FINE ART LIEGE
KUNST- EN ANTIEKBEURS
60 internationale exposanten in oude en hedendaagse kunst zullen u begroeten bij de
eerste editie van de ’’Fine Art Liège’’. Deze internationale kunst- en
antiekbeurs vindt plaats in het Palais des Congrès, een langverwacht evenement in
Luik.
De standhouders, welke hun reputatie opbouwden in hun respectievelijke specialiteit,
tonen een waaier van tijdsgebonden stijlen uit het verleden en de hedendaagse kunst.
Het merendeel van de specialiteiten zijn te vinden in design, gebruiksvoorwerpen,
decoratieve stukken, juwelen, zilver, antieke boeken, bronzen, oude en hedendaagse
schilderijen en beelden, gravures, glaswerk, keramiek, tribale kunst, enz.
Zowel de gepassioneerde liefhebber als ook de toevallige snuffelaar vinden hun
gading in het rijke aanbod van antieke en hedendaagse kunstvoorwerpen, welke elk op
zich een verhaal meedragen, van eeuwen terug tot op de dag van vandaag.
Dank zij het professionalisme van de standhouders zijn kwaliteit en authenticiteit de
essentiële elementen van deze beurs.
De aanwezige expert van de beurs begeleidt vrijblijvend de bezoekers bij hun
aankopen. Zijn advies is vaak doorslaggevend bij de aankoop en is een vaste
meerwaarde van deze beurs.
Dit jaar hebben we het genoegen meerdere exposanten van grote internationale
beurzen te mogen verwelkomen naast onze gebruikelijke standhouders.

Zo zijn er:
Galerie Lux Art Consulting uit Luxemburg welke antieke en hedendaagse meesters
presenteert, o.a. een olie op doek van Louis Remy Sabattier “Toulouse Lautrec met
Jane Avril en een vriedin” (Foto1) evenals ‘’compositie van een vogel” een olieverf
op papier van Karel Appel (Foto2)
ND Galerie uit Luik, gespecialiseerd in design, presenteert een bronzen salontafel
met drie geblazen glasplaten, toegewijdt aan Felix Agostini (Foto3)
Jan Roelofs komt uit Maastricht met een Maria Immaculata, een beeldhouwwerk uit
de Dolomieten van 17de eeuw, origineel polychrome (Foto4)
Galerie Momentum uit Knokke zal aanwezig zijn met originele werken van
internationale kustenaars, o.a. David Gerstein met‘’Beauty Hunter’’(Foto5)
Bob Shimanovich uit Berlin is gespecialiseerd in Weense bronzen en zal vooral
beelden van Demetre Chiparus presenteren.
Koos Limburg Jnr. komt uit Scotland met een levensgrote ( life size )
bronzen Buddha, Thailand, 19de eeuw, met een schitterende patina (Foto6)
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Voor de hedendaagse kunst begroeten wij onder andere de
beeldhouwers Alexandre Forceille uit Bertrix, Caroline Moxhon uit WezembeekOppem, Kunsthuis Trobar van Riemst, enz. Eveneens de
kunstschilders Philippe Waxweiler uit Neupré, Marc Wergifosse uit Verviers,
Sabine Van op den Bosch uit Argenteau en vele andere kunstenaars.
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