LICITAȚIA DE ARTĂ MODERNĂ
Joi, 25 Noiembrie 2021, ora 19:00, exclusiv online

Felix Aftene - Vestitor - Chemarea (2016) - Lot 64

Casa de Licitații
VIKART

MULȚUMIRI

aduce mulțumiri celor care au contribuit
la realizarea catalogului și evenimentului
de licitație:
Margareta Dîrnea
Cristiana Crăciun
Maria Mihaela Oun
Mădălina Burcea
Victoria Maria Lăcătușu (courtesy)
Adina Rențea
EpicVision
Lazar Production
Texte și cercetare:
Cristiana Crăciun
Mariana Dragu
Texte critice:
Mariana Dragu (MD)
Fotografii:
Mihail Ipate
Design catalog și DTP:
Lazăr Ramona Andreea
Tipărit la Tipografia Everest 2001

Traian Duță - Don Quijote de La Mancha - Lot 73

coperta 1:
Manuell Mănăstireanu
(lot 42, pagina 40)
coperta 2:
Felix Aftene
(lot 64, pagina 56 - 57)
coperta 3:
Vladimir Şetran
(lot 53, pagina 50)
coperta 4:
Decebal Țăroi
(lot 68, pagina 62 - 63)

EXPERȚII
CASEI
DE LICITAȚII
VIKART

Gheorghe DICAN
Vicepreședinte pentru teritoriu al Uniunii Artiștilor Plastici
din Romania. Expert în bunuri cu semnificaţie artistică, artă
modernă românească

Mariana DRAGU
Istoric de artă
Fost 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

Pentru a participa
la licitație descarcă
aplicația Vikart,
disponibilă în App Store
și pe Google Play.

LOTURILE LICITAȚIEI:
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54

Alma Redlinger - Violoncelistă
Alma Redlinger - Saxofonist
Alma Redlinger - Contrabasistă
Ştefan Câlţia - Noul Uroborus (2019)
Ştefan Câlţia - Casa albastra III (2021)
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Roman Cotoșman - Collage P.M. 2 - din ciclul Rhythmic Void
Constantin Lucaci - Proiect (schiță) pentru sculptură [1982]
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Corneliu Drăgan - Târgoviște - Natură statică cu pensule și mere (2019)
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Petru Achițenie - Compoziție [circa 2000]
Marcel Iancu - Mandoline au dé (Mandolină și zar)
Mihai Rusu - Hipnoză (1976)
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Milița Sion - Porți imaginare
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Ștefan Pelmuș - Eva cu aripi (2010)
Mihai Sârbulescu – Tescani (2020)
Mihai Sârbulescu - Tescani (2020)
Ion Minoiu - Zodia Rac
Ion Minoiu - Zodia Leu
Dorel Zaica - Îmbrățișare
Ștefan Râmniceanu - Templu [1990 circa]
Manuell Mănăstireanu - Regina Maria - Balcic (2021)
Constantin Tofan - Orașul părăsit (2021)
Sorin Otînjac - Flori albastre (2021)
Valeriu Gonceariuc - Tăurașul
Valeriu Gonceariuc - Animale fantastice
Marian Condruz - Portic de cetate (1989)
Vlad Micodin - Peisaj din Italia (1991)
Dan Palade - Cerdacul Casei Papadopol de la Ipotești (2002)
Dan Bota - Compoziție (1995)
Mihai Nuțu - Peisaj suprarealist
Marius Fodor - Peisaj (fragment)
Vladimir Şetran - Adâncuri albastre
Radu Ciobanu - Compoziție (2010)
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Ion Iancuț – Căutătorii de lumină
Adina Tigoan - Stay (2021)
Maria Jarda - Grădina Moșescu (2020)
Ana Pietraru - Layer of life (2021)
Ion Grigore - Natură statică cu vase și flori
Andrei Rosetti - Și dacă (2017)
Traian Brădean - Da zâ-o aia dă la noi
Mihai Nechita - Pâine
Ștefan Curelici - Vintage (2021)
Felix Aftene - Vestitor - Chemarea (2016)
Mihai Zgondoiu - Me Matrix
Laurențiu Dimișcă - Iubita mea
Eugen Crăciun - Compoziție mistică (1995)
Decebal Țăroi - Mummery 2 (2021)
Mihai Zgondoiu - Blue Golden Hand (2012)
Nicolae Romanițan - Universe (2018)
Marcel Guguianu - Ciocârlie
Ana Rus - Feline (2020)
Traian Duță - Don Quijote de La Mancha
Mircea Roman - Lăpușancă cu cearșaf
Michaela Nica Crăciun - Violoniști (2019)
Valentina Druțu - În grădina Covidului (2020)
Beatrice Anghelache - Botanică II
Iulian Copăcel - Revărsarea I (2021)
Mocanu Mihai Alexandru - Industria
Ștefan Botiș - Aquarium life (2016)
Cristina Savin - Nut - Luna (2021)
Alexandru Nicoară - The archive (2014)
Flavia Pintea - In vivo - Autoconsum (2020)
Ilie Boca - Portret (1984)
Ciprian Romaniuc - Protest (2020)
Ioana Palamar - Hidden smile (2018)
Petre Chirea - Baroque story (2017)
Maria Bojan - Poveste cu zâne (1987)
Marin Gherasim - Memoria Absidei (2008)
Daniel Tufiș - Fantastic forest (2019)
Mureșan Onița (Buzilă) - Popas ( 2010)
Ion (Nică) Murariu - Jocuri de primăvară
Spiru Chintilă - Natură statică cu flori, farfurie cu pepene și album “Louvre”
Zamfir Dumitrescu - Etajera (2015)
Rodica Pandele - Trandafiri sălbatici (1997)
Florin Șuțu - Bărcile pescarilor la apus
Dorel Găină - Like Marylin
Mircea Ciobanu - Chip de fetiță
Tudorița Burlacu - Tradiții - întâmpinare cu pâine și sare (2017)
Felix Aftene - Visul pescarului (2017)
Constantin Piliuță - Dansator
Dumitru Ghiaţă Colibaşi - Floare de dovleac
Neculai Ciochină - Copacul albastru
Amelia Diamandescu Gherasim - Euritmie III (2001)
Dan Crecan - Dulap roșu săsesc
Ștefan Pelmuș - Pomul vieții (2020)
Rareș Ioan Kerekeș - Turnul Sighișoarei (2021)
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Cornel Vana - Peisaj la Sucevița (2021)
Remus Grecu - Autoportret cu crini (2017)
Hristu Dumitrescu - Natură moartă cu buchet de flori
Augustin Costinescu - Montmartre (Paris)
Domide Bălțătescu Casandra - O nouă zi

