
BELGIE
VEILING

Cornette de Saint Cyr 
De veiling Grafiek & Multiples 
van zondag 29/03 is verzet naar 
woensdag 29/04 om 14.30 uur 
online only.

INFO: 
Cornette de Saint Cyr
Brussel
T. +32 24794414
www.cornettedesaintcyr.be

Veilinghuis Bernaerts 
Veilinghuis Bernaerts, Antwer-
pen, houdt op 5, 6 en 7 mei, 
telkens om 14.00u een stay-in 
veiling met Oude & Romantische 
Meesters, Antiek, Oude Boeken 
en Prenten. Bieden kan Live via 3 
platformen: Invaluable, Auction 
Mobility of Drouotonline of op de 
website www.bernaerts.be. Ook 
kan men schriftelijk of telefonisch 
een bod uitbrengen. 

INFO: 
Bernaerts
Antwerpen
T +32 3 248 19 21
info@bernaerts.be
www.bernaerts.be

COLLECT veilingnieuws  27/04 T/M 03/05 

Andreas Schelfhout (1787-1870), ‘Bevro-
ren rivier met figuren’, 1863. Olieverf op 
paneel. Gesigneerd ‘A.Schelfhout/ 1863’.
Richtprijs: € 30.000-35.000 

NEDERLAND
VEILING

Veilinghuis Korendijk 
Vandaag 27-04 kunt u nog tot 
19.00 uur bieden op de online-
veiling bij het dependance van het 
Zeeuws Veilinghuis: Veilinghuis 
Korendijk.

INFO:  
Veilinghuis Korendijk
Middelburg
T. +31 (0)118750429
www.veilinghuiskorendijk.nl

KIJKDAGEN 

Bubb Kuyper 
Bij Bubb Kuyper Veilingen, 
gespecialiseerd in boeken, 
manuscripten, prenten en teke-
ningen, staat de catalogus voor 
de aankomende veiling op 26 
en 29 mei nu al online. Deze zal 
regelmatig worden geüpdatet met 
nieuwe foto’s. U heeft dus alle tijd 
om extra informatie en foto’s aan 
te vragen. Voor deze veiling zullen 
er immers geen kijkdagen zijn en 
zal het niet mogelijk zijn om de 
veiling bij te wonen. Bieden kan 
schriftelijk en live online.
INFO:    Bubb Kuyper veilingen
Haarlem
T. +31 (0)235323986
www.bubbkuyper.com

INBRENGEN

Van Zadelhoff veilingen 
De eerstvolgende veiling bij Van 
Zadelhoff gaat door op 27 en 28 
juni. Hiervoor is het veilinghuis de 
afgelopen weken druk geweest 
het bedrijfspand zo in te richten 
dat de richtlijnen van het RIVM 
kunnen gehanteerd worden en 
dat is gelukt. Tot zaterdag 6 juni 
is het mogelijk om iedere zater-
dag vrij tussen 10.00 – 12.00 en 
tussen 13.00 – 16.00 uur stukken 
in te brengen of doordeweeks op 
afspraak 035-6247170.

INFO:
Van Zadelhoff veilingen & taxaties
Hilversum
T. + 31 (0)35-6247170
www.vanzadelhoff.nl       

WERELDWIJD
RESULTAAT

Sotheby’s 
Record voor onlineveiling ‘Con-
temporary Curated’ bij Sotheby’s  
Door de coronacrisis is de vei-
ling ‘Contemporary Curated’ bij 
Sotheby’s in Londen dit jaar via 
internet verlopen. De opbrengst 
bedroeg £ 5,1 miljoen (€ 5,8 
miljoen), stukken meer dan wat 
experts hadden verwacht. Het 
was meteen ook de meest suc-
cesvolle onlineveiling ooit bij 
Sotheby’s. Eind vorige maand 
verliep de designveiling er nood-
gedwongen ook al online, met een 
opbrengst van ruim € 3,7 miljoen. 
Dat was de hoogste opbrengst 
ooit voor een onlineveiling van 
design uit de 20e eeuw. De veiling 
‘Contemporary Curated’ duurde 
zeven dagen en eindigde op 21 
april. Het hoogste bod ging naar 
het doek ‘Antipodal Reunion’ van 
George Condo. De richtprijs be-
droeg € 917.000, maar de koper 
bood er € 1,15 miljoen voor. Dat 
is het beste resultaat ooit voor 
een online verkocht schilderij bij 
Sotheby’s. Volgens de statistieken 
van Artnet is het aantal uitslui-
tend via internet georganiseerde 
veilingen de afgelopen maand 
wereldwijd gestegen met 63 % 
ten opzichte van dezelfde periode 
in 2019. In totaal brachten ze 
$ 20,7 miljoen in het laatje. Dat 
is zo’n 20 % meer dan in maart 
2019 en zo’n 75 % meer dan in 
maart 2018.

