
2015.5.1［Fri］

 〜2015.7.31［Fri］

Open Entry Period

Περίοδος ανοιχτής συμμετοχής

Παρασκευή, 1 Μαΐου, 2015 
                           - Παρασκευή, 31 Ιουλίου, 2015

10 Οκτωβρίου, 2015 - 8 Νοεμβρίου, 2015
2015.10.10［Sat］～2015.11.8［Sun］

Prizes

Ένα (01) Μεγάλο Βραβείο, …250,000 Yen
1 Grand Prize of
Ένα (01) Βραβείο πρώτου επιλαχόντος 
1 Runner-up Prize of                        …100,000 Yen
Πέντε (05) βραβεία αριστεία…50,000 Yen
5 Excellence Prizes of

Τρία (03) Βραβεία από την εταιρεία 
Awagami Factory                     ......30,000 Yen
3 Awagami Factory Prizes of

*Οι καλλιτέχνες που θα δηλώσουν συμμετοχή ως τις 31 Μαΐου, 2015 δικαιούνται να 
λάβουν δωρεάν χαρτιά washi για τυπώματα

* Artists who enter by May 31, 2015 are eligible to receive free Awagami 
washi papers for printing. (Limited to the first 500 participants)

The worlds only juried printmaking show for works on washi

Η μοναδική έκθεση χαρακτικής με κριτές στον κόσμο 
για έργα σε χειροποίητο χαρτί washi

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φόρμες για να δηλώσετε 
συμμετοχή online βρίσκονται στην 

διεύθυνση:

Entry forms are online at:

Βραβεία

Ημερομηνίες διεξαγωγής της έκθεσης

Εκθεσιακός χώρος

Επικοινωνήστε με την διοργάνωση AIMPE



募集要綱
Application
Guidelines

Δημιουργήστε ελεύθερα και υποβάλετε το καλλιτεχνικό σας 
δημιούργημα σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.
Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο μέσω της 
ιστοσελίδας AIMPE (http://miniprint.awagami.jp)
○Δικαίωμα συμμετοχής έχουν έργα που δημιουργήθηκαν κατά τα έτη 

2014 * Σημείωση: έργα που έχουν συμμετάσχει και έχουν βραβευθεί 
σε άλλους διαγωνισμούς ή εκθέσεις θα εξαιρούνται από την 
συμμετοχή.
○Τα έργα που θα συμμετέχουν μπορούν να φέρουν οποιαδήποτε 

μορφή εκτύπωσης αλλά θα πρέπει να είναι επίπεδα. Εκτυπώσεις 
Inkjet/ψηφιακές γίνονται δεκτές εάν συνδυάζονται με άλλη μέθοδο 
χαρακτικής (και υποβάλλονται ως εκτύπωση μεικτής τεχνικής).
○Σας παρακαλούμε να υπογράψετε χειρόγραφα κάθε έργο καθώς και 

να συμπληρώσετε τον τίτλο και τον αριθμό εκτύπωσης (αύξων 
αριθμός τυπώματος/σύνολο τυπωμάτων).
○Όλα τα υποβαλλόμενα έργα ΠΡΕΠΕΙ να είναι τυπωμένα σε 

γιαπωνέζικο καρτί washi, οποιουδήποτε τύπου. (Δεν είναι 
υποχρεωτικό το χαρτί να είναι προϊόν της εταιρείας Awagami 
Factory).
Μπορείτε να ανατρέξετε στην λίστα διανομέων της εταιρείας 
Awagami στον δεσμό που ακολουθεί:
http://www.awagami.com/wheretb/wheretb.html
○Οι καλλιτέχνες μπορούν να υποβάλλουν μέχρι δύο (2) έργα.
○Οι διαστάσεις του χαρτιού πρέπει να είναι Α4 (210×297mm), όμως 

η επιφάνεια του τυπωμένου έργου μπορεί να έχει ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 
μέγεθος μέχρι το πολύ 180×270mm.
○Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε το 

ερωτηματολόγιο μας, ώστε να βοηθήσετε την εταιρεία Awagami με 
την περαιτέρω έρευνα και εξέλιξη του χαρτιού washi.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ To Apply

Freely create and submit your art work within the guidelines below.
Applications may only be submitted via the “AIMPE” website 
（http://miniprint.awagami.jp）
○Works created in 2014 or 2015 are eligible. *Please note that works 

that have previously won prizes in other contests or exhibitions are 
excluded.
○Submitted works can be any type of �ne print but the work must be 

�at.  Inkjet / Digital prints are also acceptable if combined with 
another printmaking method （and submitted as a mixed-media print）.
○Please hand sign each artwork as well as its title and edition number / 

size.
○All submitted artworks MUST be printed on any type of Japanese 

washi paper. （It does not have to be an Awagami Factory brand paper）.  
You may refer to Awagami stockists link here:
　 http://www.awagami.com/wheretb/wheretb.html
○Artists may submit up to two works.
○Paper dimensions MUST be A4 size （210×297mm） however, the 

actual printed image size can be any size up to 180×270mm max.
○Please �ll out and submit our questionnaire to assist Awagami with 

future washi paper research and development.

