Brussel, 12 mei 2014

Nick Proot, laureaat Belfius Art 2013,
in de Nationa(a)l Pop-Up Store in Brussel

Van 9 tot 25 mei vindt in Brussel de tweede editie van de Nationa(a)l Pop-Up Store plaats, een waar
uitstalraam voor Belgisch talent. Een van de kunstenaars “to watch” dit jaar is Nick Proot, leerling
aan de Academie voor Beeldende Kunst in Gent en een van de drie laureaten van de wedstrijd
Belfius Art 2013.

Tot zondag 25 mei is in de voormalige kantoren van Solvay in Elsene de Nationa(a)l Pop-Up Store te gast,
een niet te missen cultureel evenement dat de aandacht wil vestigen op de Belgische kweekvijver van
creatief talent in domeinen zoals beeldende kunst, design, uitgeverij, mode, muziek, dans, gastronomie en
film.

Een van de kunstenaars en creatievelingen die dit jaar in de schijnwerpers worden geplaatst is Nick Proot,
een jonge kunstenaar uit Ledegem (Gent) en een van de drie laureaten van de wedstrijd Belfius Art 2013
met een reeks foto’s getiteld “Superhuman-Portraits of congenital phenomena”.

Dit werk, dat bekroond werd tijdens de editie 2013 van de wedstrijd Belfius Art en inmiddels werd
opgenomen in de kunstverzameling van Belfius, wordt tot 25 mei tentoongesteld naast tal van Belgische
creaties waarmee u kennis kunt maken in de Nationa(a)l Pop-Up Store, Prins Albertstraat 44 in Brussel.
Door dit werk uit te lenen voor de duur van de Nationa(a)l Pop-Up Store, wil Belfius Bank deze
veelbelovende jonge kunstenaar steunen en via hem de aandacht vestigen op de kwaliteit van het
onderwijs dat wordt gegeven in de academies in de vier uithoeken van ons land.

Als voornaamste partner van deze tweede editie van de Nationa(a)l Pop-Up Store, is Belfius Bank erg blij
een steentje te kunnen bijdragen tot dit tijdelijk uitstalraam, dat meer zichtbaarheid moet geven aan de
creativiteit van gevestigd en opkomend Belgisch talent, en zo ook te kunnen bijdragen tot hun erkenning,
niet alleen in België maar ook buiten onze landsgrenzen. Deze samenwerking sluit dus perfect aan bij het
engagement van Belfius om een reële toegevoegde waarde te geven aan de maatschappij.
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Tentoonstelling Belfius Art 2014:
Maak kennis met 48 talenten op de
hoofdzetel van Belfius tot 30 juni 2014
Belfius Bank organiseert nu al vele jaren in
samenwerking met het kunstonderwijs met
aangepaste lestijden 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 hadden niet minder dan
kunstenaars uit de vier uithoeken
Vlaanderen, Wallonië en Brussel
kandidatuur ingediend.
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Tijdens de tentoonstelling kunt u de werken
bewonderen van de 48 finalisten – waaronder
Charlotte Dupont en Eric Van Grootel, de twee
laureaten van deze editie. Ze is gratis
toegankelijk voor het publiek tot 30 juni 2014,
op de hoofdzetel van Belfius Bank,
Pachecolaan 44 in Brussel.
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