Ontwerp gezocht voor Sprezzatura op de Kop van de Vaart
Open inschrijving kunstenaars in Noord-Nederland
Tentoonstelling Drents Museum
Deze zomer staat het Drents Museum in het teken van de ongekende schoonheid en kwaliteit
van de 19de-eeuwse Italiaanse schilderkunst. Van 2 juni tot en met 3 november 2019 komen
voor de tentoonstelling Sprezzatura - Vijftig jaar Italiaanse schilderkunst (1860-1910) ) meer
dan 70 schilderijen van maar liefst 40 Italiaanse kunstenaars naar Assen. De kunstwerken,
van Italiaanse meesters als Antonio Mancini, Federico Zandomeneghi, Giovanni Segantini en
Giacomo Favretto, zijn voornamelijk afkomstig uit prominente Italiaanse museale collecties.
Een groot deel is nog niet eerder in Nederland te zien geweest.
Randprogramma bij de tentoonstelling
Vaart in Assen* wil gedurende de tentoonstellingsperiode bezoekers van het Drents Museum
en inwoners van Assen in Italiaanse sferen brengen. Het woord 'Sprezzatura' is een oudItaliaans woord met vele betekenissen, waaronder 'virtuositeit' en 'schijn van moeiteloosheid'.
Iets doen met 'sprezzaturra' betekent iets met zoveel zwier en speels gemak doen, dat de
overtuigingskracht er vanaf spat. Assen wil ook iets doen met ‘sprezzatura’ en de
tentoonstelling in de stad zichtbaar laten zijn, letterlijk en figuurlijk, door city dressing en
door een brede, sterke en aantrekkelijke programmering van Italiaanse activiteiten.
Gelijktijdig met de publieksopening van de tentoonstelling op 2 juni wordt een beeld/sculptuur
onthuld aan de Kop van de Vaart, die daar tot begin november blijft staan. De feestelijke
onthulling van het kunstobject is gratis toegankelijk voor iedereen en luidt de opening van de
tentoonstelling voor het publiek in.
Oproep aan kunstenaars
We nodigen kunstenaars uit Noord-Nederland uit om een voorstel in te dienen voor het beeld.
Het beeld dient op enigerlei (herkenbare) wijze te refereren aan Italië. De kunstenaar is vrij
om hier verder invulling aan te geven. Het mag een Asser/Drentse versie van een bekend
Italiaans object zijn, of een vrijere vertaling.
Het voorstel bestaat in eerste instantie uit een schets/ontwerp en een financiële
onderbouwing. Een beoordelingscommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van Vaart in
Assen) kiest drie ontwerpen uit die een pitch mogen houden, waar een meer uitgewerkt
ontwerp wordt gepresenteerd. Uit deze drie wordt het te realiseren beeld gekozen.

*

Vaart in Assen is de binnenstadsorganisatie van Assen en is een samenwerking tussen Cultureel Hart Assen, MKB
Retail, horeca, Gilde Bart en de vastgoedsector.

Voorwaarden voor het ontwerp
 Het ontwerp heeft een sterke, herkenbare link met Sprezzatura en Italie
 De hoogte van het object is minimaal 9 meter
 Het object is weersbestendig en voldoet aan alle veiligheidseisen voor het plaatsen
van objecten in de openbare ruimte en kan een stootje hebben (het staat immers van
juni tot november in de openlucht)
 Het object is demontabel – tijdens de TT Week eind juni zal het beeld tijdelijk moeten
worden weggehaald om daarna weer geplaatst te worden
 De kosten voor het ontwerp en de uitvoering bedragen niet meer dan € 20.000,- excl
BTW (begroting meesturen)
 Het kunstwerk wordt door de kunstenaar uiterlijk 31 mei 2019 opgeleverd
(de feestelijke onthulling is gepland op 2 juni 2019).
Samenwerking
De mogelijkheid om in de uitvoering samen te werken met een bepaalde groep Assenaren,
bijvoorbeeld van een instelling of school, wordt door Vaart in Assen van harte aanbevolen.
Mocht dit tot de mogelijkheden of wensen behoren dan vragen we om dat expliciet in de
presentatie van de ideeën te vermelden.
Meedoen
Kunstenaars kunnen zich tot uiterlijk 11 maart a.s. via info@vaartinassen.nl aanmelden met
een ontwerp en begroting. Het ontwerp moet een goede impressie geven van het idee van
de kunstenaar en in ieder geval hoogte, breedte en diepte aangeven. De pitch van de drie
geselecteerde ontwerpen vindt op maandag 18 maart plaats.
Vragen?
Vragen kunnen gesteld worden via info@vaartinassen.nl
Tentoonstelling Sprezzatura
Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden op
https://drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/sprezzatura

Ontwerpen voorgaande jaren
Assen heeft een traditie van beelden op de Kop van de Vaart in aansluiting op exposities in
het museum. Op de volgende pagina twee voorbeelden uit het recente verleden.

