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“Brafa is… een 
prachtige vitrine 
voor de werking en 
de collecties van 
het Erfgoedfonds 
van de Koning 
Boudewijnstichting.

Michel Moortgat
CEO van Duvel-Moortgat

“Brafa is … 
incontournable.

Edouard Vermeulen
couturier,

Natan

“Brafa is… een 
schat aan emoties.

Dominique Allard
Directeur,

Koning Boudewijnstichting

“Brafa is… the 
Champions 
League voor de 
kunstliefhebbers.

Jos Boon,
antiquair

“Brafa is… een 
vast rendez-vous 
voor kunst- en 
antiekliefhebbers 
in ons land.

Jan Van Hove
kunstjournalist,

De Standaard

“Brafa is… een 
must voor iedere 
verzamelaar en 
kunstliefhebber.

Ronny Van de Velde
kunsthandelaar

“Brafa is… 
de beurs waar 
alleen zij die niet 
nieuwsgierig zijn 
niets boeiend 
vinden.

Amaury & Myriam de Solages
verzamelaars en oprichters,

Maison Particulière

“Brafa is… een 
beurs waar alleen 
het beste goed 
genoeg is omdat 
de kwaliteit elk 
jaar stijgt.

Oscar De Vos
kunsthandelaar

“Brafa is … 
een vaste waarde 
voor elke 
kunstliefhebber.

Paul De Winter
directievoorzitter,

Delen Private Bank

“Brafa is … het 
Europese centrum 
voor tijdloze 
kunstobjecten 
waar verzamelaars 
uit de hele wereld 
samenkomen.

Axel Vervoordt
kunsthandelaar

“Brafa is… 
één en al passie.

Beatrix Bourdon
directrice van de Brafa

“Brafa is … 
kleur, karakter 
en vakmanschap.

Gert Voorjans
decorateur

“Brafa is… een 
wandeling door 
een universeel 
museum.

Guido Gryseels
Algemeen Directeur, Koninklijk 

Museum voor Midden-Afrika

“Brafa is… een 
dagje wandelen, 
dromen en 
genieten van 
cultuur.

Philip Serck
taxateur en veilingmeester

Brafa 2015:
zo hoort u het eens van een ander 
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1. ‘Le Cirque dans le Ciel Bleu de Paris’ (1978-1981) van Marc Chagall (1887 – 1985), olie op 
doek. Stern Pissarro Gallery.

2. Paar monumentale Chinese vazen, porselein met Imari decoratie, Kangxi periode, 
England, rond 1800-1820. Steinitz. 

3. ‘De Woonwagen’ (1928) van Constant Permeke (1886 – 1952), olie op doek. Galerie Oscar 
De Vos.

4. Borstspeld in de vorm van een schildpad bezet met robijn, smaragd en diamant, Cartier, 
Parijs, circa 1960. Epoque Fine Jewels.

5. Paneel van de sarcofaag van Ta-habes, Egypte 26ste dynastie (663-525 voor Christus), 
hout met originele polychromie. Roswitha Eberwein Gallery.

6. Stilleven met groenten en papegaai (circa 1920), James Ensor (1860 – 1949), olie op 
doek. Francis Maere Fine Arts. 

7. Originele covertekening voor het Kuifjealbum ‘L’Étoile Mysterieuse’ (1942), Chinese inkt 
op papier. Petits Papiers-Huberty & Breyne Gallery.

8. Hoofd van een vrouw, Flora Mayo (1927) van Alberto Giacometti (1901-1966), brons. 
Galerie Jörg Schuhmacher.

9. Senufo moeder en kind, houten sculptuur uit Ivoorkust. Pierre Dartevelle.

10. Venus en Adonis (of Angelica en Medoro) van Jan Brueghel I (1568-1625), Antwerpse 
School, circa 1605-1610, olie op eiken paneel. Klaas Muller.

