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In dit rapport brengt Kunstenpunt de activiteiten van promotiegaleries voor 
hedendaagse beeldende kunsten in Vlaanderen en Brussel in kaart. Daarnaast 
werden gegevens verzameld vanuit het perspectief van Vlaamse kunstenaars 
om een zicht te krijgen op hun vertegenwoordiging door galeries uit binnen- 
en buitenland. Het is de eerste cijfermatig onderbouwde verkenning van de 
Vlaamse kunstmarkt door Kunstenpunt.01

Een promotiegalerie is een private onderneming die haar kunstenaars wil verankeren in het 

professionele kunstenveld en niet uitsluitend op verkoop is gericht. Ze is voor de kunstenaars 

een belangrijke bemiddelaar met verzamelaars, musea, curatoren, journalisten en andere 

spelers in het hedendaagse beeldende kunstenveld. De promotiegalerie gaat daarom een samen-

werking aan met kunstenaars op lange termijn. Ze promoot haar kunstenaars via (solo)tentoon-

stellingen, deelname aan kunstbeurzen en publicaties. Ze ondersteunt hen waar mogelijk bij de 

productie van nieuw werk en begeleidt hen in de uitbouw van hun carrière. 

In eerdere teksten in opdracht van Kunstenpunt wordt geschetst hoe galeries sinds hun op-

komst in de negentiende eeuw een belangrijke schakel vormen in het veld van de beeldende 

kunsten.02 Deze publicaties wijzen ook op de belangrijke veranderingen in de kunstmarkt 

vanaf het begin van de eenentwintigste eeuw. De mondialisering van de kunstmarkt betekende 

de opkomst van nieuwe markten en evenementen die de traditionele dominantie van Europa 

en Noord-Amerika onder druk hebben gezet. De internationale netwerken van kunstenaars, 

galeries, verzamelaars en instellingen verleggen zich van hun traditionele locaties naar nieuwe 

hubs. Kunstbeurzen worden steeds belangrijkere knooppunten in deze internationale netwer-

ken. Sommige galeries antwoorden op de mondialisering via schaalvergroting of het openen van 

filialen in andere steden of continenten – een tendens waarin niet alle galeriehouders willen of 

kunnen volgen. Naast de traditionele bemiddelaars verschijnen managementbureaus, agenten, 

adviseurs, kunstenaarscollectieven en hybride kunstruimtes die aantal functies van de galerie 

overnemen. Een andere factor is de economische crisis, die een rol speelde in de sluitingen van 

galeries, maar de groei van de gemondialiseerde kunstmarkt niet in de weg stond. 

01  ‘Vlaams’ heeft hier betrekking op de Vlaamse Gemeenschap (Vlaanderen en Brussel). Met Vlaamse promo-

tiegaleries wordt verwezen naar diegene die gevestigd zijn in Vlaanderen en Brussel. Met Vlaamse kunstenaars 

worden kunstenaars bedoeld die geboren zijn in Vlaanderen of Brussel, maar ook buitenlandse kunstenaars die in 

Vlaanderen of Brussel wonen en/of werken. Met hedendaagse beeldende kunst worden beeldende kunsten van 1945 

tot nu bedoeld.

02  Virginie Devillez, Galeriemodellen, vroeger en nu, 2013,  

op http://bamart.be/files/BKveldanalyseVirginieDevillez.pdf en Olav Velthuis, The Contemporary Art Market Between 
Stasis and Flux, 2013, op http://bamart.be/files/BKveldanalyseOlavVelthuis.pdf. 

http://bamart.be/files/BKveldanalyseVirginieDevillez.pdf
http://bamart.be/files/BKveldanalyseOlavVelthuis.pdf
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Hoe staat de kunstmarkt in Vlaanderen en Brussel ervoor in het licht van deze internationale 

trends? Om een (gedeeltelijk) antwoord te kunnen bieden op deze vraag, deed Kunstenpunt 

een analyse van gegevens die we de voorbije drie jaar verzamelden. De focus lag hierbij op twee 

belangrijke actoren in de primaire kunstmarkt: de promotiegaleries en de kunstenaars. De ver-

zamelaars vormden een actor die moeilijker in kaart te brengen is en lagen buiten de radius van 

dit onderzoek. De verkoop in veilinghuizen behoort voornamelijk tot de secundaire kunstmarkt 

en wordt bijgevolg hier niet behandeld. 

In de eerste fase werden promotiegaleries onderzocht die gevestigd zijn of waren binnen de 

Vlaamse Gemeenschap, ongeacht hun herkomst of de nationaliteit van hun oprichters en onge-

acht het feit of hun hoofdzetel zich in het buitenland bevindt. Via navraag bij galeriemedewer-

kers en via de officiële websites en pagina’s op sociale media werd een set van gegevens ver-

gaard in 2013 en 2015. Deze bieden een antwoord op drie soorten vragen: over de aard van de 

Vlaamse promotiegaleries (waar zijn ze gevestigd? Hoelang zijn ze actief?), over de kunstenaars 

die ze vertegenwoordigen (hoeveel kunstenaars vertegenwoordigt men? Wat is het aandeel 

Vlaamse kunstenaars hierin? Hoelang duurt deze vertegenwoordiging?) en over hun deelname 

aan kunstbeurzen (welke beurzen, waar en hoeveel? Hoeveel Vlaamse kunstenaars worden op 

deze beurzen vertegenwoordigd?). De resultaten van dit deel van het onderzoek worden gepre-

senteerd in de eerste drie secties van dit rapport. 

In de laatste fase van het onderzoek werd gekeken naar alle professionele Vlaamse kunstenaars 

in de databank van Kunstenpunt.03 Bij elke kunstenaar werd uitgezocht door welke (promotie)

galerie(s) deze wordt vertegenwoordigd in 2015 en over wat voor soort galerie het gaat. Hiervoor 

werden de officiële websites van de kunstenaars geconsulteerd. Zo verkregen we informatie over 

Vlaamse kunstenaars die geen galerie (meer) hebben, die door een buitenlandse galerie worden 

vertegenwoordigd of die bij meerdere galeries in binnen- en buitenland zijn aangesloten. De 

resultaten van dit deel van het onderzoek worden behandeld in de vierde sectie.

In de slotsectie van dit rapport worden verklaringen aangereikt voor enkele opmerkelijke resul-

taten aan de hand van literatuur en getuigenissen van galeries aan wie de tussentijdse resulta-

ten van het onderzoek werden voorgelegd.04 

Met dit rapport vult Kunstenpunt een lacune op in de kennis over promotiegaleries en de verte-

genwoordiging van Vlaamse kunstenaars door galeries in binnen- en buitenland. Deze gegevens 

zullen regelmatig worden geactualiseerd. Als aanvulling op de eerste, verkennende gegevensver-

garing, kan kwantitatief of kwalitatief onderzoek worden gevoerd naar de Vlaamse kunstmarkt 

dat vergelijkbaar is met studies in het buitenland. Zo laat de Nederlandse Galerie Associatie elke 

vier jaar de vraag- en aanbodzijde van de Nederlandse kunstmarkt analyseren. De haalbaarheid 

van mogelijke vervolgstudies naar de situatie in Vlaanderen en Brussel zal worden onderzocht.

03  http://bamart.be/nl/artists

04  Met dank aan Base - Alpha Gallery en Office Baroque.

http://bamart.be/nl/artists
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1. Gegevens over de promotiegaleries zelf

Deze sectie vertrekt vanuit twee vragen over de onderzochte promotiegaleries zelf: waar zijn/

waren ze gevestigd en hoelang zijn/waren ze actief? In dit deel van het onderzoek werd gefocust 

op de periode tussen 2005 en begin 2015. Dit leverde gegevens op van de vestigingsplaatsen, 

leeftijden, opstart- en eventuele sluitingsjaren van 87 promotiegaleries die tussen deze jaren 

actief waren. 23 hiervan stopten hun activiteiten ook in deze periode. 64 waren begin 2015 nog 

steeds actief als promotiegalerie. Alle 87 werden ooit opgenomen in de databank van beeldende 

kunstenorganisaties van Kunstenpunt.05 De criteria om te worden vermeld in deze databank 

komen overeen met de definitie van een promotiegalerie die in de inleiding wordt gegeven en 

die doorheen de eerste drie secties van dit rapport wordt gehanteerd.06 In de databank zijn 

ook Waalse promotiegaleries opgenomen,07 maar dit onderzoek beperkt zich tot Vlaanderen en 

Brussel. Galeries die niet langer dan één jaar bestonden vóór 2015 bestreken een te korte tijd-

spanne om relevante informatie aan te leveren over de vertegenwoordiging van kunstenaars en 

deelname aan kunstbeurzen (secties 2 en 3) en worden hier bijgevolg ook niet behandeld. 

Over elk van de 87 onderzochte galeries werd opgezocht waar ze zich begin 2015 bevonden of 

– indien ze al gestopt waren voor begin 2015 – waar ze laatst waren gevestigd. Onder de vesti-

gingsplaatsen van de 87 onderzochte galeries vertegenwoordigt Brussel iets meer dan de helft 

(44).08 Antwerpen komt op de tweede plaats met 25 galeries. Andere vestigingsplaatsen zijn 

Gent (6), Knokke (5), Aalst (2), Asse (1), Mechelen (1), Otegem (1), Ronse (1) en Welle (1).

