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#1
Icoană “Maica Domnului cu Pruncul” școală rusă, sfârșitul sec. XIX
#2
Icoană ”Năframă Sfintei Veronica și Chipurile Maicii Domnului”școală rusă,
sfârșit de sec. XIX
#3
Icoană “Răstignirea lui Iisus”, patru scene din viața lui Iisus și a Mariei și patru Sfinți,
școală rusă, jumătatea sec. XIX
#4
Icoană cu patru scene, “Maica Domnului cu Pruncul, Maica Domnului Vindecătoarea,
Sf. Gheorghe omorând balaurul, Arhanghel cu Năframa Sf. Veronica” școală rusă, a doua jumătate
a sec. XIX
#5
Icoană cu patru scene “Rugul aprins, Maica Domnului cu Pruncul, Rugăciunea unui
Sfânt Cneaz către Maica Domnului și Sfântul Vladimir”, școală rusă, mijloculul sec. XIX
#6
Icoană pe lemn, ”Sfântul Nicolae”, școală rusească, jumătatea sec. XIX
#7
Adriana Boerescu - Coborârea de pe cruce (2003)
#8
Tatiana Nichita - Icoană ”Înălțarea”
#9
Icoană pe sticlă, “Cei trei Ierarhi”
#10
Ștefan Pelmuș - Iconostas (2010)
#11
Dumitru Macovei - Păzitor de capre la Tescani (2019)
#12
Milița Pătrașcu - Regina Maria (Proiect de statuie)
#13
Sabin Bălașa - Portret de adolescentă (1954)
#14
Sabin Bălașa - Portret de tânăr (1954)
#15
Ştefan Câlţia - Casa albastră III (2021)
#16
Ştefan Câlţia - Peștele cu aripi (2020)
#17
Ioan Pârvan - Muză
#18
Ioan Pârvan - Arlechin
#19
Ion Irimescu - Fetița cu minge
#20
Gabriel Caloian - Emisar sanitar
#21
Georges Mazilu - Dansatori cu acordeonist
#22
Ion Iancuț - Inorogul plutitor
#23
Ion Iancuț - Întoarcerea fiului risipitor
#24
Petre Velicu - Personaj (1988)
#25
Laura Covaci - Basm crud - Decolare
#26
Valeriu Gonceariuc - Chioșcul cu muzică (2016)
#27
Ion Grigore - Zmeul tricolor (1976)
#28
Tia Peltz - Frații
#29
Tia Peltz - Copii de la țară
#30
Dan Crecan - Zborul
#31
Andreia Cismașiu - The Cage (2020)
#32
Sorin Purcaru - Fata carte (2021)
#33
Ana Rus - S.O.S Ecologie
#34
Iosif Steurer - Iarna în sat
#35
Augustin Costinescu - Iarna pe uliță (1987)
#36
Ghelman Lazăr - Lacul Zürich (1938)
#37
Constantin Artachino - Plajă însorită
#38
Gheorghe Petraşcu - Golf la Balcic (1916)
#39
Constantin Piliuță - Vase cu flori
#40
Ion Musceleanu - Vasul verde
#41
Felix Aftene - Dresorul (ciclul Blue Word, 2019)
#42
Augustin Costinescu - Nud cu vioară (2005)
#43
Vladimir (Mirel) Zamfirescu - Nud la pozat
#44
Horia Bernea - Pădure la Văratic (1974)
#45
Sorin Ilfoveanu - Peisaj din Valea Popii (2001)
#46
Sorin Ilfoveanu - Levant (2017)
#47
Samuel Mützner – Portret
#48
Theodor Pallady - Autoportret
#49
Ghelman Lazăr - Marama roz (1925)
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Rudolf Schweitzer-Cumpăna - Portret de fetiță
Ion Irimescu - Fata cu clepsidra (1983)
Ion Irimescu - Maternitate
Lucian Smău - Dialog (2021)
Paul Scorțescu - Bărci la Saint - Tropez I
Paul Scorțescu - Bărci la Saint - Tropez II
Rudolf Negely - Barcă la chei
Octavian Angheluță - Plajă la Veneția
Nicolae Tonitza - Printre valurile mării (1927)
Constantin Petrescu Dragoe - Bărci în Bretania (1930)
Ştefan Popescu - Pescari la mal
Constantin Petrescu Dragoe - Bărci în port la Concarneau
Sorin Adam - Veneția (2008)
Maria Jarda - Podul Rialto - Veneția (2021)
Dragoș Vițelaru - Farul din Constanța (2008)
Ion Pacea - Peisaj la 2 Mai
Florin Niculiu - Acoperișuri (1972)
Liviu Suhar - Fructe și legume (2012)
Cristian Paraschiv - Murături
Iacob Lazăr - Deltă (2000)
Iacob Lazăr - Casa cu acoperișul albastru (2001)
Gheorghe Vânătoru - Grădina botanică din Cluj (1966)
Ion Grigore - Satul văzut din pădure (2005)
Tia Peltz - Fetița (1969)
Sorin Dumitrescu Mihăiești - Games (2015)
Constantin Petrescu Dragoe - Breton cu butoi (1931)
Constantin Petrescu Dragoe - Moș Ion din Bucovina (1939)
Catul Bogdan - La lucru
Neculai Hilohi - Ghila - fetița mongoleză
Cornel Vana - Ora de muzică (2021)
Dan Hatmanu - Pași de flamenco
Rudolf Schweitzer Cumpăna - Portret de bătrână
Rudolf Schweitzer-Cumpăna - Sacagiul
Rudolf Schweitzer-Cumpăna - Stradă la Sighișoara (1928)
Rudolf Schweitzer Cumpăna - Case
Tudor N. Pupezescu - Natură statică cu ștergar (1935)
Jean Alexandru Steriadi - Masa pescarului [cca.1932-1935]
Ilie Boca - Maternitate (2006)
Ștefan Pelmuș - Simbolul credinței (2018)
Mihai Chiuaru - Interior (2020)
Manuell Mănăstireanu - Portretul lui Brâncuși (2021)
Andrei Damo - Hiram
Florin Petrachi - My blue soul
Corneliu Medrea - Pioșenie
Marcel Guguianu – Portretul poetului Mihai Eminescu
Marcel Guguianu - Ciocârlia
Marcel Guguianu - Nud
Marcel Guguianu - Salomeea I
Marcel Guguianu - Pietă
Floriana Hristudor Hilohi - Vameșul nopții (2000)
Sorin Purcaru - Cavalcadă (2019)
Spiru Vergulescu - Natură statică cu pocal (1984)
Gino Ștefan - Eleganță
Constantin Tofan - Nud (2014)
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Ipolit Strâmbu - La scăldat (1919)
Vasile Mureșan Murivale - Personaje (1991)
Paul Miracovici - Măgărușul de la Balcic
Vasile Blendea - Popas
Gabriel Catrinescu - Odinioară, Piața Teatrului Național (2006)
Cristina Savin - Floarea vieții - Creatura (2021)
Luigi Puiu - Again & Again (2021)
Hrandt Avachian - Paharul cu zambile (1980)
Horea Paștina - Trandafir (2019)
Rareș Pantea - Tablou cu portocale
Rodica Toth Poiată - Confesiuni
Constantin Isachie Popescu – Luminiș
Mircea Ciobanu - Apus de soare
Paul Gherasim - Țarină (2004)
Aurel Nedel - Natură statică cu fructe și cană
Traian Brădean - La masa de șah (1970)
Rudolf Schweitzer - Cumpăna - Atitudini (1920)
Mihai Sârbulescu - Țărăncuță la Pasărea (2004)
Samuel Mützner - Peisaj citadin
Nicolae Comănescu - Văzul și privirea - Căderea (1994)
Constantin Dipșe - Masă câmpenească
Nicolae Pătru - Iarna în sat (1979)
Partog (Petre) Vartanian - Peisaj cu minaret
Alina Gherasim - Rodia (2015)
Ioan Dorin Galea - Cinci elemente (2005)
Ion Popescu Negreni - Brutarii
Partog (Petre) Vartanian - Târgovețe
Eugen Raportoru - Cafeneaua veche (2008)
Nicu Enea - Case în Valea Arinilor
Sorin Adam - Bărci în Deltă
Lucian George Păiș - Primăvară, Vară, Toamnă, Iarnă 2 (2017)
Vasile Grigore - Plajă
Corneliu Vasilescu - Compozitie abstractă
Corneliu Vasilescu - Vase în port
Eugen Sorin Petrușel - Acoperișuri la Veneția
Martina Grigoriță - Pădure (2021)
Iosif Steurer - După dezgheț
Vasie Grigore - Nud pe fond galben
Vasile Grigore - Nud la pozat
Vasile Grigore - Cuplu (1998)
Ion Musceleanu - lori în vas albastru (1974)
Dan Ialomițeanu - Masă cu fructe și flori
Constantin Isachie Popescu - Peisaj de toamnă in Herăstrău
Gheorghe Zamfir - Marea Neagră
Gheorghe Zamfir - Dansatorii siniștrii (2020)

