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Wat zijn de internationale must-sees op het gebied van kunst en cultuur? 
Residence-art consultant Hélène van der Ven onthult.

updateagenda

Rotterdam, kunstbeurs, Van Nelle Fabriek, 
6 t/m 9 februari 2014 
Art Rotterdam
‘We hebben in Nederland gelukkig geen gebrek 
aan goede kunstbeurzen, maar dit feestje aan de 
Maas staat extra groot in mijn agenda geschreven. 
Je leert hier kijken door de ogen van de beste 
internationale hedendaagse kunstenaars.  
Gegarandeerd keer je geïnspireerd en vol  
enthousiasme huiswaarts. Deze film still van  
videokunstenaar Mary Reid Kelley is een van 
mijn favorieten. Kelley mixt drama, literatuur  
en popcultuur tot messcherpe observaties over  
sociale klassen en zogenaamde maatschappelijke 
vooruitgang.’  www.artrotterdam.nl

Miami, tentoonstelling, Museum of  
Contemporary Art North Miami, t/m 9 maart  
Tracey Emin: Angel without you
‘Aaah, Tracey Emin… Ze begon als enfant terrible 
van de beweging Young British Artists in de jaren 
negentig. Wie herinnert niet haar beslapen bed vol 
peuken en condooms in het werk ‘Anyone I ever 
slept with’? Inmiddels is ‘La Emin’ een grootheid, 
en haar expliciete kunst heeft haar geen windeieren 
gelegd. In Miami kun je nu vooral haar neon 
kunstwerken zien, die ik te gek vind.’
www.mocanomi.org  

Hélène van der Ven
adviseert als art consultant 
particulieren en institutionele 
verzamelaars bij de aan-  
en verkoop van kunst.  
In Residence belicht ze elke 
maand de meest bijzondere 
tentoonstellingen en  
events wereldwijd.
www.helenevanderven.com



residence art

London, overzichtstentoonstelling, 
Somerset House, t/m 2 maart

Isabella Blow: Fashion Galore!
‘Als fashionista en modemuze van  

onder andere Alexander McQueen en 
Philip Treacey, speelde moderedacteur 
Isabella Blow een belangrijke rol in de 
internationale modescene. Ze had een 

uitgebreide en indrukwekkende  
collectie jurken, hoeden, accessoires 
en schoenen. Op deze tentoontelling 

worden die stukken aangevuld met 
video’s en andere objecten. Zo krijgt u 

een prachtig overzicht van  
haar kledingkast en werk. De tentoon-

stelling is excentriek en eigenzinnig, 
net zoals deze dame was.’ 

 www.somersethouse.org.uk
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New York, tentoonstelling, Museum of Art and Design, t/m 2 maart 2014
Body and Soul: Contemporary International Ceramics

‘Ik vond porselein nooit zo spannend tot ik het beeld  
‘Michael Jackson and Bubbles’ (1988) van Jeff Koons zag. Erg campy kitsch, maar 
ook interessant, nieuw en anders. Sindsdien fascineert het materiaal me. Zo vind 

ik het werk van de Brit Edmund de Waal een echte aanrader. Deze expositie laat 
de nieuwste ontwikkelingen zien op het gebied van keramiek, met een focus op 

figuratieve kunst.’ www.madmuseum.org

Berlijn, Berlinische Galerie, expositie, t/m 27 januari 2014 
Kunst in Berlin: 1945 bis heute
‘De kunstwereld in Berlijn bruist, schittert en fonkelt, de laatste jaren 
meer dan ooit. Deze tentoonstelling geeft een overzicht van de laatste 
zestig jaar. Een periode waarin ontzettend veel gebeurd is, maar hier 
overzichtelijk ingedeeld is in de blokken Expressiv, Konzeptuell,  
Realistisch en Konstruktiv. De foto’s van Dieter Appelt uit de serie  
Augenturm nemen je mee naar de rauwe jaren zeventig. Edward  
Kienholzs ‘The bronze pinball machine with woman affixed’ uit 1980 is 
hilarisch.’ www.berlinische-galerie.de

