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Υποβολή αιτήσεων για το Ελληνικό Πρόγραμμα Υποστήριξης 
Καλλιτεχνών #creativelesvos 
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: Παρασκευή 24 Μαΐου 2019. 
Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019. 
 
  

Εισαγωγή 
Το Ελληνικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών #creativelesvos είναι μία κοινοτική 
καλλιτεχνική φιλοξενία που έχει στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του δικτύου καλλιτεχνών 
στη Λέσβο και τη δημιουργία ευκαιριών για πολιτισμική αλληλεπίδραση. 
 
Μέσω αυτού του καθοδηγούμενου προγράμματος, στοχεύουμε στην παροχή μίας μοναδικής 
πλατφόρμας για έναν Έλληνα καλλιτέχνη ή διοργανωτή εκθέσεων (ανεξάρτητο ή μικρή ομάδα), 
μέσω της οποίας θα εξερευνήσει πώς οι διαστάσεις του πολιτισμού και του χώρου συνδυάζονται 
σε σχέση με την Λέσβο. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα προσκληθούν να αναπτύξουν ένα 
έργο στην περίοδο τριών μηνών που θα ολοκληρωθεί με μία έκθεση, εκδήλωση ή συζήτηση, 
ενώ απαιτείται και η συνεργασία ή άλλου είδους αλληλεπίδραση ως μέρος της ανάπτυξης του 
έργου, ώστε να δημιουργηθεί διάλογος με διαφορετικές ομάδες και κοινό. 
  
Το Office of Displaced Designers θα υποστηρίξει τους καλλιτέχνες με: 
Πρόσβαση σε ένα επαγγελματικό στούντιο για εργασία, εκθεσιακό χώρο και οργανωτική 
υποστήριξη, διαχειριστική και επικοινωνιακή υποστήριξη, βοήθεια με τον προγραμματισμό του 
έργου, παροχή υλικών, ενημέρωση για την ανάπτυξη portfolio και βιογραφικού, πρόσβαση σε 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και καθοδήγησης, πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο επαγγελματιών 
δημιουργών καθώς και παροχή διαδικτυακού αρχείου για την παραχθείσα εργασία. 
  
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με την υποστήριξη του Outset Contemporary Art Fund 
(Greece) και αποτελεί μέρος του οργανωτικού πλαισίου του Office of Displaced Designers, ένας 
χώρος που συγκεντρώνει άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα, από εκτοπισμένες ή εγχώριες 
κοινότητες, για να εξερευνήσουν συλλογικά το κτιστό περιβάλλον και τον πολιτισμό μέσα από 
πολλαπλούς καλλιτεχνικούς τομείς. 
  

Απαιτήσεις Έργου 

Θεματική: 
Ως δημιουργική πρακτική, ενδιαφερόμαστε στις καθημερινές πολιτισμικές εμπειρίες από μία 
κοινωνική και χωρική προοπτική. Προσκαλούμε τους υποψήφιους να αναπτύξουν έντονες, 
μοντέρνες δημιουργίες που χρήζουν μίας πολύπλευρης συζητήσεως της πολιτισμικής ζωής στο 
νησί, ως αποτέλεσμα των προκλήσεων και των ευκαιριών που προέρχονται από την μαζική 
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μετανάστευση, τόσο ιστορικά όσο και σύγχρονα. Με βάση αυτήν την θεματική, οι υποψήφιοι 
είναι ελεύθεροι να ερμηνεύσουν την έννοια του πολιτισμού ώστε να σχετίζεται με την προοπτική 
τους. 
  
Μεθοδολογία: 
Η κοινοτική συμμετοχή είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της μεθοδολογίας του ODD και οι 
δημιουργοί έργων είναι υποχρεωμένοι να αναπτύξουν στρατηγικές που προσεγγίζουν την 
ευρύτερη κοινότητα. Ο πειραματισμός ενθαρρύνεται και οι «αποτυχίες» είναι ευπρόσδεκτες. 
   
Παραδοτέα: 
Η μορφή του καλλιτεχνικού παραδοτέου αφήνεται απόλυτα στην κρίση του δημιουργού. Οι 
τελικές εκθέσεις ή δρώμενα όμως πρέπει να αναδεικνύουν ή να συζητούν την δημιουργική 
πορεία, καθώς και να παρουσιάζουν οποιοδήποτε τελικό έργο που δημιουργήθηκε. 
  
Διάρκεια: 
Ελάχιστο: τρεις μήνες – Μέγιστο: πέντε μήνες 
Έναρξη: Ιούνιος 2019 
 
Προϋπολογισμός: 
Ο επιλεγείς υποψήφιος (ή ομάδα) θα έχει πρόσβαση στο συνολικό ποσό των 500€ που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για αγορά υλικών, έξοδα μετακίνησης, ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με το 
έργο. 
  
  
Κριτήρια Επιλογής 
Τα έργα θα αξιολογηθούν με βάση τα εξής κριτήρια: 
-      Υψηλή ποιότητα δημιουργίας 
-      Σύνδεση με τη θεματική του πολιτισμού και του χώρου 
-      Στρατηγική συνεργασίας με την κοινότητα 
-      Συνεισφορά στην προσέλκυση νέου κοινού 
-      Συνάδει με την πολιτική του ODD– θετική σκέψη, εστιάζει στο μέλλον, αφήνει περιθώρια για 

επέκταση 
-      Ανοιχτό σε όλους 
-      Ανταποκρίνεται στον προϋπολογισμό 
 
Το Ελληνικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών #creativelesvos είναι ανοιχτό σε όλους τους 
Έλληνες καλλιτέχνες και διοργανωτές (ανερχόμενους και διακεκριμένους), ωστόσο 
προτεραιότητα θα δοθεί σε κατοίκους της Λέσβου, ή σε αυτούς με εμφανή σύνδεση με το νησί. 
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