
 
 

We-Hope & Digital Democracies  

Πρόσκληση για Προτάσεις Καλλιτεχνών 

 

Προθεσμία αιτήσεων : 5 Ιουλίου  

 

Οι WE-Hope και Digital Democracies αναζητούν καλλιτεχνικές προτάσεις για να αναβαθμίσουν 

την οπτική αφήγηση του αρχαίου θεσμού του Cantastoria με την βοήθεια της ψηφιακής 

τεχνολογίας, ως μέρος αυτού του διεθνούς καλλιτεχνικού έργου και πρωτοβουλίας. 

 

«Cantastoria (προφέρεται [ˌkantaˈstɔːrja] ·επίσης γράφεται και ως cantastorie [ˌkantaˈstɔːrje], 

canta storia ή canta historia ) προέρχεται από τα Ιταλικά και ερμηνεύεται ως «τραγουδιστής 

ιστορίας» και είναι γνωστό και με άλλα πολλά ονόματα ανά τον κόσμο. Είναι μία θεατρική 

μορφή τέχνης όπου ένας ερμηνευτής/τρια  αφηγείται ή τραγουδά μία ιστορία ενώ περιγράφει 

με χειρονομίες μία σειρά από εικόνες . Οι εικόνες αυτές μπορεί να είναι ζωγραφιστές, 

τυπωμένες ή σχεδιασμένες πάνω σε οποιοδήποτε υλικό.»  

 

Ο καλλιτέχνης(ες) που θα αναλάβει το έργο θα εργαστεί πάνω στις ζωντανές μαρτυρίες από 

επιζώντες πολέμων προκειμένου να δημιουργήσει ένα αλληλεπιδραστικό κινούμενο σχέδιο 

που θα παρουσιαστεί σε εξωτερικό δημόσιο χώρο.  
 

Ιδανικά , το έργο θα είναι παραγωγικό και θα μπορεί να επηρεαστεί από το κοινό που 

συμμετέχει είτε διαδικτυακά είτε σε δημόσιο χώρο.  

Η τελική μορφή του κινούμενου σχεδίου θα παρουσιαστεί παράλληλα με μία ζωντανή 

χορωδιακή παράσταση μίας νέας σύνθεσης εμπνευσμένης από  την μαρτυρία που ανατέθηκε 

για το έργο. 

Αναζητούμε ιδέες οι οποίες : 

• Ανταποκρίνονται στο θέμα και στην ώθηση συνολικά του έργου του WE-Hope και του 

Digital Democracies (δείτε την ενότητα «περισσότερες πληροφορίες») 

• Μπορούν να παρουσιαστούν τόσο με φυσικό τρόπο (για παράδειγμα σε μία οθόνη ή σε 

μία ειδικευμένη εγκατάσταση) όσο και με ψηφιακό (είτε σαν κινούμενο σχέδιο, ταινία, 

ή κοινωνική αλληλεπίδραση ) μέσω κάποιας διαδικτυακής πλατφόρμας. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Italian


• Είναι αλληλεπιδραστικές : Έχουν την δυνατότητα να επηρεαστούν από την γνώμη του 

κοινού που ανταποκρίνεται στο έργο. 

• Δίνουν την δυνατότητα περιοδείας : Μέσω των Digital Democracies υπάρχει η επιλογή 

για ταυτόχρονες προβολές στο Lincoln και στο Brighton καθώς και η δυνατότητα για 

μελλοντικές παρουσιάσεις μέσω του διεθνούς δικτύου WE-Hope.  

• Να μπορούν να αναπτυχθούν και να παρουσιαστούν στο πλαίσιο των ασφαλών 

οδηγιών κατά του Covid με τρόπο τέτοιο ώστε να μην επηρεάζονται από πιθανά μέτρα 

κοινωνικής αποστασιοποίησης τον Οκτώβριο.   

• Να είναι σχετικές με το κοινό μας και να λαμβάνουν υπόψη την πολυπολιτισμικότητα 

και την προσβασιμότητα προκειμένου να αποκλείουν όσο το δυνατόν λιγότερο κόσμο. 

