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Eindelijk is het zover. Na de coronapandemie kan TEFAF Maastricht weer als 
vanouds in maart worden gehouden. 275 kunsthandelaren uit meer dan twintig 
landen laten dan het mooiste van het mooiste zien van wat er op hun vakgebied 

in de wereld te koop is. Onder hen Maria Wettergren, gespecialiseerd in 
hedendaagse Scandinavische kunst en design.

Productie en tekst Mariëtte Schrader  

G A L E R I E H O U D E R  M A R I A  W E T T E R G R E N

I k kan niet wachten tot het zover is’, zegt 
de Deense vanuit haar galerie in Parijs. 
‘Ik ben dol op TEFAF  et is ongeloo  ijk 
hoe hoog de kwaliteit van het aanbod is op 
deze internationale beurs voor kunst, antiek 

en design. Je vindt er maar liefst zevenduizend jaar 
kunstgeschiedenis onder één dak.’ Residence spreekt Wettergren kort 
voor de feestdagen. Hoewel de galeriehouder het razend druk heeft 
met de voorbereidingen op TEFAF: ‘Ik ben nu de objecten aan het 
selecteren die ik naar Maastricht wil meenemen’, weet ze toch tijd voor 
een interview vrij te maken. In 2019 nam ze voor het eerst deel aan de 
beurs. Daarmee kwam een grote wens uit. 

FASCINEREND
Wettergren beschouwt het als haar missie om hedendaagse 
Scandinavische kunst en design wereldwijd over het voetlicht te 
brengen. Waarom juist dit specialisme? ‘Ik bewonder de creativiteit 
van hedendaagse Scandinavische kunstenaars en ontwerpers’, 
antwoordt Wettergren. ‘Het is fascinerend om te ervaren hoe zij 
in een lange traditie staan, deze verkennen en absorberen, en van 
daaruit naar nieuwe verten vertrekken. Net als zij geloof  ik heilig in 
de dialoog tussen kunst, design, ambacht en architectuur. Daar is de 
wetenschap en de toepassing van nieuwe technologie bij gekomen.’ 
Onder de kunstenaars die Wettergren vertegenwoordigt, bevinden zich 
grootheden als Hanne Friis, Mathias Bengtsson, Rasmus Fenhann, 
Astrid Krogh en Grethe Sørensen. Kunstwerken van hen, waaronder 
sculpturale meubels en textielobjecten, zullen op TEFAF te zien zijn. 
Het betreft unica of  gelimiteerde oplagen. 

VAN DENEMARKEN NAAR PARIJS
Maria Wettergren groeit op in Ferring, een Deens dorpje aan de 
Noordzee. Kunst krijgt ze met de paplepel ingegoten, want haar vader 
is kunstschilder. Beiden omringen zich graag met mooie dingen. Dat 
ze in Kopenhagen kunstgeschiedenis gaat studeren, wekt dan ook geen 
verbazing. Naast haar studie werkt de Deense met veel plezier voor 
verschillende galeries. Nadat ze in 1995 haar bachelor heeft behaald, 

vertrekt ze voor een master naar Parijs. 
Als Dansk Møbelkunst haar vraagt om een vestiging 
in de Franse hoofdstad op te zetten, gaat ze hierop 
in en zegt haar studie vaarwel. Wettergren: ‘Een 
aanbod van zo’n toonaangevende galerie kun je 
eenvoudigweg niet weigeren. Ik heb immers altijd 

galeriehouder willen worden. Het leek mij een fantastische manier om 
mijn leven vorm te geven. Bovendien had Parijs mijn hart gestolen.’ 

Dansk Møbelkunst is gespecialiseerd in Scandinavische meubels 
uit de jaren 1930 tot 1970. Ambacht en kunst komen in deze gouden 
periode samen. Wie kent niet PK 31-3, de lederen driezitsbank van 
Poul Kjaerholm. Of  The Swan, een sculpturaal vormgegeven fauteuil 
die Arne Jacobsen voor het SAS-hotel in Kopenhagen ontwierp. 
Ook The Chair van Hans Wegner staat bij velen op het netvlies. 
De roem ervan steeg tot ongekende hoogte nadat John F. Kennedy 
en Richard Nixon, gezeten op The Chair, deelnamen aan het allereerste 
presidentiële verkiezingsdebat dat op de Amerikaanse tv werd uitge-
zonden. Dit gebeurde in 1960. Sindsdien staat de stoel ook wel als 
The Kennedy Chair bekend. 

