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Artistiek programme 101e%

Drie uitdagingen: 

SOCIAAL

Ontmoeting tussen de 

bewoners, de 

huisvestingsmaatschappij

en de kunstenaar.

Betrokkenheid van de 

bewoners bij het ontwerp

en de uitvoering van het 

kunstwerk

STEDELIJK

Integratie van kunst in de 

openbare ruimte.

Specifieke context en 

ruimte.

Opnieuw eigen maken

van de omgeving

ARTISTIEK

Creatie van een uniek

hedendaags kunstwerk



Artistiek programma 101e%

Budget : 

• « Extra investeringen in hoop en dromen… »

• 1% van het budget van het vierjarig investeringsprogamma voor sociale 

huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt in dit programma 

geïnvesteerd.

• Het gemiddelde budget per project is € 240.000 inclusief btw en kosten. 

Dat bedrag wordt soms aangepast aan de specifieke kenmerken van de 

site.

,



Artistiek programma 101e%

Een beetje geschiedenis …

• 2001 : Initiatief van het kabinet Hutchinson

• 2002 : Start van drie proefprojecten:

o « Straatlantaarnmuseum », 

o « Lichtfries met bloemen », 

o « Vestibule. Het bedenken van een

gemeenschappelijke plek ».



Projectoproep artistiek 101e%

Processus : 
Analyse van 

de site
Start van de 

opdracht

Selectie van 
de 

kunstenaars
Verzending BB

Indiening
« visie »  van 

de 
kunstenaars

Aanduiding
kunstenaar

Indiening
voorontwerp

Goedkeuring
voorontwerp

Verloop projet

(participatie)

Uitvoering
kunstwerk

Adviescomité

Begeleidingscomité

Advies

comité

AdviescomitéOVM
RvB

AD

AD

AD



Projectoproep artistiek 101e%

Tot nu: 

• 20 afwerkte kunstwerken;

• 4 werken in uitvoering;

• 7 principeakkoorden;

• 1 kandidatuur in wacht.



Indien goedkeuring ;

24 februari:

RvB BGHM

Voorbereiding kand. 

2 mei 2022 :

Circulaire OVM

Analyse

26 september 2022 :

Indiening kandidaturen

Kennisgevingen

Eind 2022 :

RvB BGHM

Projectoproep artistiek 101e%
Planning : 



Projectoproep artistiek 101e%

Kandidatuur: 

• Maximum 2 sites (volgens prioriteit)

• Associatie mogelijk met bewoners, PSC, vzw actief in de wijk

• Criteria :

• Stedenbouwkundg: site in goede staat waar kunstwerk geplaatst kan 

worden

• Sociaal : aanwezigheid PSC, collectieve sociale acties of vzw

• Artistiek : prioriteit aan OVM’s zonder 101e%

• Haalbaarheid: onafhankelijkheid renovaties en implicatie van de OVM

• Aanvraagformulier voor integratie van een kunstwerk



Projectoproep artistiek 101e%

In te dienen documenten : 

• Aanvraagformulier voor integratie van een

kunstwerk
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20 jarig bestaan: 

• Participatieve animaties rond de kunstwerken; 

15 juni 2022 
« Vestibule. Het bedenken van een

gemeenschappelijke plek » in de Sint-Franciscuswijk, 

GW van Sint-Joost-ten-Node.

14 september 2022
« Een boek in open lucht » op de site Machtens, 

Molenbeekse Woningen.

24 september 2022
« Stap voor stap » op de site Florair te Jette, Lojega

15 oktober 2022
« Zonder titel (Deur D.) » in de Strijdroswijk te Evere,

Comensia



Artistiek programma 101e%

20-jarig bestaan :

• Rondleidingen : save the date !

Weekend 8-9 oktober 2022 

Rondleiding Noord-West (Molenbeek – Koekelberg)
• « Een tuin onder de sterren », 

• « Een boek in open lucht »,

• « Open cube »

Weekend 15-16 oktober 2022
Rondleiding Noord (Laken – Jette)

• « Dikke beuktuin », 

• « Vortex Babbelut », 

• « Stap voor stap »,

• « Straatlantaarnmuseum »
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20-jarig bestaan :

• Tentoonstelling en colloquium

Toekomstig programma voor 2023…



• Website : 

https://101e.brussels

• Contact mail :

101e@bghm.brussels

Meer informatie ?

https://101e.brussels/
mailto:101e@slrb.brussels

