CJK
Het Centrum voor Jonge Kunst staat voor een tentoonstellingsruimte voorbehouden
aan kunstenaars die hun ‘Jonge’ kunst willen voorstellen aan het publiek. Veelal is dit
problematisch : bij de gevestigde galerieën is de drempel moeilijk te halen, niet alleen
kwalitatief maar ook financieel dient de kunstenaar hier te investeren. Wedstrijden
biedeneen beperkt alternatief en als je dan zelf het initiatief neemt komen dikwijls
enkel diegenenuit de eigen kring opdagen. Resultaat : kunstenaars haken af en zo
gaat heel wat talent verloren. Daarom werd de vzw Initiatief voor Jonge Kunst
opgericht.
Wie kan tentoonstellen ?
Iedere kunstenaar, zonder leeftijdsgrens, die zijn/haar werk situeert binnen de jonge
kunst, een voldoende aanbod aan kwalitatief werk heeft en die zich profileert binnen
de doelstellingen van het CJK.
Hoe zich aanmelden ?
Door invullen van bijgaand formulier en dit te bezorgen met documentatie over het
werk (bijv. fotomateriaal, video etc) aan het CJK. Hierna volgt een afspraak met de
curator van het centrum die samen met de kunstenaar de mogelijkheden bekijkt en
eventueel een tentoonstelling voorstelt.
Let wel : een afwijzen van werken betekent niet dat de kwaliteit of het gehalte niet
voldoende zou zijn, maar wel dat dit niet past (of momenteel niet past)binnen de
lijnen van het Centrum.
Het is de bedoeling een gerichte publieke interesse op te wekken voor de actuele
jonge kunst .
Afspraken ?
Na selectie wordt tijd gemaakt voor gesprek en voorstelling door de kunstenaar van
zijn/haar werk.
Wordt een datum van tentoonstelling vastgelegd, dan tekent de kunstenaar een
belofteovereenkomst met het CJK om de werken ter beschikking te stellen. Het CJK
helpt waar dat mogelijk is, eventueel wordt voor vervoer van de werken gezorgd
(binnen onze mogelijkheden).
De tentoonstellingsruimte...
Het CJK vind je in het kasteel Claeys-Bouüaert te 9030 Mariakerke. Hier vind je
naast de tentoonstellingruimtes op de eerste verdieping de inkomhall, een cafetaria,
polyvalente ruimtes (theaterzaal, vergaderruimte).
De projectiekamer
In navolging van de doelstellingen van het Centrum voor Jonge Kunst is een
projectiekamer -met groot scherm -in gebruik genomen. Videowerk kan hier
doorlopend geprojecteerd worden. De projectie gebeurt onafhankelijk van of binnen
de lopende tentoonstelling (zelfde openingsuren). Er wordt gewerkt met LCDprojectie. Er zijn 26 zitplaatsen (bioscoopzetels).
Kosten ?
Aan de deelname van een tentoonstelling zijn géén kosten verbonden. Elke
kunstenaar krijgt een aantal uitnodigingen voor vernissage die hij/zij zelf verspreidt.
Er mag geen verkoop binnen de ruimte gebeuren noch mogen prijzen geafficheerd
worden, maar uiteraard kan de geïnteresseerde bezoeker alle informatie over de
kunstenaar krijgen aan de receptie. Wenst de kunstenaar dat de werken verzekerd
zijn, dan moet hij/zij daar zelf voor instaan (zie hier onder).

Verzekering
Indien de kunstenaar dit wenst kan hij via het CJK zijn/haar werk verzekeren. Het
tarief hiervoor is ongeveer 65€ (voor groepstentoonstellingen gelden andere
voorwaarden) voor de volledige duur van een tentoonstelling.
Afleveren van de werken
De werken dienen tenminste twee weken voor aanvang van de tentoonstelling in het
Centrum aanwezig te zijn. Daarvan kan uiteraard worden afgeweken zoals voor
installaties e.d., steeds in samenspraak met de curator.
De tentoonstelling
De werken worden geaccrocheerd / geïnstalleerd door het CJK tenzij anders
afgesproken. De beslissingen van de curator zijn bindend.
Openingsuren ?
Het CJK is open op woensdag, zaterdag en zondag van 11.00u (of 14.00u) tot
18.00u, maandag en dinsdag zijn de sluitingsdagen. Bijkomende openingsuren
kunnen voorzien worden.
De kunstenaar kan enkel aanwezig zijn tijdens de openingsuren.
Depot - afstand
Werken die binnen de twee maanden na het beëindigen van een tentoonstelling niet
afgehaald worden, worden automatisch eigendom van het CJK .
Vragen
Er zullen nog heel wat vragen zijn, aarzel niet ze ons te stellen en spaar ook je
opmerkingen niet. We willen er samen iets goed van maken omdat we geloven in
Kunst.
........................................................................................................................................

AANMELDINGSFORMULIER
Ja, ik zie wel wat in een tentoonstelling binnen het CJK en vind me terug in de
omschrijving van het CJK. Je kan me dan ook contacteren voor een afspraak. Om
mijn werk voor te stellen sluit ik foto’s, krantenknipsels… in.
Ik ben
Naam : ................................................. Voornaam : ..................................
en woon : ..................................................straat, nr........bus .........
te................................................................, postnummer.................
je kan me bereiken
op mailadres : .......................................
Momenteel ben ik bezig met (beschrijf hier kort je werk)
handteken...............................................
OPSTUREN NAAR :
Centrum voor Jonge Kunst, Kasteel Claeys-Bouüaert, 9030 Gent,
of, mailen naar aanmelden@cjk.be

