פסטיבל תרבות עיצוב
ואמנות בינתחומיים
בין התאריכים
18-21/6/2015

קול קורא  -ימי ירושלים
בפילזן 2015

רקע על הפסטיבל
 אנו מבקשים לחשוף את מיטב העיצוב והאמנות הירושלמים לקהל בצ'כיה במטרה למצב את
ירושלים כעיר בעלת היסטוריה וזיכרון אוניברסלי המתחדשת ושואפת לחדשנות תמידית.
השנה שתי המדינות ,ישראל והרפובליקה הצ'כית ,מציינות עשרים וחמש שנים של קשרים דיפלומטים .הפסטיבל מתארח בפילזן שנבחרה לבירת תרבות
אירופית מטעם האיחוד האירופאי ,ויעסוק השנה בסוגיות הקשורות בחירות ,חופש הביטוי וזהות .נדרשות יצירות שאינן מועלות בבכורה ,עבודות שמתייחסות
לסוגיות אלה בצורה מקורית ,חדשנית ומתכתבות איתן בצורה או בתוכן.
מינהל תרבות ופנאי בעיריית ירושלים ורוח חדשה בשיתוף עם הרשות לפיתוח ירושלים מזמינים אמנים צעירים עצמאיים מן התחומים הבאים להגיש את
מועמדותם לפסטיבל "ימי ירושלים בפילזן : "2015

אמנות פלסטית ופרפורמטיבית ,עיצוב תעשייתי/מוצר ,צורפות ,עיצוב אופנה ,תקשורת חזותית ,ניו מדיה ואנימציה.
הפסטיבל מתכוון לחזק ולהרחיב את שיתוף הפעולה בין אמנים לקהל רחב ולאנשי מקצוע .לבנות רשת מקצועית פעילה בין ישראל וצ'כיה בתחומי האמנות
והעיצוב .אמנים שיבחרו יקבלו הזדמנות לחשיפה ונראות בינלאומית שתתבטא באמצעים וירטואליים ובכל אמצעי התקשורת האפשריים.
כל אמן מוזמן להגיש עד  3הצעות שייבחנו ויבחרו על ידי הועדה האמנותית של הפסטיבל כשלב ראשון לקראת גיבוש המשלחת .אמנים שעבודותיהם יבחרו,
בשלב זה ,על ידי הועדה האמנותית יוזמנו למפגש היכרות ,שאלות ותשובות שיכלול ראיונות אישיים בתאריך  10/3/2015משעה  16:00עד  ,21:00זמינות
בתאריך ושעה מחייבים.

קריטריונים והנחיות
נוספות
 מגורים בירושלים והסביבה
 גילאים 22-35
 יוצרים/אמנים עצמאיים

על ההצעה לכלול:
 קורות חיים מקוצרים (בין חצי עמוד לעמוד) של מגיש ההצעה
 צילום ספח תעודת זהות המעיד על כתובת מגורים בירושלים או העתק חוזה שכ"ד
המעיד על מגורים בירושלים

אמנים שיבחרו יקבלו הזדמנות לחשיפה בינלאומית
בפסטיבל .ההפקה מממנת טיסה ,לינה ,אש"ל בצ'כיה ושכר
סמלי.
אמנים שיבחרו ייקחו חלק בשלוש פגישות הכנה למשלחת
בין החודשים מרץ-יוני .תאריכים מפורטים יינתנו בהמשך.

 פסקה על העבודות
 פסקה של התייחסות לקשר של העבודות לסוגיות בהן עוסק הפסטיבל – חירות ,חופש
הביטוי וזהות.
 תמונות של העבודות בפורמט PDF
 מפרט טכני הכולל את כל הנתונים הנדרשים לטובת העמדת אותן העבודות בחלל

תמונות החלל בו יתקיים הפסטיבל – לחצו לצפייה
הגשת מועמדויות יתקבלו עד תאריך  1/3/2015למייל:
Tanya@new-spirit.org.il

