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LOTURILE LICITAȚIEI:

#1        Ştefan Câlţia - Două pahare (2021)
#2         Ştefan Câlţia - Cinci case (2021)
#3         Horia Damian -  Le Mastaba
#4     Horia Damian - La Cité Mandala
#5     Marian Zidaru - Pământul raiului (1995)
#6     Marin Gherasim - Reconstruirea absidei
#7     Paul Neagu - Human Hand (1973)
#8     Sava Stoianov - Înger căzut
#9     Adrian Podoleanu - Casă la Iași (2012)
#10    Horea Paștina - Ziduri (1998)
#11    Sorin Ilfoveanu - Portret cu pasăre (2016)
#12    Sorin Ilfoveanu - Cuplu de cântăreți (1982)
#13    Dumitru Macovei - Dimineață însorită (2020)
#14    Sorin Adam - Peisaj din Grecia
#15    Letiția Oprișan - Cuplu
#16    Liviu Suhar - Rugă (2014)
#17    Marilena Murariu - După amiaza bătrânului Dionysos (Balcic, 2007)
#18    Spiru Chintilă - Natură statică cu vase și fructe
#19    Ștefan Pelmuș - Angelus (2008)
#20    Dan Crecan - Gânditorul și păsarile
#21    Harry Guttman - Feline
#22    Harry Guttman - La circ
#23    Arina Gheorghiță - Șah la malul mării
#24    Arina Gheorghiță - Pas în doi
#25    Bogdan Turcea - Vestitoarea
#26    Andrei Marina - Gladiator
#27    Marcel Guguianu - Ciocârlia
#28    Ana Rus - Maternitate (2009)
#29    Adriana Badea - Leac din cer (2021)
#30    Sabina Ciuntu - Hope (2021)
#31    Arina Bican - Trinity (2022)
#32    Ovidiu Panighianț - The hug (2022)
#33    Simona Vasiliu Chintilă - Natură statică cu flori (1979)
#34    Florin Șuțu - Buchet de flori de câmp (2021)
#35    Mihai Sârbulescu - Flori de primăvară (2021)
#36    Cosmin Movilă – Vas cu garofițe
#37    Marin Mihai Horea - Cobalt (2021)
#38    Laurențiu Midvichi - Grădina plăcerilor (2019)
#39    Vladimir Șetran - Fară titlu (1999)
#40    Corneliu Vasilescu - Colț la Balcic (2004)
#41    Victor Teslaru - Moma
#42    Lidia Ciolac - Adam și Eva (1969)
#43    Marian Condruz - Compoziție cu nud
#44    Georges Mazilu - Tinerețe
#45    Constantin Tofan - Asfințit (2021)
#46    Veronica Iftodi - Căsuța din dumbravă (2011)
#47    Augustin Costinescu - Parcul Ghica din Sinaia (2009)
#48    Cristina Ciobanu - Colț de grădină (2017)
#49    Petre Velicu - Personaje suprarealiste
#50    Călin Ițoaie - Foc (2018)
#51    Ion Pacea - Natură statică
#52    Ion Nicodim - Omagiu câmpului galben (1972)
#53    Sorin Purcaru - Chip angelic (2021)
#54    Manuell Mănăstireanu - Chip de clown

#55   Vladimir Șetran - Chipul (1975)
#56   Manuell Mănăstireanu - Arlechin
#57   Ion Iancuț - Vânzătorul de ceasuri
#58   Jean Pârvan - Arlechin
#59   Neculai Băndărau - Eva cu măr
#60   Sorin Purcaru - Libelom
#61   Horia Damian - Le projet de San Francisco (1978)
#62   Horia Damian - Colina (1976)
#63   Constantin Pacea - Visum - Vedra și Vedranell (1992
#64   Ion Pacea - Cherhanaua de la Vama Veche
#65   Dragoș Vițelaru - Natură statică abstractă (2008)
#66   Dragoș Vițelaru - Bărci în larg (2005)
#67   Vali Irina Ciobanu - În port la Balcic (2021)
#68   Ion Pacea - Portul Tomis din Constanța
#69   Felix Aftene - La orizont (2019)
#70   Harry Guttman - Compoziție surrealistă
#71   Ioan Gânju - Potretul unui tânăr
#72   Vasile Rață - Fară titlu
#73   Valeriu Gonceariuc - Revenanții (2010)
#74   Ioan Horea Bompa - Pisica neagră
#75   Ilie Boca - Arlechin (1991)
#76   Marcel Chirnoagă - Eva cu Șarpele
#77   Marcel Chirnoagă - Muntele Magic
#78   Marcel Chirnoagă - Compoziție cu bufnițe
#79   Marcel Chirnoagă - Medalion cu bufniță
#80   Horia Cucerzan - Ora de balet
#81   Iulian Copăcel - Revărsarea II
#82   Mugur Popa - Soledad (2022)
#83   Mureșan Onița - Cerceluș (2019)
#84   Emil Pavelescu - Personalitățile picturii românești, Expoziția Marcel Chirnoagă, 
sala Dalles ( 1981)
#85   Iulia Hălăucescu - Compoziție
#86   Monica Cerchez Chirnoagă - Înger (1999)
#87   Rareș Ioan Kerekeș - Lectură (2022)
#88   Gil Niculescu - Natură statică cu fructe, sticle și plantă (1995)
#89   Manuela Isac - Măntescu - Natură statică cu crizanteme și gutui
#90   Mircea Năstase - Natură statică (2022)
#91   Zamfirescu Zega Romeo - Natură statică (1983)
#92   Gheorghe Lungu - Vas cu flori de primăvară
#93   Silvia Tiperciuc - În curtea Mănăstirii Hâncu (2009)
#94   Ammar Alnahhas - Vedere din București (2011)
#95   Corneliu Drăgan Târgoviște - Capela Stella Maris de la Balcic (2012)
#96   Cristina Savin - Eroziune (2022)
#97   Alina Gherasim - Izgonirea din Rai (2019)
#98   Georgeta Grabovschi - Broken World (2022)
#99   Sorin Dumitrescu Mihăești - Pas cu pas (2021)
#100 Dionis Pușcuță - Sagittarius (2021)
#101 Anatoli Danilișin - Meditație II (2002)
#102 Gheorghe Dican - Hibernală
#103 Daniel Crăciun - Lumea din Est (2009)
#104 Gheorghe Zărnescu - Abstract
#105 Manuell Mănăstireanu - Ecce Homo (2016)
#106 Monica Cerchez Chirnoagă - Natură statică cu pește
#107 Octavian Vișan - Amintiri din satul meu (1964)
#108 Corneliu Drăgan Târgoviște - Bătrână cu găleată (2009)

