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Hans Hollein
“The Siege of the Turks - Europe and the decisive battle at the Danube”
Installation view at Künstlerhaus, Vienna, AT (1983)
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Tussen. Soms.
Meestal. Vaak. Waarschijnlijk.
Vermoedelijk. Eerder.
Tegelijkertijd. Steeds. Misschien.
Ook. Of. Samen. Tussenin. Meer.
Met. Zonder. En.

De Belgian Art & Design Fair viert het maken—
ergens tussen kunst en design. Maar vooral het
maken op zich, zonder per se te categoriseren.
Soms het een. Soms het ander. Meestal tussenin.
BELGIAN—als blik.
BA&DF richt zich op het werk van Belgische
kunstenaars en ontwerpers. Wat in het buitenland
vaak wordt opgemerkt, maar in eigen land even
vaak over het hoofd wordt gezien. De blik is
Belgisch, zonder meteen te definiëren wat dat
betekent. Wat waarschijnlijk ook niet te definiëren
valt. En wat vermoedelijk ook niet gedefinieerd
wil worden. Maar eerder als tegenstrijdigheid wil
bestaan. En die tegenstrijdigheid omarmt.
ART—aan de ene kant.
Het begrip kunst verwijst naar een domein. Een
verzameling disciplines. Een veld. Tegelijkertijd
is de kunstwereld voortdurend in beweging. Met
steeds vernieuwende samenwerkingen tussen
kunstenaars, galeries, tentoonstellingsmakers,
verzamelaars, mecenassen en curatoren. BA&DF
wil deze complexiteit een kans geven, om zich te
tonen, en zich te ontwikkelen. Met gelijkgezinden
en andersdenkenden—misschien vooral andersdenkenden. Met Tatjana Pieters als curator.
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Doorzon interieurarchitecten & Theo De Meyer
Een eerste tekening

11

De beurs

DESIGN—aan de andere.
Het begrip design duidt ook een domein aan.
Een vakgebied. Een stiel. Met makers, ontwerpers,
ambachten, bedrijven en producenten. Met
objecten die verhalen vertellen. Met de hand
gemaakt of hoogtechnologisch. Functioneel dan
wel esthetisch. Individueel of in serie. En liefst van
al: al het bovenstaande. Met Doorzon interieurarchitecten en Theo De Meyer als curatoren.
FAIR—als plek.
De fair als beurs. Als bijeenkomst. Als feest. In
de Floraliënhal in Gent. Met een scenografie van
tenten—om water buiten te houden, en om samen
onder een dak te brengen. Een tent met een plein
voor meubelstukken. En kunstwerken. Een tent
met kamers en wanden voor galerijen en shops.
Een tent voor een markt, met objecten op tafels.
En allerlei tussenin. Een scenografie van Doorzon
interieurarchitecten en Theo De Meyer.
BA&DF als funfair voor kunst en design.
Twee verschillende werelden. Met zoveel meer
werelden ertussen. Soms met elkaar. Soms zonder elkaar. Maar vooral, met en zonder samen.
tekst: Bart Decroos

DE
SCENOGRAFIE
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Doorzon interieurarchitecten & Theo De Meyer
Isometrie scenografie

A

De kamers

A.1
A.2
A.3

KAMER
DUBBELE KAMER
SUITE

B

De wanden

B.1
B.2

WAND 4 - INDIVIDUELE KUNSTENAAR
WAND 8 - GALERIE

C

De tapijten

C.1
C.2

TAPIJT MEDIUM
TAPIJT LARGE

D

De tafels

D.1
D.2
D.3

TAFEL SMALL
TAFEL MEDIUM
TAFEL LARGE

E

Het plein
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De scenografie

DE

STANDEN
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A

De kamers
Elke kamer is een individuele ruimte, met twee wanden
en een tapijt om kunstwerken of designobjecten te tonen.
De kamers zijn voorbehouden voor galeries,
designateliers en -collectieven, bedrijven, shops.
De presentatie in de kamer is vrij, maar dient een
representatief, fris en overzichtelijk beeld te geven van de
identiteit van de deelnemer.
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De kamers