#1 Alma Redlinger

(1924, București – 2017, București)
Violoncelistă
colaj și tehnică mixtă pe hârtie
29 x 21 cm
semnat stânga jos, cu negru:
Alma Redlinger
Estimare: € 150 – 300

#2 Alma Redlinger

#3 Alma Redlinger

Saxofonist

Contrabasistă

colaj și tehnică mixtă pe hârtie
29 x 21 cm

colaj și tehnică mixtă pe hârtie
29 x 21 cm

semnat stânga jos, cu negru: Alma Redlinger

semnat dreapta jos, cu negru: Alma Redlinger

Estimare: € 150 – 300

Estimare: € 150 – 300

(1924, București – 2017, București)

10

(1924, București – 2017, București)

11

#4 Ştefan Câlţia
(1942, Braşov)

Noul Uroborus (2019)
serigrafie pe hârtie
46 x 41 cm
numerotat, detaliat tehnic, intitulat, semnat şi datat
central jos, cu creion: 192/300/ serigrafie
”Noul Uroborus”/ Câlția /2019
Estimare: € 250 – 450

#5 Ştefan Câlţia
(1942, Braşov)

Casa albastra III (2021)
serigrafie pe hârtie
42 x 32 cm
numerotat, intitulat, semnat și datat central jos,
cu creion: 142/300/ serigrafie/ ”Casa albastră III”/
Câlția/ 2021”
Estimare: € 250 – 450
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#6 Marcel Guguianu

(1922, Bârlad – 2012, București)
Patru studii de nud - Anul supraviețuirii (2000)
cafea, creion cu fetru și creion pe hârtie
29.7 x 21 cm (fiecare)
(Lucrarea 1) semnat și datat dreapta jos, cu negru:
M. Guguianu, 2000
(Lucrarea 2) semnat, datat și însemnat stânga jos,
cu negru: M. Guguianu, 2000, anul supraviețuirii;
(Lucrarea 3) semnat, însemnat și datat dreapta jos,
cu negru: M. Guguianu, cu zile de văzut, 2000;
(Lucrarea 4) datat, însemnat și semnat pe latura
de jos, cu negru: 2000, cu ani de împrumut, M.
Guguianu;
Estimare: € 600 – 800
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#7 Mihai Sârbulescu

#8 Mihai Sârbulescu

#9 Roman Cotoșman

Nud în atelier

Nud cu spatele

Collage P.M. 2 - din ciclul Rhythmic Void

sepia pe hârtie
49 x 32 cm

tehnică mixtă pe hârtie
49 x 32 cm

colaj din hârtie Canson și hârtie Rives
55 x 75 cm

semnat dreapta jos, cu creion: M. Sârbulescu

semnat dreapta jos, cu creion: M. Sârbulescu

pe verso semnat, datat, intitulat și detaliat tehnic

Estimare: € 250 – 350

Estimare: € 300 – 400

Estimare: € 1.450 – 2.000

(1957, București)

16

(1957, București)

(1935, Jimbolia, Timiş – 2006, Philadelphia, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii)
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#10 Constantin Lucaci

(1923, Bocșa, Caraș-Severin – 2014, București)
Proiect (schiță) pentru sculptură [1982]
creion cu fetru pe hârtie
50 x 70 cm
semnat dreapta jos, cu negru: Lucaci
Estimare: € 600 – 800

#11 Sorin Ilfoveanu

(1946, Câmpulung Muscel, Argeș)
1957, București
tuș pe hârtie
65 x 57 cm
semnat dreapta și stânga jos, cu negru: Sorin
Estimare: € 400 – 600

#12 Ana Ruxandra Ilfoveanu

#13 Alexandru Istrati

Lucrarea a participat la expoziția: ”Sorin
Ilfoveanu, Desen-Pictură”, organizată de Muzeul
Regional Argeș – Secția de Artă

Ulcică cu flori pe ștergar verde

Compoziție cu roșu și albastru

acuarelă și tempera pe hârtie
30 x 23.5 cm

guașă și tuș pe hârtie
14.9 x 10.7 cm

semnat cu monogramă și datat dreapta sus, cu violet:
A.R. / 2011

semnat stânga jos, cu negru: A. Istrati

(1947, Ploiești – 2020, București)

Estimare: € 250 – 350
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(1915, Dorohoi – 2001, Paris)

Estimare: € 200 – 300
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#14 Cristian Paraschiv

#16 Ion Iancuț

Autoportret (1986)

Ionorogul de seară

acuarelă și creioane colorate pe hârtie
23 x 31 cm

pastel pe hârtie
70 x 50 cm

semnat, datat și localizat, jos pe centru,
cu creion: Parasciv/ (19)86/ Paris; pe verso
semnat și intitulat: Parasciv/ Autoportret

semnat dreapta jos, cu verde: Iancuț

(1953, București)

(1950, Răducăneni, Iași)

Estimare: € 900 – 1.200

Estimare: € 250 – 450

#15 Jules Perahim

(1914, București – 2008, Paris)
Îmbrățișare
litografie pe hârtie
32 x 24.5 cm
numerotat stânga jos, cu creion: 26/ 99
semnat dreapta jos, cu creion: Perahim
Estimare: € 400 – 600

20
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#17 Andrei Sorel
(1947, Bucureşti)
Coridă
cromolitografie pe hârtie
57 x 76 cm
semnat dreapta jos, cu creion: Sorel;
numerotat stânga jos, cu creion: E.A.
(exemplar de autor)/ XI/XXIX/ (11/29)
Estimare: € 250 – 350

#18 Andrei Sorel
(1947, Bucureşti)
Toreador
cromolitografie pe hârtie
57 x 76 cm
semnat dreapta jos, cu creion: Sorel;
numerotat stânga jos, cu creion: E.A.
(exemplar de autor)/ XI/XXIX/ (11/29)
Estimare: € 250 – 350