#1 Icoană “Maica Domnului cu Pruncul” școală rusă, sfârșitul sec. XIX
ulei pe lemn cu o cladă din alamă argintată și email policrom
31.5 x 27 cm
Estimare: € 1.500 – 2.000
10

#2 Icoană ”Năframă Sfintei Veronica și Chipurile Maicii Domnului”școală rusă, sfârșit de
sec. XIX
ulei pe lemn
56.5 x 43 cm
Estimare: € 1.500 – 2.000

11

#3 Icoană “Răstignirea lui Iisus”, patru scene din viața lui Iisus și a Mariei și patru
Sfinți, școală rusă, jumătatea sec. XIX
tempera pe lemn și foiță de aur, crucifix din alamă cu urme de email policrom
44 x 38 cm
Estimare: € 1.800 – 2.000

12

#4 Icoană cu patru scene, “Maica Domnului cu Pruncul, Maica Domnului Vindecătoarea,
Sf. Gheorghe omorând balaurul, Arhanghel cu Năframa Sf. Veronica” școală rusă, a doua
jumătate a sec. XIX
tempera și foiță de aur pe lemn
35.5 x 30 cm
Estimare: € 700 – 900

13

#5 Icoană cu patru scene “Rugul aprins, Maica Domnului cu Pruncul, Rugăciunea unui
Sfânt Cneaz către Maica Domnului și Sfântul Vladimir”, școală rusă, mijloculul sec. XIX
tempera și foiță de aur pe lemn
35.5 x 30 cm
Estimare: € 700 – 900
14

#6 Icoană pe lemn, ”Sfântul Nicolae”, școală rusească, jumătatea sec. XIX
tempera și foiță de aur pe lemn
29 x 25.5 cm
Estimare: € 800 – 1.000
15

#7 Adriana Boerescu

#8 Tatiana Nichita

Coborârea de pe cruce (2003)

Icoană ”Înălțarea”

pigment cu ou pe hârtie
68 x 48 cm

tempera pe lemn și foiță de aur
80 x 55 cm

Pe verso: inscripții olografe

Estimare: € 500 – 800

Estimare: € 400 – 700

#9 Icoană pe sticlă, “Cei trei Ierarhi”
tempera și foiță de aur pe sticlă
60 x 50 cm

16

Estimare: € 500 – 700

17

#11 Dumitru Macovei
(1953, Bacău)

#10 Ștefan Pelmuș

(1949, Valea Călugărească, Prahova)
Iconostas (2010)
ulei pe pânză
92.5 x 63.5 cm
datat, semnat, pe latura de jos: 2010 Pelmuș

Păzitor de capre la Tescani (2019)
ulei pe pânză
98 x 100 cm
semnat și datat dreapta jos, cu roșu: Macovei 2019
Pe verso: inscripții olografe
Estimare: € 1.600 – 2.000

Estimare: € 1.200 – 1.500

18

19

#12 Milița Pătrașcu

(1892, Chişinău – 1976, Bucureşti)
Regina Maria (Proiect de statuie)
bronz patinat și marmură neagră
62 x 15 x 25.5 cm
semnat cu monogramă și numerotat pe bază: MP
exemplarul 1/3
Estimare: € 1.500 – 2.500

20

Milița Petrașcu s-a născut pe 31 decembrie 1892 în
Chișinău, numele la naștere fiind Melania Nicolaevici
și s-a stins din viață la București pe 25 ianuarie 1975
la vârsta de 83 de ani. A absolvit Școala de Arte
Plastice „Stroganov” din Moscova, Academia de
Arte Frumoase din München, Facultatea de Litere și
Filozofie a Institutului „Bestujev” din Sankt Petersburg;
a lucrat și a studiat alături de Constantin Brâncuși,
Wassily Kandinsky, Alexei von Jawlensky, Henri Matisse
și Antoine Bourdelle. A făcut parte din mișcările
avangardei românești și europene, iar în 1927, la doi
după ce se stabilește la București, realizează mozaicul
fântânii Miorița din București. Portretele reprezintă
un capitol important în creația Miliței Petrașcu, mai
ales după epuizarea fazei avangardiste în jurul anului
1930. Într-un mediu artistic în care sculptorii de talent
nu lipseau, ea se impune și devine o portretistă foarte
solicitată.
Sunt cunoscute relațiile de amiciție ale Miliței Petrașcu
cu Regina Maria, care i-a pozat pentru un portret și
pentru un monument – ambele publicate frecvent în
epoca interbelică, apoi numai în câteva lucrări – cartea
lui Victor Crăciun „Milița Petrașcu – statuia nefăcută”,
precum și în câteva studii ale Ioanei Vlasiu. După 1990
sculptura a fost reintegrată în circuitul portretelor
excepțioanle realizate de Milița Patrașcu, considerată
cel mai important sculptor – femeie din secolul XX
și unul dintre cei mai mari portretiști ai sculpturii
românești.

