Rezidencija Poznanėje iliustratoriams ir kitų sričių menininkams
ZAMEK kultūros centras kviečia teikti paraiškas rezidencijai 2016 m. Poznanėje,
Lenkijoje.
Rengiamos dvi rezidencijų programos – įvairių sričių menininkams ir iliustratoriams
atskirai. Organizatoriai apmoka pragyvenimo ir kelionės išlaidas, skiria dienpinigius, suteikia
papildomų finansinių atlygių už susitikimus su visuomene.
Tema – multikultūriškumas ir tapatybės problema.
Taip pat laukiamos urbanistinės animacijos, gatvės meno projektų pasiūlymų.
Rezidencijos trukmė – 1-3 mėn. Rezidencijos dalyvis įsipareigoja kiekvieną mėnesį
surengti po du atvirus viešus renginius įtraukiant publiką.
Animacijos kūrėjams ir iliustruotojams siūlomos rezidencijos trukmė – 4-8 mėn. Jos metu
siekiama sukurti urbanistinio St. Martin gatvės apipavidalinimo projektą, kurį parengti padės
Zamek kultūros centro komanda.
Pirmojoje programoje gali dalyvauti vienas menininkas, animatorių programoje –
menininkas arba grupė.
Paraiškas galima siųsti iki 2015 m. rugpjūčio 7 d. Atrinkti kandidatai bus pakviesti
pokalbiui. Rezultatai bus paskelbti rugsėjo 18 d. Komisiją sudaro: Anna Hryniewiecka – ZAMEK
Kultūros centro direktorė, Zofia Starikiewicz, Maciej Szymaniak, Jagna Domżalska. ZAMEK išrinks
keturis projektus rezidencijai ir vieną gatvės meno projektą.
Teikiant paraišką reikia siųsti užpildytą formą (rasite LDS puslapio skiltyje
“Rezidencijos”), CV ir portfolio skaitmeniniu formatu ir spausdintine kopija, motyvacinį laišką,
tikslų darbų rezidencijos metu planą, pasiūlymą dėl renginių su publika organizavimo, projekto
tvarkaraštį, Jūsų planuojamo projekto sąmatą, projekto autorinių teisių deklaraciją.
Jei aplikuojate į konkretaus produkto sukūrimo projektą, pridėkite būsimo produkto
koncepciją ir aprašymą, eskizus.
Teikiant paraišką animacijos rezidencijai, pateikite užpildytą formą, CV ir portfolio
skaitmeniniu formatu ir spausdintine kopija, motyvacinį laišką, idėjos aprašą, tikslų darbų
rezidencijos metu planą ir kt. reikalingą informaciją.
Visą medžiagą su prierašu ARTIST-IN-RESIDENCY PROGAMME siųsti adresu:
Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, Poland
Kontaktai pasiteirauti: j.domzalska@ckzamek.pl
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