Guillaume Bijl
‘Lustrerie Média’
Installation view at S.M.A.K., Ghent, BE (2008)
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De standen

A.1

KAMER

VOORZIEN IN DE PRIJS
●
●
●
●
●
●

A.2

VOORZIEN IN DE PRIJS

excl. 21% BTW

Oppervlakte: 8 m × 4 m
Aantal wanden: 1 × 8 lm + 1 × 4 lm (2-zijdig) = 16 lm
Algemene verlichting: 9 spots
Belettering: Naam galerie/deelnemer + kunstenaar/ontwerper
1 tafel en 1 stoel
Uitnodigingen voor uw contacten:
• 100 Vernissage uitnodigingen – print (geldig voor 2 personen)
• 100 Public uitnodigingen – digitaal (geldig voor 2 personen)

€ 5.800,00

VOORZIEN IN DE PRIJS

excl. 21% BTW

●
●
●
●
●
●

De kamers

€ 7.900,00

SUITE

A.3
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excl. 21% BTW

Oppervlakte: 4 m × 4 m
Aantal wanden: 2 × 4 lm = 8 lm
Algemene verlichting: 4 spots
Belettering: Naam galerie/deelnemer + kunstenaar/ontwerper
1 tafel en 1 stoel
Uitnodigingen voor uw contacten:
• 60 Vernissage uitnodigingen – print (geldig voor 2 personen)
• 100 Public uitnodigingen – digitaal (geldig voor 2 personen)

DUBBELE KAMER
●
●
●
●
●
●

€ 3.950,00
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Oppervlakte: 8 m × 4 m - halve cirkel
Aantal wanden: 1 × 8 lm = 8 lm
Algemene verlichting: 7 spots
Belettering: Naam galerie/deelnemer + kunstenaar/ontwerper
1 tafel en 1 stoel
Uitnodigingen voor uw contacten:
• 80 Vernissage uitnodigingen – print (geldig voor 2 personen)
• 100 Public uitnodigingen – digitaal (geldig voor 2 personen)

De standen

B

De wanden
De wanden zijn bedoeld voor het tonen van twee- of driedimensionale kunstwerken of objecten aan de muur, zolang
ze binnen de voorbehouden ruimte van de stand blijven.*
De wanden zijn voorzien voor individuele kunstenaars,
galeries en shops. Ze staan in dialoog met de andere standen.
De curatoren geven de voorkeur aan een solopresentatie of
een evenwichtig samengestelde presentatie van meerdere
kunstenaars of ontwerpers, die representatief is voor de
identiteit van de deelnemer.

*Voor de wanden ligt een strook van twee meter tapijt als afgrenzing.
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De wanden

Imi Knoebel
Installation view at Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg, DE
(2014)
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De standen

B.1

WAND 4 Individuele kunstenaar

VOORZIEN IN DE PRIJS
●
●
●
●

B.2

VOORZIEN IN DE PRIJS
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De wanden

25

excl. 21% BTW

Aantal wanden: 1 × 4 lm = 4 lm
Algemene verlichting: 2 spots
Belettering: Naam kunstenaar
Uitnodigingen voor uw contacten:
• 40 Vernissage uitnodigingen – print (geldig voor 2 personen)
• 75 Public uitnodigingen – digitaal (geldig voor 2 personen)

WAND 8 Galerie
●
●
●
●
●

€ 1.900,00

Aantal wanden: 2 × 4 lm = 8 lm
Algemene verlichting: 4 spots
Belettering: Naam galerie + kunstenaar
1 tafel en 1 stoel
Uitnodigingen voor uw contacten:
• 60 Vernissage uitnodigingen – print (geldig voor 2 personen)
• 100 Public uitnodigingen – digitaal (geldig voor 2 personen)

