
Art Market Budapest 2016



40 

 41



2 

 3

Selection of Berlin Galleries 
at the ART MARKET BUDAPEST 
13–16 October 2016 
Hungary

A berlini galériák közös bemutatkozása 
az ART MARKET BUDAPEST vásáron 
2016. október 13-16 
Magyarország



4 

 5

preface   eloszó



6 

 7

Berlin a világ legnagyobb és legjelentősebb kortárs képzőművészeti alkotóhelyének számít. 
A német főváros művészeti életének fejlődése rávilágít arra, milyen mértékben képes növelni egy 
város kulturális, sőt akár gazdasági vonzerejét is, ha ott erős és élénk művészeti piac működik. 
Ez a fellendülés jól szemlélteti a Berlinre oly jellemző, a művészet és a kreatív alkotómunka által 
felszabadított egyedülálló szinergiákat. A berlini galériák zöme a nemzetközi színtéren is jelen 
lévő, globális szereplő, a város művészeti életének nagykövete szerte a világon.

A Berlini Galériák Tartományi Egyesülete (lvbg) 2007 óta ART FROM BERLIN néven szervez 
közös bemutatkozási lehetőségeket a világ nagy művészeti fórumain Szöültól (Dél-Korea) Isz-
tambulon (Törökország) át New York-ig (USA). Az ART MARKET BUDAPEST 2016 keretében 
immár másodszor ad ízelítőt képzőművészeti programjából öt berlini galéria. 

A bemutatkozás, amelyet a BERLIN LOUNGE nevű, a német kultúrmetropolisz művészeti életé-
ről tájékoztató kísérőrendezvény egészít ki, nem csupán a művészet által létrehozott gazdasági 
értéktöbbletet, hanem annak társadalompolitikai hasznát is előtérbe helyezi. Bemutatásra kerül 
a galériaszövetségnek a német Külügyminisztériummal közös kezdeményezése, az AArtist in 
Residence program elnevezésűprogram is, melynek mottója: „A művészek összekapcsolják 
Berlint a világgal!“

Az ART FROM BERLIN a német főváros Gazdasági, Technológiai és Kutatásügyi Szenátusi 
Hivatalának finanszírozásával valósul meg.

Nagy örömmel látjuk Önöket is vendégül a berlini galériák bemutatkozó fórumán, az ART FROM 
BERLIN című rendezvényen.

Dr. Hans Reckers

A berlini Gazdasági, Technológiai és Kutatásügyi Szenátusi Hivatal államtitkára

Berlin is universally acclaimed as one of the most significant cities for the creation of contemporary 
art. The evolution of its art scene bears testament to how a strong and vibrant art market is vital 
for the development of a city’s culture and economy. It illustrates the unique synergy of art, 
culture and creative industries that is the hallmark of the German capital. Many Berlin galleries 
are ‘global players’ who operate globally whilst simultaneously acting as ambassadors for the 
local scene.

The lvgb Galleries Association of Berlin have been coordinating the ART FROM BERLIN 
presentations at international markets since 2007. From Seoul via Istanbul to New York, this 
year marks the second presentation at ART MARKET BUDAPEST 2016, in which five galleries 
have been selected to represent the contemporary art programme.

Accompanied by a BERLIN LOUNGE with information on Berlin’s art scene, the presentation’s 
focus is not only on the economic but also the social and political value of art. The lvgb will also 
inaugurate the new initiative, AArtist in Residence program, launched in collaboration with the 
Federal Foreign Office: Artists connect Berlin with the world!

The ART FROM BERLIN initiative is largely financed by the Berlin Senate for Economics, 
Technology and Research and the European Regional Development Fund via the program for 
internalization.

It is with great pleasure that I welcome you to this outstanding presentation of ART FROM 
BERLIN.

Dr. Hans Reckers, 

State Secretary for Economics, Technology and Research Berlin Government
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Bernheimer Contemporary

Andreas Blank, Jan Kuck, Johannes Vetter 
Carles Castel, Alexander Deubl,  
Sebastian Klug, Bertram Landwerlin,  
Milana Schoeller, Blue and Joy – Daniele Sigalot,  
Tatjana Naaf von Sass. 
 

