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BRAFA
 De kunst van Brussels Art Fair 

 

De eerste grote internationale kunst- en 
antiekbeurs van 2014 vindt traditioneel 
plaats in Brussel. BRAFA, dit jaar voor de 
59ste keer gehouden, presenteert een breed 
scala aan exposanten en specialiteiten. Een 
voorproefje. 

Begonnen in 1955 is Brussels Art Fair -oftewel 
BRAFA- een van de oudste beurzen ter wereld. Het 
initiatief om een ‘salon van antiquairs’ op te rich-
ten, kwam van Charles van Hove, sinds vele jaren 
voorzitter, en Mamy Wouters, ondervoorzitter, 
van de Kamer van de Antiquairs van België. De 
allereerste editie werd gehouden in Zaal Arlequin 
van Galerij Louiza en heette toen nog Antiekbeurs 
van België of Foire des Antiquaires de Belgique. 
De beurs werd georganiseerd in navolging van 
destijds vermaarde verkoopexposities als The 
Grosvenor House Art & Antiques Fair in Londen en 
de Oude Kunst en Antiekbeurs te Delft.
De Belgische versie bleek een succes en vond sinds-
dien elk jaar plaats. Omdat het aantal bezoekers en 
deelnemende antiquairs zienderogen toenam en 
ook de diversiteit aan tentoongestelde kunstobjec-
ten steeds groter werd, moest uitgeweken worden 
naar een ruimere locatie. Dat werd, vanaf 1967, 
het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. 

Welkome uitbreiding
Tot halverwege de jaren negentig was de beurs 
een nationale aangelegenheid; de ongeveer vijftig 
deelnemers waren lid van de Koninklijke Kamer 
van de Antiquairs. In 1995 volgde een -volgens de 
Belgische antiquairs revolutionaire- ommezwaai. 
Toenmalig voorzitter Christian de Bruyn besloot 
de beurs open te stellen voor exposanten van bui-
ten de landsgrenzen. 

Met deze welkome uitbreiding werd het Paleis 
voor Schone Kunsten al snel te klein en in 2004 
verhuisde de beurs naar een nieuwe locatie: 
Tour & Taxis, in het hart van Brussel. Dit histo-
rische industriële complex, aan het kanaal van 
Willebroek, verrees rond 1903 volgens de plannen 
van architect Van Humbeek en diende oorspron-
kelijk voor de opslag van transitgoederen. Het 
biedt een zee aan ruimte. Met circa 130 deelne-
mers uit binnen- en buitenland op 15.400 m² had 
de ‘Antiekbeurs van België’ inmiddels een steeds 
internationaler karakter gekregen. Omdat boven-

Emile Claus 'Noon break' 
(circa 1890).

Er zijn handelaren 
uit zestien landen
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Locatie
Tour & Taxis 
Havenlaan 86c
1000 Brussel 
België 
+32 (0)2 513 48 31 (Antiekbeurs van België) 
www.brafa.be 

Data en tijden
Van zaterdag 25 januari t/m zondag  
2 februari 2014 van 11.00-19.00 uur  
(op donderdag 30 januari tot 22.00 uur).

Entree
€ 20,- 
Groepen vanaf 10 personen of  
bezoekers t/m 26 jaar € 10,- p.p.
Kinderen tot 12 jaar vrij entree.
Catalogus (600 pagina’s) € 10,-

En verder
Elke beursdag worden speciale, gratis  
toegankelijke activiteiten georganiseerd:  
nieuw dit jaar is de conferentiecyclus,  
met voordrachten van internationaal  
gerenommeerde sprekers (steeds om  
14.30 uur) en als vanouds worden ook  
rondleidingen gegeven (om 15.30 uur). 
De locatie is goed bereikbaar met openbaar 
vervoer: per trein naar het Noordstation.  
De loopafstand is circa 20 minuten, bus 14  
en bus 245 stoppen bij halte Tour & Taxis. 
Ook bewaakt parkeren is mogelijk (€ 5,-).  
In het beursgebouw zijn verschillende  
gastronomische voorzieningen aanwezig.

dien naast het vertrouwde antiek ook moderne en 
hedendaagse kunst een plek op de beurs veroverd 
hadden, volgde in 2007 de naamsverandering in 
Brussels Art Fair.  

