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Asociația „Acasă la Hundorf” este inițiatorul și organizato-
rul programului de rezidențe artistice Școală de-Acasă / ȘAH,                                                                                                                     
destinate tinerilor artiști aflați la început de carieră. Prin rezidențe 
de creație de câte două săptămâni, petrecute în mijlocul unei                      
comunități rurale prietenoase, oferim timp și spațiu artiștilor                                                                                        
pentru a-și identifica şi întări individualitatea și facilităm                                       

întâlniri și conexiuni.

The “At home in Hundorf” Association organizes its sixth artist                 
residency programme “Școala de-Acasă / ȘAH” destined for                                                                                                          
emerging young artists. The residencies take place over a two weeks 
period in the quiet and friendly rural community of Viișoara, Mureș 

county, Romania.
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Până acum au avut loc cinci ediții consecutive de ȘAH, în satul 
Viișoara, jud. Mureș, unde am întâmpinat peste 70 de tineri                                                     
artiști. Noutatea acestui an este deschiderea programului spre                                                 
artiștii  internaționali, care vor împărți spațiul și timpul de rezidență 
cu artiștii români selectați. Echipa noastră susține libertatea                                                                                                                          
totală de creație și procesul (întotdeauna) surprinzător al artistului.                                                                                                     
Programul nu are o temă impusă, ci doar un context care sperăm să 
vă inspire: la casa de-Acasă artiștii sunt invitați să se inspire și să 
se lase inspirați de comunitate, colegi și peisaj, să fie ei înșiși fără 

nicio rezervă. 
Prin urmare, așteptăm să primim de la voi propunerile de proiecte 
și ideile care vă entuziasmează, va captivează sau pe care pur și 
simplu doriți să le explorați în rezidență. Pot fi proiecte pentru care 
singurătatea este un cadru fertil pentru inspirație și creație sau 
pot fi proiecte pentru care dialogul cu ceilalți artiști din rezidență 
și cu membrii comunității poate potența o atmosferă creatoare.                                            
Echipa noastră vă va susține în desfășurarea acțiunilor îndreptate spre 
comunitate (precum prezentări work-în-progress, ateliere, cercetări 
artistice cu membri ai comunității, intervenții artistice în spațiul 

public etc.). 
Ne dorim că fiecare artist din rezidență să se simtă Acasă,                                     
considerând că Acasă reprezintă locul unde te retragi în tihnă                      
pentru a chibzui, pentru a (te) căuta, pentru a te pregăti să ieși în 
lume. Acasă este locul de libertate maximă, spațiul perfect pentru 
joacă și experiment. Nu în ultimul rând, Acasă este locul de întâlnire 

dintre generații, unde ne cunoaștem și putem discuta liber. 

Lansăm Apelul național și internațional pentru înscrierea 
la ediția a VI-a a rezidențelor ȘAH / Școală de-Acasă de la                                  

Hundorf, adresat tinerilor artiști din țară și din străinătate.

This year’s edition comes with a brand new component: the                               
opening for applications from international artists who will share 
the two-week’ time and space with their fellow Romanian residents. 
Therefore, we are looking forward to receiving your project proposals 
and to hearing about the ideas that provoke you. They can range from 
proposals that require time for independent practice and research 
to proposals that thrive from the dialogue and interaction with the       

other residents and/or the members of the community. 

The programme doesn’t have a stated theme of reflection per se,                 
aiming instead at providing a context to inspire the participants in 
their pursuits.  Our goal is that each resident artist feels at Home, 
since it is our belief that Home represents that particular place where 
you go to when you need to take a pause from the surrounding noise 
in order to reflect and regain. Home is that place that grants you 
freedom to play and experiment. Last but not least, Home is also 
that place of deep human connection where we get to know and                                                                                                       

understand each other, to talk freely and to strengthen our bonds.  

The national and international calls for application are now open 
for the submission of project proposals in order to take part in 
the 6th edition of the At home in Hundorf/ Școală de Acasă artist 

residencies.
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Ce presupune rezidența?