Andreas Blank: Untitled, 2015, marble, alabaster, slate (márvány, alabástrom, palakőből), 22 x 71,5 x 22 cm
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Bernheimer Contemporary   Isabel Bernheimer 
Oranienburgerstr. 32, D-10117 Berlin, M: +49 177 544 50 42 
info@bernheimercontemporary.com, www.bernheimercontemporary.com

In 2014 Isabel Bernheimer founded the contemporary artist agency Bernheimer Contemporary, 
which operates beyond the traditional notion of a commercial gallery. Bernheimer has developed 
a differentiated model that suits today’s global art market and the complex production modes 
that artists face in the 21st century. “The ‘white cube’ has become an option among many others. 
Concept and project-dependent, artists now employ varying formats simultaneously. I see myself 
as a presenter, manager and producer of the artist’s concepts and ideas”.

In THE FIVE SENSES, Bernheimer Contemporary presents works that refer thematically to the 
senses of perception. It was Aristotle who distinguished between the five human senses of sight, 
smell, hearing, taste and touch and for this exhibition Isabel Bernheimer has created a showroom 
that invites the visitor to reflect upon these senses. Engaging with this concept via new works 
are three of Bernheimer Contemporary’s artists: Jan Kuck, Andreas Blank and Johannes Vetter.

 
 
 
Isabel Bernheimer szétfeszíti a klasszikus programgalériák kereteit. Ezeken túllépve egy 
olyan differenciált modellt dolgozott ki, amely a globális művészeti piac igényeinek ugyanúgy 
megfelel, mint a 21. századi képzőművészek rendkívül komplex alkotási formáinak. „A White 
Cube egy opció a sok közül. A művészek – a téma és a koncepció függvényében – egyszerre 
több különböző formátumot is létrehozhatnak, így megvalósulhatnak például edition, ready-
made, multiple jellegű műalkotások, szobrok, installációk, videók. Én leginkább a művészek 
koncepcióinak közvetítője, menedzsere és producere vagyok.”

Az ÖT ÉRZÉKSZERV című kiállításán Isabel Bernheimer olyan kortárs képzőművészeti 
alkotásokat állít ki, amelyek tematikájukban az emberi érzékelést dolgozzák fel. Már Arisztotelész 
is öt emberi érzékszervet különböztetett meg, amelyek feladata a vizuális, az auditív, a szaglással 
ill. a tapintással kapcsolatos érzékelés. Isabel Bernheimer aktuális tárlatának kiállítótere arra 
ösztönzi a látogatót, hogy valamilyen módon reflektáljon az emberi érzékelés témájára. A galéria 
által képviselt művészek, Jan Kuck, Andreas Blank és Johannes Vetter ehhez kapcsolódó 
munkáikkal mutatkoznak be.

 

 

gallery profile 

 

 

 

 

the exhibition 

 

 

 

a galéria profilja 

 

 

 

 

 

kiállítási koncepció 

 

 

Jan Kuck: Reden ist Silber, 2014, glass, gold and plastic (pohár, arany, műanyag), 160 x 148 x 30 cm 
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Ruprecht von Kaufmann: Untitled, 2016, gouache on paper (gouache, papír), 30 x 40 cm

Galerie Crone

Norbert Bisky, Clemens Kraus, Ruprecht Kaufmann, 
Emmanuel Bornstein, Marc Bronner, Hanne Darboven, 
Roberto Diago, Guilherme Dietrich, Nikolaus 
Gansterer, Anthony Goicolea, Joanne Greenbaum, 
Monika Grzymala, Tobias Hoffknecht, Erez Israeli, 
Bernd Koberling, Constantin Luser, Daniel Megerle, 
Peter Miller, Robert Muntean, Reinier Nande, Marcel 
Odenbach, Georg Karl Pfahler, Ibrahim Quraishi, 
Jerszy Seymour, Juliana Stein, Rosemarie Trockel, 
Kay Walkowiak, Peter Welz, Sahar Zukerman.
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Galerie Crone   Markus Peichl and Andreas Osarek 
Rudi-Dutschke-Straße 26, D-10969 Berlin, T: +49 30 2592449 26, F: +49 30 337738899 
info@galeriecrone.de, www.galeriecrone.de

A central concern is the close cooperation with artists who have worked with the gallery from 
its beginnings in 1982, such as Hanne Darboven, Rosemarie Trockeland Bernd Koberling. 
Additionally, the programme focuses on new contemporary painting. Concurrently, strong 
practices involving new forms of installation and performance, such as the artists Monika 
Grzymala or Nikolaus Ganstererare also represented. A further section is devoted to cooperating 
with artists who work across video art.