De standen

€ 3.800,00
excl. 21% BTW

C

De tapijten
De tapijten dienen als kader voor een constellatie van ruimtelijke
werken en designobjecten, als een geheel zorgvuldig geselecteerd
en samengebracht door de curatoren.
Zowel kunstenaars als ontwerpers komen hiervoor in aanmerking.
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De tapijten

Nathalie Du Pasquier
Don’t Take These Drawings Seriously 1981-1987
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De standen

C.1

TAPIJT Medium

VOORZIEN IN DE PRIJS
●
●
●
●

C.2

VOORZIEN IN DE PRIJS
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De tapijten

29

excl. 21% BTW

Oppervlakte: 2,5 m × 2,5 m
Algemene verlichting: 3 spots
Belettering: Naam kunstenaar, ontwerper, atelier
Uitnodigingen voor uw contacten:
• 40 Vernissage uitnodigingen – print (geldig voor 2 personen)
• 75 Public uitnodigingen – digitaal (geldig voor 2 personen)

TAPIJT Large
●
●
●
●

€ 1.250,00

Oppervlakte: 3 m × 3 m
Algemene verlichting: 3 spots
Belettering: Naam kunstenaar, ontwerper, atelier
Uitnodigingen voor uw contacten:
• 40 Vernissage uitnodigingen – print (geldig voor 2 personen)
• 75 Public uitnodigingen – digitaal (geldig voor 2 personen)

De standen

€ 1.900,00
excl. 21% BTW

D

De tafels
De beklede tafels zijn opgevat als een markt onder een tent. Ze zijn
ideaal om kleinere objecten op te tonen.*
De tafels zijn voorbehouden voor alle ambachten en voor
kunst & design die aanleunt bij het ambachtelijke (keramiek,
textielontwerp, juweeldesign, …).

* Ronde tafels met tafelkleed worden voorzien door de organisatie.

De opgegeven maten zijn vermoedelijke maten die bij uitvoering zullen worden scherpgesteld.
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De tafels

Doorzon interieurarchitecten en FELT
Object stories
Installation view at Design Museum, Gent, BE (2019)
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De standen

D.1

TAFEL Small

± 1,20 m diameter

€ 500,00
excl. 21% BTW

VOORZIEN IN DE PRIJS
● Algemene verlichting: 3 spots
● Belettering: Naam kunstenaar, ontwerper, atelier
● Uitnodigingen voor uw contacten:
• 20 Vernissage uitnodigingen – print (geldig voor 2 personen)
• 30 Public uitnodigingen – digitaal (geldig voor 2 personen)

D.2

TAFEL Medium

± 1,50 m diameter

€ 750,00
excl. 21% BTW

VOORZIEN IN DE PRIJS
● Algemene verlichting: 3 spots
● Belettering: Naam kunstenaar, ontwerper, atelier
● Uitnodigingen voor uw contacten:
• 20 Vernissage uitnodigingen – print (geldig voor 2 personen)
• 30 Public uitnodigingen – digitaal (geldig voor 2 personen)

D.3

TAFEL Large

± 1,80 m diameter

VOORZIEN IN DE PRIJS
● Algemene verlichting: 3 spots
● Belettering: Naam kunstenaar, ontwerper, atelier
● Uitnodigingen voor uw contacten:
• 20 Vernissage uitnodigingen – print (geldig voor 2 personen)
• 30 Public uitnodigingen – digitaal (geldig voor 2 personen)
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De tafels
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De standen

€ 950,00
excl. 21% BTW

E

Het plein
Het plein is een plaats voor ontmoeting en uitwisseling, gevuld
met kunst- en designobjecten van verschillende kunstenaars en
ontwerpers.
Het is voorbehouden voor de presentatie van meubilair en
kunstwerken zorgvuldig geselecteerd en samengebracht door de
curatoren als een tentoonstelling.
Deelnemers kunnen inschrijven per object. De maximum omvang
van het ingediende object is 1,5 m in breedte en lengte, en 4 m in
de hoogte.
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Het plein

Martin Kippenberger
The Happy End of Franz Kafka’s “Amerika”
Installation view at Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, USA (1999)
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De standen

