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22 OKTOBER OCTOBRE 2017
CLÔTURE DU DÉPÔT

zie www.bernaerts.be voor stille en bijkomende veilingen ’à l’improviste’
voir www.bernaerts.be pour les ventes silencieuses et des ventes à thème supplémentaires

Deze brochure is een blauwdruk van het huis Bernaerts. Buiten
de kalender van de najaarsveilingen, vindt u ook de data van
de concerten en de exposities in Museumstraat. Ook wordt stilgestaan bij de werking. 2017 is voor Bernaerts tevens een jaar
van nieuwigheden. Een overzicht:
VRIJDAGEVALUATIES
Sinds januari staat het huis elke vrijdag open voor vrijblijvend
advies omtrent de waarde van uw kunstwerken. Foto’s kunnen
gestuurd worden naar expertise@bernaerts.be.
‘SCHATTEN’ BIJ BERNAERTS
Op 21-22 oktober en 2-3 februari 2018 worden er extra
schattingsweekends ingelast onder volgende thema’s: Oude Kunst,
Werk op Papier en strips (voor veiling december) en Moderne
Meesters, Design & Werk op Papier (voor veiling maart).
VERBOUWINGEN VOOR HET FEEST
In augustus zijn de verbouwingswerken aan de kantoren Verlatstraat 18-22 gestart. Dit betekent dat de ingang tot begin 2018
verplaatst zal worden naar Museumstraat 23. Tijdens expositieen veilingdagen echter blijft Verlatstraat geopend.
De ambitie is om afgeborsteld voor de dag te komen wanneer
het nieuwe KMSK in 2019 feestelijk geopend wordt.
BERNAERTS ROCKS!
Ook voor het Antwerpse Barokjaar 2018 zal het huis Bernaerts
haar steentje bijdragen. Een prestigieuze veiling met topstukken
uit de 17de eeuw wordt volgend jaar voorzien.

veiling oktober 2017
Pronkkabinet.
Florentijns werk.
Est.: € 7500-10000

NIEUWE WEBSITE
Vanaf nu zal u makkelijker en efficiënter door het nieuwe
bernaerts.be kunnen wandelen. Onze website werd volledig
vernieuwd.
Welkom op één van onze veilingen, concerten, exposities of
taxatiedagen.

Mon Bernaerts
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VRIJDAGEVALUATIES
JOURNÉES D’EXPERTISE - LES VENDREDIS
vrijdagen
22 29
6 13 20 27
3 10 17 24
1 8 15 22

les vendredis
september septembre
oktober octobre
november novembre
december décembre

tijdens de kantooruren
pendant les heures de bureau
foto’s mogen op voorhand gemaild worden naar expertise@bernaerts.be,
met vermelding naam kunstenaar, afmetingen & technische bijzonderheden
prière d’envoyer préalablement des photos à expertise@bernaerts.be avec
nom de l’artiste, dimensions de l’œuvre & fiche technique
indien u niet in de mogelijkheid bent om op onze vrijdagevaluaties of
schattingsweekends aanwezig te zijn, kan u via de link ‘schatting aanvragen’
bovenaan op onze website ook meer informatie bekomen i.v.m. uw stukken
si vous êtes dans l’impossibilité de nous contacter les vendredis ou si
vous ne pouvez assister aux journées d’expertise, prière de cliquer le lien
‘demande d’estimation’ en haut sur notre site www.bernaerts.be

EXPERTISE
SCHATTINGSWEEKENDS
JOURNÉES D’EXPERTISE
21 22 oktober octobre 2017
thema OUDE MEESTERS			
thème MAÎTRES ANCIENS
schilderijen & beeldhouwwerken 		
tableaux & sculptures
16de-19de eeuw				16ième-19ième siècles
toegepaste kunsten				arts appliqués
werk op papier					œuvres sur papier
strips						bandes dessinées
3 4 februari février 2018
thema MODERNE MEESTERS			
thème MAÎTRES MODERNES
schilderijen & beeldhouwwerken 		
tableaux & sculptures
19de-20ste eeuw				19ième-20ième siècles
toegepaste kunsten				arts appliqués
werk op papier					œuvres sur papier
design						design
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lot 572
maart 2017
Van Dooren
Futuristische stad
Res.: € 38000
6

