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#1 Constantin Piliuță

(1929, Botoșani – 2003, București)
Maestrul și ucenicul
tuș și acuarelă pe hârtie
29.5 x 21 cm
semnat dreapta jos, cu tuș negru: C. Piliuță
Estimare: € 400 – 600

#2 Constantin Piliuță

(1929, Botoșani – 2003, București)
Doi prieteni
tuș și acuarelă pe hârtie
29.5 x 21 cm
semnat dreapta jos, cu tuș negru: Piliuță
Autenticitatea lucrării este confirmată de
familia artistului.
Estimare: € 400 – 600

10

#3 Constantin Piliuță

#4 Constantin Piliuță

Idilă la malul mării

În plin soare

tuș pe hârtie
42 x 29.5 cm

tuș pe hârtie
42 x 29.5 cm

semnat dreapta jos, cu tuș negru: C. Piliuță

semnat stânga jos, cu tuș negru: C. Piliuță

Autenticitatea lucrării este confirmată de
familia artistului.

Autenticitatea lucrării este confirmată de
familia artistului.

Estimare: € 400 – 600

Estimare: € 400 – 600

(1929, Botoșani – 2003, București)

(1929, Botoșani – 2003, București)
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#7 Nicolae Tonitza

(1886, Bârlad – 1940, Bucureşti)
Cumințica
laviu pe hârtie japoneză
16 x 9.3 cm
semnat stânga jos, cu brun: Tonitza
Estimare: € 500 – 800

#5 Theodor Pallady

#6 Theodor Pallady

Portret

Portret de bărbat fumând

creion și laviu pe hârtie
20.5 x 14.5 cm

acuarelă și creion pe hârtie
19 x 14.5 cm

semnat dreapta jos, cu inițiale: TP

dublu semnat cu inițiale, dreapta jos, cu creion: TP
(stânga jos, cu creion, inscripții olografe,
indescifrabil)

(1871, Iași – 1956, București )

Estimare: € 400 – 600

(1871, Iași – 1956, București )

Estimare: € 300 – 500
12

13

#8 Sabin Bălașa

(1932, Olt – 2008, București)
Fetița cu batic (1954)
creion pe hârtie
29.5 x 17.5 cm
semnat și datat dreapta jos, cu creion:
Sabin Bălașa, 1954
Estimare: € 250 – 500

#9 Sabin Bălașa

#10 Sabin Bălașa

Ipostaze (1955)

Prietenul Brădean (1954)

cărbune pe hârtie
27.5 x 18 cm

cărbune pe hârtie
26 x 20 cm

semnat și datat stânga jos, cu negru:
Sabin Bălașa, 1955

semnat și datat dreapta jos, cu negru: S.B, 1954

(1932, Olt – 2008, București)

Estimare: € 250 – 500
14

(1932, Olt – 2008, București)

Estimare: € 250 – 500

15

#11 Ion Theodorescu Sion

#12 Ion Theodorescu Sion

Portret de ofițer superior de marină militară

Portret de femeie - soția unui ofițer de marină militară

ulei pe pânză
82 x 63 cm

ulei pe pânză
82 x 63 cm

semnat și datat stânga jos, cu brun:
Ion Theodorescu Sion, 1907

semnat și datat dreapta jos, cu brun:
Ion Theodorescu Sion, 1907

Estimare: € 2.500 – 4.000

Estimare: € 2.500 – 4.000

(1882, Ianca, Brăila – 1939, Bucureşti)

16

(1882, Ianca, Brăila – 1939, Bucureşti)
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#13 Constantin Artachino

#14 Dan Ialomițeanu

#15 Sorin Ionescu

Turc cu turban

Tătăroaică

Autoportret în atelier (1975)

ulei pe carton
51.5 x 41.5 cm

ulei pe pânză
46 x 38 cm

ulei pe pânză
100.5 x 81 cm

semnat dreapta jos, cu negru: C. Artachino

semnat stânga jos, cu negru: I. Dan

Estimare: € 1.500 – 2.000

Estimare: € 1.500 – 2.000

semnat si datat stânga jos, cu verde:
Sorin Ionescu, 1975

(1870, Giurgiu – 1954, Bucureşti)

