მონაწილეებისთვის საჭირო ინფორმაცია:

არტისტი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს se@ experience -ს ძირითად გამოფენაში:

• უნდა წარადგინოს განაცხადი ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში, არა უგვიანეს
30 ივნისისა, 18:00 საათზე (გთხოვთ გაითვალისწინოთ დროში სხვაობა);
• არტისტმა / ფოტოგრაფმა უნდა წარმოადგინოს ერთი სურათი და განაცხადი (არაუმეტეს 2
ან მაქსიმუმ 3 წინადადება);
• აპლიკანტმა უნდა წარადგინოს აღწერა, იმისა თუ რის გამოც მან კონკრეტული სურათი და
განაცხადი შეარჩია;
• განმცხადებელმა უნდა წარადგინოს პროფესიული ბიოგრაფია და 10 ნიმუში მათი წინა
ნამუშევრებიდან.
• ყველა დოკუმენტი გამოგზავნილი უნდა იყოს PDF-ის ფორმატში ელექტრონულ
მისამართზე casbatumi@gmail.com;
• შერჩეული მონაწილეები ინფორმირებული იქნებიან 15 ივლისისთვის ელექტრონული
ფოსტით;
• მონაწილეობა უფასოა;
• ორგანიზატორები კონკურსანტებს უზრუნველყოფენ სამუშაო ადგილით, ყველა საჭირო
აღჭურვილობით (გარდა ფოტოკამერებისა და მასთან დაკავშირებული ტექნიკური
საშუალებებისა) და ღონისძიების განმავლობაში კვებით;
• ორგანიზატორები არ უზრუნველყოფენ ხარჯებს, როგორიცაა მგზავრობის, დაბინავების
თუ აპლიკანტის მობილობასთან დაკავშირებულ სხვა ხარჯებს.
• შერჩეული ნამუშევრები ბათუმის სანაპიროზე მდებარე სკამებზე განთავსდება და იქ
დარჩება. ყველა კრედიტი იქნება მითითებული ნამუშევართან ერთად;

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ:
ნანკა გოგიტიძე - პიარ მენეჯერი
gogitidzenanka@gmail.com
ტელ : +995 568777708
მარიამ გრიგალაშვილი - მთავარი შოუს კოორდინატორი

Ways of participation:

Artist willing to participate in the main exhibition se@ experience:

•
Should submit their proposal to Contemporary Art Space Batumi no later than June 30, 6pm
Georgian time (please consider time difference );
•
Artist/photographers should submit one image and statement (no longer than 2 or maximum
three sentences);
•
Applicant should provide clear description why they have selected particular image and
statement;
•

Applicants should provide professional BIO and up to 10 samples of their previous works;

•

All documents should be submitted via email in PDF file, casbatumi@gmail.com;

•

Selected participants will be informed by 15 of July via email;

•

The participation is free of charge;

•
The organizers provide working space, all necessary equipment (except photo cameras and
related technical tools) and catering during the event;
•
The organizers do not cover costs like travel, accommodation or any other costs related to the
mobility of the applicant.
•
Selected works will be placed on the benches along the Batumi beachside and stay there, all
credits will be mentioned along with the work;
•

For additional questions please contact:

Nanka Gogitidze – PR manager
gogitidzenanka@gmail.com
tel.: +995 568 777708
Mariam Grygalashvili – coordinator of the main show

