
CATALOGUS
Moderne kunst

OMSCHRIJVING Schilderijen, sculpturen, etsen en lithografieën: Alechinsky, Bengt 
Lindström, Arman, Corneille, Bogart, Panamarenko, Brood, etc.

STARTDATUM 7 oktober 2021 om 10:00

EINDATUM 18 oktober 2021 vanaf 20:00

BEZICHTIGING  Woensdag  13 Oktober   2021 van 15:00 tot 17:00
BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

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  Vrijdag   22 Oktober   2021 van 10:00 tot 12:00
BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 18 oktober 2021 om 06:00

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 1



Item Omschrijving Openingsbod

1 Herman Brood - "Barbara Streisand" 

Zeefdruk - getekend in zwarte stift.
Professioneel ingelijst met meerdere passe-partouts.
Afmetingen 80 x 86 cm

180 €

2 René Magritte - "L'empire des lumières" 

Kleurenlithografie naar het originele werk uit 1964 - 
getekend in de plaat en genummerd op 275 exemplaren. 
Voorzien van justificatie op de rug.
Professioneel ingelijst met meerdere passe-partouts.
Afmeting 92 x 76 cm

360 €

3 Salvador Dali 

Houtsnede uit de reeks Danté's Devina Comedia - 
getekend in de plaat. 
Professioneel ingelijst met meerdere passe-partouts.
Afmeting 67 x 56 cm

120 €

4 PANAMARENKO - "Scotch Gambit" 

Grote offsetlithografie getekend in de druk. 
Professioneel ingelijst in zwarte baklijst. 
Afmeting 103 x 135 cm

180 €

5 Aantal: 1
Productcategorie: Sculptuur in hout
Artiest / kunstenaar: Fernandez ARMAN - 
Titel van het kunstwerk: Hals
Afmetingen mm (LxBxH): 295 x 100 x 100
Gehandtekend: Ja
Bijkomende informatie: Sculptuur in hout "Hals" 
gemonteerd in plexibox - getekend.
Afmetingen plexi 29,5 x 10 x 10 cm
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg

180 €
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6 Keith HARING 

Zeefdruk - getekend in de druk en genummerd op 200 
exemplaren.
Ingelijst in witte kader voor een ideaal contrast en 
weergave.
Afmetingen 107 x 107 cm

300 €

7 Koen Vanmechelen - “Chicken Project” 

Lamdaprint – hoogwaardige grafische druk – “Chicken 
Project”, handgetekend en genummerd op 75 exemplaren. 
Professioneel ingelijst in witte baklijst voor een optimale 
weergave van het kunstwerk.
Koen Vanmechelen (Sint-Truiden, 26 augustus 1965) is een
bekende hedendaagse Belgische conceptueel kunstenaar 
met internationale renommee. Hij begon zijn carrière in de 
vroege jaren negentig en is sindsdien uitgegroeid tot een 
van de meest productieve en prominente hedendaagse 
kunstenaars in België. Zijn veelomvattende en innovatieve 
werk onderzoekt het thema van bio-culturele diversiteit 
via de Gallusgallusdomesticus of kip, en diens voorouder, 
de bankivahoen. Zijn bekendste project is The 
Cosmopolitan Chicken Project of CCP, een internationaal 
gebeuren waarbij hij via de kruising van nationale 
kippenrassen op zoek gaat naar een hybride of 
kosmopolitische kip. Deze superbastaard zou uiteindelijk 
genen van alle kippenrassen ter wereld met zich 
meedragen. De 17de generatie, de Mechelse Styrian, werd 
in april 2013 geboren in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. 
Samen met zijn twee andere kosmopolitische projecten, 
de CosmoGolem en The WalkingEgg, vormt The 
Cosmopolitan Chicken Research Project  de kern van zijn 
werk, dat de artiest overziet vanuit de Open University of 
Diversity,[6] in de oude Gelatinefabriek van 
Hasselt.Vanmechelen's kunstwerken onderzoeken en eren
de diversiteit en hybriditeit van het leven: "Elk organisme 
heeft een ander organisme nodig om te overleven". 
Bioculturele diversiteit en de daaruit volgende interactie 
tussen kunst en wetenschap vormen het hoofdthema van 

