Richtlijnen KNIR Artist-in-Residence programma 2017/2018
Wat is het KNIR Artist-in-Residence programma?
Het KNIR Artist in Residence programma is bedoeld voor kunstenaars (schilders, beeldhouwers,
architecten, fotografen, schrijvers, dichters, filmmakers, choreografen, couturiers, acteurs, etc.
etc.) die tijdens een verblijf van 3 maanden in Rome een project willen realiseren dat concreet
bijdraagt aan de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. Het KNIR Artist in Residence
programma is door het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) en de Akademie van
Kunsten gezamenlijk ingesteld.

Van de KNIR Artist-in-Residence wordt verwacht dat hij/zij actief deelneemt aan het leven van
de zich op het KNIR bevindende academische gemeenschap en hierbinnen de kruisbestuiving
tussen kunst en wetenschap bevordert. Dit omvat een regelmatige aanwezigheid in de
bibliotheek van het KNIR, deelname aan de activiteiten die op het KNIR plaatsvinden (in het
bijzonder de wekelijkse discussieavonden), het verzorgen van eigen presentaties en het
organiseren van activiteiten in het verlengde van het artistieke project (studiedag,
tentoonstelling, performance, expert meeting, et cetera).
Wie komt in aanmerking?
- Leden van de Akademie van Kunsten.
- Een Nederlandse kunstenaar uit Nederland of buitenland, die is voorgedragen door een
ander.
- Een niet-Nederlandse kunstenaar die woont en werkt in Nederland en die is voorgedragen
door een ander.

Wat krijgt een fellow als KNIR Artist-in-Residence toegekend?
- Een stipendium van € 1.900 per maand (bruto), dus in totaal: € 5.700 (bruto) voor drie
maanden.
- Tijdelijke huisvesting in een gastenappartement van het KNIR. Het KNIR is gevestigd in het
Romeinse stadspark Villa Borghese, op loopafstand van het historische centrum van Rome.
- Tijdelijke werkplek in de bibliotheek van het KNIR, voorzien van ict-faciliteiten, alsmede
ondersteuning door secretariaat. Ateliers zijn niet aanwezig.
- Een budget voor reiskosten en onkosten in verband met activiteiten in het kader van het
artistiek project dat aan het KNIR wordt uitgevoerd van maximaal € 1.000 per maand.
Onkosten worden vergoed op basis van bewijsstukken.
- Een fellow is zelf verantwoordelijk voor afdrachten aan de Belastingdienst in Nederland of
in een ander land waar hij/zij belastingplichtig is.
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Wanneer en hoe kunt u aanvragen?
- Aanvragen en nominaties kunnen vanaf 1 februari tot uiterlijk 1 april 2017 worden
ingediend voor het fellowship van 15 september 2017 – 15 december 2017.
- Aanvragen en nominaties kunnen vanaf 1 februari 2018 tot uiterlijk 1 april 2018 worden
ingediend voor het fellowship voor de periode 15 september 2018- 15 december 2018.
- Aanvragen moeten per e-mail via avk@knaw.nl worden ingediend met een
aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is beschikbaar op: www.akademievankunsten.nl.
Wanneer is de uitslag bekend?
- Het KNIR en de Akademie van Kunsten maken binnen 15 dagen na de deadline de uitslag
over hun aanvraag/nominatie aan respectievelijk de aanvrager/nominator bekend.

Wie doen de beoordeling en besluitvorming?
- De directeur van het KNIR en de voorzitter van de Akademie van Kunsten beoordelen de
kandidaten in competitie met elkaar en besluiten wie het fellowship krijgt toegekend. De
ambtelijk secretaris van de Akademie van Kunsten heeft hierbij een adviserende rol. De
beoordeling vindt plaats aan de hand van vastgestelde criteria (zie hieronder).

Wat zijn de beoordelingscriteria?
- Een heldere doelstelling en omschrijving van het project dat gedurende de periode als KNIR
Artist-in-Residence wordt uitgevoerd.
- Een duidelijke omschrijving van voorgenomen activiteiten.
- Het verblijf aan het KNIR dient te leiden tot een concreet resultaat, bijvoorbeeld een
publicatie/essay of een concept/kader dat openbaar gemaakt kan worden.
- De meerwaarde van een verblijf aan het KNIR.
- De motivatie van de kandidaat om bij te dragen aan de kruisbestuiving tussen kunst en
wetenschap.
Wat zijn de verantwoordingseisen?
- De KNIR Artist-in-Residence moet zorgen dat het resultaat (of het proces ernaar toe) met
bruikbaar beeldmateriaal en toelichting tijdens of kort na afloop van het fellowship
beschikbaar komen voor de websites van het KNIR en de Akademie van Kunsten.
- De KNIR Artist-in-Residence moet tijdens de laatste maand van het fellowship een kort
inhoudelijk verslag over de activiteiten en resultaten van het fellowship indienen.
Heeft u vragen?
Neem contact op met Annelies ten Have per e-mail: avk@knaw.nl.
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Over het Koninklijk Nederlands Instituut Rome
Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome is een te Rome gevestigde wetenschappelijke instelling
die tot taak heeft het Nederlands universitair onderwijs en onderzoek te bevorderen, door eigen
activiteiten te ontplooien dan wel door activiteiten van anderen te faciliteren en/of te
ondersteunen. Als grootste en oudste van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het
Buitenland (NWIB) is het KNIR eigendom van de zes klassieke Nederlandse universiteiten (UvA,
RUG, UL, RU, UU, VU).
Over de Akademie van Kunsten
De Akademie van Kunsten heeft tot doel: het vertolken van de stem van de kunsten in de
Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en het bevorderen van de interactie tussen de
kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en kunst. De Akademie van
Kunsten is een (tijdelijk) onderdeel van de KNAW. De Akademie van Kunsten wordt mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van het ministerie van OCW en de cultuurfondsen.
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