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prachtig Cambodjaans bronzen beeld 

van circa 1200 bij Marcel Nies Oriental 

Art in Antwerpen. Sam Fogg uit Lenden 

biedt een missaal aan van Ferry de 

Clugny, bisschop van Doomik. En Luis 

Alegria uit Porto heeft onder meer een 

Chinese schotel van eierschaalpor

selein, vermoedelijk uit de achttiende 

eeuw, voor het huwelijk van Maria 

Theresia en Frans van Lotharingen. 

De Royal-Althena Galleries uit New York 

brengen een belangrijk bronzen beeld 

van een Egyptische priesteres van 

Amun uit de 22e dynastie, 945 - 715 

jaar voor Christus. Het enige van dit 

type dat nog in privebezit is. Vraag

prijs: 2,9 miljoen euro. Daniel Blau uit 

München komt met een Andy Warhol, 

Black Light Seif-Portrait, gemaakt in 

1986. Dit moet 3,8 miljoen euro 

kosten. 

Fotos 

Verrassend deze keer zijn heel bij

zondere klassieke foto's van enkele 

heel grote namen uit de fotografie. 

De nieuwe deelnemer galerie Kicken 

uit Berlijn brengt Noire en Blanche, een 

zilvergelatine druk van Man Ray uit 

1926, waar 600.000 euro voor gevraagd 

wordt. Hierop is het bleke gezicht te 

zien van Man Ray's minnares en muze 

Kiki de Montpamasse, scherp contras

terend met een donker Afrikaans 

masker. En een andere nieuwe deelne

mer Hans P.kruis Jr. Fine Photographs 

uit New York brengt de belangrijkste 

EXPOSANT: KICKEN BERLIN 

MAN RAY (1890-1976), 

NOIRE ET BLANCHE 

GELATINE-ZILVERDRUK, 

AFDRUK CA. 1926, 18 X 23,2 CM. 

producties uit de vroegste 

geschiedenis van de foto

grafie, zoals The Ladder uit 

1844 van de Brit William Henry 

Fox Talbot. Het uiterlijk van de 

beurs ondergaat weer een 

verandering. Dat is meestal 

het eerste te zien bij de ingang, 

voorbij de kassa's. Deze keer 

kernen daar 5,5 meter hoge 

pilaren te staan, waartussen 

lichtgevende muren met dui

zenden rozen een sensatio

neel gevoel moeten creeren. 

Beursarchitect Tom Postma 

heeft hiervoor samengewerkt 

met Paul Gallis, die intemationaal 

ontwerpt voor toneel, opera en museale 

tentoonstellingen. Ook de brasserie en 

de twee cafes worden weer in een nieuw 

jasje gestoken. Zo blijft TEFAF Maastricht 

vemieuwen, om zodoende de voor

sprong te behouden. � 
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