#109 Ionuț Mitroi - Homer
#110 Iuliana Florea Lucan - Fără titlu (2008)
#111 Ilie Boca - Compoziție, (2017)
#112 Ștefan Botiș - Carbon (2018)
#113 Maria Jarda - Balcic (2022)
#114 Iulia Hălăucescu - Promenadă pe faleză
#115 Lena Constante - Infern X
#116 Marcel Iancu - Café arabe (1971)
#117 Marcel Iancu - Port la Amsterdam
#118 Marcel Iancu - Flormarche
#119 Marcel Chirnoagă - Lagărul
#120 Marcel Chirnoagă - La câmp
#121 Marcel Chirnoagă - Pomul cunoașterii
#122 Ema Szabo - Fantezie cu maști și perle (2018)
#123 Adrian Paiu - Personaj (2014)
#124 Constantin Daradici - Fata cu părul blond
#125 Nicolae Blei - Peisaj din Deltă (1992)
#126 Augustin Costinescu - Plajă la Sorento (2020)
#127 Florin Șuțu - Poemele iubirii
#128 Dan Crecan - Acvariu II
#129 Dan Băncilă - Bufniță
#130 Cristian Ianza - Avânt
#131 Paul Ackerman - Fară titlu
#132 Radu Dărângă - Piața San Marco (Veneția)
#133 Corneliu Drăgan Târgoviște - Iarna în București
#134 Nicolae Blei - Portret de evreu (1989)

 



#1 Ștefan Câlția
(1942, Braşov)

Două pahare (2021)

serigrafie pe hârtie
41 x 31 cm 

numerotat, intitulat, semnat și datat central jos, 
cu creion: 57/300, serigrafie; 
„Două pahare”, 2021, Câlția

Estimare: € 300 – 500

10 11

#2 Ștefan Câlția
(1942, Braşov)

Cinci case (2021)

serigrafie pe hârtie
41 x 31 cm 

numerotat, intitulat, semnat și datat central jos, 
cu creion : 64/300; serigrafie;
”cinci case”, 2021, Câlția

Estimare: € 300 – 500

#3 Horia Damian
(1922, Bucureşti – 2012, Paris)

Le Mastaba

cromolitografie pe hârtie
59 x 87.5 cm

numerotat, intitulat, semnat jos la bază, 
cu creion: 8/XX, Le Mastaba, Damian

Estimare: € 300 – 500

#4 Horia Damian
(1922, Bucureşti – 2012, Paris)

"La Cité Mandala"

cromolitografie pe hârtie
59.5 x 87.5 cm

numerotat, intitulat, semnat jos la bază, 
cu creion: 7/XX; La Cité Mandala, Damian

Estimare: € 300 – 500
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#5 Marian Zidaru
(1956, Baloteşti, Ilfov)

Pământul raiului (1995)

bronz cizelat
9 x 9 x 9 cm

semnat și datat, la interior: 
Zidaru, (19)95

Estimare: € 1.200 – 1.500

#6 Marin Gherasim
(1937, Rădăuți, Suceava – 2017, București)

Reconstruirea absidei 

ulei pe pânză cu aplicații de bronz
50 x 50 cm

semnat, intitulat (inscripții olografe)

Estimare: € 2.000 – 2.500
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#8 Sava Stoianov
(1951, Timișoara – 2016, București)

Înger căzut

laviu și baiț pe hârtie manuală
41 x 69 cm

semnat, intitulat stânga jos, cu baiț:
Stoianov Sava, Înger căzut

Estimare: € 500 – 700

#7 Paul Neagu
(1938, București – 2004, Londra)

Human Hand (1973)

serigrafie pe hârtie
29.8 x 21 cm

semnat și datat dreapta jos, cu creion: Neagu P. 1973;
numerotat stânga jos, cu creion: 51/100; dreapta jos 
ștampila ”Generative Arts Paul Neagu”

Estimare: € 250 – 350

#10 Horea Paștina
(1946, Alba Iulia)

Ziduri (1998)

acuarelă pe hârtie
25.5 x 17 cm

semnat și datat dreapta jos, cu creion: 
Paștina, (19)98

Estimare: € 300 – 500

#9 Adrian Podoleanu
(1928, Sadaclia, Moldova – 2010, Iași)

Casă la Iași (2012)

acuarelă pe hârtie
33.5 x 33.5 cm

dublu semnat și datat dreapta jos, stânga jos, 
cu verde: Podoleanu, 2012

Estimare: € 250 – 350
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#11 Sorin Ilfoveanu
(1946, Câmpulung Muscel, Argeș)

Portret cu pasăre (2016)

acril pe pânză
70 x 60 cm

semnat și datat dreapta sus, cu negru: Ilfoveanu, 2016

Estimare: € 2.000 – 3.000

#12 Sorin Ilfoveanu
(1946, Câmpulung Muscel, Argeș)

Cuplu de cântăreți (1982)

laviu pe hârtie
32 x 26.5 cm

semnat și datat dreapta sus, cu negru: Ilfoveanu, 1982

Estimare: € 250 – 350
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#14 Sorin Adam
(1968, Ploiești)

Peisaj din Grecia

ulei pe pânză
72 x 55 cm

semnat dreapta jos, cu brun: Sorin Adam

Estimare: € 500 – 800

#15 Letiția Oprișan
(1937, Căbești, Bacău)

Cuplu

ulei pe pânză
38 x 46 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Letiția Oprișan

Estimare: € 400 – 600

#16 Liviu Suhar
(1943, Iacobeni, Suceava)

Rugă (2014)

ulei pe pânză
55 x 40 cm

semnat și datat dreapta sus, cu roșu: L. Suhar

Estimare: € 700 – 1.000

#13 Dumitru Macovei
(1953, Bacău)

Dimineață însorită (2020)

ulei pe pânză
60 x 80 cm

semnat și datat dreapta jos, cu roșu: Macovei, 2020

Estimare: € 700 – 1.000
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#17 Marilena Murariu
(1954, Iași)

După amiaza bătrânului Dyonis (Balcic, 2007)

ulei pe pânză
90 x 100 cm

semnat și datat dreapta jos, cu ocru: 
Murariu, (20)07

Estimare: € 1.300 – 1.600

#18 Spiru Chintilă
(1921, Dobrici, Bulgaria – 1985, București)

Natură statică cu vase și fructe

ulei pe carton
41.5 x 55.5 cm

semnat dreapta jos, cu negru: S. Chintilă

Estimare: € 1.000 – 1.200

#19 Ștefan Pelmuș
(1949, Valea Călugărească, Prahova)

Angelus (2008)

ulei pe pânză
100 x 60 cm

semnat și datat în cuprinsul lucrării, cu brun: 
S.P. (20)08

Estimare: € 800 – 1.000

#20 Dan Crecan
(1955, Bălan, Sălaj)

