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Cuvânt Înainte

Cu emoție și cu dorința de a sprijini ideea de frumos, 
deschidem prima sesiune a Casei de licitații de artă 
Vikart. Ne dorim ca gestul nostru să fie perceput ca unul 
firesc. Într-o societate care este într-o continuă mișcare, 
Arta vine să echilibreze și să ofere, poate, ceea ce avem 
cu toții nevoie - un răgaz, un spațiu de bucurie și de 
libertate. Într-unul din interviurile sale, Sergiu Celibidache 
spunea „arta este libertate”. Ne dăm seama că un tablou, 
de exemplu, ne poate oferi admirându-l, posibilitatea 
de a ne simți liberi și de ne bucura de această stare de 
spirit. Această bucurie dată prin artă este unul dintre 
principalele obiective pe care le urmărim în munca 
noastră de zi cu zi. Implicit Vikart pune la dispoziția 
artiștilor cadrul necesar pentru exprimare și valorificare, 
oferind în același timp colecționarilor, posibilitatea de 
a investi în lucrări autentice și de excepțională valoare.  
În acest sens, gândim demersul nostru ca pe un proiect 
larg care cuprinde pe lângă sesiunile de licitare propriu-
zise, expoziții, cursuri de artă, simpozioane, lansări 
de albume de artă. Sunt multe teorii care vorbesc 
despre felul în care percepem lumea de azi. Una dintre 
aceste teorii spune că lumea este o realitate care este 
interpretată de fiecare om prin prisma puterii sale de a 
vedea. Am luat decizia de a crea casa de licitații Vikart, 
tocmai pentru a sprijini și a îmbunătăți felul în care este 
privită arta în general și în special arta contemporană. 

Victor Mašek vorbea despre felul în care văzul nostru 
poate fi educat cu efecte imediate asupra felului în care 
percepem lumea din jur.  „Saltul de la a privi la a vedea este 
echivalent cu saltul din natură în cultură. Înțelepciunea 
privirii este vederea, cea care face din văz un organ al 
explorării cunoașterii și interpretării lumii.”  Prin ceea 
ce facem ne-am decis - biruit-au gândul - să dăm celor 
de  ACUM  truda noastră. De aceea sloganul sub care 
casă noastră de licitații dorește să stârnească interesul 
publicului pentru arta modernă și contemporană este 
„Artă pentru oamenii de azi”. Prin urmare, Casa de lictații 
Vikart urmărește stabilizarea și promovarea cotelor de 
piață ale artiștilor români, la valoarea lor reală. Așadar, 
dorim să redam artei românești contemporane locul ce i 
se cuvine în plan cultural european și mondial. La fel de 
important este însă și faptul că ne dorim să fim pentru 
publicul larg o cale de înțelegere a ceea ce poate fi dăruit 
prin artă: starea de libertate și emoția creată de frumos. 
Suntem mai mult decât bucuroși să vă aducem aproape 
actul artistic și virtuțile sale. De aceea catalogul pe care 
tocmai îl citiți  conține un semn al prețuirii noastre pentru 
dumneavoastră. Veți găsi în buzunarul interior al coperții 
trei,  o serigrafie originală semnată de unul dintre cei mai 
bine cotați pictori contemporani români - Felix Aftene. 
Este un cadou pe care suntem onorați să vi-l facem. Vă 
rugăm să-l primiți alături de gândurile noastre bune. 

„Biruit-au gândul să mă apuc de această treabă”
- Miron Costin

Echipa Vikart

ExpErții CasEi dE LiCitații Vikart

AlexAndru GHIlduȘ
Profesor Universitar Doctor, Președintele de Onoare 
al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Președinte al 
Societății Designerilor Profesioniști din România.

GhEorGhE DicaN
Vicepreședinte pentru teritoriu al Uniunii Artiștilor Plastici 
din ROMÂNIA, Expert în bunuri cu semnificaţie artistică, 
artă modernă românească.

Luiza BarcaN
Doctor în cadrul Facultăţii de Arte Plastice şi Design a 
Universităţii de Vest din Timişoara. Critic şi istoric de artă, 
jurnalist, membră a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor 
de Artă (AICA), membru al Uniunii Artiştilor Plastici din 
România.

MariaNa DraGu
Muzeograf - Șef de secţie Artă Europeană, pictură, 
sculptură, artă decorativă la Muzeul Naţional de Artă al 
României.

Lucia – VaLENtiNa StaNciu
Critic şi istoric de artă, jurnalist, membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din România. Expert acreditat de 
Ministerul Culturii și Identității Naționale: Bunuri cu 
semnificație artistică - pictură, sculptură și grafică, 
secolul XX.



1. iLiE Boca 
1937, Botoșana, Suceava
Straja 
Ulei pe pânză, 60 x 60 cm, 
semnat și datat stânga jos, 
în monogramă, cu gri: 
I.B ‘015. 
Inscripție pe verso: Ilie Boca 
/ Straja 2015 / u.p. 60 x 60
Estimare 
€ 400 - 600

Discipol al lui Alexandru Ciucurencu, pe care l-a avut ca profesor 
la Institutul de Arte plastice şi Decorative „Nicolae Grigorescu” din  
Bucureşti, Ilie Boca este un vitalist al picturii românești contemporane, 
împrumutând de la maestrul său înstăpânirea culorii (chiar dacă mulți 
dintre critici îl apropie în acest sens de Paul Klee, Marc Chagall sau Juan 
Miró), însă neurmându-l în maniera impresionistă. Desprinzându-se cu 
o anume voluptate de realism, pe care îl percepe ca pe un corset, dar 
fără să renunțe definitiv la reperele figurative, arta sa se revendică 
unui expresionism mitic, dar se distinge de pictura avangardistă din 

prima parte a secolului XX prin puternica amprentă lăsată de pictura 
religioasă populară, naivă românească şi de iconografia murală de 
sorginte bizantină, atât de prezente în zona sa de obârșie, Bucovina, 
spațiu de spiritualitate înaltă, în care pictorul rămâne fizic și ideatic 
prizonier. Farmecul picturii lui Ilie Boca, rezidă atât în continuul exercițiu 
de analiză, de recompunere a bogatei surse pe care o oferă creația 
populară, cât și în sinteza culturală a elementelor compoziționale, 
oferind o creație cu totul originală, inconfundabilă.

lOTurIle lICITAȚIeI

1 Ilie Boca - Straja
2 Dorel Topan - Clowni
3 Alin Gheorghiu - Grădină suspendată
4 Tia Peltz - Personaj
5 Dan Hatmanu - Nud culcat
6 Valeriu Gonceariuc - Preludiu
7 Valeriu Gonceariuc - Călătorie la capătul nopții
8 Valentina Druțu - Natură statică
9 Marin Gherasim - Cheie de boltă
10 Marin Gherasim - Poartă Ferecată
11 Ilie Boca - Poliptic
12 Ștefan Câlția - Dresorul de miriapozi
13 Gabriela Culic - Lupii mă îmbracă
14 Gabriela Culic - Efemeride
15 Dan Hatmanu - Eu sunt cristalul
16 Ion Sălișteanu - Sete de Lumină
17 Ion Pacea - Pescaria de la Vama Veche
18 Mircea Ștefănescu - Nud
19 Gabriela Drinceanu - Îngerul păzitor
20 Vladimir Șetran - Nud
21 Vladimir Șetran - Orange
22 Felix Aftene  - Adorația 2
23 Felix Aftene - Adorația
24 Ion Iancuț - Vânzătorul de ceasuri
25 Ion Iancuț - Portretul lui Ștefan Luchian
26 Paula Ribariu - Îngerul nopții
27 Paula Ribariu - Cina
28 Rodica Toth Poiata - Zefir
29 Manuell Mănăstireanu - Micul prinț
30 Ion Pacea - Natură statică cu rodii și scoică
31 Horea Paștina - Peisaj la Balcic
32 Ion Iancuț - Tango
33 Ștefan Câlția - Casa cu pasăre
34 Ștefan Pelmuș - Iconostas
35 Dorin Coltofeanu - Rondul de zi
36 Vasile Grigore - Natură statică cu flori și scoică
37 Vasile Grigore - Autoportret
38 Constantin Tofan - Dansul Ielelor
39 Constantin Tofan - La oglindă
40 Felix Aftene - Sărutul
41 Vladimir Șetran  - Adâncuri
42 Mihai Sârbulescu - Clopotul
43 Mihai Sârbulescu - Interior țărănesc
44 Paul Gherasim - Țăran
45 Paul Gherasim - Logos
46 Alin Gheorghiu - Grădină suspendată
47 Eugen Raportoru - Peisaj din București
48 Dan Constantinescu (Cocoru) - Peisaj 
49 Alexandru (Bebe) Năstăsoiu - Matricea Galactică
50 Alexandru (Bebe) Năstăsoiu - Omagiu lui Dali
51 Lucian Smău - Himeră
52 Lucian Smău - Odihnă
53 Petre Velicu - Flori de grădină
54 Gheorghe Dican - Compoziție
55 Dimitrie Berea - Trandafiri cu Autoportret

56 Marilena Murariu - Spleen
57 Ruxandra Ilfoveanu - Nemțișori
58 Lucian George Păiș - Singurătate în pădure
59 Alexandru Rădvan - Șir Hașirim
60 Florin Petrachi - Phenomenon Tzara
61 Sabin Bălașa - Muza
62 Ion Grigorescu - Palmier
63 Paul Ackerman - Pelerin pe munte
64 Sorin  Ilfoveanu - Vânzătorul de flori
65 Sorin Ilfoveanu - Levant
66 Sorin Ilfoveanu - Păunița
67 Dragoș Vițelaru - Peisaje din Delta Dunării
68 Dragoș Vițelaru - Port
69 Bogdan Bârleanu - Peisaj Venețian
70 Vasile Rață - Compoziție abstractă - La circ
71 Corneliu Vasilescu - Popasul pescarilor
72 Elena Uță Chelaru - Tărâm Sicilian
73 Spiru Chintilă - Cetatea Albă
74 Sorin Adam - Bărci
75 Mircea Roman - Lăpușan și Lăpușanca
76 Mircea Roman - Omul cu tichie roșie
77 Petru Alexandru Galai - Orchestră cu cinci muzicanți
78 Jean Pârvan - Pereche de arlechini
79 Ana Rus - Dialog
80 Marcel Guguianu - Maternitate
81 Marcel Guguianu - Dalila
82 Sorin Purcaru - Răpirea Europei
83 Constantin Piliuță - Soția colonelului
84 Constantin Piliuță - Peisaj cu căruță
85 Ion Grigore - Sfatul familiei
86 Nicolae Iorga - Plajă
87 Marian Condruz - Nud
88 Marcel Chirnoagă - Bacanală
89 Alma Redlinger - Personaj
90 Dimitrie Gavrilean - Nuntași
91 Ion Pacea - Fără titlu
92 Liviu Suhar - Peisaj cu case
93 Ion Pacea - Flori
94 Nicolae Maniu - Începutul legendei
95 Nicolae Maniu - Personaj
96 Alexandru Andronache - Natură statică
97 Paul Gherasim - Semn
98 Constantin Pacea - Natură moartă
99 Constantin Flondor - Colibița
100 Ilie Boca - Peisaj la Balcic
101 Jules Perahim - Peisaj organic cu furnale 
102 Ovidiu Avram - Timpul
103 Constantin Tofan - Portret
104 Ion Musceleanu - Portret de fată
105 Ștefan Câlția - Golem
106 Marcel Chirnoagă - Răstignirea
107 Ștefan Câlția - Doamna și arlechinul
108 Horea Paștina - Comana
109 Gino Ștefan - Nud
110 Dan Isailă - Pieta
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3. aLiN GhEorGhiu 
1929, București  - 2001, București

