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LOTURILE LICITAȚIEI:

#1        Ștefan Pelmuș - Eva (2022)
#2         Ștefan Pelmuș - Roata vieții (2022)
#3         Ștefan Pelmuș - Graal (2022)
#4     Ștefan Pelmuș - Golem (2009)
#5     Ştefan Câlţia - Personaje de circ (1984)
#6     Iulia Șchiopu - Apeducte (2020)
#7     Corneliu Ionescu - Micuța balerină
#8     Dan Hatmanu - Joc de copii (2002)
#9     Valeriu Șchiau - Inimă de copil
#10    Manuell Mănăstireanu - Sofia, micuța bulgăroaică (2017)
#11    Manuell Mănăstireanu - Dora (2022)
#12    Petru Vintilă - Oul originar
#13    Pablo Picasso - Maternitate
#14    Pablo Picasso - Femei și porumbel (1956)
#15    Pablo Picasso - Porumbel în curcubeu (1952)
#16    Victor Brauner - Traces Interstices
#17    Dorel Topan - Punch (2020)
#18    Dionis Pușcuță - Balanță (2021)
#19    Dana Ortelecan - Portret de adolescentă (2021)
#20    Rareș Ioan Kerekeș - The song of Peace
#21    Ion Pacea - Golf la 2 Mai
#22    Dragoș Vițelaru - Bărci la mal (2005)
#23    Maria Jarda - Veneția (2022)
#24    Lucian Muntean - Scopelos, Grecia (2021)
#25    Ion Mihalache - Smaranda (2006)
#26    Dumitru Haralamb Chipăruș - Bust de copil
#27    Dan Crecan - Micuța Venețiană (2022)
#28    Clara Aguasca Marti - Lalkarski
#29    Marian Condruz - Arlechin
#30    Lucian George Păiș - Șotron (2019)
#31    Valeria Tofan - Inundația din satul natal (1969)
#32    Viorel Cristea - Cu oile la păscut
#33    Ovidiu Panighianț - Childhood (2020)
#34    Artur Plachta - Poveste spaniolă, Don Quijote și Dulcinea (lucrări pandante)
#35    Ary Murnu - Punguța cu doi bani
#36    Mihai Gheorghe – Oda vieții (2007)
#37    Ioan Horea Bompa - Don Quijote (2016)
#38    Aurel Pătrașcu - Arlechin (2021)
#39    Tudor Filip - Arlechin (2000)
#40    Sorin Dumitrescu Mihăești - Căutând înaltul (2021)
#41    Mihai Sârbulescu - Stânjenel
#42    Carmen Poenaru - Casă veche în Câmpulung Moldovenesc (2020)
#43    Sorin Ilfoveanu - Păunul albastru (2022)
#44    Ana Ruxandra Ilfoveanu - Toamnă la Rădești (1986)
#45    Felix Aftene - Nostalgia copilăriei (2017)
#46    Ion Pacea - În plin soare
#47    Ion Pacea - Mere verzi
#48    Mihai Chiuariu - Capriciu (2001)
#49    Adriana Badea - Regăsire (2021)
#50    Viorel Mărginean - Pasărea paradisului (1989)
#51    Florin Niculiu - Țărm cu scoici (1984)
#52    Florin Niculiu - Sămânța miraculoasă (1994)
#53    Valentin Popa - Păsări
#54    Valentin Popa - Păsări de iaz

