
Algemene context

Deze projectoproep wordt gelanceerd door PARCOURS Street Art, op initiatief van de Schepen van de 
Stad Brussel die bevoegd is voor Cultuur, Toerisme, Grote Evenementen en Gemeentelijk Materiaal, en 
door de Ambassade van Spanje in het Koninkrijk België. 
De oproep staat open voor alle meerderjarige personen, individueel of als collectief, street artists, schilders 
en beeldhouwers. Collectieven zullen echter voorrang krijgen.

Voorwerp

Deze projectoproep heeft als doel het realiseren van een origineel kunstwerk van het type street painting 
op de muur van de binnenplaats van de Spaanse ambassade, Wetenschapsstraat 19, 1000 Brussel. 

Het werk moet de muur volledig bedekken. Voor de realisatie van de werken mogen alle bij street art 
gebruikelijke technieken aangewend worden, voor zover deze geschikt zijn voor de onderlaag (beton), het 
milieu niet schaden, aan de veiligheidsnormen voldoen en de duurzaamheid van het werk garanderen. De 
werken moeten minstens 5 jaar meegaan. 

Plaats

De betreffende muur bevindt zich binnen de ambassade zelf, op de binnenplaats. 
 
Thema

 «  WE ARE NATURE : A wall against climate change ». Het thema van het fresco zal verband houden met 
de strijd tegen de opwarming van de aarde en met de natuur. De kunstenaars zullen werken voorstellen 
die de natuur in het algemeen, de fauna en de flora huldigen. De toekomstige locatie van het fresco 
is van groot belang (Spaanse ambassade in België). Het voorgestelde project kan multidisciplinair zijn 
(beeldhouwwerken, planten enz.). 

Afmetingen en technische aspecten

Hoogte: 6.10 m 
Lengte: 21 m
Oppervlakte: 128.10 m2 
Materiaal: beton + witte verflaag

Het werkoppervlak is opgenomen in de bijlage; de grond en de twee gebouwen rondom de betreffende 
muur moeten intact blijven. 
De kunstenaar dient de nodige maatregelen te nemen om deze delen schoon te houden.
De Stad Brussel stelt de nodige uitrusting ter beschikking van de kunstenaar(s), van het type steiger of 
ladder. 
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Indiening van het project

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 31 mei 2020 om middernacht ingediend worden (nog te 
bevestigen gezien COVID-19), via e-mail aan streetart@brucity.be en bij voorkeur in één pdf-bestand van 
maximaal 5 MB.
Als het dossier groter is dan 5 MB, dan moet het via wetransfer.com worden verzonden. 
Gelieve uw dossier te beperken tot 8 pagina’s. Voor ieder project wordt er een elektronisch 
ontvangstbewijs verzonden om de inschrijving te bevestigen.

Kandidatuurdossier

Het dossier moet bestaan uit:
- gegevens van de kandidaat of kandidate (naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoon, e-mailadres 
van de kunstenaar of de bevoegde persoon voor een collectief); 
- een voorstelling van de kunstenaar en/of het collectief (biografie, cv, foto’s van eerdere werken enz.); 
- een of meerdere document(en) die een zo goed mogelijk beeld geven van het project: een zo precies 
mogelijke schets of virtuele presentatie, met vermelding van de gebruikte kleuren en materialen;
- uitleg over de aanpak die het project motiveert;
- een technische fiche van de voorziene materialen (inachtneming van het milieucriterium);
- een inschatting van de benodigde tijd om het project uit te voeren.
Deze informatie dient op een website te worden ingevuld.

Financiële voorwaarden en rechten op het werk 

De Stad Brussel en de Spaanse ambassade voorzien voor het project een forfaitair bedrag van 12.000 
euro incl. btw. Dit bedrag bevat de kosten van de kunstenaar (met name voor de gebruikte materialen, 
verplaatsingskosten en eventuele verblijfskosten…), de honoraria en de verlening van de auteursrechten op 
het kunstwerk en de reproductie ervan binnen de grenzen van de wet.
Het werk zal eigendom worden van de Stad Brussel en de Spaanse ambassade, die zich ertoe verbinden 
alert te blijven voor de conservatie van het werk, maar niettemin geen enkele verantwoordelijkheid op zich 
nemen bij mogelijke opzettelijke of onopzettelijke beschadiging. Zij nemen geen enkele verplichting op 
zich wat betreft de instandhouding van het werk.
Aangezien het om een origineel werk dient te gaan, draagt de kunstenaar de volledige 
verantwoordelijkheid in geval van betwisting door een derde en zorgt hij ervoor dat de Stad Brussel 
beschermd is tegen iedere eis van een derde die van mening is dat zijn intellectuele eigendomsrechten 
geschonden werden.
De betaling wordt in 2 schijven gedaan:
- 50% bij de bekendmaking van de resultaten;
- 50% bij de oplevering van het werk, indien het overeenkomt met de visuele weergave van het project en 
na kwaliteitscontrole van het geleverde werk. 

Selectiecriteria

- Het algemene concept, de doelstellingen van het project;
- de esthetische kwaliteit;
- de overeenstemming van het werk met de architectuur, de stadsomgeving en de wijk;
- de technische realiseerbaarheid en conservatiemogelijkheden van het werk.
- collectieve en multiculturele projecten krijgen voorrang.
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Keuze van de kandidaat/kandidate en uitvoering

Het eindproject wordt door de Stad Brussel en de ambassade geselecteerd op basis van het advies van 
een jury die hiervoor speciaal benoemd werd. 
Deze jury bestaat uit een vertegenwoordiger van de Schepen van Cultuur van de Stad Brussel, twee 
vertegenwoordigers van PARCOURS Street Art, twee vertegenwoordigers van de ambassade, een 
journalist en een professional uit de sector. 
De selectie wordt uiterlijk op 15 juni 2020 afgesloten (nog te bevestigen gezien COVID-19). 
De Stad Brussel en de vertegenwoordigers van de Spaanse ambassade behouden zich echter het recht 
voor geen enkel project te behouden.
Gezien de huidige omstandigheden zal het fresco in de loop van het jaar 2020 worden gerealiseerd 
zonder hierover precieze data te kunnen geven. Deze zullen immers worden bepaald in functie van hoe de 
gezondheidssituatie evolueert. 

Presentatievideo
www.parcoursstreetart.be


