
Huberty & Breyne Gallery 1

Galerijhouders Alain Huberty en Marc Breyne stellen 
nieuwe Brusselse exporuimte voor
Opening op 7 september 2018

Op vrijdag 7 september openen Alain Huberty en Marc Breyne in het hart van de Europese hoofdstad een nieuwe 
tentoonstellingsruimte van 1 000m2, helemaal gewijd aan de negende kunst. Nadat ze de voorbije jaren het beeldverhaal 
op de Brusselse Zavel introduceerden, het kloppend hart van de Brusselse kunst- en antiekhandel, vindt de galerij van 
Huberty en Breyne voortaan onderdak aan het Kasteleinsplein, in een van de meest dynamische wijken van Elsene. 
De twee galerijhouders willen de artiesten waar ze mee werken een nog betere plaats aanbieden, die past bij de 
dimensie en de allures van hun werk, en die hen in staat stelt nieuwe projecten te initiëren. In Elsene denken ze die 
plaats gevonden te hebben. Een brug slaan tussen de strip en de hedendaagse kunst blijft een belangrijke betrachting, 
en in Elsene zullen onder meer solo-exposities, groepstentoonstellingen, veilingen, albumlanceringen en optredens 
plaatsvinden. Kunstenaars kunnen er ook in residentie gaan. 

Om deze belangrijke stap voor Huberty & Breyne Gallery te markeren, komen verschillende artiesten die door haar 
worden vertegenwoordigd, onder meer François Avril, Jean-Claude Götting, Jacques de Loustal en Milo Manara, op 
7 september naar Elsene om de feestelijke opening en lancering van de nieuwe galerij mee gestalte te geven! 

« De opening van deze nieuwe ruimte is de bezegeling van al wat we de voorbije dertig jaar hebben gedaan, 
van al onze inspanningen om een substantiële bijdrage te leveren aan de uitstraling van de strip als kunstvorm. 
Helemaal in het verlengde van de weg die we al samen hebben afgelegd, leek het ons nu belangrijk om een 
nieuwe artistieke ontmoetingsplek in het leven te roepen voor kunstenaars, tekenaars, schrijvers, stripliefhebbers, 
uitgevers en ook verzamelaars.  »

Alain Huberty en Marc Breyne
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Bijzondere plaats, bijzondere tentoonstelling! Midam is de eerste artiest die de nieuwe thuis van Huberty en Breyne 
mag inpalmen. Een mijlpaal, want het is voor het eerst dat de populaire tekenaar originele platen en illustraties op 
die schaal aan de buitenwereld toont. 

Bezoekers kunnen in één expo twee kanten van het artistieke gezicht van Midam ontdekken. Enerzijds wordt de 
stripcarrière van de tekenaar en scenarist in kaart gebracht, van bij zijn debuut op de pagina’s van het weekblad 
Robbedoes/Spirou, tot aan de grote doorbraak met zijn twee emblematisch geworden reeksen Kid Paddle en Game 
Over.  Anderzijds worden er ook recente creaties op groot formaat getoond, gebundeld onder de noemer New-Blork 
City. Midam zocht en vond hiervoor inspiratie in de Street Art, en treedt hier ver buiten het stripkader. Met veel humor 
geeft hij zijn persoonlijke, ontregelde kijk op de consumptie gerichte samenleving die The Big Apple is.

MIDAM bijt de spits af
Een nieuwe, exclusieve tentoonstelling, van 7 september tot 13 oktober 2018
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