Donderdag 30 september tot en met zondag 3 oktober 2021

BIG ART nog eenmaal terug op HEMBRUG
Pop-up platform voor kunstwerken van formaat
Kunstplatform BIG ART strijkt voor de derde en laatste keer neer op het industriële Hembrugterrein. De vorige
editie kon de beurs op de valreep doorgang vinden, maar met beperkte publieke toegankelijkheid. Dit najaar pakt
de organisatie daarom extra groot uit. Bijna honderd kunstwerken van formaat zijn hier van donderdag 30
september tot en met zondag 3 oktober te beleven en bewonderen. En te koop! Veel kunstenaars maken nieuw
werk speciaal voor deze editie. Inkomsten uit opdrachten en verkoop gaan volledig naar de deelnemers.

Ton Slits via Galerie Bart

Sigrid Calon

Laagdrempelig en multidisciplinair
Pop-up kunstplatform BIG ART, dat eerder ook plaatsvond in onder andere de Bijlmerbajes, gaat na deze editie op zoek
naar een nieuwe locatie. Maar niet voordat de enorme hallen van de Project.Fabriek nog één keer het decor zijn van grote
schilderijen, sculpturen, tekeningen, foto's, video's, kinetische kunstwerken en lichtinstallaties van formaat. De beurs wordt
samengesteld als een tentoonstelling, waarbij bewust geen gebruik wordt gemaakt van standbouw zodat de kunstwerken
een relatie aangaan met de oude fabriek. Initiatiefnemer en curator Van der Zwaag selecteert elk jaar een prikkelende mix
van kunstwerken passend bij de industriële locatie: "Per ruimte wordt gekeken naar een verrassende combinatie van
kunstdisciplines, materialen en technieken, abstracte werken en figuratieve kunst. Hierdoor ademt elke hal een andere
sfeer." De opzet is bewust gericht op een breed publiek: "Kunstliefhebbers zijn vaak onder de indruk van de monumentale
gebouwen, mensen die geïnteresseerd zijn in het Hembrugterrein worden juist geïnspireerd door de variëteit aan
kunstwerken. Het versterkt elkaar enorm.", aldus Van der Zwaag.

Dirk Laucke

Vincent de Boer via Galerie Franzis Engels

Kunst in situ
Ook voor de deelnemende kunstenaars vormt de locatie een inspiratiebron. Verschillende kunstenaars maken werk
speciaal voor BIG ART. Rutger de Vries zwaaide af aan de bekende Rijksacademie en creëert in de eerste hal met
verfbussen een metershoge kleurexplosie. Sigrid Calon werkt aan een monumentale muurschildering die tijdens BIG ART
wordt onthuld. Fotograaf en filmmaker Yani bouwt ter plekke een interactief kunstwerk waarbij bezoekers fotografie op een
vernieuwende manier kunnen ervaren. Samen met Art Zaanstad realiseert beeldend kunstenaar Jimi Kleinbruinink er een
betoverend schaduwspel waarin kleur en licht een belangrijke rol spelen. Barbara Helmer schildert op locatie een wandwerk
voor het kunstagentschap Murals Inc. Deze kunstwerken zijn allemaal van tijdelijke aard maar vormen een showcase voor
de werkwijze en het portfolio van de kunstenaars.

Rutger de Vries via Mini Galerie

Koen Dudink via het EKWC

Primeur en blikvanger
BIG ART brengt werk van gevestigde namen maar ook van jong talent. De komende editie van BIG ART doet een groot
aantal nieuwe deelnemers mee; Rutger Brandt Gallery presenteert niet eerder getoond werk van Lara de Moor, Freerk
Wilbers komt met een grote mobile via Root Gallery en Galerie Roger Katwijk presenteert Zsofia Schwerer. Henry Byrne
werkt met Galerie van Gelder aan een vrijstaande opblaassculptuur. Adalbert Gans toont een indrukwekkende
lichtinstallatie en Esmee Seebregts bereidt een opvallend, kleurrijk object voor. Ook Zalan Szakacs doet via Chrysalid
Gallery voor het eerst mee en maakt een kinetisch kunstwerk waar je als bezoeker onderdeel van wordt. "Bij BIG ART
speelt de beleving van de kunstwerken een belangrijke rol.", aldus Van der Zwaag, "Dat maakt het een aantrekkelijke
manier om met kunst in aanraking te komen." Een echte blikvanger vormt ook de grootste linoleumprint ter wereld, die
Maayke Schuitema samen met Rademakers Gallery presenteert.