#55   Iulia Hălăucescu - Raluca
#56   Iulia Hălăucescu - Copii din Onești (1963)
#57   Lena Constante - A fost odată (1971) - lot format din două lucrări
#58   Lena Constante - Câte-o gâză, câte-o floare (1974) - lot format din două lucrări
#59   Salvador Dali - Pegas
#60   Salvador Dali - Cavalerul creștin
#61   Marcel Iancu - Negustorul de păsări
#62   Marcel Iancu - Târg de oale
#63   Tia Peltz - Visum - Bucuria copilăriei (lot format din două lucrări)
#64   Tia Peltz - Băiat cuminte (lot format din două lucrări)
#65   Andrei Damo - Personaj
#66   Vasile Anghel Siminiuc - Coiful trac (2004)
#67   Lavinia Dima - Element arhitectural
#68   Lavinia Dima - Fructul oprit (2016)
#69   Marcel Iancu - Cri des sirenes
#70   Marcel Iancu - Euphoria Dada (1917)
#71   Marcel Iancu - Orașul vechi din Tiberiade (1945)
#72   Marcel Iancu - Demolition
#73   Corneliu Drăgan - Târgoviște - Natură statică cu ceaun (2015)
#74   Dana Ortelecan - Natură statică (2020)
#75   Mihai Sârbulescu - Primăvara la Balcic
#76   Lucian Muntean - Flori de câmp (2019)
#77   Mihai Sârbulescu - Clopot
#78   Marin Gherasim - Toamna arborelui (2004)
#79   Paula Ribariu - Arhetip (2014)
#80   Monica Cerchez Chirnoagă - Poartă cu iederă la Padova (1999)
#81   Ilie Boca - Iatlia (1975)
#82   Ștefan Râmniceanu - Le temple d'Or (1999)
#83   Wanda Mihuleac - Crucificare
#84   Ilie Boca - Chip angelic (1979)
#85   Viorel Mărginean - Peisaj la Cenade (1990)
#86   Constantin Piliuță - Tudor Arghezi
#87   Marcel Guguianu - Balerină
#88   Marcel Guguianu - Idilă
#89   Dumitru Gorzo - Zen zadarnic (2020)
#90   Marcel Guguianu - Dalila
#91   Victor Ioan Popa - Portretul Regelui Ferdinand
#92   Miliţa Petraşcu - Pianista Clara Haskil
#93   Alexandru Ciucurencu - Zi de vară la Mogoșoaia (1962)
#94   Paul Verona - Moschee (1954)
#95   Constantin Artachino - Târgul de duminică
#96   Rodica Maniu - Balcic
#97   Rudolf Schweitzer-Cumpăna - Copac bătut de vânt, München (1939)
#98   Rudolf Schweitzer-Cumpăna - Noaptea pe cheiul Senei
#99   Rudolf Schweitzer-Cumpăna - Citadină (1971)
#100 Nicolae Tonitza - Peisaj la Balcic
#101 Ion Musceleanu - Nud pe canapea (1993)
#102 Ion Musceleanu - Fusta verde (1983)
#103 Ion Musceleanu - Flori în vas albastru (1991)
#104 Ion Musceleanu - Ghiveci cu cyclame
#105 Constantin C. Constantinescu (Ali Baba) - Cafenea la Balcic
#106 Henri H. Catargi - Nud la pozat (1935)
#107 Nicolae Popa - Familie (1924)
#108 Nicolae Popa - Ziua onomastică

#109 Dan Băjenaru - Sărbătoarea recoltei (1970)
#110 Mathilda Ulmu - Odihnă în parc
#111 Sever Burada - Odihnă pe marginea lacului
#112 Gore Mircescu - La strânsul fânului
#113 Magdalena Rădulescu - Muzicanți
#114 Nicolae Brana - Regăsirea
#115 Alexandru Popp - Ogradă
#116 Iosif Steurer - Toamna la munte
#117 Eugen Drăguțescu - Pe gânduri (1961)
#118 Jean Alexandru Steriadi - Portretul colecționarului Krikor Zambaccian (1942)
#119 Jean Alexandru Steriadi - Portretul lui Nicolae Dărăscu (1936)
#120 Alexandru Moser Padina - Portret de rabin
#121 Marcel Chirnoagă - Apocalipsa
#122 Marcel Chirnoagă - Noul Ierusalim
#123 Marcel Chirnoagă - Amazoană
#124 Marcel Chirnoagă - Nud
#125 Ion Pacea - Vasul verde
#126 Margareta Sterian - Vas cu crizanteme
#127 Leon Alexandru Biju - Vas cu trandafiri albi
#128 Elena Müller-Stăncescu - Vas cu maci
#129 Sorin Adam - Nud
#130 Harry Guttman - Familie
#131 Harry Guttman - Feline
#132 Samuel Mützner - Nud la pozat
#133 Henri H. Catargi - Nud în repaus
#134 Irina Codreanu - Nud (1936)
#135 Mihai Sârbulescu - Nud la pozat
#136 Mihai Rusu - Venus (1988)
#137 Mihai Rusu - Inocență
#138 Constantin Petrescu Dragoe - Bărci în portul Concarneau
#139 Dimitrie Florian (Doboșariu) - Plecare la pescuit
#140 Constantin Artachino - Peisaj dobrogean
#141 Iosif Iser - Peisaj din Toledo
#142 Ion Mândru - Peisaj
#143 Corneliu Petrescu - Peisaj (1991)