The Best of Brafa:
10 topstukken, 10 must-sees
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De maagd Maria tijdens de annunciatie, sculptuur in 
walnoot met sporen van originele polychromie. Parijs of 
Reims, 2de helft 13de eeuw. De Backker Medieval Art

Marmeren hoofd van Heracles, 
Rome, 2de eeuw na Christus. 
Galerie Chenel

Romeins theatermasker in 
marmer, 1ste – 2de eeuw na 
Christus. Galerie Chenel

Keltisch votief hoofd in kalksteen (1ste eeuw 
voor Christus – 1ste eeuw na Christus). 
Finch & Co

Egyptische grafvaas van Hor, gemaakt in 
albast tijdens de 12de dynastie (1938 – 1759 
voor Christus). Galerie Harmakhis

Mexicaanse godin in bruine terracotta met geometrische patronen 
(400 – 100 voor Christus). Galerie Mermoz

Brafa is een tête-à-tête met de kunstgeschiedenis
15 sprekende kopstukken op een rij
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‘Yokugo no Onna’ 
(baadster) uit 1920 
van Hashiguchi Goyô 
(1880-1921). Shin-Hango 
houtsnede. 
Gallery Tanakaya

Zande harp, hout en 
leder, Democratische 
Republiek Congo. 
Claes Gallery 

Ivoren ‘Cristo Vivo’ van 
Joseph Villermé (1660 
– 1720), Frans-Italiaans 
werk uit de late 17de 
eeuw.  Mullany

‘Vrouw met de roos, Andrée’ (1919) van 
Pierre-Auguste Renoir (1841 - 1919), olie 
op doek. Galerie Stern Pissarro

Reliëf portret van een moor, Italië, rond 1500, gesculpteerd in marmer. 
Gallery Desmet

Portret van een jong kind van Jan Claesz. 
(circa 1570 – na 1618). Floris Van Wanroij Fine Art

‘Aphrodite leidt Eros’ pijl’ uit 1920s-1930s, een brons van de 
Deense kunstenaar Rudolph Christopher Puggaard Tegner 
(1873-1950). Victor Werner

‘Jente’ (2014) van Mel Ramos (1935), olie op doek. 
Galerie Patrice Trigano

Dromend meisje, Lita Cabbelut (1961), mixed media 
op papier. Herwig Simons

2014

Brafa is een tête-à-tête met de kunstgeschiedenis
15 sprekende kopstukken op een rij
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Uw topstuk op Brafa?
‘Een stucco reliëf van de Toscaanse beeldhouwer Gregorio 
di Lorenzo, gemaakt rond 1470. Zeer uitzonderlijk, want van 
dat reliëf zijn maar 4 andere exemplaren in musea én pri-
vébezit.’ 

Uw vroegste Brafa-herinnering? 
‘Een paar jaar geleden hielp ik Antwerpse antiquairs op hun 
stand. Ik heb niks verkocht, maar helaas wel iets gebroken.’ 

in welke tijd zou u willen leven? 
‘Op expeditie naar Egypte, samen met Napoleon: ik zou 
geen neen zeggen. Aan de zijde van Howard Carter het on-
geschonden graf van Toetanchamon ontdekken, zou ik ook 
wel zien zitten. Ongelofelijk dat hij kon wachten om het graf 
te openen, tot zijn sponsor ook ter plekke was!’ 

welke historische figuren hadden elkaar moeten 
ontmoeten? 
‘Een discussie tussen Cellini en Baccio Bandinelli zou vuur-
werk geven. Als beeldhouwers waren zij rechtstreekse con-
currenten. Cellini kon het bloed drinken van Bandinelli. ‘Een 
patattenzak’ noemde hij de spieren van Hercules in Bandi-
nelli’s sculptuur. Cellini vond zijn rivaal een slijmbal bij de 
Medici, die dankzij zijn praatjes opdrachten binnenhaalde, 
niet dankzij zijn talent.’ 

