
expositie

Puur Vlaams 
Rijksmuseum Twenthe, Enschede

De onderhuidse spanningen in het Europa 
van begin twintigste eeuw leidden niet  
alleen tot twee wereldoorlogen, ze vonden 
ook een uitweg in een nieuwe, pure en  
rauwe kunststroming: het expressionisme. 
Vissers, boeren en vrouwen, niet mooier 
gemaakt dan ze zijn, illustreerden de 
nieuwe overtuiging dat het in de kunst 
slechts om één ding draait: het uiten van 
hoogst persoonlijke gevoelens. Vooral de 
Vlaamse expressionisten, onder wie  
Constant Permeke (1886-1952), verlangden 
ernaar terug te keren naar die bron. Rijks-
museum Twenthe in Enschede toont met 
‘Permeke en de Vlaamse expressionisten’ 
ruim tachtig indrukwekkende werken: 
stuk voor stuk gevoelsdocumenten. Tot en 
met 16 maart, www.rijksmuseumtwenthe.nl

Wilt u langer genieten van uw bezoek aan Twente 
en deze unieke expositie over de Vlaamse expres- 
sionisten? Maak dan gebruik van het speciale 
MTC-arrangement (€ 20,50 korting) met over-
nachting in het schitterende landgoedhotel De 
Wilmersberg. Inclusief Vlaamse lunch en diner! 
Kijk op www.morethanclassic.nl/acties.

tentoonstelling

Optimistische prints
Kunsthal, Rotterdam

You love it, or you hate it, zegt men over de ontwerpen van Marimekko. Feit is dat de  
heldere, vrolijk gekleurde prints van dit Finse designicoon over de hele wereld bekend zijn 
sinds Jackie Kennedy ermee op de cover van Sports Illustrated stond. Ook Hillary Clinton 
en Michelle Obama zijn fan én de Rotterdamse Kunsthal, die zich na de renovatie maar 
wat graag met de bonte dessins uit het Hoge Noorden tooit. Eén ontwerp verdient  
in de tentoonstelling Marimekko, designs for a better life speciale aandacht en dat is het  
Unikko-motief, dit jaar vijftig jaar oud. Het herinnert aan het naoorlogse Finland, waarin  
Marimekko met zijn frisse kleurpatronen symbool stond voor optimisme en bevrijding. 
Van 1 februari tot en met 11 mei, www.kunsthal.nl

de keuze van

Dans la serre
Schilderij door Albert 

Bartholomé

MTC-expert 
Suzanne 
Loggere

“Twintig jaar geleden had ik 
een interieurwinkel in Parijs. 
Toen op een steenworp afstand 
daarvan Musée d’Orsay werd 
geopend, was ik er dan ook als 
een van de eersten bij. Vaak 
wandelde ik er tussen de  
middag even heen, op zoek naar  
inspiratie. Alleen al de  
architectuur van het museum, 
een voormalig treinstation, is  
prachtig. En dan de sculpturen 
die er staan: echt schitterend. 
Er hangen ook heel mooie 
schilderijen. Zoals dit portret 
van Prospérie de Fleury,  
gemaakt door haar echtgenoot 
Albert Bartholomé. Deze 
vrouw vind ik heel mooi. Ze 
draagt een voor die tijd modi-
euze jurk die ook in het bezit is 
van Musée d’Orsay. De jurk heb 
ik nooit gezien, wel kijk ik altijd 
naar dit portret als ik in het 
museum ben. De kleuren, het 
licht, de uitdrukking op haar 
gezicht en de serre waarin ze 
staat: alles spreekt me aan.  

Ik ben sowieso een groot lief-
hebber van vrouwenportretten. 
Ik kijk er liever naar dan naar 
een slagveld bijvoorbeeld. 
Van een docent op de kunstaca-
demie leerde ik kijken: “Je kunt 
nooit alles in je opnemen,” zei 
hij, “pak eruit wat je aanspreekt 
en geniet daarvan.” Zo doe ik 
het nog altijd als ik in een  
museum ben, ik lees nauwelijks 

de begeleidende teksten bij 
schilderijen. Wel weet ik dat 
Prospérie enkele jaren nadat dit 
portret gemaakt werd is  
overleden. Haar man was zo 
verdrietig dat hij zijn penselen 
nooit meer heeft aangeraakt.”
Dans la serre, 1881, Albert 
Bartholomé, olieverf op  
canvas, 145 x 235 cm,  
Musée d’Orsay, Parijs.

Fine art Fair

Kunsthemel
BRAFA, Brussel

Antieke boeken, edelsmeed-
kunst, tapijten, archeologische 
vondsten en Aziatische kunst-
voorwerpen: tijdens de Brus-
sels Antiques and Fine Art Fair 
(BRAFA) tonen maar liefst  
131 exposanten hun mooiste 
waren. Het jaarlijks terugke-
rende evenement oefent grote 
aantrekkingskracht uit op  
verzamelaars, professionals én 
de ‘gewone’ kunstliefhebber, 
die zich hier laven aan rijkge-
schakeerde schoonheid. Ook 
twintigste-eeuws design en 
bekende klassieke meesters 
zijn te vinden op de grote 
kunst- en antiekbeurs. Eregast 
dit jaar is het Koninklijk  
Museum voor Midden-Afrika 
uit het Belgische Tervuren,  
dat onder andere een selectie 
zeer zeldzame maskers 
vertoont – net voordat het 
museum de deuren sluit voor 
een ingrijpende renovatie.  
Van 25 januari tot en met 2 
februari, www.brafa.be

 
thuis Bij ontwerpers
Wat Designers at home zo interessant 
maakt, is dat de geportretteerde  

deelnemers hun ‘personal reflections on stylish living’ 
niet voor zichzelf houden. Als u benieuwd bent hoe 
Barry Dixon zijn Edwardiaanse landhuis in Virginia 
vormgaf of wilt weten wat Hutton Wilkinson onder  
Beverly Hills-glamour verstaat, dan is dit uw boek.  
Ronda Carman, oprichter van het populaire lifestyle-
blog All the Best kreeg vijftig belangrijke – vooral 
Amerikaanse – interieurspecialisten zo ver dat ze hun  
persoonlijke voorkeuren delen en voordoen hoe het 
werkt. So please try this at home! Designers at home,  
304 pagina’s, € 33, Rizzoli.

koffie 
tafel 
boek

kunst & antiek Weekend

Kijken en kopen
Grote Kerk, Naarden-Vesting

Antiek en hedendaagse kunst komen  
harmonieus samen tijdens het jaarlijkse  
Kunst & Antiek Weekend in de Grote Kerk in 
Naarden-Vesting. Al voor de zestiende keer 
wordt deze grote antiekbeurs georganiseerd. 
In een ontspannen ambiance genieten  
bezoekers van de meesterwerken van 65  
galeries en kunsthandelaren. Wie zich wil  
oriënteren op exclusieve stukken kan gerust 
zijn: alles wordt vooraf op echtheid en kwaliteit 
beoordeeld door experts. Kijk op de website 
voor interessante kortingen en arrangemen-
ten. 23 tot en met 26 januari,  
www.kunstenantiekweekend.nl
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