Photo Project Lab- ში მონაწილეობის მსურველმა არტისტებმა:

• აპლიკანტებმა უნდა წარმოადგინონ ყველა დოკუმენტაცია ელექტრონული ფოსტით,
casbatumi@gmail.com არა უგვიანეს 30 ივნისისა, 18:00 საათზე (ქართული დროით).
• აპლიკანტები უნდა იყვნენ არტისტები ან ფოტოგრაფები, რომლებიც დაინტერესებულნი
არიან და სურვილი აქვთ განავითარონ თავიანთი პრაქტიკა და ამავდროულად მზად არიან
თანამშრომლობისთვის;
• აპლიკანტებმა უნდა გამოაგზავნონ თავიანთი პროფესიული ბიოგრაფია ან CV,
ნამუშევრების სულ მცირე 10 ნიმუშთან ერთად, მათ შორის კონცეფციები და მოკლე
აღწერილობები PDF ფორმატში, ზემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე (?) ;
• აპლიკანტებმა უნდა წარმოადგინონ სამოტივაციო წერილი სადაც კარგად იქნება
ფორმულირებული მოტივაცია და ინტერესი, რისთვისაც სურთ მონაწილეობა მიიღონ
კონკრეტულ ღონისძიებაში;
• მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია 30 ადამიანამდე; მხოლოდ შერჩეული
მონაწილეებს შეეძლებათ ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება;
• შერჩევის შედეგები ყველა აპლიკანტს მიეწოდება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით
ერთი კვირის ვადაში, არაუგვიანეს 15 ივლისისა.
• 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 განმცხადებლის მობილობასთან დაკავშირებულ სხვა ხარჯებს.
დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ:
ამიკო ქავთარაძე - საგანმანათლებლო და შესაძლებლობების განვითარების კოორდინატორი
amiko.kavtaradze@gmail.com

Artists willing to participate in Photo Project Lab:

•
Applicants should submit all documentation via email casbatumi@gmail.com no later than June
30 6pm Georgian time (please consider time difference);
•
Applicants should be artists or photographers interesting and willing to develop their practice
and be open for collaboration;
•
Applicants should provide their professional BIO or CV along with at least 10 samples of their
works including concepts and short descriptions in PDF format to abovementioned email address;
•
Applicants should provide a letter of statement with a well-formulated motivation and interest
why they would like to participate in the particular event;
•
The number of participants is limited up to 30 people; only selected participants will be invited
to take place in the process;
•
The results of the selection will be provided via email to all applicants in a week period after a
deadline by July 15;
•

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
mobility of the applicant;
•

For further questions please contact:

Amiko Kavtaradze – coordinator of educational and capacity building programs
amiko.kavtaradze@gmail.com