Grădină suspendată
Guașă pe hârtie, 42 x 33 cm, 
semnat și datat stânga jos, 

cu roșu: Gheorghiu ‘79
Estimare 

€ 250 - 300

4. tia pELtz 
1923, București - 1999, București
Personaj 
Tehnică mixtă pe carton subțire, 
15 x 25 cm, semnat stânga jos, 
în tuș: Tia Peltz
Estimare 
€ 150 - 200

2. DorEL topaN 
1963, Sălsig, Maramureș
Clowni 
Ulei pe pânză, 140 x 100 cm, semnat și datat dreapta jos, cu alb: D. Topan 15 
Inscripție pe verso: Dorel Topan / Clowni
Estimare 
€ 1.000 - 1.500

Pictorul băimărean Dorel Topan a reușit 
să figureze de două ori în Catalogul 
licitațiilor ținute de una dintre cele mai 
vechi instituții de acest tip din lume și una 
dintre cele mai mari din Franța, Maison 
Drouot, iar acest amănunt biografic 
nu poate trece neobservat. Și în cazul 
său, ca și în acela al altor plasticieni 
români formați mai întâi ca arhitecți, 
este evidentă fascinația pe care artistul 
o are pentru compoziție, pentru jocul 
volumelor și al texturilor obiectelor aflate 
într-o imponderabilă relaționare cu cerul 
și pământul, operele sale neavând practic 
o perspectivă anume, acestea părând a 
fi etalate, despuiate de ochiul său ca un 
microscop. Cotoare de fructe, cutii de 
bere ori alte ambalaje, clovni și acadele, 
bomboane gumate etc., toate alcătuiesc 
o imagine sarcastică, ironică a unei lumi 
burlești pe care artistul o descoperă cu 
violența, atât de particulară, curentului 
Pop-Art.
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5. DaN hatMaNu 
1926, Scobinți - 2018, Iași
Nud culcat 
Ulei pe carton, 42 x 60 cm, 
semnat dreapta jos, cu negru: Dan Hatmanu
Estimare 
€ 900 - 1.500

Pictor și grafician de 
mare forță, dar și de un 
rafinament aparte, Dan 
Hatmanu a făcut studii de 
artă plastică la Institutul 
de Arte din Iași. A avut 
profesori pe Corneliu 
Baba și Ion Irimescu, 
reușind la absolvire, în 
1950, să impresioneze ju-
riul concursului organizat 
de Academia Română. 
Primește bursa Nicolae 
Grigorescu, constând 
în doi ani de studii, 
la Leningrad și Paris. 
S-a impus în plastica 
românească mai întâi prin 
peisajele și portretele în 
manieră realistă, pentru 
ca în ultima parte a vieții 
să transgreseze limitele 

acestui gen de artă 
și să inoveze picturile 
sale într-o manieră 
constructivistă, cu acc-
ente figurative și ironic  
umoristice. Mesajul artei 
sale este unul metaforic, 
de aceea pictura și grafica 
sa trebuie analizată 
cu minuție. Deținător a 
numeroase premii națio-
nale și internaționale, 
Dan Hatmanu a fost 
profesor universitar și 
rector al Universității de 
Arte „George Enescu” din 
Iași. A fost răsplătit la 1 
decembrie 2000 cu Ordinul 
Național Pentru Merit în 
Grad de Cavaler pentru 
întreaga sa activitate 
artistică.
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8. VAlenTInA druȚu 
1968, Urechești, Bacău
Natură statică 
Acril pe pânză, 80 x 70 cm, semnat și datat dreapta jos, cu brun: V. Druțu 2018 
Inscripție pe verso: Druțu Valentina / Natură statică / 80 x 70 cm. Acril/pânză/2018. 
Lucrare premiată la Salonul Artis 2018
Estimare 
€ 1.200 - 1.400

7. VaLEriu GoNcEariuc 
1941, Ungheni, Moldova

Călătorie la capătul nopții 
Acril pe pânză, 50 x 70 cm, 

semnat dreapta jos, cu roșu: gonceariuc 
Inscripție pe verso: Valeriu Gonceariuc /

Călătorie la capătul nopții / a.p. / 50 x 70
Estimare 

€ 500 - 800

6. VaLEriu GoNcEariuc 
1941, Ungheni, Moldova
Preludiu 
Acril pe pânză, 40 x 50 cm, 
semnat stânga jos, cu negru: gonceariuc 
Inscripție pe verso: 
Valeriu Gonceariuc / Preludiu / a.p. / 40 x 50 
Estimare 
€ 400 - 600

1514



10. MariN GhEraSiM 
1937, Rădăuți, Suceava 
2017, București
Poartă Ferecată 
Ulei pe pânză, 81 x 55 cm, 
semnat și datat sus central, 
cu roșu: MG/2013
Pe verso, pe șasiu: 
Eticheta 1: MARIN GHERASIM 
“Poartă ferecată”/ulei/pânză, 
80 x 55 cm, 2013
Eticheta 2: Calpe Gallery/ 
MARIN GHERASIM/ ”Poarta 
ferecată”/ ulei pe pânză/ 
80 x 55 cm, 2013
Pe verso, pe pânză: Marin 
Gherasim/ (România)/ 
”Poartă ferecată”/2013
Estimare 
€ 1.500 - 2.000

9. MariN GhEraSiM 
1937, Rădăuți, Suceava 
2017, București
Cheie de boltă 
Acril pe hârtie Letea, 50 x 50 cm, 
semnat, intitulat și datat jos pe 
centru, în creion: Marin Gherasim, 
“Cheie de boltă” / 2009 / 
(piatră unghiulară) 
Pe verso: Marin Gherasim / 
(România)/ Piatră unghiulară, 2009 / 
acrylic / hârtie
Estimare 
€ 800 - 1.000
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12. ȘTefAn CâlȚIA 
1942, Brașov
Dresorul de miriapozi 
Tehnică mixtă (tuș și acuarelă), 
50 x 70 cm, semnat și datat 
stânga jos cu negru, în tuș: 
Câlția 1982 
Pe verso: 
Personaje, desen și acuarelă 
Estimare 
€ 3.000 - 5.000

11. iLiE Boca 
1937, Botoșana, Suceava
Poliptic 
Ulei pe placaj, 150 x 79,5 cm, 
semnat și datat, jos, 
pe mai multe panouri, 
în monogramă: IB 94/IB 01
Estimare 
€ 1.500 - 2.500
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14. GaBriELa cuLic 
1965, București
Efemeride 
Ulei pe pânză, 30 x 30 cm, semnat lateral dreapta jos, cu negru: Culic 
Inscripție pe verso:  
Culic Gabriela / ulei pe pânză / 30 x 30 cm / Efemeride / 2017
Estimare 
€ 1.200 - 1.500

Reverie pură, onirism asumat și 
declarat pictural, o sensibilitate 
ce amintește de aceea a 
artiștilor din stampele japoneze 
și paravanele orientului antic, 
unde linia „fură” ochiul și îl 
duce spre adâncimi și ughere 
nebănuite, cu rafinamente și 
dantelări în culori neverosimile, 
aproape dematerializate, în 
care zboară „paseri” ca roiuri de 
gânduri – cam așa ar putea fi 
definită pictura Gabrielei Culic. E 
multă liniște în pictura sa, în care 
pare că și aripile zburătoarelor, 
și petalele florilor, și inimile 
personajelor de pe pânză fâlfâie 
în surdină, în vreme ce timpul 
lâncezește pe trupurile corbilor 
osteniți să colinde între ieri și 
acum. E multă liniște și pentru 
că pictorița, cu un har aparte, 
face culorile stinse, dominate 
de alburile pline de nostalgii, să 
capete transparența acuarelelor, 
uleiurile sale fiind de o fluiditate 
inconfundabilă, susținută și de 
tușele ample, largi. Cu Gabriela 
Culic arta românească intră 
în sfera așa numitelor „healing 
arts”, a artelor vindecătoare, 
o pictură terapeutică pentru 
neliniștile și zbuciumul unui 
om tot mai apăsat de ritmurile 
cotidiene, de viteza și ritmica 
societății în continuă mișcare și 
transformare. 

13. GaBriELa cuLic 
1965, București

Lupii mă îmbracă 
Ulei pe pânză, 120 x 130 cm, 

semnat stânga jos, cu roșu: Culic. 
Inscripție pe verso: 

GABRIELA CULIC / 2019 / ulei pe pânză, 
120 cm x 130 cm, Lupii mă îmbracă

Estimare 
€ 4.500 - 5.000
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16. IOn SălIȘTeAnu 
1929, Pitești - 2011, București
Sete de Lumină 
Acril pe pânză, 61 x 50 cm, semnat dreapta jos, cu alb: SAL/ION 
Pe verso pe pânză - ștampilă: ASSOCIATION SOLEIL DE L’EST FRANCE
Estimare 
€ 800 - 1.000

15. DaN hatMaNu 
1926, Scobinți - 2018, Iași

Eu sunt Cristalul 
Ulei pe pânză, 70 x 50 cm, semnat dreapta jos, 

cu negru: Dan Hatmanu 
Pe verso: Fișa de evidență, cu specificarea ciclului 

Om si sentiment
Estimare 

€ 800 - 1.200
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18. MIrCeA ȘTefăneSCu 
1968, Iași
Nud 
Bronz, 16 x 26 x 9 cm, semnat și datat 
pe plintă: Ștefănescu 2017
Estimare 
€ 500 - 1.000

