
Zadkine enz Het atelier kon ook groteBrafa opdrachten aan zo voor het pas
sagiersschip Normandie en het huis
nu museum Van Buuren in UkkelDe jaarlijkse kunstbeurs Brafa

behoort nu tot de wereldtop qua Het kreeg internationale faam maar
aanbod en organisatie werd toch wat vergeten na WO II Het
Gedurende 10 dagen kan men heeft dan ook jaren zoekwerk gekost om

het indrukwekkende ensemble samenzich vergapen aan het rijke aan
bod van 130 exposanten uit 15 te stellen dat galerie Vrouyr nu toont
landen van Rusland tot de VS met catalogus Dit is een echte ont
Europese antiek blijft de ruggen dekking Maar natuurlijk niet de enige
graat van Brafa net als van Tefaf

Brafa 21 30 01 Tour Taxis Brusselomringd door sterke afdelingen
Afrikaanse en Oceanische kunst wwwbrafa be en wwwvrouyr com
boeken numismatiek fotografie
moderne en hedendaagse kunst Bochook design
De oude tapijten middeleeuwen Mariemonttot barok waren altijd al een van
de hoogtepunten van de beurs
Nu komt daar een interessant luik Boch is wellicht het meest bekende Bel

tapijtwerk uit de 20ste eeuw bij gische bedrijf op het gebied van aardew
Het gaat om de productie van het erk en faience Vele generaties hebben
atelier Elisabeth de Saedeleer en die serviezen en vazen gebruikt De ooit
zusters Valerius de Saedeleer zo grote fabrieken werden 160 jaar gele
verbleef tijdens WO I in Wales en den opgericht in La Louvière door een
kwam daar in contact met de weduwe van kunstenaars tekenden ontwerpen in de Luxemburger met personeel uit Ltixemburg
William Morris en de technieken van de Arts eerste plaats Valerius de Saedeleer zelf zie en daarna uit Nederland Jarenlang werd
and Crafts beweging Zijn dochters foto De algen 1926 ook Edgard zelfs een soort Delft geproduceerd
begonnen zo met een atelier handgeknoopte Gustaaf Van de Woestijne Gharles Leplae Omstreeks 1900 kwamen lokale ontwerpers
tapijten eerst in Etikhove later in Ukkel Vele Maurice De Vlaeminck Oscar Jespers Ossip en keramisten aan bod men trok ook
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