RESULTATEN
KUNST & ANTIEK ART & ANTIQUITÉS

lot 248
juni 2017
Collin
Secretarisvogel met ratelslang
Res.: € 45000
7

R

lot 1437
maart 2017
Ensor
‘Les patineurs’
Res.: € 10000

8

RESULTATEN
WERK OP PAPIER ŒUVRES SUR PAPIER

lot 1143
juni 2017
Stock
Symbolistisch tafereel
Res.: € 11000
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O

MODERNE MEESTERS MAÎTRES MODERNES
10

OKTOBER
5678
9
10
11
11
12

EXPO
KUNST & ANTIEK ART & ANTIQUITÉS
MODERNE MEESTERS MAÎTRES MODERNES
COLLECTIE FONTIER COLLECTION FONTIER
DESIGN
WERK OP PAPIER ŒUVRES SUR PAPIER

Fini (1904-1995)
◀ Leonor
‘Escarpolette III’ (1970).
Getekend ‘Leonor Fini’.
Doek. 116 x 74 cm
Est.: € 30000-35000

INFO CHRISTOPHE@BERNAERTS.BE
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DESIGN
12

OKTOBER
5678
9
10
11
11
12

EXPO
KUNST & ANTIEK ART & ANTIQUITÉS
MODERNE MEESTERS MAÎTRES MODERNES
COLLECTIE FONTIER COLLECTION FONTIER
DESIGN
WERK OP PAPIER ŒUVRES SUR PAPIER

Kidner (1917-2009). ‘Yellow, blue and violet no 2’ (1963). Est.: € 8000-10000
◀ Michael
Charles & Ray Eames (1907-1978 & 1912-1988). Loungezetel. Est.: € 1400-1800
Tobio Scarpa (°1935) / Knoll. Vierzit, model ‘Bastiano’. Est.: € 800-1200
Etienne Allemeersch XX. Salontafel. Epoxy met inleg. Est.: € 4000-5000
Bruno Gecchelin (°1939) / Skipper. Lamp, model ‘Gesto Terra’. Est.: € 300-400

INFO ASTRID@BERNAERTS.BE
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COLLECTIE FONTIER COLLECTION FONTIER
WERK OP PAPIER ŒUVRES SUR PAPIER
14

OKTOBER
5678
9
10
11
11
12

◀
◀

EXPO
KUNST & ANTIEK ART & ANTIQUITÉS
MODERNE MEESTERS MAÎTRES MODERNES
COLLECTIE FONTIER COLLECTION FONTIER
DESIGN
WERK OP PAPIER ŒUVRES SUR PAPIER

Selectie uit de collectie Fontier
met o.a. Raoul De Keyser, Willy De Sauter,
Dan Van Severen, Luc Peire & Guy Mees
Daniel Buren (°1938)
‘Passage’ (1972).
Est.: € 7000-9000

INFO ELIAS@BERNAERTS.BE
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DE

OUDE MEESTERS MAÎTRES ANCIENS
16

ECEMBER
7 8 9 10
10
11
12
13

◀
◀

EXPO
STRIPS BANDES DESSINÉES
KUNST & ANTIEK ART & ANTIQUITÉS
OUDE MEESTERS MAÎTRES ANCIENS
WERK OP PAPIER ŒUVRES SUR PAPIER

Jan-Frans Van Den Hecke XVII
Wandtapijt met voorstelling van de triomf
van de zeven vrije kunsten..
Laat 17de eeuws Brussels werk.
215 x 400 cm
Est.: € 15000-20000
Heilige Barbara.
Mechelen, circa 1520.
Notenhout met originele polychromie.
H.: 35 cm
Est.: € 15000-20000

INBRENG TOT / CLÔTURE DU DÉPÔT 22 OKTOBER / OCTOBRE
INFO ASTRID@BERNAERTS.BE
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WERK OP PAPIER ŒUVRES SUR PAPIER
18

ECEMBER
7 8 9 10
10
11
12
13

◀

EXPO
STRIPS BANDES DESSINÉES
KUNST & ANTIEK ART & ANTIQUITÉS
OUDE MEESTERS MAÎTRES ANCIENS
WERK OP PAPIER ŒUVRES SUR PAPIER

