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Galerieën met pit

Kunst kijken 
en kopen

De neus van de Belgische verzamelaar is wereld -
beroemd, al decennialang besnuffelt hij kunst in 
ateliers, galerieën, en op kunstbeurzen. DM.City

sloopte het spaarvarkentje en ging kijken naar de
plekken waar de meesters van gisteren en de sterren

van morgen gespot kunnen worden.  

• WOORD MATEUS WEST

Levy.Delval
Voor wie graag over de plas naar hip Ame-
rika koekeloert, is Levy.Delval een vaste
halte om te kunstwin dowshoppen. Frans-
man en -vrouw Florent Delval en Elaine
Levy zitten vaak op het vliegtuig naar New
York of Los Angeles op zoek naar nieuw ar-
tistiek geweld. 
Florent: “Er heerst een grote openheid, een
artiest zal ons gemakkelijk een ander artiest
hinten, zo ontdek je snel nieuwe kunste-
naars, in Europa gaat het allemaal wat stug-
ger.” Een van hun artiesten die vaak in de
eindejaarslijstjes verscheen en waar je in
2015 nog van zal horen, is Kate Steciw. Haar
techniek heet postinternet – knippen en
plakken met Photoshop tot je erbij neervalt
– en haar werken zijn alles behalve klas-
sieke rechthoeken aan de muur. Je mag hier
gerust In God We Trust-biljetten bovenha-
len. Als je het onderhandelen een beetje in
de vingers hebt, slaag je erin om de totale
factuur onder de vijf cijfers te houden. Op
22 januari opent What do you mean she de-

stroyed the flash drive? van Hugo Scibetta. 
Fourmoisstraat 9, Brussel, 
www.levydelval.com.

Rectangle
Jonge galerieën hebben het moeilijk om de
eindjes aan elkaar te knopen. Een mooie
ruimte huren en tegelijk je boterham ver-
dienen is niet zo evident als het lijkt. De ar-
tist run spaces daarentegen schieten
makkelijk wortel tussen de Brusselse kas-
seien. De naam zegt het: een stel artiesten
knalt een pot witte verf tegen de muur en
nodigt andere kunstenaars uit in hun off-
ruimte waarvan ze gratis, of aan een zeer
gunstig tarief kunnen gebruik maken. Je
vind ze allemaal terug op thewalk.be. 
Off betekent buiten het commerciële gale-
riecircuit, wat niet wil zeggen dat er niets te
koop is, integendeel. Heb je een kleiner
budget en wil je werk van jonge kunste-
naars ondersteunen dan zijn dit soort plek-
ken een goudmijn. Het vergt wat geduld en
branie, maar over 30 jaar kan je je eigen

museum achteraan in de tuin neerplanten. 
Rectangle in Sint-Gillis nodigt op donder-
dag 15 januari Jean-alain Corré uit, (een lau-
reaat van de prix fondation Ricard in
Parijs), om een nieuw beeld te leveren voor
hun billboard op het dak van hun garage-
box/atelier. Een expo die nooit sluit dus, en
waarvan de buurt 24/7 kan meegenieten.
De gemeente trok de portemonnee open, en
ondersteunt dit initiatief zonder winstoog-
merk.
Emile Féronstraat 189, Brussel, 
www.rectangle.be.

Waldburger Wouters
Je hebt een spaarpotje en je reist graag?
Probeer dan op het lijstje van potentiële
verzamelaars terecht te komen. Interna-
tionale kunstbeurzen zullen hard aan je
mouw trekken om je naar hun beurs te
lokken, dus gooien ze met vliegtuigtickets

Rectangle The Cartoonist
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