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De concentratie van verzamelaars van hedendaagse kunst 
in België is uniek. In een hoekje van Vlaanderen, rond Kor-
trijk, niet ver van Rijsel, zitten een paar dozijn  
verzamelaars waarvan de een al gepassioneerder  
is dan de ander.

In deze regio, niet groter dan een zakdoek, vinden we 
briljante collecties van wereldformaat, maar te weinig  
mensen hebben ze gezien. Soms afkomstig uit het textiel-
verleden en al lang aan het verzamelen; allen hebben ze 
het virus te pakken. Ze zijn discreet, hartstochtelijk, wijs en 
wereldwijd bekend. Hun collecties tonen een geschiedenis, 
vertellen het verhaal van hun leven en vormen een geweldig 
overzicht van de kunst van de jaren 1970 tot vandaag.

Op uitnodiging van lille3000 stellen deze verzamelaars meer 
dan 140 werken van bijna 80 kunstenaars ter beschikking. 
De tentoonstelling maakt deel uit van een bredere dynamiek, 
waarbij grote collecties worden uitgenodigd hun werken  
te tonen (François Pinault Foundation, Saatchi Gallery, 
CNAP, Perrotin Gallery).
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persberiCHT

Francis alÿs 
Carl andré
Kathryn andrews 
art & Language 
robert barry 
ruben bellinkx 
Joseph beuys 
Thomas bogaert  
michaël borremans 
Louise bourgeois 
Dirk braeckman 
sergey bratkov 
Daniel buren 
matthew Day Jackson 
John De andrea 
gautier Deblonde* 
berlinde De bruyckere 
Thierry De Cordier  
ronny Delrue 
Wim Delvoye 
robert Devriendt 
rineke Dijkstra 
Lili Dujourie 
sam Durant 
olafur eliasson  
elmgreen & Dragset 
Jan Fabre 
sylvie Fleury 
mark Flood 
Claire Fontaine 
michel François 
Douglas gordon 
Dan graham 
Wade guyton  
& Kelley Walker 
Jim Hodges 
ann Veronica Janssens 
rashid Johnson 
Jacob Kassay 
mike Kelley 
anselm Kiefer 

Joachim Koester 
eugène Leroy 
brendan Lynch 
Kris martin 
paul mc Carthy 
annette messager 
Tracey moffatt 
Yasumasa morimura 
Juan muñoz 
Hans op De beeck 
Julian opie 
Tony oursler 
panamarenko 
elizabeth peyton 
michelangelo pistoletto 
bettina rheims 
gerhard richter 
mimmo rotella 
sterling ruby 
Thomas ruff 
matthieu ronsse 
Wilhelm sasnal
Thomas schütte 
andres serrano 
santiago sierra 
Dash snow 
Thomas struth 
Larry sultan 
ed Templeton 
ryan Trecartin 
Luc Tuymans 
Koen van den broek 
rinus Van de Velde 
iris Van Dongen  
& Kimberly Clark 
Jan Van oost 
Jacques Verduyn 
Jan Vercruysse 
Danh Vo 
Francesca Woodman 
* fotografische bestelling
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