Arthur Szyk (1894-1951)
‘Statut de Kalisz’.
München, Éditions de la Table Ronde, 1932.
Est.: € 12000-15000

INBRENG TOT / CLÔTURE DU DÉPÔT 22 OKTOBER / OCTOBRE
INFO ELIAS@BERNAERTS.BE
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LENTE 2018
FEBRUARI FÉVRIER
2 3 TAXATIEDAGEN JOURNÉES D’EXPERTISE
MAART MARS
9 10 11 12 MODERNE MEESTERS MAÎTRES MODERNES
		 WERK OP PAPIER ŒUVRES SUR PAPIER
		DESIGN
MEI MAI
30 april OUDE MEESTERS MAÎTRES ANCIENS
2 3 mei KUNST & ANTIEK ART & ANTIQUITÉS
JUNI JUIN
10 11 12 13 KUNST & ANTIEK ART & ANTIQUITÉS
		 WERK OP PAPIER ŒUVRES SUR PAPIER
data onder voorbehoud

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten?
Maak een account aan via de link ‘Mijn Account’, bovenaan
op onze website www.bernaerts.be of volg ons via

Facebook: Veilinghuis Bernaerts

Instagram: bernaerts.auctioneers

Tumblr: Bernaerts Highlights
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OFFLIN
Wegens verbouwingswerkzaamheden aan de ingang en burelen langs Verlatstraat 16-22,
zal Veilinghuis Bernaerts u tijdelijk ontvangen via Museumstraat 23-25.
De ingang langs Verlatstraat zal toegankelijk blijven tijdens exposities en evenementen,
net als voor grote leveringen.

WELKOM IN MUSEUMSTRAAT 23

BERNAERTS
22

NE & ONLINE
Onze website is compleet vernieuwd en u kan vanaf nu hiervoor terecht op de vertrouwde plek.
Zo kan u er op een overzichtelijke manier catalogi en informatie terugvinden. Daarnaast is het
ook mogelijk om online schattingen aan te vragen en een eigen persoonlijke ruimte te beheren
waar o.a. uw favoriete loten en eerdere aankopen gegroepeerd staan.

WELKOM OP WWW.BERNAERTS.BE

23

VERBOUWI
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INGEN fase2
Tijdens de eerste fase van de verbouwingswerken
(2012) werd de interne organisatie onder
de loep genomen en geoptimaliseerd. De
belangrijkste ingreep, het ontpitten van het
binnengebied, zorgde voor lucht en licht, een
meerwaarde voor de werking van het veilinghuis.
De nieuwe connectie tussen de Verlatstraat en
de Museumstraat zorgde bovendien voor een
herorganisatie van de interne circulatie, wat de
leesbaarheid van het gebouw ten goede kwam.
In de tweede fase (oplevering voorzien februari
2018) zal de administratieve kern van het
veilinghuis uitgepuurd worden. Een volume
wordt in de ruimte geplaatst, als een kunstobject
op zich. Hierin zitten diverse kantoorfuncties
vervat. Bovendien functioneert dit volume als
ruimtescheidend object, met een duidelijke
zonering tot gevolg. Thinking outside the box op
een doorgedreven manier!

bron: Stam Architecten

HET NET
1996: lancering bernaerts.be
2010: record # bezoekers/ maand: + 20.000
2011: live webcast-applicatie: veilingen
kunnen live gevolgd worden van achter de pc
2013: lancering ‘stille veilingen’
2014: verkooppercentage webcast: 17%,
verkooppercentage ‘silent sale’: 65%
2015: lancering nieuw veilingprogramma
met verbeterde B2C-applicatie
2016: bieden via app
het nieuwe www.bernaerts.be

