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David Hockney
Groeit al 80 jaar

Vaux-le-Vicomte
Model voor Versailles

Geportretteerd door

Paul Cézanne

Villa Noailles
Thuis voor avant-garde

Jan Fabre
Intiem in Venetië

Paris Tableau Brussels
Investeren in Oude Meesters



Rodolphe de Maleingreau d’Hembise – www.haynault.be
44 Charles Thielemanslaan, 1150 Brussel – info@haynault.be – 02 842 42 43

17 juni 2017 om 14u
Juwelen en zilverwerk

van West-Europa en Rusland

Een lezing door
Laure Dorchy

Dinsdag 13 om 19u

Laured@haynault.be
0475 942 927

Relikwieënkastje
Brussel, XVIIIde

Tentoonstelling

Woensdag 14 van 14 tot 18u
Donderdag 15 van 14 tot 18u

Vrijdag 16 van 14 tot 18u
Zaterdag 17 van 10 tot 12u
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Jacques de Loustal, Dominique Corbasson, Jean-Claude Götting, François Avril & Milo Manara

HUBERTY 

B R E Y N E 

GALLERY

Huberty & Breyne Gallery  8A rue Bodenbroek, 1000 Bruxelles | 91 rue Saint-Honoré 75001 Paris
+32 (0)2 893 90 30 | +33 (0)1 40 28 04 71 | contact@hubertybreyne.com | www.hubertybreyne.com

Summer Exhibition



FRANCIS MAERE FINE ARTS GALLERY

Hotel Falligan, 1st floor 

Kouter 172, 9000 Gent 

Daily: 11.00–13.00 & 14.00–18.00

Closed on monday – Free Admission

Francis 
Maere

Fifty Shades of  
Flemish Art
22 april — 6 august 2017

with the support of FARIN 
art transport
www.farin.bewww.anglobelge.com
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De politie is nog steeds op zoek naar twee 

bijzonder kostbare emailschilderingen die op 

11 april werden gestolen uit de Sint-Hubertus-

basiliek van Saint-Hubert. De twee 16e-eeuwse 

paneeltjes  maken deel uit van een altaar en zijn 

geïnspireerd door ‘De Kleine Hartstocht’ van 

Albrecht Dürer +++ Ontwerpers met ideeën 

voor de omvorming van de Citroëngarage 

tot een nieuwe Brusselse kunsttempel, kun-

nen zich nog tot en met 6 juni kandidaat stel-

len. De opdracht luidt: een culturele hub van 

35.000m² ontwikkelen die zowel een museum 

voor moderne en hedendaagse kunst, een 

centrum voor architectuur, als publieke en 

polyvalente ruimtes bevat. Meer info: www.

cultuurpoolcitroen.brussels +++  Van 8 tot en 

met 18 juni houdt de Antwerpse kunstgalerie 

De Beukelaer-Nordin Fine Arts een bijzondere 

tentoonstelling: op Deux hommes présentent 

la femme tonen ze een dertigtal geschilderde 

voorstellingen van de vrouw vanaf de 17e eeuw 

tot het midden van de 20e eeuw +++ Op 6, 7 en 

8 oktober vindt de tweede editie van het Brus-

sels Street Photography Festival plaats. Dit 

omvat onder meer vier fotografiewedstrijden, 

waarvoor fotografen nog tot en met 1 augustus 

hun beste straatfoto’s kunnen inzenden. www.

bspfestival.org +++ Voor hun in 2018 geplande 

tentoonstelling over Michaelina Wautier is het 

Rubenshuis op zoek naar zes schilderijen van 

de 17e-eeuwse schilderes. Het gaat om de reeks 

‘De vijf zintuigen’ uit 1650 en een stilleven met 

guirlande en vlinder uit 1652. Contact: katrijn.

vanbragt@stad.antwerpen.be of 03 201 15 20 

+++  Het kasteel van Gaasbeek is romantiek 

ten top, en daar horen ook het omliggende  

park en de museumtuin bij. Overigens hoeft 

men tot 31 oktober niet te reserveren om deze 

tuin te betreden. Dit stuk levend erfgoed is met 

name uniek omwille van zijn collectie leifruit-

bomen, die tot de grootste en belangrijkste in 

Europa hoort +++ Op 18 juni opent de tentoon-

stelling ‘Zwarte poëzie’ in het Emile Verhaeren-

museum.  Rondom de getormenteerde gedich-

ten van Emile Verhaeren over de dood en de 

waanzin, worden zeldzame uitgaven getoond, 

alsook werken van Odilon Redon, Fernand 

Khnopff en hedendaagse kunstenaars +++ 

Vanaf 30 juni biedt het zomerse fotofestival 80 

Days of Summer een niet-alledaagse reis rond 

de wereld doorheen de gebouwen van Histo-

rische Huizen Gent. www.80daysofSummer.be  

+++ Er is een nieuw online promotieplatform 

txt België

Magrittejaar 2017
Op 15 augustus zal het vijftig jaar geleden zijn dat Magritte overleed. Dit feit wordt vanaf deze zo-

mer omstandig herdacht in zowel Knokke-Heist als in Brussel. Onze hoofdstad is met het Magritte 

Museum uiteraard de meest voor de hand liggende trekpleister. Extra is dat vanaf 21 september 

in het Atomium enkele van zijn meest prominente werken tot leven gebracht worden zodat men 

letterlijk in zijn surreële wereld kan stappen. Een maand later, op 13 oktober, openen in de Konink-

lijke Musea voor Schone Kunsten van België twee tentoonstellingen over Magritte, waaronder een 

grote opstelling die zijn invloed op zowel tijdgenoten als op de huidige kunstscène aantoont, met 

werken van o.a. Marcel Broodthaers, Duchamp, Andy Warhol, Gavin Turk en David Altmeijd. Maar 

vóór dit alles geeft Knokke-Heist de aftrap met een virtual-realitytour in een immense bolhoed op 

het strand ter hoogte van het Casino (30-06 t/m 31-08). Op 22 augustus geeft Eric Rinckhout dan 

weer een lezing in Pavillon du Zoute over de persoon en kunstenaar die Magritte was. Rinckhout 

is tevens de curator van de tentoonstelling ‘Magritte@Knokke-Heist’ die vanaf 20 oktober in CC 

Scharpoord te bezoeken is.

René Magritte, ‘De zwarte magie’, 1949. Olieverf op doek. KMSKB, Brussel, foto: J. Geleyns  

Ro scan © Ch. Herscovici, met zijn vriendelijke toestemming c/o SABAM, Belgium.

Michaelina Wautier, voorstelling van ‘het gehoor’ in de 

reeks ‘De vijf zintuigen’, 1650. Doek, ca. 70 x 60 cm. 

© RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Het kasteel van Gaasbeek biedt nog tot en met 31 okto-

ber een nieuw combiticket aan voor een bezoek aan het 

kasteel én de historische museumtuin. © Eddy Vangroen-

derbeek.

De site ‘Citroën IJzer’ aan het Saincteletteplein moet een 

nieuwe culturele pleisterplaats in Brussel worden.
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Genees-Kunst
Op 20 juni onderzoeken de Koninklijke Museum voor Schone Kunsten van België hoe de kunsten- 

en de zorgsector elkaar kunnen versterken. Dit doen ze een hele dag middels presentaties, een 

panelgesprek tussen psychiater Dirk De Wachter en Barbara Raes van het KASK, workshops en 

lezingen. De dag erna gaat in Luik de tentoonstelling ‘De anatomische les. De geschiedenis van 500 

jaar geneeskunde’ open in La Boverie. Aan de hand van ruim 120 werken, gaande van Gerrit Dou en 

Pietro Longhi, over Paul Delvaux en Félicien Rops, tot Wim Delvoye en Jean-Pierre Ransonnet, krij-

gen we inzicht hoe het menselijk lichaam, het falen ervan en de medische wetenschap tot de meest 

uiteenlopende kunstcreaties hebben geleid. www.fine-arts-museum.be, www.laboverie.com 

txt internationaal
Le Journal des Arts gaf onlangs hun jaarlijkse 

Artindex uit, een klassement van kunste-

naars volgens hun ‘zichtbaarheid’ middels 

exposities. Francis Alÿs is de enige Belg in de 

top 100 van kunstenaars wereldwijd, maar hij 

staat wel op de 10e plaats +++ Plant u bin-

nenkort een meerdaags reisje naar Noord-

Brabant, dan is dit een tip: een overnachting 

in Hotel Riche te Boxmeer. Want daar is 

onlangs een nieuwe kamer ingehuldigd, die 

een exacte kopie is van Van Goghs beroem-

de slaapkamerschilderij uit 1888 +++ Dit 

jaar viert de stad Middelburg haar 800-jarige 

bestaan. Hoogtepunt tijdens dit jubileumjaar 

is de kunstmanifestatie Façade 2017 (14-07 

t/m 04-11), een route doorheen de stad die 

allerhande kunstwerken van veertien top-

kunstenaars verbindt. Enkele van de deelne-

mende kunstenaar zijn Guillaume Bijl, Me-

lanie Bonajo, Dirk Zoete en Anouk Kruithof 

+++ Het Solomon R. Guggenheim Museum 

heeft een enorme collectie kunstboeken. 

Ruim 200 daarvan zijn voortaan gratis online 

te raadplegen via de site https://archive.org.

Alain Bornain liet zich in zijn kunst inspireren door de radiografie. Van hem is werk te zien op de tentoonstelling ‘De anatomische 

les’ in La Boverie.

Op zaterdag 10 juni organiseert COLLECT een 

uitstap naar de tentoonstelling ‘The Beauty of 

the Beast’ in het Kasteel d’Ursel te Hingene. 

Voor € 19 krijgt u een gegidste rondleiding, de 

catalogus en een drankje. Meer informatie vindt 

u in het meinummer van COLLECT of kunt u 

vragen via collect@ips.be of 09 216 20 20.  

COLLECT-uitstap

Charles Verlat, (Antwerpen 1824-1890), ‘Gulzig en lui, ma-

tig en werkzaam’. Olieverf op doek. KMSKA. De tentoon-

stelling ‘The Beauty of the Beast’ transformeert het kasteel 

d’Ursel in een ware ark van Noah, met kunstwerken rond 

dieren van de 17e eeuw tot nu. www.kasteeldursel.be

De voorlopig vruchteloze zoektocht naar het originele 

bed van Van Gogh, dat in 1945 in Boxmeer terecht zou 

zijn gekomen, heeft de eigenaar van Hotel Riche geïn-

spireerd tot deze kamer.

Francis Alÿs, ‘Faith Moves Mountains’, Lima, Peru, 2002.

voor kunstenaars en ontwerpers. Het Brusselse 

Artwing Solutions brengt via www.artwing.

be  kunst en design rechtstreeks bij de verza-

melaars, maar biedt ook de mogelijkheid om 

de werken in het echt te gaan bekijken +++ 

Nog tot en met 10 september is de tentoon-

stelling ‘Armand Maclot en zijn leerlingen’ 

te bezichtigen in het Emile Van Dorenmu-

seum. Deze straalt de oprechte liefde uit die 

Maclot voelde voor het landschap in en rond 

Genk, en waarvoor hij zijn thuisstad Antwer-

pen zou verlaten. U kunt met eigen ogen 

de plekken zien die hem en zijn collega-

landschapsschilders inspireerden. Want op 

16 juli, 20 augustus en 17 september vertrekt 

telkens een geleide wandeling van aan het 

museum. Meer info en tickets:  www.emile-

vandorenmuseum.be +++  In de lente van 

2018 gaat Monumento open, dit is een groot 

privépark in Anderlecht, dat gewijd zal zijn 

aan monumentale kunst in situ en land art. 

www.monumento.brussels 

R.J. Harper (°1951), ‘Gianne in Paris IV’, 1988. Acrylverf op 

doek, 85 x 85 cm. Gesigneerd en gedateerd. Te zien op de 

tentoonstelling ‘Deux hommes présentent la femme’.
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Belgisch striptekenaar Jidéhem (Jens De 

Mesmaeker) is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij 

werkte mee aan het Franstalige tijdschrift Spirou 

en zijn Nederlandstalige evenknie Robbedoes en 

assisteerde André Franquin o.a. bij Guust Flater.

A.R. Penck heeft op 77-jarige leeftijd het leven 

gelaten. De Duitse schilder, beeldhouwer en 

muzikant behoorde in de jaren ’70 en ’80 tot 

de eerste generatie van de ‘Neue Wilden’, de 

invloedrijke groep kunstenaars binnen het Duits 

expressionisme. Pencks politiek geladen oeuvre 

– dat kunstenaars als Keith Haring en Jean-Michel 

Basquiat beïnvloedde – is onder meer herkenbaar 

aan de drukte, dynamiek en veelheid aan donkere 

figuren, vogels, kruistekens en doodskoppen.

© Foto: dpa. 

Het magazine Time heeft Raf Simons uitgeroepen 

tot één van de 100 meest invloedrijkste mensen 

ter wereld. Zijn aanwezigheid in de jaarlijkse 

lijst – naast klinkende namen als Emma Stone en 

Vladimir Poetin – onderstreept het culturele belang 

van de Belgische modeontwerper, die sinds 2016 

als creatief directeur werkt bij Calvin Klein en er 

eerder dit jaar zijn eerste collectie presenteerde. 

Illustrator en schrijver Gerda Dendooven heeft de 

Woutertje Pieterse Prijs 2017 in de wacht gesleept 

voor haar boek ‘Stella, ster van de zee’ (Em. 

Querido’s Kinderboeken Uitgeverij). Het sprookje 

over het wel en wee van een reuzenkind werd door 

de jury omschreven als ‘een tijdloos verhaal dat 

tegelijkertijd dicht op de huid van de actualiteit 

geschreven is’.

© Foto: Rika Vanhove.

De film ‘Oneiria’ van de Belgische 

videokunstenaar Jeroen 

Cluckers won de prijs voor 

Best Experimental Film in de 

internationale competitie van 

het Globe International Film 

Festival in Michigan. 

De World Photography Organisation heeft de 

Belgische fotograaf Frederik Buyckx uitgeroepen 

tot  ‘2017 Photographer of the Year’ in de categorie 

landschappen. Buyckx (freelance fotograaf bij De 

Standaard) werd gelauwerd om de schoonheid, 

schaal en inspanning die uitgaan van ‘Whiteout’, 

zijn fotoserie die gemaakt werd in onherbergzame 

streken van de Balkan, Scandinavië en Centraal-Azië. 

Tijdens de uitreiking van de allereerste KoMASK 

Printmaking Award, werd een prent van de 

Brusselse masterstudent Valentin Capony 

gehuldigd als mooiste prent van heel Europa. De 

prijs (een initiatief van de Koninklijke Maatschappij 

ter Aanmoediging der Schone Kunsten) 

onderscheidt Europese, pas afgestudeerde 

grafische kunstenaars en betekent voor Capony 

(die won met het driedelige werk ‘Crawling’ ) alvast 

een opstapje naar een internationale carrière.

Valentin Capony (links).

De BelgianArtPrize 2017, de prestigieuze 

onderscheiding voor hedendaagse kunst in België, 

is dit jaar uitgereikt aan Otobong Nkanga. De 

jury prees het delicate werk van de kunstenares: 

installaties die transformatieprocessen belichten 

en reflecteren over de veranderende maatschappij. 

Nkanga stelde reeds tentoon in o.a. het M HKA 

te Antwerpen, Somerset House in Londen, de 

Performance Room van Tate Modern en op 

verschillende biënnales, waaronder die van Lyon 

(2015), São Paulo (2014) en Berlijn (2014).

Yoeri Vanlangendonck en Brecht Callewaert 

hebben midden mei een nieuwe expositieruimte 

in de Antwerpse Sint-Jacobstraat geopend. 

Terwijl de andere twee galeries (Wolstraat 21-23) 

voornamelijk tijdelijke exposities van moderne 

en hedendaagse kunstenaars tonen, zal de 

STUKKEN
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na-oorlogse kunst in de nieuwe Callewaert-

Vanlangendonck Collection een permanentere 

aanpak genieten.

© Senne Van der Ven.

Galerie Mendes Wood DM heeft een nieuwe 

vestiging in Brussel geopend, in partnerschap met 

curator Carolyn H. Drake. Felipe Dmab, Matthew 

Wood en Predo Mendes richtten de eerste galerie 

in 2010 op in São Paulo, met een focus op culturele 

uitwisseling tussen Braziliaanse en internationale 

kunstenaars. In 2016 volgde een vestiging in 

New York. Drake zette zich eerder al in voor het 

vergroten van de zichtbaarheid van Braziliaanse 

kunst in het buitenland en werkt tot op heden als 

directeur bij A Tale of Tub in Rotterdam.

Carolyn H. Drake (links).

Amper 3 maanden na zijn overstap naar Sotheby’s, 

keert Marc Porter binnenkort alweer terug naar 

Christie’s, waar hij zijn voormalige functie als 

verantwoordelijke voor de Amerikaanse afdelingen 

van het veilinghuis weer opneemt. Tijdens zijn 

korte werkperiode bij Sotheby’s, stond Porter aan 

het hoofd van de afdeling schone kunsten.

© Foto: Sotheby’s.

Bart Cornelis is sinds kort aangesteld als de 

nieuwe curator van Nederlandse en Vlaamse 

schilderijen (1600-1800) in de Londense National 

Gallery. Cornelis werkte eerder als redacteur bij 

The Burlington Magazine en als assistent- en 

gastcurator bij het Rijksmuseum, o.a. voor de 

retrospectieve van Adriaen van de Velde in 2016. 

Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal 

Demir, heeft het mandaat van Michel Draguet als 

directeur van de Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten van België (KMSKB) voor zes jaar verlengd. 

Met de verlenging van Draguets mandaat gaat de 

Brusselse museumstorm voorlopig weer liggen: de 

directeur lag eerder in de clinch met Elke Sleurs (de 

voorgangster van Demir), hij diende eind vorig jaar 

zelfs een strafklacht in.

© Foto: Olivier Anbergen.  

Na de zomer krijgt de Gentse Vooruit een nieuwe 

algemeen coördinator: Franky Devos volgt Stefaan 

De Ruyck op, die sinds kort startte als hoofd van 

de School of Arts Koninklijk Conservatorium 

Antwerpen. Veerle De Waele is in tussentijd 

waarnemend directeur. Devos werkte eerder bij 

Cultuurnet Vlaanderen, Vlaams Cultuurhuis De 

Brakke Grond en het Kortrijkse kunstencentrum 

BUDA, waar hij afscheid zal nemen van zijn functie 

als directeur.

Floris Alkemade, Leo Van Broeck. 

© Foto: Emy Elleboog. Onder: Joachim Declerck.

De curatoren van de komende twee edities van de 

Internationale Architectuur Biennale Rotterdam 

(IABR) zijn 

bekend. In 2018 

en 2020 zullen 

de Nederlandse 

Rijksbouwmeester 

Floris Alkemade, 

de Vlaamse 

Bouwmeester Leo 

Van Broeck en de 

Belgische architect 

Joachim Declerck 

het curatorschap 

op zich nemen. 

De Biennale is een 

tweeluik waarbij zowel Nederland als België dienst 

zullen doen als werkveld. 

Senior curator bij het M HKA, Nav Haq, zal de 

Göteborg International Biennial for Contemporary 

Art (09-09 t/m 19-11) cureren. Haq is met deze 

Biennale niet aan zijn proefstuk toe: hij nam 

eerder al het curatorschap van verschillende 

monografische tentoonstellingen op zich (van o.a. 

Alexandre Estrela en Otobong Nkanga) en zette 

in 2007 ook zijn schouders onder de Mechelse 

Countour Biennale.
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Chu Teh-Chun, ‘zonder titel’, 1965. © SABAM Belgium, 2017.

De figuratie en de abstractie 

zijn twee concepten die in het 

Oosten en het Westen anders 

worden geïnterpreteerd. Toen 

Chinese kunstenaars in 1949 

hun vaderland ontvluchtten 

en zich op het eiland Taiwan 

vestigden, kwamen ze in con-

tact met een nieuwe westerse 

kunstvorm: de abstractie. Die 

onbekende kunstvorm oefende 

een grote aantrekkingskracht 

uit en zo vonden die kunste-

naars uiteindelijk aansluiting 

bij de internationale moderni-

teit. Als men weet hoe belang-

rijk de leegte in de Chinese 

schilderkunst is, dan begrijpt 

men ook hoe die vlot geïnte-

greerd werd in hun abstracte 

werken met subtiele lijnen. De 

kruisbestuiving tussen het Oos-

ten en het Westen leidde uit-

eindelijk tot een vernieuwing 

van de Chinese schilderkunst. 

Deze tentoonstelling laat ons 

kennismaken met die boeiende 

evolutie. (ah)

Museum van Elsene

Jean Van Volsemstraat 71

Brussel

www.museumvanelsene.be 

15-06 t/m 24-09

Van China tot Taiwan
De pioniers van de abstractie

Suzy Embo, ‘Le Sacre du Printemps par le Ballet Maurice Béjart’, 1965, gelatinedruk en zilverzout. 

© De kunstenares.

Erik Kessels, de curator van deze tentoonstelling, vindt dat onze 

samenleving te zeer gefocust is op perfectie en dat dit streven nog 

wordt versterkt door de technologische hulpmiddelen waarover we nu 

beschikken. Zo kun je nu met een digitaal fototoestel ontelbare foto’s 

nemen, de slechte wissen en de beste perfectioneren. Steeds meer 

kunstenaars en fotografen gaan tegen die trend in. Ze aanvaarden de 

rol van het toeval en speuren naar ‘prachtige gebreken’. Die ‘geluk-

kige mislukkingen’ worden zo het hoofdthema van hun werk. Deze 

tentoonstelling laat ons kennismaken met sommige van de meest ge-

slaagde mislukkingen uit de fotografie, het design en de hedendaagse 

kunst. (ah)

Botanique

Koningsstraat 236

Brussel

www.botanique.be

22-06 t/m 20-08

Fabulous Failure

André Thijssen, ‘Namibia’. © Fabulous Failures.

De Belgische avant-gardistische fotografe Suzy Embo (1936) creëerde in de jaren na 

de Tweede Wereldoorlog een heel apart œuvre. In de jaren zestig kwam het tot een 

ommekeer in haar carrière: van kunstfotografe werd ze fotografe van kunstenaars. 

Dit nog te weinig bekende aspect van haar oeuvre wordt belicht op deze tentoon-

stelling, met werk uit het archief van de kunstenares, geschonken aan het Fotomu-

seum in Antwerpen. Embo trouwde met beeldhouwer Reinhoud d’Haese en raakte 

bevriend met CoBrA-kunstenaars. Ze woonde met hen samen in de kunstenaars-

kolonie La Bosse, in het noorden van Parijs. De portretten die ze van hen maakte, 

getuigen van een grote gevoeligheid. Uiteindelijk fotografeerde ze zowat de hele 

culturele wereld, van vernissages in galeries tot theater- en dansvoorstellingen. (ah)

FOMU

Waalsekaai 47

Antwerpen

www.fomu.be

23-06 t/m 01-10

Suzy Embo
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Veronese, ‘Cephalus en Procris’, 1580, olieverf op doek. Musée des Beaux-Arts, Estra-

burgo. © Museo Thyssen-Bornemisza.

Deze tentoonstelling wil laten 

zien dat de Venetiaanse schil-

derijen uit de 16e eeuw in het 

teken van de schoonheid en 

de waarneming van de natuur 

stonden. De curators willen ons 

er echter ook op wijzen dat die 

twee kenmerken hebben geleid 

tot de neergang van de schil-

derkunst. Dat bewijzen werken 

daterend van het einde van de 

carrière van Titiaan, Bassano en 

Tintoretto. De expo is thema-

tisch opgevat, met als hoogte-

punt een reeks werken gewijd 

aan het thema van de ‘bella’, 

met afbeeldingen van Venus. 

Het onderdeel gewijd aan de 

neergang van de schilderkunst 

laat zien hoe het opgeven van 

het schoonheidsideaal gepaard 

ging met een andere techniek, 

een lossere manier om de verf 

aan te brengen. (ah)

Museo Thyssen-Bornemisza

Paseo del Prado 8

Madrid

www.museothyssen.org

20-06 t/m 24-09 

Venetië: de triomf van de schoonheid

‘De heilige Hiëronymus in zijn werkkamer’, Indië, mogol-tijdperk, ca. 1600-1620. 

© Vollmer-collectie.

Deze tentoonstelling belicht een vrij onbekend deel van het oeuvre 

van de Amerikaanse schilder Ad Reinhardt, met name zijn werk als illus-

trator, in de jaren dertig. De kunstenaar, bekend om zijn monochrome 

schilderijen, publiceerde in de Amerikaanse pers tekeningen van een 

bijtende humor, getuigend van zijn oprechte belangstelling voor po-

litieke kwesties, thema’s die de samenleving beroerden, en natuurlijk 

ook de kunst, met name de abstracte. We krijgen tal van illustraties en 

tekeningen van zijn hand te zien, maar de tentoonstelling laat ook zien 

welke invloed ze hebben gehad op de hedendaagse kunst. (ah)

MUDAM

Park Drai Eechelen 3

Luxemburg 

www.mudam.lu

17-06 t/m 21-01

Ad Reinhardt

Ad Reinhardt, ‘Untitled’, 1943, gepubliceerd in het tijdschrift ‘PM’, op 23 april 1943, 

inkt, kleurenpotlood en gouache op papier, gemonteerd op papier, 11 x 13 cm. Met 

toestemming van David Zwirner, New York / Londen. © foto: 2015 Estate of Ad Rein-

hardt / Artists Rights Society (ARS), New York.

Vanaf het einde van de klassieke 

oudheid tot in de 19e eeuw had 

je in het Midden-Oosten een 

rijke en gevarieerde christelijke 

traditie, zoals deze tentoon-

stelling bewijst, aan de hand 

van fraaie manuscripten uit de 

Staatsbibliothek in Berlijn, het 

Museum für Islamische Kunst 

en de Vollmer-collectie. Behalve 

verluchte Armeense evangelies, 

perkamenten bijbels uit Syrië, 

koptische handschriften op 

papyrus en Indische miniaturen 

krijgen we ook werken te zien 

die wijzen op de invloed van bij-

belse thema’s op de islamitische 

traditie. (ah)

Pergamon Museum

Bodestraße 1-3

Berlijn

www.smb.museum

14-06 t/m 15-10

De Bijbel en de islam
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Beate Kuhn, object van keramiek, 1988. © Die Neue Sammlung / The Design Museum. 

Foto: A. Laurenzo.

Het Noordbrabants Museum 

toont deze zomer de fascineren-

de, webachtige sculpturen van 

de Japanse Chiharu Shiota (1972), 

de sensatie van de Biënnale van 

Venetië in 2015. Shiota is het 

bekendst door haar indrukwek-

kende installaties en met name 

‘The Key in the Hand’, waarmee 

ze Japan vertegenwoordigde op 

deze 56ste Biënnale. Vanaf de 

opening stal het werk de show. 

Zo behaalde het een plekje in 

de top vijf tentoonstellingen van 

The Guardian en stond het op 

de cover van een fotoreportage 

van The New York Times. Haar 

eerste solotentoonstelling in 

Nederland vindt plaats op een 

scharnierpunt in haar internatio-

nale carrière. De tentoonstelling 

toont video’s, objecten, foto’s 

en installaties van 1999 tot 2017, 

waarvan de speciaal op maat 

van Het Noordbrabants Museum 

gemaakte installatie ‘Uncertain 

Journey’ het klapstuk is.

Het Noordbrabants Museum

Verwersstraat 41

‘s-Hertogenbosch

www.hetnoordbrabantsmu-

seum.nl

24-06 t/m 15-10

Between the Lines

Chiharu Shiota, ‘Wall’, 2010, video, kleur, geluid, 16:9, 3’39’’. © Chiharu Shiota, co Picto-

right Amsterdam, 2017.

Frank Lloyd Wright, ‘Fallingwater (Maison Kaufmann)’, 1934-37, vergezicht vanuit het zuiden, zwart 

potlood en kleurenpotlood op papier. © The Frank Lloyd Wright Foundation Archives (The Museum 

of Modern Art / Avery Architectural & Fine Arts Library, Columbia University, New York).

De in 2015 overleden Beate 

Kuhn was een van de belang-

rijkste Duitse keramisten van 

na de Tweede Wereldoorlog. 

Ze begon met het creëren van 

alledaagse objecten en evolu-

eerde geleidelijk aan naar het 

sculpturale. Aanvankelijk liet ze 

zich inspireren door het oeuvre 

van Joan Miró en Paul Klee, maar 

gaandeweg ontwikkelde ze een 

heel eigen stijl. Haar kleurrijke 

keramische objecten getuigen 

van een virtuoze beheersing van 

de materie. Ze wist dit medium 

even vlot te gebruiken als de 

andere traditionele materialen 

uit de plastische kunsten. Deze 

tentoonstelling brengt zo’n 

160 werken van Kuhn samen, 

verzameld door architect Klaus 

Freiberger. Ze maken nu deel uit 

van de collecties van de Neue 

Sammlung. (ah)

Pinakothek der Moderne

Barer Strasse 40

München

www.pinakothek-der-moderne.de

14-07 t/m 19-11

Keramiek van Beate Kuhn 

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Frank Lloyd Wright, een 

van de meest toonaangevende architecten van de 20e 

eeuw, werd geboren. Om die verjaardag te vieren houdt 

het MoMA in New York een tentoonstelling met niet alleen 

architectuurtekeningen, foto’s, plannen en maquettes, maar 

ook schilderijen, meubelen, stoffen, enz. Sommige daarvan 

zijn nooit eerder te zien geweest. De expo, die trouwens 

niet enkel over Wright zelf gaat, omvat twaalf delen, waarbij 

telkens een bekend object of een groep van objecten cen-

traal staat. Het is de bedoeling het werk van de Amerikaanse 

architect uit nieuwe invalshoeken te belichten, om te laten 

zien dat het zelfs in de 21e eeuw nog niets aan kracht heeft 

ingeboet. (ah)

MoMA

1 W 53rd St., New York

www.moma.org

12-06 t/m 01-10

Frank Lloyd Wright 
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Takashi Murakami, ‘Super Nova’, 1999. Collectie Vicki en Kent Logan, schenking aan 

het San Francisco Museum of Modern Art. © 1999 Takashi Murakami / Kaikai Kiki Co., 

Ltd. Alle rechten voorbehouden / foto: Jeffrey Wells Photography, Aurora, Colorado.

Een carrière van drie decennia, uitgebeeld aan de hand van een vijftig-

tal werken. De overzichtstentoonstelling over Takashi Murakami (1962) 

laat zien hoe diep zijn oeuvre geworteld is in de traditionele Japanse 

schilderkunst en in de folklore. We krijgen onder meer werken uit zijn 

beginjaren te zien, waarvan sommige nog maar zelden zijn tentoon-

gesteld. We zien ook hoe Murakami als een waardige erfgenaam van 

Warhol geleidelijk aan de grenzen tussen de ‘grote’ cultuur en de 

volkscultuur, het heden en het verleden, het Oosten en het Westen 

doet vervagen. Het resultaat zijn complexe schilderijen, bevolkt door 

kleurrijke personages ontleend aan de manga’s, tegelijk schattig en 

dreigend. (ah)

Museum of Contemporary Art

220 E Chicago Ave

Chicago

www.mcachicago.org

06-06 t/m 24-09

Takashi Murakami

Paul Delvaux, ‘La Terrasse’, 1979, olieverf 

op doek, 150 x 150 cm. Privécollectie. 

Met toestemming van de Stichting Paul 

Delvaux, Sint-Idesbald / ADAGP, Parijs 

2017 / foto: Vincent Everarts. 

Van 1963 tot 1983 leidde de 

rassenkwestie in de Verenigde 

Staten tot hevige discussies, die 

ook hun weerslag hadden op de 

muziek, de sport, de literatuur en 

natuurlijk ook op de beeldende 

kunsten. Boegbeelden als Aretha 

Franklin, Mohammed Ali en Toni 

Morrisson zorgden ervoor dat 

het concept ‘black art’ algemeen 

bekend raakte. Deze tentoon-

stelling stelt een aantal cruciale 

vragen. Wat betekende het toen 

om een zwarte kunstenaar te 

zijn? Welk doel streefde die 

kunst na en wie sprak ze aan? De 

‘zwarte kunst’ had een merkbare 

invloed op tal van artistieke 

domeinen, zoals de street art, 

de schilderkunst en de fotogra-

fie. Een tentoonstelling met de 

nodige verrassingen! (ah)

Tate Modern

Bankside

Londen

www.tate.org.uk

12-07 t/m 22-10

The Soul of a Nation

Lorraine O’Grady, ‘Art is (Girlfriends times two), 2009, C-print. © De kunstenares.

Deze tentoonstelling biedt een 

volledig overzicht van de carrière 

van Paul Delvaux, van het prille 

begin tot zijn laatste jaren. Geen 

enkele Belgische instelling is 

momenteel in staat zo’n opstel-

ling te presenteren. We krijgen 

werken te zien uit een privécol-

lectie, aangevuld met werken uit 

musea. De expo is niet chronolo-

gisch, maar thematisch opgezet, 

vertrekkende van de favoriete 

thema’s van de surrealistische 

schilder: de vrouwelijke figuur, 

de poëzie, het mysterie en het 

irreële, een sfeer van dromen en 

hallucinaties, de reis als vlucht en 

de eenzaamheid. We maken dus 

weer kennis met naakte vrou-

wen met grote ogen, stations, 

skeletten en Griekse zuilen: de 

favoriete ingrediënten van Paul 

Delvaux. (ah)

Palais Lumière

Quai Charles Albert Besson

Evian

www.ville-evian.fr/fr/culture/

palais-lumière

01-07 t/m 01-10

Paul Delvaux 
Meester van de droom
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Gaston d’Orléans, lange tijd 

beschouwd als een snode 

samenzweerder, is altijd in de 

schaduw van de grote geschie-

denis blijven staan. Bij wijze van 

eerherstel wordt nu een deel 

van zijn beroemde collectie 

penningen, klassieke kunst-

voorwerpen, schelpen, land-

kaarten, boeken, boekbanden 

en prachtige schilderijen van 

Nicolas Robert tentoongesteld. 

Die laatste zijn een zeer nauw-

keurige en subtiele weergave 

van de planten en vogels uit de 

tuin die de broer van Lodewijk 

XIII had laten aanleggen in Blois. 

De lievelingszoon van Maria 

de’ Medici komt zo in een heel 

ander daglicht te staan, als een 

mecenas, een verzamelaar, en 

een erudiete en uitgesproken 

humanistische aristocraat. (ah)

Koninklijk kasteel van Blois

Place du Château 6

Blois

www.chateaudeblois.fr

02-07 t/m 13-10

Gaston d’Orléans

Anoniem, ‘Portret van Gaston, hertog 

van Orléans’, olieverf op doek. Konink-

lijk kasteel van Blois. © Foto: F. Lauginie, 

2007.

Judith Scott, ‘zonder titel’, 1986, wol en afgedankte voorwerpen. 

Met toestemming van de Collectie Joyce Scott (Alta, Verenigde 

Staten).

Yüksel Arslan (Istanboel, 1933) 

was al van kindsbeen af geboeid 

door tekenen, schilderen en 

lezen, drie media die altijd nauw 

verbonden zouden zijn met zijn 

activiteiten als kunstenaar. Wat 

techniek betreft, was Arslan een 

autodidact. Hij volgde geen les 

aan de kunstacademie, maar zat 

voortdurend te schilderen en 

tekenen. Hij volgde echter wel 

lessen kunstgeschiedenis. Hoe 

eigenzinnig hij was, bleek alleen 

al uit de pigmenten die hij koos. 

Hij weigerde artificiële kleuren 

te gebruiken en dus maakte hij 

zelf zijn verf, met behulp van 

natuurlijke stoffen, zoals bloe-

men, honing, stenen, klinkers, 

steenkool, zeep en urine. In 1959 

nodigde André Breton hem uit 

deel te nemen aan de tentoon-

stelling ‘E.R.O.S.’, in Parijs, maar 

zijn tekeningen mochten toen 

Turkije niet verlaten. De twee 

worden nu herenigd, want in het 

LaM krijgen we niet alleen wer-

ken van Arslan te zien, maar is er 

ook een tentoonstelling over de 

wondere wereld van Breton, de 

theoreticus van het surrealisme. 

(ah)

LaM

Allée du Musée 1

Villeneuve d’Asq

www.musee-lam.fr

24-06 t/m 15-10

Yüksel Arslan

Yüksel Arslan, ‘Arture 472, Man 113, schizophrenias’, 1996. © De kunstenaar.  

Visueel bestaat er geen twijfel over: de manier waarop draden van hennep, haren, 

gouddraden, raffia of gewone stoffen met elkaar worden verbonden of verstrengeld, is 

altijd weer dezelfde, ongeacht de beschaving of de kunstenaar. Opvallend zijn ook de 

gelijkenissen tussen de art brut, Afrikaanse rituele voorwerpen, sacrale werken uit de 

volkscultuur en moderne en hedendaagse kunstwerken waarbij sprake is van verstren-

geling. Hij zijn stukken met helende, zuiverende of beschermende krachten. Deze 

tentoonstelling brengt werken van diverse continenten, van anonieme en bekende 

kunstenaars, zoals Louise Bourgeois en Judith Scott. Zonder dat er op het eerste gezicht 

een verwantschap lijkt te bestaan tussen al die werken, ontdek je toch verrassende 

verbanden. (ah)

La Maison Rouge

Boulevard de la Bastille 10

Parijs

www.lamaisonrouge.org

23-06 t/m 17-09

Inextricabilia
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Gareth Nyandoro (Zim-

babwe, 1982) volgde een 

opleiding aan de school voor 

schone kunsten in de hoofd-

stad van zijn geboorteland. 

Hij woont afwisselend in 

Harare en Amsterdam, waar 

hij in 2016 een tijd te gast 

was als kunstenaar. Zijn 

belangrijkste inspiratiebron 

zijn de lokale markten, 

met hun typische geuren, 

kleuren en luidruchtige 

marktkramers. Voor deze 

eerste solotentoonstelling 

in Frankrijk heeft hij echter 

zijn verbeelding op Parijs ge-

richt. Gareth Nyandoro heeft 

een installatie gecreëerd die 

is geïnspireerd op het Parijse 

stadsbeeld en is samenge-

steld uit werken op papier 

die tot op de grond reiken. 

Die op elkaar gelegde, 

versneden en verscheurde vellen papier krijgen het gezelschap van ob-

jecten die het geheel verbinden met de wereld en de bezoekers. (ah)

Palais de Tokyo

Avenue du Président Wilson 13

Parijs

www.palaisdetokyo.com

14-06 t/m 10-09

Gareth Nyandoro

Gareth Nyandoro, ‘Unouraya Ipapo Ipapo 

(Parasite Instant Killer)’, 2015, gemengde 

techniek op papier op doek, 320 x 260 x 70 

cm. Courtesy van de kunstenaar en de Tiwani 

Contemporary. © Sylvain Deleu.

Toegeschreven aan Jean-Denis Attiret, busteportret van een concubine, ca. 1750-1760, olie-

verf op papier. Dole, Musée des Beaux-Arts. © Foto: Jean-Loup Mathieu. 

Zeven decennia aan de top van 

de mode! Voor Christian Dior 

begon alles in 1947, met zijn col-

lectie ‘New Look’, die al meteen 

een ander beeld van de vrouw 

bood: dat van een wandelende 

bloem. Later zouden andere 

artdirectors, elk op hun heel 

eigen manier, de identiteit van 

het prestigieuze modehuis mee 

vormgeven, waardoor het uitein-

delijk synoniem van Parijse ele-

gantie werd: Yves Saint-Laurent, 

Marc Bohan, Gianfranco Ferré, 

John Galliano, Raf Simons en tot 

slot Maria Grazia Chiuri. Vóór hij 

couturier werd, was Christian Dior 

de directeur van een galerie voor 

schilderijen. Kunst zou altijd een 

van zijn grote inspiratiebronnen 

blijven, zoals deze tentoonstelling 

laat zien, aan de hand van jurken, 

tekeningen, modeaccessoires en 

tal van kunstwerken. (ah) 

Les Arts Décoratifs

Rue de Rivoli 107

Parijs

www.lesartsdecoratifs.fr

06-07 t/m 07-01

Christian Dior: couturier van de droom

Christian Dior, ‘Robe Opéra Bouffe’, haute couture, herfst-winter 1956, lijn ‘Aimant’, 

avondjurk van dwarsgeribde zijde. Dior Héritage, Parijs. © Les Arts Décoratifs / foto: 

Nicholas Alan Cope.

De Verboden Stad in Peking is het meest bezochte paleizencomplex ter wereld, 

gebouwd op bevel van de derde keizer van de Ming-dynastie, tussen 1406 

en 1420. Het groeide uit tot hét centrum van de macht in China. Eeuwenlang 

volgden de Chinese keizers er elkaar op. Deze tentoonstelling zoomt in op de 

persoonlijkheid van de keizers van de Qing-dynastie. Aan hun hof bereikte de 

Chinese cultuur (schilderkunst, kalligrafie, porselein, muziek, enz.) een onge-

evenaard hoogtepunt. We krijgen ook een inkijk in het dagelijkse leven van 

de keizerlijke families. De expo is thematisch opgedeeld: de hemel waarmee 

de keizer een bevoorrechte relatie onderhield, de structuur van het paleis, de 

versiering ervan, het belang van de tuin, enz. (ah)

Grimaldi Forum

Avenue Princesse Grace 10

Monaco

www.grimaldiforum.com

14-07 t/m 10-09

De Verboden Stad
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Charlotte Beaudry, vier tekeningen uit de reeks ‘Paranoid’, 2016, potlood op bierviltje. 

Courtesy Charlotte Beaudry en Yoko Uhoda Gallery, Luik – Knokke.

Campagnebeeld: Miles Aldridge, ‘Immaculée #3’, 2007. 

© Miles Aldridge - Reflex Amsterdam.

Vanaf 1 juli strijkt de 

exquise expositie ‘Ce-

libataire Divas’ neer in 

de Herkenrode Refuge 

in Hasselt, waar deze 

zomer de zevenjaar-

lijkse Virga Jessefees-

ten uitbreken. Curator 

Lut Maris, die eveneens 

Kunstgalerij De Mijl-

paal in Heusden-Zolder 

runt, activeert het his-

torische toevluchtshuis 

van de zusters uit de 

Abdij van Herkenrode, 

een florerend bede-

vaartsoord dat gold 

als een toonbeeld van 

economische bloei. 

Adellijke kloosterzus-

ters en tegelijk onder-

nemende managers. 

Ze zijn de aanzet voor 

hedendaagse visies op het materiële en het spirituele, macht en rijk-

dom, troost en verstilling. Chillida, Seuphor, Fabre, Jim Dine, Vanessa 

Beecroft, Bill Viola, Renato Nicolodi, Peter De Cupere, Hans Op de 

Beeck, Koen Vanmechelen, Philippe Vandenberg: het is een fraaie se-

lectie van ruim vijftig bekende en opkomende kunstenaars, meermaals 

op post met nieuw werk. Warm aanbevolen! (cv)

Herkenrode Refuge

Maastrichterstraat 100

Hasselt

www.celibatairedivas.be

01-07 t/m 03-09

‘Celibataire Divas’: een belevenis

Warner Berckmans, ‘Blues de l’Ombre I’, 

2016, Carrara-marmer en blauw vlakglas, 

70 x 27 x 13 cm. © Warner Berckmans. 

Prijs: € 1900.

Charlotte Beaudry (°1968, woont 

in Brussel) werd bekend met 

grote schilderijen van meisjes, 

een handtas en een welgevulde 

rode mannenslip zoals in de 

reclame. Kunst met ballen, ja. 

Het mag dan gaan over het 

feminiene en de vrouw in onze 

maatschappij, zopas serveerde 

ze bij Yoko Uhoda in Luik de solo 

‘Garçon’ waar ook keramiek-

werk hing te tingelen. En nu het 

project ‘Paranoid’ in het filiaal in 

Knokke. Laat ze maar komen, die 

200 potloodtekeningen op bier-

viltjes. Titels zoals ‘cherydune’ 

liegen er niet om dat selfies op 

sociale media het bronmateriaal 

zijn. Zonnebrillen met reflecties, 

een bloesje vol ogen, een shirt 

over het hoofd als een Erwin 

Wurm-sculptuur of simpelweg 

een konijn. Behoorlijk parano-

ide, inderdaad. Het is een soort 

onderzoek naar hoe we onszelf 

presenteren en promoten, en 

dat legt tevens overeenkomsten 

bloot met genres in de kunst en 

stromingen zoals het surrea-

lisme. (cv)

Yoko Uhoda Gallery

Zeedijk 723

Knokke

www.yoko-uhoda-gallery.com

29-06 t/m 09-07

Selfie-onderzoek op bierviltjes

Wie Warner Berckmans zegt, zegt ultramarijnblauw glas. Het blauw van 

Yves Klein? Het herinnert eraan, maar het is niet mat. En het is glas. “Een 

materiaal dat tegelijk materieel en immaterieel is”, aldus de kunstenaar 

(°1966, woont in Diest). Zijn beeldtaal is sober en geometrisch. Minima-

listisch, en toch dromerig, sensueel en meditatief. Wisselwerkingen met 

de bestaande ruimte en de toeschouwer, daar is het hem om te doen. 

Grote werken hangen geregeld te zweven in de omgeving. Overigens 

realiseert hij schilderijachtige wandwerken en kleinere sculpturen. De 

recente reeks ‘Blues de l’Ombre’, een combinatie van blauw glas en wit 

marmer, heeft vaagweg iets van architectuurmaquettes. Het wordt 

een wisselwerking met de schilderkunst van de Zwitser Philippe Lardy 

(°1963), waar ook iets architecturaals binnenkomt. De expositie in Artelli 

Gallery is dus niet alleen een symfonie in blauw. (cv)

Artelli Gallery

Mechelsesteenweg 120

Antwerpen

www.artelligallery.com

08-06 t/m 29-07

Symfonie in blauw majeur
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Cel Overberghe, Untitled, 2017, acryl op canvas. Courtesy de kunstenaar en Galerie 

Het Vijfde Huis, Antwerpen. Prijsindicatie: tussen € 500 en € 1000.

Cosco [Louis De Cordier], constructie van de Biblioteca del Sol, ‘high mountain culture 

ark’ op 2000 meter hoogte in de Spaanse Sierra Nevada, nu volledig bedekt en met 

een grotachtige ingang. © Foto: Alex Brimmell (dome builder), 2012. Prijsindicatie: 

tussen € 150 (gelimiteerde prints) en € 10.000 (sculpturaal werk).

In Gent komt Carrington Gal-

lery opmerkenswaardig uit de 

startblokken. Cosco [Louis De 

Cordier] (°1978, Oostende) pre-

senteert er ‘Biblioteca del Sol_

Press#8’: sculpturen, tekeningen, 

video’s, lezingen, een geplande 

mars van imkers wegens de 

bijensterfte. Een kunstenaar 

die ertoe doet. Zopas ontving 

hij de Global SDG (Sustainable 

Development Goals) Conscious 

Artist Award. Hij woont hoog 

in de Spaanse Sierra Nevada 

bij zijn ‘Biblioteca del Sol’, een 

ondergrondse bibliotheek voor 

boeken over kunst, wetenschap 

en spiritualiteit alsook een 

zaadbank voor niet-genetisch 

gemodificeerde planten. Alles 

blijft in beweging. Weldra wordt 

ook zijn zoektocht naar het laby-

rint in Egypte, een legendarische 

kennistempel, voortgezet door 

toparcheologen. Maar eerst in 

Gent een mooie bewustmaking 

van de nood aan duurzaamheid 

en spiritualiteit, een tekort dat 

nefast is voor onze beschaving. 

(cv)

Carrington Gallery

Burgstraat 18K

Gent

www.carrington.gallery

10-06 t/m 10-08

Wereldbehoeder Cosco 
[Louis De Cordier]

Katlijn Blanchaert, ‘Untitled’, uit de 

reeks ‘Sauvage’, 40 x 60 cm, Epson 

photo matt paper 240 gr., editie van 5. 

© Katlijn Blanchaert. Courtesy 44 Gal-

lery, Brugge. Prijs: € 430.

Pensioengerechtigde leeftijd 

of niet, Cel Overberghe trekt er 

zich niets van aan. De Antwerp-

se schilder, sinds jaar en dag 

tevens jazzsaxofonist, debu-

teerde in september 2016 nog 

als dichter toen zijn bundel ‘Be-

richten’ verscheen bij uitgeverij 

Free Musketeers. Zijn tachtigste 

verjaardag wordt gevierd met 

een solo in Galerie Het Vijfde 

Huis. Eigenlijk is hij zelf een 

‘free musketeer’. Hij maakte 

zijn entree op de kunstscène 

als medestichter en jongste lid 

van de bruisende Antwerpse 

groep G58 die van 1958 tot 1962 

onder meer Manzoni, Yves Klein 

en Zero-kunstenaars naar het 

Hessenhuis haalde. Abstract 

of meer figuratief, Overberghe 

pakt het meermaals anders 

aan. Kleur, ritme, harmonie en 

spanningen: zijn improvisatie-

vermogen zindert wel altijd na. 

Ook in zijn nieuwe schilderijen 

waarin bomen zijn te herken-

nen. ‘Geschilderde jazzmuziek, 

het geeft je zin om te dansen’, 

zo omschrijft hij het. (cv)

Galerie Het Vijfde Huis

Reyndersstraat 5

Antwerpen

www.hetvijfdehuis.com

17-06 t/m 29-07

Cel Overberghe wordt 80

44 Gallery komt deze zomer op 

de proppen met twee opkomen-

de Belgische fotografen, allebei 

vrouwelijke dertigers. Het begint 

in juni met de reeks ‘Sauvage’ 

van Katlijn Blanchaert uit Gent. 

Ze zegt nieuwsgierig te zijn naar 

wat gebeurt achter gesloten 

deuren en in hoofden van men-

sen. ‘Sauvage’ is een suggestieve 

evocatie van de schaduw die we 

volgens Carl Jung in ons dragen, 

onze verdrongen verlangens en 

instincten. Een afgewend naakt 

op een bed vertoont striemen. 

Kinky seks. Maar er zijn evenzeer 

foto’s van onder meer de natuur. 

In zwart-wit of in kleur. Ergens 

schippert het tussen Dirk Braeck-

man en de reeks over extreme 

seks in Vlaamse kamers van haar 

vroegere mentor Gert Jochems. 

Maar de donkere atmosfeer is 

toch anders. Wat later, van 2 t/m 

23 juli, ontdekt u de intrige-

rend intieme en voor het eerst 

getoonde reeks ‘You are all that I 

remember’ van Chrystel Mukeba 

uit Brussel. (cv)

44 Gallery

Genthof 44

Brugge

www.44gallery.be

04-06 t/m 25-06

Intimistische fotografie
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Pascal Haudressy, ‘Monolithe 06’, 2016, olieverf en ononderbroken videoprojectie 

op doek, 200 x 200 cm © P. Haudressy. Met toestemming van de Irène Laub Gallery. 

Prijs: zo’n € 30.000 voor werken van P. Haudressy en zo’n € 20.000 voor werken van L. 

Bolognini.

Terwijl in de tuinen van het Van 

Buuren Museum een tentoon-

stelling over Sir Anthony Caro 

(1924-2013) plaatsvindt, presen-

teert Galerie Templon een nooit 

eerder vertoond ensemble inte-

rieursculpturen van deze grote 

Britse beeldhouwer. De selectie 

spitst zich toe op twee reeksen 

die getuigen van de diversiteit 

van zijn oeuvre en het verbluf-

fende gemak waarmee hij nieu-

we wegen insloeg. Zijn laatste 

stukken – waarbij hij onder meer 

experimenteerde met perspex 

(een transparante kunststof) – 

krijgen het gezelschap van zijn 

kleine ‘Table Pieces’. Die laatste 

laten zien hoe hij de leegte en 

de ruimte wist om te toveren tot 

expressiemiddelen. Al zijn wer-

ken verraden hetzelfde streven: 

een nieuwe invulling geven aan 

de beeldhouwkunst. Anthony 

Caro was een leerling van Henry 

Moore, de eerste Britse beeld-

houwer van internationale allure. 

Caro verlegde voortdurend de 

grenzen van de hedendaagse 

beeldhouwkunst. Volgens hem 

houdt de beeldhouwkunst, 

vooral dan de abstracte, het 

midden tussen schilderkunst en 

architectuur. Het komt er dus op 

aan die plek in het midden te 

vinden. (gg)

Galerie Daniel Templon 

Veydtstraat 13a

Brussel

www.danieltemplon.com

t/m 29-07

Anthony Caro 

‘Anvil Chorus’, 2010-2011, gelast gietijzer 

en staal, 117 x 86 x 58,5 cm. Met toe-

stemming van Galerie Daniel Templon, 

Parijs en Brussel. Prijs: € 30.000 tot 

450.000.

‘Vessel I’, uit de reeks ‘made by bees’, 

2011, bijenwas, roestvrij staal, alumi-

nium en glas, 86 x 86 x 86 cm. © Tomáš 

Libertíny. Met toestemming van Galerie 

Spazio Nobile. Prijs: € 1.250 tot 30.000.

Pascal Haudressy (Parijs, 1968) 

is een beeldhouwer die werkt 

zonder materie. Hij is een pionier 

van de nieuwe beeldtaal waarin 

beweging centraal staat. Zijn 

werken liggen tussen droom en 

technologie, geworteld in de 

opart. In zijn sculpturen probeert 

hij tegenpolen met elkaar te ver-

zoenen, zoals het stoffelijke en 

het onstoffelijke, het tweedimen-

sionale en het driedimensionale, 

de natuur en het kunstmatige. 

“Hij slaagt daarin door verschil-

lende beeldlagen met elkaar te 

verweven, door te spelen met de 

capillariteit tussen de verschillen-

de onderdelen. Het resultaat zijn 

werken die men, ondanks hun 

formalistische voorkomen en het 

gebruik van een zekere ‘augmen-

ted virtual reality’, bespiegelend 

en zelfs contemplatief zou 

kunnen noemen. Ze richten zich 

zowel tot het intellect als tot de 

gevoelens.” (Bernard Marcelis). 

Haudressy wil ons doen naden-

ken over de realiteit, het mens-

zijn en de veranderende wereld. 

Verder krijgen we in de galerie 

ook werk van fotograaf Laurent 

Bolognini (Saint-Germain, 1959) 

te zien. Die heeft een heel bij-

zonder procedé ontwikkeld: de 

‘Galiléographe’, een toestel om 

lichtlijnen mee te creëren. (gg)

Irène Laub Gallery

Abdijstraat 8b

Brussel

www.irenelaubgallery.com

t/m 22-07

Pascal Haudressy

De jonge Galerie Spazio Nobile, gewijd aan toegepaste kunst, design 

en fotografie, brengt werk van de Slovaakse kunstenaar Tomáš 

Libertíny (1979). Deze zoon van een architect en een historica was al 

op jonge leeftijd geboeid door kunst. Hij volgde een opleiding aan de 

kunstacademie in Bratislava (afdeling schilderkunst en conceptueel 

design). In 2007 richtte hij in Rotterdam zijn eigen studio op, waar 

hij zich verdiepte in de relatie tussen natuur en technologie. Deze 

solotentoonstelling met als titel ‘Chronosophia’ brengt een ensemble 

werken die niet alleen de interactie met de natuur belichten, maar ook 

zijn fascinatie voor de tijd en de herhaling. We krijgen onder meer zijn 

wereldberoemde werken van bijenwas te zien. Het zijn stukken waar 

echte bijen aan hebben meegewerkt! Andere werken laten dan weer 

zien hoe gretig Libertíny experimenteert met vormen en materialen. 

(gg)

Galerie Spazio Nobile

Franz Merjaystraat 142

Brussel

www.spazionobile.com

t/m 23-07

Chronosophia
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‘De grote dansende eik’, 2016, acryl op papier, 57 x 76 cm © Illés Sarkantyu. Prijs: € 650 

tot 20.000.

Sinds 1994 werkt galerie La 

Forest Divonne nauw samen met 

Alexandre Hollan (Boedapest, 

1933). In Parijs wijdde de galerie 

al twaalf solotentoonstellingen 

aan zijn oeuvre. Nu krijgen we 

ook werk van hem te zien in het 

Brusselse filiaal. Het gaat om een 

reeks over het thema ‘boom’, 

waar Hollan zich al sinds de 

jaren zestig in verdiept. Bomen 

zijn voor hem ‘antennes’, die je 

helpen voeling te krijgen met 

de wereld en wat erin omgaat. 

Het zijn als deuren die toegang 

verlenen tot het universele. De 

kunstenaar heeft dat thema op 

heel uiteenlopende manieren 

geïnterpreteerd en behandeld, 

van grote figuratieve doeken, 

bijzonder kleurrijke acrylschil-

derijen en houtskooltekeningen 

tot bomen gereduceerd tot één 

enkele lijn, waarin alles vervat zit. 

Terzelfder tijd zijn aan de andere 

kant van de Munthofstraat, in Le 

Salon d’Art van Jean Marchetti, 

de ‘stille levens’ van dezelfde 

kunstenaar te bewonderen. (gg)

La Forest Divonne

Munthofstraat 66

Brussel

www.galerielaforestdivonne.

com

t/m 15-07

Bomen als antennes

‘In the sky of Anie’, picto-fotografisch werk, 29,7 x 42 cm, 2016 © J. Dalemans. Met 

toestemming van Exit 11. Prijs: € 50 tot 3.000.

De Rasson Art Gallery 

brengt werk van de 

Oostenrijks-Zwitserse 

kunstenaar Thierry 

Feuz (Wenen, 1968). 

Het gaat om schil-

derijen en objecten 

bestempeld als ‘een 

neobarokke reis in de 

context van de post-

moderne Verlichting’. 

“Neobarok, omdat ze 

overvloed, beweging 

en emoties evoceren. 

Een reis, omdat de 

thema’s gaan van een 

met sterren bezaaide, 

galactische wereld tot 

levensgrote bloe-

men, bovenmatig 

grote bloemkronen 

en microkosmossen 

en nano-universa. 

Postmodern, omdat 

hun artistieke concept speelt met versnipperde stukjes cultuur en her-

inneringen. Ontsproten aan de Verlichting ook, omdat hun rationale 

aard de deur opent naar nieuwe, verrassende realiteiten.” (Oliver Orest 

Tschirky) (gg)

Rasson Art Gallery

Rue de Rasse 13

Doornik

www.rassonartgallery.be

t/m 30-07

Thierry Feuz

‘Zeg mama’, 150 x 100 cm, 2017 © Thierry Feuz. Met 

toestemming van de Rasson Art Gallery. Prijs: € 5.000 

tot 25.000.

