email: info@polrannypirates.nl
Derde Wittenburgerdwarsstraat 36
1018 KS Amsterdam

Polranny Artist in Residency
Achtergrond
Tuin en opstallen in Polranny, Achill Sound, Ierland zijn vanaf 1972 in gebruik door kunstenaars en andere creatieven.
Vanaf 2008 heeft een groep regelmatige gebruikers, in samenwerking met de eigenaren onder de naam Stichting Polranny
Pirates hier een Artist in Residency (AiR) georganiseerd. Deze AiR geeft op een dynamische en ongedwongen manier
invulling aan het ideaal van de eigenaren om dit onroerend goed met zo veel
mogelijk kunstenaars en creatieven, in de breedste zin van het woord, te delen.
De Stichting Polranny Pirates organiseert dit ideaal in de praktijk.
1. Polranny AiR heeft het volgende te bieden:
-

een tijdelijke woon- en werkruimte voor kunstenaars en andere creatieven
tegen kostprijs en voor de duur van min. één week tot max. zes weken;

-

de kans om voor een tijd weg te zijn uit de bekende omgeving en te breken met de vaste routine. En de
gelegenheid om te reflecteren en werk van hoge kwaliteit te leveren en/of te concipiëren;

-

de vrijheid dit te doen zonder voorwaarden wat betreft resultaten en/of participatie, en zonder begeleiding of
opvang;

-

dit speciaal voor de éénling financieel mogelijk te maken;

-

een stimulerende context die voortborduurt op de bestaande traditie van Achill als een opwindende plaats aan de
rand van Europa die, buiten de bekende kaders van de Europese cultuur, de interesse van internationaal bekende
schrijvers, kunstenaars en musici geniet;

-

de mogelijkheid om kennis te nemen van de rijke geschiedenis en cultuur van Ierland, ondersteund door de
huisbibliotheek.

2. Financiering van Polranny AiR
-

de eigenaren bekostigen en onderhouden tuin en opstallen en zorgen dat de
bibliotheek en de videotheek op peil blijft;
de gebruikers dragen bij aan de vaste lasten;
door per persoon per dag een bijdrage te vragen, wordt diegene die alléén
komt financieel, nagenoeg gelijkwaardig behandeld.

