
REGLEMENT EN PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

 

 

WAT  
Het Europese bedrijf Vandemoortele zoekt met de open call ‘Let’s make art’ vijf beeldend 

kunstenaars die samen een kunstwerk creëren dat inspireert tot klimaatactie. Daarvoor stippelt het 

in samenwerking met Kamagurka een traject uit in de zomer van 2022. Dit groeit uit tot een 

kunstwerk hoofdzakelijk gemaakt uit rondzwervend plastiek, dat verzameld werd tijdens 

verschillende opruimacties. Later, op World Cleanup Day (17 september 2022), wordt deze creatie 

geveild om de milieuorganisatie Plastic Bank te ondersteunen. 

 

 

#STOPOCEANPLASTIC 

Vandemoortele zegt JA voor een duurzame planeet. De missie van het bedrijf is om consumenten te 

stimuleren gezonder te eten en verantwoordelijk te consumeren. Bij Vandemoortele willen ze zoveel 

mogelijk plastic hergebruiken en recycleren. Daarom kiezen ze voor 100% recycleerbare 

verpakkingen in PET - een soort plastic dat je gemakkelijk kan recycleren.  

 

In 2022 wil voedselproducent Vandemoortele 7,5 miljoen plastic flessen uit de oceaan houden in 

landen waar nog geen goede systemen bestaan om plastic verpakkingen in te zamelen en te 

recycleren. Het gaat daarvoor samenwerken met milieuorganisatie Plastic Bank onder de naam A 

Bottle for a Bottle. Voor elke fles olie, vinaigrette of mayonaise die het bedrijf verkoopt, steunt het 

Plastic Bank om één plastic fles uit het milieu te halen. Zo zal het in 2022 meer dan 150 ton plastic 

redden!  

In dat licht organiseert het bedrijf deze zomer ook verschillende opruimacties. Dat verzamelde 

plastic wil Vandemoortele inzetten als basismateriaal voor een totaalkunstwerk. Hiervoor zoekt het 

via de open call ‘Let’s make art’ naar vijf verschillende beeldend kunstenaars die hier samen creatief 

mee aan de slag willen gaan. Na een brainstormsessie met kunstenaar Kamagurka, worden ze in 

verschillende sessies bijgestaan richting finaal kunstwerk. Deze zal worden onthuld en geveild op 

World Cleanup Day op 17 september 2022. 

 

 

 



 

TIMING 
 

Indienen op Beeld Van 2 t/m 26 juni 2022 

 

Bekendmaken geselecteerde 
kunstenaars 

Vrijdag 1 juli 2022 

Creatieproces De vijf geselecteerde kunstenaars gaan aan de slag in verschillende 

sessies:  

 

• Een eerste brainstormsessie met Kamagurka vindt plaats op 

donderdag 7 juli op de site van Vandemoortele.  

Adres: Ottergemsesteenweg Zuid 816, Gent 

• Vanaf midden juli tot midden augustus komt de groep van vijf 

geselecteerde kunstenaars max. drie keer samen om te werken 

aan het werk, met een externe begeleider. De data worden in 

samenspraak met de geselecteerde kunstenaars bepaald na de 

eerste brainstormsessie op donderdag 7 juli 2022. 

 

Slotmoment Tijdens de onthulling van het kunstwerk op 17 september 2022 zijn de 
vijf geselecteerde kunstenaars aanwezig op de site van Vandemoortele 
(Adres: Ottergemsesteenweg Zuid 816, Gent). 
 

 

 

 

WIE KAN DEELNEMEN?  

‘Let’s make art’ staat open voor iedereen, vanaf 16 jaar.  

Deze open call richt zich naar alle beeldend kunstenaars met een hart voor duurzaamheid.  

 

HOE DEELNEMEN?  

Tussen 1 en 26 juni 2022 kun je je kandidaat stellen op het online platform Beeld. Je kandidaat 

stellen is gratis.  

Om je aan te melden, selecteer je max. drie werken die op jouw profiel op Beeld staan. Daarnaast 

vragen we je even kort toe te lichten waarom je wil deelnemen. Wat maakt van jou de ideale 

persoon om deel te nemen aan dit ecologische co-creatieproject?  

Online indienen doe je via deze link. Dit kan tot en met zondag 26 juni 2022 om middernacht. 

 

 

 

 

 

https://beeld.be/formulier/let-s-make-art-


 

SELECTIEPROCEDURE 

Enkel werken die voor de deadline (26/6 om middernacht) ingediend zijn via het online platform 

Beeld, worden aanvaard voor de selectie van ‘Let’s make art’.  

 

Hierna maakt een driekoppige jury online een selectie uit alle inzendingen. Zij selecteren een 

gevarieerde groep van vijf kunstenaars. Deelnemers worden op ten laatste op 1 juli 2022 persoonlijk 

op de hoogte gebracht over de selectie.  

 

 

WERKTRAJECT 

Na een eerste brainstormsessie op donderdag 7 juli met Kamagurka, gaat de geselecteerde groep 

kunstenaars aan de slag. 

Vandemoortele zorgt ervoor dat de productiematerialen (verzameld plastic) ter beschikking zijn. 

De geselecteerde kunstenaars komen tussen midden juli en midden augustus maximaal vijf keer 

samen (eerste brainstormsessie met Kamagurka, drie werksessies en onthulling kunstwerk op World 

Cleanup Day) op de site van Vandemoortele (Adres: Ottergemsesteenweg Zuid 816, Gent). Een 

inspirerende begeleider leidt deze brainstorm- en maaksessies in goede banen. In alle sessies 

leveren alle kunstenaars zowel een inhoudelijke al uitvoerende bijdrage. 

Geselecteerde kunstenaars zijn telkens aanwezig op deze vijf sessies. 

Word je geselecteerd? Dan verbind je je ertoe om het werk dat je samen gecreëerd hebt, 

beschikbaar te stellen voor de veiling. 

 

NICE TO HAVES  

• Je werkt of werkte al eens met plastiek, of bent geïnteresseerd om met dit materiaal aan de 

slag te gaan. Specifieke materiaalkennis is hiervoor niet vereist; 

• Je werkt graag in collectief, en kan vlot samenwerken met een nieuwe groep 

creatievelingen; 

• Je bent in staat praktijkoverschrijdend te werken en jouw kennis met anderen te delen. 

 

WHAT’S IN IT FOR ME? 

• Een inspirerende uitdaging waarbij je in co-creatie gaat met andere kunstenaars; 

• Een brainstormsessie met Kamagurka, waarna nog drie extra sessies volgen met een externe 

begeleider. 

Specifieke data worden in onderling overleg bepaald met de geselecteerde kunstenaars; 

• Vergoeding: €1.500 (incl. BTW, excl. vervoers- en materiaalonkosten)  

Dit bedrag wordt pas uitbetaald eens het kunstwerk tot een goed einde gebracht werd. 

 

 

 

 



BETWISTINGEN  

Alle aangelegenheden die niet in het reglement voorzien zijn, worden aan de organiserende partij 

(Vandemoortele) voorgelegd. Deze neemt daarover een definitieve beslissing. Door deel te nemen, 

verklaar je als deelnemer in te stemmen met het reglement.  

 

VRAGEN?  Neem contact op met Kunstwerkt 
Zoë Hoornaert – projectmedewerker / zoe@kunstwerkt.be / 09/235 23 21 

 
KUNSTWERKT 
Kleine Sikkel, Nederpolder 2, 9000 Gent 
www.kunstwerkt.be  
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