Persbericht: BelgianArtPrize
Een nieuwe strategie voor een internationale ambitie
Sinds 1950 organiseert de vzw De Jonge Belgische Schilderkunst – Contemporary Art – La Jeune
Peinture Belge, een groep kunstliefhebbers, professionals en verzamelaars, in nauwe samenwerking
met het Paleis voor Schone Kunsten een tweejaarlijkse Prijs die kunstenaars in België ondersteunt en
hen een internationaal platform biedt.
In 2017 werd de focus van de Prijs verlegd en worden onder de nieuwe naam BelgianArtPrize,
getalenteerde toonaangevende kunstenaars ondersteund, boeiende tentoonstellingen georganiseerd,
en worden de kunstenaars aangemoedigd om hun carrière en netwerk internationaal verder uit te
bouwen. De vzw De Jonge Belgische Schilderkunst wil zich als facilitator inzetten op het versterken
van de internationale uitstraling van de BelgianArtPrize en de laureaten. Ze creëert hiertoe een
platform om ontmoetingen en uitwisselingen op poten te zetten tussen de finalisten, verzamelaars en
nationale en internationale experts uit de kunstwereld. Ook wil de vzw de link leggen naar andere
belangrijke Europese kunstprijzen.

BelgianArtPrize 2017
In aanloop van de nieuwe editie van de prijs, stelde de vzw De Jonge Belgische Schilderkunst een
comité van hedendaagse kunstexperten samen die werden uitgenodigd elke 5 kunstenaars voor te
dragen. Uit deze longlist koos de nationale jury die in 2017 bestaat uit de museumdirecteurs Denis
Gielen (MAC’s), Dirk Snauwaert (WIELS), Phillip Van den Bossche (Mu.ZEE) en Philippe Van
Cauteren (S.M.A.K.) en de kunstverzamelaars Gaël Van Lierde-Diercxsens, Frédéric de
Goldschmidt en Tanguy Van Quickenborne, vier finalisten van de BelgianArtPrize 2017: Edith
Dekyndt, Simona Denicolai & Ivo Provoost,Otobong Nkanga en Maarten Vanden Eynde. Deze
kunstenaars worden uitgenodigd om nieuwe werken te creëren en tentoon te stellen in het Paleis voor
Schone Kunsten van 17 maart tot 28 mei 2017.
Op 19 april kiest de internationale jury uit de vier finalisten de winnaar van de BelgianArtPrize. Deze
jury bestaat uit Beatrix Ruf (Directrice van het Stedelijk Museum Amsterdam), Hans Ulrich Obrist
(Artistiek Directeur van de Serpentine Galleries in Londen) Dieter Roelstraete (Co-curator van
Documenta 14, Athene en Kassel) en de kunstverzamelaars zijn Mimi Dusselier (al 30 jaar betrokken
en begaan met de beeldende kunsten) en Estelle Francès Lasserre (Fondation d’Entreprise Francès,
Senlis).
De internationale jury wordt voorgezeten door Sophie Lauwers (Head of Exhibitions BOZAR/Paleis
voor Schone Kunsten) en Roland Gillion Crowet (Voorzitter van de vzw De Jonge Belgische
Schilderkunst- Contemporary Art).
De winnaar van de BelgianArtPrize ontvangt een bedrag van € 25.000, gefinancierd met de dotatie van
de Prijs Crowet.
Met de ING Public Prize wordt het publiek uitgenodigd van 17 maart tem 19 april voor haar favoriete
kunstenaar te stemmen die een bedrag van € 10.000 zal mogen ontvangen.
De officiële proclamatie en prijsuitreiking zal plaatsvinden in het Paleis voor Schone Kunsten op 19
april 2017 om 18u30.

