	
  

	
  

	
  

Open Call
SPBH Workshop στην Atopos cvc
	
  
Παράταση προθεσµίας αιτήσεων: µέχρι 28 Μαρτίου 2016
To Atopos BlahBlahBlah, το πρόγραµµα οµιλιών events, performances και workshops που
ξεκίνησε το 2015 ως µέρος της έρευνας για το βιβλίο και την έκθεση UNLOCKED, συνεχίζεται µε τον
Bruno Ceschel και το Self Publish Be Happy. Στις 8 Απριλίου ο ιδρυτής του SPBH θα παρουσίασει
την έκθεση SPBH TV µε video installations και projections παράλληλα µε την παρουσίαση του
βιβλίου του Self Publish, Be Happy: A DIY Photobook Manifesto and Manual (Aperture Foundation)
στην Αθήνα. Στη συνέχεια, στις 9 και 10 Απριλίου θα λάβει χώρα το διήµερο εντατικό SPBH
workshop στον χώρο της Atopos cvc. Το workshop απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να
δηµιουργήσουν το δικό τους βιβλίο φωτογραφίας και θα τους δοθούν τα απαραίτητα εργαλεία
προκειµένου να παράξουν µια δική τους έκδοση. Στα µαθήµατα αυτά θα καλυφθούν διάφορα
σύγχρονα εκδοτικά µοντέλα, από zines µέχρι παραδοσιακά βιβλιοδετηµένα λευκώµατα. Το
workshop θα ολοκληρωθεί µε την παρουσίαση των νέων βιβλίων που θα παραχθούν κάτα τη
διάρκειά του.
Περισσότερα
Σχετικά µε το workshop
-Το workshop προσφέρεται δωρεάν και θα λάβει χώρα το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Απριλίου.
-Οι συµµετέχοντες δε θα ξεπερνούν τους 15 σε αριθµό.
-Tο workshop απευθύνεται σε επαγγελµατίες φωτογράφους, καλλιτέχνες ή designers.
-Όλοι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να άριστη γνώση προγραµµάτων σχεδιασµού όπως Adobe InDesign ή άλλων αντίστοιχων software.
-Όλοι οι συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν µέχρι τις 4 Απριλίου για το κατά πόσο έχουν επιλεγεί.
-Tο workshop θα γίνει στην Αγγλική γλώσσα.
Πως να κάνετε αίτηση
Για να συµµετάσχετε στο workshop θα πρέπει να στείλετε ένα email στη διεύθυνση info@atopos.gr
(Τίτλος Θέµατος: SPBH Workshop at Atopos cvc – Application) µέχρι και τις 20 Μαρτίου 2016 µε τις
ακόλουθες πληροφορίες στα Αγγλικά: Όνοµα και επίθετο, αριθµό κινητού τηλεφώνου, e-mail,
website (εφ’ όσον υπάρχει), ένα συνοπτικό βιογραφικό (100 λέξεις maximum) καθώς και ένα
αρχείο pdf µε τις 15 φωτογραφίες που θα επιθυµούσε ο υποψήφιος να συµπεριληφθούν στο
photobook του (72dpi, 720pixels πλάτος minimum). Μέρος του υλικού που θα κατατεθεί θα
πρέπει να έχει ως βασικό σηµείο αναφοράς µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεµατικές
ενότητες: σεξουαλικότητα, φύλο, σώµα, γυµνό σώµα.
Σχετικά µε το Self Publish Be Happy
Το Self Publish, Be Happy αποτελεί έναν οργανισµό µε βάση το Λονδίνο που ιδρύθηκε από τον
Bruno Ceschel το 2010 και είναι αφιερωµένος στις ανεξάρτητες εκδόσης φωτογραφίας και στη
συλλογή και µελέτη τους µέσω workshops, live events και on/offline projects. Το Self Publish, Be
Happy έχει συνεργαστεί µε σηµαντικά πολιτιστικά ιδρύµατα και οργανισµούς όπως Tate Modern,
The Photographer’s Gallery, ICA, Serpentine Galleries, C/O Berlin, Aperture Foundation και
Kunsthal Charlottenborg µεταξύ άλλων.
Περισσότερα

	
  

	
  

	
  

Επικοινωνία:
Κίκα Κυριακάκου | kika.kyriakakou@atopos.gr | press@atopos.gr
2105242004 | 210 8838151 (Δευτέρα-Παρασκευή, 11:00-19:00)
ΑΤΟPOS CVC
Σαλαµίνος 72 Μεταξουργείο
www.atopos.gr
H έκθεση και η έκδοση UNLOCKED
πραγµατοποιήθηκαν µε την υποστήριξη:
Στηρίζουµε τη Δηµιουργία

Χορηγός Φιλοξενίας
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