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BRAFA IN THE GALLERIES
Van 27 tot 31 januari 2021 in Brussel, Parijs, Londen,
Amsterdam, Genève, Barcelona, Milaan, Frankfurt, Moskou …
Gezien de vele beperkingen en onzekerheden als gevolg van de huidige coronapandemie
beslisten de organisatoren van Brafa begin deze maand en na overleg met hun leden om de
volgende editie, die normaal gepland stond voor januari 2021, een jaar uit te stellen.
Na de aankondiging van dat uitstel werden de organisatoren overspoeld door een golf van
begripvolle steunbetuigingen vanwege hun exposanten, partners, onderaannemers en
bezoekers. Dat bewijst hoe oprecht iedereen aan dit evenement gehecht is. Elk jaar opnieuw
wordt reikhalzend uitgekeken naar de nieuwe Brafa, waarvan tot nu toe nog geen enkele
editie was geannuleerd of uitgesteld in ruim 65 jaar van bestaan! Aangemoedigd door die
enthousiaste reacties gingen de organisatoren meteen nadenken over alternatieve
oplossingen. Vandaag zijn ze verheugd aan te kondigen dat er dan toch een Brafa-editie zal
plaatsvinden, weliswaar in de vorm van een geheel vernieuwend concept, namelijk ‘BRAFA in
the galleries’.
Deze unieke formule is in feite het omgekeerde concept van een groot publieksevenement:
aangezien de bezoekers momenteel niet naar het evenement kunnen, komt het evenement
naar hen toe! En zijn hiervoor geen betere ambassadeurs dan de deelnemers zelf? Brafa 2021
vindt daarom plaats … bij de exposanten thuis!
Hoe werkt het? Elke deelnemer wordt uitgenodigd om in zijn galerie, of zelfs bij hem thuis,
een tentoonstelling te presenteren met een selectie van werken en kunstobjecten die al voor
BRAFA 2021 gereserveerd waren. De deelnemers zijn vrij om gezamenlijk of solo te exposeren,
zolang ze zich maar houden aan de gemeenschappelijke data en openingstijden. Deze
tentoonstellingen zullen toegankelijk zijn van woensdag 27 tot en met zondag 31 januari
2021, de periode waarin Brafa normaal gezien had plaatsgevonden. Bovendien krijgt elke
deelnemer het verzoek om een kort persoonlijk filmpje te maken van zijn tentoonstelling. Alle
gemaakte video’s en het bijbehorende fotomateriaal zullen uitgebreid worden ingezet voor
de promotie van dit evenement en zijn toegankelijk via de Brafa-website.
De coördinatie van deze hele operatie is in handen van Brafa, die ook de promotie van het
evenement op zich neemt. De kunstgaleries worden uitgenodigd op basis van de lijst met
bevestigde deelnames voor BRAFA 2021.

“Dit project beantwoordt in de eerste plaats aan onze wens om galeries rechtstreeks te
steunen,” aldus Harold t’Kint de Roodenbeke, Voorzitter van Brafa. “Met ons evenement willen
we als het ware een uitgebreid visitekaartje vormen en een communicatieplatform bieden aan
kunsthandelaars en galeries. Zo dragen we een steentje bij om hen draaiende te houden en
zetten we tegelijkertijd hun beroep in de kijker. Het zit in ons DNA om contacten en een
gastvrije ontvangst te stimuleren, met het enige verschil dat die deze keer in de galeries zelf
zullen plaatsvinden, we moeten ons immers aanpassen aan de precaire omstandigheden qua
volksgezondheid. Ons alternatief sluit perfect aan bij die wens, zeker in deze voor velen
moeilijke periode. Bovendien rekenen we geen deelnamekosten aan de exposanten: de
operatie wordt gefinancierd met eigen middelen van Brafa, inclusief een bijdrage van onze
partner Delen Private Bank, die wij van harte bedanken. De coronacrisis betekent een
ingrijpende verstoring van onze gewoonten en onze manier van leven en werken. Ik hoop dat
we met dit nieuwe initiatief blijk geven van reactiviteit en een groot aanpassingsvermogen!”
De lijst met deelnemende galeries wordt in de komende weken bekendgemaakt. Aangezien
de Brafa-exposanten afkomstig zijn uit een twaalftal verschillende landen, zullen er
waarschijnlijk diverse varianten ontstaan op BRAFA in the galleries, niet alleen nationaal (in
Brussel, Gent, Antwerpen of Knokke) maar ook internationaal (in Parijs, Londen, Amsterdam,
Genève, Barcelona, Milaan, Frankfurt, Moskou …).
Zo krijgen we dus in januari 2021 niet één Brafa, maar een heleboel kleine Brafa’s overal
verspreid!

BRAFA IN THE GALLERIES
Van woensdag 27 tot en met zondag 31 januari 2021.
www.brafa.art
Volg Brafa ook op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube.
Perscontact en internationale coördinatie
Bruno Nélis – b.nelis@brafa.be – GSM +32(0)476 399 579
Perscontact Nederland
Art Content – artcontent@eu – T +31/30 281 96 54

