Open Call aan
kunstenaars:

Multi Solo is een jaarlijkse tentoon
stelling in Tetem met een open call aan
kunstenaars uit het hele land. Elk jaar

Multi Solo 2017

wordt een andere gastcurator aangesteld
die de Multi Solo een eigen ‘twist’ geeft.

Curator: Naomi Jacobs

Tetem nodigt kunstenaars uit
om werken in te zenden voor
de nieuwe Multi Solo editie!
Filosoof en programmamaker
Naomi Jacobs is in 2017 de
gastcurator.

Oproep van Naomi Jacobs:
“Wat mij fascineert is dat wij ons in een stad altijd tussen
vreemden begeven. Volgens socioloog Zygmunt Bauman is
het de modus vivendi van stadsbewoners: we ontkomen niet
aan de ongevraagde en opgedrongen nabijheid van vreemden
in de stad. Die voortdurende nabijheid van vreemden in de
stad is volgens mij dubbelzinnig. Een vreemde is namelijk
per definitie onbekend, en het onbekende boezemt angst
in én trekt aan. Het onbekende boezemt angst in omdat je
niet weet wat je ervan kunt verwachten: het onbekende is
onvoorspelbaar en kan bedreigend zijn. Maar het onbekende
is ook aantrekkelijk: juist omdat iets of iemand onbekend
is biedt dat allerlei mogelijkheden. Ik ben erg nieuwsgierig
naar het werk van kunstenaars die zich bezighouden met de
bedreiging én belofte die tegelijkertijd uit kan gaan van het
onbekende, en die zich laten inspireren door al wat ‘vreemd’
is in de stad.”

Expositieperiode:
3 augustus t/m 22 oktober 2017
Deadline voor aanmelden:
vrijdag 21 april 2017

Over de curator:
Naomi Jacobs is filosoof en programmamaker. Eerder
werkte zij als programmamaker voor het Van Gogh Museum
en werkte zij mee aan een tentoonstelling over componist
en kunstenaar Arnold Schönberg in het Joods Historisch
Museum. Momenteel werkt zij aan een promotieonderzoek
aan de Technische Universiteit Eindhoven in techniekfilosofie
en ethiek.
Naomi Jacobs schreef een essay over dit onderwerp in het
boek Filosofen agenderen de stad.

Deelnamevoorwaarden
Algemene voorwaarden en selectiecriteria:
✱✱ De oproep geldt voor professioneel werkende kunstenaars
uit het binnen- en buitenland
✱✱ Alle kunstdisciplines/media en voorstellen voor een
openingsperformance zijn welkom.
✱✱ De ingezonden voorstellen worden beoordeeld op de
artistieke kwaliteit van het werk en de relatie met het
thema, de kwaliteit van de ingezonden teksten en foto’s,
de actualiteit van de kunstwerken en het expositieverleden.
De curator stelt op basis daarvan een samenhangende
tentoonstelling samen.
✱✱ Wegens een groot aantal aanmeldingen voor de Multi
Solo’s wordt bij de bekendmaking van de selectie niet
gecommuniceerd over de persoonlijke keuze en motivatie
van de curator.
✱✱ Bij aanmelding ga je akkoord met alle deelnamevoorwaarden
en ben je beschikbaar op alle aangegeven data.
Aanmeldingen die incompleet zijn en/of in een ander
bestandstype zijn gemaakt kunnen helaas niet in
behandeling worden genomen.
✱✱ Tetem onderhoudt contacten met de curator.
De curator stelt geen prijs op rechtstreeks contact.
Praktische informatie:
✱✱ De tentoonstelling vindt plaats in Tetem in Roombeek
Cultuurpark, Enschede.
✱✱ In de expositieruimte zijn geen presentatiemiddelen en
geen techniek aanwezig. De kunstenaars worden gevraagd
om eigen techniek en indien nodig eigen sokkels, plankjes,
ed. mee te nemen.
✱✱ Houd er rekening mee dat geluidskunstwerken via
hoofdtelefoons moeten kunnen worden getoond.
✱✱ Het is niet mogelijk om direct op de muren te tekenen/
schilderen of plakband/tape te gebruiken.
✱✱ Het is niet mogelijk om in de vloer te boren.
✱✱ Het is wel mogelijk om direct in de muren te boren en
te schroeven.
De kunstenaar zorgt voor:
✱✱ Het brengen van de geselecteerde kunstwerken naar Tetem en
alle benodigde materialen, techniek en middelen die nodig zijn
voor de presentatie van het werk, zoals eigen hoofdtelefoons,
beamers, schermen, sokkels, tafeltjes, plankjes, etc.

