«COME TOGETHER» ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2022
Ανοιχτή Πρόσκληση για Καλλιτέχνες
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 21 Μαρτίου 2022
Ημερομηνίες Φεστιβάλ: Νοέμβριος 2022 (TBC)
Ημερομηνίες Εργαστηρίων: Απρίλιος - Οκτώβριος 2022
Το Φεστιβάλ
Το Sharq.Org είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση του
πλουραλισμού και στην ανάπτυξη της εκτίμησης των ατομικών εμπειριών, το διάλογο και
την κοινότητα. Αυτή η αρχή ελπίζουμε να γίνει ένα ετήσιο φεστιβάλ με στόχο να
φιλοξενήσει ξεχωριστές φωνές, συλλογική δράση και διάλογο που καλλιεργεί και ενισχύει
την ενότητα, μέσω της διαγραφής της διαφορετικότητας.
Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα αποτελείται από παρουσιάσεις εικαστικών τεχνών και
παραστάσεων σε διάφορες τοποθεσίες στην Λάρνακα της Κύπρου, τον Νοέμβριο του 2022
και θα προηγηθεί μια σειρά εργαστηρίων (Απρ-Οκτ), κατά τη διάρκεια των οποίων
επιλεγμένοι καλλιτέχνες (οι οποίοι κατοικούν οπουδήποτε στο νησί) θα συνεργαστούν με
μέλη της κοινότητας της Λάρνακας για τη δημιουργία καλλιτεχνικών έργων. Αυτή η
προσέγγιση της κοινότητας στη διαδικασία δημιουργίας ελπίζουμε ότι θα δώσει στους
καλλιτέχνες την ευκαιρία να ασχοληθούν και να εμπνευστούν από την τοπική κοινότητα, με
όλη της την ποικιλομορφία και με τη σειρά της θα ενθαρρύνει τα μέλη της κοινότητας να
ενισχύσουν την αίσθηση του ανήκειν αλλά και την έκφραση της ταυτότητας του καθενός.
Η πρωτοβουλία χρησιμοποιεί τη δημιουργικότητα για να διευκολύνει τη δημιουργία ενός
περιβάλλοντος που προωθεί το αίσθημα του ανήκειν, ενώ παράλληλα ενισχύει και
αναγνωρίζει την αξία της ατομικής έκφρασης και της συνεργασίας της κοινότητας για τη
δημιουργία πιο δίκαιων και χαρούμενων κοινωνιών.

Θέματα του Φεστιβάλ: Σύγκρουση, Μετανάστευση, Ταυτότητα, Ανήκειν
Το φεστιβάλ ξεκίνησε από έρευνα της Sharq.Org για τη σχέση μεταξύ σύγκρουσης,
μετανάστευσης, ταυτότητας και του ανήκειν. Αυτά τα θέματα αντικατοπτρίζουν τις
εμπειρίες και τους αγώνες των ανθρώπων που ζουν ή έχουν εγκαταλείψει εμπόλεμες ζώνες
και επηρεάζουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, όπου όλοι αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους.
Οι άνθρωποι και οι διαδικασίες για την παραγωγή των δημιουργικών έργων - είτε είναι
παραστάσεις, είτε είναι εικαστικά - θα αντικατοπτρίζουν τα θέματα αυτά και θα
καταγράφουν όλη τη διαδικασία για να διευκολύνουν την παραγωγή και την ανταλλαγή
γνώσεων, έτσι ώστε η δημιουργικότητα να χρησιμοποιηθεί στην οικοδόμηση κοινότητας.
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Επιπλέον τα θέματα θα πρέπει να καθοδηγούν τον καλλιτέχνη στη σύλληψη των
δημιουργικών έργων, τα οποία θα εκτελεστούν σε συνεργασία με μέλη της κοινότητας, σε
εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν σε δημόσιους χώρους ή στο στούντιο του
Sharq.Org στο κέντρο της Λάρνακας.
Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα ερωτήσεων που θα παρακινήσουν τους καλλιτέχνες να
σκεφτούν τα θέματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξαντλεί όλες τις παραμέτρους.
Οποιαδήποτε έννοια που σχετίζεται με τη σύγκρουση, την μετανάστευση, την ταυτότητα
και με το ανήκειν είναι ευπρόσδεκτη.
-

