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Wereldwijd kan u – als u 
kriskras over de globe 
zou vliegen – bijna elke 
dag ergens een beurs 

bezoeken. Sommige art fairs zijn gespeciali-
seerd in een bepaalde periode (zoals de Frie-
ze Masters in Londen, met alleen kunst van 
voor het jaar 2000 en een nadruk op werken 
van de oude meesters), een specifieke kunst-
vorm (bijvoorbeeld tekeningen, zoals op Le 
Salon du Dessin Contemporaine in Parijs of 
The Watercolours and Drawings Fair in Lon-
den) of kunst uit een aparte hoek (zoals de 
Outsider Art Fair in New York, waar enkel 
kunst wordt getoond die gecreëerd is buiten 
de grenzen van de maatschappij). De meeste 
kunstbeurzen brengen echter een all-round 
aanbod, van schilderwerken tot experimen-
tele kunstinstallaties, van de oudheid tot 
vanochtend, van en voor iedereen. 

Wereldtop
Uw weg vinden in het enorme aanbod kunst-
beurzen kan dus moeilijk zijn. Er zijn een 
handvol art fairs die een ontzagwekkende 

reputatie genieten in binnen- en buitenland, 
waar de bezoekersaantallen moeiteloos in 
de tienduizenden lopen, zoals de Biënnale 
van Parijs, Art 43 Basel in Zwitserland en 
de verschillende kunstbeurzen in Miami. 
De beurs die alle anderen doet verbleken is 
echter The European Fine Arts Fair, of kort-
weg TEFAF. De grootse kunsthappening in 
Maastricht is met zijn bijna 75.000 bezoekers 
hét evenement op de kalender van interna-
tionale kunstliefhebbers en -kenners. TEFAF 
verwelkomt tijdens de openingsavond mil-
jardairs die van over de hele wereld komen 
aangevlogen om hun collecties voor miljoe-
nen euro’s uit te breiden. TEFAF staat dus 
ontegensprekelijk aan de top van de wereld. 
Maar ook in eigen land kan u eind januari 
kunst kiezen in stijl. De ‘Brussels Antiques 
and Fine Arts Fair’ of BRAFA is misschien 
minder groot dan zijn Nederlandse even-
knie, maar moet zeker niet onderdoen wat 
betreft kwaliteit, verscheidenheid en exper-
tise. Bovendien wil BRAFA ook helemaal niet 
vergeleken worden met andere art fairs, al-
dus Michel Rooryck, ondervoorzitter van het 
bestuur van BRAFA. “Het heeft geen zin om 

BRAFA af te toetsen aan de internationale 
kunstbeurzen. Wij hebben een eigen identi-
teit in de kunstwereld en dat willen we ook 
zo houden.” 

Uniek BrAFA
Wat maakt BRAFA zo speciaal? “We heb-
ben een concept dat anders is op bepaalde 
punten. Zo verloopt BRAFA erg gemoedelijk. 
Niet de glamoureuze, onaantastbare sfeer die 
elders heerst, maar een gezellig en huiselijk 
interieur, zodat iedereen zich meteen thuis 
kan voelen. We blinken ook uit in verschei-
denheid: 122 exposanten uit 11 landen die 
erg uiteenlopende vormen van kunst presen-
teren, van striptekeningen over behangpa-
pier tot kaders. Alle standen staan ook door 
elkaar, opnieuw een bewuste keuze. Op an-
dere beurzen zie je vaak hoeken of paviljoe-
nen waar alle schilderijen samen staan, een 
hoek voor beeldhouwkunst, een hoek voor 
fotografie, … Bij ons is de structuur minder 
rigide, waardoor het veel aantrekkelijker 
wordt om rond te kuieren. En het is natuur-
lijk door die wandelingetjes dat bezoekers 