✱✱ Een beschrijving voor het aan- en uitzetten van de
kunstwerken
✱✱ Het afbouwen en ophalen van de kunstwerken in Tetem
✱✱ Promotie van de tentoonstelling binnen eigen netwerk

Aanmelden
Stuur uiterlijk vrijdag 21 april 2017 jouw aanmelding naar
Wietse Offringa via wietse@tetem.nl.

Afbouw en ophalen kunstwerken:
Maandag 23 oktober 2017 tussen 09.00-13.00

De aanmelding bestaat uit 1 PDF bestand (max. 3 MB) met
daarin de volgende informatie in deze volgorde:
✱✱ Voor- en achternaam kunstenaar
✱✱ Afbeeldingen van minimaal 1 en maximaal 5 kunstwerken
die je voor de Multi Solo wilt aanmelden.
✱✱ Bijschrift per afbeelding:
- titel kunstwerk
- material
- formaat (hoogte x breedte x diepte)
- jaartal
- korte beschrijving hoe het werk in de expositie wordt
getoond (aan de muur, op een sokkel, etc.) en hoeveel
ruimte er nodig is om het werk te presenteren (breedte
en lengte van de totale ruimte in cm)
- Eventuele bijzonderheden mbt de presentatie in de
tentoonstelling
- In geval van videowerk voeg een still en de link naar de
video toe.
- In geval van een openingsperformance voeg
beeldmateriaal, korte omschrijving en evt. een link naar
de performance toe.
- In geval van nieuw werk voeg een schets en een duidelijke
omschrijving toe.
✱✱ Min. 100 en max. 200 woorden over de werken die je
wil exposeren, relatie met het thema en motivatie voor
deelname aan de Multi Solo
✱✱ Max. 1 A4 met een beknopt CV met informatie over de
opleiding en actuele tentoonstellingen en projecten
✱✱ Contactgegevens: voor- en achternaam, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer, mobiele nummer, e-mailadres
en website
✱✱ Het pdf bestand en het onderwerp in de e-mail bestaat uit:
Voornaam en Achternaam kunstenaar

Expositieperiode (open voor publiek):
3 augustus t/m 22 oktober 2017

Locatie:
Tetem, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede www.tetem.nl

De opening wordt bekend gemaakt via www.tetem.nl en
facebook.com/tetemkunst

Volg nieuws en updates via:
facebook.com/tetemkunst
twitter.com/tetemkunst
instagram.com/tetemkunst

Tetem zorgt voor:
✱✱ De opbouw en inrichting van de tentoonstelling
✱✱ Expositieverzekering tijdens het verblijf van de kunstwerken
in Tetem (let op: niet tijdens transport)
✱✱ Promotie van de tentoonstelling via: flyer, website,
nieuwsbrief, pers, internetpubliciteit en social media
✱✱ Organisatie, opening en openstelling
Vergoeding:
Voor deelname aan de Multi Solo is geen vergoeding
beschikbaar.
Kunstenaars dragen de kosten voor transport/reiskosten.

Belangrijke data
Let op: bij aanmelden is het belangrijk dat je op de
aangegeven data beschikbaar bent, het is helaas niet mogelijk
om de kunstwerken op andere data of tijden te brengen of op
te halen omdat Tetem geen opslagruimte heeft.
Vergeet niet de afbouwdatum vast in de agenda te zetten.
Deadline voor aanmelden:
vrijdag 21 april 2017
Bekendmaking selectie:
vrijdag 26 mei 2017
Brengen kunstwerken en materiaal naar Tetem:
Maandag 31 juli 2017 tussen 13.00-17:00

