
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ECHO II: ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Η Inter Alia αναζητά 1 καλλιτέχνιδα/καλλιτέχνη που διαμένει στην Ελλάδα, και
εργάζεται στα πεδία της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της γραφιστικής, του σχεδίου
μόδας και της χειροτεχνίας, για να συμμετέχει στη φιλοξενία καλλιτεχνών της δράσης
ECHO II: Παραδόσεις σε Μετάβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Σπέτσες
(Ελλάδα), 1 - 30 Ιουνίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας, η/ο επιλεγμένη/ος καλλιτέχνις/ης θα ενσωματωθεί σε
μια τετραμελή ομάδα καλλιτεχνών (από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και
τη Βόρεια Μακεδονία), και, σε διάλογο με την τοπική κοινότητα, θα δημιουργήσει
πρωτότυπα έργα τέχνης, εμπνευσμένα από τις τοπικές παραδόσεις σε σχέση με τη
θάλασσα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ECHO II: ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Το ECHO II: Παραδόσεις σε Μετάβαση είναι μια ευρωπαϊκή πολιτιστική δράση με στόχο
τη δημιουργία νέων έργων τέχνης (στα πεδία της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της
γραφιστικής, της μόδας, της χειροτεχνίας και της τοιχογραφίας), εμπνευσμένων από
επιλεγμένες τοπικές παραδόσεις από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία
και την Ουγγαρία.

Στο πλαίσιο του ECHO II, οι τοπικές παραδόσεις γίνονται αντιληπτές ως δυναμικές και
εξελισσόμενες διαδικασίες, οι οποίες διαμορφώνουν και διαμορφώνονται από τις ζωές
των τοπικών κοινοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι οι παραδόσεις αναγνωρίζονται ως
στοιχεία συγκρότησης των πολιτισμικών ταυτοτήτων, αλλά όχι ως ‘μουσειακά
αντικείμενα’ τα οποία οφείλουν, προστατευόμενα, να παραμένουν αναλλοίωτα. Υπό
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αυτό το φως, το ECHO II στέκεται κριτικά απέναντι στις καθιερωμένες, αλλά άγονες
οπτικές, οι οποίες περιορίζουν την καινοτομία και τη σύγχρονη δημιουργικότητα, και
συνιστά μια ευκαιρία (α) για τους καλλιτέχνες να αναδείξουν και να ανανεώσουν τις
τοπικές παραδόσεις μέσω της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, και (β) για τις
τοπικές κοινότητες να αναστοχαστούν, και συνακόλουθα να αναπλαισιώσουν και να
αναζωογονήσουν τις δικές τους παραδόσεις μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σχετικά με τη δράση ECHO II και τις κύριες δραστηριότητές της:
https://interaliaproject.com/project/echo-ii-traditions-in-transition/

Σχετικά με τη φιλοξενία καλλιτεχνών και την ανοικτή πρόσκληση:
https://interaliaproject.com/participation/echo-ii-open-call-for-artists-2/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
18 Απριλίου 2021

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Νίκος Πασαμήτρος: pasamitros@interaliaproject.com

#ECHOII  #TraditionsInTransition  #EuropeForCulture

Η δράση ECHO II συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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