18

(1899, Bucureşti – 1979, Bucureşti)

(1913, Bucureşti – 1999, Bucureşti)

Estimare: € 1.700 – 2.500
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#17 Dan Hatmanu

(1926, Scobinți – 2018, Iași)

#16 Jean Alexandru Steriadi

(1880, Bucureşti – 1956, Bucureşti)
Pictorul Ștefan Luchian (1942)
litografie
30.5 x 20.5 cm

Acoperișuri roșii in Tărgul Cucului
ulei pe carton
40 x 44 cm
semnat dreapta jos, cu brun: Dan Hatmanu
Estimare: € 900 – 1.200

#18 Dan Hatmanu

(1926, Scobinți – 2018, Iași)
Birtul

semnat si datat dreapta jos, cu tus:
Steriadi (1)942

ulei pe carton
26 x 38.5 cm

Estimare: € 200 – 300

semnat dreapta jos, cu negru: Dan Hatmanu
Estimare: € 700 – 1.000

20
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#21 Dan Băjenaru

(1900, Pitești – 1988, București)
Printre dealuri
ulei pe carton
35 x 45 cm
semnat dreapta jos, cu negru:
D. Băjenaru
Estimare: € 400 – 600

#22 Ion Musceleanu

(1903, Caracal – 1997, București)

#19 Ștefan Pelmuș

(1949, Valea Călugărească, Prahova)

#20 Ștefan Pelmuș

(1949, Valea Călugărească, Prahova)

Insectar (2013)

Eva ( 2012)

ulei pe pânză
60 x 47 cm

ulei pe pânză
65 x 50 cm

semnat de-a lungul laturii drepte: Pelmuș,
intitulat pe latura de sus: Insectar

semnat lateral stânga: Ștefan
lateral dreapta: Pelmuș

Estimare: € 700 – 1.000

Estimare: € 700 – 1.000

22

Margine de oraș (1974)
ulei pe pânză
50 x 60 cm
semnat și datat dreapta jos, cu roșu:
I. Musceleanu (1)974
Estimare: € 600 – 800
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#23 Partog (Petre) Vartanian

(1902 , Salmas, Iran – 1954, Armenia)
Mănăstire (1928)
ulei pe carton
35 x 50 cm
semnat si datat stânga jos, cu negru:
P.Vartanian, 1928
Estimare: € 400 – 600

#24 Nicu Enea

(1897, Bacău – 1960, Bacău)
Izvorul din pădure
ulei pe carton
64.5 x 47.5 cm
semnat dreapta jos, cu negru: N. Enea
Estimare: € 1.200 – 1.500

#25 Henri H. Catargi

(1894, Bucureşti – 1976, Bucureşti)
Peisaj Dobrogean (1953)
acuarelă și creion pe hârtie
24 x 34 cm
semnat și datat stânga jos, cu creion, cu inițiale: H.H.C, (19)53
Estimare: € 400 – 500
24

25

#27 Virginia Andreescu Haret
(1894, București – 1962, București)
Femeie la fântână
acuarelă pe hârtie
24.5 x 18.4 cm
semnat și datat dreapta jos, cu negru:
Virginia, 1928
Estimare: € 250 – 500

#26 Ignat Bednarik

(1882, Orşova, Turnu Severin – 1963, Bucureşti)
Rugă la troiță
acuarelă pe hârtie
30.5 x 47 cm
semnat stânga jos, cu negru: I. Bednarik
Estimare: € 500 – 700

26

A fost prima femeie arhitect din România, obținând diploma în 1919, și prima femeie din lume care a ajuns
la gradul de arhitect inspector general, statut recunoscut prima dată în cadrul celui de-al XVI-lea Congres
de Istorie a Științei organizat la București, în 1981. A fost nepoata de frate a pictorului Ion Andreescu. La
18 ani, cu sprijinul ministrului Spiru C. Haret obține o licență specială la Școala Superioară de Arhitectură
din București. În paralel a studiat Belle-Arte și a realizat un număr mare de acuarele care, astăzi, fac parte
din Colecția de Stampe a Bibliotecii Academiei Române. La 6 iulie 1919 a absolvit Școala Superioară de
Arhitectură din București cu mențiunea ”foarte bine”, fiind prima femeie-arhitect din România. Din 1923
a lucrat în serviciul tehnic al ministerului Educației nationale, de unde s-a pensionat în 1947. În perioada
interbelică a reprezentat România la Congresele internaționale de arhitectură la Roma, Paris, Moscova și
Bruxelles. Pentru activitatea sa a primit de-a lungul vieții nenumărate premii care i-au confirmat valoarea.
27

