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Mark Colle zet Brafa in bloei

Brafa is Blooming
De Antwerpse topflorist Mark Colle doet de Brafa ontploffen
met bloemen. Na défilés voor Dior of Jil Sander en
huwelijken in New Delhi bouwt hij in Tour & Taxis 500 m²
bloemsculpturen. Meteen zijn grootste florale installatie
ooit in ons land.
In 2016 valt er niet aan Mark
Colle te ontkomen. De Antwerpse
rebelbloemist verzorgt op Brafa
al de florale installaties. Zowel in
de gangen als aan de plafonds
zijn Colle’s creaties te bewonderen. Een primeur, want nooit eerder verzorgde hij de bloemen op
zo’n groot evenement. Ook op de
Gentse Floraliën, later dit jaar in

april, zal hij uitpakken met zijn florale installaties. Wat hij daarvoor
zal ontwerpen, weet hij nog totaal
niet. Want dat bedenkt hij liefst
last minute. ‘Vraag me ook niet om
een moodboard te maken met de
kleuren of bloemen die ik wil gebruiken. Zo ga ik helemaal niet te
werk. Ik bedenk liefst mijn sculpturen spontaan op het moment

zelf. Mijn beste ideeën komen, als
ik moet improviseren omdat mijn
eerste idee niet haalbaar blijkt.
Plan B is dikwijls nóg sterker.’
Kan je ons toch al een voorsmaakje geven van je Plan A
voor Brafa?
Mark Colle: ‘Aan de plafonds
hangt een semi-transparant ras-

“Er was geen haar
op mijn hoofd dat
eraan dacht om
bloemist te worden.”
terwerk met rozenbottels en anthuriums, een soort aronskelken.
Veel mensen vinden dat afschuwelijke kitschbloemen, maar ik
vind ze prachtig, zeker als je ze in
massa gebruikt. Op de grond komen abstracte spacy bloemsculpturen van 3,5 meter hoog. 500m²
bloeminstallaties maken is één
van de grootste opdrachten die ik
ooit gedaan heb. Zeker in België.
Ik werk op een heel grafische manier: ik vertrek vanuit volumes,
kleuren en vormen, niet vanuit de
bloemen zelf. Het heeft geen zin
om bijvoorbeeld met ranonkels te
werken, want vanop 5 meter afstand herken je die toch niet.’

© Marcel Lennartz

Was de opdracht een grote uitdaging?
‘Ik heb dit nog nooit gedaan, dus
ik vind dat super. Het is extra
spannend, want januari is niet
bepaald de beste maand voor
bloemen. Daarbij komt nog eens
dat de bloemen 10 dagen vers
moeten blijven. We hebben geen
tijd om ze allemaal te vervangen
tijdens de beurs. Dat zou logistiek ook heel moeilijk zijn. Dus
de bloemen moeten zo gekozen
zijn, dat ze er na een week onder
warme spots nog goed uit zien.’
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Je bent wereldberoemd geworden met bloeminstallaties voor
modedéfiles. Maar die moeten
het maar 10 minuten uithouden. Je werk voor Brafa vraagt
toch een compleet andere aanpak?
‘Ja, maar het werk en de voorbereiding is even intens. En ik
kreeg ook voor Brafa carte blanche. Een bloemeninstallatie voor
een défilé, zoals ik ze heb gedaan
voor Dior en Jil Sander, gaat na
de modeshow meteen de vuilnisbak in. Voor Dior lieten we 100
000den orchideeën aanrukken.
De markt stortte zelfs tijdelijk in,
door onze grote vraag. Een team
van 50 mensen hielp me om al
die bloemen te installeren. Een
paar uur voor de deadline was
alles pas klaar. En tegen dat de
laatste bloemen waren geïnstalleerd, waren de eerste orchideeën

alweer verwelkt. Bij Brafa moeten
ze langer meegaan. Maar het onvermijdelijke verval, dat te zien
zal zijn, stoort me helemaal niet.
Bloemisten gaan letterlijk om met
de dood: bloemen beginnen te
sterven, vanaf het moment dat ze
afgesneden zijn. Ik vind een verwelkte bloem even mooi als een
opengaande.’
Ben je een Brafa-habitué?
‘Niet bepaald, ik kende de beurs
eerlijk gezegd niet. Maar het
eclectische aanbod past wel goed
bij mijn smaak: ik combineer ook
graag de meest uiteenlopende
bloemen. Ik heb mijn florale installaties voor Brafa niet geïnspireerd op iets van de beurs zelf.
Hoe zou dat ook kunnen? Er is
daar zoveel te zien, dat je moeilijk
één kunstwerk of kunstobject als
leidraad kan gebruiken.’
Kan kunst, antiek, archeologische objecten en decoratieve
stukken je überhaupt inspireren? Of haal je je ideeën liever
elders?
‘Ik hou wel van kunst en bezoek
wel vaker tentoonstellingen, maar
dat is niet mijn voornaamste inspiratiebron. Ik zit ’s avonds in
mijn zetel ook geen kunstboeken
of filosofische traktaten te lezen
of zo. Daar heb ik gewoon geen
tijd voor. Ik wil ook mijn werk
niet teveel intellectualiseren. Een
vergezochte uitleg over de verschillende lagen en texturen in
mijn boeketten, hoeft voor mij
echt niet. Ik zou je een verhaal
kunnen verzinnen over hoe ik
me inspireer op Rembrandt of zo,
want mensen verwachten dat precies wel. Maar ik doe er niet aan
mee. Ik strooi niet gratuit met referenties, die er niet bewust zijn.
Ook al ben ik er onbewust wel
mee bezig in mijn hoofd. Mijn
werk ontstaat intuïtief uit ingevingen van het moment: heel vrij
en impulsief dus. Zelfs lelijkheid
inspireert me: ik vernoemde mijn
bloemenwinkel naar Baltimore,
de stad van cultfilmregisseur John
Waters. De ‘foute’ vibe van zijn
films voel je ook in mijn creaties.’

