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1	 Omschrijving

De Stichting de Moffarts bekroont om de twee jaar drie 
kritische bijdragen over beeldende kunst, die reeds in 
de media verschenen zijn. Zij wil daarmee de kwali-
teitsvolle kunstkritiek, bestemd voor een breed publiek, 
aanmoedigen. Bij de beoordeling van de inzendingen 
houdt de internationale jury rekening met de degelijk-
heid van de informatie, de gefundeerdheid van het kriti-
sche oordeel, de stilistische kwaliteit en de doelgroep.

Deze kritische bijdragen zullen bekroond worden met 
één van de drie Prijzen die de Stichting in het leven 
heeft geroepen:
- de Prijs van de geschreven pers en de multimedia 

(alle digitale dragers komen in aanmerking);
- de Prijs van de audiovisuele pers (radio en televisie);
- de Aanmoedigingsprijs, ter ondersteuning van een 

nieuw initiatief op het gebied van de kunstkritiek, in 
een van de twee hierboven vermelde domeinen.

2	 Kandidatuur

Elke inzending moet minstens drie artikelen bevatten.

Komen in aanmerking: artikelen over onderwerpen die 
rechtstreeks verband houden met de promotie van de 
beeldende kunst in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk (kunstenaars, kunstwerken, 
tentoonstellingen, musea e.a.).

De artikelen moeten ondertekend zijn met de naam van 
hun auteur. Zij moeten in de loop van het jaar 2007 voor 
het eerst gepubliceerd of verspreid zijn. Deze artikelen 
moeten binnen de voorgeschreven termijn, per brief of 
online, naar het secretariaat van de Stichting worden 
gestuurd, in de vorm van een kopie van het origineel, 
een digitale opname of een transcriptie.

Elke auteur kan slechts met één inzending deelnemen, 
hetzij voor de Prijs van de geschreven pers en de multi-
media, hetzij voor de Prijs van de audiovisuele pers.
Gezamenlijke inzendingen worden aanvaard voor zover 
zij het werk zijn van maximum drie auteurs.



Wie bekroond wordt, kan niet opnieuw aan de wedstrijd 
deelnemen binnen de drie jaar volgend op de datum 
waarop hem/haar de prijs werd toegekend.

De laureaten voor 2005 en 2006 waren Andrew Motion 
(The Guardian) en Thierry Genicot (RTBF-Radio).

	 Deelnameformulier	en	termijn	
De inzending moet, samen met het ingevulde deelna-
meformulier, uiterlijk op 12 september 2008 aan de 
Stichting worden bezorgd, hetzij per brief (Stichting de 
Moffarts, ‘ART in the MEDIA’, Burggrachtstraat 20-21 
in B-3560 Lummen), hetzij door middel van het online-
deelnameformulier dat beschikbaar is op 
www.artdemoffarts.eu.

	 Bemerkingen
De kandidaturen mogen zowel door de auteurs zelf als 
door hun redactie worden ingediend. De Stichting de 
Moffarts heeft het recht de ingezonden artikelen te be-
houden en deze - met het akkoord van de auteur en van 
de eerste uitgever - geheel of gedeeltelijk in een van 
haar publicaties te laten verschijnen, mits verwijzing 
naar de bron. 

3	 De	jury

De ingezonden artikelen worden beoordeeld door een 
internationale jury, bestaande uit leden van beroeps-
verenigingen en instellingen met betrekking tot de me-
dia, academici en vertegenwoordigers van de Stichting 
de Moffarts.

De jury wordt samengesteld en samengeroepen door 
de Stichting de Moffarts.

Leden van de jury kunnen niet aan de wedstrijd deel-
nemen.

De jury beslist over alle punten die niet in het regle-
ment zijn voorzien, en beslecht eventuele geschillen. 
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.
De jury beslist geheel onafhankelijk over de toekenning 
van de prijzen ‘ART in the MEDIA’.



4	 De	Prijzen

Elk van de drie prijzen ‘ART in the MEDIA’ bedraagt 
2.500 EUR.

De prijzen ‘ART in the MEDIA 2007’ zullen worden over-
handigd tijdens een officiële plechtigheid op 25 novem-
ber 2008.

Indien een laureaat niet persoonlijk bij de uitreiking van 
de Prijs aanwezig kan zijn, moet hij zich laten vertegen-
woordigen door een persoon naar keuze. Hij moet het 
secretariaat van de Stichting hiervan tijdig op de hoogte 
brengen, namelijk minstens tien dagen voor de officiële 
plechtigheid. Zoniet behoudt de jury zich het recht voor 
de Prijs toe te kennen aan de kandidaat die als tweede 
geklasseerd werd.

Een Prijs die niet wordt toegekend, wordt niet overge-
dragen naar de volgende uitgave.
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1.	Prijs	van	de	geschreven	pers	en	de	multimedia

Titels van de bijdragen:

Auteur(s):

Publicatiedata:

Media:

Aantal artikelen:

2.	Prijs	van	de	audiovisuele	pers

Titels van de bijdragen:

Auteur(s):

Publicatiedata:

Media:

Aantal artikelen:
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3.	Praktische	informatie

Privé-adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

Opmerkingen:

ART in the MEDIA

Burggrachtstraat 20-21
B - 3560 Lummen

Tel.: +32 (0)13 33 80 36 - Fax: +32 (0)13 67 44 07
www.stichting-demoffarts.be

Coördinatie: Renaud Gahide (demoffarts@telenet.be)
Illustratie van de cover: © Katrien Caymax, The sun stood still (1995)