per toeval nieuwe ontdekkingen doen, want 
als je heel doelgericht op een bepaald werk 
afstapt, mis je zoveel. Een ander belangrijk 
verschil is de omvang. Om bijvoorbeeld 
TEFAF volledig te kunnen zien heb je al een 
paar dagen nodig, laat staan dat je genoeg 
tijd hebt om alles uitgebreid te bestuderen. 
BRAFA kan je perfect op één dag helemaal 
verkennen op je gemak. Ten slotte is BRAFA 
ook betaalbaarder dan de meeste beurzen. 
Op TEFAF kan je met een budget kleiner dan 
een miljoen euro niet veel shoppen. Bij ons 
kunnen ook niet-miljardairs kunst in huis 
halen. Al vanaf 2000 euro (en dat is een ruwe 
schatting) is er kwaliteitskunst te koop. Pas 
op: wij hebben ook heel dure stukken, maar 
het is niet de regel. Die authenticiteit maakt 
van een bezoekje aan BRAFA een unieke er-
varing”, vertelt Michel.

oUd & nieUW
Het concept van BRAFA lijkt alleszins te 
werken. Meer dan 40.000 mensen brengen 
jaarlijks een bezoek aan de beurs. Naast de 
gebruikelijke succesformules, wordt dat 

aanzienlijke publiek ook dit jaar getrakteerd 
op een aantal nieuwigheden. Een overzicht: 
een opvallende trend is de opmars van de-
coratieve kunsten uit de 20e eeuw. Bij de 
nieuwe exposant Futur Antérieur (Brus-
sel) bijvoorbeeld, die zich specialiseert in 
kunstnijverheid, Frans en Italiaans design 
en naoorlogse beeldhouwkunst. Voor schil-
derwerk kan u terecht bij de nieuwkomers 
Jean-François Cazeau (Parijs) en J. Bastien 
Art (Brussel) en als u nog een kader zoekt 
voor uw kunstwerk, moet u beslist een be-
zoek brengen aan Galerie Montanari (Pa-
rijs). Die kaders vormen trouwens samen 
met de iconen van Brenke Gallery (Mün-
chen) en een fijne selectie oud behang de 
‘nieuwe specialiteit voorgesteld op BRAFA’, 
een titel die vorig jaar nog toebehoorde aan 
striptekeningen, die u overigens nog steeds 
kunt vinden bij onder andere Bernard Mahe 
van Galerie 9ème Art (Parijs). Het oude be-
hang kunt u dan weer bewonderen bij Ca-
rolle Thibaut-Pomerantz (Parijs/New York), 
die deze unieke kunstvorm herontdekte en 
zich nu focust op Frans behang van de 18e 
eeuw tot de art-decoperiode.  

en de eer gAAt nAAr... 
BRAFA nodigt elk jaar een eregast uit op 
de beurs. Soms is dat een museum, een in-
stelling of een fonds, soms een tentoonstel-
ling, maar altijd is de stand van de eregast 
dé blikvanger van de beurs. “We zoeken 
naar een gast die een unieke touch kan ge-
ven aan de beurs” zegt Michel Rooryck. 
“In 2008 hadden we bijvoorbeeld twee ma-
gistrale wandtapijten die de geschiedenis 
van Alexander de Grote illustreren, samen 
goed voor zo’n 20 meter weefpracht uit de 
15e eeuw. Die tapijten zijn eigendom van 
de Prinsen Doria Pamphilj uit het Palazzo 
del Principe in Genua en werden meteen 
na BRAFA terug naar Italië gehaald. Onze 
bezoekers konden dus op BRAFA genieten 
van iets uitzonderlijks en dat is precies wat 
we willen bereiken met onze eregasten.” Dit 
jaar wordt die rol vervuld door het Erfgoed-
fonds, dat zijn 25e verjaardag viert in 2012. 
Het Erfgoedfonds is al jaren te gast op BRA-
FA en die samenwerking wordt dit jaar dus 
uitgebreid in de kijker gezet met een ten-
toonstelling van een selectie topstukken uit 
de collecties van de stichting. “We zijn erg 

U zou om kunst te kopen de wereld kunnen rondvliegen, maar eigenlijk is dat niet nodig. 
Met BRAFA telt ons eigen land immers een van de mooiste kunstbeurzen. Meer dan 40.000 
bezoekers per jaar gingen u voor en tijdens de editie van 2012, met het Erfgoedfonds van de 
Koning Boudewijnstichting als eregast, zal dat bezoekersaantal waarschijnlijk nog oplopen. 
BRAFA, voor iedereen die kunst wil kijken, keuren of kopen. 

