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Sandrine Heerebout
eSpace d’artS
Pol Quadens + Ron Windeling: 
Position. Design & sculptures. > 12/11, 
do/je > za/sa 14.30 > 18.30
rue T. Vander Elststr. 120
Watermaal-Bosvoorde/Watermael-Boitsfort
0472-52.52.45 
www.sandrineheerebout.com

Sazz’n Jazz
Halil KaRaKaya + aHmet aKay. 
> 13/10, vr/ve & za/sa 18 > 23.00
Koningsstr. 241 rue Royale
St.-Joost-ten-Node/St-Josse-ten-Noode
0475-78.23.78
www.sazznjazz.be

SébaStien ricou Gallery
Jean degottex and Painting 
today. J. Degottex + J.B. Bernadet 
+ K.J. Varadi + T. Smalley. > 26/10, 
do/je > za/sa 12 > 18.30
Opperstr. 54 rue Souveraine 
Elsene/Ixelles
02-350.71.31 / www.ricougallery.com

ScHiller art Gallery
tRibal aRt. > 31/12, 
do/je > zo/di 11 > 18.00
Jean Rustin. Drawings. > 1/12, 
do/je > zo/di 11 > 18.00
rue Van Moerstr. 12 Brussel/Bruxelles
0496-23.88.54
www.facebook.com/schiller.art.gallery

SiblinGSfactory
design sePtembeR: mWa – maKeRs 
WitH agendas. > 28/9
Oude Graanmarkt 33 rue du Vieux Marché 
aux Grains Brussel/Bruxelles
www.siblingsfactory.com
www.designseptember.be

Sint-GorikSHallen
HalleS Saint-Géry
FeesteliJK bRussel!/bRuxelles 
est une Fête! Photos. > 31/10, 
10 > 18.00
St.-Gorikspl. 23 pl. St-Géry 
Brussel/Bruxelles
02-502.44.24 
www.sintgorikshallen.be
www.hallessaintgery.be

Sint-lukaSGalerie
design sePtembeR: WoRKstation. 
> 29/9, vr/ve > zo/di 12 > 18.00
Paleizenstr. 74 rue des Palais
Schaarbeek/Schaerbeek
02-250.11.66 
www.sintlukasgalerie.be
www.designseptember.be

SmetS premium Store
design sePtembeR: Pascal 
bReucKeR + RaPHaël cHaRles. 
> 30/9, ma/lu > za/sa 11 > 19.00
Leuvensestwg. 650-652 chée de Louvain
Schaarbeek/Schaerbeek
02-325.12.30 
www.designseptember.be

SopHie HeymanS & elS 
VanSteelandt
design sePtembeR: 
RembRandt JoRdan: small 
obJects, big subJects. > 30/9, 
wo/me > za/sa 12 > 18.00
Papenvest 15 rue du Rempart des Moines
Brussel/Bruxelles
02-218.80.01 / www.designseptember.be 
www.sophieheymans.be
www.elsvansteelandt.be

Sorry We’re cloSed
bRent Wadden: alignment. > 26/10, 
24/24
Regentschapsstr. 65A rue de la Régence
Brussel/Bruxelles
02-538.08.18
www.sorrywereclosed.com

tHe dominican
design sePtembeR: mmos. > 30/9, 
24/24
Leopoldstr. 8 rue Léopold 
Brussel/Bruxelles
02-203.08.08 / www.mmos.be
www.designseptember.be

tHe Gallery
design sePtembeR: RozmoWa. 
A. Poudray. > 6/1, 
di/ma > vr/ve 11 > 18.00, w-e 14 > 18.00
Moderne-Schoolstr. 17 rue de l’École 
Moderne Anderlecht
02-217.63.58
www.thegallerybruxelles.com

tHomaS reHbein Galerie
anna ViRnicH + benJamin 
HouliHan. > 26/10, 
do/je & vr/ve 14 > 18.00, za/sa 11 > 18.00
av. J. Voldersln. 24 St.-Gillis/St-Gilles
0493-69.49.10
www.rehbein-galerie.de

tiJdGanG/la team time
design sePtembeR: Wa.be sa.be. 
> 30/9, di/ma > vr/ve 19 > 21.00, 
w-e 16 > 20.00
Vlaamsestwg. 123 rue de Flandre
Brussel/Bruxelles
www.lateamtime.org
www.designseptember.be

uccle centre d’art aSbl
gRouP sHoW. > 29/9, 
ma/lu > vr/ve 12 > 17.00, w-e 14 > 17.00
rue Engelandstr. 381 Ukkel/Uccle
0475-67.82.00 / www.uccle-centre-art.be

urSulineplantSoen
Square deS urSulineS
tHomas cattRysse: tHe looP. 
Sculpture. In het kader van/Dans le cadre de 
Jonction. > 10/1, 24/24
Brussel/Bruxelles