Uit de serie Der Augenturm (1977)  
© Dieter Appelt

London, veiling, Sotheby’s, 23 januari 2014
   Noble sale: Private property from European noble collections

‘Grote kunstverzamelaars zijn van alle tijden. De beroemde Nederlandse 
diplomaat Cornelis Calkoen (1696-1764) verzamelde Turkse schilderijen 

tijdens zijn post in Istanboel. Die hangen nu in het Rijksmuseum.  
Tijdens zijn verblijf in Dresden wordt Calkoen fan van de Duitse landschap-

pen van zijn protegee Johann Christian Vollerdt. Die laatste collectie van 
komt nu op de markt in deze Noble Sale bij veilinghuis Sotheby’s in  

Londen. Dit winterlandschap is mijn favoriet. Benieuwd wie zijn slag slaat op 
donderdag 23 januari dit jaar.’  www.sothebys.com



Brussel, kunstbeurs,  
voormalig rangeerstation 
Tours & Taxis, 25 januari  
t/m 2 februari
Brafa
‘Deze internationale beurs 
met meer dan 130 deelnemers 
heeft de typische flair en chic 
waar onze zuiderburen het 
patent op lijken te hebben. 
Het aanbod varieert van een 
sculptuur ‘Eend’ van circa 
vierduizend jaar oud tot aan 
de vrolijke pop art naakten 
van Tom Wesselman en een 
kleurrijk werk van de  
Amerikaan Sam Francis.  
www.brafa.be
Kaarten winnen voor deze 
kunstbeurs? Ga naar  
www.residence.nl

 En vErdEr:
Parijs, fonkelende topstukken van de Franse 
juwelier Cartier, Grand Palais, t/m 16 februari, 
Cartier: le style et l’histoire.
grand-palais.fr

Apeldoorn,  overzicht van de beste foto’s van 
Carli Hermès, Coda Museum, t/m 26 januari, 
Carli Hermès – 25 jaar topfotograaf.
coda-apeldoorn.nl

New York, prachtjuwelen van Joel Arthur 
Rosenthal, Metropolitan Museum of Modern Art, 
t/m 9 maart, Jewels by Jar.
metmuseum.org

Amsterdam, vooruitstrevende muziek en schil-
derijen uit de eerste twee decennia van de twintig-
ste eeuw. Joods Historisch Museum, t/m 16 maart, 
Schönberg & Kandinsky. Tegendraads in kunst 
en muziek. jhm.nl

Hongkong, hedendaagse kunst uit Zuidoost- 
Azië, Asia Society, t/m 24 februari 2014
No Country: Contemporary Art for South and 
Southeast Asia. asiasociety.org.

Los Angeles, bijzondere hedendaagse fotografie 
van kunstenaar Karin Apollonia Müller,
Diana Rosenstein Fine Art, t/m 18 januari, 
Karin Apollonia Müller: Far Out. 
dianerosenstein.com

Mixed media on paper (1958) van Sam Francis. Foto courtesy Harold ‘t 
Kint de Roodenbeke

Amsterdam, expositie, Stedelijk Museum, 1 februari – 15 juni 2014 
Marcel Wanders: Pinned Up 
‘Marcel Wanders is de iconische ontwerper die de afgelopen dertig jaar 
mede heeft bepaald hoe we zitten, slapen, eten en wonen. Zijn genie  
behoeft eigenlijk geen krans, maar het is terecht het dat het Stedelijk 
Museum Amsterdam hem deze wel omhangt. Het museum geeft een 
breed overzicht van zijn werk vanaf eind jaren tachtig tot nu, waarbij alle 
bekende ontwerpen de revue passeren: van Knotted Chair uit 1995 tot de 
virtuele interieurs die hij als vrij werk op de computer ontwerpt.’    
www.stedelijk.nl