#13 Sabin Bălașa

#14 Sabin Bălașa

Portret de adolescentă (1954)

Portret de tânăr (1954)

cărbune pe carton subțire
21 x 17.5 cm

cărbune pe carton subțire
24 x 18.5 cm

semnat și datat dreapta jos, cu cărbune:
Sabin Bălașa 1954

semnat și datat dreapta jos, cu cărbune:
Sabin Bălașa 1954

Estimare: € 200 – 400

Estimare: € 200 – 400

(1932, Olt – 2008, București)

(1932, Olt – 2008, București)

21

#17 Ioan Pârvan

(1950, Bucureşti – 1998, București)
Muză
bronz
50.5 x 16 x 7 cm
Estimare: € 1.000 – 1.500

#15 Ştefan Câlţia

#16 Ştefan Câlţia

Casa albastră III (2021)

Peștele cu aripi (2020)

serigrafie pe hârtie
42 x 32 cm

serigrafie pe hârtie
45 x 33.5 cm

numerotat, intitulat, semnat și datat central jos,
cu creion: 140/300 serigrafie „Casa albastră III”
2021 Câlția

numerotat, intitulat, semnat și datat central jos,
cu creion: 284/300 serigrafie ”Peștele cu aripi”
2020 Câlția

Estimare: € 300 – 500

Estimare: € 300 – 500

(1942, Braşov)

22

(1942, Braşov)
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#19 Ion Irimescu

(1903, Preuțești, Suceava – 2005, Fălticeni)
Fetița cu minge
bronz
38 x 16 x 16 cm
semnat la bază: Ion Irimescu
Estimare: € 1.200 – 1.500

#18 Ioan Pârvan

(1950, Bucureşti – 1998, București)
Arlechin
bronz
58.5 x 23.5 x 17 cm
24

Estimare: € 1.200 – 1.800

25

#20 Gabriel Caloian
(1979, Brașov)

Emisar sanitar
marker și acrilic pe pânză
100 X 80 cm
semnat dreapta jos, cu monogramă, cu bleu: GC
Estimare: € 1.200 – 1.500

#21 Georges Mazilu

(1951, Vânjuleț, Mehedinți)
Dansatori cu acordeon
acril și tuș pe hârtie
38 x 51.5 cm
semnat stânga jos, cu tuș negru: Mazilu

26

Estimare: € 4.000 – 6.000

27

#22 Ion Iancuț

#23 Ion Iancuț

Inorogul plutitor

Întoarcerea fiului risipitor

pastel pe hârtie
70 X 50 cm

bronz
30.5 x 12 x 9 cm
cu scoclu: H = 34.5 cm

(1950, Răducăneni, Iași)

semnat stânga jos, cu albastru:
Iancuț
Estimare: € 900 – 1.200

28

(1950, Răducăneni, Iași)

semnat, jos, în spate: IANCUȚ
Estimare: € 1.200 – 1.800

29

#25 Laura Covaci
(1964, București)

Basm crud - Decolare
tehnică mixtă pe aluminiu
(pictură și modelare digitală;
imprimare pe hârtie Kodak
Endura)
85 x 87 cm
Estimare: € 1.500 – 2.500

Personaj (1988)

„Avem ocazia să trăim într-o perioadă de schimbări extraordinare în civilizația noastră. Nouăzeci la sută din
descoperirile științifice și tehnologice ale omenirii au avut loc în a doua jumătate a secolului al XX-lea – materia
primă care conduce această lume nouă este creativitatea pură. Laura Covaci pictează viitorul folosind inteligența
artificială, roboții, umanoizii și extratereștrii unui univers fenomenal. Ea ne face să înțelegem câmpul enorm al
inteligenței umane și posibilitățile sale incredibile. Ea este minunata creatoare a unui univers de artă plastică care
ne trage sufletul, o artistă profundă care a ieșit rănită din urâciunea comunistă care ne face să vedem viitorul
haotic al civilizației noastre prin inteligență și îndrăzneală „.

ulei pe lemn
diametru: 19 cm

Pierre Cornette de Saint Cyr
Paris / Palais de Tokio

#24 Petre Velicu
(1950, București)

semnat și datat lateral dreapta, în spate: P. Velicu 1988
Estimare: € 300 – 500

30

31

#26 Valeriu Gonceariuc
(1941, Ungheni, Moldova)

Chioșcul cu muzică (2016)
acril pe pânză
40 x 50 cm
semnat dreapta jos, cu verde: Gonceariuc
Pe verso: inscripții olografe
Estimare: € 600 – 900

#27 Ion Grigore

(1940, Corni, Suceava – 2016, București)
Zmeul tricolor (1976)
ulei pe pânză
34 x 38.5 cm
semnat și datat, dreapta jos, cu roșu:
Ion Grigore 1976
Estimare: € 500 – 800

32

#28 Tia Peltz

#29 Tia Peltz

Frații

Copii de la țară

tempera pe hârtie
35 x 25 cm

tempera pe carton subțire
35 x 24.5 cm

Pe verso: inscripții olografe

Pe verso: inscripții olografe

Estimare: € 350 – 500

Estimare: € 250 – 350

(1923, București – 1999, București)

(1923, București – 1999, București)

33

#30 Dan Crecan

#31 Andreia Cismașiu

Zborul

The Cage (2020)

acril pe pânză
90 x 90 cm

acril pe pânză
80 x 80 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Crecan

semnat și datat, stânga jos, cu alb, cu monogramă:
AC 2020

(1955, Bălan, Sălaj)

Estimare: € 800 – 1.200

(1979, Turda, Cluj)

Estimare: € 600 – 800

Lucrarea este reprodusă, în catalogul expoziției:
Dan Crecan, „De la magie la tradiție”, pag. 36
(Vikart, Auction House, 2021)

34

35

#32 Sorin Purcaru
(1971, Galați)

Fata carte (2021)
bronz cizelat
43 x 22 x 31 cm
semnat și datat dreapta jos,
la bază: S. Purcaru 2021
Estimare: € 1.900 – 2.500

#33 Ana Rus
(1947, Cluj)

S.O.S Ecologie
alamă patinată cu soclu de travertin
75.5 x 22 x 18 cm
semnat jos la bază: A Rus
Estimare: € 2.000 – 3.000
36

37

#34 Iosif Steurer

#36 Ghelman Lazăr

Iarna în sat

Lacul Zürich (1938)

ulei pe carton
68 x 98 cm

pastel pe carton subțire
42 x 62 cm

semnat dreapta jos, cu gri: I. Steurer

semnat, localizat și datat dreapta jos,
cu negru: G. Lazar; Zürich; 1938

(1885, Viena – 1971, Bucureşti)

