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Oproep voor Pilootprojecten
Kunst in Opdracht Meer dan object
Naar aanleiding van de uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijs voor Beeldende Kunst 2012‐
2013 vandaag in het Museum Dhondt‐Daenens lanceerde Vlaams minister van Cultuur
Joke Schauvliege een oproep aan opdrachtgevers om innovatieve voorstellen in te dienen
in het kader van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht over het thema Meer dan object.
Kunst in Opdracht wil het draagvlak voor hedendaagse kunst vergroten. Het doet de
kunstenaar en de opdrachtgever nadenken over hun maatschappelijke rol en culturele
verantwoordelijkheid, en daagt hen uit tot een artistiek antwoord op de vraag wat de
publieke ruimte in de 21e eeuw kan betekenen.
De oproep is een initiatief van de Vlaamse overheid (Kunsten en Erfgoed), de Vlaamse
Bouwmeester en het steunpunt voor beeldende kunst BAM en richt zich in een eerste fase
tot opdrachtgevers. Zij kunnen een project indienen waarin ze de context, de plek, hun
motivatie en hun visie op kunst en publieke ruimte schetsen. Tegelijk kunnen
geïnteresseerde kunstenaars zich kandidaat stellen.
Na de selectie van vijf opdrachtgevers worden in een tweede fase meerdere kunstenaars
aan hen voorgesteld. Dat moet resulteren in vijf projectteams bestaande uit opdrachtgever,
kunstenaar en externe deskundigen. Die teams zullen vanaf het najaar 2014 de projecten
verder uitwerken en realiseren.
Elk traject wordt begeleid door een stuurgroep, een projectcoördinator en externe
deskundigen. Zij krijgen een minimumbudget van 15.000 euro als tegemoetkoming in de
productiekosten. De opdrachtgever dient zelf minstens een evenwaardig budget te voorzien.
Een publicatie sluit het hele traject af en moet de basis leggen van een kennisplatform, waar
in de toekomst alle informatie over regelgeving en praktijkkennis kan worden ontsloten.
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “Kunst in Opdracht verplaatst kunst naar
plaatsen waar veel mensen samen zijn en veel van hun tijd doorbrengen: straten, pleinen,
parken, stations, scholen en ziekenhuizen. De projecten moeten van onderuit groeien en
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bruggen slaan tussen de opdrachtgever, de kunstenaar en het brede publiek. Die
toenadering kan leiden tot meer kennis, ook over elkaar, en tot een soepeler integratie van
kunst in de publieke ruimte.”
De voorstellen van opdrachtgevers moeten voor 30 april 2014 ingediend worden bij het
steunpunt voor beeldende kunst BAM. Tot die datum kunnen ook geïnteresseerde
kunstenaars zich inschrijven.
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft aan het steunpunt BAM 350.000 euro
ter beschikking gesteld voor de begeleiding en realisatie van de pilootprojecten.

Alle info en het reglement zijn vanaf 2/2/2014 om 12u30 te vinden op
www.pilootprojectenkunst.be
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Het reglement Kunst in opdracht is onder embargo te vinden op de webserver:
www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/cultuurprijzen/pers/
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