Nieuwkomers
BRAFA presenteert nu handelaren met de meest 
uiteenlopende specialiteiten, uit zestien verschil-
lende landen. Ook jonge galeries zijn aanwezig. 
Ze staan echter niet in een afgebakende arena, 
maar juist tussen de ‘gevestigde’ collegae in. En 
stuk voor stuk hebben ze al een zekere naam 
opgebouwd, op andere beurzen of bij verza-
melaars. Wat door de jaren heen niet veran-
derd is, is de keuringsprocedure. Alle voorwer-
pen worden vooraf beoordeeld door het Comité 
van Deskundigen, dat bestaat uit onafhankelijke 
experts, voornamelijk museumconservatoren en 
kunstwetenschappers. 

In 2014 biedt BRAFA een podium aan 131 expo-
santen: 51 uit België, de andere deelnemers 
komen uit landen als Italië, Japan, Duitsland, 
Canada en de Verenigde Staten. De nieuw- 
komers van dit jaar zijn onder meer James  
Bauerle Kunsthandel (Kopenhagen), Carpenters 
Workshop Gallery (Londen) en Cité de la 
Céramique (Sèvres). 
Het aanbod is veelzijdig: van archeologie, edel-
smeedkunst, munten en vloer- en wandtapijten 
tot antiquarische boeken, keramiek, meubels 
en Aziatische kunst. Maar specialisten op het 
gebied van fotografie, stripverhalen en gravures 
zijn eveneens aanwezig. Hoewel de verdeling 
vrij gelijkmatig is, blijken met name de klas-
sieke meesters en 20ste-eeuwse toegepaste kunst 
momenteel populair. Ook etnograficahandelaren 
zijn zoals altijd goed vertegenwoordigd.

Breed publiek
Traditiegetrouw wordt elk jaar hulde gebracht aan 
een grote Belgische culturele instelling. Eregast 
van deze editie is het Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika (KMMA) in Tervuren. Het KMMA, 
gehuisvest in een koloniaal gebouw uit 1910, geldt 
wereldwijd als een van de belangrijkste instel-
lingen gewijd aan Afrika. Het stelt natuur- en 
menswetenschappelijke collecties tentoon en is 
tegelijkertijd een instituut voor wetenschappelijk 
onderzoek. Op dit moment is het museum geslo-
ten voor een grondige renovatie, die drie jaar in 
beslag zal nemen. Speciaal voor de bezoekers 

Van linksboven met de 
klok mee: Zilveren lamp 
uit de beginperiode van 
het Romeinse Keizerrijk, 
Edgard Maxence 'Na 
de overwinning' (1903), 
eikenhouten sculptuur 
(Brabant, vermoedelijk 
Brussel, circa 1520) en 
Henri-Edmond Cross (1856-
1910) 'Zicht op Venetië'.

Het streven is  
dat men alle stands 

op één dag kan 
bekijken

BRAFA 2014

van BRAFA heeft het KMMA een tijdelijke expo-
sitie samengesteld, onder de titel Merkwaardige 
collecties. Daarin worden vermaarde en minder 
bekende stukken getoond die het museum naam 
hebben gegeven of die mede van invloed zijn 
geweest op de beeldvorming van Afrika. Te zien 
zijn onder meer sculpturen, sieraden, totems en 
zeldzame maskers -sommige werden niet eerder 
tentoongesteld. 
BRAFA richt zich op een breed publiek. Ervaren 
of beginnend, verzamelaar of ‘gewoon’ liefheb-
ber. De editie van 2013 trok 48.135 bezoekers 
uit binnen- en buitenland. Een recordaantal. Het 
aantal exposanten zal niet veel verder worden uit-
gebreid. Het streven is dat mensen op hun gemak 
alle stands binnen één dag goed kunnen bekijken, 
zonder de concentratie te verliezen. Zo blijft de 
beurs wat zij vanaf de beginjaren is geweest: toe-
gankelijk en sfeervol, voor iedereen die wil genie-
ten van kunst, antiek en vormgeving.

 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