• Proiectul include o rezidență de  2 săptămâni la Hundorf (în peri-
oada iunie-august) și participarea la Colonia Artiștilor (on/off-
line, în funcție de condițiile de la momentul respectiv). În funcție 
de disponibilitățile de timp exprimate, artiștii selectați vor fi                                
grupați câte 4 per perioadă de rezidență.

• O selecție de lucrări realizate de artiști în rezidență va fi inclusă 
într-o expoziție virtuală. Click aici pentru a vedea expoziția online 
a rezidenților ediției trecute: 
https://www.acasalahundorf.ro/șah-showcase 

• În condițiile impuse de pandemia COVID-19, vom realiza două  
expoziții de grup cu artiștii selecționați, una în comunitatea din 
Hundorf și una la Muzeul Județean Mureș, din Târgu Mureș. 

What does the residency entail?

• The project includes a two-week residency in Viișoara, (Hundorf) 
in June-August 2022 and the participation at the Artists’ Reunion/
Final showcasing event (either online or offline, depending on the 
restrictions imposed by the national and international authorities in 
the pandemic context, as well as the schedule of the artists). 
*Depending on their respective availability, the selected artists will 
be grouped together in groups of 4 per residency. 

• A selection of the works made by the artists during their stay 
will be included in an online exhibition. Click here in order to                             
access the previous online exhibitions and each of the presentations: 
https://www.acasalahundorf.ro/șah-showcase

• Keeping in mind the COVID-19 context, as well as the                                          
changing conditions, our aim is to organize two exhibitions with the                                        
selected works of the residents, one in September, in Hundorf, and 
one in October, hosted by the County Museum of Târgu Mureș. 

https://www.acasalahundorf.ro/sah-showcase
https://www.acasalahundorf.ro/sah-showcase
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Cine poate aplica?

• Rezidenţele sunt destinate artiștilor cu vârsta până în 35 de ani. 

• Suntem deschiși propunerilor artiștilor din toate mediile artistice, 
inclusiv celor ce explorează limitele dintre acestea și alte domenii. 

• Acceptăm și propunerile colectivelor artistice, cu mențiunea 
că acestea pot avea maximum 4 membri (capacitatea maximă a                              
spațiului de rezidență).

• Nu pot depune aplicații artiștii care au mai participat la alte ediții 
ȘAH.

Who can apply?

• The residencies are open to artists under 35 years old. 

• We are open to project proposals coming from all artists’ areas and 
domains, including those who transgress limits between humanities, 
arts and social sciences. 

• We accept collective project proposals. However, keep in mind 
that the maximum number of team members is four (the maximum                  
accommodation number).

• Previous participants in the programme cannot apply.
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Ce oferim:

• Libertate propriului ritm de creaţie. Posibilitatea că artiștii să 
se concentreze pe propriul demers creator într-un program pe care   
fiecare şi-l croieşte singur.

• Rezidenţă artistică într-un spaţiu rural, departe de forfota şi                  
stresul citadin, într-un mediu prietenos şi cald. Spaţiul de rezidenţă 
include: patru dormitoare, bucătărie, baie, spaţii de lucru.

• Conexiuni cu comunitatea. Fiind la a VI-a ediție a                                                     
proiectului, echipa a dezvoltat până acum legături puternice cu 
comunitatea, pe care ne dorim să o activăm odată cu dezvoltarea 
proiectelor participanților. 

• Mentorat și lucru împreună cu profesioniști din industrie pe durata 
Coloniei Artiştilor.

• Promovare şi susţinere prin catalogul Şcolii şi expozițiile                              
on&off-line.

• Un grant de 1.200 lei per artist ce acoperă cheltuielile pe durata 
rezidenței. 

What we offer:

• The context for artists to focus on their creative process in their 
own chosen rhythm and flow.
 
• An artistic residency taking place in a rural space, away from 
the buzzing city life and its pressures, in a warm and friendly                                
environment. The accommodation space includes: 4 bedrooms, a 
kitchen, a bathroom, and working spaces. 

