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INSPIRE PROJECT 2018
CHRISTOPHER MAKOS: FACE THE STRANGE
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προσκαλεί νέους καλλιτέχνες να συμμετέχουν
στο INSPIRE PROJECT 2018 / CHRISTOPHER MAKOS: FACE THE STRANGE.
Το “Inspire Project” είναι η δεύτερη διοργάνωση του προηγούμενου Inspire - Εικαστικού
Φεστιβάλ Τεχνών Θεσσαλονίκης, το οποίο διοργανώθηκε για τρία συναπτά έτη (20122014) από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η διοργάνωση του φεστιβάλ
υπήρξε ένα εκτεταμένο εργαστήριο για εκατοντάδες νέους καλλιτέχνες, με επικεφαλής
διακεκριμένους καλλιτέχνες από την Ευρώπη. Το έργο INSPIRE PROJECT 2018 είναι
ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» και τον Άξονα
Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 036.6c, αριθ. 5235/02/08/2016, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) με κωδικό MIS 5002287.
Ο Christopher Makos (γεν. 1948, Η.Π.Α.) είναι ο προσκεκλημένος καλλιτέχνης της φετινής
διοργάνωσης, ο οποίος θα «εμπνεύσει» το εργαστήριο και θα καθοδηγήσει την
παραγωγική διαδικασία. Η παρουσία του θα μας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον
τρόπο εργασίας του και τη δυνατότητα να εκθέσει το έργο του μαζί με τα νέα έργα που
πρόκειται να δημιουργηθούν στη Θεσσαλονίκη.

Το καλλιτεχνικό εργαστήριο για 20 νέους καλλιτέχνες θα διεξαχθεί από τις 30 Νοεμβρίου
2018 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2018. Οι εκθέσεις με τα καλλιτεχνικά έργα των εργαστηρίων και
των έργων του C. Makos θα εγκαινιαστούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του
εργαστηρίου.
Το εργαστήριο και οι εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης (Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη 54636).

ΘΕΜΑ
Το INSPIRE PROJECT 2018 θα απευθυνθεί και φέτος σε νέους καλλιτέχνες και κοινό,
προκειμένου να προωθήσει τον τρόπο παραγωγής έργων μέσα σε συνθήκες ανοιχτού
εργαστηρίου.
Ο προσκεκλημένος καλλιτέχνης, Christopher Makos, γεννήθηκε στο Lowell της
Μασαχουσέτης, μεγάλωσε στην Καλιφόρνια και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη μετά το
γυμνάσιο. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Παρίσι και εργάστηκε για λίγο ως μαθητευόμενος
του Man Ray. Ο Άντι Γουόρχολ, στενός φίλος του Μakos και συχνό θέμα των πορτρέτων
του, τον χαρακτήριζε ως τον "πιο σύγχρονο φωτογράφο στην Αμερική".
Το "Inspire Project 2018", με υπότιτλο "Face the strange", ενσωματώνεται στο αφιέρωμα
του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στον Αλέξανδρο Ιόλα και θα περιλάβει δύο
εκθέσεις: του Christopher Makos και των νέων καλλιτεχνών.
FACE THE STRANGE: ο υπότιτλος του Inspire Project 2018 αναφέρεται στους στίχους του
τραγουδιού "Changes" του David Bowie και επικεντρώνεται στην ικανότητα των
καλλιτεχνών να διεμβολίζουν την πραγματικότητα και μαζί και τη σύγχρονη οπτική και
πολιτισμική κουλτούρα. Αναγνωρίζοντας τις πολλαπλές προοπτικές της «ματιάς» των
σύγχρονων καλλιτεχνών, το Inspire Project 2018 θα εξερευνήσει τους διαφορετικούς
τρόπους καλλιτεχνικής παραγωγής, καθώς και τις πολλές όψεις του διαφορετικού, του
«παράξενου», του «αλλόκοτου», του «ανοίκειου», και της ίδιας της δυνατότητας της
αλλαγής, απελευθερώνοντας την τέχνη από οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση.
Η έκθεση έργων του Christopher Makos βασίζεται στην ιδέα της Νέας Υόρκης ως επίκεντρο
των καλλιτεχνών, της μουσικής, της μόδας και δημιουργικό κέντρο του κόσμου κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και του 1980. Τα πορτραίτα του Andy Warhol θα
παρουσιάσουν τις διάφορες όψεις του βασιλιά της αμερικανικής ποπ τέχνης και στενού
φίλου του Αλέξανδρου Ιόλα, ενώ τα πορτρέτα του Keith Haring, του Jean Michel Basquiat
κ.ά. θα εκτίθενται επίσης.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο Εργαστήριο

Στο εργαστήριο είναι σκόπιμο να συμμετάσχουν φοιτητές καλών τεχνών που διανύουν το
τελευταίο έτος των σπουδών τους ή απόφοιτοι (που δεν έχουν ξεπεράσει 5 έτη από το έτος
αποφοίτησής τους), οι οποίοι πρωτίστως εκδηλώνουν ειδικό ενδιαφέρον για συμμετοχικές,
εργαστηριακές εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Στο πλαίσιο αυτό, το κείμενο των υποψήφιων σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής τους
(εντός της φόρμας συμμετοχής) είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Εργαστήριο

Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους συμπληρώνοντας τη
ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Βλ. συν. έγγραφο). Οι αιτήσεις παραδίδονται έως τις 25 Νοεμβρίου

2018 στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στη
διεύθυνση:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ)
546 36 Θεσσαλονίκη
Με την ένδειξη «Inspire Project 2018».
Εναλλακτικά, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mmcart@mmca.org.gr, με την
ένδειξη «Inspire Project 2018».

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Εργαστήριο
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(για φοιτητές)
ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
(για απόφοιτους)
Προηγούμενες
συμμετοχές σε
εργαστήρια ή εκθέσεις
Κείμενο σχετικά με το
έργο του υποψηφίου,
καθώς και τα κίνητρα
συμμετοχής στο
Inspire Project 2017
(max 300 λέξεις)

(Έτος, Τίτλος, Τόπος, Οργανισμός)

*
Οπτικό υλικό πρόσφατης δουλειάς του καλλιτέχνη: έως δέκα (10)
φωτογραφίες πρόσφατης δουλειάς σε ηλεκτρονική ή έντυπη
μορφή μεγέθους Α4. Προαιρετικά, οι καλλιτέχνες μπορούν να
υποβάλουν και portfolio σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

**

- Οι φάκελοι των υποψηφίων δεν επιστρέφονται, παρά μόνο αν ζητηθούν από τους ίδιους.
- Η επιτροπή επιλογής των υποψηφίων συμμετεχόντων θα εξετάσει τους φακέλους και θα
αξιολογήσει τη συμβατότητά τους προς το ύφος και το περιεχόμενο του Inspire Project
2018, χωρίς να υποχρεούται να δικαιολογήσει δημοσίως τις επιλογές της. Τα ονόματα των
τελικών συμμετεχόντων θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του μουσείου, ενώ οι ίδιοι θα
ειδοποιηθούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα έχουν δηλώσει.
Πληροφορίες στο Τ: 2310 240002, υπεύθυνη η κ. Κατερίνα Σύρογλου.

