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Η οµάδα Anticlastics σας προσκαλεί να συµµετάσχετε 
στην Πέµπτη έκδοση της διοργάνωσης: 

 

 

ATHENS JEWELRY WEEK 

 

 

Είστε δηµιουργός, δάσκαλος ή σπουδαστής, 
που δραστηριοποιείται στο χώρο του 

Σύγχρονου Κοσµήµατος;  

Είναι το κόσµηµα για σας πηγή έµπνευσης, 
αφορµή κι αιτία δηµιουργικής έκφρασης, το 

πάθος σας;  

Θέλετε να το προωθήσετε ως µορφή τέχνης;  

Να εκπαιδεύσετε το κοινό παρουσιάζοντας τη 
µοναδική σας άποψη;  

Τότε ίσως είναι η κατάλληλη στιγµή ν’ αφήσετε 
το εργαστήριό σας και για µια εβδοµάδα να 
ενώσουµε τις δυνάµεις µας σε αυτή τη δράση. 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________                                                                                                                          

H ATHENS JEWELRY WEEK έχει σαν στόχο, µέσα από τη συλλογική δράση, 
να αναδείξει και να προβάλλει το Σύγχρονο Κόσµηµα, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο Εξωτερικό, ενισχύοντας την ενηµέρωση και την ανταλλαγή απόψεων, 
ενώ παράλληλα προσδοκά να εδραιώσει έναν διάλογο µεταξύ εθνικών και 
διεθνών σχεδιαστών/κατασκευαστών ή οντοτήτων που δραστηριοποιούνται 
στον χώρο του Σύγχρονου Κοσµήµατος. 

Ειδικότερα, αποσκοπεί: 
- Στην ενηµέρωση και την εξοικείωση του κοινού µε θέµατα  που σχετίζονται 
µε το Σύγχρονο Κόσµηµα, ως µορφή τέχνης και ως µέσο δηµιουργικής 
έκφρασης. 
- Στην υποστήριξη των µεµονωµένων δηµιουργών αλλά και των δηµιουργικών 
οµάδων του χώρου. 
- Στην συγκέντρωση και συνεργασία όλων των ενδιαφερόµενων µερών 
(καλλιτεχνών, γκαλερί, συλλεκτών, µουσείων και άλλων ιδρυµάτων που 
προωθούν τις τέχνες και τον πολιτισµό κ.λ.π.) µέσω της επικοινωνίας και της 
δικτύωσης. 
 
Με τη ευκαιρία της πέµπτης έκδοσής της, η διοργάνωση στρέφει το βλέµµα σε 
ένα θέµα που θεωρεί φλέγον: Τις µειονότητες και τις ευπαθείς οµάδες 
ανεξαρτήτως θρησκείας, εθνικότητας, φύλου ή ηλικίας, που χρειάζονται 
στήριξη, όχι µόνο για να αντιµετωπίσουν κάθε είδος βίας που στρέφεται 
προς αυτές, αλλά και για να θεραπεύσουν τα τραύµατά τους, να 
διεκδικήσουν τα αναφαίρετα δικαιώµατά τους, και να προχωρήσουν σε 
δηµιουργική αναδιαµόρφωση της ζωής τους. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Δεν είναι προαπαιτούµενο να ασχοληθεί κανεις µε το 
παραπάνω θέµα για να υποβάλλει αίτηση στην AJW. Παρ΄ όλα αυτά, η 
διοργάνωση θα καλωσορίσει τους συµµετέχοντες που θα ποφασίσουν να 
ανταποκριθούν στο σχετικό κάλεσµα. Γιατί πιστεύουµε πως η λήψη θέσης και 
δράσης, είναι απαραίτητη για να συµβάλλουµε ο καθένας όπως µπορεί, στη 
διαµόρφωση της ανθρωπιστικής ταυτότητας που µας ζητιέται ν αποκτήσουµε, 
για να εξελιχθούµε σαν είδος. 

 

Την ATHENS JEWELRY WEEK διοργανώνει η οµάδα ANTICLASTICS: 
η Ερατώ Κουλουµπή και η Νίκη Στυλιανού.   

Η οµάδα ANTICLASTICS είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
 
______________________________________________________________ 

 

 



Η ATHENS JEWELRY WEEK 2020, θα λάβει χώρα µεταξύ 26 και 31 
Μαίου. Η κεντρική έκθεση ART + JEWELRY: INTERSECTING SPACES θα 
φιλοξενηθεί για µια ακόµη χρονιά από το Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 
138, στις 28,29,30 και 31 Μαίου. Ενώ οι δορυφορικές εκθέσεις θα 
πραγµατοποιηθούν σε διάφορους χώρους στο κέντρο της Αθήνας. 

