
Fra Bartolommeo, Compositiestudie voor De 
Menswording van Christus, 1515. Zwart krijt, 
wit gehoogd, op grijsbruin geprepareerd papier, 
281 x 209 mm. Rotterdam, Museum Boijmans 
Van Beuningen (Collectie Koenigs).
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Jerôme Jacobs 
Aeroplastics Contemporary neemt een aparte plaats in in het wereldje van de Brus-

selse kunstgaleries. Al tientallen jaren wordt de galerie gerund door Jérôme Jacobs. Bijna 

twintig jaar lang was Aeroplastics Contemporary gevestigd in een groot herenhuis, in de 

buurt van de Louizalaan. Onlangs heeft Jacobs echter zijn oog laten vallen op een voor-

malig jezuïetenseminarie, in de wijk Tenbosch, in Elsene. Het gebouw telt een kapel (in-

clusief authentieke biechtstoelen), klaslokalen en een groot auditorium. Hier stelt Jérôme 

Jacobs – wellicht slechts tijdelijk – zijn plastische werken nu tentoon. Een portret.

TEksT: Christophe Dosogne        pOrTrET: guy KoKKen

Kunst promoten in alle vrijheid

Onze eerste ontmoeting dateert van 
1992, toen hij, samen met zijn toen-
malige compagnon, in de buurt van 
de Ter Kamerenabdij, galerie Da-

masquine opende, naast een bar-restaurant, ‘La 
Meilleure Jeunesse’, een bekende naam in het 
Brusselse uitgaansleven. Toen al aarzelde de ei-
genzinnige Jacobs niet om de platgetreden paden 
van de hedendaagse kunst te verlaten. Zo moch-
ten de Belgische humoristen van Les Snuls (1989-
1993) in zijn galerie een tentoonstelling houden 
die de draak stak met de steriele conceptuele 
kunst waar de conformistische galeries in die tijd 
mee uitpakten. Het werd een spraakmakend ex-
periment, dat sommigen zich maar al te goed her-
inneren. Het was toen een andere, onbezorgdere 
tijd, met een nog weinig speculatieve markt. De 
galeries lokten veel volk, terwijl de beurzen nog 
niet de boventoon voerden. 

tegen de stroom op
Na de jaren in Damasquine besliste Jérôme Ja-
cobs eind 1988 zich in een herenhuis in de buurt 
van het Stefaniaplein te vestigen. Dat was al een 
ongewone keuze op zich. Rond diezelfde tijd be-
slisten tal van galeriehouders in de benedenstad 
immers te verkassen naar de grote leegstaande 
pakhuizen aan het kanaal. Door te kiezen voor 
een oud gebouw in een chique buurt wees Jérô-
me Jacobs meteen op het hoge bourgeoisgehalte 
van de traditionele kunstverzameling, dat ande-
ren net probeerden te verdoezelen. Hij creëerde 
echter vooral ook een kader voor een dialoog tus-
sen – vaak gedurfde – werken en zalen die eerder 
waren bestemd voor klassieke schilderijen dan 
voor multimedia-installaties. Zo’n combinatie 
was toen nog heel ongewoon. Parket, rood tapijt, 
hoge plafonds, lijstwerk van stuc en verguldsel, 

grote spiegels op marmeren schoorsteenmantels: 
het decor leek in niets op dat van de traditionele 
‘white cube’. Paradoxaal genoeg leende dat decor 
zich wonderwel tot het presenteren van een heel 
eigen kijk op hedendaagse kunst, waarbij het sen-
sationele vaak hand in hand ging met het intimis-
tische. Anderzijds sloot de – bijwijlen erg pittige – 
erotiek een zekere poëzie en een nogal eigenzinnige 
humor niet uit. Daarvan getuigt tegenwoordig nog 
het werk van kunstenaars als AES+F, Gavin Turk, 
Charley Case, Daniele Buetti, Jean-François Four-

“Het commerciële aspect is natuurlijk niet onbelangrijk, maar 

ik wil me richten op het heden, voor de liefhebbers en  

verzamelaars die me volgen, in de geest van een nomade.”

onder
Bij Aeroplastics Contemporary be-
vinden zich meerdere expositieruim-
tes onder één dak. Hier is de mez-
zanine te zien die leidt naar de gang 
op de eerste verdieping. © Courtesy 
Aeroplastics, Brussel. Foto: renaud 
schrobiltgen.
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“De kunstwereld, in het bijzonder de 

sector van de galeries, heeft meer 

dan ooit nood aan lef en gulheid, in 

de ware zin van het woord.”

tou, Carlos Aires, Pierrick Sorin, Samuel Rous-
seau, John Isaacs en Robert Gligorov, die Jérôme 
Jacobs trouw blijft promoten. Een aparte groep 
kunstenaars, waarvan nu werk te vinden is in de 
zalen van het voormalige seminarie, Lumen Vi-
tae, waar Jacobs zich in april laatstleden vestigde. 

