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T E Χ Ν Η  Κ Α Ι  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η
Από τον Θ. Ντόλατζα, Πρόεδρο της Ε.Ε.Ι.Κ.

Η Nova Forma απευθύνει σε όλους τους  Έλληνες ιατρούς-καλλιτέχνες ανοικτή πρόσκληση 
συμμετοχής στην 3η Διεθνή Έκθεση Ζωγραφικής Ιατρών Καλλιτεχνών, με θέμα: 

«Τέχνη & Ιατρική: Γένεση & Υγεία»

Η Έκθεση Ζωγραφικής Ιατρών Καλλιτεχνών, η οποία στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις της 
συγκέντρωσε τα έργα περισσότερων από 90 καλλιτεχνών από επτά ευρωπαϊκές χώρες, έχει ανα-
δειχθεί σε σημαντικό επιστημονικό και καλλιτεχνικό γεγονός, που προάγει το κοινωνικό πρόσω-
πο της επιστήμης.

Η πανευρωπαϊκή αναγνώριση και εμβέλεια των προηγούμενων διοργανώσεων επιβεβαιώνει το 
θεσμικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας, που στόχο έχει την ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της 
επιστήμης αλλά και την προβολή των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων και του πολυδιάστατου της προ-
σωπικότητας των επιστημόνων, οι οποίοι καθημερινά βιώνουν το άγχος και την ένταση που απορ-
ρέουν από τις υψηλές επιστημονικές και κοινωνικές υποχρεώσεις του λειτουργήματός τους.

Σε κάθε ιατρό καλλιτέχνη που θα συμμετάσχει στην 3η Διεθνή Έκθεση Ζωγραφικής θα απο-
νεμηθεί τιμητικός τίτλος συμμετοχής. Τα τρία καλύτερα έργα θα επιβραβευτούν και με χρηματι-
κό έπαθλο.

Από τον Θ. Ντόλατζα, Πρόεδρο της Ε.Ε.Ι.Κ.

3η Διεθνής Έκθεση Ζωγραφικής Ιατρών-Καλλιτεχνών
Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών 

και της Διεθνούς Ένωσης Ιατρών Καλλιτεχνών
Διοργάνωση: Nova Forma

5-7 ΟΚΤωβρΙΟΥ 2006, ΑθηνΑΪς

Πληροφορίες ςυμμετοχής
•  Οι διαστάσεις των έργων που θα συμμετάσχουν δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ένα μέτρο σε πλάτος 

και ύψος.
•  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό εξασφαλίζεται μόνο με την έγκαιρη αποστολή του έργου στα γραφεία του 

περιοδικού ΒΙΟ (Λεωφ. Σταμάτας 5Α, 145 75 Δροσιά, τηλ.: 210 8004910, e-mail: info@bionova.gr).  
Για περισσότερες πληροφορίες: Θ. Ντόλατζας, 210 7467156.

•  Ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2006.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΣΙΣΜΑΝΗ 9 - 157 73 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210 7770418

Α ν Α Κ Ο Ι ν ω ς η

Μέσα στο 2006 πρόκειται να εκδοθεί από τις εκδόσεις «ΒΙΟΝΟVA», που εκδίδουν το περιοδικό ΒΙΟ και διοργανώνουν 
την 3η Διεθνή Έκθεση Ζωγραφικής, το «Λεξικό των Ελλήνων Ιατρών Καλλιτεχνών». Όποιος ιατρός καλλιτέχνης που ασχο-
λείται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με οποιαδήποτε μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας (ζωγραφική, γλυπτική, κατασκευ-
ές, καλλιτεχνική φωτογραφία, video, μουσική, computer art, κινηματογράφο, κόσμημα κ.ά.) και θέλει να συμπεριληφθεί 
στο Λεξικό να στείλει καλό φωτογραφικό υλικό, βιογραφικά στοιχεία σε cd στα γραφεία της «ΒΙΟΝΟVA», Λ. Σταμάτας 5Α, 
145 75 Δροσιά ή στον κ. Ντόλατζα, Νοσοκομείο Παίδων, Αγία Σοφία 115 27 Γουδί, τηλ.: 210 7467156.


