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Zeldzame werken markeren zilveren jubileum TEFAF
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Voor het jublleum van The European Fine Art Fair In het MECC te
Maastricht van 16-25 maart 2012 trekken de deelnemers aile registers
open. Z e presenteren een ultzonderlljk scala aan zeldzame en
ultmuntende kunstwerken. Julst de nadruk op de kwalltelt van het
aanbod aan kunst en antlek llet TEFAF slnds 1988 doen ultgroelen tot de
belangrljkste kunst· en antlekbeurs ter wereld.
Als onderdeel van de festiviteiten rond dit zilveren jubileum wordt op de beurs
een speciaal voor TEFAF geteelde tulp gelanceerd . Beursbezoekers worden
verwelkomd in een spectaculaire nieuwe entreehal. Speciaal ontworpen voor

De Arl Nouveau
/ibe/lehanger van Rene
La/ique.

deze 25ste verjaardag, met onder andere een indrukwekkende lichtinstallatie
van de Amerikaanse kunstenaar Leo Villareal.
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Op vrijdagmorgen 16 maart vindt er een symposium plaats over de
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veranderingen en ontwikkelingen op de kunstmarkt tussen 1988 en 2012.
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Daarnaast brengt TEFAF een jubileumboek uit, he aft het een Restauratiefonds voor musea opgezet om
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instellingen te ondersteunen bij restauratieprojecten en is het hoofdsponsor geworden van Museum aan het
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Vrijthof in Maastricht.
Op TEFAF 2012 zijn onder meer de volgende werken te zien :
Een gouden, diamanten en emaille libellehanger door Rene Lalique, het onbetwiste genie van de Art Nouveausieraadkunst. Dit gesigneerde stuk, dat rond 1903 werd gemaakt, verbeeldt vier libellen met groen-blauw
geemailleerde poten en vleugels, met een grote ovale aquamarijn. Het werd direct van Lalique gekocht door de
glasmaker Leon Appert, een zwager van de vooraanstaande Franse schilder Georges Seurat. De hanger wordt
getoond door Epoque Fine Jewels uit Belgie.
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Een zeldzame, van een kokosnoot gemaakte bokaal uit het bezit van de Duitse natuurvorser en
ontdekkingsreiziger Alexander von
Humboldt. Deze met zilver beslagen Humboldt-bokaal behoorde tot een serie
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werken die in de 17de eeuw werden gemaakt in opdracht van Johan Maurits
van Nassau, generaal en prins van Oranje . Later kwam het voorwerp in bezit
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van Von Humboldt. Er
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bestaan slechts vier vergelijkbare objecten, aile in publieke collecties. De
bokaal wordt op TEFAF gepresenteerd door Kunstkammer Georg Laue uit
MUnchen.
16 - 25 maart 2012
TEFAF Maastricht
MECC Maastricht.
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De Humboldt-bokaal.
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