
biennale SPHINX 2021 

Φόρμα συμμετοχής:  

1. Είδος (ζωγραφική, γλυπτική, video, φωτογραφία, performance, πολυμέσα, κτλ) 

 

2. Περιγραφή- τεκμηρίωση του έργου, συνάφεια με το θέμα*:  

 

 

 

 

 

 

έως 1500 χαρακτήρες

3.     Διαστάσεις του έργου*: 

 

 

4. Το είδος της υποδομής που μπορεί να χρειαστεί: 

 

 

 

 

6.

 

Όνομα

 

-

 

διεύθυνση

 

-

 

στοιχεία

 

επικοινωνίας*:

 

 

 

 

 

5. Web link για το  έργο:



7.  Σύντομο βιογραφικό*:   

 

 

 

 

 

 

έως 1500 χαρακτήρες

8.         Προσωπική φωτογραφία του καλλιτέχνη*: 

 

 

 

 

9. Άλλα στοιχεία:  

 

 

 

 

 

 

έως 1200 χαρακτήρες 

 

*Παρακαλώ συμπληρώστε  τα  παραπάνω πεδία   με αστερίσκο. 

 

Επισυνάπτονται και αποστέλλονται στο  thebes.sphinx@gmail.com :

 1 - 3 εικόνες του έργου  έως 2000  Χ  2000  px  /  jpg.  

 
Το αποδεικτικόthebe κατάθεσης στην τράπεζα για την εξέταση της αίτησης 



ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - PARTICIPATION TERMS 

biennale SPHINX 2021 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ) 

Οι δημιουργοί μπορούν να λάβουν συμμετοχή στη Βiennale SPHINX 2021 καταθέτοντας μία 

πρόταση στο σύνολο των δράσεων και συμπληρώνοντας ξεχωριστά και με σαφήνεια στην 

αίτηση συμμετοχής τα στοιχεία του προτεινόμενου έργου. Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να 

είναι στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Υπεύθυνη για την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση των έργων τέχνης που θα 

επιλεγούν είναι η οργανωτική επιτροπή της «Σφίγγας 2021», εκτός αν ο ίδιος ο καλλιτέχνης είναι 

παρόν κατά την διαδικασία.  

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το κόστος εξέτασης της αίτησης συμμετοχής στη Βiennale, είναι 20 €. Η κατάθεση πρέπει να 

γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου Σφίγγα στην Τράπεζα Πειραιώς, 

(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΦΙΓΓΑ, ΙΒΑΝ GR66 0172 1550 0051 5509 8489 926 , BIC: PIRBGRAA ) μαζί 

με την αίτηση συμμετοχής του καλλιτέχνη. Σε περίπτωση επιλογής, ο καλλιτέχνης θα 

συμπεριληφθεί σε έντυπο κατάλογο όπου θα λάβει χωρίς επιπλέον κόστος και επιπλέον στην 

επίσημη ηλεκτρονική σελίδα της Βiennale SPHINX 2021. 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Η οργάνωση της Biennale SPHINX 2021 υποστηρίζει προσπάθειες για να εξασφαλιστεί 

εξωτερική χρηματοδότηση.  Το κόστος της μεταφοράς των έργων ανήκει στην ευθύνη του 

καλλιτέχνη. Η ομάδα της Σφίγγας είναι υπεύθυνη για το κόστος εγκατάστασης των έργων. Θα 

ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία των έργων τέχνης κατά τη διάρκεια της Βiennale, 

αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν φθορές. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Όποιος καλλιτέχνης επιθυμεί το έργο του να παραμείνει στη δικαιοδοσία της Σφίγγας μετά το 

πέρας της Biennale και με σκοπό την επανέκθεση του στο μέλλον, μπορεί να το δηλώσει στην 

αίτηση του τσεκάροντας το αντίστοιχο τετράγωνο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Η Biennale SPHINX 2021 είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα στην πόλη της Θήβας, 

στη Βοιωτία, τον Οκτώβριο του 2021. Η επιλογή και ο προγραμματισμός 

αποφασίζονται από την ομάδα επιμέλειας και οργάνωσης της Βiennale. H Βiennale έχει 

δικαίωμα να απορρίψει συμμετοχές χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Η Βiennale διατηρεί το 

δικαίωμα να ακυρώσει, ή να αναβάλλει την διεξαγωγή της, λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων 

σημαντικών λόγων, χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις. 

 



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Καταθέτοντας την φόρμα συμμετοχής, αποδέχεστε τους κανονισμούς της Βiennale και 

επιτρέπετε: 

• Την ελεύθερη παρουσίαση μέρους ή του συνόλου της πρότασης στα πλαίσια της Biennale 

SPHINX2021 αλλά και σε μελλοντικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις της οργάνωσης Σφίγγα. 

• Την αναμετάδοση του προτεινόμενου έργου (ή μέρους του) σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωση 

για σκοπούς διαφήμισης. 

• Την παρουσίαση του προτεινόμενου έργου (ή μέρους του) στην ιστοσελίδα της Σφίγγας. 

https://www.sphinx-biennale.com/ 

• Τη δημοσίευση φωτογραφικού υλικού (ή στιγμιότυπου για τα έργα βίντεο) σε έντυπο 

υλικό και στην ιστοσελίδα της Biennale και στον Τύπο. 

• Την δημοσίευση κειμένων που επισυνάπτονται στην πρόταση (βιογραφικό, περίληψη, 

κ.α.) 

• Την αρχειακή, μη-κερδοσκοπική χρήση του προτεινόμενου έργου από την οργάνωση της 

Biennale.  

 

 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τους κανονισμούς συμμετοχής και 

       αποστείλετε τα απαραίτητα στοιχεία συμμετοχής. 

 Οι προτάσεις που θα κατατεθούν χωρίς τα απαραίτητα στοιχειά δεν θα περάσουν στο 

στάδιο της επιλογής. 

 

Συμφωνώ  με  τους  όρους  συμμετοχής
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