
ANNE/ 

Hallo, ik ben Anne Vierstraete. 

NELE/ 

Hallo, ik ben Nele Verhaeren. 

Wij zijn de directeurs van Art Brussels. 

Welkom op deze video die de persconferentie van Art Brussels op de beurs ter 

plaatse vervangt.  

 

 ANNE/ 

We hebben besloten om een ander format te gebruiken. Op dit moment 

hebben we al heel wat nuttige informatie die u zal helpen bij de voorbereiding 

van uw bezoek. Door deze informatie op voorhand te bekomen, kunt u zich 

onmiddellijk in de beurs onderdompelen van bij uw aankomst op Art Brussels, 

en kunt u zich concentreren op wat echt belangrijk is, namelijk kunst in het 

echt beleven! 

 

NELE/ 

Zoals u weet, maakt Art Brussels zijn langverwachte terugkeer in Tour & Taxis 

in het centrum van Brussel, en wel van donderdag 28 april tot zondag 1 mei 

2022. Door de pandemie hebben we Art Brussels twee keer moeten uitstellen, 

in 2020 en 2021. Tijdens deze periode hebben we alternatieven georganiseerd 

om de kunstgemeenschap levend te houden. Wij organiseerden de Art 

Brussels WEEK, met een Online Viewing Room en openingen van galeries. Maar 

er gaat niets boven het succes van een beurs. Een plek onder één dak waar een 

momentum wordt gecreëerd!  

 

 ANNE/ 

Het is precies om die reden dat wij afgelopen december Art Antwerp hebben 

gelanceerd – een absoluut succes – zelfs in wat men moeilijke tijden zou 

kunnen noemen. We brachten de artistieke gemeenschap samen in een meer 



regionaal concept dat 56 galeries omvatte, en verwelkomden bijna 10.000 

bezoekers.  

 

NELE/ 

Maar onze conclusie is dat er niets boven een persoonlijke ontmoeting gaat. 

De bereidheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten; samen in dezelfde ruimte 

zijn, je passie delen en het kunstwerk in het echt zien, wordt als minder 

vanzelfsprekend beschouwd, en is misschien daarom wel zo kostbaar. 

 

ANNE/ 

Art Brussels 2022 zal in volle glorie plaatsvinden en we zijn dankbaar voor de 

steun van Degroof Petercam als hoofdpartner. Wij worden overstelpt met 

internationale aandacht, voornamelijk vanuit de West-Europese 

kunstgemeenschap. Meer dan 28 buitenlandse groepen schreven zich in voor 

Art Brussels, zoals de vrienden van het Stedelijk Museum Amsterdam, MAMCO 

Genève, MUDAM Luxemburg, het Palais de Tokyo Parijs ...  om er maar enkele 

te noemen en ook enkele verzamelaars uit de VS en Azië besloten over te 

vliegen om een bezoek aan de Biënnale van Venetië te combineren met Art 

Brussels.  

 

NELE/ 

Art Brussels 2022 brengt 157 internationale galeries uit 26 verschillende 

landen samen. 88% van deze galeries heeft al vanaf het najaar 2019 een 

verbintenis met Art Brussels aangegaan. Zij waren toen geselecteerd door de 

International Gallery Committee en het Discovery comité, op basis van hun 

voorstel. De galeries hadden hun standpresentaties tot in de puntjes 

uitgewerkt en toen zagen wij ons helaas genoodzaakt één maand voor de start 

van de beurs af te zeggen. Sommige galeries hebben hun artistieke voorstel 

behouden, andere hebben besloten om voor Art Brussels 2022 iets totaal 

nieuws te presenteren. 

 

ANNE/ 



De galeries hebben ons laten weten dat, bij gebrek aan internationale 

tentoonstellingen, hun kunstenaars opnieuw deel willen uitmaken van een 

internationaal fysiek platform. Het resultaat was een recordaantal van 33 SOLO 

standpresentaties, maar er komen ook spannende nieuwe 

tentoonstellingsvoorstellen over onderwerpen als klimaatverandering, gender 

en seksuele identiteit, het lichaam, en vele andere. De selectiecomités hebben 

de voorstellen opnieuw bekeken en 18 nieuwe galeries voorgedragen om deel 

te nemen aan Art Brussels 2022.  

