ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για καλλιτέχνες I LONG DURATIONAL PERFORMANCE
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Αθήνα
Ο ΝΕΟΝ και το Marina Abramović Institute αναζητούν εν ενεργεία Έλληνες καλλιτέχνες που ασχολούνται με όλες τις μορφές της performance
art, προκειμένου να δημιουργήσουν νέες, μακράς διαρκείας performances για μια έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Μάρτιο
και τον Απρίλιο 2016. Η Μarina Abramović και μια μικρή ομάδα συνεργατών της θα εκπαιδεύσουν τους καλλιτέχνες που θα επιλεγούν,
προκειμένου να συμμετάσχουν στην έκθεση ως performers. Οι καλλιτέχνες πρέπει να είναι Έλληνες ή να έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ένα PDF που θα συμπεριλαμβάνει 5 δείγματα του έργου τους με εικόνες, περιγραφή των έργων
και βιογραφικό σημείωμα στο email: neon.mai2016@gmail.com.
Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε στην αίτηση συνδέσμους με video καθώς και σχετικές ιστοσελίδες. Στο θέμα του email πρέπει να
αναγράφεται η λέξη «Artist» η οποία θα ακολουθείται από το όνομά σας. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 3η Δεκεμβρίου 2015.
Σημειώνουμε πως οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες θα αμειφθούν.
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

