TWEEJAARLIJKSE "PRIJS VAN HET LANDSCHAP MICHEL DEPYPERE" 2020
REGLEMENT
De ‘Prijs van het Landschap Michel Depypere’ is een tweejaarlijkse wedstrijd voor plastische kunsten die het thema
"landschap" in het kunstwerk benadert.
Deze wedstrijd wordt uitgeschreven door de Koninklijke Kunstkring Evariste Carpentier van Kuurne, in samenwerking
met het Gemeentebestuur. Dit jaar beleeft ‘De Prijs van het Landschap M. Depypere’ zijn 21de editie.
De laureaten van de eerdere uitgaven van de Prijs van het La ndschap zijn:
José Vanpoucke (1979), Frans Vercoutere (1981), (niet uitgereikt in 1983), Carly Vanoverbeke (1985), Ronny Delrue
(1987), Dirk Verhulst (1990), Luc Vandromme & Lieven Neyrinck (1992), Eric Reynaerts (1994), Yves Beaumont (1996),
Ronald Ceuppens (1998), Tim Polfliet (2000), Willy Van de Velde (2002), Kathleen Van Houtte (2004), Dimitri Vancoillie
(2006), Philippe Morin (2008), Arnaud Tandt (2010), Isa D’Hondt (2012), Gilles Van Schuylenbergh (2014) , Ludwine
Pauwels (2016) en Laurent Dierckx (2018).
De laureaat van deze wedstrijd ontvangt een prijs van €2.000; de tweede en derde prijs bedragen respectievelijk
€300 en €200.
De jury behoudt zich het recht om de prijzen of een deel ervan niet toe te kennen.
De jury wordt samengesteld onder voorzitterschap van de Kuurnse Schepen van Cultuur (zonder stemrecht). Ze bestaat
uit prominente personen uit de wereld van de plastische kunsten. Hun namen worden vooraf niet bekendgemaakt.
Deze artistieke wedstrijd staat open voor alle kunstenaars die een pla stische discipline beoefenen. De laureaat
verplicht er zich toe het bekroonde werk definitief af te staan aan de gemeente Kuurne. Het werk wordt opgenomen in
het gemeentelijk patrimonium.
De laureaten van de vroegere edities van de "Prijs van het Landschap Michel Depypere" kunnen niet meer deelnemen
aan deze kunstprijs. Voordien bekroonde werken komen evenmin in aanmerking.
U kunt deelnemen door drie werken in te dienen waarvan u eigenaar bent. De deelnameprijs bedraagt €10. Dit bedrag
wordt vereffend bij het binnenbrengen van de werken.
De inschrijving gebeurt zoveel mogelijk via de website, waar u de vragenlijst dient in te vullen en een kwalitatief goede
kleurfoto dient bij te voegen van uzelf en van elk werk.
Bij het binnenbrengen van uw werken krijgt u een volgnummer toegewezen met daarbij de letters a -b-c voor de drie
respectieve werken. Wil er op letten dat de verf goed droog is!
Indien u zich nog niet via de website ingeschreven hebt, geeft u bij het binnenbrengen van de werken een gesloten
omslag af. Deze omslag bevat dezelfde gegevens als die we vragen via de website.
De werken mogen, maar moeten niet gesigneerd zijn. In geval van verkoop tijdens de tentoonstelling van de
geselecteerde werken, gaat 25 % naar de inrichter, met name de Koninklijke Kun stkring Evariste Carpentier Kuurne.
De werken zijn niet verzekerd, maar worden met de grootste zorg behandeld. Het staat u uiteraard vrij een verzekering
af te sluiten voor uw eigen werken.
U brengt uw werken binnen op zaterdag 16 mei 2020 tussen 14 u en 18 u in het Oud Gemeentehuis, Kerkstraat 10 te
Kuurne.
Naast de werken die in de prijzen vallen en de eervolle vermeldingen, word t minstens één werk van de geselecteerde
kunstenaars tentoongesteld. Na de beraadslaging van de jury worden de deelnemers, va n wie één of meer werken zijn
geselecteerd, schriftelijk op de hoogte gebracht van hun selectie.
De vernissage met prijsuitreiking heeft plaats in de Sint-Michielskerk, aan het Marktplein te Kuurne, op vrijdag 29
mei 2020 om 17 u. Na de prijsuitreiking vindt een receptie plaats.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt er een kleurencatalogus gepubliceerd.
De expositie loopt van 29 mei tot en met 7 juni 2020.
Op 7 juni – na het afsluiten van de Art-Markt Kuurne tussen 18 u en 20 u - kunnen alle werken afgehaald worden.
De niet-geselecteerde op de plaats van binnenbrengen en de tentoongestelde werken rechtstreeks in de Sint Michielskerk aan het Marktplein. Alle niet afgehaalde werken blijven eigendom van de inrichter.
De beslissing van de jury is onherroepelijk en daarover wordt niet gecorrespondeerd.
Door deel te nemen aan de "Prijs van het Landschap Michel Depypere" onderschrijft u automatisch het reglement in zijn
totaliteit.
Exemplaren van dit reglement kunnen bekomen worden op het volgende adres:
Annie Messely, tel. 056/72.80.88, e-mail: annie.messely@skynet.be
Martine Depypere, tel. 056/71.51.91, e-mail: tine.depypere@telenet.be
Dienst cultuur, Gemeentehuis, Kuurne, e-mail: vrijetijdsdienst@kuurne.be