#28 Dimitrie Szilaghi

#30 Ion Popescu Negreni

Șatră

Peisaj cu copaci

acuarelă pe hârtie
50 x 68.5 cm

ulei pe pânză lipită pe carton
39 x 46.5 cm

semnat dreapta jos, cu creion:
D. Szilaghi

semnat dreapta jos, cu gri: Negreni

(?-?)

Estimare: € 300 – 500

(1907, Negreni, Olt – 2001, București)

Estimare: € 400 – 600

#29 Dan Constantinescu (Cocoru)
(1950, București)

Poteca din pădure (1979)

(1887, București – 1962, București)

ulei pe pânză
65 x 81 cm

Iarna în pădure

semnat și datat dreapta jos, cu negru:
Const. (19)79
Estimare: € 700 – 900
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#31 Apostol Mănciulescu

ulei pe carton
34.5 x 39 cm
semnat dreapta jos, cu brun: Mănciulescu
Estimare: € 400 – 600
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#32 Francisc Gall

(1912, Cluj – 1987, Paris)
Peisaj de iarnă
ulei pe carton
10 x 14.5 cm
semnat stânga jos, cu negru: Gall
Estimare: € 300 – 500

#34 George Rădeanu

(12 aprilie 1950, Ursoaia, județul Iași)
Valea Someșului (2014)

#33 Ion (Nică) Murariu

(1922, Dorohoi – 2012, București)
Iarna (1985)
acuarelă pe hârtie
49 x 64 cm
semnat stânga jos, cu creion: I. Murariu
Estimare: € 300 – 400

30

acuarelă pe hârtie
23 x 62 cm
semnat și datat dreapta jos, cu pix: G. Rădeanu, 2014
Estimare: € 250 – 350

G. Rădeanu a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucuresti, secția pictură-restaurare,
promoția 1988, la clasa profesorului Ion Sălișteanu. A participat la numeroase expoziții în ţară şi străinătate.
Lucrările sale se găsesc în colecții particulare din România, Germania, Ungaria, Japonia, Israel, Franța, Argentina,
Turcia, Grecia, Italia, Canada, S.U.A.
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#35 Marcel Guguianu

(1922, Bârlad – 2012, București)
Balance

(1922, Bârlad – 2012, București)

bronz cizelat și polisat
10 x 6 x 5 cm; cu soclu: H = 15 cm

Elan

semnat pe piciorul stâng: M. Guguianu;
semnătură pe plăcuță metalică, aplicată pe soclu:
M. Guguianu
Lucrarea provine din colecția artistului.
Estimare: € 700 – 1.200
32

#36 Marcel Guguianu

marmură albă
H = 92 cm;
cu soclu: H = 138 cm
semnat pe piciorul stâng: M. Guguianu;
semnătură pe plăcuță metalică, aplicată pe soclu:
M. Guguianu
Estimare: € 6.500 – 10.000
33

#37 Jean Pârvan

(1950, București – 1998, București)

Arlechin
bronz cizelat polisat
H = 34 x 66 x 89 cm
Lucrarea este exemplarul nr. 1 din tirajul
de 3 exemplare numerotate (numerotat la
bază, „I/III”).
Lucrarea este însoțită de certificat de
autenticitate semnat de soția artistului,
Roxana Pârvan.

