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______________________________________________________________________________ 
 

I Am Where You Are 
 

Open Call for Architects 

 

The curating team of the Cyprus Pavilion for the Venice Biennale of Architecture invites practicing 

architects in Cyprus to send material that will be presented within the Cyprus Pavilion upcoming 

exhibition I am Where You Are. 

 

The Cyprus Pavilion will encompass material dealing with binaries that exist in the built and cultural 

landscape of the country. The collected material will be edited in an attempt to deconstruct these 

binaries that define our cultural perceptions in and about Cyprus. Innovative artist Matthieu Tercieux 

will orchestrate the multiplicities of the collected material into an interactive and engaging digital 

platform (for previous relevant work of Matthieu Tercieux, please refer to 

https://vimeo.com/257451962). 

*Selected works will receive credit in the press and publication material to be disseminated for the 

Cyprus Pavilion. 

 

Nature of Material 

We are interested in moments of completed architectural projects where the human activities become 

the protagonists over the built environment. Preferably, we request documentation of architectural 

works that celebrate the human practice in spaces. 

In addition to the quality of the architectural moments of the built environment, we would like to reveal 

the unexpected, the spontaneous, the experience that is not dictated by the initial Programme and the 



project’s requirements. In case that this is not feasible for some authors, the material will be treated and 

collaged during the production of the installation. 

 

Among others, the Architectural Moments may be:  

steps, staircases, ramps and pauses/ benches and paths/ walls/ courtyards/ voids/ exteriors and 

interiors/ roofs/ water elements/ green or dry landscapes/ realms of shadows and light. 

Within the documented material we are interested in focusing on human activities that are related to 

the everyday rituals, which may be but are not limited to:  

resting, working, moving, eating, socializing, acting, washing, watching 

 

Format of Requested Material: 

A. Video(s), preferably in High Definition 

B. High Definition still image(s) in jpeg or in any other image format.  

C. Section related to the sent images/videos in jpeg or in any other image format 

D. 3D model file (Format .obj and/or .dae), preferably not more than 2MB. 

*We preferably would like to receive all of the above material for each submitted work. However, we will 

also accommodate material in either of the above formats.   

 

How to apply: 

You need to apply through a digital submission via wetransfer.com to the following email: 

cypruspavilion.venicebiennale@gmail.com 

 

Please clearly mark your submission as ARCHITECTS Venice 2018 and provide  

1. details of the project 

a. short description of the work and its relevance to the call, max 200 words 

b. name of the project, authors, year of completion, type of project, place (format .doc) 

2. full contact details (email address, phone number & website if there is one) 

 

 

mailto:CyprusPavilion.VeniceBiennale@gmail.com


Number of submitted projects: unlimited  

Deadline of the submission: 16.03.2018 

Announcement of the selected projects: 26.03.2018 

 

The list of selected works will be exhibited at the Cyprus Pavilion at the Venice Biennale from the 24th of 

May to the 24th of November 2018. It will also be announced in websites and will be published in the 

media. 

The selection committee includes the curators and team members of the Cyprus Pavilion. 

 

For further inquiries please contact us at: 

cypruspavilion.venicebiennale@gmail.com 

https://www.facebook.com/CyprusPavilionBiennale2018 

www.arc.unic.ac.cy/iamwhereyouare/  

 

 

Είμαι Σζιαμαί που Είςαι | I am Where you Are 

Ανοικτθ Πρόςκληςη προσ Αρχιτέκτονεσ 

Η επιμελθτικι ομάδα του Κυπριακοφ περιπτζρου τθσ 16 θσ Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικισ Βενετίασ, προςκαλεί αρχιτζκτονεσ εν ενεργεία να αποςτείλουν 
βίντεο και οπτικό υλικό το οποίο κα παρουςιαςτεί ςτθν επικείμενθ ζκκεςθ του 
Κυπριακοφ Περιπτζρου  Είμαι Τηιαμαί που Είςαι |I Am Where You Are. 

Το Κυπριακό Περίπτερο κα περιλαμβάνει υλικό που διαπραγματεφεται διπολικζσ 
δυαδικότθτεσ που ενυπάρχουν ςτο δομθμζνο, πολιτιςμικό και κοινωνικό τοπίο τθσ 
χϊρασ. Το υλικό που κα ςυλλεχκεί κα χρθςιμοποιθκεί με ςτόχο τθν αποδόμθςθ 
αυτϊν των δίπολων που κακορίηουν τισ πολιτιςτικζσ μασ αντιλιψεισ τόςο στην όςο 
και για τθν Κφπρο. Ο πρωτοποριακόσ καλλιτζχνθσ Matthieu Tercieux κα ςυγκεντρϊςει 
τισ πολλαπλζσ μορφζσ του υλικοφ ςε μια διαδραςτικι ψθφιακι πλατφόρμα (για 
προθγοφμενα ςχετικά ζργα του Matthieu Tercieux,   ςτο 
https://vimeo.com/257451962). 

mailto:cypruspavilion.venicebiennale@gmail.com
https://www.facebook.com/CyprusPavilionBiennale2018
https://www.arc.unic.ac.cy/iamwhereyouare/
https://vimeo.com/257451962


 
* Τα επιλεγμζνα ζργα κα λάβουν τισ δζουςεσ αναφορζσ ςτα ψθφιακά και ζντυπα 
μζςα κακϊσ και ςτο υλικό που κα διανζμεται ςτο Κυπριακό Περίπτερο.  

