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I
n een tijd waar de kunstwereld creatiever dan ooit moet zijn om te overleven, heeft
BRAFA (25 januari t/m 2 februari 2014) op zijn zachts gezegd iets ‘paradoxaals’. Er
is immers geen spoortje crisis te ontwaren op de 59ste editie van Brussels Art Fair,
waar bontjassen en Chaneltassen driftig op zoek zijn naar een Warhol zeefdruk of
een Nana van Niki de Saint Phalle. De wetenschap dat de verhoudingen zo scheef
liggen is enigszins wrang.

 Kunst is voor iedereen
Ironisch genoeg beschouwde dezelfde Niki de Saint Phalle (1930-2002), die duidelijk geliefd is
onder het publiek, de galerie als ultiem middel om de elite te exploiteren. Met het verdiende
geld zou ze vervolgens publieke werken maken die voor iedereen beschikbaar waren.
Anarchistische kunst, kunst voor iedereen los van hiërarchieën en inkomens, dat ideaal lijkt
nu ver weg. Die sluier van onrechtvaardigheid en megalomanie die over BRAFA hangt is het
enige jammerlijke aan de beurs, want qua kunstcollecties is het een walhalla voor elke
kunstliefhebber, rijk én arm.

Pandora’s doos
De jaarlijkse kunstbeurs, die 131 exposanten wereldwijd samenbrengt, verwacht dit jaar maar
liefst 50.000 bezoekers te trekken. De inrichting is huiselijk, de sfeer gemoedelijk.
Vloertapijten, planten, gedempt licht en ritselende gordijntjes maken van BRAFA een grote,
gezellige huiskamer. In de hallen van Tour & Taxis in Brussel wordt de doos van Pandora
geopend. Archeologische vondsten, hedendaagse kunst, grote namen, nieuwkomers, high art,
low art: op BRAFA komt alles samen. De idyllische landschappen van de Brueghels worden
gecombineerd met kijkdozen van Jan Fabre, optische illusies van Vasarely, peperduur
porselein en curiosa als Siamese biggetjes op sterk water.

Opvallend geliefd is de stripreeks De Kat van de Belgische cartoonist Philippe Geluck (1954).
Om Het martelaarschap van de kat, een cartoon van een kat doorzeefd met pijlen, zoals de
heilige Sebastiaan, moet elke bezoeker lachen. Ook prominent aanwezig zijn de
surrealistische kunstenaars uit België zoals Paul Delvaux (1897-1994), van wie een
mini-expositie wordt gehouden. Bij uitstek anarchistische kunst overigens: voor  de ‘paus van
het surrealisme’, schrijver André Breton (1896-1966), was de anarchistische wereld gelijk aan
de surrealistische.

Out of the box 
Het doel van BRAFA is verkopen, dat moge geen verrassing zijn. Toch heeft de organisatie de
moeite genomen om méér te doen: namelijk de bezoeker met andere ogen naar kunst te
laten kijken en het stugge canon open te breken. Een goed voorbeeld daarvan is een
realistisch stilleven van ‘pop-art’ kunstenaar Peter Blake (1932) dat men bijna voor een
zeventiende eeuws werk van Juan de Zurbarán (1620-1649) zou aannemen. ‘Alles verandert,
niets gaat ten gronde’, is in dit geval een toepasselijke uitspraak van Pythagoras. Minder
hokjesdenken, meer dwarsverbanden. BRAFA biedt naast een uitgebreid scala aan
kunstobjecten een kijkje out of the box om je horizon te verbreden.

En toch…
Kunst verkoopt goed, terwijl de kunstsector wegbezuinigd wordt. Kunst staat in hoog aanzien,
terwijl de doorsnee kunstenaar geen droog brood kan zijn verdienen met zijn werk. Het
gevoel dat er iets niet klopt, alle pracht en praal ten spijt, wringt op deze verder excellente
beurs.
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