
Violet is een ruimte voor hedendaagse kunst in Antwerpen. 
Het is een plek waar gewerkt wordt. Op ongepolijste wijze kan kunst 
er kiemen, groeien, transformeren en versmelten met haar omgeving, 
andere kunstenaars en het publiek. Naast het tonen van lokale en 
internationale kunstenaars wil ze een platform creëren voor dialoog, 
discussie en experiment. Violet is een initiatief van Liesbet Grupping 
en Vildana Memic.

Steun violet en kies voor een van de volgende formules. Hiermee maak 
je onze werking mogelijk, steun je de kunstenaars en voed je toekomstige 
initiatieven. In ruil voor je donatie betrekken we je nauw bij ons project. 

supporter
Als dank voor je vrije bijdrage ontvang je:
⁻ een gesigneerde kunstenaarseditie
⁻ uitnodiging voor alle publieke openingen van onze tentoonstellingen
⁻ jouw gift als korting bij aankoop van je eerste kunstwerk

violet member
Eén tot twee personen. 
Voor een bijdrage van €350 per jaar krijg je:
⁻ twee maal per jaar geleide uitstap bij één of meerdere collega kunst-
instellingen met aansluitend receptie bij violet
⁻ uitnodiging voor de besloten previews van al onze tentoonstellingen, 
in aanwezigheid van de kunstenaar(s)
⁻ voorrang bij evenementen met een beperkt bezoekersaantal 
⁻ € 350 korting bij aankoop van één kunstwerk van tenminste € 1000
  

ultraviolet member
Bedrijven en groepen tot 12 personen.  
Voor een bijdrage van €2000 per jaar krijg je:
⁻ twee maal per jaar geleide uitstap bij één of meerdere collega kunst-
instellingen met aansluitend receptie bij violet
⁻ uitnodiging voor de besloten previews van al onze tentoonstellingen, 
in aanwezigheid van de kunstenaar(s)
⁻ voorrang bij evenementen met een beperkt bezoekersaantal
⁻ 20% korting bij aankoop van een kunstwerk

Interesse? Schrijf ons mail@violetart.space

Eugeen Joorsstraat 22
2140 Antwerp, Belgium
open vrijdag & zaterdag
14:00 - 18:00 of op afspraak

www.violetart.space
mail@violetart.space
call +32 486 89 15 53
instagram @violetart.space

Grupping Liesbet Violet
bank: BE51 7330 6039 5462
btw nr: BE0775661587
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