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De internationale kunstbeurs BRAFA die doorgaans in januari in
Brussel plaatsvindt, krijgt dit jaar een alternatieve invulling. Door
de corona pandemie is een reguliere beurs met exposanten en
bezoekers uit alle delen van de wereld uiteraard niet mogelijk.
BRAFA draait het concept om: de beurs reist zelf. Van 27 t/m 31
januari zijn er 126 tentoonstellingen, verspreid over 37 steden in
13 landen. De deelnemende galeries richten op hun eigen
locatie de presentatie in die ze voor BRAFA 2021 in Brussel in
gedachten hadden. Voor zover de lokale
gezondheidsmaatregelen het toelaten, nodigen zij ook hun
relaties uit de tentoonstelling te bezoeken. 
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BRAFA in the galleries, online en op locatie

BRAFA faciliteert het project met een speciale website, waarop
alle exposities en galeries terug te vinden zijn. Ook de tijden zijn
centraal afgestemd, en in galeries, wereldwijd hetzelfde.
Inclusief een preview op woensdag 27 januari 2021 van 14.00
tot 21.00 uur en daarna een opening van donderdag 28 tot en
met zondag 31 januari 2021 van 11.00 tot 18.00 uur.
Onder de 126 deelnemers aan deze editie van BRAFA zijn elf
nieuwe exposanten: de galeries Artimo Fine Arts (Brussel), Arts
et Autographes (Parijs), Dr. Lennart Booij Fine Arts & Rare
Items (Amsterdam), Hadjer (Parijs), Nao Masaki (Nagoya), Jordi
Pascual (Barcelona), São Roque – Antiguidades e Galerie de
Arte (Lissabon), Tenzing Asian Art (San Francisco), Van der
Meij Fine Arts (Amsterdam), Maurice Verbaet (Knokke) en
Waddington Custot (Londen).

DOUWES FINE ART BV. Jan Davidsz. de Heem (Utrecht
1606-1684 Antwerp), Stilleven, circa 1645, olieverf op doek,
88×120,5cm, gesigneerd: J. De heem. f
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Op de website heeft elke deelnemer een eigen pagina waarop
maximaal negen kunstwerken te zien zijn (drie vanaf nu de
overige komen op 27 januari 2021 online), met volledige
beschrijvingen, contactgegevens, een tentoonstellingsadres en
plattegrond. Voor de belangrijkste steden waar een groot aantal
galeries verzameld zijn – zoals Brussel, Parijs, Londen,
Genève, Antwerpen, Knokke – zijn plattegronden te
downloaden waarop de locaties van de galeries staan.
Bovendien zijn er vier lezingen gepland tijdens de beurs, die
dagelijks om 18.00 uur live online te volgen zijn.
In korte videoberichten presenteren de galeries hun
kunstenaars ook online. Zo laat galerie Rodolphe Janssen
bijvoorbeeld het werk van Sanam Khatibi zien en geeft zij in een
korte film toelichting op de thema’s in haar werk en het
werkproces. En dat is slechts één van de 126 deelnemende
galeries. Ook thuis kun je zo dus de hele wereld over reizen en
nieuwe dingen ontdekken.

Persoonlijk contact

BRAFA doet er zo alles aan de dynamiek en levendigheid van
een beurs ook in deze opzet vorm te geven en het contact
tussen deelnemers te stimuleren. Harold t’Kint de Roodenbeke,
voorzitter van BRAFA, licht toe: “Deze afgelopen maanden
hebben ons eraan herinnerd hoezeer direct en persoonlijk
contact de kern van onze relaties vormt. Tussen een
verzamelaar en een kunstwerk, tussen een koper en een
handelaar. Omdat ons vakmanschap voornamelijk op emotie
gebaseerd is, is dit intens menselijk. We hopen dan ook dat dit
initiatief deze band kan herstellen in een omgeving en
omstandigheden die uiteraard de geldende maatregelen in onze
verschillende landen naleven. ‘BRAFA in the Galleries’ wil in de
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eerste plaats onze galeries steunen en we zijn opgetogen dat
zo velen onder hen onze hoop op een spoedige terugkeer naar
betere tijden delen”.

Voor alle deelnemers en informatie zie:
www.brafa.art

STERN PISSARRO GALLERY, Raoul Dufy (Le Havre
1877-1953 Forcalquier), L’Atelier à Vence, gouache, aquarel,
inkt en potlood op papier, 49,7×65,5cm, gesigneerd ‘Raoul Dufy’
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november 25, 2020

Nieuws over kunstbeurzen

Vanwege het coronavirus kunnen kunstbeurzen als de Biënnale
van Venetië, Art Basel, TEFAF New York en Art Brussel dit
(voor)jaar niet doorgaan. Op deze pagina vindt u het laatste
nieuws over de beurzen en hoe de verschillende organisaties
met deze omstandigheden omgaan. Laatste update 14 juli 2020

Lees meer »

november 10, 2020
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