Editie 2017

Persdossier
Van 7 t.e.m. 11 juni aanstaande, zal de tweede editie van “CULTURES – The
World Arts Fair” doorgaan op de Zavel in Brussel. Deze kunstbeurs is ontstaan
uit de synergie tussen de associaties BRUNEAF (tribale kunst), BAAF (antieke
culturen) en AAB (Aziatische kunst).
65 Internationale exposanten zullen samengebracht worden in verschillende
galerijen rond de Zavel gedurende 5 dagen. Dit concept, dat een belangrijk
aantal wereldkunsten op de voorgrond plaatst, is vrij uniek en zal van Brussel
een voorkeursbestemming maken in Europa bij het kunstminnend publiek.
Kunstwerken uit Afrika, Oceanië, Indonesië, Amerika, Australië en Azië, alsook
kunstwerken afkomstig van de antieke culturen in Europa en het
middellandszeegebied, zullen voorgesteld worden aan kunstliefhebbers,
museum conservators en kunstverzamelaars van over de hele wereld.
Het publiek zal haar ontdekkingstocht in dit breed spectrum van wereldkunsten
kunnen verder zetten via een tentoonstelling rond tribale kunst en via een
reeks lezingen die de diverse domeinen van dit evenement beslaan.
Kwaliteit en hoge eisen staan centraal
Elke kunsthandelaar bewaart de beste stukken om ze tijdens dit gebeuren aan
het publiek voor te stellen. Het is een uitgelezen kans om prachtige
kunstvoorwerpen te ontdekken. Bovendien worden de tentoongestelde
kunstobjecten tijdens de beurs door een vetting comité onder de loupe
genomen.

De samenwerking tussen de drie organisaties wordt dus ook nu weer succesvol
verdergezet. Het nieuwe bestuur van BRUNEAF heeft een frisse start genomen
en zal met haar nieuwe ideeën een belangrijke bijdrage leveren aan de evolutie
van CULTURES als uniek evenement. De bedoeling is om zoveel mogelijk
opportuniteiten te creëren voor zowel de deelnemers als de bezoekers.
Zoals hoger vermeld, bieden de drie besturen in samenwerking met BIAPAL
(Brussels International Art Promotion and Logistics) een volledig programma
van lezingen onder de naam “ArtConnoisseurs”. Deze lezingen zullen worden
gefilmd en online beschikbaar worden gesteld (www.artconnoisseurs.eu) voor
diegenen die ze niet hebben kunnen bijwonen en toch de inhoud ervan tot zich
willen nemen.
Door een zeer ruim en divers aanbod van kunstvoorwerpen, afkomstig van over
de ganse wereld, ten toon te stellen hoopt CULTURES een nieuwe generatie
verzamelaars aan te trekken. Op te merken valt dat een groot deel van de
objecten moeiteloos integreren in een modern en/of hedendaags interieur.
De pronkstukken zullen worden opgenomen in een vernieuwde catalogus, die
in een groter formaat wordt uitgebracht dan de editie 2016 en een ook andere
look krijgt.
De samenwerking tussen de drie organisaties heeft eveneens geleid tot een
uitbreiding van de communicatie campagne en de zichtbaarheid in de
voornaamste kunst magazines. De marketing van de nieuwe naam “CULTURES
– The World Arts Fair” is naar onze mening de ideale weg naar erkenning en zal
dit evenement bij de top van de bestaande beurzen brengen.
Het succes van het afgelopen jaar en de vele enthousiaste reacties hebben ons
gemotiveerd om van editie 2017 opnieuw een top evenement te maken.
CULTURES brengt immers een groot aantal nationaliteiten, uit alle continenten,
samen. Dit prachtig initiatief wensen wij te behouden en zo mogelijk nog te
versterken. Wij hopen dat de bezoekers maximaal kunnen genieten van deze
fantastische week, gewijd aan kunst en cultuur en dat zij op deze beurs één of
meerdere objecten kunnen aanschaffen.
De besturen van AAB, BAAF en BRUNEAF

