
    

    

WWW.FUTURAPROJECT.CZWWW.FUTURAPROJECT.CZWWW.FUTURAPROJECT.CZWWW.FUTURAPROJECT.CZ    
VISEGRADFUND.ORGVISEGRADFUND.ORGVISEGRADFUND.ORGVISEGRADFUND.ORG    

    

    

UMĚLECKÉ REZIDENCE – VISEGRÁDSKÝ REGION  / 

ARTIST RESIDENCIES – VISEGRAD REGION 
 

1. VARŠAVA / WARSAW (POLAND) – ZÁMEK UJAZDOWSKI  WWW.CSW.ART.PL 

2. BUDAPEŠŤ / BUDAPEST (HUNGARY) – STUDIO FOR YOUNG ARTISTS 
HTTP://STUDIO.C3.HU/  

3.  BRATISLAVA (SLOVAKIA) -  SPACE    WWW.PRIESTOR.CRAZYCURATORS.ORG 
 
4. BUDAPEŠŤ / BUDAPEST (HUNGARY) - AQB RESIDENCY 
HTTP://HAGGENMACHER.HU/ENG/RESIDENCY.PHP 

 
 

PODMÍNKY / PODMÍNKY / PODMÍNKY / PODMÍNKY / CONDITIONSCONDITIONSCONDITIONSCONDITIONS    

    

----    Termín pro podání přihlášky do 20.7.2012Termín pro podání přihlášky do 20.7.2012Termín pro podání přihlášky do 20.7.2012Termín pro podání přihlášky do 20.7.2012    / Deadline for applications July / Deadline for applications July / Deadline for applications July / Deadline for applications July 
20.7.201220.7.201220.7.201220.7.2012 

- Rezidence jsou určeny českým umělcům, nebo umělcům, kteří dlouhodobě působí na 
české výtvarné scéně / All residencies are geared for artist of Czech origin, or artists 
operating on a long term basis in Czech Republic. 

- Aplikanti musí být profesionální umělci nebo studenti uměleckých vysokých škol pracující s 
formou vizuálního umění / Applicants must be professional artists or university students who 
operates in the field of visual art. 

- Dostatečná znalost AJ jazyka nutná / Sufficient knowledge of English language is vital. 

- Zájemci mají možnost se přihlásit pouze na jednu ze tří nabízených rezidencí. / Applicants 
may apply to one residency only. 

- Odborná komise složená ze zástupců FUTURY vybere v prvním kole pět kandidátů pro 
každou ze tří destinací. V druhém kole si poté partnerská instituce vybere jednoho 
kandidáta, který se kvalifikuje k účasti na rezidenčním pobytu v její organizaci. (Zámek 
Ujazdowski si v tomto případě vyhrazuje právo žádného kandidáta nevybrat); Rezidenční 
pobyt je však garantován pouze v případě, že umělec uspěje v grantovém řízení 
Mezinárodního Visegrádského Fondu (UZÁVĚRKA 10.Září 2012). V případě, že 
umělec grant nedostane, závisí rozhodnutí o uskutečnění rezidence na 



partnerské organizaci. 
Poté obdrží stipendium ve výši 2250 eur, které slouží jako diety,Poté obdrží stipendium ve výši 2250 eur, které slouží jako diety,Poté obdrží stipendium ve výši 2250 eur, které slouží jako diety,Poté obdrží stipendium ve výši 2250 eur, které slouží jako diety, cestovné a příspěvek  cestovné a příspěvek  cestovné a příspěvek  cestovné a příspěvek 
na materiál. Ubytování, studio a odbornou asistenci zajišťuje partnerská organizace.na materiál. Ubytování, studio a odbornou asistenci zajišťuje partnerská organizace.na materiál. Ubytování, studio a odbornou asistenci zajišťuje partnerská organizace.na materiál. Ubytování, studio a odbornou asistenci zajišťuje partnerská organizace. / 
In the first round five artists will be selected for every destination by a committee of FUTURA 
deputies. In the second round respective organization select on candidate from the shortlist 
provided. (Ujazdowski Castle reserve right not to select any candidate). 
The residency is guaranteed only if selected artist succeeds in the grant application of the 
International Visegrad Fund (DEADLINE September 10th2012). In case of not 
being succesful in receiving this grant, final decision about realising the residency stay lies 
upon the partner organisation.  
The grant The grant The grant The grant is is is is a a a a scholarship of 2250 Euros, which is to cover hisscholarship of 2250 Euros, which is to cover hisscholarship of 2250 Euros, which is to cover hisscholarship of 2250 Euros, which is to cover his/her/her/her/her per diem, travel  per diem, travel  per diem, travel  per diem, travel 
and production buand production buand production buand production budget. dget. dget. dget. Accommodation, studio and assistence is provided from Accommodation, studio and assistence is provided from Accommodation, studio and assistence is provided from Accommodation, studio and assistence is provided from 
respective organizations. respective organizations. respective organizations. respective organizations.     
 
- Zájemci o rezidenci/rezidence, prosím posílejte své přihlášky (viz příloha) společně 
s aktualizovanou verzí svého CV a portfolia v anglickém jazyce na caroline@futuraproject.cz. 
Akceptovány budou pouze dokumenty .doc, .docx a .pdf do velikosti 10 Mb. Přihlášky, 
které nebudou odpovídat těmto kritériím nebudou zohledněny. /  
Applicants for residencies, please send your applications (form attached) accompanied with 
an updated CV and portfolio in English, in .doc, .docx or .pdf (up to 10Mb) to 
caroline@futuraproject.cz. Applications missing any required attachments, or including only 
a Czech version of artists portfolio, will not be considered. 
 
- Výsledky výběrového řízení budou známy do poloviny srpna 2012. Vzhledem 
k předpokládanému vysokému počtu zájemců budou kontaktováni pouze ti, kteří se 
dostanou mezi prvních 5 kandidátů a posléze ti, kteří byli na rezidenci vybráni. Neobdržíte-li 
tedy žádnou zprávu do 31.8.2012, bohužel jste nebyli na rezidenční pobyt pro rok 2013 
vybráni. Konečné výsledky budou rovněž zveřejněny na webových stránkách FUTURY. /  
Results of the open call will be announced by mid August 2012. Selected artists will be 
informed via email. Due to the expected high number of applicants, we will contact only 
artists who have been shortlisted. No news until August 31st unfortunately means, that 
candidate has not been selected. Final results will be also announced on FUTURA website. 
 
 
S případnými dotazy se prosím obracejte na Caroline Krzyszton, koordinátorku rezidenčního 
programu: caroline@futuraproject.cz  / With any questions please contact Caroline 
Krzyszton, the residency program coordinator: caroline@futuraproject.cz 


