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BEURZEN

Aprilse Beurzen in Parijs
April is een drukke beursmaand in Parijs, waar traditioneel cp vêle bezoekende binnen- en bui
tenlandse verzamelaars, handelaars en andere experten gerekend wordt De spits wordt afge
beten door RAD Paris (04-04 t/m 08 04), een beurs die zich wii onderscheiden door moderne en
histonsche kunst, hedendaags design en juweien met elkaar in dialoog te laten gaan
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it jaar schenkt RAD meer aandacht aan tribale
kunsten, al blyft de hoofdmoot van de tan
toongestelde kunst twintigste eeuws ln die
catégorie mogen Belgische galeries 88 Gallery Anne
Outegarden Galerie Le Beau terugkomen terwijlga
lene Ming k i binnen de catégorie Aziatische kunst
voor net eerst optreedt RAD zal echter moeten zien
te concurreren met Art Paris (PS 04 t/m 08 04) dal in
datzelfde weekend een feestelijke verjaardagseditie
gepland heeft Art Paris wijdt zich aan moderne en
hedendaagse kunst maarzal voor haar twintigste
editie in net bijzonder de Franse kunstscene, en
buurland en eregast Zwitserland behchten Antwerpse galet ist Maurice Verbaet maakt deel uit Vdn
de focus op de Franse kunstscene metzijn verzamelmg werken van de vergeten kunstenaar Pierre
Celice (1932) Verbaet beheert bet grootste deel van
reliées werken zal ditjaareengrote monografie uitgeven met diens verzamelde oeuvre Tôt slot komen
ook hefhebbers van tribale kunst aan hun trekken
tijdens Paris Tribal (11 04 t/m 14 04) Deze beurs is
gestoeld op een samenwerkmg van de handelaren
van de wijk Beaux Arts / Saint-Germain des Pres, die
in 2014 besloten hun Afrikaanse, Zuid Amerikaanse,

Aziatische en Indonesische topstukken op een plaats
teverzamelen Zij nodigen bovendienjaarlijksook
acht buitenlandse handeldren uit wddronder dit
jaar twee Belgen Joaqum Pecci en Adrien Schlag uit
Brussel
Een aardenwerk paar gezeten dienstmeiden uit de Chinese
Westerse Man dynaste(206v Chr 9n Chr) 2eeeuwv Chr
33 x 14 cm Te zien bi) Ming k i op PAO Paris
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