Gent, 12 februari 2018

Beste kunstenaar,

Wij willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan ‘Prijs van de Vrienden v/h S.M.A.K. |
Coming People 2018’, een wedstrijd voor pas afgestudeerde kunstenaars, georganiseerd
door de Vrienden van het S.M.A.K. in samenwerking met het museum.
Tussen 2001 en 2014 werd deze wedstrijd jaarlijks georganiseerd voor de
laatstejaarsstudenten van Gentse Kunstscholen. In 2014 kozen wij voor een nieuwe formule:
De ‘Prijs van de Vrienden v/h S.M.A.K.| Coming People’ werd een tweejaarlijkse wedstrijd die
zich richt tot jonge kunstenaars die recent afstudeerden aan een Belgische kunsthogeschool.
Een internationale jury kiest een vijftal laureaten op basis van de ingediende portfolio’s. De
laureaten zullen worden uitgenodigd om een groepstentoonstelling te maken in S.M.A.K.. De
jury kiest een winnaar op basis van het tentoongestelde werk.
Hij of zij ontvangt € 5.000 en een lidmaatschap van de Vrienden v/h S.M.A.K.
In 2016 werd de prijs toegekend aan de Letlandse Diana Tamane (°1986).
Dit jaar bestaat de jury uit Sonia Dermience (directrice Komplot, Brussel), Antony Hudek
(directeur curatorial studies, KASK Gent en curator M HKA, Antwerpen), Pierre-Oliver Rollin
(directeur BPS22, Charleroi – onder voorbehoud), Niels Van Tomme (directeur De Appel
Arts Centre, Amsterdam en Ann Hoste (curator S.M.A.K., Gent).
De bekendmaking van de winnaar vindt plaats op vrijdag 22 juni 2018, bij de opening van de
groepstentoonstelling met werk van de laureaten.

Bent u in de academiejaren 2015-2016 en 2016-2017 afgestudeerd in de vrije kunsten aan
een Belgische kunsthogeschool, en hebt u interesse om deel te nemen aan de ‘Prijs van de
Vrienden v/h S.M.A.K. | Coming People 2018’? Dan ontvangen we graag uw portfolio, dat
voldoet aan de onderstaande criteria.
Een portfolio in PDF (max. 65 MB en max. 15 pagina’s) bestaande uit:
o

o
o
o
o
o
o

15 tot 20 beelden van verschillende werken met bijhorende technische fiche
(formaat, materiaal, datum, (duur), eventuele contextbeschrijving,…).
Bij voorkeur een groep werken die de evolutie van jouw artistieke praktijk van
de afgelopen 2 à 3 jaar illustreren
Bij videomateriaal: link naar vimeo.com (max. 5 video’s)
Algemene beschrijving van het werk (max. 20 regels)
CV met tentoonstellingen, residenties, prijzen,…
Catalogusteksten, aanbevelingen en ander tekstmateriaal over het werk
(optioneel, max. 3 pagina’s)
Contactgegevens: E-mailadres, gsm-nummer en Skypegegevens
Een kopie van je identiteitskaart en Masterdiploma

Gelieve deze criteria in acht te nemen, een portfolio dat niet aan de richtlijnen voldoet zal niet
worden aanvaard. Het portfolio moet ten laatste op 12 maart 2018 verstuurd worden via
WeTransfer.com naar prijsvandevrienden@smak.be.
Wij kijken er naar uit uw portfolio in ontvangst te nemen en sturen u persoonlijk een
bevestigingsmail.
Aarzel niet om ons te contacteren indien je nog vragen hebt.

Met vriendelijke groeten,

Alice Lefebvre, Bert Puype, Griet Bonne
medewerkers Prijs van de Vrienden v/h S.M.A.K. | Coming People 2018

Prijs van de Vrienden v/h S.M.A.K. | Coming People 2018
Jan Hoetplein 1
B-9000 Gent
prijsvandevrienden@smak.be
www.smak.be
tel. : 09 240 76 98

