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ANAKOINΩΣΗ 

 
Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για εκπροσώπηση της Κύπρου στη 

17η Μπιενάλε Νέων ∆ημιουργών Ευρώπης και Μεσογείου (Mediterranea 17) 
 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι η 17η Μπιενάλε Νέων 
∆ημιουργών Ευρώπης και Μεσογείου (Mediterranea 17) θα διεξαχθεί στο Μιλάνο από 
τις 22 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2015 με τίτλο No food’s Land – Milan after EXPO.  
 

2. Οργανωτικός φορέας της Μπιενάλε είναι η «∆ιεθνής Ένωση των Νέων 
δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου BJCEM (= Association Internationale pour 
la Biennale des Jeunes Créateurs de l’ Europe et de la Méditerranée), ένα ευρύ δίκτυο, 
μοναδικό στην Ευρώπη, σκοπός του οποίου είναι  η προώθηση των δια-πολιτισμικών 
σχέσεων των νέων δημιουργών, πέρα από πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και στενά 
γεωγραφικά σύνορα.  Η Κύπρος συμμετέχει στο δίκτυο της BJCEM μέσω των 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 
  

3. Η παρούσα Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος απευθύνεται σε 
δημιουργούς κάτω των 35 ετών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους καλλιτεχνικούς 
τομείς που απαριθμούνται στην παράγραφο 4 κατωτέρω.   
 

4. Οι τομείς καθώς και οι ποσοστώσεις (quota) με τις οποίες συμμετέχει στη 17η  
Μπιενάλε κάθε χώρα έχουν καθοριστεί από την BJCEM.  Σύμφωνα με τον επιμερισμό 
αυτό η Κύπρος λαμβάνει μέρος στους ακόλουθους τρεις τομείς δημιουργίας: 
 

Τομέας Αριθμός παραγωγών 
/ προτάσεων 

Αριθμός 
καλλιτεχνών 

Οπτικές Τέχνες (Visual Arts) 4 4 
Θέαμα (Show) 1 μέχρι 6  
Εφαρμοσμένες Τέχνες (Applied Arts) 1 1 
Σύνολα 6 μέχρι 11  
 
 5.  Στον τομέα των Οπτικών Τεχνών θα επιλεγούν τέσσερεις (4) καλλιτέχνες οι 
οποίοι θα παρουσιάσουν μια πρόταση έκαστος. Η έννοια της «πρότασης» μπορεί να 
περιλαμβάνει περισσότερα του ενός έργα.  Γίνονται δεκτές όλες1 οι πρωτότυπες μορφές 
οπτικής έκφρασης που δημιουργούνται είτε με παραδοσιακά είτε με καινοτόμα μέσα, είτε 

                                                            

1 Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Φωτογραφία, Κόμικς, Βίντεο, Εγκαταστάσεις, «Εικαστικές 
παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο» (Public Art), «Τέχνη σε Νέα Μέσα» (web projects), 
Περφόρμανς – ∆ράσεις εντός των εκθεσιακών χώρων. 
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σε ψηφιακή είτε σε αναλογική μορφή.  Τα προτεινόμενα έργα δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 4 μέτρα σε μήκος, ούτε να καταλαμβάνουν επιφάνεια πέραν των 2 Χ 2 
μέτρων.  Τα έργα πρόκειται να παρουσιαστούν μαζί με άλλα σε ομαδική έκθεση, 
συνεπώς δεν είναι δυνατό να απαιτηθούν κατάλληλες συνθήκες για ατομική έκθεση.   
 

6.  Στον τομέα του Θεάματος θα επιλεγεί μια (1) πρόταση η οποία μπορεί να 
εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

(α) Θέατρο 
Είναι δυνατό να παρουσιαστούν πρωτότυπες παραγωγές, χωρίς περιορισμό 
τεχνικής ή γλώσσας, μέγιστης διάρκειας ενενήντα λεπτών (90΄).  Οι οργανωτές 
είναι σε θέση να παράσχουν σκηνικό χώρο διαστάσεων 4 Χ 3 μέτρων ή (για 
μεγάλες παραγωγές) 8 Χ 6 μέτρων, καθώς και τον συνήθη ηχητικό εξοπλισμό και 
φωτισμό.  Οι ομάδες μπορούν να απαρτίζονται από  έξι (6) άτομα, κατά μέγιστο 
όριο, συμπεριλαμβανομένων όλων των καλλιτεχνικών και τεχνικών συντελεστών.    
(β) Χορός  
Είναι δυνατό να παρουσιαστούν πρωτότυπες παραγωγές σύγχρονου χορού 
μέγιστης διάρκειας σαράντα πέντε λεπτών (45΄).  Οι οργανωτές είναι σε θέση να 
παράσχουν σκηνικό χώρο διαστάσεων 8 Χ 6 μέτρων καθώς και τον συνήθη 
ηχητικό εξοπλισμό και φωτισμό.  Οι ομάδες μπορούν να απαρτίζονται από  έξι 
(6) άτομα, κατά μέγιστο όριο, συμπεριλαμβανομένων όλων των καλλιτεχνικών 
και τεχνικών συντελεστών.    
(γ) «Αστικά ∆ρώμενα» (Urban Acts) 
Είναι δυνατό να παρουσιαστούν δράσεις ή συμβάντα (Happenings) σε 
εξωτερικούς χώρους.  Οι ομάδες μπορούν να απαρτίζονται από  έξι (6) άτομα, 
κατά μέγιστο όριο, συμπεριλαμβανομένων όλων των καλλιτεχνικών και τεχνικών 
συντελεστών. 

