IN HET NOORDERLICHT

1 April t/m 9 Juni 2012

Galerie Schoots + Van Duyse opende op 1 april hun nieuwe galerie in Antwerpen, aan het Noord bij het
Eilandje, op een steenworp van het MAS Museum.

Maar liefst 70 kunstliefhebbers maakten dankbaar gebruik van de voorbezichtiging en op de officiële opening
mochten we zo'n 350 gasten verwelkomen.

Roland en Marleen bedanken u allen van harte voor de vele aanmoedigende emails, de bloemen en lekkere
wijntjes en de persoonlijke felicitaties. De opening was een groot succes en een mooie start om hier ons werk
verder te zetten. Carl Depauw, directeur van het Mas Museum, bracht een bevlogen toespraak over hoe
belangrijk een samenwerking is voor het scheppen van een goed cultureel klimaat. Edwin Jacobs, directeur van
het Centraal Museum Utrecht, benadrukte op een persoonlijke manier hoe hij ons als galerie houders waardeert
met de passie voor het vak. We doen er alles aan om ons kunst minded publiek boeiende activiteiten en
kunstwerken aan te reiken. Graag verwelkomen we ook de klanten die de kans nog niet hadden langs te komen
om hen persoonlijk rond te leiden in deze indrukwekkende tentoonstelling.

Ronald Ceuppens
Whispering, 2011
gemengde techniek op papier
62 x 50 cm

Een overzicht van onze extra openingsuren en activiteiten:
Zaterdag 21 april om 16 uur: Rondleiding door de expositie "In het Noorderlicht" in aanwezigheid van enkele
kunstenaars. Geopend van 12 - 18 uur

Donderdag 17 mei bestaat het Mas Museum 1 jaar, meer dan 80.000 personen bezochten inmiddels het
Museum. Wij heten u welkom en serveren speciaal voor deze gelegenheid cake en taart. De galerie is
geopend van 14 - 20 uur

In het Noorderlicht:
Armando (NL)
Bram Bogart (BE)
James Brown (USA )
Ronald Ceuppens (BE)
Robbert Fortgens (NL)
Peter van Gheluwe (BE)
Jannis Kounellis (GR)
Lucebert (NL)
Raquel Maulwurf (NL)
Arnulf Rainer (AT )
Jan Schoonhoven (NL)
Daniel Spoerri (RO)
Cornelia Schleime (D)
Studio Job (NL/BE)
Yvan Theys (BE)
Guy Vandenbranden (BE)
Igor Verpoorten (BE)
Openingstijden wo t/m za 12 – 18 uur en op afspraak

Lucebert
Mantua, 1991
olieverf op doek, 145 x 115 cm

Igor Verpoorten
Undressing, 2011
olieverf op doek, 70 x 60 cm

Parkeertip bij de galerie aan het Willemdok:
Zon- en feestdagen gratis parking. Ondergrondse betalende Parking Godefriduskaai, Zeevaartstraat 11
Antwerpen (aan de overzijde van het Willemdok vind u de galerie).
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Daniel Spoerri
Falsches Fallenbild op mozaiek, 2010 2011
assemblage, 90 x 34 x 40 cm

Foto's van de tentoonstelling
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