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De prijs is lengte plus breedte maal drie.  Dus een doek van 40 bij 50 cm
is 50 + 40 = 90 x 3 = € 270,-   Het kleinste doek is 18x24 en kost € 126,- 

24 m�rt, 31 m�rt, 7 april

EXPOSITIE
 de finissage, de 88 werken zijn af, 11 per kunstenaar, gerangschikt naar eigen wil

 schwarzmalen3         HappyCrowd  

- van wie je een schilderij krijgt toebedeeld
- hoe je schilderij eruit ziet

- het formaat dat je koopt 
- dat je mee mag beslissen in het proces
- dat je actief betrokken wordt
- dat je niet veel betaalt als je op voorhand 
  meedoet aan the serious game 
          Schwarzmalen3 - HappyCrowd

hoe kun jij m�doen �n deze serious game?

                 8 schilders                                 8x11= 88 lege doeken

Via het crowdfunding platform ‘v�r de kunst’ verkopen we de lege doeken.
We starten met crowdfunden voordat we werkelijk beginnen met schilderen. 
Zodra we ons eerste doelbedrag binnen hebben, gaat het project van start.

  
 Art Chapel, Pr. Irenestr�t 19, Amsterdam

Wij leggen de spelregels van schwarzmalen3 uit,
zodat jij mee wilt spelen! Tijdens deze uitleg is er ruimte

genoeg voor vragen én om direct te investeren via ‘voordekunst’

Wij stellen een meerkeuzevraag
en jij beantwoordt hem,

je hebt elke week de tijd van zaterdagmiddag tot maandagavond

      Tijdens de finissage, op zaterdag 21 april om 15:00 uur
worden de werken via loting aan jullie, de kopers, toebedeeld.

De overgebleven schilderijen zijn daarna te koop voor lengte + breedte x 8

op 10 m�rt starten we met vr�g 1

de uitleg: 17 feb. van 15:00 - 17:00 �r

dus jij denkt dat je invloed hebt?

denk je nu nog steeds dat je invloed hebt?

gaan autonome kunst en crowdfunding samen?

is de kostprijs van een kunstwerk subjectief?

en wie heeft er dan eigenlijk gewonnen?

wat is het?

tot slot:  20, 21 en 22 april 2018   Art Chapel  Amsterdam
Prinses Irenestraat 19, 1077 WT Amsterdam, in het Beatrixpark, ZuidAs

wat je NIET w�t

wat je WEL w�t

�n serious game over de democratisering 
van de hedend�gse b�ldende kunst
    

95x80 40x80

18x24

30x30

50x40

a serious game?

Jij kiest een leeg doek en doet mee met
het project. Hoe groter het doek, hoe duurder. 

€

stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

?    !

nieuwe resultaten en vragen online!
Wij schilderen door én jullie blijven natuurlijk participeren

in totaal 5 weken: vragen, antwoorden, resultaten én schilderen
  

                                      

d�rna... 

De verschillende maten doeken zijn tijdens het proces
nog steeds te koop (als ze nog niet op zijn natuurlijk...)

Bij de eindpresentatie is het werk ruim 2x zo duur. 

De kunstenaars mogen zelf bepalen 
in welke week ze welke maat doek gebruiken. 

De kunstenaars verwerken vrij en naar eigen inzicht  
het door jullie meest gegeven antwoord op de vraag.

De meerkeuze-vragen én het proces zijn te volgen via 
facebook.com/schwarzmalen en via schwarzmalen.nl

De prijs is alleen tot en met week 5 nog laag! 
Binnenkort is de expositie en wil je graag een doek 
kopen... maar dan zie je het eindresultaat en weet je
wat je koopt, dus dan is de prijs een reële marktprijs!

   Elke werkweek heeft een eigen kleur. 
  Die week-kleur verschijnt op de zijkant van de doeken. 

1 2 3 4 5

op=op

13 m�rt starten wij met schilderen
Wij gaan schilderen, tot vrijdagavond,

aan de hand van jullie meestgekozen antwoord

:

verk�p lege doeken

stap 5 17 m�rt result�t online
Zaterdag om 12 uur komt het geschilderde

resultaat online én de nieuwe vraag van die week

  
 

een discussie met Erik Akkermans (cultuur expert) over 
het effect van marktgericht denken op autonome kunst.

�k 17 feb. van 15:00 - 17:00 �r in Art Chapel2b
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