
Подача заявок відкрита

Поп-ап виставка в муніципальному арт-просторі Rathausgalerie Kunsthalle як частина 
програми виставки “У мене немає слів - Без назви" (1 жовтня - 20 листопада 2022)

Восени 2022 року Rathausgalerie Kunsthalle стане простором виробництва, 
презентації та зустрічей, який постійно змінюється. Створено місце, де зустрічаються 
митці і глядачі; де художники, ініціативи та установи з Мюнхена та України 
обмінюються ідеями. Назва «У мене немає слів - Без назви» апелює до відкритості 
процесів і моментів безмовності з огляду на поточну ситуацію. Проєкт 
супроводжується широкою програмою зі змінними виставками й заходами в арт-
просторі та в інших місцях міста. Нашими партнерами виступають культурний центр 
Gorod / SVOЇ, Музейний Освітній Центр (MPZ), Bellevue di Monaco і муніципальний 
музей Вілла Штука.



Будуть представлені роботи Лади Наконечної, Ксенії Гнилицької, Миколи Рідного, 
Яреми Малащука та Романа Хімея, Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського, Ірини 
Кудрі, Паули Германн.



Програма проводиться німецькою, англійською, українською та німецькою мовами 
жестів.

Куратори проєкту Лена фон Гейсо та Богдана Ярина-Топліко.

Куратори запрошують художників з Мюнхена та України 
для участі у поп-ап виставці.

З 22 жовтня 2022 року по 6 листопада. 2022 року ця 
тимчасова поп-виставка буде представлена в рамках 
програми «У мене немає слів - Без назви», в якій 
художники з України та Мюнхена можуть представити свої 
роботи публіці.



Тимчасова інтервенція присвячена темам альтернативної 
художньої розповіді та особистим і колективним 
переживаннями перед обличчям війни в Україні. 

Ми шукаємо художні твори, які коментують поточні 
соціально-політичні події, роблять їх помітними, 
контекстуалізують їх чи розмірковують над ними, а також 
передають особисті чи колективні погляди та гуманістичні 
цінності. Ми шукаємо роботи, які досліджують питання: 
Чого може досягти мистецтво під час надзвичайних 
ситуацій? Яку соціальну силу вона може мати?



У вихідні 22-23 жовтня твори також можуть бути 
представлені професійній аудиторії. 23 жовтня на виставці 
відбудеться екскурсія за участю арт експертів.

Шукаємо:


Критерії відбору:


- живопис, папір, невеликі скульптури, 
відео, фотографія



- Художня якість

- Високий рівень відображення культурної 
політики

- Соціальна актуальність

- Захист вільного демократичного порядку

- Посилання на основні теми проєкту 
(альтернативні художні роботи за 
візуальною та наративною формою, 
альтернативні наративні/візуальні роботи, 
особистий, колективний та медійний 
досвід, мистецтво як зєднуюча соціальна 
практика)


Хто може брати участь та умови:


Процес відбору:


Реалізація:


Дати: 


- Професійні художники з реєстраційною 
адресою в Мюнхені або околицях Мюнхена 
(район S-Bahn).



Рішення приймається експертним журі та 
кураторами на основі оцінки, яка 
відбувається виключно за вказаними 
критеріями. Журі збирається на закритому 
засіданні без звернення до суду.



- Кожен художник матиме 2-З модуля у 
його/її розпорядженні для репрезентації: 
стенд, стіл, п'єдестал (поверхня кожного 
60x80 см, поверхня  яких пофарбована 
чорним кольором).

- Всі роботи повинні бути самостійно 
доставлені до Rathausgalerie Kunsthalle, 
встановлені та демонтовані. 



Монтаж та оформлення робіт: П'ятниця, 
21 жовтня, 4:00-7:00 або субота, 22 
жовтня о 9:00-12:00.  

Демонтаж та збір: понеділок, 07 листопада, 
з 10:00 до 12:00 вечора та з 17:00 до 
19:00.

- Обов'язково: доступність протягом усього 
періоду виставки.

- Митці повинні надати технічні засоби для 
представлення їх відеоматеріалів, фільмів чи 
цифрових робіт (необхідно забезпечити 
страховку для технічних засобів, наприклад, 
такі як планшети). 

- Страхування робіт забезпечуватиметься 
муніципальним художнім простором 
Rathausgalerie Kunsthalle.



- Буде виплачено компенсацію в 150€ 
(gross) за художника/в.




contact@culturepublic.eu

Телефон (англійська та українська): 

0049 151 15892980

Телефон (німецька та англійська): 

0049 176 61591631




Кошторис витрат на участь:


Контактні дані:


Дедлайн термін подання заявок – 4 жовтня 2022 року о 00:00

Подача заяки:  

https://forms.gle/G4F4viUp1WU4FBKf7 

Всі учасники будуть повідомлені 
електронною поштою про рішення, 
починаючи з 10 жовтня.

Open Call-Open Call-Open Call-Open Call- Open Call-Open Call

Pop-up Exhibition 

Rathausgalerie Kunsthalle


