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Groeiende kunstbeurs Art Antwerp verwacht 

12.000 bezoekers 

 

De tweede editie van Art Antwerp is onder een goed gesternte gestart. De vip-opening op woensdag was een 

overweldigend succes en de beurs verwacht tot zondag minstens 12.000 bezoekers. 

“Op onze eerste editie vorig jaar haalden we net geen 10.000 bezoekers. Maar afgaande op de vele aanvragen voor 

de vip-opening rekenen we dit jaar op minstens 12.000 bezoekers. Ook uit de buurlanden verwachten we een 

grotere toestroom nu er weer vlot gereisd kan worden”, zegt beursmanager Nele Verhaeren. 

De eerste Art Antwerp in 2021 ontstond als antwoord op de noodsituatie die corona veroorzaakte. Omdat reizen een 

te groot risico werd, bezorgde Art Antwerp de belangrijkste Antwerpse en Belgische kunstgaleries een forum dicht 

bij huis. Ook enkele galeries uit de buurlanden tekenden graag present. Meteen kreeg Antwerpen voor het eerst een 

eigen beurs voor hedendaagse kunst. “Terecht, want Antwerpen heeft door zijn boeiende kunstscene, mode en 

gastronomie alle belangrijke troeven in handen”, gelooft Nele Verhaeren. 

Tweede editie 

De tweede editie van Art Antwerp behoudt de overzichtelijke schaal van de eerste editie en biedt plaats aan 68 

scherp geselecteerde galeries. Een kwart komt uit Antwerpen ,een kwart uit België. De rest komt uit de buurlanden, 

maar ook voor het eerst ook uit Engeland, Italië, Spanje en Zwitserland. 

De grote troef van Art Antwerp is dat het geen eindeloze opeenvolging van identieke stands biedt, maar dat de 

tentoonstellingen ruim bemeten zijn en natuurlijk in elkaar overvloeien. De meeste galeriehouders kozen er ook 

voor om slechts enkele artiesten te tonen zodat de bezoeker de kans krijgt om een beter inzicht te verwerven in de 

praktijk van hun kunstenaars. Zo deelt De Zwarte Panter zijn stand op in drie aparte zalen voor Fred Bervoets, Tom 

Liekens en Nick Andrew. Maurice Verbaet presenteert royale ensembles van René Guiette, Paul Van Hoeydonck en 

Hugo Claus. Valerie Traen maakt gul plaats voor de herontdekking van Ingrid Castelein. 
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Nick Andrews krijgt een aparte zaal van galerie De Zwarte Panter  — ©  FH 

 

Maurice Verbaet brengt een ensemble van Paul Van Hoeydonck uit de jaren vijftig.  — ©  FH 

Nogal wat galeries verkozen ervoor om hun jongste kunstenaars of nieuwe aanwinsten te lanceren. Zo selecteerde 

Base-Alpha werk van Veronika Pot en David Boon, die in de loop van 2023 een solo zullen krijgen in de galerie. 

Keteleer presenteert nieuw werk van Floris Van Look en Valgerdur Sigurdardottir van wie solo-exposities in 

voorbereiding zijn. De Antwerpse galerie Ponti bestaat zelf nog maar twee jaar en profileert zich met uitsluitend 

jongeren, die samen hun debuut op een kunstbeurs beleven. 
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De galeristen van Ponti presenteren schilderijen van Witold Vandenbroeck en betonsculpturen van Jef Meyer.  — © FH 

 

Wilfried Keteleer toont nieuw werk van Floris Van Look.  — ©  FH 

Art Antwerp zorgt ook voor extra evenementen. Plus-One Galerie liet Victor Verhelst een volledige stand in virtual 

reality maken. Tim Van Laere Gallery verwent het publiek vrijdag tussen 15 en 16 uur met signeersessie door Rinus 

Van de Velde en Ben Sledsens, die elk een nieuw boek uit hebben. 

Art Antwerp vindt plaats in Antwerp Expo tot zondag 18 december. 


