arteventura | artists in residence | aanvraag residentie 2019
De oproep voor een residentie in 2019 is nu open voor alle professioneel werkende kunstenaars van alle disciplines
(binnen-en buitenland).
Atelier:
Op het terrein van 25 hectare bevindt zich een gemeenschappelijk atelier van ±300 m2, bestaande uit een binnen- en
buitenwerkplaats. Uiteraard beschouwen we het hele terrein als werkruimte. In het atelier worden verplaatsbare wanden
voorzien. Een werkbank met toebehoren bevindt zich in het buitengedeelte van het atelier.
Materiaal:
De kunstenaar staat zelf in voor zijn materiaal. Er is enkel basismateriaal aanwezig in het atelier. In Sevilla is een
gespecialiseerde tekenwinkel waar je (op voorhand) online kan bestellen. In het dorp kan je (goedkoop, geen merk)
tekenmateriaal kopen bij een lokale supermarkt.
Wij werken ondersteunend bij de zoektocht naar minder gangbare materialen of kunnen jullie in contact brengen met
lokale ambachtsmannen. Er wordt in de Sierra oa veel gewerkt met metaal, hout, kurk,… Het is moeilijk (en ook beperkend
voor de kunstenaar) om een volledige lijst op te stellen van de mogelijkheden. Stel daarom zelf, eventueel op voorhand, de
vraag zodat wij alvast op zoek kunnen gaan. Er kan steeds iemand assisteren in het atelier indien nodig (installatie)
Accommodatie:
Artists in residence hebben de keuze uit 2 soorten accommodatie:
Er zijn op het terrein 2 individuele appartementen van ±40 m2. Deze worden als een flexibele werkplek ingericht (oa
werktafel met wielen die zowel binnen als buiten geplaatst kan worden)
Grenzend aan het atelier bevindt zich een appartement met 2 slaapkamers waar 1 kunstenaar verblijft (slaap + werkkamer),
of een duo dat gezamenlijk aan een project willen werken.
Er zijn maximaal 3 (uitzonderlijk 4, indien er eer duo is) kunstenaars aanwezig op het terrein.
Verblijf:
Residentie gaat van start op 2 januari tem 31 mei 2019, en van 1 oktober 2019 tem 31 december 2019.
De kunstenaar verblijft minimum 1 maand tot maximum 5 maanden. De periode gaat telkens in op de 1ste van de maand, en
eindigt op de laatste dag van de maand.
Aanmelding:
Aanmelding staat open voor professioneel werkende kunstenaars van alle disciplines.
Geef de periode van je voorkeur op, en een alternatieve periode indien mogelijk.
Voorwaarden:
De kunstenaar verblijft in alle vrijheid bij arteventura. Er moet geen project worden ingediend, noch moet er een
eindresultaat zijn.
De kunstenaar dient een portfolio in, of komt via uitnodiging van een kunstenaar die reeds verbleef op arteventura.
De kunstenaar dient een motivatie in om bij ons te verblijven.
arteventura wil de kosten van het verblijf zo laag mogelijk houden en vraagt elke kunstenaar één kunstwerk achter te
laten. Dit is echter nooit een verplichting.
Prijs verblijf:
Verblijf: 520 euro/maand/persoon
Eindschoonmaak: 50 euro
* Er zijn max. 3 (uitzonderlijk 4) kunstenaars aanwezig. Indien een kunstenaar alleen op het terrein, en in het atelier wil
werken: 1500 euro/maand
** Informatie ivm subsidie via de Vlaamse overheid vind je op de website van kunstenpunt (kunsten.be)
Praktische info:
Dichtstbijzijnde luchthaven: Sevilla
Er zijn dagelijks vluchten vanuit Brussel (SN Brussels), Charleroi (Ryanair), Eindhoven (Ryanair en Transavia) of Amsterdam
(Transavia)
Op de luchthaven zijn een aantal autoverhuurbedrijven. (best op voorhand regelen)
Vanuit Sevilla zijn er 2 bussen per dag naar Aracena (1,5 u). Wij halen je op aan de bushalte.
Een taxi van Sevilla naar Aracena kost ± 120 euro
De finca (arteventura) ligt op 4 km van het dorp, een klein uurtje wandelen. Er zijn fietsen beschikbaar (hou rekening met
hoogteverschillen en een slecht aangelegde weg).