Gânditorul și păsarile

ulei pe pânză
70 x 50 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Crecan

Estimare: € 600 – 900
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#21 Harry Guttman
(1933, București – 2015, București)

Feline

cromolitografie pe hârtie
42.5 x 49 cm

semnat dreapta jos, sub cadru, cu creion: 
H. Guttman; detaliat stânga jos, cu creion: 
A.P. (artist proof)

Estimare: € 200 – 300

#22 Harry Guttman
(1933, București – 2015, București)

La circ

cromolitografie pe hârtie
48.5 x 42 cm

semnat dreapta jos, sub cadru, cu creion: H. Guttman; 
detaliat stânga jos, cu creion: A.P. (artist proof)

Estimare: € 200 – 300

#23 Arina Gheorghiță
(1973, Cluj Napoca)

Șah la malul mării

ulei pe pânză
100 x 80 cm

semnat stânga jos, cu gri: Arina Gheorgiță

Estimare: € 1.200 – 1.600

#24 Arina Gheorghiță
(1973, Cluj Napoca)

Pas în doi

ulei pe pânză
100 x 70 cm

semnat stânga jos, cu gri: Arina Gheorgiță

Estimare: € 1.000 – 1.500



2524

#25 Bogdan Turcea
(1966, București)

Vestitoarea

bronz policrom
70.5 x 26 x 13 cm

semnat jos, la bază, în spate: Bogdan Turcea

Estimare: € 2.200 – 2.800 #26 Andrei Marina
(1960, Dej)

Gladiator

bronz cizelat
58 x 28 x 21

semnat cu monogramă,
în spate, la bază: A.M.

Estimare: € 1.500 – 2.000
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#27 Marcel Guguianu
(1922, Bârlad – 2012, București)

Ciocârlia

bronz cizelat
H = 40 cm (H = soclu 34 cm)

semnat pe plăcuță metalică, aplicată pe soclu: M. Guguianu

Estimare: € 1.200 – 2.000

#28 Ana Rus
(1947, Cluj)

Maternitate (2009)

alamă
41 x 10 x 10 cm

semnat și datat dreapta jos: Rus; 21-10-2009

Estimare: € 800 – 1.200
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#30 Sabina Ciuntu
(1986, Brăila)

Hope (2021)

acril și foiță de aur pe pânză
90 x 100 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Ciuntu S.

Estimare: € 600 – 800

#29 Adriana Badea
(1976, București)

Leac din cer (2021)

ulei pe pânză
64 x 46 cm

semnat cu monogramă și 
datat dreapta jos, cu roșu: A.B., 2021

Estimare: € 1.500 – 1.800

Lucrarea este reprodusă pe coperta 
Catalogului expoziției „DeVenire”, 
Adriana Badea, 2021, Art Yourself, 
Contemporary Art Gallerry.
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#32 Ovidiu Panighianț
(1961, București)

The hug (2022)

acrilic pe pânză
100 x 120 cm

semnat dreapta jos, cu negru: O. VIP

Estimare: € 1.500 – 2.000

#31 Arina Bican
(1991, București)

Trinity (2022)

acrilic pe pânză
100 x 100 cm

semnat stânga jos, cu negru: Arina Bican, 2022

Estimare: € 1.200 – 1.500
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#35 Mihai Sârbulescu
(1957, București)

Flori de primăvară (2021)

ulei pe pânză
50 x 40 cm

semnat și datat dreapta jos, cu creion: 
M. Sârbulescu (2)021

Estimare: € 650 – 750

#36 Cosmin Movilă
(1984, București)

Vas cu garofițe

ulei pe pânză
40.5 x 30 cm

semnat dreapta jos, cu brun: C. Movilă

Estimare: € 300 – 400

#33 Simona Vasiliu Chintilă
(1928, Piatra Neamţ – 2009, Bucureşti)

Natură statică cu flori (1979)

acuarelă pe hârtie
48 x 36 cm

semnat și datat dreapta jos, cu verde, 
cu inițiale: S.V. (1)974

Estimare: € 400 – 500

#34 Florin Şuţu
(1959, Ploiești)

Buchet de flori de câmp (2021)

ulei pe pânză
90 x 60 cm

semnat dreapta jos, cu negru, cu inițiale: F.Ș; 
localizat și datat stânga jos, cu negru: Tescani, 2021

Estimare: € 600 – 800



#37 Marin Mihai Horea
(1990, București)

Cobalt (2021)

ulei pe pânză
70 x 100 cm

semnat stânga jos, cu gri, cu inițiale: 
M.H.M.

Estimare: € 350 – 500
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#38 Laurențiu Midvichi
(1979, Tulcea)

Grădina plăcerilor (2019)

ulei pe pânză
90 x 90 cm

semnat și datat dreapta jos, cu orange: 
Midvichi, 2019

Estimare: € 1.500 – 1.700

#39 Vladimir Șetran
(1935, Dăncăuți, Hotin – 2022, București)

Fară titlu (1999)

acril pe carton
50 x 65 cm

semnat și datat centru jos, cu roz: 
Șetran (19)99

Estimare: € 700 – 900

#40 Corneliu Vasilescu
(1934, Bârlad)

Colț la Balcic (2004)

ulei pe pânză
50 x 53 cm

semnat dreapta jos, cu inițiale, cu roșu: 
C.V., 2004

Estimare: € 700 – 1.000
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#41 Victor Teslaru
(1995, Hîncești, Republica Moldova)

Moma

ulei pe pânză
100 x 100 cm

semnat în centru, cu monogramă, cu roșu: VT

Estimare: € 1.200 – 1.800

#42 Lidia Ciolac
(1933, Timișoara, – 2012, Timișoara)

Adam și Eva (1969)

acvaforte pe hârtie
48 x 45 cm

semnat dreapta jos, cu creion: Lidia Ciolac; 
datat și intitulat centru jos, cu creion: 
1969; Adam și Eva, tiraj de artist 4/10

Estimare: € 250 – 350

#43 Marian Condruz
(1952, București – 2018, București)

Compoziție cu nud

ulei pe pânză
85 x 65 cm

semnat dreapta jos, cu brun: Condruz

Estimare: € 800 – 1.000

#44 Georges Mazilu
(1951, Vânjuleț, Mehedinți)

Tinerețe

cromolitografie pe hârtie
65 x 50 cm

semnat dreapta jos, cu creion: Mazilu;
numerotat stânga jos, cu creion, 219/ 300

Estimare: € 250 – 500
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#45 Constantin Tofan
(1952, Vaslui)

Asfințit (2021)

ulei pe pânză
50 x 60 cm

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

Estimare: € 700 – 900

#46 Veronica Iftodi
(1985, Chișinău, Moldova)

Căsuța din dumbravă (2011)

ulei pe pânză
60 x 58 cm

semnat dreapta jos, cu roșu: Veronica I.

