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Będzie Ukraina
Буде Україна
Ukraine will be
ВРОЦЛАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КУЛЬТУРИ ЗАПРОШУЄ МИСТЕЦЬКІ
ДУЕТИ З УКРАЇНИ ПОДАВАТИ
ЗАЯВКИ ДО УЧАСТІ У МИСТЕЦЬКІЙ
РЕЗИДЕНЦІЇ У ВРОЦЛАВІ. ТЕМОЮ
ПРОЄКТУ Є МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ
МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ.

організатор: Вроцлавський Інститут Культури [PL]
резидентура: вересень 2022 року
місця: 2 (мистецький дует)
набір: 9 травня – 9 червня 2022 року
результати: до 20 червня 2022 року

Вроцлавський Інститут Культури чекає на пропозиції, що стосуються:
відновлення, об’єднання, порозуміння, розбудови спільнот, а також
мистецьких ініціатив чи інструментів для творення світу майбутнього.
Україна Буде скеровує мистецькі інтерпретації в бік інтуїтивних візій
прийдешнього, повязаних з майбутнім України. Крім того, резиденція може
включати в себе ширші контексти, наприклад, реєстрацію спостережень
про соціально-політичні зміни в цій частині Європи та формування чи навіть
покращення нової реальності, в якій ми всі опинилися.
У рамках резиденції дует, що співпрацює, під час регулярних онлайн-зустрічей
підготує перформанс, який буде представлений глядачам під час гібридного
творчого артист-тока в приміщенні WIK у Барбарі.

Кого mи запрошуємо??
Проєкт резиденціі орієнтований на українських митців, творців та теоретиків
мистецтва в широкому розумінні (образотворче мистецтво, театр, література
та інше). Запрошуємо дуети у складі:
— митець чи теоретик, який мешкаєв Польщі або планує переїхати до Польщі
(включно з Вроцлавом чи Нижньою Сілезією)
— митець чи теоретик, який зараз преребуває в Україні, який хоче або мусить
там залишитися (ця особа візьме участь в резиденції онлайн /дистанційно,
не приїжджаючи до Польщі).

Що ми пропонуємо?
— проживання в самому центрі Вроцлава для особи, яка приїжджає з Польщі
(вересень 2022);
— покриваємо витрати на проїзд до 200 злотих брутто (на одну особу);
— винагорода для мистецького дуету: 3000 злотих брутто для кожної особи;
— конкретна допомога;
— організація мережевих зустрічей у Вроцлаві;
— організація артист-ток.

Як подати заявку?
Заявку можна Подати англійською чи українською мовою:
— портфоліо (обидва учасники)
— спільно написана ідея творчого проєкту: заява на 1500-2000 символів з
пробілами на тему резиденції «Україна Буде» (допоміжні питання: Чому ви
хочете взяти участь у резиденції? Які ідеї маєте для проєкту резиденції?
Чому ви вирішили працювати разом? Як налагодити зв’язок між діячами
культури в Україні та тими, хто виїхав за кордон?).
Кінцевий термін подання заявок – 9 червня 2022 року. Заявку необхідно
надіслати електронною поштою на адресу airwro@instytutkultury.pl з таким
заголовком: ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ – Україна Буде.

Важливо:
—
—
—
—

виробничі витрати: ми не забезпечуємо вартість виробництва
процес подачі заявки: безкоштовно
зареєструватися можна англійською, українською та польською мовами
дует обирає комісія з трьох представників Вроцлавського Інституту
Культури
— зразок договору з резидентом англійською мовою доступний ТУТ
— положення про проєкт резидентури англійською мовою доступне ТУТ

У вас є запитання? Зв’яжіться з нами:
airwro@instytutkultury.pl
airwro

air_wro

instytutkultury.pl/en/open-call-ukraine-will-be

Проєкт організовано програмою резиденцій, навчальних візитів та міжнародного співробітництва AIR Wro
Вроцлавського Інституту Культури. Завданням AIR Wro є сприяння мобільності, підтримка міжнародної співпраці
митців і, завдяки цьому, розбудова та зміцнення транскордонних культурних відносин.

