Open Call

Art Apartments, yhteistyössä Suomen Lontoon-instituutin ja Estorick Collectionin kanssa julistaa Art
Residency - London is Open taiteilijaresidenssin hakuajan alkaneeksi. Residenssi tarjoaa kahdelle
taiteilijalle, yhdelle italialaiselle ja yhdelle suomalaiselle, mahdollisuuden työskennellä Lontoossa viiden
viikon ajan 1.10.2019 alkaen. Lontoon taidemaailmassa lokakuu on perinteisesti kiireinen ajanjakso,
jolloin järjestetään useita näyttelyitä, messuja ja tapahtumia.
Residenssi
Residenssin on tarkoitus tukea kahden eurooppalaisen taiteilijan, italialaisen ja suomalaisen,
työskentelyä. Hakijat voivat olla uransa alkuvaiheessa, mutta heillä pitäisi olla selvä näkemys
tavoitteistaan taiteilijana. Taiteilijoiden odotetaan käyttävän residenssiä taiteellisen työnsä
kehittämiseen ja luovan vähintään kaksi teosta London is Open -teeman pohjalta.
Art Apartmentsin omistaman asunnon (keskeisellä sijainnilla Lontoossa) lisäksi valitut taiteilijat saavat
käyttöönsä:
1. Ilmainen majoitus yhden hengen huoneessa;
2. £ 1,000 (tuhat puntaa) elinkustannuksiin;
3. Enintään £ 700 (seitsemänsataa puntaa) materiaalikulujen korvauksia kuittia vastaan;
4. Vapaa pääsy työtila-laboratorioon;
5. Vapaa pääsy Estorick Collectionin kirjastoon ja pedagogiselle osastolle;
6. Näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä.
Residenssin aikana taiteilijat kertovat projektinsa etenemisestä taiteelliselle johtajalle. Heillä on myös
mahdollisuus tutustua Lontooseen ja paikalliseen taideyhteisöön, ja tilaisuuksien mukaan heidät
kutsutaan tapaamisiin ja tapahtumiin.
Residenssin aikana luodut teokset asetetaan näytteille kahdessa tapahtumassa: yksi Art Apartmentsin
asunnossa ja toinen Estorick Collectionissa. Taiteilijat itse säilyttävät kaikki oikeudet teoksiin.
Vaatimukset
Residenssiin voivat osallistua yli 18-vuotiaat Italiassa tai Suomessa asuvat taiteilijat.
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Ohjeet
Hakijoiden tulee lähettää seuraavat tiedostot osoitteeseen residency@artapartments.co.uk viimeistään
30. kesäkuuta 2019:
- Liitteenä oleva hakemuslomake;
- Residenssin aikana toteutettavan projektin kuvaus teemalla London is Open (englanniksi, enintään 500
sanaa);
- Skannattu kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta;
- Curriculum Vitae PDF-muodossa;
- Portfolio: enintään 4 teosta jpeg-muodossa.
Huomioita
Ylimääräisiä lisäyksiä hakemukseen ei oteta huomioon.
Taiteilijan käyttöön annetun asunnon tulee olla yhtä hyvässä kunnossa lähtiessä kuin saapuessa.
Asunnolle aiheutettu vahinko johtaa residenssin päättymiseen.
Valinta
Valituille taiteilijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse, ja tiedote valinnasta julkaistaan Art
Apartmentsin, Estorick Collectionin ja Suomen Lontoon-Instituutin nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Valintakomitea ja äänestyskäytännöt
Hakemusten saavuttua taiteen asiantuntijoista koostuva valintakomitea tekee päätöksen 31. heinäkuuta
mennessä. Residenssiin valituille ilmoitetaan välittömästi sähköpostitse.
Valinnasta tiedottaminen
Ilmoitus valinnasta lähetetään Italian ja Suomen tärkeimmille taideopetusta tarjoaville laitoksille. Se
julkaistaan Art Apartmentsin ja Suomen Lontoon-instituutin nettisivuilla ja sosiaalisissa medioissa kuten
Facebookissa, Instagramissa ja Twtterissä.
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