Deelnemerslijst
62 deelnemers waarvan :
39 gespecialiseerd zijn in Afrikaanse, Oceanische en Indonesische kunst
13 gespecialiseerd zijn in Aziatische kunst (Indië,
Himalaya, Centraal Azië, Zuid-Oost Azië,
China, Japan en Korea)
10 gespecialiseerd zijn in antieke culturen (Egypte,
Griekenland, Rome, Nabije Oosten en Europa in het algemeen
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• Wei Asian Arts / Howard Wei, Brussel - België I www.asianart.com/wei
• Michael Woerner, Hong Kong / Bangkok - Thaïland

Praktische Informatie
Openingsuren:
Woensdag 7 juni : 3pm - 9pm
Donderdag 8 juni: 11am – 7pm
Vrijdag 9 juni: 11am – 8pm
Zaterdag 10 juni: 11am – 7pm
Zondag 11 juni: 11am – 5pm

Lezingen:
BIP, Koningsstraat 2-4 (nog te bevestigen)
vrijdag & zaterdag
Tentoonstelling :
“Finalité sans fin” in “L’ancienne Nonciature”, Zavelstraat 7
Websites :
www.cultures.brussels
www.asianartinbrussels.com
www.bruneaf.com
www.baaf.be
www.artconnoisseurs.eu
Contact :
AAB
238 Boulevard Général Wahis, B-1030 Bruxelles
asianartinbrussels@gmail.com
BAAF
17 rue des Minimes, B-1000 Bruxelles
info@baaf.be
BRUNEAF
17 impasse Saint Jacques, B-1000 Bruxelles
info@bruneaf.com

Highlights 2017
Enkele bijzondere kunstwerken in het daglicht gesteld.

Vrouwelijke Lobi figuur, Burkina-Faso
Houtsculptuur, h 91 cm
19e eeuw
Herkomst :
Ilia & Hildegarde Malichin,
Baden-Baden, Duitsland ; Andreas &
Kathrin Lindner, Munchen, Duitsland ;
Sotheby’s, Parijs, 8 juni 2007, no. 45 ;
Serge Schoffel.
Deze sculptuur onderscheidt zich door
haar uitzonderlijke monumentaliteit qua proporties en volume. Het is een
personificatie van de grootsheid der voorouders die hun levenscycli en initiaties
met succes hebben afgerond.
Tami, Huon Golf, PNG
Neksteun
Alain Lecomte
Het figuurtje in deze neksteun
stelt een soort vleermuis voor,
veelal gezien als totemdier in
de regio. De cirkel op de rug van
het figuurtje is een merkteken
van de clan. Dit soort neksteun
was voorbehouden aan de
mannelijke clanleden die hun
kapsel onberispelijk dienden te
houden tijdens belangrijke ceremonies. Het was een soort prestige symbool
dat blijk gaf van hun hoge rang binnen de clan.

Dogon zolderluik (Mali)
Hout, eind 19e eeuw / vroeg 20ste eeuw
Olivier Larroque
Deze in hoog reliëf gesculpteerde deur
komt uit het zuidoosten van Mali en stelt
een vrouwelijke figuur voor. Dit type luik
diende om de ingang af te sluiten van de
in klei gemaakte opslagplaatsen voor
graan op de zolderverdieping. Ze boden
bescherming tegen knaagdieren, maar
vooral de symbolische bescherming
stond voorop. De uitvergrote borsten
zijn een symbool van vruchtbaarheid en tevens een verwijzing naar de “moeder
natuur” – de aarde die ze bewerken - als bron van voeding. De lange golvende
gestileerde armen alsook het onderlichaam eindigen in een vissenstaart en
symboliseren een “Nommo”, een hermafrodiet personage, half mens, half
vis…de mythische voorouder van de mensen die bij de kliffen woonden.
Lega beeldje, Congo
Ivoor, h 13 cm
Galerij Didier Claes
In sommige gemeenschappen
waar riten gebruikelijk zijn,
gebruiken de ingewijden beeldjes
in ivoor of been waarvan de
vormen slechts weinig afwijken
van de meeste andere beeldjes,
doch waarvan de functie heel
verschillend is. Deze beeldjes zijn
iets langer en platter qua volume.
Ze behoorden toe, hetzij aan een ingewijde van superieure rang, hetzij aan een
ondergeschikte van de opperste rang of ook nog aan een vrouwelijke ingewijde
van opperste rang.

