
 
Reglement 

Artphy AI-kunstprijs 

DOELSTELLING 

De prijs heeft als doel de AI-kunst meer bekend te maken en te stimuleren. De prijs wordt uitgereikt aan de 
kunstenaar van het meest oorspronkelijke AI-kunstwerk dat ingebracht wordt. De prijs bedraagt  4.000 
euro. De andere twee genomineerden ontvangen een bedrag van 1.000 euro. 

In 2023 wordt de prijs georganiseerd door de stichting Artphy. 

VOORWAARDEN 

INZENDING 

De inzending van de AI-beeldende kunstwerken mag bestaan uit digitaal geleverd: 

• Maximum 5 foto’s (Pdf-formaat) en/of Audio/video maximum 1 minuut (YouTube/Vimeo link in de pdf); 
• Artist statement en werkbeschrijving, maximaal 2 A4 pagina’s (Pdf); 
• Totale inzending maximaal 20 MB (evt via Wetransfer) 
• Het CV hoeft niet meegestuurd. 

De inzending samen met een ingevuld antwoordformulier voor 10 augustus 2023 naar prijs2023@artphy.nl 
e-mailen. Het formulier vind je op de website van Artphy  

BEOORDELING  

De jury van de Artphy AI-kunstprijs bestaat uit drie leden en een juryvoorzitter. Het uitgangspunt bij de 
samenstelling van de jury is dat de leden zelf werkzaam zijn in de (NFT)kunst en/of AI-wetenschap.  

Na de uiterste inzenddatum bekijkt de organisatie van de prijs of er geen directe betrokkenheid bestaat 
tussen de juryleden en (een of meer) kandidaten. Als dat het geval is, worden er in samenspraak met de 
partners maatregelen genomen om belangenverstrengeling te voorkomen.  

De jury komt minstens twee keer samen om de ingestuurde werken te bespreken. Na beoordeling van de 
werken besluit de jury welke kunstenaars genomineerd worden voor de prijs. Die kunstenaars worden zo 
snel mogelijk op de hoogte gebracht van de nominatie. Als kunstenaars voor 18 september 2023 niets van 
de jury vernemen, betekent dit dat ze niet genomineerd zijn. De prijswinnaar wordt publiekelijk bekend 
gemaakt tijdens de prijsuitreiking in oktober.  

Over de keuze van de jury is geen correspondentie mogelijk. De jury motiveert haar keuze in een 
juryrapport, dat voorgelezen wordt tijdens de uitreiking en dat na de prijsuitreiking op de website van 
Artphy wordt geplaatst.  

UITREIKING  

De prijsuitreiking vindt plaats in oktober 2023 in Artphy.  