waarom stapte u in de familiezaak? 
‘Ik kreeg geen druk van mijn ouders. Maar na mijn specia-
lisatie in egyptologie, begon ik mijn vader te helpen in de 
zaak. Dankzij stages in het buitenland leerde ik het vak op 
een andere manier kennen. Dan pas kwam ik terug naar 
Brussel.’ 

wat was uw grootste miskoop? 
‘Een 19de eeuwse foto van een tekening van een Oude 
Meester. Op de kijkdagen geraakte ik niet en ik had te wei-
nig tijd om het te researchen, dus bood ik enkel op basis 
van de foto. Toen de ‘tekening’ op mijn appartement werd 
geleverd, zag ik pas op de rugzijde de stempel van de foto-
graaf.’ 

wat redt u uit een woningbrand? 
‘Ik zou vier handen nodig hebben, denk ik. Al is mijn laatste 
aankoop me zeer dierbaar: een 19de eeuws schaalmodel 
van de piramide van Khufu, besteld door een grote Midden-
Oosten reiziger, archeoloog en bibliofiel: Le duc de Luynes.’ 

welk museumstuk zou niet misstaan in uw woon-
kamer? 
‘De gele lippen’, een sensueel fragment van een Egyptisch 
beeld in het Metropolitan Museum in New York. De lippen 
zijn wellicht van koningin Tiye, de vrouw van Echnaton. On-
voorstelbaar suggestief, pure magie.’ 

het grootste misverstand over antiek? 
‘Mensen denken soms dat antiek passé of ouderwets is. 
Onterecht natuurlijk. Antiek hoort niet enkel in musea of 
grote privécollecties. Het is best bereikbaar: iedereen kan 
verzamelaar zijn, met grote of kleine middelen. Wie een stijl 
afzweert, is onwetend. In elke periode kan je iets moois vin-
den, als je je er maar in verdiept.’ 

Met wie wil u graag eens huisruil doen? 
‘Met de paus. Het moet ongelofelijk zijn om rond te neuzen 
in die archieven en kunstcollecties, die niet voor het publiek 
toegankelijk zijn. En als dat niet lukt, geef me dan maar het 
appartement recht tegenover het Pantheon in Rome.’ 

‘Antiek is niet passé’ 
Links antiquair Tobias Desmet, die op Brafa debuteert. Rechts tapijtenspecialist Christian Vrouyr die al 

59 van de 60 edities meemaakte. Ervaring versus ambitie, oldie versus newbie: een duel in 10 vragen. 
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Uw topstuk op Brafa? 
‘Wij presenteren een samenhangende compositie van 
uitsluitend Tibetaanse tapijten.’ 

Uw vroegste Brafa-herinnering? 
‘Ikzelf in korte broek in Zaal Arlequin van de Galerie Lou-
ise in 1956. Speciaal voor de beurs kreeg ik een nieuwe 
blazer, een onvergetelijk moment.’

in welke tijd zou u willen leven? 
‘In het Wenen van de 19de eeuw, net voor het einde van 
de Habsburgers. Al is 2015 ook bijlange niet slecht.’ 

welke historische figuren hadden elkaar moeten 
ontmoeten? 
‘De Oosterse en Westerse cultuur waren zeer lang af-
gesloten van elkaar. Mochten de Perzische filosoof-
wetenschapper Avicenna (11de eeuw) en Friedrich von 
Hohenstaufen, kruisvaarder en keizer van het Heilig 
Roomse Rijk (13de eeuw) elkaar ontmoet hebben, dan 
stond het wederzijdse begrip nu misschien wat verder.’ 

waarom stapte u in de familiezaak?
‘Ik ben enig kind, dus ik was de enige mogelijke opvolger 
van mijn ouders. Ik was niet van plan om in de zaak te 
stappen, maar op mijn 23ste was ik mijn studies filoso-
fie zo beu dat ik een grote reis doorheen het Midden-
Oosten ondernam. Na 3 maanden had ik de microbe 
toch te pakken. Intussen stapte mijn middelste dochter 
ook in de zaak. De opvolging is verzekerd.’ 

