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Nederland heeft de PAN en de TEFAF, België

heeft de BRAFA. De Brussels Art Fair is de eerste

internationale kunstbeurs van het jaar 2014 en

vindt plaats van 25 januari tot en met 2

februari 2014 .

Verzamelaars en kunstminnaars

Heel wat verzamelaars en -professionals kijken

er met grote belangstelling naar uit. Voor 2014

brengt BRAFA 131 exposanten samen: 51

Belgische (38%) en 80 internationale handelaars

(62%) uit meer dan een twaalftal landen: Canada,

Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-

Brittannië, Hongarije, Italië, Japan, Luxemburg,

Monaco, Nederland, Oostenrijk, Spanje, de

Verenigde Staten en Zwitserland. Ook juwelen spelen een grote rol op deze kunstbeurs, er zijn

oude, gesigneerde exemplaren, maar ook modern vormgegeven juwelen en Fine Jewelry.

Nieuwkomers 2014

Elke editie van de BRAFA brengt ook weer nieuwe kunstgalerieën. Dit jaar tekenden heel wat

nieuwkomers: James Bauerle Kunsthandel (Kopenhagen), Carpenters Workshop Gallery

(Londen), Cité de la Céramique  (Sèvres), Yann Ferrandin (Parijs), Foundation Fine Art SVB

(Montreux), Willy Huybrechts (Parijs), Kovacek Spiegelgasse  (Wenen), Lux Art Consulting

(Luxemburg), Robertaebasta  (Milaan), Pierre Segoura  (Parijs) of Costermans (Brussel). Deze

laatste viert tijdens BRAFA zijn 175ste verjaardag. Bezoekers zullen ongetwijfeld ook blij verrast

zijn met de komst van de galerieën Michel Descours (Lyon), Bernard Dulon (Parijs), Jan

Roelofs (Maastricht), Schoffel-Valluet (Parijs), Seghers (Oostende) en Tradart (Genève –

Brussel).

Een twintigtal specialiteiten komen aan bod, waaronder archeologie, antieke kunsten, primitieve

kunsten, meubelen, schilderijen en tekeningen, sculpturen, edelsmeedkunst, juwelen, Aziatische

kunsten, vloer- en wandtapijten, antieke boeken, keramiek en uiteraard ook porselein, oude

munten en curiosa. Over het algemeen is er

een evenwicht. Maar de klassieke meesters en

het 20ste-eeuwse design –steeds populairder

– mogen op extra versterking rekenen. De

specialisten van de primitieve kunsten worden

anderzijds krachtig ondersteund door de

aanwezigheid van het Koninklijk Museum voor

Midden-Afrika van Tervuren.

Opening op 24 januari

De openingsavond ‘BRAFA Exclusive’ is gepland

op 24 januari 2013. Het gebeuren staat onder

het teken van de vriendschap tussen Frankrijk

en België en krijgt de Hoge Bescherming van

de Heer Bernard Valero, Ambassadeur van

Frankrijk in België. Bezoek ook de nieuwe, zeer

gebruiksvriendelijke site om alvast in de stemming te komen.

www.brafa.be

Foto’s: Boven: Bij Chamarande – Cartier wapenbroche in platina gezet met briljanten en

multicolour saffieren, circa 1935.

Onder: Bij Leysen – Ring met een Flawless smaragdgeslepen diamant (8,32 crt.) gezet met

diamanten op de schenen
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