
Brafa zet beste
beentje voor
Kunstbeurs Brafa hoopt voor de eerste keer de kaap van 50 000
bezoekers te halen In het gedroomde decor van Tour Taxis in Brussel
stellen 130 standhouders schatten uit de hele kunstgeschiedenis voor
Brussels Art Fair bestaat sinds
1955 en is doorgegroeid tot
een Europese topbeurs voor
antiek en moderne kunst
Net voor de publieksopening
zaterdag 25 januari heerst bij
de standhouders optimisme

Het is geweten dat het topsegment
van de kunstmarkt het minste hin

der van de aanslepende crisis
ondervindt Dat bewijzen de jong
ste cijfers die veilinghuis Christie s
deze week bekendmaakte Chris
tie s verkocht in 2013 voor een
recordbedrag van 5 5 miljard euro
kunst een stijging van 16 percent
Zo n groei is bij de detailhandel nog
niet te merken maar de topstukken
vinden op beurzen meestal wel een
koper
De Antwerpse antiquair Herwig
Simons aan zijn vierde deelname
op Brafa toe is alleszins optimis
tisch gestemd Hij heeft in primeur
een serie schilderijen uit de Coco
Chanel serie van de Spaanse schil
deres Lita Cabellut Zij heeft net
een grote expo gehad in het Noord
Brabants Museum in Den Bosch en

was de vedette op de kunstbeurs

van Moskou Vele collega s zoeken
werkvan haar weet Simons
Cabellut is ook nog op een andere
manier hot Hollywood hengelt
naar haar levensverhaal Cabellut
heeft een bio rijp voor een film De
vrouw leefde tot op haar twaalfde
op straat in zigeunermiddens werd
geadopteerd door rijke pleegouders
en wist internationaal door te bre

ken Maar Cabellut weigert de
rechten te verkopen omdat haar
leven nog lang niet af is zegt
Simons die haar schilderijen als
blikvanger in zijn stand zet Hij com
bineert ze met kleine objecten uit
alle wereldculturen en tijden een
precolumbiaans vaasje naast een
Romeinse torso en objecten die
negentiende eeuwse toeristen
kochten op hun Grand Tour door
Europa Het is Simons handels
merk hij weigert te specialiseren en
zoekt zonder vooringenomenheid
naar sprekende objecten
Studentenkast
SamuelVanhoegaerden uit Knokke
heeft in zijn stand ook een blikvan
ger die de ogen van de collega s uit
steekt Vooral de Parijzenaars kwa
men al informeren naar de uitzon

derlijke studentenkast van Char
lotte Perriand die hij aanbiedt Het
gaat om een design icoon uit de
jaren vijftig een boekenrek uit het
Maison duMexique in Parijs
Het rekwerd ontworpen voor stu
dentenkamers Er werden er maar

77 gemaakt De ateliers van Jean
Prouvé enLe Corbusier hielpenmee
bij de uitvoering in hout en metaal
De kleuren zijn geïnspireerd op
Sonia Delaunay Topmeubels uit de
fifties spreken een nieuw publiek
van verzamelaars aan Ik schat dat
zo n kunststuk van Perriand in de

toekomst 1 miljoen euro waard kan
zijn zegt Vanhoegaerden die Per
riand combineert met schilderijen
vanHansHartung enJeanDubuffet
uit dezelfde periode
In een andere kamer verkoopt hij
popart en op art uit de jaren zestig
en zeventig Hedendaagse kunst
doe ik niet duidt hij zijn grenzen
aan Liefst dode meesters

