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Art. 1
STICHTING
Het CC De Schakel vzw organiseert in samenwerking met de
Cultuurraad en het Stadsbestuur van Waregem de achttiende editie
van de Gaverprijs, tweejaarlijkse wedstrijd voor schilderkunst.
Art. 2
DEELNAME
De Gaverprijs 2020 staat open voor kunstenaars die geboren zijn of wonen in Nederland, Vlaanderen en het Brussels Gewest en geboren zijn na
1 januari 1984. Kunstenaars die reeds bekroond werden met de Gaverprijs
worden niet meer toegelaten. Winnaars van prijs 2 en 3 en de eervolle
vermeldingen van vorige edities kunnen wel opnieuw deelnemen.
Art. 3
DE WERKEN
De Gaverprijs 2020 wordt voorbehouden voor unieke en
oorspronkelijke schilderijen die de afmetingen van 2,5 x 2 m
niet overschrijden. In geval van meerdelige werken gelden deze
afmetingen voor het geheel van het werk of de reeks en niet voor de
delen afzonderlijk.
Met schilderijen wordt bedoeld: tweedimensionale kunstwerken
die minstens voor het overgrote deel gemaakt zijn met verf
(olieverf, acrylverf, waterverf, gouache, encaustiek, etc.) op een
drager. Zijn bijvoorbeeld uitgesloten: tekenkunst en grafische
reproductietechnieken.
Iedere kandidaat stuurt verplicht drie werken in die recent zijn,
d.w.z. niet ouder zijn dan gemaakt in 2017, die niet behoren tot een
openbare of particuliere collectie en die niet eerder in een wedstrijd
werden bekroond.
Art. 4
INSCHRIJVEN
Om in te schrijven dient de kunstenaar, uiterlijk tegen zondag
1 december, het volledig ingevuld inschrijvingsformulier digitaal
terug te sturen naar CC De Schakel en € 20 inschrijvingsgeld te
betalen op rekeningnummer: BE61 0689 1005 3017 van CC De Schakel,
Schakelstraat 8, 8790 Waregem, met als mededeling “deelname
Gaverprijs + naam deelnemer”. Door laattijdig in te schrijven, verliest

de kunstenaar alle recht op deelname aan de Gaverprijs 2020.
Art. 5
INLEVEREN
Elke deelnemer levert drie werken af in CC De Schakel op vrijdag
6 december 2019 tussen 11.00 en 16.00 uur of zaterdag 7 december
2019 tussen 11.00 en 16.00 uur. Elk werk moet met de beschikbare
tentoonstellingsmiddelen opgehangen of opgesteld kunnen
worden zonder bijkomende aanpassing aan de ruimte. De werken
zijn gesigneerd en gedateerd, maar alle signaturen – zowel op de
voorzijde als op de achterzijde van het werk – dienen door de inzender
onleesbaar afgedekt te worden. Aan de achterzijde van elk werk wordt
een gesloten omslag bevestigd waarin naam, titel en waarde van het
werk vermeld staan, eenvormig met de gegevens die de inzender op
het inschrijvingsformulier heeft ingevuld. Laattijdige inleveringen
komen niet in aanmerking voor deelname aan de Gaverprijs 2020.
Art. 6
JURY
De werken worden beoordeeld door een door de organisatoren
aangestelde jury. De jury bepaalt de selectie voor de tentoonstelling
en kent de prijzen toe. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.
De jury bestaat uit:
* de voorzitter
Jo Coucke
* de leden
Ann Cesteleyn, kunsthistorica, curator;
		
Marc Ruyters, senior writer van HART;
		
Patrick Ronse, artistiek leider Be-Part;
		
Cindy Wright, kunstenares.
Art. 7
PRIJZEN
Volgende prijzen worden uitgereikt:
* de laureaat van de Gaverprijs 2020 ontvangt een geldprijs ter
waarde van € 5.000;
* aan de als tweede gerangschikte kunstenaar wordt een geldprijs
ter waarde van € 2.500 toegekend;
* de als derde gerangschikte kunstenaar ontvangt een geldprijs
ter waarde van € 1.000.
De bekroonde werken blijven eigendom van de kunstenaars, met
uitzondering van één werk van de laureaat, die ermee instemt dat één

door de jury aangeduid werk uit zijn of haar inzending gratis aan de
Stad Waregem wordt afgestaan. Bovendien mag de winnaar in het
voorjaar van 2021 een solotentoonstelling uitwerken in de FrontSpace
van Bruthaus Gallery. De binnen zestig dagen na toekenning niet
afgehaalde werken blijven onvoorwaardelijk eigendom van de
organisatoren.
Art. 8
TENTOONSTELLING
De geselecteerde werken worden tentoongesteld van zondag
12 januari tot en met zondag 23 februari 2020 in CC De Schakel.
Art. 9
PROCLAMATIE
De proclamatie en prijsuitreiking hebben plaats ter gelegenheid van
de vernissage van de tentoonstelling op zondag 12 januari 2020 om
11.00 uur (o.v.).
Art. 10
AFHALEN VAN DE WERKEN
Kunstenaars die niet werden geselecteerd, halen hun werken af op
vrijdag 13 of zaterdag 14 december 2020 tussen 10.00 en 16.00 uur in
CC De Schakel.
De geselecteerde kunstenaars halen hun schilderijen af tussen 17 en
21 februari 2020, op afspraak tijdens de kantooruren.
Art. 11
VERZAKING VERHAAL
Het inleveren en afhalen van de werken gebeurt op kosten van en
wordt georganiseerd door de deelnemers. Laatstgenoemden verzaken
elk verhaal tegen de organisatoren in geval van vernietiging,
beschadiging of diefstal van de werken. Tussen het inleveren en
terug afhalen op de vastgestelde data worden de werken door de
organisatoren tegen de door de kunstenaars opgegeven waarde
verzekerd.
Art. 12
ONVOORZIENE GEVALLEN
Alle gevallen en moeilijkheden die door het huidig reglement niet
uitdrukkelijk geregeld zijn, worden op soevereine wijze beslecht door de
organisatoren tegen wiens beslissing geen enkel verhaal mogelijk is.

Art. 13
AANVAARDING VAN HET REGLEMENT
Deelname aan de Gaverprijs 2020 impliceert de instemming met alle
bepalingen van bovenstaand reglement.
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