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Shibunkaku (stand 166) op TEFAF Maastricht 2019 

 

STERKE VERKOPEN OP TEFAF MAASTRICHT 2019  
DANKZIJ VERTROUWEN VAN VERZAMELAARS EN DEALERS 
 
Het hernieuwde TEFAF Maastricht, dat dit jaar plaatsvond van 16 tot 24 maart met Early 

Access Day op 14 maart en Preview Day op 15 maart, werd gekenmerkt door vertrouwen en 

optimisme. Dit was ook terug te zien in het aantal transacties: vanaf de openingsuren op de 

Early Access Day tot de laatste dag werden er zeer veel verkopen gemeld, waarbij zowel 

particuliere als institutionele verzamelaars van over de hele wereld belangrijke werken wisten 

te bemachtigen. TEFAF Maastricht, wereldwijd de toonaangevende kunst- en antiekbeurs die 

dit jaar ruim 70.000 bezoekers mocht ontvangen, laat hiermee zien dat het nog altijd een 

leidende positie heeft in de internationale kunstmarkt. 

Paul Smeets, Voorzitter TEFAF Paintings: "De introductie van de vernieuwde 

selectieprocedure en de gewijzigde samenstelling van de keuringscommissies met uitsluitend 

curatoren van musea en academici, heeft een positieve impact die duidelijk te voelen was 

tijdens deze editie van TEFAF Maastricht." 

De bezoekers van TEFAF Maastricht 2019 werden direct bij binnenkomst begroet door twee 

opvallende werken op de stand van de Daniel Katz Gallery (stand 100), onderdeel van TEFAF 

Antiques. De Faun and Fauness van Francesco Toso zorgden voor een zowel uitnodigende als 

macabere toegang tot de stand, en met het gewenste resultaat: de twee sculpturen, die 
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eigendom waren van Elsa Schiaparelli, werden met een vraagprijs van € 385.000 verkocht aan 

een particuliere Europese verzamelaar. 

Een van de nieuwe exposanten op de Fair, de uit Kyoto afkomstige Shibunkaku (stand 166), 

maakte indruk met de manier waarop ze hun eerste stand op TEFAF Maastricht hadden 

ingericht. De galerie had kunstenaar Mishima Ritsue (1962) gevraagd om hedendaagse 

werken van glas te ontwerpen als aanvulling op de andere, 18e-eeuwse werken in de stand. Dit 

concept werd goed ontvangen door verzamelaars, wat ook blijkt uit de verkoop van twee  

werken, Kodama (Tree Spirit) en Nervatura (Veining), voor respectievelijk $ 20.000 en $ 

25.000. 

Kunsthandel Peter Mühlbauer (stand 271) heeft een paar Louis XV encoignures met brons-

vergulde details, Chinese zwarte lak, goudverf en serpentijn en een Spaanse brocatelle 

marmeren blad van Jean-Charles Ellaume met een vraagprijs van € 225.000 verkocht aan een 

Engelse particuliere verzamelaar. De verkoop van een van de hoogtepunten van de beurs, n.l. 

drie monumentale, van wit en blauw Chinees porselein gemaakte "dragoon"-vazen bij 

Alessandra Di Castro (stand 108), onderstreept de niet aflatende aantrekkingskracht van de 

sectie TEFAF Antiques voor zowel particuliere verzamelaars als openbare instellingen. 

Een andere deelnemer aan TEFAF Antiques, Dr. Jörn Günther Rare Books (stand 109), 

maakte gedurende de beurs melding van meerdere verkopen. Een van de verkochte werken 

betreft een buitengewoon kostbaar getijdenboek uit de 15e eeuw, geïllustreerd door de 

Meesters van de Grandes Heures de Rohan. Dit prachtige getijdenboek, dat een vraagprijs van 

€ 1.85 miljoen had, is verkocht aan een Amerikaanse particuliere verzamelaar. 

Van Cleef & Arpels (stand 144), onderdeel van TEFAF La Haute Joaillerie, kon melding 

maken van de verkoop van een prachtige ketting met een afneembare clip. Dit sieraad, dat is 

gemaakt van geel-, roze- en witgoud en is bezet met gele saffieren, amethisten en diamanten, 

is verkocht voor € 352.000. 

