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In een verzameling van objecten. 
In een bijeenkomst van communities.
In een ontmoeting met inspirerende 
makers en denkers. 

BA&DF viert creatief talent van eigen 
bodem en brengt mensen samen–om 
zo het artistieke ecosysteem opnieuw te 
voeden. 

Is er nog nood aan een fysieke beurs in 
tijden van digitale platforms?

Het antwoord is een volmondig ja.

Texturen bewonderen, materialen 
voelen, in gesprek gaan met inspirerende 
kunstenaars, makers en denkers: die 
ervaringen kunnen digitale middelen 
gewoon niet bieden. BA&DF biedt een 
zintuiglijke beleving die tijd en ruimte 
schept voor de waardering van unieke 
visies, verfijnde metiers en frisse ideeën.

OP BELGIAN ART & DESIGN FAIR STROMEN 
KUNST EN DESIGN SAMEN.
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Arsenaal Site, Brusselsesteenweg 602, 9050 Gentbrugge Isometrische voorstelling scenografie

Interieurarchitect en kunstenaar Guillaume Van 
Moerkercke zal voor BA&DF een aangepaste 
scenografie creëren die het tijdelijke karakter 
van het ARSENAAL zowel weerspiegelt als 
transformeert. Geïnspireerd door de evoluties die het 
gebouw heeft meegemaakt en die nog komen, zal 
hij met stellingen volumes bouwen die hij bekleedt 
met textiel in verschillende texturen. Deze flexibele 
modulaire architectuur creëert visueel aantrekkelijke 
zalen, displays, bars en een bookshop.

BA&DF 2023 vindt plaats in ARSENAAL in 
Gentbrugge, een voormalige NMBS-werkplaats die 
een nieuwe bestemming krijgt als culturele hub. 
Het gebouw maakt indruk door zijn ruimtelijkheid 
en sporen uit het verleden, die het een uniek 
karakter geven.

NIEUWE LOCATIE. SCENOGRAFIE.



CURATOREN.
BA&DF legt de lat hoog. De kwaliteit 
wordt gewaarborgd door drie curatoren, 
elk expert op hun gebied:
Zij selecteren zowel jonge als gevestigde 
galeries, kunstenaars en ontwerpers, 
makers en denkers.

●  Wim Lambrecht  
Curator Arts
Wim Lambrecht verbindt graag verschillende artistieke 
disciplines en brengt ze naar het publiek in de vorm 
van tentoonstellingen, performances, concerten, 
toneelstukken en boeken, alles binnen een hedendaagse 
artistieke context.

●  Han Decorte  
Curator Arts & Design
Ze cureerde ondertussen meerdere tentoonstellingen, 
op het snijvlak van design, erfgoed en hedendaagse 
kunst waarbij ze ook instond voor het ontwerpen van de 
scenografie.

●  Marie Mees  
Curator Arts & Design
Marie Mees textiel designer, master mentor LUCA School 
of Arts, Campus Sint-Lucas Gent (2008–2022) en curator 
(De OptimistenKlasse) voor TAZ 2021.

© Koen Cant — v.l.n.r. Marie Mees, Wim Lambrecht, Han Decorte



5 types waarin jouw idee 
vast een plaats vindt.
De keuze is aan jou:
●  Room

●  Kiosk

●  Design Square

●  Rack Shelves

●  Wall

De beurs blijft de kern van BA&DF. 

Room Kiosk

Rack shelves WallDesign square
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The Belgian1 Art2 & Design3 Fair4

celebrates creation
– somewhere between art and design.

1 BA&DF focuses on the work of Belgian artists and designers.
2 The term art refers to a domain. A collection of disciplines. A field. At the same time, the art world never stops changing.
 With constantly innovating collaborations between artists, galleries, exhibition organizers, collectors, patrons and curators.
3 The term design also refers to a domain. A field of expertise. A craft. With creators, designers, crafts, companies and producers.
 With story-telling objects. Handmade or high-tech. Functional or aesthetic. Unique or in series.
4 The fair as a show. As a meeting. As a celebration. An experience.



Een uitgebreid programma zorgt voor extra 
aantrekkingskracht en emotie.

