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brafabrafa

een reis doorheen tijd en ruimte
Het nieuwe jaar is pas echt begonnen wanneer BRAFA van start gegaan is. Brussel, dat sowieso al 
een internationaal kruispunt is, doet er tijdens de negen dagen dat België’s nummer één kunst- en 
antiekbeurs duurt, nog een schepje bovenop. Maar liefst 131 exposanten van renommee, waarvan 
er 62% van buiten België komt, zakken van 25-01 t/m 02-02 af naar de geklasseerde hallen van Tour & 

Taxis. En misschien bereiken ze samen dat BRAFA de symbolische kaap van 50.000 bezoekers rondt.

TEksT: Liesbeth Langouche

‘Elke journalist stelt steevast dezelfde 
vreselijke vraag”, klaagt voorzit-
ter Harold ’t Kind de roodebeke: 
“Wat voor nieuws mogen we op de 

komende brafa verwachten?” Daarop heeft hij 
het volgende eenvoudige antwoord klaar: “Hele-
maal niets. alles is goed zoals het is.” Dit is echter 
niet volledig waar. Dat het goed gaat, bewijst de 
recordopkomst uit 2013 van 48.000 bezoekers. 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 verwachtingen niet minder hoog ge-
spannen, maar er zijn toch enkele kleine punten 
waarin zij afwijkt van die van 2013. Vooreerst zal 
de ‘Man met de blauwe tulband’ van Van Eyck 
niet langer de affiches van de beurs sieren. De vol-
ledige vormgeving van brafa is vereenvoudigd, 
en dit wordt doorgetrokken in de nieuwe website. 
Voorts zullen de – even fel gesmaakte 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 wedstrijd werd uitgeschre-
ven. Daarnaast lanceert brafa een gloednieuwe 
en gratis lezingencyclus. Deze gaat dagelijks om 
14u30 door 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 mag vergasten 
op een speciale tentoonstelling is het Koninklijk 
Museum voor Midden-afrika van Tervuren. Dit 
sluit op 2 december de deuren voor renovatiewer-
ken die tot 2017 zullen duren. Een deeltje van hun 
enorme collectie krijgt echter een tijdelijke plek op 
brafa en zal er voor een vleug exotiek zorgen. 
En daarmee zijn we opnieuw bij de vaststelling dat 
brafa een wonderlijke smeltkroes is, met een 
rijke variatie aan objecten uit alle continenten én 
uit alle tijdperken. flaneren langs de vele stuk-
ken staat gelijk aan het maken van een fabelach-
tige reis doorheen tijd en ruimte.
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M e e r  w e t e n

galerie des Modernes (Parijs) 
Paul Delvaux, ‘Les Deux sœurs’, 1983. 
Olie op papier op doek. 73 x 54,7 cm.
Dit schilderij betreft één van Delvaux’ 
laatste werken. Ofschoon de achter-
grond wel een aanwijzing geeft van de 
periode waarin dit weergegeven mo-
ment zich afspeelt, creëerde Delvaux 
doelbewust een tijdloosheid door de 
vrouwen naakt af te beelden. Op die 
manier is hun kledij geen tijdsindicatie, 
en uiteraard refereren zij aan het antie-
ke ideaalbeeld. Zoals vaak bij Delvaux, 
speelt het nachtelijke uur en de maan 
een hoofdrol: kijkend naar deze vrou-
wen waant ook de toeschouwer zich in 
de verstilling en poëzie van de nacht.
Prijsindicatie: minder dan 
€ 200.000

Jan Muller antiques (gent) 
Gedragen door hun vleugels, maken de vliegende 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. Een dergelijk onderwerp met 
insecten is vrij zeldzaam en heel gezocht door verzamelaars 
en handelaars over de hele wereld.
Prijsindicatie: € 100.000-150.000

