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weekend

Select cultuur

FILM

Camille Claudel: 1915
Stille psychologische schets van het

leven dat de Franse beeldhouwster

Camille Claudel leidde als patiënt in

een instelling in de buurt van Avignon.

Geen gemakkelijke kost, maar Juliette

Binoche is adembenemend goed in

de titelrol.

The Selfish Giant
De ontdekking van 2014 is vooralsnog

dit imposante sociale drama van Clio

Barnard, over twee jongens uit Noord-

Engeland die moeten opboksen tegen

erbarmelijke levensomstandigheden.

De film haalt een paar keer stevig

uit maar charmeert tegelijk.

12 Years a Slave
In de handen van regisseur Steve

McQueen (‘Shame’) graaft het ware

verhaal van de ontvoerde Solomon

Northup dieper dan enkel een

portret van de slavernij midden

19de eeuw. De terechte grote Oscar-

favoriet, ook al moet je als kijker

tegen een stootje kunnen.

BOEK

J. Bernlef
Wit geld
De Nederlandse schrijver J. Bernlef

(1937-2012) is vooral bekend van zijn

pakkende roman ‘Hersenschimmen’

uit 1984. Toen Bernlef in oktober

2012 overleed, liet hij diverse vol-

tooide maar ongepubliceerde manu-

scripten na. Daaronder was ook het

nu postuum verschenen 'Wit geld',

een bundel vol tragikomische verha-

len over mensen die iets nastreven

maar daarbij meestal falen.

In het titelverhaal komt een man

die bij de belastingdienst werkt

mogelijke fraude op het spoor. Hij

reist af naar het belastingparadijs

van de Kaaimaneilanden om er op

onderzoek uit te gaan. Maar daar

aangekomen raakt hij verzeild in

merkwaardige verwikkelingen die

hij maar half lijkt te begrijpen. Of is

dat maar schijn en is hij wel degelijk

meester van de situatie? Bernlef laat

het, vanzelfsprekend, in het midden:

zijn personages zoeken, en dat zoe-

ken is in deze verhalenbundel een

doel op zich geworden.

QUERIDO, 19,95 EURO

PODIUM

De verwondering
Verwarrend, brutaal, soms onnavolg-

baar. In het Toneelhuis in Antwerpen

ging donderdag ‘De verwondering’

in première. Dit weekend wordt het

stuk opnieuw opgevoerd. Het is geba-

seerd op de gelijknamige roman uit

1962 van Hugo Claus. Bart Meuleman

schreef het scenario. ‘De verwonde-

ring’ gaat over een West-Vlaamse le-

raar die na zijn scheiding het spoor

bijster is. Hij ontmoet een mysterieuze

vrouw en komt zo in concact met ene

Crabbe, een man die tijdens de Twee-

de Wereldoorlog met het fascisme

dweepte. Gaandeweg transformeert

de leraar in Crabbe.

25-26 JANUARI, TONEELHUIS.BE

Klara in deSingel
In Antwerpen is het vandaag hoog-

dag voor melomanen met ‘Klara in

deSingel’. Vanaf 12 uur staan in ver-

schillende zalen tientallen concerten

op het programma, van jazz tot klas-

siek. Brussels Philharmonic zorgt

voor het slotconcert. De hele dag

is ook te volgen op Klara.

25 JANUARI, KLARA.BE

Shoppen in stijl

DeOrganisator

Beatrix Bourdon

BRAFA opent vandaag onder een gunstig gesternte: de zaken gaan goed
opde kunstmarkt. Een kijkje op Belgiës belangrijkste kunstbeursmet
drie betrokkenen. THOMAS PEETERS

‘H
et kan enmagnooit de
bedoeling zijn omeen
echte internationale
beurs teworden.’ Dat zei
beursmanager Beatrix