     

 

• ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 

Η διοργάνωση ATHENS JEWELRY WEEK 2020 απευθύνεται σε 
ανεξάρτητους σχεδιαστές/κατασκευαστές, συνεργαζόµενες οµάδες, σχολές 
κοσµήµατος και γκαλερί απ' όλο τον κόσµο, που θεωρούν το κόσµηµα µορφή 
τέχνης και µέσα από την προσωπική δουλειά και τη δράση τους προσπαθούν 
να διευρύνουν τα όρια και να εµπλουτίσουν το πεδίο του Σύγχρονου 
Καλλιτεχνικού Κοσµήµατος. Είναι, δε, ανοιχτή σε προτάσεις για ατοµικές 
εκθέσεις, οµαδικές εκθέσεις, εξωτερικές δράσεις, performances, workshops, 
οµιλίες κτλ. Δεν υπάρχουν περιορισµοί σε ότι αφορά το υλικό, το µέγεθος  ή 
το εννοιολογικό υπόβαθρο των προτάσεων που θα κατατεθούν, ωστόσο, 
εταιρείες/brands δεν είναι δυνατό να λάβουν µέρος στη διοργάνωση. 

Καθώς ο στόχος της διοργάνωσης είναι να παρουσιάσει στο ευρύτερο κοινό 
τις ιδιαιτερότητες, την ποικιλοµορφία και την καλλιτεχνική διάσταση του 
Σύγχρονου Κοσµήµατος, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε προτάσεις που 
υπογραµµίζουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της σύγχρονης καλλιτεχνικής 
δηµιουργικότητας στον συγκεκριµένο χώρο, ενώ επικεντρώνονται στην 
ιδεολογία και την αισθητική που φέρνει σήµερα ο τοµέας. 

Οι καλλιτέχνες, οι οµάδες, οι γκαλερί και οι σχολές που αποφασίζουν να 
υποβάλουν αίτηση πρέπει να είναι έτοιµοι να φέρουν την δουλειά τους 
προσωπικά και να συµµετάσχουν µαζί µας στα εγκαίνια.   

Επίσης, για να αξιολογηθούν οι αιτήσεις που θα υποβάλονται, θα 
πρέπει οι αιτούντες να έχουν ΑΦΜ, να είναι καταχωρηµένοι ως 
αυτοαπασχολούµενοι εργαζόµενοι στο Κοινωνικό Σύστηµα Ασφάλισης 
ή να είναι µέλη/µέρη εταιρείας για φορολογικούς σκοπούς. 

 



 
ΣΧΟΛΕΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ATHENS JEWELRY WEEK 2020, 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. 

 

Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουµε, ότι όλες οι Σχολές που 
θα συµµετάσχουν στην ερχόµενη έκδοση της ATHENS JEWELRY WEEK, θα 
φιλοξενηθούν για µια ακόµα χρονιά από το ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ 
ΛΑΛΑΟΥΝΗ, ένα από τα σηµαντικότερα µουσεία για το σύγχρονο κόσµηµα 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν µέρος στη διοργάνωση παρακαλούµε να 
επισκεφθούν  την ιστοσελίδα και να συµπληρώσουν την αίτηση 
ακολουθώντας τις οδηγίες. 
http://athensjewelryweek.com/ajw-2020-applica…form-for-schools/  

Το ζητούµενο υλικό περιλαµβάνει:  

-Σχετικά µε τη Σχολή: 

 - Πληροφορίες για τη Σχολή: Όνοµα, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, 
 ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, διεύθυνση ιστού / blog, προφίλ κοινωνικών 
 µέσων. 
 -Μια σύντοµη σηµείωση για τη Σχολή, τη δήλωσή της σχετικά µε το 
 κόσµηµα, µεθόδους σχεδιασµού ή / και γραµµή έρευνας (µέχρι 140 
 λέξεις). 
 - Αριθµός και κατάλογος αναµενόµενων συµµετεχόντων φοιτητών 

-Στοιχεία για κάθε συµµετέχοντα φοιτητή που εκπροσωπείται από τη Σχολή 
για συµµετοχή: 

 -3 Φωτογραφίες αντιπροσωπευτικές του έργου του µαθητή. Κάθε 
 φωτογραφία πρέπει να δείχνει µόνο ένα κοµµάτι, φωτογραφηµένο σε 
 λευκό φόντο. Διαστάσεις: 10x15cm. Ελάχιστη ανάλυση: 300 dpi. 
 Μορφή: JPG, JPEG. Κάθε φωτογραφία πρέπει να ονοµάζεται ως εξής: 
 Artist Name_Description_Title.jpg 
 (JohnSmith_Brooch_UnderTheSkin.jpg) 
 -Περιγραφή των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία των 
 έργων που απεικονίζονται στις παραπάνω φωτογραφίες. 
 