Door Marie Drees

Kunst
kijken, keuren 
& kopen

kunstzinnig

Canapé op vier gedraaide, verguld bronzen poten van  
elisabeth Garouste en Mattia Bonetti, enig exemplaar uit de  

editie neotu 1993 bij Futur antérieur. 
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‘Le sommeil du monstre’ (1998), rechthoek uit de strip 
enki Bilaluit bij Galerie 9ème art.

'stag Hunt at the Chateau de Compiègne: Quarry and Picnic scenes', scenisch  
behangpapier ontworpen in 1812 door Carle Vernet bij Carolle thibaut-Pommerantz. 

'Creation of the world' (2009) van 
Gao Xingjian bij J. Bastien art. 

'Forest interior with rocks in sausset-les-Pins' 
(1911-1913) vanandré Derain  

bij Jean-François Cazeau.
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enthousiast over het Erfgoedfonds. Ze ko-
pen enorm veel kunst aan, dus we wisten op 
voorhand dat ze met een adembenemende 
selectie naar BRAFA zouden komen. Het is 
voor alle bezoekers een buitenkans om al 
die werken onder één dak te kunnen zien 
en ik moet zeggen dat ik er zelf ook enorm 
naar uitkijk.”, aldus Michel. 

Belgisch erFgoed
Het Erfgoedfonds – of voluit het Erfgoed-
fonds van de Koning Boudewijnstichting – 
wil het Belgische culturele erfgoed bescher-
men en toegankelijk maken voor het grote 
publiek. De stichting is zelf actief betrokken 
in het aankopen van kunst en ijvert voor 
de uitbreiding van de kunstcatalogus door 
giften en donaties van kunsteigenaars. Een-
maal ze een kunstwerk verwerven, zoekt het 
Erfgoedfonds het museum waar het werk in 
kwestie het best tot zijn recht komt, zodat ie-
dereen ervan kan genieten in optimale om-
standigheden. Communicatieverantwoor-
delijke bij de Koning Boudewijnstichting 
Josse Abrahams: “Wanneer wij een werk in 
handen krijgen, kunnen we niet wachten om 
het ergens tentoon te stellen. In onze eigen 
gangen hangt dus geen kunst. Of toch wei-
nig (lacht).” Ondanks hun kale gangen, is het 
fonds er de laatste 25 jaar in geslaagd – ook 
mede dankzij donaties – om een bijzonder 
waardevol portfolio uit te bouwen. Het fonds 
bezit en beheert zo’n 7000 kunstwerken, 
verspreid over 20 musea. Het Erfgoedfonds 
verkoopt dus geen kunst. Waarom expose-

ren ze dan op BRAFA? “Wij maken graag ge-
bruik van de immer groeiende populariteit 
van BRAFA om onze activiteiten kenbaar te 
maken", vertelt Josse. "Omdat de beurs heel 
wat oprecht gepassioneerde kunst- en antie-
kliefhebbers aantrekt, heeft BRAFA voor ons 
het ideale doelpubliek. Door onze aanwezig-
heid kunnen we hen op de hoogte brengen 
van wat we doen. Dat is nodig, want heel wat 
kunsteigenaars willen hun bezit wel in de 
publieke sfeer brengen, maar beseffen niet 
goed wat hun mogelijkheden zijn. Zo weten 
bijvoorbeeld weinig mensen die kunst geërfd 
hebben dat een gift aan het Erfgoedfonds fis-
caal erg interessant kan zijn.  