DROOM
Hoewel de Deense het naar haar zin heeft bij Dansk Møbelkunst, 
‘het is een fantastische leerschool’, acht ze in 2010 de tijd rijp om haar 
ultieme droom te verwezenlijken: een eigen galerie in Parijs. Ze opent 
Galerie Maria Wettergren in Saint-Germain-des-Prés, en legt zich toe 
op hedendaagse Scandinavische kunst en design die niet louter deco-
ratief  is en de tijdgeest uitstekend weet te vangen. Wettergren: ‘Ik zag 
kunstenaars in Scandinavië op deze wijze aan het werk. Kunstenaars 
die de grenzen tussen verschillende disciplines laten vervagen. Dat 
vond ik heel boeiend. De internationale markt kende deze ontwikkeling 
nog niet. Daarom besloot ik museumconservatoren en verzamelaars 
die hierin willen investeren ermee kennis te laten maken.’ Dat gebeurt 
niet alleen in Wettergrens eigen galerie, maar ook op internationale 
kunst- en designbeurzen. Haar rol als pionier vindt al snel erkenning. 
In 2013 plaatst het Amerikaanse Art en Auction Magazine haar op de 

TEFAF Maastricht 2023

Maria Wettergren.

Fotografie: Jean-François Jaussaud/
Lux productions Courtesy of 
Galerie Maria Wettergren.
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LINKS
Exhibition View
Rasmus Fenhann, 
Light, 2022. 
Galerie Maria  
Wettergren, Parijs. 
Fotografie: argot 

o tig  o rtes  o  t e 
artist a  Ga erie aria 

ettergre

ONDER 
Exhibition View 
Hanne Friis,  

ir atio , 
2022-2023. 
Vigeland Museum, 
Noorwegen. 
Fotografie: stei  or-
a se  o rtes  o  t e 

artist a  Ga erie aria 
ettergre  
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lijst van de honderd meest invloedrijke persoonlijkheden in de kunst-
wereld. En een jaar later neemt Wettergren de Finn Juhl Architecture 
Prize in ontvangst in Denemarken. Het vervult haar met trots. Deze 
is namelijk nooit eerder aan een galeriehouder uitgereikt. De prijs ont-
leent zijn naam aan de befaamde Deense architect en meubelontwerper 
Finn Juhl. Hij maakte vooral in de jaren veertig furore en bracht de 
‘Scandinavische stijl’ naar de Verenigde Staten. 

PARIJS
In 2020 verplaatst Wettergren haar galerie van Saint-Germain-des-Prés 
naar Le Marais. Hier, vlak bij het Picasso Museum, beschikt ze in een 
zeventiende-eeuws gebouw over meer ruimte. Dankzij de vijf  meter 
hoge plafonds komen grote objecten nu beter tot hun recht. 
Voor haar galerie kan de Deense zich geen betere stad dan Parijs voor-
stellen. ‘Met zijn fantastische musea en uitstekende galeries voor kunst 
en design is het voor mij de beste plek ter wereld. Onder mijn klanten 
bevinden zich belangrijke verzamelaars, die niet alleen in Parijs, maar 

Galerie Maria 
Wettergren 
tijdens TEFAF 
Maastricht, 2020. 

otografie  
Alain Potignon. 
Courtesy of  the 
artists and Galerie 
Maria Wettergren. 

ook in andere metropolen wonen. Voor hen is het geen enkel bezwaar 
om vanuit New York of  Londen naar mijn galerie te komen. Zelf  ben 
ik na dertig jaar nog steeds verliefd op Parijs.’

