
Salzburg, letná akadémia: štipendiá pre kurátorov a umelcov, 2015 
Výzva k zasielaniu prihlášok na rok 2015, uzávierka je 6. apríla 2015 

Fellowships for Curators and Artists at Summer Academy Salzburg 2015 
CALL for APPLICATIONS now open until 6 April 2015  

ERSTE Foundation ponúka štyri štipendiá pre mladých umelcov a  štyri štipendiá pre 
mladých kurátorov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska určené k 
účasti na kurze podľa ich vlastnej voľby, ktorý sa koná v rámci 
International Summer Academy of Fine Arts v Salzburgu v roku 2015. 

Každé leto viac ako 300 študentov z viac ako 40 krajín pracuje v 20 triedach na 
umeleckých projektoch na Salzburskej akadémii výtvarných umení. Akadémia je známa 
vysokou reputáciou umelcov, ktorí tu vyučujú, ako aj medzinárodným charakterom 
všetkých účastníkov.  

 Účastníci budú vybratí na rôzne kurzy, ktoré sa budú konať na Summer Academy 
v Salzburgu v období medzi 20.07. – 29.08.2015. 

  
Kurátori si môžu vybrať z týchto troch kurzov: 
                 
Jennifer Allen  
Umenie písania a teórie (Skupina I and Skupina II) 
http://www.summeracademy.at/Courses-2015_230_kurs418.html 
  
Raimundas Malašauskas  
Kurátorská prax 
http://www.summeracademy.at/Courses-2015_230_kurs429.html 
  
Joanna Warsza 
Keď načasovanie nemôže byť horšie – o kurátorstve, bojkotovaní a politických 
nepokojoch 
http://www.summeracademy.at/Courses-2015_230_kurs437.html 
  

Rezidentov ERSTE Foundation vyberie komisia spolu s projektovými partnermi z 
iniciatív tranzit, tranzit.cz, tranzit.hu, tranzit.ro a tranzit.sk. 

 Štipendium pre kurátorov a umelcov na Salzburg Summer Academy 
 
* je určené umelcom a kurátorom stojacim na začiatku kariéry 
* je zamerané na kandidátov z ČR, Maďarska, Rumunska a SR 
* pokrýva ubytovanie, stravu, cestovné náklady a účastnícky poplatok v kurze 
* dosahuje výšku medzi 1000 a 2000 eur, v závislosti na dĺžke kurzu pre umelcov či 
kurátorov 

Informácie o možnostiach ubytovania nájdete tu: 
http://www.summeracademy.at/Accommodation_95.html  



Žiadosti musia obsahovať nasledovné dokumenty: 
 
* kompletná digitálna prihláška s kontaktnými údajmi: meno, adresa, e-mail, telefón, 
web stránka 
* stručné informatívne CV (max. jedna strana) 

* Portfólio (max. 10 MB)  
* motivačný list vysvetľujúci, prečo sa hlásite, čo od účasti v kurze očakávate a prečo si 
myslíte, že by ste mali byť do kurzu vybratí (max. 5000 znakov). 

Prosím stiahnite si prihlášku tu: 

http://tranzit.org/files/2015_APPLICATION_FORM_SALZBU.rtf 

Webstránky:  

www.summeracademy.at/ 
www.erstestiftung.org/ 
www.tranzit.org/ 

Prosím, zašlite všetky dokumenty ako PDF (nie .rar súbory!). Iné formáty nebudú 
akceptované. 

Prihlášky budú prijímané len v angličtine, prostredníctvom e-mailu do: 6 aprila 2015 
Prosím pošlite vaše materiály na adresu: office@tranzit.org 

Pre viac informácií kontaktujte prosím Michaelu Geboltsberger/ tranzit.at: 
office@tranzit.org 

tranzit 

tranzit je sieť neziskových organizácií pôsobiacich nezávisle v Rakúsku, v Českej 
republike, v Maďarsku, v Rumunsku a na Slovensku, s cieľom posilniť lokálne umelecké 
scény a kultúrne aktivity.  

Ide o platformu, ktorá informuje medzinárodnú schému súčasného umenia o vývoji 
súčasného umenia v strednej a východnej Európe. Prostredníctvom kolektívu 
autonómnych jednotiek každý z tranzitov operuje naprieč rôznych hraničných línií – 
medzi národmi, jazykmi, médiami, mentalitami, históriami a metódami. Viac informácii 
na: www.tranzit.org/ 

 Nadácia ERSTE sa v roku 2003 vyčlenila z Erste Oesterreichische Spar-Casse, prvej 
rakúskej sporiteľne. V súčasnosti je Nadácia ERSTE hlavným akcionárom Skupiny Erste. 
Nadácia investuje časť svojich dividend na rozvoj spoločností v Rakúsku a v Strednej a v 
Juhovýchodnej Európe. Podporuje aktivity v oblasti sociálnej účasti a v oblasti rozvoja 
občianskej spoločnosti. Jej cieľom je zbližovať ľudí a rozširovať povedomie o nedávnej 
histórii regiónu, ktorý od roku 1989 podstúpil dramatické zmeny. Ako aktívna nadácia 
rozvíja svoje programy prostredníctvom štruktúry troch programov: Sociálny rozvoj, 
Kultúra a Európa. Viac informácii na: http://www.erstestiftung.org/   