E.1

Plein

VOORZIEN IN DE PRIJS
● Algemene verlichting
● Belettering: Object + ontwerper
● Uitnodigingen voor uw contacten:
• 15 Vernissage uitnodigingen – print (geldig voor 2 personen)
• 30 Public uitnodigingen – digitaal (geldig voor 2 personen)
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Het plein

37

De standen

300,00 €
/ Object

excl. 21% BTW

TUSSENIN
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Tussenin
‘Tussenin’ is de plek voor alles wat geen plaats inneemt op het
plein, in de kamers, op de wanden, op het tapijt of op de tafels.
Het is onder meer de plek voor het inhoudelijke programma
tijdens de Belgian Art & Design Fair. Hiermee willen we de vinger
aan de pols houden en de complexe actualiteit van de kunst- en
designscène belichten.
Hommages
Lezingen en interviews
Gecureerde tentoonstellingen
Installaties en trendkamers
Samenwerkingen tussen bedrijf & kunstenaar,
bedrijf & ontwerper
● Bookshop
● Lokale horeca
● Showcases
●
●
●
●
●
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Ugo La Pietra
Giardino all’italiana
Installation view at CERSAIE Fiera, Bologna, IT (1990)
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Tussenin

START

TO

COLLECT
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Start To Collect
Met Start To Collect wil de Belgian Art & Design
Fair de grote groep mensen aanspreken die
interesse heeft in kunst en design, maar weinig
ervaring heeft met de kunst- en designmarkt.
De doelstelling is om een groter publiek warm te
maken voor het kopen en verzamelen. Zo boort
Start To Collect voor de deelnemers van BA&DF
een nieuw publiek aan. Dat doen we met een
programma van atelier- en galeriebezoeken,
crash courses en rondleidingen. De vooroordelen en sérieux rond de kunst- en designwereld
worden daarbij vakkundig gesloopt en maken
plaats voor een nieuwsgierige, open benadering.
Start To Collect biedt een toegankelijke blik op
de kunst- en designwereld, maar ook verdieping
in het programma van deelnemers voor, tijdens
en na de beurs. Zo zorgen we voor continue
aandacht voor BA&DF, zijn deelnemers en de

Belgische kunst- en designscène — het hele jaar
door. Tijdens de beurs activeert Start To Collect
de bezoekers door workshops en rondleidingen
die hen laten kennismaken met de deelnemers.
Start To Collect werkt als een club met een jaarlijks lidmaatschap. Wat Start To Collect onderscheidt van andere verzamelaars- of museumclubs is het eclectische programma en de
gedeelde focus op kunst en design, die ook voor
kenners een interessante aanvulling zijn op
het bestaande aanbod. Start To Collect is een
initiatief van de Belgian Art & Design Fair. Rozemarijn De Keyser en Tim Vanheers coördineren
de werking en staan in voor de persoonlijke,
authentieke stijl.
www.starttocollect.be

* Kunst Aan Zet is een renteloze kunstlening voor particulieren waarmee je een kunstwerk of uniek designobject
van een Vlaamse of Brusselse kunstenaar kan aankopen en betalen in schijven. Meer info op kunstaanzet.be.
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DESIGN

A

Doorzon interieurarchitecten
& Theo De Meyer

Stefanie Everaert en Caroline Lateur werken
sinds 2005 samen als Doorzon interieurarchitecten. Ze begonnen hun loopbaan in het atelier
van Maarten Van Severen en werkten aanvankelijk vooral voor particulieren, van nieuwbouw
en verbouwingen tot kleinere ingrepen zoals
maatmeubilair. In de afgelopen 15 jaar heeft
hun werkveld zich uitgebreid tot publieke en
internationale projecten, tal van wedstrijdontwerpen, scenografieën en tentoonstellingen.
Zo cureerden ze in 2016 het Belgisch paviljoen
op de Biënnale voor Architectuur in Venetië,
samen met architecten de vylder vinck taillieu
en Filip Dujardin. Voor het Designmuseum in
Gent maakten ze een nieuwe scenografie voor de
vaste collectie in samenwerking met het Gentse
architectenbureau FELT. Ze stonden niet alleen
in voor het ontwerp en de vormgeving, maar
cureerden ook de eerste tijdelijke tentoonstelling
binnen de nieuwe opstelling.