POËTISCHE SCHOONHEID
De kunstenaars die Wettergren op TEFAF Maastricht presenteert, heb-
ben een unieke identiteit en vaak een bijzondere relatie met de natuur 
gemeen. Hun objecten zijn poëtisch en van een grote schoonheid. Vol 
geestdrift geeft ze enkele voorbeelden. ‘Neem nou de houten meubelen 
van Rasmus Fenhann, die balanceren op de grens van functioneel en 
s l t raal  asm s, een ongeloo ijk goede ontwer er en am a hts-
man, laat zich inspireren door geometrische vormen uit de natuur. Je 
k nt aan ijn stoelen en ta els a e en dat hij owel in enemarken als 
in Japan heeft gewerkt en gestudeerd. Dat is geen toeval, want in deze 
landen maakt men geen onderscheid tussen travail à la main en travail 
de l’esprit. Beide worden even hoog aangeslagen. Rasmus combineert 
ambachtelijke technieken met geavanceerde technologie. Of  kijk naar 
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de wandtapijten van de Deense textielkunstenaar Grethe Sørensen, 
die op een abstracte wijze het licht op het water of  in een nachtelijke 
stad verbeelden. Ook Grethe pioniert met ambachtelijke en technische 
innovatie.’ Daarom laat zij haar wandtapijten in het TextielLab van het 
TextielMuseum in Tilburg weven.

CLIENTÈLE 
De jonge kunstdiscipline die Wettergren vertegenwoordigt, is aan 
een opmars bezig. Hierdoor stijgen de prijzen. Musea, waaronder het 
Cooper Hewitt in New York en het Centre Pompidou in Parijs, kopen 
objecten bij haar aan. Zij raakten geboeid door de spannende ontwik-
keling die Scandinavische kunst en design in de eenentwintigste eeuw 
doormaakt en willen dit graag aan hun bezoekers laten zien. Kortge-
leden was nog werk van Gjertrud Hals, de Noorse kunstenaar die de 
textielkunst van het weefgetouw bevrijdde, te bezichtigen in het Centre 
Pompidou-Paris en het Centre Pompidou-Metz terwijl het Vigeland 
Museum in Oslo een expositie aan de textielsculpturen van Hanne Friis 

wijdde. Verzamelaars weten Wettergren eveneens te vinden. Opvallend 
is dat steeds meer binnenhuisarchitecten hun belangstelling tonen. 
Vooralsnog blijven Nederlandse musea en particulieren achter met 
aankopen. 

Maria Wettergren: ‘Het is een hele eer om aan TEFAF Maastricht te 
mogen deelnemen. Ik verheug mij er enorm op om mijn internationale 
clientèle op deze beurs te ontmoeten. Maar ik sta ook te popelen om 
Nederlandse en andere bezoekers te laten kennismaken met de schoon-
heid van hedendaagse Scandinavische kunst en design.’  
mariawettergren.com 

TEFAF Maastricht vindt plaats van zaterdag 11 t/m zondag 19 maart 2023. 
Op donderdag 9 maart en vrijdag 10 maart 2023 kan de beurs uitsluitend op 
uitnodiging worden bezocht. tefaf.com
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Dit voorjaar maakt zich weer een koortsachtige opwinding van Maastricht 
meester. Nederlands meest elegante stad is van 11 tot en met 19 maart 2023 het 

trefpunt van de internationale kunstwereld tijdens TEFAF Maastricht. 
Samenstelling en tekst Mariëtte Schrader

Ode aan de 
schoonheid

T E FA F  M A A S T R I C H T  2 0 2 3

it alle windstreken spoeden zich 
kunstliefhebbers en kunstverzame-
laars, museumdirecteuren en kunst-
conservatoren naar de meest presti-
gieuze beurs voor beeldende kunst, 

antiek en design die er bestaat. Zij laten zich graag 
verwonderen en verleiden door duizenden uitzon-
derlijke kunstschatten, die de strengste keuring 
ter wereld hebben doorstaan. Honderdduizenden 
bloemen dragen bij aan de unieke sfeer.

Dat ook deze 36e editie van TEFAF Maastricht 
een ongekende ode aan de schoonheid is, 
laat Residence graag zien aan de hand van 
tien topstukken.