Een historische prijs
De geschiedenis van de Jonge Belgische Schilderkunst start op 9 februari 1950. Belgische
kunstliefhebbers, -critici en -verzamelaars stichtten deze vereniging zonder winstoogmerk. Sinds 1984
is Baron Gillion Crowet de voorzitter. Het doel van de vzw was om met de tweejaarlijkse kunstprijs de
hedendaagse creatie aan te moedigen en om jonge kunstenaars op de kaart te zetten. Het Paleis voor
Schone Kunsten is van bij de oprichting partner van de Prijs. Met de steun van ING Bank stelt het
Paleis voor Schone Kunsten de finalisten tentoon.
De Prijs voor de Jonge Belgische Schilderkunst, die geniet van de Hoge Bescherming van Z.M. de
Koning, was de eerste van zijn soort in België en wist doorheen de jaren een mooie reputatie op te
bouwen. Enkele kunstenaars die de Prijs gewonnen hebben zijn Pierre Alechinsky, Raoul De Keyser,
Ann Veronica Janssens, Berlinde De Bruyckere, Marie-Jo Lafontaine en Hans Op de Beeck.

Belangrijke data
17.03 – 28.05.2017: Tentoonstelling in de antichambres van het Paleis voor Schone Kunsten
19.04.2017 om 18u30: Officiële proclamatie en prijsuitreiking in het Paleis voor Schone Kunsten

Main sponsor:

Sponsors:

Voorwoord uit de publicatie
Een betrokken prijs
What’s in a name? De vzw De Jonge Belgische Schilderkunst wil de toekomst verzekeren van een
prijs met een sterk verleden. En die toekomst speelt zich meer dan ooit af in een globaliserende
(kunst)wereld. De BelgianArtPrize is de erfgenaam van de Prix Jeune Peinture Belge/Prijs Jonge
Belgische Schilderkunst die in 1950 voor het eerst werd uitgereikt en die in 2013 werd omgedoopt
tot Young Belgian Art Prize. Jonge kunstenaars worden ouder. Heel wat laureaten legden achteraf
een indrukwekkend parcours af. Het talent is opgemerkt. Natuurlijk hebben jury’s kunstenaars die
later naam hebben gemaakt, wel eens over het hoofd gezien. Marcel Broodthaers werd met zijn
debuut in 1963 – één jaar eerder dan zijn officieel galeriedebuut – niet bekroond. Elke wedstrijd met
sluiswachters blijft subjectief en voor discussie vatbaar. Reden te meer om de eigen werking kritisch
te bekijken en waar nodig de procedure bij te sturen.
Wat brengt de toekomst? Onze prijs is en blijft een aanmoedigingsprijs, een vooruitblik veeleer dan
een terugblik. De BelgianArtPrize wil een prijs zijn die – achteraf bezien – dingen in beweging heeft
gezet. De prijs stimuleert de creatie van nieuwe kunstwerken. Met een tentoonstelling in het Paleis
voor Schone Kunsten geven we de kunstenaars zichtbaarheid in een huis met een uitgesproken
Europese culturele missie. We activeren het brede netwerk. De vzw en BOZAR delen dezelfde
internationale ambitie en betrokkenheid naar de kunstenaars toe. De vraag die we ons recent
stelden: in welke fase willen we hen een zetje geven? Aan het begin van hun carrière of als opstap
naar een mid career? Op de relevantie van een oeuvre in ontwikkeling staat geen leeftijdsgrens.
Daarom schrappen we na ‘Peinture’ nu ook ‘Jeune’. Door experts de kandidaten te laten
voordragen, versterken we het draagvlak én verscherpen we de blik op de evoluerende kunstscène
in België. Na doorlichting van de longlist door een nationale jury die vier finalisten aanduidt, kiest
een internationaal samengestelde jury voortaan één enkele winnaar. Het publiek reikt de tweede
prijs uit. Zo stimuleert de BelgianArtPrize de betrokkenheid van kunstverzamelaars, curatoren,
museumdirecteurs én het brede publiek uit binnen- én buitenland.
Kunst draait om uitwisseling en impact. We hopen dat de naschokken van de BelgianArtPrize editie
2017 zich nog lang laten voelen.