De 157 galeries zijn onderverdeeld in verschillende secties naar gelang de aard 
van de tentoongestelde kunstenaars. Dit helpt de bezoeker om een duidelijk 
overzicht van de plattegrond te behouden.   

 

NELE/ 

De curatoriële aanpak is een constante karakteristiek die de essentie van Art 

Brussels kenmerkt: in de DISCOVERY-sectie brengen 41 galeries een “dialoog” 

tussen twee kunstenaars of presenteren een eenpersoonstentoonstelling. Dit 

is NIEUW! Voorheen waren er veel meer groepstentoonstellingen.  Door het 

aantal kunstenaars te beperken, worden de galeries gedwongen een meer 

gerichte presentatie te verzorgen. Enkele voorbeelden zijn de Zuid-Afrikaanse 

kunstenaar Chris Soal bij Whatiftheworld Gallery uit Kaapstad; Ricardo van Eyk 

bij Tegenboschvanvreden uit Amsterdam, en de Belgische muzikant en 

kunstenaar Bent Van Looy bij de in Brussel gevestigde Super Dakota Gallery. 

 

ANNE/ 

Op INVITED verwelkomt Art Brussels 7 galeries die het model van de galerie 

herdenken door samenwerkingsverbanden aan te gaan, of nomadische of pop-

upruimtes in te richten.  

 

NELE/ 

REDISCOVERY telt 7 galeries die de aandacht vestigen op kunstenaars die met 

hun werk uit de 20e eeuw meer erkenning verdienen. Zo is er de abstracte 

schilder François Ristori bij QG Gallery uit Knokke, de Japanse Ayako Miyawaki 



bij de Parijse Galerie Frédéric Moisan, en Serge Vandercam bij Callewaert 

Vanlangendonck Gallery uit Antwerpen. 

 

ANNE/ 

PRIME omvat 103 galeries die mid-career en gevestigde kunstenaars 

tentoonstellen. Zoals reeds vermeld bevat de PRIME-sectie ook de SOLO-

subsectie.  Een aantal interessante namen op SOLO zijn Maarten Vanden 

Eynde bij Meessen de Clercq, Nathalie Du Pasquier bij Greta Meert, Paul 

McCarthy bij Xavier Hufkens, Koenraad Dedobbeleer bij Clearing, Jos De 

Gruyter & Harald Thys bij Mulier Mulier, en Aurélie Petrel bij Ceysson & 

Bénétière... 

 

NELE/ 

Art Brussels kent traditiegetrouw twee prijzen toe: de SOLO-prijs en de 

Discovery-prijs, beide met een verschillende jury van internationale 

deskundigen.  

De DISCOVERY-prijs, met de steun van Moleskine, gaat naar de winnende 

galerie met de beste standpresentatie van opkomende kunstenaars. De jury 

bestaat uit Katerina Gregos, artistiek directeur van het Nationaal Museum voor 

Hedendaagse Kunst (EMST) in Athene; Antony Hudek, directeur van het 

Museum Dhondt-Dhaenens (MDD) in Deurle in België, en Martha Kirszenbaum, 

onafhankelijk curator en schrijfster. 

 

ANNE/ 

De SOLO-prijs, met de steun van Hiscox, wordt toegekend aan de winnende 
kunstenaar met de beste standpresentatie. Wij zijn bijzonder verheugd hierbij 
de volgende juryleden te mogen aankondigen: Diana Campbell, artistiek 
directeur van de Samdani Art Foundation en hoofdcurator van de Dhaka Art 
Summit in Bangladesh; Dj Hellerman, curator van het Amerikaanse SCAD 
Museum of Art in Savannah Georgia, en Kasia Redzisz, artistiek directeur van 
KANAL- Centre Pompidou in Brussel. 



De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op de openingsdag rond 15.00 

uur.  

 

NELE/ 

U begrijpt nu waarom Art Brussels geprezen wordt als een van de meest 

interessante hedendaagse kunstplatformen in Europa en een mix zal blijven 

bieden van gerenommeerde galeries met een programma van gevestigde 

kunstenaars, en jongere galeries met een meer baanbrekend programma. 

Naast de presentaties van de galeries is Art Brussels uiteraard ook bijzonder 

trots om nog andere artistieke projecten, lezingen en vernieuwende 

initiatieven voor te stellen. 