wat was uw grootste miskoop? 
‘Soms koop ik wel eens belangrijke stukken die vervol-
gens 10 jaar onverkocht blijven in de galerie. En andere 
‘foutere’ zaken, vliegen meteen de deur uit. Mijn smaak 
is niet altijd die van het publiek. Maar daarom zijn dat 
nog geen miskopen.’ 

wat redt u uit een woningbrand? 
‘Ik heb een grote collectie pennenstokken, waar ik nogal 
aan gehecht ben. Eén zeer uitzonderlijk tapijt van mijn 
grootvader, een Iraans stuk van rond 1850, zou ik zeker 
ook redden. Het is een familiestuk dat we nooit verko-
pen.’ 

welk museumstuk zou niet misstaan in jullie 
woonkamer? 
‘De Kruisafneming van Rogier Van der Weyden uit het 
Museum van Philadelphia: het mooiste schilderij ooit 
gemaakt. Van ver lijken die kleurvlekken wel Nicolas de 
Staël.’ 

het grootste misverstand over antiek? 
‘Dat decorateurs beslissen wat mooi of niet mooi is. Het 
is de plicht van antiquairs om te bewijzen dat dat onte-
recht is. Mode en antiek gaan niet samen. Schoonheid is 
universeel en eeuwig.’ 

Met wie wil u graag eens huisruil doen? 
‘Ik zou wel eens mijn intrek willen nemen in het Azia-
tisch Museum in Nice: een relatief klein paleisje, met 
zicht op water. Al zou een Venetiaanse palazzo ook niet 
misstaan.’ 

‘Antiek is niet passé’ 
Links antiquair Tobias Desmet, die op Brafa debuteert. Rechts tapijtenspecialist Christian Vrouyr die al 

59 van de 60 edities meemaakte. Ervaring versus ambitie, oldie versus newbie: een duel in 10 vragen. 
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Brafa is 10 dagen lang de meest eclectische schatkamer van België. 

Stof genoeg voor 2 imaginaire fantasiekamers vol Brafa-vondsten.

Franse console van Bernard ‘Toro’ Turreau (1672-1731), rond 1715. Bij Steinitz. • Mexicaans godinnenbeeld, tussen 400-100 voor Christus. Bij Galerie Mermoz.  • Volutenkrater, 
Groot-Griekenland, tussen 330 en 320 voor Christus. Bij J.Bagot Arqueologia. • ‘Caramella, Caramello’ van Mel Ramos (1935), 2007. Bij Galerie Rive Gauche.  • ‘Domb-A’ van 
Victor Vasarely (1908 – 1997), 1971-1973. Bij Galerie Alexis Lartigue.

