Breda, 8 juni 2018

-----PERSBERICHT-----

Nieuwe opmerkelijke kunstprijs in Nederland: de JKBK-Prijs 2018!
De Bredase beeldend kunstenaar Jordy Koevoets deelt opnieuw een plaagstoot uit. Dit keer schiet hij met scherp in zijn eigen vakgebied, de
beeldende kunst. De opmerkelijke wereld van de kunstprijzen om precies te zijn. De eerste voorbereidingen begonnen ruim anderhalf jaar
geleden. Na het verzamelen van alle opzienbarende reglementen en frappante restricties heeft hij een eigen variant gedestilleerd, de Jordy
Koevoets Beeldende Kunst Prijs 2018. Een unieke en ludieke kunstprijs als kritische parodie op alle bestaande kunstprijzen in Nederland.
‘Sinds mijn afstuderen in 2011 aan de kunstacademie AKV St. Joost in Breda heb ik meegedaan aan diverse kunstprijzen. De vele opmerkelijke
restricties in deze kunstprijzen waren mij een doorn in het oog. Restricties die van toepassing zijn op de persoon, de kunstenaar dus, en
restricties betreffende het in te sturen kunstwerk. Hoezo het beste kunstwerk van Nederland als je boven de 35 jaar niet mee mag doen? Of
erger: thematische kunstprijzen met De zee of De liefde als verplicht uitgangspunt. En dat in de vrije kunst! Tijd voor actie dacht ik. Ik begin
mijn eigen kunstprijs: de Jordy Koevoets Beeldende Kunst Prijs 2018.’
Waar de meeste beeldende kunstprijzen dus vol zitten met frappante restricties die van toepassing zijn op de kunstenaar mag bij de JKBK-Prijs
2018 iedere Nederlandse kunstenaar gratis deelnemen. De JKBK-Prijs 2018 discrimineert niet en is niet uit op financieel gewin. Wat kunstwerk
betreft zit het helemaal dichtgetimmerd. De organisatie van de JKBK-Prijs 2018 heeft vooraf al besloten wat het beste kunstwerk is en dat is
het fameuze strandbalkunstwerk van initiatiefnemer Jordy Koevoets (zie foto). Dit kleurrijke en imposante kunstwerk is het ijkpunt voor de
JKBK-Prijs 2018. De uitdaging in deze kunstprijs luidt dan ook: Wie kan het beste het beste kunstwerk van Nederland namaken?
‘Als je zelf een kunstprijs bedenkt kan alles. Je kunt als organiserende partij de
gekste dingen verzinnen. Nog gekker dan al bestaat. Dat heb ik dus ook gedaan.
De JKBK-Prijs 2018 is een kunstprijs zoals nog nooit is vertoond in Nederland,
een ludieke kunstprijs helemaal naar mijn zin. De deelnemer weet waar hij of zij
aan begint en wat er gevraagd wordt. De kunstprijs past perfect in mijn oeuvre.’
Koevoets’ strandbalkunstwerk bestaat uit één opgeblazen strandbal met een
diameter van 70 cm. die door een stevig oranje touw tegen een tweedehands
ingelijst schilderij is gebonden. Maak het beste kunstwerk van Nederland na, zo
luidt dus de opdracht in deze kunstprijs. Kunstenaars moeten voor 25 augustus
een kwalitatief goede foto van hun reproductie inzenden naar de JKBK-Prijs
2018. In het cv van de kunstenaar, oeuvre, afkomst, geslacht of leeftijd is de
organisatie totaal niet geïnteresseerd. Na de inzendperiode worden alle
inzendingen door de secretaris geanonimiseerd en voorgelegd aan het enig
jurylid Jordy Koevoets. Als maker van het beste kunstwerk kan alleen hij natuurlijk het kaf van het koren scheiden. De 15 beste reproducties
worden geselecteerd voor de groepsexpositie in bkkc/Kunstloc Brabant in Tilburg. Tijdens deze expositie (van 11 okt. t/m. 17 nov.) beoordeelt
Koevoets alle 15 finalewerken live, nog steeds volledig anoniem om onheuse motieven uit te sluiten. Tijdens het slotfeest (17 nov.) zal de beste
reproductie worden aangewezen. De winnaar gaat naar huis met een opmerkelijk bomvol prijzenpakket: een geldprijs van maar liefst 1000
euro, de enige echte JKBK-Prijs 2018 wisselbeker en een solotentoonstelling in het prachtige Kunst-Torentje in Almelo met nog eens 500 euro
werkbudget!
Voor meer informatie over de nieuwe ludieke kunstprijs van Nederland kunt u terecht op de officiële website www.jkbkprijs.nl. Op deze site
vindt u het volledige conceptverslag met nog meer opmerkelijke feiten, de kosteloze en eenvoudige inschrijfprocedure en het e-mail adres
waar u uw foto naar toe moet sturen. Let op: bij deelname kunt u zomaar naar huis gaan met het volledige prijzenpakket!
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Voor media- en persverzoeken (interviews e.d.) kunt u als redactie contact opnemen via jkbkprijs2018pers@gmail.com.

Voor overige vragen over de JKBK-Prijs 2018 kunt u contact opnemen met de secretaris via e-mailadres jkbkprijs@gmail.com.
Wellicht staat uw vraag op de website www.jkbkprijs.nl of in het volledige conceptverslag – eveneens te vinden op de site.

Op de contactpagina vindt u de online versie van het persbericht.

Wilt u contact met beeldend kunstenaar en initiatiefnemer van de JKBK-Prijs 2018 Jordy Koevoets: info@jordykoevoets.com of 0646516365. Op www.jordykoevoets.com vindt u meer over zijn artistiek proces en oeuvre.

Via alle mailadressen kan bijpassend beeldmateriaal worden opgevraagd. We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.
De JKBK-Prijs 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door kunstinstelling bkkc/Kunstloc Brabant in Tilburg en Stichting Nieuwe Twentse
Kunst/Kunst-Torentje Almelo.

