
KUNST EN ANTIEK

Beursschommelingen
in Brussei
Van de grote kunst en antiekbeurzen kon Tefaf
zich het meest internationale imago aanmeten
Hoewel de Maastrichtse beurs begon als specia
list in Hollandse en Vlaamse meesters is het aan
bod nu heel mondiaal divers en van museaal niveau
De deelnemers en het aanbod van de Biennale des
Antiquaires in Parijs blijft nog altijd erg Fransge
zind

En de BRAFA het Brusselse kleine zusje van TEFAF
trekt ook nogal fel de Belgische kaart Dat doet de
beurs door steeds nadrukkelijker de nadrukte leg
gen op Afrikaanse kunst en strips De belangrijkste
handelaars in art premier exposeren op de beurs
en de dealers in originele strips zijn dit jaar ver
dubbeld van drie naar zes exposanten De astro
nomische bedragen die op veilingen en beurzen
neergeteld worden voor originele Kuifje tekenin
gen bewijzen dat ook strips steeds meer aangezien
worden als een volwaardig kunstwerk collector s
item en goede belegging
Het heeft geen zin dat wij vijf handelaars hebben
in Vlaamse of Hollandse meesters als Tefaf er twin
tig heeft We moeten ons differentiëren zegt voor
zitter en zilverantiquair Bernard de Leye Net zoals
vorig jaar probeert de BRAFA ook het museale
niveau van de beurs op te krikken door een show
case te bieden aan een minder bekend museum
Dit jaar bloemleest het Antwerpse Museum Mayer
van den Bergh
Met BRAFA is Brussel eind januari heel eventjes de
hoofdstad van de kunst en antiek in een maand
waarin antiquairs normaal weinig verkopen Met
130 exposanten verspreid over 14 000 vierkante
meter tentoonstellingsruimte is deze editie met
een de grootste ooit Afspraak vanaf vrijdag 21
januari al kunnen geselecteerde verzamelaars daags
ervoor al discreet hun slag slaan op de preview
BRAFA

¦ Van 21 tot30 januari in TourTaxis
www brafa be
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