------------------------------------------------------------------------------OPEN CALL
ΑΜΟΘΥΣΗ ΠΡΟΙΚΗΗ ΤΛΛΕΣΟΥΗ

Ο ύπλνο ηεο ινγηθήο γελλά ηέξαηα.
Francisco Goya, Capricho No. 43

Με αθνξκή ηελ πξεκηέξα ηνπ έξγνπ γηα θηζάξα Caprichos de Goya ηνπ Ιηαινύ ζπλζέηε Mario
Castelnuovo-Tedesco από ηνλ θηζαξηζηή Νίκο Ζάρκο, θαιιηηέρλεο από ηνλ ρώξν ηνπ video-art,
digital art & multimedia πξνζθαινύληαη λα δεκηνπξγήζνπλ βίληεν γηα λα ζπλνδεύζνπλ ηε δσληαλή ηνπ
εθηέιεζε. Τν έξγν εκπλέεηαη από ηελ νκώλπκε ζεηξά ραξαθηηθώλ ηνπ Francisco Goya θαη ηα βίληεν
πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζα βαζίδνληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ςεθηαθώλ αλαπαξαγσγώλ επηιεγκέλσλ
ραξαθηηθώλ, νδεγνύκελα από ηα κνπζηθά ζπκβάληα. Η εθδήισζε πξαγκαηνπνηείηαη ηηκώληαο ηε δηπιή
επέηεην ζπκπιήξσζεο 190 ρξόλσλ από ην ζάλαην ηνπ Francisco Goya θαη 50 ρξόλσλ από ην ζάλαην ηνπ
Mario Castelnuovo-Tedesco θαη απνηειεί ζπκπαξαγσγή ηνπ Ιταλικού Μορυωτικού Ινστιτούτοσ, ηνπ
Ινστιτούτοσ Θερβάντες θαη ηεο Delta Pi.

ηηο 16 Απξηιίνπ 2018, εκέξα ζπκπιήξσζεο 190 ρξόλσλ από ηνλ ζάλαην ηνπ Francisco Goya (17461828), ν θηζαξηζηήο Μίκος Ζάρκος πξόθεηηαη λα παξνπζηάζεη ην έξγν Caprichos de Goya (1961) ηνπ
Θηαινύ ζπλζέηε Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), επηρεηξώληαο ηελ αλάπηπμε ελόο
πξσηόηππνπ δηαιόγνπ αλάκεζα ζην κνπζηθό θαη ην εηθαζηηθό έξγν. ηελ επεηεηαθή απηή παξνπζίαζε
ηνπ έξγνπ θαιιηηέρλεο από ηνλ ρώξν ηεο θηλνύκελεο εηθόλαο θαινύληαη λα δεκηνπξγήζνπλ βίληεν πνπ
ζα ζπλνδεύνπλ ηε δσληαλή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Λε αθεηεξία ηηο ςεθηαθέο αλαπαξαγσγέο ησλ
ραξαθηηθώλ θαη κε αθνξκή ηα κνπζηθά ζπκβάληα, νη θαιιηηέρλεο ελζαξξύλνληαη λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο
αηζζεηηθνύο θαη ελλνηνινγηθνύο ζπλδέζκνπο κεηαμύ ησλ δύν έξγσλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο
αθεγήζεηο.
Λίγα λόγια για το έργο
Ο Θηαιόο ζπλζέηεο Mario Castelnuovo-Tedesco ζπλέζεζε ην έξγν Caprichos de Goya, op. 195 γηα θηζάξα ην 1961,
σο επηζηέγαζκα ηεο ώξηκεο θηιίαο θαη πνιπεηνύο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνλ Θζπαλό θηζαξηζηή Andrés Segovia. Σα 24
«Ιαπξίηζηα ηνπ Γθόγηα» απνηεινύλ κηα ηεηξάηνκε ζεηξά κνπζηθώλ απεηθνλίζεσλ εκπλεπζκέλσλ από ηα νκώλπκα
ραξαθηηθά ηνπ Θζπαλνύ δσγξάθνπ Francisco Goya, ηα έξγα ηνπ νπνίνπ ν ζπλζέηεο είρε ζαπκάζεη ζην Λνπζείν
Πξάδν ηεο Λαδξίηεο ην θαινθαίξη ηνπ 1957. Ο Goya θπθινθόξεζε ηα εκβιεκαηηθά ραξαθηηθά ηνπ ζε έλαλ ηόκν ζηηο
6 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1799, ζην απόγεην ηεο πεξίιακπξεο θαξηέξαο ηνπ σο απιηθνύ δσγξάθνπ θαη ελώ ε θώθσζε ηνπ
ήηαλ πιένλ νινθιεξσηηθή (έλαο δξακαηηθόο παξαιιειηζκόο κε ηελ απώιεηα αθνήο ηνπ Γεξκαλνύ ζπλζέηε Ludwig
van Beethoven παξακέλεη δηαρξνληθά επίθαηξνο). Λέζα ζηηο 80 ραιθνγξαθίεο βξίζθεη αγσληώδε έθθξαζε ν
παξάιιεινο ζθνηεηλόο θόζκνο ηνπ δσγξάθνπ, ηα άγξηα, ζαξθαζηηθά, βίαηα θαη θπληθά νξάκαηά ηνπ, «ηνπ
θαπξίηζηνπ θαη ηεο επηλόεζεο», όπσο ν ίδηνο ηα απνθαινύζε. Πξνζσπνπνηώληαο ην Ρνκαληηθό ηδεώδεο ηνπ
θαιιηηέρλε πνπ απερζάλεηαη ηα δεζκά, ν Goya αζθεί δειεηεξηώδε θξηηηθή απέλαληη ζηελ θνηλσληθή ππνθξηζία, ηνλ
εζηθό μεπεζκό, ηελ αζπιαρλία ηνπ θιήξνπ, ηε βηαηόηεηα ηεο Θεξάο Εμέηαζεο, ηε δεηζηδαηκνλία ηεο καγείαο θαη ηηο
αθνιαζίεο ησλ παξάλνκσλ εξσηηθώλ ζρέζεσλ. Ο Mario Castelnuovo-Tedesco κεηαπιάζεη ερεηηθά ηα ραξαθηηθά
ρξεζηκνπνηώληαο ρνξνύο θαη κνπζηθέο θόξκεο πνπ ππήξραλ δηάρπηεο ζηελ Θζπαληθή Απιή ηεο επνρήο (Furlana,
Rigaudon, Zorzico θ.ά.), αλαδεηθλύνληαο, παξάιιεια, ηνλ αηληγκαηηθό ραξαθηήξα θαη ηελ ακθηζεκία ησλ Caprichos.

