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De BRAFA Art Fair 2023 strijkt weer
neer in Brussel en dat wil je niet
missen

Door Lara Compagner

3–4 minutes

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met BRAFA Art Fair.

Eind januari trapt BRAFA Art Fair, een van de grootste
kunstbeurzen ter wereld, het beursseizoen van 2023 weer af.
Wanneer er in ons buurland zo'n unieke mix van kunst, antiek en
design te bewonderen is, moét je daar als kunstliefhebber gewoon
bij zijn. Wie er ook bij is? Bazaars Miluska van 't Lam. Beleef
samen met Harper's Bazaar deze 68e editie die zichzelf wederom
belooft te overtreffen, want dít is er allemaal te zien.

KOOP JE TICKETS VOOR BRAFA HIER

BRAFA Art Fair 2023: dít wil je niet missen

Of je nou van moderne kunst, hedendaagse kunst, abstracte
sculpturen, Hollandse schilderkunst of schitterende juwelen houdt:
BRAFA biedt voor ieder wat wils. Dit jaar heeft BRAFA weer flink
uitgepakt, met abstract werk en hedendaagse kunst van James
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Rosenquist tot 20e-eeuws designmeubilair van Pierre Paulin,
George Nakashima, Phillip Lloyd Powell, José Zanine Caldas en
Sybold van Ravensteyn. Ook worden er enkele Art Nouveau-
meesterwerken geëxposeerd door de Belgische Koning
Boudewijnstichting. Bewonder het allemaal van zondag 29 januari
tot en met zondag 5 februari 2023 in Brussels Expo.

James Rosenquist / Guy Pieters
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Sybold Van Ravesteyn / Van den Bruinhorst

Bernard Bouisset / Van Cleef & Arpels
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• 

James Rosenquist / Guy Pieters

Art Nouveau

Voor alle Art Nouveau-liefhebbers is BRAFA dit jaar helemaal een
feestje, want deze kunststroming wordt deze editie groots gevierd
in Brussel. Geen betere plek om dit te doen natuurlijk, met
monumenten als het Hortamuseum, de huizen en villa's van
Autrique, Chauchie en het Muziekinstrumentenmuseum als Art
Nouveau-pareltjes verspreid door de stad. BRAFA zet deze lijn
door en verwerkte zelfs tekeningen van Art Nouveau-pionier Victor
Horta in het tapijt, dat over de gehele beurs zal worden uitgerold.

Fabrice Debatty

Art Talks

Voor iedereen die niet alleen naar kunst wil kijken, maar er ook
meer over wil leren, praten Benjamin Zurstrassen en Professor
Werner Adriaenssens, conservator van de afdeling Decoratieve
Kunsten van de 20e eeuw bij de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis je beide bij in de vorm van een interessante lezing
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over Art Nouveau. Ook zal Bazaars Miluska van 't Lam op vrijdag
3 februari in gesprek gaan over 'Creatief Leiderschap' met
Algemeen Directeur van het onlangs heropende Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) Carmen
Willems en kunsthistorica en advocate Christiane Struyven. Hoe
verbind je kunst en ondernemerschap om een project, merk of
business te laten groeien? Op deze vraag weet jij na een bezoekje
aan BRAFA gegarandeerd het antwoord.

KOOP JE TICKETS VOOR BRAFA HIER
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