Ook op TEFAF Ancient Art was sprake van sterkte verkopen. De uit het Verenigd Koninkrijk 

afkomstige dealer Charles Ede (stand 426) heeft meerdere stukken op de beurs verkocht, met 

prijzen die variëren van € 1.000 tot € 300.000. Een van de belangrijkste transacties van 

Charles Ede is de verkoop van een Romeinse, in marmer uitgevoerd reliëf van de 

mythologische Amazonomachy. Dit werk, dat is gemaakt in de jaren rond 225-250, is voor € 

300.000 verworven door een Nederlands nationaal museum. Een nieuwe exposant, Galerie 

David Ghezelbash (stand 425) was verheugd om de van zwart graniet gemaakte Torso of a 

standing Pharaoh in a walking position, een Egyptisch object uit de Ptolemeïsche periode, circa 

323-30 v.Chr., te verkopen aan een toonaangevende Amerikaans instelling. 
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De sectie TEFAF Design en TEFAF Tribal, die voor deze editie van de Fair een nieuwe opzet 

had gekregen, was bij zowel deelnemers als bezoekers erg in trek. Deze aandacht was terug te 

zien in de vele verkopen die werden gemeld. Juwelen, ontworpen en vervaardigd door 

kunstenaars, hadden bij Didier (stand 611) een grote aantrekkingskracht bij zowel nieuwe als 

bij gevestigde verzamelaars. De door Didier aangeboden werken van kunstenaars als Afro 

Basaldella (1912-1976), Georges Braque (1882-1963), André Derain (1880-1954) en Claude 

Lalanne (1924) werden aangeboden voor prijzen die varieerden van € 15.000 tot € 90.000. De 

grote aandacht voor 20e-eeuwse ontwerpen bleek ook uit de verkoop van een uitzonderlijk, 

opklapbare kaptafel van Børge Mogensen (1914-1972). Dit van Cubaans mahonie, essenhout, 

messing en spiegelglas gemaakte meubel werd door Modernity (stand 622) verkocht aan een 

particuliere verzamelaar. 

Galerie Meyer - Oceanic & Eskimo Art (stand 605) in de sectie Tribal, heeft met NWC Fore 

Arms het belangrijkste werk van de stand verkocht. De twee 19e-eeuwse, meer dan 

levensgrote onderarmen, zijn beiden vervaardigd uit één stuk hout. Dit opvallende werk, dat 

afkomstig is uit de noordwestkust van British Columbia, werd verworven door een particuliere 

verzamelaar. Lucas Ratton (stand 604) heeft een 19e-eeuws masker uit Ivoorkust verkocht. Dit 

masker, dat het vrouwelijke ideaal van de Gouro belichaamt, werd door een particuliere 

Europese verzamelaar aan zijn collectie toegevoegd. 

Op de sectie TEFAF Paintings zorgden zowel particuliere verzamelaars als kopers van 

openbare instituten voor sterke verkopen. Tomasso Brothers Fine Art (stand 304) noteerde 

een groot aantal transacties met kopers uit Europa, Amerika en het Verre Oosten. Een van de 

verkochte werken was het hoogtepunt van hun stand, het prachtige Romeinse Portrait Head of 

Emperor Augustus, crowned with a laurel wreath. Dit uit wit marmer gehouwen object op een 

18e-eeuwse voet is voor circa € 1.4 miljoen verkocht. Een andere belangrijke verkoop door 

Tomasso Brothers Fine Art is het prachtige bronzen beeld Amazone Libyenne van Émile-Louis 

Truffot (1843-1895), dat een vraagprijs had van € 250.000. 

The Weiss Gallery (stand 348) is verheugd om het portret Frédéric-Maurice de la Tour 

d’Auvergne, duc de Bouillon, prince de Condé Sedan et de Rancourt, later Governor of 

Maastricht and the United Provinces (1605-1652), een olieverf op paneel van Michiel Jansz. 

van Mierevelt (1567-1641) terug te kunnen brengen naar de stad Maastricht. Dit werk is door 

de provincie Limburg verworven voor de collectie van het Bonnefantenmuseum. 

Haboldt & Co (stand 351) heeft met Samson Carrying Off the Gates of Gaza en Pluto and 

Cerberus twee in olieverf op paneel uitgevoerde werken van Maerten van Heemskerck (1498-

1574) verkocht aan het Rijksmuseum, Amsterdam. De twee werken zijn onderdeel van een set 

van twaalf door Van Heemskerck geschilderde panelen met sterkte mannen, die tijdens een 

veiling in 1946 aan verschillende partijen zijn verkocht. De panelen zijn momenteel eigendom 
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van het Rijksmuseum, dat vier panelen in de collectie heeft, de Yale University Art Gallery, met 

vier panelen, en het Allen Memorial Art Museum in Oberlin, dat twee panelen heeft. 

