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PROJECTROPROEP 
 
Geachte Vriend, Vriendin artiest, 
 
Het Europees Centrum voor Fantastische Kunst bereidt momenteel de 16de internationale 
tentoonstelling van sculpturen en plastische installaties voor. Deze vindt plaats in het park van de 
Toren van Eben-Ezer te Eben-Emael, Luik, België met de medewerking van Interreg Maas-Rijn 
 
De objectieven van het Centrum zijn de volgende:  

• De hedendaagse stromen van artistieke expressie op het vlak van beeldhouwwerk en  
plastische installatie bijeenbrengen. 

• De artiesten uit de Europese Gemeenschap, en in het bijzonder uit de Euregio Maas-Rijn, de 
mogelijkheid te bieden te exposeren en hun naamsbekendheid te vergroten. 

• De kunstwerken op hun waarde te doen schatten in het park waar de natuur een deel vormt 
van de creatie. 

• Een forum bieden voor uitwisseling van Kunst en Ideeën van artiesten, academici, de 
ateliers van artiesten en  artistieke verenigingen. 

 
De vijftien vorige tentoonstellingen “Zeg het tegen Alice, Dialogen tussen Kunst en Boom, Mens en 
Licht, Metamorfoses, Vuurvogels, De Laar van de Centauren, Aan de Poorten van de Zon, In de 
Loop der Tijd, Generaties Aarde, Een Nieuwe Wereld, Kleuren en Culturen, Broederschap!? In 
vraag, Liefgehad…! Weerstaan! en Tussen Twijfel en Schoonheid” ontvingen sinds mei 2000 meer 
dan 200.000 bezoekers. 
 
In juni 2015, zal het Europees Centrum voor Fantastische Kunst zijn zestiende tentoonstelling van 
beeldhouwwerken en plastische installaties openen met het thema “VIVRE !”,  dat we op de 
volgende pagina nader zullen toelichten. 
 
We verwachten de inschrijving en omschrijving van het kunstwerk van artiesten die in het thema 
van deze nieuwe tentoonstelling geïnteresseerd zijn v 15 februari 2015. 
Het selectiecomité komt in maart 2015 bijeen. (Samenstelling in bijlage) 
 
Het bijgevoegde formulier en de deelnemingsvoorwaarden maken het u mogelijk om vanaf nu uw 
kandidatuur te stellen. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname en blijven tot uw beschikking voor alle verdere 
informatie die u nodig acht. 
 
Wij hopen u spoedig te ontmoeten in het kader van “VIVRE ” , en zenden u, Geachte Vriend, 
Vriendin artiest onze vriendelijke groeten. 
 
Voor het organisatiecomité 
Marc Garcet - Administrator 
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“VIVRE !”  
 

Wij stellen het magistraal thema van de XVIde tentoonstelling van Fantastische Kunst voor: 
“VIVRE !” 

Universeel, van onze tijd, van gisteren en van morgen. 
Geprojecteerd op het prisma, barst het licht van de tijd in honderden beelden uit… 

 
 
Leven!. Een toeval van gelukkige affiniteiten ondanks de dreiging van een onbekende vernieler, 
 
Leven!. Een permanente ondervraging van tijd, ruimte, wording en hoop, 
 
Leven!. Een dagelijkse uitdaging van een hijgend hart van de beweeglijkheid dat buiten adem is, 

van het onvervulbare verlangen door de instabiliteit van een onzekere realiteit. 
 
Leven!. De oerschreeuw van een pasgeborene die zijn energiereserve gedurende een kwart van zijn 

bestaan uitleeft. 
 
Leven!. De liefde die jouw lach me geeft, 
 Het permanente verlangen om jouw levenspoëzie te delen, 
 De constante duur van de gehechtheid, steeds in vernieuwing, door de zin van het bestaan 

tot aan de onzichtbare grenzen. 
 
Leven!. Naast mijn boom, in de gemeenschap der soorten, één van de elementen, onder de warmte 

en het licht van de levensboom. 
 
Leven!. Onophoudelijke confrontaties van onze persoonlijke verschillen, ongelijkheden, sociale 

ongerechtigheden onder een onmenselijke gezag van wereldvreemde machten met metalen 
bloed, met berekenende gedachten. 

 
Leven!. Het strijdend geweld van abstracte waardes van financiële ideologie doorheen instellingen 

die de deugden van het geluk hebben geruild voor de kleding van rijkdom. 
 
Leven!. De morele onderdrukking van het niet recht van de armen, de toe-eigening van alle macht, 

door de rijkste, boven alle wetten. 
 
Leven!. Bezeten zijn door een krijgergod met exclusieve geboden om het eeuwige paradijs van de 

martelaren te verdienen. 
 
