
CATALOGUS
Charity veiling – kankeronderzoek

OMSCHRIJVING Charity veiling - Kankeronderzoek o.l.v. Prof Johan 
Swinnen met gesigneerd werk van o.m. Nina Derwael

Ten voordele van BLIK VOORUIT

Alle informatie over het onderzoek en de strijd tegen kanker kan u 
vinden in de veiling bijlage.

STARTDATUM 9 september 2021 om 10:00

EINDATUM 19 september 2021 vanaf 19:00

BEZICHTIGING  Enkel op afspraak via organisator
Woensdag  15 September 2021 van 14:00 tot 16:00
BE - Lummen, Limburg

 Enkel op afspraak via organisator
Woensdag  15 September 2021 van 18:00 tot 19:00
BE - Lummen, Limburg

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

AFGIFTE - COLLECTION  Enkel op afspraak via organisator
Zondag 26 September 2021 van 14:00 tot 16:00
BE - Lummen, Limburg
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Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 19 september 2021 om 06:00
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Item Omschrijving Openingsbod

1 Jos Bollen

Blik Vooruit campagnebeeld - versie I
Beeldhouwwerk brons

Afmetingen: L16/H17/B11 cm
Getaxeerde waarde: 800

Jos Bollen zoekt voortdurend de perfecte balans tussen 
oerkracht en sensualiteit alsmede de schoonheid die 
daarachter ligt.
In zijn creaties van brons, staal en steen is het menselijk 
lichaam een constante. Zijn werken zijn krachtig en tegelijk 
gevoelig breekbaar.
www.josbollen.be

200 €

2 Jos Bollen

Blik Vooruit campagnebeeld - versie II
Beeldhouwwerk brons

Afmetingen: L16/H17/B11 cm
Getaxeerde waarde: 800

Jos Bollen zoekt voortdurend de perfecte balans tussen 
oerkracht en sensualiteit alsmede de schoonheid die 
daarachter ligt.
In zijn creaties van brons, staal en steen is het menselijk 
lichaam een constante. Zijn werken zijn krachtig en tegelijk 
gevoelig breekbaar.
www.josbollen.be

200 €
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3 Jos Bollen

Blik Vooruit campagnebeeld - versie III
Beeldhouwwerk brons

Afmetingen: L16/H17/B11 cm
Getaxeerde waarde: 800

Jos Bollen zoekt voortdurend de perfecte balans tussen 
oerkracht en sensualiteit alsmede de schoonheid die 
daarachter ligt.
In zijn creaties van brons, staal en steen is het menselijk 
lichaam een constante. Zijn werken zijn krachtig en tegelijk 
gevoelig breekbaar.
www.josbollen.be

200 €

4 Jos Bollen

Blik Vooruit campagnebeeld - versie IV
Beeldhouwwerk brons

Afmetingen: L 16/H23/B11 cm
Getaxeerde waarde: 1000

Jos Bollen zoekt voortdurend de perfecte balans tussen 
oerkracht en sensualiteit alsmede de schoonheid die 
daarachter ligt.
In zijn creaties van brons, staal en steen is het menselijk 
lichaam een constante. Zijn werken zijn krachtig en tegelijk 
gevoelig breekbaar.
www.josbollen.be

250 €

5 Jos Bollen

Blik Vooruit campagnebeeld - versie V
Beeldhouwwerk brons

Afmetingen: L16/H23/B11 cm
Getaxeerde waarde: 1300

Jos Bollen zoekt voortdurend de perfecte balans tussen 
oerkracht en sensualiteit alsmede de schoonheid die 
daarachter ligt.

325 €
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In zijn creaties van brons, staal en steen is het menselijk 
lichaam een constante. Zijn werken zijn krachtig en tegelijk 
gevoelig breekbaar.
www.josbollen.be

6 Nina Derwael

Blik Vooruit - Nina Derwael
Modelleergips

Afmetingen: L16/H17/B11 cm
Getaxeerde waarde: 400

100 €

7 Tia Hellebaut

Blik Vooruit - Tia Hellebaut
Modelleergips

Afmetingen: L16/H17/B11 cm
Getaxeerde waarde: 400

100 €

8 Ivo Henkens

Feeling Blue
Mondgeblazen glas

Afmetingen: H 45/B 15/D 15 cm
Getaxeerde waarde: 775

Ivo is altijd gefascineerd geweest door glas en door vuur, 
logisch dus dat zijn grote passie deze elementen 
samenbrengt. Oorspronkelijk startte hij met het glasblazen
aan de brander om vervolgens uit te breiden met 
glasblazen aan de oven, glasgieten, vormsmelten en 
andere technieken. Het werd een verslaving waarvoor tot 
op heden geen remedie bekend is. Zijn werken zijn als het 
leven, zoals je kan zien in de soms grillige, maar soms ook 
heel fijn afgewerkte delen.
www.glasstudio.be

195 €
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9 Colette Martens

Estara
Acryl op doek

Afmetingen: H 30/B 30/D 4 cm
Getaxeerde waarde: 175

Colette Martens: Exploratie van het medium als 
expressiemiddel, sterke verbondenheid met de krachtige 
altijd veranderende natuur, gevoel, ritme en beweging zijn 
haar voornaamste inspiratiebronnen. De materialen 
waarmee zij werkt nemen haar mee naar een andere wereld
op zoek naar harmonie, evenwicht en schoonheid.

