MGLC/Ustvarjalni center Švicarija in NKD/Nordic Artists' Centre Dale objavljata javni
razpis za umetniško rezidenco na Norveškem v letu 2019.
Na podlagi medinstitucionalne izmenjave med Ustvarjalnim centrom Švicarija (MGLC, Ljubljana) in
rezidenčnim centrom NKD Dale (Dale, Norveška) vabimo vizualne in/ali intermedijske umetnike, ki
prihajajo iz Slovenije ali tu živijo in delujejo, k prijavi na umetniško rezidenco na Norveškem. Izbrani
umetnik se bo udeležil dvomesečne umetniške rezidence v rezidenčnem centru NKD Dale, ki deluje
pod okriljem norveškega ministrstva za kulturo.
V sklopu recipročne izmenjave rezidenčnih umetnikov med MGLC, Ljubljana, ter NKD Dale bo v
poletnih mesecih na rezidenci v Ljubljani bival izbrani norveški umetnik, medtem ko bo umetnik iz
Slovenije odšel na rezidenco na Norveško.
Rok za prijave je 11. februar 2019!
Kandidati se prijavljajo za termin 1. avgust–30. september 2019.
Ustvarjalni center Švicarija (del Mednarodnega grafičnega likovnega centra) je kulturno,
izobraževalno in ustvarjalno središče v osrednjem ljubljanskem mestnem parku Tivoli. Njegov
program sledi konceptu »skupnost, umetnost in narava«, ena od njegovih pomembnih dejavnosti pa je
vodenje umetniških rezidenc, kar se navezuje na razgibano zgodovino stavbe, ki je v preteklosti služila
različnim namenom. Sprva je bila gostišče in hotel, nato pribežališče za begunce, stanovanjski objekt
za socialno šibkejše in umetniški atelje. Rezidenčni program Švicarije je torej tesno povezan z lokacijo
in zgodovino stavbe, ki je v minulih desetletjih že opravljala funkcijo produkcijskega prostora, danes
pa spet omogoča začasen prostor za ustvarjanje trinajstim domačim umetnikom 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.
NKD/Nordic Artists' Centre Dale, ki ga je ustanovilo norveško ministrstvo za kulturo, je
rezidenčni center, ki spodbuja mobilnost in mednarodno mreženje umetnikov s področij vizualne
umetnosti, oblikovanja, arhitekture in lokalno ukoreninjenih praks. NKD je v vasi Dale, upravnem
središču občine Fjaler na zahodni norveški obali.
NKD ponuja rezidenčnim umetnikom priložnost za razmislek, kontemplacijo in nemoteno delo, za kar
so gostom omogočene ugodne bivalne in delovne razmere. Namen rezidenčnega centra NKD je
ustvariti kreativnega mednarodnega duha in krepiti sodelovanje umetnikov iz nordijskih dežel in iz
mednarodnega prostora. Poleg rezidenc so v njem tudi delavnice, seminarji in razstave.
V sklopu rezidenčnega centra NKD je pet opremljenih zasebnih rezidenc v izmeri 50 m², ki so
namenjene gostujočim umetnikom. Zasnova ateljejev omogoča delo v najrazličnejših medijih in
tehnikah. Poleg tega imajo umetniki prost dostop do osrednje delavnice, ki je primerna tako za delo z
lesom kot kovinskimi materiali, do fotografske temnice in grafičnega studia (globoki in ploski tisk).

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 NKD Dale ostali polna dva meseca;

-

inovativne predloge in dobro utemeljene izjave o svoji umetniški praksi;

-

kandidate, ki so pripravljeni sodelovati na skupni predstavitvi (obeh) rezidenčnih umetnikov v
Ustvarjalnem centru Švicarija oziroma v MGLC, Ljubljana;

-

prijavijo se lahko posamezniki ali kolektivi (vendar se v tem primeru sredstva za povračilo
potnih stroškov in štipendija delijo), ne pa tudi ustanove oziroma pravne osebe.

Kaj ponujamo:
-

nastanitev v opremljenem bivalnem ateljeju in dostop do delovnega studia;

-

povračilo potnih stroškov do višine 6000 NOK (608 €);

-

štipendijo 10.000 NOK na mesec (1019 €);

-

produkcijsko infrastrukturo in strokovno pomoč kuratorjev;

-

organizacijsko podporo;

-

možnost javnega dogodka v rezidenčnem centru NKD Dale;

-

skupno predstavitev (skupaj z norveškim umetnikom, ki bo bival v Ljubljani) v Ustvarjalnem
centru Švicarija oziroma MGLC, Ljubljana;

-

promocijo.

Kako se prijaviti:
Za prijavo na razpis ni posebnega obrazca, prijava (nujno v angleškem jeziku) pa naj vsebuje naslednje
podatke:
-

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
načrtovanih dejavnosti!);

-

kontaktni podatki prijavitelja (naslov za vročanje, elektronski naslov, telefonska številka);

-

vizualne materiale (po potrebi) v JPG-formatu, vendar naj ne presegajo 10 MB.

Prijava mora biti v celoti pripravljena v angleškem jeziku, saj bo o kandidatu odločala mednarodna
komisija!
Prednostni kriteriji za izbor kandidatov:
-

kakovost in relevantnost umetniške prakse in delovnega načrta glede na vsebinske smernice
partnerja (NKD Dale);

-

reference prijavitelja o preteklem delu.

O predlogih bo odločala žirija iz NKD Dale. 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 za razpis NKD Dale v »zadeva«)
ali z navadno pošto na naslov Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana
(pripis: razpis NKD Dale). Rok za prijave je 11. februar 2019!
Predlagatelji bodo o izboru obveščeni najkasneje do 15. marca 2019.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov miha.colner@mglc-lj.si ali pokličete na
telefonsko številko 01/241 38 17.
Nepopolnih oziroma pomanjkljivih vlog ne bomo upoštevali.