05  Aeroplastics Gallery, Albert Baronian, Alice, Aliceday, Almine Rech Gallery, André Simoens Gallery, Annie 

Gentils Gallery, Anyspace, Axel Vervoordt Gallery, Base - Alpha Gallery, Bodson Gallery, Catherine Bastide, 

CLEARING, closed art gallery, Crown Gallery, D+T Project Gallery, Dagmar De Pooter Gallery, Dépendance, Deweer 

Gallery, Elisa Platteau Gallery, Galerie Annette De Keyser, Galerie c. de vos, Galerie Daniel Templon, Galerie De 

Ziener, Galerie De Zwarte Panter, galerie el, Galerie Erna Hecey, Galerie Fortlaan 17

Galerie Greta Meert, Galerie Het Vijfde Huis, Galerie Jamar, Galerie Jan Dhaese, Galerie Les filles du calvaire 

Bruxelles, Galerie mariondecannière, Galerie Micheline Szwajcer, Galerie Nathalie Obadia, Galerie Pascal Polar, 

Galerie Patrick De Brock, Galerie Rodolphe Janssen, Galerie S&H De Buck, Galerie Sans Titre, Galerie Transit, 

Galerie Van De Weghe, Galerie van der Mieden, Galerie VidalCuglietta, Galerie Zwart Huis, Gallery FIFTY ONE, 

Geukens & De Vil Gallery, Gladstone Gallery, Harlan Levey Projects, Hoet Bekaert Gallery, Hopstreet Gallery, In 

Situ, Jan Mot, Jozsa Gallery, Koraalberg, Kristof De Clercq gallery, Kusseneers Gallery, Levy.Delval, Light Cube 

Art Gallery, Maes & Matthys Gallery, Meessen De Clercq, Michel Rein Brussels, MOTINTERNATIONAL Brussel, 

Mudimadrie/Galerie Gianluca Ranzi, Mulier Mulier Gallery, MX7 Gallery, NK Gallery, NOMAD Gallery, Office Baroque 

Gallery, Ottilia Pribilla Gallery, Ricou Gallery, Rossicontemporary, Sorry We’re Closed , Stella Lohaus Gallery, 

Stephane Simoens Gallery, Stieglitz 19, Stilll, Super Dakota, Tatjana Pieters Gallery, Think.21, Tim Van Laere Gallery, 

Twig Art gallery, Vincent Verbist // Actionfields Gallery, Waldburger Wouters, Xavier Hufkens en Zeno X Gallery. Zie: 

www.bamart.be/nl/organisations/index/16/. Een deel van de promotiegaleries die niet meer actief zijn, wordt ook niet 

meer weergegeven in de publieke interface van deze databank.

06  www.bamart.be/pages/detail/nl/528 

07  Le Triangle Bleu (Stavelot), Galerie Jacques Cerami (Couillet), Galerie Nadja Vilenne en Galerie Flux  

(beide Luik).

08  Met Brussel wordt hier naar het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest verwezen.

http://bamart.be/nl/organisations/index/16/
http://www.bamart.be/pages/detail/nl/528
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De aantrekkingskracht van de hoofdstad wordt benadrukt door de aanwezigheid van (filialen 

van) buitenlandse galeries (9 van de 87). Deze zijn afkomstig uit Parijs, Londen, New York of 

Luxemburg en vestigden zich allemaal in Brussel. Het gaat hier over Almine Rech Gallery, 

CLEARING, Galerie Daniel Templon, Galerie Nathalie Obadia, Gladstone Gallery, Michele 

Rein Brussels, MOTINTERNATIONAL, Galerie Les filles du calvaire Bruxelles en Galerie Erna 

Hecey (deze twee laatste zijn niet meer actief in België). Vijf andere galeries verhuisden in de 

periode 2005-2015 van een andere Belgische stad naar Brussel: Galerie Micheline Szwajcer, 

Hopstreet Gallery (voorheen Grusenmayer Art Gallery), Kusseneers Gallery, Office Baroque 

Gallery en Galerie van der Mieden (deze laatste verhuisde in de loop van 2015 opnieuw naar 

Antwerpen). 

Via de galeriewebsites en de websites van Antwerp Art en NECA Brussels werd nagegaan in 

welke wijken de promotiegaleries binnen de twee voornaamste vestigingsplaatsen zich bevon-

den begin 2015.09 De onderzochte Antwerpse galeries concentreerden zich toen vooral in het 

Historisch Centrum, de wijk Zuid-Museum en Borgerhout. Begin 2015 had de meerderheid van 

de onderzochte Brusselse galeries één of meerdere vestigingen in de bovenstad, vooral in de 

buurt rond de Louizalaan. 

In het geval van Brussel is het interessant om dit te vergelijken met de situatie tussen 2005 

en 2010.10 In deze jaren hadden 12 van de onderzochte promotiegaleries een vestiging in de 

Brusselse benedenstad, met name in en nabij de Antoine Dansaertstraat. 18 onderzochte 

promotiegaleries bevonden zich toen in de Brusselse bovenstad. In het begin van 2015 wa-

ren er 7 gevestigd in de benedenstad en 26 in de bovenstad (11 waren in 2015 al gestopt als 

promotiegalerie).

Grafiek 1.1 (volgende bladzijde) geeft de leeftijden van de 87 onderzochte promotiegaleries 

weer. Elke balk stelt het aantal galeries voor dat zich in een bepaalde leeftijdscategorie bevindt. 

Binnen elke balk wordt het onderscheid gemaakt tussen galeries die begin 2015 nog actief 

waren (blauw) en diegene die tussen 2005 en 2015 hun activiteiten hebben stopgezet (oranje). 

Voor de gesloten galeries eindigt de leeftijd logischerwijze met de sluitingsdatum, terwijl voor 

de actieve 2015 als referentiejaar werd genomen. De meeste galeries (25) hebben/hadden een 

ouderdom tussen 6 en 10 jaar. Deze leeftijdcategorie telt ook het hoogste aantal gesloten galeries 

(9). In de oudere leeftijdscategorieën neemt het aantal gesloten galeries gestaag af. Onder de 

galeries die ouder zijn dan 30 jaar zijn er zelfs geen. Van 5 galeries is geen opstartjaar bekend en 

kon bijgevolg geen leeftijd worden berekend. 

09  www.antwerpart.be en www.neca.be. 

10  Dit kon worden gereconstrueerd via publicaties die een overzicht bieden van de Vlaamse beeldende kunsten-

sector in eerdere jaren. Zie: BAM en SAP, Hedendaagse beeldende kunstorganisaties in België. Brussel, Vlaanderen, 
Wallonië en een selectie uit aangrenzende regio’s, Gent/Brussel, BAM/SAP, 2010; Bart De Baere en Henri 

Bounameaux, Contemporary Art in Belgium 2005, 2007 & 2008, Brussel, Best of Publishing, 2005/2006/2007.

http://www.antwerpart.be
http://www.neca.be
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1.1 Leeftijden van de 87 promotiegaleries 

1.2 Aantal promotiegaleries gestart tussen 2005-2015, geclusterd volgens 
hun opstartjaar

Tussen 2005 en 2015 hebben 41 van de 87 promotiegaleries hun activiteiten in Vlaanderen of 

Brussel aangevat. In grafiek 1.2 worden deze 41 galeries (waartoe zowel actieve als inmiddels 

gesloten galeries behoren) geordend volgens het jaar waarin ze in Vlaanderen of Brussel zijn 

begonnen. 2008 kende het meeste aantal starters (8), met 2011 op de tweede plaats (6). 
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1.3 Aantal gestopte promotiegaleries per sluitingsjaar

23 van de 87 promotiegaleries hebben hun activiteiten in Vlaanderen of Brussel stopgezet 

voor het begin van 2015. Van elk is het jaar bekend waarin ze dit deden. Twee hiervan, Galerie 

Les filles du calvaire en Galerie Erna Hecey, waren afkomstig uit respectievelijk Frankrijk en 

Groothertogdom Luxemburg en zijn nu nog steeds actief in eigen land. Bij hen werd het jaar 

dat ze zich terugtrokken uit België als sluitingsdatum genomen. In grafiek 1.3 worden de 23 

gesloten galeries geordend volgens het jaar waarin ze in Vlaanderen of Brussel zijn gestopt. De 

vroegst bekende sluitingen vonden plaats in 2009. De grafiek toont dat de meeste stopten in 

2011 (7), gevolgd door 2014 (6). 

2. Vertegenwoordiging van kunstenaars door de 
promotiegaleries

Van de 87 promotiegaleries die aan bod kwamen in de vorige sectie werd ook bijgehouden welke 

kunstenaars ze vast vertegenwoordigen. Hiermee worden de kunstenaars bedoeld waarmee de 

galeries in rechtstreeks contact staan en waarvoor ze promotie voeren. Wanneer men van een 

kunstenaar enkel werken verkoopt en geen actieve rol speelt in de begeleiding van haar of zijn 

carrière, werd deze kunstenaar niet opgenomen in het onderzoek. Drie vragen vormden het 

uitgangspunt van het onderzoek naar de relatie tussen promotiegaleries en hun vaste kun-

stenaars: welke kunstenaars vertegenwoordigt men, hoeveel zijn dit er en hoelang duurt deze 

vertegenwoordiging? 

