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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόγραμμα Φιλοξενίας(Residency
Residency) Νέων Καλλιτεχνών 11-20
20 Μαρτίου 2015 – Λευκωσία
Μάρτιος 2015, Λευκωσία – Ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκής Μεσογειακής Τέχνης, ΕΜΑΑ
και η Θεατρική Ομάδα Rooftop Theater Group έχουν τη χαρά να ανακοινώσουν, ότι το 10ήμερο
εργαστήρι/πρόγραμμα φιλοξενίας με τίτλο «Δρασκελίζοντας τα Σύνορα», που πραγματοποιήθηκε στη
Λευκωσία υπό την επιμέλεια των Basak Senova και Alenka Gregori,, ολοκλήρωσε το καλλιτεχνικό του
έργο.
Οι οκτώ συμμετέχοντες καλλιτέχνες, 4 Ευρωπαίοι και 4 Κύπριοι που έζησαν μαζί, ερεύνησαν,
συνεργάστηκαν και παρήγαγαν τα έργα τους είναι οι: Tuhkanen Timo (Φινλανδία), Benji Boyadgian
(Φινλανδία/ Παλαιστίνη), Nika Autor (Σλοβενία)& Ovidiu Anton (Αυστρία/ Ρουμανία), Χριστίνα
Γεωργίου (Κύπρος), Nurtane Karagil (Κύπρος), Abdullah Denizhan (Κύπρος) και Μαρίνος Χούτρης
(Κύπρος).
Παρασκευή, 20 Μαρτίου – στιςς 19:00 το απόγευμα – Εγκαίνια της Έκθεσης «Δρασκελίζοντας τα Σύνορα»
Το ΕΜΑΑ και το Rooftop παρουσιάζουν το εικαστικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου/προγράμματος
φιλοξενίας Νέων Καλλιτεχνών με τα έργα των καλλιτεχνών, οι οποίοι συμφώνησαν επίσης, να δωρίσουν
τα έργα τους στο ΕΜΑΑ για να δώσουν περαιτέρω ευκαιρία σε αυτή την Έκθεση να φιλοξενηθεί και σε
άλλες πόλεις του νησιού…
Χώρος: ΕΜΑΑ Capital Art Centre, Λευκωσία
(βλ. χάρτη σε: http://www.art-confrontation
confrontation. com/about-us/emaa-office-location/ )

Όλα τα Προγράμματα Φιλοξενίας και οι Εκθέσεις διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος που
χρηματοδοτεί η ΕΕ «Αντιπαράθεση Μέσω της Τέχνης: Η Σύγχρονη Τέχνη ως Εργαλείο για τη Συμφιλίωση
στην Κύπρο», 2014 – 2017.
Περαιτέρω
ιτέρω Ανοιχτές Προσκλήσεις για παρόμοια προγράμματα φιλοξενίας/εργαστήρια θα ανακοινωθούν
για το 2016 στην ιστοσελίδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις ανοιχτές προσκλήσεις παρακαλείσθε
όπως επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας: www.art-confrontation.com και τη σελίδα μας στο Facebook:
https://www.facebook.com/ConfrontationThroughArt
ConfrontationThroughArt
ή επικοινωνήστε με τους συντονιστές του προγράμματος:
Özgül Ezgin (Συντονίστρια) / E-mail:
mail: ozgul.ezgin@gmail.com / Tel: 00 90533 864 04 18
Argyro Toumazou (Βοηθός Συντονίστρια) / EE-mail:
mail: argyro@toumazou.com / Tel: 00 357 99 31 72 78

PRESS RELEASE
Young Artists Residency, 11 – 20 March 2015 - Nicosia
March 2015, Nicosia - The European Mediterranean Art Association (EMAA) and the Rooftop
Theatre Group are pleased to announce that the 10-day residency entitled ‘Stepping
Stepping Over the
Borders’, which took place in Nicosia and was curated by Basak Senova and Alenka Gregorič , is
concluding its artistic work.
The eight participating artists, 4 European and 4 Cypriot, who have lived together, researched,
resea
collaborated and produced their works are
are: Timo Tuhkanen (Finland), Benji Boyadgian (Finland /
Palestine ), Nika Autor (Slovenia) & Ovidiu Anton (Austria/Romania), Christina Georgiou
(Cyprus), Nurtane Karagil (Cyprus), Abdullah Denizhan (Cyprus), and Marinos Houtris (Cyprus).
Friday 20th – evening at 19:00 o'clock – Opening of the Exhibition ‘Stepping
Stepping Over the Borders’,
Borders
EMAA and Rooftop are presenting the artistic outcome of th
the Young Artists Residency with the
works of the participating artists, who have all also agreed to donate these works of art to EMAA,
EMAA
giving a further chance to this exhibition to be h
hosted
osted in other cities of the island.
island
Venue: EMAA Capital Art Center, Nicosia
(see map at: http://www.art-confrontation.com/about
confrontation.com/about-us/emaa-office-location/
location/ )
All residencies and exhibitions are carried out within the framework of the EU funded project
"Confrontation Through Art: Contemporary Art as an Instrument for Reconciliation in Cyprus",
2014-2017.
Further Open Calls for similar residency program
programs will be announced for 2016 on the website.
For more information on the project and the open calls, please visit our
website: www.art-confrontation.com
confrontation.com , and Facebook page:
https://www.facebook.com/ConfrontationThroughArt
or contact the project coordinators::

Project Coordinator: Özgül Ezgin / E-mail:
mail: ozgul.ezgin@gmail.com / Tel: 00 90533 864 04 18
Ass. Project Coordinator:: Argyro Toumazou / EE-mail: argyro@toumazou.com / Tel: 00 357 99 31 72 78