2017: nieuwe website

In een snel veranderende markt waarbij het internet een belangrijk potentieel in zich draagt, past het huis Bernaerts haar
verkoopsmodel geregeld aan. Van het grootste belang blijven de live veilingen.
De lancering van de webcast-applicatie in februari 2011, waarbij geïnteresseerden live kunnen meebieden vanachter
hun computer thuis, is perfect complementair. Het huis lanceerde in 2013 een nieuw platform waarbij voor het eerst in
haar geschiedenis, de veilingmeester het zwijgen wordt opgelegd. In deze zgn. ‘silent sale’ worden antiquiteiten aan een
bepaalde startprijs aangeboden. De stukken komen niet meer onder de hamer, maar worden voor een periode van ruim
twee weken online geplaatst. Geïnteresseerden kunnen gedurende deze 18 dagen tegen de klok bieden op deze ‘charming
children of a lesser god’.
Belangrijk om weten is dat ook de niet-verkochte stukken uit de live-veiling in ‘aftersale’ opgenomen worden aan een
startprijs die gelijk is aan de laagste schattingsprijs van de live-veiling. De commissiekosten voor deze ‘timed online
veilingen’ liggen 8% hoger (30%). De ‘vroegboekkorting’ voor de live veilingen blijft behouden op 22%. De live-veiling
als beleving, de ‘silent sale’ als alternatief. Enige constante is een aanbod met het kwaliteitslabel Bernaerts.
Met de nieuwe site hopen we de kunstliefhebber nog beter van dienst te zijn. Er werd gewerkt aan een persoonlijke
klantenzone (Mijn Account), de kunstvoorwerpen kregen een betere zichtbaarheid en de navigatie werd op punt gesteld.
Een nieuwe gids dus doorheen de activiteiten van het huis: van live & online veilingen over concerten en exposities tot
allerhande evenementen. Bieden kan natuurlijk ook, dat spreekt.
26

SILENT SALE
SILENT SALE

Ccch

VENTE SILENCIEUSE

Wat?
kunstvoorwerpen met een schatting lager dan € 500
+
stukken die niet verkocht werden op de live-veiling (aftersale)

Quoi?
objets d’art avec une estimation inférieure à € 500
+
les invendus de la vente ‘live’ (après-vente)

Hoe?
- loten genummerd 5000+
- bezichtiging (op aanvraag) tijdens expo van de ‘live-veiling’
- geen veilingmeester
- bieden tegen de klok
- enkel via computer of tablet
- startprijzen
- commissie: 30%

Comment?
- lots numérotés 5000+
- exposition partielle
- pas de maître-priseur
- enchérir contre le temps
- par ordinateur
- prix de départ
- commission: 30%

Wanneer?
start: vrijdag voor de expo van de live-veiling
einde: maandag na de live-veiling
Hoe registreren?
1. ga naar www.bernaerts.be
2. ga via Veilingen > Enkel Online naar onze online veilingen
3. maak uw account en zend een kopie van uw identiteitskaart
4. u ontvangt een e-mail waarop u de veilingvoorwaarden aanvaardt
5. u kan bieden
Hoe betalen?
Na afloop van de veiling ontvangt u een e-mail
met daarop alle gegevens.
Betaling per overschrijving of in onze burelen bij afhaling.
Afhalen van de goederen
tot vrijdag na afloop van de veiling
9-12u en 13u30-17u30

Quand?
début: le vendredi avant l’expo
fin: le lundi après la vente ‘live’
Comment enchérir?
1. aller vers www.bernaerts.be
2. cliquer Ventes aux enchères > Uniquement en ligne
3. créer votre account et
envoyer une copie de votre carte d’identité
4. vous recevrez un mail dans lequel
vous acceptez les conditions de vente
5. bonne chance !
Comment payer?
après la vente vous recevrez un mail
avec le montant à payer et le mode de paiement.
Comment récuperer les achats?
le lundi à vendredi après la vente,
de 9h-12h et de 13h30-17h30

SCHATTINGEN VOOR VERDELING & VERZEKERING
Onze experts staan ter uwer beschikking voor het opstellen van een
schattingsverslag, geldend voor de veiling of voor privé-gebruik, voor het
notariaat of voor verzekeringsmaatschappijen. De kosten voor dergelijke
expertise worden op voorhand besproken: afhankelijk van de omvang
van de schatting is deze forfaitair of op procentbasis. In dit laatste geval
wordt 3 % gerekend op de minimale schattingswaarde. Belangrijk: dit
percentage wordt u terugbetaald indien u na een bepaalde tijd beslist
het voorwerp/ de voorwerpen in veiling te brengen: er wordt dan geen
15 % maar 12 % commissie aangerekend. Zodoende wordt zo’n schatting/ expertise kosteloos.
Extra expertisekosten: voor bepaalde domeinen doet het huis Bernaerts
beroep op externe experten. De kosten die hiermee gepaard gaan, zullen
doorgerekend worden aan de verkoper. Het gaat om Juwelen, Wapens,
Primitieve Kunst en Asiatica. Ook voor internationaal gereputeerde kunstenaars of Oude Meesters dienen eventueel extra onderzoekskosten in
rekening worden gebracht.