Necesită o ușoară curățare.
Estimare: € 1.000 – 1.500

Estimare: € 700 – 900

#35 Augustin Costinescu

#37 Constantin Artachino

Iarna pe uliță (1987)

Plajă însorită

ulei pe carton
30 x 40 cm

ulei pe carton
29 x 45 cm

semnat și datat dreapta jos, cu gri:
A. Costinescu (19)87
Pe verso: inscripții olografe

semnat dreapta jos, cu brun:
C. Artachino

(1943, Lipova, Arad – 2021, București)

Estimare: € 500 – 700

38

(1887, Galați – 1976, București)

(1870, Giurgiu – 1954, Bucureşti)

Estimare: € 600 – 900

39

#38 Gheorghe Petraşcu

(1872, Tecuci, Galați – 1949, Bucureşti)
Golf la Balcic (1916)
ulei pe pânză
40 X 61 cm
semnat și datat dreapta jos, cu negru: G. Petrașcu (1)916
Estimare: € 21.000 – 30.000

40

41

#39 Constantin Piliuță

(1929, Botoșani – 2003, București)
Vase cu flori
ulei pe pânză
70 x 50 cm
semnat stânga jos, cu negru:
C. Piliuță
Estimare: € 3.000 – 5.000

#40 Ion Musceleanu

(1903, Caracal – 1997, București)
Vasul verde
ulei pe pânză lipită pe carton
46 x 37.3 cm
Estimare: € 700 – 1.000

Lucrare confirmată de Smaranda Piliuță.
42

43

#41 Felix Aftene
(1972, Vaslui)

Dresorul (ciclul Blue Word, 2019)
acrilic pe pânză
70 x 70 cm
semnat și datat pe latura de jos, cu brun: Felix Aftene (2)019
Estimare: € 4.500 – 9.000

44

#42 Augustin Costinescu

(1943, Lipova, Arad – 2021, București)
Nud cu vioară (2005)
ulei pe pânză
70 x 50 cm
semnat și datat stânga jos, cu roșu: A. Costinescu 2005
Pe verso: inscripții olografe
Estimare: € 1.200 – 1.500

45

#43 Vladimir (Mirel) Zamfirescu
(1936, Ploiești – 2020, București)
Nud la pozat
ulei pe pânză
27.5 x 46 cm

#44 Horia Bernea

semnat dreapta jos, cu ințiale, cu alb: VMZ

(1938, București – 2000, Paris)

Estimare: € 2.000 – 3.000

Pădure la Văratic (1974)
ulei pe pânză
60 x 81.5 cm
semnat și datat stânga jos, cu negru: HB, 9. 74

46

Estimare: € 5.000 – 8.000

47

#46 Sorin Ilfoveanu

(1946, Câmpulung Muscel, Argeș)
Levant (2017)
acuarelă, tuș și creion pe hârtie
59 x 49 cm
semnat și datat dreapta sus, cu negru:
Ilfoveanu 2017
Estimare: € 1.000 – 1.500

#45 Sorin Ilfoveanu

(1946, Câmpulung Muscel, Argeș)
Peisaj din Valea Popii (2001)
ulei pe pânză
70 x 100 cm

Lucrarea a făcut parte din expoziția: „Ilfoveanu 2020”, itinerantă la Muzeele Naționale de Artă din Cluj,
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” – Iaşi şi Muzeul Naţional Brukenthal – Sibiu și figurează în catalogul
„Ilfoveanu 2020”, la pagina 47.

semnat și datat dreapta sus, cu negru: Ilfoveanu 2001
Pe verso: dedicație olografă
Estimare: € 2.000 – 3.000
48
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#49 Ghelman Lazăr

(1887, Galați – 1976, București)

#47 Samuel Mützner

(1884, București – 1959, București)

#48 Theodor Pallady

(1871, Iași – 1956, București )

Portret

Autoportret

cărbune pe hârtie
43 x 30 cm

creion și acuarelă pe carton subțire
31 x 24.5 cm

semnat stânga jos, cu negru: Mützner

semnat dreapta jos, cu monogramă: TP; dedicat și
datat indescifrabil

Estimare: € 400 – 600

50

Marama roz (1925)
pastel pe hârtie
44 x 42.5 cm
semnat și datat dreapta jos, cu negru: G. Lazar; (19) 25
Estimare: € 500 – 800

Estimare: € 1.500 – 2.500

51

#51 Ion Irimescu

(1903, Preuțești, Suceava – 2005, Fălticeni)
Fata cu clepsidra (1983)
bronz cizelat
71 x 39 x 44 cm
semnat lateral dreapta, la bază:
Ion Irimescu; semnat stânga jos, cu
monograma artistului și datat, 1983
Estimare: € 5.000 – 7.000

#50 Rudolf Schweitzer-Cumpăna
(1886, Pitești – 1975, București)
Portret de fetiță
ulei pe carton
35 x 32 cm

Lucrarea a participat la expoziția retrospectivă
Rudolf Schweitzer-Cumpăna organizată de Muzeul
de Artă al R.S.R. în anul 1986; cat. nr. 87; Colecția E.
Galatheea Schweitzer-Cumpăna; expoziția Portretul
în colecțiile particulare de artă, 7-27 aprilie 1994
– sub titlul “Bălăioara”, colecția Zoe Apostolache –
Stoicescu; (eticheta de participare se află pe verso)

semnat dreapta jos, cu negru: Schweitzer – Cumpăna
Provenință: din colecția familiei Cumpăna
Estimare: € 3.500 – 4.500
52
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#52 Ion Irimescu

(1903, Preuțești, Suceava – 2005, Fălticeni)
Maternitate
bronz cizelat și patinat
72 x 28 x 12 cm
Estimare: € 2.500 – 3.500

#53 Lucian Smău

(1967, Buhuși, Bacău)
Dialog (2021)
marmură și bronz
54 x 20 cm
semnat și datat la bază, în spate:
Smău (20)21
Estimare: € 2.500 – 3.500
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#56 Rudolf Negely

(1883, Sopron, Ungaria – 1950, ?)
Barcă la chei
ulei pe pânză
40.5 x 50.5 cm
semnat dreapta jos, cu negru:
Negely
Estimare: € 1.000 – 1.400

#57 Octavian Angheluță

(1904, Brăila – 1993, București)

#54 Paul Scorțescu

#55 Paul Scorțescu

(1895, Iași – 1977, Paris)

Plajă la Veneția

Bărci la Saint - Tropez I

Bărci la Saint - Tropez II

ulei pe carton
41 x 33 cm

ulei pe carton
41.5 X 33 cm

ulei pe carton
45 x 62 cm

Estimare: € 1.400 – 1.800

semnat dreapta jos, cu negru: Scorțesco

semnat stânga jos, cu brun:
O. Angheluță
Pe verso: inscripții olografe

Estimare: € 1.400 – 1.800

Estimare: € 1.000 – 1.500

(1895, Iași – 1977, Paris)
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#58 Nicolae Tonitza