Baron Gillion Crowet, Voorzitter van de vzw De Jonge Belgische Schilderkunst- Contemporary Art
Prins Amaury de Merode, Vice-Voorzitter en Schatbewaarder van de vzw De Jonge Belgische
Schilderkunst- Contemporary Art
Paul Dujardin, Vice-Voorzitter van de vzw De Jonge Belgische Schilderkunst- Contemporary Art;
CEO & Artistiek Directeur, BOZAR/Paleis voor Schone Kunsten
Sophie Lauwers, Lid van de vzw De Jonge Belgische Schilderkunst- Contemporary Art; Head of
Exhibitions, BOZAR/Paleis voor Schone Kunsten

De BelgianArtPrize
- Niet zomaar een naamswijziging, maar een strategische koerswijziging Tradities zijn er om te koesteren. Maar af en toe is het ook goed ze tegen het licht te houden en te
kijken of ze niet wat moeten worden aangepast. Dat geldt ook voor de voormalige Prix de la Jeune
Peinture Belge, een prestigieuze kunstprijs die sinds 1950 elke twee jaar wordt uitgereikt in het
Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. De prijs mag dan een vaste waarde zijn die de reputatie van
heel wat Belgische kunstenaars heeft gelanceerd of bevestigd (van Pierre Alechinsky over Berlinde
de Bruyckere en Hans Op de Beeck), doorheen de jaren werd meermaals gesleuteld aan de
formule. Daarbij werden een paar accenten verlegd, zoals het aantal uitgereikte prijzen en hun
benaming. Maar nooit eerder onderging de prijs zo’n ingrijpende verandering sinds haar ontstaan
als op deze editie.
De naamsverandering van de Prix de la Jeune Peinture Belge tot Young Belgian Art Prize in 2013
was een eerste aanzet waar men met deze editie verder op gaat. Die nieuwe naam illustreerde niet
alleen de groeiende, internationale ambities van de prijs, maar ook het feit dat ze zich niet beperkt
tot schilderkunst. Dat mocht dan in de realiteit al veel langer het geval zijn, de naamsverandering
hielp dat misverstand - voor zover er nog iemand aan mocht twijfelen - voorgoed uit de wereld. De
keuze voor een Engelstalige naam was niet zozeer een modieuze ingeving of typisch compromis à
la belge om geen van beide landstalen achter te stellen - door uiteindelijk voor geen van beiden te
kiezen - het wijst ook op een identitaire openheid die zich niet halsstarrig wil vastklampen aan
geografische afkomst. De BelgianArtPrize heeft niet alleen de leeftijdslimiet van 35 jaar laten vallen,
maar richt zich ook tot alle kunstenaars die minimum één jaar in België verblijven, een verstandige
beslissing die rekening houdt met de aantrekkingskracht die Brussel – en bij uitbreiding heel België
– uitoefent op een steeds groeiend aantal internationale kunstenaars. Zo is de jury verheugd dit jaar
de Nigeriaanse kunstenares Otobong Nkanga te mogen verwelkomen die al negen jaar in
Antwerpen woont en ondertussen een indrukwekkend internationaal palmares heeft neergezet. Zij
toont onder andere een geweven stuk textiel dat geleidelijk aan evolueert door de corrosieve
vloeistof waarin het is gedrenkt. Met dat transformatieproces verwijst Nkanga naar veranderingen in
onze samenleving die zorgen voor de nodige zuurstof en vernieuwing. Net zoals die dat doen voor
de BelgianArtPrize.
Ook voor deze editie maken de kunstenaars speciaal voor de gelegenheid nieuw werk dat voortaan
wordt tentoongesteld in de antichambres van het Paleis voor Schone Kunsten. Vaak verwijst het ook
naar de specifieke context van de tentoonstellingsplek en haar werking. Zo refereert Edith Dekyndt
in haar met nagels doorboord gordijn zowel aan de feestelijke dimensie van de prijs, als naar het
gesloten hek aan de ingang van het Paleis voor Schone Kunsten aan de Koningstraat in de nasleep
van de terroristische aanslagen. Het artistieke duo Denicolai & Provoost stelt allerlei objecten en
prullaria tentoon bij BOZAR die Brusselaars in uitstalramen of vensterbanken uitstallen, waardoor ze
een wisselwerking teweegbrengen tussen het Paleis voor Schone Kunsten en de straat. Maarten
Vanden Eynde is dan weer bezig met een onderzoek naar de archeologie van de toekomst, waarbij
hij zich afvraagt hoe men in de toekomst naar huidige objecten zal kijken. Dat doet hij onder andere
door de historische en actuele handel in katoen en uranium tussen Europa en Afrika in beeld te
brengen.
De BelgianArtPrize, en de bijhorende tentoonstelling, biedt dus een momentopname van een oeuvre
dat blijft evolueren binnen de logica van haar praktijk. De prijs is niet zozeer een bekroning voor één
kunstenaar maar eigenlijk voor alle vier. Het is tegelijk een uitnodiging voor het publiek om een
nieuw ensemble van de werken van de kunstenaars te ontdekken. Het past binnen het streven naar
een verhoogde zichtbaarheid van hun werk bij zowel een Belgisch als internationaal publiek.
Vandaar dat de prijs voortaan wordt uitgereikt op 19 april - en dus niet meer eind juni zoals voordien
- waardoor men kan genieten van een grote internationale aanwezigheid naar aanleiding van de
kunstbeurzen Art Brussels en Independent.
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Heel wat kunstprijzen mogen dan traditiegetrouw steven naar een soort eeuwigheidswaarde, ze
schetsen toch vooral een beeld van hun tijd. Dat geldt ook voor deze editie, die de pols van haar tijd
voelt. De prijs staat dan ook niet los van de maatschappij waaruit ze voorkomt en reflecteert haar
bekommernissen, angsten en fascinaties: gaande van postkoloniale machtsverhoudingen en
repercussies, over maatschappelijke veranderingen en reacties op een klimaat van angst en
gesloten grenzen. De vier genomineerde kunstenaars antwoorden elk op eigen wijze op die
uitdagingen. Ze illustreren dan ook op perfecte wijze de vernieuwde ambities van de BelgianArtPrize
en haar antwoord op diverse evoluties in onze samenleving.
Sam Steverlynck

