ΔΡΩΜΕΝΑ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δημόσιος χώρος σε εξέλιξη, σε κίνηση, σε δράση, σε εγρήγορση… Ο δημόσιος χώρος που είχαμε, που μας έμεινε, ο δημόσιος χώρος που
μας ανήκει και που με την ευκαιρία των δρώμενων του φεστιβάλ μπορούμε να τον δούμε όπως οραματιζόμαστε.
Για 4η χρονιά καλούμαστε να συμβάλλουμε στην ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με κάθε είδους καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
και παρεμβάσεις σε επιλεγμένα σημεία της πόλης των Χανίων, με άξονα την αποκατάσταση της σχέσης των δημόσιων χώρων της με τους
κατοίκους και τους επισκέπτες. Έμφαση θα δοθεί στη χρήση των υπαίθριων αδιαμόρφωτων, εγκαταλελειμμένων χώρων και στην
εναλλακτική χρήση των υφιστάμενων δημόσιων.
Τα δρώμενα θα πραγματοποιηθούν στις 7, 8 και 9 Ιουνίου 2013 και θα έχουν σκοπό την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο
χρησιμοποιούμε, βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε το φυσικό και αστικό τοπίο, πάντα με σεβασμό στις παραδόσεις και την ιστορία του
τόπου.
Φέτος, πέρα από τις δράσεις που θα μας προτείνετε, η ομάδα p_public θα αναλάβει τη διοργάνωση δύο ακόμα δράσεων που
προαπαιτούν την συμβολή και ανταπόκρισή σας στο παρόν κάλεσμα συμμετοχής.

Ο δηΜΜΜόσιος χώρος σε κίνηση
Με αφορμή το φετινό θέμα του φεστιβάλ p_public “δημόσιος χώρος σε εξέλιξη” (7, 8 και 9 Ιουνίου 2013), η ομάδα p_public
διοργανώνει ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα “ο δηΜΜΜόσιος χώρος σε κίνηση”.
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του p_public, κατά το τριήμερο του φεστιβάλ και θα παρουσιαστεί σε Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς (λεωφορεία).
Η ομάδα απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους, να αποστείλουν φωτογραφίες (1-10) με
αναφορά στον τίτλο “ο δηΜΜΜόσιος χώρος σε κίνηση”.
Αποστολή φωτογραφιών μέχρι 30/04/2013, στο e-mail events@p-public.gr
Το φωτογραφικό υλικό, θα συνοδεύεται από:
• Αναλυτικά στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα
• Σύντομο βιογραφικό στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
Με στόχο να εξασφαλιστεί η αρτιότητα της έκθεσης, ζητούμε προαιρετικά, τα εξής:
• Συνοδευτικό κείμενο έως 50 λέξεις, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, όπου θα περιγράφεται το concept της
φωτογραφικής αποτύπωσης και πως αυτό σχετίζεται με τον τίτλο “ο δηΜΜΜόσιος χώρος σε κίνηση”.
• Τίτλο ή αρίθμηση ανά φωτογραφία

*όλες οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε σχετικά καλή ανάλυση. Σε περίπτωση που το αρχείο είναι πολύ μεγάλο για να
αποσταλεί με e-mail, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε κάποιο διαδικτυακό server, όπως το yousendit, megaupload, dropbox κτλ
**η επιλογή των φωτογραφιών που θα παρουσιαστούν στην έκθεση θα γίνει από την ομάδα p_public.
***τα ονόματα των συμμετεχόντων θα αναγράφονται σε ειδικό φυλλάδιο που θα συνοδεύει την έκθεση.
****τα έξοδα εκτύπωσης αναλαμβάνει η ομάδα p_public μέσω χορηγιών.
*****η ομάδα p_public δεν αναλαμβάνει τυχόν έξοδα μεταφοράς και διαμονής των συμμετεχόντων στην συγκεκριμένη έκθεση.

p_public “the festival”
Με σκοπό να συγκεντρωθεί ποιοτικό υλικό από όσο το δυνατόν περισσότερες δράσεις, αλλά και να δούμε από διαφορετικές οπτικές το
πως βιώνει ο καθένας το τριήμερο αυτό, η ομάδα απευθύνει κάλεσμα σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους, για τη
φωτογραφική κάλυψη του τριήμερου φεστιβάλ p_public.
Οι φωτογράφοι καλούνται να παρακολουθήσουν και να φωτογραφίσουν τις διαλέξεις και τα δρώμενα του τριημέρου, είτε
συγκεκριμένες δράσεις, είτε απλά να εμπνευστούν από αυτό και να αποστείλουν μετά το τέλος του φεστιβάλ, επιλεγμένες
φωτογραφίες.
Το φωτογραφικό αυτό υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση, μέσα στη διάρκεια του έτους, έκθεσης φωτογραφίας με θέμα
το φεστιβάλ p_public, με διοργάνωση παράλληλου συμμετοχικού δρώμενου.
Αποστολή φωτογραφιών μέχρι 30/06/2013, στο e-mail events@p-public.gr
Το φωτογραφικό υλικό, θα συνοδεύεται από:
• Αναλυτικά στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα
• Σύντομο βιογραφικό στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