ε ποιοσς απεσθύνεηαι:
Η πξόζθιεζε απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ σο κέζν έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο ην
video art.

Οδηγίες για ηην δήλφζη ζσμμεηοτής:
Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ θαινύληαη λα απνζηείινπλ έφς ηην 20η Θανοσαρίοσ 2018, e-mail κε ηίηιν
ΔΗΚΩΗ ΤΛΛΕΣΟΥΗ CAPRICHOS DE GOYA.
Οι σπουήθιοι καλούνηαι να ζσμπεριλάβοσν ζηο email ηοσς ηα παρακάηφ:
• δείγκα πξνγελέζηεξνπ θαιιηηερληθνύ ηνπο έξγνπ (ζε ςεθηαθή κνξθή, ζρεηηθνύο ζπλδέζκνπο)
• ζύληνκν CV (έσο 200 ιέμεηο)
Διεύθσνζη e-mail για ηη δήλφζη ζσμμεηοτής ή/και ζτεηικές ερφηήζεις: info@delta-pi.org
(δελ ζα γίλνπλ δεθηέο εξσηήζεηο ηειεθσληθά).
Λε ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δήισζεο ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο ζα απνζηαιεί ζρεηηθό πιηθό θαη νδεγίεο γηα ηε
δεκηνπξγία ησλ έξγσλ. Ιαηόπηλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί νκαδηθή ζπλάληεζε ηεο νκάδαο παξαγσγήο κε ηνπο
θαιιηηέρλεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ έξγσλ θαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο απηώλ.
Η ηειηθή επεμεξγαζία ησλ επηιερζέλησλ έξγσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θηζαξηζηή Μίθν Ζάξθν θαη
ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ πξόβεο κε ζηόρν ηελ ελαξκόληζε ηνπ κνπζηθνύ θαη εηθαζηηθνύ έξγνπ.
Παξαθαινύκε ιάβεηε ππόςε όηη νη επηιερζέληεο εηθαζηηθνί θαιιηηέρλεο ζα ιάβνπλ ζπκβνιηθή ακνηβή, αλάινγε κε
ηα έξγα θαη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ έξγσλ πνπ ηειηθώο επηιεγνύλ αλά θαιιηηέρλε.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιώ επηζθεθηείηε ηε ζειίδα:
www.delta-pi.org/caprichos-de-goya

Λία ΤΜΔΘΟΡΓΑΜΩΗ ηνπ Θηαλικού Λορθφηικού Θνζηιηούηοσ & ηνπ Θνζηιηούηοσ Θερβάνηες, ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ Delta Pi.