6

Finalisten BelgianArtPrize 2017
Edith Dekyndt
Edith Dekyndt verkent de mogelijkheden van de meest
alledaagse materialen, die ze in het domein van de
kunst introduceert. De klassieke opvattingen over de
schone kunsten laat ze achterwege. In haar praktijk
breekt ze met het geheim van het atelier en gaat ze op
ontdekking, waarbij ze zich volledig onderdompelt in de
wereld. Haar werken zijn een uitnodiging om niet enkel
onze blik te veranderen, maar ook onze manier van zijn,
de manier waarop we de wereld beïnvloeden.
Het nieuwe werk They Shoot Horses dat Edith Dekyndt
voor de BelgianArtPrize maakte, klemt de toeschouwer
tussen een reusachtig fluwelen gordijn doorboord met
stalen spijkers en een scherm waarop archieffilmpjes
worden getoond van de sardonische ‘Marathon Dances’
uit de jaren 30. Het luxueuze fluweel dat doet denken
aan het zware gordijn in de concertzaal dat valt na de
opvoering staat in schril contrast met het harde en koele
van de spijkers die spietsen door de stof. De installatie
refereert aan het ‘ijzeren gordijn’ dat de Zuidelijke
toegang van het Paleisvoor Schone Kunsten blokkeert
sinds de terreuraanslagen in Brussel, en meer
algemeen aan de rijzige afsluitingen die overal ter
Edith Dekyndt, They Shoot Horses (Part.
wereld worden opgetrokken.
1), 2017, Installation view © Philippe De
Het werk linkt ook de geschiedenis van realityshows met Gobert
de huidige samenleving. In de archieffragmenten die
koppels tonen die dagenlang dansen tot ze erbij neervallen om gratis te kunnen eten en kans te
maken op een geldprijs, ziet Dekyndt een resonantie met de situatie waarin vele minder bedeelden
zich vandaag bevinden.
Edith Dekyndt (° 1960, Ieper, BE) leeft en werkt in Berlijn (DE). De voorbije jaren was haar werk te
zien in solotentoonstellingen in DAAD Gallery Berlijn, WIELS en Greta Meert Gallery in Brussel, het
Consortium in Dijon, Witte de With in Rotterdam, het MAC’s in Hornu. Haar kunst maakt deel uit van
internationale private en publieke collecties. Ze werd geselecteerd voor een kunstenaarsresidentie
in 2017, opgericht in Lens door de Pinault Collection. Op uitnodiging van de Franse curator Christine
Macel presenteert ze weldra nieuw werk in de hoofdtentoonstelling van de Biënnale van Venetië
2017.
www.edithdekyndt.be

