BALLOTAGE PROCEDURE
Er is twee keer per jaar een ballotage: één keer in het voorjaar en één keer in het najaar (data staan vermeld op de
website). Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij twee of minder deelnemers, de ballotage te verschuiven
naar een volgende ronde.

Aanmelden
Professioneel kunstenaars kunnen zich aanmelden voor ballotage bij Arti-Shock via de website (e-mail) of via de
reguliere post (brievenbus). De galeriemedewerker verzamelt alle aanmeldingen voor de ballotage, en stuurt een
brief met informatie en werkwijze van de ballotage aan de aspirant ballotanten. Ook onderhoudt de galeriemedewerker contact met de ballontanten over hoe en wanneer het werk voor de ballotage aangeleverd kan
worden.

Kosten
Het ballotagegeld bedraagt € 25, Het bedrag kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer
NL16INGB0002257795 o.v.v. ‘ballotage’. Deelname is pas definitief na betaling. (Bij annulering tot 7 dagen voor de
ballotage wordt 50% van het bedrag gerestitueerd. Bij latere annulering is helaas geen restitutie mogelijk.)

Ballotage
Ballotanten brengen hun werk in overleg met de galeriemedewerker naar Arti-Shock.
Als het werk en de gevraagde informatie wordt afgegeven, controleert de galeriemedewerker of alles compleet is en
of er betaald is. Incomplete ballotages kunnen helaas niet geballoteerd worden.

Een aanmelding bestaat uit:
 Zeven kunstwerken, voorzien van naam maker, titel, techniek en jaartal
 Documentatie map met CV (opleidingen en tentoonstellingen) en motivatie (toelichting op het werk)

Gehanteerde criteria:
1. Zeggingskracht
a. Conceptuele kwaliteit: inhoudelijk onderzoek
b. Visualisatie van het concept: relatie tussen vorm en inhoud
c. Innovatieve karakter / authenticiteit
d. Referentiekader: m.b.t. hedendaagse kunst, kunsttheorie, actualiteit
2. Vakmanschap
3. Kunstenaarspraktijk (exposities/opdrachten/verkopen)
4. Ontwikkeling

Ballotagecommissie
De ballotagecommissie van Arti-Shock bestaat uit 8 kunstenaarsleden, die verschillende kunstdisciplines
vertegenwoordigen. De samenstelling kan variëren, maar de ballotage is altijd met
5 leden. De commissie bespreekt en bekijkt de aangeleverde werken, een meerderheid moet positief zijn voor
aanname.

Uitslag
De ballotagecommissie adviseert het bestuur. Na de eerst volgende bestuursvergadering ontvangen de ballotanten
bericht of ze wel of niet zijn aangenomen als lid. De uitslag is bindend en hieromtrent is geen correspondentie of
discussie mogelijk. Door deelname aan de ballotage verklaart men zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden
en regels.
Bij afwijzing kan men zich na een jaar weer aanmelden voor een ballotage.

