Ανοιχτή Πρόσκληση Artist-in-Residence
Το CYENS Τhinker Maker Space είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει
τη δημοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης για το πρόγραμμα «Artist-in-Residence»
που απευθύνεται σε καλλιτέχνες και δημιουργούς.
Με στόχο να γίνει ένας κόμβος δημιουργικότητας και καινοτομίας στο ιστορικό
κέντρο της Λευκωσίας, το CYENS Thinker Maker Space σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει
το πρόγραμμα «Artist-in-Residence» για να επεκτείνει τις γνώσεις και τις υπηρεσίες
του κέντρου μέσω ανταλλαγής δεξιοτήτων και συνεργασίας.
Οι φιλοξενούμενοι καλλιτέχνες θα έχουν πλήρη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις
του εργαστηρίου επιτρέποντας τον πειραματισμό με διάφορες τεχνικές κατασκευής.
Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να εκθέσουν το έργο τους
στο χώρο του Thinker Maker Space. Επιπλέον, οι καλλιτέχνες μπορούν να
συνδιοργανώσουν και να φιλοξενήσουν μια σειρά εργαστηρίων και ομιλιών
σχετικάμε την ειδίκευσης τους.
Τα άτομα που θα επιλεχθούν για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του
«Artist-in-Residence», θα φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Thinker Maker
Space για μια χρονική περίοδο που κυμαίνεται από δύο εβδομάδες έως και έξι
μήνες. Η ανοιχτή πρόσκληση προσκαλεί άτομα από διάφορους δημιουργικούς
τομείς (δημιουργοί, σχεδιαστές, εικαστικοί, ακαδημαϊκοί ή άλλα άτομα από τον
καλλιτεχνικό και δημιουργικό κλάδο) να υποβάλουν ένα πορτφόλιο και μια
συνοδευτική επιστολή.
Οι αιτήσεις θα κριθούν και θα επιλεγούν από επιτροπή, βάσει κριτηρίων του έργου
και των προτάσεων που θα ευθυγραμμίζονται με το όραμα και τις δυνατότητες
του Thinker Maker Space. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες
σχετικά με τον σκοπό και τα αποτελέσματα του έργου με ιδιαίτερη έμφαση
στις μεθόδους κατασκευής.
Το όραμά μας:
Το CYENS Thinker Maker Space είναι ένας δημιουργικός κόμβος όπου η τέχνη,
η επιστήμη και η τεχνολογία συνυπάρχουν και ενώνονται. Ο χώρος ενθαρρύνει
την καινοτομία και την τεχνολογία, υποστηρίζοντας νέες ιδέες και πρακτικές μέσω
πειραματισμού και μιας διεπιστημονικής προσέγγισης. Ο στόχος είναι να
υποστηρίξουμε συνεργασίες και κοινωνικές δραστηριότητες που εμπνέουν,
εκπαιδεύουν και ενημερώνουν.

Δυνατότητες:
•
•
•
•
•

Rapid prototyping
Traditional making processes
Electronics and Robotics
Photography and 3D Scanning
Workstations

Το κόστος της φιλοξενίας καθορίζεται αναλόγως και μπορεί να περιλαμβάνει
(κατά περίπτωση):
•
•
•
•

Διεθνή έξοδα ταξιδιού
Έξοδα κινητικότητας, διαμονής και διατροφής
Έξοδα για τα υλικά και τη χρήση του εργαστηρίου
Αμοιβή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους μέσω email
στο tmscontact@cyens.org.cy, αναφέροντας σαφώς την ένδειξη:
«Application: Thinker Maker Space Artist-in-Residence».
Το πρόγραμμα Artist-in-Residence έχει τρεις καθορισμένες ημερομηνίες για τη
συλλογή αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέχρι το τέλος
του μήνα για κάθε round αιτήσεων.
•
•

Summer Round: 15 Ιουνίου 2022 - 12PM EST
Winter Round: 15 Δεκεμβρίου 2022 - 12PM EST

Μαζί με την αίτησή, επισυνάψτε τα ακόλουθα έγγραφα:
•
•

Βιογραφικό σημείωμα και πορτφόλιο - συμπεριλάβετε συνδέσμους
προς ιστοσελίδες και λογαριασμούς κοινωνικών μέσων
Πιθανές ημερομηνίες διαθεσιμότητας και διάρκεια υλοποίησης του έργου σας

Για τυχόν ερωτήσεις επικοινωνήστε μέσω email στο tmscontact@cyens.org.cy,
αναφέροντας σαφώς την ένδειξη: «Enquiry Thinker Maker Space Residence».