De fine fleur van Brafa
Bloemen alom op Brussels mooiste.

In februari 2012 deed je je eerste défilé voor Jil Sander. Wat
is er sindsdien veranderd voor
jou persoonlijk?
‘Alles. Voor Jil Sander mocht ik
in 2012 bloemstukken maken,
die ik onder plexi boxen plaatste. Modeontwerper Raf Simons
vroeg me datzelfde jaar om een
bloemeninstallatie te maken voor
de Dior modeshow. Daardoor
ging de bal aan het rollen. Mijn
opdrachtgevers, mijn manier van
aanpakken, mijn bekendheid heb
ik aan mijn modewerk te danken.
Sinds ik werkte voor Jill Sander,
Dior, Raf Simons, Ann Demeulemeester en Dries Van Noten krijg
ik overal ter wereld aanvragen
voor opdrachten. Nu Raf Simons
niet meer voor Dior werkt, heb
ik niet meteen nog opdrachten
voor het modehuis. Maar de band
is zeker niet doorgeknipt met de
modewereld. De aanvragen komen meestal last minute.’
En dan te zeggen dat je eigenlijk niet in de bloemensector,
maar reclamewereld wou terecht komen.
‘Er was geen haar op mijn hoofd
dat eraan dacht om bloemist te
worden. Ik ging naar school tot
mijn 16de en wou het liefst in de
reclamesector terecht komen. Dat
lukte niet zonder diploma, dus
deed ik allerlei stomme tijdelijke
jobs. Ik werkte in een lasagnefabriek, kluste bij als letterzetter in
een drukkerij. Dat hield ik al snel
voor bekeken. Toen ik stage liep
bij een bloemist, voelde ik me op
slag stukken beter. Op mijn 22ste
had ik al 6 jaar ervaring in een
bloemenzaak. Het was tijd voor
mijn eigen winkel. Bloemen hebben me op een manier rustig gemaakt.’
Je bent vaak in je winkel in Antwerpen, maar doet ook grote
opdrachten, zoals voor Brafa.
Hoe combineer je dat?
‘Ik heb beide nodig. Ik wil evenveel aandacht geven aan een mevrouw, die een simpel boeketje
wil dan aan een trouwfeest in
New York. Beide niveaus combineren is een manier om niet te
beginnen zweven. Ik heb nooit
bewuste stappen gezet om per se
in de modewereld terecht te komen. Dat is me zowat overkomen.
Een masterplan voor mijn carrière
heb ik niet. En dat wil ik ook niet.
Ik vind het gewoon leuk om opdrachten te doen, die ik nooit eerder gedaan heb. Zoals de Brafa.’
We zijn benieuwd!
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1. ‘Vrouw bij het raam’ (1909) van de Latemse schilder Léon De Smet (1881 – 1966). Te koop bij Galerie Oscar De Vos. 2. ‘Les Fleurs’ van
de Franse fauvist Louis Valtat (1869 – 1952), 1935. Te koop bij Galerie Jörg Schuhmacher 3. Millefleur wandtapijt met bloemen en vogels,
rond 1530, Zuidelijke Nederlanden. Te koop bij De Wit Fine Tapestries. 4. Bloementapijt met bloemjuwelen van verschillende bijoutiers
in verschillende stijlen. Met creaties van Van Cleef & Arpels, Cartier, René Lalique, Mauboussin, Tiffany en Oscar Heyman Brothers. Te koop
bij Epoque Fine Jewels. 5. ‘Bouquet de Fleurs’ (rond 1925) van de Franse kubist Georges Valmier (1892 – 1966). Te koop bij Whitford
Fine Art. 6. Egyptische sculptuur van een koppel met lotusbloem. Te koop bij de New Yorkse Safani Gallery. 7. Flowers’ (1948) van de
Pools-Franse schilder Moïse Kisling (1891 – 1953). Te koop bij Galerie Taménaga. 8. Bloemstilleven van de Utrechtse schilder Ambrosius
Bosschaert de Jonge (1609 – 1645), rond 1625. Te koop bij Douwes Fine Art. 9. Schrijftafel in groen lakwerk met bloemenmotief, rond 1950
ontworpen door de Franse interieurarchitect Baptistin Spade (1891 – 1969). Te koop bij Galerie Robertaebasta. 10. Zilveren toiletdoosje,
1661, gemaakt door de Brusselse zilversmid Franciscus Thibault. Te koop bij d’Arschot & Cie.

