
OPEN CALL ДЛЯ ХУДОЖНИКІВ
Art Shelter ,Берлін

Дедлайн подачі заявок: 17 квітня (неділя) 2022 року.
Через цей  open call Art Shelter висловлює свою солідарність сучасним українським
художникам у цей важкий час війни.

Початок програми – травень 2022 року.

Що пропонує Art Shelter?

- 2 квартири загальною площею 500 кв
- Спальні ,які можливо  використовувати як  одномісні  або спільні  для 12-20 осіб
- Загальні кімнати, в яких художники можуть ділити робочий простір
- Відкрита студія та можливість презентувати свою роботу професійній аудиторії та
громаді
- Ми відкриті для  членів сім'ї та іх дітей, а також даємо можливість для них жити разом
та творити з художниками

Які фінансові умови?

- Art Shelter є приватною ініціативою і фінансується за рахунок державного
фінансування для українських біженців у Німеччині.
- Ваша реєстрація як біженця в Берліні необхідна. Це забезпечує вам  державну
Берлінську  виплату : щомісячну орендну плату та мінімальні витрати на проживання
відповідно до німецького законодавства
- Ви отримаєте відповідну документацію для реєстрації та отримаєте рекомендації
арт-менеджера Art Shelter

Інші ВАЖЛИВІ вимоги

- Художники зобов'язані допомогти з умеблюванням квартири, наприклад, зібрати
меблі та встановити техніку
- Фінансування або меблі будуть надані за рахунок пожертв

Яка тривалість?

Перебувати в Art Shelter притулку можна до 12 місяців



Хто може подати заявку?

Українські художниці та ЛГБТК+, які працюють у сферах сучасного живопису,
скульптури, інсталяції, мультимедіа, відео, кіно, фотографії, звуку, музики,
перформансу чи мультидисциплінарних форм.

Які вимоги?

- Інтерес до берлінської мистецької сцени
- Обізнаність з вимогами громади
- Знання англійської або німецької мови

Як подати заяву?
Надішліть свої:
- Лист-заявка (максимум 1 стандартна сторінка А4) - CV та портфоліо (макс. 2 МБ) за
допомогою такої анкети Google: https://forms.gle/ejY3eWZqRGtwCGWw6

Хто члени журі?
Рейчел Кон, Борис Костадинов, Валентино Фортуцці, Анастасія Пасечнік, буде
призначено двох додаткових членів

Коло підтримки : SCOPE BLN GUG, WeiberWirtschaft eG, KUKUMU e.V.  Майя Мітева,
Сібілл Шульц, Іріт Кессельманн-Міллет, Анаіс Косно


