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Jan Hoet wordt Jan de Mosselman
Edd,y Merckx en Herman Brusselmans helpen SMAK

bq actie 'Red de Mosselpot'

'Tien miljoen is veel, ikweet hqt, maar als iedeleen in België 1 frank
geeft, dan hebben we hem.'Met die woorden lanceerdeJan Hoet,
gisteren de geldinzamelingsactie waarmee het SMAK de mosselpot
van Marcel Broodthaers in huis wil houden (zie DM 2215). Op het
einde van de drukbijgewoonde persconferentie deed Hoet zelfs de

journalisten naar de portefeuille grijpen door met een echte mosselpot als collectebus rond te gaan. '
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et waren niet
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eerste centen voor
Red de Mosselpot.
Zondaf op de Museumdag staken :de

meer dan
bezoekers

al

5.000
35.000

in de grote doorzictrtige
spaarpot in de hal van het museum. Bij deze 'plexiglazen doos,
waarin het personeel van het
SMAK-café al zijn fooien belooft te
frank

stoppen, speelt

Maar het is vooral het grote
publiek dat Hoet voor dit kunstwerk warm wil maken. "Met het
succes van dit museum is het altijd
gemakkelijk om 10 miljoen te ver-

zamelen, via overheidssteun, maar

ik wilde het publiek er nu eens bij
betrekken,.het publiek responsabi
liseren, zeker nu ik het muSeum ga
verlaten, dat de mensen niet zeggen 'het is het museum van Jan
Hoèt', maar'het is het museum van
de mensen'." Gisteren werd een spe-

ciaal

(445-955s5s5-52)
geopend.
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Mosselman.

Op het programma van Red

de

diË

um te verkopen, ook al zou het
makkelijk voàr het dubbele naar

Mosselp.ot staan enkele grote evene- 'een buitenlands museum kunnen,
menten. Het eerste, op 3juni, is
concrete aanbiedingen zijn er evenselectie van de Mosselpot-wijn (een wel niet.
:witte bordeaux) door een panel
Het grote schrikbeeld is dat de
:bekende Vlamingen: cultuurminis- pot naar een Amerikaans museum
ter Bert Anciaux, Eddy Merckx, Her- verhuist, net zoals met De Intrede
man Brusselmans, Ingrid De Putter, van Christus in -Brusse.l is gebeurd,
Ensors meedterwerk dat nu het
:Felice, Rob Vanoudenhoven (die

de
van

op

'de persconferentie aanwezig was),
Johan Verminnen, Jean, Blaute, teo
Van der Elst, jan Hoet zelf en nog
een grote naam die geheim wordt
gehouden. De verkoop van de wijn
alleen al brengt 1 miljoen op. Eind

koninginnestuk . van het Getty
Museum in LA is. Zeker in Amerika
hoort een oer-Belgisch werk als de
Grande casserole niet thuis, besluit
de Mosselman in zijn video: i\merika is Warhol, België is Broodtha-

juni leidt Mon Bernaerts een vei- ers." íRP)
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:liÀg van wijnen die d'oor syinpathi| ."
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santen zijn geschrinken: De BV's die Metto en Het Vrije Leyen besteden
:

volgende week gaan pïoeven,'

weekuitvoerigaandácht'aan

volgende
ReddeMosselpot"

schohken ook eeri fles, wáarbnder 'fuiipbctÍevelijkopviijdàgzenzaterd.S3ju*.
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omdat de echte mosselpot nog onderweg is na een tentoonstelling in ltalië, mc
Hoet het gistereh met een fotoitellen. (Foi-to Tim Dirveh)
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