• Να συνάδουν με τις αξίες των Digital Democracies, Creative Europe και WE-Hope (δείτε 

περισσότερες πληροφορίες παρακάτω) 

 

Ευπρόσδεκτες είναι ιδέες τόσο για ολοκληρωμένα έργα όσο και για πρωτότυπα, με την 

προϋπόθεση ότι το έργο μπορεί να δοκιμαστεί στο κοινό .  

Ο προϋπολογισμός για το έργο είναι 8000 Ευρώ (συμπεριλαμβ. ΦΠΑ) και περιλαμβάνει όλες 

τις αμοιβές, τις δαπάνες για εξοπλισμό και για υλικά.  Επιπρόσθετο ποσό μπορεί να διατεθεί 

για να υποστηρίξει την προβολή του έργου σε δύο τοποθεσίες. Αναμένεται ότι η πλειοψηφία 

του έργου θα ολοκληρωθεί διαδικτυακά αλλά τα έξοδα μετακινήσεων θα συζητηθούν εκτός 

του πλαισίου του παραπάνω προϋπολογισμού. 

 

Διαδικασία Αίτησης :  
 

 

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση 

digitaldemocracies@thresholdstudios.tv  και να ληφθούν μέχρι τις 5μμ στις 5 Ιουλίου. 

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν : 

• Μία δημιουργική πρόταση που περιγράφει την δημιουργική ιδέα και ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις των στόχων (μέγιστο 3000 χαρακτήρες/μία σελίδα Α4) 

• Παραδείγματα προγενέστερης δουλειάς του καλλιτέχνη και/ή βιογραφικό ή πορτφόλιο 

(μέγιστο 10ΜΒ) 

• Προσχέδιο προϋπολογισμού που παρουσιάζει μία αρχική εκτίμηση των καλλιτεχνικών 

και τεχνικών αμοιβών , υλικών εκτιμώμενων προσλήψεων και άλλων δαπανών 

(μεταφορά, ασφάλιση κ.τ.λ.) 

• Πληροφορίες επικοινωνίας (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, ιστοσελίδα και 

διεύθυνση οικίας) 

mailto:mailtodigitaldemocracies@thresholdstudios.tv


• Επιλογή να συμπεριληφθεί μία εικόνα σχετική με την ιδέα ή εμπειρία (μέγιστο 5ΜΒ)  

Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα πρόσβασης και θα επιθυμούσατε τις πληροφορίες αυτές σε 

κάποια εναλλακτική μορφή ή να συζητήσετε μία εναλλακτική διαδικασία αίτησης (για 

παράδειγμα με βίντεο) τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 

digitaldemocracies@thresholdstudios.tv 

 

Τί γίνεται στη συνέχεια;    

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την απόφαση στις 12 Ιουλίου (παρακαλούμε δείτε το 

χρονοδιάγραμμα παρακάτω)  

Σκοπεύουμε να επιλέξουμε μία πρόταση αλλά θα συνεργαστούμε με αποτυχημένους 

υποψήφιους για να προσδιορίσουμε την πρόσθετη υποστήριξη και εκπαίδευση που μπορούμε 

να παράσχουμε. Θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες στο μέλλον. 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την ηγετική ομάδα των Digital Democracies και WE-Hope 

σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια : 

1. Πρωτοτυπία και στόχος της δημιουργικής ιδέας (25) 

2. Εμπειρία, ιστορικό και δεξιότητες της ομάδας του έργου (20)  

3. Πόσο καλά ανταποκρίνεται το έργο στoυς στόχους (15) 

4. Η εφαρμογή νέων και αναπτυσσόμενων τεχνολογιών (15) 

5. Προσβασιμότητα και σχετικότητα με το κοινό μας (15) 

6. Βιωσιμότητα/καλή σχέση ποιότητας-κόστους του έργου – από τις πληροφορίες του 

προϋπολογισμού (10) 

Χρονοδιάγραμμα : 

Ημερομηνίες  Δραστηριότητα 

2 Ιουνίου Δημοσίευση Ανοικτής Πρόσκλησης  

14 Ιουνίου Διαδικτυακή ενημέρωση μέσω Zoom – 

Κρατήσεις μέσω Eventbrite εδώ (Η σύσκεψη 

θα είναι στα Αγγλικά.) 

