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Art Brussels lanceert Art Antwerp

Van 16 tot 19 december 2021 in Antwerp Expo
Art Brussels lanceert Art Antwerp, een
hedendaagse kunstbeurs in Antwerpen
met 59 galeries. Art Antwerp zal
plaatsvinden van donderdag 16 tot en met
zondag 19 december 2021 in Antwerp
Expo.
Na een lange periode zonder events als
gevolg van de pandemie, herrijzen
kunstbeurzen opnieuw in verschillende
steden ter wereld. Ook kunstliefhebbers
staan terug te popelen om kunst te
beleven en interactie te vinden met de
artistieke community. Vanuit dit
vertrekpunt en om de regionale
kunstmarkt te ondersteunen, lanceert Art
Brussels Art Antwerp die alvast
enthousiast onthaald wordt door
professionals in de hedendaagse
kunstwereld.
De beurs zal, gezien de huidige
omstandigheden, georganiseerd worden op een kleinere schaal, met een focus op
België en de buurlanden. Dat de keuze op Antwerpen valt, is geen toeval. Antwerpen
staat internationaal bekend als een bruisende stad die enkele van de meest
prominente Belgische musea en talrijke galeries huisvest. Het is daarnaast een
hotspot voor jonge en gevestigde kunstenaars, maar ook voor foodies, avantgardistische modeliefhebbers en ander creatief talent.
Managing director Anne Vierstraete en co-director Nele Verhaeren: "We kijken
ernaar uit om opnieuw galeristen en verzamelaars samen te brengen ter gelegenheid
van Art Antwerp. Het gaat om een kleinschalige beurs met spelers die lokaal
verankerd zijn, maar ook een aantal grote internationale namen. 30% van de spelers
komt uit het buitenland, en dan in het bijzonder uit de buurlanden. We merken dat er
steeds meer nood is aan face-to-face ontmoetingen in de kunstensector en Art
Antwerp biedt hiervoor het ideale format terwijl ook een maximale veiligheid

verzekerd kan worden. Art Antwerp zal een hybride vorm aannemen; samen met
Artsy zal er een belangrijk online aanbod zijn. De lancering van Art Antwerp is
uitdagend en tegelijk opwindend. We zijn immens gelukkig om de kans te hebben om
onze loyale kunst community samen te kunnen brengen voor het einde van het jaar,
en voor de komende editie van Art Brussels in 2022."
In het Hosting Committee zetelen:
Michael Callies (van dépendance, Brussel), Rodolphe Janssen (van rodolphe
janssen, Brussel), en Nina Hendrickx (van Zeno X, Antwerpen).
"We zijn blij met dit nieuwe initiatief van Art Brussels. Aangezien er geen
internationale hedendaagse kunstbeurs meer plaatsvond in België sinds Art Brussels
in april 2019, is het dringend tijd om terug op grotere schaal, in België, contact te
zoeken met collega's, verzamelaars en kunstliefhebbers. Art Antwerp biedt de
perfecte gelegenheid om aan deze vraag te voldoen, onder de vorm van een sterke
beurs die beantwoordt aan alle veiligheidsvoorschriften. Galeries kunnen bovendien
uitsluitend deelnemen op uitnodiging, waardoor we een kwalitatieve, evenwichtige
selectie aan deelnemers kunnen voorstellen op basis van profiel en locatie.", klinkt
het bij de leden van het Hosting Committee.

De lijst van galeries voor Art Antwerp bestaat uit:
Ballon Rouge Collective Brussels | Baronian Xippas Brussels | Base-Alpha
Antwerp | Bernier/Eliades Athens, Brussels | C L E A R I N G Beverly Hills,
Brussels, New York | Campoli Presti London, Paris | Clages Cologne | De Brock
Knokke | Kristof De Clercq Ghent | dépendance Brussels | DMW Gallery Antwerp |
Dürst Britt & Mayhew The Hague | Dvir Brussels, Tel Aviv | Everyday Gallery
Antwerp | gallery FIFTY ONE Antwerp | Thomas Fischer Berlin | FRED&FERRY
Antwerp | Annie Gentils Antwerp | Geukens & De Vil Antwerp, Knokke | Laurent
Godin Paris | Hopstreet Brussels, Deurle | Michael Janssen Berlin | rodolphe
janssen Brussels | KETELEER Antwerp, Brasschaat, Otegem | Parisa Kind
Frankfurt | Irène Laub Brussels | Lelong & Co. New York, Paris | Harlan Levey
Projects Brussels | Galerie Ron Mandos Amsterdam | Jaqueline Martins Brussels,
São Paulo | MARUANI MERCIER Brussels, Knokke, Zaventem | Greta Meert
Brussels | Meessen De Clercq Brussels | Kamel Mennour London, Paris | Nino
Mier Brussels, Cologne, Los Angeles, Marfa | Nagel Draxler Berlin, Cologne,
Munich | Nosbaum Reding Brussels, Luxembourg | Nathalie Obadia Brussels,
Paris | PLUS-ONE Antwerp | QG GALLERY Knokke | Rossicontemporary Brussels
| Semiose Paris | Sies + Höke Düsseldorf | Sorry We're Closed Brussels | Stems
Gallery Brussels | Super Dakota Brussels | Templon Brussels, Paris | Galerie
Elisabeth & Klaus Thoman Innsbruck, Vienna | Transit Mechelen | valerie_traan
Antwerp | Sofie Van de Velde Antwerp | Tim Van Laere Antwerp | Maurice Verbaet
Knokke | Nadja Vilenne Liège | Philipp von Rosen Cologne | Fons Welters
Amsterdam | Barbara Wien Berlin | Zeno X Antwerp | De Zwarte Panter Antwerp

Covid-19 Veiligheid

Easyfairs, de groep waartoe de beurzen Art Brussels en Art Antwerp behoren, is een
internationale topspeler in de beurzensector. De afgelopen maanden heeft Easyfairs
zwaar geïnvesteerd om veiligheidsprocedures te ontwikkelen zodat alle beurzen op
de meest veilige manier georganiseerd kunnen worden. Het ging hiervoor een
samenwerking aan met SGS, een bedrijf dat wereldwijd gerenommeerd is inzake
veiligheid. SGS zal er ook tijdens Art Antwerp op toezien dat alle veiligheids- en
hygiënevoorschriften worden nageleefd.
Foto: Nele Verhaeren (links) en Anne Vierstraete (rechts), directors van Art Brussels
en Art Antwerp, in de hal van Antwerp Expo.
Praktische informatie:
Data
Art Antwerp vindt plaats van donderdag 13 tot en met zondag 19 december 2021
Openingsdagen:
Donderdag 16 december: preview van 10u tot 16u en vernissage van 16u tot 20u.
Bezoekersdagen:
Zaterdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 december: van 11u tot 19u
Locatie
Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen, België
Antwerp Expo is makkelijk bereikbaar via de snelwegen van en naar Brussel, WestVlaanderen en Nederland. Bovendien beschikt Antwerpen over een Thalys-halte op
het traject Parijs - Amsterdam.
Tickets: www.art-antwerp.com (Online registratie verplicht – Tickets online
beschikbaar vanaf 2 november 2021)
OVR op Artsy: van 14 december tot 22 december 2021

Instagram @artantwerp / @artbrussels
Website www.art-antwerp.com
Wij kijken er naar uit u te verwelkomen voor Art Antwerp 2021!
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