kiezen Uit 7000 kUnstWerken
De stichting presenteert dus al jaren een se-
lectie kunstwerken en -objecten op BRAFA. 
Dat zijn elk jaar gewoon de werken die het 
recentst aan de collectie van het Erfgoed-
fonds worden toegevoegd, volgens Anne De 
Breuck, opdrachthouder bij de Koning Bou-
dewijnstichting en verantwoordelijk voor 
het selecteren van de kunstwerken die op 
BRAFA terechtkomen. “Omdat we in 2012 de 
eregast zijn, willen we natuurlijk uitpakken 
met onze waardevolste stukken. Maar met 
400 m² ter beschikking op BRAFA en meer 
dan 7000 kunstwerken om uit te kiezen, is 
het zeker geen gemakkelijke opdracht om 
zo’n shortlist op te stellen. Bovendien was 
het belangrijk om een mooi evenwicht te 
creëren: werken uit de hele geschiedenis, 
werken uit alle hoeken van België en werken 

uit de verschillende disciplines. Daarenbo-
ven wilden we natuurlijk ook onze recent-
ste aanwinsten niet thuis laten. Uiteindelijk 
kozen we voor 22 kunstwerken, stuk voor 
stuk items waar een verhaal achter zit.” Zo 
kan u op BRAFA genieten van een zilveren 
pronkkan en -schaal van Rubens. “Die heb-
ben we in onze collectie kunnen opnemen 
dankzij ridder Bauchau, die het ensemble 
kocht toen het in 2000 werd geveild in Mo-
naco. En gelukkig maar, want geen enkele 
openbare instelling kon op korte tijd de no-
dige middelen vrijmaken om het werk aan 
te kopen”, aldus Anne. Naast het oude zil-
verwerk van Rubens zijn er op BRAFA ook 
een wandtapijt van Hendrik van der Cam-
men, een ring van Henry van de Velde, di-
verse meubelensembles, terracotta’s uit de 
collectie Charles Van Herck, boekbanden 
uit de collectie Michel Wittock en schilde-
rijen van Ensor, Bles, Rassenfosse en Sam 
Francis te zien. Ook een verloren gewaande 
pareerkaars van de Brugse Heilig-Bloedpro-
cessie en de allernieuwste aanwinst van het 
Erfgoedfonds worden tentoongesteld: 32 
muzikale manuscripten van de Belgische 
componist Henri Vieuxtemps. Het geheel 
van documenten werd toevertrouwd aan 
de Muziekafdeling van de Koninklijke Bi-
bliotheek van België, waar het wetenschap-
pelijk onderzocht en later tentoongesteld 
zal worden. Maar eerst gaan de partituren 
dus naar BRAFA.  

BRAFA, van 21 tot 29 januari in tour & taxis, haven-

laan 86c/B in Brussel. info: www.brafa.be.

Unieke Evenepoel
Dankzij de hulp van kunstliefhebbers anne 

en andré Leysen kan het erfgoedfonds ook 

het kinderportret ‘Charles met streepjestrui’ 

uit 1898 presenteren. De kinderen van de 

familie Leysen wilden hun ouders verras-

sen met een schilderij van andré’s favoriete 

kunstenaar Henri evenepoel. Met hun hulp 

kon het erfgoedfonds de nodige middelen 

bijeenbrengen om dit emblematische werk 

van evenepoel aan te kopen. na een periode 

van vruchtgebruik zal het schilderij definitief 

de Belgische publieke collecties vervoegen. 

‘Charles met streepjestrui’ is een apart schil-

derij, mede door de manier waarop Charles 

werd weergegeven. Het geheime zoontje van 

de artiest (evenepoel had een verborgen ver-

houding met zijn nicht Louise) werd geschil-

derd met een ernstige en zwijgende uitdruk-

king in een lege kamer, die de afstand tussen 

vader en zoon zou weerspiegelen. een uniek 

werk in het oeuvre van Henri evenepoel dat u 

op BraFa uitgebreid kan bestuderen. 