Όλες οι πληροφορίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι αληθινές, 
ανέκδοτες και πρόσφατες. (Η συλλογή θα πρέπει να είναι δηµιούργηµα των 
τελευταίων δύο χρόνων και να µην έχει εκτεθεί προηγουµένως στην Ελλάδα). 

Οι αιτήσεις συµµετοχής θα πρέπει να σταλούν µέχρι τις 13 Δεκεµβρίου 2019. 
Αιτήσεις που θα σταλούν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία δεν θα 
γίνουν δεκτές. 

 



• ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης συµµετοχής έχει κόστος 35 ευρώ. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται στην ηλεκτρονική φόρµα αίτησης 
για να ανακατευθυνθείτε στο PayPal. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 
Για να επιβεβαιώσετε τη συµµετοχή σας στην AJW 2020 σε περίπτωση 
επιλογής, θα πρέπει να καταβληθεί στην οµάδα ANTICLASTICS, το ποσό των 
300 ευρώ + ΦΠΑ 24% (από τον φόρο εξαιρούνται µόνο οι κάτοικοι της ΕΕ 
που έχουν αριθµό φορολογικού µητρώου, ικανό για χρήση σε διακοινοτικές 
συναλλαγές. Παρακαλώ χρησιµοποιήστε το πρόγραµµα επιβεβαίωσης του 
αριθµού ΦΠΑ – VIES – χρησιµοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσµο 
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/check-vat-number-
vies/index_el.htm). 

Οι συµµετέχοντες πρέπει να καταβάλουν τα αντίστοιχα τέλη µέχρι τις 14 
Φεβρουαρίου 2020 για να επιβεβαιώσουν τη συµµετοχή τους. Η 
απώλεια της προθεσµίας θα έχει ως αποτέλεσµα την ακύρωση της 
αίτησής τους. 

Στοιχεία Τράπεζας: 
ANTICLASTICS - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Παράρτηµα Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 53, 10556 Αθήνα, Ελλάδα  
IBAN: GR17 0171 7430 0067 4314 2855 768 
Swift/BIC: PIRBGRAA  

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΟΥ: 
Όλες οι εκθέσεις που θα διοργανωθούν από τις συµµετέχουσες Σχολές θα 
φιλοξενηθούν από το ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ, από την 
Τετάρτη 27/5 µέχρι και το Σάββατο 30/5. (Την Τρίτη 26/5 και την Τετάρτη 27/5 
και µέχρι τις 2.00 µµ, ο χώρος θα είναι διαθέσιµος για το ανέβασµα της 
έκθεσης. Την Κυριακή 31/5 θα γίνει η απ-εγκατάσταση της έκθεσης). 

Για τη συµµετοχή και τη χρήση χώρων/προθηκών, οι Σχολές µπορούν να 
δώσουν το ποσό των 300 ευρώ στο Μουσείο, προς υποστήριξη των 
πολιτιστικών του στόχων. Οι χώροι που διατίθενται είναι οι Αίθουσες του 2ου 
ορόφου του Μουσείου, καθώς και η Αίθουσα Διαλέξεων και ο Χώρος 
Γλυπτικής. 
 

Οι Σχολές πρέπει να καταβάλουν την πληρωµή προς το Μουσείο µέχρι 
την 1η Απριλίου 2020. 
 



Το ποσό µπορεί να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασµό του Μουσείου: 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ 
ALPHA BANK 
IBAN: GR47 0140 1490 1490 0232 0000 811 
BIC: CRBAGRAAXXX 

 

• ΕΠΙΛΟΓΗ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ : 

Οι Σχολές που θα υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος θα αξιολογηθούν από 
επιτροπή που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του  ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ και την οµάδα ANTICLASTICS.  

Αµέσως µετά την αναγγελία των συµµετεχόντων που θα κληθούν τελικά να 
συµετάσχουν στην AJW, οι Σχολές θα λάβουν µέσω e-mail Ιδιωτικό 
Συµφωνητικό από το ΜΟΥΣΕΙΟ, το οποίο θα πρέπει να στείλουν πίσω 
υπογεγραµµένο µέχρι τις 20 Απριλίου. 

 

• ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

FaceArt. Η οµάδα Anticlastics, µε χαρά ανακοινώνει το ξεκίνηµα µιας νέας 
συνεργασίας µε την FaceArt (https://www.faceartnet.com/), µιας online 
πλατφόρµας που στόχο έχει την προώθηση έργων τέχνης, εστιάζοντας ειδικά 
στο εικαστικό κόσµηµα. 
 
