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Cologne, 12 juni 2017.  Van 15 tot 18 juni 2017 zijn de ogen van de internationale 

kunstwereld opnieuw gericht op Basel. Dan biedt Art Basel in Basel onderdak aan 291 

van ‘s werelds beste galeries uit 35 landen, die moderne en hedendaagse werken van 

meer dan 4000 kunstenaars exposeren. “Art Basel in Basel is een van de 

belangrijkste evenementen voor de internationale kunstmarkt. “De kunstbeurs vormt 

een uitgelezen kans om kunstenaars, verzamelaars, galeriehouders en experts van 

over de hele wereld persoonlijk te ontmoeten", vertelt Kai Kuklinski, globalCEO van 

AXA ART. 

De kunstverzekeraar werkt al sinds 2006 samen met Art Basel in Basel. De AXA ART 

Lounge is een ontmoetingsplaats voor de kunstscene en biedt een podium aan 

verschillende experts. Dit jaar zorgen enorme foto's van het legendarische werk ‘The 

Sky over Nine Columns’ van Zero-kunstenaar Heinz Mack voor een speciale sfeer. 

Het originele werk bestaat uit negen pilaren van elk circa 8 meter hoog, bedekt met 

850.000 gouden mozaïektegeltjes. Met zijn ‘The Sky over Nine Columns’ breekt Heinz 

Mack met het traditionele concept van een kunstwerk, doordat het werk zijn unieke 

omgeving en lichtomstandigheden weerspiegelt. Op dit moment is ‘The Sky over Nine 

Columns’ continu op reis. Het kunstwerk was eerder   te zien op prominente locaties in 

Venetië, Istanboel, Valencia en St. Moritz.  

 

‘The Sky over Nine Columns - the Project and its Journey’ is het onderwerp van de 

AXA ART Talk (dinsdag 13 juni 2017 om 17.00 uur in de AXA ART Lounge). 

Verzamelaar Sigifredo di Canossa, curator prof. dr. Robert Fleck en kunsthandelaar 

Michael Beck vertellen over hun beleving van het kunstwerk in een gesprek met 

Jeremy Johnston, curator van de kunstcollectie van  AXA US en hoofdontwerper van 

DARLING GREEN. Sigifredo di Canossa sponsorde het kunstwerk, prof. dr. Robert 

Fleck trad tijdens de Biënnale 2013 op als beheerder van de installatie, en Michael 

Beck van Beck & Eggeling International Fine Art is verantwoordelijk voor de 
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organisatie en installatie van ‘The Sky over Nine Columns’ op de verschillende 

locaties. 

Als onderdeel van Art Basel in Basel biedt AXA ART ook verschillende platforms   

waar klanten, verzamelaars en zakelijke partners elkaar kunnen treffen.  

 

Over AXA ART: 

AXA ART is actief in 26 landen in Noord- en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, Azië 

en Europa. De onderneming is wereldwijd toonaangevend in gespecialiseerde 

verzekeringen voor kunst en verzamelobjecten. AXA ART heeft meer dan 50 jaar 

ervaring op het gebied van verzekeringen en beschikt over een navenante reputatie 

en expertise. AXA ART is onderdeel van AXA S.A., een van de grootste organisaties 

op het gebied van verzekeringen en financiële dienstverlening ter wereld. 

 

Over Art Basel:  

Art Basel is opgericht in 1970 door galeriehouders uit Basel. Met inmiddels een editie 

in Basel, Miami Beach en Hongkong biedt de kunstbeurs een podium aan de beste 

tentoonstellingen voor moderne en hedendaagse werken ter wereld. Elke 

tentoonstelling staat in het teken van de organiserende stad en regio en is daarmee 

uniek. Dit uit zich in de deelnemende galeries, de tentoongestelde werken en in de 

inhoud van de parallelle programmering die voor elke editie wordt samengesteld in 

samenwerking met lokale instellingen. 

 

Dankzij een aantal nieuwe initiatieven is Art Basel uitgegroeid tot meer dan alleen een 

kunstbeurs. In 2014 zag Art Basel's Crowdfunding Initiative het licht, in samenwerking 

met Kickstarter. Hierbij worden door een jury geselecteerde kunstprojecten 

gepresenteerd aan potentiële weldoeners, waaronder het levendige publiek van Art 

Basel en de Kickstarter-community. Het initiatief zorgt voor de broodnodige 

ondersteuning van uitmuntende niet-commerciële kunstprojecten wereldwijd. Tot nu 

toe is er meer dan USD 1,4 miljoen toegezegd aan creatieve projecten overal ter 

wereld. Voor het in 2016 geïntroduceerde Art Basel Cities werkt Art Basel samen met 

geselecteerde partnersteden om bruisende en inhoudelijke programma's te 

ontwikkelen die speciaal zijn toegesneden op elke individuele stad. Aan de hand van 

de expertise en het netwerk van Art Basel worden de steden in verbinding gebracht 

met de internationale kunstwereld. Zo stimuleert Art Basel Cities haar partners om hun 

eigen unieke culturele landschap te ontwikkelen. Ga voor meer informatie naar 

artbasel.com. 

 

Persinformatie over AXA ART:  

Naam: Leo Kamp 

Functie: Country managing Director 

Telefoon: + 31 76 514 85 58 

E-mail: leo.kamp@axa-art.nl 
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