 



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

Eva (2022)

ulei pe pânză
35 x 35 cm

semnat și datat în cuprinsul lucrării, 
cu diferite culori: Ștefan Pelmuș, 2022

Estimare: € 250 – 500

10 11

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

Roata vieții (2022)

ulei pe pânză
35 x 35 cm

semnat și datat în cuprinsul lucrării,
cu diferite culori: Ștefan Pelmuș, 2022

Estimare: € 250 – 500

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

Graal (2022)

ulei pe pânză
35 x 35 cm

semnat și datat în cuprinsul lucrării, 
cu diferite culori: Ștefan Pelmuș, 2022

Estimare: € 250 – 500

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

Golem (2009)

ulei pe pânză
30 x 22.5 cm

semnat, intitulat, în cuprinsul lucrării:
Ștefan Pelmuș, Golem; 
datat centru jos, cu roșu; (20)09

Estimare: € 250 – 500
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#5 Ştefan Câlţia
(1942, Braşov)

Personaje de circ (1984)

gravură pe hârtie
20 x 15 cm

semnat dreapta jos, cu creion: Șt. Câlția; 
detaliat stânga jos, cu creion: gravură

Estimare: € 250 – 350

#6 Iulia Șchiopu
(1968, Brașov)

Apeducte (2020)

acril pe pânză
60.3 x 60.3 cm

semnat centru stânga, cu negru, cu inițiale: I.S.

Estimare: € 1.200 – 1.500

#7 Corneliu Ionescu
(1956, Pitești)

Micuța balerină

ulei pe pânză
70 x 60 cm

semnat stânga jos, cu alb: C. Ionescu

Estimare: € 700 – 1.000

#8 Dan Hatmanu
(1926, Scobinți – 2018, Iași)

Joc de copii (2002)

ulei pe pânză
65 x 54 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Dan Hatmanu

Pe verso, etichetă de atelier „Dan Hatmanu”.

Estimare: € 1.400 – 1.600
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#10 Manuell Mănăstireanu
(1973, Botoșani)

Sofia, micuța bulgăroaică (2017)

acril pe pânză
40 x 29 cm

semnat și datat stânga jos, cu monogramă: 
M. M. (2)017

Lucrarea a făcut parte din expoziția personală 
Manuell Mănăstireanu, Castelul Regina Maria, 
„Reverie la Balcic”, august 2021.

Estimare: € 1.000 – 1.200

#9 Valeriu Șchiau
(1969, Colibași, Cahul, Republica Moldova)

Inimă de copil

acril și foiță de argint pe pânză
50 x 50 cm

Estimare: € 500 – 800

#11 Manuell Mănăstireanu
(1973, Botoșani)

Dora (2022)

acril pe pânză
80 x 60 cm

semnat și datat dreapta jos,
cu monogramă: M. M. (2)022

Estimare: € 1.300 – 1.500
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#12 Petru Vintilă
(1922, Orșova – 2002, București)

Oul originar

ulei pe pânză
48 x 58 cm

semnat dreapta jos, cu alb: Petru Vintilă

Petru Vintilă a fost poet, prozator și dramaturg 
român.

Estimare: € 500 – 700

#13 Pablo Picasso
(1881, Malaga, Spania – 1973, Mougins, Franța)

Maternitate

litografie color pe hârtie
48 x 38 cm

semnat, gravat, stânga jos, sub cadru: Picasso, 3. 11. 50

Estimare: € 400 – 500

#14 Pablo Picasso
(1881, Malaga, Spania – 1973, Mougins, Franța)

Femei și porumbel (1956)

litografie color pe carton
49 x 40 cm

semnat, gravat, dreapta jos, sub cadru:
Picasso, IV, datat stânga jos, cu albastru: 6. 10. 56.

