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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Κύπριους καλλιτέχνες για συμμετοχή στο Διεθνές Πρόγραμμα 
Φιλοξενίας(Residency) Καλλιτεχνών, 9-18 Φεβρουαρίου 2015, Λευκωσία 

Ιανουάριος 2015, Λευκωσία - Ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκής Μεσογειακής Τέχνης EMAA σε συνεργασία με 
τη θεατρική ομάδα Rooftop Theatre Group ανακοινώνουν την πρώτη Ανοιχτή Πρόσκληση σε 
εικαστικούς καλλιτέχνες για συμμετοχή σε δεκαήμερο πρόγραμμα Φιλοξενίας(Residency) / 
Εργαστηρίου / Έκθεσης, που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου του 2015, στα πλαίσια του 
επιδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος «Αντιπαράθεση μέσω Τέχνης: Η Σύγχρονη  
Τέχνη  ως εργαλείο συμφιλίωσης στην Κύπρο», 2014-2017. 

Το Πρόγραμμα Φιλοξενίας(Residency) εποπτεύει ο γνωστός Κροάτης επιμελητής Branko Franceschi, 
υπό τον προτεινόμενο θεματικό τίτλο “Διεγείροντας τη Σύναψη”. Άλλοι τρεις Ευρωπαίοι καλλιτέχνες, 
οι Ana Elizabet, Paul Devens, και Carl Michael von Hausswolff, έχουν ήδη προσκληθεί και θα 
συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας της Λευκωσίας. 
 
Οι δύο Κύπριοι καλλιτέχνες θα επιλεγούν από τον επιμελητή μέσα από αυτή την ανοιχτή πρόσκληση. 
Οι καλλιτέχνες έχουν στη διάθεσή τους 10 μέρες να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή. Η 
απόφαση του επιμελητή θα τους κοινοποιηθεί στις αρχές Φεβρουαρίου.  

Η ομάδα των 5 συνολικά καλλιτεχνών (3 Ευρωπαίων και 2 Κυπρίων) υπό την εποπτεία του επιμελητή, 
και με τη στήριξη των συντονιστών του προγράμματος, θα φιλοξενηθούν στην εντός των τειχών πόλη 
της Λευκωσίας. Θα ζήσουν και θα εργαστούν μαζί στο προτεινόμενο θέμα από τη Δευτέρα 9 μέχρι την 
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου οπόταν και θα εκθέσουν και το καλλιτεχνικό τους αποτέλεσμα. Η έκθεση θα 
παρουσιαστεί αρχικά την Τετάρτη 18 του μήνα με τη λήξη του προγράμματος στο EMAA Capital Art 
Centre και αργότερα θα μεταφερθεί στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας CVAR στην εντός των 
τειχών πόλη της Λευκωσίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, την ανοιχτή πρόσκληση και για να 
κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης συμμετοχής, παρακαλώ επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.art-
confrontation.com , ή κατευθείαν στην σύνδεση της Ανοικτής Πρόσκλησης: εδώ    
και τη σελίδα στο Facebook https://www.facebook.com/ConfrontationThroughArt,  
 
ή επικοινωνήστε με τους συντονιστές του προγράμματος:  
Özgül Ezgin (Συντονίστρια) / E-mail: ozgul.ezgin@gmail.com / Tel: 00 90533 864 04 18   
Argyro Toumazou (Βοηθός Συντονίστρια) / E-mail: argyro@toumazou.com / Tel: 00 357 99 31 72 78   
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      PRESS RELEASE 

OPEN CALL for 2 Cypriot Artists to participate in the 
International Artists Residency, 9 – 18 February 2015 - Nicosia 

January 2015, Nicosia - The European Mediterranean Art Association (EMAA) and the 
Rooftop Theatre Group are announcing their first Open Call for a visual-arts, a 10-day 
Residency / workshop / exhibition, which will take place in mid February 2015, within 
the framework of the EU funded project "Confrontation Through Art: Contemporary Art as 
an Instrument for Reconciliation in Cyprus", 2014-2017.   

The Residency will be curated by the well-known Croatian curator Branko 
Franceschi, under his proposed concept title ‘Stimulating synapse’. Three more 
European artists are already invited to participate in this Nicosia Residency, Ana 
Elizabet, Paul Devens and Carl Michael von Hausswolff. 
 

The two Cypriot artists will be selected by the curator through this open call. Cypriot Artists 
have 10 days to apply and will be notified by the beginning of February 2015.  

The team of 5 artists (3 European and 2 Cypriot) lead by the curator and supported by the 
project coordinators will be hosted in the old city of Nicosia. They will live and work 
together on the concept proposed from Monday the 9th till Wednesday the 18th and produce 
an exhibition of their artistic endeavour. The exhibition will open at EMAA Capital Art 
Centre with the end of the residency on the 18th, and will also be moved to the CVAR Centre 
for Visual Arts and Research in the old city of Nicosia later on.   

