
Kami mengundang seniman-seniman dari Indonesia 
maupun seluruh dunia untuk mengikuti program In Situ 
AIR 2015 selama sebulan di kota Bandung.

 UNTUK PELAMAR DARI INDONESIA

IN SITU AIR

In Situ Artist-In-Residency (AIR) adalah program 
residensi seniman yang diinisiasi oleh Platform 3 pada 
tahun 2014. Insitu AIR di Platform 3 mengutamakan 
pengembangan tematik seniman melalui proses 
adaptasi, interaksi serta diskusi yang dilakukan selama 
masa residensi. Program ini bertujuan agar peserta 
dapat menghasilkan karya/proyek seni yang berbasis 
proses/bersifat temporer dengan memanfaatkan lokasi 
dan situasi sekitar Platform 3. Platform 3 berharap 
proses interaksi dan pertukaran sosial-budaya yang 
terjadi antara seniman dan lingkungan sekitar selama 
residensi dapat menjadi sumber inspirasi, penelitian dan 
eksperimen bagi seniman tersebut.

In Situ AIR Platform 3 memfasilitasi seniman dengan 
weekly meeting, artist talk dan presentasi akhir dari 
karya. Seniman yang berpartisipasi dalam program 
ini, dapat berkonsultasi dengan para dewan Pembina 
Platform 3 yang terdiri dari seniman dan kurator yang 
memiliki rekam jejak dalam lingkup nasional maupun 
internasional. Platform 3 juga dapat membantu seniman 
yang mengajukan pilihan narasumber yang sesuai 
dengan arah artistik/tematik seniman.  

SEKILAS PLATFORM 3

Platform 3 didirikan pada November 2009 atas inisiatif 
3 kurator dan 3 seniman yang berperan sebagai Dewan 
Pembina sekaligus Pengurus. Platform 3 berusaha 
menciptakan ruang seni yang ideal di Kota Bandung 
sebagai:
1) laboratorium bagi seniman dan kurator; 
2) ruang edukasi seni kepada publik. 
Platform 3 mendukung seniman dan praktisi seniman 
lainnya untuk mencapai pemahaman wacana, teori dan 
praktik yang kritis dan seimbang. 

Lokasi
Platform 3 berada di tengah daerah Cigadung, tidak jauh 
jadi pusat kota Bandung (20 menit dengan kendaraan) 
dan terdiri dari komposisi pemukiman yang cukup unik. 
Platform 3 sendiri terletak tepat di belakang studio 
seniman Rosid, dengan suasana fisik yang bercampur 
antara modern dan tradisional. Dikelilingi oleh 
perumahan warga lokal, lapangan olahraga serbaguna 
terbuka, tempat ibadah, kuburan warga setempat, 
ladang/sawah, kantor dan jalan raya, seniman memiliki 
kesempatan untuk berinteraksi dalam konteks sosial 
budaya secara intensif. 



PENAWARAN PROGRAM

AIR A (untuk seniman Indonesia)
Rp. 6.000.000,-
Fasilitas:
• Studio/ruang presentasi, 6 x 9 meter.
• Akomodasi.
• Materi publikasi.

PENDANAAN

Platform 3 Inititative Space merupakan sebuah ruang 
presentasi seni rupa yang dikelola secara mandiri dan 
tidak memiliki bantuan dana dari institusi lain. 
Oleh karena itu, peserta program residensi diwajibkan 
mampu untuk menanggung:
• Biaya penerbangan pulang-pergi dari kota/negara 

masing – masing ke Bandung.
• Biaya hidup 1 bulan di Bandung.
• Biaya produksi karya atau proyek seni. 
• Asuransi.
* Asuransi untuk cedera, sakit atau kecelakaan yang 
terjadi ketika di Bandung, merupakan tanggung jawab 
penuh dari seniman. 

PERIODE APLIKASI

Masa Aplikasi: 
2 April – 1 Mei 2015
Paket aplikasi harus kami terima paling lambat 
Jumat, 1 Mei 2015 23:59 GMT +7.00 
via surat elektronik maupun pos. 
Aplikasi tidak dipungut biaya.

Pengumuman peserta yang terpilih: 
Pertengahan bulan juni melalui blog, media sosial dan 
surat elektronik.

Masa Residensi (30 hari):
1. Akhir Juli - akhir Agustus 2015
2. Awal Desember 2015 - awal Januari 2016 

CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN

Persyaratan untuk pelamar dari Indonesia:
• Berdomisili di luar kota Bandung.
• Berusia antara 25-45 tahun.
• Mampu bekerjasama, baik dengan masyarakat 

yang tinggal di sekitar Platform 3 maupun para staf 
Platform 3.

• Selama residensi mampu menghasilkan dan 
mempresentasikan paling sedikit satu karya seni.

• Memiliki kondisi kesehatan yang baik dan mampu 
melakukan kegiatan sehari-hari selama masa 
residensi.

• Tidak terlibat dalam proyek atau pekerjaan dalam 
waktu yang bersamaan dengan masa residensi.

Dokumen yang diperlukan:
Sebuah PDF (maksimal 10 MB) dengan berisi:
•	 Curriculum Vitae  
•	 Image karya dan keterangannya. (Maksimal 10 

image karya)
• Pernyataan Seniman (Maksimal 300 kata)
• Rencana Proyek yang akan dilakukan (Maksimal 300 

kata)

Jika anda memiliki berkas dalam format video seperti: 
video art, video performance atau dokumentasi video 
dari karya anda, harap menyertakan tautan (link) 
Youtube pada surat elektronik atau mengirimkan berkas 
video anda dalam format CD/DVD ke alamat yang telah 
disebutkan. 
* Karena adanya pemblokiran Vimeo di Indonesia, maka 
kami tidak dapat menerima dan mengakses berkas video 
dalam situs tersebut.

Kirimkan dokumen melalui:

Surat elektronik: 
mail.platform3@gmail.com

Pos: 
Platform 3 
Jl. Cigadung Raya Tengah No. 40 
Bandung 40191 Jawa Barat - Indonesia
Telepon: +62 22 82522727



AKOMODASI

Kami menawarkan 2 opsi akomodasi yang dapat dipilih 
oleh peserta program residensi. Keduanya memiliki jarak 
yang cukup dekat dengan studio Platform 3.

OPSI 1:
Guest House (KHUSUS PRIA)
Jl. Cigadung Raya Selatan No. 25, Bandung 
(10 menit dari Platform 3)
Fasilitas: 
• Kamar 3,5 x 3,5 m
• Kasur
• Lemari
• Kamar mandi di dalam & akses internet 

OPSI 2:
Guest house (PRIA/WANITA)
Jl. Pesantren No. 66, Cigadung Raya Tengah, Bandung 
(5 menit dari Platform 3)
Fasilitas: 
• Kamar 3 x 3,5 m 
• Kasur
• Lemari
• Kamar mandi di dalam disertai dengan pemanas air
• Akses internet