#60 Ştefan Popescu

Printre valurile mării (1927)

Pescari la mal

acuarelă și creion pe hârtie
17 x 14 cm

tuș și acuarelă pe hârtie
19 x 28.5 cm

semnat stânga jos, cu negru: Tonitza
Pe verso: inscripții olografe

semnat stânga jos, cu negru: Șt. Popescu

(1886, Bârlad – 1940, Bucureşti)

Estimare: € 700 – 1.000

(1872, Finţeşti, Buzău – 1948, Bucureşti)

Estimare: € 300 – 500

#61 Constantin Petrescu Dragoe

(1887, Gura Sărăţii, Buzău – 1937, București)
Bărci în port la Concarneau

#59 Constantin Petrescu Dragoe

(1887, Gura Sărăţii, Buzău – 1937, București)

ulei pe pânză
45 x 54 cm

Bărci în Bretania (1930)

Estimare: € 1.000 – 1.500

acuarelă și cărbune pe hârtie
45 x 59 cm
semnat, datat, localizat, stânga jos, cu negru:
C. Petrescu Dragoe 1930; Concarneau
Estimare: € 450 – 600
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#63 Maria Jarda

(1981, Pașcani, Iași )
Podul Rialto - Veneția (2021)
ulei pe pânză
100 x 75 cm
semnat dreapta jos, cu roșu:
Jarda
Estimare: € 800 – 1.200

#62 Sorin Adam
(1968, Ploiești)

Veneția (2008)
ulei pe pânză
60 x 70 cm
semnat stânga jos, cu alb: Sorin Adam
Estimare: € 800 – 1.200
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#64 Dragoș Vițelaru

(1951, Giurgiu – 2009, București)
Farul din Constanța (2008)
ulei pe pânză
120 x 120 cm
semnat și datat dreapta jos, cu roșu, cu inițiale:
D.V. (20)08

#65 Ion Pacea

Estimare: € 2.000 – 3.000

Peisaj la 2 Mai

(1924, Stenimachos, Grecia – 1999, București)

ulei pe carton
48 x 69 cm
semnat dreapta jos, cu brun: Pacea
Estimare: € 1.100 – 1.500
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#66 Florin Niculiu

#68 Cristian Paraschiv

Acoperișuri (1972)

Murături

acuarelă pe hârtie
47 x 60 cm

ulei pe pânză
120 x 80 cm

semnat și datat dreapta jos, cu creion:
F. Niculiu 1972

Pe verso: inscripții olografe

(1928, Hudeşti, Botoşani – 1997, București)

Estimare: € 500 – 700

(1953, București)

Estimare: € 2.000 – 3.000

#67 Liviu Suhar

(1943, Iacobeni, Suceava)
Fructe și legume (2012)
ulei pe pânză
50 x 70 cm
semnat și datat, dreapta jos, cu galben:
L. Suhar 2012
Estimare: € 2.000 – 2.500
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#69 Iacob Lazăr

(1931, Trifeşti, Neamţ)
Deltă (2000)
ulei pe pânză
33 x 46 cm
semnat stânga jos, cu galben: Iacob Lazăr
Pe verso: inscripții olografe: semnat,
intitulat, datat.
Estimare: € 600 – 900

#70 Iacob Lazăr

(1931, Trifeşti, Neamţ)
Casa cu acoperișul albastru (2001)
ulei pe pânză lipită pe carton
50 x 41 cm
semnat stânga jos, cu brun: Iacob Lazăr
Pe verso: inscripții olografe
Estimare: € 700 – 1.000

#71 Gheorghe Vânătoru

(1908, Oltenița, Călărași – 1983, București)
Grădina botanică din Cluj (1966)
ulei pe pânză
50 x 60.5 cm
semnat și datat dreapta jos, cu galben – verzui: Gng. V, (19)66
66

Estimare: € 2.000 – 3.000
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#72 Ion Grigore

(1940, Corni, Suceava – 2016, București)
Satul văzut din pădure (2005)
ulei pe pânză
50 x 73 cm
semnat dreapta jos, cu negru: Grigore
Pe verso: inscripții olografe
Estimare: € 1.000 – 1.400

#73 Tia Peltz

(1923, București – 1999, București)
Fetița (1969)
tempera și ulei pe carton subțire
63 x 45 cm
semnat și datat stânga jos, cu negru: Tia Peltz (1)969
Estimare: € 500 – 800

#74 Sorin Dumitrescu Mihăiești
(1961, Mihăești, Argeș)
Games (2015)
acril pe pânză
100 x 78 cm
semnat și datat stânga jos, cu gri:
S. Dumitru (20)15
Estimare: € 1.500 – 2.000
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#75 Constantin Petrescu Dragoe

#76 Constantin Petrescu Dragoe

Breton cu butoi (1931)

Moș Ion din Bucovina (1939)

cărbune și acuarelă pe hârtie
62 x 39 cm

cărbune și acuarelă pe hârtie
59 x 45.5 cm

#77 Catul Bogdan

semnat și datat dreapta jos, cu negru:
C. Petrescu Dragoe 1931

semnat, localizat, datat, dreapta jos, cu negru:
C. Petrescu Dragoe; Iacobeni 1939

La lucru

Estimare: € 450 – 600

Estimare: € 500 – 700

ulei pe carton
40 x 46 cm

(1887, Gura Sărăţii, Buzău – 1937, București)

70

(1887, Gura Sărăţii, Buzău – 1937, București)

Lucrarea a facut parte din Expoziția „C. Petrescu
Dragoe – Pictură, Grafică” de la Muzeul județean
Buzău, martie-aprilie 1973, poz. catalog 39., pag. 20

(1897, Colmar, Franţa – 1978, Bucureşti)

dublu semnat, stânga jos, cu inițiale, cu negru: CB; stânga sus, cu inițiale, cu creion: CB
Estimare: € 600 – 900
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#80 Dan Hatmanu

(1926, Scobinți – 2018, Iași)
Pași de flamenco
ulei pe pânză
80 x 58 cm
semnat dreapta jos, cu gri:
Dan Hatmanu
Estimare: € 1.200 – 2.000

#78 Neculai Hilohi

(1930, Răcăuți, Bacău – 2017, București)

#79 Cornel Vana
(1957, Iara (Cluj))

Ghila - fetița mongoleză

Ora de muzică (2021)

ulei pe pânză
65 x 54 cm

ulei pe pânză
70 x 70 cm

semnat stânga sus, cu verde: Hilohi

semnat și datat dreapta jos, cu alb: C. Vana 2021

Estimare: € 800 – 1.200

Estimare: € 500 – 700
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#81 Rudolf Schweitzer Cumpăna
(1886, Pitești – 1975, București)
Portret de bătrână
ulei pe carton
62 x 43.5 cm
semnat dreapta jos, cu roșu:
Schweitzer – Cumpăna
Estimare: € 2.800 – 3.500

#82 Rudolf Schweitzer-Cumpăna

Provenință: din colecția familiei Cumpăna

Sacagiul

Lucrarea a participat la expoziția retrospectivă
Rudolf Schweitzer – Cumpăna, organizată de Muzeul
de Artă al R.S.R. în anul 1986; cat. nr. 54; (eticheta de
participare se află pe verso).