India
Naast SamuelVanhoegaerden heeft
Jeane Bastien haar stand Haar

kunsthandel in het hartje van Brus
sel vierde haar 25ste verjaardag
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maarhet is nogmaarde tweede keer HH I
dat ze een plaatsje wist te bemachti t Bï HMVM HH
gen op Brafa Er zijn maar 130 KS SI H qI SI K V
stands en veel meer sterke aanvra IHn j jF BpimÊK iiïS K t Ê B
gen Als je even twijfelt val je af R H I ik BHy TJ BI iSaaJMlH r H HH
zegt Jeane Bastien Ze pakt uit met B H ju g ft 1IÏ T HffiJ3 5E HBB B ÏH l H B11
een kabinet vol naakten van de I Kh H rJTJÉ I at HEtt JR flU 3h B h1H I H h
Luikse tekenaar Armand Rassen Kj HI l l I vl EÊ fifi tl l l
fosse van wie ze de familie goed H SÊ I J fc l l ÊÊHM I
gekend heeft en met een overzicht H H b I V vBlf B Iv jH I
van hedendaagse Indiase schilder kl f k H B Eb i H I
i nnsf BV AbbbbH y fp 9 HHL
Ik pik in op de Europalia evene 1 H nlsBSB I
menten geeft ze toe maar ze heeft 9 ft Ë J Hv l fl l
wel een eigen selectie gemaakt Het W HI ft l IB kSHP HBBb3I9R I
meest trots is ze op de werken van p 7Z iïi Hj HÉJ n H Bl Bnl S I
SayedHaiderRaza de nu 92 jarige SJÊ B l 9 HH BQ i SlS K9i
schilder uit Dehli die lange tijd in C JÊ P l KKÈËB BwtoimÈi BBmÉUBlÈIR
Parijs heeft geleefd In 2010 haalde FI l H H BI Ki BÊ Ê BSK SS k
zijn schilderij Saurashtra een prijs
vanmeer dan 3 miljoen euro op vei Jeane Bastien bij werk van de Christian dochter Naïry en NectarVrouyrmetopdeachtergrondeen
ling een recordprijs voor een Indi Indiase Raza pronkstuk uit Ushak
ase artiest Je moet Belgische
artiesten verdedigen én internatio handel al van PaulVan Hoeydonck bij Geen enkele antiquair kan dat getekende patronen en moeilijke
naai kijken Kunst en het publiek zijn hele stock schilderijen uit de zeggen lacht ChristianVrouyr die kleuren zegt Christian Vrouyr
worden steeds internationalen jarenvijftig InBelgiëwasdaartoen aan zijn derde mandaat als alge Vroeger keken specialisten vooral

nog geen belangstelling voor Nu is meen secretaris van Brafa toe is naar de hoge techniciteit en het aan
Belgischein Londen dat wel anders ChristiansgrootvaderNorayrbegon tal knopen nieuwe klanten raken
Internationaal denken dat is ook OokBramBogart en JosephLacasse detapijtzaakNVrouyrin 1920opde meer geboeid door het esthetische
hetmottovanAnJoFermon Zestu zijn stevig vertegenwoordigd bij Komedieplaats inAntwerpen waar effect en de etnische taal Door zijn
deerde in 1992 afals kunsthistorica Whitford dat zich sinds de crisis ze nog steeds gevestigd is Ze expertise en contacten is Vrouyr dé
in Leuven werkte eenjaar in een meer toelegt op de Europesemarkt breidde wel uit naar de omliggende specialist in Turkse en Perzische
museum in Brussel en trok naar Al vijfjaarzijnwe een vastewaarde panden Onlangs werd Vrouyr 2 weefsels maar ook moderne wes
Londen Na eenjaar Christie s op Brafa Vroeger waren we vooral geopend dat ook juwelen aarde terse textielkunst is een focus die
kwam ze terecht in de bekende opAmerika georiënteerd maar als werk en etnische objecten aanbiedt steeds meer aandacht krijgt Vorig
kunsthandel Whitford Fine Art Ze je goede Belgische artiesten in huis Met dochter Nairy is inmiddels de jaar presenteerde Vrouyr een tapijt
huwde met zaakvoerder Adrian hebt moet je die zeker in Brussel vierde generatie actiefin de zaak ontworpen doorWalterVanBeiren
Mibus laten zien vindt Fermon Vrouyr pakt op Brafa uit met een donck opBrafa2014wordenweef
Whitford bestaat inmiddels veer prachtstuk geweven in het Turkse sels in art deco getoond
tigjaar De zaak was gespecialiseerd Vrouyr Ushak rond 1900 Het verkeert in frankheirman
in Europees modernisme met ook Geen Brafa zonder Vrouyr de Ant onberispelijke staat en komt uit een O Brafa 25 januari 2 februari
interesse in Belgische kunst zegt werpsewereldautoriteit in oosterse Belgisch paleis Het is wellicht op Tour Taxis Havenlaan Brussel
Fermon In 1989 kocht de kunst tapijten We zijn er al van in 1956 bestelling gemaakt naar voorafuit www brafa be

f r
ft éL Z

Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B1160 Bruxelles/Brussel

©
A
ux
ip
re
ss

Page 2 / 3T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be

24.01.2014

Gazet van Antwerpen

FOIRE DES ANTIQUAIRES DE BELGIQUE
FOIRE DES ANTIQUAIRES DE BELGIQUE
20629



SamuelVanhoeqaerden bij het rek van Charlotte Perriand

jiga iet bers V y
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