Galerie EXIT 11 pakt uit met 

een eerste solotentoonstel-

ling over Jean Dalemans. Deze 

veelzijdige kunstenaar begon in 

1980 te schilderen, om dan een 

tiental jaar later ook de beeld-

houwkunst te gaan beoefenen. 

De laatste jaren is hij echter 

vooral met fotografie bezig. 

Zijn werk gaat over het men-

selijke bestaan, meer bepaald 

de ontmoeting met ‘de ander’. 

Behalve werken creëren in zijn 

eentje werkt hij ook heel graag 

samen met andere kunstenaars, 

behorende tot uiteenlopende 

disciplines en culturen. Gedreven 

door die oprechte belangstelling 

voor zijn medemens neemt hij 

ook deel aan maatschappelijke 

projecten rond kunst. Deze ten-

toonstelling leest als het verhaal 

van een inwijdingsweg, waarbij 

de kunstenaar verschillende 

media en thema’s uit zijn oeuvre 

met elkaar combineert tot een 

boeiend geheel. Aan ons om 

die nieuwe codes te ontcijferen. 

Een ervan is een vreemd alfabet, 

een schrift dat je moeilijk kunt 

situeren op de tijdslijn. (gg)

EXIT 11 Contemporary art

Château de Petit-Leez, rue de 

Petit-Leez 129

Grand-Leez

www.exit11.be

18-06 t/m 17-09

Jean Dalemans en ‘de ander’
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Nicolás 
LAMASTEKST: ELIEN HAENTJENS FOTO: GUY KOKKEN

In deze reeks zoomt COLLECT in op de positie van 

jonge kunstenaars in de hedendaagse (kunst)wereld. 

Waarom maakt hij of zij precies zo’n werk, waar komt de 

inspiratie vandaan en hoe ziet hij of zij de eigen positie 

in de kunstwereld. Deze maand is Nicolás Lamas (°1980, 

Lima) aan de beurt.  

N
icolás Lamas is geboren in Peru, maar 

woont en werkt sinds enkele jaren in 

Gent. In zijn werk combineert hij vaak 

gevonden objecten, die op het eerste 

gezicht niets met elkaar te maken hebben, met 

elkaar om er zo nieuwe betekenissen aan te ge-

ven. Zo combineert hij voor het werk ‘Motionless 

body’ (2017) een automotor met een Perzisch ta-

pijt. Op die manier laat hij de toeschouwer reflec-

teren over tegenstellingen als stilstand en vooruit-

gang, of ambacht en technologie. “De laatste jaren 

is mijn werk sterk veranderd. Het werk dat ik nu 

maak, is louter het resultaat van een proces dat in 

voortdurende transformatie is. Voor mij is het fun-

damenteel om nieuwe manieren van experiment te 

vinden. Zo genereer ik een netwerk van referenties 

tussen de verschillende werken en projecten die ik 

ontwikkel. In die zin zie ik mijn werk als een ac-

tief systeem van relaties waar verschillende ideeën 

en open vragen aan elkaar gelinkt zijn, terwijl ze 

nieuwe vormen aannemen en met de tijd com-

plexer worden”, vertelt Lamas. 

“Om diezelfde reden zijn ook mijn materialen 

voortdurend in verandering. Per project gebruik 

ik andere materialen. Zo hou ik de optie open om 

te experimenteren met alle soorten elementen, die 

me dan weer toelaten om met andere onderzoeks-

velden of productiemogelijkheden te werken. Al 

bestaat het meest belangrijke element in mijn 

werkproces erin om een gedachtensysteem te 

activeren via de stukken die ik produceer. Daar-

voor gebruik ik geen specifiek medium, maar het 

medium dat, rekening houdende met de limieten 

van elke werkcontext, best aansluit bij wat ik wil 

ontwikkelen. Al probeer ik altijd experimentele 

materialen te incorporeren die me toelaten om be-

paalde fricties tussen tegengestelde krachten te sti-

muleren, en zo nieuwe lezingen en mogelijkheden 

in de relatie tussen elementen aan te wakkeren.”  

Kroniekschrijvers van de tijd
Een mooi voorbeeld van hoe Lamas verschil-

lende beelden aan elkaar linkt, is zijn serie ‘Pa-

KUNSTENAAR VAN DE MAAND



rallel Worlds’ (2016). Daarvoor confronteerde hij 

telkens verschillende pagina’s uit het tijdschrift 

National Geographic met elkaar. De beelden zijn 

tegenstrijdig, maar vullen elkaar tegelijk aan. Zo 

creëert hij enerzijds een eigen, nieuwe verhaallijn, 

maar nodigt hij de toeschouwer tegelijk uit tot 

reflectie over onze verwesterde blik op geogra-

fisch en cultureel diverse plaatsen. “Als kunste-

naar probeer ik andere wegen te vinden die me 

toestaan om onze rationele relatie met de wereld 

te bevragen en te destabiliseren. Ik geloof dat de 

ware natuur van kunst impliceert dat we de le-

gitimerende voorschriften constant herdenken. 

Dat verplicht ons om gevestigde gedachten te 

herconfigureren en nieuwe wegen te vinden om 

een kritische, reflectieve houding aan te nemen 

ten opzichte van onze tijd. In dat opzicht geloof 

ik dat elke kunstenaar op een bepaalde manier 

een soort kroniekschrijver is van de tijd waarin 

hij leeft. Of we het nu fijn vinden of niet, de tijd 

waarin we leven beïnvloedt ons werk en de ont-

wikkeling van onze ideeën.” 

“Wat mijn werk in het bijzonder betreft zijn er 

ongetwijfeld sociale en politieke implicaties die 

op verschillende niveaus ervaren kunnen worden. 

Al probeer ik ze in een meer subtiele en poëtische 

taal vorm te geven. Want het interesseert me min-

der als de politieke geladenheid te evident wordt 

of als de kunstenaar een militante positie tegen 

bepaalde problemen van sociale orde inneemt. 

De kracht van subtiliteit om een sterke stem 

te genereren vanuit onzichtbaarheid of vanuit 

een schijnbaar betekenisloze conditie boeit 

me meer.”

Netwerk van referenties
Nicolás Lamas werkt voornamelijk met alledaag-

se voorwerpen die hij rondom hem vindt. Zoals 

een schilderij dat hij op de rommelmarkt vindt, 

en waar hij de verf afhaalt om het belangrijkste 

deel, de drager, opnieuw te laten zien. Op dezelf-

de manier laat hij zich heel spontaan inspireren 

door de personen en informatie die hem omge-

ven. “Er zijn veel kunstenaars die me interesseren, 

dus het is onmogelijk om slechts enkele namen 

te noemen. Al volg ik niet specifiek het werk van 

één specifieke kunstenaar. Ik ben meer geïnteres-

seerd in bepaalde manieren van werken of in ge-

isoleerde stukken waarmee ik intuïtief verwant-

schap voel. Wat me inspireert en beïnvloedt, zijn 

geen kunstenaars maar een informatienetwerk 

dat ik via hen kan creëren, en dat constant blijft 

groeien. Al komt dit netwerk van referenties niet 

alleen van de kunstwereld, maar ook van andere 

voor mij interessante bronnen zoals wetenschap, 

filosofie, antropologie en geneeskunde. Daar ko-

men nog de dagelijkse triviale gebeurtenissen bij, 

die voor mij vaak de meest belangrijke invloed 

voor mijn artistieke praktijk zijn. Samen creëren 

ze een actieve dialoog binnen een complex net-

werk van referenties dat in constante beweging en 

verandering is.”

Constante dialoog
Inhoudelijk bezit het werk van Lamas een sterke 

rode draad. Dat het er vormelijk altijd anders uit-

ziet, maakt het bijzonder boeiend. Die diversiteit 

is onder meer ingegeven door het feit dat Lamas 

niet van labels houdt. “Ik hou er niet van om tot 

een bepaalde categorie te behoren. Zo zou ik me 

ook niet kunnen identificeren met een bepaalde 

groep of stroming. Al denk ik dat die in de hui-

dige kunstwereld gewoon niet meer bestaan”, ver-

telt Lamas.

“Tegelijk is het belangrijk dat kunstenaars besef-

fen dat individuen niet het meest belangrijke zijn, 

maar wel wat door bepaalde relaties ontstaat. Als 

een kunstenaar in de kunstwereld zie ik het als 

mijn positie om een voortdurende dialoog met 

andere artiesten op te zetten via mijn werk. Mijn 

ideeën en werken zijn niet echt belangrijk als ze 

niet vergelijken, tegengesteld of gerelateerd wor-

den aan andere. Als kunst gezien wordt als een 

netwerk van relaties doorheen de tijd en ruimte, 

krijgt het pas echt waarde. Met verschillende 

stemmen kunnen we kennis ontwikkelen op 

vlakken die door andere onderzoeksvelden niet 

ten volle verkend of ervaren kunnen worden, 

maar kunnen we ook de kunst die zal komen 

vormgeven.”
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LAMAS NICOLAS
lamasnicolas.blogspot.be

www.meessendeclercq.be
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boven
‘Encofrado’, 2016. Keramieken vaas en 

beton.

onder
‘Motionless body’, 2017. Automotor, 

tapijt.

linksboven
‘Parallel World’s, 2016. National Geo-

graphic magazine, ca. 25,5 x 34,5 cm.
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Fabre intiem 
in glas en in been
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Jan Fabre vaart deze zomer voor de 9e keer mee op de deiningen van de Biennale van 

Venetië. Heel bewust koos hij als locatie de Abazzia di San Gregorio in de schaduw van 

de basiliek van Santa Maria della Salute. Toen Fabre wist dat de spraakmakende exposi-

tie van Damien Hirst aan de overkant van het plein in de Punta della Dogana, de muse-

umruimte van Pinault, zou komen, twijfelde hij niet: dit werd een mooie krachtmeting 

maar ook voedingsbodem. “De verheerlijking van het British Empire”, noemt Fabre 

Hirsts expositie ‘Treasures from the Wreck’, “een groots en heersend machtsvertoon”. 

Maar hij is fan, noemt het een sterk concept en voelt zich geroepen de expositie die in 

ongenade valt bij de Italiaanse pers te verdedigen. 

TEKST: ELS BRACKE

T
erwijl het bij Hirst draait rond grootse en 

heroïsche verhalen, rond de misleiding 

van de kunstmarkt, met enorme sculp-

turen en een eindeloze collectie, beperkt 

Fabre zich tot een kleine tentoonstelling op een 

intieme plek. Het is geen nieuw verhaal gewor-

den, ook geen schandaalspektakel deze keer, maar 

de weergave van ’s mans blik op leven en dood 

rond het idee van de metamorfose, vervat in een 

spel van been en glas. Twee materialen die telkens 

weer in Fabre’s oeuvre voorkomen. Tegelijk hard 

en breekbaar – het ene materiaal van natuurlijke 

oorsprong, het andere gemaakt door de mens – 

overspannen ze samen 40 jaar kunstgeschiedenis. 

Hommage 
Fabre’s oeuvre is doorspekt met een fascinatie 

voor het menselijke lichaam, wat zich al vroeg 

uitte in zijn eerste bloedtekeningen, in zijn per-

formances met geschaafde huid, sperma en bloed, 

maar ook in zijn vroege gebruik van been. “Glas 

is één van de eerste materialen die de mens kon 

beheersen, vloeibaar maken en tot een gewenste 

vorm brengen”, aldus Fabre. De kunstenaar, 

voortdurend geïnspireerd door oude tradities en 

symbolen, gebruikt beide materialen dan weer 

als hommage aan de Vlaamse Primitieven en de 

Venetiaanse glaskunst. Zo is been een grondstof 

voor het maken van olieverf, een materie die zijn 

oorsprong vond in Vlaanderen. Men gebruikte 

gemalen been onder meer om wit, witter te ma-

ken. Fabre’s glassculpturen kwamen tot voor tien 

jaar terug tot leven in Boom. Vandaag is dat op 

het vlakbij de abdij gelegen eiland Murano, waar 

Studio Berengo Fabre’s ontwerpen uitvoert en 

waar de glasproductie al honderden jaren tot het 

belangrijkste erfgoed behoort.

Metafoor voor leven en dood
Eén van deze stukken werd slechts drie dagen 

voor de preview eind april op het binnenplein af-

geleverd. Het is een grote groene glazen kever uit 

wiens rug een boom groeit. De zon laat het glas 

tot leven komen en onderstreept op die manier de 

symboliek van de sculptuur: de eeuwige terugkeer 

van het leven vervat in de betekenis van de heilige 

scarabee en de levensboom. De open kloostergan-

gen rond het atrium herbergen een ander kunst-

werk dat Fabre in 2008 ontwierp voor zijn inter-

ventie in het Louvre: tientallen bicblauwe glazen 

duiven nestelen zich veilig onder het dak. Volgens 

curator Giacinto Di Pietrantonio vormt de abdij 

een meer toepasselijke haven voor de vogels die 

zowel ‘vliegende ratten’ als ‘schijtende vredes-

duiven’ zijn en verbonden zijn met het beeld van 

Venetië en zijn pleinen. Het oudste stuk op de 

tentoonstelling is een ‘tuter’ (fopspeen, ‘tuter’ vlg. 

Fabre), gemaakt in been met in het zuiggedeelte 

venijnige blauwe stukjes glas. Fabre maakte het 

als negentienjarige geïnspireerd door een herin-

nering aan zijn kleine zusje dat speelde met glas. 

De veilige en voedende fopspeen als metafoor 

voor dood en leven maar ook als beeld van de 

vrouw gemaakt uit de rib van Adam. De jonge 

Fabre kende toen al de kunst om grote symboliek 

in één treffend beeld te vervatten. Dat de uitvoe-

ring er toen misschien minder professioneel aan 

toe ging, verklaart waarom de fopspeen uit ’77 in 

een gerestaureerde versie staat opgesteld.

linkerpagina

‘Monk’ (Paris), detail, 2004. Menselijk 

been en ijzerdraad. Courtesy Gallery 

Daniel Templon, Parijs-Brussel. 

© Angelos bvba.

boven

‘Skull with Squirrel’, 2017, 53,6 cm x 

23,8 cm x 25,2 cm. Murano glas, ske-

let van een eekhoorn, Bic inkt, staal; 

Foto: Pat Verbruggen. © Angelos 

bvba.

 

onder

‘The Pacifier’, 1977, glas, menselijk 

been, Bic inkt, hout, 6,8 cm x 6,8 cm x 

9,8 cm. Foto: Pat Verbruggen. 

© Angelos bvba.
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Bootjesvluchtelingen 
Elders op de tentoonstelling, in één van boven-

ruimtes, staat een levensgrote kano opgesteld. 

Vanuit de ramen kijk je naar het Canal Grande 

en voel je de deining van het water tegen het op 

palen gebouwde klooster. De boot werd in hout 

gekapt als kopie van een originele kano uit het 

Museum van Tervuren, en is bekleed met ontel-

bare stukjes been. In schakeringen van wit, grijs 

en geel geven de menselijke en dierlijke resten 

een rijke uitstraling aan het primitieve gevaarte. 

De zes roeispanen zijn van glas en de bladen zijn 

vervangen door handen. Het zijn replica’s van de 

handen van Fabre en van vijf allochtone  mannen 

die in de buurt van Fabre’s atelier in Antwerpen 

wonen en die bij hem werken. Net zoals de uit-

einden van de glazen werktuigen aan de muur 

zijn ze gekleurd in bicblauw. De glazen tekst ‘Da 

un’ altra faccia del mondo’ aan de muur maakt 

het beeld in deze ruimte compleet. Hier verwijst 

Fabre naar de buitenwereld, naar de wereld van 

vluchtelingen, naar volkeren in onderdrukking 

toen en nu.

Onsterfelijkheid
Eén van de mooiste werken waar glas en been ver-

smolten zijn, is ‘The catacombs of the dead street 

dogs’. Een eerste blik geeft een feestelijke stem-

De zon laat het glas tot leven komen 

en onderstreept op die manier de 

symboliek van de sculptuur:  

de eeuwige terugkeer van het leven. 

boven

‘Scarabee met levensboom’, 2017. 

Murano glas.

 

rechts

‘Canoe’, 1991, hout, Murano glas, 

dierlijk en menselijk been, Bic inkt, 

polymeer, 177,5 cm x 638,3 cm 

x 220 cm. Op de muur: ‘Double-

Edged Axe’, ‘Pick-Axe (Small)’, ‘Pick’, 

‘Pick-Axe (Large)’, (1991), Murano 

glas, menselijk been, Bic inkt, hout.

‘Da un’ altra Faccia del Tempo’, 

1988, glas, menselijk been, Bic inkt, 

587,2 cm x 66,2 cm x 4,8 cm. Foto: 

Pat Verbruggen. © Angelos bvba.
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Meer weten
Bezoeken

Jan Fabre. Glass and Bone 

Sculptures 1977-2017

L’Abbazia Di San Gregorio

Dorsoduro 172

Venetië

www.angelos.be

t/m 26-11

ming weer; kleurrijke  glazen guirlandes hangen 

omlaag van het plafond, confetti ligt verspreid 

op de grond en er zijn feesthoedjes. Hoedjes die 

weliswaar zijn vastgemaakt op de schedels van 

hondenskeletten. “Skeletten van straathonden, 

die we dood hebben gevonden langs de kant van 

de weg”, benadrukt Fabre die al menigmaal in 

de storm van dierenliefhebbers kwam. Curator 

Di Pietrantonio noemt het werk “het zelfportret 

van een kunstenaar”. Geliefd als het goed gaat, 

verstoten als de populariteit daalt. Ook hier weer 

komt de symboliek tot leven, in de leviterende 

honden en de narrekapjes/feesthoeden. 

Dat de populariteit van kunstenaar Fabre niet 

tanend is, blijkt uit de recente prijzen en erken-

ningen en uit de talrijke evenementen die in het 

verschiet liggen. Zo wordt nog dit jaar na zeven 

jaren van werken aan een bekleding in goudmo-

zaïek,  de kapel van Bergamo geopend. In 2018 

staat onder meer de inhuldiging van de triptiek 

in de kathedraal van Antwerpen gepland. “Zo’n 

opdracht kan je niet weigeren”, zegt Fabre, “we-

tend dat dit er binnen een paar honderd jaar nog 

zal zijn”.  De opmerking dat zijn alom verspreide 

werk er sowieso dan nog zal zijn, ontvangt hij met 

een goedkeurende en trotse glimlach, kijkend 

door hetzelfde raam vanwaar Canaletto bijna 

driehonderd jaar geleden één van zijn beroemdste 

schilderijen maakte.  Fabre is deze zomer waar hij 

wil zijn, in Venetië, in glas en in been.

Fabre geeft op een feestelijke ma-

nier gevonden dode straathonden  

een nieuw leven via de kunst, 

om zo de dood te overwinnen.

boven

‘The Catacombs of the Dead Street 

Dogs’, 2009--2017, Murano glas, 

hondenskeletten, staal. Foto: Pat 

Verbruggen. © Angelos bvba.
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Collezioni Maramotti 
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De Maramotti-collectie, waarvan de basis werd gelegd in de jaren 1960, is 

tien jaar oud. Het is een van de grootste collecties hedendaagse kunst van 

het Italiaanse schiereiland, goed voor meer dan duizend werken, waarvan 

er tweehonderd permanent zijn tentoongesteld, met vrije toegang. Om 

die verjaardag te vieren is een speciaal programma op touw gezet. Altijd 

leuk om onderweg mee te pikken voor wie naar Venetië reist.

TEKST: CHRISTOPHE DOSOGNE

Hedendaags mecenaat

D
e familie Maramotti is echt wel thuis in 

Reggio Emilia, een stad op anderhalf 

uur rijden van Milaan. Sinds stamvader 

Achille Maramotti (1927-2005) er in 

1951 Max Mara, de eerste Europese fabriek voor 

prêt-à-porter, oprichtte, leeft de hoofdstad van de 

gelijknamige provincie op het ritme van het pres-

tigieuze Italiaanse merk. De grootste ateliers van 

Max Mara bevinden zich trouwens nog steeds in 

Reggio Emilia. Er werken meer dan vierduizend 

mensen. Een nieuwe fabriek werd in 1957 ge-

bouwd door architecten Pastorini en Salvarini en 

in de tien jaar erna twee keer uitgebreid, alvorens 

in 2003 buiten dienst te worden gesteld. Het is in 

dat historische gebouw dat de honderden werken 

van de Collezioni Maramotti onderdak hebben 

gekregen. De collectie werd grotendeels bijeenge-

zameld door Achille Maramotti. In 2007 werd 

ze toegankelijk gesteld voor het publiek, en dat is 

nu nog altijd zo. Het sobere en elegante gebouw, 

gelegen in een prachtige groene omgeving, heeft 

echt wel klasse. Voor dit gezellige stadje, gelegen 

buiten de traditionele toeristische routes, is dit 

een welkome troef. 

Panorama van de 20e eeuw
Toen Achille Maramotti overleed, werd beslist 

zijn collectie open te stellen voor het publiek. 

Het was de Britse architect Andrew Hapgood 

die het gebouw omvormde tot een tentoonstel-

lingscentrum. Hij zorgde voor ruime zalen op 

de verschillende verdiepingen van de voormalige 

fabriek, zodat de tentoongestelde werken er mooi 

tot hun recht komen. De collectie omvat werken 

van 1945 tot nu. De permanent tentoongestelde 

werken zijn hoofdzakelijk schilderijen, maar er 

zijn ook enkele sculpturen en installaties bij. Het 

geheel biedt een mooi overzicht van de belang-

rijkste kunststromingen van de tweede helft van 

de 20e eeuw, zowel de Europese als de Ameri-

kaanse. De werken zijn in chronologische volg-

orde gepresenteerd. Als bezoeker reis je van de 

informele en abstracte expressionistische kunst 

uit de jaren 1940-1950 naar de Romeinse school 

Krištof Kintera, ‘Postnaturalia’, 2016. 

Collezione Maramotti. 

© Foto : Dario Lasagni.
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van de popart en de arte povera, via protocon-

ceptuele werken van Italiaanse kunstenaars. Een 

grote zwarte boot van Claudio Parmiggiani is een 

verbluffend staaltje van de krachtige stijl van deze 

beeldende kunstenaar, die al te vaak als louter de-

coratief wordt beschouwd. Elders voeren het figu-

ratieve en de kleuren de boventoon, met het Itali-

aanse expressionisme en enkele fraaie werken van 

Duitse kunstenaars, zoals Anselm Kiefer, Ger-

hard Richter en Sigmar Polke. De Angelsaksische 

kunst is dan weer vertegenwoordigd door Francis 

Bacon, Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel, 

Sherrie Levine, Barry X Ball en James Siena. Tot 

in 2000 werden de meeste werken rechtstreeks 

gekocht in de ateliers van kunstenaars met wie 

Achille Maramotti bevriend was geraakt. Met 

zijn kennersblik wist hij treffende keuzes te ma-

ken, soms al vroeg in de carrière van een kunste-

naar. Zijn selectie, die heel wat Italiaanse werken 

omvat, is verspreid over drie verdiepingen. Alle 

werken zijn van kunstenaars die actief waren in 

de tweede helft van de 20e eeuw en experimen-

teerden met nieuwe dingen. Wat het geheel des 

te interessanter maakt, is dat het een vrij volledig 

overzicht van de kunst in die periode biedt. Al is 

ook niet alles van even goede kwaliteit. Sommige 

werken zijn sterk lokaal getint, wat voor buiten-

landse bezoekers niet altijd even interessant is. 

Mecenaat van de 21e eeuw
Op de benedenverdieping bevinden zich twee 

zalen bestemd voor tijdelijke tentoonstellingen, 

met werken van kunstenaars uit de 21e eeuw die 

een dialoog aangaan met de vaste collectie. “We 

hebben nog geen enkel stuk van de collectie ver-

kocht en zullen dat ook nooit doen. We vragen 

ook geen steun van de overheid. Zo behouden we 

onze vrijheid”, aldus Marina Dacci, de directrice 

van de instelling. Ze geniet de volle steun van de 

kinderen van Achille: Luigi, Ignazio en Ludovica, 

die al even bescheiden als gul zijn. Dacci nodigt 

hedendaagse kunstenaars uit om hun werk te ko-

men presenteren, niet alleen in het gebouw zelf, 

maar ook in de onmiddellijke omgeving. Mo-

“We hebben nog geen enkel stuk 

van de collectie verkocht en zullen 

dat ook nooit doen. We vragen ook 

geen steun van de overheid. Zo 

behouden we onze vrijheid.”

boven

Collezione Maramotti, gezicht op 

de open ruimte op de eerste ver-

dieping, met vooraan een werk van 

Anselm Kiefer. © Foto: C. Cesare Di 

Liborio.
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Meer weten
Bezoeken

‘Krištof Kintera. Postnaturalia’

Collezione Maramotti

Via Fratelli Cervi 66

Reggio Emilia, Italië

www.collezionemaramotti.org

t/m 30-07

Lezen

‘Krištof Kintera. Post-naturalia’, 

door Silvana Editoriale, Milaan, 

2017

ISBN 9788836636150

€ 38

menteel is er een installatie van Krištof Kintera 

te zien. De Tsjechische kunstenaar verblijft ver-

schillende weken in het gebouw, waar hij zijn ate-

lier heeft gevestigd. Tijdens de eerste weken van de 

tentoonstelling is het atelier zelf ook te bezoeken. 

Op het grootste plein van de stad mocht Kintera een 

van zijn fameuze interactieve ‘Public Jukeboxes’ in-

stalleren, terwijl enkele andere werken van hem zijn 

tentoongesteld in vitrines, in het beroemde Museo 

Civico, gewijd aan de natuurwetenschappen en de 

archeologie, in een typisch 19e-eeuwse opstelling. 

De indrukwekkende, zelfs apocalyptische hoofd-

installatie van Kintera, van wie al verschillende 

keren werk is tentoongesteld in België en aan wie 

de Rotterdamse Kunsthal in 2015 een overzichts-

tentoonstelling wijdde, vult een hele ruimte op de 

benedenverdieping. Ze bestaat uit een netwerk van 

kabels, dat het wortelstelsel van een postnatuurlijke 

stad symboliseert. ‘Systemus Postnaturalis’ (2017) 

is opgevat als een hybridisch en levend organisme. 

Het is een allegorie van ons ‘koperen tijdperk’, ge-

baseerd op de overdracht van energie en informa-

tie. Het gaat om een artificieel tapijt van planten 

die door een complex netwerk van koperen wortels 

heen groeien. Met de nodige ironie en bitterheid 

heeft de kunstenaar hier de postnatuurlijke wereld, 

onze sociaal en politiek erg beladen en complexe 

band met de natuur in de kijker gezet. Er is een 

duidelijke link met de installatie ‘The Bricks’ (2017) 

van de Romeinse kunstenares Elisabetta Benassi, 

die er eveneens de hele zomer lang te zien is. Reggio 

Emilia verlaten we echter niet zonder eerst nog een 

blik te werpen op het grote werk van Sol LeWitt, 

‘Whirls and Twirls I’ (2004), op het plafond van de 

Antonio Panizzi-bibliotheek. Betaald door, jawel, 

de familie Maramotti.

boven

Collezione Maramotti, gezicht op de 

open ruimte op de tweede verdie-

ping, met werken van Erick Swenson, 

Barry X Ball, Tom Sachs, Mark Man-

ders en Kiki Smith. © Foto: C. Carlo 

Vannini.

onder

Jannis Kounellis, ‘Senza titolo (James 

Ensor)’, 1977. Olieverf op doek en 

metalen kader, 81 x 121 x 5 cm. © De 

kunstenaar. Collezione Maramotti.
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MAD
In het gloednieuwe Brusselse Centrum voor Mode en Design brengt MAD een eerste 

tentoonstelling, met werk van zes designers die zich van hun creatiefste kant laten zien. 

Het gaat om sterk verschillende, soms zelfs tegenstrijdige ontwerpen ‘made in Brus-

sels’. De zes palmen twee verdiepingen in: van de ongewone markt van Annelys De Vet 

en de ‘Louloupti’ (een snoepje met rozenparfum) van Benjamin Loyauté tot de fraaie 

meubelen van Xavier Lust en de landschappen ontworpen door Bas Smets.

TEKST: DIANE HENNEBERT    PORTRET: GUY KOKKEN

een nieuw innovatieplatform voor mode en design

D
e tentoonstelling laat zien hoe divers 

de opvattingen zijn over het gebruik 

van producten, stadsvernieuwing, so-

ciale vooruitgang, identiteit en culi-

nair design. Laurence Soetens richt zich op de 

denkbeeldige, symbolische en sociale dimensie 

van voedingsgewoonten, terwijl het duo Thomas 

Lommée en Christiane Högner, van OpenStruc-

tures, laat zien hoe het basismaterialen en con-

structies gebruikt om een werk- en gamestation 

te creëren. Het gaat om een eerste collectief ex-

periment, weliswaar nog wat ongeordend, maar 

veelbelovend, gezien de ambitie van MAD.

Work in progress
We hadden een gesprek met Alexandra Lambert, 

de directrice van MAD, die ons alles vertelt over 

dit ‘platform’ in het hartje van Brussel. Het is de 

vrucht van een jarenlange voorbereiding. Alexan-

dra Lambert zat al zo’n tien jaar met dat plan in 

haar hoofd. Alles begon in 2006, toen het Brus-

sels Hoofdstedelijk Gewest samen met de stad 

Brussel een grootschalig programma rond mode 

en design op touw zette. Lambert moest als des-

kundige de uitwerking ervan begeleiden. Ze wist 

het stadsbestuur ervan te overtuigen een centrum 

op te richten dat ondersteuning zou bieden aan 

die vernieuwende sectoren, omdat ze een boost 

kunnen geven aan het toerisme. In 2007 legde ze 

haar project voor aan het EFRO-programma van 

de Europese Commissie. Het werd goedgekeurd, 

als een van de zowat dertig projecten die het 

stadscentrum nieuw leven moesten inblazen en 

aantrekkelijker maken. De Kanaalzone was pri-

oritair. Alexandra Lambert kreeg een budget van 

€ 7 miljoen. Ze moest enkel nog een uitvalsbasis 

voor haar project zien te vinden. Toevallig kwa-

men er op de Nieuwe Graanmarkt drie gebouwen 

leeg te staan. De prijs (€ 1,8 miljoen) en de lig-

ging beantwoordden aan de door de stad Brus-

sel vastgelegde criteria. In december 2010 werd 

een vereniging opgericht, belast met de uitvoering 

van het project: het Brussels Centrum voor Mode 

en Design. De raad van bestuur bestaat uit negen 

personen benoemd door het gewest en de stad, en 

zes afkomstig uit de betrokken sectoren. Enkel 

de richtlijnen voor de praktische werking van de 

vereniging moesten nog verder worden uitgewerkt. 

Dat werd mogelijk gemaakt door een tweede subsi-

die, toegekend voor de vernieuwing van bedrijven 

via design, afkomstig van hetzelfde programma 

van de Europese Commissie: EFRO 2014-2020. 

boven

Gezicht op de vegetale installatie 

van Bas Smets op het dak van MAD. 

© Foto : Maxime Delvaux.
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Vijftig tinten wit
Na een internationale wedstrijd mocht architec-

tenbureau V+, samen met het designerscollectief 

Rotor, de restauratie van de gebouwen in goede 

banen leiden. Ze maakten er uiteindelijk één ge-

bouw van. Het bestek legde de nadruk op zowel 

de eenheid als de diversiteit van mogelijkheden 

die het geheel moest bieden. Het was een soort 

ruimtelijke puzzel in een bijzonder complexe ste-

delijke context. Het resultaat is echter meer dan 

geslaagd te noemen. Door de vele witte tinten is 

het er heerlijk helder en de functionele bewegwij-

zering is opvallend efficiënt. “MAD richt zich op 

drie domeinen”, aldus Alexandra Lambert. “Het 

eerste, dat onder de verantwoordelijkheid van 

Elke Timmerman valt, betreft de onderneming 

en de carrières van de mensen die actief zijn in 

de mode- en designwereld. Het gaat om de bege-

leiding van werknemers en ondernemers, en de 

ondersteuning van de internationalisatie en de 

export van producten. Dat impliceert het orga-

niseren van activiteiten en de ontwikkeling van 

netwerken in Europa. Het tweede domein betreft 

de programmering en de communicatie via ten-

toonstellingen, workshops, lezingen en andere ac-

tiviteiten om het design en de mode in de ruimste 

zin van het woord te promoten. Dit domein valt 

onder de verantwoordelijkheid van Esther Beck. 

De derde en wellicht meest vernieuwende pijler is 

een innovatiecluster gericht op designworkshops, 

onderzoek naar maatschappelijke vernieuwing, 

ecodesign en functionaliteit. Aan het hoofd er-

van staat Olivier Gilson, die ook ‘MAD in situ’ 

coördineert: workshops voor een vijftiental desig-

ners die zich bezighouden met maatschappelijke 

vernieuwing.” Deze innovatiecluster krijgt tot in 

2020 Europese steun (project Triaxes, EFRO), 

terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 

gebouw van drieduizend vierkante meter ter be-

schikking stelt, vlak bij het Noordstation, om er 

een centrum voor onderzoek en ontwikkeling 

inzake toegepast design in te vestigen. Een zeer 

welkom initiatief. Het was hoog tijd dat de Bel-

gische hoofdstad en zijn bestuurders inzagen hoe 

belangrijk dit soort voorzieningen zijn.

“MAD is géén nieuw museum en 

mag je dan ook niet als dusdanig 

beschouwen!”  

ALEXANDRA LAMBERT

boven

Gezicht op de tentoonstelling met 

werk van ontwerper Xavier Lust. 

© Foto : Maël G. Lagadec.
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Activisme
Het is met bezieling dat Alexandra Lambert over 

MAD spreekt. Ze aarzelt niet om het woord 

‘activisme’ in de mond te nemen. “Het gaat om 

een platform waar gemengde teams werken rond 

projecten die meestal ook gemengd zijn. We heb-

ben een experimenteel laboratorium opgericht dat 

dient als brandpunt voor concepten, creaties, tech-

nieken en netwerken. Contacten tussen designers 

en mensen uit andere sectoren zijn essentieel. Het 

betreft hier een positief activisme, bedoeld om bij 

te dragen tot de vernieuwing van morgen. Anders 

gezegd, MAD is géén nieuw museum en mag je 

dan ook niet als dusdanig beschouwen!” Eén van 

de vele activiteiten wacht nog op ontwikkeling: de 

opleiding. Het zou jammer zijn zich te beperken 

tot stages voor kinderen, terwijl er zoveel kan wor-

den gedaan om jongeren aan te sporen voor nieuwe 

beroepen te kiezen. Ook wat mecenaat en sponso-

ring betreft, moet alles nog gebeuren. MAD kan 

dan wel rekenen op overheidssteun voor zijn wer-

king, maar gezien de geest van dit initiatief moet 

de financiering ervan zeker uit gemengde bron ko-

men. Momenteel worden de benodigde middelen 

op zo’n € 2,4 miljoen per jaar geschat. De twintig 

werknemers, vijf consultants, verschillende gebou-

wen, vele projecten en een efficiënte communicatie 

kunnen niet worden bekostigd zonder een samen-

werking met bedrijven die mee de schouders wil-

len zettten onder innovatie. 

Meer weten
Bezoeken

‘Occupation: Designer’

MAD, Brussels Fashion and 

Design Platform

Nieuwe Graanmarkt 10

Brussel

www.mad.brussels

t/m 20-08

links

De façade van MAD Brussels aan de 

Nieuwe Graanmarkt te Brussel. De 

gebouwen zijn volledig hertekend 

en gerenoveerd door het archi-

tectenbureau V+ in associatie met 

het designcollectief Rotor.  © MAD 

Brussels.

onder

Een installatie van Benjamin Loyauté. 

© Foto : Maël G. Lagadec.
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Paul Cézanne 
In een ogenblik een impressie van de zichtbare werkelijkheid weergeven, zonder een 

haastige verfstreek. Het stralende licht vangen, zonder dat er een decoratief patroon van 

felle kleuren ontstaat. Deze vragen drijven schilder Paul Cézanne (1839-1906) in zijn lang-

durige worsteling met de beeldende kunst. Hoe deze worsteling zich in zijn portretkunst 

manifesteert, is nu te zien in een nieuwe tentoonstelling in het Musée d’Orsay in Parijs.

TEKST: LIEKE WIJNIA

Geportretteerd door

C
ézanne wil een kunst maken die waar-

dig genoeg is om in musea te hangen, 

iets waar hij bij de impressionistische 

schilderijen nog wel eens aan twijfelt. 

Het is zijn doel om van het impressionisme een 

steviger kunstvorm te maken, zonder haar ver-

worvenheden teniet te doen. Cézanne komt uit 

bij een gestructureerde vormentaal, waarmee hij 

monumentale composities weet te bereiken: klas-

siek ogende composities die baden in het licht. 

Door de zichtbare werkelijkheid op een analy-

tische wijze te ontleden, vangt Cézanne deze in 

elementaire vormen: cilinder, bol en kegel. Met 

die vormen bouwt hij zijn compositie op, met een 

scherp oog voor balans en kleurverhoudingen. 

Hoewel zijn verftoetsen uit brede streken, soms 

grenzend aan arceringen, bestaan, weet Cézanne 

te voorkomen dat zijn beeldtaal tweedimensiona-

le decoratieve patronen worden. Boven alles be-

houdt hij diepte in zijn schilderijen. Diepte, dat 

wil niet zeggen perspectief, want Cézanne vreest 

niet om de werkelijkheid geweld aan te doen, om 

zijn composities kloppend te krijgen. Binnen zijn 

uitgebreide oeuvre van een kleine duizend olie-

verfschilderijen worden de vele landschappen 

en stillevens vergezeld door zo’n 200 portretten. 

Hiervan zijn er 26 zelfportretten en 29 portretten 

van zijn vrouw. De portretten tonen een bijzon-

dere kant van Cézanne. Evenwel analytisch, maar 

ook intiem - als getuigenissen van de persoonlijke 

verhoudingen tussen de schilder en de geportret-

teerden.

‘Zelfportret’, ca. 1875. Olieverf op doek, 0,65 x 0,54 m. Parijs, Musée d’Orsay. © Foto: Musée d’Orsay, Patrice Schmidt. 

Vanaf zijn zeventiende volgt Cézanne een avondcursus tekenen in het kunstmuseum van zijn geboorteplaats, Aix-en-

Provence. Drie jaar later, als hij zijn middelbare school heeft afgerond, gaat hij rechten studeren. Niet omdat hij dat 

graag wil, maar op nadrukkelijke wens van zijn vader. Dit houdt hij drie jaar vol, terwijl hij naast zijn studie teken- en 

schilderlessen blijft volgen. Het werk dat Cézanne een poosje bij de bank van zijn vader verricht, bevalt hem evenmin. 

Dit doet hem uiteindelijk in 1861 zijn goede vriend Emile Zola naar Parijs volgen en definitief voor de kunst kiezen. 

Hoewel dit zijn vader weinig kan bekoren, zegt hij zijn zoon toch financiële steun toe, waardoor Cézanne in alle onaf-

hankelijkheid zich met zijn kunst bezig kan houden. In het zoeken naar een eigen stijl, bestudeert Cézanne werken van 

Eugène Delacroix en Nicolas Poussin. Het toont zijn interesse in zowel een zeventiende-eeuwse classicistische schil-

derstijl, als een negentiende-eeuwse vernieuwende, emotionele beeldtaal. Beider werk hangen in het Louvre, waar 

Cézanne en zijn tijdgenoten naar toe gaan om oudere meesters te kopiëren. Door het naschilderen leren ze uit eerste 

hand wat het inhoudt om een compositie op te bouwen en een voorstelling vorm te geven. Bovendien heeft Cézanne 

veel bewondering voor tijdgenoten als Gustave Courbet en Édouard Manet. Hij herkent in hen een vernieuwingsdrang, 

die hij zelf ook bezit.

Meer weten
Bezoeken

‘Portraits de Cézanne’

Musée d’Orsay

Parijs

www.musee-orsay.fr

13-06 t/m 24-09
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‘Achille Emperaire’, 1867-1868, olie-

verf op doek, 201 × 121 cm. Parijs, 

Musée d’Orsay. © Foto: Musée 

d’Orsay, Hervé Lewandowski. In 

1863 heeft Cézanne een poging 

gewaagd om aan de traditionele 

kunstacademie, de Academie des 

Beaux-Arts, te gaan studeren. Maar 

hij wordt niet toegelaten en zoekt 

elders een plek om zijn artistieke 

vaardigheden uit te werken. Deze 

vindt hij bij schilder Charles Suisse, 

die in zijn studio jonge schilders 

opleidt. Aan deze Academie Suisse 

ontmoet Cézanne de hier door 

hem geportretteerde kunstenaar 

Achille Emperaire. Ook afkomstig 

uit Aix-en-Provence, is hij tien jaar 

jonger dan Cézanne. Ze worden 

goede vrienden en Cézanne 

spreekt lovend over Emperaire en 

zijn onbevreesde manier van schil-

deren. In het portret dat Cézanne 

van hem maakt, benadrukt hij 

Emperaires zwakke fysieke gesteld-

heid en misvormde lichaam. Maar 

dit leidt niet tot een karikatuur. 

Integendeel zelfs. Hij weet er een 

monumentaal portret van te ma-

ken, qua formaat, frontaal gezichts-

punt en de majestueuze troon 

waar Emperaire op zit. De inscriptie 

is een verwijzing naar het klassieke 

portret dat Jean Auguste Domini-

que Ingres van Napoleon I op zijn 

troon maakte, waarbij Cézanne een 

woordgrap over Empereur/ Empe-

raire niet schroomt. Het schilderij 

toont een combinatie tussen het 

realisme van Courbet en Manet, 

vermengd met een stevige scheut 

ruwe romantiek, waardoor Empe-

raire, ondanks zijn zwakke gestel, 

een air van grootsheid krijgt.
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‘L’Avocat (L’Oncle Dominique)’, 1866, olieverf op doek, 65 × 54,5 cm. Parijs, Musée d’Orsay. © Foto: Musée d’Orsay, Hervé 

Lewandowski. Aan het eind van de zomer in 1866 vertrekt Cézanne vanuit Parijs naar Aix-en-Provence. Hij begint er vol goede 

moed aan een hele reeks nieuwe schilderijen, stillevens en portretten. In die reeks zitten tien portretten van zijn oom, Dominique 

Aubert, de broer van zijn moeder. Aubert poseert op verschillende manieren, onder meer gekleed als een monnik, voorzien van 

een tulband of katoenen hoed, zonder dat direct duidelijk is waarom hij deze kleding aan heeft. In dit schilderij is Aubert afge-

beeld als advocaat, met een bijzonder serieuze gezichtsuitdrukking. Net als in het portret van zijn zoon dat Cézanne zo’n vijftien 

jaar later zal maken, kent ook dit werk een sterk contrast tussen de zwarte kleding en de witte achtergrond. Dit verhoogt de 

monumentaliteit van het doek als geheel. In dit doek gebruikt Cézanne een techniek die hij van Courbet kent. Met een paletmes 

brengt hij dikke lagen verf aan, waarmee hij vervolgens de vormen van de geportretteerde modelleert. Later zou hij deze me-

thode ‘couillarde’ noemen, gewaagd. In november 1866, als Cézanne nog midden in deze schilderijenreeks zit, vertelt een vriend 

van hem over Cézannes ongelooflijk snelle manier van schilderen. De vriend heeft maar een dag hoeven poseren en zijn portret 

was al klaar. “Meestal poseert de oom. Iedere middag verschijnt er een nieuw portret.”
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‘Portret van mevr. Cézanne’, tussen 1885 en 1890, olieverf op doek. Parijs, Musée d’Orsay. © Foto: Musée d’Orsay, Hervé Lewandowski.  Aan 

kunsthandelaar Ambroise Vollard heeft Cézanne eens toevertrouwd: “Het succes van kunst, zit in het gezicht.” Een van de gezichten die 

Cézanne langdurig heeft bestudeerd in zijn schilderkunst is dat van zijn vrouw, Hortense Fiquet. Hij leert haar kennen in Parijs in 1869. Ze 

gaan in het geheim samenwonen, uit angst voor het oordeel van Cézannes vader. Deze zou uit afkeuring de financiële toelage stopzetten. 

Fiquet en Cézanne krijgen een zoon, Paul, die zijn opa pas leert kennen als hij elf jaar is. Na het overlijden van zijn vader, krijgt Cézanne een 

grote erfenis toebedeeld, waardoor hij helemaal financieel onafhankelijk wordt. Na twintig jaar te hebben samengewoond, trouwen hij 

en Fiquet datzelfde jaar nog, in 1886. Rond die tijd is Cézanne net aan dit zachte, elegante portret begonnen. Het portret straalt een grote 

eenvoud uit, met de zachte tinten bruin, groen en blauw. De achtergrond is nauwelijks uitgewerkt, waardoor de nadruk volledig op de 

ovale vorm van het gezicht komt te liggen. De zachte variaties in het kleurgebruik krijgen vorm door eenvoudige, pure lijnen. De manier 

waarop mevrouw Cézanne is afgebeeld communiceert rust en eenvoud. Haar sereniteit is wat schilder Henri Matisse er, die het schilderij 

aankoopt, zo aan bevalt. Hij stelt zelfs dat hij deze kwaliteiten ook in zijn eigen kunst zou willen bereiken.
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‘Portret van de zoon van de kunstenaar’, 1881-1882, olieverf op doek, 38 × 38 cm. Parijs, Musée de l’Orangerie. © Musée 

de l’Orangerie, Franck Raux . Naast zijn vrouw staat ook zijn zoon regelmatig model. Cézanne maakt verschillende schet-

sen en schilderijen van hem. Dit portret uit 1881-1882 is het meest ambitieuze in compositie. Het lijkt erop dat Paul op 

een leuning van een grote fauteuil zit, waarvan alleen de rugleuning zichtbaar is aan de rechterzijde van het portret. De 

compositie wordt gedomineerd door een spel tussen allerlei curves: in de rugleuning, de schouders, de nek, het gezicht 

en het haar. Het kent bovendien een sterk contrast tussen de donkere voorgrond en de lichte, zachte achtergrond. Zowel 

de stoel als de jongen zijn sterk afgesneden, waardoor een opvallende compositie ontstaat. Dit is de invloed geweest 

van de opkomst van de fotografie. Daardoor ontstaat er een heel nieuwe blik op hoe een voorstelling binnen een kader 

kan worden geplaatst. Veel schilders beginnen te experimenteren met onverwachte afsnijdingen, om zo een nieuwe 

dynamiek te verwezenlijken. In dit schilderij resulteert een zekere intimiteit tussen de kijker en de geportretteerde. Het 

portret is typerend voor Cézannes experimentele werk van rond 1880. Twintig jaar na de eerste poging om zijn schilde-

rijen op de Parijse Salon - de jaarlijkse tentoonstelling voor werk van levende kunstenaars - tentoongesteld te krijgen, 

raakt Cézanne in 1882 voor het eerst door de ballotage. De jury lijkt er eindelijk klaar voor.
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‘Gustave Geffroy’, 1895-1896, olieverf op doek, 117 × 89,5 cm. Parijs, Musée d’Orsay. © Foto: Musée d’Orsay, Hervé Lewan-

dowski. Voor lange tijd, moet Cézanne zijn worsteling met de kunst alleen strijden. Hij heeft weinig medestanders in zijn 

artistieke zoektocht, weinigen hebben affiniteit met de visuele taal waar hij op uit komt. In 1894 schrijft de hier gepor-

tretteerde Gustave Geffroy een aantal artikelen waarin hij zeer lovend is over Cézannes schilderkunst. Om zijn dank te 

tonen, biedt Cézanne in het voorjaar van 1895 aan om de criticus te portretteren. Geffroy zit prominent in het centrum 

van het doek, zijn houding vormt een driehoek waar de rest van de compositie omheen is gevormd. De kamer waarin 

Geffroy zich bevindt toont aan dat het om een geletterd man gaat, de boeken, de inktpot, het sculptuur aan de linker-

zijde op tafel. Cézanne speelt met de verhoudingen en het perspectief om de compositie in balans te krijgen. Cézanne 

is niet de eerste schilder die een lovende criticus portretteert. Édouard Manet en Edgar Degas gingen hem voor. Maar 

anders dan de portretten die zij maken, is het duidelijk dat in dit geval de verhouding tussen Cézanne en Geffroy niet 

heel goed is. Gaandeweg raakt Cézanne geïrriteerd door de schrijver, wiens eclectische artistieke smaak hij betwist. De 

handen en het gezicht heeft hij uitgesteld tot het laatste moment en maakt ze niet af. Dit resulteert in een niet bepaald 

sympathiek beeld. 
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‘La Femme à la cafetière’, ca. 1895, olieverf op doek, 130 × 97 

cm. Parijs, Musée d’Orsay. © Foto: Musée d’Orsay, Hervé Le-

wandowski. Het is onbekend wie model heeft gezeten voor dit 

portret, al wordt er veelal van uitgegaan dat de vrouw onderdeel 

uitmaakt van Cézannes huishoudelijke staf. De schilder maakt 

zelden gebruik van professionele modellen en des te meer van  

familieleden of vrienden. Uit ongemak om zoveel tijd te moeten 

spenderen met mensen die hij niet goed kent, omdat hij - in 

tegenstelling tot zijn beginjaren in Parijs - steeds langzamer is 

gaan schilderen. Ondanks de waarschijnlijke nabijheid van de 

geportretteerde, is dit doek eerder een studie in vorm, kleur en 

compositie, dan dat het een portret van een karakter is. De drie 

prominente elementen van het doek - de vrouw, het kopje en de 

koffiepot - zijn weergegeven in eenvoudige lijnen, zonder enig 

overbodige opsmuk. Hier probeert Cézanne de analytische be-

nadering van zijn stillevens toe te passen op een mensfiguur. Hij 

combineert verschillende gezichtspunten (vergelijk de kanteling 

van de tafel met de houding van de vrouw) en toont zowel een 

frontaal perspectief als een bovenaanzicht. Dit vrije combineren 

met perspectieven ten behoeve van de compositie zal later 

de schilders van het kubisme, zoals Pablo Picasso en Georges 

Braque, enorm aanspreken.

‘Paysan assis’, 1900-1904, olieverf op doek,  73,3 × 60,3 cm Parijs, Musée d’Orsay.  

© Foto: Musée d’Orsay, Patrice Schmidt. Nadat Cézanne in verschillende plaatsen in 

Frankrijk heeft gewoond en gewerkt, vestigt hij zich in 1897 definitief weer in zijn 

geboorteplaats Aix-en-Provence. De voorgaande jaren heeft Cézanne stelselmatig 

geprobeerd mee te tellen in de Parijse kunstwereld, wat maar mondjesmaat lukt. Hij 

neemt deel aan de 1863 en 1867 editie van de Salon des Refusés, en aan de 1874 en 

1877 edities van de impressionismetentoonstellingen. Deze worden georganiseerd 

als tegenhanger van de officiële Salon, waar Cézanne continu blijft proberen om zijn 

werk tentoongesteld te krijgen. Doordat de kunsthandelaar Ambroise Vollard ver-

trouwen heeft in zijn werk en dit in groten getale opkoopt, krijgt Cézanne hierdoor 

wat inkomsten. Het is vooral een nieuwe generatie kunstenaars, zoals Maurice De-

nis, Pierre Bonnard en Edouard Vuillard, die in zijn werk is geïnteresseerd. Tijdens de 

wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs worden drie schilderijen van Cézanne in het 

Franse paviljoen getoond. Door het internationale karakter van de tentoonstelling, 

komen ook buitenlandse handelaren en verzamelaars in aanraking met Cézanne. 

Vanaf het begin van de twintigste eeuw komt er langzaamaan meer bewondering 

voor zijn schilderijen. Cézanne is zich altijd bewust geweest van het feit dat hij zijn 

tijd vooruit was. De jongere schilder Emile Barnard herinnert zich later Cézannes uit-

spraak, ‘Ik ben te oud, ik heb het niet volbracht en zal het ook nu niet volbrengen. Ik 

blijf de oorsprong van de door mij ontdekte weg.’ En zo zou het blijven.
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PARIS TABLEAU 

Brussel mag zich in juni verheugen op de komst van Paris Tableau, de prestigieuze Parijse beurs van Oude Meesters. Met namen als 

Galerie Canesso, Kunsthandel P. de Boer en Colnaghi brengt zij het neusje van de zalm qua oude schilderkunst. Wij spraken enkele 

van de exposanten aan en vernamen hun enthousiasme over de locatie – volgens Charles Beddington is Brussel beter gesitueerd 

dan Maastricht – en over de rijke verzameltraditie in België voor kunst en voor Oude Meesters in het bijzonder. Maar zijn zij ook zo 

enthousiast over de huidige kunstmarkt? En welke gevolgen ondervonden zij na de ontluisterende berichten over kunstvervalsingen? 

TEKST: LIESBETH LANGOUCHE

O
ver één ding zijn ze 

het allemaal eens: 

vervalsingen zijn 

van alle tijden en 

hun aantal is niet spectaculair 

toegenomen. “Die Cranach 

van de Prins van Liechtenstein 

of de vervalste meubels in 

Versailles zijn erg ‘high profile’ 

en hebben daarom allicht wat 

meer aandacht gekregen dan 

ze verdienden”, nuanceert Tyr 

Baudouin Lowet de Wotrenge 

(Galerie Lowet de Wotrenge, 

Antwerpen), “De handelaren 

die zonder te twijfelen ‘mees-

terwerken’ van Hals, Cranach en 

consorten aankochten zonder 

enige herkomstgeschiedenis 

of literatuurverwijzing, hebben 

zich allicht in hun enthousiasme 

laten meeslepen.” “Laatst was ik 

MAURIZIO CANESSO:
“De taak van de antiquair bestaat eruit onbekende schilde-

rijen die uit privécollecties komen, te promoten en ervoor 

te zorgen dat ze naar waarde geschat worden. We zorgen 

ervoor dat deze schilderijen geëxposeerd worden en dat 

men erover praat, zodat ze hun terechte plaats in de ge-

schiedenis verkrijgen.”

Investeren in Oude Meesters
De handelaren van Paris Tableau

Giuseppe Antonio Petrini (Carona, 1677-1755/1759), ‘Een vrouwelijke en een mannelijke allegorie’. Olieverf op papier, 55,5 x 32,5 cm. 

Dit paar ‘bozzetti’ is een nieuwe aanwinst in het ‘corpus’ van gekende werken van Petrini. Ze zijn in zeer goede conditie en waren 

de voorstudies van een fresco dat Petrini realiseerde in één van de huizen van de familie d’Herwarth, een machtige familie van 

bankiers en diplomaten, in het Zwitserse kanton Vaud. Het huis zelf werd in 1896 afgebroken. 

Prijsindicatie: € 110.000

Galerie Canesso, Parijs

toevallig bij mijn restaurator in 

Londen, die werkt voor een van 

de belangrijkste restauratieate-

liers daar. En die man heeft de 

bewuste Cranach gezien”, vertelt 

de Gentse antiquair Jan Muller, 

“Hij heeft het werk bestudeerd, 

en kon alleen toegeven dat het er 

gewoonweg perfect uitzag. Als je 

nagaat dat ze ook in het Louvre 

niet gezien hebben dat het om 

een vervalsing ging, spreekt dat 

in het voordeel van de antiquairs: 

die mensen hebben dat zelf niet 

geweten. Die vervalste stuk-

ken hadden wel geen prachtige 

provenance, wat gebruikelijk is 

voor dergelijke stukken. Maar 

technisch gezien zaten die zo 

goed in elkaar dat je het met het 

blote oog niet kon waarnemen.” 

Maar bovenal drukt Maurizio 

Canesso ons op het hart kritisch 

te blijven: “Op dit moment zijn 

het nog steeds geruchten zonder 

sluitende bewijzen. Zelfs het 

Louvre heeft zijn studie rond de 

Cranach van de prins van Liech-

tenstein nog niet gepubliceerd. 

Dus in afwachting van de resulta-

ten van het laboratorium zijn we 

niet zeker dat het vervalsingen 

betreffen.”
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PARIS TABLEAU 

Het leergeld van de antiquair

De laatste maanden werd dan 

ook meer dan eens de vraag 

opgeworpen of het oog van 

de kenner nog wel voldoende 

garantie is om echt van vals te 

onderscheiden. “Gedurende de 

35 jaar dat ik in deze branche 

zit, inclusief 15 jaar in het de-

partement Oude Meesters bij 

Christie’s, ben ik slechts enkele 

werken tegengekomen waarvan 

het niet meteen duidelijk was 

dat ze vervalst waren”, zegt Char-

les Beddington uit Londen. “In 

de 19e eeuw had je een grote 

productie van nep-middeleeuw-

se schilderijen, maar door hun 

stijl en materiaalgebruik zijn die 

makkelijk te herkennen. Actu-

ele vervalsingen zijn echt een 

zeldzaamheid, en zijn gewoon 

ook bijzonder moeilijk te maken. 

Hedendaagse kunst namaken 

kost veel minder moeite aange-

zien de materialen zo voor het 

grijpen liggen, en ze verkopen 

bovendien veel makkelijker”, 

voegt Maurizio Canesso hieraan 

toe (Galerie Canesso, Parijs). “Ik 

vind het nog steeds moeilijk te 

geloven dat ik een vals schilderij 

niet als zodanig zou herkennen, 

tenminste als ik de gelegenheid 

krijg om er goed naar te kijken 

en het te onderzoeken”, vertelt 

Peter de Boer (Kunsthandel P. 

de Boer, Amsterdam), “Het is mij 

ook wel eens gebeurd dat ik een 

verkeerd schilderij kocht, maar 

TYR BAUDOUIN LOWET DE WOTRENGE:
“Men denkt vandaag al snel na één slechte veiling dat ‘de 

markt in elkaar zakt’, om bij een volgende, betere veiling 

te zeggen dat ‘de markt weer opleeft’. Goede werken met 

een solide herkomst en in mooie staat zullen altijd een 

dankbare koper vinden.”

Vincent Malo (Kamerijk, ca. 1605- ca. 1650 Rome), ‘De ontvoering van Helena’, ca. 1625. Olieverf op paneel, 45 x 63 cm. Rechts on-

deraan gesigneerd VML F. Tyr Baudouin Lowet de Wotrenge: “Ik vond dit werk op een kleine Franse veiling als ‘Vlaams anoniem’ 

maar nam het mee omdat de compositie me enorm aansprak. Na reiniging bleek het een meesterwerk van Vincent Malo te zijn, 

in prachtige staat én gesigneerd. Het is een belangrijk stuk omdat het één van de weinige stukken uit zijn Antwerpse periode is, 

toen hij in het atelier van Rubens actief was, die met zekerheid aan hem kunnen worden toegeschreven. Het toont heel duidelijk de 

invloed van de meester op Malo’s werk.”

