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Една инициатива, част от проекта РЕ-АНИМИРАЙ ПЛОЩАДА, който ще се състои през месец юни
на пл. Мусала пред Дома на Архитекта, със съдействие на Община Варна, по програма на
„ВАРНА –ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА 2017“
В рамките на RE-SEARCH 2017 ще се проведат няколко събития на архитектурна тематика:
МАКЕТНО АТЕЛИЕ ЗА ДЕЦА / ИЗЛОЖБА-КОНКУРС
УЪРКШОП / СРЕЩИ-ДИСКУСИИ
Като част от програмата на „ВАРНА–ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА 2017“, архитектурен
уъркшоп DECORS, чиято цел е да се създадат връзки между бъдещи архитекти и артисти, които
заедно със средствата на изкуството да работят за социализиране на площадното пространство

DECORS
OТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В АРХИТЕКТУРЕН УЪРКШОП ЗА
ИЗРАБОТКА НА АРТ ИНСТАЛАЦЯ НА ТЕМА :

ГРАДСКА СЦЕНОГРАФИЯ
DECORS предоставя възможност да се формират интердисциплинарни екипи от млади и креативни
хора: бъдещи и натоящи архитекти, артисти, дизайнери, сценографи, които с минимални средства
временно да окажат максимално влияние върху градската среда чрез средствата на изкуството,
като го направят достъпно за гражданите. Арт инсталацията ще остане на площада в рамките на
една седмица и послужи за декор на последвалите танцови и театрални изяви.
DECORS цели да се експолоатира артистичния потенциал на строителните материали: кофражни
платна, тухли, блокчета газобетон, сигнално маркировъчна мрежа, бирен картон, екструдиран
пенополистирол (XPS), фина мрежа, цветни плаки, цветно фолио, текстил – канава, винил,
осветителни тела и др.
Ще бъдат направени предварителни информационни срещи-дискусии в Дома на Архитекта, на които
да се запознаят участниците, да се сформират екипи, да се разгледат вече реализирани проектина
подобна тематика, да се обсъдят предложения от страна на участниците, да се заявят материалите,
с които ще се работи.
Разходите за материали се поемат от КАБ.

ГРАФИК

-

до 15.05.2017 - срок за заявяване на желание за участие на reanimatorite@gmail.com
19.05.2017

- информационна среща за сформиране на екипи

26.05.2017

- информационна среща за споделяне на първоначални идеи

3-9.06.2017

- уъркшоп: дооформяне на идеите и реализация на инсталацията

10.06.2017

- откриване

Откриването на арт инсталацията ще се състои на сцената на Ре-Анимирания площад
„Мусала“ пред Дома на архитекта Варна и ще бъде съпътствана от танцов спектакъл на
CONNECTION CREW VARNA.
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