#38 Lucian Smău

(1967, Buhuși, Bacău)
Nud cu draperie (2021)
marmură și bronz
68 x 28 x 18 cm
semnat și datat la bază, în spate:
Smău (20)21
Estimare: € 2.700 – 3.500

Estimare: € 5.000 – 7.000
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#40 Mircea Roman

(1958, Băiuț, Maramureș)
Piramida căzută-n nas
bronz
27.5 x 20.5 x 25 cm

#39 Miliţa Petraşcu

(1892, Chişinău – 1976, Bucureşti)

semnat și numerotat lateral stânga sus:
Roman, (exemplarul 8/8)
Estimare: € 3.000 – 4.000

Setea (Proiect pentru fântână)
bronz și marmură
22 x 14 x 11 cm;
cu soclu: 28.5 cm
semnat cu monograma, la bază: MP
Estimare: € 1.000 – 1.500

36
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#42 Petre Velicu
(1950, București)
Personaj (1988)
cărbune și pastel pe hârtie
27.5 x 36.5 cm
semnat si datat dreapta jos, cu negru: P.
Velicu (19)88
Estimare: € 200 – 300

#41 Ion Jalea

(1887, Casimcea – 1983, Bucureşti)
La lopată (1925)

#43 Mircea Roman

bronz
21 x 13 x 8 cm

Piramidă

semnat și datat pe plintă: Jalea, 1925
Estimare: € 1.200 – 1.500

(1958, Băiuț, Maramureș)

acuarelă pe hârtie
31 x 23 cm
semnat dreapta jos, cu negru: Roman
Estimare: € 500 – 700
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#44 Mircea Maurice Novac

#45 Tia Peltz

Pomegranate

În parc

ulei pe foto
38.5 x 29 cm

acuarelă și creion cu fetru pe hârtie
65 x 24 cm

semnat și datat, verso lucrare, în cartuș,
cu inițialele: MMN, 2008

semnat stânga sus, cu negru: Tia Peltz

(1954, Butoieşti, Mehedinţi)

Estimare: € 350 – 500

(1923, București – 1999, București)

Estimare: € 400 – 600

Lucrarea este reprodusă în albumul „retrospektiv Mircea Maurice Novac”, Complexul Muzeal Național
Moldova Iași, Muzeul de Artă, 2021, pag. 37.
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#46 Tia Peltz

#47 Mircia Dumitrescu

Dansatoare (1972)

Revizorul (2019)

acuarelă și creion cu fetru pe hârtie
65 x 24 cm

acuarelă pe hârtie
49 x 68.5 cm

semnat și datat dreapta jos,
cu negru: Tia Peltz (19)72

semnat și datat dreapta jos,
cu creion, cu inițiale: MD, 2019

Estimare: € 400 – 600

Estimare: € 800 – 1.000

(1923, București – 1999, București)

(1941, Căscioarele, Călărași)

#48 Mircia Dumitrescu

(1941, Căscioarele, Călărași)
Maternitatea responsabilă
gravură
60 x 80 cm
intitulat, datat, semnat: Maternitatea
responsabilă, E.A. (exemplar de autor),
2020, Mircia Dumitrescu
Estimare: € 600 – 800

42
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#49 Iacob Lazăr

#51 Ion Pacea

Peisaj la Dobrina - Huși (2009)

Cherhana la Vama Veche

ulei pe pânză
41 x 41 cm

acril și guașă pe carton
35 x 50 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Iacob Lazăr

semnat dreapta jos, cu negru: Pacea

Estimare: € 500 – 800

Estimare: € 1.000 – 1.500

(1931, Trifeşti, Neamţ)

(1924, Stenimachos, Grecia – 1999, București)

#52 Paul Scorțescu

(1895, Iași – 1977, Paris)

#50 Vladimir Șetran

(1935, Dăncăuți, Hotin – 2022, București)
Albastru (1994)
ulei pe pânză
50 x 73 cm

Port la Andernos (Franța) 1960
ulei pe carton
22 x 27 cm
semnat stânga jos, cu negru: Scorțesco
Estimare: € 700 – 1.000

semnat și datat dreapta jos, cu orange:
Șetran (19)94
Estimare: € 700 – 1.000
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#53 Constantin Pacea

#54 Dumitru Macovei

Patio de Sevilla (2009)

Părul (2021)

ulei pe pânză
81 x 65 cm

ulei pe pânză
80 x 60 cm

semnat stânga jos, cu roșu: Constantin

semnat și datat dreapta jos, cu roșu: Macovei, 2021

Estimare: € 1.200 – 1.600

Estimare: € 1.200 – 1.600

(1957, București)