Galerie Crone’s concept for Artmarket BUDAPEST 2016 is devoted to contemporary painting 
and its complex possibilities. Exhibiting three of the gallery’s stable and representatives of a new 
generation of painters, Norbert Bisky, Clemens Kraus and Ruprecht Kaufmann live and work in 
Berlin and are connected via regular exchange. All three have classical educations in painting 
and drawing, exhibit regularly and critique their roles as artists in society. Their practices share 
a delicate interplay between abstraction and figuration, including an irrepressible will to define 
a new painterly worldview.

 
A Galerie Crone művészeti programja több pilléren nyugszik. Egyik fontos célja, hogy a 
művészekkel szoros együttműködésben bemutassa azokat az alkotókat - többek között 
Rosemarie Trockelt, Hanne Darbovent és Bernd Koberlinget -, akiket a galéria 1982-es alapítása 
óta képvisel. Egy másik pillér a kiemelt helyen kezelt kortárs festészet. A galéria ugyanakkor 
olyan művészeti pozíciókat is a közönség elé tár, amelyek az installációk és performanszok 
újszerű formáival kísérleteznek, valamint együttműködik a videóművészet képviselőivel is.

Egy új festőnemzedék három olyan, Berlinben élő képviselőjét mutatjuk be, akik egy informális 
csoport tagjaiként rendszeres művészi kapcsolatban állnak egymással. A festészet új kifeje-
zőeszközei után kutatva saját, társadalomban betöltött szerepüket is próbálják meghatározni. 
Mindhármukat a Galerie Crone képviseli, alkotásaik rendszeres kiállítások keretében kerülnek 
bemutatásra. A három művész mindegyike klasszikus festészeti és grafikai tanulmányokat 
folytatott, és mindegyikük jelentős nyomokat hagy a kortárs képzőművészeti életben. Összeköti 
őket gondtalan alkotókedvük, az a fékezhetetlen akarat, amellyel egy új festészeti világnézet 
kialakításán munkálkodnak, valamint az absztrakcióval és a figurális ábrázolással való érzékeny 
játék, amely új irányt ad a kortárs festészetnek. Clemens Krauss: Denial and Gesture, 2016, oil on canvas (olaj, vászon), 160 x 90 cm

 

 

gallery profile 

 

 

 

 

the exhibition

 

 

 

 

a galéria profilja 

 

 

 

 

kiállítási koncepció



18 

 19

Fiona Ackerman: Elysian Fields, 2016, acrilic on canvas (akrilra, vászon), 122 x 183 x 4 cm

Galerie Kremers

Fiona Ackerman, Georg Hiltner, Ernst Weil,
Uwe Bremer, Peter Casagrande, Timur Celik, 
Roger Libesch, Paul Schwietzke.
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Galerie Kremers    Marie Christiane Kremers 
Schmiedehof 17, D-10965 Berlin, T: +49 30 46 99 80 68, M: +49 176 64 72 72 247 
info@galerie-kremers.de, www.galerie-kremers.de

Galerie Kremers is located in the Neo-Gothic Hall of the former Schultheiss-Brewery in Kreuzberg, 
one of the most vibrant and trendiest districts of Berlin. It presents young and established artists 
of the 20th. and 21stcentury. The gallery emphasizes the relationship between artists of different 
generations by highlighting the tension between abstract and figurative art as well as between 
realistic and surrealistic painting.

At the fair we will present three of our gallery’s outstanding examples of abstract painting that 
represents three generations of artists: Rapidly emerging Canadian artist Fiona Ackerman´s 
playful and meticulously-composed paintings, Berlin based artist Gregor Hiltner´s strongly-
expressive but well-balanced panels and the refined and elegant masterpieces of Ernst Weil 
deceased in 1981.