Prijsindicatie: € 130.000

Galerie Lowet de Wotrenge, Antwerpen

dat kwam omdat ik het niet goed 

genoeg had bekeken. Zodra we 

het thuis hadden en konden 

bekijken, bleek dat het niet goed 

was. In dat geval verkopen we 

het zeker niet als echt. Zoals een 

vroegere collega eens zei: ‘Het is 

niet onmogelijk dat ik een fout 

maak, maar mijn klanten maken 

zeker geen fouten’.” Dergelijke 

vergissingen zijn jammer voor 

de antiquair, die mogelijk zijn 

investering niet meer volledig 

terugziet. “Dat is het leergeld dat 

we allemaal betalen”, zegt Jan 

Muller, “Terwijl mijn vader vroe-

ger in 4-5 landen kocht, koop ik 

door de mogelijkheden van het 

internet in wel 40 landen, maar 

het kunnen er ook 400 zijn. En ik 

ga heus niet voor elk schilderij 

naar New York, Barcelona of Lis-

sabon, je kunt dat logistiek niet 

doen. Dus koop ik meer op foto. 

En doordat niet alle veilingzalen 

even professioneel zijn en uit-

stekende foto’s en conditierap-

porten geven, is het soms een 

berekend risico.” 

Claude-Joseph Vernet (1714 – 1789), Marinezicht bij maanlicht. Olieverf op doek, 101 x 

138 cm. Gesigneerd en gedateerd op de ton rechtsonder : Joseph Vernet f. | Massila | 

1754. Maurizio Nobile, Bologna-Parijs
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CHARLES BEDDINGTON: 
“Het lijkt me onrealistisch 

om meerdere beurzen te 

organiseren naar voor-

beeld van Paris Tableau, 

maar ik vind het prachtig 

dat er een is.”

Gaspar Butler (actief in Napels ca. 1720-1733), gezicht op Napels, gezien vanuit het Westen, met de rivier de Chiaia vanuit de Strada di Posillipo en de Vesuvius op de achtergrond.  

(Deel  van een paar.) Op het andere doek is Napels gezien van op zee. Olieverf op doek, 57 x 147 cm. Tot voor kort was van Butler nog maar weinig werk bekend. Maar in de 

laatste dertig jaar wist Charles Beddington meer dan tien andere werken aan hem toe te schrijven, waarvan meerdere eerst aan andere en zelfs bekendere kunstenaars waren 

toegedicht. Charles Beddington: “Als ‘expert’ in Butler herkende ik in dit paar Napolitaanse zichten meteen de hand van Butler. Het zijn meesterwerken en uitzonderlijk groot 

voor hem. Een veel kleinere versie van dit paar werd in 2011 in een Londense veilingzaal verkocht voor bijna £ 450.000. (€ 530.000)”. 

Prijsindicatie: € 380.000

Charles Beddington Limited, Londen

Klaar voor gebruik

Twijfelen ze dan toch aan hun 

deskundige oog, dan laten ze er 

de wetenschap op los. “Ik ben er 

als de dood voor een klant iets 

te verkopen dat niet is waar het 

zich voor voordoet”, aldus Tyr 

Baudouin Lowet de Wotrenge, 

“Daarom werk ik altijd samen 

met ervaren restauratoren, die 

me bij de minste anomalie moe-

ten waarschuwen. In dat geval 

doen we bijkomend beroep op 

technische labo’s of universitei-

ten. Naast technisch onderzoek 

gaan we ook steeds te rade bij 

het desbetreffende comité of de 

juiste expert om na te gaan of 

het werk ook stilistisch ‘klopt’ en 

bij het oeuvre van de kunstenaar 

hoort.” “Een pigmentanalyse, een 

IRR-onderzoek (infraroodreflec-

tografie, waarmee onder meer 

ondertekeningen opgespoord 

kunnen worden, n.v.d.r.) of een 

dendrochronologisch onderzoek, 

al die technische mogelijkheden 

zijn vandaag ook veel makkelij-

ker bereikbaar en minder duur 

dan vroeger”, weet Jan Muller, 

“Ook ik laat dit allemaal vaker 

doen. Niet naar aanleiding van 

de nieuwsberichten, maar ge-

woon omdat de mogelijkheden 

er zijn en omdat de klanten het 

verwachten.” De expertise van de 

antiquair, de onderzoeken en de 

restauraties die hij laat uitvoeren, 

maken dan ook allemaal deel uit 

van het kostenplaatje. Daarom 

denken vele particulieren dat het 

goedkoper kopen is op veiling. 

“Bij veilingen gaat het er allemaal 

sneller aan toe, waardoor minder 

tijd is voor bijkomend onderzoek. 

Dus hierbij heb je soms geluks-

treffers of net risico’s, afhankelijk 

van hoe goed je kennis is. Een 

antiquair daarentegen levert 

volledig onderzochte en geres-

taureerde schilderijen, die klaar 

zijn om opgehangen te worden”, 

aldus Jorge Coll en Nicolas Cor-

tés (Colnaghi, Londen-Madrid). 

“Bijna al onze klanten kopen zo-

wel op de veiling als bij verschil-

lende handelaren”, vertelt Tyr 

Baudouin Lowet de Wotrenge, 

“ Voor doorgewinterde verzame-

laars is dat ook logisch: ze kopen 

wat ze willen, waar ze het ook 

tegenkomen. Voor beginnende 

verzamelaars ligt dat naar mijn 

aanvoelen anders: een – soms 

Bartolomeo Guidobono (Savona 1654-1709 Turijn), Stilleven met keukengerei, gevogelte, een slapende hond en citroenen. Olieverf 

op doek, 63 x 150 cm. Galerie Canesso, Parijs
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JORGE COLL EN NICOLAS CORTÉS:
“Er is geen gebrek aan interesse voor historische kunst, en 

dit van mensen in alle leeftijden. Wij moeten er gewoon 

voor zorgen dat deze mensen zich welkom voelen en zich 

in deze markt willen verdiepen.”

Fernando Yáñez de la Almedina (Almedina, Ciudad Real, ca.1475-1536), Christus 

draagt zijn kruis, geflankeerd door zijn beulen. Olieverf op doek, 78 x 78 cm. Jorge 

Coll en Nicolas Cortés : “De ontdekking van dit schilderij was uitermate spannend 

daar het één van de belangrijkste toevoegingen aan het oeuvre van De la Almedina 

van de laatste jaren betreft. Hij was een van de grootste Spaanse schilders uit de 

vroege Renaissance. Dit schilderij is met name interessant omdat het dateert uit de 

periode dat hij in Italië werkte, waar hij sterk beïnvloed werd door Leonardo da Vinci. 

De compositie ervan refereert dan ook rechtstreeks aan een verloren karton van Leo-

nardo, waarvan de tekening in de Galleria dell’Academia in Venetië bewaard wordt.”

Prijsindicatie: € 500.000

Colnaghi (Londen-Madrid)

prijzige – vergissing is snel ge-

maakt, en de aansprakelijkheid 

van veilinghuizen laat soms te 

wensen over.” “Bij de goede vei-

linghuizen, mocht je daar een 

vervalsing kopen, dan krijg je in 

principe je geld terug. Als je het 

kunt bewijzen uiteraard. Het-

zelfde geldt trouwens voor anti-

quairs”, vult Jan Muller aan. 

Tendensen op de markt 

“Zelf koop ik erg weinig op vei-

lingen en put vooral uit mijn zeer 

goede netwerk van verzame-

laars”, vertelt Maurizio Canesso, 

“Ik hou de veilingen wel in het 

oog, maar komt pas in actie wan-

neer zich een echte buitenkans 

voordoet. Het interesseert me 

niet om iets te duur te kopen, 

om het dan nog duurder te ver-

kopen.” Ook voor Colnaghi zijn 

veilingen niet de belangrijkste 

voorraadbron: “Toen we Coll & 

Cortés in 2005 opstartten (het 

Madrileense Coll & Cortés werd 

eind 2015 partner van het Lon-

dense Colnaghi, n.v.d.r.), was een 

behoorlijk deel van onze stock 

afkomstig uit veilingen. Als je 

nu naar een grote veiling gaat, 

zie je zelden nog professionele 

handelaren. Dit betekent dat ons 

aanbod meer vanuit privécol-

lecties komt, wat de galeriesector 

alleen maar versterkt.” Dit zien 

zij als een van de belangrijkste 

veranderingen van de laatste 

jaren. Voor Peter de Boer is het 

dit: “De markt van de 17e-eeuwse 

schilderkunst is nu anders dan 

10-20 jaar geleden in die zin dat 

er schilderijen zijn die in waarde 

zijn gedaald, terwijl andere juist 

veel meer geld opbrengen. Zo 

worden er minder bloemstukken 

en landschappen gekocht, maar 

meer marines en portretten.” 

Zowel Maurizio Canesso, Tyr 

Baudouin Lowet de Wotrenge 

als Charles Beddington ervaren 

de markt van Oude Meesters als 

een van de meest standvastige 

van alle. Maar Jan Muller ziet 

nog een andere evolutie: “Er zijn 

niet alleen heel veel antiquairs, 

ook hebben er zich de laatste 

tien jaar tal van grote investeer-

ders als verzamelaar gepositio-

neerd, die hun deel van de koek 

opeisen. Deze situatie is des te 

moeilijker omdat het aanbod 

van topstukken enorm gedaald 

is. En dat heeft dan weer te ma-

ken met het feit dat geld door 

de negatieve intrest niets meer 

opbrengt. Velen zien een mooi 

kunstwerk dat je generaties lang 

in de familie houdt dan ook als 

een vaste waarde en willen het 

niet verkopen. Eerlijk gezegd zou 

ik op dit ogenblik ook niet graag 

10 miljoen op mijn rekening 

hebben staan. Want ik zou het 

waarschijnlijk niet op een goede 

manier ‘op kunnen krijgen’ aan 

kunst. Absolute toppers komen 

niet meer te koop, dat zie je ook 

op TEFAF. Maar dat betekent 

ook dat de mindere goden, de 

iets kleinere meesters, in waarde 

toenemen als vervanging van de 

groten. Neem bijvoorbeeld een 

Jan Gossaert, een relatief jonge 

Vlaamse Primitief. De laatste die 

verkocht werd, was voor € 5,5 

miljoen (op 9 december 2015, bij 

Sotheby’s Londen n.v.d.r.). Maar 

eenzelfde schilderij kon je in 

de jaren ’90 nog kopen voor 10 

miljoen Belgische frank (circa 

€ 250.000 n.v.d.r.). Dus als je die 

prijsstijging bekijkt, spreken we 

over een vermenigvuldiging met 

twintig, en dat in nog geen der-

tig jaar tijd. Dat is gigantisch. Dat 

heb je niet met immobiliën of 

de beurs kunnen verdienen, en 

mogelijk zelfs niet met moderne 

kunst.” 

Ontwrichtende zoekmachines

Wat ook een grote invloed op 

de kunstmarkt heeft gehad, zijn 

zoekmachines als Artprice. Jan 

Muller legt uit: “Veel klanten van 

mij zijn veel slimmer dan vroeger 

omdat ze Artprice, Artnet en al 

die zoekrobots kennen. Maar het 

probleem is dat daar de goede 

en foute werken allemaal door 

elkaar staan. Want die sites zijn 

niet gemaakt door kunstkenners. 

Eigenlijk heeft dit alles de markt 

van de Romantiek om zeep ge-

holpen: de mensen kijken naar 

Artnet en zien dat de tien laatste 

werken van een bepaalde schil-

der onverkocht zijn. Maar wat 
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JAN MULLER:
“In mijn keuken hangt een werk van Pourbus, dat ik intus-

sen niet meer wil verkopen. Van ontbijt tot avondmaal leef 

je met dat stuk, waardoor het een gezinslid wordt.”

Pere Cabanes, de ‘Artés Master’ (Valen-

cia, ca. 1472-1538), Spaans altaar met 

de voorstelling van de Dood van Ma-

ria, omringd door de twaalf apostelen. 

Onderaan drie panelen met De Aan-

bidding, De Verrijzenis van Christus 

en Pinksteren. Olieverf op paneel, 94 x 

134 cm. Jan Muller: “Dit werk komt uit 

een Antwerpse collectie, en toen ik het 

kocht wist ik alleen dat het Spaans was 

en dat het rond 1500 te dateren was. 

Ondertussen hebben we onder meer 

de kunstenaar achterhaald en kunnen 

zien dat het qua conditie gewoon su-

bliem is, er is niets aan gerestaureerd. 

Het is een heel internationaal stuk, dat 

museaal is, door zijn kwaliteit en door 

het verhaal.”

Prijsindicatie: € 150.000 

Jan Muller Antiques, Gent

ze niet beseffen, is dat daar dus 

ook valse bij zitten! En na een 

tijdje zakken dan ook de goede 

werken in prijs. Dat is integraal 

de fout van de niet-wetende 

particulier die denkt de markt te 

kunnen volgen.” Een voorbeeld 

van zo’n schilder die hiervan 

het slachtoffer is, is Eugène 

Verboeckhoven. Jan Muller: 

“Verboeckhoven is onze belang-

rijkste, bekendste Belgische ani-

malier, maar wordt tegenwoor-

dig compleet onderschat. In de 

19e eeuw was hij de meest geko-

pieerde en vervalste kunstenaar 

uit de Romantiek in België. Op 

tien schilderijen die aangeboden 

worden wereldwijd op de markt, 

denk ik dat er acht vervalsingen 

zijn. Veilingen hebben die kennis 

niet altijd in huis en verkopen 

ze als een Verboeckhoven voor 

1.000 of 2.000 euro. En dan zijn 

dat de resultaten die je vaak op 

Artprice ziet, met af en toe eens 

PETER DE BOER: 
“Zoals een van mijn colle-

ga’s ooit zei: ‘Ik kan wel eens 

een fout maken, maar mijn 

klanten kunnen dat niet’.”

Marten van Valckenborg (Leuven, 1535-1612 Frankfürt), ‘De bouw van de Toren van Babel’. Olieverf op paneel, 73 x 106 cm. gesig-

neerd met monogram MVVF. Volgens Karel van Mander leerde Marten van Valckenborg landschappen schilderen in Mechelen. 

Nog steeds is hij vooral bekend om zijn landschappen, waaronder zijn diverse versies van de Toren van Babel, het Bijbelse verhaal 

over spraakverwarring. Mogelijk drukte Van Valckenborg hiermee de religieuze en politieke onrust uit die heerste in de periode 

waarin hij leefde.

Kunsthandel P. De Boer, Amsterdam
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Paris Tableau
La Patinoire Royale

Brussel

www.paristableau.com 

08-06 t/m 11-06

  MEER WETEN

GRATIS NAAR 
PARIS TABLEAU 
COLLECT deelt duotickets, 

eveneens geldig voor de vernis-

sage, uit aan de 30 snelste lezers die 

een mailtje sturen naar collect@ips.

be met als onderwerp ‘Ticket Paris 

Tableau’. Vergeet uw volledig post-

adres er niet bij te zetten.

Paris Tableau Bruxelles
Sinds vorig jaar heeft Paris Tableau haar intiemere stek in het Palais Brongniart verlaten om zich onder de 

koepel van de – voortaan jaarlijks georganiseerde – Biennale des Antiquaires te nestelen. Voorlopig is nog 

niet beslist of ze zich hier ook weer van gaat losmaken. Maar een feit is dat de beurs haar oude gedaante 

weer aanneemt als kleiner, onafhankelijk salon, maar dan buiten Frankrijk. Voor deze internationale uitstap 

dacht de organisatie onder meer nog aan Milaan, om uiteindelijk te kiezen voor Brussel. Nu is dat niet zo 

verwonderlijk, gezien de centrale ligging van Brussel, die met Brafa op kop aantoont dat een hoogstaande 

beurs voor oude kunst hier werkt. Paris Tableau is echter een nichebeurs en richt zich specifiek op de schil-

derkunst van de Oude Meesters vanaf de Middeleeuwen tot 1900. De trouwe exposanten van de Parijse 

editie, zoals Didier Aaron, Galerie Canesso, De Jonckheere en Charles Beddington krijgen gezelschap van 

nieuwkomers Colnaghi, Ana Chiclana en drie Belgen: Galerie Costermans uit Brussel, Lowet de Wotrenge uit 

Anwerpen en Jan Muller uit Gent. Behalve de tweeëntwintig exposanten, voorziet Paris Tableau naar goede 

gewoonte ook in een educatief onderdeel. De eerste activiteit is een conferentie-debat op 8 juni. Daarop 

gaan kunsthistorica Claire Leblanc (conservator van het Museum van Elsene) en econoom Hubert d’Ursel 

(voormalig algemeen directeur van Sotheby’s België) met elkaar in gesprek over de plaats die de Oude Mees-

ters innemen in een kunstmarkt die gedomineerd wordt door hedendaagse kunst. Eén van de vragen die ze 

zich stellen is of Oude Meesters geen betere investering zijn als men kijkt naar de ongebreidelde specula-

tie rond sommige actuele kunstenaars. Het tweede initiatief betreft de expositie over Jacques-Louis David 

(1748-1825). Na de val van het Eerste Franse Keizerrijk werd deze protagonist van het neoclassicisme in 1816 

uit Frankrijk verbannen, waarna hij uitweek naar Brussel. Daar vestigde hij een nieuw atelier en leidde er leer-

lingen op, met François-Joseph Navez als de bekendste. Uiteindelijk zou David in Brussel sterven, en hij ligt 

dan ook begraven op de begraafplaats van Brussel, hoewel zijn hart overgebracht werd naar Père-Lachaise in 

Parijs. Voorwaar een mooi thema om de band tussen Parijs en Brussel in de verf te zetten!

een werk dat verkocht werd voor 

€ 50.000. Dat was dan wel een 

goede. Maar geef mij vanop de 

computer, zelfs zonder in het 

echt te zien, honderd schilderijen 

van de meester en doe er twee 

valse tussen: ik haal die daar uit. 

Zo goed ken ik hem.”

Duurder dan TEFAF

Iedereen schaart zich dan ook 

achter de woorden van Charles 

Beddington: “Het voordeel van 

het kopen bij een antiquair is 

niet alleen omdat deze een spe-

cialistische kennis heeft, terwijl 

veilinghuizen een zeer breed 

gebied beslaan, maar ook omdat 

de antiquair een persoonlijke in-

vestering te verliezen heeft.” Tyr 

Baudouin Lowet de Wotrenge: 

“Ook merk ik op dat vandaag op 

de veiling soms prijzen worden 

betaald die je als handelaar nooit 

zelfs maar zou durven vragen. De 

redenering van velen dat men 

op de veiling altijd voordeliger 

af is dan bij een handelaar lijkt 

dus zeker niet altijd op te gaan.” 

“Ook hangt het ervan af waar 

het verkocht wordt. Kijk naar 

het voorbeeld van die veiling in 

New York”, haalt Jan Muller aan, 

“waarop die man te paard van 

Rubens werd verkocht voor $ 5 

miljoen (Sotheby’s New York, 25-

01, n.v.d.r.). Een ander schilderij 

was er één van Adam de Coster, 

een Vlaamse caravaggist, en deze 

werd verkocht voor $ 4-5 miljoen 

($ 4.850.000 n.v.d.r.). Uiteraard zijn 

die werken zoveel waard, maar 

dat zijn prijzen die je zelfs niet 

kunt vragen op Brafa of TEFAF. 

Die veilingen hebben natuurlijk 

een veel groter budget voor pu-

bliciteit en bereiken de ganse we-

reld, maar halen verdorie betere 

prijzen dan de antiquairs.” Kopen 

op veilingen of bij de antiquair 

houdt allebei voordelen in, maar 

één ding is zeker: op Paris Tableau 

staan de tweeëntwintig hande-

laren garant voor onberispelijke 

schilderijen, waarvan ze de meeste 

geheimen ontsluierd hebben, en 

die u bij thuiskomst meteen aan 

de muur kunt hangen.

Johannes Bosschaert (Middelburg 1606-1629 Dordrecht), Vruchtenmand met insecten en een hagedis. Olieverf op paneel, 30 x 41 

cm. Gesigneerd en gedateerd rechtsonder : I. Bosschaert 1626. Costermans, Brussel
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Steen & Jordaens
Wie tegenwoordig zijn taal met spreekwoorden doorspekt klinkt al snel oubollig, maar 

in de zeventiende eeuw waren spreekwoorden ongekend populair. Hoewel spreek-

woorden per definitie horen bij taal, waren ze ook een dankbaar onderwerp voor 

beeldende kunstenaars. In het Mauritshuis in Den Haag hangen van 11 juli tot en met 

14 januari twee voorstellingen van het nog altijd gangbare spreekwoord ‘Zoals de ou-

den zongen, zo piepen de jongen’ bij elkaar. Een mooie gelegenheid om twee vrolijke 

schilderijen eens met elkaar te vergelijken en te ontdekken hoe twee verschillende 

kunstenaars dit onderwerp aanpakten.

TEKST: ARIANE VAN SUCHTELEN

Zoals de ouden zongen…

onder

Jan Steen, ‘Soo voer gesongen, soo 

na gepepen’, ca.1668-1670. 

Doek, 134 x 163 cm. Mauritshuis, 

Den Haag
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preekwoorden dienden op een geestige, 

spitsvondige manier opvoedkundige of 

moraliserende wijsheden te verkondigen. 

Daarbij werden speelse dubbelzinnigheid 

en humor als essentieel gezien. De Antwerpse 

schilder Jacob Jordaens (1593-1678) en zijn jon-

gere Hollandse collega Jan Steen (1626-1679) 

hebben herhaaldelijk spreekwoorden geschil-

derd. Hoe deden ze dat? Hoe wisten ze woord 

om te zetten in beeld en tegelijk de boodschap 

op een vermakelijke manier over te brengen? In 

het Mauritshuis bevindt zich een groot schilderij 

van Steen met het bekende spreekwoord ‘Zoals de 

ouden zongen, zo piepen de jongen’. Vanaf deze 

zomer krijgt dit werk gezelschap van een schil-

derij van Jordaens met hetzelfde onderwerp uit 

het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te 

Antwerpen.

Het slechte voorbeeld
Jordaens was de eerste die het spreekwoord in 

beeld bracht, zo’n dertig jaar eerder dan Steen. 

De vroegste van de reeks voorstellingen die hij 

maakte is het schilderij uit het museum in Ant-

werpen dat 1638 is gedateerd. Voor alle duidelijk-

heid voegde hij de spreuk zelf als een opschrift 

aan de voorstelling toe: ‘Soo d’ouden songen, soo 

pepen de jongen’ staat er op de cartouche bo-

venin. Weergegeven zijn drie generaties van een 

familie rond een rijkgedekte tafel. Ze zijn aan het 

musiceren onder leiding van de grootvader die 

zingt uit een liedboekje terwijl hij met zijn hand 

de maat slaat. Net als de grootmoeder draagt hij 

een knijpbrilletje om zijn gevorderde leeftijd te 

onderstrepen. De oude vrouw in haar overhuifde 

tenen stoel drukt het brilletje stevig op haar neus 

terwijl zij van het blad aan het zingen is. Een jon-

getje speelt op zijn blokfluit en het kind op schoot 

van zijn moeder blaast op het fluitje van zijn ram-

melaar. Achter de tafel blaast de vader op zijn 

doedelzak zijn wangen bol. De moeder speelt niet 

mee maar luistert met een glimlach naar wat er 

ten gehore wordt gebracht. Ook de hond rechts-

onder spitst aandachtig zijn oren. Jordaens heeft 

het spreekwoord op dit schilderij heel letterlijk in 

beeld gebracht, ogenschijnlijk zonder stichtelijke 

boodschap. Maar die is voor de goede verstaander 

(kijker) toch wel te vinden. Zo was de doedelzak 

(indertijd ook wel ‘lullepijp’ genoemd) een in-

strument van het laagste allooi dat bij uitstek ne-

gatieve associaties kon oproepen. Het gevederde 

hoedje van de moeder geeft haar misschien een 

wat lichtzinnig karakter, want veren werden in 

de zeventiende eeuw geassocieerd met wellust en 

ijdelheid. Deze volwassenen zijn niet in staat het 

goede voorbeeld te geven, maar worden door hun 

kinderen toch ijverig ‘na-gepijpt’ op hun fluitjes. 

Een dergelijke omkering – niet het goede maar 

boven

Jacob Jordaens, 

‘Soo d’ouden songen, soo pepen de 

jongen’, 1638. Doek, 128 x 192 cm. 

Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten, Antwerpen
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het slechte voorbeeld tonen – werd beschouwd 

als een geestige manier om de boodschap over te 

brengen, in dit geval om het belang van een goede 

opvoeding te onderstrepen. 

De wereld op zijn kop
Toen Jan Steen eind jaren 1660 hetzelfde spreek-

woord schilderde, ging hij te rade bij zijn Vlaam-

se voorganger. Waarschijnlijk kende Steen diens 

voorstelling goed via een prent die Jordaens er-

van had laten maken. Het idee om drie generaties 

rond een tafel het spreekwoord te laten uitbeel-

den, nam Steen van Jordaens over. Verder heeft 

hij diverse motieven aan hem ontleend: de moe-

der met het kind op schoot, de doedelzakspeler en 

de zingende grootmoeder met het knijpbrilletje 

op haar neus. Zij volgt met haar vinger de tekst 

van het ‘Liet’ dat zij zingt: ‘Soo voer gesongen, 

zo na gepepen’, een variant van het spreekwoord 

dat Steen dus ook als een opschrift aan de voor-

stelling toevoegde. De familie is samengekomen 

op het doopfeest van de jongste telg, het kind op 

schoot in het hart van de voorstelling. Scheef op 

het hoofd van de lachende grijsaard links prijkt 

een kraamherenmuts, het hoofddeksel dat tra-

ditioneel door de vader wordt gedragen tijdens 

de doop van een kind. Maar zo’n oude man als 

nieuwbakken vader is de wereld op zijn kop. Dat 

hier de verkeerde wereld wordt verbeeld blijkt 

zonneklaar uit het gedrag van de ouderen. Waar 

bij Jordaens het gezelschap rond de tafel nog 

enigszins beschaafd oogt, gaat het er bij Steen 
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veel losbandiger aan toe. Onbeschaamd geven de 

volwassenen hun slechte gewoontes door aan de 

jeugd. Behoorlijk laveloos lijkt de onderuitgezak-

te vrouw links met haar halfopen bloesje, die zich 

met een uitgestrekte arm haar wijnglas opnieuw 

laat volschenken. De stoof met gloeiende kool-

tjes onder haar rokken heeft wellicht een eroti-

sche lading. De lachende man rechts – Jan Steen 

zelf –  spot met zijn vaderlijke plichten door zijn 

zoontje te leren roken; zo wordt het na-pijpen, het 

nadoen van de jongste generatie letterlijk in beeld 

gebracht. Dat Steen zichzelf deze rol laat spelen, 

getuigt van een zelfspot die de voorstelling extra 

grappig maakt. Links in de hoek zit een papegaai 

op een stok, net als de jeugd een echte naprater. 

Wat de hond op de voorgrond doet is niet hele-

maal duidelijk, want hij richt zijn aandacht niet 

op de familie maar op iets buiten de voorstelling.

Het spreekwoord dat op deze kleurrijke schilde-

rijen van Jordaens en Steen is weergegeven waar-

schuwt tegen de gevolgen van een slechte opvoe-

ding, maar kan ook nog op een andere manier 

worden uitgelegd. Jacob Cats, die in 1632 een 

spreekwoordenboek publiceerde, bracht ‘Zoals de 

ouden zongen, zo piepen de jongen’ samen met 

verwante spreekwoorden onder het hoofdstuk ‘’t 

Wil al muysen wat van katten komt’. Ofwel: zoals 

een kat naar zijn aard op muizen jaagt, zo is de 

menselijke natuur aangeboren en onveranderlijk. 

In dat licht zou de opvoeding irrelevant zijn voor 

de ontwikkeling van een kind. Het kooitje met 

mee-piepende vogeltjes aan de wand bij Steen 

wijst misschien ook in die richting, want ‘elk vo-

geltje zingt zoals het gebekt is’. Dan maakt het 

niet meer uit of volwassenen het goede voorbeeld 

geven aan de jeugd of niet. Cats benadrukte dat 

spreekwoorden, die hij ’ghewisse leermeesters 

van den loop des levens’ noemde, bij voorkeur 

meerduidig moesten zijn. In de zeventiende eeuw 

vormden dat soort spelletjes met dubbele beteke-

nissen een aantrekkelijk aspect van spreekwoor-

den, in woord maar ook in beeld.

Meer weten
Bezoeken

‘Steen & Jordaens: 

Zoals de ouden zongen…’

Mauritshuis

Den Haag

www.mauritshuis.nl 

11-07 t/m 14-01

Waar bij Jordaens het gezelschap 

rond de tafel nog enigszins be-

schaafd oogt, gaat het er bij Steen 

veel losbandiger aan toe.
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|  KUNSTWERK onthult KUNSTENAAR

Op 9 juli blaast David Hockney tachtig kaarsjes uit! Het Parijse Centre Pompidou viert die verjaardag 

in stijl, met een grote tentoonstelling: zo’n 160 werken, goed voor een compleet overzicht van zijn 

carrière. Al meer dan zestig jaar bewandelt de Britse kunstenaar telkens weer nieuwe paden. David 

Hockney (Bradford, 1937) creëerde in al die tijd dan ook een heel gevarieerd oeuvre. De les van 

Pablo Picasso heeft hij heel goed in zijn oren geknoopt: een ware kunstenaar beperkt zich niet tot 

één stijl. Die ambitie werd al snel duidelijk. Een van zijn eerste tentoonstellingen had als titel ‘De-

monstrations of versatility’. De toon was gezet. Toch gaan er achter de vrije stijl en de ogenschijnlijke 

lichtheid van zijn levendige palet grondige overdenkingen schuil. 

TEKST: GWENNAËLLE GRIBAUMONT

David 
Hockney groeit al 80 jaar

De les van Pablo Picasso heeft 

Hockney heel goed in zijn oren 

geknoopt: een ware kunstenaar 

beperkt zich niet tot één stijl. 

A Bigger Splash (1967)
In 1963 ontdekte David Hockney Los Angeles. 

Geboeid als hij was door de tolerante sfeer en de 

hedonistische leefwijze van Californië, besliste hij 

het jaar erna naar daar te verhuizen. In de ‘Gol-

den State’ zag hij dat zowat iedereen een zwembad 

had. En dat is ook geen overbodige luxe, want in 

de zomer kan het er bloedheet zijn en je kunt er 

ook het hele jaar door van je zwembad genieten. 

In de periode 1964-1967 schilderde Hockney dan 

ook menig zwembad, steeds weer met hetzelfde 

voornemen: de beste oplossing vinden om het 

bewegende wateroppervlak en het weerkaatsende 

licht uit te beelden. Het is met die werken dat 

hij naam zou maken. ‘A Bigger Splash’ (1967) 

groeide uit tot een icoon van de eigentijdse schil-

derkunst. Het werk was zowel geïnspireerd op 

een foto die hij had gezien in een boek, als op de 

constructie van zwembaden en een van zijn te-

keningen over minimalistische architectuur. Op 

de voorgrond zien we een duikplank, waarvan de 

schuine positie voor een zekere diepgang zorgt. 

De horizontale lijnen die het tafereel beheersen, 
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boven

‘A Bigger Splash’, 1967, acryl op 

doek, 242,50 x 243,90 x 3 cm. 

Collectie Tate, Londen. 

© De kunstenaar.

links

‘Self Portrait’, 1954, Collage, 

42 x 29.80 cm. © David Hockney.  

Foto : Richard Schmidt.

worden doorsneden door die diagonaal, waarvan 

de gele kleur contrasteert met het turkooizen wa-

ter, dat zijn afspiegeling vindt in het blauw van 

de hemel. Die intense kleuren horen nu eenmaal 

bij het zonovergoten Californië. De hemel en het 

water zijn van elkaar gescheiden door een vlees-

kleurige strook aarde, de basis waarop het huis 

rust en tegelijk ook de middellijn van de com-

positie. De kunstenaar geeft toe dat hij de grote 

monochrome oppervlakken met een verfrol heeft 

geschilderd. Alleen de details heeft hij achteraf 

aangebracht met kleine penselen. Het hoofdthe-

ma van dit in twee weken tijd met acrylverf ge-

schilderde werk is echter het opspattende water, 

in een combinatie van lichtblauw en dunne witte 

strepen. Een moeilijk te vereeuwigen, want zeer 

vluchtig moment, meteen volgend op de plons. 

De kunstenaar heeft het opspattende water hier 

niet afgebeeld in één vloeiende beweging: “Ik be-

sefte dat zo’n plons in het echte leven nooit op 

die manier wordt gezien, want het gaat te snel. 

Die gedachte vond ik best amusant, dus heb ik 

dat zeer, zeer langzaam geschilderd.” De compo-

sitie wordt aangevuld met een vouwstoel en twee 

ranke palmbomen op de achtergrond, terwijl an-

dere bomen weerspiegeld worden in de vensters 

van de woning, omzoomd met groen. Er is geen 

levende ziel te bespeuren in het tafereel. Toch 

wijst het opspattende water op de aanwezigheid 

van een duiker. De brede rand van het schilderij 

is leeg, zoals ook de rand van een polaroid of een 

ansichtkaart dat is.
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Bigger Trees Near Warter (2007)
Naast schilderijen over het oppervlakkige leven 

in Californië maakte David Hockney ook een 

complexe en doorwrochte studie van de natuur. 

‘Bigger Trees Near Warter’ is het grootste werk 

uit zijn carrière: vijftig panelen, samen goed voor 

een monumentale compositie van 4,5 op 12 me-

ter! Hij wilde iets reusachtigs maken. “Ik denk 

dat om het belang van een boodschap duidelijk 

te maken, je iets heel groots nodig hebt.” Tussen 

maart en november 2006 creëerde de kunste-

naar een reeks van negen grote landschappen (de 

Woldgate Woods), waarin hij de wisseling der sei-

zoenen liet zien. In februari 2007 bedacht hij een 

gelijkaardig tafereel, maar dan op een veel grotere 

schaal. Een grote uitdaging. En toch, amper zes 

weken na het ontstaan van dat idee was het werk 

helemaal klaar! De eerste drie weken dacht hij 

na over de technische aanpak van dit grootscha-

lige project. Hij zou onder meer gebruik maken 

van digitale fotografie, waar de tweeledige titel 

trouwens naar verwijst. Zo’n werk kun je im-

mers alleen creëren met behulp van een grafische 

voorstelling op computer, om het overzicht te 

bewaren. De kunstenaar maakte een voorberei-

dende tekening, aan de hand van een hele reeks 

schetsen ‘naar de natuur’. Daarop bracht hij dan 

een rooster aan, om zich een idee te kunnen vor-

men van hoe het tafereel verdeeld moest worden 

in vijftig stukken. Elk stuk werd afzonderlijk ge-

schilderd, ter plaatse. Zodra een stuk klaar was, 

nam zijn assistent er een foto van, om daarna met 

al die verschillende foto’s een digitaal mozaïek 

samen te stellen. Aan de hand van dat mozaïek 

‘Bigger Trees Near Warter or/ou 

Peinture sur le motif pour le Nouvel 

Age Post-Photographique’, 2007, 

olieverf op 50 doeken, 457 x 1219 

cm. Collectie Tate, Londen. © De 

kunstenaar. Foto: Prudence Cuming 

Associates.
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“Ik denk dat om het belang van een 

boodschap duidelijk te maken, je 

iets heel groots nodig hebt”

kon het verdere werk worden uitgestippeld, of bij-

gestuurd. Hij moest het wel zo aanpakken, want 

aan de muur in zijn kleine atelier in het Engelse 

Bridlington was slechts plaats voor zes panelen. 

Het thema, een kreupelbos nabij Warter, verwees 

naar zijn geboortestreek, Yorkshire, waar hij sinds 

2004 steeds meer tijd doorbracht. Het tafereel 

werd vereeuwigd net vóór de intrede van de lente. 

Onder een vale winterhemel zien we grote bomen 

en vroege narcissen, in een lichtjes oplopend land-

schap. In het midden staat een machtige esdoorn. 

Het belangrijkste element van dit tafereel is echter 

de verstrengeling van boomtakken. In dit irreële 

landschap, waar een zekere dreiging lijkt van uit 

te gaan, zijn een weg en twee gebouwen de enige 

tekens van menselijke aanwezigheid. Het schilde-

rij was bedoeld voor de muur achteraan in Galerie 

Meer weten
Bezoeken

‘David Hockney. Rétrospective’

Centre Pompidou

Parijs

www.centrepompidou.fr

21-06 t/m 23-10

III van de Royal Academy. Het werd voor het 

eerst gepresenteerd op een tentoonstelling in mei 

2007. Voor de bezoeker was het een verbluffende 

ervaring. Hij had de indruk te worden opgezwol-

gen door het landschap. Zo werd hij het enige 

personage in een landschap waar verder geen 

mens te bespeuren viel. Met dit historische werk 

trad David Hockney in de voetsporen van John 

Constable en de Britse landschapschilderkunst 

… in het digitale tijdperk.
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Visioen op zakformaat
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Met de tentoonstelling ‘Small Wonders’ besteedt het Rijksmuseum deze zomer ruime 

aandacht aan een minder bekend, maar fascinerend fenomeen: Nederlands micro- en 

miniatuursnijwerk in buxushout uit de late Middeleeuwen. Hoe werden deze adembe-

nemend verfijnde beeldjes, mini-altaartjes, schedeltjes en gebedsnoten gemaakt en 

door wie? En waren er naast hun voor de hand liggende religieuze functie misschien 

nog andere redenen voor hun bestaan? 

TEKST: BIEKE VAN DER MARK

I
n de late Middeleeuwen won de lekenvroom-

heid sterk aan intensiteit en was er een groeien-

de behoefte aan attributen voor de persoonlijke 

geloofspraktijk. Ambachtslieden speelden hier 

op in door allerlei kleine, vaak draagbare devotio-

nalia te produceren. Tot de meest eigenaardige en 

luxe creaties behoren de zogenoemde gebedsno-

ten. Dit zijn geen echte noten maar kleine houten 

bolletjes – niet groter dan een pingpongballetje 

– die uit twee scharnierende helften bestaan. Aan 

de binnenzijde bevatten ze twee in reliëf gesneden 

voorstellingen met microscopisch kleine details. 

De middeleeuwse eigenaar kan de Bijbelse tafe-

reeltjes als een soort visioen op zakformaat heb-

ben ervaren. Alleen al de verbluffende weergave 

van allerlei details op de vierkante millimeter 

moet op hem als een bovenmenselijke, wonder-

baarlijke prestatie zijn overgekomen. 

Adam Dirckz uit Delft?
Een team van kunsthistorici en restauratoren van 

het Rijksmuseum, de Art Gallery of Ontario in 

Toronto en het Metropolitan Museum of Art in 

New York heeft de afgelopen jaren uitvoerig on-

derzoek gedaan. Daaruit kwam onder meer naar 

voren dat de gebedsnoten en aanverwante buxus-

houten microsnijwerken – waaronder taberna-

keltjes, altaartjes, doodskistjes en gebedspeulen 

– zoveel overeenkomsten met elkaar vertonen dat 

zij in één werkplaats moeten zijn ontstaan en dat 

deze actief was in de periode van 1500 tot 1530. 

Dankzij de signatuur op een van de gebedsnoten 

weten we dat Adam Dirckz aan het hoofd van dit 

innovatieve atelier stond. Helaas zijn er behalve 

zijn naam geen nadere biografische gegevens van 

deze mysterieuze kunstenaar bekend. Lang werd 

verondersteld dat zijn werkplaats in de Zuidelij-

onder

Adam Dirckz en atelier, Gebedsnoot 

met het Laatste Oordeel en de 

Kroning van Maria, ca. 1500-1530. 

Buxushout, diam. 6,1 cm, Art Gallery 

of Ontario, Toronto.

links

Anonieme beeldsnijder uit het 

Nederrijngebied, Scènes uit de 

legende van Sint-Joris en de draak, 

ca. 1510. Buxushout, 34 x 13,8 x 9,2 

cm, Victoria and Albert Museum, 

Londen. Detail.
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ke Nederlanden was gesitueerd. Een succesvolle 

speurtocht naar de identiteit van een aantal op-

drachtgevers, herkenbaar aan de soms aanwezige 

wapenschildjes, maakte echter duidelijk dat dit in 

werkelijkheid het graafschap Holland moet zijn 

geweest, mogelijk de prominente stad Delft. Deze 

ontdekking ontkracht de vaak nog hardnekkige 

notie dat artistieke en technische vernieuwingen, 

zoals dat bijvoorbeeld wél van toepassing is op de 

ontwikkeling van de olieverf, zich in deze peri-

ode bijna uitsluitend in Vlaanderen en Brabant 

voltrokken. 

Weergaloze techniek
Menig toeschouwer zal zich achter de oren krab-

ben over de aan het onmogelijke grenzende tech-

niek waarmee de microsnijwerken zijn gemaakt, 

een reactie waar Adam Dirckz ongetwijfeld van 

begin af aan op uit is geweest. Hoe heeft iemand 

in hemelsnaam op deze onvoorstelbaar kleine 

schaal zulke complexe voorstellingen kunnen 

snijden? Ten eerste was het atelier ongetwijfeld 

uitgerust met een groot arsenaal aan mesjes, gut-

sen, priemen, boortjes én een vergrootglas dat 

diende als optisch hulpmiddel bij het priegelwerk. 

Daarnaast blijkt uit het nieuwe onderzoek dat 

niet alle voorstellingen uit één stuk zijn gesneden, 

maar dat ze soms zijn opgebouwd uit meerdere 

opengewerkte laagjes die als een soort decorstuk-

ken over elkaar heen zijn aangebracht om extra 

dieptewerking te verkrijgen. Een ander gewiekst 

trucje dat Dirckz en zijn medewerkers gebruik-

ten om met hun gereedschap van bovenaf bij de 

dieper gelegen delen te komen zonder de voor-

grond te beschadigen is het aanbrengen van een 

klein luikje boven de voorstelling in de ‘schil’ van 

de gebedsnoot. Door de naden van het luikje te 

verstoppen in de ribben van de gewelven kon het 

naderhand onzichtbaar worden weggewerkt. Ook 

de meetkunde is het atelier niet vreemd geweest. 

De buitenkant van de gebedsnoten werd name-

lijk versierd met opengewerkt gotisch maaswerk 

waarvan het complexe patroon op wiskundige 

formules is gebaseerd. Maar boven alles waren 

de microsnijders gezegend met een fenomenale 

concentratie, beheersing en vaste hand. Door het 

aanbrengen van enkele integraal gesneden flin-

terdunne, beweegbare details werd dit nog eens 

expliciet onderstreept. Zo hangt er aan de muur-

tjes in sommige voorstellingen een minuscuul 

ringetje dat je vrij op en neer kunt bewegen: een 

demonstratie van technische en artistieke bravura 

waar je mond van openvalt.

Spirituele speeltjes
Zoals dit soort details al een beetje prijsgeven, 

zullen de buxushouten miniatuur-devotionalia 

niet alleen ter ondersteuning van het gebed heb-

ben gediend. Ze zorgden ook voor bewondering 

en amusement. Tot de meest vernuftige preciosa 

uit het atelier van Adam Dirckz behoort een klein 

monstrans-vormig object in de Residenz in Mün-

chen dat uit Beiers hertogelijk bezit stamt. Het 

nodigt de gebruiker uit tot een speelse zoektocht 

naar verrassende manieren om het te openen en 

de talrijke verborgen voorstellingen te ontdekken. 

Zo is in de bovenzijde, die als een tulp openge-

vouwen kan worden, een Mariabeeldje verstopt. 

In de twee helften van de gebedsnootvormige 

bol eronder zijn voorstellingen met de Geboorte 

en de Aanbidding van het Christuskind aange-

bracht. De bovenste helft is ook nog eens van uit-

klapbare vleugels voorzien met vier andere scènes 

uit het leven van Maria en haar zoon.

Waarschijnlijk heeft er tussen de devotionele, 

esthetische en amusementsfunctie van de mi-

crosnijwerken nooit een harde scheidslijn bestaan. 

Zo kan het al spelend ontdekken en interprete-

ren van de voorstellingen voor een meer gecon-

centreerd gebruik en een extra verdieping van de 

gebeden hebben gezorgd. Daarnaast waren de mi-

crosnijwerkjes dusdanig kostbaar en modieus dat 

De middeleeuwse 

eigenaar kan de  

Bijbelse tafereeltjes als 

een soort visioen op 

zakformaat hebben 

ervaren. 

onder

Anonieme beeldsnijder uit het 

Nederrijngebied, Scènes uit de 

legende van Sint-Joris en de draak, 

ca. 1510. Buxushout, 34 x 13,8 x 9,2 

cm, Victoria and Albert Museum, 

Londen.

rechts

Adam Dirckz en atelier, Devotionele 

‘monstrans’, ca. 1500-1530. Buxus-

hout op een geëmailleerd gouden 

sokkel, 12,9 x diam. 5,7 cm, Schatz-

kammer der Residenz, München
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ze door de nouveaux riches ook als statussymbolen 

werden aangewend. Zo liet een welgestelde Hol-

landse burgervrouw zich door Jan van Scorel por-

tretteren met een kostbare gebedsnoot in de hand, 

niet alleen als uiting van haar vroomheid, maar 

ook als blijk van haar welvaart en goede smaak. 

Dirckz’ klantenkring strekte zich overigens uit 

tot ver buiten zijn eigen regio en bereikte de al-

lerhoogste kringen. Zo koesterde Margaretha van 

Oostenrijk, de kunstminnende landvoogdes der 

Nederlanden in haar Mechelse residentie een ge-

bedsnoot en een letter ‘M’ met fijn microsnijwerk 

uit diens atelier en bezat keizer Karel V een nog 

luxueuzere variant van het bovengenoemde, mon-

stransvormige altaartje in München.

Avontuur
Op de tentoonstelling zullen naast de microsnij-

werken van Adam Dirckz ook kleine buxushou-

ten sculpturen van andere middeleeuwse meesters 

zijn te zien. In tegenstelling tot Dirckz’ gespe-

cialiseerde atelier zijn dit voor het grootste deel 

luxe bijproducten van meesters wier werkplaat-

sen normaalgesproken grote retabels en beeld-

houwwerken vervaardigden. Zo maakte de pro-

minente Vlaamse beeldsnijder van altaarstukken 

Jacques de Baerze een chic miniatuur reliekhou-

dertje van een vrouwelijke heilige in buxushout 

dat past in de palm van een hand. Het is voor-

zien van een vergulde kroon en basis afgezet met 

edelstenen.

boven

Jacques de Baerze, Buste van een 

vrouwelijke heilige (Catherina?), 

ca. 1390-1400. Buxushout, verguld 

koper en amethist, 12,9 x 70,7 x 60,9 

cm, Victoria and Albert Museum, 

Londen.
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Meer weten
Bezoeken

‘Small Wonders’

Rijksmuseum

Amsterdam

www.rijksmuseum.nl

17-06 t/m 17-09

Groter, maar minstens zo speciaal is een buxus-

houten stam uit het Victoria and Albert Museum 

waarin maar liefst vier scènes uit de legende van 

Sint-Joris en de draak zijn te ontwaren. De in-

genieuze manier waarop deze voorstellingen in 

elkaar overvloeien, maakt het bekijken van het 

object tot een waar avontuur. Links onderaan 

rijdt de heilige ridder te paard langs de stads-

poorten van Silene (Silcha), de Libische stad die 

op dat moment geteisterd wordt door een draak 

die zich met schapen en kinderen voedt. Achter 

hem bevindt zich de koningsdochter Cleolinda 

die om de genade van haar wanhopige ouders 

smeekt: het lot heeft bepaald dat zij aan de beurt 

is om aan de draak geofferd te worden. Gelukkig 

schiet de dappere ridder te hulp. We volgen Joris 

in zijn zoektocht naar de draak door een grie-

zelig bos met monsters, botten en slangen. Een 

niveau hoger knielt de prinses naast een lamme-

tje in afwachting op haar offerdood. Intussen is 

Joris bij de draak aangekomen en verwondt hij 

het beest met zijn lans. In de slotscène geheel bo-

venaan rijdt hij de berg af, gevolgd door Cleolin-

da. Zij voert het onderworpen monster aan haar 

ceintuur mee naar beneden waar Joris het in de 

stad – nadat de voltallige bevolking zich op zijn 

verzoek tot het christendom had bekeerd – de 

genadeslag zou toedienen. Op de tentoonstelling 

wordt dit spectaculaire beeldsnijwerk vergezeld 

door de bijbehorende passages uit Jacobus de Vo-

ragine’s invloedrijke ‘Legenda aurea’ (1265) waar 

de scènes bijna letterlijk op teruggaan.

Aldo Bakker
Voor de vormgeving van de tentoonstelling heeft 

het Rijksmuseum de vooraanstaande Nederland-

se ontwerper Aldo Bakker (1971) in de arm geno-

men. Deze heeft gekozen voor een intieme, mini-

malistische inrichting met natuurlijke materialen 

en tinten waarin de tactiliteit van het buxushout 

optimaal tot haar recht komt. Dankzij het stempel 

dat Bakker met zijn eigenzinnige esthetiek op de 

tentoonstelling drukt, zal ‘Small Wonders’ onge-

twijfeld ook een grote aantrekkingskracht op lief-

hebbers van actuele kunst en design uitoefenen. 

Door Bakker ontworpen loepjes – ontwikkeld 

door Atelier Swarovski, de high-end designtak van 

de bekende kristalfabrikant – liggen klaar om de 

overdaad aan details beter te kunnen bekijken.

Overigens werden de gebedsnoten vroeger ook al 

met vergrootglazen bewonderd. Dat blijkt uit het 

feit dat een van de exemplaren sinds de 18e eeuw 

bewaard wordt in een speciaal ervoor vervaardigd 

doosje met een compartiment voor een loep. Op 

een bijbehorend papiertje wordt vol ontzag be-

schreven hoe ‘uytmuntend’ en extreem fijn alles 

gesneden is. De tentoonstelling is een uitgelezen 

kans om onze eigen ogen eens aan deze gebeds-

noot en maar liefst 60 andere van dit soort ‘kleine 

wondertjes’ de kost te geven. 

boven

Adam Dirckz en atelier, Gebedsnoot 

in de vorm van een peul, ca. 1500-

1530. Buxushout, lengte 10 cm, 

Kunstgewerbe-museum, Berlijn. 

linkerpagina

Adam Dirckz en atelier, Triptiek met 

de Kruisdraging, Kruisiging, Kruis-

afname en Wederopstanding, ca. 

1503-1533. Buxushout, 19,5 x 13,2 

cm, Musée du Louvre, Parijs.
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Jardinières
W

at zou een huis, wat zou de wereld 

zijn zonder bloemen? Bloemen 

plukken in het wild of in je tuin 

en ze in een vaas zetten is een al-

oud en universeel gebruik, waar jong en oud 

plezier aan beleeft. Ze zelf telen, op je terras of 

in je woonkamer is ook heel leuk. In beide ge-

vallen biedt een jardinière een stijlvol sierstuk  

voor de bloemenpracht. Geen wonder dus dat je 

ze in alle vormen, maten en materialen vindt. 

Geïnspireerde ontwerpers maken er pure poë-

zie van, soms met een humoristische knipoog! 

Woordenboeken omschrijven een jardinière als 

een langwerpige bak van metaal of keramiek om 

geplukte bloemen in te zetten, of om bloemen of 

sierplanten in te kweken. Soms is het een kleine 

tafel of gueridon met een opening in het blad 

om een of meer bakken of vazen met bloemen 

of planten in te zetten, zoals vaak voorkwam 

aan het einde van de 18e en in de 19e eeuw. In 

verluchte middeleeuwse boeken over besloten 

tuinen staan vaak fraaie jardinières afgebeeld, 

als centrale sierelementen. In de loop der eeu-

wen werden zeer diverse jardinières ontworpen. 

De hier gepresenteerde exemplaren zijn dan ook 

slechts een greep uit het rijke aanbod. 

Jardinière uit de tijd van Lodewijk XVI. 

Met toestemming van AnticStore.

Door de gebruikte materialen en de bewerking ervan is deze 

jardinière in Lodewijk XVI-stijl vrij luxueus: het geraamte is van ei-

kenhout met fineer van mahoniehout en een bekleding van wit 

marmer. Het geheel is versierd met elementen van geciseleerd 

en verguld brons. Behalve gecanneleerde zuilen, bloemmotieven 

en guirlandes omvat de rijke versiering ook muziekattributen, 

wat erop wijst dat deze jardinière zich oorspronkelijk wellicht 

onder een pendule met muziekmechanisme bevond.

Altaar voor bloemen

Jardinière van messing, 17e eeuw, Lodewijk XIII-stijl. 

Met toestemming van AnticStore.

Deze jardinière is bestand tegen de tand des tijds! Hij is 

gemaakt van gedreven messing, vertind aan de binnen-

kant en met klassieke siermotieven. De buik is versierd met 

eierlijsten, terwijl twee leeuwenkoppen elk een ring in hun 

bek houden. Dergelijke objecten dienden ook als jardini-

ère, sierpot én koeler. 

TEKST: ANNE HUSTACHE
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Jardinière uit de porseleinfabriek van Oud-

Loosdrecht, ca. 1778-1782, porselein. Collectie 

Rijksmuseum, Amsterdam.

Deze prachtige jardinière is een toonbeeld van raf-

finement: dankzij twee kleine gaten in de achter-

wand kan hij worden opgehangen aan een muur. 

In het blad van porselein zijn eveneens twee gaten 

gemaakt, opdat de bloemen recht zouden blijven. 

De buik is versierd met een tak met bloemen, in 

reliëf, terwijl de handgrepen de vorm van rocaille 

hebben en dus typerend zijn voor de 18e eeuw. Het 

kleurenpalet is bijzonder subtiel: een tikje groen en 

goudgeel zetten het witte porselein, typerend voor 

de porseleinfabriek van Oud-Loosdrecht, kracht bij. 

Théodore Deck, grote jardinière in Chinese stijl, 

tweede helft 19e eeuw. Alsac Antiques. Ber-

trand Klein Antiques. 

Met zijn draken en draakvissen in Chinese stijl laat 

deze indrukwekkende jardinière zien hoe populair 

oosterse motieven waren in de tijd van Napoleon III. 

De blauwe kleur is evenwel westers, want te danken 

aan Théodore Deck (1823-1891), een keramist 

afkomstig uit de Elzas. Deck presenteerde dergelijke 

jardinières op wereldtentoonstellingen, zoals die van 

Londen in 1862, die van Wenen in 1873 en die van 

Parijs in 1878. Hij oogstte er heel wat succes mee. 
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Emile Gallé en Victor Prouvé, jardinière ‘Flora 

Marina, Flora Exotica’, 1889. Musée de 

l’Ecole de Nancy.

De jardinière ‘Flora Marina, Flora Exotica’, ont-

worpen voor de wereldtentoonstelling van 1889, 

getuigt van de verwantschap tussen het rococo 

en de art nouveau. Die twee stijlen fascineerden 

Emile Gallé, die ze hier samenbracht: de zeeflora, 

met haar koralen en algen, en de exotische flora, 

met haar tropische planten en … roze flamingo’s! 

Emile Gallé was niet alleen een kunstenaar en een 

in glas gespecialiseerde industrieel, hij was ook 

geboeid door de botanica. Hij bestudeerde de na-

tuur heel aandachtig, zoals blijkt uit de stukken in 

art-nouveaustijl die hij vanaf het einde van de jaren 

1890 ontwierp. Samen met Victor Prouvé en Louis 

Hestiaux ontwierp hij deze prachtige jardinière met 

inlegwerk, waarvan de bloembak doet denken aan 

de romp van een schip. 

Jardinière van de hertogin van Angoulême, 1819. Musée du Louvre. 

© RMN-Grand Palais. Foto: Michèle Bellot.

Toen Lodewijk XVIII deze jardinière van mahoniehout en verguld brons te zien kreeg op 

een tentoonstelling van industrieproducten, in 1819, complimenteerde hij de ontwer-

pers ervan, met name leerling-meubelmakers van de Ecole Royale d’Arts et Métiers in 

Châlons. De koning kocht de jardinière ook meteen, als cadeau voor zijn nicht Marie-

Thérèse-Charlotte, de hertogin van Angoulême. Dit model, met twee vazen en een on-

derstel, was erg in trek in de 18e en 19e eeuw. De hertogin, die de dochter van Lodewijk 

XVI en Marie Antoinette was, gaf de jardinière eerst een plaats in haar slaapkamer, in het 

Tuilerieënpaleis. Later nam ze het stuk mee naar haar kasteel Villeneuve l’Adam. Uitein-

delijk nam ze het mee naar een kasteel in het Oostenrijkse Frohsdorf, haar ballingsoord. 

De acanthussen, rozetten, sfinxen en tekens van de dierenriem zijn motieven geïnspi-

reerd op de Grieks-Romeinse oudheid. Ze zijn typerend voor de neoklassieke stijl en een 

eigentijdse interpretatie van de Lodewijk XVI-stijl.
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Henry Van De Velde, jardinière, ca. 1902, fabriek 

van Theodore Muller, zilver. Cynthia Hazen 

Polsky and Leon B. Polsky Fund, 2000.

Deze elegante jardinière is typerend voor de stijl 

van Henry Van de Velde, in volle art-nouveauperio-

de. De Belgische meester woonde en werkte toen 

in Weimar, waar hij een actieve bijdrage leverde 

tot de vernieuwing van de sierkunst. Dat was al 

zo sinds 1894, toen hij nog in Brussel woonde. In 

overeenstemming met de theorie die hij had ont-

wikkeld in teksten als ‘Déblaiement d’art’ moest de 

lijn de levensenergie uitdrukken. Ze was niet louter 

een imitatie van de natuur of een opgelegd motief, 

maar moest ook ten dienste van de functie staan. 

De gebogen lijn van deze jardinière zorgt voor een 

mooie spanning met de twee handgrepen. Die laat-

ste zijn voorzien van scharnieren, wellicht om ze te 

kunnen draaien en zo beter de plantjes te kunnen 

verpotten. 

Jardinière ‘Qeebo Mexico’, 2017. © Studio Job.

