Toelatingsrichtlijnen kunstRUIM
Inschrijvingen voor kunstRUIM worden beoordeeld aan de hand van een aantal toelatingsrichtlijnen.
De richtlijnen zijn een hulpmiddel voor de onafhankelijke toelatingscommissie bij het beoordelen van
de professionaliteit van de kandidaat. De kandidaat hoeft dus niet aan alle punten te voldoen. Wel
geldt als eis dat je in Amsterdam woont en/of werkt.
1) Beroepsmatigheid
De kunstenaar/ontwerper is beroepsmatig met zijn/haar kunst of ontwerp bezig. Hierbij
wordt gekeken naar onder meer:
– de mate van tijdsinvestering / toewijding (bijv. aantal dagen per week);
– investering in atelier/werkplaats, apparatuur, gereedschap en materialen;
– verkoop werk (substantieel deel van inkomen);
– regelmatige presentatie van zijn/haar werk – minimaal 6x in de laatste 3 jaar. Een
presentatie kan bijvoorbeeld bestaan uit: exposities, presentaties, inschrijving op
opdrachten/wedstrijden/festivals;
– presentatie van zijn/haar portfolio op eigen en actuele website (of een pagina op
andere websites) of eigen digitale kanalen (YouTube, etc.);
– actief op sociale media (Instagram, Facebook en/of Twitter) met een eigen account
gericht op het laten zien van zijn/haar werk;
– initiatieven (netwerken, actief ondernemen in de wereld van de kunst, nieuwe
ideeën ontwikkelen en uitvoeren, interdisciplinair samenwerken);
– vernieuwing (experimenten, bijscholing).
2) Kwaliteit/inhoudelijkheid
De kunstenaar/ontwerper en zijn/haar werk wordt getoetst op een aantal kwaliteitscriteria.
Gekeken wordt naar onder meer:
– herkenbare stijl;
– eigenheid/authenticiteit;
– gelaagdheid, zowel inhoudelijk als technisch;
– originaliteit;
– ontwikkeling;
– vakmanschap, technische kwaliteit;
– opleiding & achtergrond.
3) Continuïteit/visie
De kunstenaar/ontwerper is consequent en continu bezig met het ontwikkelen van haar/zijn
beroepspraktijk. Toetsing op onder meer:
– doelen van de kunstenaar;
– de wijze waarop deze doelen en het resultaat dat je voor ogen hebt denkt te
bereiken;
– plannen voor de toekomst.
Beoordeling
De toelatingscommissie bestaat uit 5 leden namens kunstRUIM. De commissie geeft een bindend
advies aan de organisatie van kunstRUIM over de inschrijving. De beslissing over deelname wordt
vervolgens z.s.m. na dit bindend advies schriftelijk medegedeeld aan de aspirant deelnemer. We
streven ernaar om dit binnen een maand te doen nadat je ons de inschrijving en de benodigde
informatie (motivatie en foto’s) hebt gestuurd. Over het advies van de commissie of de beslissing om
iemand wel/niet toe te laten tot kunstRUIM kan niet worden gecorrespondeerd.

