενο από τις οικείες συναλλαγές
τρόπο, και ότι δεν θα προβεί, αυθαίρετα και αυτόβουλα, σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή
αλλοιώσεις του έργου (σχεδιαστικής πρότασης) αυτού.
Υπογραφή σύμβασης
Θα υπογραφεί όπως προαναφέρθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό έργου μεταξύ της
Ψυχολογία-Τέχνη και του δημιουργού.
Η επιμελήτρια του Συμποσίου & Πρόεδρος Δ .Σ. της Ψυχολογία –Τέχνη
Έλενα Τονικίδη

