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Wifi
KOOPT
DAT?
THIERRY LAMBOT (LINKS)
CEO VAN HET RECLAMEBEDRIJFJE LPPDR

OVER Z UN 'TRY, TRY, TRYAGAIN' VAN
MICHAEL DELUCIA
11-KM THUS DEMEULEMEESTER
FOTO LIFVFNDIRCKX

Dit is een «tapei echte en nagemaakte autobanden in rabber en
piepschuim Den readymade revisited dut, Rijden met die ban
den lukt met meer door bet digitaal gemampuleerde fantasie
patroon lll de groeven \\at i», een gebruiksvoorwerp'' V\aar hgt
de greiih (assen eiht en virtueeP Dit werk roept veel vragen op
Ik km Iii dei»- siulpluur van Mu bael DrLmu luen galerie
Nathalie Obadiu de kiinstenaar in 2008 \oor bet eerst in
Brussel tooi de Op de vernissage wuren vers* heideue leden
aanwe/ig van de Brusselse verpamelaarsgroep Neos die ik in
200(i opsbirlte Met Neos koc ht( lt we ( t n tijdjr lafer ?ijn v( eg
borstelsoulptuur En acht \an de dertig groepsleden s<haften
nadien ook prive nog een v, crk van hem aan DiLucia kon door
onze aankopcn zijn bybaantjc ait grafisch ontwcrper opzcggcn
lien van de dertig leden van Neos waren al grote collée ho
neurs de rest waren beginners Vis voorzitter beheer ik de
Rnaneien Llk lld betaalt jaarbjk« een bedrag dal in de pot gaat
om samen kunst te kopen Dat bedrag is net équivalent van een
pak sigaretten en een biertje per dag Wic s-topt met roken kan
du» kunstverzamelaar worden l"ierre Sterckx - rechts op de
foto - is onze artisheke cunsultant by advii-eerde vroeger dè
ver?amelaarsgroep rond Ilerge en de \ er?amelaarsclub Groe
muge Intussen hebben wc dertig vverken in de Neoscolleetie
die tentoo gesteld wordt in onze exponnmte in Brussel Met
* met om lafer met wms! door te \erkopen /oals
andei
st i irikoop lubs Vie doeri lie! p i i t i r your de ontdek
king Ge Ideld sper deren ue K) 000 euro aan pen werk De
4j000 e
\oor ( en Robin Rhode was11 en int7ondering
MICHAEL DELUCIA (34) s een Amer «anse kunstenaar die vaaK
ndustr eel geproduceerde voc^we pen corrbmee'1 tôt bijna abstracte
sculpturen Hi) Lkî de objecten L t hun f jnctiorele context manipa
leertzedigitaa encreeertergeometrischepatronenmee DeLucialeeft
en werk in New York Hi] is verbonden aan Nathalie Qbadia (Parijs 5.
Brjssel) Luce Gallery (Turijn) er Eleven R vington 'New York)
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