Φφςη του υλικοφ 

Οι ςτιγμζσ κατά τισ οποίεσ θ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα πρωταγωνιςτεί ζναντι του 
δομθμζνου περιβάλλοντοσ βρίςκονται ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντόσ μασ. 
Ιδανικά, αναηθτοφμε υλικό γφρω από αρχιτεκτονικά ζργα που αναδεικνφουν τθν 
ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα ςτο χϊρο.  

Πζρα από τθν ποιότθτα των αρχιτεκτονικϊν, ζχουμε πρόκεςθ να φζρουμε ςτο 
προςκινιο το απρόβλεπτο και το αυκόρμθτο, τθν εμπειρία που δεν υποβάλλεται από 
το αρχικό πρόγραμμα και τισ αρχικζσ προδιαγραφζσ του κάκε ζργου. Στθν περίπτωςθ 
που αυτό δεν είναι δυνατόν, το υλικό κα τφχει επεξεργαςίασ κατά τθν παραγωγι τθσ 
εγκατάςταςθσ.  

Μεταξφ άλλων, οι Αρχιτεκτονικζσ Στιγμζσ μπορεί να είναι: ςκάλεσ, ράμπεσ και ςτάςεισ 
, παγκάκια και διαδρομζσ, τοίχοι, αυλζσ , κενά, εξωτερικοί και εςωτερικοί χϊροι, 
ςτζγεσ,  πράςινα ι ξθρά τοπία, πεδία ςκιάσ και φωτόσ.  

Μασ ενδιαφζρει να επικεντρωκοφμε ςε κακθμερινζσ τελετουργίεσ, οι οποίεσ μπορεί 
να είναι αλλά δεν περιορίηονται ςτισ: ξεκοφραςθ, εργαςία, δράςθ, διακίνθςθ και 
ςτάςθ, τρϊγειν και ςυντρϊγειν, κοινωνικοποίθςθ, παιχνίδι.  

 

Μορφθ υλικοφ 

 Βίντεο, κατά προτίμθςθ ςε  υψθλι ευκρίνεια  
 Εικόνα/εσ ςε High Definition  (jpeg ι άλλθσ μορφισ εικόνα) 
 Τομι που να αναφζρεται ςτισ εικόνεσ /βίντεο που κα αποςταλοφν  
 3D Μοντζλα (Format.obj και/ι .dae), κατά προτίμθςθ όχι μεγαλφτερα των 

2MB. 

*Όπου είναι δυνατό, παρακαλοφμε να αποςτείλετε όλεσ τισ πιο πάνω μορφζσ του 
υλικοφ. Αν αυτό δεν είναι δυνατό κα γίνουν δεκτζσ και αιτιςεισ ςε μία ι κάποιεσ από 
τισ πιο πάνω μορφζσ.   

Δηλώςτε ςυμμετοχθ 

Η αίτθςθ πρζπει να υποβλθκεί ςε ψθφιακι μορφι μζςω wetransfer.com ςτο 
CyprusPavilion.VeniceBiennale@gmail.com 



Παρακαλείςτε να ςθμειϊςετε με ςαφινεια τθν υποβολι ςασ ωσ                  
ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ Βενετία 2018  και να δϊςετε: 

1. τοιχεία έργου 

α. ςφντομθ περιγραφι του ζργου και τθσ ςυνάφειασ του με τθν ανοικτι πρόςκλθςθ 

(μζγιςτοσ αρικμόσ λζξεων:200)                                                                                                  β. 

όνομα ζργου και αρχιτζκτονα/κτόνων, χρονολογία ςυμπλιρωςθσ του ζργου,      είδοσ 

ζργου, τοποκεςία 

2. τοιχεία επικοινωνίασ: θλεκτρονικι διεφκυνςθ, κινθτό τθλζφωνο, και, αν υπάρχει, 

ιςτοςελίδα 

Αριιμόσ αιτθςεων: απεριόριςτοσ 

Σελευταία μέρα υποβολθσ: 19.3. 2018 

Ανακοίνωςη των επιλεγμζνων ζργων: 26.3.2018 

 

Η λίςτα με τα επιλεγμζνα ζργα κα παρουςιαςτεί ςτο Κυπριακό περίπτερο ςτ θν 
ζκκεςθ Μπιενάλε Αρχιτεκτονικισ Βενετίασ, από τισ 24 Μαΐου μζχρι τισ 24 Νοεμβρίου 
2018. Θα περιλθφκεί επίςθσ ςτο ψθφιακό και ζντυπο ενθμερωτικό υλικό.  

Η επιτροπι επιλογισ αποτελείται από τουσ επιμελθτζσ και μζλθ τθσ επιμελθτικισ 
ομάδασ.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε 
ςτο: CyprusPavilion.VeniceBiennale@gmail.com 
 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το Κυπριακό περίπτερο ςτθν  Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικισ Βενετίασ 2018:   
 
http://www.architecture.org.cy/index.php/architektonika-themata/biennale 

https://www.facebook.com/CyprusPavilionBiennale2018/ 

www.arc.unic.ac.cy/iamwhereyouare/  
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