KALENDER VAN DE
BNP PARIBAS FORTIS ARTISTIC TALENT AWARD 2020-2021

FEBRUARI 2021
De kandidaat moet zijn deelname bevestigen door het inschrijvingsformulier tussen 1 en 15
februari 2021 volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar het functionele
e-mailadres van de dienst Art & History van BNP Paribas Fortis:
artscollection@bnpparibasfortis.com, waarbij de datum- en uurvermelding van de e-mail
geldt als bewijs.
Alleen documenten in pdf-formaat komen in aanmerking voor deelname aan het artistieke
project.
Zodra we het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier ontvangen hebben,
krijgt de kandidaat per e-mail de technische documentatie voor de samenstelling van het
presentatiedossier.
Neem bij problemen contact op met de dienst Art & History van BNP Paribas Fortis:
Dominique Van Hove op het nummer +32/2.565.21.74. of Ann Hollevoet op het nummer
+32/2.565.37.85.

MAART-APRIL 2021
De kandidaat moet tussen 15 maart en 1 april 2021 ten laatste zijn presentatiedossier
indienen, met daarin de volgende documenten:
1. Een portfolio in pdf-formaat met zijn realisaties;
2. Een intentienota (maximaal 1 pagina);
3. Een schets van het project.
Let op!
Alleen documenten in pdf-formaat komen in aanmerking voor de BNP Paribas Fortis
Artistic Talent Award.
Het presentatiedossier moet worden opgestuurd naar het functionele e-mailadres van de
dienst Art & History van BNP Paribas Fortis: artscollection@bnpparibasfortis.com, waarbij
de datum- en uurvermelding van de e-mail geldt als bewijs. Zo niet wordt hij uit de
wedstrijd uitgesloten.
Neem bij problemen contact op met de dienst Art & History van BNP Paribas Fortis:
Dominique Van Hove op het nummer +32/2.565.21.74. of Ann Hollevoet op het nummer
+32/2.565.37.85.

APRIL 2021
Op basis van het presentatiedossier wordt een voorselectie van vier kandidaten gemaakt.
De voorgeselecteerde kandidaten worden in de loop van april 2021 per e-mail op de hoogte
gebracht.
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Er zal een bezoek aan de bouwplaats van het nieuwe gebouw worden gepland zodat de vier
kandidaten de omgeving kunnen bezichtigen waar het kunstwerk zal worden geplaatst.

JUNI-JULI 2021
De voorgeselecteerde kandidaten verbinden zich ertoe hun maquettes uiterlijk tegen 15 juni
2021 in te dienen, uitsluitend na afspraak met de dienst Art & History.
De resultaten van de eindselectie worden uiterlijk in de eerste week van juli 2021 per e-mail
aan iedere kandidaat en aan de laureaat meegedeeld.
Er zal een afspraak worden gemaakt met de laureaat om de bestelling van het werk vóór 15
juli 2021 af te ronden.
De niet-geselecteerde maquettes moeten ten laatste op 15 juli 2021 weer worden opgehaald
en uitsluitend na afspraak met de dienst Art & History.

EERSTE KWARTAAL 2022:
Het werk zal tussen januari en eind maart 2022 worden gerealiseerd en in de patio's 'Cour
Horta' en/of 'Cour Isabelle' worden geplaatst.
Het werk zal worden ingehuldigd in aanwezigheid van de laureaat.
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