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Brussel, 9 juli 2012 
 

 
Kunstenares uit Leuven kaapt publieksprijs weg op d e wedstrijd Belfius Art 

 
Tentoonstelling nog enkele dagen gratis te bezoeken  in Brussel 

 

Régine Riou, een kunstenares uit Charleroi die de j ury in mei laatstleden al tot laureate had 
verkozen, kreeg zopas van de medewerkers van Belfiu s Bank de Personeelsprijs toegekend in het 
kader van de wedstrijd Belfius Art. De publieksprij s, die dit jaar voor het eerst via Facebook werd 
toegekend, gaat naar Shuktara Momtaz, die les volgt  aan de Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst van Leuven. 

Belfius Bank, dat graag jong talent ondersteunt, organiseert nu al vele jaren in samenwerking met het 
deeltijds kunstonderwijs een wedstrijd die zich specifiek richt tot studenten beeldende kunst in de 
kunstacademies in de vier uithoeken van ons land. 
 
Naast de prijs van de jury, die dit jaar werd toegekend aan Patrick Couder, een leerling van de Academie 
voor Beeldende Kunsten van Sint-Pieters-Woluwe/Etterbeek, en aan Régine Riou, van de Académie des 
Beaux-Arts Alphonse Darville in Charleroi, mocht het personeel van Belfius Bank ook zijn favoriet kiezen uit 
de 56 genomineerde kunstenaars voor de editie 2012. 
 
Uiteindelijk viel die keuze op Régine Riou van de Académie des Beaux-Arts Alphonse Darville in Charleroi, 
die het haalde met haar “Nell et la robe”, “Le Linge” en “Un jour de grand vent”, een reeks van drie 
zilverfoto’s die werden genomen met de sténopecamera. Die personeelsprijs wordt haar officieel 
overhandigd tijdens de vernissage van de tentoonstelling Belfius Art 2013, waar haar werk opnieuw zal 
worden tentoongesteld. 
 
Voor het eerst werd een publieksprijs toegekend via  Facebook 

Dit jaar mocht het publiek naast de professionele jury en het personeel van de bank ook zijn geliefkoosd 
kunstwerk aanduiden door via Facebook te stemmen voor een van de 56 genomineerden. Die stemming 
werd zopas afgesloten en de gunst van het publiek viel te beurt aan Shuktara Momtaz, leerlinge aan de 
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst van Leuven, voor “Feelings” (olie op doek). 

Nog enkele dagen tijd om een bezoek te brengen aan de tentoonstell ing 

De tentoonstelling Belfius Art 2012 kan bezocht worden tot 13 juli 2012 op de gelijkvloerse verdieping van 
de hoofdzetel van Belfius Bank, Pachecolaan 44 in Brussel. Open voor het publiek van maandag tot vrijdag 
van 10 tot 16.30 uur (behalve op bankholidays en feestdagen). De toegang is gratis. 

 
 
Perscontact 
press@belfius.be 
+ 32 2 222 02 50 
 
Moniek Delvou 
moniek.delvou@belfius.be 
+ 32 2 222 98 16 

 
 


