
ZOMERSALON   2021   ‘BUY   LOCAL   #2’   

REGLEMENT   
  

Kunsthal   Gent   vzw   is   de   organisator   van   de   activiteit    Zomersalon   2021   ‘Buy   Local   #2’,    een   
tentoonstelling   met   werk   van   Gentse   kunstenaars,   waarin   elk   werk   te   koop   is   en   de   opbrengst   
rechtstreeks   naar   de   kunstenaar   gaat.    De   activiteit   vindt   plaats   in   juli   en   augustus   2021   in   
Kunsthal   Gent.   

  
In   de   editie   van   2021   ligt,   net   zoals   in   2020,   de   focus   op   de   financiële   ondersteuning   van   
kunstenaars   die   het   moeilĳk   hebben   door   de   coronacrisis.   Nieuwe   accenten   in   2021   zĳn:   

● Ruimte   voor   de   volle   breedte   van   de   beeldende   kunst:   niet   alleen   2-dimensionaal   werk,   
maar   ook   sculpturen   en   installaties,   performatief   werk,   digitale,   video-   en   audiokunst,   en   
experimentele   voorstellen   zĳn   mogelĳk.   

● Temidden   van   een   doorsnede   uit   de   Gentse   beeldende   kunstscene   wordt   Zomersalon   dé   
plek   om   elkaar   en   de   kunstenaars   achter   het   werk   te   ontmoeten.   In   augustus   organiseren   
we   een   publiek   programma   met   performances   en   ander   event-gebonden   werk.     

  
Binnen   de   geldende   maatregelen   en   met   een   langzame   heropening   van   de   samenleving   in   het   
vooruitzicht,   laten   we   opnieuw   zoveel   mogelĳk   bezoekers   kennismaken   met   de   rĳke   en   diverse   
Gentse   beeldende   kunstscene.   

  
  

1.   ALGEMEEN   
● Kunnen   deelnemen:     

○ Beeldend   kunstenaars   die   in   Gent   wonen   en/of   werken,   of   hun   artistieke   praktĳk   
vanuit   Gent   ontplooien.    

○ Minimale   leeftĳd:   18   jaar.   
● Elke   kunstenaar   kan   slechts   onder   één   naam   inschrĳven.     
● Elke   kunstenaar   mag   één   origineel,   recent   (max.   3   jaar   oud)   kunstwerk   indienen.   

  
  

2.   INSCHRĲVING   
● Kunstenaars   vullen   het   inschrĳfformulier   in,   vanaf   maandag   17/05/2021,   om   12.00   uur   

beschikbaar   op   de   website:    www.zomersalon.gent   
● De   inschrĳfperiode   loopt   van   zodra   het   inschrĳfformulier   online   beschikbaar   is,   tot   en   met   

donderdag   27   mei   2021.     Indien   echter   blĳkt   dat   kwaliteit   van   presentatie   onder   druk   
komt   te   staan   door   het   aantal   inschrĳvingen   (geen   beschikbare   waardevolle   ruimte   
meer),   kunnen   de   inschrĳvingen   vroeger   worden   afgesloten.    We   voorzien   ruimte   voor   
500   à   600   kunstwerken   (ter   referentie   in   2020:   589).   Wacht   dus   niet   te   lang   om   in   te   
schrĳven.   

● De   organisator   beoordeelt   autonoom   of   de   inzendingen   aan   de   opgelegde   voorwaarden   
voldoen.     

● De   organisator   heeft   het   recht   om   inzendingen   te   weigeren.     
● Kunstenaars   wiens   inzending   aan   de   voorwaarden   voldoet,   krĳgen   een   e-mail   met   

instructies   voor   het   afleveren   en   ophalen   van   het   werk.     
● De   aanvaarde   inzending   blĳft   eigendom   van   de   kunstenaar.   
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● De   kunstenaars   verbinden   zich   ertoe   hun   inzending   kosteloos   ter   beschikking   te   stellen   
aan   de   organisator,   tot   en   met   het   einde   van   de   tentoonstellingsperiode.   