Edith Dekyndt, They Shoot Horses (Part. 1), 2017, Installation view
© Philippe De Gobert

7

Edith Dekyndt, They Shoot Horses (Part.1), Marathon
Dance, 2017. Video Still

Edith Dekyndt, They Shoot Horses (Part. 1), 2017,
Detail © Philippe De Gobert
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Denicolai & Provoost
Het multidisciplinaire Italiaans-Belgische kunstenaarsduo
bestaande uit Simona Denicolai en Ivo Provoost werkt
met animatie, objecten, installaties, performances, video
en editing, zonder zich ertoe te beperken. Het duo stelt
graag procesmatige samenwerkingsprotocollen voor,
soms op lange termijn, soms in de vorm van tijdelijke
performances. Zo ontstaat er een medeplichtigheid met
acteurs die niet verbonden zijn met de kunstwereld maar
wel volwaardig onderdeel zijn van de werelden die ons
omringen. Vaak gebruiken ze bestaande elementen van
een context, om ze te verbinden of te dissociëren en een
eigen taal te formuleren. De kunstenaars functioneren bij
voorkeur als bemiddelaar tussen de verschillende
bestanddelen van een bepaalde context, die ze via hun
eigen vormen de dialoog laten aangaan. Het is deze
positie van tussenpersoon (of ‘regisseur van de realiteit’)
die hen het meest interesseert: Wat is de rol van de
kunstenaar in de intieme en politieke samenleving?
Het project EYELINER dat Denicolai & Provoost voor de
BelgianArtPrize bedachten, focust op voorwerpen die
Denicolai & Provoost, EYELINER, 2017,
worden geëtaleerd in vitrines van kleine handelaren en
Installation view
op raamkozijnen, en focust daardoor ook op de mensen
die ze daar neerzetten. Deze voorwerpen geven een diepere inkijk in de coulissen van de stad.
Denicolai & Provoost vervullen de rol van regisseurs die scenario’s uittekenen met wat voorhanden
is. Ze tonen voorwerpen die rondslingeren in de openbare ruimte en daarmee het zenuwgestel
blootleggen van een stedelijke samenleving, net omdat ze ook rondslingeren in het collectief
bewustzijn. Elk individueel object past dus in een breder discours dat vervlochten is met de
geschiedenis en eigenheid van een plek. De tentoonstelling, die eigenlijk al aanwezig was in de
stad, kan na 28 mei 2017 bezocht worden aan de hand van een gids die de kunstenaars hebben
ontworpen waarin de voorwerpen en hun eigenaars worden vermeld met hun adressen en
biografieën.