Leven!. De poëzie van elk ogenblik onder inspiratie van ideale schoonheid, sensuele emoties van 

een verstandhouding der gevoelens. 
 



Leven!. Aan de uiterste grenzen van de onmogelijke ademhaling, in de verstikking van de 
onderdrukking van de onoverkomelijke angst. 

 
Leven!. Op het einde van onze tijd, de voldoening van een geaccepteerd bestaan, moe ondanks alles 

maar vol hoop. 
 
Leven!. “Ik heb het leven in mij.” 
 
Leven!. Het permanente onderzoek van het verloren gedeelte van het ideaal van mijn 

bestaansverlangen, van de kennis, om het onbekende te beheersen, het onverklaarbare van 
het woord, van de materie, van de gedachte. 

 
Leven!. De opgewondenheid en de drang naar het hiernamaals van de realiteit naar de uitersten van 

een bovenzintuiglijk geluk van een kosmos, bezitter van alle levensmachten. 
 
Leven!. Een lot waarvan we alle omtrekken en wordingen zouden willen beheersen. 
 
Leven!. Een dagelijkse realiteit met een voortdurende hoop. 
 
Leven!. De hoop naar geluk en de angst het te verliezen. 
 
Leven!. Mijn vreugde, mijn leven, mijn geluk iedere dag opnieuw. 
 
Leven!. “Herleven” honderd jaar geleden, de Germaanse veroveringsoorlogen, de loopgraven, tien 

miljoen doden. Waarom? 
 Onophoudelijk denken we er aan. 
 
Leven!. In honderd jaar? 
 
Leven!. Dit alles…! 
 
Wij lopen in de wisselingen van licht en nacht. De sterren doen ons dromen, de 
ochtendschemeringen bereiden ons heldere dagen, de avondschemeringen voor de balans, altijd 
verlicht door ons verlangen te “leven”. 
Het leven is in ons. 
 
En voor u… “Leven”? 
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2015 – 2016 – PROJECTOPROEP – “VIVRE !”  
16de Europese Tentoonstelling voor Fantastische Kunst van beeldhouwwerken en installaties 

 
ALGEMENE DEELNEMINGSVOORWAARDEN  

 
 
1. Het ECFK lanceert een oproep tot project aan Europese artiesten, Academies en Instituten 

van Plastische Kunst evenals aan de artiesten die al deelgenomen hebben aan de vorige 
tentoonstellingen. 

 
2. De kandidaturen worden ontvangen van 01.10.14 tot en met 15.02.2015 door het indienen 

van het bijgevoegde document. Geen enkele kandidatuur zal na deze termijn aanvaardt 
worden. 

 
3. Drie maanden voor het begin van de tentoonstelling, ten laatste op 15 maart 2015, word er 

onder alle ingezonden kandidaturen een keuze gemaakt door het selectiecomité. 
 
4. De artiesten worden verzocht de kwaliteiten van het voorgestelde werk via alle middelen uit 

te leggen. 
 
5. Complementair zullen de kandidaten referenties van voorafgaande ervaringen presenteren. 
 
6. Het geplaatste werk moet met het project overeenstemmen dat door het selectiecomité 

werd aangenomen. 
 
7. Elke aangebrachte wijziging wordt als een nieuw project beschouwd en moet aan het 

selectiecomité voorgelegd worden. 
 
8. De werken worden door de artiesten gratis ter beschikking gesteld aan het ECFK voor de 

hele duur van de tentoonstelling en kunnen niet teruggetrokken worden voor 15 juni 2016. 
 
9. Geen enkele commissie wordt door het ECFK op een eventuele verkoop van de 

tentoongestelde werken waargenomen. 
 
10. De tentoonstelling vindt gedurende een jaar plaats en wordt buiten geïnstalleerd in het park 

van de Toren van Eben-Ezer te Eben-Emael. Bij het maken van de werken zal men met deze 
elementen rekening moeten houden (de materialen van de werken zullen gekozen worden 
om 1 jaar buiten te kunnen blijven staan, werken die niet aan de hierboven geschreven 
criteria voldoen worden uitgesloten!). 

 
11.  De tentoongestelde werken worden gedekt door een verzekering ten laste van het ECFK 

(schade en degradaties) voor een waarde van maximum 10.000 €. 
 



12. Degradaties van minder dan 1.000 € worden echter niet in rekening gebracht. De 
restauratiekosten worden door de organisatoren gedragen volgens de prijs van de gebruikte 
materialen. 

