Museum voor het Kostuum en de Kant
Oproep 2015-2016
TEXTILE BOX

Oproep aan ontwerpers voor hedendaagse textieltentoonstelling/ Oproep tot projecten
gericht aan in België verblijvende kunstenaars
Het Museum voor het Kostuum en de Kant zet een kunstplatform op poten voor hedendaags
textiel. Deze tentoonstellingsruimte van 50m² biedt de uitgekozen kunstenaars de kans om
een persoonlijke tentoonstelling te organiseren met de steun van de Stad Brussel.
De Stad Brussel stelt niet alleen een institutioneel verspreidingskanaal ter beschikking, maar
zorgt ook voor:
- de opmaak en productie van de uitnodigingen, affiches en newsletters;
- de vernissage ;
- de promotie van de tentoonstelling;
- de bewaking van de kunstwerken ;
- financiële steun voor de productiekosten verbonden aan de tentoonstelling;
- een professionele fotoreportage.
De tentoonstelling van een gemiddelde periode van 3 maanden loopt van half-mei tot halfjuli , en van december tot februari en dit voor de twee jaren.
Alleen ontwerpers die een volledig dossier op het support CD indienen komen in aanmerking
voor deelname. De volgende elementen dienen in het dossier te zijn opgenomen:
1. een C.V. met de artistieke loopbaan van de ontwerper (formaat Word/PDF);
2. een korte inleiding tot het werk (formaat Word/PDF);
3. een beschrijving en een intentienota rond het concept van de beoogde tentoonstelling
(+ eventueel installatieschema…) (formaat Word/PDF);
4. minimum vijf “visuals” van goede kwaliteit (formaat jpeg; high resolutie), vrij van
rechten en bruikbaar voor de promotie.
De dossiers dienen te worden ingediend tegen uiterlijk 13 januari 2015.
Let op:
- verwijzingen naar websites als enig visueel materiaal worden niet in aanmerking
genomen.
- verzendingen bij aangetekend schrijven worden niet aanvaard.
De selectie van de ontwerpen gebeurt door een jury van vakmensen uit de sector. Projecten
die verband houden met de uitdagingen van de hedendaagse textielcreatie, speciaal worden
opgezet voor de locatie en rekening houden met de eigenheid ervan, zullen voorrang krijgen.
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