DesignMarkt
Liefhebbers van vintage design en twintigste-eeuwse kunst, kunnen op 10 en 11
november weer terecht bij het ICC te Gent, voor de DesignMarkt. Van betaalbare
gebruiksvoorwerpen tot master pieces voor collectioneurs, authenticiteit is
gegarandeerd en vele dragen de signatuur van kunstenaars. Ditmaal wordt er
extra aandacht besteed aan Italië, met een expostie van Joe Colombo en het
Design Museum Gent is weer van de partij met de pop-uptentoonstelling ‘Hidden Treasures’. Deze toont tien topstukken uit de permanente collectie van het
museum, ditmaal geselecteerd door Glenn Sestig. Net als in de afgelopen jaren
zijn er de White Box Live Performances van Belgische toparchitecten en kunt u
opnieuw uw eigen objecten gratis laten taxeren in de Expertise Corner. Goed
fotomateriaal is daarvoor voldoende..
DesignMarkt ICC Gent, ICC International Congres Center Ghent, Citadelpark
1, Gent, www.designmarkt.be, 10-11 t/m 11-11.

Maarten Van Severen: Top Mouton N° 02. Te zien op de DesignMarkt.

Antica Namur
Antica Namur, dat beschouwd wordt als een graadmeter voor de
Belgische kunstmarkt, opent in november weer de deuren met 120
exposanten uit België en daarbuiten. Uit Nederland zijn er stands
te zien van Becker Antiques V.O.F., Galerie Eufrazie, Ollis & Oostermeijer, The old Treasury en Van Schagen Antiquair. Na 36 jaar
heeft Antica Namur nog niets aan glans ingeboet en dit jaar is dat
meer dan ﬁguurlijk bedoeld. De eerste grote Belgische beurs van
het najaar heeft deze keer namelijk als thema ‘goud’. De mythe,
de dromen, de fascinatie en de symboliek, die door de eeuwen
heen verbonden werden met goud, zijn een dankbare kapstok
om de komende beurs aan op te hangen. De stands met juwelen,
decoratieobjecten en oude boeken, denk bij dat laatste aan het
goud op snee en andere vergulding, zullen dan ook bijzondere
aandacht krijgen.
Antica Namur,
Namur Expo,
Avenue Sergent Vrithoﬀ
2, Namen,
www.antica.
be, 10-11 t/m
18-11.

Rabiat Gabriel: Een
empirependule, in
verguld brons en
marmer. Te zien bij
Galerie Tercelin De
Joigny op Antica
Namur.
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Barbara Wijnveld: ‘Deep as a Well’, 2011. Acryl op doek, 120 x 120 cm.
©Bart Galerie, Amsterdam. Te zien op Art Gent.

Art Gent
Zoals u wellicht weet, maakt Lineart vanaf heden deel uit van
Art Gent, de nieuwe Vlaamse beurs voor design en moderne en
hedendaagse kunst. Opgedeeld in vijf verschillende afdelingen,
te weten ‘Young’, met (inter)nationale kunst van de 21ste eeuw,
de sectie ‘Focus op Nederland’ en ‘B.art’, met Belgische kunst na
1900. Geïnteresseerden in 20ste-eeuwse vintage en 21ste-eeuws
design, kunnen bij ‘Vintage + Design’ terecht. En tot slot is er
‘Lineart’, dat als vanouds (inter)nationale beeldende kunst uit de
20ste en 21ste eeuw presenteert. In totaal kan de bezoeker ongeveer 130 deelnemers verwachten, waarvan de meerderheid weliswaar uit België komt, maar toch ook een aantal uit Nederland, zoals Galerie Wilms (Venlo), Ververs Gallery (Amsterdam), Mark Peet
Visser Galerie (’s-Hertogenbosch), Galerie Jaap Sleper (Utrecht),
Freemen Gallery (Sluis) en Beukers Modern Art (Rockanje).
Art Gent, Flanders Expo, Maaltekouter 1, Gent,
www.artgent.be, 30-11 t/m 04-12.

