
 Ανοιχτή Πρόσκληση

Ο D624 είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί ως βήμα για ενεργούς 

επαγγελματίες στο χώρο της τέχνης με σκοπό την αλληλεπίδραση μέσω άλλων των τομέων γνώσεων 

καθώς και την άμεση και ελεύθερη εμπλοκή του κοινού.

Ο D624 θα λειτουργεί ως ειδικά επιλεγμένος πειραματικός χώρος για projects, ο οποίος θα 

δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες από τα εικαστικά, την λογοτεχνία και τις θεατρικές 

τέχνες, καθώς επίσης και σε επιμελητές, κριτικούς και ακαδημαϊκούς να ξεχωρίσουν, να έρθουν 

κοντά, να συνεργαστούν, να διαφωνήσουν, να εμπνεύσουν ο ένας τον άλλο και να μοιραστούν 

την εμπειρία τους με το κοινό.

Ως εργαστήρι που συνδυάζει γεγονότα από διαφορετικούς τομείς γνώσης, το πρόγραμμα του D624 

θα παρουσιάζει όλα τα είδη προτάσεων που θα συμπεριλάβουν τον χώρο και θα φέρουν σε επαφή 

τους άλλους. Αυτές οι εκδηλώσεις μπορεί να ποικίλλουν από performance μίας βραδιάς σε μία 

εγκατάσταση έξι μηνών, από ατομική έκθεση σε μία ολοκληρωτική αναθεώρηση της δομής του 

ίδιου του χώρου.

Οι συμμετέχοντες στο D624 προσκαλούνται εδώ, να υποβάλουν την πρότασή τους για μία παρέμβαση. 

Η πρόσκληση δεν είναι προσωπική, είναι ανοιχτή σε όλους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δεσμευτούν 

στην υλοποίηση της ιδέας τους και να λάβουν υπόψιν ότι το project τους πρέπει να σχετίζεται 

ειδικά με το χώρο και να τον συμπεριλαμβάνει, αφού ο D624 δεν είναι εκθεσιακός χώρος, 

αλλά θα παρουσιάζει νέες δουλειές. D624 θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να προσαρμόσει τα 

επιλεγμένα projects σε ένα ενιαίο πρόγραμμα καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου, εναλλάσσοντας 

τα μακρά σε διάρκεια projects με τα σύντομα, ώστε να διατηρηθεί μία δυναμική. Οι υποψήφιοι 

θα πρέπει να προσδοκούν να δουν το project τους να έχει ανταπόκριση σε άλλους και να είναι 

ανοιχτοί στην πιθανότητα μίας παρέμβασης στη δική τους παρέμβαση, έστω και αν κρατάνε το 

δικαίωμα της επιλογής.

Προϋποθέσεις:

• Έντυπο αίτησης

• Γραπτή πρόταση, η οποία θα περιγράφει σαφώς τον σκοπό και τη φύση της παρέμβασης 

και, εάν κρίνεται αναγκαίο, θα συνοδεύεται από οπτικό υλικό (σχέδια, μακέττες κτλ)

• Βιογραφικό/ά του/των αιτούντος/ντων

• Εικόνες ή δείγματα από προηγούμενες δουλειές (όχι πρωτότυπο υλικό, μόνο 

εκτυπώσεις, cd, βίντεο ή dvd γίνονται δεκτά)

• Ένα φάκελλο με γραμματόσημο και με την διεύθυνση του υποψηφίου για την επιστροφή 

του υλικού στον ενδιαφερόμενο

Ο D624 αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια ή ζημιά των αιτήσεων.

Ο D624 εξασφαλίζει το χώρο, προσωπική βοήθεια και την προώθηση του project σε τοπικό 

και διεθνές επίπεδο. Ο D624 δεν χρηματοδοτεί σχέδια/projects ούτε παράγει δουλειές. Στην 

περίπτωση που τα projects χρειάζονται οικονομική υποστήριξη, ο D624 θα βοηθήσει ώστε να 

βρεθούν οι κατάλληλοι χορηγοί. Ο D624 θα καταγράψει πλήρως κάθε project και θα το φιλοξενεί 

στην ιστοσελίδα www.d624.org. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο info@d624.org

Οι προτάσεις είναι προτιμότερο να στέλνονται ηλεκτρονικά στο project@d624.org ή ταχυδρομικά 

στην οδό Καλαμίδα 4, 10545, Αθήνα.