61ste BRAFA ART FAIR |

23 tot 31 januari 2016 | 3

Brafa fi
Beatrix Bourdon,
directrice van Brafa
‘Brafa moet je op één dag kunnen bezoeken. Anders blijft je
blik niet meer scherp. We zijn een
eclectische beurs: hier komen de
meest uiteenlopende kunstdisciplines aan bod. Van archeologie
tot Afrikaanse kunst of hedendaagse kunst. Al wandelend val
je van de ene ontdekking in de
andere. Dat is ook ons handelsmerk: we mengen de standhouders met elkaar, we groeperen
ze niet per discipline. Wie enkel
van zilverwerk houdt, kan op een
naburige stand toch verliefd worden op een werk van Jan Fabre.
Of omgekeerd. Brafa opent de
grenzen.’
‘Je moet helemaal geen kenner
zijn om Brafa te bezoeken. De
sfeer is zeer conviviaal, de standhouders geven graag informatie
over de werken die ze exposeren.
Je hebt ook geen gigantisch budget nodig om hier iets moois te
vinden. Vanaf 1000 euro kan je al
iets kopen.’
‘Op Brafa herontdek je de
kunstgeschiedenis. Om hedendaagse kunst beter te begrijpen,
kan je maar beter ook eens naar
het verleden kijken. Het maakt je
blik scherper en je referentiekader groter. Wat maakten de Grieken, de Azteken of de Middeleeuwers? Je ziet het hier allemaal
onder één dak in Tour & Taxis.’
‘De kwaliteit van de beurs is
nooit zo hoog geweest als dit
jaar. En neen, dat zeg ik niet elk
jaar. We trekken steeds grotere internationale kunsthandelaars aan,
die graag in Brussel willen exposeren. België is een klein land,
maar met een enorme verzamelaarstraditie. Ook buitenlanders
ontdekken steeds meer de beurs.
We blijven hard werken om de
kwaliteit op te krikken.’
‘Brafa is een slow beurs. Ze
duurt 10 dagen, inclusief 2 weekends. Kunst- en antiekliefhebbers
kunnen rustig de tijd nemen om
na te denken over hun eventuele
aankoop. De jachtigheid van andere kunstbeurzen ervaar je hier
totaal niet. Dat maakt ons uniek.’

Beatrix Bourdon,
is directrice van Brafa
• werkt voor Brafa sinds 1992
• poseert voor ‘Etude de dieu
Fleuve’ van François Boucher (1703-1770), te koop
bij Galerie Eric Coatalem.
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first ladies
Anne-Sophie Delen
PR-directrice bij Delen Private
Bank
‘Bank Delen is al 10 jaar partner van Brafa. Het is onze eerste én belangrijkste afspraak
van het jaar met onze klanten.
De doelgroepen overlappen volledig. Het is mooi meegenomen
dat de kwaliteit van Brafa steeds
maar vooruit gaat: onze bank en
klantenbestand blijft ook groeien.
We hebben inmiddels 37 miljard
in portefeuille.’
‘Elk jaar richten we een grote
stand in op de beurs, waar we
de klanten in een cosy, intieme
atmosfeer kunnen ontvangen.
Alsof ze thuis zijn. Samen met
mijn moeder sta ik in voor de
inrichting van die stand. Een job
waar ik me met enorm veel passie
op stort.’
‘Verwacht je dit jaar aan een decor met bliksemschichten, stapstenen, spiegels en details in
Yves Klein-blauw. Mix & match
is het codewoord: we brengen
een combinatie van heel uiteenlopende stijlen, even eclectisch
als de Brafa zelf. We mengen bijvoorbeeld naoorlogse Belgische
kunst, fotogrammen van Filip Tas
en kinetische kunstwerken met
Afrikaanse sculpturen en midcentury design. Kunst zit het DNA
van de bank, dankzij de neus van
Filips De Ferm en Michel Vandenkerckhove.’
‘Dit jaar werken we voor het
eerst samen met Xavier Lust en
Paul Quadens, twee Belgische
product designers die bij ons
limited editions presenteren.
We willen graag aansluiten bij
de huidige generatie Belgische
ontwerpers, die prachtige zaken
maakten.’
‘Inspiratie voor de beursstand
halen mijn moeder en ik zowat
overal: uit galeries, kunstenaarsateliers, hotels, reizen, modecollecties, noem maar. Al geeft
Pinterest me ook veel ideeën. We
werken met een eigen team van
ambachtslui, die onze vormelijke
ideeën vertalen naar een state-ofthe-art stand.’