galerie serge schoffel (brussel)
De thematentoonstelling over de 
Fon-sculpturen uit Benin is op zich 
een invitatie tot reizen naar het on-
gerepte en mysterieuze Afrika met 
haar eeuwenoude rituelen. Anders 
dan bij de meeste Afrikaanse volken, 
waar hout het belangrijkste materiaal 
is, bestaan de fetisjbeelden bij de Fon 
grotendeels uit bloed, vet, textiel, 
veren, twijgjes,… Het hier afgebeelde 
beeld is een ‘kennessi-botchio’: bij de 
Fon worden alle menselijke sculpturen 
‘botchio’ – ‘bo’=magie, ‘tchio’=kadaver, 
en samen refereert het aan de voorou-
ders – genoemd, maar dit beeld heeft 
een specifiek beschermende functie 
tegen hekserij.
Prijsindicatie: € 35.000

n. ikodinovic & co. (brussel)
Dit uitzonderlijke en opvallende jachtservies werd gemaakt door de manufactuur 
van Dagoty (Parijs) rond 1810. Het werd cadeau gegeven aan een belangrijk, doch 
ongekend 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 collectie. In België kent men slechts één andere theekan in de vorm 
van een everzwijnkop. Hier bestaat het ensemble uit een koffiekan, een theekan, 
een melkkan, een suikerpot, een punchbowl en tien tassen en ondertassen, alle 
rijkelijk verguld.
Prijsindicatie: boven € 50.000

berko Fine Paintings (Knokke-heist)
René Reinicke’, Het geanimeerd diner’, ca. 1890. Olieverf op karton. 42 x 62 cm. 
Dit schilderij neemt ons mee terug in de tijd van de gekostumeerde bals en dito 
diners. Adembenemende baljurken, feestelijk uitgedoste gasten en elegante, quasi 
mysterieuze dames in een prachtig decor waar de champagne rijkelijk vloeit en er 
wordt gelachen en gedanst!
Prijsindicatie: € 80.000

axel Vervoordt (wijnegem)
Hoewel deze geglazuurde aardewerken kruik (46 x 46 x 46 cm) er, deels door haar 
beschadigde uiterlijk, eeuwenoud uitziet, is zij een werkstuk van de hedendaagse 
Japanse keramist shiro Tsujimura (Japan, 1947). Op een innovatieve manier gebruik 
makend van de oeroude Japanse technieken, geeft hij zijn creaties een monumen-
taliteit mee die tijdloos en dus ook steeds eigentijd is.
Prijsindicatie: € 12.000

galerie ab (Parijs)
Roberto Matta (1911-2002), ‘Hommage aan Max Ernst’, ca. 1973-’74. Olie op doek. 137 
x 120 cm.
De ‘reis’ is in dit werk op verschillende niveaus aanwezig. Ten eerste verliet Matta 
reeds op jonge leeftijd zijn vaderland Chili voor Frankrijk, waar hij opgenomen 
werd door de surrealisten. Ten tweede is er de kooi, een karakteristiek motief voor 
Max Ernst. De vogel werd door de Duitse kunstenaar gebruikt als zijn alter ego, en 
symboliseert het weggaan naar andere oorden, maar ook de vrijheid van de artiest 
(die uiteraard gehinderd wordt door de kooi). Ten derde speelt bij Matta ook steeds 
het imaginaire reizen een rol: “quelque part entre le connu et l’inconnu, entre la 
réalité et l’imaginaire. Là où commence la poésie.”
Prijsindicatie: € 110.000
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F. baulme Fine arts (Parijs)
Francesco Fontebasso (1707-1769), ‘De ontvoering van Europa’, 1740-’50, Venetië. Olie 
op doek. 39 x 63 cm.
Europa, de dochter van de Fenicische koning Agenor, wordt tegen haar wil mee-
genomen door Jupiter. In de gedaante van een stier verleidt hij haar met mooie 
bloemen om haar te ontvoeren. Dit thema is ontleend uit de ‘Metamorfoses’ van 
Ovidius, die vanaf de 16e eeuw een grote inspiratiebron waren. De verhalen over de 
antieke goden en hun driften waren dankbaar materiaal voor schilderijen met een 
zekere erotische ondertoon, die toch toelaatbaar was.
Prijsindicatie: € 125.000