B

C
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Doorzon interieurarchitecten
en Theo De Meyer
F: Photograffiti-kaatje
A

B
Doorzon interieurarchitecten
keuken HEM
F: Filip Dujardin

C
Theo De Meyer voor Manor Grunewald
Goods Between Floors - Berthold Pott Gallery Keulen
F: Alexander Böhle
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De curatoren

Sinds 2016 werken Caroline en Stefanie beiden
als docent aan de KU Leuven (Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Gent).
Theo De Meyer is architect en werkt tussen vele
praktijken in. Hij is onder meer projectarchitect
voor architecten jan de vylder inge vinck en
als assistent vebonden aan de ETH in Zürich.
Door samenwerkingen met kunstenaar Manor
Grunewald en Doorzon interieurarchitecten
ontstond onder de naam Theo De Meyer een
eigen werkveld, van scenografie over meubel tot
architectuur, dat nog steeds uitbreidt. Theo vormt
samen met Doorzon interieurarchitecten de kern
van het accordeoncollectief Stand Van Zaken,
dat door samenwerkingen met specialisten in
diverse vakgebieden meubelen en architectuur
ontwikkelt. Stand Van Zaken ondersteunt het
creëren en ontwikkelt objecten, gebouwen en
ideeën vanuit een gedeeld enthousiasme.

ART

Tatjana Pieters (BE, 1978) is eigenaar van de
gelijknamige galerie in Gent. Pieters is opgeleid
als conservator-restaurator in de beeldhouwkunst aan de Academie van Antwerpen en
studeerde aansluitend Kunstgeschiedenis aan
de Universiteit van Gent. Ze zette haar eerste
stappen in de galeriewereld in 2004 en runt haar
eigen galerie sinds 2005.
Pieters is gekend voor het vroeg ontdekken van
onconventioneel talent. Ze is de eerste galeriehoudster van jonge Belgische kunstenaars als
Helmut Stallaerts, Kasper Bosmans, Rein Dufait,
Lisa Vlaemminck en Charles Degeyter. Ze is
wereldwijd actief en neemt sinds 2005 deel aan
het internationale kunstparcours via internationale samenwerkingen en kunstbeurzen. Met
Philippe Van Snick bewees ze ook gewaardeerde
oudere kunstenaars te kunnen herlanceren in
een ruimer internationaal kader. Ze bracht zijn
werk ondermeer in de collectie van het MoMA
New York en bouwde mee aan het indrukwekkende internationale tentoonstellingsparcours
van de laatste 9 jaar van zijn leven.
Sinds 2008 zetelt Pieters in tal van jury’s en
commissies, waaronder de subsidiecommissie

A

B
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voor de Beeldende Kunst van de Vlaamse
Gemeenschap, de jury van de Vlaamse Cultuurprijs en die voor het Belgisch Paviljoen op de
Biënnale van Venetië.
Sinds 2004 maakte ze meer dan 100 tentoonstellingen in en buiten haar galerie.
In 2019 maakte ze als gastcurator voor BAD (de
voormalige editie van de Belgian Art & Design
fair), de tentoonstelling ‘The Hermit Crab & the
Gastropod’, met een beloftevolle selectie lokale
kunstenaars. Naar aanleiding van haar jarenlange
expertise en het succes van deze tentoonstelling werd ze door de organisatie gevraagd om de
nieuwe editie van de beurs mee vorm te geven.
Aan de basis van haar liefde voor kunst staat
haar engagement voor de vooruitgang van mens
& maatschappij en het geloof dat kunst mensen
bewuster kan laten kijken naar en omgaan met
zichzelf en de wereld. Vanuit deze filosofie is
ze naast haar galerie sinds 2016 ook internationaal actief als gelicenseerd Avatar®* Master
in het geven van Avatar, een ervaringsgerichte
bewustzijnstraining die mensen leert leven
vanuit vrije wil.

