24/11/2008: Verslag pAn A' dam
De eerste dag van de pAn Amsterdam 2008.
Het eerste wat ik bij de rondleiding kwam te lloren was da t de pAn voor Pictura Antiquairs Nationaal staat :
Nederlandse exposanten o p een Nederlandse beurs.
In mijn vorige nieuwsbrief had ik de pAn aangekondigd, nu kan ik verslag doen van wat mijn bevindingen als
interieur stylist zijn.
De pAn gaat vooral over de o riginele kunstwerken d ie ook echt llonderdenJ zo niet d uizenden jaren o ud kunnen
zijn. Het is d us een prestigieuze, OFFline aangelegenlleid d ie natuurlij k veel spectaculairde r is da n de kunst
ONline.
De binnenkomst was zeer luxueus en llelemaal in lijn met de kerst trends {zie vorige nieuwsbrief) : veel maagde lij k
w it : de go rd ijnenJ de bankenJ de vloer (voor een deel). We namen eerst een rondleiding door de beurs {kost maar
5 Euro voor een uur), zoda t we een indruk konden krijgen wat er allemaal te 'linden was: Exclusief en gedetailleerd
Delfts Blauw aardewerk, een midde leeuws beeld uit catalonie van ca. 1200 n. Chr.J o riginele Gispen meubilair in
llet Design PaviljoenJ o riginele Egyptisclle beeldjes, Romeinse g lazen flessenJ een schilde rij van 3 miljoen Euro van
Jacob van Ruysdael ... Het was maar een fractie van wat er allemaal o p de beurs te zien was!
Je kunt je d us voorstellen da t de beurs onmetelij k g root is, zoda t een da g bijna niet genoeg is, zeker als je veel
over een bepaald kunstwerk w il weten!
Gemidde ld gezien is llet publiek wat o ude r (kinderen Iaten immers vaak d ingen val len), maar da t hoeft niet te
betekenen da t je als ''jongere" niet welkom bent! Ja, llet straalt een exclusieve sfeer uit, maar vanaf een paar
honderd Euro kun je al echte antiek, of bepaalde leuke kunst artefacten kopen.
Hierbij een kleine g reep wat mijn aandacht tro k.
De eerste stand wat opviel was d ie van Zilver & Van Nouhuys, een atelier in Sclloonhoven waar handgemaakt
zilverwerk wordt gemaakt. De eigenaar heeft zijn eigen zaak en maakt alies zelf. Puur ambachtelij k met
interessant werk, zoals staven d ie half van llout en half van zilver zijn gemaakt. Er zit een interessant verhaal
achterJ maar d ie verklap ik natuurlij k niet!
Een andere stand was de juwelier "Epoque Fine Jewels"J een Belgisclle juwelier d ie onder andere autllentieke
sieraden van Rene lalique (Art Nol.IYeauJ vanaf ca. 1890). Hun juwelen worden ergens veilig o pgeborgen en
kunnen aileen o p afspraak worden bezocht. Aangezien juwelen altijd al een d ure aangelegenlleid zijnJ hoef ik geen
mededeling over de prijzen te doen. Reken maar o p iets met 5 cijfers minimaal.
Twee populaire stands zijn de Etienne Gallery en DoLtWeS Fine Art. Etienne Gallery is vooral populair door zijn
hypermode rne uitstraling gecombineerd met uitzonderlij k velfijnde techniek. De kunst is relatief gezien redelij k
betaalbaar (tussen 2000 en 10000 Euro zijn ze van jou). DoLtWeS Fine Art is een g ro te kunsthandelaar d ie veel
kunstwerken uit verschillende tijdperken verkoopt, met enkele o riginele etsen van Rembrandt van Rijn!
Een bekende van mijn docent kunst-en· meubelgeschiedenis is de ga lerielloudster van Galerie Tiny EsveldJ een
ga lerie d ie zich vooral in Art Nol.IYeau specialisert. Ook hier lleb je o riginele Art Nol.IYeau kunstwerken d ie vanaf
een paar llonderd Euro beginnenJ en natuurlij k o p kunnen lopen naar d uizenden voor een llele Art Nol.IYeau kast.
Een minder populaire en kleinere ga lerie, maar desalniettemin met interessante en opvallende kunstwerken is
ga lerie Priveekollektie. Zij llebben vooral kunstwerken d ie veel met kleur doen: een compositie van ge kleurde
vlakken d ie Iicht gevenJ een foto d ie een uitverg ro ting is van hoe Iicht wordt ge brokenJ erg interessant om te zien
en q ua prijs nog wei te doen.