  
  

3.   TECHNISCHE   VEREISTEN   VAN   HET   KUNSTWERK   
We   willen   zoveel   mogelĳk   werk   op   een   kwalitatieve   manier   kunnen   tentoonstellen,   maar   de   
beschikbare   ruimte   is   beperkt   Daarom   moeten   kunstwerken   voldoen   aan   een   aantal   criteria.   
Werken   die   niet   aan   deze   eisen   voldoen,   worden   niet   geaccepteerd.   

  
● 2-DIMENSIONAAL   (fotografie,   teken-   en   schilderkunst,   print   &   grafiek,   textiel,   …)   

○ Formaat   (ingelĳst,   zoals   gepresenteerd   in   de   tentoonstelling):     
maximum   100   cm   x   100   cm   x   30   cm.   

○ Het   werk   is   voorzien   van   een   ophangsysteem   en   wordt   klaar   voor   de   
tentoonstelling   ingediend   (indien   nodig   dus   op   voorhand   gemonteerd).   

○ Het   werk   is   voorzien   van   een   label   met   de   naam   van   de   kunstenaar   en   de   titel   van   
het   werk.   

○ Het   werk   is   ingepakt   op   degelĳke   manier,   met   degelĳke   bescherming   voor   
stockage   en   transport   (voorzie   extra   hoekbescherming   bĳ   ingelĳste   werken).   Ook   
de   verpakking   moet   voorzien   zĳn   van   een   label   met   de   naam   van   de   kunstenaar   
en   de   titel   van   het   werk.   

○ 2D   werken   worden   gepresenteerd   aan   een   wand.   
  
● 3-DIMENSIONAAL   (sculptuur,   installatie,   mixed   media,   …)   

○ Maximum   75   cm   (lengte)   x   75   cm   (breedte)   x   200   cm   (hoogte)   
○ Het   werk   wordt   klaar   voor   de   tentoonstelling   ingediend   (indien   nodig   dus   op   

voorhand   gemonteerd).   
○ Het   werk   is   voorzien   van   een   label   met   de   naam   van   de   kunstenaar   en   de   titel   van   

het   werk.   
○ Het   werk   is   ingepakt   op   degelĳke   manier,   met   degelĳke   bescherming   voor   

stockage   en   transport.   Ook   de   verpakking   moet   voorzien   zĳn   van   een   label   met   de   
naam   van   de   kunstenaar   en   de   titel   van   het   werk.   

○ 3D   werken   worden   samen   gepresenteerd   op   een   groot   wit   platform   van   50   cm   
hoog.   Een   eventuele   bĳkomende   specifieke   sokkel   wordt   door   de   kunstenaar   
voorzien   en   wordt   meegeteld   in   bovenstaande   maximumafmetingen.    

  
● AUDIOVISUEEL   (audio,   video,   …)   

○ Lengte:    1   tot   15   minuten;   voorkeur   gaat   uit   naar   kortere   werken.     
Maximum   1   werk   per   kunstenaar,   afgeleverd   in   één   file.   

○ Voor   videowerk   
■ Bestandsgrootte:   maximum   5GB.   
■ Toegestane   bestandsformaten:   mpeg,   avc,   xvid,   h264,   avi.   

○ Voor   audiowerk   
■ Grootte:   maximum   2GB.   
■ Toegestane   bestandsformaten:   mp3,   wav.   

○ Het   werk   wordt   afgeleverd   op   een   USB-stick   (flash-drive),   voorzien   van   een   label   
met   de   naam   van   de   kunstenaar   en   de   titel   van   het   werk.   

○ Audiovisuele   werken   worden   gepresenteerd   in   een   audio/video   loop.   
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● PERFORMATIEF   WERK   (performance,   actie,   …)   

○ Lengte:   1-15   minuten,   uitzonderingen   zĳn   bespreekbaar.     
○ Korte   technische   omschrĳving   (duur,   gewenste   locatie,   …)   van   het   verloop   van   de   

performance   doorgeven   bĳ   indienen.   Kunsthal   Gent   weegt   op   grond   hiervan   de   
productionele   haalbaarheid   van   het   voorstel.   

