
Stad Brussel lanceerde een oproep tot Brusselse beeldende kunstenaars om de tweede editie van 
Carte de Visite|ARTopenKUNST te organiseren.  In het oude Vanderborghtgebouw zijn 630 werken 
van 210 kunstenaars te zien van 13 tot 15 februari 2015.

Op initiatief van de Schepen voor Cultuur van de Stad Brussel en door de Dienst Cultuur op touw gezet, 
worden 5 verdiepingen met 5.000 m² ter beschikking gesteld in het vroegere Vanderborghtgebouw,  
Schildknaapstraat, 50 - 1000 Brussel. Deze collectieve tentoonstelling  biedt de kunstenaars een grote 
zichtbaarheid en verhoogt bovendien de toegankelijkheid  voor het publiek.

Carte de Visite| ARTopenKUNST wil het creatieve talent van amateurs- en professionele kunstenaars in 
de hoofdstad in de verf zetten. Deze 2e editie onderstreept ook de politieke wil van het Schepenambt  
om een bredere toegankelijkheid en cultuurparticipatie te stimuleren door het organiseren van 
dergelijke evenementen. Dit jaar verenigt Carte de Visite| ARTopenKUNST  212 artiesten, 630 werken 
en waarschijnlijk enkele duizenden bezoekers.  

Het is voor sommigen een opportuniteit om voor het eerst hun werk te tonen.  En behalve 
ondersteuning van de creatie van amateurs kunstenaars of professionelen, maakt 
Carte de Visite| ARTopenKUNST het de kunstenaars ook mogelijk andere creatieve geesten te leren 
kennen en het publiek te ontmoeten. 

De tentoonstelling is vrij toegankelijk en de bezoekers kunnen er  werken van zeer diverse aard 
bezichtigen : 11 werken met gemengde technieken, 8 collages, 1 juweelstuk, 2 textielwerken, 14 
installaties, 11 tekeningen, 108 schilderijen, 37 foto’s, 2 projecties, 10 beeldhouwwerken en 2 
zeefdrukken. 

Activiteiten tijdens het weekend 

Een speels bezoek  onder de vorm van een parcours waarbij tieners van 12 tot 15 jaar spelenderwijs 
door de 5 verdiepingen op verkenning gaan door de tentoonstelling. 
De bezoekers kunnen via de  212 brievenbussen van de artiestenmuur berichtjes laten aan hun 
favoriete creatoren. 
Een stembureau dat geanimeerd wordt door tweetalige acteurs , nodigt het publiek en de kunstenaars 
uit hun stem uit te brengen voor hun lievelingswerk dat beloond wordt met de Publieksprijs en de 
Artiestenprijs.
Tenslotte is atelier KIDS er ook voor de creatieve expressie van de allerkleinsten.

« Vorig jaar was  Carte de Visite | ARTopenKUNST een groot succes, zowel bij de artiesten als het 
publiek. Ik kon het door dit enthousiasme niet nalaten  een nieuwe editie op poten te zetten in 
samenwerking met de dienst Cultuur.: een nieuwe prijs wordt door de artiesten overhandigd, 2 extra 
verdiepingen tentoonstellingsruimte en een nieuwe website. Ik verheug me op het feit dat zoveel 
kunstenaars de oproep hebben beantwoord en dus zoveel ontdekkingen, in petto hebben.! » aldus 
Karine Lalieux, Schepen voor Cultuur

Carte de VisiteARTopenKUNST : Meer dan 200 Brusselse kunstenaars 
stellen tentoon in het oude Vanderborght gebouw.



AGENDA :

13.02 
Vernissage : 18:00 > 20:00

14.02
Tentoonstelling : 11:00 > 19:00

15.02 
Tentoonstelling: 11:00 > 19:00 

Prijsuitreiking: 16:30
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www.expocartedevisite.be