(1886, Pitești – 1975, București)

Provenință: din colecția familiei Cumpăna
Lucrarea a participat la expoziția retrospectivă Rudolf Schweitzer-Cumpăna, organizată de Muzeul de Artă al
R.S.R. în anul 1986; cat. nr. 52 (eticheta de participare se află pe verso).

ulei pe carton
70 x 100 cm
semnat dreapta jos, cu negru:
Schweitzer – Cumpăna
Estimare: € 10.000 – 15.000
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#83 Rudolf Schweitzer-Cumpăna
(1886, Pitești – 1975, București)
Stradă la Sighișoara (1928)
ulei pe carton
23.8 x 29.3 cm
semnat stânga jos, cu negru: Schweitzer – Cumpăna
Provenință: din colecția familiei Cumpăna
Pe verso: intitulat, semnat și datat cu brun: Stradă la Sighișoara; R. Schweitzer-Cumpăna 1928;
– schița unei compoziții cu personaje, în creion.
Estimare: € 1.500 – 2.500
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#84 Rudolf Schweitzer Cumpăna
(1886, Pitești – 1975, București)
Case

Lucrarea a participat la expoziția retrospectivă
Rudolf Schweitzer – Cumpăna, organizată de
Muzeul de Artă al R.S.R. în anul 1986; cat. nr.
89; Colecția Nicolae Popescu; (eticheta de
participare se află pe verso).

ulei pe carton
96.5 x 66 cm
semnat dreapta jos, cu negru: Schweitzer
Estimare: € 1.800 – 2.500
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#85 Tudor N. Pupezescu

#87 Ilie Boca

Natură statică cu ștergar (1935)

Maternitate (2006)

ulei pe carton
58 x 49 cm

ulei pe lemn
81 x 59.5 cm

semnat și datat stânga jos, cu roșu: P. N. Tudor (1)935

semnat și datat dreapta jos,
cu inițiale, cu orange: IB (20)06

activ în sec. XX

Estimare: € 400 – 600

(1937, Botoșana, Suceava)

Estimare: € 800 – 1.200

#86 Jean Alexandru Steriadi

(1880, Bucureşti – 1956, Bucureşti)
Masa pescarului [cca.1932-1935]
ulei pe lemn
40.5 x 60 cm
semnat dreapta jos, cu roșu:
Jean Al. Steriadi
Estimare: € 1.600 – 2.500
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#88 Ștefan Pelmuș

(1949, Valea Călugărească, Prahova)
Simbolul credinței (2018)
ulei și foiță de aur pe lemn
46.5 x 36 cm
semnat și datat dreapta jos, cu roșu,
cu monogramă: S.P./2018

#89 Mihai Chiuaru

Estimare: € 600 – 800

Interior (2020)

(1951, Ceahlău, Neamț )

acril pe pânză, culori bossner și colaj foto
80 x 80 cm
semnat și datat dreapta sus, cu negru: M. Chiuaru 2020
Pe verso: inscripții olografe
80

Estimare: € 900 – 1.200

81

#92 Florin Petrachi
(1988, Hârlău, Iași)
My blue soul
ulei pe pânză lipită pe carton
50 x 70 cm cm
Pe verso: inscripții olografe:
datat, semnat, localizat:
2021; Petrachi; Paris
Estimare: € 2.000 – 3.000

#90 Manuell Mănăstireanu

#91 Andrei Damo

Portretul lui Brâncuși (2021)

Hiram

acril pe pânză
80 x 50 cm

ulei pe pânză
65 x 54 cm

semnat și datat dreapta jos, cu monogramă,
cu albastru: MM (2)021

semnat dreapta jos, cu monogramă, cu roșu: AD
Pe verso: inscripții olografe

Estimare: € 1.500 – 2.000

Estimare: € 500 – 700

(1973, Botoșani)

82

(1959, București)

83

#93 Corneliu Medrea

#94 Marcel Guguianu

Pioșenie

Portretul poetului Mihai Eminescu

bronz patinat
44 x 18 x 24 cm

ipsos patinat
46 x 39 x 30 cm

semnat lateral dreapt jos, la bază: Medrea

semnată pe o plăcuță metalică, aplicată pe soclu:
M. Guguianu

(1888, Miercurea Sibiului, Sibiu – 1964, Bucureşti)

Estimare: € 2.000 – 3.000

84

(1922, Bârlad – 2012, București)

Estimare: € 1.700 – 2.500

Opera a făcut parte din Expoziția „Mihai Eminescu”, 2011, organizată
de Muzeul Literaturii Române.

85

#95 Marcel Guguianu

(1922, Bârlad – 2012, București)
Ciocârlia
bronz cizelat și polisat
92 cm
semnată pe o plăcuță metalică,
aplicată pe soclu: M. Guguianu
Estimare: € 3.000 – 6.000

#96 Marcel Guguianu

(1922, Bârlad – 2012, București)
Nud
gravură pe suport de pvc
32 x 29 cm
semnat dreapta jos: M. Guguianu
Opera este însoțită de certificat de autenticitate
emis de „Fundația Marcel Guguianu” în anul 2009
86

Lucrare unică în opera Maestrului.
Estimare: € 900 – 1.500
87

#97 Marcel Guguianu

#98 Marcel Guguianu

Salomeea I

Pietă

bronz cizelat și polișat
19.5 cm; cu soclu (H = 7 cm)

bronz cizelat și polișat
19.5 cm, pe un soclu de marmura (9 cm)

semnată pe o plăcuță metalică,
aplicată pe soclu: M. Guguianu

semnată pe o plăcuță metalică,
aplicată pe soclu: M. Guguianu

Estimare: € 700 – 1.000

Estimare: € 700 – 1.000

(1922, Bârlad – 2012, București)

Opera este însoțită de certificat de autenticitate
emis de „Fundația Marcel Guguianu”.
88

(1922, Bârlad – 2012, București)

Opera este însoțită de certificat de autenticitate emis de
„Fundația Marcel Guguianu”.
89

#99 Floriana Hristudor Hilohi

#101 Spiru Vergulescu

Vameșul nopții (2000)