Men kon natuurlijk rekenen op Studio Job om het 

thema van de sierpot een eigentijdse invulling te 

geven, mét een flinke dosis humor! Sinds Nynke 

Tynagel en Job Smeets in 2000 beslisten de handen 

ineen te slaan, hebben ze met hun rebelse stijl 

naam gemaakt in de designwereld. De schedel, een 

traditioneel motief uit de Mexicaanse cultuur, tref je 

aan in verschillende van hun ontwerpen, zoals een 

lamp, een stoel en deze jardinière. Hun inspiratie 

putten ze soms uit verrassende bronnen. Zo is de 

naam ‘Mexico’ ontleend aan een liedje dat een 

hit was in Nederland. De Zangeres zonder naam 

woonde in het dorp van de ontwerper …
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Villa Noailles 
Vanaf hun huwelijk tot aan de verkoop van hun villa in Hyères, gebouwd door Robert 

Mallet-Stevens, hebben Charles en Marie-Laure de Noailles decennialang alle mogelijke 

rollen als mecenas gespeeld: verzamelaar, opdrachtgever, intekenaar, schenker, wel-

doener, producer en stuwende kracht achter het artistieke leven. Ze verzamelden werk 

van Picasso tot Malaval en van Csaky tot César. Etiketten boeiden hen niet. Ze stonden 

met twee benen in hun tijd. 

TEKST: CHRISTOPHE DOSOGNE

thuishaven voor avant-garde

V
an de school van Parijs tot het kubisme, 

van het surrealisme tot het nieuwe rea-

lisme: de Noailles kochten werk van alle 

avant-gardes. Een tentoonstelling in Hy-

ères brengt deze zomer hulde aan het echtpaar, 

aan de hand van werken die hun hebben toebe-

hoord, die het licht hebben gezien dankzij hun 

mecenaat of die ze hebben geschonken aan het 

Musée National d’Art Moderne (MNAM), lang 

vóór de opening van het Centre Pompidou. Het 

uitgangspunt van deze tentoonstelling is het werk 

‘Table surréaliste’ (1933) van Alberto Giacometti, 

dat het echtpaar kocht in 1934 en in 1951 schonk 

aan het MNAM. Hun collectie werd nooit on-

dergebracht in een instelling. Tegenwoordig is 

ze verspreid en geeft ze slechts druppelsgewijs 

haar geheimen prijs. Ze is het resultaat van een 

leven dat volledig was gewijd aan het steunen van 

kunstenaars. Charles en Marie-Laure de Noailles 

hebben een historische en in sommige opzichten 

boven

Gezicht op de façade van Villa No-

ailles, ontworpen door Robert Mal-

let-Stevens. © Villa Noailles, Hyères. 

Alle rechten voorbehouden.
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zelfs cruciale rol gespeeld in een groot hoofdstuk 

van de moderne kunst.

Bankiers en aristocraten
Marie-Laure Bischoffsheim (1902-1970) was 

de enige erfgename van een familie van joodse 

bankiers. Het verhaal van de familie begon in 

Frankfurt. In de 19e eeuw verhuisde ze naar Bel-

gië, waar haar vader Jonathan Raphaël Bischoffs-

heim senator zou worden en zou uitgroeien tot 

een gulle filantroop. Het is ook dankzij hem 

dat er een opleiding Arabische taal en literatuur 

kwam aan de ULB. Daarna verhuisde de familie 

naar Frankrijk. Haar bankgroep groeide uit tot 

een van de grootste van Europa. In 1895 liet Fer-

dinand Raphaël Bischoffsheim aan de Place des 

Etats-Unis, in Parijs, een van de grootste heren-

huizen van de Franse hoofdstad bouwen, waar 

hij meesterwerken van Goya, Rubens, Géricault 

en Watteau bewaarde, samen met uiteenlopende 

kunstobjecten. Marie-Laure verloor al op jonge 

leeftijd haar vader. Haar grootmoeder van moe-

derszijde had een grote invloed op haar. Zij is het 

die Marie-Laure voorstelde aan Jean Cocteau. Ze 

was “de eerste mondaine vrouw die ‘shit’ zei”, al-

dus schrijver Paul Morand en ze was een van de 

muzen die Marcel Proust inspireerde voor zijn ro-

manpersonage de hertogin van Guermantes. 

Een modernistisch koppel
In 1923 trad Marie-Laure, die vaak als ‘bizar’ en 

‘excentriek’ zou worden bestempeld, in het hu-

welijk met Charles de Noailles (1891-1981), een 

telg van een van de oudste adellijke families van 

Frankrijk. Ook hij had op jonge leeftijd zijn vader 

verloren. Hij werd opgevoed door zijn briljante 

moeder, de prinses van Poix, die het jonge paar 

een stuk grond in Hyères schonk. Daar mochten 

ze een woning op bouwen, met een park erom-

heen: de Clos Saint-Bernard. Het echtpaar nam 

daarvoor een moderne architect in de arm. Na 

eerst het advies van Mies van der Rohe en Le 

Corbusier te hebben ingewonnen, gingen ze uit-

eindelijk in zee met Robert Mallet-Stevens, een 

neef van de Belgische industrieel Adolphe Stoclet, 

die Josef Hoffmann en de Wiener Werkstätte een 

woning voor hem had laten bouwen in Brussel. 

Dit architecturale meesterwerk van de Wiener 

Sezession zou een sterke invloed uitoefenen op 

de jonge Mallet-Stevens. Zijn modernistische vi-

sie, gepaard aan zijn ervaring als ontwerper van 

filmdecors, bracht hem ertoe voor het jonge echt-

paar een van de allereerste uitgesproken moderne 

Charles en Marie-Laure de Noailles 

hebben een historische en in som-

mige opzichten zelfs cruciale rol 

gespeeld in een groot hoofdstuk 

van de moderne kunst.

boven

Alberto Giacometti, ‘Table ou La 

table surréaliste’, 1933. Gecreëerd 

voor de Exposition surréaliste in 

Galerie Pierre Colle, Parijs, juni 1933. 

Origineel plaaster, 148,5 x 103 x 

43 cm. Collectie Centre Pompidou, 

Parijs, gift van de burggraaf Charles 

de Noailles, 1951. Documentation 

des Collections du Mnam (versprei-

ding RMN). © ADAGP, Parijs.

onder

Charles en Marie-Laure de Noail-

les, Barcelona, 1929, photomaton. 

Privécollectie.
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woningen te bouwen. Zo had criticus Christian 

Zervos het over de villa van de burggraaf van No-

ailles als over “de belichaming van alle moderne 

trends, op het gebied van architectuur, schilder-

kunst en beeldhouwkunst”.  

Kunst in huis
De kunstcollectie van Charles en Marie-Laure 

was hoofdzakelijk ondergebracht in hun kubis-

tische woning in Hyères en in hun herenhuis 

aan de Place des Etats-Unis in Parijs, in 1925 

heringericht door Jean-Michel Frank, die de 

muren bekleedde met panelen met ingelegd ge-

kleurd stro. Zowel in Parijs als in Hyères had je 

een combinatie van uiteenlopende stijlen, maar 

de stukken waren wel altijd van topkwaliteit, te 

danken aan Pierre Chareau, André Groult, Pierre 

Legrain, Charlotte Perriand, Djo-Bourgeois, So-

nia Delaunay, Eileen Gray, de gebroeders Joan en 

Joël Martel en Henri Laurens. Het was een uitge-

kiende combinatie van moderne meubelen, oude 

schilderijen en antieke objecten. Hun tuinen 

versierden ze met sculpturen van Laurens, Lip-

chitz, Brancusi en Giacometti. In Hyères kreeg 

de collectie een discretere plaats aan de sobere 

muren van hun moderne villa, waar het echtpaar 

volgens de moderne principes leefde, met de obli-

gate ochtendgymnastiek. Aangestoken door het 

creatieve enthousiasme van die tijd deden ze een 

beroep op het modernste medium om hun unieke 

woning te vereeuwigen: de film. In 1929 nodig-

den ze Man Ray uit en die draaide de film ‘Les 

Mystères du Château du Dé’, die de villa van het 

echtpaar op slag beroemd maakte. In de periode 

tussen de twee wereldoorlogen ontvingen Char-

les en Marie-Laure de Noailles er aan de lopende 

band leden van de artistieke, muzikale en intel-

lectuele avant-garde. Ze waren ook geboeid door 

de fotografie en de avant-gardistische cinema, 

met regisseurs als Salvador Dalí en Luis Buñuel, 

“De Noailles hebben nooit een mu-

seum gewild of hun collectie willen 

vastpinnen op één plek. Wat hen 

interesseerde, was al wie iets anders 

wilde doen, helpen. 

STÉPHANE BOUDINLESTIENNE

boven

Constantin Brancusi, ‘La Muse 

endormie’, 1910. Gepolijst brons, 

16 x 27,3 x 18,5 cm. © Foto : Adam 

Rzepka. Centre Pompidou, MNAM-

CCI. Dist. RMN-GP. © Adagp, Parijs.

onder

Gezicht op de aankleding die  

Eileen Gray ontwierp voor Villa 

Noailles. © Villa Noailles, Hyères. 

Alle rechten voorbehouden.
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wiens film ‘L’Âge d’or’ (1930) ze financierden, 

maar ook Man Ray en Jean Cocteau. Ze hielpen 

ook kunstenaars die kampten met financiële of 

politieke problemen, zoals de Duitse componist 

Kurt Weill en de Franse schrijver Louis Aragon. 

Eerherstel
Stéphane Boudin-Lestienne, de curator van de 

Villa Noailles en van de tentoonstelling, zegt over 

Charles en Marie-Laure dat ze “ten onrechte wor-

den beschouwd als oppervlakkige en wispelturige 

aristocraten die de modegrillen volgden en in de 

val van het snobisme waren getrapt. Integendeel, 

zoals blijkt uit brieven, documenten en getuige-

nissen waren de Noailles zich terdege bewust van 

de uitdagingen van hun tijd en waren ze steeds 

bereid mensen in moeilijkheden te steunen. Meer 

nog, vaak regelden ze ontmoetingen en hereni-

gingen. Ook al kregen ze te maken met heel wat 

obstakels en teleurstellingen – het schandaal 

verwekt door Buñuels film ‘L’Âge d’or’ was het 

meest geruchtmakende – toch bleven ze het dap-

per opnemen voor de vrijheid van meningsuiting 

en de culturele diversiteit, tegen de gangbare op-

vattingen in.” Dat werd het echtpaar niet altijd 

in dank afgenomen. Charles en Marie-Laure kre-

gen tijdens hun leven dan ook te maken met heel 

wat tegenkanting. Zelfs na hun dood werd nog 

veel lasterpraat over hen verkocht. “We proberen 

hun initiatieven in een zo juist mogelijk daglicht 

te plaatsen en willen die vooral ook voortzetten, 

dankzij ons centrum voor hedendaagse kunst. De 

Noailles hebben nooit een museum gewild of hun 

collectie willen vastpinnen op één plek. Wat hen 

interesseerde, was al wie iets anders wilde doen, 

helpen.” De Villa Noailles is thans een waardige 

hommage aan de vroegere eigenaars. Ze biedt nu 

onderdak aan het befaamde Internationale Festi-

val voor Mode en Fotografie, het festival Design 

Parade en tal van andere culturele evenementen. 

Meer weten
Bezoeken

‘Charles et Marie-Laure de Noailles, 

mécènes du XXe siècle’

Villa Noailles

Montée de Noailles

Hyères

www.villanoailles-hyeres.com

30-06 t/m 01-10

Galerie-Musée Baccarat

Place des Etats-Unis 11

Parijs, 16e arrondissement

www.baccarat.fr

Lezen

Laurence Benaïm, ‘Marie-Laure de 

Noailles : la vicomtesse du bizarre’, 

Grasset, Parijs, 2001, 

ISBN 978-2-24652-981-1

Coll., ‘Charles de Noailles et les 

jardins’, Fondation CIVA, Brussel  

Villa Noailles, Hyères, 2016, 

ISBN 978-2-93039-154-0

Coll., ‘Rob Mallet-Stevens. 

Itinéraires Paris – Bruxelles – 

Hyères’, uitg. AAM, Brussel / Villa 

Noailles, Hyères, 2016, 

ISBN 978-2-87143-314-9

Place des Etats-Unis
Het Hôtel Bisschoffsheim, ook wel Hôtel de Noailles genoemd, werd in 1895 gebouwd door Ernest Sanson. Na het 

overlijden van Marie-Laure, in 1970, werd de woning gekocht door de Saoedische financier Akram Ojjeh, die er zijn 

prestigieuze collectie meubelen uit de 18e eeuw en schilderijen van meesters in onderbracht. Zijn weduwe Nahed, 

een zakenvrouw, miljardaire, mecenas en bekende figuur uit de Parijse beau monde, liet de collectie in 1999 veilen 

bij Christie’s. Daarna verkocht ze de woning aan de kristalfabriek van Baccarat, die ze liet renoveren door designer 

Philippe Starck. In 2003 openden een luxueuze showroom, een ‘kristalmuseum’ en het door gastronomen zeer ge-

waardeerde restaurant Cristal Room er hun deuren. (cd)

links

Willy Maywald, Marie-Laure de 

Noailles in haar living, met een jurk 

van Jacques Fath (detail), Parijs, 1949. 

Privécollectie. © ADAGP, Parijs.

onder

Lya Lis, zuigend op de voet van een 

standbeeld. Beeld uit de film van 

Luis Buñuel, ‘L’Âge d’Or’, 1930. Docu-

mentation des Collections du Mnam. 

© Erfgenamen van Buñuel.
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Vaux-le-Vicomte
Het is een van de allermooiste kastelen van de Franse 17e eeuw: Vaux-le-Vicomte. Het 

is ook het grootste privédomein in Frankrijk dat beschermd is als historisch monument 

en toegankelijk is voor het publiek. Dankzij mecenassen kan de restauratie ervan nu 

worden versneld, om het te herstellen in zijn oorspronkelijke luister, te danken aan de 

eerste eigenaar: Nicolas Fouquet, een van de meest controversiële figuren uit de Franse 

geschiedenis.

TEKST: CHRISTOPHE DOSOGNE

model voor Versailles

S
inds 1967 is Vaux-le-Vicomte het eigen-

dom van de graven van Vogüé, van wie 

de voorouders het landgoed kochten aan 

het einde van de 19e eeuw. Het is een 

toverachtig mooi kasteel dat Nicolas Fouquet 

(1615-1680), de opperintendant der Financiën 

van Lodewijk XIV, er liet bouwen. “Vaux-le-

Vicomte diende als model voor Versailles”, al-

dus historicus Jean-Christian Petitfils, die een 

gezaghebbende biografie over Fouquet schreef. 

Opvallend aan dit nu al drie eeuwen bewoonde 

landgoed is de menselijke dimensie en de rust, te 

danken aan de landelijke omgeving. Juist daarin 

verschilt het van het kasteel van Versailles. “Dit 

landgoed, met zijn tuinen die een harmonisch 

geheel vormen, heeft echt een ziel. Vandaar dat 

men er zich zo goed voelt. Vanaf 1660 diende het 

als model voor heel Europa“, aldus Alexandre de 

Vogüé. Koning Lodewijk XIV, die voor zichzelf 

het mooiste paleis van Frankrijk wilde, moest en 

zou Vaux-le-Vicomte overtreffen. Hij is daar wel-

licht ook in geslaagd, maar enkele eeuwen later, 

in 1948, zei de toekomstige Britse koningin Eli-

zabeth II na een wandeling door de tuinen: “Het 

is mooier dan Versailles!“ Nicolas Fouquet had 

dan ook een absoluut meesterwerk laten bouwen. 

Voor velen vormt het nog altijd de kwintessens 

van de Franse 17e eeuw. Zonder Vaux-le-Vicomte 

zou er wellicht nooit een paleis van Versailles zijn 

geweest …

Een ambitieuze minister
Nicolas Fouquet stamde uit een familie van 

handelaren die dankzij de bescherming van 

kardinaal de Richelieu grote rijkdom hadden 

verworven. Hij was procureur-generaal van het 

Parlement van Parijs. Tijdens de Fronde tegen de 

jonge Lodewijk XIV beschermde hij de monar-

chie en kardinaal Mazarin. Hij redde het fortuin 

van die laatste door het in veiligheid te brengen 

tijdens de ballingschap van de eerste minister en 

“Ik wil grandeur, overal en in alle 

opzichten.” NICOLAS FOUQUET

boven

Op een van de bibliotheekdeuren 

prijkt dit schilderij met het wapen 

van Fouquet (de eekhoorn) rondom 

dat van zijn vrouw, Marie-Madeleine 

de Castille (de toren). © Château de 

Vaux-le-Vicomte. Foto : Bruno Ehrs.
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de slag om Parijs. Als dank voor bewezen dien-

sten benoemde Mazarin Fouquet tot opperin-

tendant der Financiën. De jonge minister werd 

meteen heel erg ambitieus. Hij liet een kasteel 

voor zichzelf bouwen, om indruk te maken op 

Lodewijk XIV. Hij droomde er ook van eerste 

minister van Frankrijk te worden, want hij dacht 

dat de jonge koning, die vooral dol was op jagen 

en dansen, niet in staat zou zijn het land in zijn 

eentje te besturen. Het kasteel kostte het equi-

valent van zo’n € 65 miljoen. Twintig jaar lang 

werkten meer dan duizend arbeiders aan de bouw 

van het prachtige kasteel, dat strategisch goed ge-

legen was, tussen de koninklijke domeinen van 

Vincennes en Fontainebleau. Wat oorspronkelijk 

slechts een klein landgoed was, is nu zo’n duizend 

hectaren groot. De helft ervan, gelegen rond het 

kasteel, is omheind: 33 hectaren tuin en meer dan 

450 hectaren bos.

Kunstliefhebber
“Ik wil grandeur, overal en in alle opzichten”: zo 

luidde de opdracht van Nicolas Fouquet bij de 

bouw van Vaux-le-Vicomte. “Wat meteen opvalt”, 

aldus Alexandre de Vogüé, “is de nieuwe stijl, die 

de Lodewijk XIII-stijl meteen verouderd deed 

lijken: dankzij de transparantie van het hoofdge-

bouw, zoals gewild door architect Louis Le Vau, 

heb je een mooi uitzicht op de door Le Nôtre 

aangelegde, perfect symmetrische tuinen, met 

hun buxushegjes, promenades en indrukwek-

kende waterwerken.” Dit wondermooie geheel 

is echter niet voortgekomen uit verwaandheid, 

maar uit oprechte liefde voor kunst. Toen hij een 

beroep deed op André Le Nôtre (1613-1700), 

Louis Le Vau (1612-1670) en Charles Le Brun 

(1619-1690), genoten die al een stevige reputa-

tie. Le Nôtre was de ‘premier jardinier du roi aux 

Tuileries’. Le Vau had al verschillende voorname 

herenhuizen in Parijs op zijn naam staan, terwijl 

Le Brun tal van opdrachten kreeg. Alexandre de 

Vogüé: “Nicolas Fouquet was zo slim ze voor het 

eerst samen te brengen voor een groot project. 

Ze mochten vrij hun ding doen op 500 hectaren! 

Dankzij hem konden ze eindelijk hun creativi-

teit de vrije teugel laten.” Zo was de ‘chambre du 

Roi’, met zijn met goud versierde stucwerk en zijn 

prachtige schilderijen, uniek voor die tijd. Vaux-

le-Vicomte had ook de eerste ‘salon à l’italienne’ 

“Het is mooier dan Versailles!“  
ELIZABETH II

boven

Alexandre de Vogüé. © Foto : Yann 

Piriou.

openingspagina

Het domein van Vaux-le-Vicomte, 

met diens schitterende Franse tui-

nen met weelderig ‘kantwerk’ van 

hagen, ontworpen door André Le 

Nôtre, strekt zich uit over 500 hec-

tare. Oorspronkelijk baanden twee 

zijrivieren van de Seine zich een 

weg door het landschap, elk in hun 

respectievelijke vallei of ‘val’ in het 

Frans. In het meervoud wordt dat 

dan ‘vaux’, wat meteen de naam 

verklaart. © Château de Vaux-le-

Vicomte. Foto : Arnaud Chicurel.
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en de eerste eetkamer uit de Franse geschiede-

nis! In de ‘chambre des Muses’ had Le Brun in 

de versiering overal het embleem van Fouquet, de 

eekhoorn, verwerkt. Het devies van Fouquet was 

niet toevallig “Quo non ascendet?” (hoe hoog zal 

hij niet klimmen?). In de tuinen, beschouwd als 

zijn eerste meesterwerk, paste Le Nôtre het zoge-

naamde vertraagde perspectief toe: door een spel 

met trompe-l’oeils kreeg de waarnemer een an-

dere kijk op de schaal en ontstond de illusie van 

een centrale symmetrie. Daardoor leek de tuin 

groter dan hij in werkelijkheid was. Fouquet had 

al veel eerder dan Lodewijk XIV het belang van 

kunst als communicatie- en machtsmiddel inge-

zien. Jean de la Fontaine zou een van zijn protegés 

worden. Vier jaar lang zou hij in Vaux-le-Vicomte 

verblijven, net als Molière en Lully, die speciaal 

voor Fouquet de komedie-ballet ‘Les Fâcheux’ 

creëerden.

Een model voor Versailles
Le Nôtre, Le Vau en Le Brun staan tegenwoordig 

te boek als de grootste kunstenaars van de Franse 

17e eeuw. Lodewijk XIV besefte maar al te goed 

dat Vaux-le-Vicomte een perfect kunstwerk was en 

dus konden alleen de kunstenaars die Fouquet had 

ingeschakeld zijn koninklijke ambities waarmaken 

Versailles moest en zou Vaux-le-Vicomte in alle 

opzichten overtreffen. De koning wilde tegen elke 

prijs het mooiste kasteel van het land. Na de ar-

restatie van Fouquet moesten Le Vau en Le Nôtre 

meteen al hun werk voor Vaux-le-Vicomte staken.

Le Brun zou ook in Versailles plafonds met boog-

lijsten creëren, met een groot paneel in het mid-

boven

De koepel van het Grote Salon is nooit 

gerealiseerd. Na de arrestatie van Fou-

quet, werd Charles Le Brun door Lode-

wijk XIV gevraagd om zich exclusief te 

wijden aan de ornamentatie van Ver-

sailles. © Château de Vaux-le-Vicomte. 

Foto : Béatrice Lécuyer-Bibal.
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Restauratie en aankopen
Dankzij de oprichting van de internationale vereniging ‘Friends of Vaux-le-Vicomte’, onder de bescherming van de 

Amerikaanse tak van de Koning Boudewijnstichting (KBFUS), kon een aanzienlijk bedrag worden ingezameld voor de 

restauratie van onder meer het prachtige vergulde en met grotesken beschilderde houtwerk van de grote vertrekken 

op de benedenverdieping van Vaux-le-Vicomte, maar ook van het meesterwerk dat Charles Le Brun creëerde voor 

het plafond van de ‘chambre des Muses’, dat het publiek thans weer in zijn oorspronkelijke staat kan bewonderen. Dit 

jaar worden ook drie nieuwe projecten opgestart. Zo is het zes meter hoge beeld van Hercules, opgesteld aan het 

uiteinde van de tuinpromenade, tegenwoordig al te zien vanaf de ingang van het domein, zo’n twee kilometer verder, 

omdat het nu weer schittert in het zonlicht na helemaal opnieuw te zijn verguld. Dankzij een crowdfundingcampag-

ne kon ook het centrale uurwerk worden gerestaureerd, terwijl de pendules van het kasteel worden gerestaureerd 

in het prestigieuze horlogeatelier in de wijk La Croix-Rousse, in Lyon. De ‘Cercle des Amis de Vaux-le-Vicomte’ heeft 

in 2016 dan weer een elegante ingelegde kast met vakken uit de 17e eeuw aangekocht. Het meubel is bekleed met 

fineer van notenhout, exotische houtsoorten en been. Zo staan er nu al vijf grote kasten met vakken uit die eeuw in 

Vaux-le-Vicomte. Het is een van de grootste Franse collecties van dergelijke meubelen. (cd)

den en allegorieën die de eigenaar prezen. Zijn 

plafonds behoorden tot de allermooiste van de 

17e eeuw. Helaas zijn slechts die van het Louvre, 

Versailles en Vaux-le-Vicomte bewaard gebleven. 

Nog een ander groot talent die in beide bouw-

werken aan de slag ging was Jean-Baptiste de La 

Quintinie (1626-1688). Door gebruik te maken 

van kassen en speciale verwarmingstechnieken 

slaagde hij erin ook buiten de seizoenen groen-

ten te telen. In Versailles ontwierp hij de fameuze 

‘Potager du Roi’, de koninklijke moestuin. Fou-

quet vroeg de befaamde maître d’hôtel en culi-

naire chef François Vatel (1631-1671) toezicht te 

houden op de werkzaamheden. Later zou Vatel 

carrière maken in het kasteel van Chantilly. Ter 

versiering van de muren liet hij 120 wandtapijten 

en behangsel van goud- en zilverdraden vervaar-

digen, hoofdzakelijk in het atelier dat hij speciaal 

daarvoor had laten bouwen in Maincy, op twee 

kilometer van Vaux-le-Vicomte. Dit atelier zou de 

kern van de latere ‘Manufacture Royale des Go-

belins’ vormen. 

Ten val gebracht
Op 17 augustus 1661 verwelkomde Nicolas Fou-

quet de toen 23-jarige Lodewijk XIV, koningin-

moeder Anna van Oostenrijk en het hele hof op 

de feestelijke opening van Vaux-le-Vicomte. Fran-

boven

In zijn privé-hôtel te Saint-Mandé, 

nabij Parijs, bezat Nicolas Fouquet 

de grootste bibliotheek van Frank-

rijk na die van Mazarin. Een be-

scheiden indruk van de oorspron-

kelijke rijkdom vindt men nu terug 

in de bibliotheek in Vaux-le-Vicom-

te. © Château de Vaux-le-Vicomte. 

Foto : Guillaumes Crochez.

vorige pagina

De begane grond van Vaux-le-

Vicomte werd ontworpen door 

Louis Le Vau en is versierd door 

prachtige schilderingen van Char-

les Le Brun. Aan weerszijden van 

het Grote Salon bevindt zich een 

aaneenschakeling van salons, kabi-

netten en andere ontvangstruim-

tes, waarvan de absolute luxe reeds 

een voorsmaakje is van Versailles. 

Het 17e-eeuwse meubilair is stukje 

bij beetje opnieuw samengesteld 

dankzij aankopen en restauraties. 

© Château de Vaux-le-Vicomte. 

Foto’s : Daniel Delisle, Jean-Baptiste 

Leroux.
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Meer weten
Bezoeken

Kasteel Vaux-le-Vicomte

Maincy

www.vaux-le-vicomte.com

Elke dag, van april tot november

Kaarsenavond: elke zaterdag, 

tot 07-10

Dag van de ‘Grand Siècle’, 

op 11-06

Lezen

Coll., ‘Un jour à Vaux-le-Vicomte’, 

Flammarion, Parijs, 2015, 

ISBN 978-2-08133-127-3

Chronologie
1639: Nicolas Fouquet bezoekt samen met André 

Le Nôtre het landgoed Vaux-le-Vicomte.

1640: trouwt met Louise Fourché de Quéhillac 

(1619-1641), die een bruidsschat van 160.000 pond 

meebrengt.

1641: koopt het landgoed en laat zich burggraaf van 

Vaux noemen.

1653: tot opperintendant der Financiën benoemd 

door Mazarin.

1656-1661: laat Vaux-le-Vicomte bouwen door Le Vau, 

Le Brun en Le Nôtre.

17 augustus 1661: geeft een schitterend feest ter ere 

van de jonge koning Lodewijk XIV.

5 september 1661: Lodewijk XIV laat Nicolas Fouquet 

arresteren door d’Artagnan, waarna Colbert het proces 

organiseert.

1664: Lodewijk XIV vernietigt het vonnis van de rech-

ters en veroordeelt Fouquet tot levenslange opsluiting.

1680: Nicolas Fouquet overlijdt in het fort in Pignerol 

(Piemonte). Zijn stoffelijk overschot wordt overgebracht 

naar de familiekapel in het Visitatieklooster in Parijs.

1705: De weduwe van Nicolas Fouquet, Marie-Made-

leine de Castille (1635-1716), verkoopt het landgoed 

aan maarschalk-hertog de Villars, die het herdoopt tot 

Vaux-Villars.

1764: Hertog de Praslin koopt het landgoed en her-

doopt het tot Vaux-Praslin.

1875: Alfred Sommier, een voorouder van de huidige 

eigenaars en een groot kunstliefhebber, koopt het 

landgoed op een openbare verkoping. Hij laat het 

grondig restaureren.

1967: Patrice de Vogüé erft Vaux-le-Vicomte.

1968: Samen met zijn echtgenote Cristina beslist hij 

het open te stellen voor het publiek.

2015: Jean-Charles, Alexandre en Ascagno de Vogüé 

nemen het beheer van het landgoed over.

çois Vatel had voor de gelegenheid een grandioos 

feest georganiseerd. Het diner werd opgediend 

aan tachtig tafels en dertig buffetten. Er werden 

vijf serviezen gebruikt, met vaatwerk van massief 

goud voor de eregasten en van zilver voor de an-

dere leden van het hof. De koning was in zijn eer 

gekrenkt door de pracht en praal van het feest in 

Vaux-le-Vicomte, veel indrukwekkender dan de 

feesten aan het koninklijke hof, toen nog in het 

kasteel van Fontainebleau. Lodewijk XIV kampte 

vrijwel voortdurend met financiële moeilijkheden. 

Zo zou hij in 1689 zijn zilveren vaatwerk moeten 

laten smelten, omdat zijn militaire campagnes 

handen vol geld kostten. De koning had nu echt 

wel genoeg van zijn opperintendant der Financiën. 

Hij wilde hem terstond laten arresteren, zeggend: 

“Het gestolene moet aan al die mensen worden te-

ruggegeven!” Zijn moeder praatte hem dat voor-

nemen echter uit het hoofd. Na het vuurwerk, 

afgestoken boven het kasteel, weigerde de koning 

te gaan slapen in de kamer die de gastheer voor 

hem had laten klaarmaken en keerde hij terug naar 

Fontainebleau. Een paar weken later, op 5 sep-

tember, tijdens een ministerraad in Nantes, liet de 

koning Fouquet arresteren door d’Artagnan. Zijn 

bezittingen werden in beslag genomen en een deel 

van de versieringen van Vaux-le-Vicomte werden 

overgebracht naar het Louvre, en daarna naar Ver-

sailles. Later zou het kasteel worden teruggegeven 

aan Fouquets familie. 

Eerherstel
“Om zes uur ‘s avonds was hij nog de koning, om 

twee uur ‘s ochtends was hij niets meer”, zei Voltai-

re over de val van Fouquet. Hoe had het zover kun-

nen komen? De koning had de val van zijn opper-

intendant al twee maanden vóór het fameuze feest 

van 17 augustus gepland! De inhalige Fouquet 

wist als geen ander geld te vinden om de staatskas 

en in één moeite door ook zijn eigen kas te vullen. 

Alexandre de Vogüé: “Historici zijn het er nu over 

eens dat hij heeft weten te profiteren van de com-

plexiteit van het toenmalige financiële systeem en 

de nogal losse ethiek om zijn reeds aanzienlijke for-

tuin nog te vergroten. Hij had dat fortuin groten-

deels te danken aan zijn huwelijk, zijn investerin-

gen en de diverse functies die hij bekleedde.” Zijn 

benoeming tot opperintendant der Financiën door 

Mazarin, in 1653, wekte de afgunst van Jean Bap-

tiste Colbert (1619-1683) op. Madame de Sévigné 

noemde Colbert ‘le Nord’, omdat hij zo koel was. 

De om geld verlegen zittende rivaal van Fouquet 

zwoer dat hij die veel te snel opgeklommen arrivist 

ten val zou brengen. Beetje bij beetje zaagde hij 

de poten onder Fouquets stoel weg. Alexandre de 

Vogüé: “Door zo brutaal op te treden wilde Lo-

dewijk XIV aan het begin van zijn regeerperiode 

vooral zijn gezag doen gelden. Zijn beslissing werd 

in sterke mate beïnvloed door Colbert, die stikja-

loers was op het succes van Fouquet en zo tegelijk 

ook de aandacht wilde afleiden van zijn eigen mal-

versaties.” Toch ging Fouquet niet helemaal vrijuit. 

Als onverbeterlijke charmeur had hij geprobeerd 

Louise de la Vallière, de maîtresse van de koning, 

te verleiden. Dat kon Lodewijk XIV natuurlijk 

niet door de vingers zien …

boven

Portret van Nicolas Fouquet, minis-

ter van Staat en opperintendant der 

Financiën. Gravure naar Robert Nan-

teuil. © Rechten voorbehouden.

onder

Gezicht op het kasteel vanop de 

Parterre de la Couronne. Het kasteel 

doet tegenwoordig dienst als decor 

voor vele filmproducties, zoals de 

serie ‘Versailles’. © Château de Vaux-

le-Vicomte. Foto: François Jaumier.
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VEILINGRESULTATEN

Wereldrecord voor Paavo Tynell
De functionalistische 20e eeuw heeft ook 

poëtische objecten voortgebracht, zelfs op 

een uitgesproken technisch gebied zoals de 

verlichting. Een fraai staaltje hiervan is deze 

hanglamp ‘Snowball’ van Paavo Tynell (1890-

1973), met een hoogste richtprijs van € 60.000 

geveild bij Artcurial, in Parijs, op 25 april, en 

toegewezen aan een Europese verzamelaar 

voor € 238.400. Dat is een wereldrecord voor 

deze Finse ontwerper, die in 1918 de firma Tai-

to Oy oprichtte om zijn lampen te produceren. 

Hoe uitgesproken modern hun ontwerpen ook 

zijn, toch aarzelen de Finse ontwerpers niet om 

inspiratie te putten uit de traditie. Toen Tynell 

deze lamp ontwierp, liet hij zich inspireren 

door zowel kristallen kandelaars als door de 

‘himmeli’, geometrische ornamenten van stro 

en touw die in Finland met Kerstmis worden 

opgehangen boven de eettafel. De lampen 

worden bij Taito Oy vaak met de hand vervaar-

digd. Van sommige is slechts een klein aantal 

op de markt gebracht. 

Succes voor oude meesters in New York
De veiling van oude kunst die Christie’s op 27 

april hield in New York bracht $ 32,8 miljoen 

(€ 30 miljoen) op. Een van de beste resultaten 

werd behaald met een olieverfschilderij op pa-

neel van de Nederlandse schilder Govert Flinck 

(1615-1660), een leerling van Rembrandt, in Am-

sterdam. Flinck werd later hofschilder van het 

Huis van Oranje en de prins van Nassau-Siegen. 

Zijn portret van ‘Een oude man, leunend uit een 

raam’ (1646), dat duidelijk nog de invloed van 

Rembrandt verraadt, had een richtprijs van $ 2-3 

miljoen. Het ging uiteindelijk van de hand voor 

$ 10,3 miljoen (€ 9,4 miljoen). Er was opvallend 

veel belangstelling voor Vlaamse en Neder-

landse schilderijen. Dat blijkt niet alleen uit het 

voornoemde resultaat, maar ook uit het wereld-

record behaald met een ‘Madonna met kind en 

heiligen’, een onafgewerkt olieverfschilderij op 

paneel toegeschreven aan Hugo Van der Goes 

(1440-1482) en afgehamerd op $ 8,9 miljoen 

(€ 8,2 miljoen), heel wat meer dan de hoogste 

richtprijs. 

Hedendaags design erg gewild in Paris
Het magazine ‘AD’ en Piasa zetten hun samen-

werking voort door voor de vierde keer het ta-

lent van kunstenaars, designers en decorateurs 

voor het voetlicht plaatsen aan de hand van 

meubelen, tijdens een veiling op 27 april, in 

Parijs. De bijna honderd hedendaagse stukken 

brachten € 1,35 miljoen op, kosten inbegrepen. 

Het aanbod omvatte unieke stukken, prototy-

pen en gelimiteerde reeksen, goed voor een 

mooi overzicht van de betere productie van de 

laatste drie decennia. Het hoogste bod ging 

naar een stuk van de Israëlische designer Ron 

Arad (1951), sinds de jaren 1980 befaamd om 

zijn sculpturale meubelen, te danken aan een 

eerder artistieke dan industriële benadering van 

design. Arad experimenteert met diverse ma-

terialen, maar toch bij voorkeur met metaal. Hij 

creëert stukken met vloeiende lijnen, zoals de 

fauteuil ‘Blo-void’ (2005). Het gesigneerde exem-

plaar met nummer 11/20 ging van de hand voor 

€ 102.700, een bod dat binnen de richtprijzen 

bleef. Verder was er een bod van € 65.000 voor 

een tafel ‘Résine’ uit de jaren 1970, ontworpen 

door de Belg Ado Chale. Aan het einde van de 

zomer vindt er trouwens in het Brusselse Paleis 

voor Schone Kunsten een overzichtstentoon-

stelling over Chale plaats.

Groot succes voor de collectie van Molly 
de Balkany in Genève
De veiling van de collectie van Molly de Balkany 

op 6 mei, in de Villa Aigue-Marine, overtrof het 

succes van de ‘house sales’ in de kastelen van 

Gingins (2013) en Hauteville (2015). Een en 

ander bevestigt de positie van Piguet Hôtel des 

Ventes als Zwitserse marktleider wat dit soort 

veilingen betreft. Ondanks de hevige regen 

waren heel wat privéverzamelaars en profes-

sionals uit de kunstwereld op komen dagen, 

onder een tent opgesteld in de tuin van de villa, 

met uitzicht op het Meer van Genève. Ze konden 

er bieden op empiremeubelen, edelsmeedwerk, 

kunstobjecten en schilderijen. Een van de hoog-

tepunten van deze avondveiling was een werk uit 

de omgeving van Peter Paul Rubens (1577-1640) 

en Jan I Bruegel (1568-1625), met name een olie-

verfschilderij op paneel getiteld ‘Het banket van 

Acheloös’. Tien minuten lang boden kandidaat-

kopers verwoed tegen elkaar op. Uiteindelijk 

mocht een in Zwitserland wonende verzamelaar 

het werk meenemen voor CHF 873.800  

(€ 802.481). Met zijn laatste telefonische bod won 

hij het van een bieder uit Zuidoost-Azië.

VEILINGEN OP KOMST

De Kamerbeek-collectie in Amsterdam 
Op 12 juni gaat bij Christie’s in Amsterdam de 

Kamerbeek-collectie onder de hamer. Het be-

treft een privécollectie bestaande uit werken 

Ado Chale, 

Tafel ‘Résine’, jaren 1970, met insluitsels van 

pyriet en zwart metaal, gesigneerd, 

33,5 x 119 x 104 cm. Piasa, Parijs, 27-04. © Piasa. 

€ 65.000.

Govert Flinck

‘Een oude man, leunend uit een raam’, 1646, 

olieverf op paneel, 70,2 x 61 cm. Christie’s, New 

York, 27-04. © Christie’s Images Ltd. 

$ 10.327.500 (€ 9.435.000).

Veilingen Wereldwijd

Paavo Tynell, 

Paavo Tynell, zeldzame hanglamp ‘Snowball’, ca. 

1950, zwart gelakt metaal en messing, gepro-

duceerd door Taito Oy. Artcurial, Parijs, 25-04. 

© Artcurial. 

€ 238.400.
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André Beauneveu, 

leeuwen van het graf van Karel V, ca. 1364-1366, 

marmer. Christie’s, Londen, 06-07. © Christie’s 

Images Ltd. 

Richtprijs op aanvraag.

Gustav Miklos, 

‘Deux bêtes affrontées’, 1925, verguld brons, 

versierd met gekleurd email, cire perdue, gieterij 

Valsuani. Sotheby’s / Piasa, Parijs, 29-06. 

© Sotheby’s / Piasa. 

Richtprijs: € 250.000-350.000.

uit het einde van de 19e en het begin van de 

20e eeuw. Een ervan is een meesterwerk van de 

Amsterdamse impressionist Isaac Israels (1865-

1934), met als titel ‘Moulin de la Galette, Paris’. Is-

raels schilderde het doek omstreeks 1905-1906, 

tijdens een verblijf in de Parijse kunstenaarswijk 

Montmartre. Het werk zou € 300.000-500.000 

moeten opbrengen. Cees en Jarmila Kamerbeek 

waren gepassioneerde verzamelaars die, na 

in 1999 hun wijnhandel te hebben verkocht, 

verhuisden naar Frankrijk, waar ze een collectie 

werken van Nederlandse kunstenaars uit de 

periode 1850-1950 begonnen aan te leggen. 

Hun ambitie bestond erin een volledig overzicht 

van de figuratieve kunst uit die tijd bijeen te 

brengen.

Boeken en manuscripten bij Artcurial
Op 14 juni gaan bij Artcurial boeken en manus-

cripten onder de hamer. Zo zal men kunnen 

bieden op twee uitgelezen ensembles. Het ene 

omvat geschriften (manuscripten en typoscrip-

ten) van Henry de Monfreid. Het andere heeft 

betrekking op het werk ‘Le Petit Prince’ van An-

toine de Saint-Exupéry. Het gaat met name om 

twee originele aquarellen diendend als illustra-

tie van het boek, en een reeks van elf originele 

tekeningen, een eerste aanzet tot de illustraties 

van ‘Le Petit Prince’. De twee aquarellen werden 

geschilderd in Eatons Neck (Northport, NY), in 

de zomer-herfst van 1942. Ze zouden elk  

€ 90.000-140.000 moeten opbrengen.

Pierre Perrigault bij Pierre Bergé 
& Associés
Pierre Perrigault (1931) ziet zichzelf als een 

‘meubelontwikkelaar’. Deze grote figuur van het 

Franse design heeft zich altijd beijverd om een 

lijn, een stijl en een zeker imago te promoten. 

Met zijn galerie ‘Meubles et Fonction’ en zijn rol 

in de ‘Société des Artistes Décorateurs’ (SAD) 

heeft Perrigault een belangrijke rol gespeeld 

in de erkenning van het design in Frankrijk. Hij 

deed ook aanzienlijke schenkingen aan het Mu-

sée des Arts Décoratifs en het Centre Pompidou. 

Op 20 juni wijdt Pierre Bergé & Associés in Parijs 

een veiling aan deze designpromotor, als hom-

mage aan de man, zijn passie en de stempel die 

hij heeft gedrukt op het design. Het veilingme-

nu omvat werk van designers die Perrigault zijn 

hele leven lang heeft gepromoot: Le Corbusier, 

Charlotte Perriand, Etienne Fermigier, Michel 

Mortier, Michel Cadestin, Riccardo Blumer, Arne 

Jacobsen, Pierre Paulin, Antoine Philippon en 

Jacqueline Lecoq, Pierre Guariche, Mathieu Ma-

tégot, Jean-Louis Laporte en Jean-Louis Berthet. 

De Lesieutre-collectie in Parijs
De collectie van Ginette en Alain Lesieutre – een 

van de pioniers van de herwaardering van de 

art deco – wordt op 29 juni geveild in Parijs 

door Sotheby’s, in samenwerking met Piasa. 

Men zal onder meer kunnen bieden op werken 

van Emile Bernard, Maurice Denis, Paul Sérusier, 

Léonard Foujita en Rembrandt Bugatti. Van die 

laatste gaan liefst veertien stukken onder de ha-

mer, waaronder de 62 cm grote ‘Athlète debout’ 

(1906), van gepatineerd brons, gesigneerd en 

genummerd, met stempel (cire perdue) ‘AA Hé-

brard’ (richtprijs: € 150.000-200.000) en ‘Léopard 

marchant’ (1911), van gepatineerd brons, gesig-

neerd en genummerd (9), met dezelfde stempel 

(richtprijs: € 200.000-300.000). Hét topstuk van 

deze veiling is echter een paar haardijzers, ‘Deux 

bêtes affrontées’, uit 1925, van verguld brons en 

email. Op de poten staan de naam en het jaartal: 

‘G. Miklos 25’ (Gustave Miklos). Op de achterkant 

staat het stempel ‘Valsuani cire perdue’. Dit paar 

behoorde oorspronkelijk tot de collectie van 

Jacques Doucet, geveild in 1972. Best mogelijk 

dat de richtprijs van € 250.000-350.000 ruim-

schoots wordt overtroffen. 

Koninklijke leeuwen in Londen
Op 6 juli kan men bij Christie’s, in Londen, bie-

den op een groep marmeren sculpturen, met 

name twee leeuwen, rug-aan-rug, gecreëerd 

in 1364-1366 door de Henegouwse kunstenaar 

André Beauneveu (ca. 1335-1402). Oorspronke-

lijk was deze sculptuur bestemd voor het graf 

van koning Karel V, in de abdij van Saint-Denis. 

In 1802 kocht de Britse aristocraat Sir Thomas 

Neave het werk voor zijn collectie, waar het 

sindsdien is gebleven. Kunsthistorici kenden 

dit sierelement van het graf alleen dankzij een 

gravure uit de 18e eeuw. Het wordt beschouwd 

als een meesterwerk van de middeleeuwse 

beeldhouwkunst. Het verschijnen ervan op de 

markt is dan ook sensationeel nieuws. Donald 

Johnston, de internationale directeur van 

de afdeling Beeldhouwkunst bij Christie’s, in 

Londen, zegt daarover: “Het gebeurt uiterst 

zelden dat je op een veiling een middeleeuws 

kunstwerk te zien krijgt waarvan de herkomst 

zo goed is gedocumenteerd. De twee leeuwen 

zijn des te prestigieuzer daar ze van een ko-

ninklijk graf komen en te danken zijn aan een 

van de grootste beeldhouwers uit die tijd. Dat 

ze nu herontdekt zijn in een Britse privécollec-

tie is schitterend nieuws voor de verzamelaars 

en historici, die dachten dat de marmeren 

groep verloren was gegaan tijdens de Franse 

Revolutie.”

Isaac Israels, 

‘Moulin de la Galette, Paris’, ca. 1905-1906, 

olieverf op doek, 90 x 110 cm. Christie’s, 

Amsterdam, 12-06. © Christie’s. 

Richtprijs: € 300.000-500.000.
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Walther Vanbeselaere
Als hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen 

bracht Walther Vanbeselaere  tussen 1948 en 1973 een unieke verzameling moderne 

kunst bijeen. Hieruit toont het Museum Dhondt Dhaenens in Deurle  een mooie selec-

tie. In dialoog met de vaste collectie van het museum komen de overeenkomsten in 

smaak  tussen Vanbeselaere en het echtpaar-collectioneurs Dhondt Dhaenens duidelijk 

aan de oppervlakte.  Walther Vanbeselaere  focuste zich op het samenstellen van kwali-

teitsvolle ensembles rond  spilfiguren uit de Belgische kunst. Hierbij profileerde hij zich 

ook als  promotor van onze eigen artistieke identiteit .

TEKST: LIEVEN DEFOUR

Verzamelaar voor de staat

N
a een professoraat aan de Gentse univer-

siteit  werd Vanbeselaere in 1948 door 

minister Camille Huysmans aangesteld 

als hoofdconservator van het KMSKA. 

Hierdoor kwam hij in een nationaal, zelfs ‘Ant-

werps’ georiënteerd museum terecht. Voor de 16e- 

en 17e-eeuwse meesterwerken legde Vanbeselaere 

het accent op een goede conservatie en een aan-

gename, doordachte presentatie. Hij concentreerde 

zich echter vooral op de verdere uitbouw van de 

collectie moderne kunst. In dit verband is het veel-

betekenend dat hij tijdens zijn conservatorschap, 

mede door budgettaire redenen,  slechts 16% oude 

meesters aankocht. 

Kunst van Heden
De afdeling moderne kunst dankt zijn uitbouw in 

eerste instantie aan de kring ‘Kunst van Heden’, 

die in 1905 in het huis van de latere staatsminister 

Louis Franck werd opgericht. Deze vereniging van 

vermogende Antwerpse zakenlieden, handelaars, 

deskundigen en kunstenaars was de stuwende 

kracht achter de groei van de verzameling moderne 

kunst. In hun schoot ontstond de opvatting dat het 

museum niet uitsluitend werk van overleden kun-

stenaars hoefde  te kopen. Vooral het mecenaat van 

de familie Franck speelde hierin  een prominente 

rol. Het aankoopbeleid van Vanbeselaere was niet 

meteen baanbrekend maar eerder een verderzet-

ting van het pionierswerk van de kring ‘Kunst van 

heden’.  Als  gereserveerde conservator verzamelde 

hij vooral ‘in de diepte’ en bracht uitzonderlijke en 

volledige ensembles rond 19e-eeuwse voortrekkers 

zoals Henri de Braekeleer, James Ensor en Jacob 

Smits samen. Met aankopen zoals ‘De maaltijd’, 

‘Schilderijen in het Terninckgesticht of ‘De Te-

niersplaats in Antwerpen’ werd de intieme, verstil-

de schilderkunst van Henri de Braekeleer een troef 

van het museum. Maar ook  ingetogen impressies 

van de Kempenaar Jacob Smits en Franse herin-

neringen van Henri Evenepoel versterkten de aan-

trekkingskracht van de collectie. Walther Vanbe-

selaere heeft zich steeds volhardend en doortastend 

toegelegd op de figuur van James Ensor. Hierdoor 

kan het KMSKA, met 40 schilderijen en meer dan 

Vanbeselaere had de 

overtuiging dat de 

Vlaamse artistieke 

aard in wezen figura-

tief is.

onder

Opening van de tentoonstelling 

‘De Generatie 1300’, 13 februari 

1966. Van links naar rechts: Walther 

Vanbeselaere, Paul Delvaux en mi-

nister De Saeger. © Archief KMSKA. 

Fotoarchief-foto: J. t’ Felt.
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500 tekeningen van de Oostendse meester, nu prat 

gaan op de grootste collectie ter wereld. Benevens 

de schenkingen van de familie Franck kocht het 

museum na de dood van Ensor  meer dan 500 te-

keningen, schetsen en krabbels die zijn werkproces 

uniek documenteren. 

Referentiekader 
Het aanvullen van lacunes in de groep van de 

Vlaamse expressionisten was prioritair voor 

Vanbeselaere. Daarnaast stond hij ook open 

voor kunstenaars die raakvlakken hadden met 

het fauvisme en het expressionisme.  Hierbij 

springen de volkse, verhalende taferelen van 

Edgard Tytgat, de vertederende portretten van 

Hippolyte Daeye en de constructieve landschap-

pen van Jean Brusselmans in het oog. Daar hij 

de Vlaamse nationale artistieke identiteit in ere 

wou houden, richtte Vanbeselaere  zijn interesse 

in belangrijke mate op het verleden. Met een se-

rie groots opgezette retrospectieven zette hij een 

referentiekader voor de moderne Vlaamse kunst 

uit. Hij zat op dezelfde golflengte van toenmalige 

grote verzamelaars, bankiers en zakenlieden zoals 

Gustave Van Geluwe, Maurits Naessens en Jules 

Dhondt en beïnvloedde grondig hun smaak. Bijna 

wekelijks  bezocht hij  Gustave Van Geluwe, die 

een gerenommeerd modehuis in de Koningstraat 

in Brussel runde. Met zijn uitgebreide verzame-

ling zette Vanbeselaere  in 1956 een prachtige 

tentoonstelling op.  Na het overlijden van Van 

Geluwe in 1962 kocht het KMSKA 18 werken 

uit zijn nalatenschap  waaronder juweeltjes  van 

Gust De Smet, Hippolyte Daeye en Frits Van den 

Berghe. Ook  Paribasbankier en mecenas Maurits 

Naessens erkende Walther Vanbeselaere als gees-

tesgenoot tijdens vele nachtelijke gesprekken. De 

hoofdconservator leverde een mijlpaal en tegelijk 

een synthese van zijn visie af met de publicatie 

van het Arcade- boek ‘De Moderne Vlaamse 

kunst van 1850 tot 1950, van Leys tot Permeke’, 

dat hij in opdracht van Naessens schreef.

Figuratieve Vlaamse aard
Het behoort tot de verdiensten van Vanbeselaere 

dat hij ook de kunst van zijn leeftijdsgenoten pro-

pageerde en waardeerde. Met de expositie ‘De ge-

neratie van 1900’ in 1966 hield hij een pleidooi 

voor de animisten die tijdens het interbellum 

braken met de brute vervorming van het expres-

sionisme en een zachtere en humane stijl zochten. 

In de schoot van Kunst van Heden 

ontstond de opvatting dat het muse-

um niet uitsluitend werk van overle-

den kunstenaars hoefde te kopen.

links

James Ensor, ‘Christus aan het 

kruis’, 1932. Olieverf op doek, 50,5 x 

60 cm. Museum Dhondt Dhaenens. 

Foto Guy Braeckman. 

© Sabam België, 2017.
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De aankopen van Henri-Victor Wolvens, War van 

Overstraeten, Albert Van Dyck alsook de sensuele 

beelden van Georges Grard vloeiden tevens voort 

uit zijn overtuiging  dat de Vlaamse artistieke 

aard in wezen figuratief is. Dit verklaart de slechts 

druppelsgewijze opname van abstracte kunst in de 

verzameling van het KMSKA. Nochtans speel-

den Antwerpenaren  zoals Jozef Peeters en Michel 

Seuphor met de lancering van het tijdschrift ‘Het 

Overzicht’ een internationale pioniersrol in de eer-

ste golf van abstractie na de eerste wereldoorlog. 

Pas in 1961 verwierf het museum een eerste ab-

stracte compositie van Jozef Peeters.

Internationale oriëntatie
Ongetwijfeld heeft de Antwerpse burgemeester 

Lode Craeybeckx, als voorzitter van de aankoop-

commissie een verfrissende invloed uitgeoefend op 

het beleid van Walther Vanbeselaere. Craeybeckx 

wierp zich op als verdediger van jonge kunste-

naars en uit de correspondentie van Vanbeselaere 

blijkt dat ook hij de noodzaak van een afdeling 

hedendaagse kunst inzag. Deze bekommernis 

werd later realiteit met de oprichting van het ICC 

en het MUHKA. In de jaren 1950 kreeg de in-

ternationale, contemporaine schilderkunst slechts 

met mondjesmaat, bijvoorbeeld met de aankoop 

van twee informele werken van Hans Hartung of 

een Karel Appel,  een plaats in de collectie. Na de 

stichting van het Middelheimmuseum  in 1950 

op initiatief van Craeybeckx koos Vanbeselaere in 

zijn  aankoop van sculpturen  wél voor een inter-

nationale, vernieuwende oriëntatie. De keuze viel 

onder andere op beelden van de Italianen Manzu 

en Marini en later werd de beeldengalerij aange-

vuld met  blikvangers zoals ‘Song of Evil’ van Roel 

D’Haese. Ter gelegenheid van Expo 58 in Brussel 

trok de Antwerpse avant-garde de aandacht met de 

oprichting van de groep G58, die in het Hessen-

huis exposeerde. Aanvankelijk ging het museum 

aan de Zerogroep maar ook aan de tweede golf 

van abstractie en de Jeune Peinture Belge groten-

deels voorbij. Hierin kwam een kentering met de 

expositie ‘Contrasten 1947-1967’ in 1968 die een 

overzicht bracht van de belangrijkste schilders van 

de voorbije 20 jaar. Er volgde een inhaalbeweging 

met aankopen van onder anderen Pierre Alechins-

ky, Englebert Van Anderlecht, Gaston Bertrand, 

Jan Burssens, Antoine Mortier, Louis Van Lint, Jo 

Delahaut, Marc Mendelson, Victor Servranckx, 

Dan Van Severen, Jef Verheyen en Paul Van Hoey-

donck. De voorkeur van Vanbeselaere ging uit 

naar de ‘klassieke modernen’ maar tegelijk gaf hij 

de aanzet tot een betere integratie van naoorlogse 

kunst. Door zijn dynamisch tentoonstellingsbe-

leid brak hij tevens met het imago van het mu-

seum als 19e-eeuwse kunsttempel.

Meer weten
Bezoeken

‘Walther Vanbeselaere, verzame-

laar voor de staat 1948-1973’

Museum Dhondt Dhaenens

Sint-Martens-Latem

www.museumdd.be

02-07 t/m 01-10

boven

Léon Spilliaert, ‘Alleen’, 1909. Aqua-

rel en pastel op papier, 64 x 49 cm. 

Museum Dhondt Dhaenens. Foto 

Guy Braeckman. © Sabam België, 

2017.

rechts

Opening van tentoonstelling 

‘Baron Opsomer, Retrospectieve 

tentoonstelling, 17 november 1957. 

© Archief KMSKA. Fotoarchief-foto: 

Tony Van Den Broeck.
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COLLECT geeft een exemplaar weg van elk van deze boeken! Om kans 

te maken op één van deze boeken, volstaat het een mailtje te sturen naar 

collect@ips.be met de vermelding van uw naam, postadres en het boek van 

uw voorkeur. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. 

Prints in Paris 1900 
Tijdens het fin-de-siècle werd de 

volop bloeiende Parijse prent-

kunst geestdriftig verzameld en 

bewonderd, ook op straat in de 

vorm van reclameaffiches. De su-

blieme exemplaren, die in het Van 

Gogh Museum (t/m 11-06) te zien 

zijn, worden uitmuntend in beeld 

gebracht in deze publicatie op 

groot formaat. De begeleidende 

tekst licht de historiek van deze 

kunstvorm toe.
Prints in Paris 1900. Van elitair tot popu-

lair, door Fleur Roos Rosa de Carvalho

Uitgave: Mercatorfonds

192 pagina’s met 185 kleurillustraties

Nederlands-, Frans- of Engelstalig

ISBN: 9789462301672 (NL)

Prijs: € 45

Sofie Muller
Met hun zichtbare kwetsuren – 

korsten, breuken en gaten – bie-

den de uit albast gesculpteerde 

hoofden van Sofie Muller een 

melancholische aanblik. In 2015 

begon de Gentse kunstenares te 

werken met dit gesteente, waar ze 

zo van houdt omwille van de ge-

lijkenis met de menselijke huid. In 

dit boekje staat een veertigtal van 

deze schrijnend mooie hoofden.
Sofie Muller, alabaster mentalis

Uitgave: Hannibal

96 pagina’s in kleur geïllustreerd

ISBN: 9789492677020

Prijs: € 32,50 (incl. verzendingskosten)

OER
Dit boek is bijna 300 pagina’s lang 

genieten van prachtige werken 

uit de periode 1880-1930 van 

topkunstenaars als Gustave Van 

de Woestijne, Emile Claus, George 

Minne, Rik Wouters, Léon Spilliaert 

en Ensor. Aan de hand van essays 

en persoonlijke getuigenissen 

gaan academici, kunstenaars en 

kunstverzamelaars na wat deze 

werken betekenden voor Vlaan-

deren en voor zichzelf.
OER, de wortels van Vlaanderen, door 

Katharina Van Cauteren (ed.)

