ERIAC MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS INNOVÁCIÓS PROGRAM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
AZ ERIAC MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS INNOVÁCIÓS PROGRAM
A COVID-19 világjárvány kitörése súlyosan érinti a Roma művészet és kultúra területét is, amelyre válszul az Európai
Roma Kulturális Intézet (ERIAC) szeretné a Roma kultúra megvalósítóinak ellenálló képességét erősíteni, a kreativitás,
az innováció szellemének és az önfenntarthatóságnak a támogatásával.
Kulturális kezdeményezések révén a program támogatja az új művészetek és kulturális tartalmak fejlesztését, elősegíti
a tudás előállítását és a tudás átadását, valamint elősegíti a Roma művészek, vállalkozók és alkotók kreativitását és
önfenntarthatóságát. Az ERIAC Innovációs Program:
-

ösztönzi a fenntartható, hosszú távú hatást;
serkenti a Roma alkotók innovációját, találékonyságát, kreativitását és virtuozitását;
arra törekszik, hogy aktiválja és mozgósítsa a Roma kulturális tereket, az alkotást, annak növekedését,
újra-feltalálását, átalakulását;
előmozdítja az együttműködést a kulturális területek, országok, identitások, nemek és nemzedékek között,
valamint a Roma művészet, kultúra és a közösség képviselői között;
multiplikátor hatások után kutat, amelyek közvetlenül vagy közvetetten a Roma családok, a közösségek
illetve a többségi társadalom javát szolgálják, beleértve a területén jelenleg zajló egyéb, Roma vezetésű
kezdeményezésekhez való hozzájárulás révén is.

Az új kulturális tartalom és ismeretek által generált hatás maximalizálása és kollektív és hozzáférhető forrásként
történő terjesztése érdekében az ERIAC teret biztosít ezen kezdeményezések és azok eredményeinek terjesztésére,
reprodukálására és előmozdítására. Társszerzőként és társproducerként az ERIAC beépíti a támogatott
kezdeményezések eredményeit saját nemzetközi programozásába.
A program 3 KATEGÓRIÁRA OSZLIK: GOING DIGITAL CULTURE (DIGITÁLIS KULTÚRÁRA VÁLTÁS), GOING
ENTREPRENOURIAL (VÁLLALKOZÁSOK INDÍTÁSA) ÉS GOING SMART (OKOS TECHNOLÓGIA). Mindegyik
kategóriában a pályázók 2,500 és 5 000 euró közötti egyszeri hozzájárulást igényelhetnek banki átutalás révén. A
kezdeményezések időtartartama 3–6 hónap, 2020 júliusától kezdve.
1. DIGITÁLIS KULTÚRÁRA VÁLTÁS (kezdeményezések)
Mivel a mainstream művészeti és kulturális szcéna
szükségszerűen újra kell, hogy gondolja önmagát a
digitális térben, az ERIAC projektpartnereinek is innovatív
művészeti és kulturális alternatívákkal kell előállni válaszul
az új valóságra. A hosszú távú hatásokra összpontosítva
és a digitális átállás globális tendenciájára reagálva az
ERIAC célja, hogy támogassa a Roma művészeti és
kulturális szervezetek és személyek online térbe történő
átállását. Ebben a kategóriában az ERIAC támogatja az
új művészeti és kulturális termékek létrehozását (minden
műfajban: beleértve a képzőművészetet, animációt, filmet,
előadóművészeteket stb.). A fent említett átalakulás
alapjául az ERIAC ösztönözni szeretné az egyre növekvő
szélsőjobboldali és a Romaellenes propagandával
szembenálló narratívák megteremtését. A kreativitás,
a kritikus gondolkodás és a Roma művészet az ERIAC
elsődleges stratégiája a hazugság, a de-humanizáció,
a dezinformáció és téves információk hullámának
meggyengítésére a Roma, és különösképpen a Roma nők
vonatkozásában.
2. A VÁLLALKOZÁS MEGERŐSÍTÉSE (Ösztöndíj
program közösen a Roma Vállalkozási Fejlesztési
Kezdeményezéssel - REDI)
A Roma művészetek és kulturális alkotók adminisztratív
jelenlétének hiánya miatt ezek a kulturális termelők nem
jogosultak a kormányok által bevezetett támogatási
rendszerekre és sürgősségi alapokra.

