PERSBERICHT
Tentoonstelling « Univers Liés »
Een première in het nieuwe complex
van Val Benoît – Luik
25/05/2019 > 02/06/2019
Naar aanleiding van de inhuldiging van het gloednieuwe complex Val Benoît (Luik), stelt het bedrijf
Orpiment, gespecialiseerd in het drukken van hedendaagse kunstwerken van zeer fijne kwaliteit,
van 25 mei tot 2 juni 2019 haar eerste tentoonstelling voor in de nieuwe ruimte van SPI
(Ontwikkelingsbureau van de Provincie Luik).
Gedurende negen dagen is het bureau toegankelijk voor het grote publiek, voor architecten en
vooral bedrijven. Ze brengt meer dan vijftig originele kunstwerken samen op groot formaat
uitgevoerd door een dertigtal voornamelijk Belgische maar ook Franse hedendaagse kunstenaars
waaronder: Alain Schroeder, Mélanie Maquinay, Eric Van Den Berg, Nadine Fabry, Bert Van Pelt of
ook nog Gilles Crampes,...
Over Orpiment

Orpiment, opgericht door Claire Deprez en Yannick Boulanger, is een vzw die is ontstaan uit de
expertise van Claire Deprez in de sector van fine art print en een gemeenschappelijke wens om de
banden van de privésector, bedrijven of particulieren, heruit te vinden met hedendaagse creatie,
door kunstenaars rechtstreeks nieuwe formules en perspectieven voor te stellen van de markt. Het
concept? Het grote publiek via een online platform maar ook door opvolging en maatwerk voor te
stellen, van unieke edities of beperkte oplages van kunstwerken in fine art kwaliteit op groot
formaat.
Orpiment verzorgt het geheel van de productieketen van elk werk (druk, inkaderen,...) terwijl het
op participerende wijze elke kunstenaar integreert in het project en ondersteunt in zijn/ haar
parcours.
De organisatie van tentoonstellingen en de deelname aan kunstbeurzen integreert zich in deze
wens om het werk van elke kunstenaar te ondersteunen. Door deze projecten te organiseren in
strategische plekken zoals de nieuwe ruimte van Val Benoit die ter beschikking wordt gesteld door
SPI, wil Orpiment talent in contact brengen met nieuwe netwerken van particuliere liefhebbers of
verzamelaars, bedrijven, architecten, binnenhuisarchitecten... die hen kunnen ondersteunen door
unieke kunstwerken of beperkte oplages te bestellen.
Dankzij haar expertise kan Orpiment de productie van fine art edities van zeer hoge kwaliteit
garanderen die duurzaam zijn met omkadering, transport en professionele accrochage. En dat
alles aan correcte prijzen.

Over de ruimte, Val Benoit

SPI (het Bureau voor Ontwikkeling van de Provincie Luik) rehabiliteert de site van Val Benoit om er,
tijdens het project, haast 35 000 m2 te ontwikkelen, gewijd aan economische activiteit.
De voormalige campus van Val Benoit, een strategische plek aan de zuidingang van Luik, langs de
Maas, ligt op een steenworp van het nieuwe TGV station van Guillemins en aan de rand van de
toekomstige tramlijn. Die zone gaat binnenkort een nieuw leven leiden en een ware stadswijk
worden, gekenmerkt door een mix van functies (economische activiteiten, logies, diensten,
opleiding, cultuur,...). De economische activiteit neemt er een belangrijke plaats in en omvat haast
30 000 m2 over heel de site.
Het nieuwe Val Benoit stelt een efficiënt en duurzaam alternatief voor een bedrijvenpark voor in
de periferie. Een Masterplan bepaalt de grote oriëntaties van haar ontwikkeling, zowel op het
niveau van rehabilitatie van oude universiteitsgebouwen waarvan de modernistische architectuur
werd bewaard, als nieuwe constructies die optimaal gebruik mogelijk maken van de site, terwijl
grote groene zones worden behouden.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Adres
Salle polyvalente, Val Benoit
6, quai Banning
4000 Luik
Data
Van 25 mei tot 2 juni 2019.
Vernissage op uitnodiging op 24 mei
Openingsuren: alle dagen van 10 tot 17u
Informatie
Orpiment
fineart@orpiment.be
+32 495 574 506

La Spi
info@valbenoit.be – +32 4 220 53 40
Pers contact
CaracasCOM – www.caracascom.com
info@caracascom.com
T +32 2 560 21 22 – M +32 495 22 07 92

La Spi
Pierre CASTELAIN
pierre.castelain@spi.be
+32 473 50 11 18