Shiva en Parvati
(Umamaheshvara)
Noord-Oost India, Pala Dynastie,
circa 11-12e eeuw
Fylliet, h 67cm
Private Amerikaanse collectie
(1985-2000),
FAMARTE
Deze sculptuur in fylliet stelt de
vierarmige Shiva en zijn echtgenote
Parvati voor. Zij zitten in koninklijke
pose, één been hangend, op een
dubbele lotus troon. Onder hen zien
we de stier Nandi en een leeuw; het
zijn de dieren die met elk van de
goddelijkheden geassocieerd worden.
Eén van de handen van Shiva streelt de kin van Parvati, terwijl een andere hand
op haar linkerborst rust. De twee overige twee handen houden een lotus plant
en een drietand vast. Parvati’s rechterarm omhelst Shiva, terwijl haar
linkerhand een spiegel vasthoudt. Beide figuren zijn gekleed met verfijnde
dhoti en sari, het bovenlichaam naakt terwijl polsen, enkels en borst versierd
zijn met juwelen. Ze kijken mekaar toe, de ogen amandelvormig, en de
wenkbrauwen zachtjes gebogen. Ronde oorringen versieren hun oren en een
bloemenkroon rust op hun voorhoofd; hun haartooi reikt voor boven hun
hoofd in een chignon (jatamukuta).
Een paar honden in Chinees exportporcelein. Afgewerkt in ijzerrode en
opaak groene glazuur van het
“famille rose” (fencai) kleurenpalet,
Qianlong-periode, Qing dynastie,
ca 1760
h 26 cm
Santos, London

Een paar koi-vissen in een verrijkte koper-legering, ogen ingelegd met goud en
shakudo. Gesigneerd “Oshima Joun” (1858 - 1940), met originele dubbele doos
(tomobako); L : 25,5 cm & 28 cm. Deze kunstenaar, die aanzien wordt als een
der besten uit zijn tijd, vertegenwoordigde Japan op de wereldtentoonstelling
van Parijs in 1900 en de Londen-expo in 1910.
Kitsune Japanese Art

Boeddha in vergulde brons,
China, Qing Dynastie,
18e eeuw.
h 15,9 cm
Grusenmeyer & Woliner
(foto : Studio Asselbergs - Frédéric Dehaen)

Dit Boeddha-figuurtje toont met de
handen de Dharmachakra mudra
(het gebaar van de prediker). Deze
mudra symboliseert het moment
waarop Boeddha het rad van de
leer voor het eerst in beweging
bracht.

HANAKAGO AKAI KIRETSU, Ikebana Bamboe mand, 50 x 45 (h) cm
Bamboe en rode lak, ca. 2015. Kunstenaar : Yonezawa Jiro (geboren in 1956)
Mingei Arts Gallery

Beeldje van een offrandedraagster
Egypte, eerste overgangsperiode
10e-11e dynastie (2134-1991 v.C.)
Gepolychromeerd hout, h 62 cm
Herkomst : Franse Collectie
(aangekocht in 1975)
Galerij Eberwein
Voorgesteld al stappend met een
mand op haar hoofd, het linkerbeen
naar voor; ze heeft een strak
passend kleedje aan met slechts een
schouderbandje, beide borsten
ontbloot. In de rechterhand draagt
ze een eend.

