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Το 3 137 για πρώτη φορά πραγματοποιεί ένα ανοικτό κάλεσμα για την 
πραγματοποίηση μιας έκθεσης στο χώρο του το 2017. Το 3 137 είναι ένα 
σχήμα συνεργασίας μεταξύ τριών καλλιτεχνών. Το ανοικτό πρόγραμμά 
του αποτελεί μια αφήγηση όπως ένα συνεργατικό έργο ανάμεσα στους 
συνιδρυτές του και τους καλεσμένους. 

Ύστερα από 5 χρόνια λειτουργίας, το 3 137 καλεί ιδέες και προτάσεις 
για εκθέσεις, είτε αυτοτελή επεισόδια, ομαδικά ή ατομικά γεγονότα από 
καλλιτέχνες, επιμελητές, συγγραφείς, ποιητές, μαέστρους, μάγειρες, 
αστρονόμους, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, επιστήμονες, ερασιτέχνες, 
ασχολούμενους με οποιαδήποτε πρακτική.

Μία από τις προτάσεις θα επιλεγεί για να υλοποιηθεί τον 
Μάιο / Ιούνιο του 2017. 

Τα κριτήρια για την επιλογή του πρότζεκτ είναι τα εξής: 
-Πώς η προτεινόμενη καλλιτεχνική δράση συμπληρώνει την αφήγηση του 3 137.
-Με ποιο τρόπο η πρόταση αντιμετωπίζει την κλίμακα και τον χαρακτήρα της 
καλλιτεχνικής σκηνής της Αθήνας καθώς και πώς σχολιάζει είτε αγνοεί τη 
χρονική συγκυρία της πόλης.
-Ποιες είναι οι καλλιτεχνικές πρακτικές που προβάλει η πρόταση.

Στην πρόταση που θα επιλεγεί θα παρέχεται υποστήριξη για την παραγωγή, 
την επικοινωνία καθώς και την οργάνωση της έκθεσης. Η χρηματική 
υποστήριξη στην υλοποίηση της έκθεσης προέρχεται από το ποσό που θα  
συγκεντρωθεί από τις συμμετοχές του open call. Οι συμμετέχοντες μπορούν 
να βρουν συμπληρωματικούς πόρους και από άλλους φορείς, οι οποίοι θα 
αναφέρονται σαν πιθανοί χρηματοδότες στο υλικό που θα αποσταλεί με την 
αίτηση.

Ανοικτό κάλεσμα
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Στείλτε μας ηλεκτρονικά:
1. Ένα ψηφιακό αρχείο με εικόνες (pdf ή μια συλλογή jpg) που σας περιγράφει 
ή σας παρουσιάζει και συνοδεύει την πρότασή σας (συνολικά μέχρι 10ΜΒ). 
2. Τη συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής, η οποία συμπεριλαμβάνει τα 
παρακάτω κείμενα: 
α) Ένα κείμενο που θα περιγράφει την πρότασή σας.
β) Γιατί σας ενδιαφέρει να στείλετε πρόταση στο 3 137 και πως βλέπετε την 
πόλη της Αθήνας.
γ) Ένα σχηματικό οικονομικό σχεδιάγραμμα ώστε να υπάρξει η καλύτερη 
δυνατή ενίσχυση στην υλοποίηση της πρότασης. 
3. Αποδεικτικό στοιχείο πληρωμής.

Οι προτάσεις μπορούν να αποσταλούν στα ελληνικά είτε στα αγγλικά 
ηλεκτρονικά στο opencall3137@gmail.com. Η καταληκτική ημερομηνία για 
αποστολή του υλικού είναι μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 21 Μαρτίου 2017.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 04 Απριλίου 2017. 

Κόστος συμμετοχής:
12€ για μεταφορές εντός Ελλάδας (10 ευρώ αίτηση / 2 ευρώ τρ.προμήθεια).
14€ για μεταφορές εκτός Ελλάδας (10 ευρώ αίτηση / 4 ευρώ τρ.προμήθεια). 

Μέθοδοι Πληρωμής: 
Τραπεζική μεταφορά:
3 137 / Αριθμός λογαριασμού: 5080 082881 451 / Τράπεζα: PIRAEUS BANK SA 
IBAN: GR84 0172 0800 0050 8008 2881 451 / SWIFT: PIRBGRAA
Paypal 
Στείλτε μας την πληρωμή σας στο opencall3137@gmail.com

Η τελική απόφαση για το open call θα παρθεί από τα μέλη του 3 137, 
Πάκυ Βλασσοπούλου, Χρυσάνθη Κουμιανάκη και Κοσμά Νικολάου και 
δεν υπάρχει η δυνατότητα ένστασης.

Κατά τη διαδικασία επιλογής θα υπάρξουν συμβουλευτικές συναντήσεις με τους 
Poppy Bowers (επιμελήτρια στο Whitworth Art Gallery), James Bridle (καλλιτέχνης και 
συγγραφέας), Αλεξάνδρα Οικονόμου (γκαλερί Ελένη Κορωναίου), 
Ίρις Λυκoυριώτη (αρχιτέκτονας, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), 
Ειρήνη Μπαχλιτζανάκη (καλλιτέχνης), Εβίτα Τσοκάντα (ανεξάρτητη επιμελήτρια). 
Η επιτροπή αποτελείται από διαφορετικούς επαγγελματίες με σκοπό να 
λειτουργήσει συμβουλευτικά για την τελική επιλογή, όπως και τα μελή της 
επιτροπής να έρθουν σε επαφή με το εύρος των καλλιτεχνικών προτάσεων.