Mattijs van den Bosch

Joran van Soest via Go Mulan Gallery

Creatieve enclave
BIG ART is in 2016 gestart door Anne van der Zwaag als alternatief voor de meer traditionele kunstbeurzen waar de ruimte
beperkt is en waar veelal wordt gewerkt met vaste stands en witte wanden. Elk jaar vindt het pop-up platform plaats op een
bijzondere plek met een verhaal. Het Hembrugterrein is een hidden gem op een steenworp afstand van Amsterdam. De
munitiefabriek uit de 19de eeuw beslaat ruim 42 hectare en telt 108 industriële gebouwen waarvan 53 monumenten. In de
afgelopen jaren hebben een groot aantal creatieven zich hier gevestigd en er een culturele hotspot van gemaakt. Komende
periode wordt het Hembrugterrein ontwikkeld tot een gemengd stedelijk gebied met behoud van het unieke karakter en met
een grote rol voor creativiteit en cultuur.

Said Kinos via ROOT Gallery

Marjan Laaper via NL=US

Deelnemers 2021
Adalbert Gans, Aletta Bos, Andrea Radai, Anne Verhoijsen, Arjen Lancel, Art van Triest/MPV Gallery, Barbara
Helmer/Murals Inc., Bas Coenegracht, Birgit Verwer, Bonnita Postma, Casper Verborg, Clementine Oomes, Daphne van de
Velde/Art Gallery O-68, Eirik Jahnsen/Galerie Bart, Eric Martijn, Erna Anema, Esmee Seebregts/Studio Seine, Femke
Gerestein, Femmie Duiven, Floor van Keulen/Rob Malasch-Serieuze Zaken Studioos, Frank Tjepkema, Frans Franciscus,
Freddie Soethout/ARTZAANSTAD, Freerk Wilbers/Root Gallery, Henry Byrne/Galerie van Gelder, Jacquie Maria Wessels,
Jade van der Mark/Vroom&Varossieau, Jan Koster/LANGART - Ron Lang, Jarik Jongman/GoMulan Gallery, Jimi
Kleinbruinink/ARTZAANSTAD, Jonat Deelstra/GoMulan Gallery, Joran van Soest/GoMulan Gallery, Katrin Korfmann, Koen
Dudink/EKWC, Koert Stuyf en Ellen Edinoff/Rob Malasch-Serieuze Zaken Studioos, Lara de Moor/Roger Katwijk, Lars
Teichmann/Lachenmann Art Gallery, Lee McDonald/Galerie van Gelder, Lique Schoot, Lise Sore, Lotte van Lieshout,
Maayke Schuitema/Rademakers Gallery, Mari Stoel, Marieke Coppens, Marijn Akkermans, Marja Kennis/Franzis Engels,
Marjan Laaper/NL=US Gallery, Marjolijn Boterenbrood, Marleen Sleeuwits & Cindy Bakker/Galerie Bart, Mattijs van den
Bosch, Maze de Boer, Mel Chan/SinArts Gallery, Mira Sohlén, Natasja Alers/Rademakers Gallery, Noam Ben-Jacov, Patrick
Cierpka/Lachenmann Art Gallery, Peer Vink & Koos de Vries/Ten Haaf Projects, Petra Hart, Post Modern Collection, Robin
Kolleman/ramfoundation, Roland Sohier, Römer + Römer/Lachenmann Art Gallery, Rutger de Vries/Mini Galerie, Saïd
Kinos/Root Gallery, Sigrid Calon, Simone Bennett, Sjimmie Veenhuis, Studio Molen, Vincent de Boer/Franzis Engels, White
Noise DADA, Wim Jacobs/Galerie Bart, Yani/Julian Du Perron, Zalan Szakacs/Chrysalid Art, Zsofia Schweger/Rutger
Brandt Gallery, Zwier Cornelissen en anderen.

Marleen Sleeuwits en Cindy Bakker via Galerie Bart

Anne Verhoijsen

BIG ART
Donderdag 30 september tot en met zondag 3 oktober 2021
Dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur
Middenweg 63, 1505 RK Zaandam
Toegangsprijs 12,50 euro, tot en met 11 jaar gratis
Het Hembrugterrein ligt op de grens tussen Amsterdam en Zaandam en is uitstekend te bereiken met de auto. Bezoekers
kunnen hun auto kosteloos op het terrein parkeren. Vanaf de Dam in Amsterdam is het 30 minuten fietsen naar BIG ART en
vanaf station Zaandam is het terrein te bereiken met bus 63.
BIGART.NU

Voor high res beeld: Beeldlink Big Art
PERSPREVIEW
De perspreview vindt plaats op woensdag 29 september om 14.00 uur. Aansluitend wordt van 15.00 tot 19.00 uur de VIPopening voor genodigden gehouden. Pers is hierbij van harte welkom, RSVP via arabella@coebergh.nl.
arabella@coebergh.nl.
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