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ART NOCTURNE IN KNOKKE BIEDT OPVALLEND HOGE KWALITEIT

Nog klein, maar geraffineerd
Art Nocturne Knocke, de enige kunst- en antiekbeurs in de hoogzomer. is geen grote beurs. Maar de kwaliteit van vooral de schilderijen en juwelen
is dit jaar zeer hoog. Nog tot maandag, in het CC Scharpoord en het nieuwe luxehotel La Reserve.

J\rt

~

In feite is dit de 36ste editie van de
lntematiorulle Kunst· & Antiekbeurs van Knolli. Maar in plaats
van weg te ckunsteren tot de 'tra·
dition~ vakantiebeurs', die ervan
proftteu1 dat de rest van de kunst·

erwor, dat Art Nocturne is ui~
groeid tot een g=a.flineerde kwali·
teitsbeurs.

~ rnooie stands ~te'l'ft\. hun
spoeling wordt elk jaar dunner.
Tnwijl Cil en Chris Tutel«rs in·
t~l voor upgrading kitzm.
'f'Aon beurs vullen is niet moeilijk',
zqt Cil Tute!ftrs, die allesbdtalve
verlfSm zit om aanvr-agm van
kunst· en antiekhandelaan!. 'Maar
je moet absoluut seleet~ aan de

basis. Aanvngm ~. snoei·
en in het aanbod.'
Het efl'eet is mtaar. Art Nocturne
~~~ verrast door zijn kwaliteit en
diwrsiteit. Mtt traditioneel antiek
wals bij Jan Roelofs of De Pauw·
MWier, tot urokunst bij De Rijk
of mooi hedtndaags bij Safia El
Malqui (Sen!-Art). Een stand apart
is die van holleverancier kroon·
luchteron~
Louis·Piem!

Denil. Zet hij een nieu-luxetrend
in?

delaan die c!e show stelen. Wat
TEFAF·habitu~

Frans Jacobs uit
Amsterdam aanbiedt, is van TE·

galerie Thomas uit MUnchen vroeg
op de io1131te TEFAF 36$.000 euro
voor IOOI'tgel4ke -.-ken.

Van PiaNo ~een Jacobs de vroege
aq~W"tl·sou-<he 'Panier de fruits'
(t9'l()) voor 425-000 euro. Nadat
hij voris jaar op Art Nocturne
al een vroqe Vincent van Cogh

verkocht, biedt Frans Jacobs nu

'Sioot en kleine
brug' (1883) te
euro,
een niet bijster
mooi werk uit
een priv~·col·
lectie,
maar
bet is een Van
Cogh. Emaast
hangt een jong.
nog impressi·

975-000

onistisclt boe·

renlandscllapje
van Mondriaan
uit 1899 voor
slechts 6$.000
euro. En bij
de beelden op

beeldhouwer
Giacomo Man·
:W, 'Cardinal~
seduto' (SI em)
voor 425-000
euro. Art Noc·
tume, een va·
kantlebeun?

BIJ Sem·Art Gallery: Walter leblanc, 'TOBions Mobilo$tatlc (393): 1961, 68 x 58 em.

Am·
Jacobs'
sterdamse con·

frater Peter Pappot heeft een grote der, voor wie Van Cogh toch roveel
stand in de intieme Art Nocturne· bewondering koesterde. Nog bij U·
zaal in La Rkerve. Pappot presen· bertas is er het fascin~d naakt
leer! mooi ~ van em rist Hoi- 'Parijs model' van onze miskende
landse wu.rden (Mesda& Sluijter, Armand RassenfoeM, rechtstreeks
lsrai!ls, Van Donsen), maar is zo uit em Chileense (I) priv~·coUectie,
~is om dumaast em zeer 18.000 euro.
mooi aanbod Vlaamse en Franse
""hilderijen aan te bieden (Edou· Twee La Rkei"W'·~trouwen die
ard Vuillard, Raoul Dufy, Constant enkele jaren ~leden afhaakten
Permeke, Th~ Van Rysselberghe). maar nu naar Knokke ~ljn teruggeBlikvan~r is het 18 op 13 em grote keerd zijn Ming·k'i en Epoque.
'Portrait de Claude Renoir (ClocloY.
De vraagprijs voor dit kinderpor· Ming·k'i beeR zoals ~bruikelijk
tret in olie op doek is 145.000 euro. • een zeer mooie selectie oude Chi·
n~ lcnn,::;tvnn~f"PM'

'Kwaliteit verkoopt', zegt kunst·
handelaar Anto Prnic (Ubertas)
_ in Scharpoord. Op de eerste dagen

Museaal stuk bij Jan MOller. olie op eilcenhouten p~~neel, toepschrewn
an Jan Breughel de Jonge (1601-1678), 'Het mystleke huwelijk Vllll SinteCatharN In een bloemenkrans' (75 x 60 em).

van de beurs verkocht bij zijn mooi·
ste werl<en, telkens aan een p,art:i·
culier: een klein st.illewn van Hen·
ride Braekeleer dat het hart van de
vetting-experts had gestolen, het
land,..,hap 'Zonsondergang in bet
Zwin' van de Lamoriniere (vorige
week af~beeld in deze rubriek) en
een uer mooi boszicht uit 186~ van
~De Coclt, de eerste Leieschil·

in

van Ren~ Lalique die nog gedrOjfj!n
is door de zus van Ceo~s Seurat.
Het juweel van de l~ndarische
Franse ontwerper stelt vier libellen
voor, met briljanten en een gro«e
aquamarijn.
Het loont dus ook bij strandweer
de rnoeite om Art Nocturne binnen
te wandelen.

a.a~-

werl<. Pronkstuklen op deze beurs
zijn bet 40 em hoge Tang·beeldje
van em dansende 'fat lady' (begin
8ste eeuw) uit Xfan in Shaanxi,
vraagprijs 44.000 euro, en een
groot Tang·paard uit Shunxi.
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~ ·Art Noct.welllooclroe:

1Dt ........ l5 ........

-J&tDt21u.,
Epoque Fine Jewels presenteert
hetulfde exclusieve assortiment
Franse en En~lse juwelen van
na 1850 als op de topbeurzen in
Maastricht of Londen. Het nieuwe
pronkstuk is een ragfijne hanger
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