PERSBERICHT
Albert Baronian en Yoko Uhoda slaan de handen in elkaar in
Knokke
De twee galeries openen een nieuwe tentoonstellingsruimte op de dijk van Knokke-Zoute. Albert
Baronian Brussel en Yoko Uhoda Luik gaan niettemin afzonderlijk hun weg verder in verschillende
plekken.
Op 31 maart 2018 huldigen Albert Baronian en Yoko Uhoda een nieuwe ruimte in op de dijk van
Knokke- Zoute, op een boogscheut van de huidige galerie van Yoko Uhoda, die voor de gelegenheid
verhuist naar de nieuwe locatie, die even goed gelegen is maar groter.
De eerste tentoonstelling 'à quatre mains', die deze galerie en het seizoen 2018 inzetten, is een
groepstentoonstelling gewijd aan hedendaagse Amerikaanse abstracte schilderkunst, een materie
die zowel Albert Baronian als Yoko Uhoda fascineert. De tentoonstelling heeft als titel Apertura. Ze
brengt werk samen van Marina Adams, Sam Falls, Amy Feldman, Ron Gorchov, Changha Hwang,
Larissa Lockshin, Joseph Marioni en Stanley Whitney.
Over Albert Baronian
Albert Baronian is een van de pijlers van de hedendaagse kunsthandel in Brussel. Galerie
Albert Baronian, gevestigd in de Isidore Verheydenstraat 2, wordt geleid door Albert en Françoise
Baronian; ze viert dit jaar haar 45e verjaardag. Vanaf 2020 stelt de galerie nog steeds
tentoonstellingen voor in Brussel en ergens anders, maar op meer nomadische en punctuele wijze.
De huidige ruimte in de Isidore Verheydenstraat wordt namelijk door haar eigenaar heringericht. Het
seizoen 2018 van de Brusselse galerie is gewijd aan Alain Sechas en Eric Poitevin (1 maart-14 april),
Olaf Holzapfel en Max Fintrop (18 april-2 juni), Rajak Ohanian (7 juni-14 juli), Chris Johanson (7 juni14 juli), Gilberto Zorio (6 september-3 november), Aline Bouvy (8 november-22 december).
Albert Baronian stelt eveneens in november 2018 een belangrijke tentoonstelling voor in CAB in
Brussel over neon. Voor Albert Baronian schrijft het project van Knokke zich dus in binnen dat nieuw
perspectief: « Ik werk samen met Yoko Uhoda om haar mijn kennis door te geven en een programma
voor te stellen dat specifiek is voor het publiek in Knokke, zonder een noodzakelijke connectie met
mijn galerie in Brussel en haar galerie in Luik. »
Over Yoko Uhoda
Yoko Uhoda is een jonge, Luikse galeriehoudster die afstamt van een familie verzamelaars. Ze heeft
in 2014 haar galerie geopend in Luik alvorens in 2017 een tweede plek te openen op de dijk van
Knokke-Zoute. In 2018 neemt de galerie in Luik een nieuwe ruimte in het centrum van de stad in, op
de boulevard d’Avroy. Yoko Uhoda: « In Knokke samenwerken met Albert Baronian, die ik al heel
lang ken, met wie ik dezelfde smaak deel en voor wie ik een groot respect heb, biedt me de
mogelijkheid toegang te krijgen tot een netwerk van kunstenaars, verzamelaars en professionals uit
de kunstwereld in België en het buitenland. Deze samenwerking geeft een enorm krediet aan mijn
project ».
Contact: Galerie Albert Baronian - Yoko Uhoda Knokke
Yoko Uhoda: yoko@yoko-uhoda-gallery.com
Albert Baronian: info@albertbaronian.com
Adres van de galerie: Zeedijk 731, Het Zoute, 8300 Knokke-Heist
Perscontact: CaracasCOM info@caracascom.com - 32 4 95 22 07 92

