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Collage-prijs stiChting andrée en pierre arty 

26 April 2022

REGLEMENT EDITIE 2022 

Artikel 1 - Voorwerp en doel van de ‘Collage-Prijs’ 

De ‘Collage’prijs van de Stichting Andrée en Pierre Arty (www.fondationarty.com) heeft tot doel de 
kwalilteit, de rijkdom en de verscheidenheid van de collage-kunst kenbaar te maken en in het bijzonder 
actuele kunstenaars die deze kunstvorm beoefenen, aan te moedigen. De Stichting Andrée en Pïerre 
Arty organiseert deze wedstrijd om de drie jaar. Deze prijs is een eerbetoon aan Andrée Arty, zelf een 
begenadigde kunstenares.

De prijs zal worden toegekend aan de persoon, die op creatieve, vernieuwende en inspirerende wijze 
een oeuvre heeft gecrëeerd, naar het oordeel van de jury zoals beschreven hieronder in artikel 6. 

Artikel 2 - De prijs 

De eerste prijs bestaat uit een geldsom van 7.500 €, te besteden aan de realisatie van een catalogus 
van het werk van de winnaar, die wordt uitgegeven door de Stichting Andrée en Pierre Arty.
De tweede laureaat ontvangt een waardebon van 2.500 €, de derde laureaat een waarebon van 1.500 €  
voor het laten inkaderen van hun werk. 
 

Artikel 3 - Deelname

De wedstrijd staat open voor elke beeldende kunstenaar die op 31 mei 2022 ouder dan16 jaar is.
Elke kunstenaar kan slechts onder één naam inschrijven en mag met maximum 3 werken aan de 
wedstrijd deelnemen.

Artikel 4 - Werken

De deelnemer kan enkel deelnemen met werk gecreëerd tussen 15 mei 2019 en 15 mei 2022, dat 
niet eerder bekroond werd.

De CollagePrijs Andrée Arty is voorbehouden aan collagekunst. Let wel, de collages moeten analoog 
zijn (dus enkel op papier) én moeten worden ingezonden of binnengebracht. Het maximaal formaat 
is A1.



Artikel 5 - Inschrijving

De kunstenaar deelnemer meldt zijn deelname uiterlijk op 31 juli 2022, aan de hand van het 
inschrijvingsformulier, te downloaden via de website www.fondationarty.com.
Dit formulier moet gestuurd worden naar info@fondationarty.com.

De inschrijving moet de volgende informatie bevatten:

• De titel(s) van het/de ingezonden werk(en)
• Een beschrijving van het werk/de werken, de gebruikte techniek en een afbeelding ervan 
• De gegevens van de deelnemer van het werk (naam, e-mailadres, telefoon/GSM)
• Een korte biografie van de deelnemer
• De wijze waarop het werk verzonden wordt/aangeboden wordt en op welke datum 

 Artikel 6 - De Jury 

Het Bestuur van de Stichting Andrée en Pierre Arty stelt een jury samen ter beoordeling van de inge-
diende werken. De jury beschikt over voldoende deskundigheid voor de beoordeling van het werk. 
De jury bestaat uit maximaal vijf personen. De raad van bestuur van de Stichting Andrée en Pierre 
Arty stelt in samenspraak met de jury de voorzitter van de jury aan.

De juryleden zullen hun beslissing nemen op basis van de volgende criteria:

• De artistieke kwaliteit van het werk
• De originaliteit
• Het visuele effect van het werk.

De werken worden anoniem aan de jury gepresenteerd.

De jury kan besluiten tot een voorselectie van inzendingen door één of meer juryleden. 
Deze brengen een gemotiveerd verslag uit aangaande de voorselectie aan de voltallige jury. De jury is 
niet gehouden de bevindingen van diegene(n) die voorselecteert (selecteren) te volgen.

De voltallige jury brengt een rapport met drie suggesties en een gemotiveerd advies uit aan de raad 
van bestuur van de stichting op een door het bestuur te bepalen tijdstip.
De Raad van bestuur kiest de uiteindelijke winnaar van de prijs en de tweede en derde laureaat. 

De beslissingen van de Raad van Bestuur zijn onherroepelijk en onbetwistbaar.

Artikel 7 - Verloop van de wedstrijd

De werken moeten tussen 22 en 31 augustus 2022 aangeboden worden op het volgende
(correspondentie)adres: Sint Amandsplein 1 A te 1853 Strombeek Bever, per post of per drager. 

Alle deelnemers worden voor 15 oktober 2022 verwittigd of zij al dan niet geselecteerd zijn als 
kandidaat-laureaat.De laureaten worden bekendgemaakt begin november 2022 tijdens een prijsuit-
reiking waarop de geselecteerde werken van de laureaten zullen geëxposeerd worden. 
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Artikel 8 - Kosten van verzending en verzekering van de ingezonden werken 

De transportkosten (heen en terug) zijn ten laste van de deelnemer. 

De Stichting Andrée en Pierre Arty zal de werken met uiterste zorg behandelen.

De Stichting Andrée en Pierre Arty zal noch verantwoordelijk noch aansprakelijk zijn in geval van 
eender welke fysieke aantasting, vernietiging, beschadiging of diefstal van de werken.

De deelnemers zijn vrij om een verzekering af te sluiten voor hun werken ter dekking van eventuele 
schade en/of verlies.
 

Artikel 9 - Auteursrechten

De winnende werken blijven het materiële eigendom van de deelnemers.

De Stichting mag gebruik maken van afbeeldingen van de ingestuurde
werken voor drukwerk, website en publiciteit.

Artikel 10 - Onvoorziene gevallen

Alle mogelijke elementen of omstandigheden die door onderhavig reglement niet uitdrukkelijk 
geregeld zijn, zullen op soevereine wijze en te goeder trouw worden beslist door de Raad van 
Bestuur. Tegen haar beslissing is geen enkel verhaal mogelijk.


