Veelgestelde vragen
Waar gaat ‘Vier de vrijheid!’ over?
Vrijheid: wat betekent dat voor jou? Nederland kent 75 jaar vrede. We zijn eraan gewend in vrijheid
te leven, een voorrecht dat we bijna voor lief nemen. Maar wat betekent het als we opnieuw in een
oorlogssituatie terechtkomen? Als we voor ons leven moeten vrezen en onze vrijheid wordt
beknot? Breng jouw kunstwerk over vrijheid naar Museum Jan Cunen en doe mee aan de
tentoonstelling ‘Vier de vrijheid!’.
Tot wanneer kan ik me inschrijven?
Inschrijven kan tot 1 mei 2019.
Wat heb ik nodig voor de inzending?
- Een kunstwerk geïnspireerd op het thema ‘vrijheid’.
- Een volledig ingevuld inschrijfformulier met informatie over het kunstwerk (indien van toepassing:
inclusief lijst).
- Wil je jouw kunstwerk ingelijst tonen? Zorg er dan zelf voor dat het is ingelijst en voorzien van
haakjes om het aan op te hangen (ophangsysteem) voordat je het komt langsbrengen. Wil je jouw
kunstwerk juist zonder lijst tonen? Zorg er dan in ieder geval voor dat het voorzien is van een
ophangsysteem. Het werk moet dus helemaal klaar zijn om geïnstalleerd/opgehangen te kunnen
worden.
- Voor videowerken geldt dat het Museum Jan Cunen er in overleg voor kan kiezen om eigen
audiovisuele apparatuur in te zetten voor de installatie.
- In het aanmeldformulier vragen we om een foto van het kunstwerk. Zorg voor een of meerdere
foto’s, waarop het kunstwerk goed zichtbaar is, liefst van meerdere kanten.
Kan ik mijn kunstwerk langsbrengen of opsturen voor de selectie?
Deelname kan alleen via een online aanmelding. Kunstwerken die via een andere manier worden
ingestuurd komen niet in aanmerking voor een plek in de tentoonstelling.
Zijn er kosten verbonden aan deelname?
Er zijn geen inschrijfkosten verbonden aan deelname.
Let op: kosten voor productie, verpakking, vervoer en verzekering zijn voor de deelnemer en worden
niet door Museum Jan Cunen vergoed.
Wanneer vindt de selectie plaats?
De inschrijving eindigt op 1 mei 2019. Het team van Museum Jan Cunen zal vervolgens een
voorselectie maken en vóór half mei 2019 contact met u opnemen.
Dit is de tijdslijn:
- 1 maart: start online aanmelden
- 1 mei: sluiting online aanmelden
- eerste helft mei: beoordeling online inzendingen door team Museum Jan Cunen en contact met
deelnemers
- 23 en 24 mei: afgeven geselecteerde kunstwerken bij Museum Jan Cunen (exact tijdstip volgt)
- 1 en 2 juni: feestelijk openingsweekend ‘Vier de vrijheid!’
- 22 september: laatste dag tentoonstelling
- 24 en 25 september: ophalen kunstwerk bij Museum Jan Cunen (exact tijdstip volgt)
Wat voor soort kunstwerk kan ik indienen?
Alle vormen van beeldende kunst zijn toegestaan. Bijvoorbeeld:

- Foto
- Schilderij
- Installatie
- Tekening
- Borduurwerk
- Sculptuur
- Prent
- Textiel
- Glaskunst
- Video
- Keramiek
- Audio
Wat voor soort kunstwerk kan ik niet indienen?
Kunstvormen die niet in aanmerking komen voor deelname zijn: alle kunstvormen die qua condities
niet voldoen aan de museale norm (denk bijvoorbeeld aan: ongedierte of brandgevaar). Museum Jan
Cunen behoudt zich het recht voor om een werk bij inlevering op die grond af te keuren.
Kan iedereen meedoen?
Ja.
Kan ik meerdere kunstwerken inzenden?
Nee. Iedere deelnemer kan één kunstwerk inzenden. Een object kan wel uit meerdere delen bestaan,
maar ook dan moet het één kunstwerk zijn.
Mag ik meedoen als ik niet in de gemeente Oss woon?
Ja. Geef in dat geval aan wat jouw binding met de omgeving Oss is. Bijvoorbeeld: geboren en
getogen.
Kan ik ook met meerdere mensen een kunstwerk indienen?
Ja. Dit kan worden aangeven op het inschrijfformulier. Mocht je samen met anderen een kunstwerk
indienen, dan mag je niet nogmaals individueel deelnemen.
Kan ik ook het werk van een groep (bijvoorbeeld een schoolklas) inzenden?
Dat mag, mits het om één kunstwerk gaat. Je kunt als vertegenwoordiger één account aanmaken. Jij
bent dan de inzender namens de groep. Gaat het om afzonderlijke kunstwerken? Meld dan voor
ieder werk apart aan.
Wordt mijn kunstwerk opgenomen in de collectie van Museum Jan Cunen?
Nee. Deelnemers kunnen op 24 en 25 september hun kunstwerk ophalen bij Museum Jan Cunen.
Deelnemers worden persoonlijk benaderd over datum en tijdstip.
Mag ik naar de opening komen en mag ik gasten meenemen?
Wanneer jouw kunstwerk wordt geselecteerd voor de tentoonstelling ‘Vier de vrijheid!’ ontvang je
een uitnodiging voor de opening in het eerste weekend van juni 2019. Het is toegestaan om één
introducé mee te nemen.
Als mijn kunstwerk wordt gekozen, mag ik dan gratis het museum bezoeken?
Als jouw kunstwerk wordt geselecteerd voor de tentoonstelling, dan ontvang je een speciale
toegangspas van Museum Jan Cunen. Je mag dan gedurende de looptijd van de tentoonstelling ‘Vier
de vrijheid!’ Museum Jan Cunen gratis en onbeperkt bezoeken.

Moet ik verplicht een nieuw kunstwerk maken of mag het een bestaand werk zijn?
Het mag een bestaand kunstwerk zijn, zolang het aan de voorwaarden voldoet.
Mag ik een kunstwerk indienen van een overleden persoon?
Nee. Je kunt alleen een kunstwerk indienen dat je zelf hebt gemaakt.
Moet ik een sokkel aanleveren bij mijn sculptuur?
Als je een eigen sokkel hebt en wilt gebruiken, mail daarvan dan een foto. Museum Jan Cunen
behoudt zich het recht voor om desondanks te kiezen voor presentatie op haar eigen sokkels en
vitrines. Mocht de sokkel onderdeel zijn van het kunstwerk, geef dit dan aan bij aanmelding.
Mag ik bij de selectie aanwezig zijn?
Nee. Selectie vindt plaats achter gesloten deuren.
Mag ik mijn werk zelf komen installeren in Museum Jan Cunen als mijn werk geselecteerd wordt
voor de tentoonstelling?
Nee. Het team van Museum Jan Cunen bepaalt hoe de tentoonstelling eruit komt te zien en waar de
werken geïnstalleerd worden. Het is daarom belangrijk dat het kunstwerk in zijn geheel en compleet
wordt afgeleverd op de afgesproken plaats, datum en tijd.
Heb je een vraag die hierboven niet beantwoord wordt, neem dan contact met ons op via:
vrijheid@museumjancunen.nl.

