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PREVIEW
VEILINGEN JUNI

MODERNE MEESTERS
PRIMITIEVE KUNST
WERK OP PAPIER
KIJKDAGEN
OP AFSPRAAK VANAF 8 JUNI
VEILINGEN
22 23 24 JUNI
TELKENS OM 14U

TOYOHARA KUNICHIKA (1835-1900)
Kabuki acteur Ichimura Kakitsu IV
als Mori no Ranmaru. 1866.
Houtsnede: inkt en kleur op papier.
Uitgever: Iseya Rihei (Kinshudo).
Verticaal oban formaat.
Goede druk. Mooie kleuren. Getrimde marges.
Gemonteerd op drager onder passe-partout.
35 x 24.4 cm
(€ 200-300)
Veiling Kunst & Antiek 23 juni
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Omdat u het reizen deze zomer wat moeilijk gemaakt wordt, neemt het huis Bernaerts u graag mee
op een ‘Reis rond de wereld’.
Een greep uit de bestemmingen: van een zeldzaam
Red Star Line-logboek van een wereldcruise uit 1925
over zichten op Ierland tot Jespers-doeken uit diens
Congo-periode. Van een ‘warship’ uit Rusland over
een mooie collectie Nepalese ‘karnstokhouders’ tot
Japanse houtsneden. Voorts een verzameling laat
19de eeuwse fotoboeken met zichten in Azië om
uiteindelijk met Gordon Matta-Clark in New York
aan te meren.
Op maandag 22 juni komt het traditionele aanbod van
schilderijen, beeldhouwwerk en toegepaste kunsten
aan bod. Van Karel van Belle is er een ‘Columbus
zet voet aan land in Amerika’, een doek uit 1928
(afm.: 145 x 370 cm), gemaakt in opdracht van een
Antwerpse redersfamilie, van Georg Hendrik Breitner
een paar natiepaarden (€ 3000-4000) en van Floris
Jespers vijf zgn. ‘Congo’-schilderijen, daterend uit
de vroege jaren 1950. Ook worden o.m. twee marmeren sculpturen van de Italiaanse beeldhouwers
Lombardi (‘Obédience’, uit 1874, h.: 110 cm) en Motelli
(Blindemannetje, uit 1844, h.: 83 cm) gepresenteerd.

Op dinsdag 23 juni is het de beurt aan een belangrijke
privé-verzameling Nepalese ‘ghurra’s’ afkomstig van
wijlen dhr. De Smedt, wereldautoriteit op het vlak van
deze eigenaardige en bekoorlijke ‘karnstokhouders’.
Hij was niet alleen auteur van het boek ‘Divine support. Ghurras. Wooden churning-rod holders from
Nepal’ (New Delhi, 2000) maar ook groot bezieler van
de tentoonstelling ‘Ghurra - Goden uit de Himalaya’
die liep in Sint-Niklaas in 2004. Ook komen etnografische objecten uit Afrika en Japanse houtsneden
onder de hamer.
Lezen is ook een beetje reizen. Vandaar tot slot ook
een mooi ensemble literatuur met een ‘Voyage en
Italie’ van Charles Van Lerberghe uit 1888 dat aangeboden zal worden op de Werk op Papier-veiling
van woensdag 24 juni met aandacht voor tekeningen,
prenten en bibliofiele uitgaven.