Uitgave: Lannoo

288 pagina’s in kleur geïllustreerd

ISBN: 9789401442909

Prijs: € 45

Kairos Castle
Terwijl Chronos, de god van de 

tijd, ons continu opjaagt, laat 

diens kleinzoon Kairos, de god van 

het juiste ogenblik, de tijd net even 

stilstaan, zodat we bepaalde kansen 

kunnen grijpen of ten volle kunnen 

genieten van een mooi moment. In 

dit boek en in het kasteel van Gaas-

beek (t/m 18-06) zetten kunstenaars 

als Georgia Russell, Hans Op de 

Beeck, Nicolas de Staël en Anri Sala 

de klok even stil. 
Kairos Castle. Over de kunst van het juiste 

ogenblik, door Joke J. Hermsen

Uitgave: Lannoo

128 pagina’s in kleur geïllustreerd

ISBN: 9789401442893

Prijs: € 22,50

Zuiver en ontroerend 
beweegloos
In Engeland vormt het prerafaë-

lisme een hoogstaand onderdeel 

van de kunstgeschiedenis. Bij 

ons vormt deze kunstvorm een 

onderdeel van het meer populaire 

symbolisme. Toch gebruikten een 

aantal Belgische kunstenaars en 

schrijvers de typische kenmerken 

in hun werk en vertaalden het 

naar een eigen beeld. In dit boek 

onderzoekt de auteur grondig 

deze Belgische beeldtaal van het 

prerafaëlisme, zowel in literatuur 

als kunst.
Zuiver en ontroerend beweegloos, door 

Stefan van den Bossche

Uitgave: Garant

196 pagina’s in zwart/wit

ISBN: 9789044129793

Prijs: € 49,90

Tone Vigeland
Al sinds 1958 maakt de Noorse 

Tone Vigeland juwelen in haar ty-

pisch zwart-zilver en staal. De ont-

werpster onderscheidt zich door 

een ingenieus technisch inzicht 

en een bijzondere materiaalkennis 

die samen leiden tot draagbare en 

bijzonder esthetische stukken. De 

komende retrospectieve in 2018, 

gepaard met haar 80e verjaardag, 

vormt de aanleiding van deze 

uitgave.
Tone Vigeland, Schmuck, Objekt, Skulp-

tur, door Angelika Nollert, André Gali, 

Petra Hölscher

Uitgave: arnoldsche ART PUBLISHERS

160 pagina’s in kleur

ISBN: 9783897904880

Engels- en Duitstalig

Prijs: € 38,00

Monet
In dit boek wordt specifiek inge-

gaan op de uitzonderlijke manier 

waarop Monet lichtreflecties en 

schaduwen in zijn werk bracht. In 

de in het boek besproken periode 

1880-1905, lag Monets rol als 

pionier van het impressionisme 

achter zich, en kon hij zich verdie-

pen in de weerkerende en meer 

abstracte motieven gevormd door 

licht en schaduw.  Thema’s als de 

Seine, Londen, kustlandschappen 

en bomen vormen de illustraties 

voor het onderzoek.
Monet, light, shadow and reflection door 

Ulf Küster

Uitgave: Hatje Cantz

180 pagina’s in kleur

ISBN: 9783775742399

Engelstalig

Prijs: €58,00

De geschiedenis van Cobra
Auteur Willemijn Stokvis’ fasci-

natie voor de Cobra-beweging 

leidde tot een diepgaand onder-

zoek naar de revolutie die ze in 

de moderne kunst teweegbracht 

en de deining die ze tot vandaag 

veroorzaakt. Dit werk brengt het 

ontstaan, de kunstuitingen en de 

drijfveren van kunstenaars als Jorn 

en Appel via talrijke illustraties, 

documenten en brieven in beeld.  
COBRA. The History of a European 

Avant-Garde Movement (1948-1951), door 

Willemijn Stokvis

Uitgave : nai010

416 pagina’s in kleur geïllustreerd

Engelstalig

ISBN: 9789462082663

Prijs: € 55
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De wondere wereld van

In de kunstwereld neemt Jean-François Fourtou (1964) een heel aparte plaats in. Hij 

is vooral bekend om zijn installaties met reusachtige dieren, verwijzingen naar zijn 

kindertijd en huizen die uit de lucht lijken te zijn gevallen. Fourtou woont sinds een 

twintigtal jaar afwisselend in Parijs en Marrakech, waar hij werkt aan zijn heel eigen 

wereld, bevolkt door slakken, giraffen, apen, schildpadden, mieren, bijen en andere 

dieren, maar dan van bovenmatig grote afmetingen. 

TEKST: DIANE HENNEBERT

F
ourtou studeerde aan de Ecole Nationale 

des Beaux-Arts, in Parijs. Vanaf 1999 kreeg 

hij verschillende overheidsopdrachten in 

Frankrijk en Spanje. Hij stelde werk ten-

toon in Brussel, Parijs, Montpellier en Brazilië. 

Het waren vooral zijn dierensculpturen die hem 

onder de aandacht brachten. “Ik ben opgegroeid 

in de stad. Als kind had ik niet veel voeling met 

dieren. Toen ik aan de school voor schone kun-

sten studeerde, ben ik dierensculpturen beginnen 

te creëren, met de bedoeling ze in een stedelijk in-

terieur te plaatsen. Door hun buitensporig grote 

afmetingen zag het er allemaal nog bizarder uit.” 

Die eigenzinnige, zelfs provocerende stijl botste 

met het uitgesproken burgerlijke milieu waaruit 

hij stamde. Toch geeft Fourtou blijk van nostalgie 

naar zijn kinderjaren, met de nodige tederheid en 

poëzie. “De objecten die ik gebruik, herinneren 

me aan mijn kindertijd. Door hun afmetingen 

te veranderen, zorg ik meteen ook voor een heel 

andere kijk op die dingen. Zo komen vergeten 

gevoelens weer naar boven.” Kinderen moeten 

zich inderdaad vaak klein voelen in de wereld 

van de grote mensen. Weinig volwassenen staan 

daar zoals Fourtou bij stil. In 2010 creëerde hij in 

een palmentuin in Marrakech een huis zoals een 

vierjarige dat ziet. De kunstenaar probeerde zijn 

kamer in de vroegere woning van zijn grootmoe-

der na te maken. Alsof hij tot zijn eigen verbazing 

wilde zien hoe groot hij intussen geworden was. 

“Ik had als kind de indruk dat alles daar reusach-

tig was! Mijn inspiratie haal ik uit mijn kinder-

jaren. Mijn installaties doen bezoekers vergeten 

ervaringen herbeleven. Het zijn dingen die we 

vroeger allen hebben beleefd.”

Uit de lucht gevallen huizen 
Jean-François Fourtou koestert ook de herinne-

ringen aan zijn grootvader van moederzijde, een 

man die een eenvoudig leven leidde na de oorlog, 

die zijn levensloop grondig had ontwricht. In diens 

kleine woning in de Charente-Maritime beleefde 

Fourtou

boven

Jean-François Fourtou, ‘Tombée 

du ciel’, 2011. Omgekeerd huis, 

geïnstalleerd op het domein van 

Dar el Sadaka, in de Palmeraie van 

Marrakech (Marokko),  waar de 

kunstenaar woont en werkt. © De 

kunstenaar. Courtesy Aeroplastics 

Contemporary.
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Meer weten
Bezoeken

‘Les Abeilles de Bruxelles, une 

installation de Jean-François 

Fourtou’

Tournay-Solvaypark

Watermaal-Bosvoorde (Brussel)

www.ofthebox.be 

22-06 t/m 03-09

de kleine Jean-François gelukkige tijden. Zijn 

grootvader wijdde hem in in de wondere wereld 

van de insecten en leerde hem voorwerpen maken 

met kleine dingen. “Hij heeft mijn verbeelding 

geprikkeld en dat is nog altijd de voedingsbodem 

voor mijn werk”, bekent de kunstenaar. Het is bij 

wijze van eerbetoon aan die gelukkige jaren dat 

Fourtou een kopie op ware grootte van zijn groot-

vaders woning heeft gemaakt. “Het is een replica 

van het huis waar mijn opa is overleden. Dit is 

mijn manier om hem hulde te brengen.” Het huis 

staat in Marrakech, maar opvallend: het staat 

op zijn kop! Het lijkt wel alsof het uit de lucht 

is gevallen. Vanbinnen staat alles ondersteboven, 

maar het is niettemin een getrouwe weergave van 

het decor uit zijn jeugd, van het behang tot de 

meubelen, en zelfs de sierobjecten. Aangezien het 

huis op zijn kop staat, ga je binnen via de boven-

verdieping. Je wandelt op het plafond en kijkt op 

naar de vloer. Als bezoeker voel je niet meteen 

nostalgie, maar je krijgt wel een duizeling. Het 

is een onverwachte en hoogst bizarre ervaring. Je 

hebt het gevoel je evenwicht te verliezen. In 2012 

bouwde Jean-François Fourtou een tweede ‘uit de 

lucht gevallen’ huis in de wijk L’îlot Comtesse, in 

het Noord-Franse Lille, ter gelegenheid van het 

culturele evenement ‘Fantastic’. Daar ging het om 

een Vlaamse woning, eveneens ondersteboven en 

hellend, waar je binnen moest via de vensters van 

de slaapkamers.

Het huis van de zoeker
Sinds 2014 vind je de kunstenaar vooral op zijn 

11 hectaren groot landgoed in Marokko. Hij 

doopte het Dar Sadaka, wat ‘het huis van de zoe-

ker’ betekent in het Sanskriet. Hij liet daar een 

nieuw huis bouwen, dit keer wél bewoonbaar en 

comfortabel. Het heeft de vorm van een bijen-

korf, met reusachtige bijen, op prachtige mozaïe-

ken, en honingpotten van uiteenlopende kleuren 

en afmetingen. Waarom bijen? “Tot dan toe had 

ik enkel afzonderlijke dieren gecreëerd, geplaatst 

in een menselijke woonomgeving. Bijen daarente-

gen leven in een goed georganiseerd geheel. Door 

ze in mijn werk te gebruiken voeg ik een heel an-

dere dimensie toe aan mijn kijk op samenleven en 

de ruimte benutten.” De bijenwereld is ongelofe-

lijk boeiend. In dit artistieke laboratorium zijn ze 

een onuitputtelijke bron van inspiratie. 

Eind 2014 mocht Jean-François Fourtou in het 

MAMO, in Marseille, een monumentale instal-

latie opzetten, met als titel ‘Merci Louisette’, naar 

een overleden tante. In 2015 werd de installatie 

opgezet in de Galerie Mitterrand, in Parijs. Het 

is een opeenhoping van familiemeubelen, in een 

wankel evenwicht. Opnieuw zijn reuzenbijen 

van de partij. De bezoeker komt terecht in een 

wirwar van intieme herinneringen, doorspekt 

met honing, honingcellen, bijenkorven en stalac-

tieten. Het is deze installatie die in de zomer te 

zien zal zijn in het Tournay-Solvaypark in Water-

maal-Bosvoorde (Brussel), op initiatief van ‘Out 

of the Box’, een atelier voor creatieve pedagogie. 

Het overleven van de bijen en hun bescherming 

in de steden vormt de rode draad van de oplei-

ding die jongeren er krijgen. Maar waar moet je 

Jean-François Fourtou nu eigenlijk situeren op 

de kunstmarkt? Zelf zegt hij daarover: “Aanvan-

kelijk creëerde ik enkel dierensculpturen in mijn 

atelier, waarna ik ze tentoonstelde. Sculpturen 

en tentoonstellingen zijn nog altijd belangrijk, 

maar ik sta nu ook open voor andere invloeden, 

doordat ik in verschillende landen woon, gebruik 

maak van nieuwe media en mijn werk op uiteen-

lopende manieren presenteer. Zo heb ik met veel 

plezier etalages ontworpen voor Hermès, in Parijs 

en Tokio, en heb ik woonruimten omgetoverd tot 

artistieke installaties. Wanneer ik in Marrakech 

ben, leef ik als een kluizenaar, een en al gefocust 

op mijn werk. Maar ik ga graag in op de diverse 

uitnodigingen die ik krijg, zoals het tentoonstel-

lingsproject in Brussel, in de zomer.” In die won-

derlijke wereld, met autobiografische accenten, 

die Jean-François Fourtou in het leven heeft ge-

roepen, zijn kunst en leven innig met elkaar ver-

bonden. Kunst maakt het leven des te boeiender, 

daar de zintuigen, de emoties en de verwondering 

voortdurend worden geprikkeld.

boven

Jean-François Fourtou, zonder titel (la 

cuisine), 2010. Ed. van 5. Chromogene druk 

op Diasec,  110 x 73 cm. © De kunstenaar, 

Courtesy Galerie Mitterrand, Parijs.

onder

Jean-François Fourtou, ‘Merci Louisette’, 

2015. Gezichten op de installatie in  

MAMO te Marseille. Het geheel van meu-

bels, geparasiteerd door gigantische bijen, 

werd hem nagelaten door zijn tante Loui-

sette. © De kunstenaar. Courtesy Galerie 

Mitterrand / foto’s : Didier Delmas.
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Op een zonnige namiddag, genietend van een rustig, autoluw Gents stadscentrum, 

trekt een stoepbord mijn aandacht: ‘ Fifty Shades of Flemish Art’. Dat oogt verleidelijk. 

Ik ga binnen met hooggespannen verwachtingen. Een zachte vrouwenstem aan de 

parlofoon van de deur nodigt mij uit naar de eerste verdieping. Nieuwsgierig haast ik 

mij door een donkere inkomhal waar de statige portretten van Koning Filip en Konin-

gin Mathilde mij ertoe aanzetten mijn das goed aan te knopen. 

TEKST: FRANÇOIS COUTELEER

Gesprek met James Ensor

|  KUNSTWERK onthult KUNSTENAAR

James Ensor (1860-1949), ‘Willy 

Finch schilderend in de duinen’, 

1880. Olieverf op doek, 27 x 36 cm. 

Gesigneerd en gedateerd.
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Meer weten
Bezoeken

‘Fifty Shades Of Flemish Art’

Francis Maere Fine Arts Gallery

Kouter 172

Gent

www.francismaerefinearts.be

t/m 06-08 

E
en sierlijke brede trap die wat kraakt, leidt 

me naar de eerste verdieping waar ik over-

vallen word door licht. Brede, hoge ramen 

laten de zonnestralen voluit binnenglijden 

en vullen enthousiast de majestueuze 18e-eeuwse 

salons. Adembenemende  enfilades, hoge gemou-

leerde plafonds en brede doorgangen met op de 

achtergrond een deuntje van Chopin brengen 

mij terug naar een ver verleden. Langs zeven ver-

schillende salons reis ik door een stukje Belgische 

kunstgeschiedenis. Van de ontsnapping uit het 

besloten atelier naar de open weidse natuur. De 

onvergetelijke Leielandschappen met hun inne-

mende helderheid enerzijds en hun symbolistisch 

mystieke inslag anderzijds. De radicale stijlswitch 

bij de jonge levensgenieters van de tweede groep 

van Latem, na de gruwel van de Eerste Wereld-

oorlog. Het ontstaan van het Vlaams expressio-

nisme en diens evenknie in Antwerpen rond Paul 

van Ostayen en de gebroeders Jespers. Om dan te 

eindigen bij de eerste kiemen van abstracte kunst 

die afstand neemt van de weergave van de werke-

lijkheid en meewerkt aan de heropbouw van een 

nieuwe positieve wereld.

Onopvallend opvallend
En dan blijven mijn ogen haperen bij een on-

opvallend schilderijtje, olieverf op doek, amper 

27 op 36 cm groot, in een mooie, niet te over-

laden lijst. Ik zie een schetsmatig beeld van een 

man met hoed, gezeten in de duinen met op zijn 

schoot vermoedelijk schildersmateriaal. Nader 

onderzoek leert mij dat het de kunstenaar Willy 

Finch is, geportretteerd door zijn vriend James 

Ensor in de duinen van Oostende anno 1880. Ik 

probeer binnen te dringen in het werk en plots 

kom ik de meester ‘himself ’tegen …

J.E. “Ah dat waren mooie tijden, maar pas op, 

niet gemakkelijk. Ik leerde Willy kennen aan die 

saaie academie te Brussel. Kort daarna ben ik het 

daar afgetrapt. Gelukkig runden zijn ouders een 

hotel in Oostende, anders waren we elkaar waar-

schijnlijk nooit meer  tegengekomen. We waren 

samen veel op schok. Als jonge twintigers met 

allebei Britse roots was de wereld te klein voor 

ons. Echte ‘brothers in arms’, alles voor de kunst! 

Terwijl ik mij terugtrok op m’n zolderkamertje, 

ging Willy wel carrière maken in Finland. Hij 

nam de leiding van een of ander keramiekbedrijf-

je dat niet lang stand hield. Kunstenaars zijn geen 

‘businessmen’, nietwaar … Ik denk dat hij nadien 

les is gaan geven aan de Academie van Helsinki. 

Hij was een rasechte divisionist en absolute fan 

van het werk van Seurat of Signac. Ik was daar 

toen niet zo zot van en daarenboven waren die 

Parisiens veel te overweldigend aanwezig op het 

kunstgebeuren in Brussel. Théo (Van Rysselberg-

he) en Octave (Maus) werden erdoor gebeten ...”

F.C. “Het is waar. Het is mooi maar een beetje 

koel en gevoelloos.”

J.E. “Het procédé was al te streng en uniform. Zij 

probeerden alleen de trillingen van het licht weer 

te geven. Koud en methodisch stippelden zij net-

jes binnen correcte, kille lijnen. Mijn zoektocht 

ging verder, ik probeerde vorm te geven via ma-

terie en kleur die bestaat uit oneindig veel tinten 

en nuances,  ‘shades’ zoals de Britten dat noemen. 

Het licht moest leven en mocht niet bevroren 

worden in kleine uniforme puntjes.”

F. C. “Ongelooflijk dat je toen al tegen de haren 

instreek met achteraf gezien toch nog brave schil-

derijen, vergeleken met jouw later werk.”

J.E. “Wij maakten toen mee wat jullie nu meema-

ken. Tussen 1880 en 1930 is de wereld zo razend-

snel veranderd. De technologische revolutie wist 

van geen ophouden. Op sociaal-economisch vlak 

veranderde er van alles en de politiek was al even 

onstabiel als vandaag.  Dit alles resulteerde jam-

mer genoeg in een grote catastrofe die alles over-

hoop zou gooien. Ik heb altijd een zeer kritische 

houding aangenomen en heb nooit, om een punt 

te gebruiken, nooit tussen de lijntjes gekleurd. 

Iets dat men de dag van vandaag apprecieert, ver-

onderstel ik.”

F.C. “Inderdaad je bent een van de meest gewaar-

deerde kunstenaars van jouw tijdperk geworden. 

Onlangs is een van jouw werken verkocht voor 

meer dan 7 miljoen euro. Wat is jouw mening 

daarover? “

J.E. “Geld heeft voor mij geen waarde! Maar toch 

mooi meegenomen. Ik zou zeggen dat het stilaan 

tijd wordt dat men mijn genialiteit wereldwijd 

gaat appreciëren en denk eraan … this is only the 

beginning … you ain’t seen nothing yet.”

“Ik heb altijd een zeer kritische hou-

ding aangenomen en heb nooit tus-

sen de lijntjes gekleurd. Iets dat mij 

de dag van vandaag in dank wordt 

afgenomen, veronderstel ik.”
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Verrassend afgehamerd

JEANMICHEL FOLON
‘Deuxième pensée’, 1966, 2/8. Brons, 
bruine en goudkleurige patina, 
hoogte:  177,5 cm. Gieter: Bronze 
Romain & Fils. H. Cornette de Saint 
Cyr, Bruxelles, 23-04. © Cornette. 

€ 143.750

T
ussen alle interessante resultaten die op 23 april 

behaald werden tijdens de veiling rond heden-

daagse kunst en design bij de Brusselse antenne 

van Cornette de Saint Cyr, stak deze er met kop 

en schouders bovenuit: een vreemde bronzen 

sculptuur van de Waalse kunstenaar Jean-Mi-

chel Folon (1934-2005). Getiteld ‘Deuxième pensée’ (1966), 

een tweede editie van 8, en afkomstig uit een Parijse privé-

collectie, stelt de sculptuur een bizar personage voor met een 

vork-hoofd. De bizarre vorkman doet ietwat denken aan Ma-

gritte, maar het is dan ook bekend dat Folon graag een licht-

surrealistische weg bewandelde. Andere invloeden die sporen 

in zijn werk nalieten, zijn Afrikaanse kunst, Picasso en Klee. 

Opmerkelijk is dat Folon dit werk reeds vroeg in zijn carrière 

maakte, terwijl hij zich pas ten volle tot de beeldhouwkunst 

richtte in de twee laatste decennia van zijn leven. De veiling-

zaal had het beeld zelf geschat op € 60.000-80.000, maar het 

werd uiteindelijk verkocht voor € 147.750, inclusief kosten. Te 

oordelen naar dit resultaat, blijven de werken van Folon het 

publiek bekoren. 

VEILINGEN
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Mooie resultaten 
voor Carlo Bonte
De driedaagse veiling van 

Carlo Bonte Auctions  op 21, 

22 en 23 maart bracht in totaal 

ruim twee miljoen euro op. 

Een groot deel daarvan was 

de verdienste van de Aziati-

sche kunst, die naar goede 

gewoonte sterk scoorde. De 

grootste uitschieters waren een 

Chinese rolschildering met de 

voorstelling van een landschap 

en kalligrafische teksten naar 

Yan Wengui (resultaat  

€ 33.125), en een 18e-eeuwse 

cloisonné-wierookbrander met 

bloemmotieven (€ 28.125) en 

een Chinese gele bolvaas met 

florale motieven, vlinders en 

vleermuizen  (€ 37.500). Bij de 

Europese kunst veranderde een uitzonderlijke verguld bronzen luchter in 

rococostijl, gedecoreerd met adelaars en een putto, van eigenaar voor de 

prijs van € 20.000. Chryselephantine beeldjes van A. Gilbert en H. Chiparus 

Demetre werden verkocht voor € 12.500 en € 16.250. Maar de grootste 

verrassingen vielen te noteren in de categorie van de schilderijen. Voor 

het 17e-eeuwse doek ‘Herders met hun kudde in een arcadisch landschap’ 

in de stijl van David Teniers werd uiteindelijk € 37.500 neergeteld. En het 

mooie 17e-eeuwse werk ‘Veronica droogt het aangezicht van Jezus’ 

verhuisde naar het buitenland voor € 25.000. De resultaten zijn inclusief 

bijkomende kosten.

Etnische kunst bij Lempertz
Op 5 april hield Lempertz te Brussel een veiling rond Afrikaanse en Oce-

anische kunst. Daarop werden 271 loten aangeboden, waarvan zo’n 63% 

verkocht werd. Tussen alle resultaten vielen onder meer deze op die veel 

hoger eindigden dan ze geschat waren, zoals de zeven messing Akan 

figuurtjes uit Ghana (richtprijs € 400-600, resultaat € 3.348), de twee 

ivoren figuurtjes met Europese kledij uit Congo (€ 800-1.200, resultaat 

€ 4.216), en een van raffia geweven gordel van de Caroline-eilanden 

(€ 500-800, resultaat € 6.200). Drie objecten landden elk op € 9.920. 

Het ging om een inuitmasker (€ 1.000-1.500), een Noord-Amerikaanse 

A F G E L O P E N  V E I L I N G E N

De vermelde prijzen zijn de hamerprijzen, dus exclusief bijkomende kosten.

Bijzondere cloisonné wierookbrander, 18e-

eeuw, Qing dynastie. Florale motieven en het 

deksel ajour met drakenreliëfdecor. Hoogte: 

40,5 cm. Carlo Bonte, 21 , 22 & 23 maart. 

© Carlo Bonte Auctions.

€ 28.125

Gegraveerde schedel van de Kayan of Dayak, Kalimantan, Indonesië. Hoogte: 19,5 cm. 

Lempertz, 05-04. © Lempertz.

€ 11.160

TENTOONSTELLING
9, 10 EN 11 JUNI VAN 10U TOT 18U

VEILING DINSDAG13
& WOENSDAG 14 JUNI

OM 19U30

ALECHINSKY Pierre (1927)
"Monkey Business 1975 inondé en 1988". Bedrukt biljet geplakt op papier

omringd door inkt op papier. Belgische School. Afm.: 38.5 x 57 cm.

BRUSSELMANS Jean (1884 -1953)
Olie op doek "Coin d'un village". Linksonder getekend en gedateerd 1925.

Belgische School. Afm.: 68.5 x 79 cm.

HOTEL DE VENTES VANDERKINDERE N.V.
685 - 687 ALSEMBERGSESTEENWEG - 1180 BRUSSEL

PRIVÉ PARKING • TEL. 02 344 54 46
info@vanderkindere.com

w w w . v a n d e r k i n d e r e . c o m



88 l COLLECT

VEILINGEN BELGIË

babydraagtas (€ 1.500-2.000) en twee gegraveerde stukken schelp van 

de Salomonseilanden (€ 1.000-1.500). Verder vielen de mooie resultaten 

op voor enkele sieraden, zoals een ivoren Songye armband (€ 700-

1.000, resultaat € 6.572), een halsketting en drie vishaken uit Tahiti en de 

Salomonseilanden (€ 800-1.200, resultaat € 8.680), drie ivoren Kikuyu-

armbanden (€ 1.000-1.500, resultaat € 11.780) en een ivoren sieraad uit 

Soedan (mogelijk Shilluk). Deze laatste was geprijsd op € 3.000-5.000, 

maar werd met € 22.320 uiteindelijk het duurst verkochte object. Deze 

eerste plaats moest het evenwel delen met een Sepik-sculptuur uit 

Papoea-Nieuw-Guinea (€ 4.000-6.000). Tot slot noteren we nog het 

Sepik-masker (€ 3.000-5.000), dat verkocht werd voor € 14.880, en een 

gegraveerde schedel van de Kayan of Dayak uit Indonesië (€ 2.000-

3.000). Voor dit fraaie stuk werd € 11.160 gegeven. De resultaten zijn 

inclusief bijkomende kosten.

Modern en hedendaags bij Campo & Campo 
Het was al modern en hedendaags wat de klok sloeg bij Campo & 

Campo op 19 en 20 april. De vooraf aangekondigde toppers als de lang 

uitgerekte bronzen vrouwentorso van Constant Permeke (richtprijs  

€ 20.000-25.000, resultaat € 19.000), de zandkleurige aquarel van Zao 

Wou-Ki uit 1961 (€ 30.000-40.000, resultaat € 45.000) en Roger Raveels  

‘Een greep op de cirkel’ uit 1980 (€ 15.000-25.000, resultaat € 26.000) 

vonden allen een nieuwe thuis. Van Luc Peire bracht het doek ‘Henri IV’  

(€ 8.000-10.000) € 11.000 op.  En Albert Carel Willinks kleurrijke composi-

tie uit 1922 verdubbelde met € 9.500 diens richtprijs van € 4.000-6.000. 

Nog enkele andere opmerkelijke stijgers waren de twee werken van Jan 

Kiemenij: een studie voor een glasraam uit 1928 en een compositie in 

lavis uit 1920. Beide geëstimeerd op € 1.000-2.000 gingen zij weg aan 

respectievelijk € 4.600 en € 6.000. En een kubistisch landschap van Serge 

Ferat steeg van € 1.000-2.000 naar € 4.200.

Hedendaagse kunst en design bij Cornette
Als de veiling op 23 april van de Brusselse vestiging van Cornette de 

Saint Cyr een wedstijdje was tussen de hedendaagse kunst en design, 

mochten de beeldende kunsten zich tot winnaar kronen. Want de 

hoogste resultaten en grootste verrassingen vielen in dat luik. Char-

lotte Perriand was daarbij een uitzondering: haar wandrek uit hout en 

staal uit ca. 1950 (richtprijs € 2.500-3.000) speelde het voor elkaar om 

verkocht te worden voor € 11.875. Daarna gaan we over tot de schilder-

kunst met ‘Red Shot. Recison Hypha’ van Rammelzee. Dit was geschat 

op € 6.000-8.000, maar werd meegenomen voor € 23.750. Een schrift 

van Panamarenko (€ 8.000-12.000) ging weg aan € 38.750. Het doek 

‘Failliet’ van Walter Swennen (€ 12.000-15.000) vond een koper voor 

€ 45.000. Het doek ‘The Night’ van A.R. Penck landde met € 60.000 

pal middenin de richtprijs. En het omvangrijke borduurwerk van Sheila 

Hicks (€ 15.000-20.000) bracht € 50.000 op. Bij de beeldhouwkunst bleek 

de bronzen ‘Double Bell’ van Barry Flanagan met € 40.000-60.000 goed 

ingeschat: deze werd verkocht voor € 50.000. Voor het spiegelende werk 

‘Elastogénèse 02, 2015’ van Richard Texier (€ 40.000-50.000) werd € 57.500 

genoteerd. En tot slot bekoorde het bronzen beeldje ‘Deuxième pensée’ 

van Jean-Michel Folon uit 1996: het was geschat op € 60.000-80.000, maar 

haalde opvallend meer:  € 143.750. De resultaten zijn inclusief bijkomende 

kosten.

Kunst en antiek bij Legia 
Na de drukbezochte kijkdagen hield Legia op 23 april een succesvolle 

kunst- en antiekveiling. Met veelal democratische instelprijzen, waren 

er toch enkele stukken die voor een pak meer verkocht werden dan ge-

dacht. Bij het Chinese porselein ging een paar 18e-eeuwse peervormige 

theekannen in famille rose uit de Yong Zheng-periode van € 300-500 

naar € 1.600. En bij het Europese porselein was een paar 19e-eeuwse 

dekselvazen uit Sèvres met schilderingen van Jan Van Beers (richtprijs 

€ 300-400) uiteindelijk goed voor € 2.000. Het meubilair omvatte onder 

meer een Napoleon III-salon (€ 1.500-1.800) dat verkocht werd voor  

€ 2.600, en een 17e-eeuws Spaans kabinet in mujedarstijl (€ 4.000-6.000, 

resultaat € 9.000). Een ‘Visitatie van Sint-Anna’ door een volger van Da-

niel Seghers (€ 4.000-5.000) ging voor € 3.500 de deur uit. Verder werd 

maar liefst 80% van de klokken verkocht, waaronder als meest populaire 

de empire negerpendule ‘Au portefaix’ (€ 5.000-7.000, resultaat € 9.000). 

En tot slot bracht een mooie 18e-eeuwse zilveren koffiekan van Jean-

Melchior Dartois (€ 4.000-6.000) een zeer mooie € 10.800 op.

Een Schot in de roos voor Horta
Horta hield op 24 en 25 april hun maandelijkse gecatalogiseerde vei-

ling rond kunst en antiek. In deze laatste categorie haalde een fraai 

17e-eeuws Italiaans kabinet uit palissanderhout en ivoor een even fraai 

resultaat: van € 8.000-12.000 ging het naar € 18.000. De groene glazen 

vaas ‘Perruches’ van René Lalique was even hoog geschat, en werd 

afgehamerd op € 10.000. Van diens land- en tijdgenoot Auguste Rodin 

bracht een bronzen Suzon € 7.500 op, waarmee het diens richtprijs van  

€ 3.500-4.500 verdubbelde.  Ook Charles Leickert haalde eenzelfde 

trucje uit met diens Scheldeboot aan een riviermonding. Dit doek ging 

Roger Raveel, ‘Een greep op de cirkel’, 1980. Olie op doek en spiegel, 115 x 145 cm. 

Gesigneerd. Campo & Campo, 19 & 20-04. © Campo & Campo.

€ 26.000

Empire negerpendule met kruier naar een tekening van Jean André Reiche, ca. 1808. 

Verguld en gepatineerd brons, 37 x 27 cm. Legia Auctions, 23-04. © Legia Auctions.

€ 9.000
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van € 3.500-5.000 naar € 9.000, hetzelfde bedrag dat gegeven werd voor 

‘Souty’ van Jean Gabriel Domergue (richtprijs € 5.000-7.000). Verder zien 

we ‘Schaatsers op de Leie’ van Albert Saverys (€ 5.000-7.000, resultaat 

€ 10.000), het oriëntalistische doek ‘Het theeuurtje’ van de Antwerpse 

romantieker Anton Van Ysendyck (€ 10.000-12.000, resultaat € 11.000), 

een portret van een jonge vrouw door Sha Qi (€ 6.000-8.000, resultaat 

€ 12.000), de gouache ‘Calèches et cavaliers’ van Jean Dufy (€ 15.000-

25.000, resultaat € 18.000), en het paneel ‘Le Parfum’ van Claude Verlinde 

(€ 12.000-15.000). Met € 20.000 was dit laatste het duurst verkocht stuk 

van de veiling. Maar de verrassing van de veiling was het doek ‘Dream 

Thorp’ van de Schotse schilder Waller Hugh Paton. Dit stond in de cata-

logus voor € 2.000-2.500, maar bracht zo maar even € 12.000 op.

Vazen bij Vanderkindere
Vanderkindere wist voor hun veiling van 25 en 26 april opnieuw een 

bijzonder uitgebreide en gevarieerde catalogus samen te stellen. Een 

eerste aspect dat hier achteraf bij opviel, was de populariteit van som-

mige vazen. Want verschillende stukken die in de etalage stonden voor 

enkele honderden euro’s, wisten hun kopers te verleiden tot meerdere 

duizenden euro’s. Zo werd een grote ‘rol’-vaas van Val-Saint-Lambert 

(richtprijs € 500-700) verkocht voor € 2.000. Andere voorbeelden waren 

een opvallend polychroom stuk met ooievaar in keramiek van J. Hol-

dorom (€ 600-800, resultaat € 2.500), een glazen art-decovaas met zig-

zagpatroon van Henri Heemskerk (€ 300-400, resultaat € 2.000) en een 

lot met twee vazen van Schneider (€ 500-800, resultaat € 4.200). Maar 

het klapstuk qua vazen was de melkwitte art-nouveauvaas van Gallé 

‘Aux crocus blancs’ (€ 500-800), een uniek stuk dat afgehamerd werd op 

€ 15.500. Sterke stijgers bij de schilderkunst waren dan weer onder meer 

een portretstudie van Emile Wauters (€ 200-300, resultaat € 2.200), een 

pastel ‘De twee broers’ van Firmin Baes (€ 1.500-2.000, resultaat € 6.500), 

het paneel ‘The Little Girls’ van Louis Hayet (€ 3.000-4.000, resultaat  

€ 8.500), maar ook een op koper geschilderde Maria-Tenhemelopne-

ming van Jan Brueghel II met Marco Antonio Garibaldo (€ 12.000-16.000, 

resultaat € 34.000). Maar afsluiten doen we met een paar 18e-eeuwse 

polychroom beschilderde bemande bootjes in Delftse faience. Geschat 

op € 800-1.200, brachten ze maar liefst € 25.000 op.

GROTE GECATALOGEERDE VERKOOP 

VAN ANTIQUITEITEN EN KUNSTVOORWERPEN 

MAANDAG 19 EN DINSDAG 20 JUNI 2017 OM 19.30 U.

TENTOONSTELLING : VRIJDAG 16 VAN 14U TOT 19U,
ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 JUNI VAN 10U TOT 19U

Roodebeeklaan 70/74, 1030 Brussel
T 02-741 60 60   F 02-741 60 70

Email: info@horta.be

Volledig geïllustreerde catalogi:

WWW.HORTA.BE

Antiquiteiten en kunstvoorwerpen. Catalogus 5 euro.

CHAUMET
SCULPTUUR UIT GOUD MET ZES EN DERTIG DIAMANTEN EN 

ZES EN DERTIG ROBIJNEN IN DE VORM VAN TAKKEN ROND EEN EI 
IN LAPIS LAZULI, OP SOKKEL VAN VULKANISCH STEEN.

AFM.: H.: 29,5 CM.

JAMES ENSOR 
(BELGISCHE SCHOOL 1860-1949)

ETS IN KLEUR OP PAPIER: « COMBAT DE POUILLEUX DÉSIR ET RISSOLÉ ». 
AFM.: 23 X 29 CM.

Twee bootjes met figuren,  polychroom Delfts keramiek, XVIIIe eeuw. 21 x 11 cm. Van-

derkindere, 25 & 26-04. © Vanderkindere.

€ 25.000 

Waller Hugh Paton (1828-1895), ‘Dream Thorp’. Olieverf op doek, 73,5 x 138,5 cm. 

Monogram rechtsonder. Horta, 24 & 25-04. © Horta.

€ 12.000
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Mooie meubels bij Galerie Moderne
Galerie Moderne bood op 25 en 26 april een hele resem kunst en antiek 

aan. Maar het stuk dat uiteindelijk het duurst verkocht werd, was een 

vleugelpiano, verkocht voor € 32.000. Het instrument van Steinway da-

teert uit 1877 en is daarmee op zich ook een stuk antiek, bovendien zeer 

mooi uitgevoerd in deels gesculpteerd palissanderhout (richtprijs  

€ 10.000-15.000). Opmerkelijk was dat ook de twee andere hoogste prij-

zen naar fraaie staaltjes schrijnwerk gingen: een grote slaapkamer uit het 

einde van de 19e eeuw en een Italiaans schrijfkabinet uit de 18e eeuw. 

De zevendelige slaapkamer is geheel versierd met enerzijds rijkelijk 

beeldhouwwerk en anderzijds beschilderde panelen. Zij was aange-

boden voor € 1.500-2.000, maar haalde € 13.000. Het schrijfkabinet is 

volledig uitgevoerd met marqueteriewerk in een rasterpatroon en ging 

van € 3.000-5.000 naar € 28.000. Bij de andere mooie resultaten vinden 

we onder meer het doek ‘Huis aan de oever van de Leie’ door Albert 

Saverys (richtprijs € 4.000-6.000, resultaat € 7.000) en een 16e-eeuws 

basreliëf met de Bewening van Christus (€ 2.000-3.000, resultaat € 7.500). 

Sterke Aziatische stukken waren een Chinese bronzen ovale schaal met 

handvaten in de vorm van chilongdraken (€ 700-1.000, resultaat € 5.000), 

een Chinese ovaal kistje in verguld brons, cloisonné en email uit de 

Qing-periode (€ 2.000-3.000, resultaat € 5.000) en een Tibetaanse 18e-

eeuwse tanka met de voorstelling van de verschijning van Tsongkhapa 

(1357-1419) aan zijn leerling (€ 1.500-2.000, resultaat € 9.000).

Miniaturen bij The Romantic Agony
Voorafgaand aan hun veiling van 28 en 29 april kondigde The Romantic 

Agony in de pers aan dat het iconische Belga-meisje, het ontwerp van 

Leo Marfurt van op de sigarettenpakjes van Belga, bij hen onder de ha-

mer ging. Samen met zes andere gouaches van Marfurt was ‘Miss Belga’ 

aangeboden voor € 1.000-1.200, maar zij werd verkocht voor   

€ 5.200. Een andere opvallende stijger was de bibliotheekcatalogus van 

Engelse bibliofiel Richard Heber, welke van € 2.500-3.500 naar € 7.200 

ging. Evenveel geschat was een Vlaams grisaillepaneel uit ca. 1600 met 

een duiveluitdrijving (resultaat € 7.500). Auguste de Villiers de l’Islem-

Adams auteursexemplaar van ‘Tribulat Bonhomet’ (€ 5.000-6.000) 

bracht € 7.600 op. Een 80-delige reeks gravures van Goya uit 1881-’86 

(richtprijs € 8.000-10.000) werd verkocht voor € 8.500, net als Sebastian 

Münsters ‘Cosmographey’ uit 1614 (€ 6.500-7.000). De incunabel van 

Guillaume de Digulleville uit 1485 vond geen koper, maar die van Petrus 

Aureoli uit 1475 (€ 6.000-6.500) bracht € 9.000 op. Uit dezelfde periode 

kwamen drie bijzondere miniaturen. Vermoedelijk waren ze afkomstig 

uit hetzelfde Latijnse missaal, een Frans werk uit het einde de 15e eeuw. 

Maar nu zitten ze verspreid over twee nieuwe eigenaren. Dat deze hier 

veel geld voor veil hadden, bewijzen de hamerprijzen. Want elke minia-

tuur was geschat op € 1.000-1.500, maar de resultaten waren € 16.000 

(De Kruisiging), € 17.000 (De Visitatie) en € 27.000 (De Annunciatie). De 

reden dat de Annunciatie zoveel hoger eindigde is omdat deze zonder 

meer de meest indrukwekkende van de drie is. Vooral bijzonder is dat 

het wapenschild van de vermoedelijke opdrachtgever is afgebeeld 

(mogelijk uit de streek van Picardië) alsook de knielende Franse koning 

en koningin.

Kostbare wandtapijten bij Bernaerts
Op een veiling rond Oude Meesters, zoals Bernaerts die hield op 2 en 

3 mei, horen vooral veel oude schilderijen te zijn. Uiteraard waren die 

er, en haalden de volgende bovendien mooie prijzen: een 17e-eeuwse 

Heilige Familie die uitrust tijdens de vlucht naar Egypte, toe te schrijven 

aan Jan Thomas van Yperen (richtprijs € 5.000-6.000, resultaat € 5.500), 

het doek ‘In de crypte’ van Piet Van der Ouderaa (€ 4.000-5.000, resultaat 

€ 8.000), de literaire zigeunerin ‘Esmeralda’ door Jan Portielje (€ 5.000-

7.000, resultaat € 8.800), het interieur van een basiliek door Daniel de 

Blieck (€ 5.000-6.000, resultaat € 9.500), de Bespotting van Christus door 

het atelier of de omgeving van Derick Baegert (€ 15.000-20.000, resultaat 

€ 14.000) en twee bij elkaar horende historische taferelen van Karel 

Ooms over de Franse koningen Hendrik II en Karel VII (€ 6.000-8.000, 

resultaat € 14.000). Behalve schilderkunst kwamen ook onder meer de 

toegepaste kunsten aan bod met onder meer een sabel ‘à la Turque’ die 

Leopold I vermoedelijk tijdens zijn eedaflegging droeg. Het wapen ging 

van € 3.000-4.000 naar € 6.600. Verder deed een 19e-eeuwse Chinese 

‘paleis-fishbowl’ (€ 3.500-5.000) wat stof opwaaien door een uiteinde-

lijke hamerprijs van € 12.000. Maar niet te vergeten was de collectie 

historische wandtapijten, die voor meerdere duizenden euro’s de deur 

uitgingen. Het duurst verkochte stuk was het Brugse exemplaar uit het 

begin van de 17e eeuw met de voorstelling van het Bollenspel uit de 

reeks ‘Gombaut en Macée’. Dat werd verkocht voor € 20.000, hoewel het 

geprijsd was op € 30.000-35.000.

Miniatuur met de voorstelling van de Annunciatie. Frankrijk, einde 15e eeuw. Afkom-

stig uit een missaal, Latijns manuscript op velijn, ca. 31,5 x 22 cm. The Romantic Agony, 

28 & 29-04. © The Romantic Agony.

€ 27.000

Slaapkamer in zeven delen, einde 19e eeuw. Notenhout met gesculpteerde en geschil-

derde decoraties. Galerie Moderne, 25 & 26-04. © Galerie Moderne.

€ 13.000
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De Berg van Barmhartigheid 
van de Stad Brussel

organiseert

Voor alle inlichtingen:
Berg van Barmhartigheid

St-Gisleinstraat 19/23 - 1000  Brussel
: 02 512 81 83.  Fax : 02 512 38 93 - www.bergvanbarmhartigheid.be

e-mail: info@bergvanbarmhartigheid.be

Catalogus : www.bergvanbarmhartigheid.be

een SPECIALE GECATALOGISEERDE 
VERKOOP

Antieke en hedendaagse juwelen, getekende juwelen, merkhorloges

Op 10/06/2017 vanaf 13.00 u

TENTOONSTELLINGEN:
Donderdag: 08/06/2017 van 10u tot 15u

Vrijdag: 09/06/2017 van 10u tot 15u
Zaterdag: 10/06/2017 van 10u tot 12u

Lot 40
Armband in 18 kt witgoud bezet 
met ± 180 briljanten ± 4.30 kt en 
45 diamanten radiant slijpsel ± 
16.50 kt + doos + certificaat HRD 
Jewellery report nr 10900034002 - 
35.5 g (17.5 cm)

Lot 98
Ring in 18 kt witgoud getekend 
LEO PIZZO bezet met 90 
briljanten ± 2.40 kt, 1 robijn 
ovaal slijpsel (beschadigd) en 
2 robijnen peerslijpsel + doos - 
15.1 g bruto (Maat: 50)

Lot 144
Armband in platina en geelgoud 
18 kt met sluiting bezet met 
16 diamanten baguetteslijpsel 
± 0.80 kt, ± 196 diamanten 
verschillende slijpsels ± 15 kt en 
2 smaragden + doos – 37.6 gr 
(18.5 cm)

Lot 33
Ring in 18 kt geelgoud bezet met 2 

diamanten driehoek slijpsel 
± 2.90 kt en 1 saffier ± 9.50 kt - 

8.2 g bruto (Maat: 55)

Lot 74
Ketting met hanger in 18 kt wit-

goud bezet met 29 briljanten 
± 2.65 kt en 2 tanzanieten 

± 3.36 kt - 11.9 g bruto (48 cm)

Lot 123
Half onbuigzame halsketting in 

18 kt witgoud getekend KOR-
LOFF bezet met 105 briljanten 

± 1.30 kt (email) + doos 
beschadigd - 41.3 g (40 cm)
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Tintin bij Huberty & Breyne
Alain Huberty en Marc Breyne mochten op 7 mei meer dan 400 loten 

verdelen, alle gewijd aan de 9e kunst. Het ging niet enkel om stripal-

bums, maar ook originele edities, gesigneerde exemplaren en speci-

ale bijvoegsels. Zo was er het lot van Girauds ‘Blueberry’ waarbij een 

gesigneerde tekening van de held zat. Geschat op € 600-800, werd 

deze verkocht voor € 2.480. Ook de diverse loten van Le Petit Vingtième 

deden het goed, met als grootste uitschieter het ensemble uit 1929-1930 

(richtprijs € 600-800, resultaat € 3.472). Een originele editie uit 1962 van 

het eerste album van Boule et Bill (€ 3.000-4.000) bracht de verwachte 

€ 3.200 op. Van Willy Vandersteen waren er twee tekeningen: de eerste 

een gevoelig portret in potlood van een collega en vriendin uit de da-

gen dat hij voor de CHEPTEL werkte, dat voedselbonnen distribueerde  

tijdens WOII. In de tweede tekening stelde hij haar voor als een char-

mante heks die op haar bezem door het nachtelijke luchtruim scheurt  

(€ 900-1.100). Tezamen brachten deze tekeningen € 3.472 op. Voor 

dezelfde prijs werd een originele zwart-wit-editie van Tintin ‘Au pays des 

Sovjets’ geveild (€ 2.000-4.000). Zes grote geëmailleerde platen uit 1985 

met scènes uit ‘On a marché sur la lune’ gingen van € 2.000-2.500 naar  

€ 4.340. En zes dezelfde exemplaren, maar kleiner, gingen van  

€ 3.500-4.500 naar € 8.060. Tot slot kocht iemand het album ‘Tintin et les 

Picaros’ met een opdracht van Hergé aan Per Carlsen, de oprichter van 

Carlsen Comics (€ 8.000-10.000) voor € 9.920. De resultaten zijn inclusief 

bijkomende kosten.

Amorgasti bij ’t Pand
Het Wetterse veilinghuis ’t Pand staat bekend om zijn aanbod religieuze 

objecten. Dat zal ook nu weer, op 6 juni het geval zijn: op het menu staat 

religieus zilverwerk afgewisseld met  reliekhouders, houten beelden, 

lezenaars en diverse altaarstukken. Een gevarieerd aanbod van profane 

stukken, curiosa en verzamelobjecten sluit de rij, waaronder een uitzon-

derlijke Zwarte Woud-klok van 125 cm hoog. Maar het klapstuk van de 

veiling is ongetwijfeld een prachtige grote dierensculptuur van Antonio 

Amorgasti (1880-1942), één van onze beste Belgische animaliers.

Emoties bij Native 
Op 10 juni gaat bij het Brusselse veilinghuis Native een collectie van een 

Europese kunstliefhebber onder de hamer, een verzamelaar die elk stuk 

om een heel specifieke reden aankocht: namelijk voor de emotie die het 

oproept of weergeeft. Deze emoties zocht hij zowel bij antiquiteiten uit 

de Oudheid als in 20e-eeuwse kunst, maar ook in 17e-eeuwse Italiaanse 

en Vlaamse meesters, Chinees keramiek en niet in het minst in de 

Afrikaanse kunst. Van het zestigtal objecten binnen deze veiling bestaat 

de kern uit een 35-tal uit onder meer Sierra Leone en Congo. Uit Gabon 

is er een geïdealiseerd antropomorf masker van de Punu. En een van de 

westerse blikvangers is de inkttekening van Paul Klee, ‘Physiognomis-

ches Teilbild’. 

Anto Carte bij Pierre Bergé
Op hun gecatalogiseerde veiling van 11 juni in de Cercle de Lorraine 

prestenteert Pierre Bergé & associés een prachtig ensemble onuitgege-

ven werken van Anto Carte, afkomstig uit de nalatenschap van dokter 

Poncelet en diens vrouw. Zij waren intieme vrienden van de kunstenaar 

en zijn echtgenote. Tussen de gouaches en gravures zit ook een prachtig 

schetsboek met tekeningen, persknipsels uit die tijd, brieven enzovoort. 

Maar ook is er het bijzondere boek ‘Les villages illusoires’ van Emile 

Verhaeren, waarin de fenomenale gouache van een marinier door Anto 

Carte zit, alsook een zeer mooi olieverfwerkje op doek. Kortom, voor 

de verzamelaars van Carte is dit een buitenkans, met stukken uit elke 

prijsklasse. De veiling omvat verder ook Belgisch design, waaronder een 

meubelensemble met sofa’s, tafels, stoelen en krukjes van Jules Wabbes, 

dat hij ontwierp voor het kasteel van Colonster, zetel van de universiteit 

van Luik.

Hergé, ‘Tintin et les Picaros’. Zeldzame editie, oplage 100 exemplaren. Met opdracht 

aan Per Carles, de oprichter van Carlsen Comics, gedateerd 21/04/1976. Huberty & 

Breyne, 07-05. © Huberty & Breyne.

€ 9.920

K O M E N D E  V E I L I N G E N

Anto Carte, ‘De eenzaat’. Olieverf op paneel, 79 x 99 cm. Pierre Bergé & associés, 11-

06. © Pierre Bergé & associés.

Richtprijs: € 40.000-60.000
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Auctions

Genthof 9, 8000 Brugge, België, +32(0)50343603 www.robmichiels.com - info@robmichiels.com

24-25 juni 2017

Europese en  
Aziatische kunst
Kijkdagen:
17-22 juni: 10.00-18.00 uur
23 juni: 10.00-14.00 uur

Oktober 2017

Aziatische kunst

Een 17e eeuwse Delftse fles en een Chinese Wan-Li vaas, beide met lotusslingers
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Een klassieke sfeer bij BA Auctions
De veiling bij BA Auctions op 13 juni telt niet minder dan 350 lots. Uit 

een eerste, klassiek getinte collectie komen een 15e-eeuwse piëta uit de 

voormalige verzameling van baron Cassel, een grote houten Christus-

figuur uit de 16e of 17e eeuw, een paar grote doeken met de allegorie 

van de seizoenen, een paar geanimeerde havenzichten in de stijl van 

Caulery, en een klein ‘Oordeel van Paris’ op koper van Rottenhammer. 

Moderne sculpturen zijn er ook, zoals ‘De man met drinkzak’ in brons 

van George Minne, alsook een origineel plaaster van ‘Moeder die haar 

twee kinderen beweent’. Verder is er ook een uitzonderlijk gietstuk van 

Petermann, met opschrift en gedateerd 1890, van een werk van Con-

stantin Meunier die een glasblazer voorstelt. Bij de schilderijen merken 

we een groot doek uit 1921 van Van Sassenbrouck, waarop hij in een 

expressionistisch kubistische stijl een winterlandschap met schaatsers 

afbeeldde. 

Vele schilderijen bij Vanderkindere
De maandelijkse gecatalogiseerde veiling van Vanderkindere op 13 en 

14 juni voorziet een zee aan allerhande schilderijen van onder meer  

Louis Smets, Eugène Verboeckhoven, Maurice Wagemans, Marc Chagall, 

Emile Claus, Jean Brusselmans, Alfred Bastien, Jean Milo, Jan Cox, Albert 

Raty, Bengdt Lindström, Théo Van Rysselberghe, Rachel Baes, Auguste 

Musin, Pierre Alechinsky en Louis Van Lint.

Religieuze kunst bij Carlo Bonte
Carlo Bonte geeft op 13 en 14 juni de liefhebbers van kunst en antiek 

de kans enkele bijzondere stukken toe te voegen aan hun collectie. 

Voor hen die houden van Aziatische kunst is er onder meer een zeld-

zaam Chinees blauwwit olie- en azijnstel met zilveren montuur uit de 

Kangxi-periode. Met namen als Liu Kuiling en Lu Yanshao zijn tevens de 

grafische kunsten sterk vertegenwoordigd. In het omvangrijk assorti-

ment (export)porselein tot slot komt elke liefhebber ongetwijfeld aan 

zijn trekken. Westers keramiek is er uiteraard ook, en wel in de vorm van 

een beeld van Leopold I in biscuit of een ivoren beeltenis ten voeten uit 

van Mary Stuart. Eén van de absolute hoogtepunten is verder ongetwij-

feld een imposante Franse neoclassicistische driedelige verguld bronzen 

schouwgarnituur gedecoreerd met putti. Verder viert de religieuze kunst 

hoogtij, onder meer met een mooie collectie van de Brugse broeders Xa-

links:
Geo Verbanck (1881-1961). Orpheus.  
Brons. H.: 56 cm. Est.: € 3000-4000

midden:  
Geer Van Velde (1898-1977). ‘Interieur-exterieur’ (1961). 
Doek. 100 x 85 cm. Est.: € 12000-15000

rechts: 
Xavier Mellery (1845-1921). ‘L’ amitié/Entrez et vous serez consolés’.
Doek. 43 x 53 cm. Est.: € 3000-4000

VEILINGHUIS BERNAERTS

Verlatstraat 16-22 

2000 Antwerpen

0032 (0)3 248 19 21 

info@bernaerts.be

www.BERNAERTS.be

VEILING 19 20 21 JUNI 2017
EXPO 15 16 17 18 JUNI 10 - 18u 

CATALOGI ONLINE 1 JUNI
SILENT SALE 9 - 26 JUNI

SUMMER SALE 16 AUG - 4 SEP
SCHATTINGSDAGEN 2 3 SEP

VEILINGEN JUNI

Kunst & Antiek 

Toegepaste kunsten 

Werk op Papier 

Imposante Franse neoclassicistische driedelige verguld bronzen schouwgarnituur met 

de voorstelling van putti, 19e eeuw. Hoogte pendule/kandelaars: 72 / 102 cm. Carlo 

Bonte Auctions, 13 & 14-06. © Carlo Bonte Auctions.

Richtprijs : € 10.000-15.000



WWW.BA-AUCTIONS.COM

Ernest Allardstr. 7/9, ZAVEL - 1000 Brussel  -  Tel +32 2 511 53 24
VOLLEDIGE CATALOOG ONLINE

MODERNE EN OUDE MEESTERS
VERZAMELOBJECTEN EN CHINESE KUNST

OP 13 JUNI
EXPO 9, 10 en 11 JUNI van 10 tot 18 u.

P. Serck   I. Maenaut   E. La Pipe

A. Saverys

H. Vroom G. Minne
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Henri Godts | Brussel
V E I L I N G E N  –  TA X AT I E

BELANGRIJKE VEILING VAN OUDE EN MODERNE 
BOEKEN, TEKENINGEN, PRENTEN EN MANUSCRIPTEN

Dinsdag 20 juni te 10u30 en te 13u30
 Louizalaan 230 (bus 6) – 1050 Brussel

02 647 85 48 – www.godts.com – books@godts.com
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verianen die tot vorig jaar in de Mariastraat huisden. Deze omvat zowel 

houten als ivoren heiligenbeelden, een 16e-eeuwse en een gepoly-

chromeerd houten 17e-eeuwse piëta. Bij de schilderijen zien we onder 

meer ‘De bespotting van Christus’ toegeschreven aan David Ryckaert 

III (1612-1661) en een sublieme 17e-eeuwse ‘Heilige Barbara’. Dit luik 

wordt afgerond met een prachtige collectie iconen. Behalve de verdere 

selectie kristal, luchters, meubilair en tapijten is er ook een deel van het 

familiearchief Daveluy, met onder meer meerdere originele foto’s van 

James Ensor van de hand van Antony. 

Boeken en kunst bij Lhomme
Op de veiling die Lhomme op 17 juni organiseert, vinden we oude boe-

ken terug zoals ‘Les Délices du païs de Liège, Description des Pais-Bas’ 

door Guichardin, ‘Les Confessions’ van J.J. Rousseau en de fabels van 

Aesopus. Verder zijn er meerdere boeken geïllustreerd door Armand 

Rassenfosse (Les Fleurs du Mal, La Vengeance d’une femme) of Luc 

Lafnet (Légendes Flamandes, Verlaine), maar ook vele werken die verrijkt 

zijn met originele tekeningen. Met Auguste Mambour, Richard Heintz, 

Élysée Fabry en Ernest Marneffe zijn de Luikse schilders er ook weer. 

Tevens is er werk van Félicien Rops, Jo Delahaut, Jean Rets, Albert Raty 

en Paul Delvaux. En er is ook militaria en belgicana voor de fans.

Schittering bij Haynault
De vele stukken zilverwerk, sieraden en horloges zullen de veiling van 

17 juni bij Haynault doen schitteren. In het eerste luik vinden we Duitse, 

Belgische en Russische sier- en gebruiksobjecten in zilver, gaande van 

de 16e tot de 20e eeuw. Onder meer Philippe Wolfers, Jacques Michel, 

Hermès, Vivianna Torun en Roberto Coin vullen het tweede luik. En ten 

derde zijn er stukken van Baume & Mercier, Jaeger-Lecoultre en Cartier.

Zeldzame Taíno-sculptuur bij DVC Antwerpen
Etnische kunst komt geregeld aan bod in het veilinghuis DVC. Maar 

wat zij tijdens hun veiling op 17, 18 en 19 juni te Antwerpen aanbieden, 

is hoogst uniek. Tussen een grote collectie Precolumbiaanse kunst 

zit namelijk een zeer zeldzame schedelsculptuur van de Taíno. Deze 

indianencultuur is vooral bekend omdat het de eerste was die Christoffel 

Columbus aantrof bij zijn aankomst in Amerika in 1492. Het was toen een 

bloeiend volk dat verspreid over het Caraïbisch gebied leefde. Maar na 

de komst van de Spanjaarden raakten de Taíno vrij snel in verval, om te-

gen het einde van de 16e eeuw nagenoeg volledig weggevaagd te zijn. 

