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De tweeëntwintigste editie van kunstbeurs Art Rotterdam, van donderdag 4 tot en met zondag 7 februari 2021, belooft opnieuw
een inspirerend evenement te worden. In de UNESCO-monumentale Van Nellefabriek met een vloeroppervlak van meer dan
10.000 m2 tonen ruim 100 galeries het werk van aanstormend en gevestigd talent. Bezoekers en deelnemers zijn er verzekerd
van een veilige en aantrekkelijke omgeving in lijn met de Covid-19-voorschriften en maatregelen van de overheid. Art Rotterdam
staat vooralsnog in februari gepland. Medio januari wordt de definitieve beslissing genomen, zodra het kabinet de
persconferentie heeft gegeven over het effect van de huidige lockdown en het vervolg van de maatregelen. Mocht Art Rotterdam
niet kunnen plaatsvinden in februari, dan wordt de februari editie verzet naar donderdag 1 t/m zondag 4 juli 2021. 
 
Genomineerden NN Art Award
De NN Art Award, stimuleringsprijs voor talentvolle kunstenaars met een afgeronde kunstopleiding in Nederland, viert in 2021 haar eerste
lustrum. Voor deze vijfde editie bestaat de kunstvakjury uit: Imara Limon, conservator Amsterdam Museum, Reyn van der Lugt,
verzamelaar, Suzanne Swarts, directeur Museum Voorlinden, Koen Taselaar, kunstenaar en genomineerde NN Art Award 2020, Elisah
van den Bergh en Els Drummen, conservatoren NN Kunstcollectie.
 
Op 10 december heeft deze jury de genomineerden voor de NN Art Award 2021 bekendgemaakt: Priscila Fernandes (Division of Labour,
Londen), Lilian Kreutzberger (CINNNAMON, Rotterdam), Claudia Martinez Garay (GRIMM, Amsterdam) en Erik Mattijssen (Cokkie Snoei,
Rotterdam). Het werk van de vier genomineerden wordt gepresenteerd in de stand van de NN Art Award op de beursvloer. De winnaar
ontvangt een stimuleringsprijs van € 10.000,-. De uitreiking vindt plaats op woensdag 3 februari 2021.Eerdere winnaars waren de
gebroeders Quistrebert (2017), Pauline Curnier Jardin (2018), Katja Mater (2019) en Ana Navas (2020).
 
 

Claudia Martínez Garay, GRIMM
Amsterdam | New York, Pigmented

inkjetprint on Hahnemühle paper, triptych,
150 x 120 x 3 cm | 59 1/8 x 47 1/4 x 1 1/8

in, Huk Pacha, Iskay Pacha, Kimsa Pacha,
2020, Photography: Sonia Mangiapane

 
 

Lilian Kreutzberger, CINNNAMON,
Rotterdam, Super Surface, 2018. 126 x

86 cm, Foto transfer op Calcast gips,
hout

 
 
 
 

Priscilla Fernandes, Happier than a Seagull with a French
Fry, Gallery Division of Labour London, C-Print, 137 x 110

cm, 2020, With the kind support of Prins Bernhard
Cultuurfonds

 
 
 
 

Erik Mattijssen, Galerie Cokkie Snoei Rotterdam,
Izrael, e ́picerie du monde

 
 
 
 
 
 

 

Voor het eerst in 2021: NN Art Publieksprijs
Op de sluitingsdag van de beurs, zondag 7 februari, vindt de uitreiking van de NN Art Publieksprijs plaats. Voor het eerst, dit jaar, kan het
publiek zijn stem uitbrengen. De publieksfavoriet ontvangt een geldprijs van € 5.000,-. Stemmen voor de NN Art Publiekprijs kan vanaf
half januari via website NN. 
 
Prospects - Mondriaan Fonds toont talent
Het Mondriaan Fonds presenteert tijdens Art Rotterdam de negende editie van Prospects (voorheen Prospects&Concepts), met werk van
kunstenaars die recent een Werkbijdrage Jong Talent ontvingen. Aan deze tentoonstelling zullen 75 kunstenaars deelnemen. Gastcurator
is, net als in 2020, Johan Gustavsson, mede-directeur 1646, Den Haag; bestuurslid The Naked en Page Not Found en docent aan de
KABK. Om deze tentoonstelling in tijden van corona op een veilige manier te realiseren is Prospects dit jaar niet alleen te zien in het
voormalige Distributiecentrum, maar ook in de Schiehal tegenover de entree van Art Rotterdam en op het buitenterrein van de Van
Nellefabriek. Daarbij is wederom de hulp van ontwerpbureau Tom Postma Design ingeroepen.  
 