#19 Andrei Sorel
(1947, Bucureşti)

Toreadorul și taurul
cromolitografie pe hârtie
57 x 76 cm
semnat dreapta jos, cu creion: Sorel;
numerotat stânga jos, cu creion: E.A.
(exemplar de autor)/ XI/XXIX/ (11/29)
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Estimare: € 250 – 350

23

#20 Gheorghe Ciobanu
(1944, Bălţaţi)
Zodiac (1975)
pastel și ceracolor pe carton
36.5 x 37 cm
semnat și datat dreapta jos, cu creion:
Gh. Ciobanu (19)75
Estimare: € 300 – 500

#21 Alina Gherasim
(1973, București)
Rodia (2021)
tehnică mixtă pe hârtie Langton
44 x 44 cm
semnat dreapta jos, cu brun: Alina Gherasim
Estimare: € 250 – 400
Talentata artistă, fiica maestrului și îndrăgitului
profesor Marin Gherasim folosește o tehnică specială
în care combină tușuri colorate cu acuarelă pe hârtie
Langton fabricată din bumbac, specială pentru culori
pe bază de apă.
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#22 Martina Grigoriță

#23 Silvia Radu

Regina Maria la Balcic (2020)

Grădină

acuarelă pe hârtie
44 x 32 cm

pastel pe carton subțire
48 x 31.5 cm

semnat și datat dreapta jos, cu negru: Grigoriță, (20)20

semnat dreapta jos, cu roșu: Silvia Radu

Estimare: € 300 – 400

Estimare: € 300 – 500

(1986, București)

(1935, Pătroaia-Vale (Crângurile), Dâmboviţa)
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#24 Iulia Hălăucescu

(1924, Tarcău, Neamț – 2008 , Piatra Neamț)
Albăstrele
acuarelă pe hârtie
44 x 33 cm
semnat dreapta jos, cu creion: Iulia Hălăucescu
Estimare: € 300 – 500
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#25 Corneliu Drăgan - Târgoviște
(1956, București)

Natură statică cu pensule și mere (2019)
acuarelă pe hârtie
37 x 55 cm

Lucrarea figurează în albumul de autor ”Acuarelă”,
publicat în 2019, la pagina 147 și a participat la expoziția
”Reflexii clasice” organizată la Biblioteca Națională a
României în perioada 02 – 15 septembrie, 2019.
Lucrarea este însoțită și de un certificat de autenticitate
emis de artist.

semnat dreapta jos, cu albastru: C. Drăgan
Estimare: € 350 – 500
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#26 Corneliu Vasilescu
(1934, Bârlad)

Compoziție (1997)
ulei pe pânză
50 x 61 cm
semnat și datat dreapta jos, cu alb:
C. Vasilescu, (19)97
Estimare: € 650 – 900

#28 Marcel Iancu

(1895, Bucureşti – 1984, Tel Aviv, Israel)
Mandoline au dé (Mandolină și zar)

#27 Petru Achițenie

dadalit pe pânză lipită pe carton
44.5 x 59.5 cm

Compoziție [circa 2000]

semnat dreapta jos, în creion: Marcel Janco; intitulat și
numerotat stânga jos, în creion: Mandoline au dé/ 3/100″

(1929, Havârna – 2006, București)

ulei pe pânză
40 x 50 cm

Estimare: € 500 – 700

semnat dreapta jos, cu creion: Achițenie P.
Estimare: € 450 – 600

28
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#30 Ana Ruxandra Ilfoveanu
(1947, Ploiești – 2020, București)
Arlechin II (2003)
ulei pe pânză
27 x 35 cm

#29 Mihai Rusu

(1925, Vorona, Botoșani – 2013, București)
Hipnoză (1976)

Pe verso, etichetă de atelier cu detalii tehnice
despre lucrare și numărul de inventar al
artistului.

semnat cu monogramă și datat dreapa sus,
cu alb: A.R. / 2003
Estimare: € 500 – 700

ulei pe pânză
78.5 x 100 cm
semnat și datat stânga jos, cu negru: MR (19)76
Estimare: € 1.000 – 1.500
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#31 Victor Teslaru

#32 Cristian Paraschiv

Gogoașa

Peisaj la Rânca

ulei pe pânză
50 x 50 cm

ulei pe pânză
50 x 50 cm

semnat stânga jos, cu monogramă, cu orange: VT

semnat stânga jos, prin scrijelire: Paraschiv
Pe verso: semnat și intitulat: Paraschiv, Rânca

(1995, Hîncești, Republica Moldova)

Estimare: € 800 – 1.200
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(1953, București)

Estimare: € 800 – 1.000
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#33 Milița Sion
(1938, București)
Porți imaginare
acrilic pe pânză
70 x 100 cm
semnat stânga jos,
cu albastru: M. Sion

Milița Sion – arhitect renumit. Are o vastă experință națională și internațională,
a realizat construcţii atât în zona publică (case de cultură, hoteluri) cât şi
în cea particulară (locuințe și vile). A fost distinsă cu numeroase premii de
Uniunea Arhitecţilor din România, curator al unor expoziții excelent gândite
şi documentate precum cele dedicate lui: G.M. Cantacuzino, Gheorghe
Simotta, Henrieta Delavrancea-Gibory sau Horia Creangă. Miliţa Sion nu s-a
limitat doar la desene tehnice arhitecturale și la curatoriat, dedicându-se
în ultimii patruzeci de ani şi graficii și picturii, aducând inovție în cultura
artistică românească. Lucrarea a participat la expoziția ”Militza Sion – Atelier
Roma” organizată la Galeria Romană București, în octombrie 2018.