Estimare: € 300 – 400

#15 Pablo Picasso
(1881, Malaga, Spania – 1973, Mougins, Franța)

Porumbel în curcubeu (1952)

litografie pe hârtie
42.5 x 54.5 cm (39.5 x 51 cm)

semnat și datat dreapta jos, în placă: 
Picasso, 23.10.52

Estimare: € 350 – 450
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#16 Victor Brauner
(1903, Piatra Neamț – 1966, Paris)

Traces Interstices

litografie color pe hârtie
31.5 x 24.5 cm

intitulat dreapta jos, în placă: Traces Interstices

Traces interstices este o frumoasă litografie color 
originală realizată de artistul suprarealist Victor 
Brauner, publicată la Paris în anul 1963 și tipărită de 
Fernand Mourlot. Această litografie color, originală, 
este un imprimeu nesemnat, a suprarealistului 
român Victor Brauner.

Estimare: € 300 – 500

#17 Dorel Topan
(1963, Sălsig, Maramureș)

Punch (2020)

acril pe pânză
100 x 100 cm

semnat și datat dreapta jos, cu alb: D. Topan, (20)20

Estimare: € 800 – 1.000
#18 Dionis Pușcuță
(1971, Bacău)

Balanță (2021)

ulei pe pânză
40 x 50 cm

semnat și datat stânga, lateral, cu violet: Pușcuță, 2021

Estimare: € 600 – 800
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#19 Dana Ortelecan
(1963, Alba Iulia)

Portret de adolescentă (2021)

ulei pe pânză
70 x 60 cm

semnat dreapta jos, cu negru: 
D. Ortelecan

Dana Ortelecan a absolvit 
masterul la Universitatea de Arte  
și Design Cluj-Napoca, secția 
Pictură, clasa prof. univ. dr. Ioan 
Sbarciu și conf. univ. dr. Marius 
Bercea. Membră a U.A.P din 
România, Filiala Alba. A avut mai 
multe expoziții personale în țară 
și străinătate precum și colaborări 
cu galerii din străinătate. Drumul 
său artistic ilustrează un parcurs 
de la arta figurativă la o îmbinare 
a artei figurative cu elemente de 
abstract. Criticul de artă dr. Doina 
Hendre Biro scria:
,,Artista a devenit în ultimii ani un 
redutabil pictor al vieții cotidiene, 
prin multitudinea de scene de gen și 
portrete, pe care le personalizează 
compozițional și cromatic prin 
asocierea unor mijloace ale 
stilurilor abstracte. Totul, prin 
punerea în evidență a fenomenelor 
atmosferice, prin redarea 
transparenței și a impresiei de 
strălucire, create într-o sonoritate 
cromatică specifica.” 

Estimare: € 600 – 800

#20 Rareș Ioan Kerekeș
(1982, Sighișoara)

The song of Peace

acril pe pânză
60 x 60 cm

semnat și datat dreapta jos, cu negru: R. Kerekeș, 2022

Estimare: € 500 – 800
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#21 Ion Pacea
(1924, Stenimachos, Grecia – 1999, București)

Golf la 2 Mai

acril și guașă pe carton
34.5 x 49.5 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Pacea

Estimare: € 1.200 – 1.500

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

Bărci la mal (2005)

acuarelă pe carton subțire
39.5 x 31 cm

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

Estimare: € 300 – 500

#23 Maria Jarda
(1981, Pașcani, Iași )

Veneția (2022)

ulei pe pânză
70 x 70 cm

semnat dreapta jos, cu roșu: Jarda

Estimare: € 700 – 900
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#25 Ion Mihalache
(1964, Borlești, Neamț)

Smaranda (2006)

ulei pe pânză
49.4 x 49.5 cm

dublu semnat și datat, dreapta jos, cu roșu: Mihalache, 2006;
stânga jos, cu negru: Mihalache, 2006

Estimare: € 400 – 600

#24 Lucian Muntean
(1974, Sighișoara)

Scopelos, Grecia (2021)

acuarelă pe hârtie
20 x 30 cm

semnat și datat dreapta jos, cu negru: Lucian Muntean, 2021

Estimare: € 100 – 200

Lucian Muntean este absolvent al Facultății de Geologie – UBB Cluj-Napoca. Ca artist vizual, se exprimă în 
special prin pictură. Are numeroase participări la expoziții personale și de grup, la simpozioane și bienale de 
artă contemporană din țară și străinătate. Lucrează cu produse speciale, cărbune lichid care este obținut din 
fructe de pădure carbonizate, un produs apărut pe piață în 2020, dar și cu pensule din păr de veveriță, un tuș 
japonez pentru caligrafie sub formă de baghetă cu care poate dizolva intensitatea culorii de care are nevoie, 
pentru a lua naștere acuarela, care este  e un mic miracol. Text preluat din Curatorial.ro
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#27 Dan Crecan
(1955, Bălan, Sălaj)

