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“Elke nieuwe editie moet verrassend zijn en een verbetering van die 
ervoor”, zegt Nele Verhaeren, sinds juni managing director van Art 
Brussels en Art Antwerp. “Art Antwerp 2021 ontstond imidden in de 
Covid-periode, maar de reacties van exposanten en bezoekers en een 
gezonde dosis zelfkritiek zorgden voor een jubelend resultaat. Of deze 
Art Antwerp 2022 dan weer een vervolg zal krijgen, hangt enkel af van 
deze editie.” 

TEKST: ELS BRACKE

Art Antwerp

We zijn altijd op zoek naar 
kwalitatieve galeries, maar 
voor een beurs is er ook het 
marktgegeven, waarin agen-

da’s, economische factoren én concurren-
tie een rol spelen.” 
Het grote verschil tussen Art Brussels en 
Art Antwerp is de selectie, zo vertelt ze. 
“Bij Art Brussels voeren we internationaal 
campagne, waarbij we aan galeries vragen 
om zich met een artistiek project kandi-
daat te stellen. Dan volgt op een specifiek 
moment een selectie, waarbij er van de 400 
kandidaten een 150tal overblijven. Voor 
Art Antwerp stappen we dit jaar weliswaar 
af van het lokale idee en breiden we uit 
naar Europa, maar we blijven kleinscha-
lig, met twee hallen en veel ruimte. We 
werken hierbij bovendien met een hosting 
committee bestaande uit Myriam Attali 
van Galerie Lelong & Co. (Parijs en New 
York), Jason Poirier van PLUS-ONE Galle-
ry (Antwerpen) en Alexia van Eyll van Nino 
Mier Gallery (Los Angeles, Brussel, New 
York en Marfa), dat andere collega-galeries 
inviteert. Wie wordt uitgenodigd, is erbij 
en wat telt is de perceptie die een galerie 
uitstraalt, niet het programma dat die wil 
brengen. Elke deelnemer op Art Antwerp 
heeft bovendien carte blanche om zijn 
stand te vullen, terwijl op Art Brussels het 
volledige plaatje op het moment van de 
selectie is gekleurd.” 

we ook sterkere, op Antwerpen gerichte 
off-activiteiten aanbieden met het recent 
geopende KSMKA als groot extra om een 
Antwerpse kunstdag te vervolmaken.” 
Galeries die zich echt richten op een bui-
tenlands publiek kiezen voor Art Brussels, 
terwijl grote galeries die genegen zijn aan de 
Antwerpse vibe beide zullen aandoen. Ver-
haeren: “Waar Art Brussels een redelijk vast 
stramien heeft, brengt Antwerpen nieuwe 
namen. Sébastien Bertrand, Mieke van Scha-
ijk, Newchild Gallery, galerie lange + pult, 
Thomas Brambilla en Stigter Van Doesburg 
zijn profielen die kwaliteit brengen maar niet 
direct als grote naam in je hoofd opkomen.”

VERRASSINGEN
Ons kent ons, zou het lijken, maar tegelijk 
zorgen grote namen voor welkome verras-
singen op de beursvloer. Zo bekostigt Tim 
Van Laere Gallery de stand van PONTI, 
een jonge galerie die haar beursbudget 
al besteedde op Art on Paper. Van Laere 
vroeg eveneens om naast elkaar op de 
beurs te staan, om de galerie als het ware 
in het zog van zijn succes mee te nemen. 
Sorry We’re Closed doet een common 
booth-presentatie met Alegría uit Barce-
lona in een gedeeld soloproject. Toch blijft 
de beurs een lokale sfeer houden. “Van de 
65 exposanten zijn er vijftien Antwerpe-
naren”, zegt Verhaeren. “Dit jaar kunnen 

Art Antwerp breidt uit met Europees 
aanbod, maar de beurs blijft een lokale 
vibe uitstralen.

Carte 
blanche voor 
hedendaagse 
kunst

 Todd Bienvenu, Beatitudes, 2021, olieverf en waskrijt op doek, 193 x 170 cm.  © De kunstenaar en Sébas-
tien Bertrand.

Khushna Sulaman-Butt, Ascension, olieverf op doek, 240 x 180 cm, 2020. © De kunstenaar en Newchild Gallery.

Dennis Tyfus, Wait For Me, Luc!, 2022, kleurpot-
lood op papier, 148 x 120 cm. © De kunstenaar 
en Tim Van Laere Gallery.
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BEZOEKEN

Een twaalftal solo’s is er te zien, waarmee 
galeries context en inhoud geven aan hun 
kunstenaars maar ook aan de beurs. “gale-
risten benadrukken altijd de kwaliteit van 
het Belgische publiek en zijn verzamelaars, 
een groot verschil met sommige buiten-
landse beurzen zoals Miami, waar men op 
zoek gaat naar een rood werk dat past bij 
de canapé”, zegt de directeur. “We werken 
niet met secties en je hebt eigenlijk geen 
plattegrond nodig. Grote en minder be-
kende namen staan zij aan zij en iedereen 
zal gezien worden dankzij de schaal van 
deze beurs. We hopen op 12.000 bezoekers 
maar uiteraard ook dat er verkoop zal zijn. 
Dat tezamen maakt dat Art Antwerp 2022 
opnieuw een vervolg zal kennen.”

‘De reacties van 
exposanten en 
bezoekers en een 
gezonde dosis 
zelfkritiek zorgden 
voor een jubelend 
resultaat’ 

Maggi Hambling, Curling Wave, 2021. © De kunstenaar en Thomas Brambilla.

Lara Gasparotto ‘Autoportrait Noye’, 2022, unica, 30 cm. © De kunstenaar en Stieglitz19.

Thomas Kiesewetter, Zonder titel, 2022, metaal, hout en verf, 55 x 29 x 38 cm. 
© De kunstenaar. Gemeenschappelijke solopresentatie van Galeria Alegria 
(Barcelona) en Sorry We’re Closed (Brussels). 

Oscar Santillán, Carte du ciel, 2019, gevonden doek vastgehouden door meteorieten in de vorm van nagels, 
75 x 75 x 6 cm. © De kunstenaar en Copperfield.

Till Rabus, Diorama (écureuil), 2022, olieverf op doek, 
70  x 50 cm. © De kunstenaar en Galerie Lange + 
Pult. Foto: SullyBalmassie.

‘Grote en minder bekende namen 
staan zij aan zij en iedereen zal 
gezien worden dankzij de schaal 
van deze beurs’

Nele Verhaeren

Nele Verhaeren verdiende ooit haar 
sporen bij Mu.ZEE en de kunstcollec-
tie van de Nationale Bank, om vijftien 
jaar geleden haar passie voor heden-
daagse kunst vorm te geven binnen 
de organisatie van Art Brussels. Tot 
nu toe meer achter de schermen 
waar ze vooral de belangen van de 
galeries diende, maar sinds kort 
treedt zij meer op de voorgrond, als 
managing director van Art Brussels 
en Art Antwerp. Die functie deelt ze 
met een sterk team. Verhaeren: “Een 
kunstbeurs organiseren lukt alleen 
als iedereen bereid is die extra mile 
te lopen.” Foto: David Plas.