* Avatar® is een geregistreerd handelsmerk van Star’s Edge, Inc.

C
A
Tatjana Pieters
Bril: Odette Lunettes
F: Jelle Van Lysebettens

Tatjana Pieters

B
Charles Degeyter
Vivian #2, 2019, mixed media
Courtesy: de kunstenaar & Tatjana Pieters, Ghent

Road To Know Where
Joachim Coucke & Olga Fedorova
F: Kelly Van Looveren
C
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HET
TEAM
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Wie is betrokken?
De Belgian Art & Design Fair zet dit jaar in op een complete
vernieuwing. Achter de schermen schrijven er heel wat mensen mee
aan dit nieuwe verhaal, dat scherper, spannender en eigenzinniger
wil zijn. In de denktank van BA&DF zitten onder meer:

54

● ORGANISATIE
Samenwerking tussen Nestor Creative Event
Organizers en IJV-IFAS vzw
• Harry Vanhoyweghen
— oprichter en managing director BA&DF
• Jan de Geest
— algemeen directeur IJV-IFAS vzw
• Loïc Willemot
— operation coördinator
• Veerle Tuytschaever
— media coördinator
● CURATOR KUNST
• Tatjana Pieters
— galeriehoudster
● CURATOREN DESIGN & SCENOGRAFIE
• Caroline Lateur en Stefanie Everaert
— Doorzon interieurarchitecten
• Theo De Meyer
— architect
● START TO COLLECT
• Alix Nemery
— operation coördinator
• Mathieu Cieters
— social media

● DENKTANK
• Moniek Bucquoye
— senior adviseur design
• Daan Rau
— oprichter VZW Amarant
— kunstcriticus
• Johan Valcke
— ere-directeur Design Vlaanderen
— galeriehouder
• Christophe Urbain
— oprichter Atelier Ecru
— co-director galerie Barbé Urbain
• Guillaume Van Moerkercke
— art director Ad Random
— kunstenaar
• Steven Vercruysse
— interieurarchitect
— sales consultant Fritz Hansen
● COMMUNICATIE
• Club Paradis
● GRAFISCH ONTWERP
• StudioStudio.be

ALGEMENE INFO

PRAKTISCHE INFO

Nestor Creative Event Organizers
Content Relations
+32 9 241 55 10
content@ba-df.be

IJV-IFAS vzw
Operation Office
+32 9 241 55 00
operation@ba-df.be
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Het Team

56

F: Ommery De Zutter
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Aanvraag tot deelname
Alle aanvragen voor kunst

aanvraag-art@ba-df.be

Alle aanvragen voor design

aanvraag-design@ba-df.be

FEE VOOR AANVRAAG TOT DEELNAME
A.1 Kamer
A.2 Dubbele kamer
A.3 Suite

75,00 €
75,00 €
75,00 €

B.1
B.2
C.1
C.2

excl. 21% BTW

Wand 4:
Wand 8:
Tapijt Medium:
Tapijt Large:

35,00 €
75,00 €
35,00 €
35,00 €

D.1
D.2
D.3
E.1

Tafel Small:
Tafel Medium:
Tafel Large:
Het plein:

35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €

AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN
● Voorstel voor presentatie op de beurs
(max. 250 woorden)
● Overzicht van tentoon te stellen werken/
objecten/producten met foto’s voorzien van
alle credits
● Tekst over de tentoongestelde kunstenaar(s),
ontwerper(s) en/of product(en) (max. 250
woorden)
● Tekst over de motivatie + geschiedenis van de
deelnemer (max. 250 woorden)

● Lijst van de vertegenwoordigde kunstenaars/
ontwerpers/producten
● Algemene prijscategorie van de werken/
objecten/producten
● Max. 10 beelden van tentoonstellingen/
presentaties en/of werken/objecten/producten
voorzien van alle credits
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