ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಬಿನಾಲೆಯ ನಾಲ್ಕ ನೇ ಆವೃತ್ತಿ : ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾ ನ
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಬಿನಾಲೆ (Students’ Biennale)ಯ ನಾಲ್ಕ ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಕೊಚ್ಚಿ
ಬಿನಾಲೆ ಪ್ರ ತ್ತಷ್ಠಾ ನ (Kochi Biennale Foundation) ಹಷಿಿಸುತ್ಿ ದೆ.
ಕೊಚ್ಚಿ ಬಿನಾಲೆ ಪ್ರ ತ್ತಷ್ಠಾ ನದ ಬೃಹತ್ತಿ ದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರ ಯತ್ು ದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಬಿನಾಲೆ
ಕಾಯಿಕರ ಮವು ಪೂರಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ತೋಯ ಕಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಾ ವ್ಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಸುಸ್ಥೆ ರವಾಗಿಸಲು
ಬಹಳಷ್ಟು ನೆರವಾಗುತ್ಿ ದೆ. ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ ಸಾಂಕಾರ ಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾಲ್ಘಟ್ು ದ ಸವಾಲುಗಳ
ಸನ್ನು ವೇಶದಲ್ಲಿ , ಎಾಂದಿಗಿಾಂತ್ಲೂ ಈಗ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ಬಿನಾಲೆಯು ಅರ್ಿಪೂರ್ಿ,
ವಿಭಿನು , ಅನನಾ ವಾದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಒದಗಿ ಬರಲ್ಲದೆ.
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಬಿನಾಲೆಯ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನು ಆನೆಿ ೈನ್ ಪ್ರ ದಶಿನ(online exhibition) ವ್ನಾು ಗಿ
ವಿನಾಾ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಜೊತೆಗೆ, ಆನೆಿ ೈನ್ ಕಲಾ ವಿಚಾರ-ವಿನ್ನಮಯ ಹಾಗೂ ಕಲಾಶಿಬಿರಗಳನ್ನು
ಇದರ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಹಮಿಿ ಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕರ ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ ಪ್ರಿಸ್ಥೆ ತ್ತಯನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಥ ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮವ್ನ್ನು ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
೨೦೨೦ರ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ಬಿನಾಲೆಯ ಆವೃತ್ತಿ ಯನ್ನು ಐವ್ರು ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಕಲಾಶಿಕ್ಷಕರು
ಕ್ಯಾ ರೇಟ್ (curate) ಮಾಡಲ್ಲದ್ಯಾ ರೆ: ಅದಿೋಪ್ ದತ್ಿ , ಅರ್ಿನಾ ಹಂದೆ, ಮನೋಜ್ ವೈಲೂರ್, ಸುರೇಶ್
ಕೆ. ನಾಯರ್ ಹಾಗೂ ವ್ಸುಧಾ ತೋಜೂರ್ ಅವ್ರುಗಳು ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ ಬಿನಾಲೆಯ ಕ್ಯಾ ರೇಟ್ರ್
ಗಳಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ. ಸುದಿೋಘಿ ಕಾಲ್ದ ಕಲಾನ್ನಮಾಿರ್ ಮತ್ತಿ ಕಲಾಕೆಷ ೋತ್ರ ದ ಜ್ಞಾ ನ, ಶಿಕ್ಷರ್ದ ಅನ್ನಭವ್
ಮತ್ತಿ ಯುವ್ ಕಲಾವಿದರಾಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ್ ಹಾಂದಿರುವ್ ತಂಡ ಇದು.
ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು:
ಕೊೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕಾರ ಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನ ಹಿನೆು ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ಬಿನಾಲೆಯು ಆನೆಿ ೈನ್
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ಿ ದೆ. ಪ್ರ ದಶಿನ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರ-ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಯ
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ. ರಾಷ್ಟು ರಮಟ್ು ದ ಪ್ರರ ತ್ತನ್ನಧಾ ವ್ನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಥಕೊಾಂಡು ಕ್ಯಾ ರೇಟ್ರ್ ಗಳ ಸಮಿತ್ತಯು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಲ್ಲದೆ. ಆಯಾ
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ -ಕಲಾಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನ್ನಮಾಿರ್ದ ಖಚ್ಚಿನ ರೂಪ್ದ ಸಹಾಯಧನ (production
grant) ದೊರಕಲ್ಲದೆ.