Vrijheidsdrang 
Jacobs: “Na negentien jaar in de Blanchestraat 
had ik nood aan verandering. Ik wilde me vooral 
weer helemaal vrij voelen op die erg grillige kunst-
markt. Voor kunstenaars die halverwege hun car-
rière zitten of van wie de carrière pas begint, is 
die markt volledig ingestort. Persoonlijk vind ik 
dat we het systeem van de galeries op een nieuwe 
leest moeten schoeien. Tegenwoordig moet je 
echt creatief en vindingrijk zijn. Vandaar dat ik 
verhuisd ben naar deze ongewone plek, met een 
tuin die een enorm potentieel heeft, maar waar ik 
ook niet erg lang zal blijven … Ik heb behoefte 
aan dat gevoel van vrijheid dat het nomadenbe-
staan biedt. Ik ben ook nogal gul van nature. Ik 
wil curatoren, verzamelaars en zelfs andere gale-
ries uit Brussel én het buitenland de mogelijkheid 
bieden hier werk van hun kunstenaars te presen-
teren. Die mix, die dialoog zit in het DNA van 
Aeroplastics. De kunstwereld, in het bijzonder de 
sector van de galeries, heeft meer dan ooit nood 
aan lef en gulheid, in de ware zin van het woord. 
De veilingzalen hebben nu de rol van de galeries 
overgenomen, op een irrationale manier, met hy-
perspeculatie op korte termijn. Ik betreur dat ten 
zeerste.” Verhuizen, vrij zij, dat is ook zorgen voor 
een nieuwe dynamiek. Hier is dat zeker het ge-
val. Drie volledig autonome verdiepingen bieden 

boven
Gezicht op het auditorium op de 
begane grond. © roger Wagner 
Washington186 / Courtesy Aero-
plastics, Brussel.

onder
De tuin met majestueuze bomen 
doet dienst als expositieruimte 
in open lucht. © roger Wagner 
Washington186 / Courtesy Aero-
plastics, Brussel.

rechterpagina
uiterst boven
De oude kapel op het souterrain 
fungeert als projectieruimte. Vanaf 
7 september zal hier werk van Bill 
Viola getoond worden. © roger 
Wagner Washington186 / Courtesy 
Aeroplastics, Brussel.

boven
Gezicht op het centrale forum, 
waarop alle andere expositieruim-
tes uitkomen. © roger Wagner 
Washington186 / Courtesy Aero-
plastics, Brussel.
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Meer weten
Bezoeken
‘Bill Viola. purification’
The Chapel
Aeroplastics Contemporary
Washingtonstraat 186
Brussel
www.aeroplastics.net
07-09 t/m 15-10

onderdak aan werken, in een gebouw met een 
vooral educatieve bestemming en een erg sixties-
achtige vormgeving. Het auditorium op de bene-
denverdieping en de kapel in de kelderverdieping 
zijn nog zoals ze waren. Ze dienen nu als ‘project 
rooms’. In de kapel, waar nog altijd een spirituele 
sfeer hangt, geeft een video-installatie van Bill 
Viola de aftrap voor het nieuwe seizoen. In de 
prachtige tuin met bomen zijn sculpturen opge-
steld. De andere ruimten zijn uitermate geschikt 
voor het presenteren van atypische werken, zoals 
Jacobs ze graag heeft. 

plaatjes kijken       
Vrij zijn, dat betekent ook je niets aantrekken 
van dictaten. Vandaar dat Jérôme Jacobs niet 
meer naar beurzen gaat. “Een beurs is niet meer 
het vrije platform van vroeger. Er zijn er nu te 
veel, je ziet het bos niet meer door de bomen, en 
er is ook geen gulheid meer. Je ontmoet er en-
kel nog verzamelaars die als in een meute jagen, 
of die gewoon wat komen kijken en amper nog 
iets kopen, of gewoon de dingen kopen die ie-
dereen koopt. Zelfs op Art Brussels zijn er geen 
kopers meer voor de werken die ik promoot. Het 
commerciële aspect is natuurlijk niet onbelang-
rijk, maar ik wil me richten op het heden, voor 
de liefhebbers en verzamelaars die me volgen, in 
de geest van een nomade. Ik ben dan ook nog 
altijd erg gemotiveerd. Onze structuur is aange-
past aan de snelle en ingrijpende veranderingen 
in de wereld. Internet heeft alles veranderd. Het 
is een onmisbaar, maar tijdrovend hulpmiddel, 
dat de nieuwe generatie naar plaatjes doet kijken 
zonder te letten op het kostbare, het unieke van 

een object. Het is een soort subliminale, strobos-
copische waarneming, die de stroom volgt.” Hoe 
ziet Jérôme Jacobs de toekomst van zijn vak? En 
wat kan men doen aan die vervlakking? “Voor 
kunstenaars is het tegenwoordig moeilijk om hun 
banden met de markt te doseren. Ze moeten de 
uitgezette koers blijven volgen, lucide blijven. 
Velen hebben er hun tanden op stuk gebeten. 
Je moet terugkeren naar de grondbeginselen bij 
het verdedigen en promoten van kunstenaars, 
en meer belang hechten aan zaken als loyaliteit, 
kwaliteit, relevantie, de historische context en de 
boodschap. We moeten ook streven naar nauwere 
banden met het publiek, door boeiende tentoon-
stellingen te organiseren waar de mensen echt iets 
van opsteken.“


