Hôtel de Ventes Horta - Mei 2021 : Kunst- en antiekveiling (short list)
Lot 65

Lebeau-Courally.

3000 €
3500 €

Uurwerken: Stalen damespolshorloge met automatische werking, wijzerplaat met
datumweergave bezet met briljant geslepen diamanten.
Van het merk Lebeau-Courally, model "Le Dauphin" (38 mm), met doos en documenten.

Lot 82

GULLY Franse school (1977)

12000 € Olieverf op doek: "Gully meets Magritte 9".
15000 € Gesigneerd en gedateerd: Gully 2020.
Samen met een certificaat.
Afm.: 99 x 81 cm.
Lot 84

Benjamin VAUTIER "BEN" Frans-Zwitserse school (1935)

4000 €
5000 €

Olieverf op boek: "Dans ce livre il y a mes chagrins et mes soucis".
Gesigneerd en gedateerd: Ben 91.
Afm.: 30 x 22 cm.

Lot 88

Constant PERMEKE Belgische school (1886-1952)

5000 €
7000 €

Olieverf op doek, gemaroufleerd op paneel: Vissersboot en stoomboten op de Noordzee.
Gesigneerd en gedateerd: Permeke.
Afm.: 64 x 81,5 cm.

Lot 111

Vlaamse school omstreeks 1600, atelier van Pieter Brueghel II.

30000 € Olieverf op paneel (geparketteerd): De Pinksterbruid of "Whitsun bride".
50000 € (restauraties).
Afm.: 45 x 75 cm.
Lot 112

Vlaamse school omstreeks 1600.

5000 €
7000 €

Olieverf op paneel: Tafereel van kruisiging.
Oude toeschrijving aan Marcellus Coffermans.
Afm.: 30 x 22 cm.

Lot 114

Vlaamse school 17e.

6000 €
8000 €

Olieverf op paneel: Het bezoek van de drie Wijzen.
Toegeschreven aan Cornelis I de Baellieur (1607-1671)
Op de achterzijde van het paneel bevinden zich de gebrandmerkte tekens van twee
handen en een kasteel (stadswapen van Antwerpen) alsook de situering van de fabrikant
van het paneel (tafereelmaker) te Antwerpen.
Afm.: 39,5 x 64 cm.

Lot 120

Juwelen.

11000 € Juweel: Ring in platina, versierd met een cabochonvormige Ceylon-saffier van +/- 16,49
12000 € karaat en baguette geslepen diamanten.
Vingeromtrek: +/- 53.
Lot 121

Juwelen.

9500 € Juweel: Peervormig geslepen saffier van +/- 6,61 karaat, niet gezet.
10000 € Samen met een GRS certificaat met vermelding Sri Lanka.
Lot 129

Piolaine, Frans werk uit de periode van Karel X.

7000 €
9000 €

Uurwerken: Staande klok in verguld brons en brons met zwarte en donkergroene
patina's, als motief een maur op een opgetuigde muilezel met hoofdbeugel en
oogkleppen, wijzerplaat gesigneerd Piolaine à Paris, mechanisme met ophanging uit
zijdedraad en slagwerk.
Afm.: H.: 39 cm.

Lot 130

Thomire et Arnoux, Frans werk.

6000 €
8000 €

Uurwerken: Sierlijke staande klok in verguld brons en brons met een groene patina die
een allegorie van de liefde voorstelt (jonge vrouw die de borst geeft aan een engeltje),
sokkel versierd met een bas-reliëf waarop briefschrijvende amors afgebeeld zijn en met
aan weerskanten twee ankers, mechanisme met ophanging uit zijdedraad en slagwerk.
Brons gesigneerd op de achterzijde: Thomire, wijzerplaat gesigneerd op de voorzijde.
Afm.: H.: 43 B.: 42,5 D.: 12 cm.

Lot 147

Juwelen.

6000 €
6200 €

Juweel: Ring in platina, versierd met diamanten in oude slijp voor +/- 3,50 karaat,
waaronder twee hoofdstenen van elk +/- 1,50 karaat.
Vingeromtrek: +/- 59.
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Lot 165

Wim DELVOYE Belgische school (1965)

4000 €
5000 €

Afdruk, cibachrome foto op aluminium: "Cloaca X-Rayed Truck (Sepia)".
Gesigneerd: W. Delvoye op een etiket met de titel van het werk op de achterzijde, met
datering in 2003 en de vermelding EA voor "Épreuve d'Artiste".
Afm.: 50 x 125 cm.

Lot 166

Paul DELVAUX Belgische school (1897-1994)

7000 € Aquarel op papier: Zicht te Sint-Idesbald in 1945.
10000 € Gesigneerd, gesitueerd en gedateerd: P. Delvaux, Sint-Idesbald 9-8-45, etiket van
tentoonstelling in Oostende op de achterzijde.
Afm.: 49 x 68 cm.
Lot 169

Albert SAVERYS Belgische school (1886-1964)

6000 €
8000 €

Olieverf op doek: Zicht op de Noordzee.
Gesigneerd: Saverys.
Afm.: 63 x 71 cm.

Lot 197

Juwelen.

5000 €
5500 €

Juweel: Broche in platina, versierd met diamanten in verschillende maten voor +/- 14
karaat.

Lot 199

Juwelen.

4200 €
4400 €

Juweel: Ring in geel goud, versierd met een robijn van +/- 3,97 karaat en briljant
geslepen diamanten voor +/- 1,30 karaat.
Vingeromtrek: +/- 56.

Lot 200

Juwelen.

2600 €
2800 €

Juweel: Ring in wit goud, versierd met een smaragd van +/- 3,49 karaat en taper
geslepen diamanten.
Vingeromtrek: +/- 53.

Lot 204

Émile Gallé (Franse school).

6000 €
8000 €

Verlichting: "Champignon"-lamp in drielagig glas met een geëtst decor van haagwinden.
In camee gesigneerd op de voet en kap: Gallé.
Afm.: H.: 57 diameter 29 cm.
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