V rámci mezinárodního projektu CreArt Vás statutární město Pardubice a město Linz/Rakousko
spolu s Galerií města Pardubic oslovují s nabídkou na

umělecký rezidenční pobyt v Linzi/Rakousko 2016
PŘIHLÁŠKA 2016 A TERMÍNY
Město Linz/Rakousko zve 8 umělců z měst, zapojených do umělecké sítě CreArt, k dvouměsíčnímu tvůrčímu
rezidenčnímu pobytu v Atelierhaus Salzamt ve dvou následujících termínech:

květen/červen 2016
červenec/srpen 2016
MÍSTO ATELIÉRU A UBYTOVÁNÍ
Atelierhaus Salzamt, Linz, Rakousko. Atelierhaus Salzamt, umístěný přímo na Dunaji, je místem pobytu a
setkávání umělců, a je ve správě města Lince. Je to krásná stará budova renovovaná v roce 2009 se světlými
ateliéry a malou restaurací nabízející místní jídla. V budově se nachází pět ateliérů pro účastníky uměleckých
stáží, čtyři pro místní umělce z Lince nebo Horního Rakouska, ubytování pro zahraniční umělce a výstavní
prostory. Více informací získáte na Res Artis, Wikipedii, Facebooku nebo na stránce blog.salzamt-linz.at.
FINANČNÍ PODMÍNKY
Hostující organizace Atelierhaus Salzamt uhradí umělci cestovní výdaje do Lince (až do výše 600 eur). Využití
ateliéru a ubytování je zdarma. Kromě toho bude umělcům vyplaceno pobytové stipendium 1000 eur měsíčně
(250 eur týdně).
KDO MŮŽE PODAT ŽÁDOST
Umělci narození, pracující, žijící či pravidelně vystavující v některém z účastnických měst CreArtu, programu pro
kulturní výměnu. V České republice je zapojeno město Pardubice. Upřednostňujeme různorodou tvorbu.
Mohou se přihlásit výtvarní umělci s vysokoškolským vzděláním v oboru umění. Pokud žadatel nemá
vysokoškolské vzdělání, musí prokázat rovnocenné výsledky ve svém umělecké dráze.
ZAUJALO VÁS TO?
On-line přihláška je k dispozici zde: http://creart-eu.org/content/artists-residence-linz-2016
K on-line přihlášce přiložte 1 dokument ve formátu PDF obsahující:
1. Naskenovanou kopii občanského průkazu nebo pasu
2. zkrácenou verzi životopisu
3. zdokumentované nejnovější práce související s projektem (ne více než 5 obrázků)
4. krátký písemný návrh projektu (ne více než jedna strana A4).
5. Vaši žádost odešlete také na mail: lucie.brizova@mmp.cz
Jakmile bude přihláška doručena, dostanete automatické potvrzení e-mail.
Budou přijímány pouze žádosti s úplnými informacemi a předložené do 30. listopadu 2015.
Atelierhaus Salzamt Linec zváží Vaši žádost a bude Vás informovat do 15. prosince 2015.
DALŠÍ INFORMACE:
Kontaktujte nás s jakýmikoli dotazy:
 koordinátorka projektu CreArt , vedoucí odd. kultury a CR, MmP Lucie Břízová lucie.brizova@mmp.cz
 manažerka Galerie města Pardubic Ivana Panochová panochova@gmpardubice.cz
Více informací: www.pardubice.eu/projekty/projekty-spolufinancovane-z-dotacnich-programu/creart

www.creart-eu.org/activities