Τι θέση κατέχω στην κοινωνία αν εκεί που βρίσκομαι δεν είναι το σπίτι μου;
Γιατί το μυαλό μου εξακολουθεί να βρίσκεται σε ένταση, αφού το σώμα μου
γλίτωσε από τον πόλεμο;
Η ταυτότητά μου ανήκει σε μένα ή εγώ ανήκω στην ταυτότητά μου;
Πώς το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον διαμορφώνουν τις ρίζες μου;

Καλλιτεχνικές Προτάσεις
Προσκαλούμε τους καλλιτέχνες που ζουν στην Κύπρο από όλους τους κλάδους των τεχνών
να φτιάξουν ένα δημιουργικό έργο (ή σειρά έργων) που [α] αντικατοπτρίζει τα θέματα του
φεστιβάλ και [β] μπορεί να ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τα μέλη της κοινότητας σε μια
σειρά από εργαστήρια (συνολικά περίπου 20 ωρών, παραδοτέα μεταξύ Απριλίου και
Οκτωβρίου).
Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια θεατρική παράσταση ή χορού (30-60 λεπτά), ένα
έργο τέχνης, μια συλλογή έργων τέχνης (ζωγραφική, φωτογραφία, γλυπτική), μια ποιητική
σειρά ή ομιλίες, μια ταινία μικρού μήκους ή ένα μουσικό κομμάτι, οτιδήποτε μπορεί να
εκτελεστεί ή να εκτεθεί σε φυσικό χώρο.
Τα μέλη της κοινότητας δε χρειάζεται να παίξουν στην παράσταση, αλλά πρέπει να είναι
όλα μέρος της διαδικασίας δημιουργίας, τροφοδοτώντας το σενάριο ή τη χορογραφία.
Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τους καλλιτέχνες να ωφεληθούν από την πληθώρα διαφορετικών
γλωσσών που υπάρχουν στην κοινότητα της Λάρνακας.

Δικαίωμα συμμετοχής
-

Καλλιτέχνες οποιασδήποτε εθνικότητας που κατοικούν οπουδήποτε στην Κύπρο
μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή.
Οι καλλιτέχνες πρέπει να μπορούν να αφοσιωθούν στην εκπόνηση μιας σειράς
εργαστηρίων στην Λάρνακα, συνολικά περίπου 20 ωρών, μεταξύ Απριλίου και
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-

Οκτωβρίου του 2022 και να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ τον
Νοέμβριο.
Το Sharq.Org μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ καλλιτεχνών και μελών
της κοινότητας στα Αγγλικά, στα Ελληνικά και στα Αραβικά. Συνεπώς όλοι οι
αιτούντες πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν σε τουλάχιστον μία από αυτές τις
γλώσσες.

Οικονομική & Διοικητική Υποστήριξη
Εάν επιλεγεί η πρότασή σας θα λάβετε:
-

Αμοιβή 500€ ή 1.000€ για το χρόνο σας και το κόστος των υλικών
Χώρο εργαστηρίου στο κέντρο της Λάρνακας, για να πραγματοποιηθούν οι
συνεδρίες. Υποστήριξη προώθησης των εργαστηρίων
Βοηθό για την υποστήριξη της εκπόνησης των εργαστηρίων, τον συντονισμό με τους
συμμετέχοντες και την επικοινωνία στα Αγγλικά, Ελληνικά και Αραβικά
Προώθηση των εργαστηρίων μέσω δημιουργίας και δημοσίευσης
οπτικοακουστικών και γραφικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ενοικίαση χώρου και εξοπλισμού για παραστάσεις / εκθεσιακό χώρο, κατά τη
διάρκεια του φεστιβάλ
Προώθηση της παράστασης / έκθεσης πριν και κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ

Επιλογή
Το Sharq.Org μπορεί να υποστηρίξει έως και έξι πρωτοβουλίες.
Ανυπομονούμε να επιλέξουμε προτάσεις από διαφορετικούς καλλιτεχνικούς κλάδους (π.χ.
ζωγραφική, γλυπτική, χορός, ομιλίες, θέατρο), ωστόσο η τελική απόφαση θα βασιστεί στην
ποιότητα της ιδέας.