“H FaceArt θεωρεί όλες τις µορφές τέχνης ξεχωριστές µε τον δικό τους τρόπο 
και γι’ αυτό αποφάσισε να τις τοποθετήσει όλες µαζί σε µία πλατφόρµα. Το 
εικαστικό κόσµηµα αξίζει µεγαλύτερη προσοχή και µία θέση στην αγορά 
τέχνης, πλάι στις visual arts όπως η ζωγραφική ή η γλυπτική.” 
 
Λόγω της συνεργασίας αυτής, οι καλλιτέχνες και οι γκαλερί που θα 
συµµετέχουν στην ATHENS JEWELRY WEEK 2020, θα έχουν την ευκαιρία 
να γίνουν µέλη της πλατφόρµας απολαµβάνοντας την ακόλουθη προσφορά: 

Ανεξάρτητοι Καλλιτέχνες που συµµετέχουν στην κεντρική έκθεση                 
Art + Jewelry: Intersecting Spaces (3 µήνες δωρεάν + 30% έκπτωση στην 
ετήσια συνδροµή) 
Όλοι οι υπόλοιποι (2 µήνες Δωρεάν + 20% έκπτωση στην ετήσια συνδροµή) 
 
 

 

 



 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΤΗΣ AJW: 

 

Την ATHENS JEWELRY WEEK 2020 διοργανώνει η οµάδα ANTICLASTICS. 
 

Η ANTICLASTICS είναι υπεύθυνη για την επιµέλεια, τον συντονισµό και την 
επικοινωνία ολόκληρης της διοργάνωσης. Ειδικότερα είναι υπεύθυνη για: 

• Tην εξασφάλιση της οµαλής συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων 
ιδιωτικών φορέων εφ’ όσον χρειαστεί. 

• Tην επικοινωνία/διαφήµιση της εκδήλωσης µέσω έντυπων µέσων 
(περιοδικά, εφηµερίδες), ραδιoφώνου, κοινωνικών µέσων δικτύωσης, 
δελτίων τύπου καθώς και ιδιωτικών ξεναγήσεων δηµοσιογράφων. 

• Την παραγωγή καταλόγου που θα παρουσιάζει όλες τις συµµετοχές, 
καθώς και την εκτύπωση χάρτη που θα απεικονίζει όλα τα σηµεία στα 
οποία θα λάβουν χώρα οι επί µέρους εκδηλώσεις. 

Ταυτόχρονα η ANTICLASTICS θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, την 
επιµέλεια και τη προώθηση της κεντρικής οµαδικής έκθεσης που θα γίνει στα 
πλαίσια της ATHENS JEWELRY WEEK 2020 δίνοντας την ευκαιρία 
στους ανεξάρτητους καλλιτέχνες, να δείξουν τη δουλειά τους στο Μουσείο 
Μπενάκη Πειραιώς 138. 

Σε ότι αφορά τις λοιπές εκδηλώσεις που συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα 
της ATHENS JEWELRY WEEK 2020 (π.χ. εξωτερικές εκθέσεις, σεµινάρια, 
διαλέξεις, performances κτλ.), αµέσως µετά την επιλογή των προτάσεων που 
θα υποβληθούν, η ANTICLASTICS θα είναι σε θέση να καθοδηγήσει ή και να 
βοηθήσει τους συµµετέχοντες µε την επιλογή των χώρων.  

Σηµείωση: Η οργάνωση των εκθέσεων της AJW που πλαισιώνουν την 
κεντρική έκθεση Art + Jewelry: Intersecting Spaces (στήσιµο, εγκαίνια, 
αποξήλωση, ασφάλεια έργων, κόστος χώρου) είναι αποκλειστική ευθύνη των 
συµµετεχόντων.  

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

 

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους εκθέτες που 
συµµετέχουν στην ATHENS JEWELRY WEEK (εντός και εκτός Μουσείου 
Μπενάκη).  



Η οργάνωση διατηρεί το δικαίωµα να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους και 
προϋποθέσεις χωρίς προειδοποίηση. 

• ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όλοι οι εκθέτες πρέπει να παραδώσουν ένα πλήρες πακέτο αίτησης πριν το 
πέρας της αναφερόµενης προθεσµίας. Όλες οι πληροφορίες που θα 
υποβληθούν πρέπει να είναι αληθείς και ενηµερωµένες. Μόνο οι πλήρεις 
αιτήσεις θα εξεταστούν. Η οµάδα διοργάνωσης έχει το δικαίωµα να αποδεχθεί 
ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση. Οι αποφάσεις είναι οριστικές. Οι 
αιτούντες δέχονται ότι σε περίπτωση που η αίτησή τους γίνει αποδεκτή, η 
παρούσα σύµβαση είναι έγκυρη και τα δύο µέρη συµφωνούν µε αυτήν. Όλες 
οι πληρωµές του τέλους συµµετοχής πρέπει να γίνουν την καθορισµένη 
ηµεροµηνία. 

Η AJW διατηρεί το δικαίωµα να διορθώσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό 
ή προϊόν θεωρεί ότι δεν είναι κατάλληλο για τους σκοπούς και τις συνθήκες 
της έκθεσης. 

 
Η AJW δεν θα είναι υπεύθυνη για τα έξοδα µεταφοράς, αποστολής και 
ασφάλισης των εκθεµάτων. 

Η AJW και το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Πειραιώς 138, θα παρέχουν ασφάλεια 
στον εκθεσιακό χώρο εντός του Μουσείου (παρ’ όλα αυτά δεν είναι υπεύθυνοι 
για την παροχή ασφάλειας σε κανέναν απ τους υπόλοιπους/δορυφορικούς  
χώρους). Ωστόσο, είναι αποκλειστική ευθύνη των εκθετών να αναλάβουν τον 
κίνδυνο απώλειας ή ζηµίας. Συνιστούµε στους συµµετέχοντες να ασφαλίζουν 
τα κοσµήµατά τους για τυχόν κλοπή, απώλεια ή ζηµιά που θα µπορούσε να 
προκύψει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συµπεριλαµβανοµένης 
οποιασδήποτε µεταφοράς ή αποθήκευσης. 

• ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ  

Η AJW επιτρέπει στους καλλιτέχνες να πωλούν ή να λαµβάνουν ειδικές 
παραγγελίες ή αναθέσεις κατά τη διάρκεια της έκθεσης, χωρίς την παρέµβαση 
της διοργάνωσης. Η διοργάνωση δεν διαχειρίζεται πωλήσεις ή 
παραγγελίες/αναθέσεις µεταξύ των καλλιτεχνών και των δυνητικών πελατών. 
Η χρήση των τιµολογίων σε κάθε περίπτωση πώλησης είναι υποχρεωτική και 
θα πρέπει να τηρείται ανάλογα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Είναι καθήκον 
των καλλιτεχνών και των εκθετών να συµµορφωθούν µε τους κανονισµούς 
αυτούς σε περίπτωση πώλησης/συναλλαγής, κατά την διάρκεια του φεστιβάλ. 
Η AJW δεν έχει καµία αξίωση ή φορολογική υποχρέωση, ως εκ τούτου, δεν 
έχει τερµατικό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας για τον σκοπό αυτό. 

 

 



• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ/VIDEO: 

Οι συµµετέχοντες συµφωνούν µε την διοργάνωση στη χρήση του 
φωτογραφικού και/ή βιντεοσκοπηµένου καλλιτεχνικού υλικού που παρέχεται 
από τους καλλιτέχνες καθώς και οποιουδήποτε οπτικού υλικού που θα 
παραχθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης, για διαφηµιστικούς σκοπούς σε 
διάφορα µέσα ενηµέρωσης, όπως το διαδίκτυο, κατάλογοι, αφίσες, περιοδικά, 
ταινίες µικρού µήκους κλπ.. 

• ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ: 

Η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωµα να ακυρώσει οποιαδήποτε συµµετοχή σε 
περίπτωση που κρίνει ως ψευδείς τις παρεχόµενες πληροφορίες από τη µεριά 
του συµµετέχοντα ή εάν ο συµµετέχων δεν συµµορφωθεί µε τα κριτήρια και 
τις ηµεροµηνίες που καθορίζονται. Ακύρωση της σύµβασης από τον 
συµµετέχοντα σε περίπτωση που αποφασίσει να αποχωρήσει µετά από την 
κατάθεση της πληρωµής, σηµαίνει πρόστιµο 100% της συνολικής αξίας της 
συµµετοχής. Επιστροφή χρηµάτων δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί, 
εκτός αν η AJW συµφωνήσει εγγράφως κατ’εξαίρεση. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την διαδικασία αίτησης και 
τη συµµετοχή: 

anticlastics@gmail.com 

 
Η εικόνα του εξωφύλλου:  
“Deep”, Καρφίτσα από τη Lucie Houdková, βραβείο AJW 2019. Χαρτί, Ασήµι, 
Stainless Steel.	

 

 