19. GaBriELa DriNcEaNu 
1968, Iași
Îngerul păzitor 
Bronz, h 49 x 48,5 x 14,5 cm, nesemnat
Estimare 
€ 1.800 - 2.000

17. ioN pacEa 
1924, Stenimachos, Grecia 

1999, București
Pescăria de la Vama Veche 

Acril și guașă pe carton, 
50 x 70 cm, 

semnat dreapta jos, 
cu negru: Pacea

Estimare 
€ 1.500 - 2.500

Purtând în memoria ființială lumina și 
culorile vitaliste ale Eladei, unde a văzut 
lumina zilei, dar și ale Cadrilaterului unde a 
copilărit, Ion Pacea este recunoscut unanim 
de critică și de iubitorii de artă drept 
cel mai mare colorist al picturii moderne 
românești. Spirit ludic și ușor histrionic, 
să  nu uităm că atracția sa pentru teatral 
unde s-a materializat și în interpretarea 
câtorva roluri pasagere în filme românești, 
temperamental și instinctual, dar în 
același timp rafinat și domolit în pornirile 
expansive de îndelungii ani de studii de 

plastică, avându-i ca profesori, între alții, 
pe Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi 
și Alexandru Ciucurencu), Pacea propune 
în lucrările sale în ulei sau guașă, o 
reinterpretare a peisajelor și naturilor 
statice prezentate ca ivite nu din viziunea 
unui pictor, ci dintr-o violentă explozie de 
frecvențe ale luminii, schimbând unghiul 
clasic de interpretare al relației artă-
realitate, propunând o reevaluare a rolului 
formei și proporției în artă, mizând pe 
mereu câștigătoarea fantezie debordând 
de culoare.
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Născut în raionul Hotin, în vecinătatea codrilor 
seculari, Vladimir Șetran împrumută de la aceștia 
liniștea. Arta sa se situează la limita minimalismului, 
invitând privitorul să experimenteze calmul 
profund, tăcerea absolută, atât de necesare 
regăsirii de sine.  Pictorul ne propune cumva un 
exercițiu de abandon, o binevenită pauză de la 
gândirea rațională și de la conștientizarea propriei 
ființe, în favoarea subiectelor propuse de el în pânze 
de dimensiuni ample,  zugrăvite în culori acrilice 
intense, în care durata micro și macrocosmosului 

este marcată doar de jocul dintre fundalul plat, 
uniform, monoton. Intervențiile, stridente ca viața 
însăși, în pete de culoare și tușe păstoase care se 
ițesc din tablou, sparg starea aceea de molcomă 
împăcare cu universul. Aparținând expresionismului 
abstract, Vladimir Șetran ne inițiază generos în 
acest univers hieratic, majestuos precum codrii 
de fag, în această liniște de început de lume, în 
taina liniilor ample care conturează cu blândețe 
intervale de viață și timp.

21. VlAdIMIr ȘeTrAn  
1935, Dăncăuți, Hotin

Orange 
Ulei pe pânză, 115 x 140 cm, 

semnat și datat dreapta jos, cu negru: Șetran XMMI
Estimare 

€ 2.500 - 3.500

20. VlAdIMIr ȘeTrAn  
1935, Dăncăuți, Hotin
Nud 
Tehnică mixtă, 91,5 x 64,5 cm, 
semnat dreapta jos, cu negru: 
Șetran
Estimare 
€ 400 - 600
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23. felIx AfTene 
1972, Vaslui
Adorația 
Acril pe pânză, 100 x 100 cm, semnat și datat jos, cu brun: Felix Aftene 2011 
Pe verso, inscripție pe șasiu: “ADORAȚIA” / 100 X100 cm / ACRIL / P / FELIX AFTENE 2011 
Ștampilă de atelier.
Estimare 
€ 2.000 - 2.500

22. felIx AfTene 
1972, Vaslui
Adorația 2 
Acril pe pânză, 49,5 x 59,5 cm, 
semnat și datat jos, cu negru: Felix Aftene 19 
Pe verso, inscripție pe pânză: 
„ADORAȚIA” / 2019 / AFTENE / 60/50 cm / ACRIL / PÂNZĂ 
Estimare 
€ 1.500 - 2.000
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25. IOn IAnCuȚ 
1950, Răducăneni, Iași
Portretul lui Ștefan Luchian 
Bronz, 51 x 40 x 35 cm, 
semnat în lateral stânga: Iancuț
Estimare 
€ 4.000 - 8.000

...mai trăiau din el ochii și glasul, 
care a grăit articulat până la 
stingerea fiinţei lui întregi. Luchian 
plângea…

- Tudor Arghezi

24. IOn IAnCuȚ 
1950, Răducăneni, Iași
Vânzătorul de ceasuri 
Bronz, 43 x 27 x 6 cm semnat 
centru jos: Iancuț
Estimare 
€ 2.000 - 3.000
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28. roDica toth poiata 
1950, Brașov

Zefir 
Ulei pe pânză, 50 x 60 cm, 

semnat stânga jos, cu brun: R. Toth Poiata 
Inscripție pe verso: Rodica Toth

Estimare 
€ 1.200 - 1.500

26. pauLa riBariu 
1938, Brăila
Îngerul nopții 
Ulei pe pânză, 49 x 36,5 cm, 
semnat și datat dreapta sus, 
cu galben în monogramă: PR 2012 
Pe verso inscripție: Paula Ribariu, 
Îngerul Nopții, 2012, dedicație.
Estimare 
€ 500 - 800

27. pauLa riBariu 
1938, Brăila
Cina 
Ulei pe pânză, 60 x 50 cm, semnat și datat, 
dreapta jos, cu galben în monogramă: PR 1991. 
Inscripție pe verso: Paula Ribariu, Cina, 
ulei / pânză, 1991, dedicație
Estimare 
€ 600 - 900
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30. ioN pacEa 
1924, Stenimachos, Grecia 
1999, București
Natură Statică cu rodii și scoică 
Ulei pe carton, 47 x 63 cm, 
semnat dreapta jos, cu negru: Pacea
Estimare 
€ 1.800 - 2.500

29. MAnuell MănăSTIreAnu 
1973, Botoșani
Micul prinț 
Acril pe pânză, 90 x 60 cm, semnat 
și datat, stânga jos, cu negru 
în monogramă: 017 / MM 
inscripție pe verso: 
Manuell Mănăstireanu
Estimare 
€ 1.500 - 1.800

Excelent portretist în manieră 
expresionistă, cu o vizibilă 
abilitate în materie de desen, 
în picturile sale dezvăluind 
deopotrivă fizionomia perso-
najelor redate, dar și prelungiri 
ale propriilor angoase, ale 
neliniștitoarelor întrebări despre 
sensul vieții și al iubirii, despre 
suferință și moarte; Manuell 
Mânăstireanu nu ne livrează 
o serie de chipuri goale de 
sens, ci imagini vii, născătoare 
de idei, dezlegătoare de taine. 
Nu asemănarea izbitoare cu 
personalitatea din pictură este 
cea care dă sens artei sale, ci 
dialogul acestora cu privitorul: 
Nichita Stănescu ne vorbește în 
„necuvinte”, Regina Maria vede 
cu ochi goi cumplita soartă a 
românității, femei frumoase ne 
spun povești de neiubire... și 
tot așa, de aceea nu culoarea, 
lumina, nu linia desenului ori 
pensulația este ceea ce inte-
resează în lucrările sale; devine 
de interes narațiunea pe care o 
livrează toate aceste elemente 
convertite în metafore. Ceea ce 
frapează la pictura lui Manuell 
Mânăstireanu, și în peisaje, și 
în naturi statice, este lipsa de 
ostentație a eului, voita situare 
a sa într-un plan conceptual 
secund, dându-ne senzația că 
noi, nu autorul, conferim anume 
valori și înțelesuri imaginii.
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32. IOn IAnCuȚ 
1950, Răducăneni

Tango 
Ulei pe pânză, 70 x 50 cm, semnat dreapta jos, cu negru: Iancuț 
Lucrarea este publicată în monografia Ion Iancuț 2015, pag. 200, 

Ed. Sigma, autor Lucia-Valentina Stanciu
Estimare 

€ 2.000 - 2.500

Prin formație, dar și prin vocație, 
Paștina este un pictor al metafizicului, 
al sensurilor adânci, sobre, de dincolo 
de forma fizică, de aparențe. Este 
un pictor care se identifică cu acea 
poetică a austerului atât de specifică 
zonei sale natale, fiind originar din Alba 
Iulia. Considerat un maestru al picturii 
românești de azi, fiind co-fondator 
al grupului „Prolog” și al curentului 
cultural care gravitează în jurul artiștilor 
reuniți în această grupare, rămâne un 
reper viguros al tristeților patriarhale; 
pictura sa nu este inundată de veseliile 
amăgitoare ale cotidianului, ci parcă 
este condamnată la o sobrietate, 
asumată fără resemnare, cu plenitudine 
și mai ales cu înțelegerea necesității 
ei. Arta sa se definește prin discreția 
desenului și culorii, mereu stinsă, mereu 
temătoare să nu spargă cumva liniștea 
ansamblului pictural. În tablourile lui 
Horea Paștina și peisajele, și florile, și 
obiectele sunt litanii în căutarea unui 
Dumnezeu pierdut, singurul în stare să 
izbăvească o lume pe punctul de a-și 
pierde lumina și taina, iar el, pictorul, 
este preotul care oficiază în Marele 
Templu al sufletului, cu gesturi măsurate 
și precise.

31. HOreA PAȘTInA 
1946, Alba Iulia
Peisaj la Balcic 
Ulei pe pânză, 70 x 60 cm, semnat și datat dreapta jos, cu creion: 
H. Paștina 2010. Etichetă de expoziție pe verso: Muzeul Național Cotroceni, 
Balcic - Arc peste timp, 14 iunie - 31 august 2012
Estimare 
€ 1.500 - 2.500
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33. ȘTefAn CâlȚIA 
1942, Brașov

Casa cu pasăre 
Ulei pe pânză, 60 x 60 cm, semnat și datat central jos, 

cu portocaliu, în monogramă 1998 
Inscripție pe verso, pe șasiu:  

CASA CU PASĂRE/ 60 X 60,/ u/p/1998/ 21 (încercuit)/ 1700; Israel 
Pe pânză, ștampilă UAP LIBER DE VAMĂ 

Pe pânză și șasiu: intitulat, datat, ștampile 
de participare la expoziții internaționale (Israel)

Estimare 
€ 5.000 - 10.000

Șef al uneia dintre cele 
mai strălucite promoții ale 
Institutului de Arte Plastice 
„Nicolae Grigorescu” din 
București, la clasa Profesor 
Corneliu Baba, având printre 
colegi nume importante 
ale plasticii românești 
contemporane, Ștefan Câlția 
se poate însă lăuda că are 
mai înainte de toate școala 
mitologiilor fantastice și a 
culorilor fermecate din Fă-
gărașul copilăriei. Zburătorii, 
fecioarele cu aer îngeresc 
ori alți coborâtori din bas-
me, elementele micro și 
macrocosmosului, de la flori, 
copaci și animale până la 
aureola boreala, sorii și norii 
sunt învestiți cu roluri noi în 
picturile sale care recompun, 
într-un soi de convenție, o 
viață magică, o viață ca un 
teatru. Păstrându-se în aria 
picturii figurative, rămânând 
el însuși o parte a Creației 

Divine, pe care nu contenește 
să o admire, Ștefan Câlția își 
poartă privitorii în cerurile 
speranței și ale mântuirii, ale 
armoniei perfecte, de aceea 
în plastica sa totul e lin, totul 
e curgere, fără ostentații 
stilistice inutile, fără accente 
coloristice stridente ori tușe 
groase. Pensula lui Câlția 
pare mai degrabă o baghetă 
magică care ordonează 
compoziția pânzelor sale, 
punând accente de lumină 
pe ceea ce pictorul vrea să 
releve, și mai ales asupra a 
ceea ce dorește să ne facă să 
medităm. Pentru că, dincolo 
de toate observațiile de stil, 
criticii de artă sau simplii 
privitori împărtășesc aceeași 
părere: picturile semnate de 
Ștefan Câlția sunt asemeni 
unor mantre în culori, chei 
către deslușirea sensurilor 
existențiale.
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35. dOrIn COlTOfeAnu 
1950, Întorsura Buzăului

Rondul de zi 
Ulei pe pânză, 100 x 130 cm, semnat și datat dreapta jos, cu ocru: 
Coltofeanu 2002. Pe verso, două ștampile, Liber de vamă - U.A.P. 

