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MEER DAN OBJECT 

Inhoud infosessie 

• (doelstelling, methodiek, timing pilootprojecten 
•  tien inspirerende voorbeelden 
•  vragen en antwoorden 
•  informele gelegenheid tot aftoetsen eigen voorstel 
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Toelichting bij doelstelling, 
methodiek, timing  

Wat zijn pilootprojecten? 

Nieuw instrument Team Vlaams Bouwmeester 

in 5 beleidsdomeinen 
•  Wonen: nieuwe vormen van collectiviteit 
•  Onzichtbare zorg 
•  Brusselse studentenhuisvesting 
•  Productief landschap 
•  Kunst in Opdracht, meer dan object 

Telkens 
•  via onderzoek en nieuwe vraagstellingen 
•  onder begeleiding van stuurgroep en deskundigen 
•  met een monitoringstraject dat leidt tot kennisopbouw 
•  de praktijk innoveren  
•  en het beleid inspireren 



!"#$%#&$!'(

%(

Doelstellingen Pilootprojecten 
Kunst in Opdracht 
De opdrachtgevers aan zet   
uitdagen om traditionele wegen Kunst in Opdracht te verlaten 

Variatie aan opdrachtsituaties uittesten en nieuwe praktijken 
stimuleren  
klassieke patronen doorbreken 
permanent/tijdelijk, materieel/immaterieel, duurzaam/efemeer, 
locatiegebonden/locatieloos, klassieke/nieuwe media …  

Kennisdeling versterken  
•  via monitoring inhoud verzamelen voor uitbouw kennisplatform 
•  kennisdeling via workshops en publicatie (2015) 

Draagvlak verruimen 
•  door dialoog de rollen/verwachtingen van actoren expliciteren 
•  door inspirerende projecten enthousiasmeren 

Dubbele oproep 

Oproep Opdrachtgevers  

•  publieke (openbare) diensten 
•  semipublieke (gesubsidieerde verenigingen en instellingen) 
•  en private opdrachtgevers 

•  locatie is publiek of semipubliek toegankelijk 

Oproep Kunstenaars 
•  kandidaatstelling voor een pool  
•  3 jaar professioneel actief in hedendaagse beeldendekunstveld 
in Vlaanderen ((
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Projectstructuur 
Stuurgroep   
•  vertegenwoordiger minister van Cultuur + agentschap Kunsten en 
Erfgoed + steunpunt BAM + team Vlaams Bouwmeester 
•  projectcoördinator 
•  externe artistiek deskundigen i.f.v. noden en fase van het traject 
•  andere beleidsactoren i.f.v. de keuze van de projecten 

   
Projectcoördinator 
•  bewaakt de doelstellingen 
•  organiseert de samenwerking 
•  monitort de projecten met het oog op kennisoverdracht  

5 Projectteams 
verenigen opdrachtgevers, kunstenaars en externe deskundigen met het 
oog op realisatie van elk pilootproject 
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Selectiemethode 
Selectie van opdrachtgevers op basis van criteria: 
•  innovatieve visie en ambitieniveau van opdrachtgever 
•  voorbeeldfunctie, kritische massa en potentieel van context of plek 
•  procesbereidheid en motivatie opdrachtgever 
•  welke omkadering en samenwerkingsverbanden worden aangeboden 
•  technische en budgettaire haalbaarheid 

Selectie van kunstenaars 
•  kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar 
•  potentieel van het oeuvre in relatie tot de context, motivatie en visie op 
kunst in opdracht en kunst in publieke ruimte van de opdrachtgever 
•  procesbereidheid en motivatie van de kunstenaar 
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Begeleidingstraject 

Matching van opdrachtgevers-kunstenaars 
•  opdrachtgever formuleert opdracht (onder begeleiding) 
•  informele gesprekken tussen opdrachtgever, geselecteerde kunstenaars 
en deskundigen 
•  opdrachtgever i.s.m. stuurgroep vraagt aan 3 kunstenaars uit de pool 
een concept 
•  opdrachtgever i.s.m. stuurgroep selecteert de kunstenaar 
•  per team opdrachtgever-kunstenaar wordt volgens de noden 1-2 
deskundigen aangesteld 

