Persbericht: biza’rt Antwerpen
juweelatelier, kunstgalerij en shop - verenigd in verfrissend nieuw winkelconcept

Biza’rt is een begrip in Leuven. Al jaren runt juweelontwerpster Sofie Vanoosthuyse onder die
naam haar geheel eigen mix van juweelatelier, kunstgalerij en kleding- en curiosashop. Sinds
kort vind je Biza’rt nu ook in Antwerpen, in de eeuwenoude maar springlevende buurt rond het
Conscienceplein. Ben je op zoek naar originele juwelen, betaalbare hedendaagse kunst of
verrassende fashion & homeware – dan heeft Antwerpen er voortaan een adres bij: Biza’rt,
Wijngaardstraat 18.
Een bezoek aan biza’rt is als een ontdekkingsreis. En juweelkunst vormt het beginpunt van die reis. Pal in het midden
van de ruimte bevindt zich namelijk de werktafel van bezielster Sofie Vanoosthuyse. Met wat geduld kan je dus nieuwe
juwelen onder je neus zien ontstaan. De creaties zelf zijn overal in de ruimte aanwezig. In speciaal ontworpen
museumkastjes – opghangen aan het plafond – vind je de volstrekt unieke, speelse ontwerpen in zilver en goud,
organisch van vorm en textuur, eigenzinnig en handgemaakt met onconventionele technieken die de kunstenares
gaandeweg zelf ontwikkeld en verfijnd heeft.
Maar biza’rt is veel meer dan een juweelatelier. Rondom haar eigen werk, verzamelt Sofie onophoudelijk
ambachtelijke creaties van andere onafhankelijke Vlaamse ontwerpers: verlichting van Erik Reynders, handgemaakte
kleding van Ann Lanckman, keramiek van Jan Vander Elst en Hilde Marchant, juwelen van Pascale Persoons en Mimi
Vangindertael... - aangevuld met zelf-uitgezochte kleding en curiosa. Het geheel vormt een bonte bende van kleur en
originaliteit. Hier geen grijze confectie-reeksen of grote-merken-eenheidsworst die je overal elders terugvindt. Als shop
is biza’rt een ware “independent store”: complexloos bijeengezocht door een onafhankelijke, speelse geest.
De derde poot van Biza’rt is de kunstgalerij. In de winkelruimte, maar ook in twee middeleeuwse tongewelf-kelders
onder de ruimte, komen wisselende exposities van hedendaagse grafische kunst: schilderijen, sculpturen,
installatiekunst. Alle werken zijn te koop, en het uitgangspunt is: betaalbare kunst van jonge kunstenaars die toch al
een eind op weg zijn naam te maken. De openingsexpo – die momenteel nog loopt tot einde maart – toont nieuw werk
van schilder Arne Reinaert en beeldhouwer Eddie Symkens. Op 1 april opent de nieuw expo met werken van Dirk
Eelen (broer van) en Bruno Raymaekers. De exposities zijn vrij en vrijblijvend toegankelijk: aarzel dus niet om eens
binnen te lopen en simpelweg te genieten van sterk werk in een prachtige ruimte.
Open: woensdag t/m zaterdag, 11-18 u. - www.bizart-antwerpen.be - facebook-page bizart-antwerpen
Info: Sofie Vanoosthuyse, tel 0472 729756, bizart-antwerpen@hotmail.com, Wijngaardstraat 18, 2000 Antwerpen