VanHaerentSartcollection
symPatHy FoR tHe deVil. > 30/11, 
iedere eerste zaterdag/chaque premier 
samedi, 14 > 17.00 na afspr./sur rdv. 
(groepen: iedere zaterdag om 11, 14 of 16.00/
groupes: chaque samedi à 11, 14 ou 16.00)
aes+F: tHe Feast oF tRimalcHio. 
> 30/11, iedere eerste zaterdag/chaque 
premier samedi, 14 > 17.00 na afspr./sur rdv. 
(groepen: iedere zaterdag om 11, 14 of 16.00/
groupes: chaque samedi à 11, 14 ou 16.00)
rue Anneessensstr. 29 Brussel/Bruxelles
02-511.50.77
www.vanhaerentsartcollection.com

VanHaerentS GallerieS
Jds: tHis migHt not be 
aPPRoPRiate. > 20/10, 
ma/lu > vr/ve 12 > 18.00, 
w-e na afspr./sur rdv.
Zennestr.-Fabrieksstr./rue de la Senne-rue des 
Fabriques Brussel/Bruxelles
jdsa.eu

VertiGo art
mattHias VandeWegHe. Ceramics, 
collages, bronzes. > 15/12, w-e 11 > 18.00
Hoogstr. 271 rue Haute Brussel/Bruxelles
0495-28.29.04 / www.vertigoart.be

Victor Hunt Gallery
design sePtembeR: Julien 
caRReteRo: metHods. > 5/10, 
do/je > za/sa 15 > 18.00
rue L. Crickxstr. 16 Anderlecht
02-787.99.57
www.victor-hunt.com
www.designseptember.be

Villa empain
la Route bleue. 27/9 > 9/2, 
di/ma > zo/di 10 > 18.30
av. F. Rooseveltln. 67 
Brussel/Bruxelles
02-627.52.30 / www.villaempain.com

Wabi-Sabi artS & craftS Gallery
design sePtembeR: Kece! A. Bachet 
& L. Topic. > 5/10, wo/me > za/sa 11 > 18.00
Naamsestr. 8 rue de Namur 
Brussel/Bruxelles
0479-52.09.61 
www.wabi-sabi.be
www.designseptember.be

WaldburGer
KlaRa Hobza. > 9/11, 
wo/me & do/je 14 > 19.00, za/sa 12 > 17.00
chée de Waterloosestwg. 4 St.-Gillis/St-Gilles
0494-76.39.47
www.galeriewaldburger.com

WHite Hotel
aRt on PaPeR+1. Contemporary drawing 
fair. 3 > 6/10, do/je 19.30 > 0.00, 
vr/ve 10 > 22.00, za/sa 10 > 20.00, 
zo/di 10 > 18.00
Louizaln. 212 av. Louise Elsene/Ixelles
02-644.29.29 
www.artonpaper.be
www.thewhitehotel.be

WielS - centrum Voor 
HedendaaGSe kunSten/centre 
d’art contemporain
PetRit HalilaJ. > 5/1, 
wo/me > zo/di 11 > 18.00
av. Van Volxemln. 354 
Vorst/Forest
02-340.00.50 / www.wiels.org

W-o-l-k-e
natuReoFaRtoFnatuRe. 28 & 29/9, 
14 > 20.00
Vaartstr. 45 rue du Canal
11e verdieping/11e étage
Brussel/Bruxelles
www.w-o-l-k-e.be

XaVier HufkenS
tim Rollins and K.o.s.: 
tHe time macHine. > 12/10, 
di/ma > za/sa 11 > 18.00
danH Vo. Sculptures. > 26/10, 
di/ma > za/sa 11 > 18.00
St.-Jorisstr. 6-8 rue St-Georges 
Elsene/Ixelles
02-639.67.30 / www.xavierhufkens.com

younG Gallery
5e anniVeRsaiRe du #59 magazine. 
> 11/10, di/ma > za/sa 10.30 > 18.00
Louizaln. 75B av. Louise Brussel/Bruxelles
02-374.07.04 
www.younggalleryphoto.com

zaal/Salle de maalbeek
zWeedse KunstenaaRs/aRtistes 
suédois. 28/9 > 18/10, 
ma/lu > do/je 9 > 12.30 & 13 > 17.00, 
vr/ve 9 > 12.30 & 13 > 16.00
Hoornstr. 97 rue du Cornet Etterbeek
02-734.84.43 
demaalbeek.vgc.be