Lucrare pub. în catalogul „Dorin Coltofeanu”, pg. 136,  ed. Nemira, 2011.
Estimare 

€ 2.000 - 2.500

Pictor de o mare forță de expresie, Dorin Coltofeanu 
propune o pictură care invită la meditație, la introspec-ție, 
reușind să convingă prin tematică și simbolistică. Pictura sa 
e înzestrată cu o extraordinară capacitate de a-l conduce 
pe privitor într-o lume abstrasă cotidianului, dar care nu îl 
înspăimântă, ci, dimpotrivă, îi dă un puternic sentiment de 
confort, îl invită într-un univers dominat de forme și culoare. 
Discipol al lui Corneliu Baba, pe care l-a avut ca profesor  la 
Academia de Artă din București, Dorin Coltofeanu propune 
o pictură guvernată de o lege a perspectivei cu totul 

particulară, în care obiectele și ființele reprezentate par să 
își fi găsit o lege gravitațională proprie, ordonându-se după 
aceasta, par să fi descoperit repere temporale și cardinale 
noi, că trăiesc o nouă aventură existențială la care ne invită 
cu generozitate. Rezultatul este unul spectaculos: o pictură 
de o profunzime unică, o viziune care nu contenește să 
atragă de decenii atenția criticilor și istoricilor de artă de 
la noi și din numeroasele țări în care artistul a expus și este 
prezent în colecții cu lucrări de un rafinament incontestabil. 

34. ȘTefAn PelMuȘ 
1949, Valea Călugărească, Prahova
Iconostas 
Ulei pe pânză, 151 x 100 cm, semnat, 
datat  și intitulat în cuprinsul 
lucrării: Iconostas / Ștefan / 
Pelmuș /2012. Pe verso, pe pânză: 
Iconostas (cu litere slavone)/ 
Iconostas/u/p; D = 105/151 cm/ 
IANUARIE 2012
Estimare 
€ 1.000 - 2.000
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37. VaSiLE GriGorE 
1935, București
Autoportret 
Ulei pe pânză pe placaj, 54 x 49 cm, semnat și datat dreapta jos, cu sienă arsă și gri „V. Grigore 89”
Verso, eticheta 1: MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA / Autorul: Vasile Grigore / Titlul: Autoportret / 
A figurat în expoziția VASILE GRIGORE – PICTURĂ / Perioada 31 Mai – 1 Iulie 1996 / Colecția artistului.
Verso, eticheta 2: Expoziția retrospectivă / Vasile Grigore – Un artist al culorilor / Pictură și grafică / 
Palatul Parlamentului – Camera Deputaților / Sala de expoziție „Constantin Brâncuși” / Sep. 2005 București / 
Autoportret / ulei pe pânză; 54 x 49 cm / semnat și datat dreapta jos cu sienă arsă: V. Grigore (19)89 / 
inscripție dreapta jos cu alb „Eu”
Verso, eticheta 3: Colecția / VASILE GRIGORE
Estimare 
€ 700 - 1.000

36. VaSiLE GriGorE 
1935, București - 2012 București
Natură statică cu flori și scoică 
Ulei pe pânză, 55 x 50 cm, 
semnat și datat dreapta sus către mijloc, cu negru V. Grigore/ 97
Estimare 
€ 1.000 - 2.000
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39. COnSTAnTIn TOfAn 
1952, Vaslui
La oglindă 
Ulei pe carton, 35 x 29 cm, 
semnat dreapta jos, cu ocru: C. Tofan
Estimare 
€ 500 - 600

Constantin Tofan, pictor, profesor 
universitar la Universitatea 
Națională de Arte „George Enescu” 
Iași, răsplătit cu numeroase 
premii  pentru lucrările prezentate 
pe simezele din țară, dar și în 
străinătate (Franţa, Germania, 
Canada, SUA, Belgia, Spania, Italia), 
în cadrul unor expoziții personale 
și de grup, impresionează prin 
sensibilitatea acută a artei sale, 
prin creionări subtile, care amintesc 
de minuția caligrafiștilor de altă 
dată. Subtilităților tonale, culorilor 
care ne duc cu gândul la paleta 
impresioniștilor francezi, pictorul 
le opune o uimitoare forță de 
ordonare, aproape arhitecturală a 
formelor, o excepțională obiectivare 
a ideilor care se travestesc în 
peisaje sau figuri, înzestrate cu 
capacitatea de a releva o simțire de 
poet căruia i s-au  furat cuvintele, 
dar i s-a dăruit penelul.

38. COnSTAnTIn TOfAn 
1952, Vaslui
Dansul Ielelor 
Ulei pe carton, 34,5  x 44,5 cm, 
semnat și datat stanga jos, cu roșu: C.Tofan / 92
Estimare 
€ 600 - 800
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41. VlAdIMIr ȘeTrAn  
1935, Dăncăuți, Hotin

Adâncuri 
Ulei pe pânză, 100 x 100 cm, 

semnat dreapta jos, cu negru: Șetran 2010
Estimare 

€ 1.700 - 2.500

40. felIx AfTene 
1972, Vaslui
Sărutul 
Tuș pe carton subțire, 
50 x 70 cm, semnat și datat, 
jos cu brun: Felix Aftene ‘17.
Estimare 
€ 500 - 800

Felix Aftene este un artist complet și complex, care excelează 
deopotrivă în pictura de șevalet, în arta murală și în sculptură, în 
arta de galerie și cea de for public, un excelent produs al școlii 
de artă ieșene, este absolvent al Academiei de artă „George 
Enescu” din Iași, secția Artă Monumentală, la clasa profesorului 
Dimitrie Gavrilean, care recompune în manieră postmodernistă 
o lume fabuloasă, cu rădăcini în mitologiile lumii, cuprinsă în 
serii tematice intitulate grăitor: „Memoria spațiului”, „Epicdermic”, 
„Arhitecturi ale memoriei” (acesta fiind și titlul unui album, apărut 
în 2016) ș.a. Arta sa șochează și fascinează deopotrivă privitorul, 
propunând o simbolistică aparte a mesajului plastic, solicitând 
privitorului alt fel de explorare a condiţiei umane actuale, cu 
incursiuni ba în metafizic, ba în urbanul cotidian, cu trimiteri la 
propria sa biografie, lucrările devenind un soi de decupaje ale 
unor scene narative, cinematografice, teatrale, adeseori cu tușe 
baroce, migălite. Cu resurse de exprimare artistică viguroase, Felix 
Aftene, președinte al UAPR, filiala Iași din 2013, a fost recompensat 
cu premii naționale și burse, lucrările sale figurând în muzee 
și colecții private din țară și străinătate (SUA, Marea Britanie, 
Germania, Elveția, Franța, Italia, Spania, Israel).
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43. MIHAI SârbuleSCu 
1957, București

Interior țărănesc 
Ulei pe pânză, 70 x 80 cm, semnat și datat dreapta jos, cu negru: M. Sârbulescu 2011

Estimare 
€ 1.200 - 1.800

42. MIHAI SârbuleSCu 
1957, București
Clopotul 
Ulei pe pânză, 50 x 40 cm, semnat și datat dreapta jos, cu gri: M.S 017”
Estimare 
€ 800 - 1.200

Co-fondator, împreună cu Paul 
Gherasim, Constantin Flondor, 
Christian Paraschiv și Horea 
Paștina, al grupului „Prolog”, o 
mișcare singulară  în plastica 
românească prin discursul 
artistic și prin longevitate, Mihai 
Sârbulescu este deopotrivă 
creator și formator de gusturi. 
O pondere însemnată în defini-
rea personalității sale este, 
pe lângă pictura în sine, și 
valoarea sa ca profesor și 
teoretician, autor de cărți care 
conduc omul modern spre o 
înțelegere superioară a artei 
și spiritualității, a demersului 
cultural. Pictura sa, de factură 
neoexpresionistă, caracterizată 
printr-o aglomerare de imagini 
încărcate de sensuri şi atitudini 
de rezonanţă etică şi mistică, 
se circumscrie, indiferent de 
tematică, aceluiași simţ al 
echilibrului între forme şi culori. 
Peisaje, naturi statice sau 
compoziții, toate respiră aerul 
tihnit, ale unor timpi și locuri 
care nu vor fi existat aievea, 
dar în care artistul își trăiește 
nostalgiile și își proiectează 
visele.
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Dacă dorești să afli 
amănunte despre arta lui 
Paul Gherasim o poți face 
cu precădere din surse ale 
culturii creștine, pentru că 
arta sa se află la antipodul 

celei moderne. Pentru Paul Gherasim 
nu compoziția, culoarea și volumele 
sau perspectivele unei picturi sunt 
importante, ci smerenia cu care sunt 
exprimate formele esențiale, sfințenia, 
dimensiunea spirituală a întregului. 
Văzând doar el lupta titanică dintre 
îngeri și demoni, artistul livrează 
privitorului doar imaginea victoriei 
finale a oștilor îngerești, o „icoană” 
a luminii care calcă întunericul. 
„Smerenia estetică” programatică 
în cazul său, este însoțită pictural 
nu doar de o anume cumințenie 
a formelor și culorilor, dar și de 
explicite simboluri creștine, referințe 
divine explicite sau numai bănuite 
– cum este cazul multora dintre 
peisajele care surprind gurile de rai 
ca o binecuvântare a proniei cerești 
căzută pe pământ și toate la un loc 
fac din pictura lui Paul Gherasim 
o artă cu valori exorcizatoare, 
vindecătoare și eliberatoare prin 
simplitate, frumusețe și armonie. 45. pauL GhEraSiM 

1925, Botești, Suceava - 2016, București
Logos 
Acuarelă pe hârtie manuală, 42 x 29 cm, 
semnat și datat jos la mijloc, cu brun: PG 2005
Estimare 
€ 400 - 500

44. pauL GhEraSiM 
1925, Botești, Suceava 
2016, București
Țăran 
Ulei pe pânză, 80 x 60 cm, 
semnat dreapta jos, 
în monogramă, cu galben: PG
Estimare 
€ 4.000 - 5.000
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47. EuGEN raportoru 
1961, București
Peisaj din București 
Ulei pe pânză, 100 x 120 cm, semnat și datat 
stânga jos, cu negru: Eugen Raportoru 2013  
Pe verso note de artist / dedicația autorului
Estimare 
€ 400 - 600

48. DaN coNStaNtiNEScu (cocoru) 
1950, București

Peisaj 
Ulei pe pânză, 101 x 120 cm, semnat și datat 

dreapta jos, cu negru: Const. ‘ 78
Estimare 

€ 1.000 - 1.200

Absolvent al Universității Naționale de Arte 
București, specializarea pictură, Eugen 
Raportoru îi introduce pe privitorii lucrărilor 
sale într-o lume a tainei, a misterelor, 
propunându-le un alt tip de artă, deschisă, 
în care tușa finală lipsește nu pentru că 
pictorul nu ar fi avut o soluție componistică 
de încheiere pentru lucrarea sa, ci pentru că 
provoacă privitorul să găsească acel sens al 
ambiguității vizuale, al imprecisului anume 
cultivat, al clar - obscurului, și al tonurilor de 
culoare unice, greu de numit în cuvinte.

