11de EUROPESE BIENNALE VOOR GRAFISCHE KUNST

Een initiatief van VZW ROTARIALE in samenwerking met de STEDELIJKE MUSEA BRUGGE

wedstrijdreglement
Artikel 1
De tweejaarlijkse wedstrijd voor grafische kunst wordt uitgeschreven door de VZW ROTARIALE
die hiermee een podium wil verschaffen aan grafische kunstenaars en de diverse aspecten
van de grafiek wil promoten.

Het thema van de wedstrijd en de tentoonstelling is “Kant &

Klossen”. Het voorliggend reglement en het aanmeldingsformulier zijn te verkrijgen bij de
VZW ROTARIALE, P/A CROWNE PLAZA, BURG 10, B-8000 BRUGGE, BELGIË of op de website

www.graphicartes.be.

Artikel 2 – deelname
Alle kunstenaars die in een lidstaat van de Europese Unie gedomicilieerd zijn, kunnen gratis
aan de wedstrijd deelnemen, die open staat voor alle reproduceerbare grafische technieken
met uitzondering van zuivere fotografie. Eerder bekroonde werken of werken die vóór 2004
gemaakt werden, komen niet in aanmerking. De oppervlakte van een werk mag daarenboven
niet groter zijn dan 2 m².

Artikel 3 – voorselectie
Elke deelnemer maakt tussen 30 september 2006 en 31 januari 2007 een fotodossier over
met maximaal drie duidelijke kleuren- of zwart/wit foto’s van werk dat voldoet aan het
thema van de wedstrijd.

De fotodossiers, die niet aan de deelnemer zal worden

teruggestuurd, zullen de selectiecommissie toelaten om een selectie te maken van de
werken die zullen tentoongesteld worden. Het fotoformaat is minstens 13/18 en maximum
20/30 groot. De deelnemer vermeldt veiligheidshalve op de keerzijde van elke foto ‘naam,
adres, titel en afmetingen van het werk’. Hij stuurt het fotodossier samen met het ingevuld
registratieformulier en een curriculum vitae naar VZW ROTARIALE

P/A

H. MAERTENS,

PASTORIESTRAAT 41 TE B-8200 BRUGGE, BELGIË.

Artikel 4 – selectie
De kunstenaar van de geselecteerde werken wordt uiterlijk op 15 februari 2007 uitgenodigd
om de geselecteerde werken af te leveren.

De geselecteerde werken kunnen worden

opgestuurd aan het adres: VZW ROTARIALE P/A MUSEUM ARENTSHUIS, DIJVER 16 TE B-8000
BRUGGE, BELGIË, waar zij uiterlijk op 1 april 2007 dienen toe te komen. De werken kunnen
ook worden afgegeven op hetzelfde adres op 3 en 4 april 2007.

Artikel 5 – jurering en tentoonstelling
Een internationale jury samengesteld onder de verantwoordelijkheid van de STEDELIJKE MUSEA
BRUGGE zal 3 tentoongestelde werken bekronen en een eerste prijs toekennen van 2.500€,

een tweede prijs van 1.000€ en een derde prijs van 750€. Deze jury behoudt zich het recht
voor om een geselecteerd werk niet tentoon te stellen en zal op verzoek van de kunstenaar
haar beslissing schriftelijk verantwoorden. De prijswinnaars worden bekendgemaakt op de
vernissage van de opening van de tentoonstelling op 7 juni 2007.

Het inlijsten van de

tentoongestelde werken gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de directie van de
STEDELIJKE MUSEA BRUGGE, die de lijst – die geen geïntegreerd deel uitmaakt van het werk –
door een andere lijst kan vervangen. De kunstenaar staat niet in voor de kosten van een
andere lijst. De tentoonstelling, die plaats zal vinden in het MUSEUM ARENTSHUIS, DIJVER 16
TE B-8000

toegankelijk

BRUGGE, BELGIË loopt vanaf 7 juni tot 2 september 2007 en is publiek
(voor

de

openingsuren

van

het

museum,

zie

http://www.brugge.be/musea/nl/mbran.htm).

Artikel 6 – veiling en verkoop
De VZW ROTARIALE zal de werken na de tentoonstelling veilen of te koop aanbieden, voor zover
de kunstenaar met de verkoop van zijn werk instemt.
verkoopprijs en is gerechtigd op

2/3den

De kunstenaar bepaalt een

van de behaalde prijs;

1/3de is bestemd voor de

sociale werken van ROTARY CLUB BRUGGE ’T V RIJE. De VZW ROTARIALE behoudt zich het recht voor
om werken niet te koop aan te bieden en zal deze beslissing op verzoek van de kunstenaar
schriftelijk verantwoorden. De kunstenaar zal uiterlijk op 31 oktober 2007 de afrekening
van zijn werken ontvangen.

Artikel 7 – Ophaling en verzekering van de werken
De kunstenaar zal in de maand september 2007 uitgenodigd worden om de niet verkochte
werken op te halen op een nog nader te bepalen plaats. Hij kan bij aflevering van de werken
en mits de voorafbetaling van 50 EUR op rekeningnummer IBAN: BE 60 4700 5146 3170 van
VZW ROTARIALE bij KBC- BANK (BIC : KREDBEBB), H AVENLAAN 2 TE B-1080 BRUSSEL, BELGIË ook

uitdrukkelijk verzoeken, om zijn werken terug te sturen.

Alle verzendingen gebeuren op

risico van de kunstenaar, die zich op eigen initiatief voor beschadiging of verlies van zijn
werken kan verzekeren. VZW ROTARIALE verzekert de werken vanaf ontvangst tot uiterlijk 30
september 2007. De kunstenaar moet VZW ROTARIALE , P/A CROWNE PLAZA, BURG 10 TE B-8000
BRUGGE, BELGIË uiterlijk vóór 30 november 2007 schriftelijk op de hoogte brengen van zijn eis.
Na 30 november 2007 wordt geen nieuw dossier meer in behandeling genomen. De
kunstenaar die zijn werken niet ophaalt tegen uiterlijk 31 december 2007, of tegen deze
datum niet heeft betaald voor de terugzending verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat zijn
werken overgedragen worden aan de STEDELIJKE MUSEA BRUGGE.

Artikel 8
Door deel te nemen verleent de kunstenaar aan de VZW ROTARIALE en de STEDELIJKE MUSEA
BRUGGE het reproductierecht voor alle publicaties en/of promotionele activiteiten in verband
met dit project, en stemt hij in met huidig wedstrijdreglement.

