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DUO – MAAK JE EIGEN KUNSTWERK IN
DIALOOG MET DE COLLECTIE VAN MU.ZEE
Is er een kunstwerk uit de collectie waar je oog op valt,
dat je hart sneller doet slaan? Is dat door het verhaal,
de sfeer, de expressie, de vormen, de kleuren, ... ?
We zijn nieuwsgierig naar jouw interpretatie, vervolg
of antwoord op dat geselecteerde kunstwerk. Het
geeft misschien een verbluffend andere kijk. Of een
speelse, creatieve voetnoot. Vertelt het iets over jouw
levensverhaal, je ervaring, je voeling met kunst?
Nieuwe ontmoetingen creëren is onze inzet. Tussen
publiek en collectie en tussen publiek en publiek, over
de grenzen van culturen, leeftijden en maatschappelijke
achtergronden heen. We hopen op een verrassend
creatieve en kleurrijke kruisbestuiving!

HET REGLEMENT
Art. 1 Mu.ZEE organiseert met Duo een oproep
om een artistieke creatie te maken in dialoog met een kunstwerk uit de collectie van
Mu.ZEE.
Art. 2 Duo wil een dialoog stimuleren tussen publiek en collectie en tussen publiek
en publiek, over de grenzen van culturen,
leeftijden en maatschappelijke achtergronden
heen. Diversiteit wordt sterk aangemoedigd.
Art. 3 Deelname is gratis en open voor iedereen ouder dan 16 jaar.
Art. 4. Iedere deelnemer mag slechts één
kunstwerk per zes maanden indienen.
Art. 5 Het kunstwerk verwijst op een bepaalde

manier naar een kunstwerk uit de collectie
van Mu.ZEE dat op dat ogenblik getoond wordt
in de museumzalen. De link met het kunstwerk
uit de collectie dient voldoende duidelijk te
zijn, maar kan wel heel open en divers opgevat worden.
Art. 6 Het ingediende kunstwerk moet hedendaags zijn: niet ouder dan vijf jaar.
Het betreft een beeldend werk in 2D, 3D of
multimedia.
Art. 7 De afmetingen van het kunstwerk in

gepresenteerde vorm mogen niet meer zijn dan
1 meter x 1 meter x 1 meter. Het gewicht
van het kunstwerk mag niet meer bedragen dan
70 kg. Het kunstwerk moet op een eenvoudige
manier geplaatst of opgehangen kunnen worden.
De deelnemer voorziet zelf in een eenvoudig
ophang- of plaatsingssysteem. Het wordt opgehangen/geplaatst door het team van Mu.ZEE.

Bezoek onze website
www.muzee.be

Voorstellen kan je indienen via e-mail
inne.gheeraert@west-vlaanderen.be of
via post (Mu.ZEE, t.a.v. Inne Gheeraert,
Romestraat 11, 8400 Oostende).
Het inschrijvingsformulier kan
gedownload worden via www.muzee.be.

Art. 8 Deelname gebeurt via e-mail
(inne.gheeraert@west-vlaanderen.be): de deel
nemer stuurt ons een goede afbeelding van
het werk op (eventueel meerdere afbeeldingen,
zodat we het kunstwerk vanuit alle hoeken
en kanten kunnen bekijken) en het ingevulde
inschrijvingsformulier. Indien de deelnemer
niet beschikt over een e-mailadres kan het
ook via post (Mu.ZEE, t.a.v. Inne Gheeraert,
Romestraat 11, 8400 Oostende). Het inschrijvingsformulier en het reglement zijn terug te
vinden op www.muzee.be.

van het kunstwerk gepresenteerd voor de
periode van een maand. Het wordt ook gepresenteerd op de website van Mu.ZEE.
Art. 10 Bij de presentatie op zaal en op de
website wordt steeds de naam van de deelnemer, geboortedatum en –plaats, titel van het
kunstwerk en wat uitleg over het kunstwerk/
kunstenaar vermeld. De tekst over het kunstwerk wordt geredigeerd door de medewerkers
van Mu.ZEE, gebaseerd op de tekst van het
inschrijvingsformulier.
Art. 11 De maandelijkse jury bestaat uit leden
die ervaring en voeling hebben met heden
daagse kunst. Het gaat om medewerkers van
Mu.ZEE en/of externe leden geselecteerd door
Mu.ZEE. Hun namen zullen bekend gemaakt worden op de website van Mu.ZEE.
Art. 12 De beslissing van de jury is niet
betwistbaar. De beslissing wordt per mail
aan de geselecteerde deelnemer meegedeeld ten
laatste 1 maand vóór de presentatie op zaal.
Art. 13 De selectie gebeurt aan de hand van

afbeeldingen. Wanneer bij aankomst van het
kunstwerk in Mu.ZEE het toch niet passend
voor presentatie wordt bevonden door Mu.ZEE,
kan het kunstwerk uitzonderlijk geweigerd
worden.
Art. 14 De kunstwerken worden ten vroegste

twee weken vóór presentatie in Mu.ZEE afgeleverd en ten laatste twee weken na presentatie
weer opgehaald door de deelnemer.
Art. 15 Het werk moet op de achterzijde
(of onderzijde) voorzien zijn van naam,
ev. een titel, telefoonnummer en e-mailadres.
Art. 16 De verzekering van het ingediend

kunstwerk is ten laste van de deelnemer.
Opsturen via de post is op eigen risico,
Mu.ZEE kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor diefstal, schade of verlies.
Art. 17 Mu.ZEE heeft het recht om afbeeldingen
van het ingediende kunstwerk te publiceren
via pers en promotiekanalen, uiteraard steeds
met vermelding van de maker.
Art. 18 Door het feit van zijn/haar deelname

verklaart iedere deelnemer in te stemmen met
het reglement.
Art. 19 Alle aangelegenheden die niet in het

Art. 9 Elke maand wordt één kunstwerk geselec-

teerd door een jury van Mu.ZEE. Het geselecteerde kunstwerk wordt op zaal in de buurt

reglement voorzien zijn, worden aan Mu.ZEE
voorgelegd, die ter zake een definitieve
beslissing neemt.

Mu.ZEE
Romestraat 11
B-8400 Oostende
t +32 (0)59 50 81 18
www.muzee.be
Openingsuren
Dinsdag t/m zondag
van 10.00 tot 18.00 uur
Gesloten op maandag
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