SETH SIEGELAUB (1941-2013)/ JACK WENDLER
(detail achtergrond) The Xerox Book.
(€ 2400-2600)
Veiling Werk op Papier 24 juni

FLORIS JESPERS (1889-1965)
Congolees straattafereel met waterdraagsters
en kinderen. Doek. Niet getekend.
210 x 126 cm
(€ 8000-10000)
Veiling Moderne Meesters 22 juni
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Vanaf het moment dat Floris Jespers (1889–1965) voet
aan wal zet in Congo is hij gefascineerd, geobsedeerd
en bovenal geïnspireerd door deze nieuwe omgeving.
Zijn zoon Mark gaat in 1950 als arts aan de slag in de mijnstreek
Katanga. Een jaar later bezoeken beide ouders de toenmalige
Belgische kolonie. Floris schildert daar als een bezetene. In
1954 stelt hij tentoon in de Stadsfeestzaal in Antwerpen met
maar liefst 250 uitsluitend in Congo ontstane schilderijen.
Deze werken tonen een nieuwe kubistisch vormentaal die zich
tussen het abstracte en het figuratieve situeert. Hij brengt het
Congolese leven op een rijke picturale wijze waarbij hij elke
vorm van een narratief uitsluit. In deze periode is de kunstenaar
al begin zestig. De Afrikaanse schilderijen zijn het product
van Floris’ aanhoudende vernieuwingsdrang en ongebreidelde
nieuwsgierigheid.

Floris Jespers in Congo.
Foto geillustreerd in Henri-Floris Jespers
(ed.) et al., Floris Jespers, Antwerpen,
1966, p. 2.
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Paar vrouwelijke onsterfelijken bij rots in bloei.
Rode koraal. Chinees werk.
38.5 x 20.5 cm
(€ 20000-25000)
Veiling Kunst & Antiek 22 juni
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KOSTIS GEORGIOU (°1956)
(detail) Zonder titel.
Doek. Getekend.
106.5 x 287 cm
(€ 6000-8000)
Veiling Moderne Meesters 22 juni
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Georgy Guryanov (1961-2013) belichaamt de Russische avantgarde in de jaren 80 en 90 in Sint-Petersburg. Hij wordt bekend als
de knappe drummer van de beruchte new wave band KINO (Кино́).
Daarnaast doet hij een nieuwe underground scene ontluiken met
de gewaagde performances van zijn kunstenaarsgroep ‘New
Artists’. Zij doorbreken oude artistieke- en genderconventies
met hun gewaagde performances. In een sfeer van ontluikende
perestrojka, portretteert hij zichzelf en zijn vrienden als gespierde helden
van het sociaal realisme met een postmoderne filter van pop en Vogue.

GEORGY GURYANOV (1961-2013) Георгий Гуржанов
Warship. Doek. Niet getekend.
150 x 150 cm
(€ 45000-55000)
Veiling Moderne Meesters 22 juni

Georgy Guryanov, kunstenaar Evgeniy
Kozlov, Timur Novikov en kunstenaar
Igor Verichev in Kozlov’s appartement,
Galaxy Gallery, 1987.
Foto door Paquita Escofet Miro,
via https://www.dazeddigital.com

Wat is een ghurra?
Hoewel er ook menselijke figuren en dieren zijn
afgebeeld op een ghurra, zien de meeste eruit als
abstracte sculpturen. Toch gaan alle motieven terug
op natuurlijke vormen zoals de zonneschijf, een
lotusbloem, een slang of een fallus. Voor de Nepalezen
hebben deze strak gestileerde motieven een religieuze
betekenis. De versiering van de karnstok wil hen
aanzetten tot meditatie tijdens het werk en legt een
verband tussen het karnen van de melk door de mens
en het karnen van de oeroceaan door de goden,
waaruit volgens een hindoemythe de schepping
voortkwam.
De Hindoe’s kennen het concept van een zondvloed,
een geweldige chaos in het begin van de schepping.
Om opnieuw orde te scheppen, besloten goden en
demonen samen de oceaan te karnen en zo de goede
dingen uit de chaos af te scheiden. Zo kwamen onder
meer de zon en de sterren uit de oeroceaan voort.
Voor die scheppende activiteit is het karnen van
de melk, waarbij de vaste deeltjes van de vloeibare
worden gescheiden, een metafoor.
Zij brengen een religieuze boodschap via een object
uit het dagelijks leven en maken van een eentonig
karwei zoals het karnen een moment van bezinning.
De combinatie van geometrische patronen en
religieuze symbolen maakt dat de ghurra’s vaak
bijzonder complex in elkaar zitten.

