PERSBERICHT – Galerie Raf van Severen
Na het succes van de eerste editie afgelopen zomer, zal Raf van Severen samen
met Maya Bogaert vanaf 18 juni zijn winkelpui opnieuw 5 weekends uitlenen
aan hedendaagse kunstenaars in Virtual/Vitrine.
Naast deze 5 kunstenaars “in de vitrine”, wijdt de galerie vanaf 2 juni twee
solotentoonstellingen aan twee van de kunstenaars van het seizoen in 2020:
Josse De Maesschalk en Laurenz Coninx!
1) Tweede editie Vitual/Vitrine bij Galerie Raf van Severen: vijf opkomende artiesten krijgen
een podium
Kunstliefhebbers kunnen hun hartjes ophalen op de tweede expo van Virtual/Vitrine in Galerie
Raf Van Severen (Antwerpen). Een initiatief van Raf Van Severen en Maya Bogaert dat verspreid over vijf weekends - vijf artiesten in de spotlight zet. De ideale gelegenheid om een
weekendje cultuur te plannen en je te laten verrassen door nieuw kunsttalent.
De coronacrisis trof de kunstsector hard: galeries sloten de deuren, kunstenaars moesten in hun kot blijven en hun
creaties bleven achter in verlaten expositieruimtes. Tijdens de eerste lockdown staken kunsthandelaar en
galeriehouder Raf Van Severen en creatieve duizendpoot Maya Bogaert de koppen bij elkaar. Het duo was vastberaden
om kunst toegankelijk te maken, ook wanneer de overheid de culturele sector (opnieuw) restricties zou opleggen. Zo
werd hun concept Virtual/Vitrine geboren! Een initiatief waarmee ze enerzijds artiesten een off- en online podium
bieden en anderzijds bouwen aan een community van kunstliefhebbers.
In juni 2020 lanceerden ze een eerste Open Call voor artiesten en selecteerden ze - uit een heleboel aanmeldingen 14 kunstenaars. Elke artiest werd een week lang op social media in de kijker gezet en kreeg een tweedaagse pop-up
expo in de vitrine van de Galerie Raf Van Severen. Er werd aan alles gedacht! In het geval van een nieuwe lockdown
zouden de kunstwerken te bewonderen blijven dankzij de grote vitrine.

5 weekends, 5 kunstenaars - Na een succesvolle eerste editie in 2020 komt er ook deze zomer een pop-up
Virtual/Vitrine in Galerie Raf Van Severen op de Godefriduskaai in Antwerpen, tegenover het MAS. Een tweede Open
Call met een vierkoppige jury heeft vijf kunstenaars op basis van hun motivatie, portfolio en talent, de originaliteit van
het voorgestelde Vitrine-project en de mate waarin dat aansluit bij de visie van Virtual/Vitrine geselecteerd. De vijf
gelukkigen zullen hun werk tentoonstellen tijdens één van de expoweekends in de loop van de zomer.
De artiesten zijn:
W1: Luis Manuel Lambrechts (Leuven) - vrij 18 tot zo 20 juni
W2: Véronique Jansseune (Brugge) - do 24 tot za 26 juni
W3: Semia Phelivan (Brussel - vrij 2 tot zo 4 juli
W4: Lebasille (Antwerpen) - vrij 17 tot zo 19 september
W5: Ellen De Vos (Gent) - vrij 24 tot zo 26 september

2) Josse De Maesschalk en Laurenz Coninx keren terug met een solotentoonstelling
Verder is er nog meer goed nieuws, want twee artiesten uit de vorige editie keren met een solo expositie ‘Home At Six’
terug. Josse De Maesschalk exposeert van 2 juni tot 13 juni. Zijn schilderwerk zou je kunnen omschrijven als een
ontsnapping aan het complexe volwassen leven. De schilder en regisseur-scenarist vertelt verhalen vanuit
herinneringen en kinderlijke onschuld. Hij is er namelijk van overtuigd dat we allemaal hunkeren naar die onbezonnen
tijd. Zijn expo helpt je dus even wegdromen, tot rust komen en het simpele te omarmen. In het najaar is het dan de
beurt aan Laurenz Coninx, hij zal van 25 november tot 12 december de galerij inpalmen met zijn solo ‘Endless
Summer’.

Praktische informatie:

Locatie: Galerie Raf Van Severen, Godefriduskaai 52, 2000 Antwerpen
1) Virtual/Vitrine 2021 - 5 weekends, 5 kunstenaars in de vitrine van Galerij Raf van Severen
De 5 expo’s gaan door op volgende data: 18-20 juni, 25-26 juni, 2-4 juli, 17-19 september en 24-26 september.
Bezoekers zijn telkens welkom van vrijdagmiddag tot zondagavond.
Website: www.virtualvitrine.art
Facebook: www.facebook.com/virtual.vitrine.art
Instagram: www.instagram.com/virtual.vitrine.art
2) 2 solotentoonstellingen bij Galerij Raf van Severen
Josse De Maesschalk - van 2 juni tot 13 juni
Laurenz Coninx - van 25 november tot 12 december
Contacten
Maya Bogaert +32 495 84 41 36
virtual.vitrine.antwerp@gmail.com
Raf van Severen +32 495 54 14 11
raf.vanseveren@skynet.be

Perscontact
CARACAScom +32 495 84 41 36
www.caracascom.com - info@caracascom.com
Over de bezielers van Virtual/Vitrine
Raf Van Severen (°1969, BE) is al meer dan 30 jaar gevestigd kunsthandelaar op de Minderbroedersrui, in hartje
Antwerpen. In 2018 opende hij Galerie Raf Van Severen op de Godefriduskaai 52. Daar volbrengt hij zijn levensmissie:
schilderwerken tentoonstellen, kunstevents hosten en expo's creëren. Al van kinds af aan is hij gepassioneerd door
schilderijen. Hij is gespecialiseerd in figuratieve schilderijen van de jaren 1870-1950 en abstracte schilderijen van
1950 en '60s. Kleur, licht en modernisme trekken zijn aandacht.
www.rafvanseveren.com
Maya Bogaert (°1990, BE) is architect, fotograaf en storycreator. Noem haar dus gerust een creatieve duizendpoot. Maya
ontmoette Raf toen ze als projectarchitect bij Edward Sorgeloose Architecten in stond voor de renovatie van Galerie Raf
Van Severen. Ze volgde het project van A-Z op en droomde toen al samen met Raf over een platform voor jonge
artiesten. Virtual/Vitrine is dus een droom die uitkomt. Maya neemt de projectleiding (o.a. branding, social media en
artiestenopvolging) voor zich, Raf staat in voor het zakelijke gedeelte zoals de rondleidingen en verkoop. Het project
past perfect in Maya’s artistieke praktijk: ze is gefascineerd door mensen, ruimten en de verhalen die hen verbindt.
www.archistas.com