Lampronti Gallery (stand 377) heeft The construction of the bridge for the feast-day of the 

Madonna della Salute, een olieverf op doek van Giovanni Richter (1665-1745) voor € 150.000 

verkocht aan een privéverzamelaar. David Tunick (stand 382) kon een aantal verkopen 

rapporteren, met prijzen die variëren van vijf tot zeven cijfers. Onder deze verkopen bevinden 

zich de twee belangrijkste werken op de stand - La Tasse de Thé, 1897, een pastel op bruin 

velijnpapier, bevestigd op doek, van Mary Cassatt (1844-1926) en Trois Personnages, 1965, 

een collage en gouache op papier, van Jean Dubuffet (1901-1985). Allebei de werken zijn 

verkocht aan Europese particuliere verzamelaars. 

Door naar TEFAF Modern, waar Roses, 1884, een olieverf op canvas van Henri Fantin-Latour 

(1836-1904) met een vraagprijs van $ 2.5 miljoen, is verkocht door Hammer Galleries (stand 

406). Het werk, dat voor het eerst in 50 jaar op de markt was, gaat naar een Amerikaanse 

particuliere verzamelaar. 

De verkopen door de in München gevestigde Galerie Thomas (stand 534) tonen aan hoe groot 

de belangstelling van verzamelaars is voor het werk van Duitse kunstenaars. Onder de werken 

die tijdens de beurs door particuliere verzamelaars werden gekocht was Turm V, 1999, een 

werk van brons, fosforbrons en mat vernis van Günther Haese (1924-2016), dat een vraagprijs 

had van € 40.000 en Autumn Landscape with Brown Tree, 1931, olieverf op karton, door 

Gabriele Münter (1877-1962), dat werd aangeboden voor € 400.000. 

Sophie van Rappard, Associate Director bij Pace Gallery (stand 441) zegt: "TEFAF biedt ons 

een strategisch platform waar we de relatie met bestaande verzamelaars kunnen versterken en 

tegelijkertijd kennis kunnen maken met nieuwe verzamelaars. Deze editie van TEFAF 

Maastricht was voor ons een groot succes. Door de centrale ligging van Maastricht in Europa 

kunnen verzamelaars uit Duitsland, België, Nederland en Frankrijk de beurs bezoeken. 

Daarnaast hebben we ook verzamelaars uit Spanje en Italië gesproken. TEFAF biedt ons een 

unieke kans op de contacten met Europese verzamelaars en instellingen aan te halen, hetgeen 

voor ons met vestigingen in zowel Londen als Genève een zeer belangrijke markt is." 

Pace Gallery was verheugd om een aantal belangrijke verkopen te kunnen melden, waaronder 

Mauve Chrysanthemum, 1908, een werk op papier van Piet Mondriaan (1872-1944), Dialogue, 

2019, door Lee Ufan (1936) voor $ 300.000 en het werk Untitled, 2011, van Keith Coventry 

(1958) voor £ 20.000. 

Ook op TEFAF Paper, dat op de eerste verdieping, boven TEFAF Antiques was te vinden, 

werden veel belangrijke transacties gemeld. De verkoop van Legende, 1913/1914, een van de 

laatste werken van August Macke (1887-1914) door Galerie Utermann (stand 712) is een 
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bewijs van de niet aflatende interesse voor Duits expressionisme. Dit werk, dat een vraagprijs 

had van € 110.000, is gekocht door een particuliere verzamelaar. 

Le Claire Kunst (stand 702), een nieuwe exposant op TEFAF Maastricht, heeft het belangrijke, 

in zwart krijt uitgevoerde werk Chiron teaching Achilles to shoot with the Bow, na 1810, van 

Berthel Thorvaldsen (1770-1844) verkocht aan een Amerikaans museum. Ook James 

Butterwick (stand 725) laat met de verkoop van aantal werken van de Oekraïense kunstenaar 

Alexander Bogomozov (1880-1930) aan het Krõller Müller Museum zien hoe belangrijk de 

beurs is voor musea en instituten. 

