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Stijlen en tijdperken vrolijk naast elkaar op Brusselse kunstbeurs

Van Haring tot zaagvis:
Brafa ziet
Met Brafa begint het

Brusselse kunst-

seizoen. De beurs van

stand, populair bij

verzamelaars en

kunstflaneurs, rolt de

loper uit voor een

eclectisch aanbod.

GEERT VAN DER SPEETEN

ijf forse betonblokken

vormen een erehaag

bij de ingang. Het is

een geste van het

Brafa-comité: geen

gastkunstenaars, maar een veiling

van stukken Berlijnse Muur voor

het goede doel.

De kunst- en antiekbeurs telt

dit jaar 133 standhouders, waar-

van een derde uit eigen land. Ni-

chespecialiteiten vallen er niet te

bespeuren: stijlen, tijdperken en

genres staan vrolijk naast elkaar.

Ook binnen dezelfde stand mag

het breed gaan. De Wit Tapestries

uit Mechelen heeft een zeldzaam

Frans Snyders, ‘Stilleven met kreeft, artisjokken, asperges en fruit’. (ca 1630-1640).

© Galerie Jan Muller

tapijtontwerp van Kandinsky in

een zacht, repetitief kleurenpalet

in de aanbieding, maar ook twee

prachtige Millefleurs uit de zes-

tiende eeuw.

Zoals elk jaar dient zich een

klein kransje nieuwkomers aan en

palmen veel galeries hun ver-

trouwde hoekje in. Brafa vindt al

tien jaar een vaste stek op Tour &

Taxis en heeft het er duidelijk naar

zijn zin. ‘De beurs trekt een pu-

bliek aan dat tuk is op ontdekkin-

gen) zegt Jan De Clercq (Meessen

en De Clercq). Ze is stijlvol en ver-

zorgd, en voor veel Brusselse gale-

ries vormt ze de ideale verbin-

dingslijn met Vlaamse verzame-

laars. Niet te verbazen dus, dat al-

le deelnemers sterk uit de hoek

wil komen?

Zelf zet hij de minder bekende

Franse kunstenaar Benoit Maîre

in de kijker, die zich als een wol-

kenman in het antropoceen voelt.

Andere galeries zien liever een

kloek stuk of een klinkende naam

in de vitrine. Warhols portret van

Gérard Depardieu bijvoorbeeld,

de ingekleurde tekeningen die

Christo maakte voor zijn nieuwe

 

 

 

 

Sovjet-art-deco: bureaumeubilair uit 1938 van een Russische minister. © Heritage Gallery

et bree
Arc de Triomphe-project, maar

ook een schedel van een Eurhino-

saurus — een soort prehistorische

zaagvis — of indrukwekkende por-

tretten van Pieter Pourbus en Gas-

par de Crayer die recent boven wa-

ter kwamen. Het mag ookwat gek-

ker. In een hoekje met vanitas-

beelden in marmer en albast

pronkt een bijzonder exemplaar:

een doodshoofd met bisschops-

mijter.

Brutaalste kunstenaar

Bij Samuel Vanhoegaerden

staat één kunstenaar centraal:

James Ensor. Dat is het resultaat

van tien jaar verzamelbeleid in de

luwte, zegt hij. Voor zijn goed ge-

stoffeerde presentatie, met werk

tussen 1880 en 1930, verwijst hij

graag naar een quote van Alfred

H. Barr, de eerst directeur van het

Moma in New York. Die prees

Ensor als de dapperste en brutaal-

ste kunstenaar van zijn tijd. ‘De

prijzen gingen de voorbije tien

jaar internationaal de hoogte in),

zegt Vanhoegaerden. ‘Maar de late

werken hebben die trend niet ge-

volgd. Ik vind het snobistisch om

erop neer te kijken, want er zit

krachtige doeken bij van een

hardcore kleurenzoeker. Een ma-

rine van Emil Nolde, geïnspireerd

op Ensor, haalde niet zo lang gele-

den een veilingprijs van 1,2 mil-

joen euro. Ik bied Marine soleil

couchant uit 1940 aan voor

250.000 euro!

De modetrends en de kunst-

‘Voor veel Brusselse
galeries is Brafa de
ideale verbindings-
lijn met Vlaamse
verzamelaars’

JAN DE CLE

Galeriehouder

 

 

actualiteit zijn aan het aanbod af-

leesbaar. Keith Haring is sterk

vertegenwoordigd, onder meer

met een zwierig zelfportret uit

1988. Gladstone biedt ook het por-

tret aan dat Robert Mapplethorpe

van hem maakte. Panamarenko

Hubert Malfait, ‘De accordeonspeler’. © Galerie Oscar De Vos

domineert de stand van Jamar,

met tekeningen en prints, maar

ook met het vliegmechanisme

Rugzakvlucht uit 1982 of een

Archaeopterix-kippetje dat er wat

zieltogend bijligt in zijn vitrine.

Douwes heeft een wand met etsen

van Rembrandt, een jubilaris van

2019. Het psychedelische werk

van Victor Vasarely, terug van

weggeweest, viert hier zijn revi-

val, net als de bewegende sculptu-

ren uit de jaren 50 van Pol Bury.

Bij het retrodesign houden de

buitenissige Memphis-kleurtjes

van Ettore Sottsass goed stand.

Stoer is ook de Sovjet-art-deco,

met bureaumeubilair uit 1938. De

Heritage Gallery plunderde er de

voormalige werkplek voor van een

Russische minister van Defensie

met smaak.

Good old Roger Raveel duikt op

met Bezoekers aan de vernissage,

een installatie uit 1971. Een toe-

passelijker werk was gisteravond

niet denkbaar: de VIP-genodig-

den konden er zich in spiegelen.

Brafa, Tour & Taxis Brussel, tot

2/2.
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