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tentoonstelling frit-kegel © Marc Baert

Expo CON’ART zet Belgische
frietzakjes in de kijker

In de Brussels Event Brewery stelt de vzw CON’ART
meer dan 300 frietzakjes tentoon. Die werden ontworpen door 99
kunstenaars die in België wonen. Een zakje kost 99 euro, en de
opbrengst gaat integraal naar de artiesten.

SINT-JANS-MOLENBEEK

“Het idee voor CON’ART ontstond 3 jaar geleden”, vertelt Pascal Mitevoy, die
samen met Nathalie Dissmann en Jean-Yves Rabau het initiatief nam. “We
wilden een platform geven aan artiesten, zowel gevestigde waarden als minder
bekende. Als thema kozen we voor frietzakjes. Op een normale dag worden die
in de vuilbak gegooid, maar eigenlijk vormen de kartonnen zakjes een
representatie van België, iets waar zowel Vlamingen, Walen als Brusselaars
vertrouwd mee zijn en hen verbindt. Dat wilden we ook even onder de
aandacht brengen.”

Daarvoor werkten ze samen met 99 kunstenaars die in België wonen. “Elke
artiest mocht aan de slag gaan met drie frietzakjes. Ze waren volledig vrij in
hun ontwerp.” De resultaten zijn heel uiteenlopend, en stuk voor stuk uniek.
“Bezoekers kunnen elk één frietzakje kopen voor 99 euro. We hebben bewust
de prijs toegankelijk gehouden, zodat iedereen er eentje mee naar huis kan
nemen.” Wie een kunstwerk koopt krijgt er een certificaat van authenticiteit bij,
en steunt tegelijk ook de artiest. “De opbrengst gaat volledig naar de
kunstenaar.”

Op termijn zou Mitevoy graag een permanente tentoonstelling houden rond de
frietzakjes. “Maar dat zijn plannen voor de toekomst.” De expositie opende op
23 september en loopt nog tot en met 3 oktober. “Momenteel zijn er meer dan
160 frietzakjes verkocht”, deelt Mitevoy nog mee. Snel zijn is dus de
boodschap, voor wie er graag nog eentje op de kop tikt.

De tentoonstelling is elke dag gratis te bezoeken tussen 11 uur en 19 uur. Wie
meer informatie wil kan terecht op de website van de organisatoren.
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verschil.
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Sarah Bovy: “Voor de derde maal naar Le
Mans, ik kan het zelf amper geloven”
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hoe verwerk je deze
kleur het best? En wat
met de schoonmaak
nadien?

VTWONEN

Heb je oude elektronische apparaten
staan? Geef ze mee met je postbode
wanneer die een pakketje levert

RECUPEL

Gesponsord

Familie doet oproep na
CO-drama in Hooglede:
“Mijn broer en neef
mogen niet voor niks
gestorven zijn”

ROESELARE/HOOGLEDE
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20:28  Gewapende overvaller steelt 110
euro, maar toont berouw en geeft centen…
terug wanneer wijnhandelaar treurt dat hij
door crisis amper iets over houdt18:13  Twee inbrekers opgepakt in bos
nadat ze willen ontkomen aan politie

16:08  Sportschool van topkickbokser op
YC5-site geopend

07:00  Onze autokenners verkennen
het Autosalon: “Deze wagen gaat met 420…
km/uur wansmakelijk snel en kost net geen
drie miljoen euro”

 

06:01  Advocate Julie Crowet (32)
verdedigde topterrorist: “Een man verteld…
hoe hij zijn vrouw verloor in de Bataclan. De
tranen rolden over ieders wangen”
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steelt 110 euro, maar toont
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wijnhandelaar treurt dat hij
door crisis amper iets over
houdt
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Advocate Julie Crowet (32)
verdedigde topterrorist:
“Een man vertelde hoe hij…
zijn vrouw verloor in de
Bataclan. De tranen rolden
over ieders wangen”
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Wouter Vandenhaute over fans
Wouter Vandenhaute heeft beslist om een stap terug te zetten en zijn mandaat als
uitvoerend voorzitter om te zetten in een mandaat van niet-uitvoerend voorzitter. Hij la…
de dagelijkse leiding over aan de twee CEO’s, Kenneth Bornauw (Non-Sports) en
Jesper Fredberg (Sports).
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