Knust Spontaan Festival
Knust Instant Festival
Knust Willekeurig Festival

Oproep voor Gebruik

L

éon en Simone Knust vormen een duo van
kunstenaars gedreven door het idee van een
totaalkunstwerk dat geliefd is in de «ar t nouveau»
en ook in het Bauhaus en enigszins vergeten in
onze tijd. Ze zijn geïnteresserd in kunst als geheel
en ze hebben moeitede disciplines van elkaar te
onderscheiden. Zoals mecenassen, maar zonder
centen, nodigen ze in hun depot de ar tiesten uit die
hen kunnen helpen het grootste gesamtkunstwerk
van hun tijd te realiseren: een momentopname van
kwalitatieve kunst die zich de plaats toe-eigent.
Léon en Simone stellen voor om een festival van
kunst - in het enkelvoud - te creëren: het «Knust
festival». Hiermee stellen ze aan Brussel en de hele
wereld voor wat kunst is voor hen: niet-commercieel,
losbandig, tijdloos, kor tstondig...

Gebruik van de plaats

om zich te associëren, samen te werken en nieuwe manieren
van creatie en tentoonstellingen te ontdekken.
De programmering en curatie is gebouwd rond de kwaliteit
van bestemming van de plaats van de verschillende
voorgestelde projecten, maar ook door de ontmoetingen
die zullen worden geïnitieerd.Wanneer een project wordt
geselecteerd, wordt de kunstenaar in contact gebracht met
een curator die de verschillende werken een waarde geeft.
De artiesten maken gebruik van de plaats voor één of
meerdere modules die telkens bestaan uit één week.
De Knust promoot projecten die partnerschappen met
naburige culturele entiteiten ontwikkelen.

Festival organisatie
Het festival loopt van 29 april tot 9 juni 2019 en is verdeeld
in 6 weken:
• Van maandag tot vrijdag is het depot gesloten voor het
publiek. Artiesten zijn uitgenodigd om alles te installeren,
op te hangen, te verzamelen, te oefenen, te bouwen, af te
breken, te werken aan het gebruik van de plaats.
• Elke vrijdagavond, zaterdag en zondag wordt het
Dépot getransformeerd in een evenementenfestival, alles is
mogelijk, de geest van de Knust zal gesublimeerd worden.
De artiesten of groepen van artiesten werken tussen 1 en
6 weken, en ze moeten tijdens het weekend het resultaat
van hun werk tentoonstellen. In de opslagruimten kunnen
de werken die nog niet zijn afgemaakt en het gevoelige
materiaal veilig geplaats worden. De tentoongestelde werken
moeten ter plaatse blijven tot de einde van de festival.

Het Dépôt is een winkel van 2500 m2 in het centrum van
Brussel, gelegen aan de Henegouwenkaai 19 en bouwvallig
verklaard. Alle kunstenaars, groepen van kunstenaars of
collectieven van alle vormen van kunst (mode, muziek,
performance, theatervoorstelling, dans, beeldhouwkunst,
schilderkunst of design ...) worden uitgenodigd om een
project over hoe ze de plaats zouden gebruiken in te dienen.
Omdat het gebouw groot is, verwacht de Knust niet dat elke
kunstenaar de beschikbare ruimte gebruikt, maar stelt voor
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Beperkingen
De Knust is jong, kortstondig en zonder commercieel doel en
is niet in staat om de artiesten te betalen.
Daarentegen biedt de Knust een locatie, technische hulp,
stelt de tentoonstelling voor en een kader voor de projecten
in een dynamiek van delen van de verschillende kunsten en
creaties.

Belangrijke data
Za. 10 november / 13u : Briefing op de site*
Za. 24 november / 15-18u : Bezoek van het gebouw*
Zo. 9 december / 11-13u : Bezoek van het gebouw*
Za. 15 december / 12:00u : Indiening van de kandidaturen
Ma. 17 december : Selectie en contact van artiesten
Januari – Februari : vergadering van curatie en organisatie
Maart – April : voor-installatie en opstelling
Di. 30 april : Openingsfeest van de KNUST
Zo. 09 juni : Sluitingsfeest van de KNUST
* nog te bevestigen / verplicht Inschrijving

Selectiecriteria
• Vul de documenten (PDF) in en stuur deze voor 12.00 uur
op 15/12/2018 naar infoknust@gmail.com
• Duidelijkheid en verstaanbaarheid van het project
• Interactie met de plaats en anderen artiesten
• Technische fiche aanpasbaar aan de plaats
• Beschikbaarheid: aanwezig zijn (overdag en ‘s avonds)
tijdens evenementen en installaties. Flexibeliteit voor een
betere verdeling van de evenementen.

Vereiste documenten
• Volledig ingevulde Kunstenaarsfiche ( zie bijlagen)
• Grafische weergave van de ruimtelijke inrichting van het
project (tekening, foto, fotomontage) op een A4 pagina
• Gedetailleerde uitleg van het project op maximaal 2 A4
• CV van de artiesten + scan identiteitskaart
• Bijlagen, portfolio of uittreksels ( +2Mb in streaming)

Kunstenaarsfiche

Minimale vloeroppervlakte voor de presentatie:

Scènenaam van de artiest / collectief:
Naam (namen) van de referentielid (leden):

Duur van de presentatie (indien performatief):
Installatie en montage tijd:

Telefoonnummer:
Email :
Presentatie van de kunstenaar / collectief in een paar
woorden:

Om verbindingen te kunnen leggen, tussen kunstenaars, curatoren
en het publiek, vragen we de kunstenaars om deze drie vragen te
beantwoorden :

Definitie van de artistieke discipline in twee woorden:
Noem 3 referentiekunstenaars (van oudheid tot
heden) waarin het project zich situeert:

Gewenste verblijfsperioden tijdens het festival (van één
tot zes weken):
1:
2:
3:
4:
5:
6:

van
van
van
van
van
van

29/04
06/05
13/05
20/05
27/05
03/06

tot
tot
tot
tot
tot
tot

05/05
12/05
19/05
26/05
02/06
09/06

Lijst van materiaal dat nodig is voor de uitvoering van
het project* (indien nodig bijvoegen):

Noem 3 artistieke of intellectuele referentiebewegingen
waarin het project zich situeert:

Voeg toe aan deze fiche:
• Grafische weergave van de ruimtelijke inrichting van het
project (tekening, foto, fotomontage) op een A4-pagina
• Gedetailleerde uitleg van het project op maximaal 2 A4
• CV van de artiesten + scan identiteitskaart
• Bijlagen, portfolio of uittreksels (+2Mb via streaming)

Titel van het gebruiksproject:
Beschrijving van het project in 140 karakters:

* De Knust zal niet in staat zijn om de gevraagde lijst met
materialen aan te bieden,
maar zal samen werken zodat elke kunstenaar de middelen kan
vinden om de benodigde materialen te verkrijgen
Bovendien is het Knustfestival verzekerd voor de activiteit, maar de
verzekering dekt het aanwezige en zichtbare materiaal niet.
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Door het aanvraagdossier te verzenden :
Verklaar ik de auteur van het voorgestelde werk te zijn
Verklaar ik beschikbaar te zijn voor evenementen
Zal ik beschikbaar zijn tijdens de afbraak
Accepteer ik de publicatie van foto’s van mijn werk
in de pers, op de website, op sociale media en in
gedrukte publicaties.

Handtekening(en) en datum:

Bijlagen :
Plannen en foto
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