Oesjabti van Louefbakoe, administrateur
van het gebied Amon
Egypte, het Nieuwe Rijk, 18e dynastie
(rond 1550-1295 v.C.)
Hout met resten van blauwe en goude
polychromie, met hiërogliefen in
“Egyptisch blauw”
H : 24,1 cm
Herkomst : Collectie J. Pearson,
Bristol , Verenigd Koninkrijk rond 1930
Ancient Art Ltd
Dit is een beeldje dat de overledene
meenam in zijn graf om voor hem in
het Dodenrijk het werk te verrichten
Twee andere voorwerpen uit de Brugse collectie Charles Joseph Bogaert,
nadien bewaard in het museum van Liverpool, doch vernietigd tijdens W.O.II,
toonden aan dat het graf waaruit ze komen, ontdekt werd voor 1830.

Amfoor met zwart ingekleurde
figuren uit het atelier van de
Antimeense schilder
ca 520 v.C.
Graffito techniek, h 39 cm
Herkomst : Collectie B.-B. Bottet,
Nice, rond 1950
Tarantino Galerij
Een zijde toont een scène met een
ruiter ; de andere zijde illustreert
een épisode uit de Trojaanse
oorlog, waar Ajax het lijk van
Achilles draagt.

Thematentoonstellingen
Aboriginal Signature Gallery • Estrangin
« Spiritual essence of the Earth »

Lena Nyadbi, “Dreaming Time
Barramundi ancestral story”
Natuurlijke pigmenten op
doek, 120 x 90 cm
© Photo Aboriginal Signature • Estrangin
gallery, with the courtesy of the artists and
Warmun Arts

De galerij Aboriginal Signature • Estrangin viert haar deelname aan CULTURES
met haar 21ste thematentoonstelling sinds de oprichting. De galerij toont ons
de creatieve diversiteit van enkele grootmeesters onder de Australische
inboorlingen. In deze nieuwe tentoonstelling «Spiritual essence of the Earth»,
trekken we naar de grens van de woestijn, in de regio beter gekend als
Kimberley in het westen van Australië, namelijk in het hartje van de
inboorlingen kunstenaarsgemeenschap “Warmun”. Doorheen 30 opmerkelijke
kunstwerken snuiven we de sfeer van de aarde op, geschilderd met natuurlijke
pigmenten op linnen doeken. In Warmun is de inboorlingen cultuur Gija, een
zeer speciale stijl gaan ontwikkelen die geprezen wordt door vele grote musea
verspreid over de hele wereld. Hun werken versieren de gevels en het dak van
het museum “Quai Branly” in parijs.
Het kunstencentrum Warmun werd opgericht in 1998 in het oude telegrafie
station “Turkey Creek”. De kunstwerken van deze inboorlingen zijn erg geliefd
onder de kunstverzamelaars. Het is dan ook een primeur om deze kunstwerken
tijdens CULTURES te kunnen bewonderen, wetende dat ze gedurende 50 dagen
over de oceaan gereisd hebben en het resultaat zijn van een lange tocht om tot
bij de inboorlingen te komen die in een voor het publiek afgesloten gebied
leven.
________
Michael Woerner (Hong Kong / Bangkok)
« The Kobalt Series »
Wasinburee
Supanichvoraparch,
Ceramiek met cobalt
glazuur.
H 49 cm

Michael Worner, trouwe deelnemer aan de beurs, verbaast ons telkens weer
met zijn prachtige thematentoonstellingen. Ook dit maal slaagt hij erin om ons
te verwennen. Het werk van de befaamde Wasinburee Supanichvoraparch zal
in Brussel tijdens CULTURES te zien zijn. Wasinburee is in Thailand de meest
geprezen modernistische ceramist die tal van prijzen gewonnen heeft en die in
2012 zijn land vertegenwoordigde op de biënnale van Venetië.
________
Galerij Didier Claes
« Lega »
Zoomorf mugugundu beeldje
Lega,
Democratische Republiek Congo
Ivoor; h 12,5 cm
Herkomst :
Belgische privécollectie voor 1940