Om op de eerste twee vragen antwoorden te bieden, werd in 2013 en 2015 via de officiële gale-

riewebsite van elke promotiegalerie nagegaan welke kunstenaars ze vast vertegenwoordigt. Dit 

leverde een representatief beeld op van de kunstenaars die tussen deze jaren waren aangesloten 

bij de onderzochte promotiegaleries. Deze gegevens werden zoveel mogelijk geverifieerd door 

galeriemedewerkers. In sommige gevallen leverde men ook namen aan van kunstenaars die 

vóór 2013 bij hun promotiegalerie waren vertrokken en niet vermeld werden op de galerieweb-

site tijdens de gegevensverzameling. 
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Het gaat echter over een beperkt aantal gegevens over deze kunstenaars, waardoor de volgende 

grafieken niet representatief zijn voor de periode vóór 2013. Voor gesloten promotiegaleries 

werd een beroep gedaan op andere online bronnen en de reeks naslagwerken Contemporary 

Art in Belgium.11

2.1 Aantal kunstenaars aangesloten bij de 87 promotiegaleries, 
met aanduiding van het aantal Vlaamse kunstenaars

Er werd een lijst bekomen van 1785 kunstenaars die aangesloten zijn of ooit waren bij één of 

meerdere van de 87 onderzochte promotiegaleries. Deze kunstenaars werden opgenomen in 

grafiek 2.1. Het aandeel van Vlaamse kunstenaars wordt met een oranje kleur aangegeven. 

Het gaat over 562 (31,48%) kunstenaars die geboren zijn en/of wonen en werken in Vlaanderen 

of Brussel. Het blauwe deel van het schijfdiagram stelt de 1223 (68,52%) kunstenaars voor die 

uit Wallonië of het buitenland afkomstig zijn en niet in Vlaanderen of Brussel wonen en werken.

2.2 Aantal kunstenaars vertegenwoordigd door de 87 promotiegaleries, 
geclusterd volgens de vestigingsplaatsen van de promotiegaleries

11  Bart De Baere en Henri Bounameaux, Contemporary Art in Belgium 2005, 2007 & 2008. Als bijkomende online 

bron werd vooral de website www.artfacts.net geconsulteerd.
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Grafiek 2.2 (vorige bladzijde) omvat opnieuw de kunstenaars die door één of meerdere van de 

87 onderzochte promotiegaleries worden of werden vertegenwoordigd. Nu worden ze geclusterd 

volgens de vestigingsplaats van de galerie: het linkse schijfdiagram omvat de kunstenaars met 

een Brusselse galerie, het middelste de kunstenaars met een Antwerpse galerie en het recht-

se de kunstenaars met een galerie op een andere plek (Aalst, Asse, Gent, Knokke, Mechelen, 

Otegem, Ronse of Welle). 

Sommige kunstenaars worden of werden door meerdere galeries op verschillende plekken ver-

tegenwoordigd. Deze kunstenaars zijn in grafiek 2.2 dan ook per promotiegalerie opgenomen, 

waardoor hun namen – in tegenstelling tot grafiek 2.1 – meermaals voorkomen in de gebruikte 

gegevens. Binnen elk schijfdiagram wordt het aandeel van Vlaamse kunstenaars opnieuw met 

een oranje kleur aangegeven. Daarbij valt op dat de Vlaamse kunstenaars bij de Brusselse gale-

ries een aandeel van 19,05% hebben, terwijl bij de galeries in Antwerpen en de andere gemeen-

ten iets meer dan helft van de kunstenaars Vlaams is.

Van de 87 onderzochte promotiegaleries waren er 64 actief in het begin van 2015. Grafiek 2.3 

(volgende bladzijde) geeft voor elke actieve promotiegalerie apart weer hoeveel kunstenaars ze 

in 2015 vertegenwoordigden. Elke balk verwijst naar een van de 64 galeries in kwestie, wiens 

namen niet worden vermeld. Hoe groter de balk, hoe meer kunstenaars de galerie vertegen-

woordigt. Bovenaan bevindt zich de galerie met het hoogste aantal vaste kunstenaars (55). 

Elke galerie werd een kleur toegekend volgens haar vestigingsplaats: Aalst (blauw), Antwerpen 

(oranje), Asse (groen), Brussel (rood), Gent (paars), Knokke (bruin), Mechelen (roze), Otegem 

(grijs), Ronse (geelgroen) en Welle (lichtblauw). De bovenste helft van de grafiek is overwegend 

rood, wat er op wijst dat de promotiegaleries met een groot bestand van vaste kunstenaars 

voornamelijk in Brussel zijn gevestigd.

Om een antwoord te bieden op de vraag naar de duur van de vertegenwoordiging van de kun-

stenaars door de promotiegaleries, werden galeriemedewerkers geconsulteerd. Zo kon de lijst 

van kunstenaars worden aangevuld met de begin- en eventuele eindjaren van hun engagement. 

Wanneer een kunstenaar in 2015 nog steeds was aangesloten bij een galerie, werd 2015 als 

eindjaar genomen. Omdat deze lijst representatief is voor de periode 2013-2015, werden kun-

stenaars die vóór 2013 vertrokken bij een promotiegalerie niet opgenomen om de duur van de 

vertegenwoordigingen te berekenen. Hetzelfde geldt logischerwijze voor kunstenaars waarvan 

het begin- of het eindjaar van hun engagement niet gekend was. 
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2.3 Aantal kunstenaars per actieve promotiegalerie begin 2015 (anoniem), 
met aanduiding van de vestigingsplaats van de promotiegalerie
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2.4 Aantal kunstenaars vertegenwoordigd door een promotiegalerie tussen 
2013 en 2015, geclusterd volgens de duur van hun engagement in jaren

Van 971 kunstenaars die tussen 2013 en 2015 werden vertegenwoordigd door de onderzochte 

promotiegaleries kon de duur van hun engagement bij deze galeries worden berekend. Deze 

gegevens worden gevisualiseerd in grafiek 2.4. 

Omdat sommige kunstenaars door meerdere galeries werden vertegenwoordigd in de periode 

2013-2015, komen bepaalde namen meermaals voor onder de 971 die werden opgenomen in 

de grafiek. De duur van het engagement van elke kunstenaar is ondergebracht in een van vier 

categorieën: 1 tot 5 jaar, 6 tot 10 jaar, 11 tot 20 jaar en meer dan 20 jaar. De balken in grafiek 2.4 

verwijzen naar deze categorieën. 

De balk uiterst links is het grootst, wat betekent dat de meeste kunstenaars 1 tot 5 jaar zijn 

aangesloten bij een van de onderzochte promotiegaleries. De grafiek toont dat de aantallen 

gestaag kleiner worden naarmate de duur van het engagement toeneemt. In elke balk werd de 

verhouding tussen Vlaamse kunstenaars (oranje) en kunstenaars uit Wallonië of het buiten-

land (blauw) weergegeven. Het aandeel van Vlaamse kunstenaars in de vier balken schommelt 

tussen 36 en 43%, wat aangeeft dat de verhoudingen doorheen de verschillende categorieën vrij 

gelijk blijven.
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3. Deelname van de promotiegaleries aan kunsten-
beurzen in 2013 en 2014

Vorige studies over het galeriewezen in opdracht van Kunstenpunt signaleren dat kunstbeur-

zen in de voorbije jaren aan belang hebben gewonnen in de internationale kunstmarkt.12 In dit 

onderzoek werd gekeken of deze stelling ook de realiteit van de promotiegaleries in Vlaanderen 

en Brussel weerspiegelt. Er werd nagegaan aan welke en hoeveel kunstbeurzen ze deelnamen, 

waar deze kunstbeurzen plaatsvonden en van welke Vlaamse kunstenaars hier werk werd 

getoond. Om op beperkte tijd een maximale set van gegevens te verzamelen, lag de focus op 

beursdeelnames in 2013 en 2014. 

Bij het afsluiten van de onderzoeksronde moesten nog enkele kunstbeurzen in 2015 plaatsvin-

den. Daarom werd besloten om gegevens over 2015 hier niet op te nemen. Enkel de 64 promo-

tiegaleries die begin 2015 nog actief waren, werden onderzocht. Drie promotiegaleries gaven 

aan dat ze geen kunstbeurzen bezochten in deze periode. Van drie andere konden geen gegevens 

worden verzameld. Van de 58 waarover uiteindelijk wel gegevens zijn opgenomen, werden deze 

in 34 gevallen door de galerie zelf aangeleverd. Voor de overige 24 werd een beroep gedaan op 

de websites van de galeries en de officiële pagina’s op sociale media (Facebook en Twitter). Alle 

grafieken in deze sectie hebben betrekking op de beursdeelnames van deze 58 promotiegaleries 

in 2013 en 2014.