46. aLiN GhEorGhiu 
1929, București - 2001, București

Grădină suspendată 
Tuș și cărbune pe hârtie, 59 x 47 cm, 

semnat și datat stânga jos, în tuș: Gheorghiu ‘71
Estimare 

€ 500 - 700

Artist complet, afirmat deopotrivă ca 
pictor și sculptor, dar și poet, eseist, 
membru titular al Academiei Române Ion 
Alin Gheorghiu a fost admis cu califica-
tivul „excepțional” la clasa profesorului 
Camil Ressu, dar a absolvit Institutul de 
Arte Nicolae Grigorescu fără diplomă, 
lucrarea sa „Creangă și Eminescu la Iași”, 
considerată „naționalistă și formalistă”, 
fiind  potrivită petru perioada realismului 
socialist, dar nu și pentru marea artă. 
Paradoxal, Alin Gheorghiu nu a  remediat 
situația nici peste ani, făcându-și un 
titlu de glorie din mult discutata creație, 
asu mându-și neinvitarea în expozițiile 
oficiale până în 1958 și acceptând 
un trai boem, plin de lipsuri. Soarta 
avea să i se schimbe, obținând unele 
dintre cele mai prestigioase premii și 
expunând pe simezele din țară și din 
lume, inclusiv în Occident. Pictura sa 
este o veșnică și neostoită căutare a 
esențelor lumii, pe care le regăsește în 
natură, chiar dacă peisajele lui sunt altfel 
decât le percepe ochiul obișnuit, fără 
rigoarea compozițională așteptată, fără 
perspectivele și formele geometrizante 
ale lumii înconjurătoare: pete de culoare 
și linii care par să ne invite la căutarea 
acelorași sensuri primare pe care le 
urmărește artistul, să ne cheme să 
descoperim raportul dintre artist/noi 
și univers, așa cum o fac lucrările de 
artă abstractă dar mai ales sculptura 
sa, cumva o prelungire a discursului 
pictural, creații în care Alin Gheorghiu 
destructurează formele originare pentru 
a le recompune în ritmuri noi, doar de 
el știute. Opera sa, de o modernitate 
indiscutabilă nu se revendică de la niciun 
curent sau tendinţă artistică acreditate, 
pare să își aibă originile în versurile unui 
poem scris de artist: „Aş vrea să pictez cu 
mine/ Dacă întind mâinile şi picioarele/ 
ca o cruce greacă/ acopăr pânza./ 
Întrebarea rămâne:/ Cine mă striveşte şi 
mai ales cine/ scrie dedesubt, cu litere de 
tipar/ GHEORGHIU?”.
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52. luCIAn SMău 
1967, Buhuși, Bacău

Odihnă 
Marmură șlefuită, 37 x 42 x 15 cm, 

semnat jos pe coapsa stângâ Smău (20)13 
Estimare 

€ 2.000 - 2.500

51. luCIAn SMău 
1967, Buhuși, Bacău
Himeră 
Bazalt negru și granit, 64 x 69 x 20 cm, 
semnat, datat pe aripa dreaptă: Smău (20)13
Estimare 
€ 3.500 - 4.000

49. AlexAndru (bebe) năSTăSOIu 
1950, București

Matricea Galactică 
Bronz, 88 x 50 x 18 cm, semnat, datat 

și inscripționat pe plintă: 
Bebe/2018/31/at. Gabi 

Intitulat pe lucrare Matricea GALACTICĂ
Estimare 

€ 3.000 - 3.500

Artist complet de renume 
internațional, Alexandru 
Năstasoiu care a ales să 
trăiască și să creeze în 
Germania, aduce în arta 
contemporană un joc de 
volume care șochează, o 
recompunere a planurilor, 
iar din aceste ruperi de 
ritm și întrepătrunderi 
volumetrice se naște un 
discurs vizual aproape 
muzical. (De altfel sculptorul 
chiar aduce în universul 
creației sale muzicanți, 
dansatori și, mai rar, 
personaje din sfera acestor 
arte care au sunetul drept 
punct comun.)  Analogiile 
sale se convertesc în invitații 
la descoperirea dimensiunii 
artei, a sensurilor ei adânci, 
a mijloacelor de dincolo 
de veșmântul lor primar, 
refuzându-ne o receptare 
imediată, facilă.

50. AlexAndru (bebe) năSTăSOIu 
1950, București
Omagiu lui Dali 
Bronz, 101 x 32 x 38 cm, 
semnat pe lucrare: Bebe
Estimare 
€ 1.500 - 2.000
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55. DiMitriE BErEa 
1908, Bacău - 1975, Paris
Trandafiri cu Autoportret 
Ulei pe pânză, 41 x 33 cm, 
semnat stânga jos, cu brun: Berea 
dreapta sus dedicația artistului 
Domniței Joana 24 Septembrie 56
Estimare 
€ 1.000 - 1.200

56. MariLENa Murariu 
1954, Iași

Spleen 
Ulei pe pânză, 60  x 60 cm, 

semnat stânga jos, cu negru: 
M. Murariu

Estimare 
€ 1.000 - 1.500

53. pEtrE VELicu 
1950, București
Flori de grădină 
Ulei pe carton, 44 x 53 cm, 
semnat și datat stânga jos, cu negru: 
P. Velicu (19) 87
Estimare 
€ 500 - 800

54. GhEorGhE DicaN 
1960, Cernișoara, Vâlcea
Compoziție 
Acril pe pânză, 50 x 50 cm, 
semnat stânga central, 
cu negru, în compoziție.
Estimare 
€ 800 - 1.000
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59. AlexAndru rădVAn 
1977, București

Șir Hașirim 
Tempera pe pânză, 100 x 100 cm, 

semnat și datat pe ramă, 
în romană și ebraică: R. 2002 R

Estimare 
€ 1.500 - 1.800

60. flOrIn PeTrACHI 
1988, Iași

Phenomenon Tzara 
Ulei pe pânză, 120 x 120 cm, 
semnat și datat stânga jos, 

cu negru: Petrachi 
Pe verso datat: 2018

Estimare 
€ 2.500 - 3.000

57. ruxAndrA IlfOVeAnu 
1947, Ploiești
Nemțișori 
Acril pe pânză, 40 x 35 cm, 
semnat și datat stânga sus, cu roz, 
cu monogramă, în cartuș: A.R. 2006 
Inscripții pe pânză: 
Ana Ruxandra Ilfoveanu / 
Nemțișorii / 40 x 35, acril / 2006
Estimare 
€ 300 - 500

58. luCIAn GeOrGe PăIȘ 
1956, Cluj-Napoca

Singurătate în pădure 
Acril pe pânză, 100 x 80 cm, 

semnat dreapta jos, cu negru: L.G Păiș 
Pe verso note scrise de artist: 

semnat, intitulat, localizat, datat.
Estimare 

€ 800 - 1.200
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61. SAbIn bălAȘA 
1932, Olt - 2008, București

Muza 
Ulei pe pânză, 51,5 x 65 cm, 

semnat și datat dreapta jos, cu roșu: Sabin Bălașa / 74 
Pe verso autentificare pe pânză: Tudor Bălașa, 2011 

Estimare 
€ 4.500 - 5.000

Sabin Bălașa s-a refugiat de tot ce ar fi putut să tulbure universul 
perfect al artei sale într-o mitologie proprie cu Zâne și Feți-Frumoși, 
cu Luceferi risipiți peste mări și zări, cu inorogi, pegași și moluște, 
o astrală fabulo-mitică întrupare debordând de energii pozitive, 
o fantasmă albastră cu irizări nepământene. Având nu doar 
viziune, ci și excepționale abilități tehnice, Sabin Bălașa a lucrat 
în toate manierele picturale posibile, mânuind pensula cu o 
excepțională siguranță. Cel care obținuse mari și impor tante 
premii internaționale, care și-a vândut dintotdeauna creațiile pe 
„bani buni”, cum obișnuia să răspundă la întrebările curioșilor, care 
expunea oriunde în lume și intra în pinacotecile marilor muzee 
sau în cele mai exclusiviste co lecții private ale mapamondului a fost 
întotdeauna conștient de valoarea sa.
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63. pauL ackErMaN 
1908, Iași - 1981, Paris

Pelerin pe munte 
Acuarelă și cărbune pe hârtie kraft, 46 x 60,5 cm, 

semnat dreapta jos, în creion: Ackerman
Estimare 

€ 500 - 800

62. ioN GriGorEScu 
1945, București
Palmier 
Ulei pe placaj, 53 x 48 cm (cu ramă), 
semnat cu pixul pe verso dreapta jos: Ion Grigorescu 2012 
Pe verso etichetă de expoziție. Lucrarea a făcut parte din 
expoziția 
„Prolog / Gânduri”, Galeria Română, dec. 2018 - ian. 2019 
Lucrare reprodusă în catalogul 
Ion Grigorescu (Opera Pictată, 
1963-2017, MAR)
Estimare 
€ 1.500 - 2.000
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Absolvent al Universității de Artă din 
București, la clasa maestrului Corneliu Baba, 
avându-i colegi, printre alții, pe Ștefan Câlția 
și Sorin Dumitrescu, pânzele lui Sorin Ilfoveanu 
ne propun o convenție, o reconsiderare 
a aparențelor, a vectorilor care compun 
existența noastră: de la reinterpretarea 
genezei, a eternului feminin, a erotismului ei 
și a maternității, la abordarea ușor ironică a 
naturii umane și în cele din urmă a universului 
în integralitatea lui. Simplitatea stilistică a 
picturilor și a desenelor sale, puținătatea 

culorilor, o minuțioasă compunere a spațiului 
pictural sunt doar câteva expresii ale 
discursului plastic matur, care pare să vină 
dintr-un timp ancestral și să ducă spre o 
sperată eternitate, aceasta putând fi cheia în 
care trebuie înțeleasă arta sa. Acestea și încă 
multe altele vor fi fost motivele pentru care 
specialistul celei mai mari case de licitații 
din lume, Christie’s, să așeze într-o expoziție 
la Londra o lucrare a pictorului român Sorin 
Ilfoveanu lângă cele semnate de Pablo Picasso 
și Henri Matisse.