De Lega-bevolking is gevestigd in Oost-Congo, voor het grootste deel in de
wouden van Zuid-Kivu en Maniema in de regio’s Mwenga, Shabunda en Pangi.
Komende uit de gebieden rond de rivier Lualaba in de buurt van Kisangani en
daarvoor nog uit het noorden aan de voet van de Ruwenzori berg, hebben ze
meerdere trajecten afgelegd alvorens op hun huidig territorium te komen. Daar
zijn ze in contact gekomen met de Pygmeeën die zich snel aangepast hebben
aan hun socio-cultureel systeem.
Binnen de Lega cultuur heerst een vorm van homogeniteit en die is vooral te
danken aan de Bwami gemeenschap; een soort centraal maar ook dominant
instituut dat zich ontfermt over alle economische, sociale, politieke, religieuze,
filosofische en artistieke functies. Het is aan deze gemeenschap dat de
diverse kunstvormen binnen de Lega-populatie ontleend worden : kleding,
dansen, muziek, poëzie, gezegden, gebaren en sculpturen. De
tentoongestelde voorwerpen behoren tot deze laatste categorie, namelijk de
Bitungwa, en werden vervaardigd om te worden gebruikt in laatste etappes
van inwijding van de Bwami-leden.

________

Galerij Patrick & Ondine Mestdagh
“Naissance de Brillance” – tentoonstelling gewijd aan het Japanse lakwerk
Zij verwelkomen u in hun galerij, Minimenstraat 29, in
het hartje van de zavelbuurt voor hun tentoonstelling
“Naissance de Brillance” : wanneer een
gebruiksvoorwerp kunst wordt.
Tijdens deze tentoonstelling willen ze niet enkel de
prachtig afgewerkte voorwerpen tonen in Japans
lakwerk, maar ook de de gereedschappen, tafels,
werkbanken en ander materiaal dat werd aangewend
in het lakatelier.
De lakkunstenaar creëert zonder het te beseffen, een
hele reeks voorwerpen met ongekende schoonheid en
diepgang die ontstaat door de verschillende lagen lak
onvrijwillig aangebracht als gevolg van het dagelijks
gebruik in het atelier. Zo ontstaan er verschillende
schakeringen, gaande van oker, over rood tot zwart.
Onder de tentoongestelde stukken is een exclusieve
schort van een lakmeester aanwezig…die niet toevallig
de tijd heeft doorstaan. Inderdaad, de meeste
schorten worden weggegooid eens ze te zwaar onder
de lak zitten en onhandig om dragen worden.
De lak (urushi) op de werkbanken en dozen is dermate
mooi opgebouwd, dat het ons in vervoering brengt en
een nieuw universum creëert : de transformatie van
werkmateriaal naar meesterwerk; ongewild maar toch
“meesterlijk”.

Kitsune Japanese Art
« Japanese metalwork » (Japanse metaalkunst)

Bronze vaas met murashido patina
Toyochika Takamura (1890 – 1972)
“Living National Treasure”
(Ningen Kokuho)
Gesigneerd en met originele
opbergdoos (tomobako).
H 23,2 cm

Kitsune organiseert regelmatig thematische tentoonstellingen. Ditmaal toont
de galerij ons een collectie sublieme metaalkunstwerken die qua vormgeving
en patina meteen tot de verbeelding spreken. Deze tentoonstelling geeft
bovendien een overzicht van de metaalkunst in Japan over de laatste twee
eeuwen heen.

Expositie “Finalité sans fin”
Het bestuur van BRUNEAF organiseert tijdens CULTURES een tentoonstelling
waar de bezoekers een aantal prestigieuze werken uit privé-verzamelingen
kunnen zien. “Finalité sans fin” zal te bezichtigen zijn in “L’Ancienne Nonciature”
op de Zavel gedurende de volledige tijdspanne van de beurs. Tribale kunst,
waarbij we het neusje van de zalm te zien zullen krijgen, uit o.a. Congo, Gabon,
Ivoorkust en Nieuw-Guinea.
Amulette (zie volgende pagina)
Sepik – Papua-Nieuw-Guinea, 19e eeuw (pre-contact), hout, h 20,5 cm
Herkomst : Collectie Otto Finsch voor 1897; Koninklijk museum voor
volkenkunde in Berlijn; Arthur Speyer, Duitsland; Ralph Nash, UK; Jolika de
Marcia & John Friede, USA;