U
The birds
Wie kent niet programmamaker, acteur, 
schrijver en beeldend kunstenaar Wim T. 
Schippers (1942), die zo graag de wereld 
op zijn kop zet. Ook voor dit kunstwerk 
gebruikte hij de meest uiteenlopende 
gevonden voorwerpen. Dat deed hij in 
1962. Slaan de vogels op de vlucht voor 
Schippers’ absurdistische humor? Dat zul-
len waarschijnlijk niet de kunstliefhebbers 
doen die de stand van Hidde van Seggelen 
bezoeken. De galeriehouder, tevens voor-
zitter van het Executive Committee van 
TEFAF, presenteert Schippers voor de 
tweede keer in Maastricht. Ook dit jaar zal 
zijn kunst en aanwezigheid niet onopge-
merkt blijven. hiddevanseggelen.com

LINKS
The Birds, Wim T. 
Schippers, mixed 
media, 1962. 
Te zien bij Hidde 
van Seggelen.

BOVEN
Fabergé Lapis Lazuli Desk 
Seal, Peter Carl Fabergé, 
lapis lazuli, email, 
diamant, 1900. Te zien bij 
A La Vieille Russie.

FABERGÉ
Oogverblindend blauw is de greep van dit 
zegelstempel dat de legendarische groot-
meester Peter Carl Fabergé creëerde. Daar-
voor ge r ikte hij de allerfi jnste kwaliteit 
lapis lazuli, email en diamant. Op TEFAF
kunnen bezoekers het in de stand van ALVR 
bewonderen. A La Vieille Russie werd in 
1851 in Kiev opgericht. Wegens de Russische 
revolutie week het familiebedrijf  uit naar 
Parijs. Sinds 1941 is het in New York aan 
Fifth Avenue gevestigd. ALVR staat alom 
bekend om zijn exquise collectie antieke 
juwelen en kunstschatten, veelal afkomstig 
van het Russische hof  en de Russische adel. 
Onbetwist hoogtepunt zijn de sieraden en 
objets d’art van de legendarische grootmeester 
Fabergé. Geen wonder dat ALVR over een 
illustere internationale clientèle beschikt, 
onder wie fi lmsterren en de ea  monde  
Eenzelfde zegelstempel van Fabergé schafte 
de Britse koning George V aan. Het maakt nu 
deel uit van de Royal Collection. alvr.com
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Voorproefje
De Belgische galeriehouder Marc Heiremans geldt 
wereldwijd als dé expert van Muranoglas. Hij schreef er 
verschillende standaardwerken over. Ook nu laat hij een 
keur aan objecten zien, waarvan de bijzonder gevormde 
vazen van de Venetiaanse glaskunstenaar Dino Martens 
(1894-1970) de kroon spannen. Deze maken deel uit 
van de Mezza ! ligrana Bianca nera series (1954). Voor 
de uitvoering is glasblazerij Vetreria Aureliano Toso ver-
antwoordelijk, waarvan Martens artistiek directeur was. 
‘Het kostte mij jaren om de vazen bij elkaar te brengen’, 
vertelt Heiremans. ‘Het afgebeelde viertal is slechts een 
voorproef van wat ik op TEFAF laat zien.’ 
marcheiremans.com

WIENER JUGENDSTIL
Niemand minder dan Josef  Hoffmann 
(1870-1956), een van de boegbeelden van de 
Wiener Jugendstil, ontwierp dit kabinet. Dat deed 
hij in 1900 voor de achtste tentoonstelling van 
de Wiener Secession. Het meesterwerk is een 
kenmerkend voorbeeld van de strak gestileerde, 
geometrische ontwerpen waarmee Hoffmann 
naam maakte. Ambachtslieden voerden deze 
onberispelijk uit. De Wiener Jugendstil baande 
de weg voor de art deco en het Bauhaus. 
Onberispelijk is ook de stand van Galerie 
Bel Etage, die conservatoren van vooraanstaande 
musea, rasverzamelaars en liefhebbers van de 
Wiener Jugendstil feilloos op TEFAF weten te 
vinden. Wolfgang Bauer, de Weense eigenaar, 
staat hen zwierig te woord. beletage.com

Dino Martens for 
Vetreria Tag.Aureliano 
Toso Murano, Mezza 
fi ligrana bianca nera, 
Corrado ‘Dino’ Martens, 
gesmolten, geblazen 
en vrij gevormd glas, 
1954. Te zien bij Galerie 
Marc Heiremans.

