ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΙΣΝ (SNF ARTIST FELLOWSHIP PROGRAM)
Η «ARTWORKS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» (εφεξής ‘ARTWORKS) προκηρύσσει το 1ο
Πρόγραµµα Υποστήριξης Καλλιτεχνών ΙΣΝ (SNF Artist Fellowship Program) (εφεξής το
‘Πρόγραµµα’), µε αποκλειστική δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. Στο πλαίσιο του
Προγράµµατος προβλέπεται η απονοµή χρηµατικών βραβείων ύψους έξι χιλιάδων ευρώ
(€6.000) για το εξάµηνο Μαρτίου-Σεπτεµβρίου 2018, σε καθέναν από εξήντα (60) καλλιτέχνες
ηλικίας από 25 µέχρι 35 ετών, ως έπαινοι για την ηθική και υλική αµοιβή τους και ως
αναγνώριση και επιδοκιµασία των ατοµικών ικανοτήτων και επιδόσεών τους στους τοµείς των
Εικαστικών Τεχνών (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Φωτογραφία, Εγκαταστάσεις,
Περφόρµανς, Εικαστικό βίντεο, Πολλαπλά και Νέα Μέσα, Ψηφιακές µορφές τέχνης), καθώς και
της Κινούµενης Εικόνας (Μυθοπλασία, Ντοκιµαντέρ, Animation). Στο πλαίσιο του
Προγράµµατος, το προσωπικό της ARTWORKS σε συνεργασία µε καταξιωµένους
επαγγελµατίες του καλλιτεχνικού χώρου, θα διοργανώσει σεµινάρια και διαλέξεις, όπου οι
συµµετέχοντες θα ανταλλάσσουν απόψεις, εµπειρίες και τεχνογνωσία, ενώ παράλληλα θα
έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν το έργο τους µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας της
ARTWORKS, καθώς και µέσω δηµόσιων εκδηλώσεων που θα διοργανώσει η ARTWORKS.
1. Όροι και Προϋποθέσεις
Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
➢ Έχουν γεννηθεί από το έτος 1982 µέχρι και το έτος 1992.
➢ Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, έχουν ελληνική ιθαγένεια ή έχουν
ολοκληρώσει είτε εννέα (9) έτη πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (6
έτη δηµοτικό και 3 έτη γυµνάσιο) είτε έξι (6) έτη φοίτησης στην δευτεροβάθµια
εκπαίδευση (3 έτη γυµνάσιο και 3 έτη λύκειο), σε ελληνικό σχολείο.
➢ Διαµένουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης.
➢ Για το φορολογικό έτος 2016 είχαν φορολογητέο εισόδηµα έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ
(€12.000).
➢ Έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές σε δηµόσιο ή ιδιωτικό
Πανεπιστήµιο ή Τεχνολογικό Ίδρυµα ή Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή
αναγνωρισµένη Επαγγελµατική Σχολή της Ελλάδας ή του εξωτερικού σε ένα από τα
ανωτέρω πεδία των Εικαστικών Τεχνών ή της Κινούµενης Εικόνας, ή σε συναφές
πεδίο. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα κατά τη διάρκεια
του προγράµµατος. Εξαίρεση αποτελούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι µπορούν
να υποβάλουν αίτηση.
➢ Έχουν αποδεδειγµένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (π.χ. συµµετοχή σε εκθέσεις,
βραβεία, διακρίσεις, υποτροφίες, δηµοσιεύσεις, καλλιτεχνικά εργαστήρια, δοµές
φιλοξενίας καλλιτεχνών κ.ά.). Αν υπάρχουν κενά στην επαγγελµατική δραστηριότητα,
θα πρέπει να παρέχεται σχετική αιτιολόγηση.