Conferenties / Lezingen
ArtConnoisseurs
BIP, Koningsstraat 2-4 (nog te bevestigen)
Vrije toegang – aantal plaatsen beperkt
CULTURES is vereerd de 5e editie te mogen aankondigen van “ArtConnoisseurs
– een ontmoeting met kunst, kennis en schoonheid”.
ArtConnoisseurs is een cultureel programma dat gelijktijdig met de beurs op de
Zavel loopt. In de afgelopen vier jaar heeft ArtConnoisseurs meer dan 30
internationale sprekers ontvangen m.b.t. Aziatische en archeologische kunst.
Op deze wijze worden zowel kunst als kennis verenigd tijdens dit belangrijke
gebeuren in juni. Meerdere video’s betreffende lezingen, kunstvoorwerpen en
interviews met curators / verzamelaars zijn beschikbaar op de site van
ArtConnoisseurs (www.artconnoisseurs.eu) alsook op de sites van de
associaties AAB (www.asianartinbrussels.com) en BAAF (www.baaf.be).
“De dood is geen einde” – beeldhouwwerk en de levenscyclus bij de Songye –
door Viviane Baeke.
Viviane Baeke is afgestudeerd als doctor in de
sociale antropologie aan de ULB, alwaar ze
werkte van 1986 tot 1990 als assistente voor
de professoren Luc de Heusch en Pierre de
Maret. Van 1990 tot 2015 was ze actief als
conservatrice van de etnografische sectie van
het Koninklijk Museum voor Centraal Afrika,
waar ze tot op heden nog steeds een rol
vervult als consultant. In 1997 krijgt ze de
onderscheiding “Henry Lavachery” van «
l’Académie royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique » voor haar
thesis die gepubliceerd werd in 2004 door « la Société d’Ethnologie de
l’Université Paris X » onder de titel “Le Temps des Rites: Ordre du monde et
destin individuel en pays wuli” (Kameroen). In 2010, werkte ze mee aan de
creatie van de permanente expositieruimte Joseph-Aurélien Cornet van het
Instituut der Nationale Musea van Congo in Kinshasa.

Sinds meerdere jaren verricht ze voornamelijk onderzoek naar CentraalAfrikaanse kunst en meer bepaald naar de dialoog tussen de kunst, de
symbolische systematiek en de riten van bepaalde culturele gemeenschappen
in Congo en Kameroen; thema’s waarover ze heel wat publicaties geschreven
heeft.
Toen de eerste antropologen zich interesseerden voor de Afrikaanse religies,
aarzelden ze niet de term “reïncarnatie” te ontlenen aan de Indische en de
Griekse culturen en dit “concept” te relateren aan het concept dat ze
ontdekten in Afrika; wat op het eerste zicht een juiste benadering lijkt. Hoewel
er meerdere varianten bestaan, gaat men er doorgaans van uit dat vitale
eigenschappen verbonden aan de overledene (schaduw, ziel…) zullen overleven
onder de vorm van een reïncarnatie in een kind dat nog moet worden geboren.
Bij de Songye, hebben de grote beelden genaamd mankishi, naast hun
beschermingsfunctie, ook een sleutelrol in die levenscyclus, niet alleen door de
vruchtbaarheid bij de vrouwen te bevorderen (m.a.w. via de reïncarnatie van
de overledenen), maar ook door te waken over de hekserij of enig ander onheil
om alzo een goede afloop te garanderen.
_______
“Gabon – afwijking van de traditie”
door Frédéric Cloth.
Als de primitieve kunsten over het
algemeen beschouwd worden als hét
voorbeeld van traditionele uitdrukkingen, die in verzamelingen vaak
leidt tot een zoektocht naar een
classicisme, dan hebben ook
ontdekking en vernieuwing altijd
deel uitgemaakt van het creatieve
proces in tribale kunst. Via enkele
voorbeelden uit Equatoriaal West
Afrika (vooral uit Gabon en de
omringende landen Kameroen,
Congo, Equatoriaal Guinea), stelt
Frédéric voor om de aanpak van