64. SOrIn IlfOVeAnu 
1946, Câmpulung Muscel, Argeș
Vânzătorul de flori 
Ulei pe pânză, 125 x 100 cm, semnat și datat 
dreapta sus, cu brun: Ilfoveanu 2004 
Inscripții pe pânză: Ilfoveanu 2004/ 
Vânzătorul de flori galbene/ după Flori.
Estimare 
€ 4.000 - 5.000

65. SOrIn IlfOVeAnu 
1946, Câmpulung Muscel, Argeș

Levant 
Desen pe hârtie patinată, 31 x 23 cm, 

semnat și datat dreapta sus: Ilfoveanu 2019
Estimare 

€ 800 - 1.200

66. SOrIn IlfOVeAnu 
1946, Câmpulung Muscel, Argeș

Păunița 
Ulei pe pânză, 100 x 100 cm, semnat și datat 

central sus, cu brun: Ilfoveanu 2017 
Estimare 

€ 3.500 - 4.000
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Originar de pe malurile  Dunării, de la Giurgiu, dar și cu o 
scurtă carieră de profesor în Deltă, la Luncavița, pictorul 
Dragoș Vițelaru este un împătimit al miticului „noian întins 
de ape”, prezent în mitologia românească, al apei ca  
substanță  primordială, folosită și în ritualurile creștine și 
în cele păgâne, ca simbol al nemărginirii și al nostalgiei 
evadării din concret. Reprezentant al expresionismului 
abstract, dar reinterpretat în manieră personală, filtrat prin 

propriile trăiri, nu doar exhibat, tentat uneori și de arta 
figurativă, mai ales în acuarelă, Dragoș Vițelaru se exprimă 
printr-o paletă coloristică în perfect acord cu tușele ample, 
dar și cu rafinatele trasări discrete, specifice miniaturiștilor. 
Vițelaru este adeptul picturii proteiforme, oferind cu 
generozitate privitorului șansa de a parcurge singur calea 
de la un sens la altul.

68. drAGOȘ VIȚelAru 
1951, Giurgiu - 2009, București

Port 
Ulei pe pânză, 33,5 x 73 cm, 

semnat și datat dreapta jos, cu roșu: DV 07
Estimare 

€ 750 - 900

67. drAGOȘ VIȚelAru 
1951, Giurgiu - 2009, București
Peisaje din Delta Dunării 
Ulei pe pânză, 95 x 95 cm, semnat și datat 
dreapta jos, cu alb: DV 2000
Estimare 
€ 1.500 - 2.500
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70. VASIle rAȚă 
1966, Călărași, Moldova
Compoziție abstractă - La circ 
Ulei și acril pe pânză, 60 x 69,5 cm, semnat dreapta jos, cu roșu: R.V 
Lucrare reprodusă în catalogul expoziției „Vasile Rață/ Bistrița Năsăud 2018, la pag. 7”
Estimare 
€ 350 - 500

Beneficiar al unei burse de studiu oferită tine rilor din 
Republica Moldova, Vasile Rață a venit în Patria - Mamă ca 
să urmeze cursurile Academiei de Arte din București, secția 
pictură. În lucrările sale, dar și în obiectele învestite cu rol 
pictural, experimente  adesea teribiliste, care ne duc cu 

gândul la avangardismul românesc, se întrevăd direcțiile 
inițiale ale artistului; există în pictura sa o emfază, un 
teatralism al gestului și discursului artistic, o nevoie de a 
epata prin culoare și jocul frenetic al pensulației.

69. bOGdAn bârleAnu 
1954, Iași
Peisaj Venețian 
Ulei pe carton, 30 x 30 cm, 
semnat și datat dreapta jos, 
cu roșu: B. Bârleanu 2018
Estimare 
€ 400 - 600

Fiul sculptorului Iftimie Bârleanu, 
a intrat în plastica românească 
modernă cu un crez: „Sunt un împătimit 
al culorii”. Iar de la această exprimare 
în cuvinte la aceea în pictură nu a fost 
decât un penel pe care pictorul știe 
să-l domesticească. Peisagistul chiar 
transformă culoarea în personaj, 
pentru că, dincolo de copaci, case ori 
florile din naturile statice ochiul este 
invitat la un festival al tonurilor calde 

întrepătrunse de alburi, așezate ca 
niște concluzii seci. Metamorfozele 
prin culoare, înveșmântarea cu noi 
sensuri a obiectelor și peisajelor, un 
onirism asumat ne conduc către 
o concluzie extrem de favorabilă 
creatorului: pictura lui Bogdan 
Bârleanu devine un ultim refugiu 
pentru spiritul molcom, visător, 
romantic, într-un secol al vitezei și al 
pragmatismului extrem.
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74. SoriN aDaM 
1968, Ploiești
Bărci 
Ulei pe carton, 54 x 70 cm, semnat 
dreapta jos, cu galben: Sorin Adam. 
Pe verso ștampilă U.A.P.: Liber de 
vamă
Estimare 
€ 900 - 1.200

73. SPIru CHInTIlă 
1921, Dobrici Bulgaria 

1985, București
Cetatea Albă 

Ulei pe carton, 
40,5 x 60,5  cm, 

semnat dreapta jos, 
cu brun: S. Chintila

Estimare 
€ 700 - 1.000

71. corNELiu VaSiLEScu 
1934, Vaslui
Popasul pescarilor 
Ulei pe pânză, 54 x 53 cm, 
semnat și datat dreapta jos, cu roșu: C. V. 2016
Estimare 
€ 400 - 600

72. elenA uȚă CHelAru 
1930, Chișinău - 2013, București

Tărâm Sicilian 
Ulei pe pânză, 60, 5 x 80 cm, 

semnat și datat dreapta jos, 
cu negru: Chelaru 99 

Inscripții pe verso, pe pânză: 
Tărâm Sicilian

Estimare 
€ 700 - 900
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76. MircEa roMaN 
1958, Băiuț, Maramureș
Omul cu tichie roșie 
Bronz și lemn, 97 x 38 x 21 cm, 
semnat la baza tichiei în stânga: MI RO
Estimare 
€ 6.000 - 8.000

75. MircEa roMaN 
1958, Băiuț, Maramureș
Lăpușan și Lăpușanca 
Bronz, 24 x 55 x 12 cm și 22 x 54 x 15 cm, 
semnat stânga jos, pe poala hainei 
personajului: Roman
Estimare 
€ 3.500 - 4.000
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78. JeAn PârVAn 
1950, București - 1998, București
Pereche de arlechini 
Bronz șlefuit, patinat, 
60 x 38 x 27 cm, nesemnat
Estimare 
€ 2.000 - 2.500

Artist pasional, mistuit de focul creației 
la figurat, dar și de focul care topește 
metalul, materia amorfă, rece, moartă 
pe care o  reconvertește în viață, Jean 
Pârvan a fost unul dintre creatorii zgârciți 
cu publicul său, păstrându-și energiile 
creatoare pentru sine, poate și pentru 
un alt timp care, din păcate pentru sine, 
nu a mai venit. Sculpturile sale, și mai 
rar portretele, sunt doar plăsmuiri care 
ne trimit cu gândul la personaje despre 
care avem preconcepții; bunăoară 
arlechinii săi sunt niște umbre ale 
veselelor paiațe de odinioară, strângând 
în mișcarea lor dezarticulată tristețile 
unui învins. Extrovertite, dar înșelătoare 
prin spargerea convențiilor, personajele 
sculpturii lui Jean Pârvan sunt strigătele 
artistului către o lume prea puțin dispusă 
să asculte și mai ales să înțeleagă 
sensurile profunde ale vieții.

77. pEtru aLExaNDru GaLai 
1956, Drobeta-Turnu Severin

Orchestră cu cinci muzicanți 
Bronz patinat, 34 x 60 x 30 cm, 

nesemnat
Estimare 

€ 3.500 - 4.000

Petru Alexandru Galai este un extrovertit plin de vitalitate, 
cu o fantezie debordantă, cu o apariție de haiduc din codrii 
Mehedințiului, poate de aceea sculpturile sale produc asupra 
privitorului un efect de totală perplexitate: sunt în general 
miniaturi de bronz, excepție fac lucrările din taberele de 

creație, figurine bizare, caricaturale până la un punct, coborâte 
dintr-un bestiariu imaginar, dezvăluind meditațiile ironice ale 
artistului asupra condiției umane, adunate într-un discurs 
narativ cinematografic.
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81. MarcEL GuGuiaNu 
1922, Bârlad - 2012 București
Dalila 
Marmură șlefuită, 18 x 20 x 12 cm 
(soclu de marmură h = 24 cm pe soclu), 
etichetă din alamă cu semnătură: M. Guguianu
Estimare 
€ 1.200 - 2.000

Ritualitate, o recitire tridimensio  nală a 
lumii, o plăsmuire îndrăzneață a unei 
noi lumi, din „cioburi vechi”, de aceea 
în multe dintre lucrările sale întâlnim 
obiecte casnice cunoscute cărora 
artistul le deturnează sensul, chei, 
clanțe, scaune, clopoței. O bucurie 
a muzicii volumelor fac din arta 
tânărului Sorin Purcaru, deopotrivă 

din sculptură, dar și din acuarele, 
metafore dezlănțuite, învestite de 
artist cu funcții polivalente, ele fiind 
păstrătoare deopotrivă ale sensurilor 
inițiale, originare, ale obiectelor, cât și 
explicitând pe acelea ale formelor noi, 
rezultate după integrarea elementelor 
constitutive ale sculpturii.

