
BRAFA in Brussel onderscheidt zich door gemoedelijk karakter stripaanbod en primitieve kunst

Antiekbeurs trekt Belgische l aart
Van 21 tot en met 30 januariwordt in Brussel de 56ste Brussels
Antiques FineArts Fair BRAFA gehouden De internationale
kunst en antiekbeurs hecht veel belang aan haar Belgische
karalrter en focust ondermeer op strips een nationale specialiteit
Fregast dit jaar is hetAntwerpse museumMayer van den Bergh
DOOR ERIC RINCKHOUT

BRUSSEL De beurs die sinds 1955 tieve kunst de beste handelaars zijn er
geoiganiseeidwordt verhuisde in vertegenwoordigd en er is traditioneel
2004 van het Paleis voor Schone zeer veel belangstelling van Belgische
Kunsten naar de gebouwenvan collectioneurs voor dit gebied Dit jaar
Thum Taxis Die nieuwe iocatie zijn er acht handelaars aanwezig die
gafde beurs meer ruimte gespecialiseerd zijn in primitieve kunst
waardoor ze haar internationale Onder hen nemen Schoffel Valuet
ambities lomwaarmaken en ook Parijs Nasar Co New York en Adrian
buitenlandse antiquairs kon Schlag Brussel voor de eerste keer
aantrekken deel

Sinds vorig jaar biedt
Op de Brussels Antiques Fine Arts Fair de beurs ook uitge

breid aandachtzijn dit jaar 132 exposanten te gast waar
onder nogal wat nieuwe namen De helft aan strips met

een aantal hanvan de deelnemers is afl omstig uit België
delaars die oriop de voet gevolgd door Frankrijk

Bekende handelaars zijn onder meer ginele strippla
Bernard De Leye die tevens voorzitter is ten verkopen
van BRAFA Axel Vervoordt Berko Fine zie kader Op

BRAFA wordtPaintings De Jonckheere Mermoz
voorts hedenGalerie Berès Ronny Van de Velde Guy

Pieters en Vrouyr Er zijn deelnemers uit daagse kunst aan
een tiental andere landen de meeste geboden maarmondjes

maat Ze wil toch in dekomen uit Spanje Duitsland en Groot
Brittannië eerste plaats een beurs
Traditiegetrouw komen vooral oude voor antiek blijven
meesters en moderne kunst antiek juwe

Topstukkenlen keramiek boeken meuhels en mun
ten aan bod We willen een zo ruim

BRAFA onderscheidt zich ookmogelijk aanbod om een zo groot moge
lijk publiek aan te trekken zegt Bernard omdat ze in tegenstelling tot andere
De Leye De beurs milct dit jaar trouwens beurzen zelf geen winstoogmerk heeft
op veertigduizend bezoekers de vorige In vergelijking met een mastodont als de
editie trok zo n 38 000 belangstellenden TFFAF in Maastricht heeft Brussel volgens
Binnen dat brede aanbod heeft de Bernard De Leye een meer gemoedelijk

beurs haar specialisaties Zo is BRAFA s en ontspannen karakter het is een inter
nationaal evenement waar toch dewerelds belangrijkste beurs voor primi
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¦ Boven De rustende Nel van Rik WoutersLinks
juweei van René Lalique Beide stukken staan te koop

Belgische art de kunstcollectionneur Fritz Mayer van den
vivre heerst Bergh 1858 1901 in zijn korte leven bij
Topstukken die eenbracht Behalve topwerken als de

worden aangebo Aanbidding van de herders van Jacob
den zijn onder andere jordaens en Maria Magdelena van Jan
een tot nu toe onbe Gossaert zullen de levensgrote portret
kend juweel van de ten van de familie Vekemans 1624 door
Franse artnouveau schilder Cornelis de Vos te zien zijn

Verder wordt nog beeldhouwwerkontwerper Renë
Lalique een mannen getoond uit de rijke collectie van het ten
torso van Rodin twee onrechte weinig bekende AntwerpseV zeldzame Italiaanse museum in de Lange Gasthuisstraat In

gouden Renaissance de verzameling zitten onder meer top
werken als De Dulle Griet van Pieterminiaturen een eskimoharpoen

500 1100 n C en een aquarel De Bruegel de Oude en een van de rijkste
rustende Nel van RikWouters Zuid Nederlandse handschriften het

Fregast dit jaar is het Antwerpse muse zogeheten Breviarium Mayer van den
um Mayer van den Bergh dat een twin Bergh
tigtal werken uit zijn uitgebreide collec
tie toont De selectie weerspiegelt de ver Brussels Antiques Fine Arts Fair van 21 t e m

scheidenheid van de verzameling die 30 januari Thurn Taxis www brafa be
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