INTERNATIONALES GASTATELIER MALTATOR – Internacionalni rezidenčni atelje
Maltator – umetniška rezidenca – program v mestu umetnikov GMÜND/ KÄRNTEN
Umetnik v rezidenci – je program za upodabljajočo umetnost v Internacionalnem
rezidenčnem ateljeju Maltator - mestu Gmünd, ki ima poseben pomen. Na povabilo Kulturne
inicative je od 1993 leta to možnost izkoristilo že 60 umetnikov iz vsega sveta. V
zgodovinskem središču starega mestnega jedra oz. edinstvenem ambientu srednjeveškega
vhodnega Stolpa, lahko preživite dva meseca, tukaj delate in razstavljate. Bivanje v mestu
umetnikov Gmünd, ponuja gostujočimi umetnikom edinstveno priložnost, da spoznajo
umetnost avstrijskih umetnikov in kulturo daleč od mestnih središč, v kulturno zelo
zainteresiranem in aktivnem okolju, da navežete stik z domačimi in drugimi tam
razstavljajočimi umetniki in da se vključite v raznoliko kulturno življenje. Ob koncu vašega
bivanja, bo to umetniško ustvarjanje v Gmündu dokumentirano v majhnem Katalogu in
pokazano z razstavo.
Kaj se lahko pričakuje od gostovanja v mestu umetnikov - Gmünd
· Umetniku se za obdobje dveh mesecev, brezplačno ponudi za nastanitev in za ustvarjanje
atelje, najemnina in vsi drugi stroški so kriti.
· Kulturna iniciativa Gmünd bo na svoje stroške izdala katalog A5 na osmih straneh o
umetniku in vabila za otvoritev razstave, kot tudi stroške pošiljanja le teh.
· Organizirala bo razstavo ob koncu bivanja.
· Novinarsko in medijsko delo.
· V času bivanja se gostujočemu umetniku nudi mobilni telefon z vrednostno kartico 20 €.
· V zameno, dobi Umetniško združenje eno delo gostujočega umetnika, ki je nastalo v času
njegovega bivanja v Gmündu.
· Za preživnino, potne stroške, zdravstveno zavarovanje in umetniški material mora poskrbeti
gostujoči umetnik sam.
Podatki o nastanitvi
Rezidenčni atelje se nahaja v stavbi, zgrajeni okoli leta 1500 gre za nekakšni vhodni stolp, ki
spada v del obstoječega obzidja in ima popolnoma opremljeno majhno garsonjero (vključno s
posteljnino, brisačam in pralnim strojem) v velikosti okoli 50 m² v 2. nadstropju in tri manjše
delovne prostore, ki ravno tako znašajo približno 50 m² v 1. nadstropju. Nudi tudi majhno
dvorišče, ki omogoča delo zunaj. Ogrevanje v hladnejših mesecih je v delovnih prostorih
narejeno s pomočjo električnega toka, v garsonjeri pa s pomočjo kamina - ogrevanje z lesom.
Mentorstvo in mreženje
Gostujoči umetniki bodo v času svojega bivanja seznanjeni z umetniško in kulturno sceno
mesta umetnikov Gmünd. Na voljo bodo obiski galerij, studiev in razstav, možno pa bo dobiti
tudi določene brezplačne vstopnice za različne kulturne prireditve v mestu. Po pričevanju
nekdanjih gostujočih umetnikov lahko rečemo, da je velika prednost programa ateljeja v
mestu Gmünd, ravno osebna prizadevnost in skrb članov kulturne iniciative Gmünd za
gostujoče umetnike v času njihovega bivanja in živo, skoraj družinsko vzdušje v majhnem
mestu v primerjavi z drugimi umetniškimi rezidencami.

Predpostavka za prijavo:
Predložiti je potrebno sledeče dokumente, po elektronski ali navadni pošti:
• Dokazila o umetniški izobrazbi
• Dokazi, da je kandidat/ka nekaj let delal/a kot samostojni umetnik.
• Motivacijsko pismo (največ 2 x strani A4) z podatki oz. podrobnostmi umetniških interesov
in projektov, kot tudi predstavitev pričakovanj – gostovanja.
• Trenutni življenjepis in morda predstavitev enega projekta, ki bi bil lahko izpeljan v tem
času bivanja v Gmündu.
• Dokumentacija dosedanjega umetniškega delovanja (npr. katalogi, foto - mapa, CDs, itd)
• Za goste iz tujine je potrebno po potrditvi oz. sprejetju na gostovanje posredovati dokaz o
veljavnem zdravstvenem zavarovanju v tujini, za obdobje bivanja v Gmündu.

Letni termini, med katerimi lahko izbirate:
Izbirate lahko med sledečimi tremi termini v enem letu:
1. maj in junij
2. julij in avgust
3. september in oktober
Vsako leto septembra predstavniki Kulturne iniciative Gmünd naredijo izbor treh umetnikov
za prihodnje leto, temu takoj sledi potrditveno sporočilo umetniku.
Dosedanje izkušnje:
Rezidenčni atelje Maltator je edini na Koroškem, ki od leta 1993 uspešno deluje brez
prekinitve. Spada med najpomembnejše takšne umetniške rezidence v Avstriji.
Naši dosedanji gostujoči umetniki so bili iz: Švedske, Finske, Estonije, Litve, Latvije, Rusije,
Italije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Poljske, Islandije, Mehike, ZDA, Japonske,
Argentine in Avstrije. S svojim "odprtim" delom in s stikom s prebivalstvom prispevajo
gostujoči umetniki k oblikovanju kulturnega življenja v Gmündu in na ta način želijo tudi
zmanjšati strah pred mednarodno sodobno umetnostjo, ki ga goji podeželsko prebivalstvo.
Novi zanimivi pristopi v ustvarjalnem delu mednarodno gostujočih umetnikov vsakič znova
poskrbijo za pestrost in novosti v Gmündu in tako pozitivno vplivajo na majhno mesto in ga s
tem naredijo svetovljanskega in raznolikega. Mnogi gostujoči umetniki so postali dobri
prijatelji, ki pridejo na obisk in vzdržujejo kontakt, ter z interesom spremljajo trajnostni razvoj
iz malega mesta v mesto umetnikov. Tako se je z leti razvila dobra in dragocena mreža
mednarodnih ustvarjalcev. Prav tako so nekateri nekdanji gostujoči umetniki dosegli uspešne
kariere ( npr. Latvijska umetnica tekstila je zdaj profesorica na Akademiji za likovno umetnost
v Rigi, neki finski kipar pa sedaj poučuje na Univerzi za umetnost Rovaniemi.)
Prijave pošljite prosim po navadni pošti ali po elektronski – ne pošiljajte originalov:
Kulturinitiative Gmünd
Hauptplatz 20
A 9853 Gmünd in Kärnten
Mail: kultur.gmuend@aon.at ,W: www.stadtgmuend.at
Tel.: 0043-4732-2215-24
Fax: 0043-4732-2215-35

