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Δυσλειτουργίες στη Σύγχρονη Τέχνη Μέρος 2
Συμπόσιο /Φιλοξενία καλλιτεχνών
Κάλεσμα για Συμμετοχή
Διεθνές συμπόσιο /φιλοξενία καλλιτεχνών που διερευνά τους παράγοντες οι οποίοι
επιδρούν δυσλειτουργικά στην σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.
Η επίδραση της αγοράς στη δημιουργική διαδικασία, η επιρροή της στη διαμόρφωση της
αντίληψης μας για την τέχνη, ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των
καλλιτεχνικών τάσεων, η επιρροή της πολιτικής και διαφόρων ιδεολογιών στην
εικαστική δημιουργία-εξέλιξη και διαφυγή, είναι από τις λίγες ανησυχίες στη σύγχρονη
τέχνη που μας δίνουν την αφορμή ώστε να αναπτύξουμε ερωτηματικά και φιλοσοφικούς
διαλόγους με απώτερο στόχο τη διερεύνηση των αξιών της τέχνης.
Το Συμπόσιο/Δυσλειτουργίες στη Σύγχρονη Τέχνη, το οποίο διοργανώνεται από το
Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου, χωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος που
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο και φιλοξενήθηκε από το πρόγραμμα The
Yard Residency του Κέντρου Παραστατικών Μίτος και εστίασε κυρίως τις διαστάσεις
των πιο πάνω θεμάτων στην κυπριακή τέχνη.
Το δεύτερο μέρος το οποίο θα γίνει σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Τέχνης
I.A.A θα είναι διεθνής εμβελείας και στοχεύει στην ανταλλαγή ιδεών και την ανάπτυξη
διαλόγων όχι μόνο μεταξύ των συμμετεχόντων (καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών), αλλά
και του κοινού γενικότερα αφού θα είναι ανοικτό προς παρακολούθηση.
Το συμπόσιο που προγραμματίζεται για τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Λεμεσό
στηρίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα διαρκέσει από τις 30/114/12 2016. Και τα δυο μέρη έχουν ως μέγα χορηγό τους τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και πολιτισμού.

http://www.limassolmunicipal.com.cy/index_en.html
https://www.lonelyplanet.com/cyprus/the-republic-of-cyprus/lemesos-limasol

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαιούχοι όλα τα μέλη της Ι.Α.Α.
2. Απευθύνεται σε λέκτορες και καλλιτέχνες.
3. Τελευταία ημερομηνία καταβολής προτάσεων θα είναι η 10η Νοεμβρίου 2016 στο
ekatek@cytanet.com.cy
4. Οι εικαστικές προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από Σκεπτικό και δείγματα
προηγούμενης δουλειάς του καλλιτέχνη.
5. Οι προτάσεις για παρουσιάσεις πρέπει να συνοδεύονται από περίληψη του
θέματος της παρουσίασης και βιογραφικό.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
1. Θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων (όπου αυτό
ισχύει)
2. Να αποζημιώσει αεροπορικό εισιτήριο μέχρι 300 ευρώ (όπου αυτό ισχύει )
3. Κάθε συμμετέχοντας θα δικαιούται αποζημίωση 250 ευρώ.
4. Η Έκδοση καταλόγου
5. Να προγραμματίσει τις παρουσιάσεις και συζητήσεις καθώς και τα στούντιο των
καλλιτεχνών.
6. Να προωθήσει και να διαφημίσει την διοργάνωση.
7. Οργάνωση έκθεσης και εγκαινίων.
Επιμελητές: Κατίνα Κώστα (00357)96888661, Θεοδώρα Φούτρου (00357)99534248,
Michael Vaughan-Smith (00357)99147099, (00357)99993602.
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