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BRAFA 
een reis door tijd en ruimte

Het nieuwe jaar is pas echt begonnen wanneer BRAFA van start is gegaan. Brussel, 
sowieso al een internationaal trefpunt, doet er tijdens de negen dagen dat Bel-
gië’s kunst- en antiekbeurs nummer één duurt, nog een schepje bovenop. Maar 
liefst 131 gerenommeerde exposanten, waarvan 62% van buiten België komt 
– onder wie twee uit Nederland: Jan Roelofs en Floris van Wanroij – komen van 
25-01 t/m 02-02 naar de hallen van Tour & Taxis. En misschien zorgen zij er samen 
voor dat BRAFA het symbolische aantal van 50.000 bezoekers haalt.

“Elke journalist stelt steevast dezelfde vreselijke vraag”, klaagt voorzitter Harold 
’t Kind de Roodebeke, “wat voor nieuws mogen we op de komende BRAFA 
verwachten?” Daarop heeft hij het volgende eenvoudige antwoord klaar: “He-
lemaal niets. Alles is goed zoals het is.” Dit is echter niet helemaal waar. Dat het 
goed gaat, bewijst het recordaantal van 48.000 bezoekers in 2013. Zij kwamen 
uit binnen- en buitenland, aangetrokken door de bijzondere en gegarandeerde 
kwaliteit van de deelnemers en hun stukken. Voor de editie van 2014 zijn de ver-
wachtingen niet minder hoog gespannen, maar er zijn toch enkele kleine punten 
waarin zij afwijkt van die van 2013. Allereerst zal de ‘Man met de blauwe tulband’ 
van Van Eyck niet langer het affiche van de beurs sieren. De volledige vormgeving 
van BRAFA is vereenvoudigd en dit wordt doorgetrokken op de nieuwe web-
site. Voorts zullen de – even fel bewonderde als verguisde – tapijten van Julien 
Colombier vervangen worden door een ontwerp van een van de studenten van 
de Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre, waarvoor een wed-
strijd werd uitgeschreven. Daarnaast lanceert BRAFA een gloednieuwe en gratis 
lezingencyclus. Deze wordt dagelijks om 14u30 gegeven en laat sprekers met 
internationale faam aan het woord over verzamelen. Tot slot is er nog de eregast 
van 2014. Het museum dat deze keer het publiek van BRAFA welkom mag heten 
op een speciale tentoonstelling het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika van 
Tervuren. Dit sluit op 2 december de deuren voor renovatiewerken die tot 2017 
zullen duren. Een klein deel van hun enorme collectie krijgt echter een tijdelijke 
plek op BRAFA en zal er voor een vleugje exotiek zorgen. En daarmee zijn we op- 
nieuw bij de conclusie dat BRAFA een wonderlijke smeltkroes is, met een rijke va- 
riatie aan objecten uit alle continenten én uit alle tijdperken. Flaneren langs de vele 
stukken staat gelijk aan het maken van een fabelachtige reis door tijd en ruimte. (ll)

boven   Gedragen door hun vleugels, maken de vliegen-
de beestjes die Jan Van Kessel de Oude hier geschilderd 
heeft, elke dag meerdere reizen. Op dit olieverfpaneeltje 
(13,5 x 11 cm) staan kevers, vlinders en een libel. Prijsindi-
catie: € 100.000-150.000. Jan Muller Antiques (Gent)
rechtsboven  Ben Swildens (°1938), ‘Iron Wave’, 2013.  
Gepolijst inox. 100 x 120 x 100 cm. Prijsindicatie: € 50.000. 
Hélène Bailly Gallery (Parijs)
onder   Deze Maria met Kind voert ons terug naar het 
middeleeuwse Ulm in Duitsland. Mogelijk is deze linden- 
houten sculptuur van 110 cm een werkstuk van de 
beroemde Michel Erhart van Ulm, dat hij voor 1500 zou 
hebben gemaakt. De compositie is mooi uitgebalan-
ceerd en de figuren goed geproportioneerd. Grote stuk-
ken van de originele polychromie zijn nog aanwezig, 
maar de gezichten van moeder en kind zijn later bijge-
werkt. Prijsindicatie: € 165.000. Elmar Robert Medieval 
Art (Keulen)
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boven   Francesco Fontebasso (1707-1769), ‘De ontvoering van 
Europa’, 1740-’50, Venetië. Olie op doek. 39 x 63 cm. 
Prijsindicatie: € 125.000. F. Baulme Fine Arts (Parijs). 
links   Dit uitzonderlijke en opvallende jachtservies werd 
gemaakt door de manufactuur van Dagoty (Parijs) rond 1810. 
Het werd cadeau gegeven aan een belangrijk, doch onbe-
kend iemand. In 1953 dook het op in Londen, waarna het in 
de collecties van Karl Lagerfeld terechtkwam. In 2000 werd 
het opnieuw verkocht en belandde het in een Belgische col-
lectie. In België kent men slechts één andere theekan in de 
vorm van de kop van een wild zwijn. Hier bestaat het servies 
uit een koffiekan, een theekan, een melkkan, een suikerpot, 
een punchbowl en tien kop-en-schotels, alle rijkelijk verguld. 
Prijsindicatie: boven € 50.000. N. Ikodinovic & Co. (Brussel)

linksonder   Deze hoge étagère of ‘Kazaridana’ (89 x 100 x 39 cm) staat volledig in het teken van ‘reizen’. 
Met opmerkelijke verfijning werden zowel boven- als onderaan de verschillende etappes van de To-
kaidoroute (de weg tussen Tokyo en  Kyoto, eveneens bekend van de prenten van Hiroshige) weerge-
geven, alsook een lange stoet van samoerai. Op een decor van zwarte lak ‘Ro-iro’ werden met gouden 
lak ‘Hira Maki-e’ – in verschillende tinten! – de figuren en geanimeerde landschappen aangebracht. 
Prijsindicatie: € 28.000. Gallery Tanakaya (Parijs).   
rechtsonder   Monica Guggisberg (°1955) en Philip Baldwin (°1947), ‘Ebony and Gold Voyager’, 2011. Ge-
blazen en geslepen glas, geborsteld brons. Unicum. 110 x 22 cm. © Foto : Christoph Lehmann. Prijsindi-
catie: € 15.000-18.000. Marc Heiremans (Brussel).


