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SHOPPING

Terwijl de mussen van het dak vielen, zaten wij al met ons hoofd bij
de herfst-winter collecties. Wollen truien, shearling jassen, Schotse
ruiten, parka’s….Hopelijk krijgen we na een prachtige zomer geen
Siberische kou, maar worst case scenario weet je in elk geval dat je
met deze zeven trends voor het najaar niet zult misgrijpen!

ARMY
1

Rugzak met mesh details en klepzakken
Bustle XL van Eastpak, €250
www.eastpak.com

2

Legergroen pilotenjack met shearling
kraag van Filippa K, €375

1

www.filippa-k.com
3

Wollen trui met army print van
Stella McCartney, €649
www.stellamccartney.com

3

TEKST Karine Bloem

2

Lacoste

©
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MONOCHROOM
1

2

3

1

Glanzende rode cowboy boots
van Calvin Klein, €945
www.calvinklein.com

2

Gewatteerd winterjack ‘Lifewear’
van Uniqlo, €149,90
www.uniqlo.com/eu

3
Paul Smith

©

Rode coltrui van superzachte
kasjmier van Brioni, €900
www.brioni.com

PARK A
1

2

Blauwe katoenen parka met zwarte
details, capuchon en opvallende
koordsluiting van ACNE Studios, €520
www.acnestudios.com

2

Zandkleurige gevoerde parka met
grote zakken van Selected HOMME,
€299,99
www.selected.com

3

3
1

Groene regenparka met lichtgevende
bies van Balenciaga, €1750
www.balenciaga.com
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RUITEN
1

2

3

1

Geruite wollen jas met franjes aan de zoom van
Calvin Klein, €1949

2

Broek met subtiele ruitenprint van Lacoste, €130

www.calvinklein.com

www.lacoste.com
3

Heuptas met ritsvak van Burberry, €720

Fendi

©

www.burberry.com

PATRONEN MIX
1

Gebreide trui met
opvallend patroon
van Dries van Noten,
€750

1
3

www.driesvannoten.be
2

Longsleeve shirt met
verschillende dessins
van Missoni, €380
www.missoni.com

3

Shirt met bloemenprint van IKKS, €125

2

www.ikks.com
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SHE ARLING

3
1

1

Lange shearling en leren
jas van Paul Smith, P.O.A
www.paulsmith.com

2
2

Shearling bontmuts van
Lock&Co via Mr Porter,
€300
www.mrporter.com

3

Ermenegildo Zegna Couture

©

Zwarte stoere bergschoenen met shearling van
Moncler, €425
www.moncler.com

STREPEN
2

1
3

1

Donkergroen wollen vest met blauw/witte streepdetails van
Tommy Hilfiger, €149
www.nl.tommy.com

2

Gestreepte sokken van Hugo Boss, €13
www.hugoboss.com

3

Gestreept shirt met groen opgestikt streepdetail op de borst
van Comme des Garçons, €528
www.comme-des-garcons.com

Lanvin

©
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ZIJN STIJL

Wat ooit begon als verzamelwoede groeide uit tot zijn
werk. Kunstfotografie is de passie van Roy Kahmann. In
zijn galerie in de Amsterdamse Jordaan spreken we hem
over zijn vak en wat zijn goed ontwikkelde oog voor esthetiek nog meer opvangt. De conclusie: zolang het maar
tijdloos is, en, logisch ook, beeldend verantwoord. “Ik kijk
graag naar onbekende films waar vaak niet eens een goed