ಈ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ಬಿನಾಲೆಯ ಪ್ರ ದಶಿನದ ಭಾಗವಾಗಿ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುವ್ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ
ಕಲಾಕೃತ್ತಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಆನೆಿ ೈನ್ ಪ್ರ ದಶಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ಪ್ಡಿಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ. ಕೇವ್ಲ್
ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ರೂಪ್ದ ಕೃತ್ತಗಳಲ್ಿ ದೆ ಎಲ್ಿ ರಿೋತ್ತಯ ಕಲಾತ್ಿ ಕ ಅಭಿವ್ಾ ಕ್ತಿ ಗೆ ಅವ್ಕಾಶವೂ ಇರಲ್ಲದೆ.
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ಈ ಪ್ರ ದಶಿನದ ಎಲ್ಿ ಅಾಂಶಗಳು— ಅಾಂದರೆ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ- ಕ್ಯಾ ರೇಟ್ರ್ ಗಳ ನಡುವ್ರ್ ಒಡನಾಟ್,
ಪ್ರ ದಶಿನಕೆಕ ಅವ್ಶಾ ಕವಿರುವ್ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳು— ಎಲ್ಿ ವೂ ಆನೆಿ ೈನ್ ಮುಖಾಂತ್ರವೇ ನಡೆಯಲ್ಲವೆ.
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾ ರೇಟ್ರ್ ಗಳು ಸಧಾ ವಾದಷ್ಟು ಆನೆಿ ೈನ್ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಸಧಾ ತೆಗಳ ನೆರವ್ನ್ನು
ಒದಗಿಸ್ಥ ಕೊಡಲ್ಲದ್ಯಾ ರೆ. ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಮಾಧಾ ಮದ ಮೂಲ್ಕ ಕಾಯಿ ನ್ನವ್ಿಹಿಸಲು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು
ತ್ತಾಂತ್ತರ ಕ ಹಾಗೂ ದ್ಯಖಲ್ಲೋಕರರ್ದ (technical and documentation) ಎಲ್ಿ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು
ಬಳಸ್ಥಕೊಳುಳ ವಂತೆ ವ್ಾ ವ್ಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
ಪ್ರ ದಶಿನದ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಕಲಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಅತ್ತರ್ಥ ಬೋಧಕರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕ್ಯಾ ರೇಟ್ರ್ ಗಳು ಈ
ಕಲಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನ್ನವ್ಿಹಿಸುವ್ರು.
ದಿನಾಾಂಕ್ಗಳು:




ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಾಂಕ: ೧೫ ನವೆಾಂಬರ್ ೨೦೨೦
ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ ಕಲಾ-ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಪ್ಟ್ಟು ಪ್ರ ಕಟ್: ೦೧ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ ೨೦೨೦
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ಬಿನಾಲೆ ಪ್ರ ದಶಿನದ ಆರಂಭ: ೨೧ ಫೆಬರ ವ್ರಿ ೨೦೨೧

ಅರ್ಿತೆ:
ಯಾವುದೇ ಭಾರತ್ತೋಯ ಶಿಕ್ಷರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಫ್.ಎ ಮತ್ತಿ ಎಾಂ.ಎಫ್.ಎ (ಅರ್ವಾ
ಸಮಾನಾಾಂತ್ರ ಕೊೋರ್ಸಿ) ವಾಾ ಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿ ರುವ್ವ್ರು ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಅಹಿರಾಗಿರುತ್ತಿ ರೆ.
ಅರ್ಜಿ ವಿವರ:
ಅಜಿಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತಿಮಾಡಿ: http://kochimuzirisbiennale.org/sbapplications
ಹೆಚ್ಚಿ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ: http://www.kochimuzirisbiennale.org/students-biennale/
ಅಜಿಿ ತ್ತಾಂಬಲು ಸಹಾಯಕೆಕ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ್ನಸ್ಥ: http://kochimuzirisbiennale.org/sbhelp
ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ಬಿನಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿದಾ ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ಕ್ತಿಸ್ಥ:
studentsbiennale@kochimuzirisbiennale.org
ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಾಂಕ: ೧೫ರ ನವೆಾಂಬರ್ ೨೦೨೦, ಸಂಜೆ ೫ ಗಂಟೆ (ಭಾರತ್ತೋಯ
ಕಾಲ್ಮಾನ).
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