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UP TO DATEUP TO DATE

boven
Les Deux Garçons, ‘Dans le lit de 
l’Ennemi’. Te zien bij Jaski Art Gal-
lery op Rotterdam Contemporary at 
North Sea Jazz.

middenboven
Het is heerlijk toeven in de tuinen 
van 4evergreen.nu. 

rechtsboven
Cees van IJsseldijk, ‘Gezicht op Nij-
megen’. Olie op doek, 45 x 89,5 cm. 

Kort nieuws…
Op zaterdag 21 juni organiseert Foam voor de tweede keer Photo Town. Naast muziek, eten en 
drinken, fotoworkshops en andere activiteiten, presenteren twintig jonge fotografietalenten er 
hun werk voor ! 25 tot ! 250. Deze unieke fotomarkt vindt plaats in Felix&Foam +++  In Londen 
biedt Sotheby’s op 23 juni het werk ‘Compositie in Rood, Blauw en Grijs’ van Mondriaan aan. Dit 

meesterwerk komt voor het eerst in vijftig jaar terug op de markt en is ! 16 tot 22 miljoen waard  +++   Naar 
aanleiding van de publicatie over Cees van IJsseldijk (1901-1977) exposeert Streekmuseum Vredegoed te 
Tienhoven/Oud-Maarsseveen een veertigtal schilderijen en etsen van hem. De tentoonstelling wordt op 28-06 
geopend door Edwin Jacobs (directeur Centraal Museum Utrecht) en gastspreker Peter van der Graaf (hoofd 
Post War & Contemporary Art bij Christie’s Amsterdam) en loopt tot en met 28-09 +++ Nog t/m 30-06 kunnen 
tentoonstellingsmakers zich inschrijven voor de tweede editie van VBCN OPEN. De Vereniging Bedrijfscollec-
ties Nederland nodigt hen uit een voorstel in te dienen voor een expositie met of over één van de 51 aangeslo-
ten bedrijfscollecties.   +++   Uit ruim 3.000 kunstwerken van 1.745 kunstenaars zijn 248 foto’s, films, maquettes, 
tekeningen, schilderijen en installaties geselecteerd om deel te nemen aan de ZomerExpo 2014. De werken, 
alle rond het thema ‘licht’, zijn nog t/m 31-08 te zien en te koop in het Gemeentemuseum Den Haag  +++   
Rustgevende tuinen, mooie kunstwerken en muziek komen prachtig samen tijdens de opentuinenweek-
ends van 4evergreen.nu op 28-29 juni en 5-6 juli. Denk aan majestueuze eiken, frisse waterpartijen, geurige 
bloemenvelden en sculpturen, installaties, glasobjecten en schilderijen van o.a. Martha Waijop, Teja Bottema, 
Peter Kromhout, Johan de Vries en Joshua Pennings  +++   Van 29-06 t/m 31-08 wervelt de Duitse danseres 
Gertrud Leistikow (1885-1948), grondlegster van het moderne dansonderwijs, door de culturele buitenplaats 
Kranenburgh. Met haar extatische bewegingen was zij niet enkel een pioniersfiguur in de danswereld. Zij werd 
eveneens opgemerkt door de beeldend kunstenaars van haar tijd, waaronder de Nederlandse avant-garde. Zij 
liet zich portretteren door kunstenaars als Jan Sluijters en Else Berg. Mommie Schwarz ontwierp a"ches voor 
haar, en zijzelf danste met maskers van Hildo Krop   +++  Op 11, 12 en 13 juli zorgt Rotterdam Contempo-
rary at North Sea Jazz voor een flinke portie beeldende kunst van o.a. Peter Zwaan, Les Deux Garçons, Rob 
van der Hoeven, Iris van Herpen, Cole Morgan en Laurien Dumbar  +++   Het Nederlands Stripmuseum in 
Groningen, dat eerst dreigde te moeten sluiten, blijft nog drie jaar op zijn huidige locatie in de Westerhaven. 
Nadien verhuist het naar het Groninger Forum op de Grote Markt   +++  Hans Melchers, eigenaar van het 
Kasteel Ruurlo heeft opdracht gegeven om het kasteel aan te passen, te restaureren en te herbestemmen als 
Carel Willink Museum. De werken zouden tegen medio 2015 klaar moeten zijn.

