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MIAMI ART WEEK – INTERNATIONAAL
VERZAMELAARSFEEST
Nederlandse delegatie

Waarom stond ons oktobernummer in het teken van Miami? Waarom is die stad
ineens zo hot en gebeurt het daar allemaal? Miami Art Week, dat is waarom. Een
groots, internationaal kunstfestijn. Slechts vijf Nederlandse galeries nemen deel,
wij spraken twee van hen.
Van 29 november tot en met 4 december wordt de Amerikaanse badplaats Miami een
walhalla voor de kunstminnende mens. De stad staat dan volledig in het teken van
Miami Art Week: een internationaal festijn met verzamelaars en liefhebbers van over de
hele wereld. Met je voeten in het zand ben je in een klap op de hoogte van wat er speelt
in de internationale kunstwereld. Deze Nederlandse galeriehouders reizen af naar Miami
om deel te nemen aan een of meerdere beurzen tijdens de Art Week.

Miriam van Dijk van Priveekollektie
Moderne kunst en design. Priveekollektie is gestart met het doel om verzamelaars te
helpen met het opbouwen van hun persoonlijke kunst- en designcollectie. Ook staat de
naam voor de persoonlijke curatorsrol die de oprichters Miriam en Irving van Dijk

vervullen en de sterke band met de verzamelaars en artiesten die ze
vertegenwoordigen.

Serie sculpturen van Catharina van de Ven.
‘Wij staan op Art Miami met een inspirerende selectie van sculpturen, interactieve kunst
en collectible design. Digitale kunst van Dominic Harris, sculpturen van Catharina van de
Ven, design van Reinier Bosch, de kunst van Vincenzo Marsiglia. Alles past mooi bij
elkaar, en goed bij het publiek dat Miami bezoekt.’
Wat is de magie van Miami?
‘Het is de leukste manier om naar een beurs te gaan: in een gehuurde Ford Mustang.
Vervolgens laten we onze internationale verzamelaars het neusje van de zalm en, in het
geval van interactieve kunst, ook ervaren. Dat je daar de hectische dag vervolgens kunt
afsluiten met een cocktail maakt het af. Je hebt in Miami fantastische privéverzamelaars
die hun collecties open stellen voor het publiek in die week. Een hele fijne manier om
kunst te ervaring in combinatie met het relaxte beach-gevoel. Het aanbod eigentijdse
kunst is zeer kwalitatief, puur genieten. Iedereen die het ervaren heeft herken je door de
lach op iemands gezicht zodra het over Miami gaat.’
Heb je nog een geheime tip voor Miami?
Peruaans restaurant La Mar in het Mandarin Oriental. Heerlijke ceviche en een prachtig
uitzicht om bij te komen van alle overweldigende indrukken na een dag Miami Art Week.
Priveekollektie Contemporary Art | Design, Pelsestraat 13, Heusden aan de Maas. Art
Miami - booth B202. priveekollektie.com

Miami hotspots uit Residence Helemaal om en al een ticket geboekt
naar Miami? Bekijk onze lijst met de hotste spots in de stad.

