
Bladzijde van de crisis is omgedraaid
I Meer dan 120 exposanten op belangrijkste Belgische antiekbeurs Brafa I Terugkeer naar oude en klassiekewaarden

THOMAS PEETERS

Devraag die iedereen opBrafa zowel de

nemers als de kopers
de komende tien dagen bezighoudt
is hoe gaat de 53ste Antiekbeurs
van België reageren op de heersen
de crisis De Brussels Antiques
Fine Arts Fair ontvangt in Tour
Taxis in Brussel zo n 120 kunst

handelaars en antiquairs van wie
bijna de helft uit het buitenland
komt Het is een van de topbeur
zen in Europa vorigjaar goed voor
36 000 bezoekers Maar daartus

sen bleken meer kijkers te zitten
dan op vorige uitgaves Het kopers
publiek bleefwat op afstand de fi
nanciële crisis had velen in snel

heid gepakt
De kunstmarkt heeft eenmoei

lijkjaar achter de rug al leekbij de
grote herfstveilingen toch het erg
ste achter de rug
Maar kunstveilingen
zijn geen beurzen
Daarom is het zinvol

om naar de opbrengst
van pas afgelopen
kunstbeurzen

te kijken PAN Am
sterdam kreeg eind
vorigjaar een record
aantal bezoekers over

de vloer maar de ver
koop lag beduidend
lager dan in de glorie
jaren van de beurs
vlak voor de crisis

Amsterdam is
Brussel echter niet

Brafa is in tegenstel

ling tot de Amster
damse collega s een internationale
antiek en kunstbeurs De lat ligt
ookhogerdan de vorige jaren Het
kaf is van het koren gescheiden
zegt een exposant De crisis heeft
de middelmatigheid uit de boot
doen vallen

KEUZES

De crisis dwingt Brafa tot keu
zes want het aantal kwaliteits
objecten op de markt is schaarser
Hoofdsponsor Jacques Delen van
BankDelen ziet een parallel met fi
nanciële producten Zoals de prij
zen voor speculatieve en trend
gevoelige kunstwerken als gevolg
van de crisis zijn gekelderd deel
den ook de hypes onder de finan
ciële producten in de klappen
Echte kwaliteit houdt stand ofhet
nu gaat om kunst of beleggings
producten zegt de private ban
kier die met zijn aanwezigheid op
Brafa de zichtbaarheid van Bank

Delen in het tweetalige Brusselwil
verhogen

Zijn de gevolgen van de crisis

vandaag nog voelbaar in de kunst
en antiekmarkt Brafa voorzitter

Bernard De Leye Jazeker Het
vertrouwen komt maar geleidelijk
terug Dat leidt tot beperkte om
zetcijfers bij galeristen en anti
quairs en daardoor minder kwali
teit op de markt Galeriehouders
hebbenmoeite hun voorraden aan
te vullen Dat is de voornaamste
reden waarom enkele trouwe ex

posanten dit jaar niet hebben toe
gezegd Zij slaan een jaartje over

Bij de exposanten die wel het
geluk hebben erbij te zijn is het

vertrouwen niettemin groot Ik
bekijk het filosofisch zegt Philip
pe Heimvan de gelijknamige gale
rie in Parijs De crisis hééft slacht
offers gemaakt Maar de meeste
rijken zijn rijk gebleven en zullen
nog rijkerworden Ikbenhierniet
met angst naartoe gekomen Mijn
topwerk is een schilderij van Henri
Zuber uit 1869 Vraagprijs 200 000

euro Als het op deze
beurs niet verkocht

geraakt geraak ik het
wel elders kwijt

Volgens de Brus
selse antiquair en
Bruneaf voorzitter

Patrick Mestdagh ge
specialiseerd in Afri
kaanse en Australi

sche antiekstukken is
de onrust op de markt
voorbij De paginavan
de crisis is omge
draaid Verzamelaars

willen verder Ze zijn
lang genoeg voorzich
tig geweest We voelen
dat ze opnieuw zin
krijgen om te kopen