Het kunstenaarsduo Denicolai & Provoost woont in Brussel en
werkt sinds 1997 samen. Simona Denicolai (°1972, Milaan, IT)
en Ivo Provoost (°1974, Diksmuide, BE) stelden hun werk
uitgebreid tentoon in internationale instellingen zoals het
S.M.A.K., Gent (2005), Le Carré, Château-Gontier (2008), IAC,
Villeurbanne (2011), Le plateau Frac Ile-de-France, Parijs
(2011), Le Quartier, Quimper (2015), het M HKA, Antwerpen
(2016), Spazio Ridotto, Venetië (2016), Brno Biennial 2016,
Tsjechische Republiek. Hun werk maakt deel uit van private en
publieke collecties in België (B.P.S. 22, Charleroi ; Mac’s,
Hornu; Mu.ZEE, Oostende; Netwerk, Aalst; S.M.A.K., Gent) en
in Frankrijk (Frac des Pays de la Loire, Carquefou, FRAC
Haute-Normandie, Rouen, Frac Bourgogne, Dijon en IAC,
Villeurbanne).
www.denicolai-provoost.com

Denicolai & Provoost, EYELINER,
2017, Installation view © Philippe De
Gobert
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Denicolai & Provoost, EYELINER, 2017, Installation view © Philippe De Gobert

Denicolai & Provoost, EYELINER, 2017, Installation view © Philippe De Gobert
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Otobong Nkanga
Beeldend kunstenares en performancekunstenares Otobong Nkanga (1974, Kano, Nigeria) woont in
Antwerpen. Nkanga’s multidisciplinaire praktijk omvat tekenen, fotografie, installatiekunst, video en
performances en focust op de onderlinge verbanden tussen omgeving, architectuur en
geschiedenis. Bezorgdheden over land, natuurlijke grondstoffen en architectuur, de waarde die
ermee verbonden is en de dynamische staat van de herinnering worden in haar kunst met elkaar
verbonden. Deze overwegend politieke onderwerpen zijn opgenomen in poëtische combinaties van
autobiografische en collectieve verhalen, herinneringen en concepten.
Voor de BelgianArtPrize verkent Otobong Nkanga de noties van corrosie, oxidatie, doordrenking, en
contaminatie. Met drie textielwerken en een stalen sculptuur, bestudeert ze de
transformatieprocessen van materialen. Zo experimenteert ze met de kristallisatie van textiel (Steel
to Dust – Slow Growth), maar ook met het langzaam doordrenken van een textielwerk met een
vloeistof waardoor het gedicht dat er in geweven is gecontamineerd wordt (In a Place Yet
Unknown), en nog met een verroeste stalen plaat die ze met een laser uitsnijdt waardoor ze een
corrosie-effect oproept (Steel to Rust – Resistance). Ze bekijkt deze veranderingen in het licht van
wat er zich afspeelt in onze samenleving die schijnbaar met ijzersterke waarden onderbouwd is,
maar waarin (on)zichtbare mechanismen aanwezig zijn als corrosie, kristallisatie van ideologieën en
het ontstaan van nieuwe structuren, allen tekens van leven.
Otobong Nkanga werd in 1974 geboren in Kano, Nigeria, en woont sinds negen jaar in Antwerpen.
Recente solotentoonstellingen waren te zien in Nottingham Contemporary (2016), In Situ Gallery,
Paris (2016), Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive (2016), MHKA, Antwerpen (2015),
Somerset House, Londen (2015), Portikus, Frankfurt (2015), Kadist Art Foundation Parijs (2015), en
in de Performance Room van Tate Modern in Londen (2015). In 2016 werkte ze ook mee aan
internationale projecten in Shanghai en Beirut (Landversation). Ze nam deel aan verschillende
e
e
internationale groepstentoonstellingen, zoals de 13 Biënnale van Lyon (2015), de 31 São Paulo
ste
Biennial (2014), de 8 Berlin Biennale (2014) en de Sharjah Biennal 11 (2013) en won de
Yanghyun Prize 2015. In 2013-2014 was ze te gast bij het DAAD Berliner Künstlerprogramm –
Artists-in-Berlin Program.
In 2017 is nieuw werk te zien op Documenta 14 in Athene en Kassel.
www.otobongnkanga.com

