SPECIAL

PAN favorieten

Haventje in Zuid-Frankrijk van

Mark Smit Kunsthandel
VORIG JAAR WAS UW DEBUUT OP DE PAN.
DAT IS BLIJKBAAR GOED BEVALLEN.

‘Zeker. We hadden veel aandacht besteed aan de presentatie van onze stand en dat wierp
zijn vruchten af. Er hing een ontspannen sfeer en veel geïnteresseerden wisten ons te
vinden. Het is een mooie uitdaging om dat resultaat dit jaar weer te behalen.’

WAT NEEMT U MEE?
‘Een van de favorieten van mijn vrouw Anna en mij is een schilderij van Wim Oepts. Het stelt een haventje
voor in Zuid-Frankrijk. Wij vinden het een typisch PAN-schilderij: een uitschieter van een bekende Nederlandse naoorlogse expressionist. Het kleurgebruik spreekt ons
zeer aan.’

‘HET SCHILDERIJ
ZAT AL
GENERATIES IN
DEZELFDE FAMILIE’

HOE BENT U ERAAN GEKOMEN?

‘Het schilderij werd ons per mail ter taxatie aangeboden. Het zat al
generaties in dezelfde familie en de erven kwamen er lange tijd
niet aan toe om het te verkopen. Toen dat wel het geval was, ben ik
direct in de auto gestapt om het te bekijken. Het schilderij was in
werkelijkheid nog beter dan verwacht. Het is echt een topstuk van
de schilder. Het was erg vuil, maar in een uitstekende originele conditie.’

WAT VERWACHT U DAT HET GAAT DOEN?

WAT KAN DE BEZOEKER
VERDER VERWACHTEN?
‘Onze kunsthandel is gespecialiseerd in werken uit de periode 1820
tot 1970. We nemen onder meer een
Mesdag, Jan Sluijters, Leo Gestel en
Karel Appel mee. En wat verder heel
bijzonder is: een stilleven van de beroemde Franse schilder Henri Fantin-Latour. Het is een schilderij van
uiterst zeldzame kwaliteit.’

Wim Oepts (1904-1988), Haventje in Zuid-Frankrijk, Olie op doek 65 x 81
cm, gesigneerd rechtsonder en gedateerd ‘58

‘Oepts is al jaren een zeer gewild kunstenaar. Hij wordt gezien als dé schilder van het zonnige zuiden en dat
komt in dit werk perfect tot uitdrukking. De voorstelling is mooi weids en de heldere blauwe, gele en oranje
kleuren zijn prachtig gekozen. Ik
weet zeker dat er op de PAN een
liefhebber voor is.’
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