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Hopstreet Gallery opent tijdens de Brussels Art Days haar nieuwe ruimte in de Brusselse 

bovenstad.  

Eind 2013 beslisten Marie-Paule Grusenmeyer & Pascal Lambrecht hun ruimte in de 

Dansaertbuurt te ruilen voor een nieuwe plek in het Rivoli-gebouw te Elsene in de wijk               

La Bascule, waar ze zich vestigen op de hoek van de Sint-Jorisstraat en de Emile Clausstraat. 

 

Gepassioneerd  door hedendaagse kunst, architectuur & vormgeving ontwierpen de 

galeriehouders zelf hun nieuwe ruimte waarbij de box een belangrijke rol speelt. De 

tentoonstelling kan doorlopen in die ruimte maar er kan evengoed een gastkunstenaar worden in 

uitgenodigd of een curated show in plaatsvinden. Bij de openingstentoonstelling ‘Junk de Luxe & 

the Canaries’, een solo van Thorsten Brinkmann, refereert de kunstenaar in de box naar zijn 

eerste solo museumshow in het ‘In Flanders Fields Museum’ te Ieper (nog te zien tot 4 januari). 

In de galerie zal hij foto-intallaties, nieuwe sculpturen en enkele stillevens tonen. De nieuwe 

sculpturen, assemblages van oude kasten, fungeren als presentatieplatformen, als vitrines voor 

kleinere sculpturen, de Junk de Luxe.  

Sinds het einde van de jaren 1990 bouwt Brinkmann aan een oeuvre met fotografie, 

assemblages van gevonden of afgedankte voorwerpen, driedimensionale installaties en video’s. 

In  zijn installaties verwerkt hij geënsceneerde foto’s waarin hij zelf de hoofdrol neemt, maar er 

voor zorgt dat hij daarbij ongezien of onherkenbaar blijft. 
 

 

Thorsten Brinkmann (*1971, Herne, Duitsland)  

 

Zijn werk bevindt zich in belangrijke collecties zoals Museum der Moderne, Salzburg, Fotomuseum Winterthur, 

Kunsthalle zu Kiel en de Falckenberg Collection, Hamburg.  

Recente solo tentoonstellingen in Kunsthalle Bremerhaven (2013), Thorsten Brinkmann House’ at Pittsburgh, USA 

(2013), Museo Nacional de San Carlos in Mexico City  (2012) in Kunsthaus Hamburg (2011), Kunsthalle zu Kiel (2011) 

en in Georg-Kolbe-Museum in Berlin (2010). 

Recente groeps tentoonstellingen in het Warhol Museum in Pittsburgh, USA (2012), Facade Public Art Projects in 

Middelburg (2012) Museum Morsbroich, Leverkusen (2011) en Alice in the Wonderland of Art in Hamburger Kunsthalle 

  
  