(1953, Bacău)

Lucrarea este publicată în monografia: „Constantin
Pacea, O retrospectivă”, Muzeul Țăranului Roman,
2014, la pagina 215.
46
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#55 Felix Aftene
(1972, Vaslui)

Cronos - Despre perfecțiune (2017)
acril pe pânză
80 x 80 cm
semnat și datat pe latura de jos, cu albastru:
Felix Aftene (20)17
Estimare: € 4.000 – 9.000

48
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#58 Sorin Ilfoveanu

(1946, Câmpulung Muscel, Argeș)
Omul cu pasărea (1991)
ulei pe pânză
43 x 30 cm
semnat și datat dreapta sus,
cu negru: Ilfoveanu, 1991
Estimare: € 1.400 – 2.000

#56 Manuell Mănăstireanu

#57 Cristina Savin

Presentiment (2019)

Ocrotire

acril pe pânză
100 x 80 cm

ulei pe pânză
120 x 80 cm

semnat și datat dreapta jos, cu albastru,
cu monogramă: (2)019 / M

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

(1973, Botoșani)

Estimare: € 1.500 – 2.500
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(1989, Salonta, Bihor)

Estimare: € 600 – 900
51

#61 Dionis Pușcuță
#59 Sorin Purcaru
(1971, Galați)

#60 Ilie Boca

(1971, Bacău )

#62 Ioan Horea Bompa
(1969, Reghin)

(1937, Botoșana, Suceava)

Don Quijote (2021)

Pisica Neagră (2019)

Femeia înger

Compoziție pe albastru II (2010)

acuarelă pe hârtie
38.5 x 27.5 cm

ulei, acril și colaj pe carton
100 x 70 cm

ulei pe pânză
50 x 40 cm

acril pe pânză
82.5 x 63.5 cm

semnat stânga jos, cu creion:
S. Purcaru

semnat și datat dreapta jos, cu negru,
cu inițiale: IB (2)010

semnat și datat lateral dreapta, cu negru:
Pușcuță, 2021

semnat și datat dreapta jos, cu galben:
Bompa, 2019

Estimare: € 600 – 800

Estimare: € 700 – 900

Estimare: € 400 – 600

Estimare: € 800 – 1.200
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#63 Gabriel Caloian

#65 Carmen Poenaru

Wormhole vertige

În port la Constanța (2021)

tehnică mixtă pe hârtie
50 x 70 cm

acril pe pânză
40 x 40 cm

semnat și datat lateral dreapta,
cu negru, cu monogramă: G.C, 2021

semnat și datat stânga jos, cu negru:
Carmen Poenaru, 2021

Estimare: € 500 – 800

Estimare: € 500 – 700

(1979, Brașov)

(1964, Galați)

#64 Lucian George Păiș
(1956, Cluj)

Doar un tablou (2021)
acril pe pânză
80 x 60 cm

54

#66 Ion Țarălungă

(1928, Tecuci – 1999, București)
Corabie în larg

semnat dreapta jos, cu ocru: L.G. Păiș

ulei pe pânză
40.5 x 30.5 cm

Estimare: € 600 – 800

semnat stânga jos, cu alb: Lungu

Lucrarea a făcut parte din Expoziția ” Doar un
tablou”, Uniunea Arhitecților din Romania, 2021.

Estimare: € 400 – 600
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#67 Ovidiu Oprea

#69 Virgil Dobârtă

Veneția

Natură statică cu instrumente muzicale

ulei pe carton
40 x 46 cm

ulei pe pânză
45 x 45 cm

semnat dreapta jos, cu ocru: Oprea

semnat dreapta jos, cu verde: Dobârtă

Estimare: € 600 – 800

Estimare: € 500 – 700

(1958, București – 2007, București)

#68 Maria Frânculescu

(1922, Humele, Argeș – 2010, ?)
Berăria Gambrinus
ulei pe pânză
35 x 50 cm
semnat dreapta jos, cu roșu:
M. Frânculescu
Estimare: € 400 – 600
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(1963, Cluj Napoca)