Anne-Sophie Delen
• is PR-directrice bij Delen
Private Bank
• richt samen met haar
moeder jaarlijks de felbesproken stand in van Delen
Private Bank
• poseert voor ‘Abdallah’, een
schilderij achter glas van
Gerhard Richter, te koop bij
Galerie Jörg Schuhmacher.
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5 Brafa topstukken o
1. Antiquair Jan Muller over zijn
‘Portret van Prins Filips Willem van Oranje’ van Frans Pourbus II
Made in Brussels
‘Filips Willem (1554 – 1618) was
de oudste zoon van Willem de
Zwijger, beter bekend als Willem
van Oranje. Dit portret werd geschilderd in 1599, toen Filips nog
in het Brusselse Egmontpaleis
woonde. In 1600 vertrok Pourbus
naar Mantua, als hofschilder van
de Hertog. Daar werkte hij samen met zijn Antwerpse collega
Pieter Paul Rubens. Later zou hij
portretschilder worden aan het
Franse Hof.’
Ontvoerd ‘Filips studeerde in
Leuven, waar hij op zijn 14de ontvoerd werd door Spaanse troepen.
Hij belandde in 1568 als gijzelaar
aan het Spaanse Hof, waar hij een
katholieke onderdompeling kreeg.
Pas in 1596, 3 jaar vóór dit portret,
keerde hij uit Madrid terug. Filips
zou zijn vader nooit meer zien: hij
werd vermoord in 1584.’
Erfgoed ‘Rond zijn nek zit het
teken van de ridderorde van het
Gulden Vlies. In 1599 kreeg Filips Willem dat ereteken. Daardoor kunnen we dit werk erg
goed dateren. Van Filips zijn maar
een paar portretten bekend. Dat
maakt dit werk van historische
waarde. Het zou niet mishangen
in een Nederlands of Belgisch
museum.’
Gekostumeerd bal ‘Pourbus is
in de eerste plaats een kostuumschilder, geen portretschilder. Die
handen, die snor en dat gezicht
zijn zeker verdienstelijk geborsteld, maar de finesse zit ‘m vooral
in de weergave van dat prachtige
harnas en de stoffen met zilverbrokaat. Kijk maar naar die helm
met pluimen links.’
Foute toeschrijving ‘Men dacht
lange tijd dat de figuur Johan
t’Serclaes van Tilly was. Vandaar
ook de signatuur, die wellicht in
de 18de eeuw is bijgeschilderd in
de linkerbovenhoek. Nu bewezen
is wie erop staat en wie het schilderde, is het een veelvoud waard.’
Gratis ‘Het kunstwerk komt uit
de inboedel van een Belgisch
kasteel. De eigenaar kreeg het
verkeerd toegeschreven schilderij
‘gratis’ bij aankoop van het kasteel, waar het toen hing. Ik liet
het werk lichtjes restaureren: een
oude vernislaag is weggehaald,
maar de foute toeschrijving heb
ik laten staan als interessant historisch detail.’
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ontleed
2. Kunsthandelaar Jos Boon over zijn
‘Buste de femme’ van Alberto Giacometti
Uitgebeend
‘Alberto Giacometti (1902 – 1966)
belandde na de Tweede Wereldoorlog in een zeer productieve
periode. Hij boetseerde veel uitgebeende portretten van zijn
vriendin Annette en van zijn intellectuele vrienden, die hij leerde kennen tijdens zijn verblijf in
Parijs.’
Muze
‘Tijdens zijn leven noemde Giacometti dit beeld altijd ‘buste de
femme’. Pas na zijn dood werd
de afgebeelde persoon bij naam
genoemd. Het was niet schrijfster Simone de Beauvoir of
kunstmecenas Marie-Laure de
Noailles, maar Diane Bataille,
de vrouw van schrijver Geores
Bataille. Ze is herkenbaar aan
haar scherpe gelaatstrekken en
bijzondere kapsel. Hij schilder-

de en tekende haar ook meermaals.’
Marktwaarde
‘Giacometti is felbegeerd op de
kunstmarkt. L’Homme au doigt’
van Giacometti haalde bij Christie’s New York 141,3 miljoen dollar, het hoogste geveilde bedrag
ooit voor een beeldhouwwerk.
Voor deze bronzen editie (5/8)
ligt de vraagprijs rond de 2,5 miljoen euro. Het origineel is rond
1946 gemaakt, Fonderie Susse
produceerde in 1980 deze postume versie.’
Existentiële bomen
‘Als Giacometti besliste om een
buste of portret van iemand te
sculpteren, bleef hij boetseren
en materie weghalen tot er enkel
een langgerekt ultramager silhouet overbleef. Hij reduceerde zijn

modellen tot een soort benige,
geërodeerde bomen. Zijn geïsoleerde figuren lijken in een existentiële crisis, niet toevallig de
filosofische stroming waartoe zijn
vriend Jean-Paul Sartre behoorde.
Sartre schreef in het voorwoord
van een solo-expo in 1948 over
Giacometti: ‘Ik ken niemand die
zo gevoelig is aan de magie van
gezichten en houdingen. Hij kijkt
er zo passioneel en driftig naar,
dat het lijkt alsof ze van een andere wereld komen.’
Scheermesje
‘Over zijn eigen werk zei Giacometti dat hij niet probeerde om
menselijke figuren, maar hun
‘schaduwen’ te vereeuwigen. Een
vriend van Alberto was minder
lyrisch. ‘Hij zorgt ervoor dat je
hoofd eruit ziet als een scheermesje,’ vond hij.