#34 Eugen Raportoru
(1961, București)
Veneție (2017)
ulei pe pânză
93 x 64 cm
Estimare: € 600 – 800

Estimare: € 250 – 450
34
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#37 Mihai Sârbulescu
(1957, București)

Tescani (2020)
ulei pe pânză
40 x 30.5 cm
semnat și datat dreapta jos,
cu creion: M. Sârbulescu/ (2)020;
intitulat centru jos, cu creion:
Tescani
Estimare: € 600 – 800

#35 Ștefan Pelmuș

#36 Mihai Sârbulescu

Eva cu aripi (2010)

Tescani (2020)

ulei pe pânză
64 x 50 cm

ulei pe pânză
70 x 50 cm

semnat și datat în cuprinsul lucrării, cu brun:
S.P./ (20)10

semnat și datat dreapta jos, cu creion:
M. Sârbulescu, (2)020; intitulat centru jos,
cu creion: Tescani

(1949, Valea Călugărească, Prahova)

Estimare: € 500 – 700
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(1957, București)

Estimare: € 700 – 900
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#38 Ion Minoiu

#39 Ion Minoiu

Zodia Rac

Zodia Leu

ceramică glazurată
40 x 25 cm

ceramică glazurată
40 x 25 cm

semnat stânga jos, cu negru: Ion Minoiu

semnat dreapta jos, cu negru: Ion Minoiu

Estimare: € 400 – 600

Estimare: € 400 – 600

(1931, Moreni, Dâmbovița)
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(1931, Moreni, Dâmbovița)
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#40 Dorel Zaica

#41 Ștefan Râmniceanu

Îmbrățișare

Templul

ulei pe pânză
140 x 60 cm

ulei pe pânză
67 x 31 cm

Stare de conservare: aproape bună

Pe verso: Pentru Frantz și Ileana, (19)93

Estimare: € 700 – 1.000

Estimare: € 500 – 800

(1939, București)

40

(1954, Ploiești)
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#42 Manuell Mănăstireanu

#43 Constantin Tofan

Regina Maria - Balcic (2021)

Orașul părăsit (2021)

acrilic pe pânză
80 x 60 cm

acrilic pe pânză
50 x 60 cm

datat și semnat cu inițială dreapta
jos, cu brun: (2)021 M.; intitulat pe
latura de jos, cu alb: Balcic

semnat dreapta jos, cu alb: C. Tofan
datat stânga jos, cu alb: 2021

(1973, Botoșani)

(1952, Vaslui)

Estimare: € 700 – 900

Estimare: € 1.200 – 1.500

#44 Sorin Otînjac
(1975, Iași)

Flori albastre (2021)
ulei pe pânză
70 x 50 cm
semnat dreapta jos, spre centru, cu alb: Otînjac
Estimare: € 600 – 900
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#45 Valeriu Gonceariuc

#47 Marian Condruz

Tăurașul

Portic de cetate (1989)

acrilic pe pânză
35 x 45 cm

ulei pe lemn
27.5 x 36 cm

semnat dreapta jos, cu ocru: Gonceariuc
Pe verso: semnat și intitulat:
Valeriu Gonceariuc/ Tăurașul

semnat și datat dreapta jos, cu galben:
Condruz, 1989; semnat și datat dreapta
jos, cu galben: Condruz/03. IV. (19)89

Estimare: € 400 – 600

Estimare: € 200 – 400

#46 Valeriu Gonceariuc

#48 Vlad Micodin

Animale fantastice

Peisaj din Italia (1991)

acrilic pe pânză
50 x 65 cm

guașă și creion pe hârtie
23 x 31 cm

semnat și datat dreapta jos, către mijloc,
cu negru: Gonceriuc, 2008

semnat și datat dreapta jos, cu negru:
Vlad Micodin, 1991

Estimare: € 600 – 800

Estimare: € 100 – 200

(1941, Ungheni, Moldova)

(1941, Ungheni, Moldova)
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(1952, București – 2018, București)

(1952, București)

45

#49 Dan Palade

(1954, Onești, Bacău)
Cerdacul Casei Papadopol de la Ipotești
(2002)
ulei pe pânză
100 x 135 cm
semnat și datat dreapta sus, cu negru:
Palde/ 2002
Estimare: € 500 – 800

Această casă a fost cumpărată de tatăl poetului
Mihai Eminescu, Gheorghe Eminovici. Casa
Papadopol găzduiește astăzi Memorialul Ipotesti –
Centrul National de Studii „Mihai Eminescu”. Familia
doctorului Constantin V. Papadopol, medic de
circumscripție în Botoșani, a vrut să se mute la Ipotești
în jurul anului 1924 și a încercat să reconstruiască
casa veche a căminarului, care ajunsese o ruină.
Încercând să consolideze acoperișul pentru a reface
pereții, construcția s-a prăbușit, fapt ce a creat
numeroase probleme și acuze familiei. În aceste
condiții, soții Papadopol au construit o nouă casă
pe moșia lor, dar care nu a fost folosită mult timp
de familie, deoarece a trecut în proprietatea statului
și familia s-a mutat la Botoșani. După expropiere,
casa a avut diverse întrebuințări. După spusele lui
Ioan Crețu, sătean din tată în fiu la Ipotești, Casa
Papadopol a fost magazin sătesc, locuință pentru
învățătorul Petru Silvan cu familia, post de poliție,
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sediu al cooperativei melteșugărești și artizanale
C.P.A.D.M. și grădiniță, până în anul 1995.
În această casă, o perioadă de timp au fost depozitate
și cărțile viitoarei biblioteci a Memorialului. În acest
spațiu a pictat și Horia Bernea în anul 1998, în cadrul
Taberei de pictură organizate la Ipotești. După
plecarea acestuia, casei i-au fost adăugate un hol,
o bucătărie și o baie, în ideea formării unui spațiu
de locuit și creare pentru pictor. În anul 2000, Casa
Papadopol a fost reamenajată și i s-a dat denumirea
de Casă țărănească de epocă. În cele două camere ale
casei s-au amenajat expoziții permanente cu obiecte
de secol XIX. Una din camere este amenajată ca o
cameră boierească și alta ca o cameră țărănească.
Holul, cu zestrea de pe laviță și soba rustică, redă tot
atmosfera țărănească. Expoziția a fost organizată în
acest mod pentru a reda originile părinților poetului
Mihai Eminescu. Text de Adina Elena Cojocariu,
conservator
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#50 Dan Bota

(1935, Sălişte, Sibiu)
Compoziție (1995)
ulei pe placaj
65 x 81 cm
semnat și datat centru jos, cu negru:
D.B. (19)95
Estimare: € 700 – 900

#51 Mihai Nuțu

(1987, Bistrița, Bistrița Năsăud)
Peisaj suprarealist
ulei pe lemn
21 x 29 cm
Pe verso, dedicație: „Pentru Dani cu
prietenie !!! La mulți ani! Mihai Nuțu,
2017″
Estimare: € 200 – 400
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#52 Marius Fodor
(1994, Mediaș, Sibiu)
Peisaj (fragment)
ulei pe pânză
40 x 30 cm
semnat pe verso, cu negru: Fodor M.
Estimare: € 350 – 500
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#54 Radu Ciobanu
(1963, Brașov)

Compoziție (2010)
ulei pe pânză
60 x 59 cm
semnat cu monogramă și
datat dreapta jos, cu albastru:
R.C./ (20)10
Estimare: € 400 – 600

#53 Vladimir Şetran

(1935, Dăncăuți (Hotin), Cernăuți, Ucraina)

Lucrarea este un omagiu adus poeziei lui Lucian Blaga ”Sapă numai, sapă, sapă, până dai de stele-n apă.”

