
 

MINISTERIO  

DE ASUNTOS EXTERIORES, 

UNIÓN EUROPEA 

Y COOPERACIÓN 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN EL 

REINO DE BÉLGICA 

 

 Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes. 
Rue de la Science, 19 
1040 BRUSELAS 
TEL:  +32 (0) 2 230 0340 
emb.bruselas@maec.es 

Twitter: @EmbEspBelgica  

 

Página 1 de 2 http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRUSELAS/es/Paginas/inicio.aspx 

 

 
  24 APRIL: “SPAIN IS ART” – DE AMBASSADE 
VAN SPANJE OPENT HAAR DEUREN VOOR DE 

37STE EDITIE VAN DE INTERNATIONALE BEURS 
VOOR HEDENDAAGSE KUNST IN BRUSSEL ‘ART 

BRUSSELS’ 
 
 

 

 

De Ambassade van Spanje in het Koninkrijk België presenteert "Spain is Art", 
een collectieve tentoonstelling van de Spaanse galerijen die deelnemen aan Art 
Brussels en nog Spaanse kunstenaars. De tentoonstelling zal plaatsvinden in de 
Officiële Residentie van de Ambassade van Spanje op 24 april 2019 tussen 
18u00 en 21u00, in het kader van de "Nacht van de galerijen" georganiseerd door 
de Beurs.  

De Ambassade van Spanje stelt haar gebouw ter beschikking aan de 
deelnemende Spaanse galerijen als een ruimte om hun projecten te presenteren 
die corresponderen met de erfgoedomgeving. Arts Brussels rekent op de 
deelname van de volgende galerijen: Luis Adelantado, die het werk "Oracle" van 
de kunstenares Julie Fortier presenteert; ADN, die het werk "Desastres/Disasters" 
van Carlos Aires presenteert; en Senda, die het picturale werk van Gino Rubert 
presenteert.  

Verschillende hedendaagse Spaanse kunstenaars, die een bijzondere band 
met België hebben, zijn uitgenodigd om hun projecten te presenteren. Deze 
dominante en klassieke omgeving van de Officiële Residentie werd een eeuw 
geleden door de eerste Spaanse ambassadeur in België, M. Rodrigo de Saavedra 
y Vinent, Markies van Villalobar, verworven.  Destijds was hij bekend bij historici 
en bij de Belgische publieke opinie als "de beschermer van de Belgen", voor zijn 
intens diplomatiek en humanitair werk.  Als ambassadeur van de belangrijkste 
neutrale staat beschermde hij tijdens de Eerste Wereldoorlog in Brussel het leven, 
de belangen en de instellingen van de Belgen en de oorlogvoerende landen 
tijdens de Duitse bezetting.  

De Spaanse kunstenaars Ángel Vergara, Carolina Tafalla, Bruno Delgado 
Ramo, Alberto Gómez Ascaso en het Duo Pollock zijn uitgenodigd door de 
jaarlijkse oproep voor culturele en wetenschappelijke samenwerkingsprojecten 
tussen België en Spanje van de Raad van Cultuur en Wetenschap van de 
Ambassade voor het jaar 2019 (“open loket/guichet ouvert/ventanilla abierta” – 
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www.spainculture.be), of in geval van Bruno Delgado Ramo, door een studiebeurs 
van Acción Cultural Española voor een plek in het WIELS, Brusselse centrum 
voor hedendaagse kunst.  

 
Meer informatie is te vinden in het bijgevoegde programma of op de website 

van Art Brussels en de Ambassade van Spanje:  
 
https://www.spainculture.be/nl/regio/brussels/art-brussels-2019/  
 
https://www.artbrussels.com/en/During-the-fair/Gallery-night 
  

 
 
 
 
 

Brussel, 23 april 2019 
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