Wonder van België
een van de pronkstukken van het erfgoedfonds is zonder 

twijfel de schat van oignies, gedateerd begin 13e eeuw. 

De schat – een 30-tal voorwerpen in edelsmeedwerk in 

mosaanse stijl van de hand van Hugo d’oignies – is uitzon-

derlijk, omdat vrijwel alle stukken bewaard zijn gebleven 

in één collectie (heel wat gelijkaardige werken verdwe-

nen tijdens oorlogen en revoluties). ook het technische 

meesterschap, de graad van verfijning en het zuivere 

detail maken van de schat een item dat alleen maar met 

lovende superlatieven kan worden omschreven. Hij werd 

in 1818 toevertrouwd aan de Zusters van onze-Lieve-

Vrouw in namen. De zusters worden echter een dagje ou-

der en besloten in 2010 alle voorwerpen te schenken aan 

het erfgoedfonds. De schat 

hoort nu bij de permanen-

te collectie van het Musée 

Provincial des arts anciens 

in namen en zal daar voor-

goed toegankelijk zijn. Het 

erfgoedfonds brengt een 

beker mee naar BraFa uit 

de schat, die trouwens een 

van de ‘zeven wonderen 

van België’ is. 

De kunstwerken Die u op De stanD van het erfgoeDfonDs kan bewonDe-
ren zijn allemaal topstukken. talkies koos voor u De blikvangers van De  
tentoonstelling uit. 

Blikvangers

© Henri eVenePoeL: sCHenKinG Van anne en anDré Leysen in 2008, CoLL. KoninG 

BouDewiJnstiCHtinG/ PHiLiPPe De ForManoir.
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kunstzinnig kunstzinnig

Mechels zilverwerk
een object van een grote historische én kunsthistorische waarde is ook de terrine 

met onderschotel die het erfgoedfonds meebrengt naar BraFa. Het ovale 

zilveren stuk uit 1782 is een prachtig staaltje zilverwerk, met exquise details 

als verguld fruit, parelranden, gedrapeerde bloemenguirlandes, rozetten en 

handvatten met plantaardige motieven. Het is een werk van Joannes Cornelius 

Hendrickx, een Mechels zilversmid die het maakte in opdracht van Pierre de 

Meester. De terrine, ook uitgerust met het alliantiewapen van de de Meesters, 

bleef in handen van de familie totdat het erfgoedfonds het verwierf en het 

openbaar erfgoed werd. 

© Joannes CorneLius HenDriCKs: CoLL. FonDs Léon Courtin - MarCeLLe BouCHé, 

KoninG BouDewiJnstiCHtinG, ZiLVerMuseuM sterCKsHoF,  

antwerPen /CHristie’s iMaGes LiMiteD.

© ruBens: sCHenKinG Van Pierre en CoLette BauCHau, CoLL. KoninG BouDewiJnstiCHtinG, ruBensHuis, 

antwerPen. /HuGues DuBois.

Zilveren sierstel  
van rubens

©
 D

eL
a

H
a

u
t:

 C
o

LL
. F

o
n

D
s 

M
iC

H
eL

 w
it

to
C

K
, K

o
n

in
G

 B
o

u
D

ew
iJ

n
st

iC
H

ti
n

G
,

Bi
BL

io
tH

eC
a

 w
it

to
C

Ki
a

n
a

, B
ru

ss
eL

/ L
u

C
 s

C
H

ro
Bi

Lt
G

en
.

Boekband met minimalistisch decor naar een ontwerp van de
Belgische schilder Jo Delahaut.

CadEaU! win één van de 
15 duotickets voor brafa, inclusief 
een geïllustreerde catalogus over de 
beurs en de exposanten. u kiest zelf op welke 
dag (van 21/1 tot 29/1) u uw duoticket wil 
gebruiken. verdere instructies vindt u bij de 
antwoordbon op pagina 141.


