Brno Artists in Residence
Rezidenční blok pro běloruské umělce
Základní informace
Ve spolupráci s Ambasádou nezávislé běloruské kultury a Centrem experimentálního divadla, které
celý projekt iniciovalo, zařazujeme do programu Brno Artists in Residence výjimečný rezidenční
blok, jehož cílem je podpora běloruské kultury v oblasti výtvarného umění. V rámci tohoto bloku
budeme hostit dva vybrané běloruské umělce, které pozveme do Brna na měsíční rezidenční
pobyt. Kromě ubytování a ateliérového zázemí v rezidenčním centru BAiR, získají oba umělci také
finanční podporu ve výši 20 000 Kč.
O programu
Cílem mezinárodního rezidenčního programu Domu umění města Brna je podpora současné
výtvarné kultury, vytvoření prostoru pro vzájemnou výměnu myšlenek mezi českou a zahraniční
uměleckou scénou a rozšíření stávajících rolí Domu umění jako komplexního zprostředkovatele
současného umění aktivnímu uměleckému prostředí. Rezidenční pobyt chápeme jako médium pro
realizaci uměleckých projektů i experimentů, jako formát pro umělecké aktivity, které nemusí
nutně směřovat k výstavě v klasickém slova smyslu, ale i k jiným způsobům prezentace.
Podporujeme myšlenku mobility a vzájemné výměny.
BAiR nabízí
– Stipendium ve výši 20 000 Kč (brutto);
– ubytování a ateliér v rezidenčním centru BAiR (Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, 602 00
Brno);
– technickou a teoretickou podporu zaměstnanců a odborných pracovníků Domu umění;
– technické zázemí Domu umění.
BAiR požaduje
– Rezidenti jsou povinni strávit alespoň tři čtvrtiny svého pobytu v místě rezidence;
– účast na programu BAiR;
– komunikačním jazykem je čeština a angličtina;
– rezident se zavazuje vypracovat z průběhu svého pobytu závěrečnou zprávu dle pokynů BAiR.

Termín rezidence
Rezidenční pobyty se uskuteční od 1. do 31. května 2021.
Výběr rezidentů
Běloruské umělce pro květnovou rezidenci vybere odborná komise sestavená Domem umění
města Brna. Komise bude vybírat ze seznamu vytvořeného ve spolupráci s etablovanými
běloruskými kurátory a galerijními institucemi. Výsledky výběrového řízení budou vyhlášeny 25. 3.
2021.
Ke spolupráci na výběru byli osloveni
– Galerie současného umění v Minsku Ў Gallery of Contemporary Art;
– kurátorka Anna Karpenko;
– umělkyně a kurátorka Olia Sosnovskaya;
– umělec a kurátor Sergey Shabohin.