Lux art consulting (Luxemburg)
Johannes Lingelbach (1622-1674), ‘Italiaans landschap’. Olie op doek. 64,5 x 53 cm.
Alles in dit 17e-eeuwse schilderij ademt reizen uit: het stelt het vertrek voor van een 
schip in een Italiaanse haven, en dit gezien door de ogen van een Nederlander die 
er zelf op reis was.
Prijsindicatie: € 90.000

elmar robert Medieval 
art (Keulen)
Deze Maria met kind voert ons 
terug naar het middeleeuwse 
Ulm in Duitsland. Mogelijk is 
deze lindenhouten sculptuur 
van 110 cm een werkstuk van 
de beroemde Michel Erhart 
van Ulm, dat hij voor 1500 zou 
hebben gemaakt. De compo-
sitie is mooi uitgebalanceerd 
en de figuren goed gepropor-
tioneerd. Grote stukken van de 
originele polychromie zijn nog 
aanwezig, maar de gezichten 
van moeder en kind zijn later 
bijgewerkt.
Prijsindicatie : € 165.000

galerie rive gauche (Parijs)
Andy Warhol  (1928-1987), ‘Mark Leibovitz’, 1977. Acryl en drukinkt op canvas. 102 x 102 cm. 
In de jaren ’70 maakte Andy Warhol een serie portretten van rijke zakenmannen, societyfiguren en 
kunstberoemdheden, die allen onsterfelijk gemaakt wilden worden door hem. In datzelfde decen-
nium begon Warhol te werken met een nieuwe druktechniek, die de voorstelling abstracter, minder 
precies weergeeft. Dit portret van Mark Leibovitz, met zijn overvloeiende kleuren en ietwat wazig 
beeld, weerspiegelt het efemere karakter van een unieke periode, en is de visuele echo van het nihi-
listische adagio van Warhol: ‘Live fast, die young and leave a good-looking corpse’.
Prijsindicatie : € 250.000-300.000

galerie grand-rue (genève)
salomon Corrodi (Fehraltorf 1810-1892 Como), ‘Zicht op het aqua-
duct van Aqua Claudia, Rome’, 1869. Aquarel en potlood op velijn. 
42,1 x 63,2 cm.
Deze aquarel van Corrodi evoceert perfect de Grand Tour sou-
venirs die de gefortuneerde Europese jongelingen met zich 
mee naar huis brachten. Rome was een verplichte stop op deze 
befaamde ‘studiereis’, en de toeristen – letterlijk zij die de Tour 
deden – keerden niet naar hun thuisland terug zonder illustraties 
om zich de prachtige zichten op de door hen bezochte steden en 
landschappen te blijven herinneren. 
Prijsindicatie: ± € 20.000

Marc heiremans (brussel)
Monica Guggisberg (°1955) en Philip Baldwin (°1947), ‘Ebony and Gold Voyager’, 2011. 
Geblazen en geslepen glas, geborsteld brons. Unicum. 110 x 22 cm. 
© Foto : Christoph Lehmann.
De boot van dit duo glaskunstenaars roept onvermijdelijk het beeld van reizen op. 
Gebruikt om zaken te transporteren of om kleine en grote expedities te maken, is 
dit universele voertuig in deze gestileerde vorm een metafoor voor het reële en 
imaginaire reizen.
Prijsindicatie: € 15.000-18.000

helena Markus antique Japanese screens (Milaan)
kanō school, tweedelig kamerscherm met de afbeeldingen van ganzen in een 
waterplas. Momoyama periode (1568-1615), 16e eeuw. Inkt, minerale en organische 
kleurstoffen alsook gofun (oesterschelppoeder) op bladgoud. 171 x 188,5 cm.
De zuidwaartse migratie van de wilde gans (kari) tijdens de herfst was een zodanig 
gekend fenomeen in het traditionele Japan dat de 8e maand gekend stond als 
‘kanraigetsu’, de maand van de terugkeer van de ganzen. Dit leidde ertoe dat het 
motief van de trekkende gans populair werd in de schone en toegepaste kunsten. 
Waarschijnlijk is dit overvloedig vergulde kamerscherm het werk van een kunstenaar 
uit het atelier van de meester kanō Eitoku.
Prijsindicatie: ± € 70.000