360 €
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zijn oeuvre. Vanmechelen werkt vaak samen met 
wetenschappers en experts uit allerlei disciplines, zoals 
Jean-Jacques Cassiman, Rik Pinxten en Marleen 
Temmerman. Hij gebruikt innovatieve technologie, zoals 
3D-scanning, morfometrie, 3D-printen en interactieve 
visualisatie-technieken. Zijn werk is dan ook inherent 
crossmediaal en varieert van zeer expressieve schilderijen 
en tekeningen tot fotografie, video, installaties, glaswerk 
en zelfs houten beeldhouwwerken. Als rode draad in deze 
verscheidenheid aan expressiemanieren zien we vaak de 
kip en het ei terugkomen. Over de jaren heen zijn deze 
namelijk uitgegroeid tot belangrijke symbolen die de 
kunstenaar toelaten om een verbinding te maken tussen 
wetenschappelijke, politieke, filosofische en ethische 
kwesties, en die vaak het uitgangspunt voor debatten, 
gesprekken en lezingen vormen.
Afmetingen 70 x 91 cm

8 Pierre Alechinsky - "Cobra compositie" 

Kleurenlithografie en ets, aquatint - getekend en 
genummerd in potlood.
Professioneel ingelijst - Afmetingen 107,5 x 82,5 cm

600 €

9 BOY & ERIK STAPPAERTS 

Twee grafische werken ‘Conflictpaintings 010 en 005 on 
two blackboards. Both printed on each side’. 
De werken zijn kunnen zowel horizontaal als verticaal 
worden opgehangen, naast of boven elkaar. 
De werken zijn voorzien van een handgesigneerd en 
genummerd (75 exemplaren) certificaat. 
Deze werken zijn ingelijst in een witte baklijst om de 
werken beter tot hun recht te laten komen.
Afmetingen elk 56 x 92 cm

360 €
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10 Gideon Kiefer 

Offsetlithografie en collage, handgetekend en genummerd 
op de rug. Uitgave op 75 exemplaren.
Professioneel ingelijst in witte baklijst voor een optimale 
weergave van het kunstwerk.
Gideon Kiefer is een Gentse hedendaagse kunstenaar en 
zit duidelijk goed in de lift. Hij is geïnspireerd door het werk 
van Michaël Borremans. Vijftien minuten: Langer had 
Gideon Kiefer (45) niet nodig om zijn tentoonstelling in 
Antwerpen (2017) volledig uit te verkopen. Sterk, zeker 
omdat de tekenaar uit Sint-Martens-Latem nog maar zes 
jaar kunstenaar was op dat moment.  
Afmetingen 91 x 70 cm

300 €

11 Pierre Alechinsky - UNIEK STUK 

Visage cobra
Originele waterverf op oud briefpapier - getekend en 
gedateerd 1969.
Afmetingen van het werk 24,5 x 19,5 cm.
Professioneel ingelijst met ontspiegeld museumglas voor 
een ideale weergave. Afmeting 70 x 62 cm. 
Voorzien van certificaat ven de galerij Maeght - Parijs.

4.200 €

12 James Ensor 

Originele oude kleurenlithografie uit de reeks "La gamme 
d'amour" getekend en gedateerd in de plaat.
Achteraan getiteld "Grognelet"
Professioneel ingelijst met meerdere passe-partouts.
Afmetingen 74 x 64 cm

480 €

13 Jan De Cock 

Fotolitho, handgetekend en genummerd op 75 exemplaren
op achterzijde. 
Professioneel ingelijst in een witte baklijst om het werk 
beter tot zijn recht te laten komen. 
Jan De Cock (Etterbeek, 2 mei 1976) is een Belgische 
hedendaagse beeldende kunstenaar met internationale 
faam die installaties maakt. 

180 €
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De Cock volgde aan de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten te Gent de afdeling 3D-multimedia. 
Hij kreeg in 2003 de Prijs Jonge Belgische Schilderkunst. Hij
exposeerde onder meer in 2008 in The Museum of Modern 
Art (MoMA) in New York. 
Afmetingen 72 x 93 cm

14 Paul Van Hoeydonck  

Grafisch werk / fotolithografie getekend en genummerd op
75 exemplaren. 
Fallen Astronaut of het enige kunstwerk op de maan van 
een Belgische kunstenaar. 
Professioneel ingelijst in witte baklijst voor een optimale 
weergave van het kunstwerk.
Afmeting 70 x 91 cm

180 €

15 Bengt Lindström 

Uniek en uitzonderlijk werk - dik in de verf gezet.
"Typische compositie"
Schilderij olie op doek - getekend linksonder.
Afmetingen van het doek 46 x 38
Afmeting 72 x 64 cm

