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Cultuur 2022 : Brucity kunstwerken.- Onkostenvergoeding voor niet-geselecteerde kunstenaars.

Aan de Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 117;

Gelet op het besluit van het college van 7 juli 2020, om artistieke werken/interventies te integreren in de Brucity en meer bepaald in
de raadszaal, op de benedenverdieping in de openbare ruimtes van de loketten en in de cilindervormige ontvangstruimte;

Met het oog op de uitvoering van dit project heeft het College een comité opgericht dat bestaat uit deskundigen, leden van de
kabinetten en de administratie,

Dat deze commissie de opdracht heeft gekregen voorstellen te doen voor de integratie van creaties van hedendaagse kunstenaars in
het toekomstige Brucity-gebouw;

Overwegende dat de werking van dit comité is vastgelegd in een verordening die op 19 oktober 2020 door de Raad is goedgekeurd;

Gelet op het feit dat het college van 11 maart 2021 heeft ingestemd met de door de commissie voorgestelde visie en methode.

Gezien het besluit van het college van 23 september 2021 (punt: 220) tot vaststelling van de keuze van 12 door de commissie
Kunstwerken Brucity geselecteerde kunstenaars die uiterlijk op 15 januari 2022 een voorontwerp moeten indienen, te weten: Jean
Glibert, Marina Pinsky, Kasper Bosman, Daniel Dewar, Laure Prouvost, Felice Varini, JoëlleTuerlinckx, Guy Rombouts, Sophie
Wettnalh, Elodie Antoine, Marc Titchner, Helen Evans,

Overwegende dat de 12 genoemde kunstenaars op 15 januari volledige voorontwerpen hadden ingediend;

Overwegende dat 5 kunstenaars niet werden geselecteerd door het selectiecomité;

Gezien het besluit van het College van 10/03/2022 om de 5 niet-geselecteerde kunstenaars schadeloos te stellen;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Er wordt voorgesteld aan de Gemeenteraad :
Kennis te nemen van de vergoeding van een 6de niet geselecteerde kunstenaar, Mevrouw Joelle Tuerlinckx, voor een bedrag van
3.250,00 EUR op het artikel 77110/72460 van de buitengewone begroting 2022, in het kader van de selectie van de kunstprojecten
voor Brucity.
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