3. Stripspecialist Alain Huberty over zijn
‘Les nouveaux Exploits de Quick et Flupke’ van Hergé
Jobhopper
‘Quick & Flupke was een
stripreeks die Hergé tussen 1930
en 1969 tekende. Aanvankelijk
verscheen elke week een nieuwe
episode in Le Petit Vingtième,
de kinderbijlage van de krant
Le Vingtième Siècle. Hergé ging
daar op zijn 18de aan de slag,
eerst als klerk, daarna als illustrator en hoofdredacteur van de
bijlage. Vanaf 1929 waren ook de
avonturen van Kuifje, eveneens
getekende door Hergé, in Le Petit
Vingtième te lezen. Het jaar erna
startte Quick & Flupke: Brusselse
roepnamen voor Patrick en Philippe.’
Ketjes
‘Quick & Flupke zijn twee kwajongens, die door hun kattenkwaad steeds met de politie te
maken hebben. Hun avonturen
spelen zich altijd af in de Brusselse Marollen, tijdens het interbellum. Huizen, kerken, trams,
straatjes en marktjes zijn soms
nog herkenbaar in de tekeningen.
In de Blaesstraat staat sinds kort
een nieuwe muurtekening van
Quick & Flupke.’
Spelfouten
‘Dit is de originele cover van het
album ‘Les nouveaux Exploits de
Quick et Flupke’, uitgegeven in
1952. We zien de twee bengels
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fluitend wegwandelen, nadat ze
de slogan vol fouten “Il est strictemen défendut d’affiché” op de
muur schilderden. Zulke tekeningen komen zeer zelden op de
markt: de meeste zijn in handen
van het Musée Hergé in Louvainla-Neuve.’
Agent
‘De politieman is Wijkagent 15,
het derde hoofdpersonage van
de stripreeks. Zijn naam komen
we nooit te weten, maar hij lijkt
door zijn snor wel sprekend op
de domme detectives Jansen &
Janssen uit de Kuifje-albums. Hij
holt in elke mop altijd maar achter de feiten aan en wordt regelmatig beetgenomen door de twee
pesterige ketjes.’
Cameo
‘Hergé hield wel van een running joke. Als je goed kijkt, zie je
Quick & Flupke in enkele Kuifjealbums opduiken als figuranten.
In ‘Kuifje in Congo’ staan ze op
het perron te wachten, in ‘De Geheimzinnige Ster’ staan ze op de
kaai mee het Aurora expeditieschip van Kapitein Haddock uit te
wuiven. De cover van dat laatste
album verkochten we met galerie
Huberty & Breyne Galerie vorig
jaar nog op de Brafa voor 2,5 miljoen euro.’
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4. Kunsthandelaar Daniel
Boulakia over zijn ‘Les
Mariés’ van Marc Chagall
Multidisciplinair
‘Bruid en bruidegom zijn een
geliefd thema voor Marc Chagall
(1887 – 1985), een Russisch-Franse kunstenaar die zowel magischrealistische schilderijen, sculpturen, glasramen, tapijten als
boekillustraties maakte. Samen
met Mark Rothko, Roy Lichtenstein en Barnet Newmann hoort
hij bij de belangrijkste Joodse
kunstenaars van de 20ste eeuw.’
Zwevend
‘De dromerige compositie bevat
elementen die sinds het interbellum vaak terugkeren in Chagalls
werk: nostalgie naar zijn armtierige jeugd in Rusland, de Joodse
folklore, vogels en bloemen. Dat
de figuren lijken in de lucht te
hangen, is wellicht niet toevallig.
Ze ‘zweven van geluk’ of zwerven
als nomades rond zonder echte
thuishonk: een verwijzing naar
het lot van het Joodse volk.’
Hoogbejaard
‘Dit is een laat werk van Chagall:
hij schilderde het als hij maar
liefst 92 jaar oud was. Het straalt

5. Precolumbiaanse
kunstdealers Lin
en Emile Deletaille over
hun Maya-sculptuur
Trompet
‘Dit Maya beeld met een trompetschelp is gemaakt in terracotta.
Het beeld draagt nog sporen van
oude polychromie. Het beeld
komt van Alta Verapaz, een streek
in het noorden van Guatemala.’
Verrassing
‘We kunnen het beeld dateren
tussen 300 en 500 na Christus na
een thermoluminiscentietest. Ik
was eerlijk gezegd aangenaam
verrast dat het zo oud was: qua
stijl en detaillering leek het jonger. Het bewijst dat al heel vroeg
in die streken een ongelofelijke
beeldcultuur was.’
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Machtig
‘Figuratieve Maya-sculpturen van
die ouderdom zijn zeldzaam.
Deze figuur moet een hoogwaardigheidsbekleder met veel macht
geweest zijn. Hij wordt afgebeeld
als een god. Dat zie je aan zijn
praalattributen, zoals de hoofdtooi met jade en pluimen, de
schelp en de kleren.’
In realiteit
‘De concha of trompetschelp was
een decoratief instrument dat
machtige personen droegen én
gebruikten. Op de Brafa-stand zal
ik ook een echte concha mét inscripties meebrengen. Een mooie
primeur voor onze eerste Brafadeelname.’
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enorm veel warmte en liefde uit.
Wellicht beeldde Chagall zichzelf hier af als getrouwd paar. Zij
zorgde enorm goed voor hem,
ook als hij hoogbejaard was.’
Kleurbom
‘Wat meteen in het oog springt, is
de explosie van kleur in het werk
van Chagall. Het was Picasso in
de jaren 50 ook al opgevallen. ‘Als
Matisse dood is, zal Chagall nog
de enige overblijvende schilder
zijn, die écht begrijpt wat kleur
is,’ zei hij ooit.
Intuïtief
‘Aan één stijlstroming kunnen we
Chagall moeilijk linken. Zijn werk
bevat elementen die verwijzen
naar zowel het kubisme, expressionisme, surrealisme als de folkart. Zijn werken zijn heel intuïtief gecomponeerd, als een soort
dromerige associaties tussen zijn
eigen leven, religie en folklore.
De skyline die hij hier schilderde,
is wellicht die van Saint-Paul-deVence, het Franse kunstenaarsdorp waar hij vanaf 1950 tot aan
zijn dood in 1985 woonde.’

Een Charles X-bibliotheektrap
bij Le Couvent des Ursulines
Wat? De Luikse galerij Couvent des
Ursulines is gespecialiseerd in 19de eeuws
Charles X-meubilair. De Franse Restauratie
duurde maar van 1780 tot 1830.
Ga kijken want Belgische meubeldealers
met zo’n specifieke niche én kwaliteit
worden zeldzaam. Hun samenhangende
stand met decoratieve stukken staat jaarlijks
vol visuele snoepjes.
Waar? Stand 115c

Een wereldreis bij Serge Schoffel
Wat? De Brusselse tribal art-handelaar
Serge Schoffel maakt van zijn stand een
wereldreis over 3 continenten in 7 thema’s.
Ga kijken want naast een zeldzaam
Grebo-masker heeft hij een collectie
objecten die stammen in Peru, Chili en
Peru gebruikten om drugs te nemen. Hergé
inspireerde zich erop voor ‘Kuifje
en de Zonnetempel’.
Waar? Stand 108c

Brafa
uitgestippeld
Elk jaar gaan enkele exposanten the extra mile om
bijzondere thematentoonstellingen samen
te stellen. Een parcours met 5 tussenstops.