 

ANNE/ 

Om met de artistieke projecten te beginnen, elk jaar sinds 2008 heeft Ruinart 

de artistieke herinterpretatie van zijn erfgoed toevertrouwd aan 

gerenommeerde hedendaagse kunstenaars. Dit jaar werd de Deense 

kunstenaar Jeppe Hein uitgenodigd voor een kunstenaarsresidentie in Reims 

om het huis, de wijngaarden en de krijtmijnen te ontdekken. 

 

NELE/ 

Art Brussels is de eerste internationale kunstbeurs waar de installatie Right 

Here, Right Now van Jeppe Hein te zien zal zijn. Hij stelt een ervaring voor die 

onze vijf zintuigen aanwakkert. De bezoeker gaat een interactie aan met het 

werk doordat hij of zij er deel van gaat uitmaken. 

 

ANNE/ 

Jeppe Hein wil ons eraan herinneren dat de natuur de essentie van champagne 

is, het is een duurzaam proces. Het verhaal dat hem interesseert heeft 

betrekking op de aard van het menselijk bestaan en op de eigenlijke aard van 

alle bestaan. De productie van champagne is daar een metafoor van. 

 



NELE/ 

Een andere jarenlange partner van Art Brussels is de Fédération Wallonie 

Bruxelles. Bij elke editie van de beurs bieden zij de mogelijkheid aan een duo, 

bestaande uit een kunstenaar en een curator, om een standproject van 50 

vierkante meter op Art Brussels te realiseren. Zij geven dus grootschalige 

internationale bekendheid aan een kunstenaar die niet door een van de 

deelnemende galeries wordt vertegenwoordigd en internationaal nog niet 

bekend is. 

 

ANNE/ 

Kunstenaar Valérian Goalec en curator Maud Salembier werden via een oproep 

tot kandidatuurstelling verkozen met hun project getiteld My, Our, Yours. De 

tentoonstelling reflecteert op de vorm van gebruiksvoorwerpen die, eenmaal 

uit hun oorspronkelijke context verwijderd, een poëtisch absurde sculpturale 

gedaante aannemen. Ze richten zich ook op openbare ruimten en processen 

van samenzijn met anderen, en meer in het bijzonder op de manier waarop er 

met ruimte wordt omgegaan op kunstbeurzen. 

 

NELE/ 

Sinds 2016 biedt onze partner STIBBE, een toonaangevend onafhankelijk 

advocatenkantoor, zijn lounge aan voor een tentoonstelling die gekoppeld is 

aan de Biënnale van Venetië. Dit jaar stelt Sam Steverlynck een tentoonstelling 

samen onder de titel L'Oeuvre et son double, met werken van verschillende 

kunstenaars die deelnemen aan de Biënnale van Venetië van dit jaar en 

vertegenwoordigd worden door galeries die deelnemen aan Art Brussels. Een 

aantal van de geselecteerde kunstenaars toont werken die uit een soortgelijke 

serie komen als diegene die in Venetië te zien is. Anderen spelen met de notie 

van het dubbel, de kopie, of het spiegelbeeld.  

 

ANNE/ 

Op de Biënnale van Venetië wordt België dit jaar vertegenwoordigd door de in 

Mexico City gevestigde Belgische kunstenaar Francis Alÿs. De video Duett van 

Francis Alÿs uit 1999, een video die hij maakte in samenwerking met Honoré 



d'O, laat de bezoeker verder kennismaken met het concept van de 

tentoonstelling L'Oeuvre et son Double op Art Brussels.   

 

NELE/ 

Iets nieuws nu, op het gebied van anti-witwaspraktijken in de kunstindustrie. 

De vijfde Europese anti-witwasrichtlijn bepaalt dat zodra de aan- of verkoop 

van een of meer voorwerpen een totaalbedrag van 10.000 euro overschrijdt, 

zowel verkopers als kopers van kunstwerken moeten voldoen aan het “ken-

uw-klant”-beginsel (KYC – Know Your Customer).  

 

ANNE/ 

Art Brussels erkent het potentieel van een partnerschap met artpass ID om de 

reputatie van de kunstmarkt te vrijwaren en het vertrouwen en de 

transparantie in de kunstsector te versterken zonder de administratieve 

procedures voor de actoren van de kunstmarkt, inclusief de kunstbeurzen zelf, 

te verzwaren. 