Natură statică cu pocal (1984)

ulei și foiță de aur pe pfl
42 x 42 cm

ulei pe carton
33 x 47 cm

semnat dreapta jos, cu monogramă,
cu verde deschis: FH
Pe verso: inscripții olografe

semnat dreapta sus, cu roșu:
S. Vergulescu
Pe verso: inscripții olografe și
dedicație

(1955, Buzău)

(1934, Slatina – 2007, București)

Estimare: € 500 – 700

Lucrarea este reprodusă în albumul
” Spiru Vergulescu”, autor, Victor
Ernest Mașek, ed. Meridiane, 1986
Estimare: € 800 – 1.200

#102 Gino Ștefan
(1957, Ploiești)

#100 Sorin Purcaru

Eleganță

Cavalcadă (2019)

ulei și colaj pe pânză
70 x 50 cm

(1971, Galați)

acuarelă pe hârtie
28 X 39 cm

semnat dreapta jos, cu alb: Gino Șt.
Estimare: € 800 – 1.200

semnat și datat spre centru jos,
cu negru: S. Purcaru 2019
Estimare: € 400 – 600
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#106 Paul Miracovici

(1906, Frumoasa, Harghita – 1973, București)
Măgărușul de la Balcic

#103 Constantin Tofan
(1952, Vaslui)

ulei pe carton
30 x 38 cm

#104 Ipolit Strâmbu

(1871, Bratilovu, Baiadearamă – 1934, Bucureşti)

Nud (2014)

La scăldat (1919)

#105 Vasile Mureșan Murivale

ulei pe pânză
30 x 25 cm

ulei pe carton
85.5 x 70.5 cm

Personaje (1991)

semnat dreapta jos, cu roșu: C. Tofan
Pe verso: inscripții olografe

semnat și datat dreapta jos, cu negru:
Strâmbu 1919

ulei pe carton subțire
96.5 x 66 cm

Estimare: € 500 – 800

Estimare: € 1.700 – 2.500

semnat și datat dreapta jos, cu roșu:
Murivale (19)91

(1957, Arcalia, Bistrița-Năsăud)

semnat stânga jos, cu roșu: Miracovici
Estimare: € 1.200 – 1.500

Estimare: € 600 – 800
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#107 Vasile Blendea

#109 Cristina Savin

Popas

Floarea vieții - Creatura (2021)

ulei pe carton
25.5 x 33.5 cm

ulei pe pânză
130 x 80 cm

semnat dreapta jos, cu brun:
V. Blendea

semnat dreapta jos cu albastru:
C. Savin

Estimare: € 400 – 700

Estimare: € 600 – 1.000

(1895, Peștișani, Gorj)

(1989, Salonta, Bihor)

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

#108 Gabriel Catrinescu
(1943, Ismail, Basarabia)

Odinioară, Piața Teatrului Național
(2006)
ulei pe pânză
55.5 x 60 cm

„Jocul cromatic în nuanțe de verdealbastrui acompaniază și îmbracă
în armonie atitudinea siluetei care
evocă o detașare față de spațiul în
care se manifestă. Aceasta este doar
într-un moment de trecere, iar aripile
conturate, care încă nu au intrat
complet în cadru evidențiază acest
aspect, accentuând natura ei mistică”.

semnat și datat dreapta jos, cu gri:
G. Catrinescu 2006
Estimare: € 800 – 1.200

94

95

#110 Luigi Puiu

(1964, Cristești, Iasi)
Again & Again (2021)
tușuri Rembrandt pe hârtie japoneză
68 x 48 cm
semnat și datat stânga jos, cu gri:
Luigi 2021
Estimare: € 800 – 1.200

#111 Hrandt Avachian

#112 Horea Paștina

Paharul cu zambile (1980)

Trandafir (2019)

ulei pe carton
33 x 24 cm

ulei, tempera și creion pe hârtie
42 x 29.7 cm

semnat și datat stânga jos, cu verde: Avakian 1980

semnat și datat dreapta jos, cu creion:
H. Paștina 2019

(1900, Alep, Siria – 1990, Bucureşti)

Estimare: € 300 – 500
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(1946, Alba Iulia)

Estimare: € 600 – 800
97

#113 Rareș Pantea

#114 Rodica Toth Poiată

Tablou cu portocale

Confesiuni

ulei pe pânză
41 x 33 cm

ulei pe pânză
80 x 60 cm

semnat stânga jos, cu monogramă, cu grena: RP

semnat dreapta jos, cu negru: R. Toth Poiată

Luminiș

Estimare: € 500 – 800

Lucrare publicată în monografia “Rodica Toth
Poiată” de Lucia Valentina Stanciu, pag. 103,
Ed. Galeria Sigma, 2020

ulei pe carton
35 x 48.5 cm

(1957, București)

(1950, Brașov)

Estimare: € 900 – 1.200
98

#115 Constantin Isachie Popescu
(1888, Pașcani – 1967, București)

semnat dreapta jos, cu alb: C. Isachie
Estimare: € 800 – 1.000
99

#117 Paul Gherasim

(1925, Botești, Suceava – 2016, București)
Țarină (2004)
acurelă și creion pe hârtie
29 x 39 cm
semnat și datat stânga jos, cu brun,
cu inițiale: P.G 2004
Estimare: € 250 – 400

#118 Aurel Nedel

(1930, Vaidei, Hunedoara – 2014, București)
Natură statică cu fructe și cană
ulei pe carton
25 x 30 cm
semnat cu monogramă, stânga jos,
cu creion: A.N.

#116 Mircea Ciobanu

(1950, București – 1991, Geneva, Elveția)

Estimare: € 250 – 400

Apus de soare
ulei pe carton
49.5 x 69.5 cm
semnat dreapta sus, cu brun: Ciobanu
Estimare: € 1.200 – 1.500
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#119 Traian Brădean

#121 Mihai Sârbulescu

La masa de șah (1970)

Țărăncuță la Pasărea (2004)

creion și laviu pe hârtie
35 x 50 cm

tehnică mixtă pe hârtie
43 x 29 cm

dedicat, datat, semnat, stânga sus,
cu tuș: „Cu prietenie lui Nicolae”;
1970; Traian Brădean

semnat și datat dreapta jos, cu creion: M. Sârbulescu (20)04

(1927, Comlăuș – București, 2013)

(1957, București)

Estimare: € 300 – 500

Estimare: € 250 – 350

#120 Rudolf Schweitzer-Cumpăna
(1886, Pitești – 1975, București)
Atitudini (1920)

#122 Samuel Mützner

creion pe hârtie
20 x 25 cm

Peisaj citadin

(1884, București – 1959, București)

semnat și datat dreapta jos, cu creion:
Rudolf Schweitzer (1)920

creion conte pe hârtie
24 x 32 cm

Estimare: € 300 – 500

semnat dreapta jos, cu brun: S. Mützner
Estimare: € 250 – 400
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#123 Nicolae Comănescu
(1968, Pitești)