Adâncuri albastre
acril pe pânză, colaj
70 x 99,5 cm
semnat și datat, dreapta jos, cu argintiu: Șetran MMXVII
Estimare: € 900 – 1.500
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#55 Ion Iancuț

(1950, Răducăneni, Iași)
Căutătorii de lumină
ulei pe pânză
70 x 50 cm
semnat dreapta jos, cu negru: Iancuț
Estimare: € 2.500 – 3.000

#56 Adina Tigoan
(1973, Cluj-Napoca)
Stay (2021)
acrilic pe pânză
60 x 60 cm

#57 Maria Jarda

pe verso semnat, intitulat și datat:
Adina Tigoan, Stay, 2021

Grădina Moșescu (2020)

Estimare: € 300 – 500

ulei pe pânză
100 x 80 cm

(1981, Pașcani, Iași )

semnat dreapta jos, cu roșu: Jarda
Estimare: € 1.000 – 1.500
Opera este reprodusă la pagina 256, în monografia „Iancuț” de Lucia Valentina Stanciu, Ed. Sigma, București,
2015.
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#58 Ana Pietraru

#59 Ion Grigore

Layer of life (2021)

Natură statică cu vase și flori

ulei pe pânză
60 x 60 cm

ulei pe pânză
61 x 60 cm

semnat cu monogramă, centru jos,
cu verde: AP

semnat dreapta jos, cu negru: Ion Grigore

(1978, Piatra Neamț)

Estimare: € 300 – 500

(1940, Corni, Suceava – 2016, București)

Estimare: € 1.200 – 1.500

#60 Andrei Rosetti
(1974, Deva)

Și dacă (2017)
Ana Pietraru a absolvit Universitatea Națională
de Arte Plastice din București în anul 2001 la clasa
maestrului Marin Gerasim. De atunci, Ana, a expus
intens atât în expoziții solo, cât și în expoziții de grup
în România dar și în străinătate. Operele sale au
fost prezentate într-o expoziție, de grup itinerantă,
la centrele Unesco din Paris, Madrid și Strasbourg.
Filosofia pictoriței se axează pe împrejurimile sale
și studiul cotidianului printr-o explorae vibrantă și
dinamică a culorilor. Inspirația provine în mare parte
din imaginile de zi cu zi care o înconjoară. Conștient
sau nu, ea face un instantaneu mental al lucrurilor
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pe care le vede, chiar dacă este ceva aparent banal
precum un scaun interesant colorat. Apoi, când este
în atelier construiește operele pe memoria acestor
imagini. Lucrările Anei sunt figurative, dar abordarea
ei gestuală și picturală înseamnă că se învecinează
cu abstractizarea. Lucrează cu o varietate de
abordări tehnice mixte, dar tinde să se concentreze
pe culorile în ulei și pe calitatea materialului. Pânzele
sale explorează lumina și umbra, fie cu spălări subțiri
de vopsea, fie cu învelișuri îndrăznețe și texturate de
vopsea în ulei.

ulei pe pânză
70 x 80 cm
semnat cu monogramă și datat stânga jos,
cu creion: AR/ (2)017
Pret de pornire: € 700
Lucrarea este inspirată de poezia lui Mihai
Eminescu ”Și dacă”. A participat la expoziția
”Prolog” organizată de Galeria Romană din
București, în perioada 12 decembrie 2017
– 30 ianuarie 2018.
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#61 Traian Brădean

#63 Ștefan Curelici

Da zâ-o aia dă la noi

Vintage (2021)

ulei pe pânză
60 x 50 cm

ulei pe pânză
70 x 90 cm

semnat dreapta jos, cu gri: T. Brădean
Pe verso: intitulat sus pe șasiu; dedicație pe șasiu, jos:
„D-lui Ion, cel care insuflețește tablourile cu rame, T. Brădean,
7 Ian. 2011”.

semnat și datat dreapta jos, cu
brun: Curelici Șt, 2021

(1927, Comlăuș – București, 2013)

(1997, Lugoj)

Estimare: € 900 – 1.200

Estimare: € 1.000 – 1.500

#62 Mihai Nechita
(1949, Sârca, Iași)
Pâine
ulei pe pânză
40 x 50 cm
semnat dreapta jos, cu ocru: M.N.
Pe verso: inscripții olografe:
Mihai Nechita/Pâine/2020

A absolvit Facultatea de Arte și Design din Timișoara
în 2019, iar în anul 2021 a absolvit studiile de
masterat. Este un tânăr artist ale cărui picturi reflectă
printr-o prismă subiectivă peisajul contemporan.
Picturile sale nu descriu însă narativ detaliile
diferitelor locuri, ci redau atmosfera resimtită la
nivel subiectiv. Procesul de reconstituire al cadrului
spațial prin pictură este realizat prin diferite mijloace
de expresivitate artistică. În acest sens culoriile joacă

un rol important în sugerarea stărilor resimțite la
întâlnirea cu peisajul. Contrastul clar-obscur, este
accentuat și conferă volumetrie obiectelor. Iar zonele
de interes sunt evidențiate prin accente de saturație
cromatică și complementaritatea culorilor utilizate.
De asemnea, modul în care lucrările sunt constituite
la nivel structural, prin utilizarea perspectivei liniare
și aeriane conferă lucrărilor, profunzime, invitând
astfel privitorul la o scufundare în peisaj.

