ART BRUSSELS

Rondom Art Brussels!
Art Brussels is lang niet het enige evenement
dat de Brusselse hedendaagse kunstscene in
april kleur geeft. We noteren tevens de aanwezigheid van Poppositions en het gloednieuwe
The Spring Art Salon. De Amerikaanse kunstbeurs Indepent zal er deze lente niet bij zijn:
de organisatie liet weten dat ze dit jaar hun
zinnen zetten op een editie in november.

Poppositions
Poppositions is dit jaar aan haar zevende editie
toe. De beurs noemt zichzelf de ‘tegenhanger van
mainstream kunstbeurzen’. Op een experimentele
manier tracht het evenement uit het hokjesdenken
te treden. Dit mag je gerust letterlijk nemen: ‘gallery
boots’ vind je hier niet terug. Poppositions omarmt
de open ruimte en tracht een ervaring te creëren
waarbij de bezoeker van het ene kunstwerk op het
andere stuit. Onder de negenentwintig internationale galeries noteren we vier Belgische galeries:
Archiraar, SUPERDEALS, Wellness Center Future Proof
en Lamart Oﬀspace. Deze laatst genoemde galerie
neemt voor een tweede maal deel en wordt naar
eigen zeggen vooral aangetrokken door de vernieuwende aanpak van de organisatie. “Poppositions
biedt opkomende kunstenaars en kunstorganisaties
de mogelijkheid om in een internationale en professioneel gecureerde context hun werk te tonen. De

formule van de beurs biedt voor kunstenaars, organisaties en bezoekers een heel nieuwe dynamiek”,
klinkt het bij Mathias Swings van Lamart Oﬀspace.

The Spring Art Salon
De organisatie van de Aﬀordable Art Fair belooft dit
voorjaar een eeuwenoud concept nieuw leven in te
blazen. In april organiseert ze het eerste Brusselse
Spring Art Salon. Ontstaan in het Parijs van de 18e
eeuw, vormden de lentesalons een aangenaam
vertier in bourgeosiekringen, die er niet enkel kunst
kwamen kopen, maar er tevens hun sociale aanzien vergrootten. In die tijd gingen de salons in het
Louvre door, maar vandaag hoeft The Spring Art
Salon niet onder te doen: het Anienne Nonciature
aan de Zavel is een ware prachtlocatie. Zes curatoren,
waaronder Eva Wittocx van Museum M, selecteerden vijfentwintig kunstenaars die ieder drie werken
mogen aanbieden.

Gallery Night

Caroline Le Méhauté, ‘Négociation 70 - suspensio’, 2014. Kokosturf, gemengde technieken, 550 x 560 x 190 cm. De werken
van Caroline Le Méhauté zullen te zien zijn in een soloshow bij
Archiraar op Poppositions. © Archiraar.

Verzamelaars die het openen van de deuren van Art
Brussels met ongeduld afwachten, kunnen op de
vooravond van de hedendaagse kunstbeurs reeds
deelnemen aan de Gallery Night, wanneer 35 deelnemende Brusselse galeries tot 21.00 uur geopend
zullen blijven om reeds een voorproefje te bieden
aan nieuwsgierige bezoekers.

boven
Féline Minne, ‘The Dice Man’, 2016, 180
x 200 cm. De werken van Féline Minne
zullen te zien zijn in een soloshow bij
Lamart Offspace op Poppositions.
© Lamart Offspace.

Poppositions
voormalig Atelier Coppens
www.poppositions.com
19-04 t/m 22-04

Spring Art Salon
Nonciature Zavel
www.accessibleartfair.com/thespring-art-salon
20-04 t/m 22-04

Gallery Night
Brusselse galeries
www.artbrussels.com/fr/In-Outside-the-fair/Gallery-night
18-04
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