enkele van die vernieuwende elementen te illustreren, niet alleen door een
paar van hun verschillende realisaties te tonen, maar door de redenen uit de
doeken te doen die geleid hebben tot deze veranderingen.
Frédéric Cloth, informaticus van opleiding, probeert zijn kennis toe te passen
voor het begrijpen van de primitieve kunsten aan de hand van methoden uit de
statistiek, de wiskunde en de informatica. Hij heeft de werktuigen uitgedokterd
van het Yale University African Art Archive, en is de co-curator van een
tentoonstelling gewijd aan de Kota in de Pulitzer Arts Foundation van Saint
Louis (USA).
__________

China in Sèvres : de Chinese collectie in het Nationaal Museum voor Ceramiek –
door Stephanie Brouillet.
Inspectrice, Mobilier National (2017) ;
Conservatrice Niet-Europese Collecties, Sèvres Museum ;
Conservatrice Aziatische Collecties, Sèvres Museum ;
Conservatrice – Stagiaire, afdeling lakwerk,
Natinaal Museum Kyoto ;
Conservatrice – Stagiaire, afdeling Japan,
Guimet Museum ;
Stéphanie Brouillet behaalde haar doctoraat aan de
Sorbonne (Histoire des collections)
Het Nationaal Museum voor Ceramiek van Sèvres, verzamelde, sinds haar
oprichting aan het begin van de 19e eeuw, een hele reeks porselein uit China.
De meeste stukken dateren hoofdzakelijk uit de Ming- en Qing-periode en zijn
van zeer diverse aard : een aantal zeer oude en uitzonderlijke stukken alsook
meesterwerken van de keizerlijke ateliers of nog etnologische stukken
verzameld tijdens de 19e eeuw, zitten in de collectie. Maar wat vooral
opmerkelijk is, is dat de collectie een prachtig overzicht geeft van de
verschillende technieken die de Chinese ceramisten gebruikten en dat als
studiemateriaal kon aangewend worden door de ateliers van de manufactuur
te Sèvres; een heuse inspiratiebron op zowel technisch als decoratief vlak.

________
Dress code van de Samurai – door Luc Taelman (lezing 10 juni)
Luc Taelman is geboren in WestVlaanderen, meer bepaald in
Waregem. Hij is gepassioneerd door
Japanse wapenuitrustingen. Bij de
verzamelaars staat hij bekend als
diegene die het meest verdiepende
boek heeft uitgegeven over helmen
vervaardigd door de Saotomeschool, één van de belangrijkste
scholen die Japan in de geschiedenis
gekend heeft. Luc wordt dan ook
aanzien als de specialist bij uitstek in
dit vakgebied en bijgevolg is het een
hele eer hem als gastspreker te
hebben. Luc is lid van de «Nihon Katchu Bugu Kenkyu Hozon Kai» in Japan en
hij is eveneens lid van de «Token» club in België.

