Komenskega 8, SI-1000 Ljubljana
T: + 386 5 907 15 43; + 386 1 433 04 64
E-mail: zdslu@zveza-dslu.si
Ljubljana, 7. februar 2018

rezidenco v Cité des Arts v Parizu
1. Namen razpisa
Namen razpisa je prijava za bivanje in ustvarjanje v
i rezidenci v Cité des Arts v Parizu
avtorjem
delovanje v mednarodnem prostoru.
vzpostavljanje stikov z lokalnimi umetniki in institucijami.
2.
ZDSLU lahko koristite od meseca maja do decembra 2018. V
lahko bivate in ustvarjate
dva meseca.
predhodnem dogovoru s kandidati, sam razporeja termine.
3. Razpisni pogoji in izpolnjevanje pogojev razpisa
Kandidati/tke
- reference in odmevni projekti posameznika.

(v enem od regionalnih
in ZDSLU

ev)

- nekaj slikovnega materiala.

V Cité des Arts

najemnina
4. a/

48
za eno osebo. V primeru,
prilagamo tudi cenik, kjer lahko preverite
se vam bo v ateljeju
kdo. Osebe, ki bi morebiti z vami delile atelje, morate obvezno prijaviti (vse posledice morebitnih
nepravilnosti nosi avtor sam). Ponudba raznih dodatnih aktivnosti in mo
so vam v Cite-ju na voljo,
je pestra in vsebuje med drugim tudi uporabo
razstavljanja.

NOVOST: Ob podpisu pogodbe, ki jo boste sklenili z ZDSLU
ateljeja v Parizu, je
potrebno pri ZDSLU nakazati
. Znesek vam bomo ob prihodu iz Pariza v celoti
povrnili.
ker to akontacijo zahtevajo v Cité des Arts in da umetnikom
. Ve
izognemo neljubim zapletom, smo bili primorani, da se zavarujemo pred zlorabami.

1

, saj
in da se

4.a

8 v EUR

(celoten cenik je na voljo v priponki)

1 mesec
2 meseca
3 mesece
4 mesece

140,00
65,00
25,00
15,00
40,00

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)

131,00
158,00
230,00
127,00
116,00
63,00

Skupinske delavnice (tiskanje, serigrafija)

93,00
32,00

Pianino
i klavir (Baby grand piano)

82,00
97,00

Ure francoskega jezika (dve uri)

10,00

Parkiranje
Parkiranje (za en teden)

145,00
85,00

5. Kontaktne informacije
bite na spletni strani Cité des Arts www.citedesartsparis.net
(FAQ) zadnji zavihek v zgornjem desnem kotu. Za vsa
voljo:

na

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
7. februar

9. marca 2018.

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
.
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8. Oddaja prijave
predpisanem
bo vsebovala vseh zahtevanih

likovnih umetnikov. Za nepop
dokumentov.

Prijavo lahko oddate na elektronskem naslovu zdslu@zveza-dslu.si ali petra.kosi@zdslu.si
naslov ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana, s prip
9. Obvestilo
Obvestilo o potrditvi kandidature bodo kandidati prejeli takoj

Mojca Smerdu,
Predsednica US ZDSLU

predsednik ZDSLU
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