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I Voor'Personnage'van Appel uit 1950 wordt ruim drie ton verwacht.
FOTO: CHRISTIE'S

Cobra op veiling
al in het goud

door ED WINGEN

'Personnage'heetdenrru"r,r;o"t#,?rÏïÏB"ffiir'irf tl?i
schilderde en het topstuk is van de Cobra-veiling bij Christie's
op 21 april. De kunstenaar woonde toen net in Parijs, maar sig-
neerde merkwaardig genoeg nog steeds met CK Appel. Die C
staat voor Charles, een naam die hij te danken heeft aan het feit
dat zijn moeder van Hugenoten afstamde. Het sterk vereenvou-
digde 'Personnage', dat verband houdt met Appels 'Vr-agende
kinderen', heeft èen richtprijs van driehonderdvijftigduizend
gulden.

Op de Cobra-veilingvan So-
theby's, die een dag eerder
wordt gehouden, moet een Ap-
pel uit 1951 noggeen anderhal-
ve ton opbrengen. Maar het
gaat dan ook om een met goua-
che op papier geschilderde
'Vogel'. Voor het dubbele staat
zijn 'Rencontre sur bleu', een
abstract schilderij uit 1961, ge-
noteerd. Een Jorn uit 1964,
'Den Heilige Haven', blijft
daar in prijs iets onder. Een
kleinere Appel uit L951, geti-
teld 'Dier', wordt op ruim een
ton geschat.

Beide veilinghuizen spelen
met hun 'specials' in op het
feit, dat in november vijftig
jaar geleden in het Parijse ca-
fé Notre Dame enkele experi-
mentele kunstenaars uit De-
nemarken, België en Neder-
land samenkwamen om de
groep CoBrA op te richten. De

werken vertegenwoordigd,
Want op de kunstmarkt geldt:
eens Cobra altijd Cobra.

Bij het gouden jubileum
blijken nog maar weinig top-
stukken uit de historische pe:
riode voorhanden. Sotheby's
en Christie's brengen vooral
woege werken op papier en
voorbeelden uit latere perio-
den onder de hamer. Er zijn
verrassingen bij, zoals een
door Appel beschilderd speel-
goedpaardje, het'Egyptisch
graf'van Lucebert, het infor-
mele 'Chaosmos'van Jorn en
'Vliegende vis'van Brands (a1-

le Sotheby's).
Of (bij Christie's) bijvoor-

beeld het lineaire 'Mens en vo-
gel' van Rooskens, 'Le grand
jour'van Alechinsky uit 1950
toen deze schilder zich als
jongste lid bij Cobra had aan-
gesloten, 'Kind met papieren
kroon'van Brands , eenteken-
achtige 'Tribu' van Corneille
uit 1951 en een geometrisch-
abstracte Constant uit 1952; Op
beide veilingen komen ook
grafiek en documentatie aan
bod.

Kijkdagen Sotheby's van 16 Vm
19 april; Christie's van 17 tlm 2O

april, steeds van 10.00 tot 16.00 uur.

hoofdletters verwijzen naar
Copenhagen, Brussel en Am-
sterdam. Daar kwamen resp.
Jorn, Dotremont en Noiret en
Appel, Constant en Corneille
vandaan. Deze internationale
groep heeft drie jaar bestaan
en beleefde in de herfst van
1949 haar hoogtepunt met de
geruchtmakende tentoonstel-
ling in het Amsterdamse Ste-
delijk.

CoBrA is allang geschiede-
nis en het werk van de kunste-
naars die erbij betrokken wa-
ren is inmiddels veel geld
waard. Appel enJorn staan bo-
venaan de prijzenladder, di-
rect gevolgd door Corneille,
Alechinsky, Pedersen, Con-
stant, Lucebert, Rooskens, Ja-
cobsen, Brands en Wolve-
camp. Ze zijn zowel aan het
Rokin als in de Corn. Schuyt-
straat met vroege enlof latere
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