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Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczeg6lnofci celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorc6w zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego 

Projekt ma na celu kontynuacjq programu krotkoterminowych, miedzynarodowych rezydencji artystycznych w 

todzi, promujqcych t o d i  w irodowiskach zagranicznych tworcow oraz umoiliwiajqcych artystom spoza Polski 

wspoiprace z todzkim irodowiskiem artystycznym. Artyici wytonieni w drodze konkursu i zaproszeni do udziatu w 

projekcie bed4 proszeni o odniesienie siq w swoich realizacjach do awangardowego dziedzictwa todzi, w 

szczegolnoici opierajrjc sie na kolekcji Muzeum Sztuki. Program towarzyszqcy, prezentujqcy 5 polskich artystow i 5 

artystow z todzi ma na celu przybliienie rezydujqcyrn artystom zagranicznym tworczoici artystow polskich i 

'odzkich. Celern projektu jest rowniei wpisanie todzi na iwiatowq mape rniejsc rezydencji tworczych, co znaczqco 

poszerzy dotychczasowe doiwiadczenia w tworzeniu platformy wymiany idei i sieci niezaleinych rniejsc sztuki. 

stotnyrn elementem zadania jest zainicjowanie wiekszej mobilnoici wirod lodzkich artystow (Organizator jest 

cztonkiem ogolnoiwiatowej sieci prograrnow rezydencyjnych ResArtis). Projekt utworzenia rezydencji 

artystycznych w todzi jest z zatoienia dzialaniem o potencjale wieloletnim zakladajrjcym wspolpracq porniqdzy 
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nstytucjami kultury, organizacjami pozarzqdowymi i indywidualnymi artystami. 

W tej edycji postanowiliimy zacieinit wspbipracq z Muzeum Sztuki, jako partnerern i jednoczeinie uparnietnit 

stulecie awangardy w Polsce. Tak jak w roku poprzednirn artyici bqdq mieli dowolnoi t  co do medium w jakim 

bqdq chcieli tworzyt sw6j projekt. W procesie wyboru nie bqdq proszeni o konkretny pornysi, a o koncepcje na 

swego rodzaju badanie miasta i przedstawienie portfolio. 

qoinicq bqdzie to, i e  kaidy z zaproszonych do udziatu w rezydencji artystow bqdzie miat rnoi l iwoit  szczeg6iowegc 

zapoznania siq z kolekcjq Muzeurn Sztuki w todzi i odniesienia siq w swym projekcie do tradycji awangardy w 

Dolsce i samej kolekcji. 

30  realizacji projektu artyici bqdq mogli wykorzystat przestrzen Galerii Wschodniej, spetniajqcej rdrwniei role 

pracowni lub inne wybrane miejsce, w zaleinoici od specyfiki projektu i w miart: moil iwoici organizacyjnych 

:Galeria Miejska, Galeria Manhattan, Pracownia Portretu, Galeria Czynna, Galeria Off Piotrkowska Center). 

Zachqcani bqdq do pracy z przestrzeniq publicznq i lokalnq spotecznoiciq. 

'oprzez zorganizowane publiczne, nieodptatne spotkania z rezydujqcymi w todzi uczestnikami projektu 

publicznoit: bqdzie miata rnoiliwoiC zapoznania siq z tworczoiciq artystow spoza Polski. Spotkania bedq rniaty 

charakter nieformalny, co stworzy okazje do swobodnych rozrnow i wymiany rnyili. 

9ezydencje artystyczne sq jednyrn z najlepszych narzedzi, zarowno dla artystow do upowszechniania swojej 

tworczoici i poznawania innych kultur, jak i dla odbiorcow mogqcych zapoznaC sic z tworczoiciq spoza lokalnego 

Srodowiska. W kaidym kraju europejskirn istniejq dziesiqtki rniejsc urnoiliwiajqcych artystorn pobyty rezydencyjne 

W Polsce tego rodzaju dziatalnoit jest bardzo ograniczona, a w todzi nie ma ani jednej instytucji organizujqcej 

-ezydencje w trybie cyklicznym. Prograrny rezydencyjne rnajq za zadanie urnoiliwienie artystorn oderwania siq od 

wtasnego pola dziatania, wiasnego miejsca pobytu i zdobywanie nowych inspiracji czerpanych podczas 

eksplorowania nowych kultur. t o d i  w swojej tradycji indywidualnych i grupowych dziatari artystow, wykreowata 

wiele rniedzynarodowych wydarzen i galerii autorskich. Galeria Wschodnia, dziatajqca nieprzerwanie od ponad 30 

at I w znaczqcy sposob istniejqca w miqdzynarodowyrn obiegu kultury niezaleinej stanowi idealne miejsce do 

stworzenia rezydencji artystycznej. Zaproszeni uczestnicy bqdq rnieli szansq poznac to rniasto pod kqtern wtasnych 

zainteresowan, spotkai siq z jego tradycjarni i wspotczesnyrn iwiatem artystow tu  tworzacych. Z kolei artyici 

'odzcy bedq mogli skonfrontowat sic z tworczoiciq zaproszonych artystow rniqdzynarodowych i poznaC ich proces 

tworzenla. Uruchomienie programu rezydencyjnego w todzi potencjalnie zwiekszy uczestnictwo lokalnych 

b rtystow w tego typu prograrnach na iwiecie i wzrnoie ich rnobilnoit. I 
lrojekt rezydencyjny skierowany jest przrde wszystkirn do artystow bez wzglqdu na pochodzenie, ptec czy wiek. 