For more information on the project, the open call and the application form please visit our  
website: www.art-confrontation.com, or go directly to Open Call link: here    
and Facebook page: https://www.facebook.com/ConfrontationThroughArt   
 
or contact the project coordinators:  
Project Coordinator: Özgül Ezgin / E-mail: ozgul.ezgin@gmail.com / Tel: 00 90533 864 04 18   
Ass. Project Coordinator: Argyro Toumazou / E-mail: argyro@toumazou.com / Tel: 00 357 
99 31 72 78   
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Το πρόγραμμα: 
Το πρόγραμμα, διάρκειας 30 μηνών, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το Σχέδιο 
Ενίσχυσης της Κοινωνίας των Πολιτών Κύπρου στο Πρόγραμμα Δράσης, και είναι το αποτέλεσμα της 
συνεργασίας των δύο μη κερδοσκοπικών συνδέσμων ΕΜΑΑ και Rooftop Theater Group, και οι δύο με 
πολύχρονη εμπειρία σε δικοινοτικές και διεθνείς εκδηλώσεις. Το νέο αυτό πρόγραμμα στοχεύει να 
συμβάλει κυρίως στην προώθηση της συμφιλίωσης, της ειρηνικής συνύπαρξης, της διαλλακτικότητας 
καθώς και της δημιουργικής ευαισθητοποίησης και των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων ανάμεσα 
στις διαφορετικές κοινότητες στην Κύπρο, μέσω της σύγχρονης Τέχνης. 
Στα πλαίσια του προγράμματος νεαροί και ενήλικοι καλλιτέχνες των κοινοτήτων στην Κύπρο θα 
συγκεντρωθούν για να συζητήσουν και να εκθέσουν απόψεις πάνω στο κυπριακό πρόβλημα αλλά και 
άλλα κοινωνικά θέματα, όχι μόνο μέσα από την κυπριακή οπτική αλλά και μαζί με καλλιτέχνες από την 
Ελλάδα, την Τουρκία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, σε παιδιά και νεαρά άτομα και από τις 
δύο κοινότητες, που ζουν σε αγροτικές περιοχές της Κύπρου, θα παρασχεθούν ο χώρος και οι 
δεξιότητες ώστε να εργαστούν συλλογικά, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν στο πλαίσιο της 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης και κατανόησης «του άλλου», μέσω της σύγχρονης Τέχνης. 
 
Πρόγραμμα Φιλοξενίας (Residency) / Εργαστηρίου / Έκθεσης - Φεβρουάριος 2015 
Ο επιμελητής Branko Franceschi θα ηγείται μιας ομάδας αποτελούμενης από 2 Κύπριους (1 
Ελληνοκύπριο και 1 Τουρκοκύπριο) και 3 Ευρωπαίους καλλιτέχνες, που θα εργαστούν ομαδικά για το 
προτεινόμενο θέμα και θα παράγουν εικαστικό έργο, το οποίο θα εκτεθεί με τη λήξη του εργαστηρίου. 
Ημερομηνίες: 9 - 18 Φεβρουαρίου 2015 
 
Προτεινόμενο Θέμα:   
Διεγείροντας τη Σύναψη  
“ Εάν αντιλαμβανόμαστε τη διαχωριστική γραμμή της Λευκωσίας ως μία σύναψη, πώς μπορούμε να 
διεγείρουμε αυτή τη σύναψη ώστε να γίνει σημείο επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη της πόλης;  
Ο πολιτισμός έχει αναλάβει το ουτοπικό καθήκον να γεφυρώσει αυτόν τον διαχωρισμό που έχει 
εγκαταλειφθεί εδώ και καιρό λόγω πολιτικής αβουλησίας. Οι καλλιτέχνες αντί να εικάζουν για τις 
αιτίες, επιλέγουν να δρουν, να συμμετέχουν και να συνενώνουν. Η πρακτική της σύγχρονης τέχνης 
είναι ευλογημένη με την ικανότητα να μετατρέπει κάθε ερώτημα σε αισθητικό δρώμενο και κάθε 
αισθητικό γεγονός σε δεοντολογική άποψη. Δεν έχει σημασία εάν το ύφασμα που οι καλλιτέχνες 
υφαίνουν αδιάκοπα προσπαθώντας να ανασκευάσουν τον κατεστραμμένο κοινωνικό ιστό, ξηλώνεται 
συγχρόνως και η ιδεαλιστική λύση παραμένει τόσο μακρινή όσο πρώτα. Αυτό που μετρά είναι να 
εμμένουν στον ευγενή σκοπό τους, εφόσον δεν υπάρχει άλλη ώθηση που να ταράξει τα λιμνάζοντα 
νερά της κοινωνικής αδιαφορίας και εντροπίας.  
Η καλλιτεχνική πρακτική αυτής της προσπάθειας έχει συγκεκριμένη θέση και λόγο: είναι η τέχνη που 
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απαντά στους αντίλαλους της ταραχώδους ιστορίας, ξεπερνώντας τη στασιμότητα του παρόντος και 
δημιουργώντας θεμέλια για το μέλλον. Οι μέθοδοί της είναι η συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων και 
εμπειριών, η μεταφορά γνώσεων, οραμάτων και αισθήσεων, η εκμάθηση και η διδασκαλία. Τα 
αποτελέσματα θα τα δούμε. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί η τέχνη που θα συνδέει τα δύο μέρη η 
τέχνη που γεφυρώνει, το σπινθηροβόλημα των νευρώνων που θα πυροδοτήσει τη σύναψη, θα 
μεταφέρει το μήνυμα και την ηχώ του, τις προτάσεις και την προσδοκία – τη μελλοντική ένωση.”     
Branko Franceschi 
 
