Taxatiedagen in ons museum
In het AVRO/TROS televisieprogramma ‘Tussen Kunst en Kitsch’
laten mensen met enige schroom, of ook wel trots, aan
keramiekdeskundige Kitty Lameris ‘hun’ tegels, schotels of
kunstpotterie zien. Zij willen graag meer horen over wat zij
meebrachten en zijn ook nieuwsgierig wat hun bezit ‘waard’ is.
Ook ons museum wordt geregeld benaderd met de vraag of
het mogelijk is om antieke tegels of aardewerk te laten taxeren.
Het museum is wel gespecialiseerd in het beschrijven van keramische
objecten, maar in het bepalen van de waarde zijn de medewerkers
niet gespecialiseerd. Daar ligt ook niet de taak van een museum.
Taxateur J.M. (Ger) de Ree uit Amersfoort beoordeelt bij het
kunstprogramma ‘Schatgraven’ van TV Gelderland regelmatig
keramiek van allerlei soort. Hij is ook nauw verbonden met ons
museum in Otterlo.

Twee keer per jaar is hij aanwezig in Otterlo om uw aardewerk en
tegels te taxeren. U betaalt alleen de entreeprijs voor het museum!
De taxatie zelf is gratis. U mag die dag twee stukken aardewerk of
tegels per persoon inbrengen, die door taxateur Ger de Ree
besproken worden.
Taxatiedagen zijn leerzaam en spannend. Er is altijd de kans dat uw
aardewerk iets uitzonderlijks blijkt te zijn. Hij vertelt u graag over de
bijzonderheden van tegels en ander keramiek, hij geeft inzicht in
stijlperiodes en in de gebruikte techniek van de stukken. Zijn taxaties
worden graag bijgewoond door liefhebbers en verzamelaars.
Veel bezoekers van onze taxatiedagen maken van die gelegenheid
gebruik om ook even door alle zalen te lopen en te kijken naar dan
lopende bijzonder ‘wisselexpositie’ over een bijzonder thema of een
boeiende ‘bruikleencollectie’. Dit keer is er de wel heel bijzondere
tijdelijke expositie ‘De Vergeten Collectie van Helene Kröller-Müller’
met een omvangrijke collectie tegels en tegeltableaus die nog nooit
te zien is geweest in het Kröller Müller Museum zelf!
Mochten uw ingebrachte stukken toch niet zo bijzonder zijn als u
hoopte, dan krijgt u daar een bijzondere en leerzame middag voor
terug.

De datum van de eerstvolgende
taxatiedag wordt vermeld in onze
Agenda.

