
Portrait up Op de 18de eeuwse Zwitserse
antieke tafel staat een portret van mij ge
maakt door een jonge artiest op mijn eerste
kunstinitiatiefje In 2008 nog tijdens mijn stu
dies opende ik de pop upgalerie Malherbe
Morch Ik toonde er werk van student kunste
naars We haalden zelfs de International

Herald Tribune omdat we in crisistijden
conceptueel durfden te experimenteren

Duoticket De sculptuur op de art deco
bijzettafel links is van Guillaume Castel Hij
wordt vertegenwoordigd door Galerie
Arianne C Y waarmee ik een stand deelde

Zand erover De sculpturale zandloper is yjjop een van de off beurzen tijdens de jong
ste Art Brussels van Jean Bernard Métais Deze Franse ar

tiest is bekend om zijn sculpturen in deUI
I publieke ruimte Al even beroemd is de

topwijn die zijn familie al 500 jaar maakt in
de Vallée du Loir Het zand van de sculp
tuur komt uit die wijnkelders

Prijsbeest Omdat ik graag de jonge
avant garde wil steunen wil ik nog dit
jaar een Project Room oprichten in derambolagk galerie En ik wil ook een jaarlijkse Prix

anselmj5 Ü 5 des Collectionneurs uitreiken De win
naar kan dan een expo bij ons in de ga
lerie houden

Neofossielen De gepigmenteerde beton
nen schijf op de salontafel is van Pauline
Sarrus Zij wou archeologe worden maar
maakt nu kunst De link is nog duidelijk
haar werk evoceert aardlagen en toont
eveneens wat archeologen over duizend
jaar zullen opgraven uit onze tijd beton
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Andermaal eenmaal De art decovaas op
de schouw is van Belgische makelij bij
Villeroy Boch Gekocht op Expertissim
een website die werd opgericht door Opera povera De sculptuur op het inter
experts van het veilinghuis Drouot De bellumtafeltje is van Bernadette Chéné een
onlineveilingprijs daalt in plaats van te stij Francaise die met povere materialen werkt
gen een stresserend systeem maar het Voor het operahuis De Munt werkten we
heeft me wel dit mooie stuk opgeleverd met haar samen voor twee monumentale

beelden vervaardigd van programmaboek
jes van De Munt

Aangeland Midden op de schouw staat
een doek van mijn vader Het is een strand
scène in Normandië een terugkerend the
ma Er liggen lichamen op de rotsen Zijn
het aangespoelden Of eerder symboli
sche resten van mensen die in moeilijkhe
den zijn gekomen

Expo mondial Op het bureau van mijn over
grootmoeder ligt een bijzonder boek het ori
ginele fotoalbum van de wereldtentoonstel
ling in 1900 in Parijs Gekocht bij een boeken
antiquariaat in New York De prentjes van de
paviljoenen en de technologische innovaties
doen me dromen Naast het fotoboek staat

Hollandse school Het modernistische een foto van mijn overgrootvader Hij was
tafeltje en de bijbehorende stoelen vond ik piloot tijdens WO I maar raakte gewond in
op de Zavel Geen idee wie het ontworpen 1917 Hij leerde mijn overgrootmoeder een
heeft De lijn is modern de assemblage is Belgische op de Avenue Foch in Parijs kennen
zonder lijm uitgevoerd de kwaliteit is tijdens een wandeling
behoorlijk Misschien is het Vlaams of
Nederlands uit de jaren dertig of veertig
Alle tips zijn welkom
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Sinds januari wonen we in dit appartement in de Louiza Horta tekende het huis tussen 1894 en 1897 op het toppunt
buurt in Brussel Het bevalt ons liier supergoed zeggen van zijn carrière Brussel is ideaal voor een eerste buiten
Jean de Malherbe en zijn vriendin De Fransman runt het landse vestiging Hier kunnen we jonge artiesten tonen aan
Brusselse filiaal van de Parijse galerie La Forest Divonne een goed geïnformeerd publiek Ik wil van hieruit onze
Hij zegde zijn topjob als consultant bij Grand Palais Parijse galerie naar het volgende niveau brengen aldus de
Réunion des Musées Nationaux in Parijs op om in de voet 30 jarige zoon van kunstenaar Guy de Malherbe en Marie
sporen van zijn moeder een galerie te beginnen Hélène de La Forest Divonne Ik ben opgegroeid met de
De galerie is ondergebracht in Hötel Winssinger een be geur van verf We moesten door de galerie en door papa s
schermde art nouveaustadswoning in Sint Gillis Victor atelier om in ons huis te geraken
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