Wat ons nu nog aan hen herinnert, zijn verschillende woorden die ook 

in onze taal werden overgenomen, zoals ‘mais’, ‘tabak’ en ‘barbecue’. 

KUNST- EN ANTIEKVEILING 

DINSDAG 27 EN WOENSDAG 28 JUNI

DINSDAG 29 EN WOENSDAG 30 AUGUSTUS
TELKENS VANAF 19 UUR.

TENTOONSTELLING 

ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 JUNI

ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 AUGUSTUS 
VAN 11 TOT 18 UUR.

Jan Swerts (1820-1879)

Drabstraat 74  I  2610 Mortsel  I  rik.martens@skynet.be
03 449 44 30  I  Catalogi op www.jordaens.eu

KUNST- EN 
ANTIEKVEILINGEN
JORDAENS NV

Auguste Mambour. Lhomme, 17-06. © Lhomme

Taíno-schedelsculptuur, 15e eeuw. Macorix-steen, hoogte: 22 cm. Bijgevoegd experti-

severslag en brief met provenance (Lionel Morley). DVC Antwerpen, 17, 18 & 19-06. 

© DVC.

Richtprijs: 8.000-12.000
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Verder werd de laatste jaren onderzoek gedaan naar deze verdwenen 

cultuur en haar artefacten. Doordat zij het niveau van een steentijdcul-

tuur kenden, hadden ze geen werktuigen of wapens in brons of ijzer. 

Ook het door DVC aangeboden stuk is geheel uit steen gemaakt, hoewel 

het mogelijk oorspronkelijk gedecoreerd was met goud en schelpen. 

Columbus beschreef namelijk hoe bepaalde kleine schelpenmaskers 

– zogenaamde ‘guaizas’ waarvan de hoofdsjamaan er meerdere aan 

katoenen banden en op zijn hoofdtooi droeg – ogen en monden had-

den die ingelegd waren met goud. Deze maskers hadden een spookach-

tige expressie, wat ook gezegd kan worden van de te koop aangeboden 

schedelsculptuur. Deze maakte wellicht deel uit van een groep objecten, 

‘zemis’ genoemd. Deze zemis of idolen stonden centraal in de religieuze 

beleving van de Taíno en werden als voorstelling van voorouders of 

goden aanbeden. De schedelsculptuur betreft dus een hoogst krachtig 

symbolisch object van een legendarisch volk. 

Wat de overige etnische stukken betreft waarmee de veiling gevuld zal 

zijn, zien we een fraaie Inuit-collectie, naast vele Afrikaanse en Oceani-

sche stukken. Archeologische artefacten, waaronder een uitzonderlijke 

Keltische grafurne uit de Hallstatt-periode, aziatica en een grote  partij 

(gesigneerde) sieraden en horloges vullen het aanbod verder aan.

Chinese en Tibetaanse kunst bij Lempertz
De Belgische afdeling van Lempertz organiseert op 18 juni een grote 

veiling rond Chinese en Tibetaanse kunst. Behalve enkele belangrijke 

stukken famille verte porselein, waaronder een grote rolvaas uit de 

Kangxiperiode (1662-1722), die geschat staat op € 70.000-100.000, is er 

uit diezelfde periode ook een grote schaal met scènes uit het verhaal 

van Mu Guiying (€ 50.000-70.000). Ook is er een 18e-eeuwse offerbeker 

die gesneden werd uit de hoorn van een neushoorn, uit de Qingdynastie 

en met merkteken van Hu Xingyue (€ 50.000-70.000), en tot slot een 

Shakyamuni-boeddha uit het China van de 17e of 18e eeuw, afkomstig 

uit een Nederlandse privécollectie (€ 30.000-40.000).

Ellermanstraat 36-38 - Antwerpen - tel. 03/232.36.64 
fax 03/234.22.14 - e-mail: dvc@dvc.be - www.dvc.be

nv DVC verkoopzalen

VEILINGEN
17, 18 & 19 juni 2017

AZIATICA (Birma, Cambodja, China, India, Japan, Nepal, Tibet)
ARCHEOLOGIE (Egypte, Griekenland, Rome,… Vlaanderen)
ETNISCHE KUNST (Afrika - vooral ‘Lega’ - Inuit - Oceanië)

collectie van een 300-tal JUWELEN & HORLOGES 

volledige catalogus: www.dvc.be 

EXPOSITIE
10 & 11 juni 2017 (11-18u)
12 & 13 juni 2017 (14-17u)

live-bidding mogelijk via ‘Invaluable’ ou ‘Nextlot’

Birma-Shan - 18° eeuw



98 l COLLECT

VEILINGEN BELGIË

Fraaie klokken bij Horta
De veiling van 19 en 20 juni bij Horta zal 

menig klokkenliefhebber interesseren, 

want er zullen meerdere oude klokken 

aangeboden worden. Een pendule ‘A 

l’Arlequin’, model ‘Thomire’ in brons 

met goudkleurige en zwarte patina, en 

waarvan de geëmailleerde wijzerplaat 

gesigneerd werd door Le Roy te Parijs 

dateert van rond 1820 en is € 25.000-

30.000 waard. Een ander Frans werk, een 

regulateur in verguld brons en messing 

op een marmeren sokkel, waarvan de 

wijzerplaat deels geskeletteerd is en 

gesigneerd werd ‘Verneuil Horloger 

Mécanicien à Dijon’ staat geprijsd op  

€ 20.000-25.000. Bij de meubelstukken 

noteren we een kabinet met fineer en 

marqueterie in wortelhout en reepjes 

gezwart hout, met acht lades en twee 

deuren in het bovengedeelte, een lade 

en schrijftablet in het onderste stuk, en 

een geheime lade in het fronton. Dit meubel werd in de 18e eeuw in Luik 

gemaakt en zou € 10.000-15.000 moeten opbrengen. Tussen de schone 

kunsten vinden we een bronzen beeld met beige patina van Jacques 

Staelens, getiteld ‘Kobe’ (ed. 6/8) uit 1950 (€ 15.000-20.000), alsook een 

gemengde techniek van Constant 

Permeke dat een staand naakt 

voorstelt (€ 8.000-10.000).

Kunst, antiek en papier 

bij Bernaerts
Veilinghuis Bernaerts gaat de zo-

mer in met een gevarieerde kunst-

veiling met aandacht voor kunst uit 

het interbellum, moderne werken, 

klassiek getinte schilderijen, alsook 

werk op papier. De veilingdagen 

vallen op 19, 20 en 21 juni, waarbij 

de eerste twee dagen voorbehou-

den zijn voor kunst en antiek. En-

kele klinkende namen hierop zijn 

Xavier Mellery (het doek ‘L’amitié/

Entrez et vous serez consolés’, 

richtprijs € 3.000-4.000), Leon De 

Geïllustreerde catalogus: 
www.legia-auction.com

LEGIA-AUCTION, rue de Cras-Avernas, 12 
4280 Hannut - 019/63 55 59 -  contact@legia-auction.com

THEMATISCHE VEILING: CLASSIC CARS, 
AUTOMOBILIA, OUD SPEELGOED EN REISCURIOSA

ZONDAG 25 JUNI 2017 OM 14u00
KIJKDAGEN: 22-23-24 JUNI VAN 10u00 TOT 18u00
EN ZONDAG 25 JUNI VAN 10u00 TOT 12u00

Bavikhoofsestraat 74 - 8530 Harelbeke  tel.:056/711 580 - info@debaveye.be

Gecatalogeerde kunst – en antiekveiling  
14  & 15 juni om 13.30u

Tentoonstelling op zaterdag 10, zondag 11 en maandag 12 juni van 14.00u tot 18.30u

Volledig geïllustreerde catalogus (1 week voor de veiling) op: 
www.debaveye.be 

‘verzameling Aziatica 19e’

Constant Permeke, staand naakt. Gemengde 

techniek, 147 x 68 cm. Horta, 19 & 20-06. © Horta.

Richtprijs: € 8.000-10.000

Sadji (Sha-Qi) (1914-2005), Stilleven met stenen pot, vaas met rozen en houten doos. 

Gemaakt tussen 1939 en 1945. Paneel, 45 x 60 cm. Getekend ‘Sadji’. Bernaerts, 19, 20 & 

21-06. © Bernaerts.

Richtprijs: € 12.000-15.000

Mariagetijden, Parijs, 1513. Godts, 

20-06. © Marc Segond. 
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Mooie diversiteit bij Mosan
Het is een mooie veiling met meerdere stukken van hoge kwaliteit die 

zich op 21 en 22 juni zal voltrekken bij Mosan. Op het programma staat 

een Luikse collectie 20e-eeuwse abstracte werken, Chinees porselein, 

enkele fraaie stukken glas uit het begin van de 20e eeuw, maar ook 

een uitzonderlijke en zeer decoratieve Curulische zetel uit de empire-

periode, tot een serie 18e-eeuwse meubels. Zoals gezegd, belooft deze 

veiling veel goeds, zowel door de diversiteit als door het niveau van de 

stukken.

Smet, Emile Baes, Geo Verbanck (de bronzen sculptuur Orpheus), Geer 

Van Velde (het doek ‘Intérieur-extérieur’ uit 1961, € 12.000-15.000), Karel 

Appel (€ 4.000-6.000), Serge Poliakoff (€ 10.000-12.000), Luo Zonghli 

(€ 5.000-6.000) en Sha Qi (Sadji), waarvan zowel een paneel (€ 12.000-

15.000) als een aquarel (€ 5.000-6.000) aangeboden wordt. De cata-

logus voor 21 juni telt onder meer enkele zeldzame Plantijn-uitgaven 

(de 16e-eeuwse zesdelige Biblia Polyglotta), de zogenaamde ‘Twaalf 

Keizerskaart’ van Visscher uit ca. 1639, tekeningen van Frans Masereel, 

een album amicorus van Eugeen Smits, een kamerscherm van Victor 

Servranckx, en tot slot tal van brieven en correspondenties van zowel 

koninklijke als kunstenaarsafkomst.

Rijke illustraties bij Godts
Op 20 juni rijgt Henri Godts de interessante kavels aaneen. In een 

ochtend- en namiddagsessie komen 575 boeken, tekeningen, prenten 

en manuscripten onder de hamer, waaronder deze in het bijzonder 

opvallen: twee 15e-eeuwse getijdenboeken met miniaturen en een op 

perkament gedrukt en verlucht Parijs O.-L.- Vrouw-getijdenboek uit 

1513. Bij de atlassen en topografie vinden we een ingekleurde versie met 

goudophogingen van Ortelius’ ‘Theatrum Orbis Terrarum’ uit 1575, het 

album van Visscher-Schut met 63 gegraveerde zichten op Belgische en 

Hollandse steden, en een pentekening uit 1764 van 2,72 meter lang met 

een groot panoramisch gezicht op Lissabon. Vooral de sectie ‘Ontdek-

kingsreizen en Reizen in de vier windstreken’ is bijzonder sterk met 155  

loten. Verder zijn er vier belangrijke 16e-eeuwse uitgaven van Petrus 

Apianus betreffende de kosmografie, een mooie grote ingekleurde 

versie van Merians ‘Europische Insecten’ uit 1730, en 37 volumes van 

Linneaus-Houttuyn (1761-1785) met 296 ingekleurde kopergravures. Tot 

slot omvatten de 19e- en 20e-eeuwse uitgaven een 25-tal uitgaven met 

illustraties en oorspronkelijke tekeningen van Chimot, Drian, Lambert, 

Lobel-Riche en Sauvage.

Uitzonderlijke Curulische zetel, empire. Mosan, 21 & 22-06. © Mosan.
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Keramiek bij Rob Michiels
Op 24 en 25 juni brengt het Brugse veilinghuis Rob Michiels Auctions 

een tweedaagse veiling rond Aziatische kunst en Europese keramiek. 

Bijzonderheden in het Aziatische luik zijn onder meer een driedubbele 

gourde-vaas met decor van draken op een grond van bloemenslingers 

uit de Kangxi periode (1661-1722) (richtprijs € 25.000-35.000), en een 

19e-eeuwse famille rose hu-vormige vaas met Wu Shuang Pu- decor 

(€ 2.000-4.000). Zeer geestig zijn de zogenaamde South Sea Bubble-

borden, die de aandelenhandel rond 1720 op de korrel namen. Hiervan 

gaan er drie onder de hamer (€ 2.000-4.000). Het traditionele export-

goed krijgt ook een belangrijke plaats, met klassieke decors als ‘Tobacco 

Leaf’, ‘Parasoldames’ naar Cornelis Pronk en Pompadour-porselein. 

Verder is er ook een fraaie collectie antieke ivoren sculpturen, maar 

ook een ongewoon paar geborduurde waaiers met kalligrafie uit de 

late 18e eeuw, dat hoge ogen kan gooien (€ 5.000-10.000). De collectie 

vroege bronzen beelden is op z’n minst even veelbelovend, met onder 

meer een Sino-Tibetaanse figuur van Chakrasamvara (€3.000-6.000). De 

overgang naar de Europese keramiek wordt vlot gelegd door een grote 

Delftse kan met een tijger en een leeuw, op een Chinees voorbeeld 

VEILING AZIATISCHE KUNST
BRUSSEL

DINSDAG 27 JUNI 2017 OM 18 UUR

Stefania Plaats, 6 - 1050 Brussel
Kapitein Crespelstraat, 53 -1050 Brussel

Parkeren LOUISE : Kapitein Crespelstraat,27 Metro: Louise
Tél : +32 (0) 2 503 66 45 - Fax :+32 (0) 2 503 66 57
info@louizaauktion.com -

KIJKDAGEN:
Van woensdag 21 tot maandag 26 juni, van 10u tot 18u

(inclusief zaterdag 24 en zondag 25 juni)
Dinsdag 27 juni van 10u tot 12u

Deense privécollectie van Dhr Roger Meffereys (1899-1976), consul van 
Shanghai 1936, ambassadeur van Frankrijk in Peking tot in 1946.

Expertisebureau B. GOMEZ
mail: gomez_expert@yahoo.fr

+33608733318 Frankrijk
+34659342409 Spanje

www.asian-art-expert-gomez.com/fr

VEILING VAN 19E-EEUWSE, 
MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

ZATERDAG 17 JUNI 2017 OM 15U

KIJKDAGEN:
Van zaterdag 10 tot vrijdag 16 juni, van 10 tot 18u

(inclusief zondag 11 juni)
Zaterdag 17 juni van 10 tot 12u

Een paar borden met ‘Parasoldames’ in Imari palet, ca. 1736. Rob Michiels Auctions, 

24 & 25-06. © Rob Michiels Auctions.

Richtprijs: € 2.500-5.000

Bronzen vaas met inscriptie, Han-dynastie, 37 v. Chr.. Hoogte: 46 cm. Herkomst: Axel 

Vervoordt. Amberes, 26-06. © Amberes.
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geïnspireerd (€ 2.500-3.500) en ander fraai Delfts in chinoiserie-stijl. 

Zo worden er niet minder dan vijf Delftse tulpenvazen te koop aange-

boden. Voorts worden zowel op het vlak van Italiaanse, Antwerpse als 

Noord-Nederlandse majolica interessante voorwerpen aangeboden. Het 

geheel wordt aangevuld met boeiende varia, zoals een collectie wassen 

mannequins, een olifantsvogelei, een fraaie Engelse globe en meer 

moois.

Speelgoed bij Pictura
Op 26 juni veilt Pictura een mooie inboedel en een Gentse kunstverza-

meling. Bij de schilderijen vinden we werk terug van Jean Baptiste Corot, 

Andre Lhote,  Georges Buysse, Floris Jespers en tal van Gentse kunste-

naars.  Gent is eveneens vertegenwoordigd door Leon Sarteel, van wie 

maar liefst vijf beeldhouwwerken bijeengebracht werden.  Een belang-

rijk deel van de veiling omvat Chinees en Europees porselein, luchters, 

sierstukken, schouwgarnituren en curiosa. Verzamelaars van speelgoed 

kunnen hun hart ophalen aan een collectie Dinky Toys en Marklintrei-

nen. Verder is er een mooie bibliotheek met kunstboeken, antiquarische 

boeken en Gandavensia. En afsluiten doen we met Afrikaanse maskers, 

oude munten, postzegels en een ruim aanbod aan oude postkaarten.

De Han-dynastie bij Amberes
Verzamelaars van Chinese antiquiteiten zijn op 26 juni bij Amberes aan 

het juiste adres. Meerdere vazen uit de Han-dynastie worden geveild, 

zowel uit brons als groen geëmailleerd aardewerk,  aangekocht bij Axel 

Vervoordt. Ook exotisch is een groot oud Iraans tapijt van 6 op 4 meter. 

Uit eigen land komen een ets van James Ensor (richtprijs € 1.000) en 

ruim tien werken van Paul Ibou. Meubelkunst is er ook met twee Franck 

vitrinekasten, waarvan één bekleed met rood schildpad (€ 3.000-4.000), 

en een paar armstoelen van Paolo Deganello voor Cassina (€ 1.000). Een 

andere Italiaan is Guglielmo Pugi, van wie een damesbuste in wit mar-

mer te koop wordt aangeboden. De veiling wordt afgesloten met oud 

ivoor, oud zilver, zilveren serviezen, juwelen en dies meer.

Varia bij Millon
Millon organiseert in juni meerdere veilingen aan de Kazernenlaan te 

Etterbeek. Op 11 juni begint een grote stripveiling, waarop onder meer 

een illustratie te vinden is van William Vance voor de cover van de ori-

ginele editie op groot formaat (32 x 45 cm) van ‘Le dernier round’ uit de 

reeks ‘XIII’. Op 26 juni gaan ze over tot moderne en hedendaagse kunst, 

met onder meer een lamp van Jean Tinguely  (€ 40.000-50.000). En op 27 

juni is het de beurt aan de klassieke kunsten en de numismatiek. Daarop 

vinden we een paar gezichten op Romeinse ruïnes door Hubert Robert 

(1733-1808) in aquarel en geschat op € 10.000-12.000.

Kunst en antiek bij Jordaens
De laatste veiling bij Jordaens alvorens zij in zomerverlof gaan, valt op 

27 en 28 juni. Als vanouds omvat deze veiling kunst en antiek uit diverse 

goede Belgische inboedels met waardevolle schilderijen, juwelen, 

meubelen en sier- en verzamelingsobjecten. Een van de werken dat aan 

bod zal komen, is een schilderij van Jan Swerts. Deze Antwerpse schilder 

was een student van Nicaise De Keyser en ging later naar Praag om er de 

Academie voor Schone Kunsten te leiden.

Diversiteit bij MonsAntic
Begin juli, op 2 en 3 juli, verspreidt MonsAntic meer dan 800 lots, waar-

onder een doek uit 1885 van Anna Boch (1848-1936) met de voorstelling 

van een vrouw die gevogelte pluimt. Dit werk werd opgenomen in de 

tentoonstellingscatalogus ‘Anna Boch’ uit 2000 van het Musée royal de 

Mariemont en wordt geschat op € 5.000-7.000. In een lagere prijsklasse 

vinden we een vaas van Legras uit helder roze glas met een zuurgeëtst 

decor van druivenranken en -trossen (€ 150-200) en een halsketting ‘ras 

de cou’ in geelgoud en witgoud (€ 250-350).

Hubert Robert, ‘Gezicht op Romeinse ruïnes’, deel van een paar.  Aquarel en inkt, 

21,5 x 28 cm. Millon Bruxelles, 27-06. © Million.

Richtprijs: € 10.000-12.000
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Cultures
Met thematentoonstellingen, een gevarieerd programma lezingen, ruim 60 deelnemers en zelfs 

een ‘soirée jazz’, is Cultures een kleurrijk begin van de zomer, waarbij streng gekeurde objecten 

van archeologische en etnische oorsprong tonen hoe interessant en mooi de verre werelden van 

andere continenten en tijdperken kunnen zijn. 

TEKST: LIESBETH LANGOUCHE

T
raditiegetrouw herbergt de 

Ancienne Nonciature een 

bijzondere tentoonstelling, 

die deze keer gecureerd werd 

door kersvers BRUNEAF-voorzit-

ter Serge Schoffel. Onder de titel 

‘Finalité sans fin’ brengt deze een 

dertigtal meesterwerken uit Con-

go, Gabon, Ivoorkust en Papoea 

Nieuw Guinea samen, afkomstig 

uit zes belangrijke Belgische en 

Franse privécollecties. Sommige 

waren nog nooit eerder tentoon-

gesteld of gepubliceerd. En ter 

gelegenheid van deze expositie 

wordt een aparte catalogus uitge-

geven met teksten van Dr. Viviane 

Baeke van het Koninklijk Museum 

voor Midden-Afrika in Tervuren. 

Diezelfde vooraanstaande antro-

pologe komt overigens aan het 

woord op 9 juni tijdens haar le-

zing over de mankishi-figuren en 

het geloof in reïncarnatie bij de 

Songye. Andere sprekers die dag 

zijn Hadrien J. Rambach (over in-

taglio’s en cameeën) en Deborah 

Klimburg-Salter (over de Italiaan-

se oriëntalist Giuseppe Tucci en 

diens betekenis voor onze kennis 

over de Tibetaanse kunst). Een 

volgende reeks lezingen wordt 

op zaterdag 10 juni gegeven door 

onder meer Stéphanie Brouillet 

(over de Chinese collectie van het 

Musée national de la Céramique 

te Sèvres) en Luc Taelman (over de 

dresscode van de samoerai). 

De deelnemers zelf zorgen op 

hun beurt voor de meest unieke 

en markante stukken, al dan niet 

opgesteld in een thematische 

expositie, zoals bij Galerie Didier 

Claes (de Lega in Congo ) of 

Galerie Aboriginal Signature 

(de Aboriginal kunstenaarsge-

meenschap te Warmun). Tussen 

de vele andere exposanten zien 

we deze keer het jonge Brusselse 

veilinghuis Native, dat op 10 juni 

een veiling houdt van Afrikaanse 

objecten in combinatie met 

moderne kunst. Een andere 

nieuwkomer is het echtpaar Luc 

en Ann Huysveld. Zij handelen 

reeds 28 jaar in Afrikaanse kunst, 

en hadden tot 2015 hun zaak 

in de Wolstraat te Antwerpen. 

Ze vertellen: “Sindsdien werken 

we enkel nog op afspraak en op 

beurzen, waarvan Cultures de 

eerste is voor ons. De jongere 

generatie serieuze liefhebbers 

richt zich hoofdzakelijk op top-

stukken en wenst die te kunnen 

zien en aankopen in het kader 

van een grote beurs of veiling. Zij 

hebben namelijk niet de tijd of 

wil om er een sociaal galerieleven 

op na te houden. Wij richten ons 

de laatste jaren dan ook op een 

kleiner aanbod maar dan wel van 

zeer hoge kwaliteit. Onze selectie 

voor Cultures bestaat hoofdza-

kelijk uit maskers uit West-Afrika 

en Ivoorkust, waaronder een 

zeldzaam 19e-eeuws masker van 

de Bamana/Bolon.” 

Ntomo masker van de Bambara of 

Kufen masker van de Bolon. Hoogte: 

36 cm. Te zien bij Luc en Ann Huys-

veld (Watteaustraat 23).

Cultures
Zavel

Brussel

www.cultures.brussels

07-06 t/m 11-06

  MEER WETEN

Tabwa sculptuur, Congo, 19e eeuw of 

vroeger. Hout en patina van ‘zweet’. 

Hoogte: 36 cm. Te zien op de ten-

toonstelling ‘Finalité sans fin’ in de 

Ancienne Nonciature.

Kyogen masker, type Buaku, Japan, 

Momoyama-periode, 16e-17e eeuw. 

Gelakt hout, 21 x 17 cm. Te zien bij 

Mingei Arts Gallery, Parijs.
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Kort nieuws...
Begin juni (01-06 t/m 04-06) is Puerto Rico het toneel van de 

eerste editie van MECA. Op deze beurs voor hedendaagse kunst 

worden circa twintig exposanten ontvangen, waaronder de New 

Yorkse Marlborough Contemporary en White Columns naast de 

vele lokale galerieën +++ In eigen land kent Kunstenfestival 

Watou (01-07 t/m 03-09) een doorstart. De 37e editie heeft als 

thema ‘oover alleenigheid en ondraaglijke eenzaamheid’ +++ 

Een ander fijn zomerevenement is Ciney Antiquités (21-07 t/m 

23-07), dat op onze nationale feestdag aftrapt met de grote ‘dé-

ballage’ +++ Oneindig snuisteren kan ook de maand erna op de 

grote Brocante de Temploux (19-08 t/m 20-08) +++ Eerst kwam 

er het nieuws dat MCH Group, de organisatie achter Art Basel, zich 

ingekocht heeft in Art Düsseldorf. Dit is een nieuwe beurs die 

de Keulense Art.Fair vervangt en plaats zal vinden in november. 

Maar het Duitse beurslandschap ondergaat nog verdere veran-

deringen. Want Art Cologne en abc art berlin contemporary slaan 

de handen ineen en lanceren in september Art Berlin +++ Nog 

een nieuwe beurs is Art Madrid On Paper, die in november van 

start gaat en focust op hedendaagse prent-, teken- en fotokunst, 

alsook kunstenaarsboeken.

KNOKKE BE

ART NOCTURNE KNOCKE

Al 42 jaar lang vervolledigt Art Nocturne Knocke de artistieke zomer 

met een uitgebreide waaier aan antiek, moderne en hedendaagse beel-

dende en toegepaste kunst. Dit jaar doet de beurs er echter een schepje 

bovenop. Want naast de traditionele standen van onder meer The Old 

Treasury (Kerkrade), Anthony Short Antiques (Petworth), Mookji Art 

(Shanghai) en Baskania (Antwerpen), zal er ook een nieuw design-luik 

zijn. Johan Valcke, die twee jaar geleden tijdens Art Nocturne Knocke 

een lezing gaf over design, cureerde onlangs de expositie ‘Hands on 

Design’ in het Design Museum Gent. Hij was dan ook de ideale persoon 

om dit nieuwe luik vorm te geven en selecteerde een tiental Belgische 

ontwerpers die samen tonen hoe traditionele technieken en innova-

tie hand in hand gaan. Zo bouwde Koen De Gezelle een formidabele 

zee-roeiboot ‘C23’ uit carboncompositie, die 40% minder weegt dan 

de doorsnee roeiboot en vorig jaar de Red Dot Award won. Kevin Oyen 

toont een fascinerende gelaste zitsculptuur met de toepasselijke naam 

‘Magic Bean’. Zowel Camille Jacobs als Anja Segers brengen mooie 

glazen objecten, terwijl glas voor Elisabeth Leenknegt (Elisa Lee) een 

inspiratie is voor haar sieradencollectie. Met deze frisse wind belooft Art 

Nocturne Knocke een aangename afkoeling te zijn in een – hopelijk – 

heerlijk warme zomer.

CC Scharpoord

www.artnocturneknocke.be

05-08 t/m 15-08

Camille Jacobs, ‘Diamond Mountains’, 2015. Verschillende lagen glas, beschildering, 

fusing, slumping, polijsten, 40,5 x 29 x 26 cm.

Elisa Lee creëerde speciaal voor ‘Hands on Design’ de nieuwe mini-collectie ‘Schmet-

terling’, waarbij vertrokken wordt vanuit het Amerikaanse industrieel vervaardigde 

iriserende Dichroic glas.

Het werk ‘Personne n’appartient à personne’ van Rogerio Reis wordt dit jaar 

gebruikt voor het campagnebeeld van het Kunstenfestival Watou.
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IN SITU Patrimoine
et art contemporain
Diverse locaties in Hérault, Aude, 

Ariège en Aveyron (FR)

www.patrimoineetartcontempo-

rain.com

17-06 t/m 17-09 

ARTour
Diverse locaties

La Louvière (BE)

www.ccrc.be/fr/artour

25-06 t/m 10-09

Biennale de 
Photograhie en Condroz
Diverse locaties in 

Grand-Marchin en Tahier (BE)

www.biennaledephotographie.be

05-08 t/m 27-08

Van onder meer Sian Davey (GB) zal 

werk te zien zijn op de 8e editie van de  

Biennale  de Photograhie en Condroz. 

Deze omvat 20 exposities van fotogra-

fen als Karel Fonteyne, Nick Hannes en 

Didier Bizet rond het thema ‘Dromen’. 

In het kader van ARTour kan men in het Musée International 

du Carnaval et du Masque de Binche de ‘Collection Von-

pischmeyer’ bekijken. Dit is een verzameling sculpturen van 

de Belgische kunstenaar Olivier Goka, die plastic objecten 

‘recycleert’ tot fantasievolle sculpturen met een dikke knip-

oog naar het koloniale verleden van België.

In het kader van ARTour kan men in het Quartier Théâtre het 

Musée Imaginaire d’Histoire Naturelle bezoeken, waarvoor 

kunstenaar Juan Paparella een heuse archeologische collectie 

wist samen te stellen.

Claude Viallat, ‘Hommage à Zeuxis’, 

2015. Acrylverf, zeil. Collectie Henriette 

Viallat. © Pierre Schwartz. Te zien in het 

Palais des Archévêques te Narbonne 

(Aude) als onderdeel van IN SITU, het 

parcours dat het Franse architecturale 

patrimonium combineert met heden-

daagse kunst.
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Documenta 14
www.documenta14.de

Athene

t/m 16-07

Kassel

10-06 t/m 22-09

  BEZOEKEN

Documenta 14 tussen Athene en Kassel

D
ocumenta, de grote ten-

toonstelling van eigen-

tijdse beeldende kunst 

met een kritische en politieke 

insteek, werd in 1955 in het leven 

geroepen door de Duitse archi-

tect en kunstenaar Arnold Bode 

en wordt sindsdien om de vijf jaar 

georganiseerd. Dit jaar vindt de 

14e editie plaats. 

Documenta belicht traditie-

getrouw heel uiteenlopende 

thema’s, zoals cultureel kolo-

nialisme, gentrificatie, gender 

en migratie. De editie van 2017 

heeft als titel ‘Leren van Athene’. 

Volgens artistiek directeur Adam 

Szymczyk wil de tentoonstel-

ling “een symmetrisch verband 

leggen tussen twee centra die 

feitelijk een asymmetrische 

relatie onderhouden”: Athene 

en Kassel. Het gaat om twee vrij 

onafhankelijke centra waar zo’n 

160 kunstenaars hebben gewerkt, 

hetzij op diptieken, hetzij door 

dezelfde werken te presenteren 

in de twee steden. Aan de hand 

van performances, dans, muziek, 

voorgedragen poëzie, installaties 

en video’s kaarten ze allen de be-

roering in de wereld aan, tussen 

vluchtelingencrisissen, postkolo-

niale problemen en de opkomst 

van radicale bewegingen. “Laten 

we de vooroordelen overboord 

gooien en laten we licht werpen 

in de duisternis door altijd maar 

bij te leren”, luidde de oproep 

van Adam Szymczyk tijdens zijn 

openingstoespraak in Athene. 

Zowel in Athene als in Kassel 

duurt de tentoonstelling honderd 

dagen. Het logo van deze editie is 

een kleine uil (het embleem van 

Athene) die zijn hoofd draait om 

de dingen anders te kunnen zien. 

Deze editie richt zich resoluut 

tot het Middellandse Zeegebied. 

Ze wil de traditionele beeld-

vorming doorbreken, banden 

creëren, de blik naar het noorden 

en vervolgens naar het zuiden 

richten, de aandacht vestigen 

op de bakermat van de filosofie 

en de democratie, de Europese 

pijnpunten onder de loep nemen 

en de crisis die onze samenleving 

doormaakt bekijken door een 

artistieke bril.

Marta Minujín, ‘Afbetaling van de Griekse schuld aan Duitsland door middel van olijven en kunst’, 2017. Deze performance, waarin 

de kunstenaar figureert alsook een nep-Angela Merkel, vond plaats in het EMST National Museum of Contemporary Art van Athene 

tijdens de opening van documenta 14. © Foto: Mathias Völzke.

Het hart van documenta te Kassel is de Friedrichsplatz met het befaamde Friedericianum. © Documenta Archiv. Foto: Ryszard Kasiewicz.
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MÜNSTER DE

SKULPTUR PROJEKTE MÜNSTER

Eens om de tien jaar, maar dan gedurende honderd dagen, profileert 

de middeleeuwse stad Münster zich als beeldenpark en is zij het 

speelterrein voor een internationale schare hedendaagse kunstenaars. 

Zo komt het dat de Skulptur Projekte Münster, ondanks hun 40-jarige 

bestaan, nog maar aan hun vijfde editie toe zijn. In 1977 brachten Klaus 

Buβmann en Kasper König hun idee tot uitvoering om de bevolking van 

Münster op een positieve manier te confronteren met de hedendaagse 

kunstproductie in de openbare ruimte. Enkele jaren daarvoor was er 

immers hevig protest ontstaan tegen de geplande plaatsing van een 

openluchtsculptuur van George Rickey. Daarop kwamen Buβmann en 

König met hun groot uitgevallen charmeoffensief. Voor de editie van 

dit jaar kreeg König de hulp van de curatoren Britta Peters en Marianne 

Wagner bij de selectie van de kunstenaars. Uiteindelijk werd gekozen 

voor de projecten van zo’n 35 kunstenaars, waaronder Thomas Schütte, 

Herve Youmbi, Ayşe Erkmen en Joëlle Tuerlinckx. Het werk van onze 

landgenote zal bestaan uit een 200 meter lange krijtlijn in het Friedhofs-

park te Marl. Deze lijn zal het Skulpturenmuseum Glaskasten verbinden 

met de plek waarnaar dit museum in de toekomst zal verhuizen. 

Doordat deze lijn elke dag opnieuw aangebracht zal worden, krijgt het 

werk het aspect van een performance. Maar er zullen meerdere werken 

performance-achtige trekjes vertonen. Want een van de principes waar 

de curatoren dit jaar aan vasthouden, is een brede interpretatie van het 

sculpturale.  

Diverse locaties

www.skulptur-projekte.de

10-06 t/m 01-10

Aram Bartholl test zijn werk voor de Skulptur Projekte Münster. © Skulptur Projekte 

2017, foto: Hanna Neander.

PARIJS FR

Parcours Saint-Germain
Kunst is iets waarmee men leeft en moet eigenlijk niet 

apart bekeken worden in galerieën of musea. Laat u ver-

rassen door de reflecterende gefragmenteerde objecten 

van Mathias Kiss bij modehuis Longchamp, door Gabriel 

Legers alchemistische installaties bij juwelier dinh van, of 

de schilderkunst van Dean Monogenis in café Les Deux 

Magots. Het parcours loopt langs een dertigtal horecaza-

ken, winkels en buiten op straat.

Saint-Germain-des-Prés

www.parcoursaintgermain.com

08-06 t/m 18-06

Christiaan Conradie, ‘Katkop’, 2017. Gemengde techniek op doek, 106 x 148 cm. Te 

zien bij Galerie 55Bellechasse (Parijs) op ART Salzburg Contemporary & Antiques 

International.

SALZBURG AT

ART Salzburg Contemporary &  
Antiques International
Volgens organisator Johanna Penz staat Salzburg 

synoniem voor kunstzinnigheid.  Dat was dan ook 

de reden dat zij haar ART Innsbruck-concept abso-

luut hiernaartoe wilde uitbreiden. Een zeventigtal 

kunsthandelaren en antiquairs, waaronder Kahn 

Gallery uit Londen en Kunst & Antiquitäten Kral uit 

Hörsching brengt hedendaagse kunst, aangevuld 

met modern klassiek werk en antiek. 

Salzburg Exhibition Center

www.art-salzburg-contemporary.com 

25-06 t/m 25-06

Angélique Lecaille, ‘Ejecta’, 1957. Brons, 

13 x 15 x 12 cm. © Richard Louvet. 

Te zien bij IRO tijdens Parcours Saint-

Germain.
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maakt u wegwijs in de wereld van kunst en antiek

U wilt een jaarabonnement (9 nummers): 

België € 45 - Europa € 65 - Airmail € 74. Abonnementenland - 02/808 55 23 - www.aboland.be

Een jaar lang leesplezier 
voor slechts €45

ARTS ANTIQUES  AUCTIONS
COLLECT
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Art & Antiques Fair 
Olympia
National Hall, London Olympia

www.olympia-art-antiques.com

26-06 t/m 02-07

Masterpiece
Royal Hospital Chelsea

www.masterpiecefair.com

29-06 t/m 05-07

The Splendour of the 
Dining Room
Christie’s

www.haughton.com/details

28-06 t/m 29-06 

Mayfair Art Weekend
Mayfair art district

www.mayfairartweekend.com

30-06 t/m 02-07

A Collectors’ Paradise
15 Duke Street

www.haughton.com/exhibition 

30-06 t/m 02-07

London Art Week
Diverse locaties

www.londonartweek.co.uk

30-06 t/m 07-07

Frieze Sculpture
Regent’s Park

www.frieze.com 

05-07 t/m 08-10

  BEZOEKEN

De Londense lokroep
D

e Londense zomer heeft 

heel wat in petto op beurs-

vlak. Voor een omvang-

rijke keuze aan kunst en antiek 

en een focus op meubilair en 

design, is de Art & Antiques Fair 

Olympia een aan te raden event. 

De 45e editie omvat voor het 

eerst ook de Interior Design Talk 

Series, waarbij designexperten 

met elkaar in dialoog treden en 

bezoekers voorzien van inspiratie 

en advies over het gebruik van 

de tentoongestelde stukken in 

hun interieur. Ook SOFA London 

(Sculptural Objects Functional Art 

and Design Fair) krijgt opnieuw 

een plekje op de beursvloer, dat 

volledig in het teken staat van 

hedendaagse driedimensionale 

kunst en design. Op de achtste 

editie van Masterpiece wordt 

een nieuwe expositieruimte 

geïntroduceerd: gesitueerd aan 

de ingang, zorgt ‘Masterpiece 

presents’ ervoor dat de bezoeker 

de beurs meteen met belangstel-

ling betreedt. De New Yorkse Paul 

Kasmin Gallery presenteert er im-

mers een grootschalige installatie 

van de Chileense kunstenaar Iván 

Navarro. Eens deze verwelkoming 

voorbij, zorgen zo’n 150 galerieën 

en specialisten voor een royaal en 

eclectisch aanbod: van impres-

sionistische werken tot moderne 

kunst, meesterwerken van de 15e 

tot de 18e eeuw, design, meu-

bilair, fotografie, antiek, zilver, 

keramiek, boeken en juwelen. 

Onder de Belgische deelnemers 

zijn Galerie Anne Autegarden, 

Berko Fine Paintings, Patrick & 

Ondine Mestdagh Gallery, Axel 

Vervoordt en Samuel Vanhoe-

gaerden Gallery (die voor de 

eerste maal deelneemt) te vinden. 

Art Antiques London, dat sinds 

2010 plaatsvond in Kensington 

Gardens, gaat dit jaar niet door. 

De organisatoren duiden de snel 

transformerende kunstmarkt aan 

als boosdoener. Dat vormt echter 

geen obstakel voor A Collectors’ 

Paradise, een gloednieuwe 

tentoonstelling in Duke Street 

waar drie internationale hande-

laren een hommage brengen 

aan porselein en aardewerk. 

Net ervoor kan overigens The 

Splendour of the Dining Room, 

een volledig tweedaags seminarie 

rond keramiek gevolgd worden 

bij Christie’s. En in Regent’s Park 

zijn tijdens Frieze Sculpture drie-

entwintig werken te bewonderen 

van 20e-eeuwse en hedendaagse 

kunstenaars, waaronder Michael 

Craig Martin en Ugo Rondinone. 

Verder presenteert het Mayfair 

Art Weekend (het voormalige 

Brown’s London Weekend) een 

goedgevuld programma met 

talrijke evenementen, tentoon-

stellingen en lezingen dat de di-

versiteit van het creatieve Mayfair 

district viert. Meer dan zestig ga-

lerieën stellen hun deuren open 

voor het publiek, met een cen-

trale rol voor de Royal Academy 

of Arts, waar een kunstenfestival 

met creatieve workshops, muziek, 

dans en performances plaats-

vindt. Tot slot is er de London Art 

Week: bevlogen exposities met 

schilderijen, tekeningen en beeld-

houwwerken van de oudheid 

tot een eind in de 20e eeuw, ver-

spreid over meer dan veertig van 

Londens meest toonaangevende 

galeries en de drie grote veiling-

huizen. Het is een uitgelezen kans 

om de op wandelafstand van 

elkaar verwijderde parels van o.a. 

Géricault (Daniel Katz), Duchamp, 

Rubens, Munch (Simon Dickinson) 

en Modigliani te bewonderen 

en lezingen door kunstexperts 

van deelnemende culturele 

organisaties (waaronder The 

National Gallery en The Wallace 

Collection) mee te pikken. Naast 

deze drukbezochte zomereditie, 

zal er dit jaar voor het eerst ook 

een wintereditie van London Art 

Week georganiseerd worden.

Yayoi Kusama, ‘Pumpkin’, 1955. © Galerie von Vertes. Te zien bij Galerie von Vertes 

(Zürich) op Masterpiece.

Pot pourris. Frans verguld brons, aange-

bracht op Kangxi porselein. Te zien bij 

Robin Martin Antiques (Londen) op Arts 

& Antiques Fair Olympia.

Gratis naar Art &  
Antiques Fair Olympia
COLLECT geeft duotickets weg aan 

de twintig snelste lezers die een 

mailtje sturen naar collect@ips.be 

met als onderwerp ‘Gratis naar Art 

& Antiques Fair Olympia’.
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VOLTA
Markthalle

www.voltashow.com

12-06 t/m 17-06

Design Miami/Basel
Messe Basel

Basel2017.designmiami.com

13-06 t/m 18-06

SCOPE Basel
Webergasse 34

www.scope-art.com

13-06 t/m 18-06

Photo Basel
Volkshaus Basel

www.photo-basel.com

14-06 t/m 18-06

Art Basel
Messe Basel

www.artbasel.com

15-06 t/m 18-06

  BEZOEKEN

Art Basel 
Walhalla voor de hedendaagse kunstliefhebber

D
e maand juni staat syno-

niem voor hét beursmo-

ment bij uitstek want 

dan strijkt de koningin onder de 

hedendaagse kunstbeurzen neer 

in Bazel. Voor de 48e editie van 

Art Basel tekenen 291 galeries 

uit 34 landen en zes continenten 

present, waaronder ook heel 

wat Belgen: Bernier/Eliades, 

dépendance (voor het eerst), Dvir 

Gallery, Gladstone Gallery, Xavier 

Hufkens, Galerie Greta Meert, 

Jan Mot, Galerie Nathalia Obadia, 

Almine Rech Gallery, Galerie Da-

niel Templon en Zeno X Gallery. 

Ze maken deel uit van de sectie 

Galleries, waar het kruim op het 

vlak van schilder-, beeldhouw- en 

tekenkunst, fotografie, installaties 

en videowerk wordt gepresen-

teerd. In de sectie Edition staan 

drukken en prenten centraal (met 

o.a. de Brusselse galerie mfc-

michèle didier), terwijl Feature 

focust op curatoriële projecten. 

Daar zijn zeldzame drukken van 

Max Beckmann (1884-1950) te 

bewonderen, collages en tekenin-

gen van kunstenaar en filmmaker 

Stan VanDerBeek (1927-1984) en 

multimedia werken van Nam June 

Paik (1932-2006) en wordt er een 

ode gebracht aan Piero Man-

zoni (1933-1963). De creaties van 

opkomende kunstenaars worden 

gepresenteerd in de sectie 

Statements. Het unieke platform 

Unlimited verbreekt met groot-

schalige sculpturen, schilderijen 

en live performances de grenzen 

van de traditionele beursstand. 

Parcours brengt interventies en 

sculpturen naar het centrum van 

de stad, op de Münsterplatz. En 

met Conversations en Salon biedt 

Art Basel de kans aan het publiek 

om via gesprekken en panel-

discussies de laatste nieuwtjes 

en trends uit de internationale 

kunstwereld mee te pikken. 

Designliefhebbers kunnen 

afzakken naar Design Miami/

Basel, dat dit jaar voor het eerst 

ook de stijlperiodes art deco en 

art nouveau in haar programma 

opneemt. Belgische deelnemers 

zijn Caroline van Hoek, MANIERA, 

Marc Heiremans en Pierre Marie 

Giraud. VOLTA viert haar ‘Lucky 

13 edition’, waarvan de solo- en 

duopresentaties van kunstenaars 

uit meer dan 50 naties (door 70 

deelnemende galeries) het fun-

dament vormen. De derde editie 

van Photo Basel introduceert 

(naast het algemene programma 

en het non-profitgedeelte) de 

sectie tape/basel, die met de 

presentatie van kunstenaarfilms 

en video’s volledig is opgedragen 

aan het bewegende beeld. En 

dan is er nog SCOPE Basel, dat 

70 internationale deelnemers 

verwelkomt uit de wereld van de 

hedendaagse kunst, design  en 

architectuur. Mocht al dat lekkers 

op beursvlak nog niet voldoende 

zijn om een trip naar Bazel te 

plannen, trekken de stadsmusea 

eenieder alsnog over de streep. 

Het Kunstmuseum pronkt met 

haar uitgebreide collectie teke-

ningen van Cézanne in de expo-

sitie ‘The Hidden Cézanne: From 

Sketchbook to Canvas’, Fondation 

Beyeler schenkt aandacht aan 

Wolfgang Tillmans, en Museum 

Tinguely stelt – samen met meer 

recent werk – ‘Cloaca’ van Wim 

Delvoye tentoon.

Ed van der Elsken, ‘België (Twins)’, 1968. © Annet Gelink Gallery. Te zien bij Annet Gelink Gallery (Amsterdam) op Art Basel.

Sofie Muller, ‘AL_XXIX 16’, 2016. Albast, 

ca. 26 x 17 x 18 cm. Te zien bij Martin 

Kudlek (Keulen) op VOLTA.
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1  Salle de ventes des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

3  ABS Veilingen - Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

6  Veilingzaal ‚t PAND – Kunst, antiek en 

religiosa

Wetteren – T 09/366 58 35

AMBERES – Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 99 69

MONT de PIETE – Juwelen 

Bruxelles - T 02/512 13 85

BEGUINAGE Salle des Ventes – Kunst en 

antiek

Bruxelles - T 02/218 17 42

8  Salle de ventes des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

Hôtel de Ventes LEGROS – Kunst en antiek 

Verviers - T 087/33 01 00

9  La Service de la Défense – Industriële 

keukentoestellen

Peutie - 02 701 67 37

La Service de la Défense – Gereedschap 

en divers materiaal

Evere - 02 701 67 37

10  JEAN ELSEN et ses fils – Numismatique 

général

Bruxelles – T 02/734 63 56

ABS Veilingen - Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

MONT de PIETE – Speciale verkoop van 

juwelen en horloges

Bruxelles - T 02/512 13 85

Native Auctions – Art africain, art 

moderne, art ancien, antiquités 

Bruxelles – T 02/514 04 42

11  PIERRE BERGE – Art belge et écoles 

du Nord

Bruxelles - T  02/504 80 30

MILLON & ASSOCIES – Bandes dessinées

Bruxelles – T 02/ 893 90 60 

12  AMBERES – Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 99 69

UCCLE ST JOB – Kunst, antiek, art déco

Bruxelles - T 02/372 92 19

13  MONT de PIETE – Juwelen 

Bruxelles - T 02/512 13 85

BA AUCTIONS – Oude meesters, moderne 

meesters, klassieke objecten en meubilair

Bruxelles – T 02/511 53 24

Carlo BONTE - Aziatica

Brugge - T 050/33 23 55

BEGUINAGE Salle des Ventes – Kunst en 

antiek

Bruxelles - T 02/218 17 42

13-14  VANDERKINDERE Hôtel de Ventes 

– Kunst en antiek

Bruxelles - T 02/344 54 46

14  Carlo BONTE – Europese kunst 

Brugge - T 050/33 23 55

14-15  DEBAVEYE – Kunst en antiek

Harelbeke - T 056/71 15 80 

15  Salle de ventes des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

17  LOUIZA AUKTION – Tableaux et 

sculptures, modernes, abstraits et 

contemporains

Bruxelles - T 02/503 66 45

LHOMME – Belangrijke bibliotheek en 

schilderijen van de Luikse school

Liège - T 04/223 24 63

HAYNAULT – Juwelen en zilverwerk

Bruxelles – T 02/842 42 43

ABS Veilingen - Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

17-19  D.V.C. – Kunst en antiek

Antwerpen - T 03/232 36 64

18  LEMPERTZ – China, Tibet, Nepal

Brussel - T 02/514 05 86

19  AMBERES – Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 99 69

CORNETTE dE SAINT CYR – L’avant-garde 

russe des années 80

Brussel – T 02/ 880 73 80 

ELYSEE Hôtel de Ventes – Kunst en antiek

Liège - T 04/221 09 09

ABC Veilingen – Burgerveiling 

Brussel – T 02/219 92 99

19-21  Galerie MODERNE – Kunst en antiek

Bruxelles - T 02/511 54 15

19-20  BERNAERTS – Kunst en antiek

Antwerpen - T 03/248 19 21

HORTA Hôtel de Ventes – Kunst en antiek

Bruxelles - T 02/741 60 60 

20  ELYSEE Hôtel de Ventes – 

Burgerveiling 

Liège - T 04/221 09 09

VANDERKINDERE Hôtel de Ventes - 

Burgerveiling

Bruxelles - T 02/344 54 46

Librairie Henri GODTS – Boeken, prenten 

en tekeningen

Bruxelles - T 02/647 85 48

BEGUINAGE Salle des Ventes – Kunst en 

antiek

Bruxelles - T 02/218 17 42

21-22  MOSAN Hôtel de Ventes – Kunst 

en antiek

Liège - T 04/344 91 70

22  Salle de ventes des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

23  VEILING SYLVIES wine auctions – 

Wijnen 

Antwerpen – T 03/776 90 77

24  ABS Veilingen - Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

Librairie FERRATON – Livres, gravures et 

photos

Bruxelles - T 02/538 69 17

24-25  ROB MICHIELS Auctions – 

Aziatische en Europese kunst

Brugge – T 0473/71 36 68

25  LEGIA AUCTION – Kunst en antiek 

Hannut – T 019/63 55 59

25-26  ROPS – Kunst en antiek

Namur - T 081/74 99 88

26  AMBERES – Kunst- en antiekveiling  

Antwerpen – T 03/226 99 69

CORNETTE dE SAINT CYR – Art 

Contemporain & Design

Brussel – T 02/ 880 73 80 

26  Galerie en Veilinghuis PICTURA – 

Inboedels, speelgoed, contemporaine kunst

Gentbrugge - T 0475/74 49 25

27  LOUIZA AUKTION – Vente d’art 

asiatique

Bruxelles - T 02/503 66 45

MILLON & ASSOCIES – Art moderne belge

Bruxelles – T 02/ 893 90 60 

BEGUINAGE Salle des Ventes – Kunst en 

antiek

Bruxelles - T 02/218 17 42

27-28  JORDAENS – Kunst en antiek 

Mortsel - T 03/449 44 30

28  La Service de la Défense – Zendmasten 

en pylonen

Middelkerke - 02 701 67 37

28-29  GALERIE ATHENA

Bruxelles - T 02/250 00 00

29  Salle de ventes des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

 J U LY
1  ABS Veilingen - Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

2-3  MONSANTIC – Kunst en antiek

Mons - T 065/73 94 00

3  AMBERES – Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 99 69

6  Salle de ventes des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

7  La Service de la Défense 

Grobbendonk - 02 701 67 37

8  ABS Veilingen - Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

10  AMBERES – Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 99 69

Salle de ventes des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

13  AMBERES – Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 99 69

15  ABS Veilingen – Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

22  ABS Veilingen - Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

24  AMBERES – Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 99 69

29  ABS Veilingen - Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

30-31  ROPS – Kunst en antiek 

Namur - T 081/74 99 88

31  AMBERES – Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 99 69

 AU G U S T
5  ABS Veilingen - Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

12  ABS Veilingen - Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

17  Salle de ventes des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

19  ABS Veilingen - Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

21  AMBERES – Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 99 69

ELYSEE Hôtel de Ventes – Kunst en antiek

Liège - T 04/221 09 09

22  ELYSEE Hôtel de Ventes – Burgerveiling 

Liège - T 04/221 09 09

24  Salle de ventes des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

26  ABS Veilingen - Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

28  AMBERES – Burgerveiling 

Antwerpen – T 03/226 99 69

29-30  JORDAENS – Kunst en antiek 

Mortsel - T 03/449 44 30

30-31  MOSAN Hôtel de Ventes – Vente 

bourgeoise 

Liège - T 04/344 91 70

31  Salle de ventes des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

 S E P T E M B E R
1  VEILING SYLVIES wine auctions – 

Wijnen 

Antwerpen – T 03/776 90 77

2  ABS Veilingen - Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

3-4  ROPS – Kunst en antiek 

Namur - T 081/74 99 88

7  Salle de ventes des Huissiers Justice – 

Deurwaarderstukken 

Brussel – T 02/513 34 47

9  ABS Veilingen - Deurwaarderstukken

Mechelen – T 015/24 26 00

 FRANCE
Paris
 DROUOT RICHELIEU
 J U N E

1  PIERRE BERGE – Haute Epoque & 

Curiosités

BOISGIRARD – Archeologie – Arts de 

l’orient – Orientalisme – Arts du Japon 

2  LOMBRAIL-TEUCQUAM – Tableaux et 

sculptures – Objets d’Art et de bel ameuble-

ment – Mobilier 

7  PIERRE BERGE – Bijoux Orfèvrerie 

POETTE & ASSOCIES – Art et antiques 

12  AGUTTES – Tableaux modernes & art 

contemporain

ARTCURIAL – Natural History, Taxidermy & 

Curiosities 

14  PIERRE BERGE – Tableaux, Mobilier et 

objets d’art cataloguée

ARTCURIAL – Succession of Mr L. – 

Paintings, drawings, sculptures, miniatures 

16  BOISGIRARD – Tableaux anciens-objets 

d’art-mobilier 

19  ARTCURIAL – Stamps, Numismatics, 

Ancient and Modern Weapons 

POETTE & ASSOCIES – Flacons de parfum

21  AGUTTES – Arts d’Asie 

26  CHAYETTE & CHEVAL – Horlogerie 

28  PIERRE BERGE – Bibliothèque de Pierre 

Bergé en assocation avec Sotheby’s

 J U LY
6  CHAYETTE & CHEVAL – Vente classique

 ATELIER RICHELIEU
 J U N E

20  PIERRE BERGE – Pierre Perrigault : 

Meubles et fonction & la SAD

21  PIERRE BERGE – Art moderne et 

contemporain

 HOTEL DES VENTES CORNETTE 

DE SAINT CYR
 J U N E

1  CORNETTE DE SAINT CYR – Arts 

d’Afrique, d’Amerique et des Mers du Sud

12  CORNETTE DE SAINT CYR – Art 

Contemporain  - Art Cinétique – Op’Art 

13  CORNETTE DE SAINT CYR – Art 

Impressioniste et moderne – Le surréalisme 

15  CORNETTE DE SAINT CYR – Grands vins 

et spiritueux 

17  CORNETTE DE SAINT CYR – Angelo Di 

Marco: l’atelier du fait divers 

19  CORNETTE DE SAINT CYR – Hermès 

Vintage – Photographie de collection 

20  CORNETTE DE SAINT CYR – Livres 

anciens et modernes – Manuscrits et 

autographes 

26  CORNETTE DE SAINT CYR – Arts 

décoratifs du XXe siècle – Design 

 J U LY
4  CORNETTE DE SAINT CYR – Haute 

Couture 

5  CORNETTE DE SAINT CYR – Art Moderne 

et Contemporain 

 GALERIE CHARPENTIER
 J U N E

6-7  SOTHEBYS – Art Contemporain

15  SOTHEBYS – Tableaux, Sculptures et 

Dessins Anciens et du XIXe siècle 

21  SOTHEBYS – Arts d’Afrique et d’Océanie 

22  SOTHEBYS – Arts d’Asie 

29  SOTHEBYS – Ginette et Alain Lesieutre, 

Collection Privée

 ESPACE TAJAN
 J U N E

1  TAJAN – Design

AUCTION Agenda
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16  TAJAN – Grands Vins et Spiritueux 

19  TAJAN – Arts d’Asie 

20  TAJAN – Bijoux – Montres de collection

22  TAJAN – Tableaux Anciens 

28  TAJAN – Art Moderne 

29  TAJAN – Art contemporain

 HÔTEL AMBASSADOR
 J U N E

7  ALDE – Numismatique

8  ALDE – Lettres et manuscrits autographes 

 PIASA RIVE GAUCHE
 J U N E

1  PIASA – Design: European spirit (1870-

1960) – Art+Design: de la Domus Nova au 

Pop, d’une collection

8  PIASA – Art Moderne Art Contemporain – 

Abstraction Radicale 

15  PIASA – Bijoux – Mobilier, Objet d’art, 

tableaux et dessins anciens – Exceptionnel 

ensemble de tapis du XVIe au XVIIIe siècle – 

Haute Epoque 

22  PIASA – Masters: Estampes et multiples 

des Maîtres modernes et contemporains 

– Design Selected – Hommage à Momcilo 

Milovanovic (1921-2013)

23  PIASA – Arts d’Asie 

29  PIASA – Ginette et Alain Lesieutre, 

Collection Privée 

 ARTPRECIUM
 J U N E

21  ARTPRECIUM – Art Moderne 

28  ARTPRECIUM – Affiches de collection 

 CHRISTIE’S
 J U N E

6  CHRISTIE’S – Jewels 

7-8  CHRISTIE’S – Art Contemporain 

13  CHRISTIE’S – Sculpture et Objects d’art 

européens 

17  CHRISTIE’S – Bande Dessinnée et 

Illustration 

20  CHRISTIE’S – Art d’Asie

 HÔTEL DES VENTES DE NEUILLY
 J U N E

13  AGUTTES – Tableaux anciens, mobilier 

et objets d’art

22  AGUTTES – Bijoux et perles fines 

23  AGUTTES – Horlogerie 

29  AGUTTES – Arts décoratifs du XXème 

 ARTCURIAL
 J U N E 

13  ARTCURIAL – Aeronautics – Collections 

from the Castle of Malicorne

14  ARTCURIAL – Books & Manuscripts 

19  ARTCURIAL – Asian Art 

20  ARTCURIAL – Fashion Arts 

21  ARTCURIAL – Fine Wine and Spirits 

 LOCAL SALES 
 J U N E

1  NOGENT SUR MARNE (94) - Hôtel des 

Ventes- Mes Lucien, Tailliez – Décorations 

militaires – Bibliothèque de Madame M. 