ghurra: van alledaags gebruiksvoorwerp tot tijdloos kunstobject
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De onderkant van de ghurra is een ronde vorm met
daarin een gat waardoor de karnstok wordt geleid.
Deze ronde vorm stelt de zonneschijf (chakra)
voor, symbool van Vishnu, de beschermgod van
Nepal. De chakra verwijst ook naar de yoni, het
vrouwelijk geslachtsorgaan en symbool van de
oorsprong der schepping. Op de chakra bevindt
zich een verticale staaf in lingamvorm. De lingam
stelt het mannelijk geslachtsorgaan voor, symbool
van de god Shiva en zijn allesdoordringende kracht.
Uit deze ondeelbare twee-eenheid, mannelijk/
vrouwelijk, ontstaat volgens het hindoeïsme elke
levensvorm. Rondom de lingamvorm bevinden zich
symbolische verwijzingen die betrekking hebben op
de vele incarnaties van Vishnu en Shiva. Bovenop
de lingamvorm zijn abstracte tekens of figuratieve
verbeeldingen uit het dagelijkse leven gesneden.
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En toch komen de ingewikkelde combinaties van
zonneschijf, schildpad, trommel, visgraat en andere
motieven telkens weer tot een perfect harmonische
vorm. Het is volkskunst van een zeldzaam vernuft en
met een betekenis die respect afdwingt.
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Deze ghurra stelt een sadhu (asceet)
voor met een weelderige samengeklitte
haardos in een meditatieve (dhyana) yogahouding, gezeten op de Visnu-cakra die
omgevormd is tot een gebedshalssnoer,
gebruikt bij het murmelend mediteren.
Authentieke sadhu’s worden gekenmerkt
door een intense devotie vol onthechting en opgaan in hun god. Zij verspreiden de hindoereligie op de hun eigen
individuele karmatische manier, zonder
enige richtlijn vanuit een gezagsinstituut.
De sculptuur drukt een intense, meditatieve
houding uit gekenmerkt door:
-de namaste-mudra-houding van armen en
handen waarbij handen tegen de borst worden
gedrukt ter hoogte van het hart, palmen en
vingers devotievol met elkaar verbonden.
-de dhyanasana, geritualiseerde benenhouding, waarbij de benen gekruist worden
zodat beide voetzolen naar boven zijn gedraaid en op de tegenovergestelde dij rusten. Verder omgordt de sadhu zich met een
koordachtige band van sacrale oorsprong
die gedragen wordt ter hoogte van de navel.
H.: 24 cm
(€ 600-800)
Veiling Etnografie 23 juni

Deze ghurra is een meesterwerk van symbolische expressie en evoceert de rijke
sjamanistische traditie van Nepal.
H.: 26 cm
(€ 500-600)
Veiling Etnografie 23 juni
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Hij is de heer van de duisternis,het tijdstip
waarop traditioneel sjamanistische rituelen
worden uitgevoerd.
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Deze ultieme toestand van transcendentie
wordt tevens gesymboliseerd door de
voorstelling van een virtueel gezicht
(de functionele boring van de ghurra)
en een uitgestrekte eeuwigheidsknoop
die gevormd wordt door twee in elkaar
hakende slangen. In de context van het
sjamanisme krijgt de eeuwigheidsknoop nog
een bijkomende betekenis van nagapasa,
de magische lus van de god Varuna.
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De sjamaan is enerzijds realistisch voorgesteld
in een zittende houding en anderzijds
getransponeerd in een geabstraheerde
menselijke figuur door middel van een subtiel
lijnenspel dat het trillende en schokkende
lichaam evoceert van een sjamaan in trance.