Otobong Nkanga, Steel to Rust - Meltdown (detail), woven textile, 2016.
Photography Wim van Dongen
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Otobong Nkanga, Steel to Rust - Slow Growth, 2017,
Installation view © Philippe De Gobert

Otobong Nkanga, Installation view, Steel to Rust Meltdown, 2016, Steel to Rust - Slow growth,
2017 and Steel to Rust - Resistance, 2017 ©
Philippe De Gobert
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Maarten Vanden Eynde
Vanden Eyndes artistieke praktijk omvat sculpturen,
fotografie en installaties en is vaak contextgebonden.
Vanden Eynde stelt zich vragen bij evolutie vanuit het
perspectief van veranderingen die globalisering met
zich meebrengt. Wat is vooruitgang? Gaan we vooruit?
Waar naartoe? En waarom zijn we eigenlijk beginnen
bewegen? Zijn werk situeert zich precies op de grens
tussen verleden en toekomst; soms blikt hij vooruit
naar de toekomst van gisteren, soms kijkt hij terug
naar de geschiedenis van morgen.
Voor de BelgianArtPrize tekent Maarten Vanden Eynde
een driehoek tussen de handel in katoen en uranium,
het mercantiele verleden van België en het vermogen
van elke mens om de geschiedenis te herschrijven. Hij
toont drie werken die deel uitmaken van Triangular
Trade, een langlopend onderzoeksproject: Ils ont
partagé le monde is een serie van negen schilderijen
die hij samen met de Congolese schilder Musasa heeft
gemaakt, waarop de belangrijkste grondstoffen staan
die aan de basis liggen van de wereld zoals we die
kennen. The Gadget is een gekantkloste 3D-versie van
de allereerste atoombom en verwijst naar de
significante link tussen katoen en uranium. De
installatie Around the World, een bobijn in de vorm van
een raket, staat symbool voor de beduidende rol die
katoen speelt op een globale schaal.

Maarten Vanden Eynde, Around The World,
2017. Installation view © Philippe De
Gobert

Maarten Vanden Eynde (° 1977, Leuven, BE) werkt in Brussel (BE) en Saint-Mihiel (FR). De voorbije
jaren stelde hij tentoon in 2050. A Brief History of the Future in Palazzo Reale, Milaan (2016) en in
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel (2015), Réalités Filantes, #4 op de
Biennale van Lubumbashi (2015), Beyond Earth Art in het Johnson Museum of Art in Ithaca (2014),
The Deep of the Modern, Manifesta9 in Genk (2012), The Museum of Forgotten History, M HKA,
Antwerpen (2012) en Dublin Contemporary (2011). In 2005 richtte hij samen met Marjolijn Dijkman
de organisatie Enough Room for Space op, een mobiel platform voor locatiegebonden projecten.
Van 25 tot 31 maart 2017, bevinden Maarten Vanden Eynde en Alioum Moussa zich op het
Muntplein in Brussel in het kader van hun deelname aan het PERFORMATIK festival georganiseerd
door het Kaaitheater.
Op 24 mei vindt een LUNÄ lezing plaats in Bozar in het kader van de BelgianArtPrize over de
invloed van de katoenproductie en –handel op de vorming van natiestaten en andere globale
machtsstructuren.
www.maartenvandeneynde.com

- www.enoughroomforspace.org
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Maarten Vanden Eynde in collaboration with Musasa, Ils ont partagé le
monde, 2017, Detail of the installation view © Philippe De Gobert

Maarten Vanden Eynde, The Gadget, 2017, Installation view © Philippe
De Gobert
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Praktische informatie
Finalisten BelgianArtPrize 2017
Edith Dekyndt
Denicolai & Provoost
Otobong Nkanga
Maarten Vanden Eynde