3.600 €

16 Pierre Alechinsky – ENIG STUK. 

Originele unieke waterverf en ets op papier.
Een editie van 30 exemplaren, elk uniek. Gedateerd 2016. 
Alechinsky heeft de laatste jaren een voorliefde gekregen 
voor het combineren van  etsen met originele waterverven.
Deze zijn het centraal thema geworden in zijn laatste 
tentoonstellingen.
Pierre Alechinsky is de enige nog in leven zijnde COBRA 
kunstenaar. Zijn werken zijn dan ook gegeerd. In 1949 sloot
hij zich aan bij de Cobragroep. Samen met Christian 
Dotremont vormde Alechinsky de drijvende kracht achter 
de Belgische afdeling van Cobra beweging.
Professioneel ingelijst met meerdere passe-partouts om 
het werk beter tot zijn recht te laten komen.
Afmeting 76 x 63 cm

840 €
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17 Guillaume Corneille 

"Compositie"
Kleurenlithografie - getekend, gedateerd 1974 en 2002 en 
genummerd op 35 exemplaren.
Professioneel ingelijst - afmetingen 67 x 57 cm

150 €

18 Javacheff Christo 

Grafisch werk getekend en gedateerd in de druk.
"The Gates, Project for Central Park, New York City. 
Professioneel ingelijst in witte baklijst voor een optimale 
weergave van het kunstwerk.
Afmeting 104 x 148,5 cm

180 €

19 Aantal: 1
Productcategorie: Ets in aquatint op handgeschept papier
Artiest / kunstenaar: Pierre ALECHINSKY - 
Titel van het kunstwerk: En Espagne
Afmetingen mm (LxBxH): 860 x 1200
Gehandtekend: Ja
Gedateerd: Ja
Bijkomende informatie: Ets en aquatint op handgeschept 
papier - getekend, getiteld en genummerd op 10 
exemplaren.
Professioneel ingelijst in witte baklijst om het werk 
zwevend tot zijn recht te laten komen.

Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg

1.800 €

20 Niels Jensen 

"Cobra compositie"
Kleurenlithografie - getekend, gedateerd en genummerd in
potlood.
Professioneel ingelijst - afmeting 69,5 x 58,5 cm

60 €
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21 Paul Delvaux - "Caillou et Stylet" 

Mooie ets met een typische voorstelling - getekend en 
genummerd in potlood op 40 exemplaren. Opgenomen in 
het verzameld werk van Paul Delvaux Mira Jacob ref: 84 
pagina 150.
Professioneel ingelijst.
Afmetingen 90 x 102 cm

900 €

22 Herman Brood - "Nette vent" 

Zeefdruk - getekend in zwarte stift.
Professioneel ingelijst met meerdere passe-partouts.
Afmetingen 81,5 x 71 cm

180 €

23 Javacheff Christo 

“Over the river / Project for Arkansas River – Cotopari, 
Texas Creek, Parkdale – Colorado near Salida. 
Offsetlithografie getekend in potlood. 
Professioneel ingelijst in witte baklijst voor een optimale 
weergave van het kunstwerk. 
De Amerikaanse inpakkunstenaar Christo heeft zijn 
megaproject "Over the river" in Colorado voorlopig 
stopgezet uit protest tegen president Donald Trump. "Mijn
project op de Arkansas River komt de federale overheid ten
goede en de federale overheid heeft een nieuwe landlord, 
Donald Trump, waar ik niets mee te maken wil hebben", 
motiveert Christo zijn beslissing. De Amerikaanse 
inpakkunstenaar Christo (81) werkt al meer dan twintig jaar 
aan zijn project "Over the river" in Colorado. Christo 
bedacht het project samen met zijn in 2009 overleden 
vrouw Jeanne-Claude. Christo investeerde al meer dan 12 
miljoen euro in het project in Colorado. Het was de 
bedoeling om de Arkansas River over een strook van bijna 
70 kilometer te bedekken met een zilveren luifel. Het 
project zou het grootste kunstwerk van Christo ooit in de 
VS worden en in totaal meer dan 40 miljoen euro 
kosten.Christo Javacheff is een wereldberoemd beeldend 
kunstenaar. Hij werd geboren in Gabrovo in Bulgarije en 
studeerde kunst in Sofia en Wenen. In Parijs had hij nauwe 