WAARDEBEPALING VOOR VEILING
Idealiter brengt u de goederen naar onze burelen. Onze experts geven
indien mogelijk onmiddellijk en vrijblijvend een beoordeling en een waardebepaling, alsook alle nodige informatie betreffende de veiling. Voor een
inboedel, een grote partij goederen of volledige verzamelingen komen
we graag bij u thuis. Gelieve in dit geval een afspraak te maken. Foto’s
doorsturen naar expertise@bernaerts.be is in dit geval nuttig.

ADVIES PER E-MAIL OF VIA DE WEBSITE
Sinds kort kan u via onze website een intakeformulier invullen om een
schatting aan te vragen. Ook kan u nog steeds via e-mail advies vragen.
Gelieve ons een foto te sturen naar expertise@bernaerts.be met daarbij,
de beschrijving, afmetingen en eventuele herkomst van het voorwerp. Een
handtekening, datum, gebruikt materiaal of gebreken vermelden is steeds
hulpzaam. Uw telefoonnummer doorgeven is een vereiste. Onze expert
zal u contacteren met de vraag met het betreffende werk op onze burelen
langs te komen (nu tijdens de verbouwingen in Museumstraat 25, ruime
parkeermogelijkheid op de gedempte Zuiderdokken). Voor belangrijke
stukken en grote inboedels komen we graag bij u thuis.
In de mate van het haalbare worden e-mails beantwoord binnen de week
na verzending. Dit advies sluit echter een exacte waardebepaling uit;
het bestaat erin dat u op de hoogte gebracht wordt van een eventuele
verkoopwaardigheid in één van onze veilingen.

CONSIGNATIE & COMMISSIE
Na de taxatie/ expertise, zal een contract (of ‘consignatieborderel’) opgemaakt worden in onze burelen of bij u thuis. Dit contract behelst de
verkoopscondities, de persoonlijke gegevens van de verkoper en het bedrag
van de commissie, de gebruikelijke 15 % op de hamerprijs , eventueel te
vermeerderen met de transport- of extra expertisekosten. Elk item wordt
online gepubliceerd en geprojecteerd tijdens de live veiling.
28

Het meest aangeraden wordt de goederen af te leveren in de veilingzaal.
Er kan ook een transport geregeld worden op kosten van de verkoper. De
mogelijkheid bestaat eveneens om een volledige inboedel te verwerken,
lees het volledig vrijmaken van de woning/ appartement. Daarvoor kiest
Bernaerts in overleg met de verkoper een roepzaal die deze voorwerpen
kan verkopen.
De goederen die in aanmerking komen voor een veiling bij Bernaerts zullen
geplaatst worden in de daartoe meest relevante cataloog met eventuele
foto. Houd rekening met de afsluitdatum voor de veiling: ten laatste één
maand voor het begin van de expositie.

