
ΕΚΘΕΣΕΙΣ και ΕΚΘΕΜΑΤΑ



Εκθέσεις συναγωνισμού



Εκθέσεις Πού και πώς;

Εδώ και 150 χρόνια 



Στην Ευρώπη:

Δρέσδη 1870

Διεθνείς:
Βιέννη 1881/1890
Άμστερνταμ 1889  

Εκθέσεις



Στην Αμερική:

Νέα Υόρκη 1889

Διεθνείς:
Μπουένος Άιρες 1910

Νέα Υόρκη 1913

Εκθέσεις



Στην Ελλάδα:

Πειραιάς 1962

Αθήνα 1966

Εκθέσεις



Εκθέσεις Πού και πώς;

Από τα κλασέρ στα 
τραπέζια των

κριτών…
… σε φύλλα στα 

πλαίσια



Εκθέσεις Πού και πώς;

Πρώτοι κανονισμοί
το 1930



Τι είναι «έκθεμα»;



Τι είναι «έκθεμα»; Μικρό μόλις τμήμα
της

συλλογής μου…



…που παρουσιάζω
σε πλαίσια των
16 φύλλων Α4…

Τι είναι «έκθεμα»;



…ή 8 φύλλων Α3
ή

συνδυασμού τους…

Τι είναι «έκθεμα»;



…με φιλοτελικό
υλικό στην

πλειονότητά του…

Τι είναι «έκθεμα»;



…ίσως και με
χάρτες, κάρτες,
φωτογραφίες, 
βινιέτες κτλ…

Τι είναι «έκθεμα»;



…αρκεί αυτά να 
μην υπερβαίνουν

τα 3-4 τεμ.
ανά πλαίσιο.

Τι είναι «έκθεμα»;



Γιατί εκθέτω;



Γιατί εκθέτω; Για να διαπιστώνω
και να εκτιμώ

τι έχω στη
συλλογή μου.



Γιατί εκθέτω; Να ανακαλύπτω
λάθη και
ελλείψεις.



Γιατί εκθέτω; Να την οργανώνω
καλύτερα,

τόσο στο μυαλό μου
όσο και

στα κουτιά, 
τα κλασέρ κτλ.



Γιατί εκθέτω; Να την κουβεντιάζω 
με φίλους-συλλέκτες
και να διδάσκομαι

από τις
συζητήσεις μας.



Γιατί εκθέτω; Να αξιοποιώ
τη γνώση

και τα σχόλια
των κριτών.



Πώς εκθέτω;



Τακτοποιώ
τη συλλογή μου

όπως μου αρέσει.

Πώς εκθέτω;



Για το έκθεμα
όμως

υπάρχουν κανόνες
(κανονισμοί).

Πώς εκθέτω;



Πότε εκθέτω;



Πότε εκθέτω; Όταν το υλικό μου
μπορεί

να αποτελέσει
ενδιαφέρον 
αφήγημα.



Τι σημαίνει ενδιαφέρον αφήγημα:
- Κατατάσσεται το υλικό μου

σε λογική σειρά;
- Μπορώ να διηγηθώ το έκθεμα

από την αρχή μέχρι το τέλος;
- Μπορώ να το μετατρέψω σε 

άρθρο για περιοδικό;



Πότε εκθέτω; Όταν το σύνολο
του υλικού

είναι
σαφώς και λογικά

οριοθετημένο.



Τι σημαίνει σαφώς οριοθετημένο:
- Εκδόσεις Ελβετίας 1901-1937

- Γερμανική κατοχή στη Νορβηγία
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

- Οι παπαγάλοι
- Παιχνίδια που παίζονται με ρακέτα



Τι σημαίνει λογικά οριοθετημένο:
- Εκδόσεις Ελβετίας 1901-1937

Αν το 1901 ή/και το 1937
δεν αποτελούν σημαντικούς σταθμούς

στη διαδρομή των ελβετικών εκδόσεων,
τότε το έκθεμα

ΔΕΝ είναι λογικά οριοθετημένο.



