Brussel, 4 mei 2012

Belfius Art: 56 talenten stellen tentoon in Pacheco van 4 mei tot 13 juli 2012.
Gratis toegang.
Twee kunstenaars uit Brussel en Charleroi: laureaten van de editie 2012
Op donderdag 3 mei vond de prijsuitreiking plaats van de Belfius Art-wedstrijd. Van de 56
kandidaten die de uiteindelijke selectie haalden, werden twee kunstenaars, afkomstig uit de
academies van Etterbeek en Charleroi, uitgeroepen tot laureaten van editie 2012 door een
professionele jury die onder meer bestond uit directeurs van kunstacademies en kunstcritici.
Van vrijdag 4 mei tot 13 juli 2012 is het publiek welkom op een gratis tentoonstelling met de
werken van de 56 genomineerden op de hoofdzetel van de bank, Pachecolaan 44 in Brussel.
Belfius Bank, dat graag talent ondersteunt, organiseert nu al vele jaren in samenwerking met het
kunstonderwijs met aangepaste lestijden in de gemeenten zelf en met de steun van de koepelorganisaties
Codibel en Adéap, een wedstrijd die bestemd is voor leerlingen beeldende kunsten van de kunstacademies
van ons land.
Dit jaar stelden niet minder dan 238 leerlingen zich kandidaat, waarvan er 56 overbleven na een regionale
preselectie. Daaruit koos een professionele jury, die onder meer bestond uit directeurs van academies en
kunstcritici, de volgende laureaten voor de editie 2012: Patrick Couder, leerling aan de Academie voor
Beeldende Kunsten van Sint-Pieters-Woluwe/Etterbeek, en Régine Riou, van de Académie des
Beaux-Arts Alphonse Darville in Charleroi. Bovendien mogen de personeelsleden van Belfius vanaf
vrijdag eveneens hun ‘favoriet’ kiezen. Die ‘personeelsprijs’ wordt eind juni toegekend.
De werken van de 56 genomineerde kandidaten voor de finale zijn te bezichtigen van nu vrijdag 4 mei tot
13 juli 2012 op de gelijkvloerse verdieping van de hoofdzetel van de bank, Pachecolaan 44 in Brussel. De
tentoonstelling Belfius Art is open voor het publiek van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur (behalve op
bankholidays en feestdagen). De toegang is gratis.
Als lokaal stevig verankerde relatiebank voert Belfius Bank & Verzekeringen nu al meer dan een halve
eeuw een actief en doelbewust cultureel beleid door zich in te zetten voor de kunstacademies in de vier
uithoeken van het land ter ondersteuning van de vele talenten die daar komen bovendrijven.
Via de wedstrijd Belfius Art en de begeleidende tentoonstelling biedt de bank aan de leerlingen van onze
academies de mogelijkheid om zich te meten met de anderen en om hun werk te tonen aan een groot
publiek. Belfius wil zodoende ten volle zijn maatschappelijke rol spelen en op alle niveaus concreet uiting
geven aan zijn engagement om een reële toegevoegde waarde te geven aan de samenleving.
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