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                                         Inter(act)ive 
 

Κάλεσμα για Καλλιτεχνικές συνεργασίες 

 

Η καλλιτεχνική δημιουργία ήταν από πάντα μια φιλοσοφική διερεύνηση  και 

ένα είδος πνευματικής  εμπειρίας. Μια διαδικασία όπου ο καλλιτέχνης 

συχνά  μόνος του,  καλείται να διαπραγματευτεί πανανθρώπινα θέματα και 

αξίες φιλτράροντας τα μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες. 

Μεγάλος αριθμός έργον είναι όμως εκείνος που είναι αποτέλεσμα 

συνεργασίας η ακόμα και απλής ανταλλαγής μεταξύ καλλιτεχνών.  

 

 Το Inter(act)ive έρχεται να συνεχίσει αυτή την παράδοση και να  

αποτελέσει το σημείο συνάντησης, την πλατφόρμα όπου δυο καλλιτέχνες 

από οποιαδήποτε ειδικότητα θα συναντηθούν για  να δημιουργήσουν μαζί. 

Στόχος είναι η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ καλλιτεχνών και ο πειραματισμός 

μεταξύ διαφορετικών μέσων έκφρασης, απόψεων, προσεγγίσεων και κυρίως 

της ανάπτυξης ιδεών.  

Είναι μια ευκαιρία για όσους καλλιτέχνες θέλουν να εκφραστούν δρώντας 

μέσα από ένα πειραματικό παιχνίδι. 

 

Το Επιμελητήριο προωθεί φέτος αυτό το πρότζεκτ εις μνήμην των Στάς 

Παράσχου και Στέλιου Βότσης τιμώντας την προσφορά τους στην κυπριακή 

τέχνη και κάνοντας επίσης αναφορά στην δική τους συνεργασία και στο 

ελεύθερο πνεύμα τους  το οποίο αντανακλά μια άλλη πτυχή στον χαρακτήρα 

του καλλιτέχνη αυτή του ερευνητή και της αναζήτησης.     

Οι καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν θα έχουν περίοδο ενός μηνός για να 

εργαστούν, ενώ παράλληλα θα τους δοθούν επιλογές για τον τρόπο 

προβολής  τόσο της συνεργασίας τους όσο και του αποτελέσματος /τελικού 

τους έργου. 

 



 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1.Σκεπτικό για  την  συνεργασία  

2.Η πρόταση να  συνοδεύονται από δήγματα προηγούμενης δουλειάς και 

των δυο καλλιτεχνών.  

3. Ο ένας από τους καλλιτέχνες πρέπει απαραίτητα να είναι μέλος του 

Ε.ΚΑ.ΤΕ.  

4. Το κάθε καλλιτεχνικό ζευγάρι θα μπορεί να επιλέξει τρόπους προβολής 

της συνεργασίας του.  

5. Η συνεργασία θα στηριχτεί οικονομικά από το Επιμελητήριο και θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι της 30 Δεκεμβρίου 2016  (περεταίρω 

λεπτομερές θα συζητηθούν και θα συμφωνηθούν σε συνάντηση με τους 

καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν )  

6. Οι εικαστικές προτάσεις πρέπει να φτάσουν στο Ε.ΚΑ.ΤΕ. μέχρι και 20    

Νοεμβρίου 2016  
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