 
 
 
A Galerie Kremers Berlin egyik legpezsgőbb, legfelkapottabb városrészében, Kreuzbergben, az 
egykori Schultheiss sörfőzde neogótikus termében működik. A galéria 20. és 21. századi, fiatal 
és ismert alkotókat egyaránt képvisel. Fontos törekvése, hogy az absztrakt-figurális, illetve rea-
lista-szürrealista festészet izgalmas kontextusaiban mutassa be a különböző művészgenerációk 
közötti kölcsönhatásokat.

A vásáron az absztrakt festészet három olyan kiemelkedő példáját tárjuk a látogatók elé, ame-
lyek egyúttal galériánk művészeinek három nemzedékét is képviselik: A gyors ütemben egyre 
ismertebbé váló kanadai művész, Fiona Ackerman játékos, ugyanakkor nagy gondossággal 
megalkotott műveit, a Berlinben élő Gregor Hiltner rendkívüli kifejezőerejű, mégis tökéletesen 
kiegyensúlyozott táblaképeit, valamint az 1981-ben elhunyt festőművész, Ernst Weil ravasz 
eleganciával megkomponált mesterműveit.

 

 

gallery profile 

 

 

 

the exhibition 

 

 

 

 

 

 

a galéria profilja 

 

 

 

kiállítási koncepció 

Gregor Hiltner: Irish Cross, 2007, pigment print on paper on aluminium (pigmentnyomat, papír, alumínium), 150 x 105 x 2,8 cm
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Tammen & Partner

Dietmar Brixy, Marion Eichmann, Herbert Mehler, 
Persis Eisenbeis, Claudia Fährenkemper,  
Harald Gnade, Moritz Götze, Sonja Edle von Hoeßle, 
Heike Jeschonnek, Joseph Kerscher, Volker März, 
Sabine Ostermann, Florian Pelka, Werner Pokorny, 
Michael Ramsauer, Werner Schmidt, Lothar Seruset, 
Gabi Streile, Jan Thomas, Detlef Waschkau,  
Hanefi Yeter.

Dietmar Brixy: Tomorrow, 2016, oil on canvas (olaj, vászon), 120 x 140 cm



24 

 25

Galerie Tammen & Partner   Werner Tammen 
Hedemannstrasse 14, D-10969 Berlin, T: +49 30 225027910 
info@galerie-tammen-partner.de, www.galerie-tammen-partner.de

The gallery was founded in 1979 and has since then exhibiting contemporary art, focusing 
primarily on painting, sculpture, drawing and photography. The gallery is located in the well-
known Berlin gallery district around the Checkpoint Charlie. For years the gallery has been taking 
part in international and national art fairs.

We will present these three positions from our program: Marion Eichmann’s expressive papercut 
works – who we also presented at last year’s fair – together with the outstanding sculptures of 
Herbert Mehler and the overwhelming paintings by Dietmar Brixy.

 
Az 1979-ben alapított galéria kortárs képzőművészeti alkotásokat állít ki, mindenekelőtt a 
festészet, szobrászat, grafika és fotóművészet területéről. A galéria Berlin híres galérianegye-
dében, a Checkpoint Charlie közelében található. Évek óta képviselteti magát nemzetközi és 
hazai képzőművészeti vásárokon.

Az idei vásáron három művész munkáját mutatjuk be galériánk a programjából. Marion  
Eichmann kifejező papírmunkái – a művésznő a tavalyi vásáron tartott bemutatójára biztosan 
sokan emlékeznek – együtt kerülnek kiállításra Herbert Mehler különleges szobraival és Dietmar 
Brixy megragadó festményeivel.

 

 

gallery profile 

 

 

the exhibition 

 

 

 

 

 

a galéria profilja 

 

 

kiállítási koncepció

 

 

 

 

 

Herbert Mehler: Asparago, 2015, corten steel color edition (acél, befest), 150 x 36 x 36 cm
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Bernard Schultze: BS ohne Titel, 1949, ink on paper (tus, papír), 30 x 21 cm

