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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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Elke week publiceren we meer dan 100 HLN+ artikels
en videos. Open jouw toegang tot onze beste
journalistiek en archief.
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Log in en lees 3 HLN+ artikels gratis

Verzeker je woning op het volume. Zo ben
je nooit te veel of te weinig verzekerd.
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Ontdek het zorgeloze hotelconcept in
Brussel
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Trainer Vincent Euvrard (RWDM) op zijn
hoede voor bekerduel: “Kortrijk staat
onder zijn waarde geklasseerd”
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Dronken man keert zich
met mes tegen politie en
wordt neergeschoten.
“De man verkeert in
levensgevaar”
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Meer pit toevoegen aan
je outfit? Deze 15
beestige herfstassen
stelen de show
Beestige tassen domineren dit
seizoen het straatbeeld. Hoog
tijd dus om je saaie handtas o…
te bergen en te pronken met een
gedurfder exemplaar dat bestaat

Uitgetest en goedgekeurd door Lewis (6):
de VTech Kidizoom PrintCam en
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Gault&Millau
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Ook kraamgeld voor
homokoppels in Brussel
Homokoppels die in het Brussels
gewest wonen, krijgen
binnenkort ook kraamgeld…
wanneer ze een kind krijgen. “Zo
komt er een einde aan
jarenlange discriminatie”, meldt
Brussels minister bevoegd voor
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Baby van vier maanden en
papa (48) overleden na
ongeval E40
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HD Beamer met Bluetooth

Van €199 voor €114

Draadloze Hoofdtelefoon
CLAM ANC - Fresh'nRebel

Van €99.99 voor €59.99

Hyundai Electronics -
Android QLED Smart TV 55"
(139cm) met Built-In…
ChromecastVan €1399.95 voor
€689.95

Noord-Holland, 3 dagen / 2
nachten incl. ontbijt

Voor €92

Dekbedovertrek +
kussensloop Mistral Home
wit satijn/streep

Van €54.95 voor €43.9

Meld je aan voor de nieuwsbriefMeld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Lunchnieuws nieuwsbrief van Het Laatste Nieuws ontvangen via e-mail?

E-mailadres Aanmelden
  

Wij zijn altijd op zoek naar Het Laatste Nieuws.
Tip de redactie 

Algemeen

Vragen over uw abonnement?

Gebruiksvoorwaarden

Privacybeleid

Wedstrijdreglement

Cookiebeleid

Vacatures

Wilt u reageren?

Adverteren

Partners

Cookie instellingen

Krant

Neem een abonnement

Klantenservice

Vakantieservice

Audiokrant

Meer HLN

Facebook

Twitter

Instagram

Nieuwsbrieven

Apps

DPG Media NV
Mediaplein 1, 2018 Antwerpen - RPR Antwerpen nr. 0432.306.234

    

REGIO NIEUWSBRIEF

Ontvang elke ochtend het laatste nieuws uit je gemeente samen met de
belangrijkste hoofdpunten uit binnen- en buitenland.

Wil je elke dag de Regio nieuwsbrief van Het Laatste Nieuws ontvangen via e-
mail?

 SCHRIJF ME IN

Kies uw gemeente

Jouw e-mailadres!

No Nut November: is zoiets wel goed voor je
gezondheid?
Heb je tieners in huis of zit je vaak op sociale media? Dan weet je waarschijnlijk dat het
deze maand No Nut November is. Dat is geen verbod op noten, maar wel een online…
challenge waarbij jongeren elkaar uitdagen om een maand lang niet te masturberen.
Maar wat zijn de precieze spelregels? Is zoiets wel goed voor je gezondheid?
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zoiets wel goed voor je
gezondheid?
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Nationale staking

Door de nationale staking van vandaag is het mogelijk dat
er problemen zijn bij de bedeling en dat je krant niet of te

laat geleverd wordt.
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