○ Alle   technische   vereisten   worden   door   de   kunstenaar   zelf   voorzien.   
○ Het   werk   wordt   gepresenteerd   in   een   publiek   programma   in   de   maand   augustus,   

dat   wordt   samengesteld   door   Kunsthal   Gent,   rekening   houdende   met   de   
productionele   mogelijkheden.   Kunsthal   Gent   contacteert   de   kunstenaar   voor   
overleg.   De   kunstenaar   of   performer   is   beschikbaar   in   augustus.   

  
● ANDERE     

Vind   je   niet   direct   aansluiting   met   jouw   werk   binnen   één   van   bovenstaande   categorieën,   
dan   gaan   wij   graag   met   jou   in   overleg   hoe   jouw   werk   toch   een   plaats   zou   kunnen   krijgen   
in   Zomersalon   2021.   Omschrijf   je   voorstel   zo   concreet   mogelijk   bij   je   inschrijving,   wij   
nemen   contact   met   je   op.   

  
● Volgende   werken   zĳn   niet   toegestaan:   

○ Werken   met   brandbaarheid   onder   50°C,   gevaarlĳke,   giftige   inhoud   of   algemeen   
werken   die   een   risico   inhouden   voor   personeel   of   publiek.   

○ Werken   die   meer   dan   75   kg   wegen.   
○ Toegepaste   kunst.   
○ Interactieve   media,   omwille   van   Coronamaatregelen.   

  
  

4.   TRANSPORT   (AFLEVEREN   EN   OPHALEN)   
● De   kunstenaar   is   verantwoordelĳk   voor   het   transport   naar   Kunsthal   Gent   en   terug.   

Eventuele   beschadigingen   aan   het   werk   tĳdens   het   transport   zĳn   ten   laste   van   de   
kunstenaar.   

● Transportkosten   kunnen   niet   worden   vergoed.   
● De   kunstwerken   kunnen    vanaf   maandag   31   mei   tot   uiterlĳk   11   juni   2021    worden   

afgeleverd   in   Kunsthal   Gent.   Deelnemende   kunstenaars   ontvangen   een   uitnodiging   om   
een   tĳdslot   hiervoor   te   reserveren.   

● Bĳ   het   afleveren   worden   de   kunstwerken   uitgepakt   en   gefotografeerd   (houdt   hiermee   
rekening   bĳ   het   inpakken!).   

● De   kunstwerken   worden   door   de   kunstenaar   of   de   koper   opgehaald   in   Kunsthal   Gent,   
vanaf   maandag   30   augustus   tot   uiterlĳk   zondag   5   september .   Deelnemers   ontvangen   
in   de   loop   van   augustus   een   uitnodiging   om   een   tĳdslot   hiervoor   te   reserveren.   

● Kunstenaars   staan   zelf   in   voor   het   inpakken   van   hun   werk   bĳ   ophalen.   We   streven   ernaar   
om   zoveel   mogelĳk   verpakkingsmateriaal   te   recupereren   en   mits   goede   labeling   de   
oorspronkelĳke   verpakking   van   het   kunstwerk   te   bewaren.   

● Werken   die   twee   maanden   na   het   einde   van   de   tentoonstellingsperiode   nog   niet   
opgehaald   werden,   worden   eigendom   van   de   organisator.   

  
  

5.   PRESENTATIE   /   OPHANGEN   /   SCENOGRAFIE   
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● De   organisator   maakt   de   scenografie   en   bepaalt   hoe   de   werken   worden   gepresenteerd   en   
geplaatst   in   de   ruimte.   Om   praktische   redenen   kunnen   kunstenaars   hierbĳ   niet   aanwezig   
zĳn.   Houd   ermee   rekening   dat   de   werken   dicht   op   elkaar   kunnen   staan/hangen.   

