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over mark en anna smit
Als Mark (40) en Anna (40) Smit vertellen over hun schilderijen,
spat het enthousiasme ervan af. De diversiteit van de negentiende en twintigste eeuwse kunst zie je terug in hun collectie.
‘We verkopen ook kleine meesters, heel goed van kwaliteit.
Deze zijn zeer geschikt voor startende kopers.’
Mark Smit Kunsthandel is gevestigd in een sfeervol pand
– het voormalige gemeentehuis – in Ommen. marksmit.nl

mark smit

Kunsthandel

De kunsthandel van Anna en Mark Smit bestaat twaalf jaar
en is dit jaar voor het eerst aanwezig op de PAN. Mark Smit:
‘We hebben altijd bewust vanuit ons eigen huis tentoonstellingen georganiseerd. Dat blijven we natuurlijk doen, maar
we hadden de behoefte om onze blik te verbreden. De keuze
voor de PAN is vanzelfsprekend, dat is toch hét nationale
platform voor kunst en design.’ De focus van de kunsthandel
ligt vooral op het impressionisme en het expressionisme.
Smit: ‘Een bijzondere ontdekking was een schitterend
schilderij van Jozef Israëls dat ten onrechte aan een leerling
was toegeschreven. Ook verkochten we enkele jaren geleden
een strandgezicht van Isaac Israëls aan een groot Duits
museum. Dergelijke ervaringen zijn een mooie bevestiging
van de expertise en reputatie die we hebben opgebouwd.’
De collectie moderne kunst groeit. ‘Omdat er vraag naar is,
maar ook omdat we het zelf mooi vinden. Zo laten we op de
PAN een klein, maar krachtig werk van Karel Appel zien.’

NOV 2014 | RESIDENCE 147

