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Call for Video Works – Forgetting in the Digital Age 

 
 
 
About the Festival: 
This will be the fourth year of Print Screen, Israel's International Digital Culture 
Festival. Just as the "PrintScreen" function captures a screenshot of a computer, 
so too does the festival capture a contemporary screenshot of life in the epoch of 
new media. 
 

 

The festival draws together artists, technologists and digital culture researchers 
for four days of programming at the Holon Cinematheque in Holon, Israel. Print 
Screen includes a wide variety of films, contextual programming, interactive 
presentations, master classes with international artists, workshops, lectures and 
panel discussions.  
 

 
In 2013, more than 2,000 participants took part of the screenings and activities. 
Notable guests included Evan Roth (US),  Johannes Grenzfurthner (AU) and 
Yossi Vardi (IL). More at http://www.printscreenfestival.com. 
 

 

 
About the video program: 
 

 
The theme for 2014’s Print Screen festival is "Forgetting": an examination of how 
memories are formed, stored, and sometimes lost in the age of new media. 
Questions explored will include: how does the network affect the experience of 
memory? Do we have the ability to forget -- and the right to be forgotten -- in a 
world of unlimited memory? In what ways can one escape virtual recording? 
What is the place of the one-time event -- that is, the unique, singular occurrence 
-- in a world where every aspect is documented in the database? And, how is 
loss experienced in a networked era? Does the network allow for eternal life? 
 

 

This is the first year that Print Screen will explore this theme through a curated 
program of video works. Works that touch on the following themes will be 
especially considered: 

 Memory, recording, and recollection in the digital world 
 Forgetting, loss and amnesia 

http://www.printscreenfestival.com/


 Invisibility to the database (including the ability to disappear) 
 Death in the age of new media 
 The promise of eternal, boundless recollection 
 Unique, one-time happenings in the face of digital documentation 

 

 

 

Please submit works that are 10 minutes or under. Works will be selected 
according to their merit, complexity and depth of the concept. 
 

 
To submit work:  
Send an email to printscreen2014.video@gmail.com with the following: 

 Name + nationality of artist(s) 
 Artists website, if applicable 
 Title of work, year, duration. Works must be 10 minutes or under. 
 Link to view the work online (Vimeo, YouTube, etc.). Links to download 

works will not be accepted 
 A brief statement on how the work connects to the theme of this year’s 

Print Screen Festival 
 

 
Deadline: March 14, 2014 
 

 

Selection Notification: Early April, 2104 
Exhibition: April 30 - May 3, 2014 

 

or  printscreen2014.video@gmail.comay be directed to Questions m

.liat@digikits.ch 
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 עבודות וידאו  בנושא שכחה בעידן הדיגיטלי –קול קורא 

 

במקלדת המחשב לוכד תמונת מסך, כך גם הפסטיבל מבקש   PrintScreen--כשם שכפתור ה
להציג תמונה עדכנית של השפעות המהפכה הדיגיטלית על חיינו, ואף להעניק תחזית אפשרית 

מסך. התמונה הנעה שהיא אחד הכלים -ציות צופהלעתיד התחום, וזאת באמצעות מגוון אינטראק
הדומיננטיים ביותר של התרבות הדיגיטלית, משמשת בפסטיבל פרינט סקרין כדי לשקף, לקדם 

הפסטיבל יוצר מודעות ולחדד את הראייה הביקורתית בדבר כוחה והשפעתה של המדיה החדשה. 
ילה פעילה, חוקרת ויוצרת מפגשים בין עולם האמנות לעולם הטכנולוגיה ומעודד קיום קה

 בתחומים אלו.

מתכונת הפסטיבל תכלול תכנית ייחודית של הקרנות בכורה של סרטי דרמה ותעודה בנושא, 
פרזנטציות ומיצגים אינטראקטיביים, סדנאות אמן, פאנלים, הרצאות ומפגשים עם מיטב 

 ..היוצרים החוקרים והדוברים בתחום

פיים איש בתוכנית ההקרנות. לפרטים נוספים: ביקרו בפסטיבל יותר מאל 3102בשנת 

http://www.printscreenfestival.com 

 

 : ההקרנות אודות תכנית

מבט בוחן אל שאלות של יצירה, אחסון  :"שכחה בעידן הדיגיטלי"   הוא 3102הנושא הנבחר לשנת 
שהפסטיבל יתעסק בהם בשנה זו: כיצד הרשת  שאלות נוספות. המדיה החדשהואובדן זכרונות בעידן 

 מחשב בלתי זיכרון של בעולם - להישכח והזכות - לשכוח היכולת את לנו יש האם? מעצבת זיכרונות
 המופע - פעמי החד האירוע של מהו מקומו? מהתיעוד הוירטואלי לברוח אפשר דרכים באילו? מוגבל

כיצד נחווה אובדן ברשת והאם התיעוד , וגם? הנתונים מתועד במסד היבט כל שבו הייחודי, בעולם
 ברשת מעניק לנו חיי נצח?

 :לתוכנית ההקרנות, אנו מחפשים עבודות וידאו קיימות הנוגעות בתמות הבאות

 זיכרון, אחסון והקלטה בעידן הדיגיטלי •

 שכחה ואובדן  •

 (אנונימיות -ד היכולת להיעלם בעולם המתוע) הנתונים ממסד היעלמות •

 החדשה מדיה של בעידן מוות •

 גבולות במאגרי המידע. נצחי וחסר זיכרון של ההבטחה •

 חד פעמיות וייחודיות לנוכח התיעוד הדיגיטלי. התרחשויות •

הקשר לתמה וכן לפי  פי על ייבחרו העבודות.  דקות או פחות 01את יצירותכם באורך של  שלחו אנא
 מורכבות ועומק הקונספט. 

 

 

http://www.printscreenfestival.com/
http://www.printscreenfestival.com/


 :, על המייל לכלול printscreen2014.video@gmail.comלהגיש את העבודות ל יש

 האמן. שם •

 אתר האינטרנט של האמן )אם ישנו( •

 . דקות( 01)עד  .משך, שנת היצירה, העבודה כותרת •

 לא עבודות להורדת ישורים( קYouTube ,Vimeo) להצגת העבודה באינטרנט קישור •
 יתקבלו.

 מילה( בדבר התאמת היצירה לפסטיבל ולתמה.  211הצהרת אמן קצרה )עד  •

 

 3102 מרץ, 02: אחרון להגשה מועד

 3102תחילת אפריל, : על עבודות נבחרות הודעה

 3102 מאי 2 - אפריל 21:  הצגה בפסטיבל

 

 . liat@digikits.ch או printscreen2014.video@gmail.comל להפנות ניתן שאלות
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