Ook de Vlaamse topgaleries
maakten bij de openinggeen onge
ruste indruk RonnyVan de Velde
verkocht op de vooropening dins
dagavond meteen drie werken
Topstukken op zijn stand zijn de
Picasso tekening Reclining Nude
with Two Fingers 500 000 euro
en een tekstschilderij van René
Magritte 650 000 euro Op de
stand van Guy Pieters Knokke is
het vertrouwen groot De Belgen
bleken tijdens de crisis een geïnte
resseerd koperspubliek Dit is bo

vendien een top of mind manifes
tatie met een kapitaalkrachtig en
internationaal publiek We zijn er
van overtuigd dat ons topwerk La
Lampe van Paul Delvaux prijs
1 250miljoen euro red een koper
zal vinden

STRIPS

Brafa had al een vrij klassiek
profiel Door de crisis stelt Bernard
De Leye een terugkeer vast naar
oude en klassieke waarden Bij de
nieuwkomers zijn zeven deel

nemers vanwereldfaam op gebied
van primitieve kunst onder wie
Jacques Germain uitMontréal De
Leye Ons aanbod van oude schil
derijen scheert hoge toppen dank
zij de terugkeer van de galeries De
Jonckheere en Jacques Leegen
doek en ookMendes de rijzende
ster aan het firmament We zetten

voor het eerst ook het stripverhaal
in de kijker met twee deelnemers
die originele stripplaten tonen

Die enorme variatie in het aan

bod is volgens handelaarAxelVer
voordt de sterkte van Brafa Ver

geleken met Tefaf in Maastricht is
Brussel iets zuiderser qua smaak
Qua kwaliteit groeit Brafa elkjaar
wat meer naar Tefaf toe Ik merk
hoe steeds meer verzamelaars
Brussel boven Maastricht verkie
zen De deelnemers worden inter

nationaler en het publiek steeds
jonger zegt Vervoordt

Brussels Antiques Fine Arts Fair Brafa
van 22 tot 31 januari van 11 tot 19 uur in
Tour Taxis Havenlaan 86c in Brussel
www brafa be

Bij de meeste
exposanten
die het geluk
hebben erbij
te zijn is het
vertrouwen
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Voor La Lampe van Paul Delvaux wordt bij Galerie Guy Pieters in Knokke 1 250 miljoen euro gevraagd ©SASKIAVANDERSTICHELE

Reclining Nude with Two Fingers een tekening van Picasso kost bij galerist Ronny Van de Velde 500 000 euro ®sv
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Decoratieve
kunst

in opmars
Een opmerkelijke trend op

Brafa is de sterke aanwezig
heid van de decoratieve kun
sten uit de 20ste eeuw Dat is

onder andere het geval bij Erik
Müllendorff Het grote ver
schil met de gewone kunst is
de bekendheid van de maker

De tijd van de anonieme
stukken is voorbij Wij hebben
veel meer oog voor de arties
ten achter het design Dat
heeft zijn reden legt Mül
lendorff uit de meeste ont
werpers van design en deco
ratieve stukken zijn in feite ar
chitecten of beeldhouwers zij
hebben een eigen visie De
door hen getekende gebruiks
of siervoorwerpen zijn een
soort afgeleide van hun
hoofdoeuvre Dezelfde men

sen die gebouwen ontwier
pen of sculpturen maakten
creëerden ook meubels

CREATIVITEIT

De ontwerpers zagen hun
meubels en andere voorwer

pen in nieuwe materialen uit
gevoerd Terwijl men vroeger
massief hout gebruikte voor
een meubel deden zij bijvoor
beeld een beroep op gelaagd
hout dat ze met stoom in de

gewenste vorm konden bren
gen Ze gingen nadenken over
wat tegelijk mooi en functio
neel kon zijn Creativiteit kan
hun niet ontzegd worden
Vroeger kon glas niet als een
dragende structuur worden
gebruikt Van de Italiaanse
ontwerper Eabio Lenci 1935
bied ik een armstoel uit 1967

aan waarvan de zitting uit ci
linders van wit kunstieder be

staat en de dragende zijwan
den volledig van glas zijn De
vraagprijs voor dat stuk be
draagt 21 000 euro
Dat je voor die prijs gemak
kelijk een nieuwe auto kan ko
pen Ongetwijfeld Maar in
het geval van de stoel van
Lenci gaat het om een zeld
zaam volledig gaaf exem
plaar Het innovatieve karak
ter zowel wat het materiaal
gebruik als wat de vorm
geving betreft en de zeld
zaamheid van de stoel maken

hem begeerd voor verzame
laars Ook dat is een overeen

komt tussen design en kunst
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