Estimare: € 1.000 – 1.200

#47 Augustin Costinescu
(1943, Lipova, Arad – 2021, București)

Parcul Ghica din Sinaia (2009)

ulei pe pânză lipită pe carton
50 x 40 cm

semnat și datat dreapta jos, cu verde: 
Costinescu, 2009

Estimare: € 400 – 600

#48 Cristina Ciobanu
(1956, Bacău)

Colț de grădină (2017)

ulei pe pânză
50 x 50 cm

semnat și datat dreapta jos, cu albastru: Cris.T., 2017

Estimare: € 550 – 700
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#49 Petre Velicu
(1950, București)

Personaje suprarealiste

ulei pe carton
35 x 45.5 cm

semnat stânga jos, în pastă: Velicu

Estimare: € 600 – 900

#50 Călin Ițoaie
(1963, Baia Mare)

Foc (2018)

tehnică mixtă pe placaj
60 x 60 cm

semnat stânga jos, cu monogramă: C.I.

Estimare: € 500 – 800

Deși a început studiul artei încă din 
copilărie, în anii tinereții, a hotărât 
o schimbare de direcție formatoare, 
absolvind în 1988 cursurile Facultății de 
Mecanică din cadrul Institutului Politehnic 
Cluj Napoca. Schimbarea s-a dovedit a 
fi doar de suprafață. Arta a redevenit un 
scop, un mod de ființare. Ulterior a obținut 
diploma de licență și masterat în arte 
vizuale la Universitatea Tehnică din Cluj 
Napoca. Este membru al Uniunii Artiștilor 
din România din 2017. În prezent este 
conservator de obiecte muzeale la Muzeul 
de Artă «Centrul Artistic Baia Mare». În 
arta sa este preocupat cu precădere de 
reprezentarea figurii umane. Pentru că 
și el este de acord cu cei care susțin că 
omul este cel mai important subiect. 
Elementele antropomorfe apar în toate 
lucrările sale iar formele de exprimare 
sunt preponderent neconvenționale. După 
cum declară el însuși „ingineria m-a învățat 
cum se fac lucrurile, iar arta m-a învățat să 
văd și să înțeleg”.
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#51 Ion Pacea
(1924, Stenimachos, Grecia – 1999, București)

Natură statică

litografie pe hârtie
51 x 61,5 cm

semnat dreapta jos, cu creion: Ion Pacea; 
numerotat stânga jos, cu creion: E.A. 
(exemplar de autor)

Estimare: € 200 – 300

#52 Ion Nicodim
(1932, Constanţa – 2007, Paris)

Omagiu câmpului galben (1972)

tehnică mixtă pe hârtie
16 x 22.5 cm

semnat, datat, intitulat și notat central jos, cu creion: 
Ion Nicodim, 1972, „Omagiu cîmpului galben”,
E.A., (exempar de autor), lithografie

Estimare: € 200 – 300

#53 Sorin Purcaru
(1971, Galați)

Chip angelic (2021)

acuarelă pe hârtie
38.5 x 28.5 cm

semnat și datat dreapta jos, cu negru: 
S. Purcaru (2)021

Estimare: € 400 – 500

#54 Manuell Mănăstireanu
(1973, Botoșani)

Chip de clown

creioane cerate pe hârtie
41 X 21

semnat dreapta jos, cu albastru: Mănăstireanu

Estimare: € 400 – 600
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#55 Vladimir Șetran
(1935, Dăncăuți, Hotin – 2022, București)

Chipul (1975)

ulei pe pânză
65.5 x 65.5 cm

semnat și datat stânga jos, cu negru: Șetran (19)75

Estimare: € 600 – 800

#56 Manuell Mănăstireanu
(1973, Botoșani)

Arlechin

pastel pe hârtie
41 x 28 cm

semnat dreapta jos, cu brun: Mănăstireanu

Estimare: € 400 – 600

#57 Ion Iancuț
(1950, Răducăneni, Iași)

Vânzătorul de ceasuri

bronz cizelat
42.5 x 26.5 x 6.5 cm (fară soclu)

semnat jos, pe poală: Iancuț

Estimare: € 1.800 – 2.500
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#58 Jean Pârvan
(1950, București – 1998, București)

Arlechin

bronz cizelat
70 x 29 x 12 cm

Estimare: € 3.000 – 4.000

#59 Neculai Băndărau
(1949, Botoșani – 2021, București)

Eva cu măr

bronz
H = 100 cm

Estimare: € 3.000 – 4.000

Nicolae Băndărău se individualizează 
în sculptura românească prin modul 
în care urmăreşte relaţia dintre o 
densitate a încărcăturii semnificative 
şi o retorică foarte reţinută a 
discursului formal. Într-o generaţie 
care a mizat pe expresionism, 
sculptura sa comunică, în funcţie 
de nucleul problematic al fiecărui 
ciclu, alte paliere ale tradiţiei. 
Uneori rezolvările sunt extrem de 
simple, de o eleganţă minimalistă 
(ca în proiectul pentru Monumentul 
Revoluţiei), alteori au o factură 
barocă, conglomerând elemente 
individuale (de pildă figuri umane), 
ca module integrate unui discurs 
de ansamblu cu expresie simplă. 
Elementul antropomorf este mereu în 
centrul discursului său, dar mai puţin 
ca obiect identificabil, ca protagonist 
definit al unei drame, cât ca prezenţă 
generică, într-un infinit dar organizat 
alfabet al realităţii, sau ca vocabulă 
a unei forme de existenţă colectivă. 
Sculptorul se exprimă cu aceeaşi 
proprietate în materialele clasice 
– lemn, piatră – sau în elementele 
experimentale – ceară, plastic – din 
care obţine efecte spectaculoase 
şi mai ales convergente nivelului 
semnificativ.
Text de Alexandra Titu
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#60 Sorin Purcaru
(1971, Galați)

Libelom

bronz cizelat
25 x 53 x 20 cm

semnat pe coadă: Purcaru

Estimare: € 1.200 – 1.500

#61 Horia Damian
(1922, Bucureşti – 2012, Paris)

Le projet de San Francisco (1978)

guașă și creion pe carton
74.5 x 104.5 cm

semnat, intitulat, datat, stânga jos, cu creion: Damian, Le projet de San Francisco – distance 250metres, 1978

Estimare: € 2.500 – 3.500
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#63 Constantin Pacea
(1957, București)

Visum - Vedra și Vedranell (1992)

ulei pe pânză
65 x 92 cm

semnat, datat, localizat și intitulat stânga jos, 
cu roșu: ConXantin, 1992, Es Vedra 
– Vedranell VISUM

Estimare: € 1.000 – 1.500

#64 Ion Pacea
(1924, Stenimachos, Grecia – 1999, București)