Κατάταξη εκθεμάτων;



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Παραδοσιακός Φιλοτελισμός
Ταχυδρομική Ιστορία

Μονόφυλλα
Αεροφιλοτελισμός

Αστροφιλοτελισμός
Χαρτόσημα

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Θεματικός Φιλοτελισμός
Μαξιμαφιλία

Ανοικτός Φιλοτελισμός
Εικονογραφημένες καρτ-ποστάλ

Κατάταξη εκθεμάτων;



Φιλοτελική Φιλολογία

Τάξεις Νεότητας

Κατάταξη εκθεμάτων;



Βαθμολόγηση εκθεμάτων;



ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΠΛΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Ανάπτυξη 20
Σπουδαιότητα 10

Γνώση και Έρευνα 35
Κατάσταση 10
Σπανιότητα 20
Παρουσίαση 5

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ

Τίτλος-πλάνο 15
Ανάπτυξη 15
Πρωτοτυπία 5
Γνώση και Έρευνα 30
Κατάσταση 10
Σπανιότητα 20
Παρουσίαση 5

Βαθμολόγηση εκθεμάτων;



Βαθμολόγηση εκθεμάτων;

Σε όλα τα εκθέματα
το μεγαλύτερο τμήμα της βαθμολογίας 

αφορά τη δική μας συμβολή
(Ανάπτυξη, Γνώση & Έρευνα, Παρουσίαση)

και το μικρότερο 
τη συμβολή του υλικού

(Σπουδαιότητα, Κατάσταση, Σπανιότητα).



Βαθμολόγηση εκθεμάτων;

- Η βαθμολόγηση γίνεται από ομάδα κριτών
- Βασίζεται στους κανονισμούς

- Δεν παύει όμως να είναι υποκειμενική
Οι σωστοί κριτές είναι επιεικείς 

με τους εκθέτες



Τι αποφεύγω;



Τι αποφεύγω; Περιττές
επαναλήψεις

και
φύλλα

με έντονα χρώματα.



Τι αποφεύγω; Περιττές
επαναλήψεις
με τεράστια
αντικείμενα

που γεμίζουν
άσκοπα το φύλλο.



Τι αποφεύγω; Φιλοτελικά
κατασκευάσματα,

όταν μάλιστα
αποτελούν και

περιττές
επαναλήψεις.



Τι αποφεύγω; Βουβαμάρα.



Τι αποφεύγω; Μεγάλα κείμενα.



Τι αποφεύγω; Δίγλωσσα κείμενα.



Τι αποφεύγω; Μεγάλα 
λευκά κενά
στο φύλλο.



Τι προσέχω;



Είμαι λακωνικός
αλλά

ουσιαστικός.

Τι προσέχω;



Διατηρώ την
ισορροπία

ανάμεσα στις
ενότητες 

του εκθέματος,
ανάλογα με τη

σπουδαιότητά τους.

Τι προσέχω;



Τονίζω 
διακριτικά

τις σπανιότητες.

Τι προσέχω;



Δεν είμαι παρών
κατά τις κρίσεις.

Επόμενως,
το έκθεμα

πρέπει να μπορεί
να «μιλήσει»

από μόνο του.

Τι προσέχω;



Τι προσέχω; Ένα καλογραμμένο
και καλοστημένο

έκθεμα
προδιαθέτει

τους κριτές για
υψηλότερη 

βαθμολογία.ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΑ ΚΤΗΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ:

“CATHEDRAL OF BRASILIA”



Τι προσέχω; Αν το έκθεμα 
δεν είναι ελκυστικό,
οι κριτές ξεκινούν

αρνητικά.
Ακούγεται 

υπερβολικό; 
Μην το αγνοήσετε.ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΑΣΧΗΜΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ:
“PAPER BAG BUILDING”, SYDNEY



Απλές αρχές
αισθητικής:
(α) προσέχω

τη χρήση πλαισίου
περιμετρικά
του φύλλου.

Τι προσέχω;

ΧΡΗΣΙΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΧΡΗΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ



Τι προσέχω;

(β) επιδιώκω στοίχιση περιεχομένου.

Απλές αρχές
αισθητικής:

ΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΜΗ ΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ



ΜΗ ΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΑΝΩ & ΚΑΤΩ

ΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΑΝΩ & ΚΑΤΩ



Απλές αρχές
αισθητικής:

(γ) οι λεζάντες
πρέπει 

να επικαλύπτουν 
διακριτικά

τα εκθέματα.

Τι προσέχω;



Απλές αρχές
αισθητικής:
(δ) σωστή η
«πυραμίδα»,

αλλά τα μεγαλύτερα
τοποθετούνται κάτω

από τα μικρότερα
αντικείμενα.

Τι προσέχω;



Τι επιδιώκω;



Τι επιδιώκω; Δεν ταλαιπωρώ
και

δεν εκνευρίζω
τους επισκέπτες

της έκθεσης
και τους κριτές.



Τι επιδιώκω; Αντίθετα,
είμαι βέβαιος
ότι θα τους

εντυπωσιάσω.



Ευχαριστώ
για την προσοχή σας!