Brafa surreëel
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Halvemaanvormige jardinière, gemaakt door Bigot Clément-Louis, Charles X-periode. Bij Le Couvent des Ursulines.  • Paar karpers in Japans porselein, rond 1730-1750. Bij 
Galerie Bertrand de Lavergne. • Parking in New York, François Avril, 2013. Bij Petits Papiers-Huberty & Breyne Gallery.  • Zicht op Venetië, Jean-Baptiste Van Moer (1819-1884), 
1884. Bij Boon Gallery.  • ‘Hoofd van een stierenvechter’ van Bernard Buffet (1928-1999), 1961. Bij Galerie Hurtebize.  • ‘Meisje met bloemen’ (circa 1950) van Marie Laurencin 
(1883 – 1956). Bij Galerie des Modernes.  • Stilleven met vissen van André Derain (1880 - 1954). Bij Chiale Antiquariato Sas. • ‘Yokugo no Onna’ (baadster) Hashiguchi Goyô 
(1880-1921), 1920. Bij Gallery Tanakaya. • Sint Gobdelas, Grieks icoon uit de 17de eeuw. Bij Brenske Gallery. • ‘Le Zigzag Rouge’ van Wassily Kandinsky, 1943. Bij Kunstberatung 
Zürich. • Portret van een jong kind van Jan Claesz. (circa 1570 – na 1618). Bij Floris Van Wanroij Fine Art. • ‘Vertrekkende vissers’ van Emmanuel A. Petersen (1894-1948), 1928 
– 1930. Bij Philippe Heim. • ‘De Zwemmer’ van Georges Valmier (1885 – 1937), 1928-1929. Bij Galerie Fleury. • ‘La Noce’ van Alexander Calder (1898 – 1976), 1974. Bij Stern 
Pissarro. • ‘Collage’ van Paul Van Hoeydonck (1925), 1955. Bij Lancz Gallery. • ‘Silur 103’ van Victor Vasarely (1908 – 1997). Bij Galerie Berès. • Study van Simon Hantai (1922 
- 2008), 1971. Bij Opera Gallery. • ‘Het witte badpak’ van Kees van Dongen (1877 – 1968), 1906. Bij Galerie Taménaga
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Strebelle ma belle
De Parijse galerie Martel-Greiner zoomt dit jaar in op Olivier Stre-
belle, de Brusselse beeldhouwer uit 1927. De galerie brengt een 
20tal bronzen sculpturen mee in uiteenlopende formaten. Strebel-
le is al 60 jaar een grote naam, zowel als beeldhouwer als docent 
aan internationale opleidingen. Vorig jaar kreeg publiekslieveling 
Strebelle nog een geslaagde soloshow in Namen. En nu is Brafa 
aan de beurt, dankzij een Franse galerie.   

Olivier Strebelle bij Galerie Martel-Greiner. 

Liefde voor Lieve 
Lieve De Pelsmaeker krijgt eerherstel bij Marc Heiremans, dé Brus-
selse specialist in glaskunst en aardewerk. De Pelsmaeker (1936-
1984) is nu enigszins vergeten, maar creëerde vanaf de jaren 60 
keramiek dat we terecht als volwaardige, abstracte sculpturen 
mogen beschouwen. Ze stelde er, tot aan haar onverwachte dood 
in 1984, internationaal mee tentoon. Heiremans brengt een solo-
presentatie van haar werk, gecombineerd met belangrijk glaswerk 
en keramiek.     

Lieve De Pelsmaeker bij Marc Heiremans. 

Hommage voor Henrion
Het lijkt verrassend dat Serge Schoffel een soloshow presenteert 
van Joseph Henrion (1936 – 1983). Maar de link tussen Schoffels 
specialiteit -Afrikaanse kunst- en de Brusselse sculpteur is gauw 
gelegd: Henrion raakte geïnspireerd door Ghanese primitieve 
beeldhouwkunst en maakte sensuele beelden in brons, zilver, 
goud en marmer. Meer dan terecht haalt Schoffel Henrion uit de 
vergeethoek.    

Joseph Henrion bij Galerie Serge Schoffel.

3 
x 
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Brafa in 10 cijfers
60 jaar is Brafa jong: iedereen die in 2015 60 wordt, mag gratis binnen. 126 exposanten uit 18 landen, gespecialiseerd in 20 disciplines 

hebben in totaal 15 400 m² exporuimte ter beschikking. 600 pagina’s telt de catalogus. 55 000 bezoekers 

kwamen langs in 2014. 1500 lampen bevat de lichtgevende wolk in de entree. 12 galeries debuteren dit jaar op Brafa, waaronder Douwes Fine Art, 

Porfirius Kunstkammer, Die Galerie, François Léage en Stern Pissarro. 60% van de standhouders komt niet uit België.

