Komenskega 8, SI-1000 Ljubljana
T: + 386 64 257 433
E-mail: zdslu@zveza-dslu.si

Ljubljana, 5. januar 2022

Razpis za umetniško rezidenco ZDSLU v Cité des Arts v Parizu 2022
1. Namen razpisa
Namen razpisa je prijava za bivanje in ustvarjanje v umetniški rezidenci ZDSLU v Cité des
Arts v Parizu, s čimer želimo umetnikom omogočiti dodatno izobraževanje, vzpostavljanje
stikov z lokalnimi umetniki in institucijami, organiziranje samostojnih razstav ter s tem
udejstvovanje v mednarodnem prostoru.
2. Razpoložljivi termini
Umetniško rezidenco ZDSLU lahko koristite od meseca maja do decembra 2022. V
rezidenčnem ateljeju lahko bivate in ustvarjate minimalno dva meseca, ZDSLU pa si
pridržuje pravico, da lahko kandidate (po predhodnem dogovoru s kandidati), sam razporedi
po razpoložljivih terminih.
*Zaradi ukrepov, ki so povezani s pandemijo COVID-19, si ZDSLU pridržuje pravico, da
bivanja v rezidenčnem ateljeju prekliče.
Razpoložljivi termini bivanja so naslednji:
MESEC

RAZPOLOŽLJIVI
TERMIN

MAJ

3. – 27. 5. 2022

JUNIJ

3. – 27. 6. 2022

JULIJ

4. – 27. 7. 2022

AVGUST

3. – 26. 8. 2022

SEPTEMBER

2. – 27. 9. 2022

OKTOBER

3. – 28. 10. 2022

NOVEMBER

4. – 28. 11. 2022

DECEMBER

2. – 26. 12. 2022
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3. Razpisni pogoji in njihovo izpolnjevanje
Kandidati/tke morajo za prijavo v rezidenčni atelje izpolnjevati naslednje pogoje:
● članstvo v enem izmed regionalnih društev, povezanih v Zvezo društev slovenskih
likovnih umetnikov
● poravnane obveznosti do regionalnega društva in ZDSLU (plačilo članarine),
● reference in odmevni projekti kandidata.

Za uspešno prijavo v rezidenčni atelje je potrebno:
● izpolniti priloženi Obrazec za Cité internationale des arts
● dodati življenjepis v angleščini,
● dodati fotografije umetnin v obliki portfolia,
● kopijo osebnega dokumenta,
● prijaviti najmanj dvomesečno bivanje v rezidenčnem ateljeju.

4. Splošni pogoji bivanja v Parizu in plačilo
Dvomesečna najemnina rezidenčnega ateljeja je 1.034,00 € za eno osebo.
*V primeru, da bo atelje obiskalo oziroma v njem bivalo več oseb, bo končna cena višja. To
pomeni, da se stroški bivanja preračunavajo glede na število oseb, ki koristijo atelje. V prijavi
morate zato obvezno navesti vse osebe, ki bodo bivale z vami. V primeru nepravilnosti pri
navedbi oseb, vse posledice, povezane z njimi, nosi oseba, ki je navedena kot najemnik
ateljeja. Cenik, ki je v veljavi za leto 2022, najdete v prilogi razpisa.
Uporabnikom ateljeja so v Cité-ju na izbiro razne dodatne aktivnosti in možnosti, med drugim
uporaba parkirišča, učenje francoskega jezika in organiziranje razstav.
Akontacijo, ki jo zahtevajo v Cité des Arts v Parizu za vašo rezervacijo ateljeja ZDSLU,
znova prevzema ZDSLU. S tem želimo umetnikom čim bolj olajšati študij, bivanje in
ustvarjanje v rezidenčnem ateljeju.

5. Kontaktne informacije
Več informacij o razpisu lahko najdete na spletni strani Cité des Arts:
https://www.citedesartsparis.net/
Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z bivanjem v Parizu smo vam na voljo na
zdslu@zveza-dslu.si ali na telefonskih številkah 01 433 04 64 ter 064 257 433.

6. Rok za oddajo vlog za poziv
Rok za oddajo vlog je od 5. januarja do 28. februarja 2022.
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7. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnete tudi preko spletne strani ZDSLU oziroma na
naslednji povezavi:
https://zdslu.si/razpis-za-umetnisko-rezidenco-zdslu-v-cite-des-arts-pariz-2022/
V fizični obliki pa jo lahko prevzamete tudi v Galeriji ZDSLU (Komenskega 8, 1000 Ljubljana),
ki je odprta od torka do petka med 10. in 18. uro.
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 pa jo pošljete po
klasični pošti, na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za
rezidenčni atelje ZDSLU v Parizu 2022«.
9. Obvestilo
Obvestilo o potrditvi kandidature bodo kandidati prejeli takoj po odločitvi strokovne komisije s
strani Cité-ja, saj sodelujejo pri končni izbiri kandidatov.

mag. Zoran Poznič,
predsednik ZDSLU
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