Micuța Venețiană (2022)

ulei pe pânză
100 x 65 cm

semnat stânga jos, cu negru: Crecan

Estimare: € 1.000 – 1.500

#26 Dumitru Haralamb Chipăruș
(1886, Dorohoi – 1947, Paris)

Bust de copil

lut ars
30 x 25 x 5 cm;
(cu soclu: 34 x 30 x 6 cm)

semnat dreapta jos, pe spatele bustului: 
D. H. Chipăruș

Estimare: € 1.000 – 2.000

Dumitru Haralamb Chipăruș,  a fost unul dintre cei mai importanți sculptori români în stilul art deco, care a 
trăit și a creat în Franța. Numele lui de artist a fost Demétre Chiparus. Perioada cea mai prolifică a carierei 
sale a fost între 1914 și 1933 și este cunoscut mai ales după sculpturile sale în bronz și fildeș după tehnica 
criselefantină care reprezintă dansatoare exotice. Sculpturile sale sunt remarcabile datorită efectului decorativ 
și luminos. Recordul lui Dumitru Chipăruș pe piața internațională de artă a fost stabilit în aprilie 2007, când, la 
New York, la casa Sotheby’s, sculptura „Les Girls” a fost adjudecată cu 590.240 de euro. Cea mai mare colecție 
din operele sale, cu 120 de piese originale, se află astăzi la Déco Russian House în Moscova.

A murit în anul 1947 și este îngropat în cimitirul Bagneux din sudul Parisului.

Dan Crecan este produsul propriului 
său exercițiu de exprimare, al 
reflexiei prelungi a propriului său eu, 
pe care se străduiește să îl exprime în 
fiecare dintre lucrările sale, indiferent 
de tematică. Îl regăsim reiterat 
pretutindeni în tablourile cu o tușă 
inconfundabilă, când nervoasă, când 
așezată, îl regăsim în păpuși, peisaje, 
în buchete de flori cu miresme 
cuminți, îl regăsim în păsări și pești, 
în case, în sfinți, în regi și regine, în 
tablourile cu simboluri imperiale care 
fac uneori schimb de locuri cu bufonii 
care capătă un aer majestuos.
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#30 Lucian George Păiș
(1956, Cluj)

Șotron (2019)

acrilic pe pânză
80 x 80 cm

semnat stânga jos, cu gri: L.G. Păiș

Estimare: € 400 – 600

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

Arlechin

ulei pe pânză lipită pe carton
51.2 x 37.5 cm

Estimare: € 350 – 450

#28 Clara Aguasca Martí
(1981, Barcelona, Spania)

Lalkarski

ulei pe pânză
55 x 50 cm

Pe verso, inscripții olografe. Lucrarea este însoțită de 
Certificat de autenticitate, emis de artist.

Estimare: € 700 – 1.000

Lucian George Păiş s-a născut în anul 1956 și este de formație arhitect. În anul 1975 și-a început activitatea 
culturală, atât în domeniul jazzului, arhitecturii și artei. A avut expoziții personale de pictură la Villa Capo 
Bucureşti (2013), la sediul Ordinului Arhitecţilor din România (2014), la sediul Uniunii Arhitecţilor din România 
(2016), la Centrul de cultură arhitecturală Calderon (2017), la APOLO Gallery (2017), la City Project 2017. 
Lucrări ale sale se regăsesc în colecții din România, Germania, Elveţia, Franţa, SUA, Austria, Spania, Republica 
Dominicană.
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Valeria Tofan, a absolvit Academia de artă „Luceafărul”, secţia pictură, clasa prof. univ. Ion Sălişteanu. Este 
licenţiată în arte plastice, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România, colecţionară pasionată de artă şi 
profesor coordonator al Cenaclului Naţional de Artă Naivă. A avut câteva zeci de expoziții personale în țară și 
în străinătate, dar și colaborări cu galerii de artă din străinătate. Este câștigătoarea Mareleului Premiu „George 
Apostu”, 2017, membră a Asociației Femeilor Universitare din România, membră de onoare a Muzeului de Artă 
din Bruxelles, are zeci de colaborări cu galerii de artă din străinătate. Drumul său artistic a fost dus-întors, de 
la arta naivă la arta plastică profesionistă şi, cu o piruetă, înapoi la arta naivă. Criticul de artă Constantin Prut 
scria că Valeria Tofan „operează cu propriile sale calităţi cultivate printr-o dublă experienţă, a studiilor academice 
şi a unei creaţii spontane, libere”.