Επιμελητής και συμμετέχοντες Ευρωπαίοι καλλιτέχνες: 
 
Ο Branko Franceschi (Zadar, Κροατία, 1959) είναι9) είναι διευθυντής του Μουσείου Καλών Τεχνών στο 
Σπλιτ, της Κροατίας (www.galum.hr). Από το 1987 έως το 2004 διετέλεσε διευθυντής προγραμμάτων 
στην γκαλερί Miroslav Kraljevic Gallery στο Ζάγκρεμπ, από το 2004 έως το 2008 εκτελεστικός 
διευθυντής του Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης στη Ριέκα, από το 2008 έως το 2010 
διευθυντής του Κροατικού Συνδέσμου Εικαστικών στο Ζάγκρεμπ, ενώ από το 2010 έως το 2014, ήταν 
διευθυντής του Εικονικού Μουσείου Αβαν-γκαρντ Τέχνης (www.avantgarde-museum.com) και 
πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας Αβαν-γκαρντ. 
 
Ο Carl Michael von Hausswolff (1956) είναι συνθέτης, εικαστικός και επιμελητής με έδρα τη Στοκχόλμη 
της Σουηδίας. Κύρια εργαλεία του αποτελούν οι συσκευές εγγραφής, όπως κάμερα, μανγητόφωνο, 
ραντάρ και σόναρ, που χρησιμοποιούνται σε μια αδιάκοπη εξερεύνηση του ηλεκτρισμού, των 
συχνοτήτων, του αρχιτεκτονικού χώρου και των παραφυσικών ηλεκρονικών παρεμβολών. Στις 
σημαντικές εκθέσεις του συγκαταλέγονται οι Manifesta (1996), documenta X (1997), Μπιενάλε του 
Γιοχάνεσμπουργκ (1997), Ακουστική Τέχνη - Ο Ήχος ως Μέσο στο ICC, Tokyo (2000), Μπιενάλε 
Βενετίας (2001, 2003 and 2005) και Portikus, Φραγκφούρτη (2004). Το 2002 ο Hausswolff τιμήθηκε 
τιμηθεί με το βραβείο Prix Ars Electronica για Ψηφιακές Μουσικές. 
 
Η Ana Elizabet  (1969, Ζάγκρεμπ, Κροατία) αποφοίτησε το 1998 από την Ακαδημία Καλών Τεχνών 
(B.Gironcoli) της Βενετίας.http://ana-elizabet.org/author/  
 
Ο Paul Devens (1965) ζει και εργάζεται στο Μάαστριχτ της 
Ολλανδίας.http://www.pauldevens.nl/pages/Frameset-cv.html  
 
2 Κύπριοι καλλιτέχνες – θα επιλεγούν από τον επιμελητή μέσω της ανοιχτής πρόσκλησης  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, την ανοιχτή πρόσκληση και για να 
κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης συμμετοχής, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.art-
confrontation.com ή κατευθείαν στην σύνδεση της Ανοικτής Πρόσκλησης: εδώ    
και τη σελίδα στο Facebook https://www.facebook.com/ConfrontationThroughArt,  
 
ή επικοινωνήστε με τους συντονιστές του προγράμματος: 
Özgül Ezgin (Συντονίστρια) / E-mail: ozgul.ezgin@gmail.com / Tel: 00 90533 864 04 18   
Argyro Toumazou (Βοηθός Συντονίστρια) / E-mail: argyro@toumazou.com / Tel: 00 357 99 31 72 78   
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The project: 
This 30-month long project is funded by the European Union under the Cypriot Civil Society in 
Action programme and is the result of a cooperation between the two non-profit associations of 
EMAA and Rooftop, both earning years of experience in bi-communal and international activities. 
The main objective of this new project is to contribute to enhancing reconciliation, peaceful co-
existence, tolerance and creative problem-solving awareness and skills of diverse segments of 
Cypriot communities through Contemporary Art.  The project will bring young and adult artists of 
the two Cypriot communities together to discuss, produce and express their views on the Cyprus 
problem and other societal problems, not only with a Cypriot perspective but also with artists from 
Greece, Turkey and other European countries. It will also target children and young people from 
rural areas across Cyprus, in providing them with the space and skills to collectively work, express 
and produce to build trust and understand “the other” through contemporary Art. 
 

