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Whatever you think, 
think something else,
whatever you do,
do something else.
(Robert Filliou)
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VAN KUNSTBEURS NAAR ARTISTIEK 
LABORATORIUM
 
In de tijd waarin de publieke instellingen culturele 
creatie steeds minder belangrijk achten, wordt ook de 
economische praktijk van de beurs in vraag gesteld. 
Kan een kunstmarkt hand in hand gaan met culturele 
innovatie? Door internationale organisaties, galeries, 
kunstenaarscollectieven, curatoriële initiatieven en 
andere non-profit ruimtes samen te brengen, beoogt 
POPPOSITIONS een onafhankelijke, kritische houding 
in te nemen tijdens Art Brussels. Met haar steeds groeiende 
internationale aanwezigheid heeft POPPOSITIONS een 
cutting-edge profiel opgebouwd dat van blijvende aard is.
 
Deze editie etaleert 40 deelnemers die op hun beurt meer 
dan 100 artiesten zullen presenteren (70% internationaal / 

35% Belgisch). Dit wordt gecombineerd met een uitgebreid 
randprogramma met onder meer kunstpublicaties, panel 
talks en optredens, alsook een thema-bar en food trucks. 
In de lijn van de Independent Art Fair in New York, ABC 
Contemporary in Berlijn en Sunday Art Fair in Londen, 
wordt een site-specific tentoonstelling uitgewerkt die 
radicaal verschilt van de white cubicles op de commerciële 
beurzen.

NAAR EEN NIEUW ECONOMISCH MODEL
 
Als kritiek op het principe van productiviteit en winst dat 
zegeviert in de politieke economie, publiceerde Fluxus 
kunstenaar en econoom Robert Filliou in 1970 zijn 
boek Principes van een Poëtische Economie, waarin hij 
een nieuwe manier van leven (“art de vivre”) voorstaat. 
POPPOSITIONS volgt zijn gedachten door nieuwe, 

PERSBERICHT

POPPOSTIONS, DE ONAFHANKELIJKE KUNSTBEURS, VERKENT NIEUWE WEGEN IN DE KUNST-
MARKT
 
De vierde editie van de onafhankelijke kunstbeurs POPPOSITIONS zal plaatsvinden van 24 tot 27 april 
in Canal Wharf te Brussel. Voor deze editie zal een selectie van meer dan 40 internationale deelnemers 
getoond worden in een verlaten kantoorpand van 10.000 vierkante meter. POPPOSITIONS is trots op haar 
“ontwrichtend model” waarmee ze haar bezoekers steeds aangenaam verrast. De alternatieve kunstbeurs 
daagt het white cube concept uit door culturele innovatie te presenteren in de vorm van een gecureerde 
tentoonstelling.



experimentele economische modellen uit te werken binnen 
de dominante kunstmarkt.
 
De selectie van de deelnemers werd gemaakt op 
basis van de kwaliteit van de voorgestelde projecten. 
POPPOSITIONS gelooft eerder in het experimentele 
karakter dan in het commerciële aspect van een beurs. 
Zo vraagt POPPOSITIONS slechts een nominale 
deelnamekost van € 200, met een team van vrijwilligers, 
een toegangsprijs van slechts € 5 en slechts 15% commissie 
op elke verkoop.Overtuigd van de kwaliteit van het 
project, voorziet het grootste Belgische vastgoedbedrijf AG 
Real Estate POPPOSITIONS kosteloos 10.000 vierkante 
meter van zijn voormalige kantoorruimte, gelegen aan het 
kanaal, op korte afstand van Art Brussels.

LET’S GET TOGETHER
 
POPPOSITIONS is een initiatief van Liv Vaisberg, die 
samen met medeoprichters Pieter Vermeulen, Edouard 
Meier en Bart Verschueren het huidige formaat van de 
kunstbeurs willen herzien door deze in vraag te stellen en 
een kritische reflectie te stimuleren. Tijdens de volgende 
edities werd een breed, divers en complementair team 
samengesteld, dat zich tot op heden onverminderd blijven 

inzetten om elk jaar tot een groot succes te maken.

POPPOSITIONS gaat terug naar de bron van 
kunstbeurzen, als een bijeenkomst van diverse organisaties 
die kunst tonen. Daarbij profiteert POPPOSITIONS 
van Brussel als een van de belangrijkste trekpleisters 
voor hedendaagse kunst in Europa. POPPOSITIONS 
reserveert een ruimte voor micro-publishing, waar 
Belgische en internationale organisaties kunstedities zullen 
presenteren en verkopen.

Een bijzonder onderdeel van deze editie is een 
tentoonstelling met werken van een groep grote Brusselse 
verzamelaars, die POPPOSITIONS van bij het begin 
heeft gesteund. Er zijn werken geselecteerd uit onder meer 
de Collection Benoît du Roy, de Collectie Frédéric de 
Goldschmidt, de Collectie Cédric en Cookie Liénart van 
Lidth de Jeude en de Collectie Famille Servais. De jonge 
curatoren Les Commissaires Anonymes en Nicolas De 
Ribou maakten een zorgvuldige selectie van werken met 
een maximale waarde van 8000 euro, verworven in de 
voorbije tien jaar. Onder de titel Les Goûts Barbares vormt 
deze tentoonstelling een diepgaande reflectie over de rol 
van verzamelaars in het definiëren van culturele (waarde)
oordelen. 
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PARTICIPANTS

PRAKTISCHE INFORMATIE
 
POPPOSITIONS 2015 zal plaatsvinden van 24-27 april 
aan de Canal Wharf.
• Persconferentie: 23 april, 11u.
• VIP: 23 april, 12u.
• Opening voor algemeen publiek: 23 april, 17u.
• Feest door DOCUMENT: 23 april vanaf 22u tot laat. 

Canal Wharf
Akenkaai / Quai des péniches - 1000 Brussels
 www.poppositions.com
Facebook / Twitter

Press contact: press@poppositions.com
Willem Schrijver +32 (0) 4 85 545 058

Foto’s beschikbaar op aanvraag.
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Y si no hubiera despues Guillermo Mora / Formato Conodo

Stilled Johan Gelper / OMS Prahdan

ABEL NICOSDRIOU PROJECT (BE)

AC INSTITUTE (US)

ANOTHER SPACE (DK/NO)

A|B|C ONTEMPORARY (CH)

ATELIER HOF KREUZBERG(DE)

AZTLAN (MX)

BURNRATE (DE)

CLUB SOLO (NL)

CAUSTIC COASTAL (UK)

DASH (BE)

EIGHTFOLD (NL)

FORESEEN (BE)

FORMATO COMODO (ES)

FRANCIS (INT)

GALERIE (INT)

GALERIE RIANNE GROEN (NL)

GENERAL STORE (AU)

GRUNTALER9 (DE)

IN BETWEEN (BE)

KRUPIC KERSTING || KUK (DE)

L’ETAGE D’EUPHROSINE (BE)

LA MIRAGE (CA)

MILLINGTON MARRIOTT (UK)

NOPLACE (NO)

NOWAK AND MAYHEW (DE/NL)

OKNO (BE)

OMS PRADHAN (BE)

ONE WORK GALLERY (AT)

O O O (BE)

OVERTOON (BE)

P/////AKT (NL)

RIOT (BE)

RUIMTE MORGUEN (BE)

SALON ACME (MX)

SOME RECENT EXAMPLES(UK)

STRAAT GALLERY (FR)

THE KIV GALLERY (CZ)

THE PROGRAM (US)

TRAMPOLINE (BE)


