
 

1 

 
Tomasso Brothers (Stand 304) tijdens TEFAF Maastricht 2018. Foto Mark Niedermann. 
 

DEELNEMERS PROFITEREN VAN DE NIEUWE OPZET VAN DE 
OPENING VAN TEFAF MAASTRICHT 2018 
De nieuwe opzet van de opening van TEFAF Maastricht gaf tijdens de eerste dagen een nieuw 

elan aan de beurs. Voor het eerst was de opening gespreid over twee dagen: een Early Access 

Day op donderdag 8 maart en een Preview Day op vrijdag 9 maart. Met respectievelijk 5.000 

en 7.000 bezoekers ontving TEFAF Maastricht tijdens de eerste twee dagen in totaal 12.000 

bezoekers. De reacties waren zeer positief en er zijn een groot aantal belangrijke verkopen 

gemeld. In de woorden van deelnemer Thomas Heneage (Stand 384): “Het was de beste start 

van de beurs in 27 jaar, we hebben nog nooit zoveel verkocht bij het begin van de beurs.” 
TEFAF Maastricht vindt plaats tot en met zondag 18 maart 2018 in het MECC Maastricht. 

Vanaf het moment dat de beurs opende stroomden de verkopen binnen. Zo verkocht Tomasso 
Brothers Fine Art (Stand 304) Castor and Pollux een groot olieverfschilderij op doek van 
Giovanni Battista Cipriani (1727-1785). Het werk, dat door een particuliere verzamelaar is 

gekocht, had een vraagprijs van circa € 425.000. Een andere belangrijke verkoop van de 

galerie was een tweetal aan Giovanni Battista Foggini (1652-1725) en aan zijn atelier 

toegeschreven monumentale, marmeren sculpturen. De sculpturen, van een leeuw die een 

paard aanvalt en een leeuw die een stier aanvalt, hadden een vraagprijs in de buurt van  1,75 

miljoen Euro en zijn verkocht aan een particuliere Europese verzamelaar. 

Het Nederlandse museum Singer Laren wist de hand te leggen op Takken met appels (1952-

1953) van Charley Toorop (1891-1955). Dit doek, dat in de tuin van de kunstenares werd 

geschilderd, geldt als een van haar beste werken. Het door Douwes Fine Art (Stand 372) 
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verkochte schilderij is een belangrijke aanvulling op de collectie van het museum en een 

versterking van het aanbod van moderne Nederlandse meesterwerken van het museum. Een 

andere verkoop tijdens de eerste dagen was Emerentia de la Kethulle, née van Ravenswaay 

(1593-1634), een prachtig portret door Paulus Moreelse (1571-1638). The Weiss Gallery 

(Stand 348) verkocht dit olieverf op paneel aan een Engelse particuliere verzamelaar. 

Ben Janssens Oriental Art (Stand 202) rapporteerde zeer goede resultaten met meer dan 40 
verkochte werken in de eerste twee dagen. Een van de werken die de galerie heeft verkocht is 

een sculptuur van een paard uit de noordelijke/oostelijke Wei dynastie, dat voor  

€ 50.000 naar een Europese verzamelaar ging. Er werden meerdere aankopen door culturele 

instellingen gemeld. Een van de hoogtepunten is wel de verkoop aan het Rijksmuseum 

Amsterdam door Benjamin Proust Fine Art Ltd (Stand 246) van een in was uitgevoerd model 

van de fontein van het Palazzo Pitti uit 1556, door Bartolomeo Ammannati (1511-1592). Dit 

bijzondere werk had een vraagprijs van € 700.000. 

De in New York gevestigde Demisch Danant (Stand 610) verkocht twee uitzonderlijke 

meubels: een bureau uit 1974 van Janine Abraham & Dirk Jan Rol en een bibliotheek van 

André Renou en Jean-Pierre Génisset. Deze imposante bibliotheek stond op de Internationale 

Tentoonstelling van Brussel in 1958 en won de Grand Prix en de Gouden Medaille. De 

bibliotheek komt uit een appartement dat door dezelfde interieur ontwerpers werd ingericht en 
kwam voor het eerst op de markt. Beide werken zijn verkocht aan particuliere verzamelaars uit 

de Verenigde Staten. 

Galerie Kreo (Stand 614), eveneens deel van TEFAF Design, heeft met “7.30pm” Evening 

(2017) van Hella Jongerius een van de “jongste” werken op de beurs verkocht. Dit met de hand 

geweven in papier uitgevoerde werk was onlangs te zien in het Design Museum in Londen en 
is verkocht aan een particuliere, niet-Europese verzamelaar. 

Patrick Derom (Stand 449), richtte een solotentoonstelling van het werk van de Belgische 

schilder en beeldhouwer Pol Bury (1922-2005) in. Hij wilde op TEFAF Maastricht een breder, 

internationaal publiek kennis laten maken met Pol Bury’s werk en verkocht tijdens de 

openingsdagen al meer dan 10 werken van Bury aan particuliere verzamelaars uit Frankrijk, 
Italië, België en Nederland. 

