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Keulen, 13 juni 2016 - Onder het thema ‘Corporate Collecting: Passion and Patronage’  
toont AXA ART op de kunstbeurs Art Basel in Basel werken van Zwitserse kunstenaars.  
 
Van 16 tot 19 juni 2016 zullen meer dan 286 galeries werken van zo'n 4000 kunstenaars exposeren op Art 
Basel in Basel. Deze kunstbeurs is wereldwijd toonaangevend op het gebied van moderne en hedendaagse 
kunst en wordt al sinds 2006 door AXA ART gesteund. Dit jaar zal de groep voor het eerst werken uit haar 
eigen uitgebreide collectie tentoonstellen. De expositie staat in het teken van Zwitserse kunstenaars, onder 
wie Max Bill, Franz Gertsch, Josef Maria Odermatt en Robert Lienhard.  
 
Het verzamelen van kunst speelt een belangrijke rol binnen de bedrijfscultuur van AXA Versicherung. Kunst 
wordt beschouwd als meer dan bezit, ook de immateriële waarde wordt in ogenschouw genomen: “We zijn 
opgetogen dat we een deel van onze kunstcollectie aan de bezoekers van Basel Art in Basel kunnen laten 
zien”, vertelt Kai Kuklinski, wereldwijd CEO van AXA ART. “Op deze manier kunnen we werken onder de 
aandacht brengen die dat in onze ogen verdienen, maar ook het belang van bedrijfscollecties in het algemeen 
benadrukken. De expositie toont onze bedrijfsidentiteit zoals wij die ervaren, onze passie voor kunst en vooral 
de inspanningen die wij verrichten om kunst te beschermen en de waarde ervan te behouden.” 
 
Leden van de pers kunnen contact opnemen met: 
 
Annamaria Englebert 
Head of Global Communications  
AXA ART-groep 
Telefoon: +49 (0) 221 148 24769, e-mail: annamaria.englebert@axa-art.de 

 
OVER AXA ART: 
Al meer dan 50 jaar zet AXA ART zich ten volle in voor haar klanten: musea, galeries, verzamelaars en 
kunstenaars in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Europa. AXA ART neemt haar kerntaak, het verzekeren van 
kostbare objecten en het beschermen van cultureel erfgoed, bijzonder serieus. De onderneming werkt dan 
ook volgens de hoogste normen, die voortdurend worden geëvalueerd en aangescherpt. axa-art.com 
 
OVER Art Basel: 
Met beurzen in Basel, Miami Beach en Hongkong biedt Art Basel 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. Naast ambitieuze stands van toonaangevende galeries overal ter 
wereld, tonen de afzonderlijke onderdelen van elke editie de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
visuele kunst. Zo kunnen bezoekers nieuwe ideeën en inspiratie opdoen. Ga voor meer informatie naar: 
artbasel.com 
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