
Les réalisateurs - Art and companies network 

 Οι Παραγωγοί-- σύμπραξη επιχειρήσεων στη δουλειά 

καλλιτεχνών. 

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για νέους καλλιτέχνες (έως 40 
ετών) στο πρόγραμμα Οι Παραγωγοί-- σύμπραξη 
επιχειρήσεων στη δουλειά καλλιτεχνών.  

Σας προσκαλούμε σε ημερίδα- συνάντηση γύρω από τις τέχνες και τις 
επιχειρήσεις που διοργανώνεται από τον Γάλλο καλλιτέχνη Fabrice 
Hyber στο πλαίσιο του προγράμματος Mazinnov, που ξεκίνησε το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας 
στην Ελλάδα. Παρακάτω θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την 
εκδήλωση αυτή που θα γίνει στις 10 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη της 
Αθήνας.  

Στις 10 Νοεμβρίου, θα οργανωσουμε μια διάλεξη για τις σχέσεις μεταξύ 
εταιριών και καλλιτεχνών. Τι ενώνει αυτούς τους κόσμους ; Πώς μπορούν οι 
εταιρείες να βοηθήσουν τους καλλιτέχνες και να συμβάλλουν στην δημιουργία 
καινοτόμων έργων ; Ο Fabrice Hyber και οι καλεσμένοι του θα παρουσιάσουν 
πρώτα την πορεία τους στο χώρο της τέχνης και τις συνεργασίες τους με 
εταιρείες.  

Η δεύτερη όψη τη εκδήλωσης είναι η συμμετοχή νεαρών Ελλήνων καλλιτέχνων. 
Το 2013, ο Fabrice Hyber ίδρυσε les réalisateurs, ένα μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα που προσφέρει σε νέους καλλιτέχνες την δυνατότητα να παράγουν 
έργα με την υποστήριξη σχολών τέχνης και διοίκησης σε όλο το 
κόσμο.Νομίζουμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι η επόμενη στάση για το 
πρόγραμμα. Η εκδήλωση είναι η ευκαιρία να γνωρίσουμε καλλιτέχνες και να 
καταλάβουμε τις ανάγκες τους. 

Γι αυτό το λόγο, μετά την διάλεξη μια επιτροπή θα γνωρίσει επιλεγμένους 
καλλιτέχνες. Οι ενδιαφερομενοι καλλιτέχνες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 
στην ιστοσελίδα  

https://mazinnov.com/cooperation-programs/calls/in-greece/139-les-realisateurs-art-

and-companies-network 

  

Να έρθετε και να το πείτε γύρω σας-- τόσο αν ξέρεις ανθρώπους με 
συγκεκριμένες εταιρίες (όχι χορηγούς) αλλά εταιρίες που παράγουν κάτι και οι 
οποίες με ένα καλλιτέχνης κάτω των 40 ετών μπορούν να συνεργαστούν σε 
ένα project, γιατί η εταιρία (και μικρή να είναι) μπορεί να δώσει πρώτη ύλη, ή 
τεχνογνωσία κλπ κι ο καλλιτέχνης να παράγει ένα έργο σε σχέση με 
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δυνατότητες ή ενδιαφέρον του προσφέρει μια εταιρία. Νομίζω έχει νόημα ... 
σε πολλά άλλα μέρη έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Ας αρχίσει η συζήτηση κι ας 
συγκεντρωθούν μερικοί, και μετά θα τα βρουν. Αν δε γίνει το πρώτο βήμα και 
δεν συναντηθούν ποτέ ώστε να μοιραστούν εμπειρίες, προβλήματα, επιτυχίες 
,κλπ δε θα γίνει ποτέ τίποτα. Πείτε το γύρω σας, ο Fabrice Hyber είναι πολύ 
σπουδαίος καλλιτέχνης και η χορηγός και τα μέλη της ομάδας που 
υποστηρίζουν το όλο εγχείρημα που έχει ήδη λειτουργήσει με επιτυχία σε άλλα 
κράτη διεθνώς είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι και με διεθνή πείρα και 
παρουσία. 

  

Les réalisateurs- Δίκτυο τεχνών και εταιρειών 

Πρόγραμμα – 10 Νοεμβρίου 

10:15 π.μ.- 12:30 μ.μ. 
Ομιλίες- Τέχνη και εταιρείες: Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα; Ερευνώντας 
την τέχνη και την επιχειρηματικότητα. 
Ελεύθερη είσοδος κατόπιν εγγραφής 
Τόπος: Τεχνόπολις, Παλαιοί φούρνοι 

2:30 π.μ. – 5:30 μ.μ. 
Les réalisateurs Jury 
Κατόπιν εγγραφής και επιλογής 
Τόπος: Τεχνόπολις, Παλαιοί φούρνοι 

Προθεσμία αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου 
Υποβολή αιτήσεων:  

https://mazinnov.com/cooperation-programs/calls/in-greece/139-les-
realisateurs-art-and-companies-network 
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