OPEN CALL
Internationaal Kunstproject OPEN SPACES 800
Beste kunstenaars,
De nieuwe editie van het Bocholtse Internationale en Interculturele Kunstproject OPEN
SPACES vindt plaats van 17 tot 27 september 2021 in het KUNSTHAUS BOCHOLT en op het
open terrein van KUBAAI.
Als curator van het grensoverschrijdende kunstproject OPEN SPACES 800 nodig ik u uit om u
aan te melden voor dit kunstproject.
Deze uitnodiging is uw gids voor het aanmelden (applicatie) bij het project OPEN SPACES
800. Meer informatie is te vinden op: www.openspaces800.de
In totaal kunnen 15 kunstenaars uit binnen- en buitenland zich aanmelden voor deelname
aan het project OPEN SPACES 800.
Begin februari 2021 zal een onafhankelijke en deskundige jury 15 kunstenaars selecteren op
basis van hun projectbeschrijving en uitnodigen om deel te nemen.
Tijdens de projectperiode die begint op 17 september 2021 realiseren de geselecteerde
kunstenaars op locatie in Bocholt hun kunstwerken. De twee
workshop/tentoonstellingslocaties in-SPACE KUNSTHAUS en out-SPACE KUBAAI staan
voor dit doel ter beschikking.

OPEN SPACES 800 in 2021:
SPACE BOCHOLT - thuisplek, plaats van leven, leren, werken ...

1

INHOUD VAN HET KUNSTPROJECT:
De titel OPEN SPACES 800 verwijst naar de volgende nauw gerelateerde thema's:
1) Inhoudelijk is het de bedoeling te anticiperen op het 800-jarig bestaan van de stad
Bocholt, dat in 2022 wordt gevierd. Het thema STAD is artistiek in al zijn facetten te
beschouwen, met de nabije grens en de Europese stad BOCHOLT in het centrum.
STAD = actieve plaats (SPACE) van samenwonen
STAD = stadscentrum en omgeving
STAD = vroeger, vandaag, morgen
STAD - cultuur, economie, leven tussen werk en recreatie.
STAD = thuisplek (Heimat) en toevluchtsoord
2) De coronapandemie heeft van het begrip SPACE een vitale kwestie gemaakt voor
iedereen. Alle gemeenschappen - in stad, dorp of op het land - zijn op de proef gesteld door
de pandemie. Dit geldt ook voor de stad Bocholt, de omgeving en het grensgebied met
Nederland.
SPACE = nabijheid en afstand
SPACE = respect voor elkaars ruimte
SPACE = voor het grondrecht op gezondheid
SPACE = nieuwe oplossingen voor het behoud van de gemeenschap
SPACE = stad - dorp – land
Daarbij hoort ook de vraag: Hoe zou de “Heimatort-Bocholt” er in de toekomst uit kunnen
zien?
•

Grensplaats ... thuis van grensoverschrijdende diversiteit

•

Europastad ... thuis van de culturen van elke generatie

•

Welkomsoord... solidariteit en verbondenheid

•

Levensplek ... mensvriendelijk, creatief, milieubewust

•

Toekomstoord ... ecosociaal, duurzaam, economisch visionair
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Wij nodigen u als kunstenaar uit om kennis te maken met de SPACE BOCHOLT en u aan te
melden voor het project.
De OPEN SPACES 800 WOORD KUBUS is bedoeld als inspiratie en als creatieve "reisgids".
Het presenteert in één oogopslag de diverse thema's, die onlosmakelijk zijn verbonden
met de SPACE STAD BOCHOLT.

Vanuit deze impulsen worden projectideeën en werkconcepten ontwikkeld en
gerealiseerd:
schilderijen, tekeningen, prenten,
fotografie,
collage,
objectkunst, installatie,
digitale kunst.
WORKSHOP/ TENTOONSTELLINGSLOCATIES:
in-SPACE KUNSTHAUS & out-SPACE KUBAAI
De kunstenaars werken ter plaatse in het KUNSTHAUS BOCHOLT en op het open terrein van
KUBAAI: met elkaar - naast elkaar - in dialoog met geïnteresseerde bezoekers.
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Het in-SPACE KUNSTHAUS is een historisch gebouw uit de 19e eeuw, waarvan de kamers
een klassieke structuur hebben. De ruimtelijke omstandigheden van het gebouw hebben
onvermijdelijk invloed op de te maken kunstwerken.
De out-SPACE op het terrein van KUBAAI (een culturele wijk die momenteel in ontwikkeling
is) is beschikbaar voor grotere objecten in het buitenterrein. Deze plek is ook historisch: de
geschiedenis van de textielindustrie van de 19e eeuw is hier thuis. Een tentdak biedt de
kunstenaars bescherming.
ACCOMMODATIE & KUNSTENAARSVERGOEDING:
Accommodatie: Kunstenaars die niet in Bocholt wonen, worden ondergebracht bij
gastgezinnen. Zo kunnen alle artists-in-residence zich tijdens de workshopfase thuis voelen
in Bocholt. Meer informatie vind u in het aanvraagformulier.
Vergoeding voor kunstenaars: De deelnemers aan OPEN SPACES 800 ontvangen een
vergoeding. Meer informatie vindt u wederom in het aanvraagformulier.
APPLICATIE:
Gelieve het applicatie formulier in te vullen.
Applicaties kunnen tot uiterlijk vrijdag 29 januari 2021 (17.00 uur) worden ingediend:
Uitsluitend digitaal.
Stuur het applicatieformulier via de e-mail naar: info@openspaces800.de in de Duitse of
Engelse taal.
Applicaties op papier/per post worden niet in behandeling genomen.
ORGANISATOR:
OPEN SPACES 800 wordt georganiseerd door de stad Bocholt (afd. Cultuur en Onderwijs) in
samenwerking met het LWL-TextilWerk, Euregio-Kunstkreis im Kunsthaus Bocholt, Europe
Direct Informatiecentrum Bocholt, Stadtsparkasse Bocholt en de Grenzhoppers. OPEN
SPACES 800 wordt door de deelstaat Noordrijn-Westfalen gefinancierd uit het programma
"Heimat-Werkstatt".
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OPEN SPACES 800: Een gezamenlijke kunstbeleving en een kunstzinnig experiment!

IDEEËNFORUM:
OPEN SPACES 800 begint in mei 2021 met een openbaar IDEEËNFORUM. Op dit
ideeënforum worden de 15 kunstenaars en geïnteresseerde burgers uitgenodigd voor een
kennismakingsbijeenkomst in Bocholt, die waarschijnlijk als een online bijeenkomst via
videoconferentie/streaming zal plaatsvinden. Verdere details worden nog aangekondigd.
BURGERPARTICIPATIE:
In het kader van OPEN SPACES 800 zal het PEOPLE PARTICIPATION ART PROJECT MY SPACES
008 plaatsvinden van 17 tot 27 september. Dit is gericht op de mensen die wonen en werken
in Bocholt, de omgeving of de grensstreek. De Burgers zijn immers de BOUWSTENEN van
STAD - DORP - LAND - THUIS (HEIMAT).
Dit kunstproject wordt een interactieve en inspirerende ervaring voor kunstenaars en
bezoekers van alle leeftijden - over de grenzen heen!
Daarom kijk ik als curator van OPEN SPACES 800 al uit naar uw projectvoorstellen en ideeën!
Als u vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen via e-mail: info@openspaces800.de.
Met vriendelijke groet,
Verena Winter
Curator OPEN SPACES 800
info@openspaces800.de
www.openspaces800.de
Bocholt, december 2020
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