
 

 

 

Persbericht 

Art Brussels, Belgie’s meest belangrijkste internationale 

kunstbeurs, noodgedwongen uitgesteld tot april 2021  

 

Vrijdag 23 – Zondag 25 April 2021 
Opening: Donderdag 22 April 2021 

 
 

Op woensdag 15 april 2020 heeft de Belgische Nationale Veiligheidsraad de maatregelen 

om het coronavirus te bestrijden verlengd. Dit houdt ook in dat massa-evenementen niet 

mogen doorgaan tot en met 31 augustus.  

De 38ste editie van Art Brussels, die zoals steeds zou doorgaan in april in de prachtige 

hallen van Tour & Taxis, werd in eerste instantie uitgesteld naar eind juni. Door de recente 

beslissing van de regering ziet Art Brussels zich, wegens overmacht, genoodzaakt om de 

hedendaagse kunstbeurs uit te stellen tot april 2021. 

Art Brussels zou dit jaar een prachtige editie worden met een scherpe wel overwogen 

selectie van Belgische en internationale galeries, diverse uitzonderlijke artistieke 

nevenprojecten geprogrammeerd in samenwerking met ondersteunende en zeer 

gewaardeerde partners van de beurs, waaronder hoofdpartner Degroof Petercam die een 

nooit eerder in België getoonde video-installatie van Bill Viola voorzag, met het werk The 

Dreamers (2013). Het tonen van de installatie kon inmiddels reeds bevestigd worden voor 

de editie 2021. 

Tot op het laatste ogenblik heeft het Art Brussels team zich volop ingezet en de hoop nooit 

laten varen. De desillusie, de frustratie en het gevoel van machteloosheid zijn groot, maar de 

strenge maatregelen worden – wereldwijd - niet zomaar genomen, ze zijn noodzakelijk om te 

voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Ook voor Art Brussels komt ieders 

gezondheid op de allereerste plaats.  

Economisch is de globale kunstwereld enorm getroffen :  kunstenaars, galeries, 

kunstinstellingen, kunstbeurzen en vele betrokkenen van de talloze nevenactiviteiten, allen 

ondergaan ze de gevolgen van het coronavirus… Maar als iedereen de maatregelen strikt 

naleeft komt er misschien een nieuwe, uitdagende en zelfs meer interessante wereld.  

Art Brussels zet nu al alles op alles om in 2021 de beste versie van zichzelf neer te zetten. 

De beurs geniet een trouwe achterban met verzamelaars, kunstliefhebbers en diverse 

actoren uit de kunstwereld en ver daarbuiten die, als ambassadeurs van Art Brussels,  zeker 

present zullen tekenen in 2021. Tot dan blijft de beurs graag een actieve rol spelen in de 

internationale, hedendaagse kunstscene. Ook in 2021, zal Art Brussels haar divers publiek 

met artistieke en betekenisvolle content weten te verrassen en te boeien.  
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