https://www.nn.nl/Over-NationaleNederlanden/Kunst-en-cultuur/Art-Rotterdam.htm


Over Prospects
De jaarlijkse tentoonstelling Prospects van het Mondriaan Fonds is bedoeld om de zichtbaarheid van beginnende beeldend kunstenaars
een extra impuls te geven. Gesitueerd in de context van Art Rotterdam biedt zij kunstprofessionals en verzamelaars maar ook een brede
groep geïnteresseerden de mogelijkheid met het werk van veelbelovende kunstenaars kennis te maken. Tegelijkertijd is deze
tentoonstelling een uitgelezen kans om te tonen wat mede dankzij een bijdrage van het Mondriaan Fonds tot stand is gekomen. De
Werkbijdrage Jong Talent kan worden aangevraagd door kunstenaars met een professionele praktijk tot vier jaar na hun opleiding. De
bijdrage kan worden gebruikt voor alles wat verband houdt met nieuw werk zoals onderzoek, materiaal, apparatuur en projecten in
binnen- of buitenland. Mondriaanfonds.nl/activiteit/prospects/

 

Lucas Sloot, Follow the Line // Crossing the
Field, 2020 (Prospects - Mondriaan Fonds toont

talent 2021)
 

 

Romy Yedida, Cornice, 2020,
installatie/performatieve serie sculpturen
Foto: Jessie Yingying Gong (Prospects -

Mondriaan Fonds toont talent 2021)
 
 
 
 

Zhixin Liao, U R taking the risk—A
"correct" measurement, 2020, video installatie

Foto: Angus Zhixin studio (Prospects - Mondriaan
Fonds toont talent 2021)

 
 
 
 

Myrte van der Molen, SOSocial, kus kussens,
2020, video installatie (Prospects -

Mondriaan Fonds toont talent 2021)
 

 

 

Rotterdam Art Week 2021: opgesplitst in twee edities
Tijdens Art Rotterdam verandert de stad Rotterdam in een walhalla voor kunst-, design- en architectuurliefhebbers. Speciale openingen,
tentoonstellingen in musea en kunstinstellingen, lezingen, rondleidingen, debatten, pop-up shows en diverse beurzen versterken en
verlevendigen het kunstklimaat. Zeven dagen aan een stuk, in vorige jaren. De hernieuwde lockdown t/m medio januari 2021 heeft dit plan
veranderd. In samenspraak met Art Rotterdam heeft Rotterdam Festivals besloten de Rotterdam Art Week op te splitsen in twee delen.
Sommige onderdelen van het festival vinden op de oorspronkelijk geplande datum van 3-7 februari 2021 plaats, andere van 30 juni - 4 juli
2021. 
 
Over Art Rotterdam
Art Rotterdam is een gerenommeerde en verrassend gevarieerde kunstbeurs. Jaarlijks biedt dit evenement een podium aan de nieuwste
ontwikkelingen in de beeldende kunst. De scherpe focus op jonge kunst, de verscheidenheid van de verschillende secties, de verbinding
met de stad Rotterdam en de fascinerende locatie verlenen Art Rotterdam een unieke uitstraling. Art Rotterdam is voor steeds meer
kunstliefhebbers het aantrekkelijke alternatief binnen het internationale veld van kunstbeurzen en trekt ieder jaar meer bezoekers uit
binnen- en buitenland. 
 

O p GalleryViewer.com is voorafgaand aan de beurs de online catalogus van Art Rotterdam te zien. Deze catalogus omvat alle
kunstwerken die de galeries tentoonstellen, inclusief prijsklasse. Van iedere kunstenaar zijn een korte biografie, filmpjes en aanbevelingen
opgenomen.
 
GalleryViewer.com is het online platform van Art Rotterdam dat potentiële kunstkopers ondersteunt bij een toekomstige kunstaankoop. De
site onderhoudt een uitgebreide database van kunstwerken, tentoonstellingen en kunstenaarsprofielen. De ruim 45 deelnemende galeries
zijn geselecteerd op hun hoogwaardige aanbod. GalleryViewer, die streeft naar transparantie en educatie voor een breed publiek,
informeert online en stimuleert de échte kunstervaring die in de galerie plaatsvindt.

 
Een overzicht, inclusief een update van de deelnemers: Artrotterdam.com/nl/galeries/
Veilig bezoek/hoe werkt het: Artrotterdam.com/nl/praktische-informatie/
 

Art Rotterdam
Van Nelle Fabriek | Van Nelleweg 1 | 3044 BC | Rotterdam

Tickets zijn vanaf 1 januari alleen online verkrijgbaar | €  22,50 per ticket | via www.artrotterdam.com
 

- Donderdag 4 februari, 10.00 - 19.00 uur
- Vrijdag 5 februari,        10.00 - 21.00 uur
- Zaterdag 6 februari,     10.00 - 19.00 uur
-  Zondag 7 februari,       10.00 - 19.00 uur 

 
-- 
Niet voor publicatie: neem voor meer informatie, interviewverzoeken en rechtenvrij beeld contact op met Coebergh Communicatie & PR, Arabella Coebergh, Leidsegracht 38-40, 1016 CM Amsterdam,
T (020) 470 87 87 en E arabella@coebergh.nl

N.B.
Onze informatie NIET meer ontvangen? Klik dan hier.
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