2. Υποβολή Αίτησης – Δικαιολογητικά
2.1 Οι υποψήφιοι καλούνται να µελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη προτού συµπληρώσουν
την αίτηση. Η υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αποδοχή της. Αιτήσεις που δεν πληρούν
οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης αποσύρονται αυτόµατα από τη
διαδικασία αξιολόγησης.
2.2 Με την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
2.3 Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός των
καθορισµένων προθεσµιών που αναγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη. Παράλειψη
υποβολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της ανάλογης προθεσµίας συνεπάγεται την
απόρριψη της αίτησης.
2.4 Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής σε έναν µόνο από τους
καλλιτεχνικούς τοµείς, δηλαδή είτε στον τοµέα των Εικαστικών Τεχνών είτε στον τοµέα της
Κινούµενης Εικόνας.
2.5 Οι αιτήσεις συµµετοχής στο Πρόγραµµα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω του
ειδικά διαµορφωµένου συστήµατος που θα φιλοξενείται στον ιστότοπο της ARTWORKS
(www.art-works.gr). Στην ηλεκτρονική αίτηση κάθε υποψήφιος θα πρέπει να ψηφιοποιήσει και
να επισυνάψει τα ακόλουθα δικαιολογητικά ή, ανάλογα µε την περίπτωση, να συµπληρώσει
πεδία µε τις ακόλουθες πληροφορίες:
➢ Ελληνικό διαβατήριο/δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή απολυτήριο ελληνικού σχολείου,
κατά περίπτωση.
➢ Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Φορολογίας Εισοδήµατος Φορολογικού Έτους 2016.
➢ Πτυχίο ολοκλήρωσης του βασικού κύκλου σπουδών σε δηµόσιο ή ιδιωτικό Πανεπιστήµιο
ή Τεχνολογικό Ίδρυµα ή Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή αναγνωρισµένη
Επαγγελµατική Σχολή της Ελλάδας ή του εξωτερικού σε ένα από τα ανωτέρω πεδία των
τοµέων των Εικαστικών Τεχνών ή της Κινούµενης Εικόνας, ή σε άλλο συναφές πεδίο
των τοµέων αυτών.
➢ Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, µε αναφορά -εκτός άλλων- σε συµµετοχές σε εκθέσεις,
βραβεία, διακρίσεις, υποτροφίες, δηµοσιεύσεις, καλλιτεχνικά εργαστήρια, δοµές
καλλιτεχνικής φιλοξενίας κτλ. που κατά περίπτωση αποδεικνύουν την καλλιτεχνική του
δραστηριότητα.
➢ Αντιπροσωπευτικό δείγµα της δουλειάς του (portfolio) αποτελούµενο από ψηφιακά
αρχεία, η µορφή και το µέγεθος των οποίων θα ορίζονται λεπτοµερώς µέσα από τις
οδηγίες υποβολής των αιτήσεων για κάθε καλλιτεχνικό πεδίο.
➢ Σύντοµες απαντήσεις σε ερωτήµατα που θα τεθούν σχετικά µε τη συµµετοχή του στο
Πρόγραµµα, όπως για παράδειγµα γιατί επιθυµεί να συµµετάσχει, πώς προτίθεται να
αξιοποιήσει το χρηµατικό βραβείο και άλλα.
➢ Ψηφιοποιηµένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι α) δεν έχει καταδικασθεί, ούτε
εκκρεµεί σε βάρος του κατηγορία για πράξεις που διώκονται από τον ποινικό νόµο, β)
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συµµετοχής του στο 1ο «Πρόγραµµα Υποστήριξης
Καλλιτεχνών ΙΣΝ (SNF Artist Fellowship Program), διαµένει και δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα, γ) δίνει τη συγκατάθεσή του στην ARTWORKS για την επεξεργασία/τήρηση
αρχείου των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνονται στην αίτησή του

και τα δικαιολογητικά αυτής, για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησής του και µελλοντικού
απολογισµού της δράσης της ARTWORKS και δ) τα στοιχεία που υποβάλλει στο πλαίσιο
της αίτησης συµµετοχής του στο Πρόγραµµα είναι ακριβή, αληθή και δεν παραβιάζουν
πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων.

2.6 Αναφορικά µε τα ως άνω δικαιολογητικά των υποψηφίων, η ARTWORKS συµµορφώνεται
πλήρως προς τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Πιο συγκεκριµένα, η ARTWORKS ενηµερώνει τους υποψήφιους ότι προτίθεται να
προχωρήσει σε επεξεργασία/τήρηση αρχείου των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που
περιλαµβάνονται στις αιτήσεις του και τα δικαιολογητικά αυτών, για σκοπούς αξιολόγησης των
αιτήσεων και µελλοντικού απολογισµού της δράσης της. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωµα
πρόσβασης στα δεδοµένα τους και αντίρρησης στην ως άνω επεξεργασία/τήρηση αρχείου κατά
τους όρους του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997 αποστέλλοντας ηλεκτρονικό µήνυµα στη
διεύθυνση της ARTWORKS (contact@art-works.gr).

3. Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής
3.1 Οι αιτήσεις ταξινοµούνται κατά καλλιτεχνικό τοµέα. Στη συνέχεια ελέγχονται από την οµάδα
της ARTWORKS εάν πληρούν όλες τις τυπικές προϋποθέσεις της Προκήρυξης (ηλικία, διαµονή
στην Ελλάδα, φορολογητέο ετήσιο εισόδηµα για το 2016 κτλ.) και εάν συνοδεύονται από τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα συνεκτιµηθούν οι σύντοµες
απαντήσεις των υποψηφίων στα ερωτήµατα που τίθενται στην αίτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στο Πρόγραµµα, η συνάφεια των σπουδών τους µε το πεδίο για το οποίο υποβάλλουν
αίτηση συµµετοχής (Εικαστικές Τέχνες ή Κινούµενη Εικόνα), καθώς και το περιεχόµενο του
αναλυτικού βιογραφικού σηµειώµατός τους. Οι αιτήσεις που θα επιλεχθούν από την οµάδα της
ARTWORKS, θα προωθηθούν για αξιολόγηση σε επόµενο επίπεδο.
3.2 Επιτροπές αξιολόγησης (µία για τις Εικαστικές Τέχνες και µία για την Κινούµενη Εικόνα), µε
µέλη προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους και φήµης στο οικείο πεδίο, εξετάζουν τις αιτήσεις
που θα λάβουν από την οµάδα της ARTWORKS και βαθµολογούν κατά την ελεύθερη κρίση
τους τους υποψήφιους, αξιολογώντας την τεχνική αρτιότητα και την αισθητική ποιότητα του
υποβληθέντος δείγµατος της δουλειάς τους (portfolio), το προσωπικό καλλιτεχνικό τους
σηµείωµα (artist statement), καθώς και την εκτιµώµενη καλλιτεχνική τους εξέλιξη και ωφέλεια
µέσα από τη συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα, όπως αυτά αποτυπώνονται στην αίτηση και στα
συνοδευτικά δικαιολογητικά του κάθε υποψήφιου. Στον τοµέα των Εικαστικών Τεχνών η εν
λόγω επιτροπή θα είναι πενταµελής, ενώ στον τοµέα της Κινούµενης Εικόνας θα είναι τριµελής.
Τα ονόµατα των µελών των επιτροπών αξιολόγησης, θα ανακοινωθούν µε την έναρξη
υποβολής αιτήσεων συµµετοχής στο Πρόγραµµα.
3.3 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τις ωεπιτροπές, η Διοίκηση της ARTWORKS,
της οποίας ο καταστατικός σκοπός συνίσταται, µεταξύ άλλων, στην επιβράβευση καλλιτεχνών
ως αναγνώριση της προσπάθειάς τους και ως επιδοκιµασία των ατοµικών ικανοτήτων και
επιδόσεών τους, ανακοινώνει κατ’ αλφαβητική σειρά τους καλλιτέχνες που επιλέχθηκαν, χωρίς
δικαίωµα των υποψηφίων για υποβολή ένστασης ή αντίρρησης. Εκείνοι θα κληθούν να
υπογράψουν, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, ένα

ιδιωτικό συµφωνητικό µε την ARTWORKS, που θα ορίζει τους όρους απονοµής του χρηµατικού
βραβείου.
4. Διάρκεια και Δοµή του Προγράµµατος
Το χρηµατικό βραβείο των έξι χιλιάδων ευρώ (€6.000) θα δοθεί σε κάθε έναν από τους εξήντα
(60) καλλιτέχνες για το χρονικό διάστηµα Μαρτίου - Σεπτεµβρίου 2018, σε δύο (2) ισόποσες
δόσεις, τον Απρίλιο και τον Σεπτέµβριο του 2018 αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται
καµία υποχρέωση παραγωγής έργου από τους καλλιτέχνες σε αντάλλαγµα του απονεµηθέντος
χρηµατικού βραβείου, και κανένα όφελος δεν θα αποκοµίσει η ARTWORKS, η οποία
επιβραβεύει τους συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα µόνο σε εκπλήρωση των καταστατικών
σκοπών της. Τυχόν καλλιτεχνικό έργο που θα παραχθεί εντός του χρονικού διαστήµατος
Μαρτίου - Σεπτεµβρίου 2018, θα ανήκει κατά κυριότητα στον καλλιτέχνη δηµιουργό και θα
αξιοποιείται αποκλειστικά από εκείνον. Οι συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα θα κληθούν µόνο να
χορηγήσουν στην ARTWORKS άδεια χρήσης και προβολής, µεταξύ άλλων στον ιστότοπο της
ARTWORKS, της πορείας και των επιτευγµάτων του καλλιτεχνικού έργου τους, αποκλειστικά
για τους σκοπούς υλοποίησης, προώθησης και ανάδειξης του Προγράµµατος. Επίσης, κατά τη
διάρκεια του εξαµήνου, οι καλλιτέχνες θα προσκληθούν να συµµετάσχουν σε δράσεις της
ARTWORKS προς ανταλλαγή και µεταφορά πληροφόρησης, εµπειριών και τεχνογνωσίας, ο
καθένας στο καλλιτεχνικό πεδίο που δραστηριοποιείται. Θα υποβάλουν δύο εκθέσεις προόδου
(µία ανά τρίµηνο) σε ειδικά διαµορφωµένη φόρµα στη διαδικτυακή διεύθυνση της ARTWORKS,
όπου θα εκθέτουν την εξέλιξη της καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας κατά τη διάρκεια
συµµετοχής τους σε αυτό. Ειδικά για τη τελική πρόοδο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση
να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωµένο δείγµα της καλλιτεχνικής τους εργασίας την περίοδο αυτή.
5. Χρονοδιάγραµµα
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων: 5 – 26 Ιανουαρίου 2018
Απώτατη ηµεροµηνία ανακοίνωσης αποτελεσµάτων: 15 Μαρτίου 2018
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι όπως
ανατρέξουν στο διαδικτυακό τόπο του Προγράµµατος http://www.art-works.gr