Ennek a REDI-vel együttműködésben kidolgozott
ösztöndíjprogramnak a célja, a művészetek és kultúra
informális alkotóinak, kulturális vállalkozokká történő
átalakulásának támogatása, kócsólása és mentorálása.
Ilyen módon az ERIAC foglalkozik azzal a kihívással,
hogy a Roma művészet és kultúra termelőinek többsége
szabadúszóként operál illetve az informális gazdaságban
dolgozik.
3.
OKOS
TECHNOLÓGIA
(GOING
SMART)
(kezdeményezések)
Az ERIAC célja az inspiráló és erős, a tudás előállítására
illetve a tudás átadására összpontosító oktatási
anyagok létrehozása mind a Romák, mind a többségi
társadalom számára. Ebben a kategóriában az ERIAC
olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek új tudás
generálására koncentrálnak innovatív kutatások révén,
különös tekintettel a Roma identitással, kultúrával,
történelemmel és örökséggel kapcsolatos kérdésekre.
A GOING SMART támogatni fogja a kreatív és Romák
vezetése
általi
tudástranszfer
módszertanának
kidolgozását, valamint a formális és alternat oktatás
keretében a Roma identitás megtanulásához szükséges
anyagok megtervezését is. Az ERIAC olyan előadások,
kritikai áttekintések, szövegek, esszék létrehozását
ösztönzi, amelyek a jelenlegi Roma művészetre és
kultúrára, valamint az identitás gyakorlatokra reflektálnak.

Jogosultsági feltételek

Hogyan jelentkezhetek?

A széles körben felfogott Roma közösségbe tartozó
megannyi jelölt jelentkezését várjuk, függetlenül
állampolgárságtól, tartózkodási országtól, nemtől,
bármilyen fogyatékosságtól, családi vagy szülői állapottól,
életkortól, vallástól, meggyőződéstől vagy szexuális
irányultságtól.

A jelentkezési formanyomtatvány kitöltése előtt, javasoljuk
a jelentkezőknek a ÚTMUTATÓ DOKUMENTUMOK
(elérhető Romanes es Angol nyelven) áttekintését.

Minden jelentkezőnek az ERIAC munkájának négy
tematikus szakasza (művészet és kultúra; média;
tudástermelés; történelem és megemlékezés) alá
tartozó, aktív hozzájárulónak kell lennie a Roma
művészeti és kulturális életben. Többek között zenészek,
művészek, előadóművészek, kézművesek, filmkészítők,
médiaszakemberek, kurátorok, oktatók és kutatók és
tervezők jelentkezését is bátorítjuk. Továbbá bátorítjuk a
jelentkezésre a Roma művészeti és kulturális társaságokat
(színházak, együttesek stb.), informális művészi
kollektívákat, non-profit szervezeteket és kulturális
vállalkozásokat is.
Mind az ERIAC Társtagok illetve a nem tagok is jogosultak
a jelentkezésre. Viszont, a Döntőbizottság a jelenlegi
ERIAC Társtagokat, amelyek a hozzájárulás elvét teljesítik,
előnyben fogja részesíteni. Az ERIAC tagságához nem
tartozó jelentkezők számára megadjuk a lehetőséget a
tagsághoz való csatlakozásra a hozzájárulás elvének
teljesülésével.

Minden jelentkezőnek ki kell töltenie egy online
JELENTKEZÉSI ŰRLAPOT, a frissített szakmai
önéletrajzával (legfeljebb 3 oldal). További információkat,
például portfóliókat, munkák példái, további támogató
dokumentumokat stb. online csatolhatnak.
A pályázat csak angolul tölthető ki. Javasoljuk, hogy
használja online fordítási szolgáltatásokat arra az esetre,
ha problémája van az alkalmazás angol nyelvű kitöltésével.
Az online pályázatot 2020. május 20. és június 10.
között lehet online benyújtani.
Kérdése esetén forduljon az ERIAC-hoz az eriac@
eriac.org e-mailen keresztül, a Tárgy sorba írva: ERIAC
Innovation Program

több információ: www.eriac.org/eriac-arts-and-culture-innovation-program/
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