Museale aanwinsten
Het Van Gogh Museum had reeds één van de grootste 
collecties houtsneden van Félix Vallotton (1865-1925), en 
heeft deze uitgebreid met het meesterlijke ‘La paresse’ en 
de serie ‘Intimités’, één van de belangrijkste series uit de 
fin-de-siècle grafiek. Het Bonnefantenmuseum deed 
waardevolle toevoegingen aan haar collectie hedendaag-
se kunst met twee installaties van Mark Manders (‘Mind 
Study 1992-2011’ en ‘Mind Study 2010-2011’) en één van de 
Fransman Pierre Huyghe (‘Crystal Cave’, 2009-2013). Ook 
het Museum Boijmans Van Beuningen deed nieuwe 
aankopen: drie werken van de Amerikaanse kunstenaar 
Jim Shaw, waaronder diens immense doek ‘D’Red Dward, 
B’lack Hole’, dat vorig jaar in de Onderzeebootloods te 
zien was. 

De Nederlandse archeologen hebben goed werk verricht. Tijdens opgravingen voor DOMunder in Utrecht 
is een groot aantal vroegmiddeleeuwse gouden en zilveren munten gevonden. Het gaat om sceatta’s en 
7e-eeuwse tremisses, die een hulp kunnen zijn bij de datering en de plaats van opeenvolgende kerken op 
het Domplein. www.domunder.nl Op een akker in Echt is dan weer een Laat-Romeinse schat opgediept, 
bestaande uit een gouden ring, een zilverbaar, 12 gouden munten van keizer Constantijn III (407-411) 
en 9 stukken verbogen en verknipt zilverwerk. De wetenschappers vermoeden dat de kostbaarheden 
eigendom waren van een Germaanse o"cier in Romeinse dienst. Ze linken dit aan de enorme goud- en 
zilveruitgaven die het Romeinse Rijk aan het begin van de 5e eeuw deed aan de Germaanse oorlogslei-
ders als wanhopige pogingen de grensverdedigingen in stand te houden en hulptroepen te rekruteren. 
www.let.vu.nl  

Archeologische muntschatten

linksboven   Jim Shaw, D’red Dwarf, B’lack Hole, 2010. Shaws narratieve 
beeldtaal is gebaseerd op de kunstgeschiedenis, Amerikaanse (film) 
geschiedenis en een persoonlijke mythologie. Collectie Museum 
Boijmans Van Beuningen. Foto: Lotte Stekelenburg. 

linksmidden   Mark Manders, ‘Mind Study 1992-2011’.© Zeno X Gallery 
Antwerpen. Foto: Peter Cox.

links   Félix Vallotton, ‘De gezondheid van de ander (Intimités IX)’, 1898. 
Deze houtsnede maakt deel uit van ‘Intimités’, een tiendelige serie 
duistere houtsneden waarin Vallotton diep in het gevoelsleven van 
de Parijse bourgeoisie dook met de eeuwige strijd tussen man en 
vrouw. Van Gogh Museum, Amsterdam.

rechts
Overzicht van de goudschat van Echt 
bestaande uit een ensemble van munten, 
een ring, een zilverbaar en fragmenten 
van zilveren vaatwerk. © Foto: Limburgs 
Museum.

uiterst rechts
Randfragment van een vergulde zilveren 
schaal met een oorspronkelijke diameter 
van circa 70 cm en een gewicht van ruim 
5 kilo. Afkomstig uit de goudschat van 
Echt. © Foto: Restaura.

In september dit jaar zou de 
vijfde editie van de Oude Kunst- 
en Antiekbeurs Delft worden 
gehouden. Doch, door de 
herinrichting van het museum 
Het Prinsenhof is er belangrijke 
expositieruimte weggevallen. 
Beursvoorzitter M.A. Buch: “Wij 
hebben vastgesteld dat het op-
pervlak van de beurs niet meer 
toereikend is om een accepta-
bele beurs te organiseren.” En op 
de vraag of er dan een andere 
locatie gezocht zou worden, 
klinkt het: “In Delft is geen 
enkele andere locatie geschikt en 
bovendien was de beurs vanuit 
de historie verbonden met Het 
Prinsenhof. Vooralsnog zijn wij 
niet van plan een nieuwe beurs 
ergens anders op te zetten.”

Antiekbeurs 
Delft stopt

rechts
Jan Sluijters, ‘De danseres Gertrud’, 
ca. 1920. Collectie Nardinc.

rechtsmidden
‘Ella (The Kinks - Nothin’ in the world 
can stop me worryin’ ‘bout that girl), 
uit de serie ‘Rhythm’, 2014. © Adrian 
Woods & Gidi van Maarseveen. Te 
zien op Photo Town.

uiterst rechts 
Piet Mondriaan, ‘Compositie in Rood, 
Blauw en Grijs’, 1927. Olie op doek, 
68,5 x 53 cm. Sotheby’s, 23-06. © 
2014 Mondrian/Holtzman Trust c/o 
HCR International USA.
Richtprijs: ! 16-22 miljoen
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