5 Ιουλίου Τελική προθεσμία αιτήσεων  

9 Ιουλίου  Συνέλευση επιτροπής  

12 Ιουλίου Ενημέρωση υποψηφίων  

Μεταξύ 28 και 31 Οκτώβρη Παράσταση Πρεμιέρας 

mailto:digitaldemocracies@thresholdstudios.tv
https://www.eventbrite.co.uk/e/we-hope-x-digital-democracies-callout-briefing-tickets-157777309179


 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Σχετικά με το WE-Hope: 

 

Δείτε το https://www.we-hope.eu/about για πλήρεις πληροφορίες  

 

Το WE-Hope είναι ένα συνεργατικό έργο που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κοινωνικής 

συνοχής/ένταξης σε ολόκληρη την Ευρώπη, και τις τάσεις που προκύπτουν από την ανησυχία για τους 

«άλλους» και την κοινωνική κατάτμηση, όπως φάνηκε στην ψηφοφορία στο Brexit το 2016 και την 

επανεμφάνιση των ακροδεξιών κομμάτων. 

 

Με βάση αυτό το κίνητρο, σκοπεύουμε να συμβάλουμε στην κάλυψη αυτής της ανάγκης 

δημιουργώντας έναν δικτυακό τόπο/αποθετήριο ιστοριών και συναφών αντικειμένων συλλέγοντας, 

μέσω συνεντεύξεων, τις ιστορίες επιζώντων από συγκρούσεις που έχουν συμβεί στην Ευρώπη καθώς 

και αλλού, ανθρώπων που ως αποτέλεσμα αυτού προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη, με 

στόχο να δημιουργήσουμε ένα έργο τέχνης εμπνευσμένο από τις ιστορίες αυτές. δημιουργώντας 

εκπαιδευτικούς πόρους εμπνευσμένους από τις ιστορίες· Και από το αποτέλεσμα όλων αυτών, με την 

εμπλοκή σε αναγνωρισμένα ακροατήρια που θα προσθέσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν το 

περιεχόμενο. 

 

Σκοπός μας είναι να : 

• Προωθήσουμε την διακρατική δραστηριοποίηση των καλλιτεχνών και επαγγελματιών του 

χώρου με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να συνεργαστούν διεθνώς και να διεθνοποιήσουν 

τη σταδιοδρομία τους · 

• Ενισχύσουμε την ανάπτυξη του κοινού ως μέσου για τη βελτίωση της πρόσβασης στα 

ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα και στην υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά 

και να επεκτείνουμε την πρόσβαση σε πολιτιστικά έργα σε παιδιά, νέους, άτομα με αναπηρία 

και υποεκπροσωπούμενες ομάδες· 

• Ενισχύσουμε τον διαπολιτισμικό διάλογο, να προωθήσουμε τις  κοινές αξίες της ΕΕ της 

ανεκτικότητας, της αμοιβαίας κατανόησης και του σεβασμού για άλλες κουλτούρες, 

συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στις κοινωνίες 

στις οποίες ζουν σήμερα. 

