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SLOTPERSBERICHT
Antica Namur, een vlekkeloos parcours
Antica Namur, de grootste kunst- en antiekbeurs van België die tot de « top » hoort in Europa, heeft
zondag 17 november haar deuren gesloten.
Een positieve balans voor deze 43e editie.
Wat betreft bezoekersaantallen merken we een stijging van 10% met een totaal van 30.000 bezoekers
gedurende de nocturnes en tien dagen dat de beurs open was. De aanwezigheid van nieuwe jonge en
dynamische galeries trok een nieuw publiek aan wat heeft bijgedragen tot haar succes.
Op gebied van organisatie is de feedback van de exposanten unaniem lovend: perfecte organisatie,
kwalitatieve beurs, comfortabele ligging, zeer aangename faciliteiten en diensten, zeer knap publiek,
veel kenners en verzamelaars, alsook heel wat decorateurs.
Wat betreft verkoop maakte het klassieke meubel (XVIII en XIXe eeuw) de meest opmerkelijke
vooruitgang en misschien de minst verwachtte, terwijl vintage meubilair geen spectaculaire stijging meer
heeft gekend, behalve een uitzonderlijk geheel (een slaapkamer) van Gustave Sérurier-Bovy, de grote
naam van Belgische Art nouveau, waarvan alle onderdelen een koper hebben gevonden. Zoals elk jaar
een groot succes voor schilderkunst uit de XXe eeuw, wat een van de grote specialiteiten is geworden
van de beurs en voortdurend evolueert naar meer kwaliteit en meer ontdekkingen. De klassiekers van
Antica Namur, zoals juwelen en zilverwerk, hebben, zonder dat het nog hoeft te verbazen, voor een
zeer goede verkoopcijfers gezorgd.
Fairtime, organisator van Antica Namur, is bijzonder trots op deze editie die de plek van Namen
bevestigt als een van de mooiste beurzen in Europa. De sterke aanwezigheid van een nieuwe generatie
jonge antiquairs alsook grote Belgische en Franse huizen hebben eveneens bijgedragen tot een sterk
signaal over de positionering van de beurs en haar doelstellingen, die tegenwoordig bereikt zijn. De stad
Namen, partner van de beurs en ondersteund door de Koning Boudewijnstichting door het Fonds
François Tilmon, heeft ook dit jaar de bezoekers en exposanten van Antica Namur verheugd met de
soms onbekende schatten uit haar musea.
Data van de editie: Van 14 tot 22 november 2020.
Adres: Namur expo - 2, avenue Sergent Vrithoff BE-5000 Namen
Informatie : T +32 (0)10 560 230 – antica@fairtime.be
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