
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για FACILITATORS 

Ο ΝΕΟΝ και το Marina Abramović Institute αναζητούν facilitators για τη «Μέθοδο Abramović», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 
από τις 10 Μαρτίου έως τις 24 Απριλίου 2016. Ο ρόλος των facilitators θα είναι να καθοδηγούν και να βοηθούν τους επισκέπτες κατά 
τη συμμετοχή τους στη «Μέθοδο Abramović». Οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προέρχονται από ποικίλα επαγγελματικά περιβάλλοντα, 
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς όμως να περιορίζονται σε: χορό, θέατρο, performance, yoga, ιστορία της τέχνης, επιστήμη και ψυχολογία. 
Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν ενδιαφέρον για τη durational performance και να είναι εξοικειωμένοι με την αλληλεπίδραση με το 
κοινό. Ο ρόλος είναι σωματικά απαιτητικός και προϋποθέτει τη δυνατότητα ορθοστασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η εμπειρία στην 
performance είναι ευπρόσδεκτη, αλλά όχι απαραίτητη. Άτομα με εμπειρία σε durational practices, όπως χορό, διαλογισμό, αθλήματα και 
yoga ενθαρρύνονται να καταθέσουν αίτηση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Θα δοθεί προτεραιότητα σε 
ενδιαφερόμενους με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης (5 ημέρες την εβδομάδα, για 8ωρες βάρδιες, συμπεριλαμβανομένων μερικών 
σαββατοκύριακων). Όλοι οι facilitators θα χρειαστεί να συμμετέχουν μερικά σαββατοκύριακα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να λάβουν αμοιβή σύμφωνα με την Ελληνική Εργατική Νομοθεσία.

Συνεντεύξεις και εκπαίδευση θα λάβουν χώρα τον Ιανουάριο 2016. Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για 
συνεντεύξεις (7-9 Ιανουαρίου 2016) και για εκπαίδευση (16-18 Ιανουαρίου, 2016), όπως και από 10 Μαρτίου έως 24 Απριλίου 2016 για 
τη διεκπεραίωση του project.

Αν ενδιαφέρεστε να μοιραστείτε αυτή την εμπειρία μαζί μας και με το κοινό, παρακαλείστε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
(συμπεριλαμβανομένης φωτογραφίας) και ένα κείμενο 100 λέξεων εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στο ακόλουθο email: 
neon.mai2016@gmail.com. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 28η Δεκεμβρίου 2015. 

Στο θέμα του email πρέπει να αναγράφεται η λέξη «Facilitator» η οποία θα ακολουθείται από το όνομά σας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση αγγλικών και ελληνικών. Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί στα αγγλικά, καθώς η επιλογή θα γίνει και από αγγλόφωνους 

συνεργάτες, ειδικούς στην «Μέθοδο Abramović».

Ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Οργανισμός κοινής ωφέλειας ΝΕΟΝ ιδρύθηκε το 2013 από το συλλέκτη και επιχειρηματία Δημήτρη Δασκαλόπουλο. Ο ΝΕΟΝ 
φιλοδοξεί να φέρει το σύγχρονο πολιτισμό κοντά στο σύγχρονο πολίτη, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας να αφυπνίσει, να συγκινήσει, 
να παρακινήσει. Συγχρόνως, επιδιώκει να συμβάλει στην ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης της πόλης και της καθημερινότητας του πολίτη. Να συμβάλει στην 
αποκατάσταση της σχέσης του πολίτη με τη λειτουργία και τα δρώμενα της πόλης του.

Ο ΝΕΟΝ δεν περιορίζεται σε ένα μόνον χώρο. Έδρα του είναι ολόκληρη η πόλη, το ευρύτερο αστικό περιβάλλον. Είναι ένας ζωντανός και ενεργός συνομιλητής με την 
κοινωνία, τους θεσμούς και το κοινό.

Ο ΝΕΟΝ υλοποιεί τους στόχους του μέσα από εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και συζητήσεις, προγράμματα χορηγιών και υποτροφιών και τη 
δημιουργία ενός δικτύου διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγών. Ο ΝΕΟΝ συμπράττει με θεσμικούς φορείς πολιτισμού και ενισχύει τη δραστηριότητα δημοσίων και 
ιδιωτικών φορέων με σκοπό τη διάδοση της σύγχρονης τέχνης. Ο ΝΕΟΝ επιδιώκει να αναδείξει τον πολιτισμό ως βασικό μοχλό προόδου και ανάπτυξης.

neon.org.gr

To MAI διερευνά, υποστηρίζει και παρουσιάζει performance. To MAI ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ τεχνών, επιστημών και ανθρωπιστικών τεχνών. Το ΜΑΙ θα 
λειτουργήσει ως η παγκόσμια κληρονομιά του έργου της Marina Abramović.
 
Επί του παρόντος, το ΜΑΙ συνεργάζεται με καλλιτεχνικούς χώρους και καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας εργαστήρια και συνεργατικά project.

To MAI στεγάζει τη «Μέθοδο Abramović», μια συμμετοχική εμπειρία για το κοινό που χρησιμοποιεί μια σειρά ασκήσεων σχεδιασμένες από τη Marina Abramović τα 
τελευταία 40 χρόνια, με σκοπό τη διερεύνηση των ορίων του σώματος και του μυαλού.

Όταν ολοκληρωθεί, το MAI Hudson θα φιλοξενήσει το Marina Abramović Institute, παρέχοντας ένα χώρο για performance, διεπιστημονικές συνεργασίες και 
εκπαιδευτικά προγράμματα.

mai-hudson.org