VEILING
Bonhams 
Afgelopen weken is men achter 
de schermen enorm druk geweest 
met het (her)plannen van de vei-
lingen en opzetten van de nieuwe 
online en hybride veiling formats, 
daarnaast is er nu de mogelijk-
heid makkelijk en snel online 
taxatieaanvragen te doen en is 
ons private sale platform bereik-
baar via de website.Op de website 
bonhams.com staat de meest 
up-to-date informatie m.b.t. de 
veilingdata, het online taxatieplat-
from (sell.bonhams.com).
INFO:
Bonhams
www.bonhams.com

Pierre Bergé & Associés 
Het ensemble dat Pierre Bergé & 
Associés online veilt, omvat een 
groot aantal werken op papier en 
schilderijen, hoofdzakelijk rond 
thema’s als de abstracte geome-
trie, de kinetische kunst en de 
avant-garde van de digitale kunst. 
De werken komen uit diverse 
werelddelen, van Latijns-Amerika 
en de Verenigde Staten tot het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en 
België. Het ensemble getuigt van 
de harmonie van die belangrijke 
stromingen uit de 20e eeuw. 
Alle werken dateren uit de jaren 
1960 en 1970. Er zitten werken 
bij van grote namen als Pol Bury, 
Nicholas Schoffer, Vera Molnar, 
Antonio Asis, Joel Stein, Stanley 
Tigerman, Jeffrey Steele, Peter 
Sedgley, Henri Chopin en Manfred 
Mohr. De richtprijzen zijn zeer 
schappelijk. Online bieden kan 
vanaf maandag 27 april tot vrij-
dag 1 mei.

Christie’s 
Van 28 april tot 7 mei houdt 
Christie’s een onlineveiling onder 
de naam ‘The Collector’, met zo’n 
300 lots: bijzonder fraaie meube-
len, zilverwerk, porselein en Britse 
en Europese kunstwerken uit 
de 18e en 19e eeuw. De meeste 
stukken komen uit privécollecties. 
Men kan onder meer bieden 
op een selectie architecturale 
modellen, micromozaïeken en 
sculpturen uit de Grand Tour, 
porselein uit Worcester, Meissen 
en van Jacob Petit, zilverwerk van 
Paul Storr, Buccellati, Puiforcat, 
Jensen, enz. De objecten zijn 
online gepresenteerd in een mise-
en-scène van interieurarchitect 
Alex Papachristidis.

Phillips 
Veilinghuis Phillips heeft samen 
met de liefdadigheidsorganisatie 
Robin Hood uit New York de 
onlineveiling ‘Auction4NYC’ op-
gezet. De opbrengst gaat volledig 
naar non-profitorganisaties die 
kwetsbare New Yorkers helpen de 
coronacrisis door te komen. Het 
veilinghuis rekent geen commis-
sie aan. De werken die onder de 
hamer gaan, werden geschonken 
door grote internationale galeries, 
kunstenaars en privéverza-
melaars. Zijn reeds bevestigd: 
‘Chemical Schmutzli’ (2004) van 
Albert Oehlen (richtprijs:  
$ 800.000-1.200.000) en ‘Un-
titled (Devotional Flower Lands-
cape)’ (2018) van Mimi Lauter 
(richtprijs: € 25.000- 35.000). De 
veiling begint op 1 mei en eindigt 
op 11 mei, samen met het virtu-
ele benefiet van Robin Hood. 

George Condo,  ‘Antipodal Reunion’, 2005, 
olieverf op doek, 208,6 x 182,5 cm. © Sot-
heby’s.
€ 1.150.000

‘The Collector’, in een mise-en-scène van 
Alex Papachristidis. © Christie’s Images Ltd.

Mimi Lauter, ‘Untitled (Devotional Flower 
Landscape)’, 2018. © Phillips. 
Richtprijs: $ 25.000-35.000 (€ 23.000-
32.000).


