
KUNSTMARKT  Vips kopen yiaamse Primitieyen en Ensor op yooropening BRAFA

Optimistische antiekbeurs gp^^p ^
hoopt Picasso s en Kuifle te verkopen
BRAFA de beste antiekbeurs
van België kende gisteren
een geslaagde vooropening
voor vips en verzamelaars
Vanaf vrijdag is ook het grote
publiek welkom in Tour
Taxis in Brussel

Het gaat erg goed zegt Luc De
Backer in zijn stand Hij heeft al
rodeVerkocht stipjesmogenplak
ken bij een Annunciatie van een
VlaamsePrimitiefuit 1490entwee
middeleeuwseMadonnabeelden
Luc De Backker is een vertrouwd
gezicht op BRAFA Jarenlang had
hij eengereputeerde antiekzaakpp
de Zavel inBrussel maar sindsvo
rigjaarhandelt hij vanuit zijn huis
annex galerie in Hoogstraten Ik
merk een terugkeer naar de oud
heid Kijk aan de overkant hangt
een hedendaags werk maar voor
dieprijs hebjeeenstukvanonserf
goed Ik verkoop niet alleen meer
aanverzamelaars Er zijn ookjon
geren die liever eenMadonna ko

Sen dan een Khmer beeld of eenedendaagse sculptuur
Datheeft eeuwigheids
waardeen zeverstaan AxelVervoordt bij een nagelkunstwerk van Cünther Uecker foto DfRK vertommen
het beter 120 met Kuifje de show steelt bij Petitsdan merk je pas hoe van JefVerheyen Günther Uecker
Vertrouwen goedkoop we zijn Papiers uit Brussel en 9th Art Galen Shiraga De Antwerpse kunst

Walter Leblanc hebOlivier Fayt die handelaar RonnyVan de Velde die tery uitWaver met ookvestigingen
zijn debuut opBRA ik al goed verkocht in Parijs en LosAngeles Hergé magvorigjaar de beurs oversloeg pakttonen hun daumeFA maakt ziet de Lucio Fontana is on uit met Picasso en Miro Voor het danwei eenBelg zijn zijnprijzenzijnstukken op BRA^Atoekomst ook weer betaalbaar geworden schilderij Dezeven hoofdzondenvan spectaculair internationaal aaneen

2010positief in Vorig jaar maar eenLeblanc die de gesigneerde eerste druk van het alEnsor een naakttekening van Ma
kelderden Fortis en KBC zelfde kracht en kunsthisto tisse en eenBroodthaers heeft hij al bumAupaysdesSovjets 1930 hangt
op de dag van de opening In rische betekenis heeft is nog voor eenprijskaartje van 50 000 euro enkapitaalkrachtigekopers gevonden
zo n paniek denken bezoekers velen weggelegd hoewel zijn prijs een tweezijdig getekend blad uitWie een Picasso wil kan overigens
niet aan kopen Mijn omzet is ge flink aan het stijgen is Vol 714pour Sidney kost 120 000terechtbij een dozijnhandelaarsuit

Het vertrouwen in de oudheid endaald in 2009 en de prijzen naar Parijs en Barcelona euro

benedenbijgesteld maarwe kun gevestigde kunst is ook op andere BRAFA aan de 55ste editie toe FRANKHEIRMAN
nende toekomstweermetvertrou stands te merken Axel Vervoordt O Brussels Antiques Fine Arts Fairpakt uit met een primeur Voor het

schittertmet eenverduisterde ruimwen tegemoet zien VoorBelgische BRAFA 22 31 januari Tour Taxiseerst zijn er twee galeries uitgeno
Havenlaan www brafa bekunstbestaat ernogruime groei Ik te waarin tijdloze Egyptische beel digd die striptekenaars verkopen

denharmoniërenmet abstractwerkheb denjaar in Londen geleefd en Onnodigte zeggen datvooralHergé
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