*με την αποστολή των φωτογραφιών ο κάτοχος παραχωρεί τα δικαιώματα περαιτέρω χρήσης και προβολής τους στην ομάδα
p_public. Το όνομα του κατόχου θα αναφέρεται στην όποια αναδημοσίευση των φωτογραφιών.
**κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων θα αναγράφονται σε ειδικό φυλλάδιο που θα συνοδεύει
την έκθεση.
***η ομάδα p_public δεν αναλαμβάνει έξοδα μεταφοράς και διαμονής των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη έκθεση.
______________________________________________________________________________________________
Περιμένουμε τις προτάσεις σας, για εναλλακτικούς τρόπους χρήσης ή μετασχηματισμού δεδομένων αστικών χώρων, με
εικαστικές παρεμβάσεις και εγκαταστάσεις
•
•
•
•

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία των διαλέξεων και των δράσεων, καθώς και για εθελοντική
συμμετοχή, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.p-public.gr ή επικοινωνήστε με το: info@p-public.gr
Για δηλώσεις συμμετοχής στις διαλέξεις, έως 07 Απριλίου, παρακαλούμε όπως αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής που θα
βρείτε στο site μας, στο lectures@p-public.gr
Για δηλώσεις συμμετοχής στα λοιπά δρώμενα, έως 07 Απριλίου, παρακαλούμε όπως αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής που
θα βρείτε στο site μας, στο events@p-public.gr
Εάν θέλετε να στηρίξετε οικονομικά την προσπάθειά μας, επικοινωνήστε με το: funds@p-public.gr

*Παρακαλούμε πολύ, διαβάστε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής στο φεστιβάλ.

EVENTS

CALL FOR PARTICIPATION IN GROUP PHOTOGRAPHY EXHIBITION

Public space in progress, in motion, in action, in alert... For the 4th consecutive year, you are invited to join and contribute to improving
the quality of public space in the city via artistic events/installations and interventions in specific city spots, that aim to re-establish the
relationship of public space with both its residents and visitors. Emphasis will be placed on vitalizing abandoned spaces and the
alternative use of existing public spaces.
The events will take place on 7, 8 and 9 of June 2013. The aim of these events is to alter the way we use, experience and conceive the
natural and the urban landscape, always preserving respect towards the tradition and the history of each place.
This year, apart from the activities that you propose to us, the p_public team will host two more activities that require your
response to this call for participation.

public space in motion
On the occasion of this year's theme, "public space in progress" (June 7, 8 and 9, 2013), the p_public team organizes a group
photography exhibition, titled "public space in motion".
The exhibition will be held during the three-day festival and will be presented in public transport modes (buses).
The team calls amateur and professional photographers alike to send pictures (around 1-10) with reference to the theme "public
space in motion".
Send your photos until 30/04/2013 at events@p-public.gr
The photographic material will be accompanied by:
• Details of each participant
• Brief C.V.
In order to ensure the completeness of the exhibition, optionally, we require the following:
• Text up to 50 words, describing the photoshoot concept and how it relates to the theme “public space in motion"
• Title or numbering per photograph

*All images should be in relatively high resolution. In case the file is too large to send by e-mail, please use a web server, such
as yousendit, megaupload, dropbox, etc.
**the p_public team will make the selection of the photographs that will be presented during the exhibition
***the names of all participants will appear in a special brochure that will accompany the exhibition.
****printing expenses will be covered by the p-pubic team through sponsorships.
*****the p_public team will not be responsible for any expenses or accommodation incurred by the participants of this
exhibition.

p_public, “the festival”
In order to assemble quality material from as many activities as possible, but also to see how each and every one of us experienced this
weekend from various perspectives, the team calls amateur and professional photographers alike, for a photographic coverage of the
three-day p_public festival.
Photographers are invited to attend and take photos of lectures and events, or any event during the festival and send, after the end
of the festival, selected photos.
The p_public team will have the opportunity to use this material and organize, within the year, a photo exhibition themed “p_public
festival”, with a parallel participatory event.
Send photos until 30/06/2013 at events@p-public.gr
The photographic material will be accompanied by:
• Details of each participant
• Brief C.V.

*by sending his/her images the photographer gives rights to the p_public team, for further use and display. The name of
photographer, will be mentioned in any republication of the photographs.
**during the exhibition, the names of all the photographers will appear in a special brochure accompanying the exhibition.
***the p_public team will not be responsible for any expenses or accommodation incurred by the participants of this
exhibition.
______________________________________________________________________________________________
In the light of the above connotations, we invite you to think, express your opinions and actively participate in the discussions
and the events that will be held in the city of Chania on 7-9 June 2013.
•
•
•
•

For further information regarding the lectures and other actions, please visit our website www.p-public.gr or contact via:
info@p-public.gr
For statements of attendance in lectures till - 7th of April 2013 - please download the application form from our site and
send it to: lectures@p-public.gr
For statements of attendance in events till - 7th of April 2013 - please download the application form from our site and send
it to: events@p-public.gr
In order to support-sponsor our effort, please contact via: funds@p-public.gr

*Please carefully read all terms of participation