Estimare: € 600 – 900
Lucrarea figurează pe coperta pliantului
expoziției personale organizată de U.A.P.
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#64 Felix Aftene
(1972, Vaslui)

Vestitor - Chemarea (2016)
acrilic pe pânză
60 x 80 cm
semnat și datat, pe latura de jos, cu albastru: Felix Aftene, (20)16
Estimare: € 3.000 – 5.000
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#65 Mihai Zgondoiu

#66 Laurențiu Dimișcă

Me Matrix

Iubita mea

acrilic și colaj pe lemn
100 x 80 cm

acrilic pe pânză
100 x 100 cm

Estimare: € 2.000 – 3.000

semnat centru jos, cu negru: Dimișcă

(1982, Mediaș)

(1977, Piatra Neamț)

Estimare: € 1.200 – 1.500

#67 Eugen Crăciun

(1922, Piatra Neamţ – 2001, Bucureşti)
Compoziție mistică (1995)
ulei pe carton
61.6 x 93 cm
semnat și datat dreapta sus,
cu negru: Eugen Craciun, 1995
Estimare: € 800 – 1.000
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#68 Decebal Țăroi
(1995, Brașov)

Mummery 2 (2021)
gresie, arsă la 1000 de grade, glazurată
36 x 30 x 23 cm
Estimare: € 700 – 1.000
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#69 Mihai Zgondoiu
(1982, Mediaș)

Blue Golden Hand (2012)
serigrafie pe hârtie
50 × 70 cm
numerotat, detaliat tehnic, intitulat, semnat și datat pe latura de jos, cu creion:
30/30, serigrafie color, „Blue Golden Hand”, Zgondy, 2012
Estimare: € 800 – 1.000
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#70 Nicolae Romanițan
(1991, Cugir, Alba)
Universe (2018)
ulei pe pânză lipită pe carton
53 x 70 cm
Pe verso: semnat, datat și dedicat Romanițan, 2018 ”Pentru Remus… până la moarte”.
Estimare: € 500 – 700
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#71 Marcel Guguianu

(1922, Bârlad – 2012, București)
Ciocârlie
bronz
55 x 30 x 30 cm
semnat pe plăcuță metalică, aplicată pe soclu:
M. Guguianu
Estimare: € 3.000 – 5.000

#72 Ana Rus
(1947, Cluj)

Feline (2020)
alamă cizelată și piatră din cariera Baschioi
12 x 17 x 4 cm (fără soclu)
32 x 7.5 x 7.5 cm (cu soclu)
semnat pe plăcuță metalică, aplicată pe soculu: Ana Rus
Estimare: € 500 – 700
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#73 Traian Duță

#74 Mircea Roman

Don Quijote de La Mancha

Lăpușancă cu cearșaf

bronz
68.5 x 21 x 12 cm

bronz
62 x 50 x 20 cm

semnat dreapta pe bază, prin grafiere: T. Duță

semnat stânga jos, pe cearșaf: Roman

Estimare: € 2.000 – 3.000

Estimare: € 3.500 – 5.000

(1952, Drăganu, Argeș)

(1958, Băiuț, Maramureș)

Sculptorul Traian Duță a absolvit Institutul de Arte
Plastice Nicolae Grigorescu din București în anul 1982
și este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din anul
1989. Talentatul sculptor a participat la numeroase
expoziții atât în țară cât și în străinătate și a realizat zeci
de monumente de for public. ”Începând cu varietatea
tipologiilor uman, Traian Duță recompune caricaturile
și personajele grotești, într-un anume fel, înțelegând
slăbiciunile noastre cu un aer umoristic și sincer și care nu
jignește în nici un fel iubirea eului nostru. Totul este acolo,
în forma lor sculptată în bronz sau exprimate în culoare:
fericire și durere, frumuseți sau infirmități, dragoste și
regret. Toate acestea ne fac slabi sau puternici, îngeri
și demoni. Umanitatea văzută prin ochii și sufletul lui
Traian Duță. Umanitatea văzută de un artist adevărat.”
Radu Ionescu, Revista Arta, numărul 9 din anul 1987.
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#75 Michaela Nica Crăciun
(1934, Ploieşti)

Violoniști (2019)
ulei pe carton
50.5 x 49.5 cm
semnat dreapta jos, cu albastru: Michaela Nică
Estimare: € 600 – 800

#76 Valentina Druțu
(1968, Urechești, Bacău)

În grădina Covidului (2020)
tehnică mixtă pe pânză
70 x 80 cm
semnat și datat, stânga sus, cu negru:
V. Druțu/ 2020
Estimare: € 800 – 1.000

#77 Beatrice Anghelache
(1967, Galați)
Botanică II
acuarelă și creion pe hârtie
30 x 42 cm
semnat cu monogramă, dreapta jos, cu creion: A.B.
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Estimare: € 250 – 350
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#78 Iulian Copăcel

#79 Mocanu Mihai Alexandru

Revărsarea I (2021)

Industria

acrilic pe pânză și tuș auriu
100 x 70 cm

tehnică mixtă pe pânză
110 x 85 cm

semnat și datat dreapta jos, cu creion:
Iulian Copăcel/ 2021

semnat dreapta jos, cu alb: A. Moc

(1975, Bacău)

Estimare: € 1.000 – 1.500

(1986, Iași)

Estimare: € 400 – 600

#80 Ștefan Botiș
(1990, Vișeu de Sus)

Aquarium life (2016)
ulei pe pânză
118 x 99 cm
pe verso semnat și datat: Șt. Botiș/ 2016
Estimare: € 1.000 – 1.500

Seria de lucrări “Revărsarea” nu intentionează să aducă în fața privitorului o imagine descriptivă sau filosofică,
ele sunt rezultatul impulsului artistic ghidat de o tehnică personală de lucru, însoțită de nevoia de a crea o
imagine nouă fără constrângeri estetice sau tehnice. Aici subiectul este secundar, el reprezentând doar un
punct de pornire ce oferă posibilitatea de a aduce elemente figurative într-o reprezentare aproape abstractă.
Din punct de vedere visual, imaginea este compusă dintr-un amalgam de linii sinusoidale, ce imprimă senzația
multiplicării, asemnea undelor de pe suprafața apei, generând o serie de siluiete de sorginte impresioniste.
Pozițiile lor și fluxul de tușe vibrante ce răzbat suprafața întregii lucrari, produc un efect dinamic asemenea
unei revărsări de ape.
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#81 Cristina Savin