600 €
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banden met de nouveau réalistes. Verder dan de 
kunstenaars die conceptuele kunst brengen waarbij het bij 
een concept blijft, hebben Christo en Jeanne-Claude hun 
ideeën werkelijk uitgevoerd. Christo werkte vanuit de 
Verenigde Staten altijd samen met zijn vrouw Jeanne-
Claude Denat de Guillebon. De kunstzinnige strategie van 
Christo en Jeanne-Claude was om grote opvallende 
bouwwerken of landschappen met stof tijdelijk ‘aan te 
kleden’. Het inpakken van gebouwen of objecten leidt tot 
de abstractie van deze onderwerpen. Voorbeelden van dit 
soort werk zijn de Pont Neuf in Parijs (1985), de Rijksdag in 
Berlijn (1995). In het Central Park in New York voerden zij 
een kunstproject uit in 2004.
afmeting 104 x 84 cm

24 DON KEN - "Donald" 

Acryl en potloodtekening op handgeschept papier 
gecombineerd met collages van partituren.
Handgetekend.
Bijgevoegd certificaat van de kunstenaar. Afmetingen van 
de kader 109 x 91 cm

600 €

25 Roy Lichtenstein - "Whaam" 

Paar zeefdrukken uitgegeven door de Tate Gallery, 
London.
Professioneel ingelijst.
Afmetingen 86,5 x 173,5 cm

300 €

26 Mogens Balle 

"Cobra compositie"
Kleurenlithografie - getekend en genummerd in potlood.
Professioneel ingelijst met meerdere passe-partouts - 
afmeting 58,5 x 69,5 cm

90 €
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27 René Magritte - "Ceci n'est pas une pipe" 

Kleurenlithografie naar het originele werk - getekend in de 
plaat en genummerd op 275 exemplaren. 
Voorzien van justificatie op de rug.
Professioneel ingelijst met meerdere passe-partouts.
Afmeting 95 x 81 cm

360 €

28 Aantal: 1
Productcategorie: grafisch werk
Artiest / kunstenaar: PANAMARENKO - 
Titel van het kunstwerk: Thermo Photovoltaic Engery 
Convector
Afmetingen mm (LxBxH): 1145 x 895
Bijkomende informatie: Ingelijste voorzijde van de originele
map - getekend in zilver in de plaat. 
Professioneel ingelijst in zwarte lijst. 

Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg

300 €

29 Christian Dotremont - "J'écris donc je crée" 

Grafisch werk - voorzien van een kopie van de justificatie 
op de rug.
Professioneel ingelijst.
Afmetingen 61 x 61 cm

300 €

30 Roy Lichtenstein - "Hopeless" 

Grafisch werk.
Professioneel ingelijst.
Afmeting 107 x 107 cm

180 €
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31 Luc Tuymans -  "Fênetre" 

Pigmentdruk in zwart/wit - potlood getekend. Voorzien 
van justificatie op de rug.
Zeldzaam kunstwerk die uitgegeven is op 50 exemplaren.  
Dit werk is ingelijst in een witte baklijst om het werk beter 
tot zijn recht te laten komen. 
Luc Tuymans (Mortsel, 1958) is een Belgische 
kunstschilder. Hij werkt in Antwerpen. Hij is gehuwd met 
Carla Arocha, een kunstenares uit Venezuela. Tuymans 
koestert een fundamenteel wantrouwen tegen de 
waarheidswaarde van beelden. Zijn schilderijen noemt hij 
'authentieke vervalsingen' en zijn vaak ontleend aan 
bestaande foto's. Tegenover de gemakkelijke 
transparantie van de alomtegenwoordige, snel 
opgenomen beelden in media en reclame, plaatst hij zijn 
desoriënterende schilderijen. Volgens Tuymans is een 
volwaardig psychologisch portret van een individu 
onmogelijk. Vandaar dat de kadrering van zijn portretten 
vaak onvolledig is. Luc Tuymans kreeg een kunstopleiding 
aan het Brusselse Sint-Lucasinstituut en studeerde daarna 
van 1982 tot 1986 kunstgeschiedenis aan de VUB. Als 
beginnend kunstenaar had hij het moeilijk en kwam jaren 
aan de kost als portier in nachtclubs en discotheken. Hij 
bleef ondertussen evenwel wel geboeid schilderen en 
experimenteren met film. Zijn eerste tentoonstelling vond 
plaats in 1988 in "Ruimte Morgen", een kunstgalerie dicht 
bij het Muhka te Antwerpen. In 1992 volgde de 
internationale doorbraak in de Kunsthalle van Bern en met 
zijn deelname aan documenta IX te Kassel, met Jan Hoet 
als curator. Zijn onderkoelde, spaarzaam geschilderde 
doeken, vaak met sterk historisch beladen thema's zoals 
concentratiekampen, Belgisch-Congo en het Vlaams-
nationalisme, brachten een nieuw geluid. Hij bewees dat 
een aloud medium zoals schilderkunst ook in het 
computertijdperk van belang blijft. De eerste 
tentoonstelling in de Verenigde Staten vond plaats in 1995 
in "The Renaissance Society" in Chicago. In de zomer van 
2004 kreeg Tuymans als eerste levende Belgische 
kunstenaar een tentoonstelling in de Tate Modern. In 2005 
bracht het werk "Sculpture" uit de reeks over het koloniale 
verleden in Congo bij een veiling bij Sotheby's, 1,1 miljoen 
euro op.