The February 2015 Residency/Workshop/Exhibition 
The curator Branko Franceschi will lead a team of 2 Cypriot (one Greek Cypriot and one Turkish 
Cypriot) and 3 European artists, who will work together on the concept and produce work for an 
exhibition at the end of the workshop.  
Dates: 9th – 18th February 2015  

 

The concept:  
Stimulating synapse 
“If we perceive Nicosia's demarcation line as a synaptic cleft, how to stimulate the synapse to 
become communication between the two parts of the city? Culture is given the utopian task to 
bridge over that divide long abandoned by the absence of political will. Instead of speculating to the 
cause of it, artists choose to act, to contribute, and to connect. The contemporary art practice is 
blessed with capability to turn every question into the aesthetic fact, and every aesthetic into the 
ethical standpoint. It doesn’t matter that the fabric, the artists weave relentlessly in attempt to 
recreate the broken social fabric, is simultaneously becoming undone and the idealized solution 
remains as distant as before.  What matters is to persist with their noble cause, since there is no 
other impetus to disturb the swamp of social indifference and entropy. 

The art practice of this endeavor is site and context specific; it is the art answering the echoes of the 
turbulent history, overcoming standstill of the present and creating foundations for the future. 
Collaboration, exchanging views and experiences, transfer of knowledge, vision and sensations, 
learning and teaching, are its methods. The results we shall see. The aim is to create the art that 
connects two parts, the art that is crossing over, the sparkling of neurons that will ignite the 
synapse, carry the message and its echo, the proposals and the aspiration -   the future bond.”     
Branko Franceschi 
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Curator and participating European artists: 
 
Branko Franceschi ( Zadar, Croatia, 1959) is director of the Museum of Fine Arts in Split, Croatia 
www.galum.hr. From 1987 to 2004 he was a program director at the Miroslav Kraljevic Gallery in 
Zagreb, from 2004 to 2008 an executive director of the Museum of Modern and Contemporary Art 
in Rijeka, Croatia, in 2008 - 2010 a director of the Croatian Association of the Visual Artists in 
Zagreb, Croatia, in 2010 - 2014 Franceschi was director of the Virtual Museum of Avant-garde Art 
www.avantgarde-museum.com and president of the Institute for the Research of Avant-garde.  

 
Carl Michael von Hausswolff (born 1956) is a composer, visual artist and curator based 
in Stockholm, Sweden. His main tools are recording devices (camera, tape deck, radar, sonar) used 
in an ongoing investigation of electricity, frequency, architectural space and paranormal electronic 
interference. Major exhibitions include Manifesta (1996), documenta X (1997), the Johannesburg 
Biennial (1997), Sound Art - Sound as Media at ICC in Tokyo (2000), the Venice Biennale (2001, 
2003 and 2005) and Portikus, Frankfurt (2004). Hausswolff received a Prix Ars Electronica award 
for Digital Musics in 2002. 

 
Ana Elizabet  (born 1969 in Zagreb, Croatia) graduated 1998 from the Academy of Fine Arts 
(B.Gironcoli), Vienna http://ana-elizabet.org/author/  

 
Paul Devens (1965. Lives and works in Maastricht, Netherlands) 
http://www.pauldevens.nl/pages/Frameset-cv.html  

 

2 Cypriot Artist – to be selected by curator through open call.  

 

For more information on the project, the open call and the application form please visit our  
website: www.art-confrontation.com, or go directly to Open Call link: here    
and Facebook page: https://www.facebook.com/ConfrontationThroughArt   
 
or contact the project coordinators:  
Project Coordinator: Özgül Ezgin / E-mail: ozgul.ezgin@gmail.com / Tel: 00 90533 864 04 18   
Ass. Project Coordinator: Argyro Toumazou / E-mail: argyro@toumazou.com / Tel: 00 357 
99 31 72 78   
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     PRESS RELEASE 

OPEN CALL for 2 Cypriot Artists to participate in the 
International Artists Residency, 9 – 18 February 2015 - Nicosia 

January 2015, Nicosia - The European Mediterranean Art Association (EMAA) and the 
Rooftop Theatre Group are announcing their first Open Call for a visual-arts, a 10-day 
Residency / workshop / exhibition, which will take place in mid February 2015, within 
the framework of the EU funded project "Confrontation Through Art: Contemporary Art as 
an Instrument for Reconciliation in Cyprus", 2014-2017.   

