Natural Recall

EVOKE YOUR NATURAL ELECTIVE AFFINITIES
Graphic / Communication Project
It’s a project, which will involve on invitation,
up to 40 graphic designers in the international
sphere. The 40 graphic works will be part
of an exhibition with a publication
with texts written by experts.
2014 / 2015
www.naturalrecall.org

Kjære deltager,
har du noen gang opplevd takknemlighet overfor, følt deg rørt
av, følt kjærlighet til eller ømhet for en plante?
Vi tror at det siden tidenes morgen har ligget i menneskets og
naturens sjebne å flettes sammen i utvikling, ledsaget av et slags
åndelig slektskap.
Et slikt åndelig slektskap som kan oppstå spontant, uten
noen åpenbar grunn, eller som kan bli utløst av et minne, av
hengivenhet, eller av ekstraordinære omstendigheter.
Det skjer bare, i nærvær av en viss plante: Tankeassosiasjoner
og minner frembringer plutselig emosjoner og sympati.
Hva om dette skulle være gjensidig? At vi kunne være mottaker
for oppmerksomhet og hengivenhet?
Prosjektet Nature Recall vil nemlig utforske forbindelser mellom
plante og menneske, ved å forske på drivverket i relasjonene
mellom dyre- og planteriket.
2

Briefen
Enestående bånd slik som det mellom menneske og natur
fortjener å bli fortalt og utstilt.
Om du også synes det, delta i prosjektet NATURAL RECALL.
Vi oppfordrer deg til å ta ut ditt åndelige slektskap med en
plante, gjennom grafikk eller skriftlig.
Formidle det båndet som er så sterkt at det oftest er
ubeskrivelig med ord.
Du kan kanskje huske det møtet som bandt din eksistens til den
av en plante i en følelse av takknemlighet og berikelse som er
ment til å vare for evig.
Hver og en av oss opplever denne relasjon ulikt; slipp dermed
løs din kreativitet og uttrykk den!
Fordi hver enkelt plante er en unik levende organisme, som
fører sin egen erfaring og følelser med seg.
Grafiker
40 grafisk designere og bildeskapere over hele verden vil bli
invitert til å delta i dette prosjektet.
(snart vil vi kunngjøre navnene på deltakerne)
Teksforfattere
40 [høydepunkter (eller inntrykk)] refleksjoner vil bli inkludert.
(snart vil vi kunngjøre navnene på teksforfatterne)
Internasjonalt ekspertutvalg
Utvalget skal omfatte internasjonale grafikk- og
kommunikasjonseksperter som spenner fra botanikere til
filosofer, sosiologer, poeter og mange flere, som vil bidra
til og vil støtte kommunikasjonsprosjektene.
(snart vil vi kunngjøre navnene på det internasjonale
ekspertutvalget)
Hvordan du kan delta
Deltakerne vil bli invitert til å delta i prosjektet individuelt
eller i grupper. Det grafiske arbeidet må sendes i PDF eller
høyoppløsningsjpg (minimum 150 dpi) via WeTransfer (www.
wetransfer.com) på epostadressen poster@naturalrecall.org
Vedlagt til manifestet, må du også sende et tekstdokument /
Word- / Pages- / PDFfil
med følgende:
– Kandidatens navn og etternavn!
– Kandidatens hjemland og sted!
– Adresse og epost!
– Telefon!
– Tittel på arbeidet!
– Beskrivelse på ikke mer enn fem hundre (500) tegn,
på engelsk!
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Spesifikasjone
Filene må være i følgende format:
– Størrelse 50 x 70 cm på 150 dpi ( 2953 x 4134 piksler)
– Vertikal layout
– Jpg eller pdf-format.
Frist: 30. september 2014
Dokumentene skal leveres via WeTransfer (https://www.
wetransfer.com) på epostadressen poster@naturalrecall.org
fom 1. juni 2014 tom 30. september 2014.
Utstilling / Katalog / Schedule
Arbeidene til grafikere invitert til prosjektet Natural Recall vil
bli presentert i en utstilling på noen av de mest prestisjefylte
location i Venezia og Treviso, med muligheten for utstillinger i
andre internasjonale byer.
Arbeidene vil bli publisert samtidig i en fin katalog og i en
2015-kalender, trykt på topp kvalitets materiale.
Arbeidene vil bli utstilt på nettstedet www.naturalrecall.
org fra 30. oktober. Hver deltaker vil også få to eksemplarer
av katalogen, som også vil være tilgjengelig på nettet i digitalt
format. Ekstra kopier til alle interesserte kan bestilles mot
fraktkostnader.
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Technical partners
FAVINI (will provide the necessary printing paper for catalogues
and calendars)
DITRE (will print the catalogues and the calendars)
QWERTY (will develop the web site)
SMACK (will provide all the social media communication)

Organisasjon
Natural Recall er et nonprofit internasjonalt kommunikasjonsog grafikkprosjekt, organisert av co.me og Gtower.
Informasjon
For ytterligere informasjon:
www.naturalrecall.org
info.naturalrecall.org
T. +39 0422.541865 (Treviso)
Stefano Meneghetti and Giulia Comba
T. +39 02 3656 1200 (Milano)
Mauro Santella, Giorgia Bimbatti, Pier Antonio Zanini
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Organized by

www.naturalrecall.org
info@naturalrecall.org
Tel +39 0422 541 865
( Treviso - Italy )
Tel. +39 02 3656 1200
( Milan - Italy )