galerie cento anni 
(brussel-Parijs)
Demetre H. Chiparus (1886-
1947), danseres. Brons en 
ivoor op een sokkel van 
onyx. Hoogte 47 cm. Net als 
diens maker, heeft ook dit 
beeldje een historie van rei-
zen achter de rug. In Frank-
rijk gemaakt, werd het ver-
kocht aan een Engelsman, 
die het op zijn beurt aan 
een Japanner verkocht. Chi-
parus was een Roemeens 
kunstenaar, die in 1909 naar 
Italië vertrok om er beeld-
houwkunst te studeren in 
Firenze. In 1912 verhuisde hij 
naar Parijs, waar hij kennis 
maakte met de wervelende 
Ballets Russes. Vele van zijn 
chryselefantinen beelden 
zijn dan ook geïnspireerd op 
de dans.
Prijsindicatie: € 55.000

hélène bailly gallery (Parijs)
Ben swildens (°1938), ‘Iron Wave’, 2013. 
Gepolijst inox. 100 x 120 x 100 cm. 
Deze oneindige werveling, zonder begin 
of einde, lijkt bevroren in de tijd. Maar 
door het spiegelend oppervlak, waarin 
we onszelf kunnen aanschouwen, wor-
den we toch weer bewust gemaakt van 
de tijd. Daardoor biedt deze sculptuur 
de gelegenheid tot introspectie, een 
zoektocht naar onszelf, een reis in ons 
diepste ‘ik’.
Prijsindicatie: € 50.000

Kovacek spiegel-
gasse (wenen)
Egon schiele (1890-1918), 
Portret van een meisje 
(Hilde Ziegler), 1918. 
Houtskool en zwarte 
tempera op papier. 
45,7 x 29,6 cm.
Met dit zorgvuldig uit-
gevoerde meisjesportret 
bevinden we ons slechts 
enkele weken voor de 
dood van schiele. De 
17-jarige Hilde Ziegler 
vroeg schiele een il-
lustratie te maken voor 
de schoolkrant. Daarop 
portretteerde hij haar. 
Toen hij kort daarop 
kwam te overlijden, wist 
Hilde Ziegler de tekening 
te bemachtigen, en van 
1921 tot nu is het steeds 
in het bezit van haar fa-
milie geweest.
Prijsindicatie: 
€ 390.000
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Kunstberatung Zürich 
(Zürich)
Jan Brueghel de Oude (1568-
1625), ‘stilleven met tulpen, iris-
sen, narcissen en fritillaria in een 
aardewerken vaas’. Olie op paneel. 
47,5 x 51,5 cm. 
Terwijl tot de meest exotische 
bloemen toe tegenwoordig mak-
kelijk verkrijgbaar zijn, was dit in 
Brueghels tijd minder voor de 
hand liggend. Over dit bloemboe-
ket schreef hij in 1606 dat hij in 
het –rechtstreeks naar de natuur 
– weergeven van de bloemen al 
zijn kunde had gelegd, en voorts: 
‘Ik geloof niet dat er ooit eerder 
zo veel zeldzame en verschillende 
bloemen zijn geschilderd.”
Prijsindicatie: € 1.500.000

galerie Jörg schuhmacher (Frankfurt am Main)
Georges Vantongerloo (1886-1965), studie voor ‘Composition dans le cône avec 
couleur orange’; 1929. Gouache op vintage foto. 23,8 x 18 cm.
Vantongerloo was een van de pioniers van het modernisme. Als mede-grondlegger 
van de geometrische abstractie en het constructivisme leverde hij een belangrijke 
bijdrage aan de kunstgeschiedenis door zijn unieke kijk op de weergave van ruimte 
en dimensies. In 1929 was de combinatie van abstracte kunst, fotografie en grafiek 
iets compleet nieuw. En tot op vandaag behoudt dit werk zijn frisheid, hoewel het 
bijna 100 jaar oud is. 
Prijsindicatie: € 68.000

sèvres, cité de la céramique (sèvres-Parijs)
kristin Mckirdy, ‘Nature morte’, 2010/13. Geëmailleerd porselein. Uitgevoerd in de 
manufactuur van sèvres. Editie 3/8. Hoogte 53 cm, diameter 53 cm.
De Canadese keramiste kristin Mckirdy werkt sedert 2008 in de Cité de la céra-
mique, alwaar ze uitvoerig geput heeft uit het patrimonium van sèvres en de 
in de ateliers gehanteerde productietechnieken. Met dit werkstuk geeft ze een 
hedendaagse interpretatie aan het eeuwenoude stilleven. De fruitschaal werd hier 
getransformeerd in een schaal vol vreemdsoortige objecten, lijkend op snoepjes en 
edelstenen.
Prijsindicatie: € 20.000 (incl. btw)

