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MAAK JE EIGEN TABLEAU VIVANT EN MAAK DEEL UIT VAN ONZE 
ZOMEREXPO! 

Reglement: 

Artikel 1: De organisator 

Kunstgalerij Arttilia  
Mechelsesteenweg, 7 
2640 Mortsel 
 

Artikel 1: De opdracht 

Een tableau vivant is een levendig schilderij. 

In de middeleeuwen dienden deze levendige schilderijen als verduidelijking van Bijbelse 

passages voor het grotendeels analfabete publiek. 

Vandaag kennen ze opnieuw een enorm succes als artistiek onderdeel in de fotografie. 

 

Voor een zomerexpo in de eigen kunstgalerij lanceert Arttilia een oproep voor het maken 

van een tableau vivant, vertrekkend van een bestaand gekend schilderij of kunstwerk, een 

iconische foto of platenhoes. Het gekozen kunstwerk moet minstens één menselijk figuur 

bevatten. 

Uit de inzendingen worden de 20 beste werken geselecteerd, op posterformaat afgedrukt en 

tentoongesteld tijdens augustus en september 2020. 

Alle geselecteerde werken worden opgenomen in de catalogus van de galerij. 

Ook de niet-geselecteerde werken zullen op één of andere manier -afhankelijk van het 

aantal inzendingen- gepresenteerd worden in de tentoonstelling. 

 

Artikel 2: De voorwaarden 

Iedereen ouder dan 12 jaar mag deelnemen. Minderjarigen die deelnemen of mee op de 

afbeelding staan dienen hiervoor vooraf toelating van de ouders te hebben.  

Arttilia 
Mechelsesteenweg, 7 

2640 Mortsel 

www.arttilia.be 

info@arttilia.be 

0497/40.70.18 
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Een duidelijke foto is vereist om deel te nemen. Foto’s die kwalitatief niet goed zijn kunnen 

we niet aanvaarden. 

Elke deelnemer mag max. 3 foto’s inzenden. Slechts één foto per deelnemer kan 

geselecteerd worden. 

Belangrijk is dat jouw foto zo getrouw mogelijk het oorspronkelijke werk benadert, origineel 

is en in geen enkele vorm eerder openbaar werd gemaakt.  

 

Artikel 3: Kosten bij inschrijven 

Per deelname (= max. 3 foto’s) vragen wij een bedrag van €20.  

Hierin zijn inbegrepen: 

4 weken expo in een mooie exporuimte, de afdruk van de foto’s, permanentie tijdens de 

expo en de promo via social media en op verschillende cultuursites. 

Na afloop van de tentoonstelling mogen de geselecteerden hun print afhalen in de galerij. 

De juiste afhaalmomenten hiervoor worden nog gecommuniceerd. 

 

Artikel 4: de periode van de expo 

De expo zal te bezoeken zijn in Kunstgalerij Arttilia Mechelsesteenweg, 7 te Mortsel. 

Van woensdag 19 augustus 2020 t/m zondag 13 september 2020. 

Indien door Covid-19 de maatregelen tijdens deze periode opnieuw verstrengd worden, zal 

de expo naar een latere datum verplaatst worden. 

 

Artikel 5: Inschrijven 

Stuur voor 15 juni 2020 een foto van jouw tableau vivant alsook een afbeelding van het werk 

waarop jouw foto gebaseerd is, samen met het inschrijvingsformulier naar info@arttilia.be 

Het bedrag van €20 dient onmiddellijk overgeschreven te worden op rekening van Arttilia: 

BE02 0018 1435 9940 met duidelijk vermelding van WEDSTRIJD TABLEAU VIVANT + naam 

deelnemer. 

De inschrijvingen worden afgesloten op 14 juni 2020 om middernacht. 

De genomineerden worden uiterlijk 30 juni 2020 bekend gemaakt. 

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit reglement en het eventueel 

specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben. 

Voor info i.v.m de wedstrijd contacteer Lucienne Dillen via mail (info@arttilia.be)  of bezoek 

onze website (www.arttilia.be). 

 

mailto:info@arttilia.be
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Artikel 6: Samenstelling  jury 

Christel Weyts: beeldend kunstenaar 

Karin Leveau: beeldend kunstenaar 

Lucienne Dillen: beeldend kunstenaar en zaakvoerder Arttilia 

De beslissing van de jury is onherroepelijk 

 

Artikel 7: Reglementswijziging 

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten, 

aan te passen of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke 

redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op 

compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. 

Bij minder dan 20 bruikbare inzendingen gaat de expo niet door en wordt het 

inschrijvingsgeld teruggestort. 

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op 

www.arttilia.be 

 

Artikel 8: Privacy 

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt 

meegedeeld dat Arttilia de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader 

van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De 

betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. 

Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide 

doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd. 
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