● Bĳ   het   inschrĳven   geeft   de   kunstenaar   zo   nodig   beknopte   technische   instructies   mee.   De   
organisator   houdt   hier   waar   mogelĳk   rekening   mee.   

  
6.   VERLOOP   VERKOOP   

● Een   kunstwerk   dat   gedurende   de   tentoonstellingsperiode   (vrĳdag   2   juli   tot   en   met   zondag  
29   augustus   2021)   wordt   verkocht,   blĳft   onderdeel   van   de   tentoonstelling   tot   het   einde   
van   deze   periode.   

● Alle   kunstwerken   worden   opgenomen   op   een   online   platform.   Geïnteresseerde   kopers   
kunnen   via   deze   weg   contact   opnemen   met   de   kunstenaar.   Eventuele   verkoop   van   het   
kunstwerk   verloopt   rechtstreeks   tussen   kunstenaar   en   geïnteresseerde   koper.   De   
organisator   is   geen   betrokken   partĳ   bĳ   deze   verkoop.   

  
  

7.   KUNSTENAARS   MET   VERTEGENWOORDIGING   DOOR   EEN   GALERIE   
Kunsthal   Gent   streeft   naar   een   goede   verstandhouding   met   de   galeries.   Een   kunstwerk   dat   in   
Zomersalon   2021   wordt   opgenomen,   kan   tegelĳkertĳd   ook   via   een   galerie   te   koop   worden   
aangeboden.   Maar   wel   aan   dezelfde   prĳs   die   de   bĳ   de   inschrĳving   voor   Zomersalon   2021   werd   
doorgegeven   en   wordt   vermeld   in   de   catalogus   en   op   het   online   platform.   De   effectieve   verkoop   
van   een   werk   in   de   tentoonstelling   kan   eveneens   via   een   galerie   verlopen.   Kunsthal   Gent   komt   
niet   tussen   in   afspraken   die   worden   gemaakt   tussen   galerist   en   kunstenaar.   

  
  

8.   VERZEKERING   
● De   organisator   sluit   een   verzekering   af   voor   de   periode   dat   hĳ   het   werk   onder   zĳn   hoede   

heeft.   De   verzekeraar   van   de   organisator   en   het   polisnummer   van   de   verzekering   kunnen   
worden   opgevraagd   bĳ   de   organisator.   

● De   werken   zĳn   verzekerd   vanaf   de   dag   van   de   aflevering   tot   de   door   de   organisator   
bepaalde   data   waarop   de   kunstenaars   de   werken   dienen   op   te   halen.   Het   afleveren   en   
ophalen   van   de   werken   gebeurt   op   kosten   en   risico   van   de   kunstenaar   (de   kunstenaar   
kan   hierover   afspraken   maken   met   eventuele   kopers).   

● De   organisator   sluit   voor   de   werken   onder   zĳn   hoede   een   globale   verzekering   af   tegen   
verlies   en   beschadiging.   Het   verzekerde   kapitaal   wordt   door   de   organisator   bepaald   op   
basis   van   de   ingeschatte   productiewaarde   van   de   ingediende   werken.   1

● Indien   de   deelnemende   kunstenaar   de   waarde   van   zĳn   werk   hoger   inschat,   kan   deze   op   
eigen   kosten   een   extra   verzekering   afsluiten.     

● Elektrische   apparaten   (beeldscherm,   computer)   van   de   kunstenaar   zĳn   niet   verzekerd   
door   de   organisator.   De   kunstenaar   dient   hiervoor   zelf   een   verzekering   af   te   sluiten.   
Schade   aan   of   verlies   van   deze   apparaten   zĳn   ten   laste   van   de   kunstenaar.   

  
  

9.   AUTEURSRECHTEN  
● De   kunstenaar   verklaart   dat   hĳ   de   intellectuele   rechten   bezit   van   het   ingediende   

kunstwerk.   