Josef  Hoffmann 
Portois & Fix Salon 
Cabinet. Massief  
zerigottihout en 
fi neer o  grenen, 

gestileerde bloemen- 
en geometrische 
inleg van cederhout, 
1900. Te zien bij 
Galerie Bel Etage.
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FRANS RAFFINEMENT
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand... Bij 
Galerie Chastel-Maréchal zijn spiegels 
te zien van de Franse kunstenaar en 
ontwerper Line Vautrin (1913-1997). De 
speelse omlijsting van dit exemplaar doet 
denken aan sequins, oftewel lovertjes. 

ierin ijn heel gera fi neerd ie kleine 
lampjes verwerkt. Vautrin stond bekend 
om haar onafhankelijke geest en boekte 
al tijdens haar leven veel succes. Zij 
is een van de grote twintigste-eeuwse 
Franse kunstenaars die de Parijse galerie 
regelmatig over het voetlicht brengt. 
Behalve objecten van Vautrin zijn op 
TEFAF fauteuils van Jean-Michel Frank 
en keramische kunstwerken van Georges 
Jouve te bewonderen. ‘Ik lok graag 
ontmoetingen uit tussen buitengewone 
objecten en verzamelaars’, zegt galerie-
houder Aline Chastel.
chastel-marechal.com

Drinkkan
Subliem. Dat is deze rijk gede-
coreerde laat-zestiende-eeuwse 
drinkkan. Liefhebbers van de 
edelsmeedk nst en van fi ligraan
werk zullen ogen tekortkomen. 
Volgens het Duitse stadsteken 
is de Deckelhumpen afkomstig uit 
Augsburg. Ook het meesterteken 
ontbreekt niet. De gedekselde 
kan is te zien in de stand van 
Galerie Neuse, een traditionele 
kunsthandel uit Bremen, samen 
met andere hoogstaande kunst-
objecten uit de vijftiende tot de 
negentiende eeuw. Daaronder 
voorwerpen die befaamde 
Kunstkammers sierden, sculp-
turen, Oude Meesters, staaltjes 
van de hoogste meubelkunst en 
wandtapijten. Alle vervaardigd 
in de beste ateliers van Europa.
galerieneuse.de

Gustav Klimt
Beroemd en omstreden. Dat was Gustav Klimt 
(1862-1918) in het keizerlijke Wenen rond 1900. 
De veelzijdige kunstenaar spreekt nog steeds 
enorm tot de verbeelding. De bezoekersaantallen 
van de recente overzichtstentoonstelling in het 
Van Gogh Museum bevestigen dit. 
Wie op TEFAF tekenkunst van Klimt wil bewon-
deren, kan hiervoor zoals altijd terecht in de stand 
van Galerie W&K – Wienerroither & Kohlbacher. 
Daar is onder meer dit topstuk te zien: een voor-
studie voor een van de drie Gorgons. Deze wulpse 
vrouwen uit de Griekse mythologie begeleiden 
een monster. Het is een onderdeel van het wereld-
beroemde Beethoven Fries, een verhalende voor-
stelling die Klimt baseerde op een symfonie van 
Beethoven. Geshockeerd verliet het conservatieve 
publiek het gebouw van de Wiener Secession, waar 
de Gorgons met hun sensuele rondingen en golven-
de haarlokken te zien waren. Ook in deze voor-
studie van de Gorgon die haar borsten vasthoudt, 
concentreert Klimt zich op de lijnvoering.
Galerie W&K – Wienerroither & Kohlbacher 
heeft vestigingen in Wenen en New York en viert 
in 2023 haar dertigjarig jubileum. w-k-art

Study of  a Gorgon in the 
Beethoven Frieze, Gustav 
Klimt, zwart krijt en 
Oost-Indische inkt op 
papier, 44,5x31,3 cm, 1901.
Te zien bij W&K – Wiener-
roither & Kohlbacher.

Spiegel Sequins, Line Vautrin, 
hars, lumaline, metaal 
en spiegelglas, 57 cm, 
circa 1960. Te zien bij 
Galerie Chastel-Maréchal.

