artists-in-residence laboratory
w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
artists-in-residence laboratory jest międzynarodowym programem wymiany, który umożliwia
zagranicznym artystom kilkumiesięczne pobyty twórcze w CSW Zamek Ujazdowski oraz pracę nad
własnym projektem w bliskim dialogu z kuratorem. Równolegle zajmujemy się promocją polskich
artystów za granicą, umożliwiając im wyjazdy do partnerskich instytucji na świecie w ramach
dwustronnej wymiany. Podstawę wymiany oraz dialogu stanowi stale wzmacniana oraz rozszerzana
sieć partnerów oraz instytucji zagranicznych. Staramy się reagować na bieżąco na zmiany
zachodzące w produkcji dzieł sztuki oraz na rynku sztuki otwierając nasz program na praktyków
innych dyscyplin niż sztuki wizualne: kuratorów, performerów, tancerzy, muzyków oraz designerów.
Trzecim polem naszej działalności jest wspieranie idei mobilności artystycznej poprzez organizację
merytorycznych konferencji oraz prowadzenie projektu Re-tooling Residencies adresowanego do
środowisk i instytucji artystycznych zainteresowanych współpracą i tworzeniem ośrodków rezydencji w
Europie Wschodniej. W latach 2009 i 2010 zainicjowaliśmy wspólnie z NDK w Dale badawczy i
warsztatowy projekt Rooted Design for Routed Living. Alternatywne Strategie Projektowania, w
ramach którego biorący w nim udział polscy i norwescy projektanci szukali możliwych rozwiązań dla
studia – miejsca pracy podczas artystycznej rezydencji.
Od 2003 roku zajmujemy się organizacją pobytów twórczych artystów zagranicznych w CSW. Obecnie
a-i-r laboratory może gościć jednocześnie siedmiu artystów w studiach mieszczących się w budynku
CSW, a także w przyległym budynku Laboratorium oddanym do użytku na początku 2010 roku.
Pracownie mogą służyć zarówno artystom posługującym się tradycyjnymi technikami, jak i tym, którzy
wykorzystują nowe techniki medialne. Prezentacje prac goszczących u nas artystów są włączane do
programu CSW w formie wykładów, projekcji, dyskusji, wystaw i performances. Zachęcamy artystów
do pracy w przestrzeni publicznej. Współpracujemy także z niezależnymi galeriami.
Do tej pory współpracowaliśmy m.in. z Arts Council of England; FACT, Liverpool; IAAB of Basel,
Switzerland; Frame, Finland; IASPIS of Sweden; Sala Rekalde, Bilbao. Wśród naszych obecnych
partnerów są m.in.: Akademie Schloss Solitude, Stuttgart; NKD, Dale; Futura Centre for Contemporary
Art, Praga; kuda.org, Novi Sad; Museion Bolzano; Gasworks, London; Headlands Center for the Arts,
Sausalito; Arts 18th Street, Santa Monica; Location One, Art in General and Triangle Arts Association,
New York.
Jesteśmy członkiem sieci Res Artis.
Program artists-in-residence laboratory jest objęty mecenatem Miasta Stołecznego Warszawy w
ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

