Pauline Caplet (Belgia)

ÎNTRE CÂINE ȘI LUP
ENTRE CHIEN ET LOUP / BETWEEN DOG AND WOLF
Cluj-Napoca, 11 aprilie – 30 iunie 2019
Apel la participare:
https://fundatiacosman.com/intre-caine-si-lup-expolaroid-2019-apel-laparticipare-1-martie-2019/

Fundaţia Cosman organizează, în perioada 11 aprilie – 30 iunie 2019, în cadrul festivalului
internaţional Expolaroid, expoziţia „Între câine și lup”, dedicată artiștilor utilizând polaroidul și
filmul instantaneu. Între câine și lup este traducerea mot-à-mot a expresiei franceze „entre chien
et loup” care desemnează momentul în care ziua se îmbină cu noaptea, acel moment incert când
nimic nu mai e ceea ce pare a fi. La fel ca în fotografie, o simplă schimbare de lumină poate face
ca realitatea banală să se transforme în vis, sau în coșmar. E momentul în care familiarul devine
nefamiliar – unheimlich – întoarcerea refulatului. Asemănători, câinele și lupul sunt purtători de
valori antinomice : lumină – întuneric, domestic – sălbatic, uman – animal, siguranţă – pericol,
etc. Vă invităm să speculaţi încărcătura poetică a acestui moment și spaţiu intemediar generator
de fantastic, trimiţându-ne candidaturile voastre la adresa fundatiacosman@gmail.com până la
data de 1 martie, inclusiv.
Propunerile trebuie să conţină :
- O scurtă justificare/prezentare a lucrărilor și o scurtă biografie (max. 1 pag.)
- 10 imagini reprezentative (300 dpi)
- Menţionaţi formatul de expunere* (original, print, instalaţie, proiecţie, etc.) tipul de
încadrare dacă e cazul, și dimensiunile la încadrare/expunere
- Datele de contact
*Vom privilegia formatul original, înţelegând prin aceasta formatul ideal în care artistul
dorește să-și expună lucrarea, fie el polaroidul original, print mărit, instalaţie sau altele.
Modalităţile de expunere și de încadrare vor fi discutate de la caz la caz (dacă lucrările sunt
trimise fără ramă, putem pune la dispoziţie rame și șă ne ocupăm de înrămare).
Calendar :
- Până la 1 martie, primirea candidaturilor
- 1 - 10 martie, selecţia participanţilor
- 10 martie – 1 aprilie, primirea lucrărilor**
- 11 aprilie – 30 iunie, expoziţie
- 1 iulie – 31 iulie, returul lucrărilor către artiști***
**Trimiterea lucrărilor va fi asigurată de artiști. ***Returul lucrărilor va fi asigurat de Fundaţia
Cosman.
Organizare: Teodora Cosman, Irina Măgurean
Fundaţia Doina și Octavian Cosman
Str. Andrei Mureșanu 11, et. 1, 400071 Cluj-Napoca
+40 727 757 340
fundatiacosman@gmail.com I www. fundatiacosman.com I www.expolaroid.com

