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Download online boek Nederlands Art flipper Bert
Kreuk , 'Topverzamelaar doet boekje open over
kunstwereld.' - Algemeen Dagblad 'Kunstspeculant
klapt uit de school: de kunstwereld is achterbaks.' Volkskrant 'Vermeende kunstspeculant stelt hypocrisie
aan de kaak.' - Trouw Kunst bekijken en later verzamelen
was voor Bert Kreuk een ontspanning. Hij verdiepte zich in
een wereld die hem mateloos fascineerde, wat uiteindelijk
leidde tot een van de betere kunstcollecties ter wereld. Omdat
hij zich niet wilde onderwerpen aan de zogenaamde
'ongeschreven regels' van de kunstwereld - die vooral een
kleine groep insiders lijken te dienen - kreeg hij al snel het
neerbuigende predicaat 'art flipper'. Men beschuldigde hem
ervan zich te willen verrijken aan kunsthandel, terwijl hij
altijd open was over zijn aan- en verkopen en weigerde mee te
doen met achterkamertjespolitiek. Schokkend was voor hem
vooral dat de beschuldigingen vaak kwamen van mensen die
zelf onder tafel geheime deals maakten om werken te
verkopen. Steeds vaker kwam hij dubieuze praktijken, sluwe trucs en aperte leugens tegen. Zijn
bewondering sloeg om in verwondering. Hoe is het mogelijk dat mensen zoveel geld uitgeven zonder
enige kennis van kunst of enige passie voor het verzamelen ervan? Waarom vertrouwen ze
blindelings op de mening van anderen die er net zo min verstand van hebben als zij zelf? Wat zijn de
trucs waarmee galeries de prijs voor bepaalde kunstenaars tot astronomische hoogte opdrijven? Hoe
ver zijn sommige galeries bereid te gaan om hun belangen te beschermen en hoe gaan ze daarbij te
werk? Zijn succesvolle procedure tegen een kunstenaar leidde tot een van de grootste
kunstschandalen van de afgelopen eeuw en droeg bij tot een regulering van de internationale
kunstmarkt. Bert Kreuk heeft een collectie van tegen de 750 stukken van internationaal befaamde
kunstenaars en kan als geen ander een sluier oplichten van een wereld die voor de meeste mensen
nauwelijks te doorgronden is maar wel een enorme aantrekkingskracht uitoefent. De uitdrukking
'het is wat een gek ervoor geeft' blijkt meer op waarheid gebaseerd dan de meeste mensen durven
denken. Bert Kreuk kwam eind vorig jaar wereldwijd in het nieuws toen hij de unieke eerste
Amerikaanse vlag kocht die wapperde op de boot die op D-day de leiding had. Voor de ervaren
verzamelaar, met stukken van Monet, Mondriaan, Picasso, Hirst en Pissarro, was het de meest
emotionele aankoop die hij ooit deed. De auteur schenkt zijn opbrengsten van het boek aan doelen
ter bevordering van cultuur en welzijn.
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Download online boek Nederlands Art flipper Bert Kreuk , Are you looking for art flipper
PDF?. If you are areader who likes to download art flipper Pdf to any kind of device,whether its your
laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get art flipper Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading art flipper Pdf? You may think better
just to read art flipper Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read art flipper electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, art flipper Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download art flipper Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download art flipper Pdf from our online library.
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