Te verkrijgen in de tijdschriftenwinkel bij u in de buurt

Herkomstonderzoek
Door 162 Nederlandse
musea zijn 139 kunstvoorwerpen geïdentificeerd,
waarover het vermoeden
bestaat of is aangetoond
dat zij in de periode 1933
tot 1945 zijn geroofd, geconfisqueerd of gedwongen verkocht ten gevolge
van het naziregime. Hoe
verloopt een dergelijk
onderzoek en wat gebeurt
er daarna?
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winkel

Roofkunst & Restitutie:

op zoek naar de eigenaar

Veilingnieuws
Publiek privé
in België

Superrijken op jacht naar het beste van de grote
namen. Terugblik en vooruitblik.

Veel Belgische collectioneurs hebben een museale
collectie weten op te bouwen en willen die aan het
publiek tonen. Verspreid
over heel Vlaanderen
verrijzen er de laatste jaren
partculiere musea.

collectioneurs in belgië

Gooise winters

Wonen als in een museum Atelierportret:
Tableau neemt een kijkje in een pand Frank Fischer

City Special: Tallinn

richten hun eigen museum op

uit 1890, waarin de bewoners, een
kunsthistoricus en een architect, vijf
eeuwen kunstgeschiedenis en wooncultuur hebben samengebracht.

Frank Fischer ‘decodeert’ wereldberoemde meesterwerken, waaronder
CoBra-klassiekers, digitaal en reduceert ze met druipende hoogglansverf tot ultra glossy lineairekunstwerken.

Verder in dit nummer

Internationale
Hihghlights
Een rondgang langs de meest
opvallende internationale museumtentoonstellingen deze winter geeft
een prachtig beeld van hoe mens en
wereld er door de eeuwen uitzagen.
Ontmoet bekende en onbekende
kunstenaars als chroniqueurs van
hun tijd.

Het Gooi was in de periode 1880-1930 een bruisende
kunstenaarskolonie. Van Mauve tot Mondriaan in een
winters overzicht.

Oost-Europa speelt een steeds grotere rol binnen de
internationale kunstwereld. En hoe jong het land
ook is: ook Estland kent een eigen schilderstraditie.
Verzamelaar en cultuurmecenas Enn Kunila nodigde
Tableau uit in Tallinn. Resultaat van het bezoek is een
city special over een verrassend kleurrijke en actieve
Estlandse kunstscene in een sprookjesachtige stad.

• Kiosk: Beurzen, evenementen • Lezersaanbieding: RAW Art & SS Rotterdam • Boeken: de kunstboekenlijst 2013
• Nederlandse Highlights: niet te missen museumexposities • Internationale tentoonstellingsagenda