Vanaf de Heian-periode (794-1185), begint pas de ware evolutie van de
Japanse wapenuitrustingen. De vroege uitrustingen werden gekenmerkt door
grote schouderbeschermingen (o-sode) die de samurai toelieten om te paard
de handen vrij te houden teneinde pijl en boog beter te kunnen hanteren.
Aan het einde van de 15e eeuw veranderde deze strategie volledig. Grote
troepen ongetraind voetvolk (meestal boeren), namelijk de “ashigaru”,
vormden een heuse infanterie, gewapend met speren. De wapenuitrustingen
dienden rekening te houden met deze evolutie. De schouderbescherming werd
kleiner en de uitrusting in het algemeen liet meeer mobiliteit toe. Speciale
helmen “kawari kabuto” verschenen op het slagveld zodat hooggeplaatste
aanvoerders herkenbaar waren.
Met de komst van de “westerse
barbaren” en de introductie van
de vuurwapens (1543), “teppo”
genaamd, startte er een nieuwe
evolutie. Kogelwerende
wapenuitrustingen werden
besteld door de rijke en bekende
samurai. Zo deden de Yukinoshita
uitrustingen met high-tech helmen
hun intrede. Na de hereniging van
Japan door de Tokugawa shogun
(1600), volgde er een lange
periode van vrede. De productie
van praktische wapenuitrustingen
maakte plaats voor statusgerelateerde uitrustingen. Deze
waren soms volledig onbruikbaar
op het slagveld, doch ze
reflecteerden het belang en de
rijkdom van de eigenaar. De
harnassen waren nu echte
meesterwerken, rijkelijk bekleed met goud en zilver inlegwerk. Terwijl het
Japanse zwaard aanzien werd als de ziel van de samurai, werd het harnas het
huis van hun “kami”, hun geest.
__________
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Meer over de organisatoren
BRUNEAF (Brussel Non European Art Fair)
Het avontuur begon in 1983 toen een kleine groep primitieve kunsthandelaars
op de Zavel besliste, ter gelegenheid van de inhuldiging van de galerie Amber,
samen een eerste opendeurdag te organiseren voor niet-Europese kunst ". In
1991, verscheen voor het eerst een catalogus en nog vijf jaar later, kreeg het
evenement een internationale uitstraling, doordat buitenlandse galerijhouders
uit Frankrijk, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten, de Brusselse
handelaars vergezelden.
Pierre Loos, oprichter van BRUNEAF (Brussel Non European Art Fair), had in
enkele jaren tijd een niet te missen internationaal evenement gecreëerd dat
verzamelaars van over de hele wereld aantrok. Brussel werd het trefpunt voor

de tribale kunst uit Afrika, Oceanië en Indonesië, met een aanbod aan maskers,
beelden, sieraden, ivoor, textiel en beeldhouwwerken, te bezichtigen op vrije
basis in de galerijen rond de Zavel. Het succes van BRUNEAF groeide uit, door
haar eigenheid en pioniersgeest, tot één van de meest vooraanstaande
beurzen in de primitieve kunsten.
Brussel wordt daardoor nog steeds beschouwd als de plaats bij uitstek van de
Afrikaanse kunst, zegt Didier Claes (ex-voorzitter). Vanaf het midden van de
twintigste eeuw, hebben alle grote handelaren alsook de Europese en
Amerikaanse musea zich bevoorraad in België op vlak van tribale kunst, met in
het bijzonder kunstvoorwerpen uit Congo.
Brussel heeft daardoor een centrale plaats in deze sector… het is de stad van
de ontdekkingen / verrassingen en er heerst een ontspannen, vriendelijke sfeer
rondom galerijen door de vele restaurants en kleine cafés in de buurt.
___________
BAAF (Brussels Ancient Art Fair)
BAAF is een vereniging zonder winstoogmerk die handelaars in archeologische
kunst samenbrengt tijdens “CULTURES” in de galerijen rond de Zavel in
Brussel. Hun eerste editie ging van start in 2003. Gedurende bijna 15 jaar
verenigen ze de meest vooraanstaande galerijhouders in hun domein in het
hartje van Europa : voornamelijk Griekse, Romeinse, Etruskische en Egyptische
antieke kunst. De associatie werkt uitsluitend met leden van IADAA
(International Association of Dealers in Ancient Art); een vereniging die garant
staat voor een zeer hoogstaand kwaliteitslabel en enkel de meest prestigieuze
beurzen in de wereld aandoet.
__________
AAB (Asian Art in Brussels)

AAB, een vereniging zonder winstoogmerk, viert haar 5de editie, en werd
voorafgegaan door een andere organisatie in de edities daarvoor. De Aziatische
kunst is op deze wijze steeds een belangrijke speler geweest op dit evenement
en dit sinds geruime tijd. Deze associatie verenigt een aantal internationale
handelaars met faam die regelmatig deel nemen aan prestigieuze beurzen in
New York, Parijs, Londen, Keulen, Hong Kong en Maastricht. De vereniging stelt
dan ook hoge eisen m.b.t. de voorgestelde kunstwerken tijdens de beurs. Zij
doen hiervoor beroep op een comité van experten en een verificatie in het Art
Loss Register.