Colourfield tapijten van Javier
Fernandez bij N. Vrouyr
Wat? Kunstenaar Javier Fernandez ontwierp
een reeks abstracte tapijten in zijde en
katoen met grote kleurvelden à la Rothko
Ga kijken want Vrouyr staat bekend om
zijn samenhangende thema-expo’s op Brafa.
Bijvoorbeeld rond Iraanse Mazandarantapijten en Tibetaanse weefsels.
Waar? Stand 31c

Een complete Jean Prouvé kamer
bij Salis - Landau - Dierking
Wat? Een intacte kamer van de
Franse ontwerper Jean Prouvé wordt
heropgebouwd
Ga kijken want voor het eerst bundelen 3
galeries –Dierking uit Zürich, Frank Landau
uit Frankfurt en Thomas Salis uit Salzburgde krachten op één eclectische stand met
20ste eeuws design, Afrikaanse kunst en
aziatica.
Waar? Stand 94d

Hedendaagse kunst uit China
en Cuba bij Aktis Gallery
Wat? De Londense Aktis Gallery, specialist
in geëmigreerde naoorlogse Chinese en
Russische kunstenaars, brengt nu ook
hedendaagse Cubaanse kunst mee: een
markt die helemaal opengebroken is.
Ga kijken want Aktis Gallery was recent
nog één van verrassendste smaakmakers op
topbeurzen als Asian Art Londen, Salon du
Dessin Paris en Masterpiece Londen.
Waar? Stand 7c
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Brueghel en co. Toen de gebroeders de
Jonckheere Brussel voor Genève ruilden,
verloor België één van zijn belangrijkste handelaars in Vlaamse oude meesters.
Naast Tefaf Maastricht, Biënnale des Antiquaires en Frieze Masters doen ze dit jaar
ook terug mee aan Brafa met een selectie
tussen Brueghel en Magritte. Hét bewijs dat
de beurs in internationale renommée stijgt.

From New York. Dat Safani, één van de
oudste antiekdealers van New York, een
grote naam is, bewijst hun klantenlijst featuring het Metropolitan Museum of Art en
het Louvre. Zij versterken de afdeling archeologie op Brafa nog meer en brengen
artefacten uit Rome, Griekenland, Egypte
en het Midden-Oosten mee.

Franco-français. New York, Basel, Maastricht, Parijs en nu ook Brussel: Galerie
Perrin exposeert enkel op ’s werelds beste kunst- en antiekbeurzen. Hun 17de tot
19de eeuwse meubels en kunstwerken ademen klassieke Franse elegantie. Geen wonder dat het Louvre en Château de Versailles
vaste klant zijn.

French Touch. Tefaf en Biënnale des Antiquaires waren al vaste prik voor Eric Coatelem. En nu toont de Parisien ook op Brafa
zijn Franse en Italiaanse toppers tussen
1600 en 1900. Verwacht fraais van Greuze,
Bernard en Fragonard.

Something old
something new

De nieuwe lichting op Brafa 2016: 8 sterke debutanten, van archeologie tot hedendaagse kunst

Baron. Brussel is een internationale draaischijf in hedendaagse kunst geworden. En
dat is Brafa dit jaar niet ontgaan. Albert Baronian, galeriehouder sinds 1973 en peetvader van Art Brussels, exposeert voor het
eerst op de beurs. Hij brengt topwerk van
Gilbert & George en Juan Muñoz mee.

10 |
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Jong en ambitieus. In hedendaagse
kunstmiddens werd het nieuws op applaus
onthaald: Meessen De Clercq doet mee aan
Brafa. De jonge Brusselse galerie, bekend
om hun straffe thema-expo’s van museale
kwaliteit, tonen onder meer Claudio Parmiggiani en José Maria Sicilia. De rest houden ze voor Art Basel, Fiac en Frieze.

23 tot 31 januari 2016

Op wieltjes. Vroeger een rolschaatspiste,
nu de grootste galerie van Brussel: La Patinoire Royale miste zijn debuut niet in april
2015. Trouw aan hun missie – internationale naoorlogse kunst- tonen ze op hun
eerste Brafa werk van Takis, Erro, Vasarely
en Jean Prouvé.

Le plus beau. Met Galerie Le Beau telt
Brussel en Brafa een mooie nieuwkomer.
Gespecialiseerd in 20ste eeuwse meubels
en kunst brengen Stanislas Gokelaere en
zijn vriendin Céline Robinson een eclectische mix van Scandinavisch, Italiaans en
Amerikaans design van hoog niveau.