3.1 Aantal beursdeelnames in 2013 en 2014

12  Virginie Devillez, Galeriemodellen, vroeger en nu, pp. 6-7 en Olav Velthuis, The Contemporary Art Market 
Between Stasis and Flux, p. 3.
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Grafiek 3.1 (vorige bladzijde) toont het aantal keer dat de promotiegaleries deelnamen aan een 

kunstbeurs in 2013 (links) en in 2014 (rechts). Het schijfdiagram van 2014 is groter dan dat van 

2013, wat wijst op een toename van het totaal aantal beursdeelnames (van 149 in 2013 naar 181 

in 2014). Binnen de twee schijfdiagrammen van grafiek 3.1 worden de deelnames aan kunst-

beurzen die een mondiaal publiek van kopers en professionals aantrekken met een blauwe kleur 

 aangegeven. Dit gaat over Art Basel, Art Basel Miami Beach, Art Basel Hong Kong, The Armory 

Show, FIAC, Frieze London, Frieze New York en Frieze Masters. Deze kunstbeurzen krijgen 

de aandacht van verzamelaars, curatoren, journalisten en anderen uit het kunstenveld van 

verschillende continenten. Rond deze kunstbeurzen zijn vaak art weeks ontstaan met andere 

evenementen en beurzen (LISTE, VOLTA en The Solo Project, bijvoorbeeld, vinden gelijktijdig 

plaats met Art Basel).13 De schijfdiagrammen tonen dat de stijging van beursdeelnames in 2014 

ook plaatsvond in het segment van de kunstbeurzen met een mondiaal bereik (van 44 in 2013 

naar 60 in 2014). 

In grafieken 3.2 tot en met 3.6 worden 2013 en 2014 niet apart behandeld, maar samengeno-

men. Grafiek 3.2 (volgende bladzijde) vermeldt de kunstbeurzen waaraan de promotiegaleries 

deelnamen in de periode 2013-2014. Elke balk geeft het aantal keer weer dat een van de onder-

zochte galeries deelnam aan een kunstbeurs in deze jaren. Bovenaan bevinden zich de kunst-

beurzen waar het meest aan werd deelgenomen. Art Brussels is met 77 deelnames de meest 

bezochte. Op de tweede plaats komt FIAC (25 deelnames) en op de derde Art Basel (20 deel-

names). Ook in deze grafiek worden de kunstbeurzen met een mondiaal publiek van kopers en 

professionals met een blauwe kleur aangegeven. Hierbij valt op dat al deze kunstbeurzen – met 

uitzondering van Frieze Masters – zich in de top elf van meest bezochte bevinden.

Grafiek 3.3 (bladzijde 16) vermeldt in welke steden de kunstbeurzen plaatsvonden waaraan 

de promotiegaleries deelnamen in de periode 2013-2014. Per vak wordt één stad weergege-

ven. De grootte van het vak komt overeen met het aantal keer dat een galerie deelnam aan een 

kunstbeurs in de stad in kwestie. Het grootste vak, en dus dat van de meest bezochte stad, is 

dat van Brussel (86 deelnames). Op de tweede plaats komt Parijs (48 deelnames), gevolgd door 

New York (38 deelnames). Basel (28 deelnames) en Miami (20 deelnames) vervolledigen de top 

vijf. De steden hebben een kleur meegekregen volgens het continent waarin ze zijn gelegen, met 

uitzondering van België, dat met een oranje kleur apart wordt weergegeven. Dit toont aan dat 

België het meest bezochte land was in 2013-2014 (88 deelnames, waaronder 2 in Gent). Europa 

(groen, 160 deelnames zonder België meegerekend) is het meest bezochte continent, gevolgd 

door Noord-Amerika (paars, 61 deelnames). De relatief nieuwe markten Azië (blauw, 16 deelna-

mes) en Latijns-Amerika (rood, 5 deelnames) trokken het minste aantal Vlaamse promotiegale-

ries aan.

13  Andere kunstbeurzen trekken ook de internationale aandacht, maar zijn veeleer gericht op een publiek uit het 

eigen land of de buurlanden. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat bepaalde beurzen die zich focussen op een 

niche van de kunstmarkt (zoals fotografie of videokunst) een specifiek en belangrijk segment van verzamelaars en 

professionelen aantrekken die de vermelde beurzen met een mondiaal bereik niet bezoekt.
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3.2 Aantal deelnames per kunstbeurs in 2013-2014
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3.3 Aantal deelnames per stad van de kunstbeurs in 2013-2014

3.4 Aantal beursdeelnames in België en in het buitenland in 2013-2014,  
onderverdeeld volgens de vestigingsplaatsen van de promotiegaleries
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In grafiek 3.4 (vorige bladzijde) worden het aantal deelnames aan Belgische kunstbeurzen   

(88, links) en aan buitenlandse kunstbeurzen (242, rechts) apart voorgesteld. Beide schrijfdi-

agrammen hebben betrekking op de periode 2013-2014. In elk schijfdiagram wordt een onder-

scheid gemaakt volgens de vestigingsplaats van de deelnemende promotiegalerie (Antwerpen, 

Brussel, Gent, Knokke, Mechelen, Otegem of Ronse). 32 van de 58 onderzochte galeries (55,17%) 

waren gevestigd in Brussel. Van deze galeries zijn 50 deelnames bekend aan Belgische kunstbeur-

zen in 2013-2014 (56,82% van 88). In dezelfde periode waren er 179 deelnames van Brusselse 

galeries aan kunstbeurzen in het buitenland (73,97% van 242). Dit suggereert dat de Brusselse 

promotiegaleries sterker op buitenlandse kunstbeurzen zijn gericht.

In grafiek 3.5 (bladzijde 18) stelt elke balk het aantal deelnames aan kunstbeurzen in de perio-

de 2013-2014 per promotiegalerie voor. De namen van de promotiegaleries worden niet vermeld. 

Helemaal bovenaan bevindt zich een galerie met 18 deelnames aan kunstbeurzen, het hoogste 

aantal voor de periode in kwestie. In deze grafiek worden deelnames aan kunstbeurzen met een 

mondiaal publiek aan kopers en professionals opnieuw in het blauw weergegeven. Vooral het 

bovenste gedeelte van de grafiek is blauw. Hoe hoger het aantal kunstbeurzen waar een galerie aan 

meedoet, hoe hoger dus de kans dat dit een galerie is die vertegenwoordigd is op de beurzen met 

een mondiaal bereik.

Grafiek 3.6 (bladzijde 19) toont nogmaals het aantal deelnames aan kunstbeurzen in de  periode 

2013-2014 per promotiegalerie. Nu is elke balk onderverdeeld volgens de locatie van de kunst-

beurs: België (oranje), de rest van Europa (groen), Noord-Amerika (paars), Azië (blauw) en 

Latijns-Amerika (rood). 49 van de 58 onderzochte galeries was minstens één keer aanwezig op 

een kunstbeurs in België. Deelnames aan kunstbeurzen in de rest van Europa zijn zowel in de 

bovenste als in de onderste helft van de grafiek goed vertegenwoordigd. De meeste galeries (46 van 

de 58) zijn dan ook actief op buitenlandse kunstbeurzen. De kleuren die Azië, Noord- en Latijns-

Amerika voorstellen, komen meer voor in het bovenste gedeelte. Hoe hoger het aantal kunstbeur-

zen waar een galerie aan meedoet, hoe groter dus de kans dat dit een galerie is die ook aan beur-

zen buiten Europa deelneemt.

Grafiek 3.7 (bladzijde 20) somt opnieuw alle beurzen op waar de onderzochte promotiegaleries 

aan deelnamen in 2013 of 2014. De cijfers naast de namen van de kunstbeurzen verwijzen naar het 

aantal Vlaamse kunstenaars wiens werk vertegenwoordigd werd door de galeries op deze kunst-

beurzen. De aantallen worden telkens apart vermeld voor de edities van 2013 en 2014. Wanneer er 

een cijfer ontbreekt, namen één of meerdere promotiegaleries wel deel aan deze kunstbeurs, maar 

toonden ze er geen werk van Vlaamse kunstenaars. Wanneer het over een kunstbeurs gaat met 

een mondiaal bereik aan kopers en professionals, zijn de cijfers in een blauwe kleur weergegeven. 

Om de volgorde van de namen te bepalen, werden de aantallen van 2013 en 2014 samengeteld. 

Bovenaan bevindt zich de kunstbeurs waarop het hoogste aantal Vlaamse kunstenaars werd ver-

tegenwoordigd door de onderzochte galeries in de periode 2013-2014. Dit is Art Brussels, tevens 

de meest bezochte kunstbeurs in deze periode. Met uitzondering van BRAFA, vonden alle andere 

beurzen uit de top tien plaats in andere Europese landen, waaronder vier met een mondiaal bereik 

aan kopers en professionals. Acht kunstbeurzen uit de top tien van grafiek 3.7 komen ook voor in 

de top tien van meest bezochte kunstbeurzen in de periode 2013-2014 in grafiek 3.2.



18

3.5 Aantal beursdeelnames in 2013-2014 per promotiegalerie (anoniem) 

Beurs met mondiaal bereik van kopers en professionals
ja nee

Aantal beursdeelnames

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



19

3.6 Aantal beursdeelnames in 2013-2014 per promotiegalerie (anoniem), 
onderverdeeld volgens de locaties van de kunstbeurzen
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3.7 Aantal Vlaamse kunstenaars vertegenwoordigd door de promotiegaleries 
op kunstbeurzen in 2013 en 2014

Beurs 2013 2014
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4. Vertegenwoordiging van Vlaamse kunstenaars 
door galeries in binnen- en buitenland

De vorige drie secties zijn gebaseerd op onderzoek dat werd gevoerd vanuit het perspectief 

van de promotiegaleries. In deze sectie komt het perspectief van de kunstenaar aan bod. Meer 

bepaald gaat het over 633 Vlaamse kunstenaars die in 2015 in de kunstenaarsdatabank van 

Kunstenpunt waren opgenomen. Het verzamelen van gegevens over deze kunstenaars vertrok 

vanuit twee vragen: zijn zij in 2015 aangesloten bij een galerie en, indien ja, is dit een gale-

rie in België14 of het buitenland? Hiervoor werd gekeken naar de galeries die de kunstenaars 

al dan niet vermelden op hun website. In deze sectie wordt het begrip ‘galerie’ minder strikt 

afgebakend dan in de vorige. Nu gaat het over alle galeries die werk vertegenwoordigen van 

een kunstenaar en door haar/hem als officiële vertegenwoordiger worden erkend. Ook galeries 

die in 2014 of 2015 zijn gestart en galeries die niet volledig overeenkomen met de definitie uit 

de inleiding (verkoopsgaleries of galeries die niet met vaste kunstenaars werken, bijvoorbeeld) 

werden opgenomen in dit deel van onderzoek.

