Komenskega 8, SI-1000 Ljubljana
T: + 386 1 433 04 64
E-mail: zdslu@zveza-dslu.si
Ljubljana, 31. januar 2019

Razpis za umetniško rezidenco v Cité des Arts v Parizu 2019
1. Namen razpisa
Namen razpisa je prijava za bivanje in ustvarjanje v umetniški rezidenci v Cité des Arts v Parizu, s čimer
želimo avtorjem omogočiti delovanje v mednarodnem prostoru. Z umetniško rezidenco omogočamo
vzpostavljanje stikov z lokalnimi umetniki in institucijami.
2. Razpoložljivi termini
Umetniško rezidenco ZDSLU lahko koristite od meseca maja do decembra 2019. V rezidenčnem ateljeju
lahko bivate in ustvarjate največ dva meseca. Umetniški svet ZDSLU si pridržuje pravico, da lahko po
predhodnem dogovoru s kandidati, sam razporeja termine.
3. Razpisni pogoji in izpolnjevanje pogojev razpisa
Kandidati/tke morejo za prijavo v rezidenčni atelje izpolnjevati naslednje pogoje:
- članstvo v Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov (v enem od regionalnih društev)
- poravnane obveznosti (plačilo članarine) do regionalnega društva in ZDSLU
- reference in odmevni projekti posameznika.

Za uspešno prijavo v rezidenčni atelje je potrebno predložiti:
- projektno nalogo oziroma “Project file” v angleškem jeziku (zadostuje že ena
tipkana stran)
- CV v angleščini
- nekaj slikovnega materiala.
4. Splošni pogoji bivanja v Parizu in plačilo
V Cité des Arts znaša letošnja mesečna najemnina rezidenčnega ateljeja 495,00 € za eno osebo. V primeru,
če bo atelje obiskalo več oseb, vam v 4. a/ točki razpisa prilagamo tudi cenik, kjer lahko preverite višino
stroškov bivanja vaših gostov/družinskih članov, če morda načrtujete, da se vam bo v ateljeju pridružil še
kdo. Osebe, ki bi morebiti z vami delile atelje, morate obvezno prijaviti (vse posledice morebitnih
nepravilnosti nosi avtor sam). Ponudba raznih dodatnih aktivnosti in možnosti, ki so vam v Cite-ju na voljo,
je pestra in vsebuje med drugim tudi uporabo parkirišča, učenja francoskega jezika in možnost
razstavljanja.

NOVOST: Strošek akontacije za vašo rezervacijo ateljeja v Parizu prevzema ZDSLU. Za tak korak smo se
odločili, ker to akontacijo zahtevajo v Cité des Arts in da umetnikom olajšamo stroške ob obisku
rezidenčnega ateljeja.
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4.a DODATNI MESEČNI STROŠKI v letu 2019 v EUR
(celoten cenik je na voljo v priponki)

Dodatna plačila za kratko bivanje
1 mesec
2 meseca
3 mesece
4 mesece

150,00
66,00
25,00
15,00

Dodatna noč
Umetnikov sostanovalec
Spremljevalec za celotno obdobje bivanja v ateljeju
Obiskovalec (kratek obisk)
Obiskovalec (za teden ali manj)
Otrok do 7 let
Otrok do 7 let (za teden ali manj)

40,00
133,00
160,00
233,00
129,00
117,00
64,00

Gibljivi stroški / podaljšanje bivanja za en mesec

120,00

Ostali stroški so razvidni v priloženem ceniku.
5. Kontaktne informacije
Več informacij dobite na spletni strani Cité des Arts www.citedesartsparis.net, pod zavihkom vprašanja
(FAQ) – zadnji zavihek v zgornjem desnem kotu. Za vsa vprašanja v zvezi z bivanjem v Parizu smo vam na
voljo:
Petra Kosi, vodja projektov ZDSLU
E: petra.kosi@zdslu.si
T: 051 305 033 / 01 433 04 64
6. Rok za oddajo prijavnic na poziv
Rok za oddajo vlog prične teči 31. januarja in se zaključi 28. februarja 2019.
7. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v Galeriji ZDSLU (Komenskega 8, Ljubljana) vsak delovnik od
09.00 do 17.00. Razpisno dokumentacijo si lahko tudi natisnete, saj je na uradni spletni strani
ZDSLU www.zdslu.si/razstave-in-obvestila/obvestila/, kjer najdete tudi vse druge podatke povezane z
rezidenčnim ateljejem.
8. Oddaja prijave
Za prepozno oddano se bo štela vloga, ki ne bo oddana v predpisanem roku na Zvezo društev slovenskih
likovnih umetnikov. Za nepopolno vlogo se bo štela prijava, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih
dokumentov.
Prijavo lahko oddate na elektronskem naslovu zdslu@zveza-dslu.si ali petra.kosi@zdslu.si ali pošljete po
klasični pošti, na naslov ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za rezidenčni atelje v Parizu«.
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9. Obvestilo
Obvestilo o potrditvi kandidature bodo kandidati prejeli takoj po odločitvi Umetniškega sveta ZDSLU.
Aleš Sedmak,
predsednik ZDSLU
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