O

Deze ghurra stelt een belangrijke magischreligieuze persoon voor uit de rurale
Nepalese gemeenschap: de sjamaan,
een etnotherapeut, een geestelijke
bemiddelaar tussen de geesten- en
godenwereld en zijn dorpsgemeenschap.
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Uit een Antwerpse verzameling komt het tweede gedeelte laat 19de
eeuwse fotoalbums onder de hamer met honderden originele foto’s
van zichten in het Verre Oosten. De zes albums, samengesteld door
een Duits wereldreiziger, dhr. Albert Haag, bestrijken de huidige
landen Indonesië, Japan, Indië, Pakistan, Papoua-Nieuw Guinea
en Australië en geven een authentiek beeld van de cultuur van de
inheemse bevolking onder koloniaal bestuur in de periode 1870-1890.
Veiling Werk op Papier 24 juni
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Een kleine verzameling Paul Van Ostaijen met o.m. De Trust der
Vaderlandsliefde. Met portret van de schrijver door Arnold Topp.
Antwerpen, Uitgaven van De Driehoek, (1925). Een van de 30 op
de pers gen. auteursexemplaren op Engels tekenpapier, nr. 29.
Met handgeschreven opdracht in paarse inkt op eerste schutblad:
‘Voor Fik Grauls/ hartelikst van/ Paul van Ostayen/ 2-9-25’. Ingenaaid
onder orig. kaft. Rugje met kleine imperfecties. Voorts heel mooi
exemplaar. Fik Grauls was de broer van de dichter A.W. Grauls.
Veiling Werk op Papier 24 juni
MTL, Kunst/ Kritiek - Art/ Critique
Vijf afl. in-4°. Maart - Mei - Juli- Oktober - November 1970. De voorlaatste aflevering is het mythische ‘Toroni’ nummer, met de originele
‘pinceau nr. 50’ op doek. Fernand Spillemaeckers start eind 1969,
begin 1970 met zijn galerij MTL. Zoals vaak neemt de start een hoge
vlucht, en wordt er een tijdschrift uitgegeven. De inschrijvingen zullen eerder mager geweest zijn, en na de vijf nummers dooft het uit.
Afzonderlijke nummers komen af en toe boven water, een volledige set, mét het originele werk van Toroni, is uitermate zeldzaam.
(€ 5500-7000)
Veiling Werk op Papier 24 juni
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THIERRY DE CORDIER (°1954)
‘Ecrits, ou Les petites pensées d’un philosophe auto-didacte (Vol.1)’, (Gevaert, 1991) en ‘Mes
Ecrits De Cuisine, ou: qqs écrits ‘en philosophique’ du dimanche et autres poètries (Vol. 2)
(Hayen, 1995)’. ‘De Cordier schrijft al tekenend en tekent al schrijvend. De tekeningen en
teksten en sculpturen zijn boodschappen van de kunstenaar aan zichzelf: vermaningen,
zelfbespiegelingen, relativeringen, bedoeld om zichzelf en anderen beter te begrijpen.’
Dit staat te lezen op de site van meesterdrukker Ergo, die het laatste deel verzorgde. Een
exemplaar van de gewone uitgaven is op zich al gegeerd goed. Op de veiling komen zowel telkens
een exemplaar van die gewone uitgaven op veiling, als telkens een van de 30 luxe, gesigneerd en
voorzien van handgeschreven citaten. Het ‘Vol. 2’ werd daarenboven prachtig gebonden met de
covers overtrokken door blauw-witte linosneden, verwijzend naar de ‘verdures’ uit zijn keuken.
Veiling Werk op Papier 24 juni
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(Elskamp) Max Elskamp, Les Sept Oeuvres de Miséricorde.
S.l., s.d. (1898?). In-16°. 8 double ff. non chiffrés pliés à la
japonaise, 1double f. blanc en tête et à la fin.
Avec belle dédicace aut. signée à Remy de Gourmont: ‘Pour
que vous n’y attache/ pas plus d’importance, cher/ Monsieur
de Gourmont./ Simple mise en train et/ amusette de malade/
ME/ exemplaire sur/ Chine.N.I’.
Cartonnage orig. de papier faintaisie.
(€ 1200-1400)
Veiling Werk op Papier 24 juni
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Een kleine, maar uitgelezen selectie Franstalige Belgische symbolistische literatuur met
ondermeer: Charles van Lerberghe’s ‘Chanson d’ève’ (1904) en ‘Les Flaireurs’, beide met
handgeschreven opdracht aan Albert Mockel; Émile Verhaerens ‘Les Flamandes’, een
van de 25 genummerde luxe-exemplaren met eigenhandig geschreven vers; Maurice
Maeterlinck zijn ‘Pélléas et Mélisande’ (1892), een van de 25 ex. op Hollands; Max Elskamp
is vertegenwoordigd met misschien wel zijn meest zeldzame publicatie, zijn eerste die
hij op zijn eigen handpers ‘La Joyeuse’ drukte, nl. ‘Les Sept Œuvres de Miséricorde’ uit
1898. Dit ex., nr. 1 op Chine, draagt een opdracht aan Remy de Gourmont.