Bourdon in 1996 inDe Tijd over de 41ste
Antiekbeurs van België, toende voorloper
van BRAFAnog in het Paleis voor Schone
Kunstenwerd gehouden. Bijna twintig
jaar later viert BRAFA zijn tiende verjaar-
dag in Tour&Taxismet 80buitenlandse
standhouders op 131 deelnemers.
‘Dewereld is veranderd’, glimlacht

Bourdon, die nog steeds de plak zwaait
bij de grootste kunstbeurs van België.
‘De Belgischemarkt is heel kunstminnend,
we zijn een landmet enormveel verzame-
laars.Maar alswede echte topkwaliteit die
bij onze beurs hoort nietmeer in België
vinden,moetenweonsmeer opbuiten-
landse kandidaten richten.’
Het buitenland, dat is in hoofdzaak

Frankrijk.Met 35 standhouders zijn de
Fransen goed voor bijna een vierde van
het aantal deelnemende galeristen en an-
tiquairs. Brussel is al jaren eenmagneet
voor rijke Fransen. Nogalwat onder hen
zijn fiscale vluchtelingendie graag kunst
verzamelen, uit liefde of als belegging.
‘Het is eenpubliekwaarvanwe voelen dat
wehetmoeten soigneren’, zegt Bourdon.

‘Mensenmoetenmet een goedeherinne-
ring naar huis gaan, anders komen ze niet
meer terug. De concurrentiemet buiten-
landse beurzen ismoordend.Wie niet
alert blijft, prijst zichzelf zonder pardon
uit demarkt.’
‘Webestedendit jaar extra aandacht

aande inkleding vande beurs.Maar ook
het onthaal in Brusselmoet in orde zijn.
Wehebben vippakketten uitgewerkt.
Exposanten konden 1.300 vandie pakket-
ten, telkens goed voor twee personen, uit-
delen aanhunbeste klanten. Zij krijgen
dan kortingen in hotels, een glas cham-
pagne in bepaalde restaurants en gratis
toegang tot deVilla Empain, hetMuseum
voor SchoneKunsten ende Jubelpark-
musea. Ookde stad Brusselwerkt goed
mee. Ze beseft eindelijk dat de Brusselse
economie in januari in belangrijkemate
opBRAFA teert.’
Over trends opde beurs spreekt ze

zich niet graag uit. Temoeilijk, door
het lappendeken aan getoonde kunst:
vanprimitieve kunst totwandtapijten
enhedendaagse kunst. Eénding, toch:
‘Bij de aanvragen zaten verrassend veel
verkopers van oudemeesters. Zouhet
kunnendat verzamelaars het strakke en
soms koude karakter vanhedendaagse
kunst en antiekwat beu zijn?’

‘Z
ie je dat schilderij daar?Gran-
dioos, toch?DeRussische olie-
milardair RomanAbramovich

koopt overal in dewereld peperdurewer-
ken van Francis Baconop,maar dit is ver-
dorieminstens zo goed.Maar ja, hij zal de
kunstenaarwel te onbekend en te laag-
geprijsd vinden, zeker?’ De Fransman
Pierre - die zijn achternaam liever niet in
de krant ziet - informeert bij de verkoper
vande Parijse galerie Claude Bernard
naar de prijs vanhet schilderij ‘Uomo
Seduto’ van ZoranMusic (1992). ‘380.000
euro? Ik denkdat ik een optie neem.’
Pierre is een vande vele vermogende

Fransendie zich de afgelopen jaren in
België hebben gevestigd. Over zijn privé-
situatie blijft hij vaag. Dat hij vanRijsel
afkomstig is en een tweede verblijf in de
buurt vanKortrijk heeft,mogenwenog
netweten. En ookdat hij zijn bedrijf voor
eenmooie prijs heeft verkocht en op zijn
56ste ‘eindelijk volop voor het leven kan
kiezen’. Pierre reist alle grote kunstbeur-
zen terwereld af, op zoeknaar koopjes.