Nationale jury
Museumdirecteurs : Denis Gielen (Directeur van het MAC’s, Hornu), Dirk Snauwaert (Artistiek
Directeur van WIELS, Brussel),Phillip Van den Bossche (Directeur van Mu.ZEE,
Oostende), Philippe Van Cauteren (Artistiek Directeur van het S.M.A.K., Gent).
Kunstverzamelaars : Gaël van Lierde-Diercxsens (kunstverzamelaar, curator en
kunstadviseur), Frédéric de Goldschmidt (kunstverzamelaar en -mecenas), Tanguy Van
Quickenborne (ondernemer en kunstverzamelaar).

Internationale jury
Professionele experten uit de kunstsector : Beatrix Ruf (Directrice van het Stedelijk Museum
Amsterdam) Hans Ulrich Obrist (Artistiek Directeur van de Serpentine Galleries in Londen), Dieter
Roelstraete (Co-curator van Documenta 14, Athene en Kassel).
Kunstverzamelaars : Mimi Dusselier (kunstverzamelaar die reeds meer dan 30 jaar betrokken en
begaan is met de beeldende kunsten), Estelle Francès Lasserre (kunsthistorica en cultureel
manager, oprichter en directrice van de Fondation d’Entreprise Francès, Senlis).
De internationale jury wordt voorgezeten door Sophie Lauwers (Head of exhibitions BOZAR/Paleis
voor Schone Kunsten) en Roland Gillion Crowet (Voorzitter van de vzw De Jonge Belgische
Schilderkunst - Contemporary Art).

Prijsuitreiking op 19.04.2017
BELGIANARTPRIZE 2017
De internationale jury selecteert de winnaar van de BelgianArtPrize aan wie een prijs wordt uitgereikt
van € 25.000 door de Crowet famille, stichter en voornaamste mecenas van de BelgianArtPrize.
ING PUBLIC PRIZE
De bezoekers kunnen tijdens hun bezoek aan de tentoonstelling stemmen voor de kunstenaar van
hun keuze van 17 maart tot 19 april 2017.
De ING Public Prize ter waarde van € 10.000 wordt uitgereikt aan de favoriete kunstenaar van het
publiek.

BelgianArtPrize, what’s new?
-

-

-

De focus van de BelgianArtPrize is verlegd naar het ondersteunen van getalenteerde
toonaangevende kunstenaars die in België verblijven en hen aanmoedigen om hun
carrière en netwerk internationaal verder uit te bouwen.
De leeftijdsgrens van 35 jaar valt weg : voortaan kunnen alle Belgische kunstenaars of
kunstenaars die minstens één jaar in België verblijven deelnemen en worden voorgedragen
door een comité van experten die bestaat uit professionele kunstdeskundigen en
kunstverzamelaars.
Uit deze longlist selecteerde de nationale jury 4 finalisten die nieuwe werken tentoonstellen
in het Paleis voor Schone Kunsten. (17.03 > 28.05.2017)
De prijzen zijn gestroomlijnd naar 2 onderscheidingen: de BelgianArtPrize (€ 25.000
gefinancierd met de dotatie van de Prijs Crowet), uitgereikt door de internationale jury en
de ING Public Prize (€ 10.000), die gekozen wordt door het publiek. De officiële
proclamatie zal plaats vinden in het Paleis voor Schone Kunsten op 19 april.
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Perscontacten
BOZAR – Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23
1000 Brussel
Info & tickets: T. +32 (0)2 507 82 00 – www.bozar.be

Carole Schuermans
Director - Asbl La Jeune Peinture Belge – De Jonge Belgische Schilderkunst vzw
BOZAR - 23 Rue Ravensteinstraat 23
1000 Brussels - Belgium
+ 32 (0)498 590 629
cschuermans@belgianartprize.be
Leen Daems
Press Officer BOZAR EXPO
T. +32 (0)2 507 83 89
T. +32 (0)479 98 66 07
leen.daems@bozar.be
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