600 €
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Afmeting 79 x 65 cm

32 DENMARK - Fotolitho "Dynamic Archives" 
 
Fotolitho, handgesigneerd vooraan en genummerd op 75 
exemplaren (verso) 
Professioneel ingelijst in witte baklijst
Afmetingen 72 x 93 cm
Denmark is een Belgische kunstenaar die een andere kijk 
heeft op boeken, kranten, tijdschriften, dossiers, 
paperassen, enz. en deze volgens een eigen visie opnieuw 
in het circuit brengt. Hij noemt deze omwerking ‘dode 
letters’.

120 €

33 Aantal: 1
Productcategorie: kleurenlithografie
Artiest / kunstenaar: Walter Swennen - 
Titel van het kunstwerk: Toeternietoe
Afmetingen mm (LxBxH): 900 x 700
Gehandtekend: Ja
Editie: 30/75
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg

120 €

34 Mel Ramos - "Campbells" 

Offsetlithografie - getekend in de plaat.
Professioneel ingelijst - afmetingen 84 x 68 cm

120 €

35 Fernandez ARMAN 

Uitzonderlijk stijlvol bronzen beeld met gouden patina 
“Panter”, getekend en genummerd op 20 exemplaren.
Opgenomen in het boek of bronzes van Arman.
Afmetingen 50 x 30 x 15 cm
Galerijprijs $10000

2.700 €
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36 Pierre Alechinsky 

Oude houtsnede uit de reeks Le Poète assassiné - 
getekend en genummerd in potlood.
Professioneel ingelijst - afmetingen 67 x 56 cm

240 €

37 Bram Bogart - Uniek werk 

Gouache op karton - gemonogrameerd op de front en 
getekend en gedateerd op de verso oktober 1996
Professioneel ingelijst met ontspiegeld glas.
Afmetingen 57 x 47 cm

1.440 €

38 Salvador Dali - Neptune 

Kleurenlithografie - getekend in de plaat. 
Professioneel ingelijst met meerdere passe-partouts.
Afmeting 84 x 64 cm

120 €

39 Miquel Barcelo 

Uitzonderlijke fijne ets 
“Hommage” getekend en genummerd op de rug in 
potlood. Kleine oplage van maar 30 exemplaren. 
Professioneel  ingelijst voor een optimale weergave van 
het kunstwerk. 
Afmetingen 73 x 60 cm

300 €
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40 Guillaume CORNEILLE - "Colombe" 

Carborendum / reliëfdruk - handgetekend, gedateerd 2009
en genummerd op 4 exemplaren.
Afmeting 124 x 101 cm

720 €

41 Pierre Alechinsky 

Oude houtsnede uit de reeks Le Poète assassiné - 
getekend en genummerd in potlood.
Professioneel ingelijst - afmetingen 67 x 56 cm

240 €

42 Keith HARING 

Zeefdruk - getekend in de druk en genummerd op 200 
exemplaren.
Ingelijst in witte kader voor een ideaal contrast en 
weergave.
Afmetingen 107 x 107 cm

300 €

43 Guillaume Corneille - Uniek Werk 

Gemengde techniek - zwarte lithografie gehoogd met 
acrylverf - getekend en gedateerd.
Dit werk werd gemaakt voor een tentoonstelling in het 
stadspark (Amsterdam) in 1973, rond het thema Pinoccio, 
en achteraf bijgewerkt met acryl door Guillaume Corneille 
in 1988.
Professioneel ingelijst met ontspiegeld glas en meerdere 
passe-partouts.
Afmetingen 109 x 140,5 cm

2.400 €
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44 Pierre Alechinsky 

Dubbele Ets en aquatint - potlood getekend en 
genummerd op 125 exemplaren.
Professioneel ingelijst met meerdere passe-partouts.
Afmetingen 71,5 x 82,5 cm.