#70 Adrian Zisu

(1953, București – 2008, București)
Natură statică cu samovar (1990)
ulei pe pânză lipită pe carton
34 x 26 cm
semnat și datat stânga sus, cu inițiale:
A Z, 1990
Estimare: € 700 – 900
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#71 Lazăr Zin

#73 Valeriu Gonceariuc

Cerdac în Dobrogea (1939)

Călătorie (2009)

ulei pe pânză lipită pe carton
15.5 x 22.5 cm

tehnică mixtă pe hârtie
35 x 50 cm

semnat dreapta jos, cu albastru,
cu inițiale: LZ
Pe verso: inscripții olografe

semnat și datat stânga jos, cu alb:
Gonceariuc, (20)09

(1899, Bucureşti – 1991, București)

Estimare: € 500 – 700

Estimare: € 300 – 450

#72 Virgil Mancaș

#74 Valeriu Gonceariuc

Natură statică cu mere (1990)

Evadare (2009)

ulei pe pânză
38 x 46 cm

acril pe carton
50 x 71 cm

semnat și datat stânga jos, cu roșu:
Mancaș, III, (19)90

semnat și datat dreapta jos, cu negru:
Gonceariuc, (20)09

Estimare: € 500 – 700

Estimare: € 500 – 700

(1951, Roman – 2019, Ile de France, Franța)
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(1941, Ungheni, Moldova)

(1941, Ungheni, Moldova)
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#75 Alina Gherasim

#77 Rudolf Schweitzer-Cumpăna

Rinocer alb II (2018)

Netu - Modelul artistului

tehnică mixtă pe hârtie Langton
53 x 57 cm

ulei pe carton
50 x 38 cm

semnat și datat dreapta jos, cu roșu:
Alina Gherasim, 2018

Pe verso: semnat Schweitzer Cumpăna

(1973, București)

Estimare: € 250 – 350

(1886, Pitești – 1975, București)

Lucrarea provine din colecția artistului.
Estimare: € 3.500 – 4.000

#76 Alina Gherasim
(1973, București)

Rinocer alb I (2018)
tehnică mixtă pe hârtie Langton
53 x 57 cm
semnat și datat dreapta jos, cu negru:
Alina Gherasim, 2018
Estimare: € 250 – 350
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#79 Rudolf Schweitzer-Cumpăna
(1886, Pitești – 1975, București)
Casă la țară (1931)
ulei pe carton
19 x 26.5 cm
semnat dreapta jos, cu roșu:
Schweitzer – Cumpăna
Lucrarea provine din colecția familiei
artistului.
Estimare: € 1.000 – 1.500

#80 Rudolf Schweitzer-Cumpăna
(1886, Pitești – 1975, București)
Piață la Florența (1939)
acuarelă pe hârtie
30 x 45 cm

#78 Rudolf Schweitzer-Cumpăna
(1886, Pitești – 1975, București)
Duminica la slujbă
ulei pe carton
32 x 50.5 cm
semnat stânga jos, cu brun deschis: Schweitzer-Cumpăna

semnat, localizat, datat stânga jos,
cu creion: Schweitzer – Cumpăna,
Florența, 1939
Lucrarea provine din colecția familiei
artistului.
Estimare: € 700 – 900

Estimare: € 2.000 – 3.000
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#81 Rudolf Schweitzer-Cumpăna

#82 Alexandru Popp

Pod la Rușchița (1953)

Pășunat

acuarelă pe hârtie
31.5 x 39 cm

ulei pe pânză
54 x 68 cm

semnat, localizat, datat stânga jos, cu creion:
Schweitzer – Cumpăna, Rușchița, 1953

semnat dreapta jos, cu negru: A. Popp

(1886, Pitești – 1975, București)

Lucrarea provine din colecția familiei artistului.