BEELD Jeroen Hofmann

verhaal in zit, zolang het qua beeld en sfeer maar klopt.”
Wie is Roy Kahmann? Ik ben
sinds een jaar of dertig ondernemer.
Daarbij heb ik van mijn hobby mijn
werk kunnen maken. Ik ben opgeleid als
grafisch ontwerper. Een van mijn eerste
opdrachten was meewerken aan een
fotoboek. Dat bleek voor een van ’s lands
belangrijkste fotografen op dat moment te
zijn: Ed van der Elsken. Hij heeft mij leren
kijken naar fotografie: wat is een goede of
slechte foto? Editen, aansnijden… Toen
heb ik mijn eerste foto van hem gekocht.
Thuis had ik al een verzameling uit boeken en tijdschriften gescheurde foto’s. Die
ben ik stap voor stap gaan vervangen door
de echte werken.
Mijn vrouw en ik bezitten nu zo’n
10.000 werken. Door die verzamelwoede
kwam ik in contact met fotografen die te
kennen gaven dat ze vertegenwoordiging
zochten. Dat zijn we eerst online gaan
doen: een platform om die fotografen
voor de buitenwereld een gezicht te geven.
Toen kwam steeds vaker de vraag over
formaten, inlijsting, afwerking et cetera.
Dan heb je geen andere keuze dan het
tastbaar te maken. In 2004 trok ik de
stoute schoenen aan en opende een galerie, puur gericht op fotografie. Daarnaast
ontwierp ik nog steeds en heb ik mijn
eigen designbureau behouden. We hebben
inmiddels vier bedrijven: de galerie, de
uitgeverij, een eigen fotografiebeurs in
twee landen (Haute Photographie, in
Rotterdam en Stockholm -red), en het

Ik heb mijn foto-verzameling stap voor stap
uitgebreid en heb er nu zo’n 10.000.

designbureau wat alles voor de andere
drie bedrijven vormgeeft.
We worden steeds internationaler,
maar we verkopen meer aan particulieren
dan aan bedrijven. Van abstracte schilderijen denkt men vaak dat het overal past,
maar fotografie is complexer: het is direct
en het raakt mensen -positief of negatief.
Met een particuliere klant kun je de
discussie aan, maar bedrijven vinden dat
lastig dus die kiezen vaker voor de veilige
weg en blijven dan hangen in de abstracte
schilderijen.
SMAAKMAKERS Ik heb een brede interesse
in design: grafisch, interieur, corporate,
architectuur… Maar ik kijk ook naar
kunstenaars die niet direct in mijn straatje passen en mensen die iets durven, hun

nek uitsteken: die noem ik lef-entrepreneurs. Eén daarvan is Patrick Munsters
die Marie-Stella Maris en Salle Privée
heeft opgericht. Ik bewonder hem om z’n
smaak, zijn initiatieven en zijn lef. We
hebben samen met Marie-Stella Maris een
paar leuke fotografieprojecten opgepakt.
Beiden zijn we ondernemers ‘op gevoel’;
we proberen iets uit en als het lukt is het
mooi. Als het niet lukt hebben we het in
ieder geval geprobeerd.
Op het gebied van interieurdesign
werk ik met veel ontwerpers maar de
leukste van allemaal vind ik toch Piet
Boon. We kennen elkaar al heel lang -hij
koopt werk bij mij, ik spullen van hem. Er
zijn veel mensen in de creatieve business
die alles voor zichzelf willen houden,
maar hij is iemand die kan delen en dat is
een mooie eigenschap.
Kunstenaars hebben vaak een trucje
wat ze steeds toepassen als ze daar succesvol mee zijn geworden, dus waardeer
ik een kunstenaar pas als die zich continu
blijft vernieuwen en daarmee zijn of haar
oeuvre verbreedt. Er zijn twee dames
in Nederland die in de fotografie mijn
respect afdwingen. Viviane Sassen heeft
een herkenbare stijl én ze is zichzelf toch
aan de lopende band aan het vernieuwen.
De andere dame is Désiree Dolron. Ze
maakt fantastisch werk wat staat als een
huis. Over dertig, veertig jaar gaan we pas
zien hoe bijzonder dat werk is.
Een duidelijke trend in de fotografie
op dit moment is het bewerken van foto’s
door middel van collages, borduursels,
verf… Hiermee wordt het reproductieve vermeden en zijn de werken uniek.
Fotografe Viviane Sassen beschildert
bijvoorbeeld nu haar foto’s. Daarnaast zie
je veel jonge fotografen weer analoog gaan
schieten én printen.
Het meest veelbelovende talent uit
onze eigen stal is Bastiaan Woudt. Toen
hij vijf jaar geleden hier binnenkwam
was hij nog niet klaar voor de kunstwereld, maar ik zag wel zijn potentieel. Ik
heb hem gecoacht, killed his darlings,
wat niet altijd even fijn voor hem was.
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Ed van der Elsken,
Nieuwmarkt, Amsterdam, 1961