gallery tanakaya (Parijs)
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 Tokaidoroute 
(de weg tussen Tokyo en  kyoto, eveneens 
gekend van de prenten van Hiroshige) 
weergegeven, 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. 
Dit meubelstuk werd in de jaren 1980, 
tijdens de showa periode gemaakt in de 
regio van Wajima, de meest gereputeerde 
regio van Japan voor lakwerk.
Prijsindicatie: € 28.000

n. Vrouyr (antwerpen)
Art deco tapijt, handgeknoopt in de ateliers van de kVT (koninklijke Vereenigde 
Tapijtfabriken Rotterdam, Amsterdam, Deventer, Moordrecht), ca. 1930. Wol op een 
juten stramien. 250 x 342 cm. 
Wandelend over dit tapijt raakt u een stukje Nederlandse art deco aan. Om de hoge 
werkloosheid tegen te gaan, startte de kVT in 1797 haar activiteiten, hetgeen uit-
draaide op een groot succes. Vanaf de jaren 1960 slabakte de tapijtmarkt echter, en 
in 1978 werd de kVT opgedoekt.
Prijsindicatie: € 5.000-10.000

whitford Fine art (Londen)
Clive Barker (°1940), ‘Overnight Bag’, 2010. Gedeeltelijk zwart gepatineerd brons. 
Unicum. 21 x 41 x 30 cm.
Dit is een sterk staaltje van trompe-l’oeil, waarbij de Britse pop art kunstenaar Clive 
Barker een duidelijke referentie maakt aan de gebruiksvoorwerpen uit het Victo-
riaanse Engeland, en meer specifiek aan het soort reistas waarmee Doctor Living-
stone, het ultieme voorbeeld van de (ontdekkings)reiziger, zou hebben gereisd op 
zijn Afrikaanse expedities op de Congo rivier. 
Prijsindicatie: € 25.000-30.000

galerie Jacques 
germain (Montréal)
Dit zeldzame Bété-Gourou 
masker, dat een verzame-
laar tussen 1911 en 1913 uit 
Ivoorkust meebracht, dateert 
waarschijnlijk van vóór medio 
19e eeuw. Het Musée du Quai 
Branly en het Art Institute 
van Chicago bezitten elk een 
masker dat van dezelfde 
maker zou zijn. Het feit dat 
een object van een dergelijke 
kwaliteit zo lang ongekend is 
gebleven, tot aan diens ver-
schijning op de markt in 2012, 
is een fenomeen op zich.
Prijsindicatie: € 500.000

galerie gilgamesh (Parijs)
Drie Griekse lekithoi, 2e helft 5e eeuw v.Chr., Athene. Aardewerk met zwarte vernis of 
witte engobe. De witte lekythos is toe te schrijven aan de schilder van sabouroff, ca. 
450 v.Chr.. Hoogte 18,4 cm – 10,8 cm – 19 cm.
Elk van deze figuren is een godheid of gevleugelde genius die een rol speelt in de 
‘psychopompos’, ofte de geleiding van zielen. Eros, Eos, pseudo-Nike en luchtgoden 
ontfermen zich over hen die hun voorkeur genieten en voeren hen mee naar een 
‘mooie dood’. 
Prijsindicatie : € 800-7.000

galerie Xavier eeckhout (Parijs)
Albéric Collin (1886-1962), ‘kroonarend’. Brons. 70 x 14 cm.
De kroonarend voert ons mee naar de Afrikaanse regenwouden. Hier is hij majestu-
eus uitgebeeld door de Antwerpse beeldhouwer Albéric Collin, die ook wel eens de 
Belgische Rembrandt Bugatti wordt genoemd. Na zijn ontmoeting met de Italiaanse 
animalier in de Zoo van Antwerpen, werd deze zijn vriend en leermeester. Van dan 
af legde Collin zich nagenoeg uitsluitend toe op het sculpturen van dieren. Van 
zijn hand is overigens ook de betonnen olifant voor het koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika in Tervuren.
Prijsindicatie: € 70.000