#31 Valeria Tofan
(1950, Rânzești, Vaslui)

Inundația din satul natal (1969)

ulei pe pânză
54 x 81 cm

semnat dreapta jos, cu roșu: Tofan

Estimare: € 350 – 450

#32 Viorel Cristea
(1947, Ghilad, Timiș – 1992, Ghilad, Timiș)

Cu oile la păscut

ulei pe pânză
43 x 58 cm

semnat spre centru dreapta jos, cu roșu: 
V. Cristea

,,Viorel Cristea a reuşit să facă din Ghilad,
una din marile gări ale universului 
pictural naiv”, (prof. univ. Marcel Tolcea)

Estimare: € 300 – 500

#33 Ovidiu Panighianț
(1961, București)

Childhood (2020)

acril pe pânză
80 x 100 cm

semnat centru jos, cu negru: O – VIP

Estimare: € 1.200 – 1.500
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#35 Ary Murnu
(1881, Veria, Grecia – 1971, Bucureşti)

Punguța cu doi bani

acuarelă pe hârtie
34 x 24.5 cm

semnat dreapta jos, cu tuș: A. Murnu

Estimare: € 250 – 350

#36 Mihai Gheorghe
(1937, București – 2018, București)

Oda vieții (2007)

acril pe pânză
70 x 50 cm

semnat dreapta jos, cu negru, cu inițiale: M.G.

Estimare: € 300 – 400

#34 Artur Plachta
(1971, Cracovia, Polonia)

Poveste spaniolă, Don Quijote și Dulcinea (lucrări pandante)

ulei pe pânză
40 x 40 cm

Lucrarea I: semnat stânga jos, cu inițiale, cu negru : A.P.
Lucrarea II: semnat dreapta jos, cu inițiale, cu alb: A.P.

Estimare: € 600 – 800

Artur Płachta, s-a născut în Polonia, în 1971. Este pictor, sculptor, grafician și câștigător al multor expoziții 
de pictură și premii de la Muzeul de Artă Contemporană din Varșovia. A participat la numeroase expoziții în 
Germania, Austria, Franța și România. Sute de picturi și sculpturi se află în colecții din întreaga lume, inclusiv 
SUA, Noua Zeelandă și chiar Afghanistan. ”În spatele decorațiunilor de basm se ascund cele mai profunde 
pasiuni și dorințe umane”. Artur Płachta



#37 Ioan Horea Bompa
(1969, Reghin)

Don Quijote (2016)

acuarelă pe hârtie
28 x 19 cm

semnat, intitulat și datat jos la bază, cu negru: 
Bompa, Don Quijote, 2016

Estimare: € 150 – 250
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#38 Aurel Pătrașcu
(1958, București)

Arlechin (2021)

acril pe pânză
90 x 70 cm

semnat dreapta jos, cu albastru: A. Pătrașcu

Estimare: € 700 – 900

#39 Tudor Filip
(1937, Giurgiu)

Arlechin (2000)

ulei pe pânză
55 x 46 cm

semnat și datat dreapta jos, cu roșu: 
Tudor Filip, 2000

Estimare: € 250 – 350

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

Căutând înaltul (2021)

acril pe pânză
90 x 100 cm

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

Estimare: € 1.000 – 1.200
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#41 Mihai Sârbulescu
(1957, București)

Stânjenel

ulei pe pânză
50 x 40 cm

semnat dreapta jos, în pastă: M. Sârbulescu

Estimare: € 500 – 700

#42 Carmen Poenaru
(1964, Galați)

Casă veche în Câmpulung Moldovenesc (2020)

tehnică mixtă pe hârtie
29 x 25.5 cm

intitulat, semnat și datat dreapta jos, cu negru: 
„Casă veche în Câmpulung Moldovenesc”, 
Carmen Poenaru, 2020