Tijdens de internationale kunstbeurs Brafa
vinden elke dag om 16u conferenties plaats
met vooraanstaande mensen uit de wereld
van de kunstmarkt of museumwereld.
Kennis van de kunstgeschiedenis is voor liefhebbers
en verzamelaars even belangrijk als voor kunsthandelaren. Daarom werkt BRAFA samen met de vzw BIAPAL voor de organisatie van de BRAFA ART TALKS,
een reeks dagelijkse lezingen. Museumconservatoren,
verzamelaars en kenners van de kunstmarkt wisselen
elkaar af om hun uiteenlopende kennis en expertise
te delen. Boeiende thema’s zijn onder meer moderne
schilderkunst, oude tekeningen, Egyptologie, niet-Europese kunst, bloemsierkunst en kunst als investering.
Zaterdag 23/01
Taal: FR
De kostbaarste oude munt ter wereld bevindt zich
in Brussel! Door François de Callataÿ, afdelingshoofd
van de Koninklijke Bibliotheek van België, lid van de
Koninklijke Academie van België
Zondag 24/01
Talen: NL - FR
De Floraliën Gent 2016 – een dynamisch stadsfestival Door Dirk De Cock, algemeen directeur van
de Floraliën Gent
Maandag 25/01
Taal: EN
Meesterwerken van Ukiyo-e in het Victoria & Albert Museum in Londen Door Julia Hutt, curator
van de Aziatische afdeling van het Victoria & Albert
Museum in Londen

Flower Power in Gent
De Gentse Floraliën zijn dit jaar eregast op
BRAFA. Wie bij ‘Floraliën’ spontaan aan azalea’s in
Flanders Expo denkt, moet dringend zijn mening
bijstellen. Het bloemenevenement is dit jaar
verveld tot een heus stadsfestival. Compleet met
pop-up bloemsculpturen, een bomenlabyrint en
verticale tuinen.
Schrijf het al maar in de agenda. Of
beter nog: boek meteen kaartjes, want
de verkoop gaat al serieus hard. De
Floraliën ‘nieuwe stijl’, van 22 april
tot 1 mei, belooft heel Gent in te palmen. En dat is nieuw voor het vierjaarlijkse bloemen- en plantenfestijn.
Op 4 locaties langs het stadsparcours
tonen nationale en internationale topbloemisten, siertelers, tuinarchitecten
en kunstenaars hun knapste creaties.
Dat doen ze niet in saaie beurshallen, maar in pop-up tuinen, conceptuele installaties en bamboe serres. Om
maar te zeggen: de Floraliën ondergingen een gewaagde facelift.
Eén van de ronkende namen is Mark
Colle, de Antwerpse topflorist die al
voor Dior, Jil Sander, Dries Van Noten en andere modekleppers werkte.
Voor de Brafa maakt hij enkele gedurfde florale installaties, als aperitief
voor de Floraliën. Op de site van het

Sint-Pietersplein zal hij stunten met
bloemensculpturen. Spraakmakend
worden die sowieso, gezien zijn voorliefde voor kitsch en zogenaamd ‘lelijke’ bloemen.

Colofon
• Verantwoordelijk uitgever: Beatrix Bourdon
• Redactie: BRAFA • Opmaak: Jos Verbeeck
• Beelden pagina 4 en 5: Karel Duerinckx.

Dé primeur van deze editie? Na 30
jaar onbruik opent de historische Floraliënhal weer. De immense loods is
deels gerestaureerd en wordt omgetoverd tot een wild tuinlandschap. Kamerplanten, tuinplanten, snijbloemen,
bomen en grassen in allerlei kleuren
vormen samen één landschappelijke
sculptuur. Met veel naturel en spontaniteit, zoals de Highline in New York:
de openbare tuin op een voormalige
bovengrondse metrolijn.
Een botanisch feest voor alle zintuigen. Beter kunnen we de Floraliën
dit jaar niet omschrijven. Een verfrissende, hedendaagse, dynamische ode
aan bloemen en planten moet het
worden, overal in de stad. En dan te
zeggen dat de eerste editie al 207 jaar
geleden in een Gentse herberg doorging. Exact 200 jaar nadat koning Willem I der Nederlanden het event zijn
‘koninklijke titel’ gaf, vervelt het tot
een floristiek stadsfestival dat zijn gelijke niet kent. Het maakt deze editie
nu al historisch!
Floraliën Gent, van 22 april tot
1 mei, telkens van 8u tot 22u.
Het parcours loopt langs de Bijlokesite, Leopoldskazerne, SintPietersplein en het Citadelpark.
Dagtickets vanaf 32 euro, te bestellen op www.floralien.be of op
070 345 999. www.floralien.be

Dinsdag 26/01
Talen: NL / FR
De kracht van de avant-garde Door Paul Dujardin,
algemeen directeur van het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR, Brussel), en Sophie Lauwers, verantwoordelijke van de tentoonstellingen voor het Paleis
voor Schone Kunsten (BOZAR, Brussel)
Woensdag 27/01
Taal: FR
Koolstofdatering voor kunst - Misvatting of vervalsing Door Emmanuel Vartanian, fysicus en Céline Roque, kunsthistorica, laboratorium Re.S.Artes (Regard
de la Science sur les Arts et le Patrimoine culturel) in
Bordeaux
Donderdag 28/01
Talen: NL / FR
Van Floris tot Rubens – Meestertekeningen uit een
Belgische privéverzameling Door Stefaan Hautekeete, conservator van de collectie oude tekeningen
van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België. De lezing vindt plaats in aanwezigheid van de
verzamelaar. Introductie door Dominique Allard, directeur van de Koning Boudewijnstichting.
Vrijdag 29/01
Taal: FR
Kunst als investeringsstrategie Rondetafelgesprek
onder leiding van Amid Faljaoui, directeur van het
economische magazine Trends-Tendances, hoofdredacteur bij Kanaal Z, economisch commentator op de
RTBF, met de volgende uitgenodigden:
- Harold t’Kint de Roodenbeke, voorzitter van Brafa
- Antoine de Séjournet de Rameignies, bestuurder van
Capfi Delen Asset Management
- Luc Bertrand, voorzitter van het executief comité, Ackermans & van Haaren
- Albert Baronian, Galerij Albert Baronian
Zaterdag 30/01
Taal: FR
1824-2015: het Museo Egizio - Van verzamelwoede
tot verbanden Door Alessia Fassone, conservatrice
van het Egyptisch Museum van Turijn
Zondag 31/01
Taal: FR
Het nieuwe Museum voor Etnografie in Genève
(MEG): een verhaal van collecties, passie en meesterwerken.
Door Boris Wastiau, directeur van het Museum voor
Etnografie van Genève
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Parking