Όλα τα έργα που θα επιλεγούν θα εκτεθούν στην γκαλερί ‘Hall of Awa 
Japanese Paper Museum ‘INBE ART SPACE’.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Location of Exhibition（s）
All selected works shall be exhibited at the ‘Hall of Awa Japanese Paper 
Museum’ and its adjunct gallery space.

Η επιτροπή κρίσης της διοργάνωσης AIMPE θα επιλέξει τα έργα που 
θα γίνουν δεκτά και θα βραβεύσει τους επιλαχόντες.
Τα δέκα (10) έργα που θα βραβευτούν θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία 
της διοργάνωσης AIMPE και οι νικητές θα παραλάβουν τα βραβεία 
που περιγράφονται ακολούθως:
○ Ένα (01) Μεγάλο Βραβείο, …………………………..250,000 Yen
○ Ένα (01) Βραβείο πρώτου επιλαχόντος ………………100,000 Yen
○ Πέντε (05) βραβεία αριστεία …………….…….………..50,000 Yen
○ Τρία (03) Βραβεία από την εταιρεία Awagami Factory ...30,000 Yen
Δέκα και πλέον καλλιτέχνες που θα βραβευτούν θα παραλάβουν 
χαρτιά washi για καλλιτεχνικές εφαρμογές αξίας 30.000 Yen.

ΒΡΑΒΕΙΑ Prizes

�e AIMPE Jury panel shall choose accepted works and award all 
prizewinners.

10 Prize Winning works shall become the property of 'AIMPE' and 
winners awarded with prizes as outlined below:

［Prizes］○1 Grand Prize of　       　　　 250,000 yen
              ○1 Runner-up Prize of    　　　 100,000 yen
              ○5 Excellence Prizes of  　　　  50,000 yen each
              ○3 Awagami Factory Prizes of     30,000 yen each
＋10 prize-winning artists will be awarded with 30,000 Yen worth of 

Awagami Factory �ne art washi papers.

Όλοι οι νικητές και τα επιλεχθέντα έργα θα ανακοινωθούν στην 
ιστοσελίδα της διοργάνωσης AIMPE, στις 20 Σεπτεμβρίου 2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Judge Announcement

All winners and selected works will be announced on the AIMPE website 
on September 20, 2015.

○Το κόστος συμμετοχής για κάτοικους Ιαπωνίας είναι 2.500 yen για 
κάθε έργο.Το κόστος συμμετοχής για τους συμμετέχοντες εκτός 
Ιαπωνίας είναι 3.500 yen για κάθε έργο.
Για τις συμμετοχές που προέρχονται από τον «Κύκλο Μελών» 
(Members’ Circle) το κόστος συμμετοχής είναι 2.000 yen για τους 
κατοίκους Ιαπωνίας και 3.000 για τους εκτός Ιαπωνίας.
＊ Το ετήσιο κόστος συμμετοχής στον «Κύκλο Μελών» (Members’ 
Circle) είναι 3.000 yen. Σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας για περισσότερες λεπτομέρειες: 
（http://www.awagami.com）
○Το κόστος συμμετοχής πρέπει να πληρωθεί μέσω Paypal εντός 10 

ημερών από την υποβολή της αίτησης.
○Το κόστος συμμετοχής δεν επιστρέφεται μετά την πληρωμή υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες.
○Paypal: Σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες της εταιρείας 

Paypal στην ιστοσελίδα μας （ http://miniprint.awagami.jp ）

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Entry Fee

○Entry fee for Japanese residents is 2,500 yen for one piece. Entry fee for 
International applicants is 3,500 yen for one piece.
　For *Members’ Circle” entrants, the entre fee is 2,000 yen for Japanese 

residents and 3,000 yen for international residents.
　＊�e annual fee to join the “Members’ Circle” is 3,000 yen.  Please 

see our website for more details （http://www.awagami.com）
○Entree fee must be paid via Paypal within 10 days after the submission.  
○Entry fee cannot be returned once paid under any circumstances.
○Paypal : Please follow the Paypal instructions on our website  
　　　　　（http://miniprint.awagami.jp）TM

TM

ΦΟΡΜΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://MINIPRINT.AWAGAMI.JP
ENTRY FORMS AND COMPLETE EXHIBITION GUIDELINES MAY BE FOUND AT: HTTP://MINIPRINT.AWAGAMI.JP 
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