
Kurátorský rezidenční pobyt 2012  / Curator’s residency program 2012
 
CENTRUM PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ FUTURA VE SPOLUPRÁCI S RESIDEN-
CY UNLIMITED A PODPOROU ČESKÉHO CENTRA NEW YORK, VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA 5-TI TÝDENNÍ REZIDENČNÍ POBYT PRO ČESKÉHO 
KURÁTORA V NEW YORKU S NAVAZUJÍCÍ VÝSTAVOU V KARLÍN STUDIOS V 
ROCE 2013
/ FUTURA - CENTER FOR CONTEMPORARY ART, IN COLLABORATION WITH 
RESIDENCY UNLIMITED AND THE SUPPORT OF CZECH CENTER - NEW 
YORK, IS PLEASED TO ANNOUNCE AN OPEN CALL FOR A 5 WEEK CURA-
TORIAL RESIDENCY IN NEW YORK WHICH WILL BE FOLLOW BY AN EXHI-
BITION PART OF KARLIN STUDIOS 2013 PROGRAM

Podmínky  / Terms and conditions

Termín pro podání přihlášky je 1.2.2012. / Deadline for applications February 1st 2012.

- Rezidence je určena českým kurátorům a teoretikům na poli současného umění. / The residency is open to 
curators and theoreticians in the field of contemporary art of Czech nationality.
- Dostatečná znalost AJ jazyka nutná. / Sufficient knowledge of English language is requested.
- Rezidence se musí uskutečnit mezi 1. březnem a 31. květnem kalendářního roku 2012. / The 5 weeks resi-
dency must take place between March 1st until May 31st 2012.
 
- Centrum pro současné umění FUTURA garantuje hradit vybranému rezidentovi ubytování, Residency Unli-
mited poskytne profesionální podporu a asistenci, České centrum New York uhradí cestovné. Diety nejsou 
hrazeny. V případě zájmu ze strany rezidenta FUTURA pomůže s hledáním vhodného grantu – iniciativa je však 
zcela zásadní. Výsledkem rezidence bude výstava v prostoru Karlín Studios v roce 2013. 
/ FUTURA - Center for contemporary art provides accommodation, Residency Unlimited offers professional 
support and assistance, Czech center New York covers travel costs. Per diems are not included. FUTURA 
can assist applicants in the search for grants, which would cover further costs – initiative is however essen-
tial. Besides, the curatorial project developped during the residency will be finalized with an exhibition part of 
Karlin Studios 2013 program.
 
- Zájemci o rezidenci, prosím posílejte své CV a 1-2 normostrany návrhu výzkumného projektu/plánované 
výstavy v anglickém jazyce v elektronické podobě na adresu virginia@futuraproject.cz Akceptovány budou 
dokumenty .doc a .pdf do 10MB. Přihlášky, které nebudou odpovídat těmto kritériím nebudou zohledněny. 
Rozhoduje kvalita předkládaného projektu. / Please send your updated CV and research project/exhibition 
proposal of maximum 2 pages in English, in .doc or .pdf (up to 10Mb), by email to virginia@futuraproject.cz . 
Resident will be selected only upon quality of the research project/exhibition proposal.
- Výsledky výběrového řízení budou známy nejpozději do 15. února 2012. Výsledky budou zveřejněny na we-
bových stránkách FUTURY a zaslány emailem. / Results of the open call will be announced by February 15th 

2012. The selected resident will be informed via email and result will be also announced online.    
- S případnými dotazy se obraťte na Virginii Vargolskou, koordinátorku rezidenčního programu / For further 
information and/or questions, please contact Virginia Vargolska - residency program coordinator :
virginia@futuraproject.cz

WWW.FUTURAPROJECT.CZ

WWW.RESIDENCYUNLIMITED.ORG