A

R

W

O

E

Charles van Lerberghe, ‘Voyage en Italie’ (1888).
Orig. manuscript. 24 pp. in-12°. Zwarte inkt, recto-verso.
Met aanduidingen in rood potlood.
Gebonden met rood lintje.
(€ 3000-3500)
Veiling Werk op Papier 24 juni

Charles van Lerberghe had een jongere zus, Marie, die op een bepaald
moment op het punt stond om in te treden. Dit tot grote ergernis en
verdriet van haar broer. Samen ondernemen ze deze reis naar Italië, in
het gezelschap van nog andere pelgrims. Marie dacht er de pontificale
zegening te kunnen ontvangen, maar het draaide anders uit. Ook de
metgezellen moeten niet inspirerend geweest zijn, want hij laat over de
reis in een brief optekenen ‘c’est à refaire’.
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Een kleine verzameling documentatie omtrent de legendarische Red Star
Line omvat naast een handgeschreven logboek van een wereldcruise
1925-26 op de Belgenland ook zeldzame passagierslijsten, postkaarten,
menu’s en affiches ontworpen door dé illustrator die de scheepvaartmaatschappij decennialang in beeld bracht, Henri Cassiers. Ook laten we enkele
memorabilia te water als een miniatuurmaquette, draagtasjes of nog een
commemoratief appliek.

(Red Star Line) ‘Log Book of the Red Star Line S.S. Belgenland World
Cruise 1925-1926’. Logboek. 219gen.pp.
Gedetailleerd in potlood handgeschreven dagboek/ reisverslag
van Miss Helen G.Ryder (Rochester, New York) met allerhande
opmerkingen over de aangemeerde plaatsen en het leven op het
schip, vanaf 25 november 1925 tot 6 april 1926 (“one hundred
and thirty-third Day: Arrive at New York where the cruise ends and
delightful memories begin”). Uitermate interessant tijdsdocument
over deze 132 dagen tellende wereldcruise, beschreven door een
geprivilegieerde First Class-ooggetuige aan boord.
(€ 600-800)
Veiling Werk op Papier 24 juni

