LE ISOLEMENT
Arnulf Rainer en Igor Verpoorten
Galerie Schoots + Van Duyse opent op zondag 9 september 2012 het nazomerseizoen met een duo tentoonstelling van de Oostenrijkse
kunstenaar Arnulf Rainer (1929) en de Vlaamse schilder Igor Verpoorten (1969), twee kunstenaars die deel uitmaakten van de grote
openingsexpositie ‘Noorderlicht’ waarmee de galerie in april haar deuren opende.
Het zal een vertrouwd concept worden aan de Napoleonkaai: een dubbelpresentatie van een Belgische kunstenaar en een kunstenaar
die ook al internationaal zijn sporen heeft verdiend. In hun keuze voor de kunstenaars zoeken de galeristen Roland Janssen en Marleen
Van Duyse daarbij enerzijds naar een zekere verwantschap van de exposanten, anderzijds een confrontatie van twee beeldende visies
op een vergelijkbaar concept. Door deze interactie zal de tentoonstelling een interessante kijkervaring opleveren voor de bezoeker. De
ontmoeting van verschillende artistieke visies kan het beeld van de individuele kunstenaar verrassend aanscherpen. Dit zal zeker ook het
geval zijn met Rainer en Verpoorten.

Igor Verpoorten
"Man standing up", 2012
Olieverf op doek
80 x 120cm

Lid van Antwerp ART Galleries
Deelname Nocturne donderdag 6 september 18 tot 21 uur
www.antwerpart.be
We nodigen u uit voor de officiële opening op zondag 9 september 2012
15.00 uur
Ontvangst
15.30 uur
Welkomst woord Roland Janssen en Marleen Van Duyse

Igor Verpoorten
"Man posing with hands on back", 2012
Olieverf op doek
70 x 100cm

15.45 uur
Inleiding Flor Bex, Ere directeur MuHKA
16.00 tot 18.00 uur
Gelegenheid tot het bekijken van de tentoonstelling en kennis te maken met de kunstenaars: Igor Verpoorten
18.00 tot 21.00 uur
Als afsluiter van de zomer organiseren wij een feestelijke BBQ met frisse pint en live Band. Inschrijven gewenst bijdrage 20,- euro p.p.,
All in.
VOORBEZICHTIGING: ZATERDAG 8 SEPTEMBER VAN 16.00 TOT 20.00 UUR
Tijdens deze voorbezichtiging zal Igor Verpoorten aanwezig zijn
Tentoonstelling 9 september 2012 t/m 13 oktober 2012

*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).

Galerie Schoots + Van Duyse
International Contemporary Art
Napoleonkaai 15 B 2000
Antwerpen België
T: 0032 (0)3 689 13 14
M: 0032-(0)497 90 49 35
E: info@galerieschoots-vanduyse.com
I: www.galerieschoots-vanduyse.com

Arnolf Rainer
"W12820", 2012
Olieverf op doek
59 x 41,5cm

Arnolf Rainer
"W12806", 2012
Olieverf op doek
59 x 41,5cm