 
13. De werken moeten met een maximum van garantie en veiligheid geplaatst worden 

(vastmaking aan de bodem, stabiliteit, garantie tegen alle buitenstaande mogelijkheden) 
 
14. De te verzekeren waarde voor de werken wordt onder de verantwoordelijkheid van de 

ondertekenaar van het verzekeringscontract bepaald. De artiesten moeten aan de organisator 
van de tentoonstelling de waarde van hun werken meedelen. Deze waarde wordt bepaald, 
rekening houdend met de kosten van de gebruikte materialen en de werkuren die nodig 
waren om het werk te realiseren. In geval van schade of totaal verlies, word de 
schadevergoeding pas uitbetaald na de beoordeling van een door de verzekeraar 
gemachtigde deskundige. 

 
15. Het ECFK. ontkent alle verantwoordelijkheid in geval van het niet in acht nemen van deze 

voorwaarden. 
 
16. Er wordt een werkbeschrijving en een overeenkomst tussen artiest en organisator gesloten. 
 
17. Het tentoongestelde werk moet beschreven worden in zijn afmetingen (hoogte, breedte, 

diepte, gewicht). 
� Minimum 100 cm of op een sokkel geplaatst indien minder, gebruikte materialen, 
breekbaarheid, en weerstand tegen slecht weer. 

 
18. Het ECFK. draagt alle promotiekosten van de Tentoonstelling (affiches, folders, radio en 

televisie-uitzendingen, pers, …). 
 
19. Het organisatiecomité behoudt het recht om 3 extra werken buiten de selectie uit te kiezen. 
 
20. Zoals bij de vijftien voorafgaande tentoonstellingen, beschikt het ECFK over twee websites 

waarvan de foto’s in de loop der seizoenen aangepast worden: www.mmmproductions.com 
en www.gmvloisirs.be 

 
21. Contactpersonen:  

- Isabella Calisti (0474/ 74.11.17- 04/286.56.46) 
- Corry Schoenmakers (0499/ 21.38.75) 

 
 
 
NB: Als de artiest het werk ter plaatse bouwt, zullen de modaliteiten van ontvangst met het 

secretariaat bepaald worden. 
 
 



EUROPEES CENTRUM VOOR FANTASTISCHE KUNST  
 

Secretariaat 
Rue du Village, 38 
4690 Eben-Emael 
België 
 

�  +32/ (0)474 / 741.117 
�  +32 / (0)4 / 286.56.46 
� +32 / (0)4 / 351.81.87 
�  info@artfantastique.be 
�  www.gmvloisirs.be 
Met de steun van Interreg Maas-Rijn 
 

DEELNEMINGSFORMULIER  
16de EUROPESE TENTOONSTELLING VOOR FANTASTISCHE KUNST  

“LEVEN!” 
 

In hoofdletters invullen en samenvoegen met het dossier 
 
 
Naam en voornaam: ...........................................................................................................  
Geboortedatum: ..................................................................................................................  
Adres: ..................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
E-mail: ……………………………………………………………………… 
Telefoon: .............................................................................................................................  
Titel van het werk: …………………………………………………………… 
Verklarende tekst voor in de catalogus, als bijlage (Max. 15 lijnen) 
 
PROJECTBESCHRIJVING * 
............................................................................................................................................ . 
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................ . 
.............................................................................................................................................  
 
Materiaal, afmeting en gewicht:..........................................................................................  
.............................................................................................................................................  
Commentaar of voorstellen aan de organisatoren:  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 
Bijlage (foto’s, tekeningen, schetsen, CV) .........................................................................  
Afwerking van het werk......................................................................................................  
 

Wenst deel te nemen aan de 16de tentoonstelling “LEVEN! ”   
en verklaart de algemene deelnemingsvoorwaarden te aanvaarden. 

 
“Gelezen en goedgekeurd” 

Handtekening: 
 
 
�Onvolledig ingevulde of niet ondertekende dossiers worden niet in overweging genomen. 

• Projectuitleg kan als bijlage opgestuurd worden. 
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BEELDEN EN INSTALLATIES IN OPEN LUCHT 
 

SELECTIECOMITE VOOR DE 15 de TENTOONSTELLING  
 
 
Mady ANDRIEN Beeldhouwster 
 
Ron BERNSTEIN Beeldhouwer en leraar aan de Jan Van Eyck Academie te 
 Maastricht 
 
Grâce GARCET Keramiste 
 
Michel MAASSEN Multi Media Maastricht  
 
Michel MOUVET Beeldhouwer 
 
Isabelle PAULUSSEN Kunsthistoricus 
 
Pierre PETRY Beeldhouwer en leraar aan de Academie van Schone  
 Kunsten te Luik 
 
Marianne PONLOT Beeldhouwster en lerares aan de Academie van Schone  
 Kunsten te Luik 
 
José STERKENDRIES Architect – Leraar aan het Lambert Lombard Instituut 
 te Luik 
 
Geertje BROUWERS Kunsthistoricus 
 
SNEED Beeldhouwer 
 
Anne-Charline RONDAS Beeldhouwster 
 
 