De door artpass ID ontwikkelde app is een gebruiksvriendelijke alles-in-één 

oplossing waarmee met één klik aan de AML en KYC-verplichtingen kan 

worden voldaan.  

 

NELE/ 

Art Brussels is de eerste kunstbeurs die exposanten en verzamelaars een 

geïntegreerde globale oplossing biedt om de verplichtingen die voortvloeien 

uit de vijfde Europese anti-witwaswetgeving gemakkelijker na te komen. 

 

ANNE/ 

Een ander nieuw onderwerp op de beurs is natuurlijk blockchaingerelateerde 

kunst. Met de ontwikkeling van digitale kunst op de blockchain zien we een 

grote paradigmaverschuiving en ontstaan er in recordtijd kansen voor vele 

spelers die actief zijn op de kunstmarkt. Het is een omgeving die in dit stadium 

nog niet gestabiliseerd is en, omdat zij nogal abstract overkomt, mensen kan 

afschrikken.  



 

NELE/ 

Voor deze editie werkt Art Brussels samen met web3-partner PARALLEL. Art 

Brussels stelt werken voor van minstens 6 galeries die begonnen zijn met de 

presentatie van NFT's.  PARALLEL presenteert een selectie van belangrijke 

werken van hedendaagse kunstenaars die hun intrede doen in de NFT-wereld.  

Deze selectie van werken zal toegankelijk zijn tijdens en na Art Brussels.   

 

 ANNE/ 

De Parallel-stand bevindt zich in het centrum van de beurs en zal fungeren als 

een NFT “touch point”. Het doel is om toekomstige NFT-verzamelaars en 

bezoekers die nieuwsgierig zijn naar op blockchain gebaseerde kunstpraktijken 

te informeren, voor te lichten en te ondersteunen. Parallel assisteert bij het 

aanmaken van portefeuilles, aankopen, en ruimere vragen rond kunst en 

crypto. 

 

NELE/ 

De gepresenteerde werken zijn baanbrekende voorbeelden van hoe 

kunstenaars betrokken zijn bij de blockchain en NFT's.  Van Jonas Lund, die het 

conceptueel ontwrichtende potentieel van NFT's op de carrière en praktijk van 

een kunstenaar heeft onderzocht, tot Sarah Friend, die met haar experimenten 

met slimme contracten de notie van “eigendom” tot het uiterste heeft 

gedreven.   

 

ANNE/ 

Voor ons is het belangrijk de rol van NFT's in de kunstwereld te onderzoeken, 

niet als een instrument voor speculatie, maar meer als een nieuw terrein voor 

verkenning en ontdekking, waar originele praktijken kunnen ontstaan en 

nieuwe energieën worden aangewend om kunst te maken, te presenteren en 

te verkopen. 

Deze thema's zullen aan bod komen in de lezingenreeks die Art Brussels en 

Parallel, in samenwerking met iMAL, het Brusselse gerenommeerde 



kunstcentrum voor digitale culturen en technologie, tijdens de beurs op vrijdag 

29 en zaterdag 30 april bij iMAL zullen brengen. 

 

NELE/ 

Art Brussels vindt plaats terwijl Oekraïne wordt geconfronteerd met een 

ondraaglijke menselijke tragedie onder de aanvallen van de Russische 

invasiemacht. Art Brussels betuigt zijn steun aan Oekraïne en vroeg Dan 

Perjovschi, Roemeens kunstenaar en vredesactivist, vertegenwoordigd door 

Galerie Michel Rein, om een reeks buttons te ontwerpen. Dan Perjovschi stelde 

10 ontwerpen voor.  De buttons zullen worden verkocht op Art Brussels en de 

totale opbrengst van de verkoop zal worden geschonken aan Oekraïne 12-12, 

als hulp aan de slachtoffers van de oorlog. 

 

ANNE/ 

In samenwerking met de Michel Rein Gallery zal Dan Perjovschi ook de 

originele tekeningen verkopen en de opbrengst schenken aan Logs, een 

vereniging in Roemenië die Oekraïense vluchtelingen helpt. 

 

NELE/ 

We zijn opnieuw verheugd onze samenwerking met Artsy te mogen 

aankondigen, de grootste wereldwijde online marktplaats voor het kopen, 

verkopen en ontdekken van kunst van toonaangevende kunstenaars.  