540 €

45 Koen Vanmechelen 

Lamdaprint – hoogwaardige grafische druk – “Chicken 
Project”, handgetekend en genummerd op 75 exemplaren. 
Professioneel ingelijst in witte baklijst voor een optimale 
weergave van het kunstwerk.
Koen Vanmechelen (Sint-Truiden, 26 augustus 1965) is een
bekende hedendaagse Belgische conceptueel kunstenaar 
met internationale renommee. Hij begon zijn carrière in de 
vroege jaren negentig en is sindsdien uitgegroeid tot een 
van de meest productieve en prominente hedendaagse 
kunstenaars in België. Zijn veelomvattende en innovatieve 
werk onderzoekt het thema van bio-culturele diversiteit 
via de Gallusgallusdomesticus of kip, en diens voorouder, 
de bankivahoen. Zijn bekendste project is The 
Cosmopolitan Chicken Project of CCP, een internationaal 
gebeuren waarbij hij via de kruising van nationale 
kippenrassen op zoek gaat naar een hybride of 
kosmopolitische kip. Deze superbastaard zou uiteindelijk 
genen van alle kippenrassen ter wereld met zich 
meedragen. De 17de generatie, de Mechelse Styrian, werd 
in april 2013 geboren in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. 
Samen met zijn twee andere kosmopolitische projecten, 
de CosmoGolem en The WalkingEgg, vormt The 
Cosmopolitan Chicken Research Project  de kern van zijn 
werk, dat de artiest overziet vanuit de Open University of 
Diversity,[6] in de oude Gelatinefabriek van 
Hasselt.Vanmechelen's kunstwerken onderzoeken en eren
de diversiteit en hybriditeit van het leven: "Elk organisme 
heeft een ander organisme nodig om te overleven". 
Bioculturele diversiteit en de daaruit volgende interactie 
tussen kunst en wetenschap vormen het hoofdthema van 
zijn oeuvre. Vanmechelen werkt vaak samen met 
wetenschappers en experts uit allerlei disciplines, zoals 
Jean-Jacques Cassiman, Rik Pinxten en Marleen 
Temmerman. Hij gebruikt innovatieve technologie, zoals 
3D-scanning, morfometrie, 3D-printen en interactieve 

360 €
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visualisatie-technieken. Zijn werk is dan ook inherent 
crossmediaal en varieert van zeer expressieve schilderijen 
en tekeningen tot fotografie, video, installaties, glaswerk 
en zelfs houten beeldhouwwerken. Als rode draad in deze 
verscheidenheid aan expressiemanieren zien we vaak de 
kip en het ei terugkomen. Over de jaren heen zijn deze 
namelijk uitgegroeid tot belangrijke symbolen die de 
kunstenaar toelaten om een verbinding te maken tussen 
wetenschappelijke, politieke, filosofische en ethische 
kwesties, en die vaak het uitgangspunt voor debatten, 
gesprekken en lezingen vormen.
Afmetingen 91 x 70 cm

46 Aantal: 1
Productcategorie: oude zeefdruk
Artiest / kunstenaar: Karel Appel
Titel van het kunstwerk:  
Afmetingen mm (LxBxH): 915 x 1125
Gehandtekend: Ja
Gedateerd: Ja
Editie: 8/200
Bijkomende informatie: Oude zeefdruk uit 1965 - 
getekend, gedateerd en genummerd in potlood.
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg

840 €

47 Guillaume Corneille 

"Compositie"
Kleurenlithografie - getekend, gedateerd 1974 en 2002 en 
genummerd op 35 exemplaren.
Professioneel ingelijst - afmetingen 67 x 57 cm

150 €
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48 Javacheff Christo - “The Umbrellas" 

Offsetlithografie getekend en gedateerd in de druk. 
Professioneel ingelijst in witte baklijst voor een optimale 
weergave van het kunstwerk. 
afmeting 57 x 49 cm