1. Datum van de veiling
De live online verkoping van de hierna geïnventariseerde goederen
en kunstvoorwerpen zal plaatshebben op
maandag 22 juni 2020 om 14u,
dinsdag 23 juni 2020 om 14u en
woensdag 24 juni 2020 om 14u
in het Veilinghuis Bernaerts, Verlatstraat 16-22 te 2000 Antwerpen
2. Data van bezichtiging
De liefhebbers kunnen de goederen en kunstvoorwerpen bekijken of afspraak vanaf 8 juni,
maar enkel na afspraak met ons bureel via bie@bernaerts.be.
3. Data van afhaling
De kopers kunnen de goederen en kunstvoorwerpen vanaf 24 juni zelf ophalen in onze burelen,
maar enkel na afspraak met ons bureel via bie@bernaerts.be.
Ingang: Verlatstraat 18
Uitgang: Verlatstraat 20
Betaling: via overschrijving, Bancontact, Visa maar geen cash.
Alle voorzorgsmaatregelen i.v.m. een veilige ophaling werden voorzien.
4. Kosten
22% voor telefonische biedingen en kooporders
28 % via WebCast (Auction Mobility, Invaluable, Drouotonline)
30% via Aftersale
+ €2/ lot administratieve kost
5. Telefonische biedingen
kunnen voor alle loten

VEILINGHUIS BERNAERTS
Verlatstraat 16-22 - Museumstraat 23-25
2000 Antwerpen
www.bernaerts.be - info@bernaerts.be

HOE BIEDEN
Er zijn 3 verschillende manieren om mee te bieden op deze veiling:

1. VIA ‘LIVE BIDDING’
via 3 platformen: Invaluable, Auction Mobility
of Drouotonline
Voor of tijdens de veiling:
1. Ga naar www.bernaerts.be
2. Klik op de Veilingen
> ENKEL ONLINE + LIVE BIDDING
3. Maak een account aan en zend ons (eenmalig)
een kopie van uw identiteitskaart
4. Aanvaard de veilingvoorwaarden via de link die u
in uw mailbox ontvangen heeft
5. Wacht even op aanvaarding (kan tot 2u duren)
6. De veiling wordt toegankelijk vanaf een kwartier
voor aanvang van elke sessie.

2. MET EEN SCHRIFTELIJK BOD
Voor de veiling:
U vult het online ‘kooporders’-formulier in en bezorgt
het ons per email (info@bernaerts.be),
dit ten laatste 12u voorafgaand aan de veiling.
of via prebids te plaatsen op de site van Invaluable,
Auction Mobility en Drouotonline
Tijdens de veiling:
De veilingmeester probeert uw lot aan een zo voordelig
mogelijke prijs te verwerven.
Commissie=22%
3. VIA TELEFOON

Tijdens de veiling:
Log in met uw gegevens en klik op ‘Enter Auction’.
Volg de biedingen live en plaats uw bod wanneer u wil.
Commissie = 28%

Voor de veiling:
U vult het online ‘telefonische biedingen’-formulier
in of bezorgt het ons per email (info@bernaerts.be),
dit ten laatste 12u voorafgaand aan de veiling.

U kan ook enkel de veiling bekijken via de ‘Watch
Only’-functie. Let wel, in deze modus kan u niet
bieden, enkel de veiling volgen. Boeiend.

Tijdens de veiling:
Eén van onze medewerkers belt u op tijdens
de veiling om live mee te bieden.
U geeft hen te kennen of u mee wilt gaan met het bod
of niet. Commissie=22%

Hoofd Expertise: Christophe Bernaerts
Kantoor van Gerechtsdeurwaarders/ Etude de Maîtres Briers-Dujardin, huissiers de justice
© SABAM/ © Digital photo, layout & prepress: Studio Bernaerts

VEILINGHUIS
BERNAERTS
Verlatstraat 16-22
Museumstraat 23-25
2000 Antwerpen
weekdagen
9 - 12u & 13u30 - 17u30
T +32 3 248 19 21
F +32 3 248 15 93
info@bernaerts.be
www.bernaerts.be
IBAN BE02 645104935140
BIC/SWIFT JVBABE22

Ill. omslag
‘RED STAR LINE, SERVICE RÉGULIER
POUR PASSAGERS
ET FRET ANVERS - NEW YORK’.
(€ 1000-1200)
Veiling Werk op Papier 24 juni
Ill. ROGER RAVEEL (1921-2013)
Zonder titel.
(€ 5000-6000)
Veiling Werk op Papier 24 juni

