Już wkrótce 66 edycja BRAFA,
jednych z najstarszych i najbardziej
prestiżowych targów sztuki na
świecie .Bruksela, 27-31 stycznia
2021 !
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BRAFA to….
Utworzone w 1956 roku Brukselskie Targi Sztuki to jedne z najstarszych, a zarazem jedne z najbardziej
prestiżowych targów sztuki na świecie. Słynie z wysokiej jakości prezentowanych dzieł, od antyków po sztukę
nowoczesną i współczesną, dzieła sztuki i wzornictwo. Brafa odbywa się zwykle w ostatnich dziesięciu dniach
stycznia i jako taka jest pierwszym ważnym wydarzeniem artystycznym roku. Uważany jest za niezawodny
barometr rynku.
Kiedy?
27-31 stycznia 2021
Gdzie?
La Brafa odbywa się w Tour & Taxis, klejnocie przemysłowego dziedzictwa Brukseli. Tour et taxi znajduje się 25
minut drogi od lotniska Zaventem.

BRAFA w liczbach
La Brafa jest jednym z pięciu najlepszych targów sztuki i antyków.
133 wiodące galerie biorą udział w bardzo rygorystycznej procedurze selekcji (40% galerii belgijskich i
60% galerii zagranicznych).
14 reprezentowanych krajów (Niemcy, Belgia, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania,
Grecja, Węgry, Włochy, Japonia, Monako, Holandia, Rosja i Szwajcaria).
20 specjalizacji, w tym archeologia klasyczna, sztuka plemienna, sztuka prekolumbijska, sztuka azjatycka,
biżuteria, srebra, monety, meble i dzieła sztuki od średniowiecza do naszego dni, malarstwo dawne i
współczesne, sztuka i wzornictwo współczesne, rzeźba, współczesna ceramika, porcelana i szkło, dywaniki
i tekstylia, rysunki, oryginalne komiksy, graﬁki, rzadkie książki, fotograﬁa i autografy itp.
100 ekspertów z całego świata jest zaproszonych do sprawdzenia autentyczności, jakości i stanu różnych
eksponatów.
W sumie na wystawie jest od 10 000 do 15 000 obiektów!
Targi zajmują powierzchnię 15 400 m², co pozwala odkryć je w przyjemnych warunkach w zaledwie kilka
godzin.

Więcej informacji
Foire des Antiquaires de Belgique asbl
Tour & Taxis - Entrepôt Royal
Avenue du Port 86 C Boîte 2 A
1000 Bruxelles – Belgique
TVA BE 0407 763 848
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t. +32 (0)2 513 48 31 f. +32 (0)2 502 06 86
info@brafa.be
www.brafa.art

Opracowanie: Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza
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