Αιτήσεις
Σχεδιάσαμε μια απλή φόρμα αίτησης, η οποία είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, στα Ελληνικά
και στα Αραβικά – τις τρεις γλώσσες που δουλεύει το Sharq.Org στην Κύπρο.
Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τη συμπλήρωση της φόρμας, στείλτε μας email στο
together@sharq.org

hello@sharq.org

London ▸ Larnaca ▸ Beirut

www.sharq.org

Φόρμα της αίτησης:
-

-

-

-

-

-

-

-

Καλλιτεχνική πειθαρχία
o θέατρο, χορός, ποίηση / ομιλίες, ταινίες, μουσική, 2D έργα τέχνης, γλυπτική,
εγκαταστάσεις, άλλα
Περιγραφή του έργου (έως 1000 χαρακτήρες)
o Γνωρίζουμε ότι η ιδέα μπορεί να αλλάξει στην πορεία της συνεργασίας με την
κοινότητα της Λάρνακας, κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, αλλά θα θέλαμε
να μάθουμε πως φαντάζεστε σε γενικά πλαίσια το τελικό αποτέλεσμα
Συνάφεια με το Θέμα του Φεστιβάλ
o Πως αντικατοπτρίζει το προτεινόμενο έργο τη σχέση μεταξύ σύγκρουσης,
μετανάστευσης, ταυτότητας και ανήκειν
Ηλικιακά όρια των συμμετεχόντων από την κοινότητα
o παιδιά (6-15), νέοι (15-21), ενήλικες, όλοι
o Θα δημιουργήσετε σε συνεργασία με μέλη της κοινότητας. Μπορείτε να
εργαστείτε με άτομα από όλες τις ηλικίες (επιλέξτε και τα τρία παρακάτω) ή να
επιλέξετε μία ή δύο ηλικιακές ομάδες που θεωρείτε πιο κατάλληλες για το
προτεινόμενο έργο σας.
Απαιτούμενη αμοιβή
o Οι επιτυχείς προτάσεις θα υποστηριχθούν με οικονομική επιχορήγηση 500€ ή
1.000€. Οι καλλιτέχνες που εργάζονται αποκλειστικά ή κυρίως κατά τις ώρες των
εργαστηρίων θα πρέπει να ζητήσουν 500€. Εάν σκοπεύετε να αφιερώσετε
αρκετό χρόνο στη δημιουργία, εκτός των ωρών των εργαστηρίων ή/και
απαιτείται για το έργο μεγαλύτερος προϋπολογισμός για τα υλικά (καμβάδες,
χρώματα, πηλός, σκηνικά, κ.λπ.), μπορείτε να ζητήσετε μεγαλύτερη επιδότηση.
Να θυμάστε ότι το Sharq.Org θα καλύψει άμεσα το κόστος εκτύπωσης και
ενοικίασης εξοπλισμού και χώρου για την παρουσίαση των έργων κατά τη
διάρκεια του φεστιβάλ
Παρακαλώ περιγράψτε την εμπειρία σας σχετικά με εκπαίδευση, καθοδήγηση και/ή τις
συνεργασίες σας με άλλα άτομα
o Ψάχνουμε άτομα με δυνατότητες έμπνευσης μικρών ομάδων, διαφορετικών
ανθρώπων, για τη συλλογική δημιουργία ενός έργου τέχνης. Μπορείτε να
συνεργαστείτε με άλλους; Μπορείτε να ηγηθείτε και να εμπνεύσετε;
Παρακαλώ πείτε μας λίγα λόγια για την εμπειρία σας στον καλλιτεχνικό κλάδο, από τον
οποίοι προέρχεται η πρότασή σας
o Σε ποιες δημιουργικές πρωτοβουλίες έχετε συμμετάσχει και υπό ποια ιδιότητα;
Σύνδεσμοι με καλλιτεχνικά έργα που έχετε δημιουργήσει
o Για να αποκτήσουμε μία ιδέα της καλλιτεχνικής σας προσέγγισης

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στο Φεστιβάλ «Come Together».
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέχρι το τέλος Μαρτίου για να επιβεβαιώσουμε εάν
μπορούμε να σας συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα.
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