Eenmaal, andermaal, Delvaux
Groot nieuws: een bijzondere werk, geschonken door een privéverzamelaar, wordt geveild 
tijdens Brafa. Meer bepaald op een stille veiling met minimumprijs. De opbrengst voor ‘Het 
Rode Gordijn’ gaat integraal naar Télévie en De Vrienden van het Jules Bordet Instituut: twee 
organisaties die zich inzetten voor kankeronderzoek en kankerpatiënten. Delvaux schilderde 
dit portret in 1934, toen hij nog volop zijn surrëele stijl ontwikkelde. De invloed van Modigliani, 
Magritte, Constant Permeke, Gustave De Smet en Gustave Van de Woestijne zijn duidelijk voel-
baar voor ‘Het Rode Gordijn’. Maar dit serene portret van een enigmatische, geïdealiseerde 
vrouw is 100 % Delvaux. Het thema zou hem zijn hele leven nog achtervolgen.

Kunst als floorfiller
Geloof het of niet, maar op Brafa is ook de vloer een kunstwerk. De beurs schreef een presti-
gieuze designwedstrijd uit voor het vasttapijt. Leerlingen van de Brusselse kunstacademie La 
Cambre mochten een ontwerp indienen. De jonge designer Ani Bedrossian won het concours 
met glans. Zij haalde het van 15 andere -naar verluidt zeer verrassende- inzendingen. De Raad 
van Bestuur van Brafa koos de winnares samen met Volume Architecture, de beursarchitecten 
sinds dik 10 jaar. Voor deze editie heeft Volume Architecture trouwens een paar verrassingen 
klaar: de inkom is helemaal in de sfeer van Andy Warhols Factory, de beurs zelf baadt in Ja-
panse sfeer met knipogen naar Ikebana.

CoBrA bijt terug
Een opvallende comeback op Brafa: CoBrA.

‘La fête pourvu que 
ça dure’ van Pierre 
Alechinsky (1963) te 
zien bij Harold t’Kint 
de Roodenbeke

‘Les Ovipares’ van 
Pierre Alechinsky 
(1960) te zien bij 
Jos Jamar

‘Delta’ van Asger Jorn 
(1966) te zien bij 
De Galerie

‘Copeaux d’Ivoire’ 
van Pierre Alechinsky 
(1992), ‘Kind’ 
van Karel Appel 
(1973), ‘Désespoir 
et caetera’ 
van Christian 
Dotremont (1976) 
te zien bij Samuel 
Vanhoegaarden 
Gallery

‘Delta’ van  Asger Jorn (1966) Bij Die Galerie

newsflash 

‘Vorm V’ (1965), ‘Stèle I’ (1967)  van Lieve De Pelsmaeker (1936-1984). Bij 
Marc Heiremans
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Op de 60ste editie pakt BRAFA uit met een 

prestigieuze tentoonstelling op de stand van 

de Koning Boudewijnstichting. Daar hangen 

zelden getoonde werken uit Belgische 

privécollecties. 
Ter gelegenheid van haar 60ste editie wil BRAFA de Belgische 

verzamelaar in de kijker plaatsen. De kunst- en antiekbeurs 

breekt op die manier met de traditie om een museum of cul-

turele instelling uit te nodigen. Dit jaar draagt de beurs haar 

60ste editie op aan de Belgische verzamelaars, die ze wil be-

danken voor hun jarenlange trouw. Voor de gelegenheid se-

lecteerde de Koning Boudewijnstichting een 10tal Belgische 

privécollecties, waaruit zeer diverse topstukken getoond 

worden. 

Van Dyck, Jordaens, Sam Francis, Paul Delvaux, maar even-

goed edelsmeedkunst, primitieve kunst, tekeningen: de 

schatten op de stand van de Koning Boudewijnstichting zijn 

nooit of heel zelden tentoongesteld. De anonieme collecties 

waaruit de stichting mocht kiezen, werden met veel passie 

en liefde voor ons erfgoed samengesteld. Al de eigenaars van 

deze verzamelingen willen hun bezittingen in de toekomst –

gedeeltelijk of integraal- veilig stellen. Met andere woorden: 

ze belanden in musea of andere instellingen, in België of het 

buitenland. 