(1868, Dieci, Arad – 1949, Lugoj)

Estimare: € 900 – 1.200

Estimare: € 500 – 700
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#83 Ludovic Bassarab

(1868, Galaţi – 1933, Bucureşti)
Gospodărie țărănească
ulei pe pânză
21.5 x 28 cm
semnat stânga jos, cu brun: Bassarab
Estimare: € 400 – 600

#84 Ludovic Bassarab

(1868, Galaţi – 1933, Bucureşti)
Lemne pentru iarnă

#85 Constantin Petrescu Dragoe

#86 Ion Mirea

semnat dreapta jos, cu roșu: Bassarab

Portret de femeie

Portret de muscelean (1940)

Estimare: € 700 – 900

ulei pe carton
49 x 42 cm

ulei pe carton
50 x 35 cm

semnat dreapta jos, cu ocru: C. Petrescu – Dragoe

semnat si datat dreapta sus, cu albastru:
Mirea, (1)940

ulei pe carton
11 x 13 cm

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

Estimare: € 700 – 900
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(1912, Răsucenii de Jos, Giurgiu – 1987, Paris)

Estimare: € 1.000 – 1.500

67

#89 Valentin Popa
(1972, Galați)

În amintirea lui Pallady (2002)
ulei pe pânză
50 x 65 cm
semnat și datat dreapta jos, cu roz:
V. Popa, 2002
Estimare: € 400 – 600

#90 Coca Mețianu

(1910, Câmpina – 2014, București)
Natură statică cu flori și mere

#87 Ion Stătescu

(1892, Ploiești, Prahova – 1968, Ploiești, Prahova)

ulei pe pânză
46 x 56 cm

Vas cu flori

semnat dreapta jos, cu roșu: C. Mețianu

ulei pe carton
60 x 52 cm

#88 Mișu Teișanu

semnat dreapta jos, cu negru: I. Stătescu

Pahar cu gladiolă

Estimare: € 600 – 800

ulei pe carton
54 x 25 cm

(1884, Brăila – 1944, București)

Estimare: € 400 – 600

semnat dreapta jos, cu negru: M. Teișanu
Estimare: € 700 – 1.200
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#92 Magdalena Rădulescu

#93 Aurel Băeșu

Adolescentă cu cămașa roșie

Portret de țăran

#91 Augustin Costinescu

ulei pe pânză
40 x 30 cm

acuarelă pe hârtie
43 x 27 cm

Natură statică cu vioară (1992)

semnat stânga jos, cu negru:
Magdalena Rădulescu

semnat dreapta jos, cu brun: A. Băeșu

(1902, Râmnicu Vâlcea – 1983, Paris)

(1943, Lipova, Arad – 2021, București)

ulei pe pânză lipită pe carton
38 x 46 cm

Estimare: € 600 – 800

(1896, Fălticeni – 1928, Piatra Neamț)

Estimare: € 400 – 600

semnat și datat dreapta jos, cu roșu: A. Costinescu, 1992
Estimare: € 700 – 1.000
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#94 Tia Peltz

(1923, București – 1999, București)
Rochița roșie
acuarelă pe hârtie
70 x 50 cm
semnat dreapta jos, cu negru: Tia Peltz
Estimare: € 400 – 600

#95 Iosif Steurer

(1885, Viena – 1971, Bucureşti)
Casă țărănească (1916)
ulei pe carton
33 x 52 cm

#96 Tibor Erno

semnat și datat dreapta sus, cu creion:
I. Steurer, 1916

Pescari la malul mării

Estimare: € 600 – 800

ulei pe carton
39.5 x 50.5 cm

(1885, Oradea – 1945, Dachau, Germania)

semnat dreapta jos, cu negru: Tibor
Estimare: € 1.200 – 1.600
72
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#99 Ştefan Popescu

(1872, Finţeşti, Buzău – 1948, Bucureşti)
Zidurile Cetății la Sousse (Tunisia)
tuș cu condei de trestie, pe hârtie
15 x 21 cm
semnat, localizat dreapta jos, cu negru:
St.Popescu, Sousse
Estimare: € 150 – 250

#100 Zamfir Dumitrescu

(1946, București – 2021, București)
Copacul (1998)
acuarelă si tuș pe hârte
33 x 23 cm
semnat și datat dreapta jos, cu creion: D. Zamfirescu, (19)98

