9 december 2012 t/m 19 januari 2013
Nul + Nu : Armando en Jan Henderikse
New Ones: Sarah De Vos, Stijn Bastianen, Maen Florin en Spank Moons
Galerie Schoots + Van Duyse aan de Napoleonkaai in Antwerpen opent op 9
december 2012 een dubbele tentoonstelling, met enerzijds Nul + Nu waarin
kunstwerken van Armando en Jan Henderikse te zien zijn en anderzijds een
presentatie met 4 nieuwe kunstenaars die voor het eerst gepresenteerd worden in de
galerie, met de titel: New Ones.
In de tentoonstelling NUL + NU : Armando (1929) en Jan Henderikse (1937) , twee
kunstenaars die een halve eeuw geleden samen met Jan Schoonhoven en Henk
Peeters deel uitmaakten van de Nederlandse NUL-beweging (1961-65). Van beide
kunstenaars zullen zowel werken uit de jaren zestig te zien zijn, als recente
schilderijen, beelden en assemblages.

A t eli er S ar ah D e V os

Op de beneden verdieping zijn de NEW ONES te zien: Sarah De Vos, Stijn
Bastianen, Main Florin en Spank Moons. In de lijn van ons concept, zoekend naar
een confrontatie om verschillende beeldende visies tegenover elkaar te plaatsen,
maakt Galerie Schoots en Van Duyse naast de gevestigde namen ook ruimte voor
opkomend talent. Onze galerie biedt een platform aan nieuwe gezichten met boeiend
origineel en eigentijds werk.
Voorbezichtiging zaterdag 8 december van 16 tot 20 uur
Tijdens deze voorbezichtiging zijn de kunstenaars aanwezig.
We nodigen u uit voor de officiële opening op zondag 9 december 2012
15.00 Ontvangst
15.30 Welkomst woord Roland Janssen
15.40 Inleiding tentoonstelling New ones (benedenzaal) door Marleen Van Duyse
16.00 Inleiding tentoonstelling Nul + Nu door Johan Pas, Kunsthistoricus
16.15 Gelegenheid tot het bekijken van de tentoonstelling en kennis te maken met
de kunstenaars

A t eli er S ti j n Ba st i ane n

We hopen u te kunnen verrassen met deze nieuwe namen en boeiende presentatie.
We heten u alvast van harte welkom.
Namens onze kunstenaars,
Marleen Van Duyse en Roland Janssen
voor meer info over de kunstenaars en hun werk zie onze website.
-------------------------------------Ter info: MuHKA
Nieuwe kunst in Antwerpen 1958 – 1962
Rond Anti-peinture, de laatste tentoonstelling van G58 en groot overzicht van de
'nieuwe tendensen' sluit het MuHKA de laatste tentoonstelling uit een reeks van 5 af.
Werk van oa: Armando, Stanley Brouwn, Enrico Castellani, Maurice De Clercq,
Herman de Vries, Vic Gentils, Jan Henderikse, Walter Leblanc, Piero Manzoni, Henk
Peeters, Jan Schoonhoven

A t eli er M ai n F lo r i n

Opening: 6 december 19 uur
7 december 2012 t/m 10 februari 2013
---------------------------------------*Parkeertip bij de galerie aan het Willemdok:
Zon- en feestdagen gratis parking. Ondergrondse Parking Godefriduskaai,
Zeevaartstraat 11 Antwerpen (aan de overzijde van het Willemdok vind u de galerie)
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