
Η Σύναξη αποτελεί μια εικαστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τις δύο προηγούμενες 

χρονιές 2019 και 2020 στο Συνεργείο, προς τιμή και μνήμη του Στέλιου Κυπριανού, ιδρυτή και 

οραματιστή της Υπόγειας σκηνής/ Πολυχώρος “Συνεργείο” .Η Υπόγεια σκηνή/Πολυχώρος 

Συνεργείο ανακοινώνει Ανοικτό Κάλεσμα για την 3η Σύναξη 2021 η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στις 16-17 Οκτωβρίου . Η φετινή διοργάνωση καταπιάνεται με θέματα που 

αφορούν στην «επ-αφή». Στην εποχή που διανύουμε,  η επαφή και γενικότερα η αφή παρά τον 

εδραιωμένο ρόλο τους στην ανάπτυξη οικειότητας, έχουν συνδεθεί άμεσα με την ευθύνη και την 

ενοχή. Το να αγγίξεις κάποιον, αποτελεί πολλές φορές μέρος μιας πολύπλοκης διαδικασίας και 

πολύ συχνά το άγγιγμα αποφεύγεται συνειδητά αφού πλέον μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον 

εαυτό μας ή και τους γύρω μας. Η χειραψία, η αγκαλιά το φιλί δεν είναι πια δεδομένες 

χειρονομίες σε μια ένθερμη συνάντηση. Αντίθετα τώρα η ανέπαφη συναναστροφή, ενδεικνύει 

έγνοια, υπευθυνότητα ή ίσως και την μεγαλύτερη κίνηση αγάπης και σεβασμού. Θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι διαβαίνουμε μια εποχή μεταλλάξεων η οποία μας καλεί μεταξύ άλλων, να 

αναθεωρήσουμε τους τρόπους που κτίζουμε και διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας. Καλούμαστε να 

επινοήσουμε καινούργιους τρόπους σύνδεσης, είτε χρησιμοποιώντας νέα μέσα επικοινωνίας είτε 

εφευρίσκοντας καινούρια σύμβολα πέραν των καθιερωμένων, γεγονός το οποίο επηρεάζει και 

τον τομέα των εικαστικών και παραστατικών τεχνών. Στην μετάλλαξη των τρόπων επαφής με το 

κοινό, η χρήση νέων τεχνολογιών γίνεται όλο και πιο συχνό φαινόμενο και γενικότερα πολλά από 

τα σύγχρονα έργα παίρνουν ψηφιακή μορφή.

Μπορούν οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση της τέχνης να διασφαλίσουν την προσβασιμότητα

του ευρύτερου κοινού στις τέχνες; Μπορεί ακόμη να υφίσταται η αμεσότητα και η «επ-αφή»; Τα 

ερωτήματα αυτά προϋποθέτουν τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της τέχνης στην κοινωνία αλλά 

κυρίως μια αναθεώρηση στη σχέση της με το κοινό. Οι καλλιτέχνες/δημιουργοί καλούνται να 

αναλογιστούν και να επαναπροσδιορίσουν τον όρο επ-αφή σε σχέση με το έργο τους. Μέσα από 

ποιες επαφές και ποια ερεθίσματα προέρχεται η ανάγκη για δημιουργία. Πώς παράγεται ένα 

έργο; Πως επιδρά ο χώρος  υλοποίησης του έργου στην διαμόρφωση των σχέσεων; Αλλά κυρίως 

ποιο κοινό προσπαθεί να αγγίξει και με ποιο τρόπο;

 Η φετινή σύναξη καλεί καλλιτέχνες από όλα τα πεδία τεχνών, να στείλουν ιδέες για εξέλιξη και 

παρουσίαση έργων τα οποία συνδέονται με τη θεματική. Οι ιδέες μπορεί να υλοποιηθούν σε 

οποιαδήποτε μορφή π.χ εικαστικά έργα, εγκαταστάσεις, βίντεο προβολές, θεατρική/ χορευτική 

παράσταση, περφόρμανς κτλ.



Η πρόσκληση αφορά:

α) καινούργια έργα που θα δημιουργηθούν με αφορμή την Σύναξη (έργα τελικής  μορφής ή υπο 

εξέλιξη)

β) παλαιότερα έργα, τα οποία  συσχετίζονται με την πιο πάνω θεματική

* Τα παραστατικά έργα θα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 20 λεπτών

Στους επιλεγμένους καλλιτέχνες θα προσφέρονται τα πιό κάτω:

1. Δωρεάν χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού (προτζέκτορας, ηχεία, κονσόλα, φώτα) και

της υποδομής του Συνεργείου ανάλογα με την διαθεσιμότητά του χώρου.

2. Δωρεάν τεχνική υποστήριξη για το τεχνικό στήσιμο και τεχνικός χειριστής κατα την

παρουσίαση τους.

3. Οπτικοακουστική αρχειακή καταγραφή.

4. Για την παρουσίαση των έργων  ̈, εκτός από τον εσωτερικό χώρο του Συνεργείου, θα είναι

διαθέσιμος και ο χώρος Στάθμευσης της ΕΚΑ κυρίως για εικαστικές εγκαταστάσεις.

5. Αμοιβή η οποία θα είναι ανάλογη με τον τελικό εγκρινόμενο προϋπολογισμό

6.

Σημαντικές πληροφορίες

• Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν από  5μελή επιτροπή η οποία θα ανακοινωθεί στην συνέχεια

• Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να καλέσει τους αιτητές για συνέντευξη πρίν την οριστική

απάντηση της, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.

• Διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα της εκδήλωσης ενδέχεται να γίνουν βάση των

εκάστοτε κανονισμών του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της διασποράς του

Covid-19

• Προθεσμία Οι πιο κάτω πληροφορίες οφείλουν να σταλούν μέχρι τις 5 Ιουλίου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Πολυχώρου Συνεργείου info@synergeio.org  

Απαραίτητα στοιχεία υποβολής αίτησης

- Ονοματεπώνυμο:

- Email:

- Τηλέφωνο:

- Τομέας δημιουργίας:

- Βιογραφικό:

- Συνδεσμο με προηγούμενες δουλειές ή προσωπική ιστιοσελίδα (αν υπάρχει):

- Παρουσίαση ιδέας με αναφορά στο δημιουργικό σκεπτικό:

- Τρόπος υλοποίησης της ιδέας

mailto:info@synergeio.org


- Συντελεστές/συνδημιουργοί (αν υπάρχουν):

- Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός για υλοποίηση του έργου