brenske gallery 
(München)
Icoon met de voorstelling van 
de Heilige ‘dwaas’ Basilius (Va-
sily), 17e eeuw. 31 x 26 cm.
Dit icoon komt helemaal 
vanuit Rusland en stelt de 
heilige Basilius voor, een man 
die in complete armoede in 
de straten van Moskou leefde. 
Voorstellingen van dwazen zijn 
sowieso al zeldzaam. Wat dit 
icoon nog opmerkelijker maakt 
is dat Basilius het enige on-
derwerp is, en dat hij volledig 
naakt is afgebeeld. 
Prijsindicatie: € 20.000
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Kálmán Makláry Fine arts (budapest)
Judit Reigl, ‘Guano’, 1959. Olie op canvas. 90 x 80 cm.
Het lijkt een duistere poort die hier opdoemt, een deur die een verbinding sug-
gereert naar een andere plek, of misschien wel een andere wereld of tijd. Dit doek 
maakt deel uit van een grotere serie ‘Guano’, waar Reigl aanvankelijk niet tevreden 
over was en die ze als vloerbescherming gebruikte in haar atelier. Na enkele jaren 
ontdekte zij echter dat deze werken een unieke textuur verkregen hadden door de 
vele verflagen en de slijtage. Met hernieuwde inspiratie herschiep ze de doeken tot 
de unieke Guano’s.
Prijsindicatie: € 160.000

galerie Delvaille (Parijs)
Edme Caussard, Louis XV-kartel-
klok, ca. 1750, Parijs. Vernis martin 
op blauw decor.
Een klok is het ultieme symbool 
van het verstrijken van de tijd. Bij 
dit fraai exemplaar worden we bo-
vendien teruggeworpen naar de 
pracht en praal van de 18e eeuw, 
hier perfect geïllustreerd door 
de weelderige rocailleversiering 
en verfijnde bloemenschildering. 
Behalve reizen in de tijd, doet deze 
kartelklok ons eveneens reizen 
doorheen de ruimte. Want Edme 
Caussard volgde als ‘Horloger du 
Roy, suivant la Cour’ de koning op 
diens reizen. Dit bood hem de ge-
legenheid zijn werken tijdens deze 
tochten te verkopen aan andere 
vorstenhuizen, zoals mogelijk ook 
met deze klok gebeurd is.
Prijsindicatie: € 30.000

epoque Fine Jewels 
(Kortrijk) 
Lucien Gautrait, art nouveau 
hanger, ca. 1900, Parijs. Goud, 
email, lichtgroen en grijs venster- 
email, smaragd, hartvormige 
opaal, diamant en parel. 
9,5 x 5,3 cm.
Met deze sierlijke hanger reizen 
we terug naar het Parijs van 
het einde van de 19e eeuw, 
een periode waarin volop werd 
geëxperimenteerd met email 
en de verschillende emailtech-
nieken. Het doorzichtig of door-
schijnend vensteremail is als 
een reminiscentie aan de glas-
in-loodramen van de Franse 
kathedralen en wordt ook wel 
‘plique-à-jour’ email genoemd. 
Deze vernuftige emailtechniek 
bereikte zijn hoogtepunt gedu-
rende de art nouveau waarvan 
deze hanger een schoolvoor-
beeld is.
Prijsindicatie : € 80.000

galerie tamenaga 
(Parijs-tokyo-
osaka)
Deze aquarel van 
Marc Chagall uit 1946 
toont de meester op 
zijn best en is volledig 
doordrongen van een 
geluksgevoel. In mooi 
op elkaar afgestemde 
en sprekende kleuren 
en delicate lijnen toont 
hij ons zijn vrouw die als 
een zorgzame madonna 
hun pasgeboren zoon 
vasthoudt.
Prijsindicatie: 
€ 185.000

