2018-2019
ABOUT:BLANK is een initiatief dat zich richt op jonge kunstenaars die
zichzelf willen blijven ontwikkelen, willen reflecteren en meer richting willen geven aan hun kunstenaarschap.
www.aboutaboutblank.info

TRAJECT:1
Het traject loopt van september 2018 t/m juni 2019 en is opgebouwd uit twee onderdelen: 10 maandelijkse mentorgesprekken en 10 maandelijkse seminars.
Je wordt één op één begeleid door je mentor. Samen geven jullie het traject vorm,
waarin er dieper wordt ingegaan op je werk, je werkwijze en de relevantie ervan.
Tijdens de 10 maandelijkse seminars komen alle deelnemers samen. Per maand
presenteert een deelnemer een werk dat voltooid is en kiest voor een passende
presentatie. Werk en presentatie zijn onderwerp van een begeleid gesprek met
een gast uit het werkveld (kunstenaar, curator, etc.). Eenmalig zal je in gesprek
gaan met een kunsthistoricus waarbij er dieper wordt in gegaan op de essentie
van je werk en zal zich vormen tot een beschouwende tekst. Het jaar sluiten we af
met elkaar door een eindtentoonstelling.
KOPPELING MENTOR
De koppeling met je mentor wordt gemaakt op basis van werkwijze, intentie met
het traject en de wensen van zowel jou als deelnemer als de mentor. De lijst van
mentoren bestaat uit kunstenaars, galeriehouders, curatoren, etc. Voor de actuele
lijst met mentoren, zie: www.aboutaboutblank.info/mentoren.html
SELECTIE
De selectie wordt gemaakt op basis van het aanmeldingsformulier en het portfolio, en in samenspraak met een onafhanklijke adviseur.
VOORWAARDEN
Je bent woonachtig in of om Groningen en bent voornemens om je verder te ontwikkelen in je kunstenaarsschap en daarom ook aanwezig zult zijn bij alle seminars en andere activiteiten die samen met elkaar worden georganiseerd.
De kosten voor het jaar 2018 – 2019 bedraagt €449,99 excl BTW, waarmee de
mentoren, de maandelijkse meetings en andere events voor de deelnemers worden bekostigt.
AANMELDEN
Aanmelden kan middels het aanmeldingsformulier op onze website. In het aanmeldingsformulier geef je een motivatie voor deelname, omschrijf je je werkwijze
en licht je je intenties van je trajectdeelname toe. Daarnaast stuur je je portfolio
mee waarin het vooral belangrijk is om een goed overzicht te geven van je werk.
Ook word je voorkeur voor een mentor gevraagd met motivatie.
Het ingevulde formulier stuur je samen met je portfolio uiterlijk vrijdag 18 mei
23:59 op naar info@aboutaboutblank.info o.v.v. aanmelding traject:1 – 2018 / 2019
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