4.1 Aantal onderzochte Vlaamse kunstenaars met (g)een of meerdere 
galeries in 2015

Grafiek 4.1 geeft weer hoeveel van de 633 onderzochte Vlaamse kunstenaars bij één of meer-

dere galeries zijn aangesloten of er geen hebben. Iets meer dan de helft (324) heeft tenminste 

één galerie in 2015. Van deze worden er 209 door slechts één galerie vertegenwoordigd. 67 

Vlaamse kunstenaars hebben maximum 2 galeries, 22 hebben er maximum 3, 16 hebben er 

maximum 4, 6 hebben er maximum 5 en 4 zijn aangesloten bij meer dan 5 galeries. 309 hebben 

geen galerie. Hieronder bevinden zich beginnende kunstenaars, kunstenaars die internationaal 

actief zijn en wiens praktijk minder gericht is op de private markt (maar bijvoorbeeld meer op 

de publieke sector) en kunstenaars die een carrière uitbouwen en daarbij bewust geen beroep 

14  In deze sectie worden galeries uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië niet apart behandeld.

309

67

221664

209

Aantal galeries per kunstenaar

meer dan vijf

vijf

vier

drie

twee

één

geen



22

(meer) doen op een galerie. Een alternatief voor galeries zijn bijvoorbeeld kunstenaarscollectie-

ven die de productie en promotie van het oeuvre van hun leden ondersteunen. 

Van de galeries die de 324 Vlaamse kunstenaars vertegenwoordigen werd nagegaan waar deze 

gevestigd zijn. Buitenlandse galeries met een filiaal in België werden exclusief als buitenlandse 

galerie behandeld.15 De Belgische galerie Jan Mot heeft een filiaal in Mexico en werd om die 

reden ook exclusief als buitenlandse galerie opgenomen. Uit deze cijfers komt naar voren dat 173 

onderzochte Vlaamse kunstenaars enkel bij Belgische galeries zijn aangesloten, terwijl 151 één 

of meerdere in het buitenland hebben.

4.2 Aantal onderzochte Vlaamse kunstenaars per land van de galerie 
 waardoor ze worden vertegenwoordigd in 2015

Grafiek 4.2 toont de vestigingsplaatsen van de galeries van de onderzochte Vlaamse kunste-

naars. Elk vak stelt één land voor, met uitzondering van een vak dat verwijst naar een online 

galerie. De grootte van het vak wordt bepaald door het aantal Vlaamse kunstenaars met een ga-

lerie in dit land. Aangezien sommige kunstenaars bij meerdere galeries in verschillende landen 

zijn aangesloten, werden bepaalde namen meermaals opgenomen in de gegevens voor deze gra-

fiek. De Belgische galeries vertegenwoordigden in 2015 het hoogste aantal Vlaamse kunstenaars 

(284), gevolgd door de galeries uit respectievelijk Duitsland (52), Nederland (44), Frankrijk 

(41) en de Verenigde Staten (31). De grafiek geeft 27 verschillende landen weer in verschillende 

continenten (Europa, Noord- en Latijns-Amerika, Azië, Oceanië en Afrika). De Europese landen 

zijn het meest nadrukkelijk aanwezig. 

15  Voor de 633 onderzochte kunstenaars gaat het over Almine Rech Gallery, Galerie Daniel Templon, Galerie 

Nathalie Obadia (alle Frankijk), CLEARING en Gladstone Gallery (beide Verenigde Staten).
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Eenmaal geweten was welke Vlaamse kunstenaars bij een galerie zijn aangesloten en waar deze 

galeries zich bevinden, kon een laatste vraag worden gesteld: aan wat voor soort kunstbeurzen 

namen deze galeries de voorbije vijf jaar deel? 

Door deze vraag te beantwoorden,16 krijgen we een indicatie van de reikwijdte van de promotie 

die deze galeries kunnen voeren voor hun Vlaamse kunstenaars. Als het bijvoorbeeld over een 

galerie gaat die deelneemt aan beurzen buiten het eigen land kunnen de aangesloten Vlaamse 

kunstenaars via deze galerie toegang krijgen tot internationale netwerken van kopers en pro-

fessionals. Alle galeries werden in 3 categorieën ondergebracht: galeries die enkel aan kunst-

beurzen binnen eigen land of aan geen kunstbeurzen deelnemen, galeries die aan kunstbeurzen 

buiten het eigen land deelnemen en galeries die deelnemen aan kunstbeurzen met een mon-

diaal bereik van kopers en professionals. Van een beperkt aantal galeries was geen informatie 

beschikbaar. 

4.3 Top 5 van landen waarin de meeste onderzochte Vlaamse kunstenaars 
een galerie hebben in 2015, met vermelding van de interne verhoudingen van 
de types van de galeries

16  Hiervoor werd een beroep gedaan op de officiële galeriewebsites en www.artfacts.net.
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Grafiek 4.3 (vorige bladzijde) toont de top vijf van landen waarin de meeste onderzochte 

Vlaamse kunstenaars een galerie hebben. Elke balk stelt één land voor. In elk land worden de 

galeries onderverdeeld volgens de drie geschetste categorieën. De balken geven de verhoudingen 

binnen elk land weer tussen galeries die aan geen of enkel kunstbeurzen binnen eigen land deel-

nemen (paars), galeries die aan beurzen buiten het eigen land deelnemen (oranje) en galeries die 

aan beurzen met een mondiaal bereik deelnemen (groen).17 

De grootte van de gekleurde gedeelten wordt bepaald door het aantal onderzochte Vlaamse 

kunstenaars dat bij een van deze drie types van galeries is aangesloten. In de balken van België 

en Nederland is het aandeel van paars het grootst (respectievelijk 40,14% en 50%), wat er op 

wijst dat in deze landen verhoudingsgewijs meer Vlaamse kunstenaars worden vertegenwoor-

digd door een galerie die niet aan kunstbeurzen deelneemt of enkel op kunstbeurzen binnen 

eigen land aanwezig is dan door de andere types. 

Het tweede grootste aandeel is dat van de galeries die op beurzen buiten het eigen land aanwe-

zig zijn (België: 38,73%, Nederland: 36,36%). Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten laten 

een ander beeld zien. In Duitsland zijn de galeries die meedoen aan buitenlandse kunstbeurzen 

het sterkst vertegenwoordigd. In Frankrijk en de Verenigde Staten hebben galeries die meedoen 

aan kunstbeurzen met een mondiaal bereik het grootste aandeel.18

17  Het onderscheid tussen beurzen met een mondiaal bereik en andere (buitenlandse) beurzen is relevant omdat 

eerstgenoemde minder gebonden zijn aan hun locatie. Zij trekken immers een publiek van over de hele wereld aan, 

waardoor de ligging minder meespeelt dan bij andere buitenlandse beurzen, die vooral terugvallen op een publiek uit 

het eigen land of de buurlanden. 

18  Het grote aandeel van galeries die deelnemen aan kunstbeurzen met een mondiaal bereik in Frankrijk en de 

Verenigde Staten is deels te verklaren door het feit dat een aantal van deze kunstbeurzen op het grondgebied van 

deze landen plaatsvinden (FIAC, Art Basel Miami, The Armory Show, Frieze New York). Niettemin blijven dit beurzen 

die een publiek van over de hele wereld aantrekken en zijn ze een goede indicator van het profiel van de galerie.
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5. Slotbeschouwingen

Hier worden enkele opvallende resultaten van het onderzoek uitgebreider 
besproken, met elkaar in verband gebracht en geplaatst naast de stellingen 
uit andere studies en de getuigenissen van galeries. Van hieruit worden enkele 
hypotheses geformuleerd over de situatie van promotiegaleries in Vlaanderen 
en Brussel en de impact van internationale trends op de Vlaamse kunstmarkt. 

5.1 De rol van internationale markttendensen

In de eerste sectie van dit rapport werd aangetoond dat de meeste openingen van promotie-

galeries tussen 2005 en 2015 plaatsvonden in het jaar 2008 (grafiek 1.2). Sluitingen onder de 

onderzochte promotiegaleries zijn pas gekend vanaf 2009 (grafiek 1.3). Deze gegevens suggere-

ren een verband met de wereldwijde financiële crisis (waarvan het failliet van Lehman Brothers 

in 2008 algemeen als het beginpunt wordt beschouwd). 2008 is dan het moment waarop een 

economisch gunstige periode met veel kansen voor startende galeries overgaat in een recessie 

met een dieptepunt rond 2011, het jaar met het meeste aantal sluitingen.19 Uit de gesprekken 

met galeries kwam naar voren dat de crisis van 2008 op Amerikaanse kunstbeurzen vrij snel 

gevoeld werd, terwijl België vooral een terugval in de verkoop kende rond 2010 en 2011.20

Toch is enige voorzichtigheid geboden wanneer men uitgaat van een rechtstreekse invloed van 

de internationale economische crisis op het reilen en zeilen van de Vlaamse promotiegaleries. 

