Openluchttentoonstelling
Data: van 1 mei 2019 tot 11 november 2019
Vernissage op 12 mei 2019
http://chateaudeseneffe.be

Codes & Kleuren is een afspraak voor de adepten, of de neofieten, van de
street art. In 2019 opent het Domein van het Kasteel van Seneffe zijn park voor
de straatkunst: een ervaring om te delen, in een context die de codes en de
kleuren die eigen zijn aan de street art uitnodigt om zich uit te drukken en
heruit te vinden in een natuurlijke omgeving.

Profiel van de kunstenaars

De kunstenaars die wensen tentoon te stellen, moeten inwoners van de Europese Unie zijn.
Ze moeten eveneens hetzij in het verleden ervaring hebben opgedaan met street art, hetzij
blijk geven van creativiteit om zich de codes en de kleuren van die kunstbeweging eigen te
maken.

Belangrijke stappen

Juni 2018: lancering van de oproep tot kandidaturen
Einde oktober 2018: afsluiting van de indiening van kandidaturen
Begin november 2018: selectie van de kunstenaars door een jury van professionals uit het
domein van kunst en cultuur
April 2019: montage van de tentoonstelling
1 mei 2019: opening van de tentoonstelling voor het publiek
12 mei 2019: vernissage van de tentoonstelling
11 november 2019: einde van de tentoonstelling
12 tot 22 november 2019: demontage van de tentoonstelling

Contractuele vereisten van de instelling

Om zich kandidaat te stellen, moeten de kunstenaars de volgende parameters naleven en in
aanmerking nemen:
- De instelling stelt hen een budget van 5.000 euro (incl. btw) ter beschikking
- De drager wordt niet opgelegd; het staat de kunstenaar vrij om die zelf te bedenken en “uit
te werken” (boomstam, auto, bord etc.). De minimumlengte bedraagt 360 cm (voor de
hoogte geldt geen beperking)
- De drager moet door de kunstenaar zelf naar het Domein van het Kasteel van Seneffe
worden gebracht (valt onder het toegekende budget)
- Het kunstwerk moet zodanig zijn gemaakt dat het bestand is tegen de
weersomstandigheden en intact blijft gedurende de hele looptijd van de tentoonstelling (6
maanden)
- De veiligheidsnormen zullen zodanig moeten worden opgemaakt en nageleefd dat de
veiligheid van het publiek verzekerd is
- De demontage en het transport van het kunstwerk (na afloop van de tentoonstelling) zijn
eveneens ten laste van de kunstenaar (en vallen onder het aan hem toegekende budget)
- Indien er zich tijdens de tentoonstelling eender welk probleem voordoet, verbindt de
kunstenaar zich ertoe om zijn werk te komen repareren en in de oorspronkelijke staat te
herstellen
- De verplaatsings- en verblijfskosten zijn ten laste van de kunstenaar

Indiening van de kandidaturen

De kandidaatsdossiers moeten worden opgestuurd naar het volgende e-mailadres:
domaine.seneffe@gmail.com (met de vermelding Codes &).
Om zich kandidaat te stellen, moet de kunstenaar:
- Een artistiek cv bezorgen waarin hij zijn realisaties uit het verleden vermeldt (met
afbeeldingen ter ondersteuning)
- De “klassieke” informatiegegevens meedelen: naam / voornaam / telefoonnummer /
woonadres
- Een kunstwerk voorstellen voor de tentoonstelling Codes & Kleuren. Dit voorstel moet een
eerste visual met een goede beeldscherpte, de kenmerken (met visual) en de beschrijving
van het kunstwerk omvatten.
- De ideale parameters vermelden van de plaats waar zijn kunstwerk zal worden opgesteld

N.B.: Indien u meer informatie wenst over de tentoonstelling of het domein, of indien u
foto’s van het park zou willen krijgen, kunt u steeds contact met ons opnemen via hetzelfde
e-mailadres dat ook voor de indiening van de kandidaturen wordt gebruikt.

