
Βραβείο Τέχνης 2023
Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη

 
Ανοιχτό Κάλεσμα - Open Call



Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Ιανουαρίου 2023

ΑΙΤΗΣΗ

Το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη απευθύνει ανοικτό κάλεσμα σε Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες για το
Βραβείο Τέχνης 2023. 

Το Βραβείο Τέχνης Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη θεσπίστηκε το 2019, και επιστεγάζει τις
τριαντάχρονες προσπάθειες του ιδρύματος για αρωγή και ενίσχυση της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας.
Υποστηρίζει σύγχρονους καλλιτέχνες προσφέροντάς τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν έργο
τέχνης που θα αποτελέσει μέρος της συλλογής του ιδρύματος και θα ενταχθεί σε μια σημαντική
πολιτιστική κληρονομιά. 

Για πρώτη φορά, το 2023 θα δοθούν 3 ισότιμα βραβεία. Το κάλεσμα αφορά site specific, επιτοίχια
έργα μεγάλων διαστάσεων, σχεδιασμένα να αποτελούν μέρος ενός συγκεκριμένου, διαμορφωμένου
περιβάλλοντος, να αφηγούνται μια εσωτερική πορεία/διαδρομή, και να αποτελούν σημεία
αναφοράς-τοπόσημα στον χώρο έκθεσής τους. Τα βραβευμένα έργα θα παρουσιαστούν στο κοινό
σε ανάλογη τελετή τον Ιούνιο 2023, και θα παραμείνουν σε έκθεση στο Minos Palace, στον Άγιο
Νικόλαο Κρήτης ενώ θα ενταχθούν στη συλλογή του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη.

Το Βραβείο Τέχνης 2023 αφορά εικαστικούς καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στα ακόλουθα
πεδία: ζωγραφική, γλυπτική, ηχητική και γλυπτική εγκατάσταση, μικτή τεχνική, χαρακτική, ψηφιακή
τέχνη, φωτογραφική εκτύπωση, ink print, βίντεο, σχέδιο, και κατασκευή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στην θεματική της φροντίδας/ευδαιμονίας που αποτέλεσε και θέμα του προγράμματος
Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας 2022 του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη. Δείτε περισσότερα εδώ.

Κάθε μια από τις τρεις επιλεγμένες προτάσεις θα βραβευτεί με το ποσό των 7,000 ευρώ, και κάθε
καλλιτέχνης θα έχει επιπλέον στη διάθεσή του 7,000 ευρώ για την κατασκευή του έργου. Οι
καλλιτέχνες θα έχουν στη διάθεσή τους 3 μήνες να δημιουργήσουν το έργο για το οποίο
βραβεύτηκαν και να το αποστείλουν για εγκατάσταση στην Κρήτη. Το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη θα
καλύψει τα μεταφορικά του έργου, και επίσης για κάθε έναν από τους νικητές, ένα εισιτήριο μετ’
επιστροφής στην Κρήτη καθώς και τη διαμονή/διατροφή του/της στο Minos Palace. 

*Όλες οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν καινούρια έργα. 
**Κάθε πρόταση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε να καλύπτει ολόκληρο σε έκταση έναν από
τους 3 διαθέσιμους χώρους/διαδρόμους του Minos Palace. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ/ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ MINOS PALACE

Ανακαλύψτε τη συλλογή του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Ιανουαρίου 2023, 23:59 (GMT+2)

Για οποιαδήποτε απορία ή αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο
admin@gnamamidakisfoundation.org

Open call: Βραβείο Τέχνης
Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη 2023
Άγιος Νικόλαος, Κρήτη

Εξώφυλλο: Ισμήνη Κινγκ & Ιλεάνα Αρναούτου, Tender shell geophilia (λεπτομέρεια)
Νικήτριες του Βραβείου Τέχνης Ιδρύματος Γ&Α Μαμιδάκη 2022

Φωτογραφία: Λουκιανός Αρναουτάκης

https://gnamamidakisfoundation.org/open-calls-aithseis/
https://gnamamidakisfoundation.org/art-residency/
https://drive.google.com/drive/folders/1p6I3FonDGLqs6xrWQ5L6e1iaPjPrH9IW?usp=sharing
https://gnamamidakisfoundation.org/sculpture-garden/
mailto:admin@gnamamidakisfoundation.org.