© Jan Vranovsky © Lauren Bamford



KORTFILMS OP VRIJDAG
Een avond (20 oktober) rond kortfilms die filmmakers en 
filmliefhebbers verenigt, en meteen een nieuw publiek 
naar de beurs brengt.
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COLLAB MET MUSEA & CULTUURHUIZEN
Culturele instellingen zoals musea worden uitgenodigd 
om hun collectiestukken in de beurs tentoon te stellen. Zo 
bereiken hun kunst- of designobjecten een nieuw publiek.

2

GECUREERDE SECTIE VOOR JONG TALENT
Een ruimte voor 10 (of meer) opkomende kunstenaars 
of ontwerpers. Gecureerd door onze curatoren en 
Subbacultcha.

1 MIDDAG VOORSTELLINGEN 
We geven exposanten een podium om te vertellen over 
de werken die ze tonen. Een unieke gelegenheid voor 
potentiële kopers om meer te weten over het verhaal of 
het proces van een kunstenaar of ontwerper.

7
PERFORMANCES
Kunst is meer dan alleen sculpturen en 
schilderijen. We bieden een speciaal podium voor 
performancekunstenaars, muzikanten of dansers.

8
V.I.P. RONDLEIDINGEN
Donderdagmiddag, net voor de officiële opening, 
nodigen we pers en verzamelaars uit om de beurs te 
bezoeken tijdens een exclusieve rondleiding. Een unieke 
kans voor exposanten, potentiële kopers en de pers om 
elkaar te ontmoeten en de beurs grondig te ontdekken 
voordat het grote publiek arriveert.

9
MICRO COLLECTIES
Een shop voor kleine en betaalbare edities: kleine 
keramiekobjecten, prints, pins... voor iedereen die geen 
zin heeft om een groter stuk te kopen, maar toch een 
hebbeding naar huis wil meenemen. In deze shop vind 
je ook de catalogus van de tentoonstelling, naast andere 
kunst- en designboeken.

10
HET INFOPUNT
De helpdesk maakt de beurs toegankelijker. Je vindt er 
het tijdschema van alle evenementen op BA&DF. Maar 
je kunt er ook terecht bij gespecialiseerde gidsen die je 
meer vertellen over de werken in de tentoonstelling.
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POSTERFESTIVAL
Een bruggetje naar grafische vormgeving. Een kleine 
sectie met het beste grafisch ontwerp uit België, 
toegespitst op het posterformaat.

3

DIGITALE ACTUALITEIT
Een speciaal gecureerd deel van BA&DF gewijd aan 
kunstenaars die digitaal werk verkopen en presenteren. 
Met websites, videokunst en NFT’s.
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BEGELEIDE RONDGANG
● RONDLEIDINGEN 1 uur  
● 4 MAKERS  10 min elk
Korte rondleidingen waarin vier kunstenaars of 
ontwerpers het verhaal achter hun creatie onthullen.
Verschillende rondleidingen over diverse topics. Enkel 
voor kleine groepen.
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Creation is 
an evolving 
transformation.

ARSENAAL is 
in an evolving 
transformation.



PHOTOS + NOM

Creation is 
an evolving 
transformation.

ARSENAAL is 
in an evolving 
transformation.

“When creating, one is introducing new ideas 
and forms, and thus “evolving” the current state 
of things. In this sense, the act of creating is an 
evolving transformation. It’s a process that changes 
the current state of things and brings a new one.”



BA&DF zet de deur open voor samen-
werkingen die de creatieve community 
versterken. 

Heb je een idee?
Laat het ons weten. Wil je meer weten?
Volg ons op Instagram en Facebook.



Welkom bij onze community

TEAM.

Partnership IJV-IFAS vzw and DECOTIS bv - Headoffice: Fam. Van Rysselberghedreef 2 bus 6 - 9000 Gent
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team@ba-df.be

Ann Rommelaere
+32 475 73 27 46

ann@ba-df.be

GUILLAUME
VAN 
MOERKERCKE
● Scenographer

MATHIEU 
CIETERS
● Graphic &
 communication
 coordinator

PATRICK VAN 
CAELENBERGH
● Production
 coordinator

ANN 
ROMMELAERE
● Sales
 Executive

HARRY 
VANHOYWEGHEN
● Managing
Director BA&DF