Cherhanaua de la Vama Veche

acril și guașă pe carton
50 x 70 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Pacea

Estimare: € 2.000 – 2.500

#62 Horia Damian
(1922, Bucureşti – 2012, Paris)

Colina (1976)

cromolitografie pe hârtie
70.5 x 102 cm

semnat, datat, detaliat, stânga jos, cu creion: 
Damian, 1976; E.A. (exemplar de autor)

Estimare: € 400 – 600
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#67 Vali Irina Ciobanu
(1976, Oltenița)

În port la Balcic (2021)

ulei pe pânză
70 x 40 cm

semnat și datat dreapta jos, cu roșu: 
Vic., 2021

Estimare: € 500 – 700

#66 Dragoș Vițelaru
(1951, Giurgiu – 2009, București)

Bărci în larg (2005)

acuarelă pe carton subțire
39.5 x 30.5 cm

semnat și datat dreapta jos, cu negru: 
Dragoș Vițelaru, 2005

Estimare: € 300 – 400

#65 Dragoș Vițelaru
(1951, Giurgiu – 2009, București)

Natură statică abstractă (2008)

ulei pe pânză
60 x 60 cm

semnat și datat dreapta jos, cu inițiale, cu roșu: 
D.V. (20)08

Estimare: € 600 – 800

Vali Irina Ciobanu este o artistă 
română ale cărei picturi au fost 
expuse la nivel național, în Germania 
și Italia. Ea își descrie expresia 
artistică ca invitând spectatorii să 
descopere frumusețea lumii prin 
ochii ei, aducând totodată emoție 
în viețile altora. Reinventându-se 
continuu, îi place să experimenteze 
stiluri și tehnici variate, care includ 
crearea cu uleiuri pe pânză, tempera 
de ou pe piele, precum și acuarele și 
acrilice pe sticlă etc.



54 55

#69 Felix Aftene
(1972, Vaslui)

La orizont (2019)

acril pe pânză
60 x 60 cm

semnat și datat pe latura de sus, cu bleu: Felix Aftene, 2019

Estimare: € 4.000 – 9.000

#68 Ion Pacea
(1924, Stenimachos, Grecia – 1999, București)

Portul Tomis din Constanța

acrilic și guașă pe carton
44 x 57 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Pacea

Estimare: € 1.200 – 2.000
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#72 Vasile Rață
(1966, Călărași, Moldova)

Fară titlu

tehnică mixtă pe pânză
60 x 60 cm

semnat dreapta jos, cu violet, cu monogramă: V.R.

Estimare: € 500 – 700

#71 Ioan Gânju
(1942, Iași – 2002, Iași)

Potretul unui tânăr

ulei pe pânză
37 x 32 cm

semnat dreapta jos, cu alb: Gânju

Estimare: € 800 – 1.000

#70 Harry Guttman
(1933, București – 2015, București)

Compoziție surrealistă

ulei pe pânză
24 x 30 cm

semnat dreapta jos, cu albastru: H. Guttman

Estimare: € 300 – 500

Pe tărâmuri formale noi, el îşi permite, nemairespectând 
rigorile identităţii, să-şi desfăşoare adevărata lui magie şi 
anume acea forţă pe care criticii au botezat-o picturalitate 
şi care-i asigura imaginii, orice formă fizică ar conţine ea, 
acea misterioasă stare de acaparare mută, irezistibilă, care 
ne transportă în lumea inefabilă a spiritului elevat.
I. Neagoe

Lucrările lui Vasile Rață îți sar în 
ochi de la bun început ca teatrul de 
operațiuni al unei lupte, subiectele 
narate de artist în operă se află în 
permanentă alertă. Da, autorul de 
instalații și performance pictează, 
însă atunci când o face utilizează 
cianura, un material de lucru deloc 
obișnuit și nici recomandat pe 
paleta pictorilor, însă atât de conotat 
istoric și politic în arealul românesc 
încât, de la un punct încolo, devine 
aproape obligatoriu, tot așa cum 
petrolul și sângele deveniseră 
obligatorii pentru Hermann Nitsch 
după 9/11. „Tehnică mixtă pe 
pânză” înseamnă la Vasile Rață, 
din acest motiv, amestec periculos, 
de privit și consumat cu precauție 
vitală, ca și cum ar fi ultima operă de 
artă pe care ochiul o vede și mintea 
o înțelege, producând cunoaștere.
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#74 Ioan Horea Bompa
(1969, Reghin)

Pisica neagră

ulei pe pânză
100 x 80 cm

semnat și datat stânga jos, cu negru: Bompa, 2020

Estimare: € 600 – 800

#75 Ilie Boca
(1937, Botoșana, Suceava)

Arlechin (1991)

ulei pe carton
30 x 23.5 cm

semnat și datat dreapta jos, cu roșu, cu inițiale: I.B., (19)91

Estimare: € 400 – 600

#73 Valeriu Gonceariuc
(1941, Ungheni, Moldova)

Revenanții (2010)

acril pe pânză
60 x 80 cm

semnat și datat dreapta jos, cu negru: 
Gonceariuc, 2010

Estimare: € 700 – 800

”Orice tablou abstract, amintind omagial de Jackson 
Pollock, are o bogată determinare umanistă, când e 
expus într-o arhitectură americanizată, și o rațiune 
mai degrabă confuză, în casa unui colecționar cu 
nostalgia tradiției. Trecând timpul, abstracționismul 
s-a lepădat de mulțimea pictorilor, care mergeau cu 
moda și și-a păstrat esența, prin puținii artiști pentru 
care libertatea interioară e totul. Ioan Bompa e 
un pictor din generațiile de mijloc, care continuă 
să picteze abstract, în maniera action-painting, 
gestualist adică și emancipat de orice presiune din 
afară, cu frenezia celui care și-a descoperit nu numai 
drumul, ci și un motiv durabil de plăcere.” 
Text de Tudor Octavian.

“Mă atrag artele populare, obiectele 
artizanale, vechile meştesuguri. 
Artele populare disting un popor 
de altul, îi dau o autenticitate 
anume. Aici se gasesc proviziile 
de vitalitate ale unui neam. Caut o 
expresivitate anume a acestora, caut 
«nedescoperitul»… Dar totul este 
o rememorare, o sinteza inefabila. 
Exista o zona a rationalului în care 
îti propui niste obiective, urmaresti 
un gând, niste teme, îti conturezi un 
program. Dar peste toate astea vin 
o multime de aluviuni din straturi 
foarte adânci. Si drumul se face 
mergând.”

