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/*\/\/* πώς & πού;

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε έναν εκπληκτικό χώρο που μας παραχωρείται και βρίσκεται στο κέντρο της 
πόλης. Κάθε συμμετέχων/ουσα θα έχει στη διαθεσή του/της μια περιοχή ορισμένη από την ομάδα που έχει 
αναλάβει τη διοργάνωση της έκθεσης. Δεν υπάρχει καλύτερο ή χειρότερο πόστο, ευνοϊκότερη ή όχι θέση. Τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μικρής περιοχής που αντιστοιχεί στον καθένα αντιμετωπίζονται σαν πρόκληση 
για μια πρωτότυπη, διαφορετική και ιδιαίτερη διαρρύθμιση, οργάνωση και προβολή των αντικειμένων. Δεν 
υπάρχουν κανόνες για το πώς θα εκθέσει καθένας/μία τα έργα του.  Στο πόστο σας μπορείτε να φέρετε τα 
πάνω κάτω, τα πλάι δίπλα, να τους αλλάξετε χρώμα, φορά, διεύθυνση, υλικά με  σκοπό να ξεπεράσουμε όλοι 
μαζί τον εαυτό μας. Το στήσιμο της έκθεσης θα αρχίσει την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

]*/[\* στόχος;

Στόχος είναι φυσικά είναι η οικονομική ανάπτυξη. Η ανάδειξη των τεχνιτών σε μια ζωντανή, σημαντική πηγή 
οικονομίας που, ωστόσο είναι δυνατή μόνο στα πλαίσια της καινοτομίας, της συνεργασίας και της φροντίδας 
για τα έργα και τους/τις δημιουργούς τους.

‘]*/[\*μπορώ να πουλήσω;

Δικαίωμα αγοραπωλησιών στο χώρο έχουν μόνο όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα φορολογικά δικαιολογητικά 
(δυνατότητα τιμολόγησης). Οποιαδήποτε αγοραπωλησία πραγματοποιηθεί μέσα στο χώρο χωρίς να τηρεί 
νόμιμες διαδικασίες  σημαίνει αυτομάτως τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα από την έκθεση ή μελλοντικές 
εκθέσεις.
 

/*\*//Θα ήθελες να πάρεις μέρος;

Αν ναι,  υπάρχουν κάποιες μικρές υποχρεώσεις-προϋποθέσεις: Οι υποχρεώσεις αφορούν τον καθένα ως προς 
τον εαυτό του, το σεβασμό σε αυτόν, τα όνειρά και τα έργα του, αλλά και ως προς τους άλλους και τα δικά 
τους έργα και βέβαια ως προς το χώρο που φιλοξενεί την έκθεση. Καθένας είναι προσωπικά υπεύθυνος για 
τυχόν ζημίες, απώλειες, την αισθητική του πάγκου του, την παρουσία του το τριήμερο αλλά και για να γίνει 
πραγματικότητα αυτό το κοινό όνειρο, για την έκθεση: LOCAL ON, making art.

Οι συμμετέχοντες χωρίς εξαιρέσεις θα συμβάλουν δωρίζοντας 20 ευρώ σε κοινό ταμείο που θα χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά για τις ανάγκες των εξόδων της έκθεσης (φωτισμός-ηλεκτροδότηση + διαφήμιση).
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