
 
STIPENDIA NADA ČNÍHO FONDU MARTINY A  TOMÁŠE KRSKOVÝCH 
 
Vysokoškoláci s vynikajícími výsledky, kteří by chtěli studovat na prestižních světových univerzitách, si mohou 
žádat o grant ze soukromého nadačního fondu podnikatele Tomáše Krska a jeho ženy.Více na 
 www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/nadani-vysokoskolaci-mohou-zadat-o-grant-na-studia-v-zahranici/600024 
a www.krsekfoundation.cz 
 
 
ComPeung Grant – nabídka stáže v Thajsku 
 
Organizátoři nabízí dvě stipendia, pokrývající náklady měsíčního pobytu v thajském městě Chiang Mai, který se 
uskuteční v září/říjnu roku 2011. 
 
Díla či projekty, na nichž budou dva vybraní umělci během pobytu pracovat, mohou být z oblasti vizuálního 
umění, médií, architektury, performing arts, literatury či hudby. 
 
Zájemci se mohou přihlásit do 31. března 2011. 
 
Další informace jsou k dispozici na stránce http://www.compeung.org 
 
Kontakt: ComPeung Artist-in-Residence Program, P.O. Box 27 Doi Saket, 50220 Chiang Mai, Thajsko, E 
compeung@gmail.com 
 
 
Home Workspace Program – stáž v Libanonu 
 
Organizace Ashkal Alwan nabízí deseti až patnácti praktikujícím umělcům i teoretikům 11ti měsíční 
postgraduální stáž v libanonském Bejrútu. Tento ročník bude pod vedením Emily Jacir. 
 
Na programu budou workshopy a semináře, ale také dostatek prostoru pro vlastní výzkum či tvorbu. Kromě 
potřebného vybavení dostanou stážisté také stipendium. Nutnou podmínkou pro absolvování programu je znalost 
angličtiny nebo arabštiny. 
 
Termín odevzdání přihlášek je 5. března 2011. 
 
Podrobné informace jsou k dispozici na http://www.ashkalalwan.org/news.aspx?id=93 
 
Kontakt: Ashkal Alwan, P.O. Box 175-268, Mar Mikhael, Libanon, T +961-1-360251, E amal@ashkalalwan.org 
 
www.ashkalalwan.org 
 
 
Summer Exhibition 2011 ve Velké Británii – výzva umělcům 
 
Britská Royal Academy of Arts pořádá každoroční Summer Exhibition, slavnostní výstavu všech uměleckých 
stylů a médií, na kterou se mohou přihlásit umělci se svým dílem ve formě malby, sochy, fotografie, tisku, 
architektonického modelu, filmu či umělecké knihy. Vybraná díla budou vystavena po dobu tří měsíců a 
nabídnuta k prodeji. Nejlepší práce budou také odměněny nemalou částkou. 
 
Zájemci se mohou přihlásit do 15. března 2011.                 
 
Další informace naleznete na http://www.royalacademy.org.uk/summerexhibition 
  
Kontakt: Royal Academy of Arts, Burlington House, Piccadilly, W1J 0BD London, UK, E 
summerexhibition@royalacademy.org.uk nebo  http://www.royalacademy.org.uk 
 
 
 


