ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU - ARTYŚCI
STWORZENIE VIDEO MAPPINGU W RAMACH PROJEKTU KULTURATRIUM
PRZEZ ARTYSTÓW Z REGIONÓW PARTNERSKICH:
HAUTS-DE-FRANCE, NADRENII PÓŁNOCNEJ-WESTFALII, WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Cel: Stworzenie video mappingu na temat odbudowy/rekonwersji, w ramach Kulturatrium – projektu współpracy
międzyregionalnej Hauts-de-France (Francja), Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy) i Województwa Śląskiego (Polska).
Z każdego regionu zostanie wybranych 2 artystów, którzy stworzą w sumie grupę 6 artystów realizujących video mapping
na obiekcie/przedmiocie wybranym przez organizatorów. Następnie efekt prac będzie mógł być prezentowany w 3
regionach partnerskich. Pierwszy pokaz odbędzie się podczas Video Mapping Festival w Cité des Électriciens w Bruay-LaBuissière 17 i 18 maja 2019 r.
Artyści będą wspólnie pracować podczas rezydencji w terminie od 27 marca do 6 kwietnia 2019 r. w Arenberg Creative
Mine. Później praca będzie się odbywać na odległość, artyści spotkają się ponowie w dniach 15-19 maja 2019 r. w BruayLa-Buissière podczas prezentacji projektu.
Harmonogram:
Termin zgłaszania kandydatur: do 31 stycznia 2019 r.
Wybór kandydatów: luty 2019 r.
Rezydencja we Francji (obecność obowiązkowa): od 27 marca do 6 kwietnia 2019 r.
Praca na odległość: od 6 kwietnia do 16 maja 2019 r.
Pierwsza prezentacja/pokaz (obecność obowiązkowa): 17 maja i 18 maja 2019 r.
Poszukiwane profile:
Młodzi artyści (którzy ukończyli studia mniej niż 7 lat temu), mieszkający i tworzący w Województwie Śląskim, Nadrenii
Północnej-Westfalii lub regionie Hauts-de-France.
Artyści muszą dobrze posługiwać się językiem angielskim, który będzie językiem roboczym.
Dogłębna znajomość video mappingu nie jest konieczna, wsparcie w tym zakresie zostanie zapewnione podczas
rezydencji oraz produkcji.
Wymagane umiejętności:
- Animator 2D
- Animator 3D
- Motion designer
- Sound designer
- Game designer
- Twórca gier wideo
- Mapping artystyczny
Warunki:
. Honorarium w wysokości 2 250 euro brutto, obejmujące wszystkie podatki (jeśli zafakturowane) lub wszystkie opłaty
(jeśli kontrakt francuski)
. Pokrycie kosztów związanych z rezydencją i pokazem (transport, zakwaterowanie, posiłki)
Dossier kandydata:
Należy przesłać do 31 stycznia 2019 r. na adres antoine@rencontres-audiovisuelles.org:
. CV w języku angielskim
. Dossier z dotychczasowymi realizacjami (w języku angielskim)
. List motywacyjny w języku angielskim