Ho’okipa beach Maui

Ondertussen heeft hij een eigen signatuur
ontwikkeld en is hij het grootste talent
in Nederland. We gaan nu het derde jaar
in voor het coachen van talenten met het
Kahmann Gallery Lab; we helpen jonge
talenten om keuzes te maken, leren hoe
ze moeten printen, edities samenstellen,
afwerken, formaten bepalen, inlijsten et
cetera. Intensieve trajecten waarbij we
merken dat hier op de opleidingen en
academies nog te weinig aandacht aan
wordt besteed.
INSPIRATIE De muziek van Marcin
Wasilewski (jazz-pianist -red) maakt
mij rustig. Qua muziek neig ik veel naar
jazz waar ook een klassieke ondertoon in
zit zoals bijvoorbeeld Keith Jarett. Van
filmmuziek kan ik eveneens genieten. De
films die ik mooi vind zijn vooral heel
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fotografisch. Het verhaal doet er dan niet
echt toe. Ik kijk vaak naar onbekende
films waar niet eens een verhaal in zit
haha! Zolang het qua sfeer en beeld maar
klopt.
Wat betreft literatuur lees ik vooral
biografieën van mensen die op entrepreneurial gebied iets bereikt hebben. Jfk heb
ik net voor de tweede keer gelezen. Dat
is niet JFK van John F. Kennedy maar
van John F. Kerry (voormalig presidentskandidaat en Minister van Buitenlandse
Zaken van de VS -red). De biografie van
Phil Knight van Nike is ook zo’n fijn boek.
Echt een voorbeeld van een ondernemer
die gaat voor iets waar hij in gelooft, maar
toch lekker tegendraads is.
Een boek wat veel teweeg heeft
gebracht voor de fotoboeken is het Sumo
boek van Helmut Newton. Zelf niet per
se fan van, maar het hele
idee van een boek met een
tafeltje -wat eerst zo’n
1500 euro kostte en nu
zo’n 10.000 euro- waar
er dan toch aardig
wat van verkocht
zijn, heeft de markt
geopend naar de
koffietafelboeken.
KLEREN MAKEN DE MAN

Mensen werkzaam in de
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Rolex Oyster 1959

kunstscene zijn of sober gekleed of juist
uitbundig. Mijn kledingstijl is sober en
bijna altijd donkerblauw. Ik heb wel een
paar grijze en witte hemden maar geen
kleur in mijn kast.
Toen ik nog veel corporate design
deed heb ik ook een tijdje voor Hugo Boss
gewerkt, voor het label HUGO. Er kwam
daar een man binnen die vroeg: “Wat heeft
u in het zwart?” Dat vond ik zo’n mooie
vraag! Niet ‘wat heeft u in deze maat, of
heeft u dit shirt?’. Hij kocht alleen maar
alles in het zwart.
In de mode kijk ik meer naar merkimago dan daadwerkelijk naar de kleding
die ze maken. Tom Ford en Marc Jacobs
brengen totaalconcepten. Qua uitstraling
voel ik mij daartoe aangetrokken. Heb ik
ook spullen van ze? Een bril van Tom Ford
maar dan houdt het op. We hebben wel
een leuke samenwerking met het
Deense merk Mads Nørgaard
voor onze events in Rotterdam en Stockholm. Het is
een leuk merk en niet te
hoogdravend. Nu is dat
onze kledingsponsor.
Ik heb geen role
model op het gebied
van stijl. Op kunstbeurzen
zien mensen er altijd verzorgd uit. Dat is aangenaam
om naar te kijken.