Men start een promotiegalerie immers niet louter om financiële redenen. Uit getuigenissen van 

galeries weten we dat ongunstige economische omstandigheden mensen niet tegenhouden om 

toch zelfstandig stappen te zetten in het galeriewezen – al dan niet nadat ze eerst zelf medewer-

ker bij een bestaande galerie zijn geweest. Dit zou het relatief hoge aantal starters in 2011 deels 

kunnen verklaren.

2014 en 2013 zijn de jaartallen met respectievelijk het tweede en het derde hoogste aantal slui-

tingen. Ook hier moet men voorzichtig zijn om deze te zien als een direct gevolg van een recessie 

in de kunstmarkt. De galeries gaven aan dat ze vanaf 2013 een herstel merken en de omzet van 

19  Hierbij kan men een verband leggen met de resultaten van een studie uit 2010 in opdracht van de Nederlandse 

Galerie Associatie (NGA). Deze geeft aan dat de omzet van galeries in Nederland in de periode 2005-2008 stijgt 

met 40% en van 2008 op 2009 daalt met 15%. Zie: W.D.M. van der Valk/EIM, Galeries in hedendaagse beeldende 
kunst 2010, 2010, op: http://nederlandsegalerieassociatie.nl/wp-content/uploads/2012/11/Marktonderzoek-2010-

aanbodzijde.pdf, pp. 5 en 30-31. 

20  In een artikel in Rekto:Verso uit 2011 vindt men gelijkaardige getuigenissen terug van enkele Belgische 

galeries die in dit onderzoek zijn opgenomen. Zie: Lotte De Voeght, Is de promotiegalerie een utopie gewor-
den?, in: Rekto:Verso. Tijdschrift voor cultuur en kritiek, zomer 2011, op: http://www.rektoverso.be/artikel/

de-promotiegalerie-een-utopie-geworden.

http://nederlandsegalerieassociatie.nl/wp-content/uploads/2012/11/Marktonderzoek-2010-aanbodzijde.pdf
http://nederlandsegalerieassociatie.nl/wp-content/uploads/2012/11/Marktonderzoek-2010-aanbodzijde.pdf
http://www.rektoverso.be/artikel/de-promotiegalerie-een-utopie-geworden
http://www.rektoverso.be/artikel/de-promotiegalerie-een-utopie-geworden
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de galerie zien stijgen. Het stijgend aantal deelnames aan kunstbeurzen (grafiek 3.1) – die een 

aanzienlijke investering vergen – kan hiervoor een indicator zijn.21 2013 zag vijf nieuwe promo-

tiegaleries hun deuren openen in België. Bovendien betekent het stopzetten van een promotie-

galerie niet noodzakelijk dat de initiatiefnemers zich volledig terugtrekken uit de kunstensector 

en kunstmarkt. Wanneer men de professionele activiteiten van deze ex-galeriehouders nagaat, 

blijkt dat velen nog actief zijn als kunstconsulent, curator, kunstagent of beheerder van een 

projectruimte. 

De trend waarbij de rol van kunstconsulent, kunstagent of beheerder van een projectruimte 

voor velen een interessantere piste wordt dan de promotiegalerie kan ook een verklaring bieden 

voor de relatief vele sluitingen van promotiegaleries in 2013 en 2014. In projectruimtes kan 

men artistieke en curatoriële ideeën uitwerken zonder de druk van commerciële overwegingen. 

Projectruimtes zijn echter niet rendabel, tenzij men het combineert met een meer ‘traditioneel’ 

galeriemodel.22 Bij de opkomst van kunstagenten en kunstconsulenten zijn er in de Vlaamse 

galeriewereld bedenkingen te horen. Hier luidt het dat deze vormen van bemiddeling weinig 

voedingsbodem hebben in België, waar verzamelaars vooral zelf willen beslissen over aankopen 

en waar de nood aan meerdere tussenpersonen mogelijk minder sterk wordt aangevoeld. In de 

toekomstige studies kan er onderzocht worden of er in de Vlaamse kunstmarkt echt sprake is 

van een overstap naar alternatieve vormen van bemiddeling of een samensmelting van deze 

vormen met het galeriemodel.

5.2 De (inter)nationale hubs in Vlaanderen en Brussel

In verschillende resultaten van dit onderzoek speelt Brussel een opvallende rol. Iets meer dan 

de helft van de onderzochte promotiegaleries is of was in Brussel gevestigd, waaronder alle (fili-

alen van) buitenlandse galeries en 5 galeries die uit een andere Belgische stad komen. De meest 

bezochte kunstbeurs is Art Brussels (grafiek 3.2), wat voor Belgische galeries een belangrijk 

moment is om kopers en professionals uit eigen land of de buurlanden te bereiken. Tussen 2013 

en 2014 werden 9 verschillende beurzen in België georganiseerd, waarvan 7 in Brussel plaats-

vonden.23 Grafiek 2.2 toont dat 80,95% van de kunstenaars met een promotiegalerie in Brussel 

afkomstig is van buiten Vlaanderen of Brussel. Brusselse promotiegaleries hebben vaker een 

groter bestand van vaste kunstenaars (grafiek 2.3) en zijn sterker vertegenwoordigd op buiten-

landse kunstbeurzen (grafiek 3.4).

21  Het in kaart brengen van de omzet van de promotiegaleries lag buiten de actieradius van dit onderzoek. In een 

studie uit 2014 in opdracht van de NGA heeft men cijfers van de omzet van Nederlandse galeries voor meerdere jaren 

verzameld en vergeleken. De studie toont voor 2013 een forse daling van de omzet van de hele branche, waarna 

voor 2014 een minder scherpe neergang wordt verwacht. Zie: W.D.M. van der Valk/Panteia, Galeries voor heden-
daagse beeldende kunst 2014, 2014, op: http://www.nederlandsegalerieassociatie.nl/wp-content/uploads/2012/11/

Marktonderzoek-2014-aanbodzijde.pdf, pp. 8 en 26-27. 

22  Zie ook: Virginie Devillez, Galeriemodellen, vroeger en nu, p. 5.

23  Art Brussels, Brussels Cologne Contemporaries (BCC), Slick Brussels, BRAFA, Art on Paper, Poppositions en 

Affordable Art Fair. De andere twee vonden plaats in Gent, namelijk Art Gent en B.Art.

http://www.nederlandsegalerieassociatie.nl/wp-content/uploads/2012/11/Marktonderzoek-2014-aanbodzijde.pdf
http://www.nederlandsegalerieassociatie.nl/wp-content/uploads/2012/11/Marktonderzoek-2014-aanbodzijde.pdf
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Deze gegevens bevestigen de stelling uit een eerdere studie van Kunstenpunt dat Brussel een 

steeds belangrijkere rol speelt in de nationale en internationale netwerken van kopers en pro-

fessionals. Een voor de hand liggende verklaring voor de populariteit van Brussel is de ont-

wikkeling die het heeft meegemaakt als Europese hoofdstad die internationaal gemakkelijk te 

bereiken is – cruciaal in het contact met verzamelaars – en nog relatief lage huurprijzen kent.24 

De hoofdstad trekt ook andere private presentatieplekken aan dan promotiegaleries, zoals 

CAB, Fondation A Stichting, Boghossian Foundation, La Verrière, La Loge, Vanhaerents Art 

Collection, Maison Particulière en sinds 2015 Independent, de organisatie achter de gelijknami-

ge kunstbeurs in New York, die in 2016 een editie organiseert in Brussel.

In Brussel oefent de wijk rond de Louizalaan in de bovenstad al vanaf de jaren 1960 aantrek-

kingkracht uit op galeristen. In de jaren 1990 vond er een beweging plaats naar de wijk rond de 

Antoine Dansaertstraat in de benedenstad.25 Hoewel er nog steeds prominente promotiegaleries 

aanwezig zijn in de benedenstad, toont de vergelijking van vestigingsplaatsen binnen Brussel 

tussen de periode 2005-2010 en het jaar 2015 aan dat de bovenstad terug aan belang heeft 

gewonnen. De (her)opening van een filiaal van de Duitse Thomas Rehbein Galerie in Elsene 

en de nieuwe ruimte van Office Baroque Gallery in de Ravensteingalerij in 2015 onderstrepen 

deze evolutie. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid, 

de nabijheid van dure shops en de perceptie dat de Louizawijk veiliger is. Verzamelaars zijn bo-

vendien geneigd om hun bezoeken aan galeries te concentreren binnen één gebied. Wanneer een 

aanzienlijk aantal galeries zich vestigt binnen een bepaalde wijk – bijvoorbeeld de filialen van 

buitenlandse galeries in de bovenstad – zullen anderen dan ook willen inspelen op de dynamiek 

op deze locatie. 

De verschuiving van kunstenhubs vindt niet enkel plaats binnen steden maar ook tussen steden 

zelf. Een voorbeeld uit de buurlanden is de opkomst van Berlijn als kunststad sinds de jaren 

1990, ten koste van Keulen. Maar ook dit kan veranderen in de loop van decennia en Keulen 

lijkt zich inmiddels te herstellen. Antwerpen is traditioneel een belangrijke kunststad in België, 

maar is in recente jaren in haar reputatie als internationale hub voorbijgestoken door Brussel. 