Mullany (Londen)
Uit populier werd deze prachtige st.-
Agnes (68 x 30 x 16 cm) gehouwen 
met haar geïdealiseerde gratie, be-
zielde stilering, zacht vloeiende lijnen 
en plooival. Zij draagt nog steeds haar 
originele polychromie en vergulding, 
en neemt de typische s-curve aan 
van de ‘schöne Madonnen’ van de 
Internationale stijl uit 1390-1430. Haar 
onschuld en jeugdige schoonheid 
overbruggen tijd en ruimte en maken 
haar nog even charmant als toen ze 
rond 1420 in salzburg werd gecreëerd. 
Prijsindicatie: € 295.000

galerie J. bastien art (brussel)
sayed Haider Raza, ‘Pancha Tabava (5 éléments)’, 2007. Olie op doek. 60 x 60 cm.
Raza grijpt geregeld terug naar zijn Indische roots, zo ook hier. Een belangrijk motief 
bij hem is de ‘Bindu’, het grote zwarte punt, waaruit alle creatie, licht, vorm en kleur 
voortspruit. Ook vibraties, energie, geluid, ruimte en tijd vinden hierin hun oor-
sprong. Zodoende toont de kunstenaar ons zijn achtergrond, maar ook zijn creatieve 
proces.
Prijsindicatie: € 50.000

stammegna et associé (Marseille)
Charles Camoin (1879-1965), ‘Paris, Le Moulin Rouge’, 1910. 
Olie op doek. 54,5 x 65,2 cm.
Dit schilderij brengt ons terug naar het vibrerende begin van de 20e eeuw, waarin 
de befaamde Moulin Rouge vele kunstenaars bezielde. Charles Camoin was één van 
de grondleggers van het fauvisme, en stond zij aan zij met o.a. Matisse, Marquet en 
Derain aan de frontlinie van de moderne kunst.
Prijsindicatie: € 220.000

BRAFA Art Talks
Nieuw vanaf 2014 is het gratis lezingenprogramma, dat dagelijks om 
14u30 doorgaat. Te oordelen naar de sprekers en hun onderwerpen, 
loont dit zeer de moeite. Dr. Fritz koreny brengt ons nieuwe inzichten in 
de tekeningen van Jheronimus Bosch. Michael Duffy en Danielle John-
son van het MoMa (NY) vertellen meer over de onlangs teruggevon-
den fragmenten van Magrittes ‘La Pose Enchanté’. Julien Volper beant-
woordt verschillende vragen omtrent het beroemde Luba helmmasker, 
een absoluut topstuk van het kMMA te Tervuren. Met Baron Nikolai von 
Uexkull en Alex Ford gaan we naar de tropische zeeën van Zuid-Oost-
Azië, waar zij sinds 1992 meer dan 170 historische scheepswrakken heb-
ben ontdekt. Andere sprekers zijn Anne De Breuck (konink Boudewijn-
stichting), journalist simon Hewitt, interieurarchitect Gérard Watelet en 
Ivan Maes (koninklijke Tapijtmanufactuur De Wit). Maar speciale aan-
dacht vragen wij voor Axel Vervoordt, die op maandag 27 januari een 
lezing onder de titel ‘Living With style’ zal geven. Axel Vervoordt wordt 
beschouwd als één van de meest originele en avontuurlijke kunstver-
zamelaars en handelaars van onze tijd. Hij staat wereldwijd bekend om 
zijn buitengewone inrichting van zijn stands op grote internationale 
beurzen en als curator van tentoonstellingen in Venetië. Hij waardeert 
vooral het universele en het tijdloze in kunst en tracht objecten hun 
juiste plaats te geven. Ondertussen is zijn zaak verder uitgegroeid tot 
een internationaal bedrijf met een 100-tal medewerkers dat actief is 
in kunst en antiek, maar ook in interieurvormgeving, met een eigen 
Home Collection en een galerij voor hedendaagse kunst. In zijn lezing 
op BRAFA zal hij aan de hand van een 30-tal beelden van zijn tentoon-
stellingen, de heropleving van de Vlaeykensgang in Antwerpen, het 
kasteel van ’s-Gravenwezel en de ontwikkeling van kanaal, vertellen 
over zijn passie voor leven met kunst.

 

Axel Vervoordt vertelt op 27-01 over zijn passie voor leven met kunst. 
© Foto: Bertrand Limbour.

coLLect deelt uit!
Wij schenken duotickets weg aan de twintig eerste lezers die mailen naar col-
lect@ips.be met de vermelding ‘Gratis naar BRAFA’. Deze tickets zijn geldig voor 
de hele duur van BRAFA, en uiteraard ook voor de lezing van Axel Vervoordt!


