In de ban van BRAFA 2017 - Residence

25/01/17 11:24

Volg of like ons
Vul je zoekterm in

HOME

INTERIEUR

DECORATION & DESIGN

HUIZENAANBOD

BINNENKIJKEN

Oh My!
Deals!

BADKAMER

MAGAZINE
KEUKEN

ABONNEER

SLAAPKAMER

WOONKAMER

Shanghai
£

from
Return fares incl. tax.

Book now!
U bent hier: Home / INTERIEUR / DECORATION & DESIGN / In de
ban van BRAFA 2017

STUDIO

ZOEK

ABOUT

TUIN

NIEUWS

402

Book by 24/01/17.
T&Cs apply.

Onze nieuwsbrief ontvangen? >>

24 januari 2017

IN DE BAN VAN BRAFA 2017
Kinetische kunstenaars en bonte banken
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In het voormalige, industriële goederenstation vindt dit jaar de 62e editie van de Brafa Art Fair plaats. De
beurs is het eerste belangrijke kunstevenement van het nieuwe jaar en staat bekend om de diversiteit en
kwaliteit van het kunstaanbod. Residence was in Brussel en doet verslag.
De laatste tien dagen van januari staat Brussel in het teken van kunst en antiek. Brafa Art Fair werd voor het eerst
georganiseerd in 1956 en is hiermee een van de oudste en meest prestigieuze kunstbeurzen ter wereld. Elk jaar
staat de beurs in het teken van een kunstzinnig thema en dit jaar is er gekozen voor kinetische kunst.

Kinetische kunst
De Argentijnse kunstenaar Julio Le Parc is internationaal bekend vanwege zijn kinetische installaties en is
daarom benoemd tot eregast van de beurs. Met zijn kunstwerken probeert Le Parc een bepaalde reactie bij de
toeschouwer uit te lokken: het verlies van oriëntatie om vervolgens een nieuw perspectief te scheppen. Het
kunstwerk is dan ook continue in verandering, één van de kenmerken van kinetische kunst. Kinetisme kenmerkt
zich door kunstwerken die voortdurend in beweging zijn, zowel op natuurlijke (wind) als niet-natuurlijke wijze
(motor). Momenteel staat het Stedelijk Museum Amsterdam ook in het teken van kinetische kunst met de
tentoonstelling 'Machinespektakel' van de Zwitserse kunstenaar Jean Tinguely (1925–1991).
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Foto's: Julio Le Parc, Sphère rouge (2013) en Surface Couleur (1970).
De aankleding van de beurs benadrukt het kinetische thema door middel van het organische tapijt dat de gehele
beursroute bedekt. Het ontwerp is gemaakt door de derdejaars textieldesignstudent Eugénie de Bergeyck die de
jaarlijkse ontwerpwedstrijd voor het karpet won.
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Foto: Het tapijt in de beurshal van Brafa. Ontworpen door: Eugénie de Bergeyck.
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Boudoirfanaten kunnen hun harten ophalen bij het antiekaanbod van Brafa. Veel galeriehouders combineren hun
antieke vondsten met boudoirmeubels. Galerie Berger uit Bourgondië is al vijf generaties gespecialiseerd in
Franse meubelstukken uit de 18e eeuw. Het blauwe marquisse-bankje valt gelijk op en is speciaal gemaakt voor
twee personen, oftewel een klassieke voorloper van de loveseat.
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Foto's van links naar rechts: Galerie Perrin, Galerie Berger, Galerie Delvaille, Galerie Berger.
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A touch of Japan
Galerie Frank Landau uit Frankfurt laat een bijzondere selectie van meubels zien die op basis van oud Japans
vakmanschap gemaakt zijn. Natuurlijke materialen zoals hout, bamboe en handgemaakt washipapier voeren in
deze stand de boventoon. De uitblinker is toch wel de minimalistische sofa van George Nakashima. Het ontwerp
oogt modern en strak, maar is gemaakt in 1960.
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Foto's: George Nakashima. Sofa, 1960. Isamu Noguchi. Lamp, 1947. Lubberts en Mulder. Lounge Chairs, 1950.

Rariteitenkabinet
Zoals elke beurs heeft Brafa ook een paar verrassende kunstschatten in petto. Objecten die een bijzonder
verhaal met zich meedragen, vragen oproepen of gewoonweg in het oog springen. Residence selecteert vier
rariteiten: een kast voor geheimen, een Yin Yang bureau, een felgekleurde bank en een bijzondere boekenkast.
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Foto's van links naar rechts: Isabelle de Borchgrave, bank van doeken uit het atelier. Bij Bernard de Grunne.
Giuseppe Rivadossi, kast voor geheimen, circa 1970. Bij Galerie Martel-Greiner. Foto via Brafa Art Fair. Ettore
Sottsass, 'Carlton' room divider-library, 1981. Bij Galerie Le Beau. Gabriella Crespi. Yang Yin bureau, 1979. Bij
Robertaebasta
Brafa Art Fair, Turn & Taxis, Brussel: 21 - 29 januari. www.brafa.art
Tekst en foto's: © Fidessa van Rietschoten
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