
BERT POPELIER EN

KOEN VAN BOXEM Waakzaamheid geboden Dat is de bood

schap bij veel van de

122 exposerende kunsthandelaars
op de 57ste kunst en antiekbeurs
Brafa in Tour Taxis in Brussel
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Niemand lijdt onder de crisis of
wil dat toegeven maar ze wordt
wel gevoeld De beurs gaat morgen
open voor het grote publiek

De omzet is niet gedaald maar
de sfeer is drukkender Het wiel
draait niet meer vanzelf Klanten

wachten langer voor ze beslissen
tot een aankoop zo vat tapijthan
delaar ChristianVrouyr tevens al
gemeen secretaris van Brafa de si
tuatie samen De beurs is wel een

goed middel om het wiel weerwat
aan te zwengelen Onze aanwezig
heid op de beurs is vooral een
kwestie van visibiliteit van presti
ge Een stand kost al gauw40 000
euro Dat haal je er met de verkoop
hier niet uit maar de aanwezigheid
op de beurs heeft wel later een re
turn Je voelt dat tot drie vier jaar
nadien

Vrouyr biedt op Brafavrij onbe
kende kelims uit Noord Iran aan
meer bepaald uitMazanderan Het
gaat om ragfijne stukken uit het
begin van de 20ste eeuw die niet
als tapijt bedoeld zijn maar als
wandtextiel In Iran behoorden

deze kelims tot de bruidsschat ze
werden er opgeborgen in koffers
Voor een weefsel van 255 op 427
cmwordt 25 000 euro gevraagd

FANTASIERIJK

Brafa is watje noemt een eclec
tische beurs voor elkwat wils uit
alle culturen en tijden met een
licht overwicht van 20ste eeuwse

kunst Wat opvalt is dat de kwali
teit dit jaar bijzonder hoog ligt De
standen lijken haast kleine mini
museums Dat mag je letterlijk

nemen op de opmerkelijke stand
van RonnyVan DeVelde Hij heeft
honderd Belgische
kunstenaars gevraagd
een museumzaal op
schaal 1 7 te creëren
De kunsthandelaar
betaalde elke artiest
de maandwedde van

een conservator 3 000
tot 4 000 euro Het

idee is niet nieuw
maar het project is bij
zonder fantasierijk
Enkele van de gereali
seerde projectenwor
den op Brafa getoond al zijn ze
niet te koop Het leukste is zonder
meer de bijdrage van FrankMaieu
Die kunstenaar die eigenlijk tot de
stal van de Zwarte Panter behoort
heeft het reilen en zeilen van de

Belgische kunstscène in beeld ge
bracht Zo ziet men er onder meer

Jan Hoet met vele armen gesticu
leren Luc Tuymans als een super
man boven iedereen zweven ge
dragen dooreen ballonvan geld en
Wim Delvoye die naakt en ge
knield door een varkenwordt ge
tatoeëerd VoorVan DeVelde heeft
de crisis vooral demaniervanwer

ken veranderd Ook galeristen
moeten evenementen voor hun

zaak creëren Wie de hele dag op
zijn stoel zit in afwachting van
klanten gaat het niet meer halen
De stand van Van De Velde werd

tijdens de openingsavond metveel
interesse bezocht door Paul baron

Buysse en zijn echtgenote De cap
tain of industrie een trouwe be

zoekervan Brafa het zich somber
uit over de economie Ik begrijp
dat veel galeriehouders de toe
komst met een bang hart tegemoet
zien Ik doe dat ook Voor eind

2013 begin 2014 zie ik weinig be
terschap

Gelukkig is er nog
kunst om de somber

heid te verjagen De
jonge antiquair Klaas
Muller brengt mis
schienwel het absolu

te topwerk van de
beurs een perfecte
gewassen inktteke
ning van Peter Paul
Rubens 1577 1640
met de voorstelling
van Pinksteren De te

kening 300 op 201 mm zou ge
diend nebben als ontwerp voor een
gravure Hetwerk is eigenlijk niet
te koop zegt Muller Daarmee
wordtwellicht bedoeld dat over de

verkoop langdurig moet worden
onderhandeld Muller voelt als

antiquairwel degelijk de crisis In
mijn galerie in Brussel zijn er min
der passanten danvroeger De par
ticulieren kopen steeds meer zelf
op veilingen waarmee ze de tus
senpersoonvan de kunsthandelaar
ontwijken Daardoor kunnen ze
goedkoper een kunstwerk ver
werven maar ze lopen een risico

wat betreft de waarde en de echt
heid

ETHNISCHE KUNST

Op Brafa is de ethnische kunst
dit jaar opmerkelijk goed verte

genwoordigd door zes standhou
ders Bij Claes Gallery uit Brussel
bijvoorbeeld die vorigjaar een in
drukwekkende spijkerfetisj toon
de is nu een verbluffende Ekoi
monoliet uit Nigeria te zien De on
geveer 2 meter grote sculptuur
gekapt uit harde steen stelt een
fallussymbool met ogen voor Het
object waarvoor meer dan 100 000

euro wordt gevraagd is duizend
jaar oud

Een boeiende stand op de beurs
is die van OscarDeVos die moder
ne schilderkunst brengt De drie
topwerken zijn doeken van Frits
Van den Berghe 790 000 euro
James Ensor 690 000 euro en
RikWouters 1 450 000 euro De
hoge vraagprij s voorWouters heeft
ermee te maken dat er zelden of

nooit een schilderij van hem op de
kunstmarkt wordt aangeboden

Er is ook hedendaagse bravoure
op de beurs te zien De stand van
Guy Pieters wordt beheerst door

werken van Jan Fabre Naast een

witmarmeren sculptuur van her
senen is ervan deze succesrijke he
dendaagse kunstenaar een nieuwe
reeks keverschilderijen te zien die
Hommage au Congo Beige wordt
genoemd Op elk werk 2 80 bij
2 20 meter groot wordtmet tegen
elkaar gekleefde tropische kevers
een glimmend beeld van Congo
opgehangen Elkwerk is gemaakt
op drie exemplaren en kost
325 000 euro

Brafa opent morgen voor het grote publiek
en loopt tot 29 januari
www brafa be
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