Woensdag 14 september

ROB DRIESSEN geeft een lezing over:

"De meerwaarde van kennis en onderzoek".

(De functie van de expert in de kunstmarkt)

Deze voordracht gaat over de belangrijke rol die authenticiteit en herkomst spelen in de kunstmarkt.
Gedegen onderzoek kan een belangrijke meerwaarde geven aan een kunstvoorwerp, zowel in
kunsthistorisch als commercieel opzicht. Het werk van experts op het gebied van kunst en antiek
gaat echter vaak schuil achter een waas van geheimzinnigheid. Rob vertelt over zijn ervaringen met
interdisciplinair onderzoek naar de herkomst en achtergrond van objecten.
Rob Driessen (Aalten, 1970) is kunsthistoricus en gecertificeerd registertaxateur, gespecialiseerd in
toegepaste kunst en design vanaf 1860. Hij leidde jarenlang de afdeling 20th century decorative art &
design bij het internationale veilinghuis Sotheby’s en vestigde zich in 2007 als zelfstandig taxateur,
adviseur en makelaar. Rob adviseert bezitters en kopers van kunstvoorwerpen over de achtergrond
en de waarde van kunstvoorwerpen en begeleidt aan- en verkopen. Ook maakt hij deel uit van het
specialistenteam van het bekende AVROTROS programma 'Tussen Kunst & Kitsch'.
U wordt van harte uitgenodigd een object uit eigen bezit mee te nemen en ter beoordeling voor te
leggen aan Rob Driessen. Denk hierbij aan glas, aardewerk, metaalwerk en andere toegepaste kunst
uit de periode omstreeks 1900 tot nu (Jugendstil, Art Deco, naoorlogs design). Meubelen, lampen en
andere niet moeilijk te verplaatsen objecten kunt u desgewenst aan de hand van een foto laten
beoordelen.
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De lezing wordt gehouden in de Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout.
Zaal open (voor een glaasje) 17.00 uur
Begin van de lezing
17.30 uur
Gemeenschappelijke maaltijd na afloop van de lezingen van 18.45-20.00 uur
(voor wie zich daarvoor tevoren hebben aangemeld).
Reserveren voor de maaltijd uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing - telefonisch bij
René Stouthamer op 06 1639 6446 of door overmaking van het bedrag op NL62 ABNA 0433 535 318
t.n.v. De Nieuwe Kring onder vermelding van "OpenBoek" en de datum.
Leden genieten voorrang voor de maaltijd.
Kosten:

Lezing
Maaltijd

€ 6,50 voor leden en € 10, - voor niet-leden;
€ 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.