SCHATTINGEN & LIMIETPRIJZEN

1. Voor goederen met een schattingswaarde gelijk aan of hoger dan € 3000
wordt een limietprijs afgesproken: de verkoper en de veilinghouder bepalen gezamenlijk een prijs waaronder niet verkocht zal worden. Op het
consignatieborderel staat deze prijs vermeld.
Als een stuk onverkocht blijft, gaat het tot de eerste maandag na de live
veiling naar de Naverkoop of ‘Aftersale’. Indien niet verkocht in deze
online veiling kan het bij een volgende live veiling opnieuw aangeboden
worden, maar met een verlaagde limietprijs, tot 50 % van de initiële
schattingsprijs.
2. Voor goederen met een schattingswaarde lager dan € 3000 geldt ‘discrete
limiet’: het voorwerp wordt verkocht aan de meestbiedende met een door
het veilinghuis aan zichzelf opgelegde prijs, te weten ong. 25% onder de
schattingsprijs. Vb.: schatting € 1200/ 1500, discrete limiet: ong. € 900.
3. Goederen met een schatting lager dan € 500 en die niet in aanmerking komen om te worden gepresenteerd tijdens de tentoonstelling of te
worden opgeroepen door de veilingmeester, komen automatisch in de
zgn. ‘stille veiling’ of ‘silent sale’.
Gedurende 18 dagen staan deze stukken online aan een bescheiden
startprijs en kunnen geïnteresseerden tegen de klok een bod plaatsen.
Zowel verkoper als potentiële koper kan deze veiling gedurende die 18
dagen online opvolgen.
Indien het hier geen koper vindt, moet het ten laatste 21 dagen na het
afsluiten van deze ‘silent sale’ opgehaald worden. Eens deze termijn
verstreken, kan het door Bernaerts of partners herveild worden zonder
enige restrictie.

UITBETALING
Na de verkoop van de goederen ontvangt u per mail een afrekening met vermelding van de hamerprijs minus de commissie en
mogelijke kosten (transport of evt. extra expertise). Het nettobedrag wordt
betaald vijf weken na de veiling via overschrijving én enkel nadat het
kavel intussen werd betaald.

WERKING
LIVE VEILINGEN

GESCHIEDENIS

INTERNATIONALE KUNST- EN ANTIEKVEILINGEN
Schilderijen en sculpturen van Oude, Romantische, Moderne en Hedendaagse Meesters, belangrijke verzamelingen uit binnen- en buitenland.
Prestigieuze veilingen met werk van internationaal gerenommeerde schilders en beeldhouwers, waardevolle antiquiteiten en toegepaste kunsten.
THEMATISCHE VEILINGEN
Werk op papier - Strips - Design
Bijgestaan door verschillende experten worden de randgebieden van het
traditionele kunst- en antiekdomein opgezocht.

Opgericht in 1974 als bescheiden antiekzaak in Lier is Bernaerts uitgegroeid tot één van de leidinggevende veilingzalen van het land. Parel
aan de kroon van het jong en dynamisch team is de verkoop van het
tot op heden duurste schilderij ooit afgehamerd in België: ‘Oiseau de
Ciel’ van René Magritte uit het faillissement Sabena, in 2003 verkocht
aan € 3 815 000. In 2016 werd een recent ontdekte Rubens-tekening
geveild, uitgeroepen tot Topstuk door de Vlaamse overheid, een unicum
in de Belgische kunsthandel.
Andere veilingen: de verzameling schilderijen van Oude Meesters van het
Antwerpse Jezuïetencollege, de collectie moderne kunst British Petrol, de
collectie avant-garde van ridder René Victor, de inboedels van kastelen
Battenbroek nabij Mechelen en Vroenhoven te Kortenaken, een selectie
uit de privé-collectie van Paul Van Ostaijen en Paul-Gustave Van Hecke/ E.
Langui, ‘Radical’, een veiling rond conceptuele ephemera, de gesmaakte
thematische veilingen ‘Rond Antoon Van Dijck’, de simultane sessies
tussen Tokyo, Warshau en Mechelen.

HOE BIEDEN

1. Door aanwezig te zijn in de zaal: in ruil voor uw
identiteitsgegevens krijgt u een biednummer overhandigd.
2. Via een schriftelijke bieding: de veilingmeester neemt uw bod mee
naar de live veiling en hoopt het in uw voordeel te verwerven.
3. Via telefoon: u wordt aan de hand van een inschrijvingsformulier
door ons panel opgebeld om live mee te bieden, geldend voor loten
vanaf € 500.
4. Via webcast ‘Live Bidding’: u volgt de veiling van achter
uw computer of tablet en biedt mee:
- ga naar www.bernaerts.be
- klik op de welkomstpagina op ‘Live Bidding’
- maak uw account en zend ons een kopie van uw identiteitskaart
- u ontvangt een mail waarop u de veilingvoorwaarden aanvaardt
- u kan de veiling live volgen én bieden
De commissie via webcast bedraagt 26 % (i.p.v. de courante 22 %
voor biedingen in de zaal, over de telefoon, via e-mail of kooporder).
Via internetplatformen als Invaluable bereikt Bernaerts een wereldwijd
cliënteel.