Zellermayer Galerie

György Jovanovics, Petra Petitpierre, Bernard Schultze,  
Eugen Batz, Hubert Berke, Ursula Schultze Blum, 
Antonius Höckelmann, Jiri Kolár, Markus Lüpertz, 
August Preusse, Georg Stahl, Hann Trier.
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Zellermayer Galerie    Carsta Zellermayer 
Ludwigkirchstrasse 6, D-10719 Berlin, T: +49 30 8834144, F: +49 30 8837316 
galerie@zellermayer.de, www.zellermayer.de

Established in 1975, Zellermayer gallery has its focus on art after 1945 - painting, sculpture 
and photography. First exhibitions with Wolf Vostell, Allan Kaprow, Urs Lüthi and Gary Kuehn. 
During the early 80’s collaboration with artists of the DAAD, like Jiri Kolár, Laszlo Lakner, György 
Jovánovics, Armando and Howard Kanovitz. Since 1989 the gallery is working very close with 
Bernard Schultze.

 
 
Az 1975-ben alapított Zellermayer Galéria elsősorban az 1945 utáni festészettel, szobrászattal 
és fotóművészettel foglalkozik. Első kiállításain Wolf Vostell, Allan Kaprow, Urs Lüthi és Gary 
Kuehn alkotásai szerepeltek. A galéria az 1980-as évek elején olyan DAAD-ösztöndíjas mű-
vészekkel működött együtt, mint Jiri Kolár, Lakner László, Jovánovics György, Armando illetve 
Howard Kanovitz. 1989 óta Bernard Schultzéval alakított ki szoros együttműködést.

Petra Petitpierre: Mandala, 1956, oil on canvas (olaj, vászon), 60 x 60 cm

 

 

gallery profile 

 

 

 

 

 

 

 

 

a galéria profilja 
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BERLIN LOUNGE
featuring AArtists in Residence

Art on the roof:  
AArtists in Residence at the Federal Foreign Office, 
international artists connect Berlin with the world!

Muvészet a házteton:
A Németországi Szövetségi Köztársaság Külügyi 
Hivatalának muvésztelepe, ahol nemzetközi 
muvészek összekötik Berlint a világgal!

 
Landesverband Berliner Galerien e.V. 
Galleries Association of Berlin (lvbg) 
Mohrenstrasse 63, D-10117 Berlin 
T: +49 30 31019714, F: +49 30 31019715 
lvbg@berliner-galerien.de 
www.berliner-galerien.de/de/verband-aktuell

Auswärtiges Amt 
Federal Foreign Office 
Referat 607 
Öffentlichkeitsarbeit Inland 
Werderscher Markt 1, D-10117 Berlin 
www.diplo.de/AArtist-in-residence

contact

Stephan Balkenhol: Windfigur, 2006, sheet steel (acéllemez), aprox. 600 x 100 x 10 cm
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BERLIN LOUNGE (by lvbg) featuring AArtists in Residence

Welcome to BERLIN LOUNGE at ART MARKET BUDAPEST 2016! This is the hub of the 
Berlin galleries’ ART FROM BERLIN presentation and provides an insight into the art capital. 
With over 350 galleries, approximately 200 museums and countless project spaces devoted to 
contemporary art, Berlin has well and truly become a magnet for international collectors. 

The BERLIN LOUNGE offers information regarding the city’s contemporary art galleries, 
museums and institutions. An exemplary model for the art capital is the inaugural AArtist in 
Residence program, which is supported by the Federal Foreign Office in association with the 
lvgb. We are thrilled to be exhibiting works from the programme’s first candidates, Kerstin Honeit, 
Andréas Lang und Ahmed Kamel as part of the BERLIN LOUNGE.

The AArtist in Residence program is the first in-house residency to be offered by a German 
ministry. The residency is awarded to artists with overseas origins, or those whose works explore 
foreign cultures. Artists are selected via an independent jury of professionals and the aims of the 
programme are to encourage international cultural co-productions.

 

BERLIN LOUNGE (by lvbg) benne: AArtists in Residence

Üdvözöljük a BERLIN LOUNGE-ban, a berlini galériák 2016-os budapesti bemutatkozásának 
központi kísérőrendezvényén! Berlin az utóbbi években több mint 350 galériájával, mintegy 200 
múzeumával, számos projekthelyszínével világszerte a műgyűjtők érdeklődésének homlokteré-
be került. A BERLIN LOUNGE a német kultúrmetropolisz művészeti életébe nyújt bepillantást.

