KUNSTBEURS

See All This was aanwezig bij de opening
van de kunstbeurs PAN, eind november in
Amsterdam. En portretteerde er bezoekers
met hun favoriete kunstwerk.
Tekst: Laura Kemp
Foto’s: Sanne Glasbergen

→ Diane van Leeuwen
(‘Leeftijd zeg ik niet,
maar ik ben wel jarig
vandaag’), jurist en
oud-politica. Favoriete
werk: juwelengroep
gemaakt door atelier
in Parijs. Galerie:
Verbeek-Schuttelaar,
Antique Jewellery,
Amsterdam

←

‘Vandaag werken wij hier
bij galerie Pranger en
dit is echt een pronkstuk. Een beeld uit die
tijd in deze conditie,
dat zie je bijna nergens
meer. Kijk die handen
en zie die gezichtsuitdrukking.’

‘De combinatie spreekt
me aan. Ik wil ze gewoon
dragen. En ik ben jarig,
dus misschien gaan we ze
wel kopen. Dan moet er
eerst nog wat onderhandeld worden, maar daar
ben ik heel goed in!’

Bent
u
iemand?

←

Jos van Dongen (64),
eigenaar administratieen belastingadvieskantoor. Favoriete werk:
Laurence Aëgerter,
Cathédrales hermétiques
(2015). Galerie: Seelevel
Gallery, Amsterdam
‘Ik ben erg gecharmeerd
van kerken in de kunst
en laat dit nou mijn
favoriete kerk zijn. Hij
staat in Chartres, in
Frankrijk, en ik heb er
meerdere keren een omweg
voor gemaakt. Ik bekijk
dan de rozet met een
verrekijker: prachtig.’

→

Amir Kasanrokijat (30),
beginnend galeriehouder, en Myrthe,
actrice. Favoriete werk:
18e-eeuws Chinees beeld
Galerie: Edward Pranger
| Aziatische Kunst,
Amsterdam.

→

↑

Tjitske Veurink (36),
thuismoeder. Favoriete
werk: Simone van Bakel,
Susie Pink Galerie: Huub
Hannen Galerie, Maastricht.
‘Ik ben zwanger van
mijn vierde kind. Ik
zag dit mooie werk met
die vier ballen en ik
vond het erg symbolisch.
Ze zijn roze, en de baby
wordt een meisje. En
ik ben nu zelf ook een
soort bal, ha!’

‘Douwe Elias is steeds
meer interieurs gaan
schilderen en die zijn
prachtig. Het doek zuigt
je bijna naar binnen.
Ik krijg zin om aan die
tafel te zitten! Ja, ik
zou het heel graag willen hebben, voor thuis
boven de bank.’

←

Jeroen Kok (36), restaurateur natuursteen
(onder andere bij Piet
Jonker). Favoriete werk:
18e-eeuws beeld van
Mercurius. Galerie:
Piet Jonker Historische
Bouwmaterialen, Baambrugge

Joost van Houwelingen
(27), werknemer bij PON,
met Marc Mulders (rechts)
Favoriete werk: Marc
Mulders, Twilight Zone
04.04.15 (2015). Galerie:
Dom’Arte, Rucphen
‘Mijn moeder kocht ooit
een mooi doek van Marc,
niet zo groot als dit
hoor, maar heel bijzonder.
Ik heb hem toen ontmoet
en was daar erg van onder
de indruk. We hebben mooie
gesprekken gevoerd over
het effect van kunst op de
samenleving.’
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Alzira Assis, zangeres.
Favoriete werk: Erwin
Meijer, Eva. Galerie: De
Twee Pauwen, Den Haag
‘Heel bijzonder dit, die
pure vrouwelijkheid.’

↓

‘Aan dit beeld heb ik
heel hard gewerkt.
Ik heb het opnieuw
opgeknapt. Zo’n beeld
wordt toch je kindje.
Ik hoop dat het ergens
terechtkomt waar het
wordt gewaardeerd.’

↑

Michèle Zwarts (46),
communicatieadviseur
Favoriete werk: Douwe
Elias, Frans interieur
(2016). Galerie: Galerie
Mokum, Amsterdam.

Herman Touw, consultant
Favoriete werk: glas uit
1650. Galerie: Frides
Laméris Amsterdam
‘Wij hebben thuis een
verzameling Venetiaans
glas en dit is een mooie
aanvulling.’

←

Maaike Goinga (49),
medewerker marketing en
communicatie. Favoriete
werk: Broche van een
libel uit 1890. Galerie:
Marjan Sterk Antique
Jewellery, Amsterdam

←

José Komen (53),
zakelijk directeur
AISSR / UvA (met partner Amnon Rafalowicz).
Favoriete werk: Dagmar
van Weeghel: Diaspora
II — Nino & Diaspora III
Muna. Galerie: Rademakers
Gallery, Amsterdam

‘Ik vind het Engelse
woord voor libel zo
mooi: dragonfly. Ik ben
weg van deze broche.
Hij is romantisch en
doet me denken aan een
mysterieuze fantasiewereld. Eigenlijk is
het best raar hoe blij
je hiervan kunt worden,
toch?’

‘Dit werk is natuurlijk
prachtig. Maar ik heb
het gekozen vanwege het
onderwerp: de diaspora.
Mijn leven is erdoor
verrijkt; mijn beste
vrienden komen uit
andere landen.’
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