STILLE VEILINGEN (SILENT SALE & AFTERSALE)
In september 2013 startten de ‘timed online sales’.
stukken met een schatting lager dan € 500 &
stukken die niet verkocht geraakten op de live-veiling (aftersale)
-

expositie tijdens expo- en veilingdagen live veiling
geen veilingmeester
bieden tegen de klok
geen schattingsprijzen, enkel startprijzen
commissie koper: 30 %

PUBLICATIES & PROJECTIE
De live-veiling wordt vergezeld van een catalogus waarin elk lot met
gepaste wetenschappelijke kennis wordt benaderd. Belangrijke stukken
komen kosteloos met foto in de gedrukte catalogus. Elk kavel wordt online
gepubliceerd. De stukken worden tijdens de live-veiling geprojecteerd in
zaal ‘Platform’ op de eerste verdieping, een gerenoveerde bioscoopzaal.
De expositie blijft toegankelijk tijdens de veiling.

RONDLEIDINGEN & EVENEMENTEN
Een presentatie ‘Achter de schermen van het veilinghuis’ gevolgd door
een geleid bezoek aan de tentoonstelling duurt ongeveer 1,5 uur en kan
geboekt worden via peter@bernaerts.be.
Voor evenementen en seminaries in zaal Platform (op de eerste verdieping)
verwijzen we graag door naar www.platformbernaerts.be of Davy Luyten
via info@platformbernaerts.be.

ZAAL MUSEUM
In mei 2012 opende de nieuwe expositiezaal in de Museumstraat. In
deze ruimte worden exposities georganiseerd rond Oude, Moderne en
Hedendaagse Kunst. Ook kan de kunstliefhebber er terecht voor inbreng
van goederen en advies over aan- of verkoop van kunstvoorwerpen en
verzamelingen. Er is toegang tot zaal Platform (trap en lift) en zaal Verlat.
www.museumstraat25.be
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CATALOGI
VOORJAAR PRINTEMPS 2017
ART DECO & WERKHUYZEN FRANCK

KUNST & ANTIEK

ART DECO &
WERKHUYZEN FRANCK
Een Antwerpse Collectie

20 JUNI 2017

19 20 JUNI 2017

20 juni 2017

VEILINGHUIS BERNAERTS
Verlatstraat 16-22
Museumstraat 25
2000 Antwerpen
T +32 (0)3 248 19 21
F +32 (0)3 248 15 93
info@bernaerts.be
www.bernaerts.be
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kwadraat 5

VEILINGHUIS BERNAERTS
Verlatstraat 16-22
Museumstraat 25
2000 Antwerpen
T +32 (0)3 248 19 21
F +32 (0)3 248 15 93
info@bernaerts.be
www.bernaerts.be

KUNST & ANTIEK
19 20 JUNI 2017

Kunst & Antiek/ Art & Antiquités
DESIGN + XX

230

22 MAART 2017
20 21 MAART 2017

UIT DE COLLECTIE A.V.

WORKS ON PAPER

WORKS ON PAPER

GEBONDEN EN VERZAMELD

KUNST & ANTIEK
MODERNE MEESTERS
21 JUNE 2017

KUNST & ANTIEK / DESIGN + XX

20 21 22 MAART 2017

23 MARCH 2017

VEILINGHUIS BERNAERTS
Verlatstraat 16-22
Museumstraat 25
2000 Antwerpen
T +32 (0)3 248 19 21
F +32 (0)3 248 15 93
info@bernaerts.be
www.bernaerts.be

WORKS ON PAPER
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23 MARCH 2017
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Werk op Papier/ Œuvres sur Papier

Design

A B O N N E M E N T C ATA L O G I / C ATA L O G U E S
België / Belgique

Buitenland / Etranger

Kunst & Antiek / Art & Antiquités

€ 120

€ 140

Werk op Papier / Œuvres sur Papier

€ 40

€ 50

IBAN BE64 1112 5123 5552
BIC ABER BE 22
BTW BE 0413 901 869
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P L AT F O R M
CON C E RTE N

PLATFORMCONCERTEN is een concertenreeks
klassieke muziek waar muzikanten concerteren in een
steeds wisselende expositieruimte. De kunstwerken die
het huis Bernaerts worden toevertrouwd voor openbare
veiling dienen als inspiratiebron en klankwand voor de
muziek.
PLATFORMCONCERTEN gaat elke donderdagavond
van de expodagen door in zaal Platform, een voormalige
bioscoop annex veiling- en tentoonstellingsruimte.
PLATFORMCONCERTEN biedt haar luisteraars na
de voorstelling de mogelijkheid (al dan niet met een
glaasje) een rondleiding te volgen om stil te staan bij
bepaalde kunstwerken.