#83 Flavia Pintea

Nut - Luna (2021)

In vivo - Autoconsum (2020)

ulei pe pânză
130 x 80 cm

ulei pe pânză
100 x 100 cm

semnat dreapta jos, cu albastru: C. Savin

semnat dreapta jos,cu roz: Flavia Pintea

Estimare: € 600 – 1.000

Estimare: € 800 – 1.200

(1989, Salonta, Bihor)

(1992, Bacău)

Lucrarea a făcut parte din expoziția
Cristina Savin, ”Geneze Ciclice”, la Galeria
Galateca în perioada 17.09.2021 –
30.09.2021

#84 Ilie Boca

(1937, Botoșana, Suceava)
Portret (1984)

#82 Alexandru Nicoară
(1989, Luduș, Mureș)

ulei pe carton
64.5 x 49 cm

The archive (2014)

semnat și datat dreapta jos, în monogramă, cu gri: B /(19)84

acrilic pe pânză
50 x 60 cm

Estimare: € 600 – 800

semnat dreapta jos, cu brun: A. Nicoară
Estimare: € 250 – 400
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#87 Petre Chirea

(1959, Puieni (Prundu), Giurgiu)
Baroque story (2017)
ulei pe pânză
50 x 60 cm
semnat dreapta jos, cu negru: P. Chirea
Estimare: € 400 – 600
Lucrarea fost expusă la ”Bienala de
Artă Gheorghe Petrașcu”, ediția a XIV,
organizată la Complexul Național Muzeal
”Curtea Domneasca”, Târgoviște, 2018.
Lucrarea este meționată în catalog la
poziția 72.

#88 Maria Bojan

(1947, Câmpia Turzii)
Poveste cu zâne (1987)

#85 Ciprian Romaniuc
(1975, Săveni, Botoșani)

#86 Ioana Palamar

tempera pe hârtie
44 x 31 cm

(1989, Rădăuți)

semnat și datat dreapta jos, cu negru: M. Bojan/ 1987

Protest (2020)

Hidden smile (2018)

Estimare: € 350 – 500

ulei pe pânză
100 x 70 cm

ulei pe pânză
40 x 30 cm

semnat dreapta jos, cu roșu: C. Romaniuc

pe verso semnat și intitulat

Estimare: € 500 – 800

Estimare: € 400 – 600
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#89 Marin Gherasim

#90 Daniel Tufiș

Memoria Absidei (2008)

Fantastic forest (2019)

ulei pe pânză
59 x 49 cm

acrilic pe pânză
120 x 120 cm

semnat și datat dreapta jos, cu initiale: M.S. 2008

semnat dreapta jos, cu roșu: Tufiș

Estimare: € 1.500 – 2.000

Estimare: € 2.000 – 3.000

(1937, Rădăuți, Suceava – 2017, București)
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(1976, Cluj-Napoca)
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#91 Mureșan Onița (Buzilă)

#92 Ion (Nică) Murariu

Popas ( 2010)

Jocuri de primăvară

ulei pe panză
130 x 80 cm

ulei pe pânză
40 x 50 cm

semnat dreapta jos, cu roșu: Oniță M.

semnat dreapta jos, cu violet: I. Murariu

Estimare: € 1.500 – 2.000

Estimare: € 400 – 600

(1965, Rebrișoara, Bistrița Năsăud)

(1922, Dorohoi – 2012, București)

#93 Spiru Chintilă

(1921, Dobrici, Bulgaria – 1985, București)
Natură statică cu flori, farfurie cu pepene și album
“Louvre” (1951)
tempera pe hârtie cașerată pe carton
43 x 38 cm
semnat stânga jos, cu creion: Sp. Chintilă; datat
dreapta jos, cu creion: (19)51
Estimare: € 500 – 800
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#94 Zamfir Dumitrescu

#96 Florin Șuțu

Etajera (2015)

Bărcile pescarilor la apus

ulei pe carton
42 x 30 cm

ulei pe pânză
60 x 60 cm

semnat cu monogramă și codat dreapta jos, cu negru:
ZD/ 2915
Pe verso: etichetă de atelier ce conține detalii tehnice
despre lucrare și codul lucrării ce se regăsește în
semnătură.

semnat cu monogramă dreapta jos, cu brun: F.Ș.

(1946, București – 2021, București)

(1959, Ploiești)

Estimare: € 400 – 700

Estimare: € 500 – 700

#97 Dorel Găină
(1953, Oradea)

#95 Rodica Pandele

Like Marylin

Trandafiri sălbatici (1997)

colaj fotografic imprimat pe pânză
100 x 100 cm

(1924, București – 2009, București)

ulei pe pânză
50 X 73 cm

Estimare: € 700 – 900

semnat stânga jos, cu brun, cu inițiale:
RP
Estimare: € 400 – 600
Stare de conservare: aproape bună.
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#98 Mircea Ciobanu

#99 Tudorița Burlacu

Chip de fetiță

Tradiții - întâmpinare cu pâine și sare (2017)

ulei pe pânză
44.5 x 30.5 cm

ulei pe pânză
49.5 x 41 cm

Estimare: € 600 – 900

semnat și datat stânga jos, cu roșu: Tudorița B./ (20)17

(1950, București – 1991, Geneva, Elveția)

(1991, Chișinău)

Estimare: € 300 – 500

#100 Felix Aftene
(1972, Vaslui)

Visul pescarului (2017)
acuarelă și tuș pe hârtie
58 x 52.7 cm
semnat și datat stânga jos, spre mijloc, cu brun: Felix A., 2017
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Estimare: € 1.200 – 1.500
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#101 Constantin Piliuță

(1929, Botoșani – 2003, București)
Dansator
acuarelă și tuș pe hârtie
40 x 30 cm
semnat dreapta jos, cu negru: P. (cu pahar)
Lucrare confirmată de Smaranda Piliuță.
Estimare: € 400 – 600

#102 Dumitru Ghiaţă Colibaşi

#103 Neculai Ciochină

#104 Amelia Diamandescu Gherasim

(1900, Colibaşi, Mehedinţi – 1980, Bucureşti)

(1933, Burdusaci, Bacău)

Floare de dovleac

Copacul albastru

Euritmie III (2001)

ulei pe carton
24 x 34 cm

ulei pe carton
45 x 35 cm

ulei pe pânză
80 x 70 cm

semnat dreapta jos, cu verde:
Ghiață Colibași

semnat dreapta jos, cu negru: N. Ciochină

semnat dreapta jos, cu inițiale: A.D.G.