Ilie Boca, din Carte cu Ilie Boca, 
Carmen Mihalache, Editura „Corgal 
Press”, 2012
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#78 Marcel Chirnoagă
(1930, Bușteni – 2008, București)

Compoziție cu bufnițe

acvaforte și acvatintă color
75 x 55 cm

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

Estimare: € 1.000 – 1.200

#76 Marcel Chirnoagă
(1930, Bușteni – 2008, București)

Eva cu Șarpele

acvaforte și acvatintă cu placă sudată
74 x 55 cm

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

Estimare: € 1.000 – 1.200

#77 Marcel Chirnoagă
(1930, Bușteni – 2008, București)

Muntele Magic

acvaforte și acvatinta pe hârtie
76 x 58 cm

notat și intitulat stânga jos, cu creion: E.A., 
(exemplar de autor); 
„Compoziție cu mâini și peisaj care crește în eu”

Estimare: € 1.000 – 1.200

Trăiţi aşa cum vă dictează sufletul, cum vă îndrumă gândul cel bun! Doar astfel veţi putea îmbătrâni cu o 
oarecare satisfacţie, doar astfel veţi fi bucuroşi de realizările voastre. Pentru că, la urma urmei, asta este tot 
ceea ce contează, asta-i suprema satisfacţie: să te poţi gandi, la bătrâneţe, la tot ceea ce ai făcut şi la tot ceea 
ce ai fi putut face. Să nu vă fie lehamite când vă priviţi în oglindă! . Un creator este condamnat la o luciditate 
cumplită care este ca un blestem, îi dă vieţii tragism. Nu-i suficient să te rogi lui Dumnezeu ca El să se prezinte. 
Actul creator nu este neapărat inovaţie ci comunicare (ca şi dragostea) şi are un sens care depăşeşte înţelegerea 
logică curentă. Creaţia este gest de comunicare, de solidaritate, este dialog, nu cu omenirea sau posteritatea 
(care este o abstracţiune) ci cu oamenii din jur, cu contemporanii, cu compatrioţii. Arta nu vrea să convingă ci 
să apropie şi să creeze noi legături între oameni. Acum din cauza demagogiei, a pieţei de arta, a falsei libertăţi 
totale de creaţie, arta este în criză. Marcel Chirnoagă
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#80 Horia Cucerzan
(1938, Blaj, Alba)

Ora de balet

ulei pe carton
42 x 30.5 cm

semnat dreapta sus, cu brun: H. Cucerzan

Estimare: € 1.000 – 1.200

#79 Marcel Chirnoagă
(1930, Bușteni – 2008, București)

Medalion cu bufniță

acvaforte și acvatintă pe hârtie
D = 45 cm

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

Estimare: € 400 – 600

Dansul înseamnă o oglindire prin mișcare a 
sinelui, înseamnă exteriorizare a fiorului prin ritm. 
Această formă de comunicare prin expresivitatea 
trupului poate fi dificil de surpins într-o compoziție 
plastică, întrucât există inevitabil riscul fragmentării 
„mesajului” dansului prin surprinderea doar a unor 
ipostaze statice dintr-un lanț dinamic. Iulian Copăcel 
și-a asumat tocmai această provocare, reușind să 
reliefeze vitalitatea eliberatoare a dansului, să re-
creeze întreaga poezie a mișcărilor și a muzicii. În 
fond, aici pare să fie cheia lucrărilor sale; dansul 
nu trebuie să rămână în sfera pașilor calculați, în 
logica respectării unui ritm prestabilit, ci dimpotrivă, 
dansul apare perceput ca o abandonare dionisiacă 
a sinelui, ca o descătușare instinctuală a trăirilor. 
În acest sens, sugestiile vibrațiilor, ale acvaticului, 
mai exact ale valului (căci dansul este o revărsare 
mai mult sau mai puțin tumultuoasă a emoțiilor) se 
regăsesc în liniile ondulate simetrice, reprezentând 
fie elemente ale unui decor fluid, fie chiar contururi 

ale dansatorilor. Aceste conotații sunt susținute 
și la nivel cromatic: în unele situații, albastrul, 
care nuanțează ideea de curgere, de cadență a 
undelor, se întâlnește cu roșul plasat în centrul 
compoziției, simbol al existenței înseși. De altfel, 
dansul reprezintă – după Havelock Ellis – „cea mai 
elevată, cea mai emoţionantă, cea mai frumoasă 
dintre arte, pentru că nu este doar o translatare sau 
o abstractizare a vieţii; este chiar viaţa!” În aceeași 
direcție a evidențierii vitalității și a dinamismului 
se înscriu și tehnici precum dublarea contururilor 
(dansatorilor, dar nu numai) sau repetarea unor 
elemente grafice simetrice. Îndepărtându-se de 
reprezentarea figurativă, artistul surprinde cu 
o deosebită forță expresivă dansul în derularea 
sa imprevizibilă, ca o risipire a energiilor și ca o 
mărturisire a trăirilor ființei. Mișcările dansatorilor 
dobândesc chiar funcția de structurare a unui spațiu 
esențializat, abstractizat, creându-se impresia de 
imponderabilitate.

#81 Iulian Copăcel
(1975, Bacău)

Revărsarea II

acril pe pânză
70 x 150 cm

semnat dreapta jos, cu creion: 
Iulian Copăcel, 2021

Estimare: € 1.200 – 1.500
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#84 Emil Pavelescu
(1949, Cernăuți, Ucraina)

Personalitățile picturii românești, Expoziția 
Marcel Chirnoagă, sala Dalles ( 1981)

ulei pe pânză
65 x 75 cm

semnat și datat dreapta jos, cu gri: 
Emil Pavelescu, (19)81

Estimare: € 600 – 800

#83 Mureșan Onița
(1965, Rebrișoara, Bistrița Năsăud)

Cerceluș (2019)

ulei pe pânză
50 x 50 cm

semnat stânga jos, cu negru: Onița Mureșan

Estimare: € 500 – 700

#82 Mugur Popa
(1964, Constanța)

Soledad (2022)

acril pe pânză
60 x 60 cm

semnat și datat stânga jos, cu negru: 
Popa Mugur, 2022

Estimare: € 600 – 800

#85 Iulia Hălăucescu
(1924, Tarcău, Neamț – 2008 , Piatra Neamț)

Compoziție

ulei pe carton
52 x 36 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Iulia Hălăucescu

Estimare: € 450 – 700
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#87 Rareș Ioan Kerekeș
(1982, Sighișoara)

Lectură (2022)

acril pe pânză
70 x 70 cm

semnat și datat stânga jos, cu violet: R. Kerekeș, 2022

Estimare: € 800 – 1.000

#88 Gil Niculescu
(1942, București – 2020, București)

Natură statică cu fructe, sticle și plantă 
(1995)

ulei pe pânză
61 x 76 cm

semnat și datat stânga jos, cu verde, 
cu inițiale: G. N. (19)95

Estimare: € 500 – 700

#86 Monica Cerchez Chirnoagă
(1955, Tulcea)

Înger (1999)

ulei pe pânză
100 x 80 cm

semnat și datat dreapta jos, cu roșu: 
M. Cerchez, (19)99

Estimare: € 800 – 1.000

#89 Manuela Isac - Măntescu
(1954, București)

Natură statică cu crizanteme și gutui

ulei pe pânză
80 x 80 cm

semnat dreapta jos, cu roșu: Măntescu M.