 

 

 

 

https://www.we-hope.eu/about


Γενικό Πλαίσιο του WE-Hope :  

 

Σε όλη την Ευρωπαική Ήπειρο το διάστημα 1939 με 1945, οι άμαχοι υποβλήθηκαν σε αυτό που συχνά 

αποκαλούμε πράξεις βαρβαρότητας: εξολόθρευση βάσει εθνικότητας/πεποιθήσεων· μαζική 

καταστροφή από τον αέρα· απέλαση από εκτεταμένες περιοχές· παραβίαση από εισβαλλόμενα 

στρατεύματα . Η αποδοχή  αυτών των γεγονότων συνεχίζει να είναι ένα έργο σε εξέλιξη, ένα έργο που 

έχει θεμελιώδη σημασία για την προώθηση της ανοχής και της ειρήνης στον εικοστό πρώτο αιώνα. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, όσο πιο μακριά είναι το παρελθόν, τόσο περισσότερη «δουλειά» 

πρέπει να γίνει για την «μνήμη» του. Αυτόπτες μάρτυρες του πολέμου εξακολουθούν να υπάρχουν, αν 

και τώρα είναι λίγοι σε αριθμό. Έχουν ήδη αναληφθεί αρκετές πρωτοβουλίες για να διασωθούν οι 

αναμνήσεις τους για τις επόμενες γενιές. μεταξύ αυτών είναι οι συνεργάτες στο Memoro , το Lapsus, 

την Ελληνική Τράπεζα Αναμνήσεων και το Πανεπιστήμιο του Λίνκολν. 

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί νεοφερμένοι έχουν γίνει δεκτοί στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, με κάποιους 

από αυτούς να έχουν διαφύγει από ανεξέλεγκτες συνθήκες που έχουν πλήξει τη Μέση Ανατολή και τη 

Βόρεια Αφρική. Δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη προσπάθεια για να καταγραφούν οι ιστορίες τους. Η άφιξή 

τους έχει εγείρει πολλές προκλήσεις, κυρίως όσον αφορά τη «συναίνεση ανοχής» που αποτελεί 

κεντρική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων στο Ηνωμένο Βασίλειο που αντιτάχθηκαν στο Brexit. 

Μέχρι στιγμής, έχει γίνει πολύ μικρή σύνδεση μεταξύ του «έργου μνήμης» του Δευτέρου Παγκοσμίου 

Πολέμου και των αναμνήσεων εκείνων που πρόσφατα διέφυγαν από τον πόλεμο και τις συγκρούσεις 

για να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη. 

Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή αυτών των ιστοριών στον διάλογο θα συμβάλει στην αναγνώριση κοινών 

εμπειριών που μπορούν να προωθήσουν μια αίσθηση οικειότητας και κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ 

των ανθρώπων παντού, και ιθαγένειας. Υπάρχει επίσης μια πρόσθετη διάσταση μεταξύ των γενεών, 

ένας επιδιωκόμενος διάλογος (όχι απαραιτήτως κατ’ ιδίαν , αλλά σίγουρα διαδικτυακά) μεταξύ 

ηλικιωμένων και νεότερων γενεών. Η ιδέα της δημιουργίας εκ νέου μιας συλλογής μαρτυριών με κοινή 

βάση την κοινωνική ένταξη θα ενισχύσει επίσης τις προσπάθειες προσέγγισης διαφορετικών 

ακροατηρίων. Η δημιουργία τέτοιων συνδέσεων είναι μια καινοτόμος προσέγγιση στην κοινή αφήγηση 

ιστοριών και τη δημιουργική τέχνη. 

 

Εταίροι WE-Hope : 

 

Η σύμπραξη αποτελείται από δύο ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο Αθηνών (NTUA) και το Πανεπιστήμιο του Lincoln (UoL)), τρεις πολιτιστικούς οργανισμούς 

(Memoro, Τράπεζα Αναμνήσεων Ελλάδος, Michael Culture AISBL (MCA) και Threshold Studios. 

Οι εταίροι αυτοί βρίσκονται σε τέσσερις χώρες της Ε.Ε. : Ελλάδα , Ιταλία, Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο.  

 

Η ευρύτερη σύμπραξη περιλαμβάνει συνεργασίες με το Lapsus, το DI+Association και το Δίκτυο 

Προσφύγων του Μάντσεστερ. 