120 €

49 Pierre Alechinsky - "Fenêtre" 

Uitzonderlijke mooie lithografie afgewerkt met een rode 
ronde ets en gele marge in pochoir.
Ingelijst in witte baklijst - afmetingen 123 x 93 cm

1.200 €

50 Guillaume Bijl 

Fotolitho getekend en genummerd op de rugzijde op 75 
exemplaren. 
Dit werk in ingelijst in een witte baklijst om het werk beter 
tot zijn recht te laten komen. 
Bijl is als kunstenaar een autodidact Hij volgde een 
theateropleiding en was achtereenvolgens werkzaam als 
decorbouwer en schilder. 
Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig ging hij 
ruimtelijke objecten maken en zocht hij alternatieven voor 
de conceptuele kunst.In expositieruimtes voor beeldende 
kunst bouwde hij imitaties van alledaagse interieurs zoals 
een autorijschool, een matrassenhandel en een 
veilinghuis. 
Afmetingen 70 x 91 cm

60 €

51 Asger Andersen - "Cobra compositie" 

Kleurenlithografie - getekend en genummerd in potlood.
Professioneel ingelijst - afmeting 58,5 x 69,5 cm

60 €
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52 Knud Jans - "Cobra compositie" 

Kleurenlithografie - getekend, gedateerd 1978 en 
genummerd in potlood.
Professioneel ingelijst - afmeting 58,5 x 69,5 cm

60 €

53 René Magritte - "Souvenir de voyage" 

Kleurenlithografie naar het originele werk uit 1961 - 
getekend in de plaat en genummerd op 275 exemplaren. 
Voorzien van justificatie op de rug.
Professioneel ingelijst met meerdere passe-partouts.
Afmeting 89 x 76 cm

360 €

54 Etienne Van Doorslaer - "Compositie in zwart/wit" 

Lithografie - potlood getekend en genummerd op 75 
exemplaren (verso).
Professioneel ingelijst met meerdere passe-partouts.
Afmetingen 64 x 54 cm

60 €

55 Andy Warhol - "Campbells Tomato-Beef Noodle Soup" 

Zeefdruk - professioneel ingelijst. Achteraan voorzien van 
stempels.
Afmetingen 121,5 x 84,5 cm

120 €

56 Aantal: 1
Productcategorie: sculptuur
Artiest / kunstenaar: Guillaume CORNEILLE - 
Titel van het kunstwerk: Elephant
Afmetingen mm (LxBxH): 200m H
Certificaten: Ja, aanwezig
Bijkomende informatie: Sculptuur - genummerd HC X/X - 
Voorzien van Certificaat.

180 €
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Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg

57 Antoine de Saint-Exupéry - "Le petit prince" 

Kleurenlithografie naar een originele waterverf. Getekend 
in de plaat en voorzien van de droogstempel 'Succession 
Antoine de Saint-Exupéry.
Professioneel ingelijst.
Afmeting 74 x 60 cm

150 €

58 Knud Jans - "Cobra compositie" 

Kleurenlithografie - getekend, gedateerd 1978 en 
genummerd in potlood.
Professioneel ingelijst - afmeting 58,5 x 69,5 cm

60 €

59 Herman Brood - "Marley" 

Zeefdruk - getekend in zwarte stift.
Professioneel ingelijst met meerdere passe-partouts.
Afmetingen 78 x 68 cm

180 €

60 Salvador Dali 

Houtsnede uit de reeks Danté's Devina Comedia - 
getekend in de plaat. 
Professioneel ingelijst met meerdere passe-partouts.
Afmeting 67 x 56 cm

120 €

200 Aantal: 1
Productcategorie: Bronzen art deco beeld
Artiest / kunstenaar: Guy Debe
Titel van het kunstwerk: Bronzen panter
Afmetingen mm (LxBxH): 540 x 170 x 200mm
Materiaalsoort: Gepatineerd brons

125 €
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Bijkomende informatie: Monumentaal bronzen art deco 
beeld van een sluipende panter.
Olijf-groen gepatineerd brons.
De mooie sokkel is vervaardigd met drie verschillende 
soorten marmer. Periode 1920 - 1930, Frankrijk.
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg

235 Aantal: 1
Productcategorie: Schilderij op doek
Artiest / kunstenaar: HENK HOFSTRA
Titel van het kunstwerk: Appel
Afmetingen mm (LxBxH): 1500 x 1500
Gehandtekend: Ja
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Locatie: KOOI 13A

688 €
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