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Carte de Visite|ARTopenKUNST
De Stad Brussel zet haar beeldende kunstenaars in de schijnwerpers
Brussel, 18 februari 2014 – Op initiatief van Karine Lalieux, Schepen van Cultuur van
de Stad Brussel, stellen 200 Brusselse beeldende kunstenaars van vrijdag 21 tot
zondag 23 februari hun werk tentoon in het Vanderborghtgebouw. De gelegenheid? De
eerste editie van Carte de Visite|ARTopenKUNST, een nieuw gratis cultureel gebeuren!
Op een boogscheut van de Grote Markt krijgen 200 beeldende kunstenaars 4000 m² op 5
verdiepingen (in het Vanderborghtgebouw - Schildknaapstraat 50) om hun werk van vrijdag
tot zondag aan het grote publiek voor te stellen. Met 3 werken per kunstenaar telt de
tentoonstelling maar liefst 600 werken uit alle kunstdisciplines: schilderkunst, video,
beeldhouwkunst, fotografie, tekenkunst, digitale kunst, installaties, en nog zoveel meer …
stuk voor stuk facetten van de lokale hedendaagse professionele en amateurkunstenaars.
“Het artistieke en creatieve enthousiasme van de Stad is opmerkelijk! Er is in Brussel
kunstenaarstalent bij de vleet. Ik wilde hen een uitstalraam van topkwaliteit bieden die
tegelijk een plaats van uitwisseling en ontdekking kan zijn. Carte de Visite|ARTopenKUNST
is de perfecte gelegenheid, zowel voor de kunstenaars als voor het publiek, om elkaar tijdens
een weekend in een ontspannen sfeer te leren kennen!” onderstreept Karine Lalieux,
Schepen van Cultuur.
Het kunstenaarsparcours anders bekeken
Carte de Visite|ARTopenKUNST is het resultaat van een oproep die de dienst Cultuur op 31
oktober 2013 verstuurde naar professionele en amateurkunstenaars die op het grondgebied
van de Stad Brussel wonen of er hun atelier hebben. De reacties waren zo talrijk en
enthousiast dat het schepenambt voor Cultuur al snel deze nieuwe tentoonstellingsformule
bedacht. Carte de Visite|ARTopenKUNST vervangt immers het oude kunstenaarsparcours
VISIT, dat de hele Stad aandeed. “De oude formule van het kunstenaarsparcours - van deur
tot deur - was dan wel gezellig, maar was eigenlijk niet echt geschikt voor een grote stad als
Brussel. Met deze nieuwe formule brengen we kunstenaars uit alle wijken bijeen in het hart
van de Stad, in een originele tentoonstellingsruimte. Op die manier kunnen ze hun werk echt
tonen op een plaats die gemakkelijk toegankelijk is voor het publiek,” aldus Karine Lalieux.
Publieksprijs
Ook de bezoekers kunnen hun steentje bijdragen aan het evenement. Ze kunnen immers het
hele weekend lang stemmen op hun favoriete kunstenaar. De winnaar mag op
zondagnamiddag de publieksprijs ter waarde van 2000 euro in ontvangst nemen: “Een extra
duwtje in de rug van de Stad voor een van onze Brusselse talenten. Het publiek mag zijn
zegje doen en zal bijdragen tot het succes van deze eerste editie, die de rijke lokale kunst
hopelijk op een waardige manier in de schijnwerpers zal zetten!” besluit Karine Lalieux.
Vernissage, vrijdag 21 februari 2014 om 18 u
Tentoonstelling - zaterdag 22 en zondag 23 februari van 11 tot 19 u
Uitreiking publieksprijs - zondag 23 februari, 16.30 u
Gratis toegang
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