
 

 

Persbericht 23.06.2022 

Vernieuwende aanpak voor 100 % ecologisch tapijt van BRAFA 

 

BRAFA Art Fair 2022 - View of the Fair © Fabrice Debatty 

Het unieke bloementapijt dat alle gangen van BRAFA verfraait en de bezoeker doorheen de Beurs 

loodst, is vervaardigd in Denemarken, door Ege, de eerste producent ter wereld van duurzame 

vloerbekleding.   

Ege kocht 47,5 miljoen gerecycleerde petflessen voor de rug van het tapijt. Bovendien werd de 

restwarmte uit de fabriek die het tapijt produceerde, doorgeleid naar 250 woningen van de omgeving.    

Beatrix Bourdon, managing director van BRAFA vertelt: ‘Toen ik het team van Ege ontmoette en ze me 

over hun duurzame tapijt uit visnetten uit de oceaan en gerecycleerde petflessen vertelden, was ik 

meteen overtuigd. En het tapijt is niet alleen 100 % ecologisch, het is ook van hoogstaande kwaliteit.’  



Sinds tal van jaren waren het studenten van La Cambre die instonden voor het ontwerp van het tapijt, 

maar voor deze 67e editie nam de Belgische eregast, Arne Quinze, de opdracht voor zijn rekening. Aan 

zijn woning in Sint-Martens-Latem begon hij enkele jaren geleden een grote bloemenweide aan te 

leggen, die de grootste inspiratiebron vormt voor zijn werk. Met zijn ontwerp voor het vloerkleed van 

de Beurs wil hij bezoekers dan ook de impressie geven dat ze door zijn kleurrijke bloementuin flaneren.  

’In eerste instantie nam ik honderden foto’s in mijn tuin. Die vertaalde ik naar een levensgrote maquette 

van enkele honderden meters die ik in mijn atelier beschilderde. Die schilderijen op papier zijn achteraf 

ingescand en omgezet naar het eigenlijke vloerkleed’, licht Arne Quinze toe. 

Ege werkt bovendien met alle kleuren, waardoor je de subtiliteit van de natuur maar ook de dynamiek 

van de artistieke geste erin terugvindt. Het fabricageprocedé is te ontdekken in een video op BRAFA in 

Paleis 3 van Brussels Expo, en op de sociale media.   

Het tapijt zal meerdere levens hebben vermits het na afloop van BRAFA geschonken wordt onder 
anderen aan de Stad Brussel.  
 
BRAFA is nog te bezoeken tot zondag 26 juni van 11 tot 19 u. in Brussels Expo (Paleis 3 en 4). 