The Residency will be curated by the well-known Croatian curator Branko 
Franceschi, under his proposed concept title ‘Stimulating synapse’. Three more 
European artists are already invited to participate in this Nicosia Residency, Ana 
Elizabet, Paul Devens and Carl Michael von Hausswolff. 
 

The two Cypriot artists will be selected by the curator through this open call. Cypriot Artists 
have 10 days to apply and will be notified by the beginning of February 2015.  

The team of 5 artists (3 European and 2 Cypriot) lead by the curator and supported by the 
project coordinators will be hosted in the old city of Nicosia. They will live and work 
together on the concept proposed from Monday the 9th till Wednesday the 18th and produce 
an exhibition of their artistic endeavour. The exhibition will open at EMAA Capital Art 
Centre with the end of the residency on the 18th, and will also be moved to the CVAR Centre 
for Visual Arts and Research in the old city of Nicosia later on.   

For more information on the project, the open call and the application form please visit our  
website: www.art-confrontation.com, or go directly to Open Call link: here    
and Facebook page: https://www.facebook.com/ConfrontationThroughArt   
 
or contact the project coordinators:  
Project Coordinator: Özgül Ezgin / E-mail: ozgul.ezgin@gmail.com / Tel: 00 90533 864 04 18   
Ass. Project Coordinator: Argyro Toumazou / E-mail: argyro@toumazou.com / Tel: 00 357 
99 31 72 78   
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 International Artists Residency, February 2015 - 
Nicosia 

OPEN CALL for 2 Cypriot Artists to participate in Residency/Workshop/Exhibition  
CONCEPT TITLE: Stimulating synapse  
CURATOR: Branko Franceschi  

Residency/Workshop/Exhibition: The curator will lead a team of 2 Cypriot (one Greek 
Cypriot and one Turkish Cypriot) and 3 European artists, who will work together on the 
concept and produce work for an exhibition at the end of the workshop.  
Dates: 9th – 18th February 2015  

                                                    Application Guidelines 
 
Eligibility: 
 -  The Applicant must be Cypriot. 

Criteria:  
      -  All applications MUST be made electronically via the application form available.  

  ---  All applications MUST be in English. 

  -  Incomplete application forms, and/or with missing supporting material will not be 
      considered.  

  -  Applications that don’t respond or are not related to the curatorial concept will not be 
     considered.   

  - Selected artists will be expected to work in close collaboration with the Curator and the 3  
     international participants. The Curator will be in continuous conversation with the artists  
     during the entire development and production period of the Workshop. Curator and 
artists  
     will work together towards completing and delivering the workshop in due time for the 
     preparation of the final show on the 18th February 2015. 

  - Selected artists will receive a per diem of 1800 euros for 10 days/nights.  

          - A separate budget will be provided for the production of art works which cannot exceed  
    € 400 / artist. Artists will be expected to budget for their production costs accordingly and 
take  
    full responsibility for covering any additional production costs themselves.  

Timeline: 
 - The deadline for receipt of applications is the 1st February 2015 by midnight 

  -  2 applicant artists will be selected by the curator Mr. Branko Franceschi and will be 
announced  by the 3rd February 2015 on the project’s website 

www.art-
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         -  The residency- workshop will start on Monday 9/2/2015 and finish on Wednesday 
19/2/2015  

  -  Art projects must be finalized and ready for installing in the  exhibition opening on the     
      Wednesday the 18th February 2015 at the EMAA Capital Art Center  

  - The exhibition will be held in EMAA Capital Art Center and will be opened on Wednesday  
     18/02/2015, and will run for 15 days. The exhibition will also be transferred to Centre 
for  
     Visual Arts and Research at a later stage to be defined.  

  -  For further information and questions please send an email to: 

Project Coordinator: Özgül Ezgin / E-mail: ozgul.ezgin@gmail.com / Tel: 00 90533 864 04 18   
Ass. Project Coordinator: Argyro Toumazou / E-mail: argyro@toumazou.com / Tel: 00 357 
99 31 72 78   

   

 

 
         APPLICATION FORM 

IMPORTANT - After completing your application form please save it onto your computer and send 
it in an email as an attachment with all the other requested material.  

The Application form and all supporting material should be emailed to the Project Coordinators,  
Özgül Ezgin and Argyro Toumazou, with the following as the subject line:  
International Artists Residency February 2015 - Nicosia: Applicant’s Name  

Please make sure you have carefully read the guidelines before beginning to work on your 
application form. Fields marked with * are required fields. 