#97 Marcel Chirnoagă

#98 Marcel Chirnoagă

Fuga în Egipt

Pieta

acvaforte și acvatintă
38 x 24.5 cm

acvaforte și acvatintă
39 x 24.5 cm

semnat dreapta jos, sub cadru, cu creion:
M. Chirnoagă; intitulat stânga jos, sub cadru,
cu creion: Fuga in Egipt E.A. (exemplar de autor)

semnat dreapta jos, sub cadru, cu creion:
M. Chirnoagă, notat stânga jos, sub cadru,
cu creion: E.A. (exemplar de autor)

Estimare: € 400 – 500

Estimare: € 400 – 500

(1930, Bușteni – 2008, București)
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(1930, Bușteni – 2008, București)

Estimare: € 200 – 300
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#101 Constantin Petrescu Dragoe

(1887, Gura Sărăţii, Buzău – 1937, București)
Peisaj italian
ulei pe carton
21 x 28 cm
Estimare: € 400 – 700

#102 Constantin Daradici

(1948, București – 2017, București)
Peisaj de vară la țară

#104 Constantin Baciu

ulei pe carton
48 x 57.7 cm

Ora de muzică

semnat dreapta jos, cu brun: Daradici
Estimare: € 500 – 700

(1930, Iași – 2005, București)

#103 Constantin Baciu

(1930, Iași – 2005, București)
Tudor Arghezi
acuarelă și creion pe hârtie
33 x 23.5 cm

acuarelă și creion pe hârtie
39.5 x 35 cm
semnat centru jos, cu creion, cu inițiale: C.B
Estimare: € 250 – 350

semnat dreapta jos, cu creion, cu inițiale: C. B.
Estimare: € 150 – 250
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#106 Vasile Pop

(1935, Pădureni, Cluj)
Compoziție (2005)
acril pe pânză
46 x 38 cm
semnat și datat stânga jos, cu negru:
V. Pop, 2005
Estimare: € 400 – 500

#105 Vasile Celmare

(1931, Breaza de Jos – 2019, București)
Kynegetikos la Mogoșoaia
tempera pe carton
33 x 63 cm
Estimare: € 400 – 600
Opera a participat la expoziția ”Masoni în Arta Plastică Românească” organizată la Sala Brâncuși a Palatului
Parlamentului în perioada 24 ianuarie – 25 februarie 2011.
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#108 Corneliu Drăgan Târgoviște
(1956, București)

Balcic - Castelul Reginei Maria (2012)
acuarelă pe hârtie
26 x 30 cm

#107 Alexandru Poitevin Scheletti
(1879, Iași – 1959, București)

semnat, localizat și datat dreapta jos, cu negru:
T. Drăgan, Balcic, 2012

#109 Samuel Mützner

Zidul Cetății din Sibiu

Estimare: € 250 – 350

Nud în atelier

(1884, București – 1959, București)

tuș pe hârtie
28 x 19.5 cm

creion conte pe hârtie
26 x 16.5 cm

semnat stânga jos, cu brun: A. Poitevin Scheletti

semnat dreapta jos, cu creion: S. Mützner

Estimare: € 150 – 250

Estimare: € 250 – 350
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#110 Henri H. Catargi

#111 Henri H. Catargi

#112 Mihai Cămăruț

Nud la pozat

Nud șezând (1935)

Nud văzut din spate (1968)

cărbune pe hârtie
24.5 x 20 cm

creion și laviu pe hârtie
30 X 24 cm

acuarelă pe hârtie
39 x 30 cm

semnat stânga jos, cu negru, cu inițiale: H.H.C.

semnat și datat stânga jos, cu creion, cu inițiale:
H.H.C. (19)35

semnat și datat dreapta jos, cu creion:
M. Cămăruț, (19)68

Estimare: € 200 – 400

Estimare: € 250 – 350

(1894, Bucureşti – 1976, Bucureşti)

Estimare: € 200 – 400
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(1894, Bucureşti – 1976, Bucureşti)

(1904, Liteni, Iași – 1981, Iași)

83

#113 Victor Teslaru

(1995, Hîncești, Republica Moldova)
Destinație finală - Rai (2020)
ulei pe pânză
82 x 182 cm
semnat dreapta jos, cu orange, cu monogramă: V.T
Estimare: € 2.000 – 3.000

de ținut minte...
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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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