LYON (69) - Me de Baecque – Regard sur le 

XXe siècle : Art moderne et contemporain 

– Design 

BREST (29) - Mes Thierry & Lannon – Voiliers 

et vedettes, materiels nautiques, etc.

ENTZHEIM (67) – Strasbourg Enchères – 

Vente de mobilier 

3  COMPIEGNE (60) - Me Loizillon – Belle 

vente mobilière 

CANNES (06) - Me Besch – Collection du 

musée des automates

LA VARENNE ST HILAIRE (94) - Mes 

Lombrail-Teucquam – Collection de jeux 

anciens et de jouets en bois de Jean Helion

4  CANNES (06) - Me Besch – Vente des 

objets mythiques du casino Palm Beach 

6  CANNES (06) - Cannes Enchères – Vente 

courante  

7  LILLE (59) - Mercier & Cie – Vente de vins 

et spiritueux 

9  ENTZHEIM (67) – Strasbourg Enchères – 

Vente de vins 

10  LYON (69) - Aguttes – Automobiles de 

prestige – Vente d’été 

ENTZHEIM (67) – Strasbourg Enchères – 

Vente art populaire et peinture alsacienne 

11  VERSAILLES (78) - Me Pillon – Art et 

antiques – Mobilier 

CANNES (06) - Me Besch – Grands Vins & 

Alcools 

NICE (06) - Boisgirard – French Riviera 

Classic & Sport 

11-12  MONTBAZON (37) - Me Rouillac – 

29ème vente garden party

13  LYON (69) - Me de Baecque – Décoration 

– Militaria – Armes blanche et à feu

14  LYON (69) - Aguttes – Vins & Spiritueux 

15  NOGENT SUR MARNE (94) - Hôtel 

des Ventes- Mes Lucien, Tailliez – L’entier 

mobilier d’un appartement parisien 

CANNES (06) - Cannes Enchères – Vente 

art d’Asie 

16  CHAILLY-EN-BIÈRE (77) – Me Osenat – 

Vente courante 

CANNES (06) - Cannes Enchères – Vente 

mobilier et objets d’art 

NICE (06) - Boisgirard – Régionalisme 

16-17  LA VARENNE ST HILAIRE (94) - Mes 

Lombrail-Teucquam – Grands Vins 

17  VERSAILLES (78) - Me Pillon – Tapis – 

Tapisseries 

18  ENTZHEIM (67) – Strasbourg Enchères – 

Vente de Tableaux modernes 

FONTAINEBLEAU (77) – Me Osenat – 

Automobiles de collection – Automobilia 

19  LYON (69) - Me de Baecque – Mobilier et 

Objets d’art 

20  LYON (69) - Aguttes – Arts décoratifs 

Xxème 

CANNES (06) - Cannes Enchères – Vente 

de bijoux  

LYON (69) - Me de Baecque – Bijoux, 

Tableaux Anciens et Modernes 

25  ENTZHEIM (67) – Strasbourg Enchères – 

Vente cataloguées 

FONTAINEBLEAU (77) – Me Osenat – 

Meubles et Objets d’Art et de Décoration

VERSAILLES (78) - Me Pillon – Tableaux du 

XIXe siècle, impressionistes et modernes – 

Sculptures – Tapisseries 

LILLE (59) - Mercier & Cie – Grande vente 

cataloguée d’art classique

26  LILLE (59) - Mercier & Cie – Vente de 

bijoux et d’or 

27  LYON (69) - Aguttes – Bijoux et perles 

fines

CANNES (06) - Cannes Enchères – Vente 

courante 

29  NOGENT SUR MARNE (94) - Hôtel des 

Ventes- Mes Lucien, Tailliez – Par autorité de 

justice et à divers amateurs

LYON (69) - Me de Baecque – Art Nouveau 

& Art Déco

 J U LY
2  FONTAINEBLEAU (77) – Me Osenat 

– L’Empire à Fontainebleau, souvenirs 

historique

5  LYON (69) - Me de Baecque – Mobilier et 

Objets d’Art 

6  NOGENT SUR MARNE (94) - Hôtel 

des Ventes- Mes Lucien, Tailliez – L’entier 

mobilier d’une villa francilienne 

ENTZHEIM (67) – Strasbourg Enchères – 

Vente de mobilier 

LYON (69) - Me de Baecque – Or et Argent, 

Bijoux, Fantasie, Tableaux des XIXe et XXe 

siècles

8  FONTAINEBLEAU (77) – Me Osenat – 

L’Esprit du XXe siècle 

8-9  CANNES (06) - Cannes Enchères – 

Vente d’art moderne et contemporain

9  FONTAINEBLEAU (77) – Me Osenat – 

L’esprit du XIXème siècle

11  CANNES (06) - Cannes Enchères – Vente 

de bijoux  

15  DEAUVILLE (14) - Aguttes – Automobile, 

Bagagerie, Bijouw, Horlogerie, Art et 

Peinture Moderne

CANNES (06) - Me Besch – Grands Vins & 

Alcools 

17  MONTE CARLO – Artcurial – Fine 

Watches 

18  MONTE CARLO – Artcurial – Fine 

Jewellery 

CANNES (06) - Cannes Enchères – Vente 

mobilier, objets d’art, archéologie, art d’Asie 

et histoire naturelle  

19  MONTE CARLO – Artcurial – Hermès 

Summer Collection

20  NOGENT SUR MARNE (94) - Hôtel 

des Ventes- Mes Lucien, Tailliez – L’entier 

contenue de l’appartement de Mme D. et à 

divers amateurs

21  CHAILLY-EN-BIÈRE (77) – Me Osenat – 

Vente Courante 

22  CANNES (06) - Cannes Enchères – Vente 

d’armes et souvenirs historique  

23  FONTAINEBLEAU (77) – Me Osenat – 

Meubles et Objets d’Art et de Décoration

CANNES (06) - Cannes Enchères – Vente de 

Cannes de collection et franc-maçonnerie 

28-29  CANNES (06) - Cannes Enchères – 

Vente de grands vins et alcools fins 

 AU G U S T
1  CANNES (06) - Cannes Enchères – Vente 

de bijoux 

13  BIARRITZ (64) - Me Girard – Vente bijoux 

– Vente tableaux anciens, contemporains, 

objets d’art, mobilier, design - Hôtel du 

Palais Biarritz

 S E P T E M B E R
1  LYON (69) - Aguttes – Chasse, armes, 

militaria, souvenirs historique

2  BEAULIEU – Bonhams – The Beaulieu Sale 

10  CHANTILLY (60) – Bonhams – The 

Chantilly Sale

 UNITED KINGDOM
 London  
 J U N E 

5  CHRISTIE’S King Street – Russian Art 

6  SOTHEBY’S NB – Russian Pictures – 

Russian Works of Art, Fabergé & Icons – 19th 

Century European Paintings

CHRISTIE’S King Street – Opulence Silver, 

Gold Boxes, 19th Century Furniture & Works 

of Art

7  PHILLIPS – Photographs – Evening & Day 

Editions

BONHAMS Knightsbridge – European 

Collections 

BONHAMS NB – The Russian Sale 

SOTHEBY’S NB – The Library of William 

O’Brien – Fine Jewels 

CHRISTIE’S SK – Five Private Collections 

8  CHRISTIE’S King Street – Fine & Rare 

Wines

12  SOTHEBY’S NB – Ancient Marbles: 

Classical Sculpture and Works of Art – 

Modern & Post-War British Art 

CHRISTIE’S King Street – Handbags & 

Accessoires 

13  BONHAMS Knightsbridge – Decorative 

Arts from 1860

CHRISTIE’S King Street – Important Jewels 

14  BONHAMS Knightsbridge – Jewellery – 

Fine Books and Manuscripts 

BONHAMS NB – Modern British and Irish 

Art – Fine European Ceramics 

SOTHEBY’S NB – Finest and Rarest Wines 

CHRISTIE’S SK – Interiors 

15  DREWEATTS & BLOOMSBURY – 

Vintage Posters 

21  BONHAMS NB – Fine Watches and 

Wristwatches 

SOTHEBY’S NB – Impressionist & Modern 

Art – Actual Size 

CHRISTIE’S SK – Jewellery 

22  BONHAMS NB – Impressionist and 

Modern Art 

SOTHEBY’S NB – Impressionist & Modern 

Art

27  BONHAMS NB – Prints and Multiples 

27-28  CHRISTIE’S King Street – 

Impressionist and Modern Art

28  BONHAMS Knightsbridge – 

Entertainment Memorabilia 

CHRISTIE’S King Street – Impressionist and 

Modern Works on Paper

28-29  SOTHEBY’S NB – Contemporary Art

29  DREWEATTS & BLOOMSBURY – The 

Erotica Sale: Books, Works on Paper & 

Photographs

BONHAMS NB – Post-War & Contemporary 

Art 

29-30 PHILLIPS – 20th Century & 

Contemporary Art

 J U LY
4  BONHAMS Knightsbridge – British and 

European Art

CHRISTIE’S King Street – European 

Furniture and Works of Art 

5  BONHAMS Knightsbridge – Prints and 

Multiples 

BONHAMS NB – Old Master Paintings – Fine 

Clocks 

SOTHEBY’S NB – Old Master & British Works 

on Paper – Treasures 

CHRISTIE’S King Street – Antiquities – Old 

Master & British Drawings on Paper

5-6  SOTHEBY’S NB – Old Masters

6  DREWEATTS & BLOOMSBURY – Western 

and Oriental Manuscripts and Miniatures 

BONHAMS NB – Antiquities 

SOTHEBY’S NB – George Daniels, 20th 

Century Innovator – Old Master Sculpture & 

Works of Art 

CHRISTIE’S King Street – The Exceptional 

Sale 

6-7  CHRISTIE’S King Street – Old Masters

11  BONHAMS Knightsbridge – Modern 

British and Irish Art 

SOTHEBY’S NB – English Literature, History, 

Children’s Books & Illustrations

CHRISTIE’S King Street – Victorian, Pre-

Raphaelite and British Impressionist Art 

12  SOTHEBY’S NB – Finest and Rarest 

Wines – 19th and 20th Century Sculpture 

CHRISTIE’S King Street – Printed Books 

and Manuscripts 

13  DREWEATTS & BLOOMSBURY – 

Caricatures 

BONHAMS NB – Fine and Rare Wines 

SOTHEBY’S NB – Victorian, Pre-Raphaelite 

& British Impressionist Art 

CHRISTIE’S King Street – 19th Century 

European & Orientalist Art 

19  BONHAMS Knightsbridge – Jewellery 

CHRISTIE’S SK – Interiors 

25-26  BONHAMS Knightsbridge – Home 

and Interiors

  LOCAL SALES 
 J U N E

4  GREENWICH - Bonhams – Greenwich 

Concours d’Elegance Auction 

6  NEWBURY – Dreweatts & Bloomsbury 

– Interiors: Pictures, Ceramics and Asian 

Works of Art

7  NEWBURY – Dreweatts & Bloomsbury – 

Interiors: Furniture, Rugs, Clocks and Works 

of Art

SELSDON – Catherine Southon  

EDINBURGH - Bonhams – Whisky Sale 

13  WEST SUSSEX – Summerplace Auctions 

– Garden, Natural History & Tribal Art

14  NEWBURY – Dreweatts & Bloomsbury – 
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Jewellery, Silver and Luxury Accessoires 

EDINBURGH - Bonhams – Home and 

Interiors 

22  NEWBURY – Dreweatts & Bloomsbury – 

Books and Works on Paper

27-28  NEWBURY – Dreweatts & 

Bloomsbury – The Fine Sale

30  CHICHESTER – Bonhams – The 

Goodwood Festival of Speed Sale – 

Collector’s Motor Cars and Automobilia

 J U LY
12  NEWBURY – Dreweatts & Bloomsbury 

– Fine Jewellery, Watches, Silver and Objets 

of Vertu

EDINBURGH - Bonhams – Asian Art 

 S E P T E M B E R
9  CHICHESTER – Bonhams – Goodwood 

Revival

 AUSTRIA
 J U N E

1  WIEN - Dorotheum – Palais – Jewellery – 

Contemporary Art II

2  WIEN - Dorotheum – Palais – Wrist and 

Pocket Watches 

7  KLAGENFURT - Dorotheum – Art, 

antiques and jewellery 

8  GRAZ - Dorotheum – Antiques and art

WIEN - Dorotheum – Palais – Stamps  

ST POLTEN - Dorotheum – Art, antiques and 

jewellery 

9  GRAZ - Dorotheum – Antiques and art 

12  WIEN - Dorotheum – Palais – 

Autographs, manuscripts, certificates 

13  WIEN - Dorotheum – Palais – Silver

16  WIEN - Dorotheum – Palais – Exquisite 

jewellery 

20  WIEN - Dorotheum – Palais – Design – 

Design first 

22  WIEN - Dorotheum – Palais – Glass and 

porcelain 

23  WIEN - Dorotheum – Palais – Exclusive 

diamonds and gems 

26  WIEN - Dorotheum – Palais – Antique 

Arms, Uniforms and Militaria 

27  WIEN - Dorotheum – Palais – Modern 

and Contemporary Art 

29  WIEN - Dorotheum – Palais – Exquisite 

jewellery – 19th Century Paintings and 

Watercolours

30  WIEN - Dorotheum – Palais – Toys

 DENMARK
 J U N E

7  KOPENHAGEN - Bruun Rasmussen – 

Museumbygningen – Copenhagen Photo 

Festival auction 

-9  BREDGADE – Bruun Rasmussen – 

International paintings, antiques and 

modern art

 GERMANY 
 J U N E

1  KOLN - Lempertz – Contemporary Art 

BERLIN -Villa Grisebach – Orangerie: 

selected objects – Selected Works 

2  BERLIN -Villa Grisebach – Modern Art – 

Pablo Picasso – Ceramics – Contemporary 

Art 

-3  BERLIN -Villa Grisebach – Modern 

Art, Contemporary Art, 19th Century Art, 

Photography, orangerie

3  BERLIN -Villa Grisebach – Art and 

antiques 

8  MUNCHEN - KettererKunst – Modern 

Art – Post War

KOLN - Van Ham – Netsuke 

9  KOLN - Lempertz – India, Sout-East Asia, 

Japan 

BERLIN - Jeschke, Hauff & van Vliet – Old 

and Modern Art, Modern Photography, 

Antiques 

10  MUNCHEN - KettererKunst – Modern Art 

– Post War – Contemporary Art 

13  KOLN - Van Ham – Discoveries 

14  KOLN - Van Ham – Asian Art 

16-17  SALZBURG – Nagel – Special Sale – 

Fine Asian Art

18  KOLN - Lempertz – China, Tibet/Nepal 

27  MUNCHEN - Quittenbaum – Bauhaus – 

German Design 

28  MUNCHEN - Quittenbaum – Design 

29  STUTTGART - Nagel – Fine Arts & 

Antiques

30  MUNCHEN - Gorny & Mosch – Ancient 

Art 

 J U LY
1  ZWIESEL - Dr. Fischer – Glass Sale 

4  MUNCHEN - Neumeister – Jewellery

5  MUNCHEN - Neumeister – Fine art

6  MUNCHEN - Hampel - Art, Antiques

14  BERLIN - Jeschke, Hauff & van Vliet – 

Rare Books, Prints & Historical Photography

 THE NETHERLANDS
 J U N E

-2  HAARLEM - Bubb Kuyper – Boeken en 

prenten

T. 023-5323986 

8  MIDDELBURG - Zeeuws Veilinghuis – 

Indonesische schilderijen

T. 0118-650680

9  MIDDELBURG - Zeeuws Veilinghuis – 

Europese schilderijen, kunst en antiek

T. 0118-650680

9-11  HILVERSUM - van Spengen – Kunst 

en antiek

T. 035-6400989

9-12  MAASTRICHT - Venduehuis Dickhaut 

– Kunst en antiek

T. 43-3213095

12  AMSTERDAM – AAG – Moderne en 

hedendaagse kunst

T. 020-3012950

ROTTERDAM - Vendu Notarishuis – Design

T. 010-4118544 

AMSTERDAM - Christie’s – The former 

Kamerbeek Collection

T. 020 57 55 255 

12-16  SNEEK - Ald Fryslân – Kunst en antiek

T. 0515-445522

13  AMSTERDAM - Christie’s – 19th & 20th 

Century Art 

T. 020 57 55 255 

16-19  MAASTRICHT - Venduehuis Dickhaut 

– Kunst en antiek

T. 43-3213095

18  AMSTERDAM – AAG – Wijn

T. 020-3012950

18 e.v.d. DIEMEN - Amsterdams 

Venduehuis De Eland - De Zon – Kunst en 

Antiek

T. 020-6230343

21-  AMSTERDAM - De Zwaan – Kunst en 

antiek

T. 020-6220447

26  AMSTERDAM – AAG –19e eeuwse 

schilderijen en Oude Meesters

T. 020-3012950

26 e.v.d. DEN BOSCH - Korst-Van Der Hoef 

Veilingen – Kunst en antiek

T. 073-6131886 

26-29  ARNHEM - Derksen – Kunst en antiek

T. 026-4421498

27  AMSTERDAM - Christie’s – 19th Century 

Art

T. 020 57 55 255 

27-29  DEN HAAG - Venduehuis Der 

Notarissen – Kunst en antiek

T. 070-3658857

27-30  HAARLEM - Oprechte Veiling – Kunst 

en antiek

T. 023-5319408

27-  LEIDEN - Onder de Boompjes – Kunst 

en antiek

T. 071-5145832

29-30  UTRECHT - Venduhuis Utrecht – 

Kunst en antiek

T. 030-2310190 

 J U LY
-2  LEIDEN - Onder de Boompjes – Kunst 

en antiek

T. 071-5145832

-4  AMSTERDAM - De Zwaan – Kunst en 

antiek

T. 020-6220447

4 e.v.d. SAPPEMEER - Veilinghuis Omnia – 

Kunst, antiek en curiosa

T. 0598-392592

7 e.v.d. DEN BOSCH - Korst-Van Der Hoef 

Veilingen – Kunst en antiek 

T. 073-6131886

9  UTRECHT – Peerdeman – Kunst en antiek

T. 030-2610485

14-15  ENSCHEDE – Twents Veilinghuis – 

Kunst en antiek

T. 053-4351488

 AU G U S T
28-31  SNEEK - Ald Fryslân – Kunst en antiek

T. 0515-445522

30-31  DEN HAAG - Venduehuis Der 

Notarissen – Kunst en antiek

T. 070-3658857

 S E P T E M B E R
2  BRUMMEN - Bouwman & Bouwman – 

Speelgoed 

T. 0575-560393 

 SWITZERLAND
 J U N E

1  GENEVA - Sotheby’s – Fine Jewels 

7  ZURICH - Christie’s – Swiss Art 

13  ZURICH - Koller – Asian Art: Himalaya, 

China 

14  ZURICH - Koller – Asian Art: Japan, India, 

South-East Asia

27  ZURICH - Koller – Art Deco & Art 

Nouveau – Design 

ZURICH - Sotheby’s – Swiss Art – Swiss Made 

29  ZURICH - Koller – Jewellery – 

Wristwatches & Pocketwatches 

30  ZURICH - Koller – Swiss Art – 

Impressionist & Modern Art 

 J U LY
1  ZURICH - Koller – Photography – PostWar 

& Contemporary – Prints & Multiples

 OVERSEAS
 J U N E

1  HONG KONG - Sotheby’s – Qing dynasty 

jades from a Hong Kong Collection – 

Chinese Art

5  LOS ANGELES - Bonhams – Coins and 

Medals 

SAN FRANCISCO - Bonhams – Native 

American Art 

5-6  LOS ANGELES - Bonhams – The Elegant 

Home – Select Furniture, Silver, 

Decorative and Fine Arts 

6  NEW YORK - Phillips – Design 

HONG KONG – Bonhams – Modern and 

Contemporary Art 

SYDNEY – Bonhams – Australian Art and 

Aboriginal Art 

NEW YORK – Bonhams – Modern & 

Contemporary Prints & Multiples 

NEW YORK - Sotheby’s – Important Design 

– The Estate of Carol Ferranti: Masterworks 

by Tiffany Studios 

NEW YORK - Antiquorum – Important 

Modern & Vintage Timepieces 

7  NEW YORK – Bonhams – Fine Books and 

Manuscripts 

NEW YORK - Sotheby’s – Important Watches 

NEW YORK - Christie’s Rockefeller Center 

– Design 

8  NEW YORK - Sotheby’s – Master Paintings 

– Impressionist & Modern Art 

9  NEW YORK - Sotheby’s – Collections 

12  SAN FRANCISCO - Bonhams – Antique 

Arms & Armour and Modern Sporting Guns

LOS ANGELES – Bonhams – Fine Writing 

Instruments 

13  LOS ANGELES – Bonhams – California 

Jewels 

NEW YORK - Sotheby’s – Fine Books & 

Manuscripts, Including Americana

13-14  NEW YORK - Christie’s Rockefeller 

Center – Living with Art

14  NEW YORK – Bonhams – The Marine 

Sale 

15  NEW YORK - Christie’s Rockefeller Center 

– Fine Printed Books & Manuscripts – The 

Metropolitan Opera Guild Collection – The 

Ornithological Library of Gerald Dorros

20  SAN FRANCISCO - Bonhams – Snuff 

Bottles – Fine Asian Works of Art 

NEW YORK - Christie’s Rockefeller Center – 

Magnificent Jewels 

21  SAN FRANCISCO – Bonhams – Asian 

Decorative Works of Art 

NEW YORK – Bonhams – Modern 

Decorative Art & Design 

NEW YORK - Christie’s Rockefeller Center – 

Rare Watches and American Icons 

22-23  NEW YORK - Christie’s Rockefeller 

Center – Finest and Rarest Wines 

26-27  NEW YORK - Christie’s Rockefeller 

Center – Modern British & Irish Art

 J U LY
6  NEW YORK - Antiquorum – Important 

Modern & Vintage Timepieces 

8  HONG KONG - Antiquorum – Important 

Modern & Vintage Timepieces 

19  NEW YORK – Bonhams – Space History, 

including Aviation 

20  NEW YORK - Sotheby’s – Space 

Exploration 

 AU G U S T
1  LOS ANGELES – Bonhams – California 

and Western Paintings and Sculpture 

18  HONG KONG – Bonhams – Whisky 

18-19  MONTEREY - Sotheby’s – RM 

Sotheby’s: Monterey 

 S E P T E M B E R
3  LOS ANGELES – Bonhams – Coins and 

Medals

ONLINE
 J U N E

-1  BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-

rasmussen.dk – Paintings, works of art and 

design

ARTPRECIUM – www.artprecium.com – 

Livres anciens et de collection

-5  SOTHEBY’S - www.sothebys.com – The 

Ballyedmond Collection Part II: Gentlemen’s 

Accessories 

5-11  BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-

rasmussen.dk – Paintings, works of art, 

design, coins and wine 

-7  MILLON – www.nl.millon-belgique.com 

– Vins et spiritueux 

5-11  BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-

rasmussen.dk – Paintings, works of art, 

design, coins and wine 

12-18  BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-

rasmussen.dk – Russia, paintings, works of 

art, design and stamps 

-13  SOTHEBY’S - www.sothebys.com – 

Summertime Jewels

13-22  CHRISTIES – www.christies.com – 

Handbags & Acessoires 

13-27  CHRISTIES – www.christies.com – 

Christie’s Watches 

14-21  CHRISTIES – www.christies.com – 

Christie’s Jewels 

15-22  CHRISTIES – www.christies.com – 

From Artist to Woodblock: Japanese Prints

19-25  BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-
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FAIR Agenda
 BELGIUM

 J U N E
Till 25/06  MONS – Triennale internationale 

de l’affiche politique – Mons Memorial 

Museum 

Till 03/09  SINT-NIKLAAS – Biënnale 

kleingrafiek – Internationaal Exlibriscentrum 

03-05  FRONVILLE – Brocante de charme – 

Château de Deulin

07-11  BRUSSEL – Cultures. The World Arts 

Fair – Zavel 

08-11  BRUSSEL – Paris Tableau – La 

Patinoire Royale 

25/06-10/09  LA LOUVIERE – ARTour – 

several locations 

28/06-02/07  MECHELEN – D.ART 

kunstroute – several locations

30/06-17/09  GENT – 80 Days of Summer – 

several locations

 J U LY
01/07-03/09  WATOU – Kunstenfestival van 

Watou – several locations 

02  BRUGGE – Rommelmarkt Zandfeesten – 

‘t Zand, Beursplein and Koning Albertpark

21-23  CINEY – Ciney Antiquités – Ciney Expo

 AU G U S T
02-04  DE HAAN – Grote brocanterie Belle 

Epoque – Parkdomein La Potinière

05-15  KNOKKE – Art Nocturne Knocke – CC 

Scharpoord and Hotel La Reserve 

05-27  MARCHIN/TAHIER – 8° Biennale de 

photographie en Condroz – several locations 

06  BRUGGE – Rommelmarkt Zandfeesten – 

‘t Zand, Beursplein and Koning Albertpark

19-20  TEMPLOUX – Brocante de Temploux 

– open air

 S E P T E M B E R
03  SINT-DENIJS-WESTREM – Otto & Otto – 

Kasteeldreef Kasteel Borluut 

07-10  BRUSSEL – Art on Paper – BOZAR

09-30  BRUSSEL – Design September – 

several locations 

 AUSTRALIA

 AU G U S T
11-13  DARWIN – Darwin Aboriginal Art Fair 

– Darwin Convention Centre

 S E P T E M B E R
06-09  MELBOURNE – Spring 1883 – The 

Establishment

07-10  SYDNEY – Sydney Contemporary – 

Carriageworks

 AUSTRIA

 J U N E
09-11  PÖGGSTALL – Kunst & 

Antiquitätenmesse – Festhalle 

WIEN – Fesch’Markt – Ottakringer Brauerei

21/06-01/10  WIEN – Vienna Biennale – 

several locations 

22-25  SALZBURG – ART Salzburg 

Contemporary & Antiques International – 

Salzburg Exhibition Center 

30/06-02/07  GMUNDEN – Kunst & 

Antiquitätenmesse – Toscane Congress

 J U LY
07-09  VORARLBERG – Fesch’Markt – 

Pförtnerhaus Feldkirch

21-23  DORNBIRN – Art Bodensee – Messe 

 AU G U S T
05-27  SALZBURG – Art Salzburg – Sala 

Terrena

12-15  BAD AUSSEE – Kunst & 

Antiquitätenmesse – Kurhaus 

12-20  SALZBURG – Art & Antique – 

Residenzhof Salzburg

 BRASIL

 AU G U S T
23-27  SAÕ PAOLO – sp-arte/foto – 

Shopping JK Iguatemi 

 CANADA

 J U N E
16-18  TORONTO – Toronto Art Book Fair – 

Artscape Youngplace

28/06-02/07  MONTREAL – Festival 

International Montréal en Arts – Rue Sainte-

Catherine

 S E P T E M B E R
07/09-14/10  MONTRÉAL – Le Mois de la 

Photo à Montréal – several locations 

 CHINA 

 J U N E
Till 10/06  HONG KONG – Asia Week Hong 

Kong – several locations

 COLOMBIA

 J U N E
11-18  MANIZALES – ISEA International 

symposium on electronic art – Universidad 

de Caldas 

 DENMARK 

 J U N E
21/04-27/08  HERNING – Socle du Monde 

Biennale – Heart Herning Museum of 

Contemporary Art 

 AU G U S T
31/08-02/09  COPENHAGEN – Code Art Fair 

– Bella Center  

 S E P T E M B E R
01-03  COPENHAGEN – Chart Art Fair – 

Kunsthal Charlottenborg

 FINLAND

 S E P T E M B E R
03-17  HELSINKI – Habitare – Messukeskus 

07-17  HELSINKI – Helsinki Design Week – 

several locations

 FRANCE

 J U N E
Till 03/06  PARIS – Extraordinaire – Carré 

Rive Gauche 

PARIS – Art Saint-Germain-des-Prés – 

quartier Saint-Germain-des-Prés

Till 24/09  CHAUMONT –  Biennale de 

design graphique – Centre international du 

graphisme 

02-04  PARIS – Expo4Art – Halle des Blancs 

Manteaux

FONTAINEBLEAU – Festival de l’histoire de 

l’art – several locations

03/06-30/09  LA GACILLY – Festival Photo – 

several locations

05  REIMS – Puces de Reims – Halles du 

Boulingrin

08-18  PARIS – Parcours Saint-Germain – 

several locations 

08/07-17/09  CHATEAUROUX – Biennale de 

ceramique contemporaine - Musée-Hôtel 

Bertrand + Couvent des Cordeliers 

09-11  PARIS – Art Shopping – Caroussel du 

Louvre

10  STRASBOURG – Marché Européen de 

la Brocante et de la Collection du Broglie – 

Place Broglie

17/06-17/09  OCCITANIE/PYRENEES-

MEDITERRANEE – In situ. Patrimoine et art 

contemporain – several locations 

18  MARSEILLE – Journée antiquités 

brocante – Rue Edmond Rostand

19  AVIGNON – Avignon Antiquités – Parc 

des Expositions de Châteaublanc-Aéroport

29/06-02/07  PARIS – Journées de la 

céramique – Place St. Sulpice

 J U LY
03/07-24/09  ARLES – Les Rencontres d’Arles 

Photographie – several locations

22/07-20/08  SAINT YRIEIX LA PERCHE – 

Salon de l’aquarelle – several locations

 AU G U S T
10-20  FAYENCE – Salon des Antiquaires – 

Grand Jardin de Fayence

11-15  L’ISLE SUR LA SORGUE – Antiques Art 

& You – several locations

25-27    MARSEILLE – Art-O-Rama – La 

Cartonnerie, La Friche la Belle de Mai

26-27  MARSEILLE – Pareidolie Salon 

International du Dessin Contemporain – 

Château de Servières

 S E P T E M B E R
02  STRASBOURG – Marché Européen de 

la Brocante et de la Collection du Broglie – 

Place Broglie

02-03  LILLE – Grande Braderie de Lille – city 

centre 

02-17  PERPIGNAN – Visa pour l’image. 

Festival International du photojournalisme – 

several locations

07-10  ROUEN – Les Puces rouennaises – Parc 

Expo

08-12  PARIS – Maison&Objet – Paris Nord 

Villepinte

08-16  PARIS – Design Week – several 

locations

09-10  SARS-POTERIES – Journée du Verre 

et de la Perle – Salle des fêtes, maison des

associations et chapiteau

 GERMANY

 J U N E
Till 05/06  LIST AUF SYLT – Art.3000 – Neue 

Bootshalle

10/06-17/09  KASSEL – Documenta 14

10/06-01/10  MÜNSTER – Skulptur Projekte 

– several locations 

23-25  EUPEN – Artpul – Alter Schlachthof

24-25  BERLIN – Textile Art Berlin – Phorms-

Carmpus Berlin-Mitte

 J U LY
07-09  PULHEIM – Artpul – Walzwerk 

Pulheim

14-16  BERLIN – Miss Read – Haus der 

Kulturen der Welt

22-23  LIST AUF SYLT – Chrono.Sylt – Neue 

Bootshalle

28/07-06/08  LIST AUF SYLT – Art.Sylt – 

rasmussen.dk – Paintings, works of art, 

design, books, coins and wine 

19-29  CHRISTIES – www.christies.com – 

Picasso Ceramics 

20-30  CHRISTIES – www.christies.com – 

Impressionist & Modern

22-29  CHRISTIES – www.christies.com – 

Mingei Art of Japan

26-29  BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-

rasmussen.dk – Paintings, works of art and 

design 

 J U LY
3-4  VAN ZADELHOFF - www.vanzadelhoff.

nl 

3-9  BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-

rasmussen.dk – Paintings, works of art, 

design, coins and wine 

6  TAJAN – www.tajan.com – Intérieur 

6-13  CHRISTIES – www.christies.com – 

Albert Einstein. 50 letters to Michele Besso

8-9  NOTARISHUIS ARNHEM - www.

notarishuis-arnhem.nl

13-20  CHRISTIES – www.christies.com – 

The Art of China

13-27  CHRISTIES – www.christies.com – 

Christie’s Watches 

17-24  DREWEATTS & BLOOMSBURY –  

www.bloomsburyauctions.com – Wine 

18-  CHRISTIES – www.christies.com – 

Christie’s Wine-NYC: The All American Sale

31-  BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-

rasmussen.dk – Paintings, works of art, 

design, coins and wine

 AU G U S T
-1  CHRISTIES – www.christies.com – 

Christie’s Wine-NYC: The All American Sale

-6  BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-

rasmussen.dk – Paintings, works of art, 

design, coins and wine 

7-13  BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-

rasmussen.dk – Paintings, works of art, 

design and stamps 

14-20  BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-

rasmussen.dk – Paintings, works of art, 

design, coins and wine 

21-24  BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-

rasmussen.dk – Paintings, works of art and 

design 

28-  BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-

rasmussen.dk – Paintings, works of art, 

design, coins and wine

 S E P T E M B E R
-3  BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-

rasmussen.dk – Paintings, works of art, 

design, coins and wine

4-5  VAN ZADELHOFF - www.vanzadelhoff.

nl

4-10  BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-

rasmussen.dk – Paintings, works of art, 

design and stamps   
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Neue Bootshalle

29-30  ENDINGEN – Internationale 

Kunsttage – Stadthalle 

 AU G U S T
04-06  BERLIN – Art Essenz – Sony Center

11/08-17/09  LIST AUF SYLT – Antika Sylt – 

Neue Bootshalle

25-27  FURTWANGEN – Antik Uhrenbörse – 

Hochschule Furtwangen University

26-27  DORSTEN – FineArts – Schloss 

Lembeck

 S E P T E M B E R
01-03  WOTERSEN – Kunst & Antiquitäten – 

Schloss Wotersen

08-10  DÜSSELDORF / KÖLN – Open 

Galleries – several locations

HANNOVER – Antique & Kunstsalon 

Herrenhausen – Herrenhäuser Gärten

09/09-05/11  MANNHEIM-

LUDWIGSHAVEN-HEIDELBER – Biennale 

für aktuelle Fotografie 

 GREECE

 J U N E
Till 16/07  ATHENE – Documenta 14

 GUADELOUPE

 J U N E
16-18  GUADELOUPE – Pool Art Fair – 

Terminal de Croisière

 HUNGARY

 S E P T E M B E R
09-10  BUDAPEST – Gallery Weekend 

Budapest – several locations

 INDONESIA

 J U LY
29-30  JAKARTA – Art Jakarta – The Ritz-

Carlton

 AU G U S T
11-13  JAKARTA – Art Stage Jakarta – 

Sheraton Grand Jakarta Gandaria City hotel 

 ITALY

 J U N E
13/05-26/11  VENEZIA – Biennale di Venezia 

– several locations

17-18  ASCOLI PICENO – Mercatino 

Antiquario – city centre

23-26  SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 

L’antico e le Palme – Isola Pedonale

 J U LY
08-23  PENNABILLI – Mostra Mercato 

Nazionale d’Antiquariato – Palazzo Olivieri, 

Piazza Montefeltro

 AU G U S T
04-06  MILANO MARITTIMA – L’antico e le 

Palme – Rotonda I Maggio

18-21  SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 

L’antico e le Palme – Isola Pedonale

  JAPAN

 J U LY
08-09  OSAKA – Art Osaka – Hotel Granvia

 LITHUANIA

 J U N E
08-11  VILNIUS – Art Vilnius – Litexpo 

Exhibition and Congress Centre

 

NETHERLANDS

 J U N E
16/05-24/09  RIJSWIJK – Textiel Biënnale – 

Museum Rijswijk 

02-05  ZEIST – Kunst- en Antiekevenement 

– Slot Zeist

04  LEIDEN – Japanmarkt – Sieboldhuis 

Japanmuseum 

05  SCHOONHOVEN – Nationale zilverdag – 

several locations

07-09  ROTTERDAM – Design District – Van 

Nellefabriek 

09-11  DRIEBERGEN – Het Juweel – 

Buitenplaats Sparrendaal 

LAREN – Art Laren – Brink

16-18  ZAANDAM – ARTzaanstad – 

Hembrugterrein 

17-25  SCHOUWEN – Kunstschouw – several 

locations 

25  AMSTERDAM – Zomermarkt: Antiek op 

de gracht – Elandsgracht 

 J U LY
14/07-04/11  MIDDELBURG – Façade – 

several locations 

15-16  DELFT – Delft Ceramica – Markt

16  AMERONGEN – Brocante-, Antiek- en 

Kunstmarkt – Kasteel Amerongen 

 AU G U S T
25-26  AMSTERDAM – Amsterdam 

International Art Fair – Beurs van Berlage 

26-27  DEN HAAG – Haagsche Kunst & 

Antiekdagen – Lange Voorhout

 S E P T E M B E R
01-03  HOORN – Hoorn Kunst & Cultuur – 

several locations

08-10  LEERDAM – Nationale Glasdagen 

Leerdam – De Zuidwal

09  WORKUM – ARTWORKum – Merk 

 NORWAY

 J U N E
17/06-11/10  MOSS - Momentum 9 Biennial – 

Momentum kunsthall & Galleri F 15 

 AU G U S T
30/08-02/09  OSLO – Oslo Design Fair – 

Norges Varemesse

 S E P T E M B E R
01/09-01/10  LOFOTEN – International Art 

Festival – Kabelvåg 

  PUERTO RICO

 J U N E
01-04  SAN JUAN – MECA – Conservatorio 

de Música

 ROMANIA 

 J U N E
Till 18/06  BUCHAREST – Art Safari – 

Kretzulescu Galleries

 RUSSIA

 J U N E
07-11  MOSCOW – VERA World Fine Art 

Festival – Manege Exibition Center

 S E P T E M B E R
08-10  MOSCOW – Cosmoscow – Gostiny 

Dvor 

 SOUTH-AFRICA

 J U LY
14-17  JOHANNESBURG – Turbine Art Fair – 

Turbine Hall

 S E P T E M B E R
08-10  JOHANNESBURG – FNB Joburg Art 

Fair – Sandton Convention Centre  

 SOUTH-KOREA 

 J U N E
02-05  BUSAN – Art Busan – BEXCO 

Exhibition Hall

 AU G U S T
24-27  SEOUL – AHAF Asia Hotel Art Fair – 

Grand Intercontinental Seoul Parnas 

 SPAIN

 J U N E
31/05-27/08  MADRID – PhotoEspaña – 

several locations 

06-14  BARCELONA – Barcelona Design 

Week – several locations

09-11  MALAGA – Art & Breakfast – Room 

Mate Larios

30/06-02/07  MALAGA – Art Fair Málaga – 

Palacio de ferias y congresos

 J U LY
15-19  SANTANDER – Art Santander – 

Palacio de Exposiciones y Congresos

28/07-02/08  MARBELLA – Art Marbella – 

Palacio de ferias, congresos y exposiciones

 SWEDEN 

 J U LY
27-30  HELSINGBORG – Antikmässa Konst – 

Helsingborg Arena

 S E P T E M B E R
09/09-19/11  GÖTEBORG – GIBCA Göteborg 

International Biennial for Contemporary Art – 

several locations 

 SWITZERLAND 

 J U N E
12-17  BASEL – Volta 13 – Markthalle 

13-18  BASEL – Design Miami/Basel – Messe 

Basel

BASEL – Scope Art Show – Scope Haus 

Webergasse 34 

BASEL – Liste – Burgweg 15 

BASEL – Selection Art Fair – Basel Art Center

BASEL – The-solo-project – Zu den Hirzen  

14-17  BASEL – I Never Read, Art Book Fair 

– Kaserne 

14-18  BASEL – Photo Basel – Volkshaus 

15-18  BASEL – Art Basel – Messe Basel

BASEL – Rhy Art Fair – Rhypark 

 AU G U S T
25/08-03/09  ST.MORITZ – St.-Moritz Art 

Masters – Via Maistra 24

 TAIWAN 

 J U N E
30/06-02/07  TAIPEI –Art Formosa – 

Songshan Cultural and Creative Park eslite 

hotel

 UNITED ARAB EMIRATES

 J U N E
Till 12/06  SHARJAH – Sharjah Biennial – 

several locations

 UNITED KINGDOM

 J U N E
29/05-04/06  LONDON – Block Universe. 

Performance Arts Festival – several locations

01-02  NEWARK – IACF International 

Antique & Collectors Fair – Newark & 

Nottinghamshire Showground

01-03  LONDON – International Antiquarian 

Book Fair – Olympia Exhibition Centre

02-04  WEST FIRLE – Firle Place Antiques Fair 

– 18th century Riding School

05  DONINGTON – Antiques Market – 

Donington Park 

11/06-02/07  GLOUCESTERSHIRE – Fresh 

Air 2017. Biennale Quenington Sculpture 

Exhibition – Quenington Old Rectory 

16-18  STAFFORD – Bingley Hall Antiques 

Fair – County Showground

17-18  LONDON – London Map Fair – Royal 

Geographical Society

20-21  ARDINGLY – IACF Antiques 

and Collectors Fair – South of England 

Showground

26/06-02/07  LONDON – Olympia 

International Fine Art & Antiques Fair – 

Olympia Exhibition Centre 

29/06-05/07  LONDON – Masterpiece 

London – South Grounds, the Royal Hospital 

Chelsea 

29/06-16/07  MANCHESTER – Manchester 

International Festival – several locations

30/06-02/07  SHEPTON MALLET – IACF 

International Antiques & Collectors Fair – 

Royal Bath & West Showground

30/06-02/07  LONDON – Mayfair Art 

Weekend – Mayfair and St James’s

30/06-07/07  LONDON – London Art Week – 

several locations 

   
 J U LY

17-18  ARDINGLY – IACF Antiques 

and Collectors Fair – South of England 

Showground

20-23  BIRMINGHAM – Antiques for 

Everyone – NEC 

24  DONINGTON – Antiques Market – 

Donington Park 

 AU G U S T
11-13  STAFFORD – Bingley Hall Antiques 

Fair – County Showground

14-15  LINCOLN – Lincolnshire Antiques & 

Home Show – Lincolnshire Showground

25/08-09/09  STOURBRIDGE – British Glass 

Biennale – Ruskin Glass Centre 

 S E P T E M B E R
01-03  BRISTOL – The Other Art Fair – 

Arnolfini 

04  DONINGTON – Antiques Market – 

Donington Park

05-06  ARDINGLY – IACF International 

Antique & Collectors Fair – South of England 

Showground

06-09  LONDON – Tribal Art London – The 

Mall Galleries

08-10  LONDON – New Artist Fair – Old 

Truman Brewery

 U.S.A.

 J U N E
01-04  NEW YORK – The Other Fair – 

Brooklyn Expo Center

05-08  LAS VEGAS – Antique Jewelry & 

Watch Show – Convention Center

09-11  LOS ANGELES – Modernism Show 

– 3Labs

14-22  SAN FRANCISCO – SF Design Week – 

several locations

28/06-02/07  NEW YORK – Urban Art Fair – 

Spring Studios

 J U LY
06-09  BRIDGEHAMPTON – Market art + 

design – The Bridgehampton Museum

13-16  SANTA FE – Art Santa Fe – Convention 

Center

21-23  SAN MATEO – Hillsborough Antiques
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 BELGIQUE / BELGIË (32)

 A N D E N N E ( 0 81)

MUSEE DE LA CERAMIQUE

29 rue Charles Lapierre

j. 25/06 : ‘Têtes de pipes !’

j. 26/11 : ‘La derle – Li dièle. L’habile argile du 

Condroz. 20 siècles de céramiques en terres 

d’Andenne’

 A N T W E R P E N ( 0 3)

MUSEUM DE REEDE

Ernest Van Dijckkaai 7

Permanent : ‘Grafische Kunst MUNCH, 

GOYA en ROPS’

FOMU - FOTOMUSEUM – T.242.93.00

Waalse Kaai, 47

T/m 04/06 : ‘Braakland’ - Alec SOTH, 

Gathered Leaves’

T/m 22/06 : ‘SELLESLAGS pakt uit’

MIDDELHEIM MUSEUM 

Middelheimlaan 61

T/m 24/09 : ‘Richard DEACON. Some Time’

MOMU- MODEMUSEUM – T.470.27.70

Nationalestraat, 28

T/m 27/08: ‘MARGIELA. The Hermès Years’

M HKA - MUSEUM VAN HEDENDAAGSE 

KUNST – T.238.59.60

Leuvenstraat, 32 

T/m 17/09 : ‘A temporary Futures Institute’

MUSEUM ROCKOXHUIS – T.224.95.61

Keizerstraat 12

T/m 02/07 : ‘Het Gulden Cabinet. Koninklijk 

Museum bij Rockox te gast’

ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL

Handschoenmarkt 

T/m eind 2017 : ‘Reünie. Van Quinten Metsijs 

tot Peter Paul Rubens. Meesterwerken 

uit het Koninklijk Museum terug in de 

kathedraal’

 B R U G G E /  B R U G E S ( 0 5 0 )

GRUUTHUSEMUSEUM – T.44.87.11

Dijver 17

T/m 23/06 : ‘Liefde & Devotie’

SINT-JANSHOSPITAAL – HOSPITAALMUSEUM 

Mariastraat 38

T/m 26/06 : ‘De heksen van BRUEGEL’

 B R U X E L L E S - ( 0 2)  

ADAM 

Place de Belgique (1020)

j. 11/06: ‘The Bauhaus Itsalldesign’

05/06-08/10 : ‘The Paper Revolution. Soviet 

Graphic Design and Constructivism (1920-

1930s)’

BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE

Mont des Arts

j. 17/07 : ‘La légende continue : Ulenspiegel, 

150 ans après’

MEM – MUSEE DE L’EROTISME ET DE LA 

MYTHOLOGIE

Rue Sainte-Anne 32 (1000)

j. 27/08 : ‘Dani OLIVIER. Women of Light’

MUSEE CHARLIER – T.220.26.91

Avenue des Arts 16 (1210)

j. 27/07 : Eugène VERDYEN (1836-1903), 

peintre et aquarelliste bruxellois

MUSEE HORTA – T.543.04.90

Rue Américaine 25 (1060)

j. 04/06 : ‘Henryk LULA, céramiste’

MUSEE D’IXELLES – T.515.64.21

Jean Van Volsemstraat 71

14/06-24/09 : ‘From China to Taiwan. Les 

pionniers de l’abstraction 1955-1985)’ – ‘Elie 

BORGRAVE. L’équilibre des contraires’ – 

‘Olivia HERNAÏZ. Lauréate ArtContest 2016’ 

– ‘Hommage à Jean COQUELET’

MUSEES ROYAUX D’ART ET D’HISTOIRE

Parc du Cinquantenaire –Jubelpark 10 (1000) 

- T.741.72.11

j. 17/09 : ‘Once upon a time – L’âge d’or de la 

montre émaillée (1650-1850)’

MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE 

BELGIQUE  - KONINKLIJKE MUSEA VOOR 

SCHONE-KUNSTEN VAN BELGIË  T.502.32.11

3 rue de la Régence (1000)

j. 02/07 : ‘Rik WOUTERS. Une Rétrospective’

PALAIS DES BEAUX-ARTS – PALEIS VOOR 

SCHONE-KUNSTEN – BOZAR – T.507.84.66  

10 rue Royale / 23 rue Ravenstein (1000)

j. 04/06 : ‘Pol BURY. Time in Motion’

j. 20/08 : ‘Yves KLEIN. Theatre of the void’

MUSEE & JARDINS VAN BUUREN – 

T.343.48.51

41 Av. Léo Errera (1180)

j. 08/10 : Anthony CARO

VILLA EMPAIN – FONDATION BOGHOSSIAN  

- T.627.52.30

67 avenue Franklin Roosevelt (1050)

j. 27/08 : ‘Mondialité’ – Chun KWANG 

YOUNG

 C H A R L E R O I ( 0 71)

BPS22 – T.27.29.71

22 Bd Solvay

j. 23/07 : ‘Marthe WERY. Œuvres, documents 

et recherches dans les collections du BPS22’

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE – T.43.58.10

11, avenue Paul Pastur (6032 Mont-sur-

Marchienne)

j. 24/09 : ‘Harry CALLAHAN. French Archives’ 

– ‘En léger différé’ – ‘Par VoiX postale’

 D E I N Z E ( 0 9)

MUSEUM VAN DEINZE EN DE LEIESTREEK – 

T.381.96.70

Lucien Matthyslaan 3-5

T/m 11/06 : ‘Brielpoort. 40 jaar rocktempel’

 D E U R L E ( 0 9)

MUSEUM DHONDT-DHAENENS – T.282.51.23

Museumlaan 14

T/m 18/06 : Karla BLACK

 D R O G E N B O S ( 0 2)

FELIX ART MUSEUM – T.377.57.22

Kuikenstraat 6

01/06-28/01/2018 : ‘Felix DE BOECK. 

Historische tentoonstelling.’

 E U P E N ( 0 8 7 )

IKOB – T.560.110

In den Loten 3

j. 20/08 : ‘Jerry FRANTZ & Sali MULLER. 

Museum of Vanities’

 G E N T ( 0 9)

DESIGN MUSEUM - T.267.99.99

J.Breydelstraat, 7

j. 01/10 : ‘Endroit / Envers. Textiles entre art 

et design’

HERBERT FOUNDATION

Coupure Links 627A

Permanent : ‘Time Extended / 1964-1978. 

Works and Documents from the Herbert 

Foundation’

SMAK - STEDELIJK MUSEUM VOOR ACTUELE 

KUNST - T. 222.38.96

Citadelpark

T/m 04/06 : Dirk ZOETE – Anna 

OPPERMANN

T/m 01/10 : Kader ATTIA

 H O R N U ( 0 6 5)
 

CID – T.65.21.21

Rue Sainte-Louise, 82

j. 01/10 : ‘Nendo : invisible outlines’

 L A H U L P E ( 0 2)

FONDATION FOLON – T.653.34.56

Ferme du Château de La Hulpe

Drève de la Ramée 6A

j. 27/08 : ‘PEYO. A Retrospective’

 L A L O U V I E R E ( 0 6 4 )

CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE 

IMPRIMÉE – T.27.87.27

10, Rue des Amours

03/06-05/11 : ‘Pierre ALECHINSKY. Les 

palimpsestes’

MUSEE IANCHELEVICI - MILL

Place Communale 21

j. 11/06 : Aimé MPANE

 L I E G E ( 0 4 )

LA BOVERIE – T.343.04.03

Parc de la Boverie

j. 11/06 : Daniel FOURNEAU

j. 15/06 : ‘Révolution BD’

j. 03/07 : ‘Une journée en Normandie avec 

Claude MONET’

j. 10/09 : ‘Donation du Fonds UBAC à la Ville 

de Liège’

21/06-17/09 : ‘La leçon d’anatomie. 500 ans 

d’histoire de la médecine’

 L O U VA I N - L A - N E U V E ( 010 )

MUSEE HERGE – T.48.84.21

26 rue du Labrador

www.museeherge.com

j. 26/06 : ‘Tonnerre de Brest !’

 M O N S ( 0 6 5)

ANCIENS ABATTOIRS 

Place de la Grande Pêcherie

04/06-28/08 : ‘Michel JAMSIN. Frères 

humains. Peinture de 1965 à nos jours’

 M O R L A N W E L Z ( 0 6 4 )

MUSEE ROYAL DE MARIEMONT - T.21.21.93 

100, chée de Mariemont

j. 26/11 : ‘Collections invisibles. Du château 

Warocqué au musée de demain’ – 

‘Collections particulières – Quelque chose 

en nous de Mariemont’

 O O S T E N D E ( 0 5 9)

MU.ZEE

Romestraat 11

T/m 27/08 : ‘Eric van HOVE. Atchilihtallah 

– on the transformation of art, craft and 

product’

T/m 03/09 : Frans MASEREEL

HET SPILLIAERT HUIS

Rotonde West, Thermae Palace, Koningin 

Astridlaan 7

10/06-08/10 : ‘Tussen eb en vloed. Marines, 

dijk- en strandperspectieven’

 S E N E F F E ( 0 6 4 )

CHATEAU DE SENEFFE - T. 55.69.13

Rue Lucien Plasman 7-9

j. 12/11 : ‘Parcours d’eau’

j. 13/05/2018 : ‘La curiosité au XVIIIe siècle’

 S I N T- A M A N D S ( 0 5 2)

PROVINCIAAL MUSEUM EMILE VERHAEREN 

– T.33.08.05

E. Verhaerenstr. 71

18/06-26/11 : ‘Zwarte poëzie’

 S I N T- I D E S B A L D ( 0 5 8 )

FOUNDATION PAUL DELVAUX MUSEUM – 

T.52.12.29

P. Delvauxlaan 42

j. 30/07 : ‘DELVAUX ou l’invitation au récit’

01/08-07/01/2018 : ‘Manière de crayon’

 WAT E R L O O ( 0 2)

MUSEE WELLINGTON

Chaussée de Bruxelles 147

EXPO Agenda

+ Art + Design Show – Event Center

21-24  NEW YORK – Antique Jewelry & 

Watch Show – Metropolitan Pavilion

28-30  BELLEVUE – Bellevue Festival of the 

Arts – Cost Plus World Market

BELLEVUE – BAM Arts Fair – Bellevue Square 

and Arts Museum

 AU G U S T 
03-06  SEATTLE – Seatle Art Fair – 

CenturyLink Field Event Center

04-06  ASPEN – Art Aspen – Aspen Ice 

Garden

11-17  SANTA FE – Ethnographic Art Show – 

Community Convention Center

24-27  BALTIMORE – Summer Antiques 

Show – Convention Center
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j. 31/07 : ‘Napoléon – Wellington : Destins 

croisés’

 DUITSLAND/ ALLEMAGNE (49)

 A AC H E N (2 41)

SUERMONDT-LUDWIG MUSEUM – 

T.241.479.800

Willhelmstrasse 18

j. 05/06 : ‘DYSTOTAL’

 B A D E N - B A D E N ( 0 7 2 )

STAATLICHE KUNSTHALLE – T.21.30.07.64.00

Lichtentaler Allee 8a

j. 19/06 : ‘Gutes und Böses Geld’

 B E R L I N (3 0 )

ALTE NATIONAL GALERIE – T.263.94.88.13

Potstdamer Strasse 58

j. 30/07 : ‘Small Masterpieces’

BAUHAUS ARCHIVE / MUSEUM OF DESIGN – 

T.25.400.425

Klingelhöferstrasse 14

j. 09/10 : ‘Bauhaus in Motion’

BERLINISCHE GALERIE – MUSEUM OF 

MODERN ART, PHOTOGRAPHY AND 

ARCHITECTURE – T.78.902-829

Alte Jakobstrasse 124-128

j. 07/08 : Christine STREULI – John BOCK

MARTIN GROPIUS BAU – T. 25.48.60

Niederkirchnerstraße 7

j. 03/07 : ‘Juergen TELLER : Enjoy Your Life !’

j. 05/11 : ‘The Luther Effect : Protestantism, 

500 Years in the World’

HAMBURGER BAHNHOF / MUSEUM FUR 

GEGENWART

Invalidenstraße 50-51

j. 03/09 : ‘Moving is in every direction. 

Environments – Installations – Narrative 

Spaces’

10/06-23/10 : ‘Gülsün KARAMUSTAFA. 

Chronographia’

KULTUREFORUM – T. 266.42.42.42

Mattäikirchplatz

j. 02/07 : ‘Maria Sybilla MERIAN and the 

Tradition of Flower Illustration’

j. 23/07 : ‘Alchemy. The Great Art’

NEUES MUSEUM – T.266.42.34.02

Museumsinsel

j. 22/10 : ‘China and Egypt : Pathways of Two 

Advanced Civilisations’

 B O N N (2 2 8 )

BUNDESKUNSTHALLE - T.9171-201/4  

Friedrich-Ebert-Allee, 4

j. 03/07 : Juergen TELLER

j. 16/07 : ‘Katharina SIEVERDING. Art and 

Capital 1967 to 2017’

j. 20/08 : ‘IRAN. Ancient culture between 

water and desert’

j. 10/09 : ‘Comics ! Mangas ! Graphic Novels !’

 B R E M E N (4 21)

KUNSTHALLE – T.329.08.380

Am Wall 207

j. 11/06 : Auguste RODIN

j. 09/07 : ‘Franz RADZIWILL and Bremen’

j. 03/09 : ‘Media Art’

01/07-19/11 : Fernando BRYCE

 D Ü S S E L D O R F (211)

K21 

Ständehaus

j. 11/06 : ‘Marcel BROODTHAERS. Eine 

Retrospektive’

MUSEUM KUNSTPALAST – T. 89.962.60

Ehrenhof 4-5

j. 30/07 : ‘Lucas CRANACH the Elder (ca 

1472-1553)’

 F R A N K F U R T (6 9)

LIEBIEG HAUS – T.650.04.90

Schaumainkai 71

T/m 27/08 : ‘Between Definite and Dubious. 

Sculptures and Their Histories (Acquired 

1933-1945)’

MUSEUM FÜR MODERNE KUNST 

Schaumainkai

j. 14/08 : Kader ATTIA

SCHIRN KUNSTHALLE - T.299.88.20 

Römerberg

j. 30/07 : ‘Lena HENKE. Schrei mich nicht an, 

Krieger !’