PART I / Personal Details 

• Name*:  

• Date and Place of Birth*:  

• Current Place of Residency*:  

• Email*:  

• Website/blog/online space (if available):   

 
PART II / Artist’s Background   

mailto:ozgul.ezgin@gmail.com
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1. Please provide details on your academic achievements and artistic practice: 

2.    Professional Experience: Please state relevant work experience  
             Year, Post, Institution, Country, City 

3.    Selected Group Projects: Provide a selection of your participation in recent group Projects 
             Year Venue, Country, City, Event 

4.    Selected Solo Projects 
             Year, Project, Title, Country, City 

5.    Selected Residencies / Workshops 
            Year Title, Venue / Institution, Country, City 

6.    Please provide, in your own words, information about any other studies, projects or events           
you have been involved with that you feel might be relevant to your application (200 words 
max): 

 
PART III:  Proposed Idea/ Concept 
1.  Working Title*: 

 
2. Concept / idea (200 words max): * 

 
 

3. Project details (maximum 1000 words) Please include the following in the description of the 
proposed artwork: 
  

4.    Proposed medium, or media, and how it serves the concept/idea (200 words max): * 
 

5.    An outline of any research required: 
  

6.    Up to 5 drawings/sketches/images/videos/sound samples demonstrating the proposed 
artwork, if applicable. These should be attached or sent as links if uploaded online. Please state 
below the exact names of the files, if attached, and/or provide the relevant links. 

 
7.    Project rationale (maximum 250 words)*: Please elaborate on your motivations to participate 
in The International Artists Residency – February 2015 – Nicosia and respond to the curatorial 
concept proposed. How is your participation with this project relevant to your artistic practice and 
interests? 
 
 
 
PART VII: Authorizing Signature 

“By sending this application form I confirm that I have read and fully agree with the provided 
Guidelines, and that all the information provided in this Application Form including all attachments 



and supporting material is true and correct, to the best of my knowledge.” 

Date*: ………………………..   Agree*: …………………………………………. 

 

 

«Αντιπαράθεση μέσω Τέχνης»  

               Διεθνές Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών, Φεβρουάριος 2015 - 
Λευκωσία 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε 2 Κύπριους καλλιτέχνες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 
Φιλοξενίας 
                                          (Residency) / Εργαστήρι / Έκθεση 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Διεγείροντας τη Σύναψη 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ: Branko Franceschi 

Πρόγραμμα Φιλοξενίας / Εργαστήρι / Έκθεση: Ο επιμελητής θα ηγείται μια ομάδας 2 
Κυπρίων (1 Ελληνοκύπριου και 1 Τουρκοκύπριου) και 3 Ευρωπαίων καλλιτεχνών, που θα 
εργαστούν μαζί για να παράγουν έργα που θα εκτεθούν με τη λήξη του εργαστηρίου. 
Ημερομηνίες: 9 - 18 Φεβρουαρίου 2015 

                                                    Οδηγός Αίτησης  

 

Επιλεξιμότητα (δικαίωμα συμμετοχής): 

---  Ο αιτητής/ήτρια πρέπει να είναι Κύπριος/α  

Κριτήρια: 
      -  Οι αιτήσεις ΠΡΕΠΕΙ να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του εντύπου αίτησης.  

  ---  Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται στα Αγγλικά 

    -  Δεν θα λαμβάνονται υπόψιν αιτήσεις με ελλειπή στοιχεία ή και παραλήψεις 

 -  Δεν θα λαμβάνονται υπόψιν αιτήσεις που είναι εκτός θέματος 

  - Οι 2 καλλιτέχνες που θα επιλεγούν, αναμένεται να έχουν στενή συνεργασία τόσο με  
     τον Επιμελητή όσο και με τους 3 Ευρωπαίους καλλιτέχνες. Ο Επιμελητής θα βρίσκεται σε 
     συνεχή διάλογο με τους καλλιτέχνες στη διάρκεια της ανάπτυξης και παραγωγής του  
     Εργαστηρίου. Επιμελητής και καλλιτέχνες θα εργαστούν μαζί για την ολοκλήρωση και 
     παράδοση του εργαστηρίου σε εύθετο χρόνο για την προετοιμασία της έκθεσης που θα  
     πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2015.  

 - Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες θα λάβουν επίδομα συντήρησης 1800 ευρώ για 10  
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     ημέρες/νύχτες έκαστος     

          - Θα παρέχεται επίσης χωριστός προϋπολογισμός για την παραγωγή των έργων τέχνης 
που 
     δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 € ανά καλλιτέχνη. Οι καλλιτέχνες αναμένεται να  
     υπολογίσουν το κόστος παραγωγής τους αναλόγως, και να αναλάβουν πλήρη ευθύνη για 
ιδία  
     κάλυψη τυχόν επιπλέον κόστους 

•  Τόπος μόνιμης διαμονής *:  

• Email*:  

• Ιστοσελίδα/blog/διαδυκτιακός τόπος (αν υπάρχει):   

• ΜΕΡΟΣ ΙΙ / Ιστορικό καλλιτέχνη   

2. Παρακαλείστε να δώσετε λεπτομέρειες σχετικά με τα ακαδημαϊκά σας προσόντα και 
καλλιτεχνική δραστηριότητα: 

2.    Επαγγελματική Εμπειρία: Δηλώστε σχετική επαγγελματική πείρα  
       Έτος, Θέση, Οργανισμός, Χώρα, Πόλη 

3.    Επιλογή Ομαδικών Έργα: Δώστε δείγματα από συμμετοχή σας σε πρόσφατα Ομαδικά Έργα  
              Έτος, Τόπος, Χώρα, Πόλη, Εκδήλωση 

4.    Επιλογή Ατομικών Έργων: 
             Έτος, Τίτλος, Χώρα, Πόλη 

5.    Επιλογή Φιλοξενιών/Εργαστηρίων 
            Έτος, Τίτλος, Τόπος / Ίδρυμα, Χώρα, Πόλη 

6.    Παρακαλώ δώστε, με δικά σας λόγια, πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλες σπουδές, έργα ή 
προγράμματα στα οποία είχατε συμμετοχή και που αισθάνεστε πως μπορεί να είναι σχετικά 
με την παρούσα αίτησή σας (μέχρι 200 λέξεις):: 

 
PART III:  Προτεινόμενη ιδέα / σκεπτικό 
4.  Τίτλος Εργασίας *: 

 
5. Σύλληψη / ιδέα (μέχρι 200 λέξεις): * 

 
6. Λεπτομέρειες έργου (ανώτατο όριο 1000 λέξεις) Παρακαλούμε όπως στην περιγραφή του 

προτεινόμενου έργου, περιλάβετέ τα ακόλουθα: 

4.    Προτεινόμενο μέσο ή μέσα, και πώς εξυπηρετεί/τουν τη σύλληψη/ιδέα (μέχρι 200 λέξεις): * 
 
5.    Εξηγείστε επιγραμματικά τυχόν έρευνα που απαιτείται: 
 
 6.    Έως 5 σχέδια/σκίτσα/εικόνες/βίντεο/ηχητικά δείγματα/προσχέδια του προτεινόμενου 
έργου,  



        όπου αυτό ισχύει/είναι εφικτό. Αυτά θα πρέπει να επισυνάπτονται ή να αποστέλλονται ως  
        σύνδεσμοι, αν έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Δηλώστε παρακάτω τα ακριβή ονόματα 
των   
        συνημμένων αρχείων και/ή παρέχεται τους σχετικούς συνδέσμους. 

 7.    Σκεπτικό έργου (ανώτατο όριο 250 λέξεις) *: Παρακαλούμε αναπτύξτε τα κίνητρά σας για 
συμμετοχή στο Διεθνές Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών - Φεβρουάριος 2015 - 
Λευκωσία, και πώς ανταποκρίνεστε στον προτεινόμενο από τον επιμελητή θεματικό τίτλο. 
Πώς σχετίζεται η ενδεχόμενη συμμετοχή σας στο έργο με τη γενικότερη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντά σας 

  

 Χρονοδιάγραμμα: 
- Η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η 1η Φεβρουαρίου 2015 τα 
μεσάνυχτα 

 - 2 εκ των αιτούντων καλλιτεχνών θα επιλεγούν από τον επιμελητή κ. Branko Franceschi, και τα  
      ονόματά τους θα ανακοινωθούν στις 3 Φεβρουαρίου 2015 στην ιστοσελίδα του 
                   προγράμματος  

         -  Το πρόγραμμα φιλοξενίας-εργαστηρίου θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 9/2/2015 και θα 
τελειώσει την Τετάρτη 18/2/2015  

         -  Τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να είναι έτοιμα για εγκατάσταση για τα  
     εγκαίνια της έκθεσης, που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 στο  
     ΕΜΑΑ Capital Art Center 

  - Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στο ΕΜΑΑ Capital Art Center την Τετάρτη 18/2/2015 και θα  
     διαρκέσει 15 ημέρες. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα μεταφερθεί στο Κέντρο Εικαστικών 
Τεχνών 
     και Έρευνας, σε χρόνο που θα καθοριστεί.  

 -  Για περισσότερες πληροφορίες και απορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με μια από τους  
      ακόλουθες συντονιστές:  
 

Project Coordinator: Özgül Ezgin / E-mail: ozgul.ezgin@gmail.com / Tel: 00 90533 864 04 18   
Ass. Project Coordinator: Argyro Toumazou / E-mail: argyro@toumazou.com / Tel: 00 357 
99 31 72 78   

   

 

 
         ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Αφού συμπληρώσετε την αίτησής σας, παρακαλούμε όπως την αποθηκεύσετε στον 
υπολογιστή σας και να την στείλετε σε ηλεκτρονικό μήνυμα ως συνημμένο μαζί με όλες τα άλλα 
απαιτούμενα έγγραφα. 