Verzamelcultuur
Verzamelaars zijn al sinds jaar en dag begaan met ons pa-

trimonium. Ze spelen sinds de 19de eeuw een belangrijke 

rol bij de overdracht ervan. Heel wat openbare collecties 

ontstonden dan ook dankzij privéschenkingen. Vaak namen 

publieke instanties hun rol over, vooral voor educatieve doel-

einden. Vanaf dat ogenblik zien we twee soorten collecties 

ontstaan: publieke verzamelingen met wetenschappelijk 

oogmerk, en privéverzamelingen, die de persoonlijkheid en 

de leefwereld van de verzamelaar illustreren. Vandaag zien 

we opnieuw een toenadering tussen beide types collecties. 

Daarbij doen publieke verzamelingen steeds vaker een be-

roep op privéverzamelaars. 

BRAFA en de Koning Boudewijnstichting bedanken van harte 

de verzamelaars die bereid zijn om mee te werken aan dit 

unieke project. België wordt vaak als een typisch verzame-

laarsland beschouwd. De presentatie is een extraatje voor de 

BRAFA-bezoekers, die zich kunnen laten inspireren om een 

waardevolle kunstcollectie samen te stellen.

BRAFA wil deze verjaardag 
gepast vieren en slaat daarom 
de handen in elkaar met de 

vzw BIAPAL. 
Het resultaat: Art Talks rond het thema 
‘Behoud en overdracht van erfgoed’. 
Elke dag om 16 uur duikt men onder 
in de fascinerende geschiedenis van 
de kunst. Conservatoren, experten en 
verzamelaars met internationale faam 
stellen u dan een aantal uitzonderlijke 
werken voor.

Zaterdag 24/01: Pakketboten en art deco, een bij-
zondere oversteek (Taal: FR)
Door BRIGITTE SABY, Interieurarchitect en decora-
trice

Zondag 25/01: Geschiedenis van de aanwervingen 
van de Afrikaanse collecties van het quai Branly mu-
seum (Taal: FR)
Door HÉLÈNE JOUBERT, Hoofdconservator, verant-
woordelijke voor de afdeling Erfgoed van de Afrika-
collecties van het quai Branly museum en professor 
aan de Ecole du Louvre

Maandag 26/01: Passie en overdracht, de verzame-
laar, beschermheer van ons erfgoed (Taal: FR)
Door THOMAS LEYSEN, Mecenas en verzamelaar en 
DOMINIQUE ALLARD, Directeur van de Koning Bou-
dewijnstichting

Dinsdag 27/01: Informeel gesprek over de wereld 
van de diamanten, edelstenen en juwelen (Taal: 
ENG/FR) 
Door JEAN BOGHOSSIAN, Juwelier, kunstenaar en 
mecenas en CHRISTIAN VROUYR, Secretaris-gene-
raal van BRAFA

Woensdag 28/01: Lightopia, geschiedenis van het 
lichtdesign (Taal: ENG)
Door JOLANTHE KUGLER, Curator bij het Vitra Design 
Museum en curator van de tentoonstelling Lightopia

Donderdag 29/01: De restauratie van het Lam Gods: 
een bevoorrecht moment voor de studie van een 
kunstwerk (Taal: ENG/FR/NL)
Door ANNE VAN GREVENSTEIN-KRUSE, Professor 
emeritus in conservering en restauratie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam en LIVIA DEPUYDT-ELBAUM, 
Restauratrice, belast met de restauratie van het Lam 
Gods in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatri-
monium

Vrijdag 30/01: Tekenen in zilver en goud: Neder-
landse en Vlaamse tekeningen met metaalpunt van 
de 15e tot de 17e eeuw (Taal: ENG)
Door AN VAN CAMP, Curator van de collectie Neder-
landse en Vlaamse tekeningen en gravures, Afde-
ling gravures en tekeningen, British Museum

