BEURZEN

BERLIJN DE

BERLIN ART WEEK

Michal Lukasiewicz, ‘Frame of Mind’. Acryl en gesso op doek, 59 x 65 cm. Te zien bij Store
Street Gallery (Londen) op LAPADA.

ROME IT

LONDEN GB

Biennale Internazionale
di Antiquariato di Roma

START

De Biënnale verenigt antiekhandelaren die het Italiaanse artistieke
erfgoed nadrukkelijk op het voorplan plaatsen.
Palazzo Venezia
www.biennale-antiquariato.roma.it
29-09 t/m 03-10

Deze beurs voor opkomende
kunstenaars palmt opnieuw drie
vloeren van Saatchi Gallery in,
waarvan één volledig gewijd aan
solopresentaties.
Saatchi Gallery
www.startartfair.com
15-09 t/m 18-09

LONDEN GB

LONDEN GB

LAPADA Art &
Antiques Fair

The Decorative Antiques
& Textiles Fair

Van selecte verzamelaars tot maagdelijke beurskopers: iedere (sier)
kunst-, antiek- en designliefhebber
vindt zijn gading op LAPADA.
Berkeley Square
www.lapadalondon.com
13-09 t/m 18-09

150 exposanten brengen meubilair en design uit de 18e, 19e en
20e eeuw samen in levendige
interieurs, met een focus op Scandinavië.
Battersea Park
www.decorativefair.com
27-09 t/m 02-10

Zes dagen lang verenigt de Berlin Art Week een resem tentoonstellingen,
kunstevenementen en beurzen in het kloppende kunsthart van de Duitse
hoofdstad. Zo brengt de Berlinische Galerie met ‘DADA Africa’ een reeks
dadaïstische werken die in directe dialoog treden met objecten uit Afrika,
Azië en Oceanië. In C/O Berlin wordt fotograaf Gordon Parks (1912-2006)
centraal geplaatst, die zijn camera niet alleen gebruikte als registratiemiddel maar ook inzette als wapen tegen racisme, geweld en armoede. Abc art
berlin contemporary beoogt met u-vormige ‘kabinetten’ in het industriële
decor van Kraftwerk Berlin, een directe en diepgaande confrontatie met
een 60-tal individuele presentaties. 74 deelnemers uit 13 landen palmen
tijdens Positions Berlin de voormalige posthallen van het Postbahnhof
in, vergezeld door performances, videokunst en ‘solo walls’. Tot slot verwelkomt Berliner Liste de ‘Urban Art Section’, dat put uit het omvangrijke
galerienetwerk van curator Guillaume Trotin en een vruchtbare plek voor
kunstenaars, galeries en publiek wil zijn.
Diverse locaties
www.berlinartweek.de
13-09 t/m 18-09
Martin Stommel, ‘Green afternoon’, 2014. © Galerie artfein. Te zien bij Galerie
artfein (Berlijn) op Berliner Liste.

links Piotr Krzymowski, ‘Byt film Nie ma
filmu (there was a film, there is no film’,
2016. © l’étrangère. Te zien bij l’étrangère
(Londen) op START.
onder Zweedse, Gustaviaanse ladekast,
circa 1780. Originele verf. © Magus Antiques. Te zien op Decorative Antiques &
Textiles Fair (Londen).
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