Budget 
•  opname van klein budget in begroting vanaf 2014 
(conceptvergoedingen) 
•  realisatiebudget kunstproject in begroting vanaf 2015 (project kan lopen 
tot eind 2017) 
•  budget van minimum 15000 euro wordt verdubbeld door 
initiatiefnemers 

Timing 
Aankondiging projectoproep 2 februari 2014 

Infosessies 10-14 maart 2014 

Deadline projectwerving en kandidaatstelling pool 30 april 2014 

Selectie 5 opdrachtgevers en preselectie kunstenaars mei 2014 

Uitwerking opdrachtformulering juni 2014 

3 kunstenaars per project werken concept uit juli-eind sept 2014 

Presentatie artistieke concepten eind september 2014 

Samenstelling projectteams 2e helft oktober 2014 

Presentatie definitieve projecten op netwerkevent  eind november 2014 

Start realisatie 5 pilootprojecten voorjaar 2015 

Thematische workshops voorjaar 2015 

Presentatie publicatie halfweg 2015 
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Tien voorbeelden 

Lise Duclaux, ‘Mouvement de bord de route - en attendant le bourreau’, 2010, in 
opdracht van Wiels vzw in het kader van het Sint-Antonius wijkcontract en 
gecreëerd in samenwerking met het jeugdhuis in Vorst  
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Lise Duclaux, ‘Mouvement de bord de route - en attendant le bourreau’, 2010, 
in opdracht van Wiels vzw in het kader van het Sint-Antonius wijkcontract en 
gecreëerd in samenwerking met het jeugdhuis in Vorst.   

Sanja Medic, ‘Free Fall’, 2007 
OG Rijksgebouwendienst, Tweede Kamer Den Haag (NL) 
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Sanja Medic, ‘Free Fall’, 2007 
OG Rijksgebouwendienst, Tweede Kamer Den Haag (NL) 

Maider Lopez, ‘Poldercup’, 2010, Witte De With en SKOR, Ottoland (NL) 
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Maider Lopez, ‘Poldercup’, 2010, Witte De With en SKOR, Ottoland (NL) 

Birthe Leemeijer, ‘L’essence de Mastenbroek’, 2005 
OG Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle en Zwartewaterland en SKOR  
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Birthe Leemeijer,  
‘L’essence de Mastenbroek’, 
2005 
OG Provincie Overijssel, 
Gemeente Zwolle en 
Zwartewaterland en SKOR  

Thierry De Cordier, ‘Kapel van het Niets’, 2004-2006 
opdrachtgever PZ Sint-Norbertus Duffel (BE) 
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Thierry De Cordier, ‘Kapel van het 
Niets’, 2004-2006 
opdrachtgever PZ Sint-Norbertus 
Duffel (BE) 

Jeanne van Heeswijk & Hervé Paraponaris, ‘The Blue House’, 2005-2009,  
Ijburg, Amsterdam (NL) 
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Jeanne van Heeswijk & 
Hervé Paraponaris, ‘The Blue 
House’, 2005-2009,  
Ijburg, Amsterdam (NL) 

Jochen Gerz, ‘Platz der Unsichtbaren Mahnmals’, 1993, Saarbrücken (DE)   
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Jochen Gerz, ‘Platz der Unsichtbaren Mahnmals’, 
1993, Saarbrücken (DE)   

Bren Heymans, ‘Basket Carpet’, 1998-2000, Borgerhout (BE) 
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Bren Heymans, ‘Basket Carpet’, 
1998-2000, Borgerhout (BE) 

Katrien Vermeire (fotografie) en Peter Verhelst (tekst), ‘Groen Lint Oostende’, 
2012, in het kader van de Open Oproep  
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Katrien Vermeire (fotografie) en Peter Verhelst (tekst), ‘Groen Lint Oostende’, 2012, in 
het kader van de Open Oproep  

Vaast Colson, 2009, OPZ Geel (BE) 
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Vaast Colson, 2009, OPZ Geel (BE) 

Vragen en antwoorden 
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www.pilootprojectenkunst.be 