Ook vanuit Ancient Art werden verschillende transacties gemeld. Zo verkocht The Merrin 
Gallery (Stand 430) een meer dan levensgrote voet van een monumentaal standbeeld uit de 2e 

eeuw na Christus aan een privéverzamelaar voor ongeveer € 250.000. Bij Charles Ede (Stand 

426) was er vanaf de opening van de beurs sprake van elkaar snel opvolgende verkopen. De 

hoogtepunten zijn, om er twee te noemen, een hoofd uit de Egyptische Ptolemeïsche periode, 
circa 332-30 voor Christus, met een vraagprijs van € 85.000 en een Atheens fragment van een 

hoofd uit de 4e eeuw voor Christus, dat een vraagprijs had van € 50.000. Naast Ancient Art is 
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de jongste sectie van de Fair, TEFAF Tribal Art, waar Donald Ellis (Stand 128) een kom in de 

vorm van een babyvogel (omstreeks 1800-1830), speciaal voor vet, aan een particuliere 

verzamelaar verkocht, voor € 285.000. 

Op TEFAF Paper verkocht Daniel Crouch Rare Books (Stand 702), een atlas van Johannes 

Blaeu uit de periode 1662-1665. Het in Amsterdam uitgegeven werk, dat een vraagprijs had 

van € 730.000, wordt omschreven als 'de grootste en mooiste atlas ooit gepubliceerd' door 
Blaeu. 

De deelnemers aan TEFAF Showcase, de afdeling voor “jonge” galeries en die voor één jaar 

deel mogen uitmaken van TEFAF Maastricht, hadden een zeer goede start met verkopen aan 

voor hen nieuwe verzamelaars. Zo verkocht Galerie Le Beau (Stand S1) een stoel van de 

Braziliaanse ontwerper Jorge Zalszupin (1922), bekend als pionier in houtsnijwerk in zijn 
ontwerpen. Bij Librairie Camille Sourget (Stand S5) verwierf een Europese verzamelaar drie 

afzonderlijke series met publicaties over Engelse vogels. 

-Einde persbericht-  

-Noot voor de Redactie- 

1. LET OP, DE DATA VOOR TEFAF MAASTRICHT 2018 ZIJN 
• Zaterdag 10 maart tot zaterdag 17 maart, 11:00-19:00 uur, Algemene toegang 
• Zondag 18 maart, 11:00-18:00 uur, Algemene toegang 
• Toegangstickets voor TEFAF Maastricht kosten €40 en zijn verkrijgbaar via 

www.tefaf.com of aan de deur 
 

2. TEFAF Maastricht 
TEFAF Maastricht heeft een aanbod van ongeëvenaarde kwaliteit en biedt de belangrijkste 
kunsthandelaren en specialisten uit de hele wereld een podium. TEFAF is een non-profit 

organisatie en wordt door zowel particuliere als institutionele verzamelaars gezien als expert en 

inspiratiebron voor de wereldwijde kunstmarkt. De 31ste editie van TEFAF Maastricht vindt plaats 

in het MECC Maastricht tussen 10 en 18 maart 2018. 

TEFAF. 

Your Art Community. 

3. Kunst, Meer dan Bezit 
TEFAF deelt de visie van AXA Art dat kunst moet worden gezien als meer dan bezit. Het 
partnership met Axa Art, hoofdsponsor van de beurs, biedt verzamelaars unieke kennis op het 

gebied van risicopreventie, behoud, herstel en restauratie zodat ze hun collecties de beste 

conditie kunnen te houden. www.axa-art.com 
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CONTACT 
Nederland 
Jan Peter Verhagen: jp.verhagen@tefaf.com +31 411 64 50 90 

België/Luxemburg 
Truuske Verloop: verloop@telenet.be, +32 49 74 85 967 

China 
Xiaoling Xu: collectioninchina@163.com, +86 13 817 312 289 

Frankrijk/Monaco/Zwitserland 
Gaëlle de Bernède: gaelledebernede@gmail.com, +33 17 54 34 680 

Duitsland 
Britta Fischer: bfpr@brittafischer-pr.com, +49 61 13 00 877 

Italië 
Roberta Barbaro: gestione3@studioesseci.net, +39 04 96 63 499 

Latijns Amerika 
Graciela Prosperi: graciela@argentinaculturalservices.nl, +31 6 52 60 0055 

Verenigd Koninkrijk 
Phoebe Ladenburg: phoebe@goldensquared.com +44 (0)20 7439 2822 

Verenigde Staten 
Meryl Steene, ms@sharpthink.com, +1 212 8290002 
Austin Durling, ad@sharpthink.com, +1 212 8290002  

Wereldwijd 
Diana Cawdell: diana.cawdell@tefaf.com 

Lucy Barry: lucy.barry@tefaf.com  

PRINCIPAL SPONSOR TEFAF MAASTRICHT 

 
TEFAF 
Broekwal 64 
5268 HD Helvoirt 
Pays-Bas 
+31 411 64 50 90 

TEFAF New York  
1325 Avenue of the Americas,  
28th Floor 
New York, NY 1019, USA 
+1 212 3704602 
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