3dbiorcarni rezultatow bedq szeroko pojeci odbiorcy sztuki: uczniowie, studenci uczelni artystycznych i innych, 

izczegolnie kierunkow hurnanistycznych, artyici, krytycy i teoretycy sztuki, spotecznoici lokalne, wyktadowcy 

~czelni wyzszych, etnolodzy, antropolodzy kuitury, dziennikarze. Poniewai uczestnicy projektu zachqcani bqdq do 

~racowania w przestrzeni publicznej, lokalna spotecznoil todzi b ~ d z i e  miata szansq wspotuczestniczyc w procesie 

:worzenia dziot sztuki. Powstaj;lce na zakoriczenie prograrnu dwujqzyczne (poisko-angielskic) wydawnictwo w 

-orrnacie cyfrowym (.pdf) zawierajqce teksty artystow i teksty krytyczne oraz bogatq dokurnentacjq -- fotograficznq, 
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{tore bedzie dystrybuowane na licencji domeny publicznej przez strone internetowq organizatora i portale 

2artner6w medialnych trafi do nieograniczonej liczby odbiorcow. 

3rojekt uzyskat dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarowno w zesztym jak i w tym roku. 

2. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publlcznego 

1. Przeprowadzenie 5 miesiqcznych proeramow rezydencyjnych z udziatem miedzynarodowych artystow w 

todzi, w tym otwarte dla publicznoici spotkania, zakoriczonych prezentacjq wypracowanego na miejscu 

projektu (wystawy, performanse). 

2. Wydarzenia towarzyszqce z udziatem 5 polskich i 5 todzkich artyst6w - wystawy, performanse, koncerty. 

3. Polsko-angielska publikacja w formacie cyfrowym dokumentujqca zadanie z tekstami i obszernym 

materiatem graficznym, dystrybuowana nieodptatnie w internecie w nieograniczonym naktadzie (rezultat 

trwaiy). 

4. Pobudzenie rnobilnojci artystycznej Iodzkich tw6rc6w i przybliienie im sposobu funkcjonowania 

programow rezydencyjnych na 5wiecie. 

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego ( w  przypadku wiqkszej liczby koszt6w 

istnieje m o i l i w o i t  dodania kolejnych wierszy) 

Oiwiadclam(-y), zc: 

" W~rto i r !  kosrt6w op,olcrn do 11onir5irnia 1 dotarli 1 1 1 ~  Irio/c3 ~ ~ r / c ? k r o c r y i  10 000 11. 
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Rodzaj kosztu Koszt catkowity do poniesienia do poniesienia 
(zt) z wnioskowanej re f rodkdw 

dotacji3' finansowych 
(zt) wtasnych, frodkdw 

pochodzqcych z 
innych irddet, 

wktadu osobowego 
lub neczowego" 

(ztl 
Granty produkcyjne dla artystow 21500 0 21500 

Honoraria autorow tekstow, koordynatorow zadania, 10000 6000 4000 
grafika 

Zakwaterowanie artystow 9000 0 9000 

Tlumaczenia 2000 2000 0 

-- - 

Prornocja: dystrybucja ogloszeri, zaproszeri, publikacji, 3000 1000 2000 
zbi6r materialow prasowych, tekstow, tlumaczen, 
dokumentacji 
Montai, demontai wystaw, przystosowanie przestrzcni 5000 0 5000 
wystawienniczej, zakup materialow 

Poligrafia: opracowanie i druk materiat6w 1000 500 500 
promocyjnych 

Transport artystow, koordynatorow, czlonkow jury i 1000 500 500 

prac 

Dokumentacja fotograficzna i wideo 2000 0 2000 

54500 10000 44500 
Koszty og6tem: 



1) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnofci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pebiersnie*/niepobieranie* iwiadczerl pienieinych od adresat6w zadania; 
3)  wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/eiecw4ei* skladajqcy niniejszq oferte nie zalega (-jq)*/-* z oplacaniem naleinoici z tytulu zobowiqzari 

podatkowych; 
5) oferent*/eke&* skladajqcy niniejsza oferte nie zalega (-jq)*/-* z oplacaniem naleinoici z tytulu sktadek na 

ubezpieczenia spoleczne. 

(po'dph osoby upowainionej 
lub podpisy osbb upowainionych 
do sktadania oiwiadczen woli w imieniu 
oferenta) 

Data 23.03.2017 

Zalacznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowyrn Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnoit 

z oryginalem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 