‘Ik komal bijna tien jaar naar BRAFA’,
zegt de ex-zakenman, die de vooropening
bijwoont opuitnodiging vande Belgische
galerist Guy Pieters. ‘Ik benhier nietmet
een specifiek doel. Ik kooppuur op emo-
tie.Mijn verzameling telt zo’n vijftigwer-
ken: vanprimitieve tot hedendaagse
kunst. Danben je nergens beter af dan
hier. Ik ga ook al jarennaarMiami,
Basel enMaastricht, en ik kanu zeggen:
BRAFAwordt elk jaar beter. Het onthaal
is exquis. Het niveaubenadert stilaan
dat van TEFAF inMaastricht, al is de sfeer
daar nog ietsmondainer danopBRAFA.
InMaastricht komende verzamelaars
met honderden tegelijk ingevlogenmet
hunprivéjet. Zover is het hier nogniet,
hoewel ikme soms afvraag hoelangdat
nog zal duren.’
Verwoede pogingenomde Fransman

opde foto te krijgen,mislukken.Waar
komtdie eeuwige discretie bij verzame-
laars toch vandaan? ‘Dit is eenwereld
vol jaloezie,meneer.’ Hijmoet er plots
vandoor. Galerist Guy Pieters staat op
hem tewachten, zegt hij. Nog één vraag,
snel: shopt Pierre als belegger of als
kunstliefhebber?Hij trekt eenbeledigd
gezicht, en legt dan kameraadschappelijk
zijn armomonze schouder. ‘Ami, jemag
nóóít kunst kopen als een investering,
want kunst neemtwraak.’

DeVerzamelaar

Pierre X.

D
e BrusselseGalerie Costermans
maakt haar debuut opBRAFA.
Datmag een kleinwonder heten,

want de antiekzaak aandeGrote Zavel
viert dit jaar haar 175ste verjaardag.
Pas nude zesde generatie aan zet is,
vindt de familiezaak het nodig omzijn
18de-eeuwse antiekwaren te tonenopde
belangrijkste kunstbeurs vanhet land.
Marc-Henri Jaspar-Costermans (70)

wacht ons op in een zetel, terwijl zijn
zoonArnaud (36) kopers rondleidt opde
stand. ‘Wehaddengeen traditie in beur-
zen’, zegt hij. ‘Hetwas niet echt nodig.We
zitten in eenprachthuis in het centrum
vanBrussel, pal in de antiquairsbuurt.
Maar de voorbije jaren is er veel veran-
derd.Mensenhebbenminder tijd om
naar de galerie te komen. Sinds vorig jaar
verkopenweook schilderijen.Mijn kinde-
ren, die de zaak langzaam inhanden

nemen, vondende verbreding enonze
verjaardaghet uitgelezenmoment om
de familietraditie aande kant te schuiven.
Wie ben ik omze tegen te houden?
Ze hebbenmeer energie dan ik.’
‘Vroeger trok BRAFAuitsluitend

Belgische klanten. Diezelfdemensen
kwamen tijdens de beurs sowieso in de
galerie langs.Maar vandaag komende
klanten vanBRAFA vanoveral in Europa’,
vult zijn zoon aan. ‘Veel vandie nieuwe
kopers - Fransenbijvoorbeeld - kennen
ons niet.’
Het niveau vanBRAFA is bovendien

sterk gestegen, zegt de jonge kunst-
handelaar. ‘BRAFAheeft zwaar geïnves-
teerd in kwaliteitscontroles. Elk kunststuk
datwordt getoond, is uitvoerig door ex-
perts bestudeerd. Dat gebeurt zeker niet
op alle kunstbeurzen. Ofwenog andere
beurzenplannen?Misschien. TEFAF in
Maastricht?We zullen zien.’
‘Inmei kerenwe alvast terugnaar een

antiekbeurs in Kazachstan. U lacht,maar
Kazachstanheeft een groot potentieel.
Het is een groeimarkt. De Kazachen zijn
erg geïnteresseerd inwesterse cultuur. En
het land is eenhandige toegangspoort
naar de Chinesemarkt.’

DeDebutant

Antiquair Costermans
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