Estimare: € 300 – 500
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#43 Sorin Ilfoveanu
(1946, Câmpulung Muscel, Argeș)

Păunul albastru (2022)

acril pe pânză
65 x 80 cm

semnat și datat dreapta sus, cu negru: Ilfoveanu, 2022

Estimare: € 2.500 – 3.000

#44 Ana Ruxandra Ilfoveanu
(1947, Ploiești – 2020, București)

Toamnă la Rădești (1986)

ulei pe pânză
81 x 85 cm

semnat dreapta sus, cu gri: A. Ruxandra (19)86

Estimare: € 1.200 – 1.500
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#45 Felix Aftene
(1952, Vaslui)

Nostalgia copilăriei (2017)

acril pe pânză
80 x 90 cm

semnat și datat pe latura de jos, cu negru: 
Felix Aftene (20)17

Estimare: € 7.000 – 10.000
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#49 Adriana Badea
(1976, București)

Regăsire (2021)

ulei pe canvas panel, foiță de argint
66 x 76 cm

semnat în monogramă, în cartuș și 
datat dreapta jos, cu roșu: AB, 2021

Estimare: € 1.200 – 1.500

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

În plin soare

acril și guașă pe carton
63 x 90 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Pacea

Estimare: € 1.700 – 2.000

#48 Mihai Chiuariu
(1951, Ceahlău, Neamț)

Capriciu (2001)

colaj pe hârtie
29.5 x 40 cm

semnat, datat și intitulat dreapta jos, 
cu negru: M. Chiuaru (20)01; Capriciu

Estimare: € 300 – 500

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

Mere verzi

ulei pe pânză lipită pe carton
50 x 61 cm

semnat stânga jos, cu roșu: Pacea

Estimare: € 1.400 – 1.600
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#50 Viorel Mărginean
(1933, Cenad, Alba – 2022, București)

Pasărea paradisului (1989)

ulei pe pânză
50.3 x 61 cm

semnat și datat dreapta jos, cu inițiale, cu negru: MV (19)89

Estimare: € 600 – 800

#51 Florin Niculiu
(1928, Hudeşti, Botoşani – 1997, București)

Țărm cu scoici (1984)

tuș si peniță pe hârtie
50 x 60 cm

semnat centru jos, cu negru: F. Niculiu; 
datat și localizat dreapta jos, cu negru: 
Paris, 19. II. 1984

Estimare: € 350 – 450

#52 Florin Niculiu
(1928, Hudeşti, Botoşani – 1997, București)

Sămânța miraculoasă (1994)

acuarelă pe hârtie
18 x 27.5 cm

semnat și datat dreapta jos, cu negru: 
F. Niculiu, 9 decembrie 1994;
Dedicație centru jos, cu negru:
„Pentru GOG BĂRDAȘ, bunul meu prieten”.

Estimare: € 200 – 300
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#55 Iulia Hălăucescu
(1924, Tarcău, Neamț – 2008 , Piatra Neamț)

Raluca

cărbune și acuarelă pe hârtie
65 x 46.3 cm

semnat și intitulat dreapta jos, cu creion: 
Iulia Hălăucescu, Raluca

Estimare: € 350 – 450

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

Copii din Onești (1963)

acuarelă pe hârtie
69.6 x 50.5 cm

semnat și datat dreapta jos, cu creion: 
Iulia Hălăucescu, (1)963

Estimare: € 350 – 500

#54 Valentin Popa
(1972, Galați)

Păsări de iaz

gravură colorată pe hârtie
51 x 38 cm

semnat dreapta jos, cu creion: Valentin;
numerotat  și detaliat stânga jos, cu creion: 
10/135; Becasseau tacheté

Estimare: € 200 – 300

#53 Valentin Popa
(1972, Galați)

Păsări

gravură pe hârtie
51 x 38 cm (36 x 26 cm)

semnat dreapta jos, cu creion: Valentin;
stânga jos, notat cu creion: 1

Estimare: € 200 – 300



48 49

#58 Lena Constante
(1909, București-2005, București)

