REGLEMENT WIM IBENS PRIJS 2017
De prijs ‘WIM IBENS’ wordt door Vzw ARTos ingericht in het jaar 2017.
Dit ter ere en nagedachtenis van Wim Ibens, beeldhouwer, goud-en
zilversmid, oprichter en bezieler van de afdeling edelsmeden aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen in zowel het
voltijds als deeltijds Kunstonderwijs en aan het Nationaal Hoger Instituut
voor Schone Kunsten.
Doelstelling
Ondersteuning van de opleiding juweelontwerp en zilversmeden.
Stimuleren van creativiteit op het gebied van hedendaagse
kunstambachten.
Promotie van jonge ontwerpers en zilversmeden in België
Prijzen
Zilversmeden: 2000 euro
Juweelontwerp: 1000 euro.

Voorwaarden
De prijs staat open voor kandidaten:
- ingeschreven in het Belgisch kunstonderwijs in het academiejaar
2016-2017
- afgestudeerd aan het Belgisch kunstonderwijs na 2006.
Prijs zilversmeden: dienen originele, niet gecommercialiseerde
functionele ontwerpen in smeedzilver te zijn. Moeten getuigen van een
hedendaagse visie in vorm, functie en inhoud.
Worden gerealiseerd bij voorkeur in massief zilver of anders in tombak
of alpaca, al dan niet in combinatie met andere materialen.
Dienen van technisch perfecte uitvoering te zijn en moeten ontworpen en
uitgevoerd zijn door dezelfde persoon. Mogen tevens nooit eerder
bekroond geweest zijn.
Prijs juweelontwerp: dienen originele, niet gecommercialiseerde
draagbare ontwerpen te zijn. Moeten getuigen van een hedendaagse
visie in vorm, functie en inhoud.
Worden gerealiseerd in duurzame materialen inclusief zilver.

Dienen van technisch perfecte uitvoering te zijn en moeten ontworpen en
uitgevoerd zijn door dezelfde persoon. Mogen tevens nooit eerder
bekroond geweest zijn.
Organisatorisch
Het aantal ontwerpen per deelnemer is beperkt tot 3 per gekozen
discipline.De geselecteerde ontwerpen, tekeningen en maquettes
kunnen na de voorselectie, door de kunstenaar ten behoeve van
uitvoering terug afgehaald worden op de zetel van de vzw.
De ingezonden kunstwerken dienen beschikbaar gesteld te worden voor
de tentoonstelling.
De vzw ARTos zal met de grootst mogelijke zorg de kunstwerken
behoeden voor beschadiging .
De jury beslist autonoom en soeverein; hun beslissing is
onbespreekbaar. De jury kan beslissen een prijs niet toe te kennen.
Wedstrijdverloop
De wedstrijd verloopt in 2 fases:
-

selectie van de ontwerpen
wedstrijd van de uitgevoerde werken

Eerste fase
Kandidaat deelnemers sturen uiterlijk 15 april 2017 het bijgevoegd
inschrijvingsformulier naar de vzw ARTos, Ballaarstraat 10 te 2018
Antwerpen.
Ontwerptekeningen en/of maquettes kunnen ( niet aangetekend )
verzonden worden naar de vzw ARTos uiterlijk 22 april 2017 of
persoonlijk afgegeven worden op zaterdag 22 april tussen 9 en 11 uur.
De jury zal op basis van deze ontwerptekeningen en/of maquettes de
geselecteerde kunstenaars aanduiden. De weerhouden laureaten
worden dan schriftelijk verwittigd en kunnen dan hun object realiseren.

Tweede fase
De gerealiseerde werken dienen op 9 of 10 oktober 2017 (telkens tussen
14 en 20 u) binnengeleverd worden in de Koninklijke Academie voor
schone Kunsten te Antwerpen ( ingang parking Blindestraat, aanmelden
bij Security Checkpoint ).
Vanaf de inlevering van de kunstwerken worden deze verzekerd door de
organisator tot en met het einde van de tentoonstelling , wanneer de
werken opgehaald dienen te worden.
De jury kiest uit de ingeleverde kunstwerken twee maal 3 laureaten
waarvan telkens één laureaat (één voor zilversmeden en één voor
juweelontwerp) de prijs Wim Ibens ontvangt. De bekroonde kunstwerken
blijven eigendom van de inzenders en staan, samen met de
werktekeningen ter beschikking van de kunstenaars na afloop van de
tentoonstelling.
De proclamatie van de prijzen gaat door op donderdag 19 oktober 2017
te 20 u in de tentoonstellingsruimte Venusstraat 34 te 2000 Antwerpen.
Reproductierechten
De deelnemer geeft toestemming aan vzw ARTos/vzw KoMASK om
afbeeldingen van de kunstwerken te gebruiken op hun website of
catalogi, zonder enige vergoeding.

Inlichtingen
Vzw ARTos
Ballaarstraat 10, 2018 Antwerpen
e-mail: info@artos-vzw.be

