Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ

Η αντανάκλαση της αναπηρίας
στην τέχνη
Reflection of Disability in Art
(R.o.Di. Festival)

1Ο ΦΔΣΙΒΑΛ
Η ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΗ ΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΗΝ ΣΔΥΝΗ
REFLECTION OF DISABILITY IN ART
3-10 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2018
ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΑΙΝΙΩΝ
H Πξπηαλεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο, κε ηελ
ππνζηήξημε ηνπ Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο θαη γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ
νξάκαηνο ζύδεπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, πποζκαλεί ηοςρ
ενδιαθεπόμενοςρ να αποζηείλοςν ηο έπγο ηοςρ ππορ ένηαξη ζηο ππόγπαμμα
ηος 1ος Φεζηιβάλ «Η ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΗ ΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΗ –
REFLECTION OF DISABILITY IN ART». Σν 1ν θεζηηβάι ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ
Θεζζαινλίθε από 3 έσο 10 Γεθεκβξίνπ 2018.
θνπόο ηνπ θεζηηβάι είλαη ε αλάδεημε ηεο ηέρλεο κέζα από ηελ νπηηθή ηεο
αλαπεξίαο. Ζ ηδέα μεθηλά από ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία λα
εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ηέρλεο είηε εξαζηηερληθά είηε επαγγεικαηηθά. Σν θεζηηβάι
θαιείηαη λα αληαλαθιά ηηο ηθαλόηεηεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ηηο επθαηξίεο, πνπ
θάζε θνηλσλία νθείιεη λα παξέρεη ζε θάζε άηνκν, ζπκβάιινληαο ζηελ πνιηηηζκηθή
ηαπηόηεηα ηνπ αηόκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο.
Όποι ςμμεηοσήρ
1. ΣΑΗΝΗΔ
Οη ηαηλίεο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην πξόγξακκα ηνπ 1νπ Φεζηηβάι «Η
ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΗ ΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΗ/ REFLECTION OF DISABILITY IN
ART», πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο:
α) Οη ηαηλίεο λα είλαη ζρεηηθέο κε ην πεξηερόκελν ηνπ θεζηηβάι
β) Ζ ηειηθή θόπηα πξνβνιήο λα είλαη δηαζέζηκε ζε DCP, Apple ProRes, h264 ή
MPEG4.
γ) Απνδεθηά είδε: όια
δ) Οη ηαηλίεο απηέο ζα πξνβιεζνύλ κε αθνπζηηθή πεξηγξαθή [AD: Audio Description]
γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο θαη κε ππόηηηινπο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο
[SDH: Subtitles for the Deaf and Ζard-of-Hearing]
2. ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
α) Ζ ηειηθή πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο είλαη ε 30η επηεμβπίος 2018.

β) Ζ αίηεζε ζπλνδεύεηαη από:







Έλα ςεθηαθό αληίγξαθν ηεο ηαηλίαο, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ 1νπ Όξνπ ηεο
παξνύζαο Πξόζθιεζεο,
Μία θσηνγξαθία ηεο ηαηλίαο (format: jpeg ή tiff 300*300dpi),
Μία πεξίιεςε ηεο ππόζεζεο ηεο ηαηλίαο έσο 150 ιέμεηο,
ε πεξίπησζε ππνβνιήο από κέξνπο θνξέα, πεξηγξαθή ηεο δξάζεο ηνπ
θνξέα έσο 500 ιέμεηο,
Βηνγξαθηθό ηνπ ζθελνζέηε,
πκπιεξσκέλν θαηάινγν πιεξνθνξηώλ σο εμήο:
 έηνο παξαγσγήο,
 θνξκάη,
 δηάξθεηα,
 ζθελνζέηεο,
 παξαγσγόο,
 κνληάδ,
 κνπζηθή,
 ζπληειεζηέο, κε εηδηθή επηζήκαλζε ησλ ερόλησλ αλαπεξία,
ε
αλαπεξία απηώλ θαη ε ελαζρόιεζή ηνπο κε ηελ ηέρλε,

θαη απνζηέιιεηαη ή θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην:
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο,
(Γξαθείν Κ-123, 1νο όξνθνο),
Δγλαηία 156, Σ.Κ. 546 36,
Θεζζαινλίθε,
κε ηελ έλδεημε:
‘Γηα ην 1ν Φεζηηβάι «Ζ ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΖ ΣΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ –
REFLECTION OF DISABILITY IN ART»’
Η Οπγανυηική Δπιηποπή θα λάβει ειδική μέπιμνα, έηζι ώζηε να καηαζηεί
δςναηή η ςποβολή ηυν αιηήζευν με κάθε ηπόπο και ηην επίλςζη ηυν όποιυν
πποβλημάηυν πος ενδέσεηαι να ανακύτοςν.
γ) Ζ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη απηνκάησο ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή
ησλ παξόλησλ όξσλ θαη απνηειεί ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ αιήζεηα θαη ηελ αθξίβεηα
ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ.
δ) Σα αληίγξαθα ησλ ηαηληώλ πνπ ππνβάιινληαη, παξακέλνπλ ζην αξρείν ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο.
3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Ζ πξόθξηζε ησλ ηαηληώλ γίλεηαη από νκάδα αηόκσλ - εηδηθώλ πεξί ηνλ
θηλεκαηνγξάθν, ηηο ηέρλεο θαη ηελ εηδηθή αγσγή.
4. ΠΡΟΚΡΗΖ
To Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζα ελεκεξώζεη εγγξάθσο ηνπο ππνβάιινληεο γηα ηελ
ηειηθή επηινγή, ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξνβνιήο, θ.ιπ..
5.ΒΡΑΒΔΗΑ
Ζ Καιιηηερληθή Δπηηξνπή ηνπ Φεζηηβάι ζα απνλείκεη ηα εμήο Βξαβεία:
Α' ΒPABEIO
Β' ΒPABEIO

Γ' ΒPABEIO
Σα βξαβεία ζα πξνζδηνξηζζνύλ κε λεώηεξε αλαθνίλσζε ηεο Οξγαλσηηθήο
Δπηηξνπήο ην πξνζερέο δηάζηεκα.
6. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ
α) Εεηήκαηα δηθαησκάησλ θαη αδεηώλ είλαη επζύλε ηνπ εθάζηνηε αηόκνπ πνπ
ππνβάιιεη αίηεζε. Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο δε θέξεη θακία επζύλε επ’ απηώλ.
β) Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο δεκνζίεπζεο ζηνηρείσλ ηεο
ηαηλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ ζθελνζέηε θαη
παξαγσγνύ.
γ) Σα έμνδα απνζηνιήο αίηεζεο θαη πιηθνύ πξνο επηινγή βαξύλνπλ ηνλ αηηνύληα. Σν
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο αλαιακβάλεη έμνδα επηζηξνθήο θαη αζθάιηζεο ηνπ πιηθνύ
όζν βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ.
Δπικοινυνία
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο
(Γξαθείν Κ-123, 1νο όξνθνο)
Δγλαηία 156, Σ.Κ. 546 36
Θεζζαινλίθε
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 2310.891.437
E-mail: rod@uom.edu.gr

