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“Kunstbeurzen zijn voor
de kunst wat porno
is voor de erotiek”

Frank Vande Veire (over het werk van Guillaume Bijl)

Off-fair biedt
alternatief platform
tijdens Art Brussels
POPPOSITIONS is een nieuwe off-fair die
plaatsvindt tijdens Art Brussels, en opkomende
kunstenaars en galeries toont die site-specific te
werk gaan. In de unieke architecturale setting
van Bruxelles Congrès wordt een selectie van
kunstwerken gepresenteerd in een doordachte
interactie met de ruimte.
Kunstbeurzen behoren vandaag tot de belangrijkste draaischijven in de hedendaagse

kunstwereld, en bepalen zo mee de koers van
de artistieke praktijk.
POPPOSITIONS bezet Bruxelles Congrès
met als doel een kritisch en gewaagd alternatief
te bieden voor het overheersende model van
kunstbeurzen, maar tegelijk garant te staan voor
artistieke kwaliteit en internationale uitstraling.
Om visuele overdaad te vermijden, wordt een
weloverwogen selectie gemaakt van deelnemers.

Galleries

POPPOSITIONS Off-Fair

POPPOSITIONS kan met trots de deelname
aankondigen van:

20 - 22 APRIL 2012

- Nicolas Bourthoumieux,
Dougie Eynon – Abilene Gallery
- Jan Kempenaers,
Sarah Van Marcke – Outlandish
- Karen Vermeren – Ponyhof Gallery
- Stéphanie Lagarde, Cyril Verde –
thankyouforcoming
- The Ister
- Document
- Or Nothing (tbc)

Brussel Kongres Station,
Pachecolaan 38 - 1000 Brussel
www.poppositions.com
12u tot 21u - Gratis toegang
Metro 2, 6 – stop Kruidtuin
Tramway 92, 94 – stop Kongres

In de aanloop naar de opening wordt de lijst met
de deelnemende kunstenaars gradueel bekendgemaakt. Hou dus zeker onze website in de gaten
of schrijf je in op onze mailing list.
Over Brussel Congres
POPPOSITIONS zal plaatsvinden in Bruxelles
Congrès, een nog functionerend station dat
omgebouwd wordt tot cultureel centrum tijdens
de nacht en in het weekend. Dit bijzonder en
tegenwoordig als nationaal monument beschermd gebouw werd gebouwd in 1952 door
de modernistische architect Maxime Brunfaut.
Het station wordt nog maar zelden gebruikt
door pendelaars maar werd onlangs overgenomen door jonge mensen die onder toezicht van
een culturele organisatie een waaier van kwaliteitsfilms, feestjes en tentoonstellingen aanbiedt.
Dit is in samenwerking met “Jeunesse et
Arts Plastiques”.
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