
voor de lief hebber van kunst en wijn

Grand Cru
Egon Van Herreweg e



De beste wijn combineert traditie met vernieuwing. 
Dat is precies wat Egon Van Herreweghe demonstreert 
met zijn nieuwe tentoonstelling Grand Cru.

Van Herreweghe selecteerde elf zeldzame Grand Cru’s 
 op een online veiling. De tentoonstelling bestaat  
uit een installatie van evenveel barietfoto’s, die 
telkens verscholen zitten in een wijnkist. De foto’s zijn  
ongefixeerd en dus gevoelig voor licht. Hierdoor zal  
de foto langzaam zwart kleuren zodra de kist geopend 
wordt. Van de elf kunstwerken heeft de kunstenaar 
telkens 4 edities en 1 artist proof gemaakt.

De fotoreeks Grand Cru confronteert een verzamelaar 
met de begeerte om ervan te genieten. Wat gebeurt 
er als je het werk maar één keer kunt ontdekken? En  
waarom bewaar je een kist als je de inhoud ervan 
nog nooit hebt gezien?

De kunstenaar nodigt de kijker uit om een actieve rol 
te spelen in een verhaal van frivoliteit versus  
behoud. De eigenaar zal namelijk een keuze moeten 
maken: of je bewaart de wijn voor later, of je 
opent de kist meteen.

Van Herreweghe creëert installaties waarmee hij de 
impact van reclame op onze levensstijl onder de  
loep neemt. De mythe van het artistiek genie door-
breekt hij door alledaagse producten na te bootsen. 
Het resultaat van zijn werk is vaak even geestig  
als ontluisterend. Een houten woonkamer voor 
millennials,metersgrote lingerie of zeefdrukken met 
koffie, als eerbetoon aan George Clooney.

Het annus horribilis dat 2020 tot dusver was, noemt  
hij in zijn tweede solotentoonstelling bij Hopstreet 
Gallery in Brussel graag zijn Grand Cru.

U kan de tentoonstelling bezoeken en uw favoriete 
wijn aankopen en direct meenemen of u kan een 
bestelling plaatsen door overschrijving op Hopstreet 
Gallery, IBAN BE95 3900 3426 0758 met ver- 
melding van de titel van het werk. Bij afhaling van 
uw bestelling kan u de tentoonstelling ontdekken.

Open van 3 tot 19 december op do, vr, za en 
zondag 20 december van 13:00 tot 18:00.

Meer informatie via www.hopstreet.be

01
Château 
Angelus  
Saint Emilion, 1990
36 × 11 × 11  cm
€ 400 

02
Château 
Grand-Puy-Lacoste 
Pauillac, 1976
36 × 60 × 11  cm
€ 1200 

03
four bottles 
of red wine
36 × 60 × 11  cm
€ 1200

04
Château
La Lagune
Haut-Médoc, 1996
36 × 30 × 11  cm
€  800

05
Château  
Pontet-Canet
Pauillac, 1982
36 × 20 × 11  cm
€ 600

06
Château 
Léoville Barton 
Saint Julien, 1990
36 × 40 × 11  cm
€ 1000 

07
Château 
La Fleur-Pétrus  
Pomerol, 1999
36 x 30 x 11  cm
€ 800

08
Château 
Léoville Poyferré
Saint Julien, 1974
36 × 60 × 11  cm
€ 1200

09
Château 
Lafite - Rothschild
Pauillac, 1976
36 × 11 × 11  cm
€ 400

10
Château 
Haut Brion 
Pessac-Léognan,1987 
36 × 20 × 11  cm
€ 600

11
Château 
Latour
Pauillac, 2003 
36 × 30 × 11  cm
€ 800
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