Estimare: € 1.500 – 1.800
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#92 Gheorghe Lungu
(1948, Botoșani)

Vas cu flori de primăvară

ulei pe carton
43.5 x 59 cm

semnat stânga jos, cu negru: G. Lungu

Estimare: € 300 – 500

#91 Zamfirescu Zega Romeo
(? – ?)

Natură statică (1983)

ulei pe pânză
38 x 46 cm

semnat dreapta jos, în pastă: 
Zamfirescu Zega R., 1983

Estimare: € 500 – 700

#90 Mircea Năstase
(1970, Alba Iulia)

Natură statică (2022)

ulei pe pânză
60 x 80 cm

semnat dreapta jos, cu negru:
N. Năstase

Estimare: € 500 – 700

#93 Silvia Tiperciuc
(1963, Roman, Neamț)

În curtea Mănăstirii Hâncu (2009)

ulei pe pânză
60 x 80 cm

semnat și datat stânga sus, în pastă: 
S. Tiperciuc, 2009

Estimare: € 600 – 800
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#94 Ammar Alnahhas
(1976, Al – Alsakah, Siria)

Vedere din București (2011)

ulei pe pânză
50 X 100 cm

semnat și datat stânga jos, cu brun: Ammar Nahhas; 25.09.2011

Estimare: € 750 – 1.000

#95 Corneliu Drăgan Târgoviște
(1956, București)

Capela Stella Maris de la Balcic (2012)

acuarelă pe hârtie
23 x 34 cm

semnat, intitulat, datat dreapta jos,
cu negru: T. Drăgan; Balcic, 2012

Estimare: € 250 – 350

#96 Cristina Savin
(1989, Salonta, Bihor)

Eroziune (2022)

ulei pe pânză
100 x 70 cm

semnat dreapta jos, cu albastru: C. Savin

Estimare: € 800 – 1.200

Eroziune a materiei, eroziune la nivel spiritual, eroziune a 
personalității și a relațiilor interumane. Un proces aparent 
distructiv poate da naștere unui univers al cunoașterii.
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#97 Alina Gherasim
(1973, București)

Izgonirea din Rai (2019)

tehnică mixtă pe hârtie Langton
50 x 60 cm

semnat dreapta jos, cu brun:
Alina Gherasim

Estimare: € 300 – 500

#98 Gabriel Caloian
(1979, Brașov)

Broken World (2022)

tehnică mixtă pe hârtie
70 x 100 cm

semnat dreapta jos, cu monogramă, cu creion: G.C., 2022

Estimare: € 700 – 1.000

Prin doza ei de grotesc, grafica 
lui Gabriel Caloian aminteşte 
de frescele mayaşe descoperite 
atât pe teritoriul Mexicului, cât 
şi în Honduras, El Salvador şi 
Guatemala, reprezentând diverse 
subiecte mitologice, dar şi scene 
narative din viaţa de zi cu zi a 
amerindienilor. Ceea ce şochează 
la ele e coloritul şi cruzimea 
reprezentărilor umane. Ritualul 
sacrificiilor. Detaliile. Răsucirea 
neverosimilă a trupurilor umane. 
Impresionează, de asemenea, şi 
chipul zeilor sau mai degrabă al 
fiinţelor supranaturale ce bântuie 
mitologia mayaşa, care par a coborî 
din tărâmul tulbure al unor civilizaţii 
aflate dincolo de graniţele vieţii şi 
ale morţi. Astfel de reprezentări 
întâlnim şi în grafica lui Gabriel 
Caloian. Artistul se desfăşoară pe 
spaţii largi, încercând, prin mişcări 
sacadate, să aducă la suprafaţă 
o parte din lumea zăvorât în 
interiorul său. Şi acolo sunt zei, 
sunt fiinţe hibride, alcătuite din 
pământ, din metal, din aer sau din 
diferite resturi şi ţesuturi umane 
pe jumătate digerate de demonii 
aflaţi în inconştient. Şi acolo au 
loc tot felul de ritualuri şi sacrificii 
închinate parcă „zeului negru al 
conflagraţiei” din mitologia mayaşă, 
simbol care, transbordat în grafica 
lui Caloian, ar putea simboliza pe 
zeul negru al războiului pe care 
orice artist îl poartă cu sine însuşi. 
Speculând, am putea descoperi şi 
alte asemănări între reprezentările 
ce apar în tablourile lui Gabriel 
Caloian şi cele pe care le vedem în 
frescele sau stelele mayaşe. 
Text de Nichita Danilov.
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#101 Anatoli Danilișin
(1960, Frasin, Dondușeni, Republica Moldova)

Meditație II (2002)

ulei pe pânză
80 x 80 cm

semnat dreapta jos, cu gri: A. Danilișin

Estimare: € 500 – 700

#100 Dionis Pușcuță
(1971, Bacău )

Sagittarius (2021)

ulei de pânză
80 x 80 cm

semnat și datat dreapta jos, cu violet: Pușcuță, 2021

Estimare: € 700 – 900

#99 Sorin Dumitrescu Mihăești
(1961, Mihăești, Argeș)

Pas cu pas (2021)

acril pe pânză
90 x 80 cm

semnat și datat stânga jos, cu alb: 
S. Dumitrescu, (20)21

Estimare: € 800 – 1.200

#102 Gheorghe Dican
(1960, Cernișoara, Vâlcea)

Hibernală

acril pe pânză
90 x 100 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Dican

Estimare: € 1.000 – 1.500
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#103 Daniel Crăciun
(1970, Tulcea)

Lumea din Est (2009)

acrilic și colaj pe pânză
100 x 100 cm

semnat și datat dreapta jos, cu brun: D. Crăciun, 2009

Estimare: € 700 – 1.000

#104 Gheorghe Zărnescu
(1953, Cașin, Bacău)

Abstract

colaj pe pânză
60 x 60 cm

Estimare: € 400 – 600

#105 Manuell Mănăstireanu
(1973, Botoșani)

Ecce Homo (2016)

ulei pe carton
90 x 54.5 cm

semnat și datat dreapta jos, 
cu monogramă: M., (2)016

Estimare: € 1.200 – 1.600



7978

#108 Corneliu Drăgan Târgoviște
(1956, București)

Bătrână cu găleată (2009)

ulei pe pânză
24.5 x 18.5 cm

semnat stânga jos, cu brun: Drăgan

Estimare: € 400 – 600

#107 Octavian Vișan
(1933, Petriceni, Cernăuți, Ucraina -2002, București)

Amintiri din satul meu (1964)

ulei pe carton
65 x 80 cm

semnat și datat dreapta jos, cu roșu: 
Vișan, (19)64

Estimare: € 500 – 700

#106 Monica Cerchez Chirnoagă
(1955, Tulcea)

Natură statică cu pește

ulei pe pânză
54.5 x 65 cm

semnat dreapta jos, cu roșu: M. Cerchez

Estimare: € 500 – 700
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#109 Ionuț Mitroi
(? – ?)

