Unieke modeltreinen brengen bezoekers Brafa in vervoering
op de stand van de Koning Boudewijnstichting
Te midden van gerenommeerde namen in de kunstwereld verwacht u allicht geen
modeltreinen. En toch is dat precies wat u dit jaar kan ontdekken op de stand van de Koning
Boudewijnstichting.
Raymond Legrand, een gepassioneerde modelbouwer, startte op zijn 14e aan wat zijn
levenswerk zou worden: een modelspoorweg met reproducties van echte Belgische NMBSspoorvoertuigen uit het begin van de 20e eeuw.
Raymond Legrand bouwde alles zelf: de sporen, dwarsliggers, locomotieven, rijtuigen en
gebouwen. Door de schaal waarvoor hij koos (1:22,5), kon hij zich volledig uitleven in details.
Zijn schaalmodellen zijn verbluffend realistisch. Het modelspoorwegnet van honderden
meters bevat reproducties tot 1,20 m lang, 30 cm hoog en met een gewicht tot 30 kg. Per
rijtuig kostte hem dat tussen 600 en 1200 uren werk. Alle stukken werden met de hand
gemaakt en getuigen van een uitzonderlijke finesse en precisie. De locomotieven worden
aangedreven door elektrische motoren en rijden zo op eigen kracht over het spoorwegnet en
trekken rijtuigen of goederenwagens voort. Een bedieningstafel, een optisch controlebord en
de nodige elektrische apparatuur maken het spoorwegnet af.
Dit unieke levenswerk is dankzij een schenking aan de Koning Boudewijnstichting nu voor
altijd bewaard. Op de stand kan u als bezoeker van Brafa deze rijdende wagons vol passie en
geschiedenis ervaren. En als dit u nog niet overtuigd heeft, weet dan dat u op de stand van
de Koning Boudewijnstichting ook indrukwekkende moderne en hedendaagse kunstwerken
kan ontdekken, waaronder schilderijen van Serge Vandercam en Roger Somville en foto’s van
Jan Yoors. Er worden Waalse abstracte kunstwerken van Joseph Lacasse, Raoul Ubac en Pol
Bury gepresenteerd, alsook enkele realisaties van prominente Belgische
(interieur)architecten zoals Jules Wabbes en Jacques Dupuis. Liefhebbers van oude en
decoratieve kunsten worden onthaald op Franse meubelen, portretten en porselein uit het
servies van Sèvres, dat toebehoorde aan de Princesse de Lamballe, naast enkele bijzondere
18de eeuwse borstbeelden en een unieke kokosnootbeker.

Mis de trein niet en bezoek stand 46 A van de Koning Boudewijnstichting op de Brafa beurs!

De Brafa kunstbeurs loopt van 26 januari tem 2 februari 2020
Tour & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel
Open van 11 tot 19 uur
Meer info: https://www.brafa.art
Meer info over de Koning Boudewijnstichting en haar inzet voor ons erfgoed?
www.erfgoed-kbs.be
www.kbs-frb.be
Contactpersoon: Julie Lenaerts, lenaerts.j@mandate.kbs-frb.be, T: 02-549 61 50