• Connections with the community. Our team will support you in 
developing and implementing your initiatives for community                                                                                                     
engagement (such as work-in-progress presentations, workshops,             
artistic research conducted with the members of the community,                   
public space artistic interventions etc).

• Mentorship and collaboration with professionals from the creative 
and cultural industries until the final presentation events. 

• Promotion and support using our social networks, our official                  
Catalogue, and our platform hosting the online exhibition, as well as 
the exhibition events and presentations. 

• Our alumni networks. 

• A 1200 RON (250$) grant per artist, covering basic expenses 
throughout the 2-week residency programme. 
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Ce ne dorim:

• Grijă faţă de casă din Hundorf (patrimoniu rural din secolul XIX, 
cu istorie vie şi prezența unor obiecte și amintiri aparținând mai 
multor generații).

• O muncă dedicată, folosirea timpului de rezidenţă în vederea lu-
crului.

• Participarea tinerilor artişti la cele două săptămâni de rezidență 
alese în perioada iunie - august

• Participarea opțională a artiștilor din străinătate la Colonia artiș-
tilor și evenimentele publice din sat și din Târgu Mureș care vor avea 
loc în luna septembrie; recomandăm participarea artiștilor români la 
activitățile menționate mai sus. Datele exacte, precum și confirmarea 
participării artiștilor vor fi discutate în luna mai, după anunțarea 
selecției. 

Câteva date despre localitate:

• Hundorf este numele vechi al satului Viişoara din judeţul Mureş. 

• Localitatea, atestată documentar în anul  1376, se află între 
Sighişoara şi Mediaş, lângă oraşul armenesc Dumbrăveni (10 km.  
distanţă). 

What we want:

• A special care for the Hundorf home and its objects (a                                               
heritage house dating back to the XIXth century, with a living history                                 
deposited and sometimes told by the presence of objects and                                                                                                         
memories belonging to all the generations that inhabited it).

• Dedicated work during the time spent in residency.

• An optional participation of the foreign artists to the events                           
organized in Hundorf and Târgu Mureș (if their schedules and                                                                                                
availability allows it). And a highly recommended participation of 
the Romanian resident artists to the aforementioned events. 

Some info about the community:

• Hundorf is the old name of the Viişoara village, located in Mureş 
county, Romania. 

• The village, first documented in 1376, is located between two                    
important medieval cities, Mediaş and Sighişoara, the latter being 
one of the oldest inhabited medieval cities in Europe, and 10 km away 
from the former Armenian city of Dumbrăveni.



            svdvsd

RO EN

Cum aplic?

• Aplicaţiile se depun în perioada 1 martie - 17 aprilie (inclusiv). 

• Aplică folosind acest formular: https://forms.gle/a7pWrfaA6yX-
bx7a49 

• Lista finală de artiști selectați va fi anunțată public pe 2 mai. 

• Vor fi selectați pentru a participa la proiect un număr maxim de 16 
artiști: 14 artiști din România și 2 artiști din străinătate.

Pentru detalii şi întrebări ne gășiți oricând 
acasalahundorf@gmail.com  

Mai multe informații despre noi și detaliile edițiilor anterioare 
pe site-ul www.acasalahundorf.ro 

How to apply?

• The applications can be sent between March 1st and April 17th, 
23:59 CET.

• Apply, using this form: https://forms.gle/a7pWrfaA6yXbx7a49 

• The selected candidates will be announced publicly on May 2nd. 

• A total of 16 candidates will be selected, comprising 14 Romanian 
artists and 2 international artists. 

For details and questions, write to us at: 
acasalahundorf@gmail.com  

For further information about us and the previous editions of the 
programme, please access www.acasalahundorf.ro 

https://forms.gle/a7pWrfaA6yXbx7a49
https://forms.gle/a7pWrfaA6yXbx7a49
mailto:acasalahundorf%40gmail.com?subject=
http://www.acasalahundorf.ro
https://forms.gle/a7pWrfaA6yXbx7a49
mailto:acasalahundorf%40gmail.com?subject=
http://www.acasalahundorf.ro
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