1  Voor   meer   informatie   over   verzekeren   tegen   productiewaarde,   zie    de   website   van   Cultuurloket .   
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● De   kunstenaar   verleent   de   toestemming   aan   de   organisator   om   opnames/afbeeldingen   te   
maken   van   zĳn   werk   op   film,   video,   foto   of   eender   welke   beelddrager,   deze   opnames   
geheel   of   gedeeltelĳk   te   verwerken   in   publicaties   of   op   websites,   en   dit   zonder   dat   
hiervoor   nog   enige   bĳkomende   vergoeding   van   auteursrechtelĳke,   naburig   rechterlĳke   of   
welke   aard   dan   ook   verschuldigd   is.   De   opnames/afbeeldingen   kunnen   eveneens   
gebruikt   worden   voor   de   promotie   van   het   evenement   en/of   het   programma   in   alle   media.   

● De   kunstenaar   geeft   de   toestemming   om   een   afbeelding   van   zĳn   werk   op   te   nemen   in   een   
catalogus   van   de   deelnemende   kunstwerken   en   op   het   online   platform   
(www.zomersalon.gent),   zonder   dat   hiervoor   een   bĳkomende   vergoeding   moet   worden   
betaald.   

● De   kunstenaar   vrĳwaart   de   organisator   voor   elke   aanspraak   van   derden   in   dit   verband.   
● De   organisator   heeft   niet   het   recht   afbeeldingen   van   het   werk   te   commercialiseren   (op   

een   andere   manier   dan   in   voormelde   catalogus)   zonder   de   uitdrukkelĳke   toestemming   
van   de   kunstenaar.   

  
  

10.   PERSOONSGEGEVENS   
De   door   de   kunstenaar   verstrekte   persoonsgegevens   worden   verwerkt   in   een   
geautomatiseerd   bestand   van   de   organisator.   Ze   worden   gebruikt   om   met   de   kunstenaars   in   
contact   te   kunnen   treden   in   verband   met   deze   activiteit.   Deze   gegevens   worden   niet   langer   
bewaard   dan   noodzakelĳk.   De   kunstenaars   hebben   overeenkomstig   de   wet   op   de   privacy   van   8   
december   1992   recht   op   inzage   en   correctie   van   de   persoonsgegevens   die   over   hen   zĳn   
opgeslagen.   Kunstenaars   die   deelnemen   aan   Zomersalon   2021   geven   de   toestemming   aan   de   
organisator   om   hun   contactgegevens   door   te   geven   aan   geïnteresseerde   kopers.   

  
  

11.   AANVAARDING   REGLEMENT   /   GESCHILLEN   
● Door   het   insturen   van   een   inschrĳfformulier   aanvaarden   de   deelnemende   kunstenaars   de   

bepalingen   van   dit   reglement   volledig   en   onvoorwaardelĳk.     
● Geschillen   aangaande    Zomersalon   2021   ‘Buy   Local   #2’    worden   beslecht   door   Kunsthal   

Gent   vzw.   De   beslissingen   zullen   finaal   en   bindend   zĳn   en   geen   enkele   deelnemer   zal   enig   
recht   hebben   op   een   herziening   of   beroep.     

● In   geval   van   betwisting   zĳn   enkel   de   rechtbanken   van   Gent/Oost-Vlaanderen   bevoegd.   
● Indien   een   bepaling   van   dit   reglement   ongeldig   of   onafdwingbaar   zou   worden   verklaard,   

zal   dit   geen   invloed   hebben   op   de   geldigheid   of   afdwingbaarheid   van   de   andere   
bepalingen.   

  
Meer   informatie   over   de   activiteit   Zomersalon   2021   ‘Buy   Local   #2’:    www.zomersalon.gent    en   
www.kunsthal.gent/zomersalon     

  
Voor   verdere   vragen:    zomersalon@kunsthal.gent   

  
  

Kunsthal   Gent   vzw     -     Vrouwebroersstraat   6     -     9000   GENT   
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