Wil je wat goedkoper uit zijn? Dan lleb je InterOOok International Schiedam. Daar kun je vanaf 15 Euro een leuk
boek over Art Deco vindenJ of voor enkele tientjes lleb je een goed boek over bijna elke kunststroming d ie je maar
kan bedenken! Het leuke is da t ze ook llele specialistisclle boeken llebbenJ zoals Art Nol.IYeau in een bepaalde
Duitse stad, bijvoorbeeld, maar ook als je iets zoekt van een specifieke kunstenaarJ zit je daar aan llet goede
adres!
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Uiteraard kunnen weals ge·interesseerden voor kunst niet zomaar voorbij lopen aan de de Chinese mode rne kunst.
Het is vrij populairJ maar eerst was ik er vrij teruglloudend overJ vooral o mda t llet land bekend staat om de
goedkope speeltjes, of o mda t llet toch weer wat anders is da n da t w ij gewend zijn. Chinezen kijken toch iets
anders tegen de wereld en llet Ieven aan da n da t w ij hier doen.
I k was toen o p onderzoek uit geweest en ik kan toch zien da t llet hier gaat om talentwlle kunstenaars. Een ga lerie
d ie Chinese kunstenaars vertegenwoord igt is de Edward Pranger Oriental Art Gallery in Amsterdam. De ga lerie
lloude r was een llele aard ige man d ie mij een goede indruk kon geven wat lledendaagse Chinese kunst inlloudt .
Sommige van zijn kunstenaars zijn nog vrij jong, maar er zijn ook kunstenaars d ie zich d ubbel en d ik llebben
bewezen in China {vele exposities en awards), d us onderschat deze kunst niet!
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De ga lerie met de o riginele Gispen meubels, waar ik llet eerde r over had, heet De Andere TijdJ een ga lerie d ie
o riginele meubelstukken uit llet modernisme (zoals de Nieuwe Zakelijkheid) heeft: o riginele stoelen van GispenJ
Gerrit Rietveld, Paul Schuitema en Mart Stam.
Wat mij llet meeste opviel was de Zuid·Afrikaanse antiqu·iteitenhandelaar Deon Viljoen. Het begon eerst met een
dode leeuwin uit 1930 d ie verkocht was. Voor de prijs viel llet reuze mee, d us d it smaakte aileen maar naar meer:
kunst uit llet verre oostenJ antiek uit Afrika ... Alsof je weer teruggaat in de tijd van de VOC.
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Natuurlij k hadden w ij ook de mooie dames, zoals d ie van Emilio Kruitllof (Jaski Art
Gallery). Hij schilde rt aileen maar dames. Eentje d ie mijn aandacht tro k was een
jongedame {zie links) die vrij flets was afgebeeld. Hoewel llet flets leek, kon je
hierachter haar sclloonlleid zien. Vaak lleb je da t ook met als je een mooi meisje
ziet. Hoewel de mode llen o p de posters er altijd zelfVerzekerd en godde lij k
uitzienJ zijn ze in werkelijkheid vrij onzeker. Ze moeten voor een camera poseren
vanwege hun uiterlijk, of ze zijn llet reclamemeisje (een leuk gezicht) voor een
bedrijf en da t is llet da n. Ze moeten altijd maar doen wat hun is verteld. Als je
met ze praat, zijn ze eigenlij k erg onzeker. Pas o p llet juiste momentJ bij de juiste
ontmoeting kom je hun sclloonlleid pas te zienJ anders blijft llet in de nevelen
gehuld... ver en onbereikbaar.
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Als laatste w il ik de de kunsthandelaar Oranda Jin de rew Iaten passeren. Zij
llebben prachtige Japanse kunstwerken: schilde ringenJ tekeningenJ maar ook
afdrukken, zodat je in elke prijsklasse betaalbare japanse kunst llebt. Het mooie
van de Japanse kunst is hun andere kij k o p de wereld. Ze doen d ingen anders,
maar komen toch o p lletzelfde uit : mooie kunst d ie simpel oogt, maar d uide lij k en
toch velfijnd de bewegingen en emoties weergeeft.

Meer over de pAn is te \linden op http://www.pan.nl/
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