Drinkkan, zilver, zilver-verguld, 
fi ligraan en glas,  m, 
Augsburg, eind 16e eeuw. 
Te zien bij Galerie Neuse.
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BLIKVANGER
De Duitse Schmuckkünstler oftewel juwelenkunstenaar Otto Jakob behoort 
tot de absolute wereldtop. Zijn virtuoos uitgevoerde sieraden tarten de ver-
beeldingskracht. Dat geldt ook voor Mjölnir IV, een draaibare ring met een 
tweezijdige achthoekige bezel. Aan de ene kant verwerkte hij een lichtgrijze 
mijndiamant uit de negentiende eeuw, aan de andere kant een zeshoekige 
robijn. Deze is omringd door een rood geëmailleerde vlammende ster en 
zwart geëmailleerde eikenbladeren. Alle juwelen hebben een toepasselijke 
naam. Voor deze blikvanger is dat Mjölnir, een term uit de Noordse my-
thologie. Het zijn dan ook kunstwerken an sich die rondom zeer gedetail-
leerd zijn uitgewerkt. Daarvoor gebruikt de Schmuckkünstler hoogwaardige 
Etruskische, Keltische en Hellenistische technieken die hij zichzelf  tot in 
de fi nesses hee t aangeleerd  inds  wijdt ako  i h aan het maken van 
sieraden. Daarvoor studeerde hij schilderkunst bij Georg Baselitz. Mjölnir 
IV is draagbaar, maar zou in een kunstkabinet niet misstaan. ottojakob.de

Florentijnse 
kleurenpracht
Vanaf  de oprichting van TEFAF in 1988 nemen 
Oude Meesters een prominente plaats in. Dit topstuk 
is bij kunsthandel Haboldt & Co te zien. Liefdevol 
houdt Maria het Christuskind in haar armen, terwijl ze 
wordt gadegeslagen door Jozef  en een jonge Johannes 
de Doper. De kleuren spatten van de koperplaat af: 
het felblauw en dieprood van Maria’s gewaad steekt 
uitbundig af  tegen de witte blouse met volle mouwen. 
Lichte blosjes kleuren haar wangen. En of  dat al niet 
genoeg is, is er nog de prachtige goudgele draperie rus-
tend op Jozefs knieën. In de verte zijn bergen en een 
stad afgebeeld in koele, blauwe tinten. De Florentijnse 
schilder Jacopo Zucchi legde het geliefde tafereel van 
de H. Familie eind zestiende eeuw vast.

Stunning
ekleed in een oranje  welen ja on oseert iss sa el irne  evallig 

voor het portret dat de Britse kunstenaar Glyn Warren Philpot (1884-1937) van 
haar schilderde. Dat doet hij in 1913 tijdens een kort verblijf  in de Verenigde 
Staten. Een journalist van de Chicago Tribune, een van de grootste Amerikaanse 
dagbladen, komt superlatieven tekort om het resultaat te beschrijven: ‘Stunning. 
Striking.’ oor hil ot etekent het doek ijn defi nitieve door raak als ortret
schilder. Het schilderij blijft lang in de familie. Nu is het op TEFAF te zien in 
de stand van The Maas Gallery. Wil je er nog meer over weten? Galeriehouder 
Rupert Maas, Brit en achterkleinzoon van een Nederlandse diplomaat, vertelt je 
er graag over. maasgallery.co.uk

TEFAF Maastricht vindt plaats van zaterdag 11 t/m zondag 19 maart 2023. Op donderdag 9 maart en vrijdag 10 maart 2023 kan de beurs uitsluitend op uitnodiging worden bezocht. tefaf.com

Mjölnir IV, Otto Jakob, 
wit en geel goud, 
diamanten, glasachtig 
email, 2022. Te zien bij 
Otto Jakob. 

LINKS
Miss Isabel McBirney, 
Glyn Warren 
Philpot, olie op 
canvas,127x91,4 cm; 
gesigneerd en 
gedateerd 1913. 
Te zien bij The 
Maas Gallery.

RECHTSBOVEN
The Holy Family 
with the Infant Saint 
John the Baptist, 
Jacopo Zucchi, 
olie op koperplaat, 
46,8x37,5 cm, eind 
16e eeuw. Te zien bij 
Haboldt & Co.

Deze Residence ging in januari 
naar de drukker. De keuring van 
kunstschatten op TEFAF had 
toen nog niet plaatsgevonden. Dat 
geldt dus ook voor de afgebeelde 
topstukken.
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