 

ANNE/ 

Om bezoekers wegwijs te maken op het Artsy-platform, stelt Art Brussels graag 

de Curated Highlights voor, een selectie kunstwerken gepresenteerd door 

prominente kunstkenners. Voor Art Brussels 2022 op Artsy hebben de in 

Antwerpen gevestigde Indische verzamelaar Ravi Bhansali en Cédric Fauq, 

hoofdcurator van CAPC, Musee d'Art Contemporain de Bordeaux, aanvaard om 

hun persoonlijke favorieten met het publiek te delen. 

 



NELE/ 

Art Brussels staat synoniem voor een viering van hedendaagse kunst in de hele 

stad. Talrijke particuliere- en overheidsinitiatieven zijn op dit moment 

afgestemd. De dag voor de opening, op woensdagavond, zullen de 

deelnemende Brusselse galeries hun openingsuren verlengen van 18.00 tot 

21.00 uur. Dit is de perfecte gelegenheid om de uitzonderlijke 

tentoonstellingen in de galerieruimten te ontdekken en de heel bijzondere 

sfeer van de stad op te snuiven.   

 

ANNE/ 

En we hebben nieuws voor u in verband met 2023! 

2022 is inderdaad onze laatste editie bij Tour & Taxis. De 39e editie van Art 

Brussels, die plaatsvindt van 20 tot 23 april 2023, wordt gehouden op de site 

van Brussels Expo, een erfenis van de Brusselse wereldtentoonstellingen van 

1935 en 1958.  

 

 

NELE/ 

Art Brussels vindt al 26 jaar – van 1989 tot 2015 – plaats in Brussels Expo. In 

2023 zal Art Brussels Paleis 5 in gebruik nemen, de meest emblematische hal 

van Brussels Expo, een getuigenis van de art déco-architectuur, pal tegenover 

het Atomium, het nationale symbool van België. Wij kijken ernaar uit om de 

indeling van Art Brussels opnieuw uit te tekenen met het oog op onze 

verhuizing naar onze nieuwe locatie. 

 

ANNE/ 

Tenslotte hebben we nog een wijziging aan te kondigen, die betrekking heeft 

op het management van Art Brussels.  

 

Het lijkt alsof het gisteren was, maar ik ben in augustus 2013 bij Art Brussels 

begonnen. De afgelopen 9 jaar heb ik me met passie en toewijding ingezet 

voor het succes van Art Brussels. Het is een ongelooflijk spannende reis 

geweest, met veel uitdagingen en niet één jaar als een ander. Het mooiste 



aspect van deze functie en de grote voldoening die ik in de loop der jaren heb 

mogen ervaren, komt voort uit de verrijkende ervaring van het nauw 

samenwerken met een geweldig team. 

Het was meteen duidelijk wie mijn positie zou opvolgen wanneer ik zou 

besluiten een stap opzij te zetten. Vandaag is het zover en ik ben oprecht blij 

en vereerd te mogen aankondigen dat Nele Verhaeren vanaf 1 juli de teugels 

van Art Brussels en Art Antwerp in handen zal nemen. Nele is de ideale 

kandidaat om de toekomst van de twee kunstbeurzen die deel uitmaken van 

de Easyfairs Group richting te geven. Wij hebben samengewerkt als een 

fundamenteel complementair duo, strategisch op elkaar afgestemd en vaak 

met veel plezier. Ik ben zeer dankbaar voor deze buitengewone samenwerking 

gedurende al die jaren. 

 

NELE/ 

Dank je, Anne. Ik ben het ermee eens dat we samen een geweldige tijd hebben 

gehad, met een lach en een traan. We hebben zoveel gedeeld; het organiseren 

van een kunstbeurs is een echt avontuur met vele uitdagingen op alle niveaus. 

Het is zo belangrijk om voortdurend ideeën en gedachten te kunnen delen en 

uitwisselen, omdat de wereld waarin wij leven continu en razendsnel 

verandert. Wij zijn inderdaad een complementair duo dat elkaar nodig heeft 

als klankbord, en daarom ben ik echt blij te kunnen meedelen dat Anne ook in 

de toekomst bij ons aan boord zal blijven, in een freelance rol als senior 

advisor voor Art Brussels en Art Antwerp, en tevens als verantwoordelijke voor 

allianties en partnerships.  

 

ANNE+NELE 

We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen op Art Brussels 2022! 

 