Az érdeklődők tájékoztatást kapnak a német főváros galériáiról, múzeumairól és a kortárs 
képzőművészet egyéb színtereiről. A képzőművészet kiemelt jelentőségét szemlélteti a német 
Külügyminisztériumnak a Berlini Galériák Tartományi Egyesületével (lvbg) közösen megvaló-
suló AArtist in Residence program elnevezésű programja, amelynek első ösztöndíjasai, Kerstin 
Honeit, Andréas Lang és Ahmed Kamel a budapesti tárlaton is bemutatkoznak alkotásaikkal. 

Az AArtist in Residence program az első olyan ösztöndíjprogram, amelyet egy német minisz-
térium saját berkein belül hívott életre. A program nyitott mindazon művészek számára, akik 
külföldről származnak vagy alkotásaikban intenzíven foglalkoznak a külföld tematikájával. Az 
ösztöndíjak elbírálását egy független szakértőkből álló zsüri végzi. A kezdeményezés célja 
nemzetközi kulturális együttműködések támogatása, lehetővé tétele.

KERSTIN HONEIT 
mi castillo tu castillo 
2016 
© Photo: Dorothea Tuch 

AHMED KAMEL 
SIGHT
Ramadan Bakry  
and his Wife 
2012
Lambda print  
40 x 60 cm

ANDRÉAS LANG  
Residentur 
Kamerun 
2012 
Archival pigment print 
104 x 128 cm
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imprint  impresszum
This catalogue was published as an accompaniment to ART FROM BERLIN, the collective 
presentation of Berlin galleries at the ART MARKET BUDAPEST 2016. The project was realised 
by the Galleries Association of Berlin (lvbg) with the support of the Federal State of Berlin and the 
European Union (ERDF). All text and image rights are retained by the galleries, artists, and authors 
unless otherwise stated. 
Concept: Anemone Vostell 
Editorial: Natalie Bergschwinger 
Hungarian translation: Tamás Görbe and Natália Rózsa 
Design and layout: Florencia Young 
Printing: Druckerei Conrad
Editions: 2000

Publisher: Galleries Association of Berlin (lvbg) 
Mohrenstrasse 63, D-10117 Berlin 
lvbg@berliner-galerien.de, www.berliner-galerien.de

©2016 Galleries Association of Berlin (lvbg)

A katalógus a berlini galériáknak az ART MARKET BUDAPEST 2016 keretében történő közös be-
mutatkozását, az ART FROM BERLIN című rendezvényt kísérő kiadvány. A projekt a Berlini Galériák 
Tartományi Egyesületének (lvbg) gondozásában, Berlin tartományi kormányzata és az Európai Unió 
(ERDF) támogatásával valósult meg. Amennyiben egyéb módon nem jelöltük, a szövegek és a képek 
szerzői joga a galériák, az egyes alkotók és a szerzők tulajdona.
Kiadványterv: Anemone Vostell 
Szerkesztő: Natalie Bergschwinger 
Magyarország fordítás: Tamás Görbe és Natália Rózsa 
Formaterv és tördelés: Florencia Young 
Nyomtatás: Druckerei Conrad
Példányszám: 2000 
Felelős kiadó: Berlini Galériák Tartományi Egyesülete (lvbg) 
Mohrenstrasse 63, D-10117 Berlin 
lvbg@berliner-galerien.de, www.berliner-galerien.de
©2016 Berlini Galériák Tartományi Egyesülete (lvbg)
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Art on the roof:  
AArtist in Residence program at the Federal Foreign Office 

- international artists connect Berlin with the world!

In collaboration with the Federal Foreign Office (FFO) 
and the Galleries Association of Berlin (lvbg).

www.berliner-galerien.de/en/association-news
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Resident artists April 2016 – January 2017:
Kerstin Honeit • Ahmed Kamel • Andréas Lang
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05.08.–07.11.2016

Berlinische Galerie, Alte Jakobstraße 124–128, 10969 Berlin, Mi–Mo 10–18h (Tue closed)
#DadaAfrika, #berlinischegalerie, www.berlinischegalerie.de

DADA AFRICA
DIALOGUE WITH THE OTHER
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