MGLC/Ustvarjalni center Švicarija, Ljubljana in Center za sodobno umetnost Parc Saint
Leger, Nievers, Francija objavljata javni razpis za umetniško rezidenco v Pougues-lesEaux v letu 2019.
Na podlagi medinstitucionalne izmenjave med Ustvarjalnim centrom Švicarija (MGLC, Ljubljana) in
Centrom za sodobno umetnost Parc Saint Leger (Pougues-les-Eaux, Francija) vabimo vizualne in/ali
intermedijske umetnike, ki prihajajo iz Slovenije ali v Sloveniji živijo in delujejo, k prijavi na program
umetniške rezidence v Pougues-les-Eaux. Izbrani umetnik se bo udeležil trimesečne umetniške
rezidence v Centru za sodobno umetnost Parc Saint Leger – http://www.parcsaintleger.fr.
Recipročna izmenjava rezidentov med MGLC, Ljubljana ter Centre d'art contemporain Parc Saint
Leger je namenjena kulturni izmenjavi med Francijo in Slovenijo. Na rezidenci v Ljubljani bo najprej
bival izbrani francoski umetnik, medtem ko bo umetnik iz Slovenije (ki ga bodo izbrali francoski
partnerji) odšel na rezidenco v Parc Saint Leger, in sicer v obdobju med 1. septembrom in 30.
novembrom 2019.
Rok za prijave je 17. september 2018!
Kandidati se prijavljajo za termin 1. september–30. november 2019.

Ustvarjalni center Švicarija je kulturno, izobraževalno in ustvarjalno središče, ki se nahaja v
osrednjem ljubljanskem mestnem parku Tivoli in katerega program sledi konceptu »skupnost,
umetnost in narava«. Ena od pomembnih dejavnosti ustvarjalnega centra je vodenje umetniških
rezidenc. Rezidenčni program Švicarije je tesno povezan z lokacijo in zgodovino stavbe, ki je v
preteklih desetletjih že opravljala funkcijo produkcijskega prostora, danes pa ponovno omogoča
začasen prostor za ustvarjanje trinajstim domačim umetnikom in skupinam ter vpeljuje mednarodni
rezidenčni program, čemur so namenjeni trije bivalni ateljeji. Rezidenčni in javni program v središče
postavljata interdisciplinarnost, nagovarjata širšo publiko, vpeljujeta izobraževalne vsebine ter
povezujeta umetnost, družboslovje in naravoslovje.
Parc Saint Léger je center za sodobno umetnost, ki v prvo vrsto postavlja umetniško ustvarjanje,
raziskovalne prakse, odnos med umetniki in publiko ter hkrati vzpostavlja dialog med globalnim
svetom umetnosti in lokalno skupnostjo. Center je lociran v središču nekdanjega zdraviliškega parka
Pougues-les-Eaux, dve uri vožnje od Pariza. Od leta 1998 v prenovljenih stavbah nekdanje polnilnice
steklenic deluje razstavni prostor (460 m2), dokumentacijski center, ki hrani bogato zbirko knjig, in
rezidenčni center, ki gosti številne umetnike z vsega sveta. V sklopu javnih programov, v katere so s
svojimi aktivnostmi pogosto vključeni tudi rezidenčni umetniki, se odvija redna produkcija umetniških
del in skupnostnih projektov, publiciranje knjig umetnika in razstavnih katalogov ter živahen
diskurzivni program, ki se odvija v sodelovanju z lokalnimi in mednarodnimi partnerji.
Koga iščemo:
- vizualne in intermedijske umetnike, ki prihajajo iz Slovenije ali živijo in delujejo v Sloveniji
(državljanstvo ni pogoj), ne glede na starost in umetniški medij;
- kandidate, ki bodo na rezidenci v Parc Saint Leger ostali polne tri mesece;
- natančno utemeljene in sežete izjave o lastni umetniški praksi;
- prijavijo se lahko posamezniki ali kolektivi (vendar se v tem primeru sredstva za povračilo
potnih stroškov in štipendija delita), ne pa tudi ustanove oziroma pravne osebe;
- priporočljivo je imeti vozniško dovoljenje (vendar to ni pogoj!).

Kaj ponujamo:
- nastanitev v opremljenem zasebnem bivalnem ateljeju in dostop do skupnega delovnega
studia;
- povračilo potnih stroškov do največ 300 €;
- štipendijo 1000 €/mesec;
- produkcijsko infrastrukturo in strokovno pomoč tamkajšnjih kuratorjev;
- organizacijsko podporo;
- možnost javnega dogodka v rezidenčnem centru Parc Saint Leger;
- promocijo.
Kako se prijaviti:
Za prijavo na razpis ni posebnega obrazca, prijava (nujno v angleškem jeziku) pa naj vsebuje naslednje
podatke [vse sekcije prijave so priporočljivo združene v en sam dokument]:
- osnovne podatke o prijavitelju (ime, priimek, stalni naslov, kraj bivanja);
- biografijo in portfolio prijavitelja;
- delovni načrt rezidenčnega bivanja (ne zahtevamo novega projekta, ampak zgolj opis lastne
avtorske prakse in načrtovanih dejavnosti);
- kontaktne podatke prijavitelja (naslov za vročanje, elektronski naslov, telefonska številka);
- vizualne materiale v PDF formatu, ki naj ne presega 20 strani in 10 MB (vsi materiali naj bodo
združeni v en sam dokument).
*prijava mora biti v celoti pripravljena v angleškem jeziku, saj bo o kandidatu odločala mednarodna
komisija. Vse sekcije so lahko združene v en dokument (PDF).
Prednostni kriteriji za izbor kandidatov:
- kakovost in relevantnost umetniške prakse in delovnega načrta glede na vsebinske smernice
partnerja (Center za sodobno umetnost Parc Saint Leger);
- reference prijavitelja o preteklem delu.
O predlogih bo odločala žirija predstavnikov Centra za sodobno umetnost Parc Saint Leger, ki jim bo
MGLC posredoval vse veljavne prijave. Sodelovanje med prijaviteljem projekta ter MGLC se začne z
izborom projekta. Prijavitelj se s tem zavezuje k izvedbi projekta pod dogovorjenimi pogoji in v okviru
vsebinskih in terminskih planov izvedbe.
Prijave sprejemamo na elektronski naslov info@mglc-lj.si [s pripisom v polju Zadeva: Za razpis Parc
Saint Leger ali z navadno pošto na naslov Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000
Ljubljana [pripis: razpis Parc Saint Leger]. Rok za prijave je 17. september 2018!
Predlagatelji bodo o izboru obveščeni najkasneje po 1. oktobru 2018.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov miha.colner@mglc-lj.si ali pokličete na
telefonsko številko 030/708 469.
Nepopolna oziroma pomanjkljiva vloga se ne bo upoštevala.