Estimare: € 300 – 500

Estimare: € 500 – 700

(1940, Pitesti – 2019, București)

Estimare: € 250 – 400
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#108 Cornel Vana
(1957, Iara (Cluj))

Peisaj la Sucevița (2021)

#105 Dan Crecan
(1955, Bălan, Sălaj)

#107 Rareș Ioan Kerekeș
(1982, Sighișoara)

ulei pe panză
70 x 70 cm

(1949, Valea Călugărească, Prahova)

ulei pe pânză
120 X 100 cm

Turnul Sighișoarei (2021)

semnat și datat stânga jos, cu verde: C.V., 2021

Pomul vieții (2020)

Estimare: € 500 – 700

semnat pe marginea de sus a dulapului, cu auriu:
Dan Crecan

acrilic pe pânză
70 x 50 cm

acril pe pânză
40 x 30 cm

Estimare: € 1.200 – 1.500

intitulat, semnat și datat pe tot cuprinsul lucrării:
Ștefan Pelmuș, 2020, Pomul vieții

Dulap roșu săsesc

Lucrarea este reprodusă, în catalogul: Dan Crecan,
De la magie la tradiție, pag. 46 (Vikart, Auction
House, 2021)
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#106 Ștefan Pelmuș

semnat și datat dreapta jos, cu roșu:
Kerekeș, 2021
Estimare: € 250 – 300

Estimare: € 500 – 700
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#109 Remus Grecu
(1976, Constanța)

Autoportret cu crini (2017)
acrilic pe pânză
81 x 90 cm
Pe verso, semnat și datat: Remus Grecu, 2017
Estimare: € 2.500 – 4.000

#110 Hristu Dumitrescu

#111 Augustin Costinescu

Natură moartă cu buchet de flori

Montmartre (Paris)

ulei pe carton
60 x 50 cm

tuș și pastel gras pe hârtie
50 x 40 cm

semnat stânga jos, cu roșu: Hristu Dumitrescu

semnat și localizat dreapta jos, cu negru:
A. Costinescu, Montmartre, Paris

(1935 - ?)

După Jan Davidszoon de Heem (1606 – 1684)
Estimare: € 450 – 600
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(1943, Lipova, Arad – 2021, București)

necesită restaurare
Estimare: € 200 – 300
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#112 Domide Bălțătescu Casandra
(1989, București)
O nouă zi
ulei pe pânză
70 x 50 cm
semnat și datat dreapta jos, cu alb:
Casandra Domide, 2020
Estimare: € 300 – 400
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de ținut minte...

REGULAMENT
DE LICITATIE
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 Codului
Civil Român 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, online 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, au calitatea 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 pe site-ul www.vikart.ro și va distribui online 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
la sediul Casei de licitaţii Vikart, garantând astfel persoanelor
interesate posibilitatea de a își forma o convingere proprie, directă
și efectivă cu privire la fiecare bun mobil în parte.
3.2. Catalogul publicat pentru licitaţie prevede în mod obligatoriu
preţul de pornire cât și intervalul de estimare a valorii obiectului
supus licitației.
3.3. Imaginile și textele din Catalog sunt supuse legilor dreptului de
autor, acestea neputând fi preluate, copiate, 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 strigăte în ordinea enumerării lor din
catalogul de licitaţie, de către persoana care conduce licitația, numit
Comisar de licitatii, indicând numele artistului, tehnica cât și 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 pe pagina de web și prin alte căi de
publicitate. Cataloagele de licitaţie se pot procura de la sediul Vikart,
se pot descărca gratuit in format Pdf de pe pagina de site, sau se pot
trimite 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 un formular de înregistrare,
vezi secțiunea Contul meu de pe pagina de web.
b. Participarea la licitaţie se poate face online de către persoana care
și-a descărcat aplicația Vikart din AppStore sau GooglePlay și are un
cont activ, sau prin prezența în sala de licitaţie.
c. Comisarul de licitații va striga preţul de pornire, iar persoana/
persoanele interesată/interesate vor licita fie prin paleta virtuală
alocată atomat prin aplicația Vikart, fie ridicând paleta în sală, după
care licitaţia va continua şi licitatorul va striga succesiv prețuri
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 licitatii, 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 online prin aplicația Vikart de licitare
disponibilă în AppStore sau GooglePlay.
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 online prin aplicația Vikart
3. prin telefon
4. în scris.

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
atât prin aplicația Vikart (reintroduce lot) cât și telefonic dacă ai
Contul activ pe pagina web.
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
bună şi diligenta 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
19 % din preţul de adjudecare, în condiţiile în care bunul este
achitat în 7 zile calendaristice de la data incheierii licitației și 21 %
dacă bunul este achitat în 14 zile calendaristice de la încheierea
licitației.
În cazul artei plastice, potrivit legii, se adaugă separat taxa de
timbru a artiștilor plastici, 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 14 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. Plata se efectuează în lei de către rezidenții Români și în
Euro sau USD de către nerezidenți. Obiectul adjudecat se poate
achita în numerar la casieria Casei de Licitații Vikart, prin card
bancar, sau prin transfer bancar:
Banca Transilvania – titular de cont: Casa de licitații Vikart, Cod
fiscal 41545110, RO79
BTRL RON CRT 051 455 2001 (RON) RO29 BTRL EUR CRT 051
455 2001 (EUR) RO33
BTRL USD CRT 051 455 2001 (USD).
7.2. Cumpărătorul va primi documentele fiscale care se emit
conform legislației din România.

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 obligat să îl preia de la sediul
Casei de licitaţii Vikart în termen de 14 zile calendaristice de la
primirea plăţii.
8.4. SOLICITARE : În cazul in care cumpărătorul solicită în mod
expres ca bunul adjudecat sa fie trimis pe teritoriul România sau în
Europa, Statele Unite ale Americii, Canada, acesta va suporta toate
taxele aferente serviciilor de curierat.
8.5. 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.
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