Dit neemt niet weg dat Antwerpen nog steeds een prominente plaats heeft in de Vlaamse kunst-

markt – het is de tweede populairste vestigingsplaats onder de promotiegaleries – niet zozeer 

door een grote instroom van internationale spelers, maar door de interessante concentratie en 

interactie tussen galeries en andere kunstinitiatieven. Sprekend voor de positie van (en concur-

rentie tussen) beide steden is dat zowel Brussel (sinds 2008) als Antwerpen (sinds 2015) jaar-

lijks een art weekend organiseren. Tijdens de Brussels Art Days en het Antwerp Art Weekend 

houden een aanzienlijk aantal galeries en andere private of publieke instellingen gezamenlijk 

openingen en evenementen en profileren ze hun stad als vooraanstaande kunstmetropool.

24  Virginie Devillez, Galeriemodellen, vroeger en nu, pp. 4-5.

25  Virginie Devillez, Galeriemodellen, vroeger en nu, p. 4.
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5.3 De rol van kunstbeurzen

Grafiek 3.1 toont een stijging in het aantal beursdeelnames in 2014 ten opzichte van 2013. De 

meerheid van de onderzochte promotiegaleries die actief waren in het begin van 2015 nam deel 

aan kunstbeurzen tussen 2013 en 2014 (grafieken 3.5 en 3.6). Deze vaststellingen liggen in lijn 

met de eerdere studies van Kunstenpunt die aangeven dat kunstbeurzen aan belang winnen in 

de werking van de internationale kunstmarkt. Bij de galeries zelf is te horen dat evenementen 

zoals kunstbeurzen belangrijker worden om verzamelaars te bereiken.26 Een kunstbeurs laat 

hen immers toe om verschillende verkopers te bezoeken op één locatie. Bovendien neemt het 

aantal kunstbeurzen wereldwijd toe, vooral in landen met een opkomende kunstmarkt.

Kunstbeurzen zijn een cruciaal moment om cliënteel te bereiken en deelnames zijn steeds het 

resultaat van een weloverwogen beslissing. Verschillende beurzen trekken verschillende profie-

len van kopers en verkopers aan en de keuze om aan een bepaalde beurs deel te nemen hangt 

samen met de reputatie die een galerie voor zichzelf wil opbouwen. Om te kunnen deelnemen, 

moeten ze bovendien een aanvraag indienen die door een selectiecomité moet worden goedge-

keurd, vervoer en een verblijf boeken en een standhuur betalen die varieert van duizenden tot 

tienduizenden euro’s. Beursdeelnames brengen dus heel wat organisatorisch werk op voorhand 

en aanzienlijke investeringen van middelen met zich mee.

De onderzochte promotiegaleries namen vooral deel aan kunstbeurzen binnen Europa (grafiek 

3.3). Brussel is de meest bezochte stad, wat samenhangt met de nabijheid en populariteit van 

Art Brussels (grafiek 3.2). Na Brussel komen ‘traditionele’ kunstenhubs in Europa en Noord-

Amerika zoals Parijs, New York en Basel. Relatief nieuwe markten zoals Latijns-Amerika en 

Azië kennen een beperkt aantal deelnames. Kunstbeurzen buiten Europa brengen immers meer 

(logistieke) kosten met zich mee en het risico dat de gemaakte investeringen niet worden terug-

verdiend is groter omdat men minder vertrouwd is met de netwerken die zich rond deze beur-

zen begeven. Hieruit volgt dat de aanwezigheid van galeries op kunstbeurzen buiten Europa ook 

samenhangt met de financiële slagkracht en de netwerken waarover deze beschikken. Dit wordt 

bevestigd door grafiek 3.6, waarin een verband is te zien tussen het aantal beursdeelnames en 

de geografische spreiding van deze deelnames. Een andere factor die meespeelt in de aanwe-

zigheid op beurzen buiten Europa zijn de kortingen op deelnameprijzen of vergoedingen van 

transportkosten waarmee nieuwe beurzen galeries proberen te lokken. Dergelijke aanbiedingen 

zijn echter vaak eenmalig, waardoor een volgende deelname duurder en dus een risicovolle 

investering wordt.

In grafiek 3.1 worden de kunstbeurzen met een mondiaal bereik van kopers en professionals 

(The Armory Show, FIAC, Art Basel/Miami Beach/Hong Kong, Frieze London/New York/

26  Ook in Nederland kende men in de voorbije jaren een stijging van het aantal beursdeelnames en van het belang 

dat aan kunstbeurzen wordt gehecht. Zie: W.D.M. van der Valk/Panteia, Galeries voor hedendaagse beeldende kunst 
2014, pp. 7-8 en 19-20.
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Masters) apart aangegeven. Dit onderscheid geeft uiteraard niet de volledige complexiteit weer 

van de internationale netwerken in de kunstmarkt en kunstensector, maar kan wel dienen als in-

dicator voor wie van de onderzochte promotiegaleries sneller toegang heeft tot de netwerken met 

de top van verzamelaars, organisaties en professionelen van over de hele wereld. Niet alle pro-

motiegaleries doen mee aan deze kunstbeurzen (grafiek 3.5), aangezien dit de nodige (financiële) 

slagkracht en connecties vereist, niet alleen om te kunnen deelnemen, maar ook om de reputatie 

die ermee meekomt op te bouwen en te behouden. Grafiek 3.5 toont ook een verband tussen een 

hoog aantal beursdeelnames in het algemeen en deelname aan de kunstbeurzen met een mon-

diaal bereik. De hoge frequentie van deelnames aan dit soort kunstbeurzen (grafiek 3.2) sugge-

reert bovendien dat de galeries die er aan kunnen deelnemen, er ook op focussen. De verkoop 

tijdens deze kunstbeurzen levert immers een belangrijke bijdrage aan hun omzet. De stijging 

van 36,36% in de deelnames in 2014 ten opzichte van 2013 (tegenover 21,48% in het totale aantal 

deelnames, zie grafiek 3.1 en bijhorende uitleg) suggereert dat vooral het belang van de kunst-

beurzen met een mondiaal bereik groeit om een bepaald segment van verzamelaars te bereiken. 

Naast deze is er een divers aanbod van andere kunstbeurzen, die meestal een lagere frequentie 

aan deelnames kennen. Dat de promotiegaleries die niet meedoen aan de kunstbeurzen met een 

mondiaal bereik aan minder beurzen deelnemen kan slechts een gedeeltelijke verklaring zijn, 

aangezien deze in de bovenste helft van grafiek 3.5 nog duidelijk vertegenwoordigd zijn. Uit getui-

genissen weten we dat deze galeries een meer verscheiden selectie maken van kunstbeurzen dan 

zij die focussen op de beurzen met een mondiaal bereik. Net zoals bij de laatstgenoemde soort 

beurzen gaat het om weloverwogen keuzes die aansluiten bij het profiel van de galerie. 

5.4 Vlaamse promotiegaleries tussen de nationale, internationale en 
mondiale markt

De evolutie waarbij sommige kunstbeurzen zijn uitgegroeid tot beurzen met een mondiaal bereik 

die zich in de eerste plaats richten op een select gezelschap van kopers, kunstenaars, galeristen 

en andere professionals gaat gepaard met een groeiende kloof tussen spelers op de kunstmarkt. 

Dit beeld vereist echter enige nuancering. Om een correcter beeld te krijgen van de situatie van 

promotiegaleries, is het beter om te spreken van een continuüm. Aan de ene kant bevinden 

zich de galeries met een grote capaciteit. Hier gaat het vooral over galeries die deelnemen aan 

de kunstbeurzen met een mondiaal bereik en veel vaste kunstenaars hebben – vaak overwe-

gend buitenlandse kunstenaars. Ze bewegen zich in sterk internationaal vertakte netwerken en 

hun kunstenaars zijn vaker vertegenwoordigd op tentoonstellingen in andere instellingen zoals 

kunsthallen en musea in binnen- en buitenland. Om tot op een dergelijk niveau door te groeien 

en te kunnen concurreren met anderen, moeten deze galeries voortdurend investeren in hun 

capaciteit. Dit uit zich onder andere in het aantrekken van nieuwe kunstenaars, het behouden 

van succesvolle kunstenaars, het uitbreiden van de toonruimtes en het aanwerven van voldoende 

personeel om deze groei goed te kunnen begeleiden.27 

27  Zie ook: Virginie Devillez, Galeriemodellen, vroeger en nu, p. 6.
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Aan de andere kant zijn er de galeries met een kleine capaciteit die zich vooral in netwerken 

binnen België begeven. Deze vertegenwoordigen een lager aantal, voornamelijk Belgische 

kunstenaars. Ze nemen niet deel aan kunstbeurzen of enkel binnen eigen land. De meerderheid 

van onderzochte promotiegaleries bewegen zich tussen de twee geschetste profielen. Dit levert 

een divers beeld op, waarin één galerie soms kenmerken van beide profielen combineert. Zo kan 

Jan Mot deelnemen aan kunstbeurzen met een mondiaal bereik, maar houdt de galerie haar 

kunstenaarsbestand bewust laag. In plaats van de toonruimte in Brussel gevoelig uit te breiden, 

opende Jan Mot een filiaal in Mexico. Galerie S&H De Buck heeft daarentegen haar deelname 

aan kunstbeurzen de laatste jaren bewust beperkt, maar vertegenwoordigt wel een grote schare 

aan kunstenaars. 

