→ OPEN CALL
→ CZECH-BAVARIAN
ARTIST-IN-RESIDENCE
PROGRAM
www.schiesslhaus-air.eu
www.depo2015.cz

© Angelika Thalhammer

CALL UNTIL MAY 1, 2022 → OPEN CALL

ČESKO-BAVORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM 2022

KOLLNBURG
PLZEŇ 2015

Doba pobytu

09.07.22 –
03.09.22
Termín pro přihlášky
01.05.22

Mezinárodní umělecká rezidence SCHIESSLHAUS AiR
zahájí v létě 2022 přeshraniční česko-bavorský program
Artist-in-Residence financovaný EU ve spolupráci
města Kollnburg a společností Plzeň 2015. Umělci
a kreativci z Bavorska a Česka se mohou ucházet o
dvouměsíční pobyt v „Schiessl-Haus“ v Kollnburgu,
malém městě ležícím na půli cesty mezi Mnichovem
a Prahou v Bavorském lese. Čtyři vybraní rezidenti –
dva umělci z Německa a dva umělci z Česka – obdrží
honorář pro umělce ve výši 1.000 EUR měsíčně a 400
EUR na náklady na materiál. Rezidenční program je
procesně orientovaný: zaměřuje se na čas, prostor a
setkání. Snaží se inspirovat otevřenou interdisciplinární
dynamiku, výměnu a dialog, participaci a reflexi.
CO NABÍZÍME
→ Obytný prostor, ateliéry a výstavní prostory
→ Prezentační platformy a sítě
→ Honorář 1.000 EUR za měsíc, celkem 2.000 EUR
za dvouměsíční rezidenci (prostřednictvím účasti na
třech veřejných akcích)
→ Dodatečný fond 400 EUR na náklady na materiál
→ Náhrada cestovních výdajů do výše 120 EUR
KDO MŮŽE PŘIHLÁSIT

SCHIESSLHAUS AiR
Burgstr. 3
94262 Kollnburg
Umělecké vedení
a kontakt
Anna-Helena Klumpen
Katrin Savvulidi
(Schiesslhaus AiR)
mail@schiesslhaus-air.eu
Jindřich Jindřich
(Plzeň 2015)
jindrichj@depo2015.cz

Výzva platí pro výtvarné umělce všech uměleckých
oborů včetně např. filmu, divadla, literatury,
architektury, hudby a zvuku, designu. Zejména
podporujeme uchazeče, kteří se snaží prosazovat
interdisciplinární přístupy na rozhraní umění, vědy/
teorie, médií a technologie. Přihlášky jsou otevřené
jednotlivcům a/nebo kolektivům, uchazečům s místem
narození nebo bydlištěm v Bavorsku nebo Česku. Věk
uchazeče není omezen.
Přihlášky zasílejte v německém nebo anglickém jazyce.
Další informace o CZECH-BAVARIAN AiR PROGRAM
2022 a přihlášce naleznete na:
www.schiesslhaus-air.eu/application

CZECH-BAVARIAN
ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAM 2022

KOLLNBURG
PLZEŇ 2015

Residency period

09.07.22 –
03.09.22
Deadline 01.05.22

In summer 2022, the international artists’ residence
SCHIESSLHAUS AiR will be launching an EU-funded
transboundary Czech-Bavarian Artist-in-ResidenceProgram in cooperation of the municipality of Kollnburg
with Plzeň 2015. Artists and creative professionals from
Bavaria and Czechia are invited to apply for a twomonth residency at the „Schießl-Haus“ in Kollnburg, a
small town lying half way between Munich and Prague
in the Bavarian Forest. The four selected residents –
two artists from Germany and two artists from Czechia
– will receive an artist’s fee of 1.000 EUR per month
as well as 400 EUR for the costs of materials. The
residency program is process-oriented: it focuses on
time, space and encounter. It seeks to inspire openended interdisciplinary dynamics, exchange and
dialogue, participation and reflection.
WHAT WE OFFER
→ Living spaces, studio and exhibition spaces
→ High-profile presentation platforms and networks
→ Artists’ fees of 1.000 EUR per month, 2.000 EUR in total for
the two-month residency (participation in 3 public events)
→ Additional fund of 400 EUR for costs of materials
→ Reimbursement of travel expenses up to max. 120 EUR

SCHIESSLHAUS AiR
Burgstr. 3
94262 Kollnburg
Artistic Direction
and contact
Anna-Helena Klumpen
Katrin Savvulidi
(Schiesslhaus AiR)
mail@schiesslhaus-air.eu
Jindřich Jindřich
(Plzeň 2015)
jindrichj@depo2015.cz

WHO CAN APPLY
Open for visual artists of all disciplines, as well as for other
creative fields such as film, theater, literature, architecture,
sound, design, and music. We especially encourage
applications that seek to pursue interdisciplinary
approaches at the interfaces of art, science/theory, media
and technology. Applications are open to individuals and/
or collectives born and/or resident in Bavaria and Czechia.
There is no age restriction.
Applications must be submitted in German or English.
For further information about the CZECH-BAVARIAN
AiR PROGRAM 2022 and the application procedure
please see: www.schiesslhaus-air.eu/application