Tour & Taxis | Havenlaan 86 C | B-1000 Brussel

Datum en openingsuren
Van zaterdag 23 tot en met 31 januari 2016
van 11.00 tot 19.00 uur
Nocturne op donderdag 28 januari 2016
doorlopend tot 22.00 uur

Toegangsprijs
Individueel: 25 € per persoon
Groepen (≥ 10 pers.): 10 € per persoon
≤ 16 jaar: gratis | 16 - 26 jaar: 10 € per persoon
Online tickets via www.brafa.be of aankoop ter plaatse
Combitickets:
- 1 toegangsticket + 1 catalogus: 30 €
- 2 toegangstickets + 1 catalogus: 55 €
- Permanent pass + 1 catalogus: 75 €
Vernissage-ticket, combitickets en catalogus kunnen
uitsluitend ter plaatse aangekocht worden.

Beurscatalogus: 10 €
Eregast van BRAFA 2016
Floraliën Gent met de deelneming van de talentvolle
Antwerpse florist Mark Colle
www.floralien.be

Rondleidingen met de steun van Hiscox
- Publieke rondleidingen in NL, FR, EN: alle dagen om 15u.
Verplichte voorinschrijving op de INFO-stand 1C

d e s i g n b y w w w. r a f - t h i e n p o n t . b e

d e s i g n b y w w w. r a f - t h i e n p o n t . b e

d e s i g n b y w w w. r a f - t h i e n p o n t . b e

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

Diensten
Conciërgerie, restaurants, champagnebars, vestiaire, speciale
toegang voor minder-validen, WIFI

Veiiligheidsvoorschriften
Dieren, camera’s, grote draagtassen, rugzakken en paraplu’s
zijn niet toegelaten op de beurs.
Bezoekers mogen geen kunstwerken ter expertise/
waardebepaling op Brafa binnenbrengen.
Het nemen van foto’s of video’s is niet toegestaan.
Indien nodig, is het veiligheidspersoneel bevoegd de
bezoekers te fouilleren.
d e s i g n b y www. r a f - t h i e n p o n t . b e

Plaats

des ign by www.r af - t hienpont .be

d e s i g n b y w w w. r a f - t h i e n p o n t . b e

Praktische Informatie

Exposanten
137 deelnemers komende uit België, Canada, Duitsland,
Engeland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Japan, Luxemburg,
Monaco, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Verenigde Staten
van Amerika en Zwitserland

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

Contact

BRAFA Art Talks
Dagelijks om 16.00 uur in de BRAFA Lounge (stand 51A)
Curators, experten en andere persoonlijkheden van
internationaal niveau zullen een reeks conferenties houden
over boeiende onderwerpen met betrekking tot kunst

T: +32 (0)2 513 48 31
 info@brafa.be / www.brafa.be
Volg BRAFA ook op Facebook, Twitter @BRAFA_Brussels,
Instagram, Pinterest, LinkedIn en Youtube
iPhone, iPad en Android applicatie

TH
BUSRSASUSNESETLSLISESQ LU
SENNSA
I EQ
ERRI TA
8S8T H5TSHB8EB
RRU
AA
TTIN&
IQQTUFU
I ENSUSEE&&SAFFR&I ITNNFSEIE NFAAA
RTSRS TFFSAAI FIRRA I R
T HL S

J
A
N
J
A
N
J
A
N
J
A
N
ı9
27
tour
&
taxıs
ı9
27
tour
&
–
ı9
27
tour
&
taxıs
27
&taxıs
–––27tour
ı9ı9
tour
&taxıs
tour&taxıs
–27
58

BRUSSELS ANTIQUES & FINE ARTS FAIR

JAN

5 8 TH B R U S S E L S A N T I Q U E S & F I N E A R T S F A I R

JAN

W
W
IMU M
WWRW
AERAR
FAF/AAFA.FA
USUURSSS/U
SSSESB
W
W
.B
B..RB.BRB
EELSLELSESLSLG/ S/I BUB/ EM
ELBLGEGGILIIUUGUM
AW
FW.A
B.BAB.REB.EUBE/S/E/SBBE/BRRLRB
W
W
W
M
WWW.BRAFA.BE / BRUSSELS / BELGIUM
guest
of
honour:
royal
opera
house
de
munt
la monnaie
uest
of
royal
opera
house
de
/ /la
guest
ofhonour:
honour:
royal
opera
house
monnaie
onour:
royal
opera
house
de
munt
/de
lamunt
monnaie
guest
of
royal
opera
house
de
munt
la/monnaie
monnaie
guest
ofhonour:
honour:
royal
opera
house
de
munt
/munt
la
monnaie