Περιμένουμε τις προτάσεις σας με ενθουσιασμό και σας ευχαριστούμε!
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Αίτηση συμμετοχής
στο ανοικτό κάλεσμα

Όνομα

Ημ. Γέννησης

Εθνικότητα

e-mail

Τηλέφωνο

Skype

Ιστοσελίδα (αν υπάρχει)

Διεύθυνση

Πώς μάθατε για το 
ανοικτό κάλεσμα του 
3 137? 

Σας ενδιαφέρει να 
παραμείνει το υλικό σας 
στο αρχείο του 3 137,
για μελλοντική έρευνα 
ή συνεργασία?

ναι όχι
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Περιγράψτε την 
πρότασή σας 
(μέχρι 500 λέξεις)



3 137 / Μαυρομιχάλη 137, Αθήνα / www.3137.gr

Γιατί σας ενδιαφέρει να 
στείλετε πρόταση στο 3 137 και 

πώς βλέπετε την πόλη 
της Αθήνας? 
(μέχρι 250 λέξεις)
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Σχηματικός οικονομικός 
προϋπολογισμός 

(αναφερθείτε σχηματικά ποιες και πόσες 
είναι οι οικονομικές δαπάνες καθώς και 

τους ενδεχόμενους πρόσθετους 
οικονομικούς πόρους)

Έχω διαβάσει και έχω αποδεχθεί 
τους όρους συμμετοχής

ναι
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Ανοικτό Κάλεσμα
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία 
3 137 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η προώθηση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης σε ελεύθερη 
θεματολογία, η ενίσχυση καλλιτεχνών στη διεύρυνση του πνευματικού και καλλιτεχνικού τους ορίζοντα και 
η ενίσχυση των δεσμών τους με το διεθνή πνευματικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Οροί συμμετοχής:
1. Στο κάλεσμα μπορούν να συμμετάσχουν δημιουργοί άνω των 16 ετών.
2. Θα γίνονται δεκτές προτάσεις είτε για εκθέσεις, είτε αυτοτελή επεισόδια, ομαδικά ή ατομικά γεγονότα με 
οποιαδήποτε πρακτική, τεχνική ή μέσο.
3. Μέγιστη διάρκεια έκθεσης/γεγονότος στο χώρο του 3 137 είναι 3 εβδομάδες.
4. Με τη συμμετοχή του ο κάθε δημιουργός εγγυάται πως η πρόταση που παραδίδει δεν προσβάλλει 
οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα τρίτου.
5. Για κάθε αίτηση συμμετοχής πρέπει να καταβληθεί το ποσό των €10 (δέκα ευρώ) προσαυξημένο με τις 
τραπεζικές προμήθειες, οι οποίες αντιστοιχούν σε €2 (δύο ευρώ) για εγχώριο έμβασμα και €4 (τέσσερα 
ευρώ) για διεθνές έμβασμα. Τα έσοδα θα διατεθούν για την υλοποίηση της πρότασης που θα επιλεχθεί 
καθώς και για τα έξοδα του 3 137. Για κάθε αίτηση που θα υποβάλλεται θα δίνεται απόδειξη παραλαβής.
6. Σε καμία περίπτωση το κόστος συμμετοχής δεν δύναται να επιστραφεί, και ο κάθε συμμετέχοντας που 
λαμβάνει μέρος στον παρόν διαγωνισμό με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής του σε αυτόν παραιτείται 
κάθε σχετικού δικαιώματος και ενστάσεως προς αποζημίωση του, αποδεχόμενος ταυτόχρονα ανεπιφύλακτα 
όλους τους παρόντες όρους του διαγωνισμού ως έγκυρους, ισχυρούς κι απρόσβλητους ενώπιον κάθε 
δικαστηρίου ή άλλης αρχής.
7. Κάθε ένας/μία μπορεί να συμμετάσχει στο κάλεσμα με πάνω από μία πρόταση αρκεί να αποσταλεί η αίτηση 
και το κόστος συμμετοχής εκ νέου ξεχωριστά.
8. Μαζί με την συμπληρωμένη αίτηση συμμέτοχης και το ψηφιακό αρχείο παρουσίασης πρέπει να 
αποστέλλεται ένα αποδεικτικό έγγραφο πληρωμής.
9. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τα μέλη του 3 137 και δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί μεσώ δικαστικής ή 
άλλης οδού.
10. Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 3 137 και στην σελίδα 
του στο Facebook. Ο συμμετέχων του οποίου η πρόταση θα επιλεχθεί θα λάβει ενημερωτικό email. Δεν θα 
αποσταλεί ενημερωτικό μήνυμα σε όλους τους συμμετέχοντες.

Οι διοργανωτές θα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα χρήσης του υλικού της επιλεγμένης πρότασης:
1) Δικαίωμα φωτογραφικής αναπαραγωγής και δημοσιοποίησης της έκθεσης/πρότζεκτ.
2) Δικαίωμα δημοσίευσης των έργων σε κατάλογο έκθεσης σε απεριόριστο αριθμό αντιτύπων.
3) Δικαίωμα να συμπεριληφθούν φωτογραφίες των έργων σε εκδόσεις (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) 
σε συνεργασία με διάφορους φορείς. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για τον αριθμό 
εκδόσεων και αντιτύπων .
4) Δικαίωμα δημοσίευσης σε εφημερίδες, και άλλα έντυπα καθώς και δημοσιοποίησης μέσω των ΜΜΕ για 
λόγους προβολής με οποιονδήποτε τρόπο.
5) Δικαίωμα χρησιμοποίησης και παρουσίασης φωτογραφιών στο διαδίκτυο.
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