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JAN VAN HOVE
BRUSSEL De vulkaanwolk

heeft Art Brussels getroffen. Ze-
ven galeriehouders zijn met hun
kunstwerken niet in België ge-
raakt, anderen hebben er met de
auto, per schip of per trein een
lange reis voor overgehad. Ook
een groep Amerikaanse verzame-
laars die speciaal een retourtje
Brussel geboekt had om de beurs
te bezoeken, moest tot spijt van
de kunsthandelaars van de trip
afzien. Tel daarbij dat de rege-
ringscrisis de aandacht van veel
media kaapte, en u begrijpt dat
Art Brussels een start met hinder-
nissen kende.
Dat neemt niet weg dat de beurs
een succulent aanbod bij elkaar
bracht. Ondanks de economische
moeilijkheden, die het zakencij-
fer van veel galeries vorig jaar
met twintig à dertig procent de-
den dalen, kreeg Art Brussels 330
aanvragen binnen voor 170
stands. Verscheidene internatio-
naal befaamde galeries zoals Lis-
son en Marlborough (allebei Lon-
den), Daniel Templon (Parijs) en
Hauser & Wirth (Zürich) vonden
de weg naar Brussel. Hoe leg je
dat uit, in crisistijd?
‘De aantrekkingskracht van Brus-
sel is de jongste jaren snel toege-
nomen’, zegt Karen Renders, de
directrice van de beurs. ‘Een poli-
tiek centrum was de stad al lan-
ger, maar ook op cultureel gebied
telt Brussel nu mee. Heel wat jon-
ge buitenlandse kunstenaars op
zoek naar een betaalbaar atelier
komen op de lage huurprijzen af.
De galeries zijn gevolgd en de ver-
zamelaars waren er al. Voor een
kunstbeurs is dat een ideale voe-
dingsbodem.’
De economische crisis heeft de
galeries selectiever gemaakt.
Deelnemen aan een beurs is een
investering en die doen ze alleen
als ze rekenen op een goede ver-
koop. Dat belangrijke buiten-
landse galeries de verplaatsing
naar Brussel maakten, betekent
vooral dat de passie en de finan-
ciële slagkracht van de Belgische
verzamelaars wereldwijd bekend
zijn.

Hockney

Is kunst op Art Brussels betaal-
baar? Dat hangt er natuurlijk van
af in welke categorie je gaat shop-
pen. Om het de bezoekers gemak-
kelijk te maken, werd het deelne-
mersveld over twee grote ten-
toonstellingspaleizen verdeeld.
In Hal 1vind je de gevestigde gale-
ries, in Hal 3 de jonge garde.
Grosso modo komt het erop neer
dat de bekende namen en het
duurdere werk in de ene hal bij el-

kaar staan, en het opkomende ta-
lent met het meer experimentele
werk in de andere.
Tot de duurste vogels op de beurs
behoren de Britse kunstenaars
David Hockney en Anish Kapoor.
De blikvanger is Big stone, een
aantrekkelijk vroeg schilderij uit
de tijd dat Hockney pionierde
met de Britse popart. Het is te
zien bij Annely Juda en er hangt
een prijskaartje aan van 1.125.000
euro. Van Anish Kapoor zijn er bij

Gladstone en Lisson prachtige
stalen sculpturen die tot 600.000
euro per stuk kosten.
Wie wat minder geld wil uitgeven
en toch met kwaliteit naar huis
wil, vindt op de beurs ook werk
van goede Belgische kunstenaars.
Een keversculptuur van Jan Fa-
bre, een betonmolen van Wim
Delvoye, gouaches van Koen Van
den Broek: het is er allemaal. Van
de schilder Jan Vanriet, die dezer
dagen in de belangstelling staat
met zijn grote tentoonstelling in
het museum van Antwerpen, han-
gen er twee mooie ensembles
schilderijen die tussen 5.000 en
10.000 euro kosten. Foto’s met ha-
nenportretten van de kippenkun-
stenaar Koen Vanmechelen heb je
vanaf 4.000 euro.

Sigarettenpeuken

Wie avontuurlijk wil kopen, bij-
voorbeeld in de hoop voor een
prikje de Picasso van morgen op
de kop te tikken, moet naar de an-
dere hal. Daar heb je kunst vanaf
duizend euro. Tot de leukste
stands behoort die van de Brus-
selse galerie Sorry We’re Closed,
die een collectie minisculptuur-
tjes van bekende kunstenaars
meebracht. Een piepklein werkje

in papier-maché van Franz West
vind je daar voor 1.200 euro.
Tussen de galeries door zijn ver-
scheidene installaties en ingre-
pen van Belgische kunstenaars te
zien. Peter de Cupere bedacht een
reeks smell rooms met doordrin-
gende geuren van babypoeder,
curry, zweet, tandpasta en siga-
retten: de laatstgenoemde kamer
is bekleed met meer dan 750.000
sigarettenpeuken. Walter Van
Beirendonck richtte een stand in
met kleurrijke en uitdagende

boerka’s voor mannen. Pieter Ver-
meersch beschilderde de wanden
van de ING-stand in geraffineer-
de kleuren met een ‘deconstruc-
tie’ van een van zijn vroegere wer-
ken. 
Op Art Brussels valt dit jaar veel
te ontdekken.

Art Brussels op Brussels Expo, tot
26 april, 12-19 uur.

- ONLINE
www.artbrussels.be 

CLOSE-UP TOPGALERIES KOMEN AF OP BELGISCHE VERZAMELAARS 
De Belgische verzamelaars hebben een ijzeren reputatie. Zelfs in crisistijd lokt de kunstbeurs Art Brussels
steeds meer internationale topgaleries naar ons land. Je kunt er kunst kopen voor duizend euro, maar ook voor
een miljoen.

Walter Van Beirendonck in zijn ‘Wonder gallery’ met boerka’s voor mannen. © Jimmy Kets

‘Vijftien vaders op een rij’ van Enri-
que Marty. © Jimmy Kets

Nep-klassieke beelden van Hans-Peter Feldmann. © Jimmy Kets

VULKAANWOLK OVER
ART BRUSSELS


