
                   
 

 
 

НОВИ САД – РЕЗИДЕНЦИЈА ЗА УМЕТНИКЕ ИЗ УКРАЈИНЕ 
 
Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе” у оквиру програма за резиденције уметника 
и радника у култури објављује: 
 

ОТВОРЕНИ ПОЗИВ 
 
за селекцију уметника и уметница из области визуелне уметности и књижевности, који би 
боравили у уметничкој резиденцији у Новом Саду током маја и јуна 2022. године. 
 
Исказујући саосећајност према свим жртвама ратног сукоба и промовишући мир као главну 
поруку у овом тренутку, Фондација упућује позив уметницима и уметницама да бораве и наставе 
да стварају своја дела у Новом Саду, овогодишњој Европској престоници културе. Резиденција 
се остварује као део програмског лука „Тврђава мира”, који током јуна и јула ове године ставља 
у фокус управо последице рата и значај промоције политике мира.  
 
Право учешћа имају сви уметници са држављанством Украјине који се баве визуелном 
уметношћу или књижевношћу. Одабрани уметници ће имати прилику да бораве у резиденцији 
до два месеца. 
 
Уколико су у могућности било би пожељно да сви заинтересовани кандидати пошаљу своју кратку 
биографију и портфолио. 
 
Документација се шаље на адресу: international@ns2022.rs. Рок за пријаву је 7.5.2022. године. 
 
Смештајни капацитети Фондације обухватају стан у којем могу боравити истовремено два 
уметника или мања породица. Одабир кандидата ће бити урађен на основу следећих 
критеријума: 
 
- Доступност простора за резиденцијални боравак (двособан стан у центру Новог Сада); 
- Доказано деловање на пољу визуелне уметности и књижевности. 
 
Одабраном резиденту ће бити покривени трошкови пута, обезбеђен смештај и per diem трошкови. 
 
Резиденција се спроводи у оквиру програмског лука „Тврђава мира” који промовише и истражује 
културу мира и заједништва. Поред тога, саставни део овог програмског лука чине програми који 
омогућавају да се о конфликтима и постконфликтним друштвима разговара кроз призму обичних 
грађана, студената и стручњака, као и програми који тематизују искуства европских и 
ваневропских држава у решавању конфликата унутар својих граница и/или конфликата са 
суседним државама.  
 
Пожељно је да одабрани уметници реализују уметнички рад у току трајања резиденције, али овај 
критеријум није обавезујући. 
 
Програм „Уметник у гостима” Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе” постоји од 
2017. године и бави се организацијом резиденцијалних боравака страних уметника у Србији, као 
и организацијом резиденцијалних боравака новосадских и српских уметника у резиденцијалним 
центрима широм Европе. Тема ових размена увек је блиско повезана са програмом пројекта 
„Нови Сад – Европска престоница културе”. 
 