5 OKTOBER 2017

7 DECEMBER 2017

P L AT F O R M
PROG RA MM A

5 OKTOBER 2017

7 DECEMBER 2017

FOUR ACES GUITAR QUARTET
Stein Verrelst, Inti De Maet,
Bart Venken & Menno Buggenhout

GUIDO DE NEVE
barokviool

Expo: Moderne Meesters

Expo: Oude Meesters

Tickets via platformconcerten.be

Elke donderdag van expo

€ 18 (€12 studenten)

Start stipt om 20u15

€ 25 (incl. catalogus)

Einde voorzien rond 22u

Abonnementen via concerten@bernaerts.be

Zaal Platform

€ 70 voor 5 concerten (incl. catalogi + drankje)

Verlatstraat 20-22 Antwerpen

via overschrijving op rek.nr. BE64 1112 5123 5552

+32 3 248 19 21

MUSEUM
De locatie ‘MUSEUMSTRAAT 25’ biedt ruimte voor kunst die in het circuit van galerijen of in
de traditionele veilingen haar plaats niet onmiddellijk vindt. Werk van hedendaagse artiesten,
homogene verzamelingen, objets trouvés, video-installaties of constructies, werk op papier of
interessante herondekkingen kunnen voor een korte periode terecht in deze zaal.
In de strakke ruimte met een oppervlakte van 250m² met twee toegangen tot de Museumstraat
en een strategisch ingeplante binnentuin, werd sinds de opening in september 2012 werk
gepresenteerd van o.m. Karl Meersman, Peter Van Straaten, Koen Broucke, Yoeri Demeure,
Klaar Prims, Johan Baudart, Emile Hecq, Frederik Lizen, Stef Kamil Carlens, Luc Tegenbos, Pol
Matthé, Rudy Trouvé, Stefanos Rokos, Rudy Lanjouw, Peter Weidenbaum, Bram Kinsbergen en
‘Lamart Offspace’, een internationale groepstentoonstelling tijdens het Antwerp Art Weekend
gecureerd door Tijs Lamar met verschillende jonge kunstenaars: Damon Zucconi, Radna
Rumping, Daan Gielis, Emma van der Put, Eleanor Ray, Wim Van der Celen, Katrien Claes &
Brecht Koelman.
Museumstraat25.be profileert zich niet als galerij, maar hoopt de blik te verruimen van hen
die geïntrigeerd zijn door de schoonheid van kunst van gevierde, te ontdekken of vergeten
kunstenaars.
www.museumstraat25.be
info: peter@bernaerts.be

MSTRAAT 25
Door verbouwingen van onze burelen zullen er dit seizoen
geen tentoonstellingen plaatsvinden.
Wij verwelkomen u graag terug

VOORJAAR 2018.

Expo Bram Kinsbergen (mei 2017)

Verlatstraat 16-22
Museumstraat 25
2000 Antwerpen
weekdagen
9 - 12u &
13u30 - 17u30
T 03 248 19 21
F 03 248 15 93
info@bernaerts.be
www.bernaerts.be
IBAN BE67 1112 6562 4187
BIC ABERBE 22

VEILINGEN

www.bernaerts.be

P L AT F O RM
CONCE RTE N

CONCERTEN

www.platformconcerten.be

EXPOSITIES

www.museumstraat25.be

PLATFORM
BY BERNAERTS

EVENEMENTEN

www.platformbernaerts.be

VEILINGHUIS BERNAERTS
Verlatstraat 16-22
Museumstraat 25
2000 Antwerpen
T +32(0)3 248 19 21
F +32(0)3 248 15 93
www.bernaerts.be
info@bernaerts.be
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