In Vlaanderen en Brussel zijn er relatief veel promotiegaleries zijn die deelnemen aan de 

kunstbeurzen met een mondiaal bereik (19 van 64 onderzochte actieve). Een aanzienlijk deel is 

hier echter niet op vertegenwoordigd, maar neemt wel deel aan andere kunstbeurzen in andere 

Europese landen dan België of zelfs op andere continenten (grafiek 3.6). Dit is een duidelijk 

teken dat ook zij internationale netwerken aan het opbouwen zijn of er al over beschikken. 

Omgekeerd trekken Belgische beurzen zoals Art Brussels, de meest bezochte kunstbeurs door 

de onderzochte promotiegaleries (grafiek 3.2), een buitenlands publiek van kopers en professio-

nals aan. 

De internationale netwerken houden zich overigens niet exclusief op in Brussel of Antwerpen. 

Ook in andere steden en gemeenten zijn er immers spelers die op kunstbeurzen in binnen- en 

buitenland aanwezig zijn (grafiek 3.4) en wiens contacten verder reiken dan België. Naast de 

deelname aan kunstbeurzen geeft het aantal vertegenwoordigde kunstenaars een indicatie van 

hoe de blik van veel promotiegaleries voorbij de landsgrenzen kijkt (grafiek 2.2). In Brussel is 

de overgrote meerderheid van vast vertegenwoordigde kunstenaars van buiten Vlaanderen of 

Brussel afkomstig, maar ook in Antwerpen en de andere vestigingsplaatsen zijn zij prominent 

aanwezig in de kunstenaarsbestanden.

De resultaten van het onderzoek naar de binnen- en buitenlandse vertegenwoordiging van 

Vlaamse kunstenaars (sectie 4) geven een indicatie van het belang van de Belgische galeries die 

meedoen aan andere beurzen in het buitenland dan deze met een mondiaal bereik en diegene 

die enkel aan beurzen in het binnenland of niet aan beurzen meedoen. Grafiek 4.3 toont dat zij 

het grootste aantal Vlaamse kunstenaars vertegenwoordigen en dus een cruciale rol spelen in de 

promotie van Vlaamse kunstenaars op nationale en internationale kunstmarkten.

5.5 Vlaamse kunstenaars tussen de nationale, internationale en mondiale 
markt

Het onderzoek naar de binnen- en buitenlandse galeries van Vlaamse kunstenaars toont verder 

aan dat iets minder dan de helft (309) van de onderzochte kunstenaars geen galerie (meer) heeft 

(grafiek 4.1). Hoewel galeries in veel gevallen een cruciale schakel vormen tussen kunstenaar en 

afnemer, betekent dit niet dat deze kunstenaars volledig afgesloten zijn van de kunstmarkt in 
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binnen- en buitenland. De mate waarin kunstenaars zelf werken verkopen of kunstenaarscol-

lectieven instaan voor de productie en promotie van het werk van hun leden, is een interessante 

insteek voor verder onderzoek. 

173 van de 633 onderzochte kunstenaars hebben enkel een galerie in België. Uit het beeld dat 

in voorgaande paragrafen werd geschetst en uit het grote aandeel in België van galeries die 

op kunstbeurzen in het buitenland aanwezig zijn (grafieken 3.6 en 4.328), komt naar voren dat 

deze Belgische galeries voor veel Vlaamse kunstenaars een belangrijke rol spelen in de inter-

nationale promotie van hun werk. Grafiek 3.7 toont dat de promotie van Vlaamse kunstenaars 

door Vlaamse en Brusselse galeries op kunstbeurzen vooral binnen Europa plaatsvindt. In de 

top tien van kunstbeurzen waar het hoogste aantal Vlaamse kunstenaars vertegenwoordigd is, 

bevinden zich ook de kunstbeurzen met een mondiaal bereik. Dit kan worden verklaard vanuit 

de eerdere vaststelling dat galeries die aan dergelijke beurzen meedoen, er ook op focussen. 

Iets minder dan een vierde van de onderzochte kunstenaars (151) is aangesloten bij een galerie 

die gevestigd is in het buitenland. Grafiek 4.2 laat zien hoe divers de geografische spreiding van 

deze galeries is. Toch bepalen vooral Europa en Noord-Amerika hier het beeld, met respectieve-

lijk Duitsland, Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten als landen waar de meeste Vlaamse 

kunstenaars een galerie hebben buiten België. Net zoals bij de locaties van de kunstbeurzen 

waar Vlaamse promotiegaleries aan deelnemen, blijken Europa en Noord-Amerika nog steeds 

de belangrijkste regio’s voor spelers uit de Vlaamse kunstmarkt.29 Wanneer men in grafiek 

4.3 naar de galeries kijkt die de Vlaamse kunstenaars in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde 

Staten vertegenwoordigen, valt op dat de meeste kunstenaars zijn aangesloten bij galeries die 

deelnemen aan kunstbeurzen met een mondiaal bereik of andere kunstbeurzen buiten het eigen 

land. Met andere woorden: als een Vlaamse kunstenaar een galerie heeft in die landen, is de 

kans ook groot dat deze via die galeries toegang heeft tot een sterk internationaal vertakt net-

werk in de kunstensector en kunstmarkt.

28  De galeries die deelnemen aan kunstbeurzen met een mondiaal bereik van kopers en professionals en de 

galeries die deelnemen aan andere kunstbeurzen in het buitenland vertegenwoordigen samen 57,39% van het 

aandeel in België in grafiek 4.3.

29  Dit sluit aan bij wat Olav Velthuis in zijn studie vaststelt: “As far as a global art market does exist, artists, dealers 

and collectors from Europe and the United States continue to dominate it” (The Contemporary Art Market Between 
Stasis and Flux, p. 8).
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5.6 Conclusie en aanbevelingen over Vlaamse promotiegaleries 

1. Er is een diversiteit aan kwaliteitsvolle promotiegaleries in Vlaanderen en Brussel en dit 

is een sterkte die moet worden behouden. In Vlaanderen en Brussel is er een proportioneel 

hoog aantal promotiegaleries die toegang hebben tot netwerken die zich uitstrekken over 

de mondiale kunstmarkt en daarnaast een groot aantal galeries die hun internationale 

actieradius stapsgewijs uitbreiden binnen hun mogelijkheden. Promotiegaleries met een 

actieradius in België en de buurlanden zijn van cruciaal belang voor de promotie en verkoop 

van oeuvres die van hoge kwaliteit zijn, maar zich niet meteen in de internationale stroom 

bevinden.  

2. Brussel kan een trekkersrol vervullen, niet alleen voor de kunstmarkt, maar ook voor de 

promotie van Vlaamse kunstenaars en de hele Belgische beeldende kunstenscène. Hiervan 

wordt nog te weinig gebruik gemaakt door de sector en de overheden (Vlaanderen, Brussels 

Gewest, Stad Brussel) in de vorm van gemeenschappelijke projecten (zoals biënnales), clus-

tercommunicatie en de uitbreiding van Brusselse netwerken naar andere Vlaamse steden. 

Daarnaast stelt zich de vraag naar de duurzaamheid van Brussel als internationale kunsten-

hub, omdat deze sterk gebaseerd is op buitenlands initiatief. Het internationaal residentie-

programma van Wiels is daar een antwoord op, maar als enige initiatief niet voldoende om 

die duurzaamheid te garanderen. 

3. Beperkte steun van de overheid is belangrijk om galeries te begeleiden in hun internatio-

nale marktontwikkeling en om hen meer zekerheid te bieden wanneer zij risico’s nemen om 

Vlaamse kunstenaars te presenteren op buitenlandse beurzen. Die risico’s kunnen zich voor-

doen wanneer men opkomend talent of internationaal onbekende, kwaliteitsvolle oeuvres 

presenteert of wanneer men in landen tentoonstelt waar het werk van Vlaamse kunstenaars 

nog niet ten volle werd geïntroduceerd. Huidige steunmaatregelen die galeries gebruiken om 

deelnames aan kunstbeurzen te bekostigen, zijn de financiële tussenkomsten van Flanders 

Investment & Trade en de subsidies binnen het Kunstendecreet voor presentaties van 

Vlaamse kunstenaars in het buitenland. Dergelijke maatregelen stimuleren de uitbouw van 

internationale netwerken van kunstenaars.  

4. Galeries zouden meer kunnen samenwerken in het verkennen van nieuwe markten 

binnen en buiten Europa als dit een moeilijke opdracht is voor een galerie alleen. Sommige 

doen dit al in de vorm van structurele samenwerking met andere galeries rond de promotie 

en verkoop van het werk van bepaalde kunstenaars. Daarnaast zouden ze kunnen samen-

werken rond marktverkenning in de vorm van ‘scouts’ die ze aanstellen of in de vorm van 

een landenfocus op een kunstbeurs waar Vlaamse galeries meer contacten willen uitbouwen. 

5. De uitbouw van internationale netwerken is cruciaal voor Vlaamse kunstenaars. Via 

die netwerken presenteren kunstenaars hun werk in het buitenland en komen ze er in con-

tact met verzamelaars en professionals.
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