  
7.  Στον τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών θα επιλεγεί ένας δημιουργός ο 

οποίος θα παρουσιάσει μια (1) πρόταση που μπορεί να εμπίπτει σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες κατηγορίες: 

(α) Αρχιτεκτονική  
Γίνονται δεκτά πρότζεκτ για κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, μακέτες έργων, είτε 
υλοποιημένων είτε όχι.  
(β) Βιομηχανικός Σχεδιασμός 
Γίνονται δεκτά αντικείμενα βιομηχανικού ή παραδοσιακού σχεδίου (έπιπλα, 
αξεσουάρ, αντικείμενα οικιακής χρήσης και κοσμήματα). Ο δημιουργός μπορεί να 
υποβάλει προς επιλογή τρία (3) έως πέντε (5) αντικείμενα. 
(γ) Οπτικός Σχεδιασμός 
Γίνονται δεκτά πρότζεκτ γραφιστικής ή οπτικής επικοινωνίας. Ο δημιουργός 
μπορεί να υποβάλει προς επιλογή τρία (3) έως πέντε (5) έργα. 
(δ) Σχεδιασμός Ιστοσελίδας 
Γίνονται δεκτά γραφικά, οπτικά και ηχητικά έργα με προσανατολισμό την 
επικοινωνία στο ∆ιαδίκτυο. 
(ε) Μόδα 
Γίνονται δεκτά πρωτότυπα σχέδια, μαζί με συνοδευτικά αξεσουάρ, για 
οποιαδήποτε σεζόν (άνοιξη – καλοκαίρι ή φθινόπωρο – χειμώνα). 
(στ) Ψηφιακή ∆ημιουργία 
Γίνονται δεκτά πρωτότυπα έργα που υλοποιήθηκαν με τη χρήση διαφόρων 
τεχνολογιών. 
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8. Για να συμμετάσχουν στην παρούσα Πρόσκληση για Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος, οι νέοι δημιουργοί θα πρέπει να υποβάλουν σε Φάκελο (portfolio) τα 
ακόλουθα: 

(α) Βιογραφικό Σημείωμα του δημιουργού ή των μελών της ομάδας 
(β) ∆είγματα προηγούμενης δουλειάς τους (εάν εφαρμόζεται). 
(β) Πληροφοριακό υλικό (σκεπτικό, περιγραφή έργων, φωτογραφίες, σχέδια, 
video, κ.τ.λ.) προς υποστήριξη των προτάσεων. 

 
9.  Οι προτάσεις που θα αποτελέσουν την κυπριακή συμμετοχή θα επιλεγούν 

από εξειδικευμένες, ανά τομέα δραστηριότητας, επιτροπές ειδικών οι οποίες θα 
συγκροτηθούν με ευθύνη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών. 
 

10.  Οι Φάκελοι θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Παρασκευή, 27 
Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 1:00 μμ  στη διεύθυνση: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού (υπόψη Μορφωτικού Λειτουργού Πέτρου ∆υμιώτη), οδός 
Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος. Στο εξωτερικό του ο Φάκελος θα πρέπει απαραίτητα να 
αναγράφει τα εξής: «Πρόταση για Συμμετοχή στην 17η Μπιενάλε Νέων στον Τομέα ….» 
καθώς και το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του καλλιτέχνη / της ομάδας.  
 
 11.  Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποτείνονται στον Μορφωτικό Λειτουργό Πέτρο ∆υμιώτη στο τηλέφωνο 22809815 ή στο 
email pdymiotis@culture.moec.gov.cy.  
 
 12.  Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το σκεπτικό της Μπιενάλε οι 
ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να ανατρέχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.bjcem.org/call-for-participation-mediterranea-xvii/. 
  
!

 
   