82. SoriN purcaru 
1971, Galați
Răpirea Europei 
Bronz patinat, colaj, 55 x 27 x 22 cm, 
semnat și datat pe tăblia măsuței: 
Purcaru 2017
Estimare 
€ 1.400 - 1.60079. aNa ruS 

1947, Cluj
Dialog 
Bronz șlefuit, patinat, h = 36,5 cm, 
semnat jos, la bază: A. Rus
Estimare 
€ 800 - 1.000

80. MarcEL GuGuiaNu 
1922, Bârlad - 2012 București

Maternitate 
Bronz polișat cizelat, 16 x 10,5 x 14 cm 

(cu soclu de marmură h = 25 cm), 
semnat olograf pe picior / în dreapta: M. Guguianu 

Pe soclu, tăbliță de alamă, incizată cu numele 
artistului M. Guguianu

Estimare 
€ 800 - 1.500

7776



84. COnSTAnTIn PIlIuȚă 
1929, Botoșani - 2003 București

Peisaj cu căruță 
Ulei pe carton, 53 x 39,5 cm, semnat stânga jos, cu brun: C Piliuță

Estimare 
€ 2.500 - 3.500

83. COnSTAnTIn PIlIuȚă 
1929, Botoșani - 2003 București
Soția colonelului 
Ulei pe carton, 100 x 100 cm, semnat și datat dreapta jos, cu negru: C Piliuță 86
Estimare 
€ 2.500 - 3.500
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85. ioN GriGorE 
1940,Corni, Suceava - 2016, București
Sfatul familiei 
Ulei pe pânză, 80 x 100 cm, semnat stânga jos, 
cu negru: Ion Grigore 
Inscripții pe verso, pe pânză: Sfatul familei /4/ 
Ion Grigore, 2011, iunie/ 80 x 100 cm 
Pe verso, 3 etichete de expozitii - Franța.
Estimare 
€ 2.000 - 2.500
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88. MArCel CHIrnOAGă 
1930, Bușteni 
2008, București
Bacanală 
Gravură în metal, pe hârtie, 30 x 23 cm, 
semnat în placă M. Chir, semnat dreapta jos, 
în creion: M. Chirnoagă 
Exemplar de artist, intitulat stânga jos.
Estimare 
€ 200 - 400

89. aLMa rEDLiNGEr 
1924, București 
2017, București

Personaj 
Tehnică mixtă pe carton subțire, 
30 x 38 cm, semnat dreapta jos, 
cu alb și negru: Alma Redlinger

Estimare 
€ 150 - 300

87. MariaN coNDruz 
1952, București 
2018, București

Nud 
Ulei pe carton, 40 x 50 cm, 

semnat dreapta jos, cu negru: Condruz
Estimare 

€ 200 - 300

86. NicoLaE iorGa 
1933, Galați
Plajă 
Acril pe pânză, 80 x 80 cm, 
semnat, datat și localizat, 
dreapta jos, cu brun: Iorga 2009 - Briare
Estimare 
€ 500 - 600
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90. DiMitriE GaVriLEaN 
1942, Gura Humorului, Suceava - 2012, Iași

Nuntași 
Ulei pe pânză, 63 x 80 cm, nesemnat

Estimare 
€ 4.000 - 7.000

Absolvent al Academiei de Arte „Nicolae Grigorescu“ din 
Bucureşti, la clasa maestrului Corneliu Baba și mai apoi 
profesor universitar la Facultatea de Arte Vizuale şi Design a 
Universităţii de Arte „G. Enescu” din Iaşi, de numele lui Dimitrie 
Gavrilean se leagă și ctitoria Capelei „Sfinţii Mari Mucenici 
Gheorghe şi Dimitrie“ de aici, aceasta fiind prima instituţie 
de învăţământ artistic din România cu o biserică ortodoxă 
în interior. Acest amănunt care îi înnobilează CV-ul trebuie 
înțeles în ansamblul creației sale, care a recompus pictural, 
într-un răstimp scurt, doar 60 de ani de viață, existența 
neamului românesc de la epoca miturilor ancestrale păgâne, 
precreștine la ritualurile majestuoase ortodoxe, pictorul 

imprimând o viziune iconică tablourilor sale care amintesc 
de arta noastră medievală. Unicitatea picturii lui Dimitrie 
Gavrilean rezidă în forța de a surprinde aspectele materiale 
şi spirituale deodată. Materia este reprezentată de artist în 
duhul iconografiei ortodoxe, „transparență“ și capătă prin 
forța limbajului pictural simbolistic dimensiunea sacrului 
creştin, se spiritualizează. Compozițiile sale picturale 
populate de elemente cu evidentă încărcătură simbolică 
sunt o promisiune de mântuire prin artă, de vindecare 
prin culoare și înălțare printr-o imponderabilă geometrie 
alcătuită din perspective șovăielnice și linii simple pe care 
profanul urcă spre sacru.

8584



93. ioN pacEa 
1924, Stenimachos, Grecia 

1999, București
Flori 

Ulei pe carton, 50 x 47 cm, 
semnat stânga jos, cu negru: PACEA

Estimare 
€ 1.500 - 2.000

92. LiViu Suhar 
1943, Iacobeni - Suceava

Peisaj cu case 
Ulei pe carton, 49,5 x 72,5 cm, 

semnat și datat stânga jos, cu verde: 
L. Suhar (19)70 

Pe verso, dedicația artistului.
Estimare 

€ 500 - 800

91. ioN pacEa 
1924, Stenimachos, Grecia 
1999, București
Fără titlu 
Ulei pe pânză lipită pe carton, 
65 x 54 cm, 
semnat sânga jos, 
cu negru: Pacea
Estimare 
€ 1.200 - 2.500
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95. NicoLaE MaNiu 
1944, Turda
Personaj 
Ulei pe carton, 39 x 59 cm, 
semnat și datat dreapta jos, 
cu negru: N. Maniu 93
Estimare 
€ 4.000 - 5.000

96. aLExaNDru aNDroNachE 
1959, București
Natură statică 
Ulei și foiță de aur pe pânză, 
70 x 58 cm, semnat și datat 
dreapta jos, cu negru: 
Andronache 2019
Estimare 
€ 300 - 500

94. NicoLaE MaNiu 
1944, Turda
Începutul legendei 
Ulei pe pânză, 60 x 60 cm, semnat și datat dreapta jos, cu negru: N. Maniu 86. 
Opera este reprodusă în albumul „Maniu”, Jubileu ‘70, pag. 28, sub titlul Începutul Legendei. 
Pe verso, pe pânză, dedicație: Pentru Doina și Florin, cu deosebită stimă, N. Maniu / București / 2016
Estimare 
€ 7.000 - 10.000
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99. COnSTAnTIn flOndOr 
1936, Cernăuți

Colibița 
Ulei pe pânză, 50 x 60 cm, semnat, datat și 

localizat central sus,  în creion: 
Constantin Flondor, Colibița, 10-14 august 2015

Estimare 
€ 1.200 - 2.000

100. iLiE Boca 
1937, Botoșana, Suceava
Peisaj la Balcic 
Ulei pe pânză, 70 x 80 cm, 
semnat și datat dreapta jos, cu negru: B (2)015 
Pe verso, note scrise de artist: 
Ilie Boca, Balcic, 2015, 70 x 80
Estimare 
€ 900 - 1.500

97. pauL GhEraSiM 
1925, Botești, Suceava - 2016, București

Semn 
Acuarelă și vin pe hârtie, 32 x 24 cm, 

semnat dreapta jos, cu brun: PG 2005
Estimare 

€ 300 - 500

98. coNStaNtiN pacEa 
1957, București
Natură moartă 
Ulei pe pânză, 100 x 81 cm, semnat central jos, 
cu roșu în monogramă: C. P. 79. 
Lucrarea este reprodusă în albumul 
Constantin Pacea - 2014, la pg. 37, Noi Media Print. 
Estimare 
€ 1.000 - 2.000

9190



102. oViDiu aVraM 
1953, Teiuș, Alba
Timpul 
Ulei pe pânză, 35 x 35 cm, 
semnat dreapta jos, 
cu negru: Avram
Estimare 
€ 600 - 800

101. JuLES pErahiM 
1914, București - 2008, Paris
Peisaj organic cu furnale 
Ulei pe carton, 24,5 x 36 cm, 
semnat și datat dreapta jos, 
cu alb: Perahim 83
Estimare 
€ 4.500 - 5.500

Jules Perahim, artist român care s-a stabilit 
în Franța, s-a integrat cu ușurință în viața 
artistică pariziană. „Revenit” în muzeele și 
cercurile artistice din România după 1990, 
tânărul, care făcuse în adolescență studii de 
pictură sub îndrumarea lui Nicolae Vermont 
și a lui Costin Petrescu, doi reprezentanți ai 
școlii românești clasicizante, în care nu avea 
să se regăsească niciodată, Perahim se raliază 
în tinerețe mișcărilor artistice avangardiste, 
protestatare de la noi, excelând în arta 
suprarealistă, fiind parte din toate grupările 

de gen, publicând în revistele avangardiste 
ale epocii (Alge, UNU, Cuvântul Liber ș.a.m.d.) 
și promovând în plastica sa teme metafizice 
și cu accente de critică socială. Poate că 
tocmai din aceste rațiuni biografice care i-au 
impus mereu adaptări și re-începuturi, Jules 
Perahim are o prospețime aparte, pictura 
sa părând să ofere mereu o nouă soluție 
de abordare a acelorași vechi teme, să dea 
șansa privitorului să găsească noi înțelesuri 
pentru formele și personajele sale imaginare, 
doar aparent bizare.
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104. ioN MuScELEaNu 
1903, Caracal - 1997, București

Portret de fată 
Ulei pe pânză, 80 x 60 cm, 

semnat și datat 
dreapta jos, cu verde: 

I. Musceleanu 78
Estimare 

€ 1.500 - 2.000

103. COnSTAnTIn TOfAn 
1952, Vaslui
Portret 
Tehnică mixtă pe carton subțire, 39 x 31 cm, 
semnat dreapta jos, C Tofan, datat stânga jos 2018.
Estimare 
€ 300 - 500
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107. ȘTefAn CâlȚIA 
1942, Brașov
Doamna și arlechinul 
Serigrafie pe hârtie, exemplarul 7 / 100, 
semnat, datat, intitulat, în creion: 
7 / 100 Serigrafie „Doamna și Arlechinul” 19 mai 2017, St Câlția 
Monograma artistului în stânga, jos către mijloc. 
Ștampilă timbru sec a artistului, dreapta jos către mijloc.
Estimare 
€ 350 - 500

108. HOreA PAȘTInA 
1942, Brașov

Comana 
Acuarelă pe hârtie, semnat, datat, intitulat, 

in creion: Comana, 10 nov 2004, H. Paștina
Estimare 

€ 350 - 500

105. ȘTefAn CâlȚIA 
1942, Brașov
Golem 
Litografie 20/45, 29 x 22 cm, semnat, datat, 
inscripționat pe latura de jos: 
20/45 Litografie ‘Golemul” 
de Gustav Meyrink - Șt. Câlția 1997
Estimare 
€ 450 - 500

106. MArCel CHIrnOAGă 
1930, Bușteni - 2008, București

Răstignirea 
Gravură în metal pe hârtie manuală, 66 x 42 cm, 

exemplar de artist, semnat dreapta jos, in creion: 
M. Chirnoagă 

Intitulat stănga jos: Răstignirea 
Estimare 

€ 500 - 700
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110. dAn ISAIlă 
1980, Pitești
Pieta 
Ulei pe pânzâ, 81 x 102 cm, 
semnat dreapta jos, cu alb: Isăilă
Estimare 
 € 750 – 1.500

109. GInO ȘTefAn 
1957, Ploiești

Nud 
Ulei și colaj pe pânză, 130 x 110 cm, 

semnat dreapta jos, cu alb: Gino Șt.
Estimare 

 € 1.700 – 2.500
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5. aDJuDEcarEa

5.1. Bunul supus vânzării se consideră adjudecat participantului 
care oferă preţul cel mai mare atunci când Comisarul de licitații 
strigă cuvântul „ADJUDECAT” şi lovește masa cu ciocanul de 
licitaţie.                        
5.2. Adjudecarea constituie un angajament ferm și irevocabil de 
cumpărare, în condiţiile şi termenii prezentului regulament de 
licitare și de legea română.                                                                      
5.3. Bunurile pentru care nu s-a făcut vreo ofertă la momentul 
strigării lor iniţiale pot fi repuse în vânzare în timpul licitaţiei, în 
ipoteza în care un participant solicită expres acest fapt.
5.4. Cumpărarea post licitație este posibilă doar la o valoare egală 
sau superioară valorii minim estimate din catalogul publicat, 
la care se adaugă comisionul de licitație, rezerva acordului 
deponentului asupra vânzării lotului în această modalitate.
5.5. Comisarul de licitații poate elimina din licitaţie oricare lot 
dintre cele expuse şi prezentate în catalogul de licitaţie, pentru 
motive ce vor fi considerate de părţi drept având legătură cu 
buna diligență de desfăşurare a licitaţiei.

