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ARTsenal onthult verborgen creatief talent
De tentoonstelling ‘ARTsenal’ met betaalbare en originele kunstwerken komt terug
naar ‘La Chaufferie’, een van de historische gebouwen gelegen aan de Generaal
Jaqueilaan in Etterbeek. De tentoonstelling start op vrijdagavond 29 april (vernissage)
en eindigt op 1 april.
In deze vijfde editie, sinds 2012, presenteert de tentoonstelling met betaalbare en originele
kunst ARTsenal een collectie van nieuwe kunstwerken van kunstenaar die in Brussel leven en
werken.De komende editie van ARTsenal vindt plaats op 29, 30 april en 1 mei, in La
Chaufferie, Arsenaal, te Etterbeek en zet werken van bekende en minderbekende
kunstenaars samen in de spotlights.
“Er is zo veel verborgen creativiteit in onze gemeenschap”, zegt organisator Clare
Richardson.“Het publiek heeft soms de kans niet om het zien omdat er nog steeds te weinig
fora zijn waar (nieuwe, opkomende) kunstenaars hun werk kunnen tonen”. ARTsenal is
opgestart door kunstenaars voor kunstenaars, met de steun van lokale ondernemers en de
gemeente Etterbeek met als objectief een professionele gemeenschappelijke
kunsttentoonstelling te organiseren.
Voor kunstliefhebbers is ARTsenal een gelegenheid om de kunstenaars persoonlijk te
ontmoeten bij een kop koffie of een wijntje. Het geeft ook de mogelijkheid om de betekenis
van werken te achterhalen of informatie te verkregen over de bron en de materie dit tot het
werk geleid hebben. En wie in de ban is van één van de werken kan tegen een redelijk prijs
(tussen 50 en 1500 euro) een origineel kunstwerk rijker zijn.
“De reactie van de kunstenaars is dit jaar weeral fantastisch. Zij zullen opnieuw een
gevarieerd aanbod brengen: verschillende thema’s, een diversiteit aan kunstvormen zodat
elke bezoeker wel iets ontdekt dat aanleunt bij zijn/haar smaak en interesse”.
De tentoonstelling heeft een internationaal karakter. Niet alleen door de ligging van de
expo. Ook de kunstenaarsgroep heeft verschillende ‘backgrounds’.

Kom zeker eens langs in dit verlengd weekend en laat je vetrassen door de rijke en
gevarieerde creatieviteit die je kan bekijken op een steenworp van je woonst.

Follow us on Twitter @ARTsenal_Bxl

Like us on Facebook https://www.facebook.com/ARTsenalBXL/
Over ARTsenal
ARTsenal is een organisatie zonder winstoogmerk die kunstenaars een uitstekend platform
biedt om hun werken aan een zo breed mogelijk publiek te tonen.
De tentoonstelling vindt plaats in het Brussels Gewest, op de historische site Arsenaal,
midden in de wijk. “La chaufferie” is een goed bewaarde en gerenoveerd erfgoed dat met
zijn 3 verdiepingen een perfecte locaties is voor een grote expo.
De organisatie van deze prachtige tentoonstelling kon gerealiseerd worden dankzij de
medewerking van de dhr. Frank Van Bockstal, Schepen van Nederlandstalige
Aangelegenheden van de gemeente Etterbeek, “La Chaufferie”, Comité de Quartier
«L’Amitié», Fertilizers Europe, Morrison & Foerster, Agra restaurant en de kunstenaars die
deelnemen. ARTsenal zal open zijn op zaterdag 29 april van 11 uur tot 19 uur ; op zondag 30
arpil van 10 uur tot 18 uur en op maandag 1 mei van 10 uur tot 17 uur.
De vernissage is op 28 april, van 18.30 uur tot 21.30 uur en is enkel toegankelijk op vertoon
van de uitnodiging.

SUPPORTERS
LA CHAUFFERIE
MORRISON FOERSTER
COMITE DE QUARTIER «L’AMITIE»
ETTERBEEK COMMUNE
SCHEPEN VAN NEDERLANDSTALIGE
AANGELEGENHEDEN
AGRA RESTAURANT
FERTILIZERS EUROPE

www.lachaufferie.be
www.mofo.com
www.comiteamitie.org
www.etterbeek.irisnet.be
www.frank.vanbockstal.net
www.agra-restaurant.be
http://www.fertilizerseurope.com/

Informatie voor journalisten
De foto’s van de vorige edities van ARTsenal zijn beschikbaar: op hoge resolutie en op
aanvraag. Bekijk alvast de foto’s op: https://www.flickr.com/photos/artsenal/albums.
Voor interviews met Lourda Sheppard of Clare Richardson kan u contact opnemen met Clare
Richardson.
Perscontact:
Clare Richardson
clare@artsenal.eu - GSM :0477-675-228 - www.artsenal.eu
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