02/06-03/09 : Peter SAUL

STÄDEL MUSEUM - T. 60.50.980

Schaumainkai, 63

j. 13/08 : ‘Photographs Become Pictures. The 

BECHER Class’

 H A M B U R G (4 0 )

HAMBURGER KUNSTHALLE – T.428.13.12.00 

Gloekengiesserwall

j. 18/06 : ‘Waiting. Between Power and 

Possibility’

j. 07/01/2018: ‘Honey, I rearranged the 

collection 2 Help Me Hurt Me’

MUSEUM FÜR KUNST UND GEWERBE - 

T. 428.54.27.32

Steintorplatz, 1

j. 20/08 : ‘Sports / no sports’

 H E R F O R D (5 2 21)

MARTA 

Groebenstrasse 2

j. 04/06 : ‘The Inner Skin – Art and Shame’

j. 25/06 : Cracks in Reality – Gavin TURK / 

Jens WOLF’

 K A R L S R U H E ( 7 21)

STAATLICHE KUNSTHALLE KARLSRUHE – 

T.926.35.75

Hans-Thoma-Strasse 2-6

j. 06/09 : ‘The Master Collector. Karoline Luise 

of Baden’

ZKM – T.8100.12.20

Lorenzstrasse 19

j. 10/11 : Matthew Day JACKSON, ‘Total 

Accomplishment’

13/12-29/03/2015 : ‘Civic Radar. Lynn 

HERSHMAN LEESON – The Retrospective’

 M Ö N C H E N G L A D B AC H (216 )

MUSEUM ABTEIBERG – T.12.52.63-1

Abteistrasse 27

j. 25/06 : Alexandra BIRCKEN, ‘Stretch’

 M Ü N C H E N ( 8 9)

ALTE PINAKOTHEK, NEUE PINAKOTHEK UND 

PINAKOTHEK DER MODERNE- T.23.80.52.16

Barerstrasse, 27

j. 05/06 : ‘Missing. Der Turm der blauen 

Pferde’ by Franz MARC

j. 11/06 : ‘Tone VIGELAND, jewelry – object 

– sculpture’

j. 17/09 : ‘Werner AISSLINGER. Hous of 

Wonders’

02/06-03/06/2018 : ‘FUTURO. A Flying Saucer 

in Town’

HAUS DER KUNST - T. 21.12.70

Prinzregentenstrasse 1

j. 20/08 : ‘Hans HAACKE. Gift Horse (2015)’

j. 28/08 : ‘Free Music Production / FMP : The 

Living Music’

j. 17/09 : ‘Thomas STRUTH. Figure Ground’

 W E I L A M R H E I N ( 76 21)

VITRA DESIGN MUSEUM

Charles Eames Strasse 2

j. 18/06 : ‘Monobloc – A Chair for the World’

j. 28/08 : ‘Mudun. Urban Cultures in Transit’

03/06-10/09 : ‘Together ! The New 

Architecture of the Collective’

 FRANCE/ FRANKRIJK (33) 

 PA R I S (1)

BNF – LA GALERIE DES GOBELINS – 

T.44.08.53.49

42 Avenue des Gobelins (13)

j. 24/09 : ‘Sièges en société. Du Roi-Soleil à 

Marianne’

ESPACE FONDATION EDF

6 rue Récamier (7)

j. 23/08 : ‘Pol BURY, instants donnés’

FONDATION LOUIS VUITTON – T.40.69.96.00

8 Avenue du Mahatma Gandhi (16)

j. 28/08 : ‘Art / Afrique, le nouvel atelier’

INSTITUT DES CULTURES DE L’ISLAM – T. 

53.09.99.84

56 Rue Stephenson (18)

j. 30/07 : ‘Rock the Kasbah’

INSTITUT DU MONDE ARABE – T.40.51.38.38

1 Rue des Fossés-Saint-Bernard (5)

j. 26/07 : ‘Hip Hop, du Bronx aux rues arabes’

LA MAISON ROUGE – FONDATION ANTOINE 

DE GALBERT – T.40.01.08.81

10 Boulevard de la Bastille (12)

23/06-17/09 : ‘Inextricabilia. 

Enchevêtrements magiques – Hélène 

DELPRAT. I did it my way’

MAISON EUROPEENNE DE LA 

PHOTOGRAPHIE

5-7 rue de Fourcy (04)

j. 18/06 : ‘ORLAN en capitale(s)’

MONNAIE DE PARIS

Quai de Conti 11 (06)

j. 09/07 : ‘A pied d’œuvre(s)’

MUSEE COGNACQ-JAY – T.40.27.07.21

8 rue Elzévir (03)

j. 25/06 : ‘Sérénissime ! Venise en fête, de 

TIEPOLO à GUARDI’

MUSEE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE 

PARIS – T.53.67.40.00

11 avenue du Président Wilson (16)

j. 20/08 : ‘Karel APPEL. L’art est une fête !’

02/06-29/10 : ‘DERAIN, BALTHUS, 

GIACOMETTI. Une amitié artistique’

MUSEE DES ARTS ASIATIQUES GUIMET 

Place d’Iéna (16)

j. 18/09 : ‘Prune NOURRY. Holy’

21/06-04/09 : ‘Porcelaine, chefs-d’œuvre 

de la collection Ise’ – ‘113 ors d’Asie : chefs-

d’œuvre du MNAAG’

21/06-02/10 : ‘Le paysage japonais, de 

HOKUSAI à HASUI’

MUSEE DAPPER – T.45.00.01.50

35, Rue Paul Valery (16)

j. 14/06 : ‘Les Mutants, de Soly CISSE’

MUSEE DE LA VIE ROMANTIQUE – 

T.55.31.95.67

Rue Chaptal, 16 (18)

j. 15/07 : ‘Théâtres romantiques à Paris, 

Collections du musée Carnavalet’

MUSEE JACQUEMART-ANDRE – T.45.62.11.59

158, Boulevard Haussmann (8)

j. 10/07 : ‘From ZURBARAN to ROTHKO. 

Alicia Koplowitz Collection’

MUSEE MARMOTTAN-MONET – T. 

44.96.50.33

2 rue Louis-Boilly (16)

j. 02/07 : ‘Camille PISSARRO. The first of the 

impressionists’

MUSEE D’ORSAY - T.40.49.48.14

1, rue de la Legion d’honneur (7)

j. 25/06 : ‘Au-delà des étoiles. Le paysage 

mystique de MONET à KANDINSKY’

MUSEE PICASSO – T.85.56.00.36

Rue de Thorigny 5 (3)

j. 03/09 : Olga PICASSO

MUSEE DU QUAI BRANLY – T.56.61.70.00

Quai Branly (8)

j. 23/07 : ‘PICASSO Primitif’

MUSÉE RODIN

79, rue de Varenne (7)

j. 22/10 : ‘KIEFER RODIN’

MUSEE DU LUXEMBOURG

19 rue de Vaugirard (6)

j. 09/07 : ‘PISSARRO à Eragny’

GALERIES NATIONALES DU GRAND PALAIS

Avenue Winston Churchill (8) 

j. 31/07 : ‘RODIN : l’exposition du centenaire’

MUSEE DU PETIT PALAIS - T.42.65.12.73

Avenue Winston Churchill (8)

j. 09/07 : ‘De WATTEAU à DAVID, la 

collection Horvitz’

j. 16/07 : ‘Le Baroque des Lumières. Chefs-

d’œuvre des églises parisiennes’

MUSÉE CARNAVALET - T. 42.72.21.13

23, rue de Sévigné (3)

j. 31/12 : ‘Sur les traces des premiers 

parisiens’

MUSEE MAILLOL – FONDATION DINA VIERNY 

– T.42.22.59.59  

61 rue de Grenelle (7)

j. 23/07 : ’21 rue La Boétie’

PALAIS DE TOKYO – 81.97.35.88

13 av. du Président Wilson (16)

14/06-10/09 : ‘Dioramas’ – ‘The dream 

of forms’ – Hayoun KWON – Gareth 

NYANDORO – Taloi HAVINI

CENTRE GEORGES POMPIDOU - T.44.78.12.33 

Place Georges Pompidou (3)

j. 14/08 : Walker EVANS

21/06-23/10 : ‘Rétrospective David 

HOCKNEY’

PALAIS GALLIERA – T.56.52.86.00

10 avenue Pierre Ier de Serbie (16) 

j. 16/07 : ‘BALENCIAGA, l’œuvre au noir’

 A I X- E N - P R OV E N C E ( 0 4 )

CAUMONT CENTRE D’ART 

3, rue Joseph Cabassol

10/06-15/10 : ‘SISLEY l’impressionniste’

MUSEE GRANET – T.42.52.88.32

Place Saint-Jean de Malte

13/06-13/10 : ‘Le Grand Atelier du Midi : De 

CEZANNE à MATISSE’
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 A R L E S ( 0 4 )

FONDATION VINCENT VAN GOGH

35ter, Rue du Dr Fanton

j. 17/09 : ‘Alice NEEL. Painter of Modern Life’

 AV I G N O N ( 0 4 )

COLLECTION LAMBERT – T.90.16.56.20

5 rue Violette

Prison Sainte-Anne

j. 05/06 : ‘Les COMBAS de Lambert’

 B O R D E AU X ( 0 5)

INSTITUT CULTUREL BERNARD MAGREZ –

 T. 56.81.72.77

5, rue Labottière

j. 25/06 : ‘Daniel Templon. Portrait d’une 

galerie’

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - T.56.10.17.18

20, Cours d’Albret

18/05-17/09 : ‘Georges DORIGNAC. Le trait 

sculpté’

 C A E N ( 0 2 )

MUSEE DES BEAUX-ARTS – T.31.30.47.70

Le Château

j. 10/09 : ‘L’attention au réel. Art flamand et 

hollandais d’hier et d’aujourd’hui’

 C A L A I S ( 0 3)

CITE INTERNATIONALE DE LA DENTELLE - 

T. 21.00.42.30

135 Quai du Commerce

15/06-31/12 : Hubert de GIVENCHY

MUSEE DES BEAUX-ARTS – T. 21.46.48.40

25 Rue Richelieu  

j. 17/09 : ‘Le Baiser. De RODIN à nos jours’

 C A M B R A I ( 0 3)

MUSEE DE CAMBRAI – T.27.82.27.90

15 rue de l’Epée

j. 20/08 : ‘De la toile à l’étoffe : créations du 

couturier Philippe DEVERDIEU autour 

d’Antoine-François SAINT-AUBERT, artiste 

cambrésien du XVIIIe siècle’

 C H A N T I L LY ( 0 3)

MUSÉE CONDÉ - T.44.57.08.00

Château de Chantilly

j. 20/08 : ‘BELLINI, MICHEL-ANGE, LE 

PARMESAN. L’épanouissement de la 

Renaissance’

 C H A R T R E S ( 0 2)

GALERIE DU VITRAIL

17, Cloître Notre-Dame

j. 16/09 : ‘Fragments d’histoire

 D E L M E ( 0 3)

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN LA 

SYNAGOGUE – T.87.01.43.42

33 rue Poincaré

j. 24/09 : ‘Voyages dans la mer perdue. 

Matteo RUBBI’

 D I J O N ( 0 3)

LE CONSORTIUM – T. 80.68.45.55

37, rue de Longvic

j. 02/09 : ‘Le monde comme volonté et 

comme papier peint’

 D U N K E R Q U E ( 0 3)

FRAC NORD-PAS DE CALAIS

503 Avenue des Bancs de Flandres

j. 27/08 : ‘Les objets domestiquent’

LE LAAC – LIEU D’ART & ACTION 

CONTEMPORAINE – T.28.29.56.00

Pont Lucien Lefol

j. 17/09 : ‘Musique à voir’

 E V I A N ( 0 4 )

PALAIS LUMIERE – T.50.83.10.00

2, rue de Clermont

j. 05/06 : ‘Raoul DUFY. Le bonheur de vivre’

 G R E N O B L E ( 0 4 )

MAGASIN-CNAC - T.76.21.95.84

Site Bouchayer-Viallet, 155 Cours Berriat 

j. 26/07 : ‘Dan PERJOVISCHI, pression liberté 

expression’

MUSEE DE GRENOBLE – T.76.63.44.11

5 Place Lavalette

j. 18/06 : ‘FANTIN-LATOUR. A fleur de peau’

 LYO N ( 0 4 )

MAC

Cité Internationale – 81 quai Charles De 

Gaulle

j. 10/07 : ‘Yoko ONO. Lumière de l’aube’

 M E T Z ( 0 3)

CENTRE POMPIDOU-METZ– T.87.15.39.39

1 Parvis des Droits de l’Homme

j. 30/10 : ‘Fernand LEGER. Le beau est 

partout’

 N I C E ( 0 4 )

MUSEE NATIONAL MARC CHAGALL

Avenue Docteur Ménard

j. 28/08 : ‘CHAGALL. Sculptures’

 N Î M E S ( 0 4 )

CARRÉ D’ART - MUSÉE D’ART 

CONTEMPORAIN - T. 66.76.35.70

Place de la Maison Carrée

j. 17/09 : ‘A different way to move’

 P O I T I E R S ( 0 5)

LE MIROIR – T. 49 30 21 90

Chapelle Saint-Louis, Rue Louis Renard

19/06-31/07 : ‘Le petit théâtre de la 

démesure. Le travail d’Antoine PLATTEAU 

pour la maison Hermès’

 P O N T- AV E N ( 0 2)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - T. 98.06.14.43

Place de l’Hôtel de Ville

j. 11/06 : ‘La Modernité en Bretagne /1 – 

1870-1920 : De Claude MONET à Lucien 

SIMON’

 R O D E Z ( 0 5)

MUSEE SOULAGES

Jardin du Foirail, avenue Victor Hugo

24/06-29/10 : CALDER

  R O U B A I X ( 0 3)

LA PISCINE – T.20.69.23.60

23 rue de l’Espérance

j. 05/06 : Albert BRAÏTOU-SALA (1885-1972)

j. 11/06 : ‘Eloge de la Couleur’ – ‘Ring my 

bell !’

 R O U E N ( 0 2)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - T.35.71.28.40

Esplanade Marcel Duchamp

j. 17/08 : ‘Sienne, ars narrandi aux origines 

de la Renaissance’ – François ROUAN, un 

printemps à Sienne’ 

j. 26/09 : ‘Scènes de la vie impressionniste : 

MONET, RENOIR, DEGAS, MANET…’

 S T R A S B O U R G ( 0 3)

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE, DES ARTS 

DECORATIFS & DES BEAUX-ARTS 

Palais Rohan, 2 Place du Château - 

T.88.52.50.00  

j. 29/08 : ‘Dernière danse. L’imaginaire 

macabre dans les arts graphiques’ – 

‘Ferveurs baroques. Hommage à Othon 

KAUFMANN et François SCHLAGETER’ 

30/06-31/08 : ‘Vivre à Koenigshoffen à 

l’époque romaine (Ier-IVe siècle ap. J.-C.)

 V I L L E N E U V E D ’A S C Q ( 0 3)

LAM - LILLE METROPOLE MUSEE D’ART 

MODERNE, D’ART CONTEMPORAIN ET D’ART 

BRUT - T.20.19.68.68

Allée du Musée, 1

j. 04/06 : ‘Michel NEDJAR, introspective’

24/06-17/09 : ‘André BRETON et l’art 

magique’ – Yüksel ARSLAN

 GROOT-BRITTANNIË/ 
GRANDE-BRETAGNE (44)

 L O N D O N ( 0 2 0 )

THE BRITISH MUSEUM – T.732.38.29.9

Great Russell Street

j. 18/06 : ‘The American Dream : Pop to the 

Present’

j. 15/10 : ‘Desire Love Identity : Exploring 

LGBTQ Histories’

DESIGN MUSEUM - 403.69.33

Kensington High Street

j. 04/06 : ‘Imagine Moscow : Architecture, 

Propaganda, Revolution’

j. 15/10 : ‘California’

THE FLEMING COLLECTION – T.7042.5730

13 Berkeley Street

12/06-07/07 : ‘French Naturalist Painters’

THE NATIONAL GALLERY - T.839.33.21

Trafalgar Square

j. 15/06 : ‘MICHELANGELO & SEBASTIANO’

j. 28/08 : ‘Chris OFILI. Weaving Magic’

NATIONAL PORTRAIT GALLERY

St Martin’s Place

j. 07/06 : ‘WELLINGTON : Triumphs, Politics 

and Passions’

j. 26/06 : ‘Russia and the Arts : The Age of 

Tolstoy and Tchaikovsky’

THE QUEEN’S GALLERY

Buckingham Palace

j. 12/11 : ‘CANALETTO and the Art of Venice’

TATE BRITAIN - T.887.80.000

Millbank

j. 20/08 : ‘Tate Britain Commission 2017 : 

Cerith Wyn EVANS’

j. 01/10 : ‘Queer British Art 1861-1967’

TATE MODERN - T.887.80.00

Bankside

j. 11/06 : Wolfgang TILLMANS

j. 10/09 : Alberto GIACOMETTI

j. 08/10 : Fahrelnissa ZEID

VICTORIA & ALBERT MUSEUM - T.938.83.61

South Kensington (SW7 2RL)

j. 01/10 : ‘The Pink Floyd Exhibition : Their 

Mortal Remains’

 LUXEMBURG/ LUXEMBOURG 
(352)

 L U X E M B O U R G  (3 5 2 )

CASINO – T.22.50.45

41 rue Notre-Dame

j. 11/06 : ‘Looking for the clouds – 

contemporary photography in times of 

conflict’

MUDAM – MUSEE D’ART MODERNE GRAND-

DUC JEAN

3, Park Draï Eechelen

j. 10/09 : Tony CRAGG

 NEDERLAND/ PAYS-BAS (31)

 A M S T E R DA M (2 0 )

FOAM – T.551.65.00

Keizersgracht 609

T/m 07/06 : ‘William EGGLESTON – Los 

Alamos’

16/06-06/09 : ‘Gordon PARKS – I Am You. 

Selected works 1942 – 1978’

HERMITAGE – T.530.87.51

Amstel 51

T/m 17/09 : ‘1917. Romanovs & Revolution’

DE NIEUWE KERK – T.638.69.09

Gravenstraat

T/m 09/07 : ‘World Press Photo 2017’

HUIS MARSEILLE

Keizersgracht 401

T/m 04/06 : ‘Jeff COWEN / Photoworks’ – ‘In 

Egypt / Travelles and photographers, 1850-

1900’

10/06-03/09 : ‘Revealing Reality : Andres 

SERRANO’ – ‘Lionel WENDT / Ceylon’ – 

‘Juul KRAIJER / Chimaera’

STEDELIJK MUSEUM – T.573.29.11

Museumplein 10

T/m 18/06 : ‘Nalini MALANI. Transgressions’

T/m 03/09 : ‘Seth PRICE. Social synthetic’ – 

‘Solution or Utopia ? Design for Refugees’

T/m 17/09 : ‘Chris BEEKMAN, De Stijl 

Defector’

 D E N H A AG ( 0 70 )

GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG - T.338.11.11

Stadhouderslaan, 41

03/06-24/09 : ‘De ontdekking van 

MONDRIAAN’

  E I N D H OV E N ( 0 4 0 )

VAN ABBEMUSEUM – T.238.10.49

Bilderdijklaan 10

j. 25/09 : ‘The 1980s. Today’s Beginning ?’

 O T T E R L O (318 )

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM - T.59.12.41

Postbus, 1

T/m 17/09 : ‘ARP : the Poetry of Forms’

 R O T T E R DA M (10 )

MUSEUM BOIJMANS-VAN BEUNINGEN - 

T.436.63.33

Mathenesserlaan, 18 

24/06-24/09 : ‘Richard SERRA. Recent 

drawings’
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 BELGIQUE

 A A L S T ( 0 5 3)

NETWERK – T.53.709.773

Houtkaai

T/m 02/07 : ‘Murmur’

 2 0 0 0 A N T W E R P E N ( 0 3)

ARTELLI GALLERY

Mechelsesteenweg 120

T/m 03/06 : Albert PEPERMANS & Sylvain 

POLONY, ‘Take a walk on the wild lines…’

ART FORUM – T.234 21 60

Nassaustraat 15

T/m 08/09 : Jeroen BAEKEN en 

beeldhouwers van de galerie

COOKIE BUTCHER

Lange Kievitstraat 48 (2018)

T/m 15/06 : Francis PICABIA / Johan 

MUYLE, ‘L’Impossibilité de régner’ 

MARION DE CANNIERE GALLERY – 

T .0474.57.88.46

Pourbusstraat 3

T/m 18/06 : ‘Fear in a handful of dust’

INGRID DEUSS GALLERY – T.0475.56.22.83

Provinciestraat 11

T/m 20/06 : Kevin WESTENBERG

EXTRA CITY – T.677.16.55

Eikelstraat 31

T/m 17/07 : ‘Riddle of the Burial Grounds’

FIFTY ONE FINE ART PHOTOGRAPHY

T.289.84.58 - Fax.289.84.59

Zirkstraat, 20

T/m 24/06 : ‘Seventeen & Deanna 

TEMPLON’

ANNIE GENTILS GALLERY – T.216.30.28

Peter Benoitstraat 40

T/m 30/06 : Klaas KLOOSTERBOER & 

Frank KOOLEN

NK GALLERY – T.03.237.98.22

Museumstraat 35 

T/m 24/06 : ‘Beauty in destruction’

BERT NORDIN – T.0478.37.38.90

Kloosterstraat 27

08-18/06 : ‘Deux hommes présentent la 

femme’

ROSSAERT

Nosestraat 7

T/m 30/06 : ‘Antwerpen Metropool 1885-

1915’

GALERIE RUIMTE MORGUEN – 

T. 03.248.08.45

Waalse Kaai 21-22

T/m 14/06 : Axel CLAES en Jerry GALLE

STIEGLITZ 19 – T.0495.51.57.77

Klapdorp 2

T/m 28/06 : Olivier SIEBER, ‘Imaginary 

Club’

T/m 24/10 : Chen WEI

VALERIE TRAAN – T.0475.75.94.59

Reyndersstraat 12

T/m 03/06 : ‘D.D. Trans INFIDELS’

TRAMPOLINE – T. 04.93.07.81.53

Pourbusstraat 3

j. 14/06 : Vaast COLSON & Dennis TYFUS, 

‘Radikaal & Radikaler’

GALERIE VAN DER PLANKEN – T.233.54.58

Riemstraat 12

T/m 10/06 : ‘Guy BRAEKELMANS. Stages of 

a spiritual journey’

TIM VAN LAERE

Verlatstraat 23-25

T/m 24/06 : Anton HENNING

HET VIJFDE HUIS – T.0473.535.127

Reyndersstraat 5

T/m 10/06 : ‘NEVE & EVERAERT’

DE ZWARTE PANTER - T.233.13.45

Hoogstraat, 70-72

T/m 25/06 : Wim DE SCHAMPHELAERE, 

‘Street Portraits Cuba’ – Frieda VAN 

DUN, ‘Land van verf en vogels’ – Fred 

BERVOETS, ‘Still on the Road 2’

 17 3 0 A S S E ( 0 2)

DE ZIENER – T.452.77.86

Stationstraat 55

T/m 18/06 : ‘Een groep’, Carlos 

CABALLERO, Karel DE MEESTER, Eric 

DE SMET, Dieter DURINCK, Yannick 

GANSEMAN, Paul MOREZ

 7 8 0 0 AT H ( 0 6 8 )

LE PALACE – T.26.99.99

Grand-Place

j. 02/07 : Collectif VOID & Dominique VAN 

DEN BERGH

 2 8 2 0 B O N H E I D E N ( 0 3)

GALERIE ART DEPOT – T.0486.65.56.85

Dorp 31

T/m 02/07 : Jörg DÖRING, pop-art 

schilderijen

 214 0 B O R G E R H O U T ( 0 3)

ZENO X – T.216.38.88

Godtsstraat 15

T/m 01/07 : Patrick VAN CAECKENBERGH

 2 8 8 0 B O R N E M ( 0 3)

DEN HEECK - CENTRUM VOOR 

CONSTRUCTIVISME EN CONCRETE KUNST - 

T/F.889.57.05

Louis De Debaerdemaeckerstraat, 52-54

T/m 20/08 : Antonia LAMBELE – Renée 

ROHR

 B R U X E L L E S - B R U S S E L ( 0 2)

Divers / Varia

ARTITUDE 

Rue de la Longue Haie 23 (1000)

j. 17/06 : Michel CLEEREN

ATOMIUM

Place de Belgique (1000)

j. 10/09 : ‘Sabena. Voyager Glamour’

LE BOTANIQUE – T.218.37.32

236, rue Royale (1210)

Museum 

j. 20/08 : ‘Fabulous Failures. L’art 

d’embrasser le hasard et les erreurs’

BOURSE DE BRUXELLES – T.474.80.02

1 Place de la Bourse (1000)

j. 25/06 : ‘The world of Steve McCURRY’

CAB CONTEMPORARY ART

Rue Borrens 32-34

j. 24/06 : ‘Notes on our equilibrium. A 

dialogue with the house of Jean PROUVE 

II’

LA CENTRALE – T. 279.64.48

44 Place Sainte-Catherine (1000)

j. 10/09 : ‘Où sont les sons ?’

CENTRE BELGE DE LA BANDE DESSINÉE - 

T. 219.19.80

20 rue des Sables (1000)

j. 15/09 : ‘Gipi ou la Force de l’émotion’

01/06-03/09 : ‘Astérix chez les Belges’

ISABELLE DE BORCHGRAVE

Chaussée de Vleurgat 73a (1050)

j. 30/06 : ‘About Garden’, Isabelle de 

BORCHGRAVE, Marc NUCERA, Christiane 

PERROCHON

FONDATION A STICHTING – T. 502.38.78

Av. Van Volxem 302-304 (1190)

j. 25/06 : ‘Vincen BEECKMAN. A castle 

made of sand’

HANGAR H18 – T.538.00.85

18 Place du Châtelain (1050)

j. 08/07 : ‘A look at the French Scene. Prix 

Marcel Duchamp 2016’ : Kader ATTIA, Yto 

BARRADA, Ulla von BRANDENBURG, 

Barthélémy TOGO

ISELP - T.513.56.62

31 Boulevard de Waterloo (1000)

j. 11/06 : ‘SYNC !’

LKFF – T. 345.92.26

Rue Blanche 15 (1050)

j. 17/06 : Hanneke BEAUMONT

OFFICE D’ART CONTEMPORAIN – 

T.512.88.28

Rue de Laeken, 105

j. 01/07 : ‘Juan PAPARELLA, les contours 

imperceptibles de la mémoire’

LA PHOTOGRAPHIE GALERIE – T. 511.79.11

Rue de Stassart 100 (1050)

21/07-19/08 : Sebastião SALGADO, 

‘Koweit : un désert en feu’

LA VERRIERE HERMES - T.511.20.62

Boulevard de Waterloo, 50 (1000)

j. 01/07 : ‘Tris VONNA-MICHELL. 

Punctuations & Perforations’

WIELS – T.347.30.30

Van Volxemlaan 354 (1190)

j. 13/08 : ‘Le musée absent’

Galeries

ALICE GALLERY – T. 513.33.07

4 rue du pays liège (1000)

j. 24/06 : ‘MOMO. Best Picture’

ART’LOFT – LEE-BAUWENS GALLERY – 

T.0475.41.19.63

36, rue du Charme (1190)

j. 15/07 : Chun KWANG YOUNG

ATELIER 34ZERO MUZEUM - T.424.24.12

Drève De Rivieren 340 (1090)

j. 04/06 : Han DECORTE & Michel 

WALGRAEVE

ATELIER RELIEF 

Rue Vilain XIII 20

j. 10/06 : ‘Les Françaises’, photographs by 

Sonia SIEFF

J. BASTIEN ART - T.513.25.63

61, rue de la Madeleine (1000)

j. 10/06 : ‘Henry DORCHY. Signes du temps’

GALERIE DE LA BERAUDIERE – T.646.92.15

Rue Jacques Jordaens, 6 (1000)

j. 14/07 : ‘La figure animalière’

BERNIER / ELIADES – T.640.55.04

Rue du Châtelain 46 (1000)

j. 01/07 : ‘Valérie MANNAERTS. Real 

Something’

BOX GALERIE – T.537.95.55

Chaussée de Vleurgat 102 (1050)

j. 08/07 : ‘Marina COX, agonizing summer’

DAUWENS & BEERNAERT GALLERY – 

T. (0)478/56.86.26

Avenue de Stalingrad 26 (1000)

j. 03/06 : ‘Lost & Found’

GALERIE MARIE DEMANGE – T.544.02.12

23, Place du Châtelain (1050)

01-24/06 : ‘1,618. Jean-Bernard 

SUSPERREGUI’

GALERIE ALBERT DUMONT – T.512.49.43

Rue Léon Lepage 43 (1000)

T/m 04/06 : Carl JONCKHEERE

GALERIE FAIDER - T. 538.71.18

rue Faider, 12 (1050)

j. 11/06 : Marie GIRARD, peintures – Robin 

VOKAER, sculptures

GALERIE MLF / MARIE-LAURE FLEISCH – 

T.02/648.21.01

Rue Saint-Georges 13 (1000)

j. 01/07 : Bernardi ROIG

GLADSTONE GALLERY – T.513.35.31

12 rue du Grand Cerf (1000)

j. 17/06 : ‘Cyprien GAILLARD, Jinxed 

Variations’

JOZSA GALLERY – T. 0478/48.77.09

24, rue Saint-Georges (1050)

j. 24/06 : ‘Lucie LANZINI, The arrow of time’

IFA GALLERY – T.502.40.58

Rue des Renards 28 (1000)

j. 18/06 : ‘Whispering Void’, Joakim 

ENEROTH

GALERIE RODOLPHE JANSSEN - T.538.08.18

32-35, rue de Livourne (1050)

j. 10/06 : Gert & Uwe TOBIAS – ‘Patrizio DI 

MASSIMO. Bread and circuses’

KEITELMAN GALLERY - T.511.35.80

Rue Van Eyck 44

j. 01/07 : ‘Independently’

GALERIE LA FOREST DIVONNE

Rue de l’Hôtel des Monnaies 66 (1060)

j. 15/07 : Alexandre HOLLAN, ‘Arbres’

GALERIE PATRICK LANCZ – T. 511.08.21

Rue Ernest Allard, 27 (1000)

j. 03/06 : Médard VERBURGH

IRENE LAUB GALLERY – T.0473.91.85.06

Rue de l’Abbaye 8B (1050)

GALERIE Agenda



 COLLECT  l 119

j. 22/07 : Pascal HAUDRESSY – Laurent 

BOLOGNINI

FRED LANZENBERG - T.647.30.15

9 av. des Klauwaerts (1050)

j. 17/06 : Guy LECLERCQ

LMS GALLERY – T.648.70.11

Avenue Louise 335 (1050)

j. 23/06 : ‘Clément DENIS. No Man’s Land ?’

MARUANI MERCIER – T.0473/97.72.36

Avenue Louise 430 (1000)

j. 03/06 : ‘Jannis VARELAS : Hot Springs’

GALERIE JAN MOT - T.514.10.10

Petit Sablon 10 (1000)

j. 15/07 : ‘Galerie Claire Burrus, Carine 

Campo, Michel Grandsard, readymades 

belong to everyone®’ 

GALERIE OMS PRADHAN  -T. 487.57.18.14

47 rue de Praetere (1050)

j. 20/12 : Ode de KORT, ‘Frozen Movement’

QUADRI - T.640.95.63

105, av. Reine Marie-Henriette (1190)

j. 17/06 : Michèle GROSJEAN

CHARLES RIVA COLLECTION – T.503.04.98

21 rue de la Concorde (1050)

j. 17/02/2018 : Frank STELLA

RIVA PROJECT

Rue de Tenbosch 124 (1050)

j. 08/07 : ‘Cowboy’

SALON D’ART - T. 537.65.40

81, rue Hôtel des Monnaies (1060)

j. 15/07 : Alexandre HOLLAN, oeuvrers 

récentes

SOCIETE – T.219.65.55

106, rue Vanderstichelen (1080)

j. 15/07 : ‘Modus Operandi’

SPAZIO NOBILE GALLERY – T.768.25.10

Rue Franz Merjay 142 (1050)

j. 23/07 : ‘Tomas LIBERTINY, Chronosophia’

GALERIE CAROLINE VAN HOEK

Rue aux Laines 46 (1000)

j. 10/07 : ‘Valor doesn’t await the passing 

of years’, Hermien CASSIERS – Lavinia 

ROSSETTI, Moniek SCHRIJER

 6 0 0 0 C H A R L E R O I ( 0 71)

ALAIN BECIANI - T.31.82.17

36, rue de Montigny

j. 25/06 : Pierre DEBATTY

 6 2 0 0 C H AT E L E T ( 0 71)

MAISON DE LA POTERIE – T. 24.49.26

Rue Général Jacques 4

j. 29/06 : ‘Hommage à Gustave CAMUS’

 8 3 4 0 DA M M E ( 0 5 0 )

KUNSTGALERIJ HONDSDAMME – 

T.0475.40.91.91

Kerkstraat 32

T/m 01/07 : Ira TSANTEKIDOU (Greece)

 4 70 0 E U P E N ( 0 8 7 )

IKOB - INTERNATIONALES KUNSTZENTRUM 

OSTBELGIEN- T.56.01.10

In den Loten 3 

j. 24/07 : Eric PEETERS

 4 4 0 0 F L E M A L L E ( 0 4 )

LA CHÂTAIGNERAIE – T. 275.33.30

Chaussée de Ramioul 19

j. 02/07 : ‘Champs de lutte’

 2 4 4 0 G E E L ( 014 )
 

DE HALLE

Markt, 1 

T/m 04/06 : ‘Oorverdovende stilte’

 3 6 0 0 G E N K ( 0 8 9)

STUDIO PIET STOCKMANS – T.38.23.62

Dennenstraat, 5

T/m 30/06 : Piet STOCKMANS, ‘porcellana 

povera’

 9 0 0 0 G E N T ( 0 9)

FRANCIS MAERE FINE ARTS GALLERY – 

T.0475.69.23.05

Hôtel Falligan – 1st floor – Kouter 172

T/m 06/08 : ‘Fifty shades of Flemish Art’

GALERIE TATJANA PIETERS – 

T.0486/84.43.92

Nieuwevaart 124/001

T/m 11/06 : Dieter RAVYTS – Henning 

HAMILTON

KUNSTHAL SINT-PIETERSABDIJ – T.243.97.30

Sint-Pietersplein 9

30/06-17/09 : ’80 days of summer’

 8 4 70 G I S T E L ( 0 5 9)

PAK

Dullaertweg 80

T/m 25/06 : ‘Between Earth and Heaven II’

 14 7 3 G L A B A I S ( 0 67)

ESPACE B – T.79.08.11

Haute Rue, 33A

03-18/07 : Nancy SEULEN

 3 5 0 0 H A S S E LT ( 011)

A&A KUNST INTEGRATIE - T.85.12.24

Kermtstraat, 118

T/m 02/07 : ‘Nu  1’, Josep RIERA I ARAGO

CULTUURCENTRUM HASSELT - T.22.99.31

Kunstlaan, 5 

T/m 24/09 : ‘Anton KUSTERS. Mono na 

aware + Yakuza’

EASTMEN GALLERY – T.0477.66.46.73

Zuivelmarkt 50

T/m 24/06 : Herbert ZANGS

SUE SCHIEPERS – T.0476.96.88.06

Dokter Willemsstraat 30

T/m 24/06 : Carol MILNE, ‘Gebreid Glas’

 2 2 0 0 H E R E N TA L S ( 014 )

ART CENTER HUGO VOETEN – 

T.0475.55.51.25

Vennen 23

T/m 24/06 : ‘Max SELEN. The Inverted view’

 3 5 5 0 H E U S D E N - Z O L D E R ( 011)

DE MIJLPAAL - T. 43.52.02

Brugstraat, 45A

T/m 04/06 : ‘Gradient Gradien’

 8 3 0 0 K N O K K E ( 0 5 0 )

ART GALLERY LUDWIG LEFEVERE – 

T.61.30.14

Zeedijk 731

01-31/07 : Werken van Marianne TURCK

SAMUEL MAENHOUDT GALLERY – 

T. 0495/28.60.13

De Wielingen 3

T/m 05/06 : ‘Jesse WILLEMS. The future – 

and other jet age inventions’

GALERIE RONNY VAN DE VELDE – 

T. 050/60.13.50

Zeedijk 759

T/m 03/07 : Josef ONGENAE (1921-1993)

GALERIE ZWART HUIS – T.61.35.65

Zeedijk 635

T/m 11/06 : Guy SLABBINCK, ‘once we were 

painters’

 3 9 2 0 L O M M E L ( 011)

HET GLAZEN HUIS – 54.13.35

Dorp 14b

T/m 17/09 : ‘XY. 10 years’

 710 0 L A L O U V I E R E ( 0 6 4 )
  

CENTRE DAILY – BUL & CO – T. 22.46.99

Rue de la Loi, 14

j. 04/06 : ‘Benoît BASTIN. Au bon endroit 

au mauvais moment’

 9 3 4 0 L E D E ( 0 5 3)

‘T HOF TE PUTTENS - T.80.51.30

Wichelsestraat, 20-22

T/m 25/06 : Rafael GORSEN

 175 0 L E N N I K ( 0 2)

KASTEEL VAN GAASBEEK - T. 531.01.30

Kasteelstraat, 40

T/m 18/06 : ‘Kairos Castle’

11/07-05/11 : ‘De Kunstenaar / Ridder’

 4 0 0 0 L I E G E ( 0 4 )

GALERIE CHRISTINE COLON – T.222.49.46

12 rue Saint-Remy

j. 02/07 : Jean-Paul LAIXHAY & GOSTI

ESPACE 251 NORD – T.227.10.95

251, rue Vivegnis

j. 18/06 : ‘Jacques LIZENE. Rotation des 

stocks 1984-2016’

 2 8 0 0 M E C H E L E N ( 015)

CULTUURCENTRUM MECHELEN - T. 20.16.32

Minderbroedersgang, 5

T/m 04/06 : ‘Bright’ – ‘Evolving Spaces’

DE GARAGE – RUIMTE VOOR ACTUELE 

KUNST - T. 29.40.00

Onder den Toren

T/m 04/06 : ‘Bright’ – ‘Copy Construct’

HANGAR 311 – T.71.58.88

Battelsteenweg, 311

T/m 08/06 : ‘Het Jaar van het Paard’

 5 0 0 0 N A M U R ( 0 81)

EXIT 11 CONTEMPORARY ART - T.64.08.66

129, rue de Petit-Leez (Grand-Leez)

j. 11/06 : ‘LENNEP la peinture est morte… 

vive la peinture !’

MAISON DE LA CULTURE – T.77.67.73

Avenue Golenvaux, 14

j. 26/06 : ‘Poupées et tabous. Le double jeu 

de l’artiste contemporain’

 8 670 O O S T D U I N K E R K E ( 0 5 8 )

DE MUELENAERE  & LEFEVERE - T/Fax: 

51.47.57 

Polderstraat, 76

02/06-31/07 : ‘Animalia’

 9 6 0 0 R O N S E ( 0 5 5)

LIGHT CUBE ART GALLERY – T. 497.75.47.63

12, St. Martenstraat 

T/m 05/06 : ‘So, tell me your story…’

 4 9 0 0 S PA ( 0 8 7 )

GALERIE AZUR - T.77.11.88

48, avenue reine Astrid

j. 25/06 : ‘Pierre ALECHINSKY, 

lithographies et originaux’

 4 9 70 S TAV E L O T ( 0 8 0 )

LE TRIANGLE BLEU - T.86.42.94

Cour de l’Abbaye, 5

j. 09/07 : Sen CHUNG, new paintings

 18 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R ( 0 2)

CULTUREEL CENTRUM – T. 263.03.43

Gemeenteplein 

T/m 08/07 : Katrin KAMRAU – Kasper 

BOSMANS – Barry FLANAGAN

8 6 3 0 V E U R N E ( 0 5 8 )

EMERGENT – T. 58.31.15

Grote Markt, 26

25/06 t/m 17/09 : ‘Kunst om het lijf’

 8 7 9 0 WA R E G E M ( 0 5 6 )

BE PART – T. 62.94.10

Westerlaan, 17

T/m 11/06 : Anna BARRIBALL – Hannelore 

VAN DIJCK

 4 3 0 0 WA R E M M E ( 019)

GALERIE EVASION - T.32.53.88

42, avenue G. Joachim

j. 11/06 : Harry FAYT, photographies

  9 4 7 3 W E L L E ( 0 5 3)

GALERIE EL – T.66.43.82

Drieselken, 38

T/m 11/06 : ‘Identities’



ADRESSEN / ZOEKERTJES

Aanbevolen adressen & websites 

AANGEBODEN

Wegens een verhuizing doen wij onze verzameling 

COLLECT weg. Deze is gratis af te halen in Gent. 

Contact: Claude Vanden Eynde, claudevde@gmail.

com, 0032 475 44 17 96. 

Weg te schenken wegens plaatsgebrek: tijdschrift 

Openbaar Kunstbezit jaargangen 1973 t/m 1980, 

gebundeld in originele mappen. Bij interesse contac-

teer collect@ips.be, 09 216 20 20. 

Ruime verzameling recente veilingcatalogi 

van (inter)nationale veilinghuizen. Diverse 

onderwerpen. Per stuk of als geheel aangeboden. 

Meer info: collect@ips.be - 0032 9 216 20 20.

GEZOCHT

Gezocht: werken van Henry Schouten op groot for-

maat. Contact: Roger Dhooge, Kwalifiks@telenet.be.

In het kader van een eindwerk voor de Université 

Libre de Bruxelles zoek ik beeldhouwwerken van 

Arthur Craco, alsook brieven en documenten met 

betrekking tot hem. Het doel is een catalogus samen 

te stellen en een analyse van zijn productie te maken. 

U kunt zich richten tot Estelle Jadou op het nummer 

0496 06 49 70, of stuur bij voorkeur een mail naar 

memoirearthurcraco@hotmail.com waarin u foto’s 

van het werk, de afmetingen, alsook de signatuur 

meegeeft. Indien gewenst, is anonimiteit verzekerd.

IIk zoek een originele ets van Jan Mankes (1889-

1920) afm. 19,5 x 14,5 cm voorstellende ‘Vier muizen 

aan bosrand’ uit 1916, rechtsonder in potlood 

gesigneerd ‘J Mankes.

E-mail: tempusfugit@telenet.be  -  tel.: 014 61 92 38.

De stichting Mortelmans wil een nieuw kunstboek 

op de markt brengen met een overzicht van de  

werken van Frans Mortelmans. Mensen die een 

werk in het bezit hebben kunnen zich melden via 

de website www.fransmortelmans.be of 

email info@fransmortelmans.be. 

Ik bereid een belangrijke biografie voor over de 

schilder Félix Labisse en ben op zoek naar alle 

niet-uitgegeven informatie rondom hem: brieven, 

geschriften, foto’s, documenten,… Contact: 

kermib@gmail.com.

Gezocht: het boek ‘Les animaux de verre de 

Sabino’, door Claude Franck (publicatie uitgeput). 

Contact: Brigitte Tout - avenue Dailly 65, B-1030 

Bruxelles - brigitte.tout@gmail.com - 0486 729 543 

Verzamelaar is op zoek naar originele werken van 

Pol Mara, periode 1950-1970, werk dat aansluit bij diens 

verzameling. U kan contact opnemen via tel 0473 555 302 

of foto’s van de werken mailen naar mf002@telenet.be

Gezocht voor een te publiceren monografie over 

Sander Wijnants (1903-1953 / schilder, glazenier, 

beeldhouwer, tapijtontwerper / Mechelen - Sint-

Niklaas): eigenaars van werk van Wijnants.  Doel is 

zoveel mogelijk van zijn oeuvre (digitaal) te catalo-

geren en een studie te maken van de verschillende 

invloeden in zijn werk. Contact : 0495 73 17 05 of  

ginowielandt@hotmail.com

Ik zoek een doek van de Vlaamse schilder Valerius De 

Saedeleer. Liefst  een winterlandschap klein formaat. 

Tel.: 03 889 48 95  of  benny.gevaers@telenet.be.

Particulier zoekt sculpturen van schapen van François 

Xavier Lalanne, Contact : DAMM tel. : 00 33 6 89 71 49 69.

Gezocht voor opname in oeuvrecatalogus van Charles 

Doudelet (1861-1938): schilderijen, vrije grafiek en 

documenten. Contact : info@jdeboever.be.

Ten behoeve van de catalogue raisonné van Berthe 

Dubail (1911-1984) zoeken wij al haar werken (zie 

ook www.berthe-dubail.be), om ook te fotografe-

ren. Wie zelf werk heeft, of over informatie beschikt, 

kan zich richten tot: berthedubail@gmail.com. 

Ik zoek impressionistische schilderijen van de 

Brusselse kunstschilder Jean Colin (1881-1961) om 

te publiceren in het kunstboek ‘Het Belgisch impres-

sionisme. Een eerbetoon aan Jean Colin’. Contact: 

marcpairon.fcc@telenet.be of 0032 486 53 67 30.

Ter voorbereiding van een monografie over Anne 

Bonnet zoekt kunsthistoricus Marcel Daloze werk 

van haar in bezit van privéverzamelaars, instellingen 

en handelaren. Contact: dalozemarcel@yahoo.com 

071 87 53 79 – 0476 43 78 19.

VEILINGEN

VEILINGZAAL ‘T PAND

Nieuwstraat 9
9230 Wetteren - gsm 0474 49 13 17 - tel 09 366 58 35
pand@telenet.be
Driemaandelijkse veilingen van algemeen antiek, 
kunst en religiosa.
Uitstekende voorwaarden en service.
Internationaal gekend voor religieus antiek.
www.antiek-hetpand.be  

INLIJSTINGEN 

VAN THIENEN s.c. 

Aambeeldstraat 28 - 1210 Brussel 
Tel: 02/230.27.16                      
Artisanale productie: 600 verschillende modellen, 
alles met de hand gemaakt. Restauratie van oude 
en moderne kaders. bladgoudvergulden, kaders, 
meubels, metalen. Uniek model op bestelling. 

VERZEKERINGEN 

INVICTA ART INSURANCE

‘Verzekeren ten dienste van de kunst’
Eeckman Jean-Pierre & Eeckman Isabelle
67-69 Bd.Reyerslaan – 1030 Brussel
Tel : 02/735 55 92 - Fax: 02/734 92 30
Eeckman.jpe@portima.be, Eeckman.ie@portima.be
invicta.belgium@portima.be
Musea – Privé coll. – Tentoonstellingen –  Particu-
liere en beroepsstichtingen– verblijven –  Transport
www.invicta-art.com  

RESTAURATIE

J.ENGELS 
Lindenboomstraat 19 - 2150 
Borsbeek (Antw.) - Tel: 03/322.41.86. Restauratie 
van kunstvoorwerpen, porselein, faïence, email,glas,  
ivoor, marmer - Keramische reconstructies van ont-
brekende onderdelen.- Verwijderen van tegels
www.janengelsrestauraties.be

METAALRESTAURATIE

Restauratie van antieke metalen objecten, foto-
toestellen, projectoren, microscopen, automaten,…
Specialisatie : klokken en horloges.
Aanmaak van presentatiesystemen
Geert Schumeth, GeertSchumeth@hotmail.com 
www.metaalrestauratie.com

VARIA

WWW.SHORTRENTALAPARTMENTS.COM

Short Rental Apartments 
Short rentals, furnished flats

WWW.ARTPLACE.BE

Artplace is een discreet online platform waarop 
galeristen én particulieren kunstwerken kunnen 
verkopen of aanschaffen.

KUNST

TERLINDEN ART-DEPO

Speciaalzaak in depot-verkoop van kunst, antiek, 
design en tweedehands merkhandtassen en acces-
soires. Aankoop geselecteerde stukken.
Oude Brugstraat 1
9200 Dendermonde-Schoonaarde
052 42 26 36
e-mail: info@terlinden.be
www.terlinden.be

ANTIEK

FRANTZ HEMELEERS

Aanvoer van antiquiteiten uit Zweden, Engeland, 
Frankrijk en België
Meubilair, schilderijen, bronzen, zilverwerk, lampen 
en decoratie, Weense bronzen… 600m² toonzaal, 
nabijgelegen parking.
60, Avenue des Casernes, 1040 Brussel. Tel. 02 640 29 16
www.frantzhemeleers.be

Zoekertjes

Uw advertentie hier
Toon uw potentiële klanten de weg naar uw zaak 

via onze rubriek ‘Aanbevolen adressen & websites’. 

Uw advertentie verschijnt gedurende een volledig 

jaar (9 nummers) voor € 340. Eén plaatsing kost 

€ 45. (prijzen excl. btw). 

Inlichtingen: 09 216 20 20 of collect@ips.be

gratis zoekertjes
Wenst u iets te plaatsen bij onze GRATIS ZOEKER-

TJES? Breng ons op de hoogte via collect@ips.be. 

Gratis platform voor particulieren die iets willen 

aanbieden op of zoek zijn naar (informatie over) 

kunst of antiek.



VEILINGZALEN

 COLLECT  l 121

koninklijke belgisch - luxemburgse kamer van veilingzalen
VEILINGMEESTERSTAXATEURS, MAKELAARS EN DESKUNDIGEN 
V.Z.W. OPGERICHT IN 1936

Louizalaan 500 - 1000 Brussel - Tel. 0475-62 71 85 - Fax 02-741 60 70 - www.auctions-in-belgium.be - info@auctions-in-belgium.be

Uittreksel LEDENlijst (Volledige lijst gratis verkrijgbaar op secretariaat hierboven)

AMBERES b.v.b.a (Dir. Rik Dupain - Olivier Geurts - Marc Royer) 

Terninckstraat 6-8-10 - T.03/226.99.69 - F.03/227.03.89 

www.amberes.be. Gecatalogeerde kunstveilingen, 

schattingen voor nalatenschappen en verzekering.  

Geïllustreerde catalogus. Wekelijkse burgerveilingen. 

Meer dan 35.000 loten toegewezen per jaar

BERNAERTS Kunstveilingen (Dir. Ch. & P. Bernaerts) 

Verlatstraat 16-22 - Museumstraat 25 

T.03/248.19.21 - info@bernaerts.be - www.bernaerts.be 

Kunstveilingen Live + Webcast + Timed Online.

Oude, Romantische & Moderne Meesters. 

Antiek, Toegepaste kunsten, Design, Werk op papier. 

Expertises voor verdeling en verzekering

CAMPO & CAMPO (Dir. Guy Campo) 

Grote Steenweg 19-21 - 2600 Berchem

T.03/218.47.77  - F.03/218.53.63  - guy@campocampo.be 

www.campocampo.be - 5 Gecatalogeerde kunst- en antiekveilingen - 

schilderijen - grafiek - beeldhouwkunst- meubelen - porselein  

zilverwerk - tapijten - wijnen e.a.

CAMPO VLAAMSE KAAI (Dir. Stefan Campo)

Vlaamse Kaai 30-31 - T.03/238.42.02 - F.03/216.01.32

info@campo.be - www.campo.be. 5 Gecatalogeerde Kunst- en 

Antiekveilingen/Tentoonstellingen. Schilderijen - beeldhouwkunst gra-

fiek - wijn - meubels - porselein - zilverwerk - Oosterse tapijten 

DVC (Dir. D. Van Cappel)

Ellermanstraat 36 - 2060 Antwerpen 

T.03/232.36.64 F.03/234.22.14 

Gecatalogiseerde kunst- en 

antiekveilingen  schattingen en expertises van nalatenschappen 

en verzekeringen

e-mail: dvc@dvc.be - www.dvc.be

JORDAENS N.V.

Drabstraat 74 - 2640 Mortsel - T.03/449.44.30

e-mail: rik.martens@skynet.be - www.jordaens.eu

Openbare verkopingen van kunst, antiek, juwelen, wijn, 

collecties en inboedels. Taxatie voor verdeling en verzekering

VEILING SYLVIE’S Wine Auctions (dir. Joris Scott)

Italiëlei 21 (2000)

T. 03/776.90.77 - F. 03/777.96.55

GSM: 0495/10.24.24

www.sylvies.be - info@veilingsylvies.be

Wine Auctions

 
CARLO BONTE AUCTIONS 

Kardinaal Mercierstraat 20, 8000 Brugge info@carlobonte.be

www.carlobonte.be

T. 050 33 23 55 – F. 050 34 10 20 

Aziatische en Europese kunstveilingen 

Rob Michiels Auctions 

Genthof 9 – T.050 34 36 03 – info@rm-auctions.com 

www.rm-auctions.com – Europees en Aziatische keramiek, zeldzame 

en kwalitatieve kunstvoorwerpen, documentatie en verkoop van 

collecties, expertises. Grote online aanwezigheid, internationaal 

verzamelaarspubliek.

Van de Wiele Auctions

Groeninge 34 – T.050 49 07 69 

auctions.vandewiele@proximus.be

www.marcvandewiele.com – Zeldzame drukken en handschriften, 

oude kaarten, atlassen, grafiek en schilderijen.

Schattingen voor verzekeringen en nalatenschap.   

Salle de Ventes du BEGUINAGE s.p.r.l. 

(Olivier Bolens - David Libotte) - Rue Haute 161 (1000)

T.02/218.17.42 - 0475/87.06.77 - F.02/218.86.50

www.salledeventesdubeguinage.be - s.v.b@hotmail.be

Vente chaque mardi à 9h30 et 13h30.

Exposition le samedi de 9h à 16h et le dimanche de 10h à 16h

LEMPERTZ 1798 (dir. Henri Moretus Plantijn)

Grote Hertstraat 6, 1000 Brussel / Rue du Grand Cerf 6, 1000 

Bruxelles – T. 02 514 05 86 F. 02 511 48 24

brussel@lempertz.com – www.lempertz.com 

Schattingen en expertises van maandag tot vrijdag 

van 9:00 – 13:00 uur en van 14:00 uur -17:00 uur. 

Hôtel de Ventes HORTA (Dir. Dominique de Villegas)

70/74 Avenue de Roodebeek (1030)  

T.02/741.60.60  F.02/741.60.70 - www.horta.be - info@horta.be

‘Ventes mensuelles cataloguées d’antiquitées, oeuvres 

d’art, bijoux et vins’

Brussels Art Auctions 

(Dir. Ph Serck (T.0475/704.216) & Is. Maenaut (T.02/511.53.24) 

& E. Lapipe (T.0475/414.492)

Rue Ernest Allardstraat 7-9 / Sablon - Zavel (1000). F. 02/503.62.10

www.ba-auctions.com - info@ba-auctions.com 

Vente d’art et antiquités. Spécialiste en art Belge classique et moderne

Galerie MODERNE (Dir. David & Jérôme Devadder)

Rue du Parnasse 3 (1050) - T.02/511.54.15 - F.02/511.99.40

www.galeriemoderne.be - info@galeriemoderne.be

11 Ventes mensuelles cataloguées

 
DVC (Dir. D. Van Cappel)

Zandlopersstraat 10 - 9030 Mariakerke

T.09/224.14.40 - F.09/225.04.14 - e-mail: dvc@dvc.be - www.dvc.be

Gecatalogiseerde Kunst- en Antiekveilingen 

Schattingen en expertises voor nalatenschappen en verzekeringen

Galerie en Veilingzaal PICTURA b.v.b.a. 

Brusselsesteenweg 656 - 9050 Gentbrugge 

T.0475/74.49.25 

henk.vervondel@telenet.be

LOECKX auctioneers Belgium

(Dir. Cécile La Pipe, Peter en Natan Loeckx) 

Ingelandgat 4 - T.09/223.37.93 - F.09/233.76.71 

www.loeckx.be - info@loeckx.be 

International art & antiques auctions. Expertises

Hôtel des Ventes Elysée (Dir. Fairon)

Boulevard Cuivre et Zinc 28

T.04/221.09.09 – F. 04/221.15.05

www.ventes-elysee.be - info@ventes-elysee.be 

Ventes publiques mensuelles d’antiquités et objets d’art, Vintage, 

Maroquinerie, Bijoux

Expertises et accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00. Fermé le mercredi

Librairie LHOMME (Dir. David Lhomme)

Rue des Carmes 9 - T.04/223.24.63 - F.04/222.24.19

www.michel-lhomme.com - librairie@michel-lhomme.com

Livres anciens et modernes de qualité - Gravures - Tableaux - Curiosités  

Hôtel des Ventes MOSAN 

(Dir. Maxence Nagant de Deuxchaisnes) 

Rue du Nord belge 9 (4020) - T.04/344.91.70 - F.04/341.39.19 

www.hvm.be - Expertises gratuites tous les vendredi

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

 
Galerij DE VUYST (Dir. Guy De Vuyst & Pascale Philips)

Kerkstraat 22-54 - 9160 Lokeren - T.09/348.54.40 - F.09/348.92.18 

www.de-vuyst.com - info@de-vuyst.com 

Internationale Kunstveilingen en Tentoonstellingen 

van 17de eeuw tot hedendaagse kunst. 

Schattingen en expertises van nalatenschappen en verzekeringen

 

MONSANTIC (Dir: Daniel Otten)

Rue Grande 193b, 7020 Maisières (Mons) - T.065/73.94.00

F.065/73.94.09 otten@monsantic.com - www.monsantic.com

Ventes publiques cataloguées Expertises le mercredi, le samedi ou 

sur rendez vous - déplacement gratuit à domicile

 
Salle de Ventes ROPS (Dir. B. de Sauvage)

Ch. de Waterloo 320 (5002 Namur) 

T.081/74.99.88 - F.081/74.99.86 - www.rops.be 

Ventes publiques mensuelles d’antiquités et ventes bourgeoises. 

Expertises gratuites à domicile sur rendez-vous 

ou à la salle tous les jours de 9h à 12h, sauf les lundis et jeudis

Hôtel des Ventes LEGROS (Dir. Benoît Legros)

Rue Peltzer de Clermont 41 - 4800 Verviers

T. 087/33.01.00 - F.087.30.19.00 

www.venteslegros.com - benoit.legros@euronet.be. 

Ventes régulières d’antiquités et objets d’art
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@Kasteel van Gaasbeek

www.kasteelvangaasbeek.be
Curator: Joanna De Vos
www.joannadevos.be

kasteel
van
gaasbeek

Foto: Andy Wauman, ‘Knight Chest’, 100 x 100 cm, print op zijde, uniek 1/1, met dank aan Deweer Gallery

 contemporary art festival middelburg

FAÇADE17
 14 july — 4 november | facade2017.nl
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     FAÇADE 2017
  FACE YOUR FREEDOM

Veertien installaties langs een wandelroute door de 

monumentale binnenstad van Middelburg. Deelnemende 

kunstenaars zijn Guillaume Bijl BE Melanie Bonajo NL 

Birgit Brenner DE Berlinde De Bruyckere BE Ed Fornieles UK 

Folkert de Jong NL Anouk Kruithof NL Joep van Lieshout NL 

Nadia Naveau BE Liza May Post NL Michael Sailstorfer DE 

Anne-Marie van Sprang NL Anne de Vries NL Dirk Zoete BE

CBK Zeeland  |  Balans 17  |  4331 BL Middelburg

info@cbkzeeland.nl  |  telefoon 0118 611 443  |  cbkzeeland.nl
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Chu Teh-Chun, Sans titre (détail), 1965 © atelier Chu Teh-Chun — Éd. resp. / Ver. uitg. : Commune d’Ixelles / Gemeente Elsene, chaussée d’Ixelles, 168 Elsensesteenweg - B - 1050 Bruxelles / Brussel.

www.facebook.com/museedixelles

En partenariat avec  / In partnerschap met  / In partnership with

À l’initiative de Mme / Op initiatief van Mevr. Mrs Dominique Dufourny, Bourgmestre / Burgemeester,
Yves de Jonghe d’Ardoye, Député honoraire - Échevin de la culture / Ere-afgevaardigde - Schepen voor Cultuur,
et des membres du Collège des Bourgmestre et Échevins d’Ixelles / en van de leden van het College van Burgemeester en schepenen van Elsene.