6. TAxA de lICITAȚIe

6.1. Preţului de adjudecare, fie preţ de pornire, fie pas strigat de 
Comisarul de licitații, i se va adăuga taxa totală de licitaţie de 17% 
din preţul de adjudecare (include TVA și oricare alte taxe asociate 
tranzacției pe teritoriul României), în condiţiile în care bunul este 
achitat în 7 zile calendaristice și 19% dacă bunul este achitat în 14 
zile calendaristice. În cazul artei plastice, potrivit legii, se adaugă 
separat taxa de timbru a artiștilor plastici, de 0,5%, respectiv, în 
cazul artei decorative și a bijuteriilor ce conțin pietre prețioase 
sau semiprețioase, taxa de certificare gemologică de 0,5%.
6.2. În cazul în care suma facturată nu este achitată în termenul 
prevăzut de prezentul Regulament, Vikart poate opta între:
a) a solicita cumpărătorului achitarea lotului adjudecat şi a taxei 
totale de licitaţie, precum şi a unei penalităţi de întârziere de 1%/
zi din suma datorată;
b) a rezoluționa contractul, cu obligarea adjudecatarului care 
refuză plata, la plata dublului taxei totale de licitație.
6.3. În cazul în care bunul nu este achitat 15 zile calendaristice de 
la data licitației, Casa de licitaţii își rezervă dreptul de a oferi bunul 
celui care a licitat cu un pas înaintea prețului de adjudecare.

7. pLata oBiEctuLui aDJuDEcat

7.1. Obiectul adjudecat se va achita în numerar la casieria Casei 
de Licitații Vikart sau prin ordin de plată în contul Vikart, Cod 
fiscal 40413022, CONT RO79BTRLRONCRT0514552001 (RON) Banca 
Transilvania şi prin card bancar.

7.2. Pentru achitarea la casierie cumpărătorul va primi 
documentele fiscale care se emit conform legislației din România, 
respectiv bon de casă, chitanță.

8. prEDarEa-priMirEa oBiEctuLui aDJuDEcat

8.1. Predarea-primirea obiectului cumpărat se poate efectua 
imediat după achitarea sumei facturate.
8.2. Dreptul de proprietate se consideră transferat în momentul 
predării-primirii lotului adjudecat de la Casa de licitaţii Vikart la 
cumpărător și sub condiția achitării integrale a prețului facturat 
către cumpărător.
8.3. Preluarea şi transportul lotului adjudecat sunt în sarcina și 
sub riscurile cumpărătorului, care este dator să îl preia de la 
sediul Casei de licitaţii Vikart în termen de 15 zile calendaristice 
de la primirea plăţii.
8.4. În cazul în care adjudecatarul nu ridică bunul adjudecat în 
termen, acesta autorizează expres  Casa de licitaţii Vikart ca, 
după 30 de zile de la data ținerii licitației, să transporte bunurile 
neridicate de cumpărător, în contul și pe seama cumpărătorului, 
într-un depozit ale cărui cheltuieli vor fi suportate de cumpărător.
8.5. De la momentul transferului bunului în depozit, orice fel 
de răspundere în legătură cu bunul adjudecat se transferă 
la cumpărător, Casa de licitaţii Vikart fiind exonerată în orice 
situație.
8.6. Pentru preluarea bunului, cumpărătorul va trebui să achite 
prețul de transport către depozitul exterior și cota-parte din chiria 
depozitului, convenite de părți drept egale cu contravaloarea a 
10% din prețul de adjudecare/lună.
8.7. În ipoteza în care cumpărătorul nu ridică operele adjudecate 
în termen de 3 luni de la data depozitării externe, Casa de licitaţii 
Vikarat este în drept să pună din nou în vânzare opera pentru 
a-și recupera costurile de transport, depozitare și oricare alte 
cheltuieli.

9. VIkArT GArAnTeAză AdJudeCATAruluI 
AuTenTICITATeA ObIeCTelOr de ArTă 
AdJudeCATe În CAdrul lICITAţIeI  
9.1. Vikart emite certificatul de vânzare, conform H.G. nr. 1420/2003 
pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale 
mobile din care reies obligațiile pentru operatorii culturali.
9.2. Clauza de garantare a autenticității angajează, din partea 
Vikart, obligația de garanție, fără limită de termen, fără a necesita 
alte forme legale ori documentare.

1. COndIţII GenerAle:
 
1.1. Prezentul regulament stabilește cadrul general de desfășurare 
și participare la licitațiile organizate de Casa de licitaţii Vikart.
1.2. Regulamentul de licitație se completează cu dispoziţiile din 
Codul civil al României și cu orice altă dispoziție legală incidentă.
1.3. Între părți se aplică cu prioritate prezentul regulament.
1.4. Înscrierea / Înregistrarea în orice mod în cadrul licitației ori 
participarea la licitație, personal sau prin telefon, on-line sau 
prin ofertă scrisă, are valoare juridică de acceptare integrală 
și necondiţionată a tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul 
Regulament de licitație.
1.5. Persoana care licitează în orice mod, dar omite să depună 
ori să semneze, ori să completeze formularul de înscriere/
înregistrare este de asemenea supusă condițiilor prezentului 
regulament de licitație.
1.6. În cadrul Licitației organizate de Casa de licitaţii Vikart poate 
participa orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani.

2. COnfIdenȚIAlITATe

2.1. Casa de Licitație Vikart nu va divulga numele deponentului și 
numele cumpărătorului decât dacă aceștia solicită prin cerere 
scrisă.
2.2. Deponenţii (consignanţi), prin actele pe care le semnează 
cu Vikart, garantează că obiectul de artă depus în consignaţie 
în vederea vânzării prin licitaţie le aparţine, în calitate de 
proprietari, ori că au dreptul, prin împuternicire, de a-l vinde. 
De asemenea, deponentul va fi răspunzător contractual, direct 
față de adjudecatar în orice situație care conduce la desfacerea 
ulterioară a vânzării, urmând să îl despăgubească pe acesta 
pentru prejudiciul produs.
2.3. Deponentul va depune toate diligențele pentru a pune 
la dispoziția Vikart toate documentele ce conferă juridic 
deponentului titlu asupra lotului consignat.

3. CATAlOGul de lICITAȚIe
 
3.1. Înainte de desfășurarea licitației, Casa de licitaţii Vikart va 
publica și distribui un catalog ce va conține obiectele de artă ce 
urmează a fi introduse spre vânzare în cadrul licitației. Obiectele 
supuse vânzării vor putea fi verificate în prealabil, Casa de licitaţii 
Vikart garantând astfel persoanelor interesate posibilitatea de 
a își forma o convingere proprie, directă și efectivă cu privire la 
fiecare bun în parte.
3.2. Catalogul publicat pentru licitaţie prevede în mod obligatoriu 
intervalul de estimare a valorii obiectului supus licitației, cât şi 
preţul de pornire.
3.3. Imaginile și textele din Catalog sunt supuse legilor dreptului 
de autor, acestea neputând fi preluate, publicate parțial sau 
integral decât cu acordul autorilor.

3.4. Obiectele de artă prezentate în catalogul de licitaţie sunt 
denumite loturi sau lot şi sunt strigate în ordinea enumerării 
lor în catalogul de licitaţie, de către persoana care conduce 
licitația, numit Comisar de licitații, indicând şi preţul de pornire 
al acestuia.
3.5. Descrierile şi ilustraţiile obiectelor sunt indicative şi reprezintă 
o opinie a experţilor şi specialiştilor Vikart cu privire la obiectele 
de artă supuse licitaţiei.
3.6. Vikart nu răspunde pentru eventuale vicii ale bunurilor, care 
nu au fost semnalate de către cumpărător anterior licitației, 
întrucât acesta a avut posibilitatea să le cunoască. Ulterior 
adjudecării, Vikart nu va avea obligația să repare, ori să aducă 
în stare de întrebuințare niciun obiect vândut.
3.7. Durata, programul şi locaţia expoziţiilor obiectelor ce se vor 
licita se va face cunoscută public în prealabil, prin pagina de 
web www. vikart. ro, în catalogul de licitaţie, precum şi prin alte căi 
de publicitate. Cataloagele de licitaţie se pot procura de la sediul 
Vikart, din locul expoziţiei, din locul unde se organizează licitaţia, 
precum şi prin poştă.

4. PArTICIPAreA lA lICITAȚIe

4.1. Personal
a. Pentru a putea participa la licitația organizată de Casa de 
licitaţii Vikart, persoana interesată va completa, în prealabil, un 
formular de înscriere/înregistrare.
b. Participarea la licitaţie se face de către persoana înscrisă, 
prezentă în sala de licitaţie, prin ridicarea unei palete de licitare 
pe care se înscrie numărul de ordine atribuit participantului.
c. Comisarul de licitații va striga preţul de pornire, iar persoana/
persoanele interesată/interesate vor ridica paleta, după care 
licitaţia va continua şi Comisarul de licitații va striga succesiv 
preturi superioare în creştere până când va rămâne o singură 
ofertă pe care o va valida indicând numărul paletei de licitare 
a ofertantului.
d. Atunci când mai mulţi participanţi indică prin ridicarea paletei 
dorinţa de a licita preţul cerut de Comisarul de licitații, acesta 
va alege dintre participanţi o singură paletă, specificând-o, de 
regulă, în ordinea ridicării paletelor.                                                                                                         
4.2. În absență  
a. Orice persoană interesată poate participa la licitație în 
absenţă, fie prin formularea unei oferte scrise, fie prin telefon prin 
reprezentanții Casei de licitaţii Vikart, fie on-line prin platforma de 
licitare disponibilă în format electronic sau prin aplicația Casei de 
licitaţii.
b. În cazul în care mai mulţi participanţi în absenţă formulează 
oferte pentru acelaşi lot la același preţ maxim, va avea prioritate 
prima ofertă recepţionată. Regula de prioritate este: 1. oferta 
strigată în sala de licitaţie, 2. oferta manifestată în absenţă, prin 
telefon, în scris sau online.
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