Reglement Prijsvraag Kunstobject voor de KNAW Early
Career Award
Artikel 1 Algemeen
1 De Prijsvraag ’Kunstobject voor de KNAW Early Career Award’ is in 2019 door de KNAW ingesteld als
stimulering van early career kunstenaars.
2 De Prijsvraag omvat het ontwerpen van een kunstobject, welk kunstobject vier jaar achter elkaar zal
worden uitgereikt aan de winnaars van de KNAW Early Career Award, een Award voor jonge
wetenschappers die in staat zijn vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te
ontwikkelen. De vorm van het kunstobject is volstrekt open: van een gedicht of mediakunst tot een
tekening of beeldobject.
3 De Prijsvraag wordt eens in de vier jaar uitgeschreven.
4 De winnaar van de Prijsvraag ontvangt een prijs bestaande uit eenmalig € 7500 (zegge:
zevenenhalfduizend euro), vrij te besteden door de winnaar ten behoeve van de eigen loopbaan.
5 Ten behoeve van de productiekosten van jaarlijks maximaal 12 exemplaren van het winnende
kunstobject is gedurende vier opeenvolgende jaren jaarlijks een budget beschikbaar van maximaal
€ 6000 (zegge: zesduizend euro) inclusief BTW.
Artikel 2 Voorwaarden voor deelname
De deelnemer aan de Prijsvraag dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. als zelfstandig kunstenaar, die een opleiding heeft gevolgd aan een hbo-kunstopleiding of
daarmee vergelijkbare instelling, werkzaam zijn (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) in
Nederland;
b. niet langer dan 7 jaar geleden zijn afgestudeerd aan een hbo-kunstopleiding of daarmee
vergelijkbare instelling. Op deze termijn is de KNAW extensieregeling van toepassing.
Artikel 3 Voorwaarden ten aanzien van het kunstobject
Het kunstobject dient te voldoen aan de in artikel 6 lid 1 sub a tot en met sub f genoemde voorwaarden.

Artikel 4 Voorwaarden voor indiening
1 Voor de beoordeling van de inzendingen moeten de volgende bescheiden worden ingediend: een
schetsontwerp (indien van toepassing), een beschrijving en een verwachte begroting voor de
productie van het kunstobject en een CV van de kunstenaar.
2 De inzendingen moeten per e-mail worden ingediend middels een door de KNAW beschikbaar gesteld
formulier en voorzien van de gevraagde bijlagen. Een inzending is ingediend indien de indiener een
ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.
3 De inzending met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde sluitingsdatum te
worden ingezonden. Indien de inzending niet vóór deze datum is ingediend, wordt de inzending niet in
behandeling genomen.
4 Leden van het bestuur van de KNAW en leden van de jury van de Prijsvraag mogen geen inzendingen
(mede-) indienen.

Artikel 5 Taak, samenstelling en werkwijze jury
1 Het bestuur van de KNAW stelt een jury in die tot taak heeft de inzendingen voor de Prijsvraag te
beoordelen en een voordracht voor toekenning van de prijs te doen aan het bestuur van de KNAW.
2 De jury bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, onder wie de voorzitter. De leden worden door het
bestuur van de KNAW benoemd voor één beoordelingsronde. De voorzitter van de jury wordt in
functie benoemd en is lid van de KNAW of van de Akademie van Kunsten.
3 De jury bestaat naast de voorzitter uit leden van de Akademie van Kunsten en leden van de KNAW.
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4 In alle gevallen van besluitvorming door de jury geschiedt deze bij meerderheid van stemmen.
5 De leden van de jury zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling prijzen,
lidmaatschappen en subsidies van de KNAW.
6 De KNAW stelt voor de jury een ambtelijk secretaris beschikbaar.

Artikel 6 Beoordelingscriteria
1 De beoordeling van inzendingen door de jury vindt plaats aan de hand van de volgende
beoordelingscriteria:
a. het kunstobject dient origineel en vernieuwend te zijn;
b. het kunstobject mag nog niet eerder geproduceerd zijn;
c. het kunstobject heeft een thematische verbinding met het doel van de KNAW Early Career Award,
te weten erkenning voor jonge wetenschappers die vernieuwend onderzoek (gaan) doen;
d. het kunstobject dient geschikt te zijn om te worden uitgereikt aan winnaars van de KNAW Early
Career Award;
e. op het kunstobject dient vermeld te kunnen worden: KNAW Early Career Award, jaartal;
f.
de productiekosten van het kunstobject dienen te passen binnen het maximaal beschikbare
bedrag van € 6000 voor maximaal twaalf exemplaren per jaar;
g. de (te verwachten) ontwikkeling van de kunstenaar, blijkend uit het CV met daarin opleiding,
publicaties, exposities, prijzen en beurzen.
2 De jury maakt van de beoordeling een rapport op met de motivering van de keuze voor het
kunstobject. Het beoordelingsrapport wordt aan het bestuur van de KNAW voorgelegd als zijnde de
voordracht van de jury.
Artikel 7 Toekenning en uitreiking
1 Het bestuur van de KNAW beslist op basis van de voordracht van de jury over de toekenning van de
prijs.
2 De prijs aan de kunstenaar wordt uitgereikt door de president van de KNAW of een door de president
aangewezen vervanger.
3 De uitreiking van de prijs aan de kunstenaar vindt gelijktijdig plaats met de uitreiking van haar/zijn
winnende kunstobject aan de jonge wetenschappers die de KNAW Early Career Award hebben
gewonnen.
Artikel 8 Slotbepalingen
1 Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de KNAW op 4 juni 2019 en treedt in werking op 4
juni 2019.
2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de KNAW.

