Open call: Kunst in het dorp
Het lokaal bestuur Wortegem-Petegem organiseert een open call voor het
ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van een kunstwerk in elke deelgemeente. Het
is de bedoeling om aan de hand van deze open call een origineel kunstwerk te
selecteren dat past in de omgeving. Kunstenaars ouder dan zestien jaar krijgen de
kans om een ontwerp te maken en in te sturen. Deelname in groep is ook mogelijk.
Elke kunstenaar mag maximum vijf voorstellen indienen en bij elk voorstel moeten
de gevraagde documenten toegevoegd worden.
De invulling van het kunstwerk wordt overgelaten aan de artistieke vrijheid van de
kunstenaar. Het kan gaan om een beeldhouwwerk, een installatie, fotografie, graffiti,
poëzie, mixed media… Het kunstwerk krijgt bij voorkeur een permanent karakter.
Elke creatie moet daarom duurzaam, weer- en windbestendig en veilig zijn.
Na betaling van de geldprijs voor het kunstwerk wordt het lokaal bestuur eigenaar
van het stoffelijke (materiële) aspect van het kunstwerk. Daarnaast doet de
kunstenaar afstand van het niet stoffelijke aspect (de creatie) van het werk en
draagt hij bijgevolg het auteursrecht (de exploitatierechten) over aan het lokaal
bestuur. De kunstenaar verleent het lokaal bestuur het onvoorwaardelijke recht om
afbeeldingen of beschrijvingen van het kunstwerk te publiceren. Het staat het lokaal
bestuur vrij om, na kennisgeving aan de kunstenaar, het kunstwerk te verplaatsen
indien wenselijk of noodzakelijk.
De kunstenaar verbindt zich ertoe dat het ingediende ontwerp niet strijdig is met de
copyrightwetgeving en dus geen kopie is van een bestaand werk. Bij een inbreuk
op deze wetgeving is de kunstenaar persoonlijk verantwoordelijk voor de eventuele
gevolgen.
De bekroonde kunstenaar ontvangt voor het ontwerp en het maken van het
geselecteerde en door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde
kunstwerk 5000 euro. Bij de toekenning van de opdracht ontvangt de kunstenaar

een eerste schijf van 2000 euro en de rest van het bedrag na plaatsing van het
kunstwerk.
De technische dienst van het lokaal bestuur Wortegem-Petegem maakt de locatie
gebruiksklaar en zorgt voor de plaatsing, in samenspraak met de kunstenaar.
Kunstenaars die een zelfstandigenstatuut (ook in bijberoep) hebben, bezorgen aan
het lokaal bestuur Wortegem-Petegem een factuur. Kunstenaars die geen
zelfstandigenstatuut hebben, bezorgen een onkostennota waarin zij bevestigen niet
btw-plichtig te zijn. De vergoeding is dan belastbaar als divers inkomen.
De winnaar van deze open call engageert zich om het kunstwerk binnen een
termijn van zes maanden te vervaardigen, te rekenen vanaf het moment van de
toewijzing van het winnende ontwerp. Afwijken van de termijn is alleen mogelijk mits
toestemming van het college van burgemeester en schepenen.
Deelnemers aan de open call moeten uiterlijk op 30 september 2022 het
deelnemingsdossier bezorgen aan de dienst cultuur, Rozenhof 128, 9790 WortegemPetegem. De poststempel geldt als bewijs. Het dossier kan ook persoonlijk
afgeleverd worden op hetzelfde adres of per e-mail gestuurd worden naar
cultuur@wortegem-petegem.be.
Het deelnemingsdossier bestaat uit:
1. identificatiegegevens van de kandidaat: naam + voornaam + adres + telefoon
+ mailadres + een kopie van de identiteitskaart (bij groepsdeelname volstaat
kopie ID-kaart van de verantwoordelijke)
2. een toelichting met inhoudelijke duiding van het voorgestelde kunstwerk, met
daarin:
o

een suggestie voor de locatie van het kunstwerk, eventueel met foto’s

o

de verduidelijking van het kunstwerk in relatie tot de omgeving

o

de verduidelijking van de visie op het kunstwerk

o

de verduidelijking van het materiaal dat gebruikt zal worden

o

technische specificaties betreffende de verankering, onderhoud…

o

een kostenraming (bijkomende info kan opgevraagd worden)

3. een schets, foto, grafische voorstelling, maquette of 3D-beeld.

Alle tijdig ingezonden ontwerpen worden samen beoordeeld door het gemeentelijk
adviesorgaan voor cultuur (GAC) en de denktank toerisme van het lokaal bestuur.
Het GAC en de denktank toerisme leggen hun advies voor aan het college van
burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen neemt in
januari 2023 de eindbeslissing over de toekenning van de opdracht. Tegen deze
beslissing kan geen beroep worden aangetekend.
Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen worden alle
deelnemers persoonlijk verwittigd of het ontwerp al dan niet wordt geselecteerd.
De beoordeling gebeurt op basis van originaliteit, artistieke kwaliteit en
duurzaamheid van het kunstwerk enerzijds en op basis van de relatie tot de
omgeving anderzijds.
Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om, bij een tekort aan
inzendingen of bij een door hen beoordeeld gebrek aan kwaliteit, geen toewijzing te
doen.
Door hun deelname gaan de kunstenaars akkoord met de voorwaarden uit deze
open call en stellen ze zich borg voor de concrete realisatie van het kunstwerk
binnen de voorziene periode.