Ook TEFAF-Showcase maakte dit jaar grote indruk met zes deelnemers die hun stand met veel 

zorg en aandacht hadden aangekleed. Hun inspanningen werden beloond met complimenten 

van zowel bezoekers als van deelnemers en met verkopen aan nieuwe klanten. Galerie Lowet 
de Wotrenge (stand 1) heeft meerdere werken verkocht, waaronder The Four Seasons, een 

serie van vier terracotta-stukken, toegeschreven aan Jan Pieter Baurschet de Oude (1669- 

1728). Dit werk werd voor een bedrag met zes cijfers verkocht aan een particuliere 

verzamelaar, die het in bruikleen zal geven aan een museum. ArtAncient (stand 2) heeft een 

Paleolithische, van Vuursteen gemaakte ‘statement’ handaxe, 400.000 - 150.000 v.Chr. die 

naar verluid in Keswick Mill in Norfolk is gevonden, verkocht aan het Metropolitan Museum of 

Art in New York. 

De tentoonstelling die dit jaar werd verzorgd door het Staatliche Kunstsammlung Dresden, was 

een prelude van de belangrijke openingen van de State Rooms in het Residenz Schloss en de 

Old Master Galleries in Semperbau in respectievelijk september en december dit jaar. Het 

inkijkje in deze bijzondere onderdelen van het Staatliche Kunstsammlung Dresden werd door 

zowel deelnemers als bezoekers zeer goed ontvangen. 

Het TEFAF Art Market Report: The Chinese Art Market is op vrijdag 15 maart tijdens het 

TEFAF Art Symposium met een presentatie door de auteur professor Kejia Wu gelanceerd. 

Professor Wu interviewde naast haar presentatie Kou Qin, President en CEO van Guardian 

Investment Holdings en General van het Guardian Art Centre. Er was een door Thomas Marks 

gemodereerde discussie met als onderwerp 'Collectors and Collecting: The Landscape of the 

Art Market in China.' Aan dit interessante en levendige panelgesprek werd deelgenomen door 

de Chinese verzamelaar Liu Gang, Adele Schlombs, directeur van het East Asian Art Museum 

uit Keulen en Ben Brown van Ben Brown Fine Arts, zowel exposant op TEFAF Maastricht als 

lid van de Board of Trustees van TEFAF. 

TEFAF Maastricht 2020 vindt plaats op 14-22 maart 2020, met een Early Access Day en een 

Preview Day op 12 en 13 maart 2020.  
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De volgende editie van TEFAF is TEFAF New York Spring 2019 in de Park Avenue Armory, 

New York City, van 3-7 mei 2019, met een Early Access Day op 2 mei. De lijst met deelnemers 

aan deze Fair is te vinden op www.tefaf.com. 

 

-Einde persbericht-  

 

Noot voor de redactie 

Ga naar www.tefaf.com/press voor persberichten en hoge-resolutie afbeeldingen. 

 

TEFAF Maastricht 

TEFAF Maastricht, wereldwijd de meest toonaangevende kunst- en antiekbeurs, 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 33ste editie van TEFAF Maastricht vindt plaats in het MECC 

Maastricht op 14-22 maart 2020, met een Early Access Day en een Preview Day op 12 en 13 

maart 2020.  

TEFAF. Your Art Community. 

 

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 

Perscontacten:  
 

China 

Monique Knapen, monique@chinaconnector.nl, +31 6 192 382 65 

Jessy van de Klundert, jessy@chinaconnector.nl, +31 6 119 187 34 

 

Frankrijk/Monaco/Zwitserland 

Gaëlle de Bernède, gaelledebernede@gmail.com, +33 17 54 34 680 

 

Duitsland 
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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 

 

Nederland/België/Luxemburg 

Jan Peter Verhagen jp.verhagen@tefaf.com, +31 20 303 6412 

 

Spanje 

Sonsole Lumbreras, lumbre.comunicacion@gmail.com, +34 6 1710 6776 

 

Verenigd Koninkrijk/Scandinavië 

Annie McGrath, annie@goldensquared.com, +44 (0)20 7439 2822 

 

Verenigde Staten 

Magda Grigorian, mg@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 

Barbara Strozzilaan 201, 

1083 NH Amsterdam 

Nederland 

+31 (0)411 64 50 90 

 

TEFAF New York  

1 Rockefeller Plaza, 11th Floor 

New York, NY 10020 

USA 

+1 646 202 1390 

 

Zie ook: www.tefaf.com 
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