Deelname

De wedstrijd is voor kunstenaars ver
bonden aan kunstlocaties en zelfstandig
werkende kunstenaars, die naar objec
tieve maatstaven een verstandelijke,
fysieke of psychische beperking hebben.
Kunstenaars vanaf 16 jaar uit Nederland
kunnen meedoen.
Per kunstenaar dienen drie kunstwerken
ingezonden te worden.
Het betreft alle technieken: schilderen,
tekenen, beeldhouwen, collages, grafiek,
lino en andere druktechnieken, foto
grafie, keramiek, papier-maché, textiel,
video etc.
Aanvullende informatie voor
kunstlocaties
Aan kunstlocaties wordt gevraagd een
lokale jurering en een expositie te
organiseren. De lokale jury kiest welke
kunstenaars drie kunstwerken gaan
inzenden voor de landelijke Special
Award 2015. Meer informatie is te lezen
onder Aanvullende Informatie voor
kunstlocaties.

Prijzen

De kunstwerken van de geselecteerde
kunstenaars gaan onderdeel uitmaken
van een reizende tentoonstelling in
combinatie met een fietsroute en
worden opgenomen in de landelijke
Special Award catalogus 2015.
Tijdens de reizende tentoonstelling
kunnen bezoekers stemmen voor de
publieksprijs.
Met de opening van de eindexpositie
in het najaar van 2015 worden de Special
Award kunstenaarsprijzen, de jong
talent-prijs (tot 35 jaar) en de publieks
prijs uitgereikt.
Deze prijzen bestaan uit een geldbedrag
in de vorm van een stipendium, bedoeld
voor de verdere ontwikkeling van de
winnende kunstenaars. Voorbeelden
daarvan zijn: workshops bij een beel
dend kunstenaar in de buurt, cursussen
bij een Centrum voor de Kunsten,
materialen of een studiereis naar musea/
tentoonstellingen.

Overzicht data

Inschrijven

	Inschrijving kunstenaars en
kunstwerken: t/m 15 maart 2015
	Inlevering kunstwerken:
23 t/m 28 maart 2015
Landelijke tussenjurering:
april 2015
 eizende tentoonstelling met
R
fietsroutes: juni t/m september 2015
 indtentoonstelling en prijs
E
uitreiking: najaar 2015

Inschrijven voor de wedstrijd kan digitaal
via www.specialarts.nl/award

Landelijke jury

Een vakjury onder leiding van Joost van
den Toorn zal alle ingezonden werken
beoordelen. In deze tussenjurering
worden de kunstenaars geselecteerd
die meedingen naar de Special Award
2015. In oktober 2015 zal vervolgens de
eindjurering plaatsvinden.

Voor de winnende
kunstenaars is er
een stimuleringsprijs in de vorm
van een stipendium.

Dé landelijke
beeldende
kunstwedstrijd voor
kunstenaars
met een handicap

De Special Award 2015 wordt mogelijk gemaakt door:

Aanvullende informatie
voor kunstlocaties
Naar welke kunstenaars
en kunstwerken zijn wij op zoek?
Beeldend kunstenaar, Outsider Art verzamelaar en
adviseur wedstrijdonderdeel Special Award 2015
Joost van den Toorn:
Bij mijn bezoeken aan creatieve werkplaatsen is mij op
gevallen dat ik in eerste instantie bijna altijd werkstukken
te zien krijg die op Kunst lijken. Na een tijdje te hebben
rondgekeken en de nodige één op één contacten met
deelnemers te hebben gemaakt, schuiven de ladekasten
vaak langzaam open en komt het meer kwetsbare en
persoonlijke werk op tafel.
Daar zitten soms echte juweeltjes bij die een heel eigen
visuele intelligentie en wereldbeeld laten zien. Om die
tot hun recht te laten komen, heb je dan natuurlijk wel een
aantal werken van dezelfde maker nodig.
Alle goede kunst is vooral echt.
Veel succes en plezier bij de keuze,
Joost van den Toorn

Criteria

Artistieke criteria
	Er is sprake van een kunstenaar die
zich uit in een eigenzinnige beeldtaal,
waarin zijn eigen fascinatie voor het
onderwerp, de techniek of de compo
sitie centraal staat.
Het werk is authentiek.
 e kunstenaar heeft duidelijk een
D
eigen handschrift dat te herkennen is
in meerdere werken.
	Er is een duidelijke artistieke spanning
qua handschrift, techniek, materiaal
gebruik, kleurgebruik of compositie.

De kunstwerken moeten voldoen aan
de volgende voorwaarden:
Het werk is duidelijk een eindproduct.
 et werk moet recent gemaakt zijn
H
(vanaf 2010).
 ormaat tweedimensionaal:
F
maximaal 200 x 200 cm.
 ormaat driedimensionaal:
F
hanteerbaar in formaat en gewicht.
Per kunstenaar dienen drie kunstwerken
ingezonden te worden.
Ben je een zelfstandig werkende kunste
naar? Kijk op www.specialarts.nl/award
voor tips!

Lokale jurering
Aan kunstlocaties wordt gevraagd een
lokale jurering en een expositie te
organiseren, waarbij:
	naar ieders en al het werk wordt
gekeken,
er een feestelijk moment ontstaat,
	deze jurering mogelijkheden biedt om
het netwerk te versterken,
	de zichtbaarheid van de kunstlocatie
wordt vergroot.
De lokale jury kiest welke kunstenaars
drie kunstwerken gaan inzenden voor
de landelijke Special Award 2015.

Toonaangevende experts en organisa
ties zetten hun expertise in voor het
realiseren van een aantal van de inge
zonden wensen.
De categorieën en richtlijnen zijn te
lezen via www.specialarts.nl/award

Aanvullende data voor
kunstlocaties
 anmelden voor wedstrijd
A
deelname: t/m 22 februari 2015
L okale jurering en lokale
tentoonstelling:
t/m 15 maart 2015
I nschrijven kunstlocatie
professionaliseringswens:
t/m 15 maart 2015

Kijk op www.specialarts.nl/award
voor het stappenplan en tips voor het
selecteren en organiseren van de lokale
jurering en tentoonstelling.
Professionaliseringsprijs
Naast het inzenden van de kunstwerken
worden kunstlocaties uitgenodigd een
professionaliseringswens in te sturen.
Onder een professionaliseringswens
wordt verstaan: een wens waarmee de
betreffende kunstlocatie haar continuï
teit kan verstevigen. Deze wens dient
concreet te zijn en gerealiseerd te
kunnen worden door middel van kennis
ondersteuning.

Meer informatie

Via www.specialarts.nl/award vind je
meer informatie over en inspiratie voor
de Special Award 2015.
Voor vragen kun je mailen naar
w.bijleveld@specialarts.nl of bellen
met 033 – 4328033.
Special Award 2015 Kunst Fiets Routes
Benieuwd naar de geselecteerde kunst
werken? Bezoek deze zomer de reizende
tentoonstelling.

Stichting Special Arts Nederland stimuleert dat alle mensen met een handicap aan kunst kunnen doen en hun
talenten daarvoor ontwikkelen. Daarnaast brengt de stichting de kunstuitingen van mensen met een handicap voor
het voetlicht. De stichting richt zich op alle kunstdisciplines: beeldende kunst, theater, muziek, dans en poëzie en
op alle handicaps: verstandelijk, psychisch en fysiek. www.specialarts.nl/award – kennisplatform.specialarts.nl

Grafisch ontwerp: Anja Brunt