Το έντυπο αίτησης και τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στις 
Συντονίστριες του Προγράμματος, Özgül Ezgin και Αργυρώ Τουμάζου, βάζοντας σαν θέμα:  
“Διεθνές Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών Φεβρουάριος 2015 - Λευκωσία: Όνομα 
Αιτούντος”. 

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες πριν αρχίσετε να 
συμπληρώνετε το έντυπο αίτησής σας. Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά.  

ΜΕΡΟΣ Ι / Προσωπικά Στοιχεία  

 Όνομα *:  

• Ημερομηνία και τόπος γέννησης *:  

• Τόπος μόνιμης διαμονής *:  

• Email*:  

• Ιστοσελίδα/blog/διαδυκτιακός τόπος (αν υπάρχει):   

• ΜΕΡΟΣ ΙΙ / Ιστορικό καλλιτέχνη   

3. Παρακαλείστε να δώσετε λεπτομέρειες σχετικά με τα ακαδημαϊκά σας προσόντα και 
καλλιτεχνική δραστηριότητα: 

2.    Επαγγελματική Εμπειρία: Δηλώστε σχετική επαγγελματική πείρα  
       Έτος, Θέση, Οργανισμός, Χώρα, Πόλη 

3.    Επιλογή Ομαδικών Έργα: Δώστε δείγματα από συμμετοχή σας σε πρόσφατα Ομαδικά Έργα  
              Έτος, Τόπος, Χώρα, Πόλη, Εκδήλωση 

4.    Επιλογή Ατομικών Έργων: 
             Έτος, Τίτλος, Χώρα, Πόλη 

5.    Επιλογή Φιλοξενιών/Εργαστηρίων 
            Έτος, Τίτλος, Τόπος / Ίδρυμα, Χώρα, Πόλη 

6.    Παρακαλώ δώστε, με δικά σας λόγια, πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλες σπουδές, έργα ή 
προγράμματα στα οποία είχατε συμμετοχή και που αισθάνεστε πως μπορεί να είναι σχετικά 
με την παρούσα αίτησή σας (μέχρι 200 λέξεις):: 

 
PART III:  Προτεινόμενη ιδέα / σκεπτικό 
7.  Τίτλος Εργασίας *: 

 
8. Σύλληψη / ιδέα (μέχρι 200 λέξεις): * 

 



9. Λεπτομέρειες έργου (ανώτατο όριο 1000 λέξεις) Παρακαλούμε όπως στην περιγραφή του 
προτεινόμενου έργου, περιλάβετέ τα ακόλουθα: 

4.    Προτεινόμενο μέσο ή μέσα, και πώς εξυπηρετεί/τουν τη σύλληψη/ιδέα (μέχρι 200 λέξεις): * 
 
5.    Εξηγείστε επιγραμματικά τυχόν έρευνα που απαιτείται: 
 
 6.    Έως 5 σχέδια/σκίτσα/εικόνες/βίντεο/ηχητικά δείγματα/προσχέδια του προτεινόμενου 
έργου,  
        όπου αυτό ισχύει/είναι εφικτό. Αυτά θα πρέπει να επισυνάπτονται ή να αποστέλλονται ως  
        σύνδεσμοι, αν έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Δηλώστε παρακάτω τα ακριβή ονόματα 
των   
        συνημμένων αρχείων και/ή παρέχεται τους σχετικούς συνδέσμους. 

7.    Σκεπτικό έργου (ανώτατο όριο 250 λέξεις) *: Παρακαλούμε αναπτύξτε τα κίνητρά σας για 
συμμετοχή στο Διεθνές Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών - Φεβρουάριος 2015 - 
Λευκωσία, και πώς ανταποκρίνεστε στον προτεινόμενο από τον επιμελητή θεματικό τίτλο. Πώς 
σχετίζεται η ενδεχόμενη συμμετοχή σας στο έργο με τη γενικότερη καλλιτεχνική δραστηριότητα 
και τα ενδιαφέροντά σας 
ΜΕΡΟΣ VII: Εξουσιοδοτημένη υπογραφή 

«Με την αποστολή της αίτησης αυτής επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και συμφωνώ απόλυτα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται, καθώς και ότι όλες οι πληροφορίες που 
παρέχονται στην παρούσα αίτηση, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων και 
υποστηρικτικών εγγράφων είναι αληθείς και ακριβείς.» 

Date*: ………………………..   Agree*: …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


