
Вимоги до потенційних заявників

На час проведення резиденції учасник навчається на 2-4 році освітнього рівня «бакалавр», або на магістерському 
рівні мистецьких вишів Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини, Туреччини чи України. Учасник 
має досвід роботи з художнім склом в технологіях вітража, термічного формування, гути, холодної обробки, розпису

Критерії відбору поділяються на три категорії: мотиваційні, репутаційні та кваліфікаційні

Узагальнено критерії відбору визначаються наступним чином
• висока особиста мотивація заявника щодо вдосконалення вмінь та навичок роботи у визначених технологіях 
обробки художнього скла; при цьому важливо встановити наміри заявника продовжувати працювати з матеріалом 
у майбутньому;
• попередня участь заявника в резиденціях, симпозіумах, конференціях, а також наявність реалізованих 
персональних виставкових проєктів та участь у групових виставках; при цьому враховується активність заявника 
в усіх видах візуального мистецтва;
• досвід роботи заявника з художнім склом визначається на основі представлених фото-матеріалів

Conditions of participation

At the time of the residence participant is a student of 2-4 year of BA degree or MA degree of the art academies from 
Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, Czechia, Hungary, Turkey or Ukraine. Applicant has an expirience of glass pro-
cessing in blown techinique, cold treatment, kiln forming and painting

Selection criteria are divided into three categories: motivational, reputational and qualifying

In general, the selection criteria are defined as follows
• high personal motivation of the applicant to improve skills and abilities to work in certain glass art technologies; it is 
important to establish the applicant’s intention to continue working with the material in the future
• previous participation of the applicant in residencies, symposia, conferences, as well as the availability of personal exhi-
bition projects implementation and participation in group exhibitions; this takes into account the applicant’s activity in all 
types of visual arts;
• the applicant’s experience with art glass is determined on the basis of the presented photo-materials

Анкета для участі | Application form is available at: https://forms.gle/YGTbqximzNijTfuk6
Анкети приймаються упродовж липня - серпня | Appliacations are accepted during July - August

Для додаткової інформації просимо контактувавати | For additional information please contact: glass@lnam.edu.ua


