Brussel, 26 april 2013

Wedstrijd Belfius Art 2013:
Alexandra Cool, van de Academie voor Beeldende Kunst van de
Vlaamse Gemeenschap (R.H.O.K.) van Etterbeek, op het hoogste
schavotje
David Clément, van de Académie des Beaux-Arts van WatermaalBosvoorde, en Nick Proot, van de Academie voor Beeldende Kunsten
van Gent, ex aequo tweede
Kennismaking met 50 talenten op de zetel van Belfius in Brussel
van 26 april tot 31 juli 2013. Gratis toegang.
Op donderdag 25 april 2013 werden de prijzen uitgereikt van de wedstrijd Belfius Art. Bij de 50
finalisten werden twee deelnemers van Brusselse academies en één leerling van de academie van
Gent aangewezen tot laureaat van de editie 2013 door een professionele jury die onder meer
bestond uit directeurs van de academie en kunstcritici. Het publiek kan vanaf vrijdag 26 april tot en
met 31 juli 2013 gratis gaan kijken naar een tentoonstelling met de werken van de 50 finalisten, op
de hoofdzetel van de bank, Pachecolaan 44 in Brussel.
Belfius Bank organiseert nu al vele jaren in samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs en met de
steun van de koepelorganisaties Codibel en Adéap, een wedstrijd voor leerlingen plastische kunsten van de
academies in heel het land.
Dit jaar stelden niet minder dan 336 kunstenaars van 24 tot 77 jaar zich kandidaat. Na een preselectie op
regionaal niveau bleven er nog 50 finalisten over. Daaruit werden drie laureaten gekozen door een
professionele jury die onder meer uit directeurs van de academies en uit kunstcritici bestaat.
De eerste prijs werd uitgereikt aan Alexandra Cool uit Vollezele (Galmaarden) in Vlaams-Brabant, die
les volgt aan de Academie voor Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap (R.H.O.K) van
Etterbeek.
Haar werkstuk, “The time being”, is een installatie die diverse disciplines, technieken en materialen
combineert. Het thema is de tijd die voorbijgaat, maar ook de mensen voor wie de tijd soms stil lijkt te
staan.
Twee kunstenaars eindigden dit jaar ex aequo op de tweede plaats : David Clément, uit Sint-Gillis,
leerling aan de Académie des beaux Arts van Watermaal-Bosvoorde, voor zijn serigrafie “Voies du
silence”, en Nick Proot uit Ledeberg (Gent), leerling aan de Academie voor beeldende Kunsten van
Gent, voor zijn fotoreeks “Superhuman-Portraits of congenital phenomena”.
Naast die drie laureaten, die elk met 1500 euro naar huis gaan, worden de academies waar deze leerlingen
les volgen ook in de bloemetjes gezet en ontvangen zij een ‘Prijs van de academie’ ter waarde van 1000
euro. Met die prijs wil Belfius die academies een duwtje in de rug geven en hun leraren belonen voor hun
engagement en voor de kwaliteit van hun onderricht.
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Last but not least was de plechtigheid van de prijzen van Belfius Art 2013 eveneens een gelegenheid voor
het uitreiken aan Régine Riou, een leerling van de Academie voor Schone Kunsten Alphonse Darville
in Charleroi en laureate van de editie 2012, van de Personeelsprijs. De medewerkers van Belfius
hadden haar die prijs toegekend voor de reeks van drie zilverfoto's met de stenopécamera: “Nell et la robe”,
“Le Linge” en “Un jour de grand vent”.

U kunt de werken van de 50 finalisten van dit jaar – en ook van Régine Riou – gratis gaan bekijken
vanaf vrijdag 26 april tot en met 31 juli 2013 op de gelijkvloerse verdieping van de hoofdzetel van Belfius
Bank, Pachecolaan 44 in Brussel. De tentoonstelling Belfius Art is toegankelijk voor het publiek van
maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur (behalve op bankholidays en feestdagen).
Via de wedstrijd Belfius Art en de daaraan gekoppelde tentoonstelling biedt Belfius Bank aan de leerlingen
van de academies in het hele land de gelegenheid om zich met de anderen te meten en hun werk voor te
stellen aan een ruim publiek. Belfius wil zodoende nieuw talent ondersteunen en de aandacht vestigen op
de kwaliteit van het onderwijs dat verstrekt wordt in onze academies.
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