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Voor zijn tiende jubileum verhuist de Brusselse kunstbeurs Accessible Art Fair éénmalig naar het Joods Museum. Vier masterstudenten uit Antwerpen

krijgen ook een speciale plek dit jaar. ‘Het wordt een exclusieve Belgisch/internationale editie op een bijzondere locatie.’

De Accessible Art Fair is een kunstbeurs waarop liefhebbers de gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten en rechtstreeks werken te kopen van

gevestigde én opkomende kunstenaars, eventueel met de hulp van een echte expert. Voor minder ervaren artiesten is het vaak ook een goed eerste

contactervaring.

De 13e editie en tiende levensjaar van de beurs wordt gevierd tussen 22 en 25 september in het Joods Museum op de Minimenstraat in Brussel. “Zelf

was ik nooit op die locatie gekomen,” vertelt bezielster en organisatrice Stephanie Manasseh. De curatrice komt oorspronkelijk uit Montreal, maar

woont al twaalf jaar in Brussel.

“Toen de mensen van het Joods Museum me een paar jaar geleden benaderden met het voorstel was ik niet meteen gewonnen,” vertelt Manasseh. “Ik

vond het een rare plek voor een kunstbeurs. Maar met al wat er gebeurd is rond Brussel ben ik het gaan zien als de perfecte symbolische plek voor de

Fair. Het is ook een schitterende ruimte en te weinig mensen kennen hem.”

‘Antwerpen komt naar Brussel’

De editie van dit jaar is sterk internationaal gekleurd met 75 artiesten uit achttien verschillende landen. De Accessible Art Fair werkt ook voor het eerst

samen met Artnet, een van de grootste kunstenmedia ter wereld, en met de prestigieuze MontBlanc-wedstrijd.

Maar de jubileumviering kleurt ook expliciet Belgisch met het profileren van vier masterstudenten uit verschillende kunstendisciplines van de Antwerpse

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. “Ik wou ook België in de verf zetten en selecteerde daarom uitzonderlijk deze vier jonge beloftes,”

verklaart Manasseh. “Daarnaast is het fijn dat Antwerpen ook eens naar Brussel komt.”
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Er is geen maximum verkoopprijs, maar op de kunstbeurs ‘accessible’ oftewel toegankelijk te houden, raadt de organisatie artiesten aan niet over de

10.000 euro te gaan. Tickets voor dit jaar zijn beschikbaar op accessibleartfair.com. Volgend jaar verhuist de Brusselse beurs voor haar veertiende

editie naar Bozar.
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