45 €

10 Canary Pete

De nutteloze schreeuw
klei in oervorm

Afmetingen: H 64 / O 80 cm
Getaxeerde waarde: 400

Canary Pete ( Pseudoniem van Sus Damiaens ) maakt 
beeldhouwwerken in steen en keramische sculpturen met 
een verhaal of een knipoog. De humor uit de cartoons vindt
subtiel zijn weg in de sculpturen. Inspiratie put Canary Pete 
uit het verschijnsel ‘Mens’, met al zijn kleine kantjes en 
onhebbelijkheden, om ze dan om te zetten in klei-
geworden cartoons. 
www.canarypete.be

100 €

11 Guy Swinnen

Blik Vooruit - Guy Swinnen
Modelleergips

Afmetingen: L16/H17/B11 cm
Getaxeerde waarde: 400

100 €
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12 Dirk Van Tichelt

Blik Vooruit - Dirk Van Tichelt
Modelleergips

Afmetingen: L16/H17/B11 cm
Getaxeerde waarde: 400

100 €

13 Frans Vogels

Blik Vooruit - Frans Vogels
Modelleergips

Afmetingen: L16/H17/B11 cm
Getaxeerde waarde: 400

100 €

14 Zjeeke Polleunis

Ontworteling
Porselein - maiswortel

Afmetingen: B 30 / L 30 / H 8.5
Getaxeerde waarde: 180

Zjeeke Polleunis komt uit Herk-De-Stad en is een creatieve
duizendpoot. Na enkele jaren een privéopleiding tekenen 
te hebben gevolgd, volgde ze workshops schilderen en 
enkele jaren opleiding monumentale kunsten aan de 
Hagelandse academie. In de academie van Genk bezweek 
ze voor keramiek en behaalde in 2020 haar einddiploma. 
Ruimtelijk werk ligt haar, zowel in klei maar vooral in 
porselein. Ze is gepassioneerd door porselein, door de 
zuiverste witte kleisoort. Ze tast de grenzen af met de  
mogelijkheden van deze materie, esthetisch en technisch. 
Deze moeilijk te hanteren kleisoort vergt de nodige 
knowhow en precisie. Uitermate boeiend zijn haar ragfijn 
werken die kant gerelateerd zijn. Deze porseleinen kant 
omhult en verhult , maar steeds is er de verfijnde 
transparantie en het doorkijkje dat de toeschouwers laat 
wegdromen.
www.zjeeke.be

45 €
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15 Chantal Spiritus

Glow
Acryl op doek

Afmetingen: L 160/B 20/D 4 cm
Getaxeerde waarde: 180

Chantal Spiritus: "Alles begon ooit met een potlood en een 
droom. Mijn voorliefde is nog steeds het grafietpotlood 
gevolgd door Oost-indische inkt dat heel wat creativiteit in 
mij naar boven brengt. De inkt pen         vervang ik door 
verschillende andere objecten die ik soms bewerk tot een 
uniek en persoonlijk werkinstrument. Het subtiel 
opbouwen van een tekening geeft mij de gelegenheid te 
werken in detail en het aanvoelen van gradaties. Andere 
momenten speel ik graag met licht. Abstract werken is dan 
weer een leuk moment om even alles los te laten."

45 €

16 Piet Stockmans

Object 
Porselein

Afmetingen: H 25 /D 25 cm
Getaxeerde waarde: 1800

Piet Stockmans: Sinds 1987 focust studio Pieter 
Stockmans op kleine , unieke collecties. De studio levert op
maat gemaakte collecties aan restaurants met 
Michelinsterren in Belgie, Frankrijk, UK , Italië,   Nederland , 
Spanje , USA , en Zwitserland en aan koningshuizen.

450 €

17 Hugette Willems

Het spel der kleuren
Acryl op doek

Afmetingen: L 100/B 100/D 4 cm
Getaxeerde waarde: 400

Huguette Willems: "Via genen van mijn ouders heb ik talent 
mogen ontvangen, waarmee ik mag vertalen via vorm en 

100 €
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kleur, mijn manier om te ventileren. Canvas en andere 
materialen geven me de nodige ruimte om mijn verhalen te 
vertellen. Ik hou van licht en schaduw. Creativiteit zoals 
tekenen en schilderen heb ik nodig om me uit te leven. De 
kleuren spreken de taal van mijn ziel."

18 Stefan Everts Blik Vooruit - Stefan Everts Modelleergips 
Afmetingen: L16/H17/B11 cm Getaxeerde waarde: 400

100 €

19 Regi Penxten Blik Vooruit - Regi Penxten Modelleergips 
Afmetingen: L16/H17/B11 cm Getaxeerde waarde: 400

100 €
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