YermilovCentre together with Kharkiv National University of Karazin are happy
to announce Residents of Universe residency program.
Residency will happen on locations - museums, collections and departments - of
Karazin University. Museum of Nature, Archaeology Museum, Central Science
Library, Museum of history of Kharkiv National University, hall and yard of
University. Artists are invited to discover the collections, archives and spaces of
University and propose their artistic visions on these historical funds. The aim of
the residency is a try to rethink the university's collections from an artistic point
of view and to produce new art-works which will be presented on the places.
To apply, please, send your
1) CV
2) portfolio
3) motivation letter (with describing your interests and specify the priority list of
three locations, where you see your research and production).
NB! Each file should be in PDF format and no more than 10 MB in size.
Every artist will have access to certain location, its funds and assistance in
research and production.

May you have any questions, please, contact us via e-mail
yermilovcentre@gmail.com.

ЄрміловЦентр разом з Харківським національним університетом ім. В.Н.
Каразіна радий анонсувати резидентську програму Резиденти Всесвіту.

Резиденція відбудеться на локаціях — музеях, колекціях та підрозділах —
Університету ім. В.Н.Каразіна. Музей природи, Музей археології,
Центральна наукова бібліотека, Музей історії Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна, головний хол та подвір'я Університету. Ми
запрошуємо художників дослідити колекції, архіви та простір Університету
та запропонувати їхнє мистецьке бачення історичних фондів. Мета
резиденції — спробувати переосмислити університетську спадщину з
мистецької точки зору, а також створити нові художні роботи, які будуть
презентовані у цих просторах.
Для участі в резиденції, будь ласка, надішліть свої CV, портфоліо та
мотиваційний лист, в якому розкрито ваш інтерес до участі, та надайте
пріоритетний список з трьох локацій, в яких ви маєте бажання працювати:
зробити дослідження та створити роботу.
Кожен художник матиме доступ до обраної локації, її фондів та отримає
асистентську допомогу у дослідженні та продакшені.
Якщо у Вас виникнуть
yermilovcentre@gmail.com
.
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