Zaterdag 31/01: De meubels herschikt – een nieuw 
perspectief vanuit het Victoria & Albert Museum 
(Taal: ENG)
Door NICK HUMPHREY, Curator van de meubelcollec-
tie 1400-1700, Victoria and Albert Museum, Londen

Zondag 01/02: Erotiek bij Picasso, een schandalige 
tentoonstelling? (Taal: FR)
Door DOMINIQUE DUPUIS-LABBÉ, Hoofd van het 
bureau voor aanwervingen, restauratie, preventieve 
conservering en research, Algemene directie van het 
patrimonium, Dienst van de Musea van Frankrijk

De Koning Boudewijnstichting brengt 
op vraag van BRAFA een presentatie 
ter ere van “de Belgische verzamelaar”.

La fée ignorante ou portrait d’Anne-Marie Gillion Crowet - René Magritte (1898-1967)
Schilderij van de Gillion Crowet verzameling.
© Charly Herscovici, met zijn toelating – c/o SABAM-ADAGP, 2011 Foto : Vincent Everarts.

Colofon
• Verantwoordelijk uitgever: Beatrix Bourdon
• Redactie: BRAFA • Opmaak: Jos Verbeeck 
• Beelden: Cover P1 : © Emmanuel Crooy • P 6 & 7 © Karel Duerinckx • P 8 & 9 © Bram Declercq
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Plaats
Tour & Taxis | Havenlaan 86 C | B-1000 Brussel

Datum en openingsuren
Van zaterdag 24 januari tot en met zondag 1 februari 2015 
van 11.00 tot 19.00 uur
Nocturne op donderdag 29 januari 2015 doorlopend tot 
22.00 uur

Toegangsprijs
Individueel: 20 € |Groepen (≥ 10 pers.): 10 € per persoon 
|≤ 26 jaar: 10 € |≤ 12 jaar: gratis
60ste editie van BRAFA: gratis toegang voor elke 
bezoeker die tijdens de beurs zijn 60ste verjaardag viert 
Online tickets !

Beurscatalogus: 10 €

Eregast van BRAFA 2015
« De Belgische verzamelaar », tentoonstelling 
georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting ; 
een geheel van ongeziene kunstwerken afkomstig uit 
Belgische privé-verzamelingen

Rondleidingen 
Dagelijks om 15.00 uur 
Ontmoetingsplaats: stand Info Press

BRAFA Art Talks
Dagelijks om 16.00 uur in de BRAFA Lounge

Parking
Bewaakte parking op de site van Tour & Taxis: 5 € 
Gratis shuttle-dienst AUDI

Diensten
Conciërge, restaurants, bars, vestiaire, speciale toegang 
voor minder-validen

Exposanten
126 deelnemers komende uit België, Canada, China, 
Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, 
Italië, Japan, Luxemburg, Monaco, Nederland, Rusland, 
Spanje, Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland

Specialisaties
Klassieke Oudheid, Precolumbiaanse kunst, Primitieve 
kunst, Aziatische kunst, zilverwerk, juwelen, meubilair, 
sculpturen en voorwerpen uit de Middeleeuwen tot 
de 21ste eeuw, design, antieke kaders, curiosa, glas 
en keramiek, porselein, tekeningen en gravures, 
stripverhalen, ikonen, oude en moderne schilderijen, 
hedendaagse kunst, autografen en manuscripten, 
fotografie, tapijten en textiel, wandtapijten, oude en 
moderne boeken, numismatiek…

Contact
T: +32 (0)2 513 48 31 
 info@brafa.be / www.brafa.be
Facebook: www.facebook.com/brafabrussels 
Twitter: https://twitter.com/BRAFA_Brussels
Pinterest, Youtube
iPhone & iPad applicaties 

Praktische Informatie


