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Wil u via uw creatieve bijdrage meewerken aan een vervrouwelijking van de 

openbare ruimte? 

Wij doen een beroep op uw artistiek talent en uw medewerking! 
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De (stedelijke) openbare ruimte behoort evenzeer toe aan vrouwen als aan mannen. Maar voelen 
vrouwen en meisjes zich anno 2020 er zich eveneens in thuis? Amazone wil opnieuw het debat openen 
rond de meerwaarde van het rekening houden met genderverschillen bij de inrichting en de 
symbolische aanwezigheid van vrouwen in de stedelijke openbare (reële en virtuele) ruimte. 
 
Tegelijkertijd willen wij plaats maken voor de visualisering van deze problematiek via een 
tentoonstelling, die het toe-eigenen door vrouwen van de stedelijke (reële en virtuele) openbare ruimte 
en aandacht voor diversiteit op een beeldende of theatrale en originele manier vorm geeft.  
 
Wij kijken uit naar kunstwerken, die zelf of waarvan een prototype kunnen geplaatst worden binnen de 
muren van het Amazonehuis: tekeningen, schilderijen, (muur)schilderingen, grafisch werk, foto’s, 
video’s (mits eigen apparatuur), kleine beeldhouwwerken en installaties … Na input van de curatoren 
breiden wij deze oproep uit naar de podiumkunsten: ook archieffoto’s of video-opnames van optredens 
of theaterstukken zijn welkom al dan niet in combinatie met het opvoeren van een korte sketch tijdens 
de vernissage van de tentoonstelling. 
 
De kunstwerken/optredens geven uiting aan het belang en de meerwaarde van de aanwezigheid van 
vrouwen 

- vanuit een intersectioneel perspectief en 
- vanuit aandacht voor gendervariëteit en diversiteit in de openbare ruimte.  

 
De werken en voorstellen kunnen worden ingediend tot 5 juli 2020 (zie hieronder). De finale selectie 
gebeurt voor 15 juli en de deelne.e.m.st.ers worden ten laatste voor 31 juli hiervan op de hoogte 
gebracht. Betwisting ervan is niet mogelijk. 
 
De tentoonstelling van de kunstwerken loopt van september 2020 tot januari 2021. Amazone verzorgt 
de communicatie, inclusief vernissage en finissage ervan. Tijdens de studienamiddag zal een 
“(publieks)prijs” worden uitgereikt met vermelding van een tweede en derde laurea.a.t.e. Een 
verzekering voor de kunstwerken voor de duur van de tentoonstelling en een minimale financiële 
vergoeding worden voorzien voor de deelnemende artiesten. 
 
De curatie van de tentoonstelling gebeurt door: 

• Els De Vos (dr.ir.-architect en ruimtelijke planner, verbonden aan de faculteit 
Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen)  

• B. Hermès Roland (PhD op het terrein van informatie en communicatie, met specialisatie in de 
kunsten, leerkracht en wetenschappelijk medewerker bij CiASp_Centre de recherche en Cinéma 
et Arts du Spectacle aan de ULB) 
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Timing en praktische informatie: 
 

- April 2020: een bibliografie rond dit thema staat ter beschikking via de website van Amazone 
ter inspiratie.  

 

- April-juni 2020: u realiseert of presenteert een kunstwerk rond het thema “female 
representation / diversity and urban space”. 

 

- Ten laatste tegen 5 juli 2020: u stelt zich kandidaat om mee te werken aan de tentoonstelling 
via femalesymbols@amazone.be door 

• de inzending van enkele foto’s/archiefbeelden/korte beschrijving van uw kunstwerk of 
optreden; 

• een korte voorstelling van uzelf, voorzien van uw coördinaten (naam, opleiding, 
contactgegevens) (5 à10 lijnen, in het Frans of het Nederlands en bij voorkeur voorzien 
van een Engelse vertaling); 

• een korte toelichting bij uw werk (max 1 pagina, in het Frans of het Nederlands en bij 
voorkeur voorzien van een Engelse vertaling); 

• een (ondertekende) verklaring dat u akkoord gaat met de beslissing van de curatoren. 
 

- Ten laatste tegen 31 juli 2020 weet u of uw werk geselecteerd werd en/of uw optreden 
aanvaard. 

 

- Tussen 1 – 3 september 2020: inlevering van de geselecteerde kunstwerken. 
 

- Tussen 7 – 10 september 2020: installatie van de tentoonstelling. 
 

- September 2020 (datum te bepalen): vernissage inclusief optreden en uitreiking van een 
(publieks)prijs, met vermelding van een tweede en derde laureaat.  
 

- Januari 2021 (datum te bepalen): finissage en afbraak tentoonstelling. 
 
 

Tentoonstellingsruimte/plaats van gebeuren: 
Amazone vzw, kruispunt gendergelijkheid 

Middaglijnstraat 10 
1210 Brussel 

http://www.amazone.be 
 

 
Dit project schenkt met de steun van equal.brussels extra aandacht aan de toegankelijkheid van de 

Amazone-infrastructuur en de tentoonstelling voor diverse doelgroepen 
 

 
Contactpersoon project: i.vanstighelen@amazone.be, 02/229 38 02 

Contactpersoon toegankelijkheid: L.HidalgoMartinez@amazone.be, 02/229 38 94 

mailto:femalesymbols@amazone.be
http://www.amazone.be/
mailto:i.vanstighelen@amazone.be
mailto:L.HidalgoMartinez@amazone.be