ZIJN STIJL

Ik zou nog wel een huis in het
buitenland willen maar die droom deel
ik niet met mijn vrouw. Zij wil het liefst
elke vakantie naar een andere plek op de
wereld omdat we lang niet alles hebben
gezien. En ze heeft ook wel een punt want
zij zegt altijd: ‘wat je kunt huren hoef je
niet te kopen.’ Ik ken ook genoeg mensen
met huizen in het buitenland die daar
alleen zorgen aan hebben.

Ik zou nog wel een mooi huis in het buitenland willen hebben.

ARMCANDY Als ik een horloge draag
dan is het een vintage Rolex. Ik had er
een uit ’63 maar die ben ik kwijtgeraakt.
Die droeg ik met een linnen bandje want
stalen banden vind ik niet prettig zitten.
Nu heb ik er een uit ’59, mijn geboortejaar. Daar ben ik zuiniger op dus die
draag ik alleen nog naar openingen als
ik een pak aan heb. Rolex en Panerai zijn
de enige merken die mijn gevoel en stijl
voor horloges reflecteren. De eenvoudige,
vintage versies.

Ik ben een van de allereerste
Tesla-rijders. Hij is al bijna vijf jaar oud
en ik ben er nog steeds blij mee. Als we
het hebben over ondernemers met lef is
Elon Musk ook een held. Al komt ie wat
slechter in het nieuws de laatste tijd…
Daarvoor, meer dan tien jaar lang, reed ik
een Porsche. Ik moet toegeven dat ik die
nog dagelijks mis, dus zodra Porsche met
een elektrische auto komt stap ik weer
over. Een type auto die je zou kunnen vergelijken met een kunstwerk is de Citroën
HY, een soort busje met golfplaatreliëf
uit de jaren 50/60. Geweldig! Op mijn
wishlist staat nog de Karmann Ghia. Het
liefst uit 1959.
WHEELS

THUISHAVEN We woonden in Amsterdam maar we zijn verhuisd naar buiten de
stad omdat we daar voor eenzelfde bedrag

meer vierkante meters konden krijgen
met genoeg muren om de collectie aan te
hangen. Het is een oude Burgemeesterswoning uit 1888. Een vrijstaand huis met
een grote tuin eromheen, een heerlijke
plek. De inrichting is modern en tijdloos.
Zowel de galerie als ons huis is ingericht/
ontworpen door (wijlen) Faas van Dijk.
We wonen er al achttien jaar en nog
steeds vragen mensen als ze binnenkomen wie het ontworpen heeft.
GUP, uit de eigen uitgeverij

REISLUST De meest fotogenieke plek die
ik tot nu toe hebt bezocht is Maui. Daar
was ik op de Aloha Classic op Ho’okipa
Beach (semi-kampioenschap surfen -red).
Je hebt daar een plek, een heuvel met het
strand dat tien meter lager ligt, maar de
golven reiken tot aan de top van de heuvel. Een bijzonder fenomeen. Je moet er
staan en het ervaren om de diepte, hoogte
en grootte te begrijpen. Het is bijna niet
vast te leggen.
Een andere prachtige plek is Ko Kai,
een lagune in Zuid-Thailand (in de buurt
van Phuket) waar je met een kano komt.
Wonderschoon!
Ook heerlijk vind ik Venice Beach,
met name Abbott Kinney boulevard. De
mix van oude hippies, rijk en arm. Het
contrast tussen een koffiebarretje dat
gerund wordt door een hippie die in de
sixties is blijven hangen en een modern
designbureau blijft interessant.
Qua hotels zijn er twee die ik waanzinnig vind, beide in Italië: Villa Grey in
Forte dei Marmi, prachtig aan het strand,
en Torre Fiore in de groene heuvels van
Pisticci. Het is van een Canadese familie
die dat volledig heeft gerestaureerd. Ik
heb me toch altijd een heimwee als ik daar
wegga!
Het mooiste privé-museum in het
buitenland vind ik Fondation Beyeler -net
voor de grens van Duitsland en Zwitserland in de buurt van Basel, ontworpen
door Renzo Piano. De Fondation Maeght
–bij Saint Paul de Vence in Zuid-Frankrijk– is ook een favoriet. Zulke plekken
maken mij ontzettend blij. Ik droom
stiekem van een eigen museum in Italië…
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