Open Call for Participation in the 2017
NEON Curatorial Exchange: Greece to London
The Whitechapel Gallery, London and NEON,
Athens, invite emerging curators to apply for
the 6th annual NEON Curatorial Exchange.

Criteria for emerging curators wishing to apply
to the 2017 NEON Curatorial Exchange

The exchange offers the opportunity for ten
young curators based in Greece to be
introduced to the diverse London art scene,
to connect with colleagues abroad, and to
exchange ideas and experiences.

• Have a very good command of spoken and
written English. The working language across all
communications as well as the programme is
English and interpretation will not be provided.

An organised trip to London will take place
between 5–8 June 2017 (exact travel dates
to be confirmed). The programme will include
presentations and talks by gallery directors
and curators as well as meetings with leading
figures from the British art scene. Participants
will follow an organised itinerary visiting
a number of galleries and artists’ studios
providing opportunities to network.
Applications are reviewed by the
Whitechapel Gallery and NEON.
All travel expenses including accommodation,
flights and per diem are covered by the
programme.
All selected participants to the Exchange are
entitled to apply to the NEON Curatorial Award.
Details on the Award and how to apply will be
announced in spring 2017.

To qualify, all entrants must:

• Be at the beginning of a curatorial career or be
a recent graduate of a relevant field (including
Museology, Fine Arts, Curating, Arts Management,
History or Art, Aesthetics & Philosophy). The
programme is designed for dedicated emerging
curating professionals regardless of age.
• Be based in Greece regardless of nationality.
If you are already studying or working in the
UK we regret that you will not be eligible.

Submission Requirements
All entrants must submit:
• A covering letter outlining eligibility for the NEON
Curatorial Exchange and why you would like to
take part, including a paragraph of 150–200 words
on the social value of public art in contrast to art
inside the gallery space. The whole length should
be approximately 450 words or one A4 page.
• A curriculum vitae including studies and relevant
work experience (paid or voluntary).

Deadline
• The deadline for applications is
26 March 2017. We regret that we cannot
consider late applications.
• All applications should be sent to:
CuratorialExchange@whitechapelgallery.org
• The applicant’s name and contact details must
be clearly stated in the application.
• Please do not include CDs, DVDs or portfolios.
• Selected participants will be contacted in
April 2017.

whitechapelgallery.org

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα
Ανταλλαγής Επιμελητών NEON 2017: Από την Ελλάδα στο Λονδίνο

Η Whitechapel Gallery (Λονδίνο) και ο Oργανισμός
NEON (Αθήνα) προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο
να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για το 6ο
πρόγραμμα Ανταλλαγής Επιμελητών 2017.
Το πρόγραμμα Ανταλλαγής Επιμελητών προσφέρει
την ευκαιρία σε δέκα νέους επιμελητές με έδρα την
Ελλάδα να έρθουν σε επαφή με την πολύπλευρη
καλλιτεχνική σκηνή του Λονδίνου, να συνδεθούν
με συναδέλφους τους από το εξωτερικό και να
ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί
μεταξύ 5–8 Ιουνίου 2017 (ακριβείς ημερομηνίες
ταξιδιού θα ανακοινωθούν) ένα ταξίδι στο Λονδίνο
που θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και ομιλίες
από διευθυντές γκαλερί και επιμελητές, καθώς και
συναντήσεις με σημαντικές προσωπικότητες της
σύγχρονης βρετανικής τέχνης. Οι συμμετέχοντες
θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το δίκτυο των
επαφών τους, μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα
επισκέψεων σε γκαλερί και εργαστήρια καλλιτεχνών.
Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την Whitechapel
Gallery και τον Oργανισμό NEON.
Τα έξοδα του ταξιδιού (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή,
διατροφή, μετακινήσεις) θα καλυφθούν από το
πρόγραμμα.
Όλοι οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες δικαιούνται
να υποβάλουν υποψηφιότητα και για το Βραβείο
Επιμελητή Τέχνης NEON. Αναλυτικές πληροφορίες
για το Βραβείο και τις σχετικές υποψηφιότητες θα
ανακοινωθούν την άνοιξη του 2017.

Κριτήρια που πρέπει να πληρούν όσοι νέοι επιμελητές
τέχνης επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το
πρόγραμμα Ανταλλαγής Επιμελητών NEON 2017:
1. Θα πρέπει να κατέχουν άριστες δεξιότητες προφορικής και
γραπτής επικοινωνίας στα αγγλικά. Τα αγγλικά είναι η επίσημη
γλώσσα επικοινωνίας όλου του προγράμματος και δεν θα
παρέχεται διερμηνεία.
2. Θα πρέπει να είναι νέοι επαγγελματίες στον τομέα της
καλλιτεχνικής επιμέλειας εκθέσεων είτε να κατέχουν πρόσφατο
πτυχίο με συναφές αντικείμενο σπουδών (μουσειολογία, καλές
τέχνες, καλλιτεχνική επιμέλεια εκθέσεων, πολιτιστική διαχείριση,
ιστορία της τέχνης, αισθητική και φιλοσοφία). Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε δυναμικούς, πρωτοεμφανιζόμενους επαγγελματίες
στο χώρο της καλλιτεχνικής επιμέλειας ανεξαρτήτως ηλικίας.
3. Η μόνιμη κατοικία τους θα πρέπει να είναι η Ελλάδα,
ανεξαρτήτως εθνικότητας. Όσοι ήδη σπουδάζουν ή εργάζονται στο
Ηνωμένο Βασίλειο, δεν δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα.
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων - προθεσμία
Παρακαλούμε να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα στην αγγλική
γλώσσα μέχρι την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017, μέσω e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση CuratorialExchange@whitechapelgallery.
org - εκπρόθεσμες υποβολές αιτήσεων δεν θα γίνουν δεκτές.
Zητούμενα έγγραφα
1. Μια συνοδευτική επιστολή, όπου θα υποστηρίζετε την
καταλληλότητα για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα
Ανταλλαγής Επιμελητών NEON και θα παρουσιάζετε τους
λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να συμμετάσχετε, εκθέτοντας
επιπλέον την γνώμη σας για την κοινωνική αξία της τέχνης στον
δημόσιο χώρο σε σύγκριση με την τέχνη μέσα στον χώρο των
γκαλερί (150–200 λέξεις). Η σύνολική έκταση της επιστολής θα
πρέπει να είναι γύρω στις 450 λέξεις σε σελίδα Α4.
2. Ένα αναλυτικό βιογραφικό, που θα περιλαμβάνει τις σπουδές
και την επαγγελματική εμπειρία σας (εθελοντική
ή επαγγελματική).
• Παρακαλούμε μη στέλνετε CD, DVD ή φάκελο εργασιών
(portfolio). Βεβαιωθείτε ότι το όνομά σας αναγράφεται σε όλα
τα έγγραφα και ότι έχετε συμπεριλάβει το e-mail και τον αριθμό
τηλεφώνου σας.
• Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τον Απρίλιο 2017.

whitechapelgallery.org

