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BRAFA

Brafa heeft de laatste jaren een spectaculaire
evolutie doorgemaakt Het resultaat is een van
meest interessante kunstbeurzen in Europa
en de wereld En een beurs die afgestemd is
en dat is danweer Belgisch ofVlaams op de

nieuwsgierigheid van de verzamelaar Het gaat
er hier niet om de obligate pas ontdekte Rem
brandt ofVan Gogh te tonen Maar wel in
teressante werken die de verzamelaar
fascineren En waarbij men zich niet dadelijk
moet afvragen of er nu 5 of 6 ofmeer nullen in
de prijs zitten
Dat maakt het rondwandelen in Brafa zo inte

ressant Temeer daar de hele wereld er present
is Neem nu voor wie van het Oosten houdt
loop eens lang bij Grusemeyer die een catalo
gus uitbrengen over hun activiteit op dat ge
bied Hoe leuk toch als beeld een witte olifant
voor de stadspoort zie foto studio R Assel Wit en stukken uit het Oosten bij Rouyr die

u aan het denken zetten over uw interieurberghs Fr Dehaen ergens in het Gandhara
gebied dat leent zich tot een rijmpje Met de Het is ook altijd fijn na te gaanwat men recen
olifant voor de deur sleur Het heeft al telijk nog ontdekt heeft inzake Belgische kunst
leszins iets sprookjesachtig 20ste eeuw Ga kijken bij o a t Kint de Rood
Brafa is nog altijd de grote beurs waar het strip enbeke Maere Boon Gallery S Van Hoegaar
verhaal welkom is o a in Hubert Breyne den Altijd interessant ook de stand met grafiek
Gallery Niemand in het publiek die dat raar van de BBA Belgische beroepskamer van An
vindt integendeel terwijl deVlaamse kunst tiquaren
musea dat nog altijd niet beseft hebben De
beurs en de markt geven hier het voorbeeld Brafa 23 31 01 Tour Taxis Brussel

www brafa beMaar u ziet ook prachtige wandtapijten De
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