Schoonheid in een klein hoekje
  no exit/simple present > 3/11, di/ma/Tu > vr/ve/Fr 14 > 18.00, w-e 11 > 18.00, RoBeRTo Polo GAlleRY,  

rue lebeaustraat 8-10, Brussel/Bruxelles, 02-502.56.50, www.robertopologallery.com 
no exit/the extras > 3/11, di/ma/Tu > zo/di/Su 10 > 18.00 (do/je/Th > 21.00), BoZAR,  
rue Ravensteinstraat 23, Brussel/Bruxelles, 02-507.82.00, www.bozar.be

NL ❙ Fotograaf Bert Danckaert (1965) gaat op reis en neemt mee: 
zijn fototoestel en een stel goede wandelschoenen. Hij fotografeert 
wereldsteden als Peking, Brasilia, Kaapstad, Havana of Mumbai. Weer 
thuis verblijdt de fotograaf ons niet met mooie beelden van exotische 
bestemmingen, bijzondere gebouwen of ander schoons. De oogst van 
twee weken citytrippen zijn foto’s van banale muren en verloren hoekjes. 
Het zijn passageplekken die uitblinken in treurige lelijkheid. Danckaert 
onderwerpt ze aan een streng grafisch raster en schept zo orde in 
de chaos van de stad. Elke plek baadt in hetzelfde uniforme licht, de 
fotograaf zoekt nooit de zon op, maar fotografeert aan de schaduwkant. 
Locaties die duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn, zien er daar-
door eigenaardig gelijkvormig uit. Danckaerts meticuleuze aanpak is het 
resultaat van een onderzoek naar culturele identiteit. “Bestaat exotisme 
nog wel?” vraagt Danckaert zich af. “Reizen heeft niets spannends meer. 
Is er nog een unieke plek op de wereld, een eigen culturele identiteit?” 
Danckaert zoekt over de hele wereld naar gemeenschappelijke kenmer-
ken. In Peking fotografeert hij de parking van IKEA die er net zo uitziet 
als die van dezelfde meubelketen in Anderlecht of elders in de wereld. 
Maar hij ontdekt ook verschillen die hij subtiel laat opduiken in zijn 
foto’s, zoals een opschrift in Chinese lettertekens.
Danckaert stipt niet elke grootstad aan op de kaart. Hij is geïnteresseerd 
in de geschiedenis van een plek, daarom trekt hij naar de bouwput van 

Peking of de meest dichtbevolkte stad ter wereld, Mumbai. Maar het 
soort beelden dat hij maakt, zadelt hem op met een groot gevoel van 
onmacht. “Ik zit dicht op mijn onderwerp,” verklaart hij. “Mijn foto’s 
zijn een combinatie van landschap en stilleven. Op die manier is het 
onmogelijk om uitspraken te doen. De foto’s zijn niet narratief maar 
subtiel verhalend. De politieke of sociale situatie zit er wel in, maar de 
beelden zijn meer een abstractie van politieke uitspraken. Onmacht is 
wel een belangrijk gegeven. We willen allemaal dat de wereld verandert, 
maar het lukt niet.” 
Danckaert exposeert op twee plaatsen in Brussel. In Roberto Polo Gallery 
is werk te zien uit zijn Simple present-reeks, met foto’s van 2007 tot 
nu, en twee films. De films zijn bevreemdend. Danckaert kiest voor het 
bewegende beeld, maar er gebeurt nauwelijks iets. Als kijker bots je op 
een muur. Er is geen diepte, geen horizon die houvast biedt. In Bozar 
toont hij in het kader van Europalia India beelden uit Mumbai. Hier 
focust hij voor het eerst op mensen en drukt hij zijn foto’s af op grote 
formaten. “Die zijn specifiek voor die ruimte geconcipieerd. Ik wilde de 
intieme ruimte rond de zaal doorbreken door verrassend uit de hoek te 
komen met wat atypische beelden. De foto’s in Bozar zijn op veertien 
dagen gemaakt. Het werk is anders dan dat bij Roberto Polo, meer docu-
mentair dan abstract. Maar de corebusiness blijven toch muren. Ik geef 
banale plekken een podium.” heleen rodiers
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