Homer

ulei pe pânză
137 x 98 cm

semnat centru jos, cu albastru: 
Mitroi Ionuț

Estimare: € 1.000 – 1.500

#110 Iuliana Florea Lucan
(1981, București)

Fără titlu (2008)

ulei pe pânză
100 x 80 cm

inscripții olografe, autor, titlu, dimensiuni, an.

Estimare: € 500 – 700

#111 Ilie Boca
(1937, Botoșana, Suceava)

Compoziție, (2017)

ulei pe carton
60 x 49 cm

semnat și datat centru jos, cu albastru: I.B., (20)17

Estimare: € 500 – 700
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#112 Ștefan Botiș
(1990, Vișeu de Sus)

Carbon (2018)

ulei pe pânză
130 x 170 cm

semnat și datat pe verso, cu negru: Botiș, 2018

Estimare: € 1.200 – 1.500

#113 Maria Jarda
(1981, Pașcani, Iași)

Balcic (2022)

ulei pe pânză
60 x 50 cm

semnat dreapta jos, cu roșu: Jarda

Estimare: € 600 – 900

#114 Iulia Hălăucescu
(1924, Tarcău, Neamț – 2008 , Piatra Neamț)

Promenadă pe faleză

acuarelă pe hârtie
67 x 47 cm

semnat stânga jos, cu creion: Iulia Hălăucescu

Estimare: € 250 – 350
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#115 Lena Constante
(1909, București - 2005, București)

Infern X

tuș și acuarelă pe hârtie
57 x 43 cm

semnat și intitulat dreapta jos, cu creion: 
Lena Constante, Infern X

Estimare: € 800 – 1.000

#116 Marcel Iancu
(1895, Bucureşti – 1984, Tel Aviv, Israel)

Café arabe (1971)

acuarelă și creion pe hârtie
26 x 34.5 cm

semnat și datat stânga jos, cu negru: 
Janco, 1971

Estimare: € 300 – 500

#118 Marcel Iancu
(1895, Bucureşti – 1984, Tel Aviv, Israel)

Flormarche

cromolitografie pe hârtie
42 x 64 cm

semnat dreapta jos, cu albastru: 
Marcel Janco

Estimare: € 150 – 250

#117 Marcel Iancu
(1895, Bucureşti – 1984, Tel Aviv, Israel)

Port la Amsterdam

cromolitografie pe hârtie
44 x 61 cm

semnat dreapta jos, cu creion: 
Marcel Janco; intitulat stânga jos, 
cu creion, sub cadru: Port d’ Amsterdam

Estimare: € 150 – 250
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#119 Marcel Chirnoagă
(1930, Bușteni – 2008, București)

Lagărul

acvaforte și acvatinta pe hârtie
99 x 29.5 cm

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

Estimare: € 800 – 1.000

#121 Marcel Chirnoagă
(1930, Bușteni – 2008, București)

Pomul cunoașterii

acvaforte și acvatinta pe hârtie
77 x 54 cm (70.5 x 48 cm)

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

Estimare: € 300 – 500

#120 Marcel Chirnoagă
(1930, Bușteni – 2008, București)

La câmp

acvaforte și acvatinta pe hârtie
37 x 64 cm

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

Estimare: € 600 – 800
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#122 Ema Szabo

Fantezie cu măști și perle (2018)

ulei pe pânză
70 x 50 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Ema Szabo

Estimare: € 800 – 1.000

#123 Adrian Paiu
(1966, Bacău)

Personaj (2014)

ulei pe pânză
40 x 30 cm

semnat și datat dreapta jos, cu alb: Paiu, 2014

Estimare: € 350 – 500

#124 Constantin Daradici
(1948, București – 2017, București)

Fata cu părul blond

ulei pe pânză
60 x 50 cm

semnat dreapta sus, cu roșu: Daradici

Estimare: € 500 – 700
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#125 Nicolae Blei
(1949, Hotarele, Giurgiu)

Peisaj din Deltă (1992)

ulei pe pânză
30 x 44 cm

semnat și datat dreapta jos, cu negru: 
N. Blei (19)92

Estimare: € 500 – 700

#126 Augustin Costinescu
(1943, Lipova, Arad – 2021, București)

Plajă la Sorento (2020)

ulei pe pânza lipită pe carton
30 x 40 cm

semnat stânga jos, cu brun: A. Costinescu; 
datat dreapta, cu brun: 2020

Estimare: € 600 – 800

#127 Florin Șuțu
(1959, Ploiești)

Poemele iubirii

ulei pe pânză
30 x 60 cm

semnat dreapta jos, cu inițiale, cu negru: ȘȘ

Estimare: € 300 – 500
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#128 Dan Crecan
(1955, Bălan, Sălaj)

Acvariu II

acril pe pânză
30 X 80 cm

semnat stânga jos, cu brun: Crecan

Estimare: € 500 – 700

#129 Dan Băncilă
(1943, București)

Bufniță

bronz
17 x 16 x 4 cm

Estimare: € 400 – 500
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#130 Cristian Ianza
(1958, Lupeni, Hunedoara)

Avânt

bronz
55 x 12 x 9 cm

Estimare: € 900 – 1.200
#132 Radu Dărângă
(1947, București)

Piața San Marco (Veneția)

ulei pe pânză lipită carton
31 x 37 cm

semnat dreapta jos, cu roșu: R. Dărangă

Estimare: € 500 – 700

#131 Paul Ackerman
(1908, Iași – 1981, Paris)

Fară titlu

ulei pe pânză
123 x 134 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Akerman

Estimare: € 800 – 1.200



de ținut minte...

#133 Corneliu Drăgan Târgoviște
(1956, București)

Iarna în București

ulei pe pânză
30 x 35 cm

semnat stânga jos, cu brun: Drăgan

Estimare: € 500 – 600
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#134 Nicolae Blei
(1949, Hotarele, Giurgiu)

Portret de evreu (1989)

ulei pe pânză
41 x 33 cm

semnat și datat stânga sus, cu roșu: Blei, 1989

Estimare: € 500 – 700



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.

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.

REGULAMENT 
DE LICITATIE 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.

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.
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