 



Digital Democracies: 

 

Οι Digital Democracies (Ψηφιακές Δημοκρατίες) είναι ένα εθνικό πρόγραμμα που διερευνά την 

τεχνολογία που επιτρέπει την τέχνη στους δημόσιους χώρους και στοχεύει στην προώθηση μιας νέας 

γενιάς ριζικά περιεκτικών δημόσιων πολιτιστικών εμπειριών. Καθοδηγείται από τα Threshold Studios, 

έναν οργανισμό με μακρά φήμη στην πολιτιστική ισότητα και την καινοτομία μέσω της ψηφιακής 

δημιουργικότητας. Οι Ψηφιακές Δημοκρατίες συνδέουν τρία φεστιβάλ με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, 

το Frequency International Festival of Digital Culture στο Lincoln (Παραγωγή από τα Threshold Studios), 

το Freedom Festival στο Hull (Παραγωγή από το Freedom Festival Arts Trust) και το Brighton Digital 

Festival (Παραγωγή από το Lighthouse και Brandwatch), μαζί με ένα δίκτυο συνεργατών και 

συνεργατών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο . 

Υποστηρίζεται με δημόσια χρηματοδότηση από το Συμβούλιο Τεχνών της Αγγλίας και από τα Threshold 

Studios, Freedom Festival Arts Trust και Brighton Digital Festival μέσω των συνεργατών και των 

χρηματοδοτών τους. 

 

Το ‘Οραμα : Πολιτισμική ισότητα και καινοτομία μέσω της ψηφιακής δημιουργικότητας : Διαμόρφωση 

του τόπου με την δύναμη του κοινού. 

Η Αποστολή μας : Να ζωντανέψουμε και να μεταμορφώσουμε τους δημόσιους χώρους μέσα από 

δημοκρατική ψηφιακή δημιουργικότητα και καινοτομία, προσελκύοντας νέο κοινό, αναπτύσσοντας 

νέες ευκαιρίες και τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα μέρη που ζούμε, εργαζόμαστε και κατοικούμε. 

 

Οι αρχές μας : 

 

Βασικές Αρχές Σημαντικότερα Μηνύματα 

1.Υψηλή Ποιότητα 
 

Παράγουμε υψηλής ποιότητας παραγγελίες τις οποίες εκθέτουμε σε 
δημόσιους χώρους 
 

2. Ανάπτυξη -
Φροντίδα  

Ενσωματώνουμε την βελτίωση καλλιτεχνών και δεξιοτήτων  στο πλαίσιο 
της πρωτοπόρας έρευνας και ανάπτυξης μας αλλά  και στην ανάθεση των 
έργων μας , χρησιμοποιώντας συλλογική εμπειρία για να ενισχύσουμε και 
να τονώσουμε τον πολιτισμικό τομέα, καθώς και να αυξήσουμε τις 
προοπτικές για ρίσκο και πειραματισμό. 
 

3. 
Δημοκρατικότητα/
Ελεύθερη 
Πρόσβαση σε 
Όλους 
 

Διασφαλίζουμε ελεύθερη πρόσβαση σε καλλιτέχνες και κοινό προκειμένου 
να διατηρήσουμε την συμπερίληψή τους. Η δημοκρατική ισότητα είναι η 
καρδιά του έργου μας, και τόσο η ανάθεση όσο και η ανάπτυξη των έργων 
μας γίνεται με βάση την κοινωνική ένταξη .  
 

http://thresholdstudios.tv/projects/digital-democracies/#:~:text=Digital%20Democracies%20is%20a%20national,of%20technology%20and%20public%20space.


4. Καινοτομία  Παρέχουμε ένα χώρο για δοκιμές νέων ιδεών και νέων έργων προκειμένου 
να ενισχύσουμε την καινοτομία εντός του δημιουργικού και πολιτιστικού 
τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου . 
 

5. Διασυνδέσεις Φέρνουμε σε επαφή καλλιτέχνες , ανθρώπους της τεχνολογίας, κοινότητες 
και κοινό για να μοιραστούν τις γνώσεις τους  

 

  



 

 

Εταίροι και Χρηματοδότες του Έργου :  

 

 

Το WE-Hope συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και 

αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη 

για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 

 


