« ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ ΖΗΝ ΤΟΥΤΕΣΤΙ ΚΑΤ ΑΡΕΤΗΝ ΖΗΝ!»
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έχει
ως στόχο την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στην Κύπρο, που προστατεύει το
περιβάλλον, στηρίζει την τοπική οικονομία και προωθεί την τοπική κουλτούρα.
Στα πλαίσια των προγραμμάτων του οργανισμού εντάσσεται και η δημιουργία έργων
τέχνης με θέμα την αειφορία στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των τουριστών.
Το θέμα της αειφορίας είναι διαφορετικό και είμαστε σίγουροι ότι αφορά τους
περισσότερους νέους και πόσο μάλλον τους νέους καλλιτέχνες. Η χρήση ανακυκλώσιμων
και οικολογικών υλικών σε έργα τέχνης στην Κύπρο ολοένα και αυξάνεται. Ως οργανισμός
θέλουμε να στηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε νέες αειφόρες πρωτοβουλίες.
Το έργο τέχνης πρέπει να επικεντρώνεται σε θέματα αειφορίας και να στέλλει το μήνυμα
για σωστή χρήση των φυσικών πόρων αλλά και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής
συνείδησης.
Έχει επιλεχθεί ως θέμα ο Ζήνων ο Κιτιεύς , αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. Ο Ζήνων
δημιούργησε την φιλοσοφική σχολή του στωικισμού. Κατά τους στωικούς, η ανθρώπινη
φύση είναι τμήμα της παγκόσμιας φύσης, η οποία καθοδηγείται και κυβερνάται από τον
συμπαντικό νόμο της λογικής. Κύριος σκοπός της ζωής, είναι συνεπώς το να ζει κάποιος
σύμφωνα με την φύση του, η οποία για τον άνθρωπο, μέσω της λογικότητάς του ωθεί προς
την Αρετή, άρα το «κατά Φύσιν ζήν» σημαίνει «κατ' Αρετήν ζήν».
Το έργο τέχνης θα εκτεθεί στην αίθουσα επιβατών του Διεθνούς αερολιμένα της Λάρνακας
κατά το έτος 2014 όπου θα έχουν την ευκαιρία να το δουν χιλιάδες τουρίστες.
Οι απαιτούμενες προδιαγραφές για το έργο τέχνης είναι:

 Μέγιστο ύψος του έργου τέχνης: 2.4 – 2.5 μέτρα
• Μέγιστο πλάτος και μήκος: 3 μ. Χ 3 μ. (συνολικά διαθέσιμος χώρος για τη
στέγαση του έργου)
• Υλικά: ανακυκλώσιμα ή οικολογικά
• Να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής
Ο οργανισμός θα αναλάβει μέσω χορηγών το κόστος του έργου. Ο διαγωνισμός είναι
ανοιχτός σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες καλλιτέχνες.
Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν οι επικρατέστερες τρεις
συμμετοχές (όχι απαραίτητα η συμμετοχή με την χαμηλότερη τιμή) και οι εισηγητές θα
έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους στο Διοικητικό συμβούλιο του
οργανισμού στις 6 Σεπτεμβρίου.
Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει στην γενική συνέλευση του οργανισμού στην Δρούσια
στις 18 Οκτωβρίου με την συμμετοχή όλων των μελών.
Καλούμε λοιπόν όλους τους ενδιαφερόμενους καλλιτέχνες όπως υποβάλλουν τις προτάσεις
τους μέχρι 30 Αυγούστου 2013 ηλεκτρονικά στο info@csti-cyprus.org. Για περισσότερες
πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22-311623 (κα Ειρήνη Γιασεμή).
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