Văzul și privirea - Căderea (1994)
ulei pe pânză
60 x 49 cm
semnat și datat dreapta jos, cu albastru:
Nicu Comănescu (19)94
Pe verso: inscripții olografe, semnat, datat, intitulat,
dedicat; Nicu Comănescu, 1994, Văzul și privirea –
Căderea;

#124 Constantin Dipșe

(1917, Șurdești, Maramureș – 2010, București)
Masă câmpenească
ulei pe pânză
117 x 81 cm
Estimare: € 800 – 1.200

Estimare: € 800 – 1.200
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#125 Nicolae Pătru

(1950, Poienarii de Muscel, Arges)
Iarna în sat (1979)
ulei pe pânză
55.5 x 45 cm
semnat și datat dreapta sus, cu negru: Nic. I. Pătru 1979
Estimare: € 500 – 700

#126 Partog (Petre) Vartanian

(1902 , Salmas, Iran – 1954, Armenia)
Peisaj cu minaret
ulei pe carton
32.5 x 44 cm
semnat dreapta jos, cu roșu:
P. Vartanian
Estimare: € 500 – 600

#127 Alina Gherasim
(1973, București)
Rodia (2015)

Lucrarea „Rodia 2015″, a făcut parte din
expoziția colectivă Marin Gherasim – Alina
Gherasim „Memorie – Continuitate” de la
Galeria Rivaa din New York, 2016; organizată
de ICR New York

tehnică mixtă pe fibră din lemn
65 x 75 cm
semnat și datat dreapta jos, cu inițiale,
cu brun: AG 2015
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Estimare: € 600 – 800
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#130 Partog (Petre) Vartanian

(1902 , Salmas, Iran – 1954, Armenia)
Târgovețe
ulei pe carton
50 x 69 cm
semnat dreapta jos, cu alb:
P Vartanian
Estimare: € 600 – 900

#131 Eugen Raportoru
(1961, București)

#128 Ioan Dorin Galea
(1956, Arad)

Cinci elemente (2005)
ulei pe pânză
90 x 90 cm
semnat și datat dreapta jos, cu galben: Ioan 2005
Estimare: € 600 – 900

Cafeneaua veche (2008)

#129 Ion Popescu Negreni

ulei pe pânză
50 x 70 cm

Brutarii

semnat și datat dreapta jos,
cu negru: Eugen Raportoru (20)08

ulei pe carton
62 x 47 cm

Estimare: € 600 – 800

(1907, Negreni, Olt – 2001, București)

semnat stânga jos, cu negru: Popescu Negreni
Estimare: € 500 – 700
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#133 Sorin Adam
(1968, Ploiești)
Bărci în Deltă
acuarelă pe hârtie
18 x 40 cm
semnat dreapta jos, cu creion: Sorin Adam

#132 Nicu Enea

Estimare: € 250 – 500

(1897, Bacău – 1960, Bacău)
Case în Valea Arinilor
ulei pe carton
48 x 70.5 cm
semnat dreapta jos, cu brun: N. Enea
Estimare: € 800 – 1.200
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#134 Lucian George Păiș

#136 Corneliu Vasilescu

Primăvară, Vară, Toamnă, Iarnă 2 (2017)

Compozitie abstractă

acril pe pânză
80 x 100 cm

acuarelă pe hârtie
51.5 x 70 cm

semnat dreapta jos, cu verde: L. Păiș
Pe verso: inscripții olografe

semnat dreapta jos, cu creion:
Corneliu Vasilescu

Estimare: € 700 – 1.000

Estimare: € 650 – 850

(1956, Cluj)

#135 Vasile Grigore

(1935, București – 2012, București)

112

(1934, Bârlad)

#137 Corneliu Vasilescu
(1934, Bârlad)

Plajă

Vase în port

tempera pe hârtie
45 x 64 cm

ulei pe carton
33.5 x 44 cm

semnat și intitulat dreapta jos,
cu creion: V. Grigore; „Plajă”

semnat dreapta jos, cu inițiale,
cu grena: CV

Estimare: € 350 – 500

Estimare: € 400 – 600
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#138 Eugen Sorin Petrușel

(1951, București – 2007, București)
Acoperișuri la Veneția
ulei pe carton
37.5 x 40.5 cm

#139 Martina Grigoriță

semnat dreapta jos, cu negru: Petrușel

Pădure (2021)

Estimare: € 250 – 400

ulei pe pânză
70 x 50 cm

(1986, București)

semnat și datat dreapta jos, cu brun:
Grigorița (20)21
Estimare: € 800 – 1.000

#140 Iosif Steurer

(1885, Viena – 1971, Bucureşti)
După dezgheț
ulei pe carton
35 x 45 cm
semnat stânga jos, cu creion: I. Steurer
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Estimare: € 400 – 600
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#141 Vasie Grigore

(1935, București – 2012, București)
Nud pe fond galben
ulei pe pânză
50 x 65 cm
Estimare: € 1.200 – 1.500

#142 Vasile Grigore

(1935, București – 2012, București)
Nud la pozat
ulei pe pânză
66 x 54 cm
semnat dreapta jos, cu orange: Grigore V.
Estimare: € 1.200 – 1.500

#143 Vasile Grigore

(1935, București – 2012, București)
Cuplu (1998)
ulei pe pânză lipită pe carton
36 x 49.5 cm
semnat și datat dreapta jos, cu negru: V. Grigore 1998
Pe verso: semnat, intitulat, datat: V. Grigore, ”Cuplu”, 1998
Estimare: € 1.200 – 1.500
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#145 Dan Ialomițeanu

(1899, Bucureşti – 1979, Bucureşti)
Masă cu fructe și flori
ulei pe carton
48 x 36 cm
semnat dreapta jos, cu brun roșcat: I. Dan
Estimare: € 1.000 – 1.200

#144 Ion Musceleanu

(1903, Caracal – 1997, București)

(1888, Pașcani – 1967, București)

Flori în vas albastru (1974)

Peisaj de toamnă in Herăstrău

ulei pe pânză lipită pe carton
61 x 46 cm

ulei pe carton
50 x 60 cm

Pe verso: inscripții olografe: semnat, intitulat,
datat; „Flori în vas albastru, 1974″

semnat stânga jos, cu grena: C. Isachie

Estimare: € 1.500 – 1.800
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#146 Constantin Isachie Popescu

Estimare: € 700 – 900
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#147 Gheorghe Zamfir

(1941, Găești, Județul Dâmbovița)
Marea Neagră
ulei pe pânză
40 x 50 cm
semnat dreapta jos, cu ințiale,
cu negru: GZ
Estimare: € 300 – 500

#148 Gheorghe Zamfir

(1941, Găești, Județul Dâmbovița)
Dansatorii siniștrii (2020)
ulei pe pânză
40 x 50 cm
semnat dreapta jos, cu ințiale,
cu negru: GZ
Estimare: € 300 – 500
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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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