Câte-o gâză, câte-o floare (1974) - lot format din două lucrări

acuarelă pe hârtie
Lucrarea I: 24.5 x 16.5 cm  (ilustrație la volumul de povești, ,,Câte-o gâză, câte-o floare, câte-un fluture mai 
mare", 1974, autor Iordan Chimet)
Lucrarea II: 19.5 x 21 cm (ilustrație la volumul de povești ,,A fost odată, 1971″, autor Maria Costescu)

Estimare: € 300 – 400

#57 Lena Constante
(1909, București-2005, București)

A fost odată (1971) - lot format din două lucrări

acuarelă pe hârtie
Lucrarea I: 19.5 x 21 cm
Lucrarea II: 19.5  x 21 cm

Ilustrații la volumul de povești „A fost odată, 1971”, autor Maria Costescu.

Lucrarea I, este reprodusă în monografia „Lena Constante”, Institutul Cultural Român, 2005, pag. 154.

Estimare: € 250 – 350
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#62 Marcel Iancu
(1895, Bucureşti – 1984, Tel Aviv, Israel)

Târg de oale

tuș și creioane colorate pe hârtie
21 x 29.5 cm

semnat și datat dreapta jos, cu tuș: 
Janco, 1930

Estimare: € 300 – 500

#60 Salvador Dalí
(1904, Figueras, Spania – 1989, Figueras, Spania)

Cavalerul creștin

litografie pe hârtie
56 x 35 cm

semnat dreapta jos, în placă: Dali

Lucrarea face parte din seria „Caii Dalinieni”, edițiile Armand 
și Georges Israel. Autentificate cu timbru, de editor, (ediție 
realizată în timpul vieții lui Dalí, cu aprobarea artistului).

Estimare: € 300 – 400

#59 Salvador Dalí
(1904, Figueras, Spania – 1989, Figueras, Spania)

Pegas

litografie cu embosare pe hârtie Arches
36 x 56 cm

semnat dreapta jos, sub cadru, în placă: Dalí

Estimare: € 300 – 400

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

Negustorul de păsări

tuș și creioane colorate pe hârtie
29.5 x 21 cm 

semnat și datat dreapta jos, cu tuș: Janco, 1947

Estimare: € 300 – 500
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#64 Tia Peltz
(1923, București – 1999, București)

Băiat cuminte (lot format din două lucrări)

tuș și creioane colorate pe hârtie
Lucrarea I: 28 x 20 cm
Lucrarea II: 21 x 30 cm

ambele: semnate dreapta jos, cu negru: Tia Peltz

Estimare: € 250 – 350

#63 Tia Peltz
(1923, București – 1999, București)

Bucuria copilăriei (lot format din două lucrări)

tuș și creioane colorate pe hârtie
Lucrarea I: 28 x 21 cm
Lucrarea II: 21 x 29 cm

ambele: semnate dreapta jos, cu negru: Tia Peltz

Estimare: € 250 – 350
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#66 Vasile Anghel Siminiuc
(1949, Suceava)

Coiful trac (2004)

ulei și foiță de aur pe pânză
79 x 84 cm

semnat și datat lateral dreapta jos, cu galben: 
Vasile Anghel Siminiuc, 2004

Estimare: € 500 – 700 #67 Lavinia Dima
(1957, București)

Element arhitectural

tehnică mixtă și material textil
33 x 33 x 5 cm

Estimare: € 350 – 450

#65 Andrei Damo
(1959, București)

Personaj

acril pe pânză
50 x 50 cm

semnat stânga jos, cu roșu, cu monogramă: A.D.

Estimare: € 400 – 600
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#70 Marcel Iancu
(1895, Bucureşti – 1984, Tel Aviv, Israel)

Euphoria Dada (1917)

cromolitografie pe hârtie
71 x 51 cm

semnat dreapta jos, cu creion: Marcel Janco, 
intitulat stânga jos, cu creion: Euphoria Dada, 1917

Estimare: € 200 – 300

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

Cri des sirenes

cromolitografie pe hârtie
65 x 50 cm

semnat dreapta jos cu creion: Marcel Janco, 
intitulat stânga jos, cu creion: Cri des sirenes; 
notat centru jos, cu creion: Epreuve d’ artist

Estimare: € 200 – 300

#68 Lavinia Dima
(1957, București)

Fructul oprit (2016)

acuarelă pe carton gros
50 x 32 cm

semnat dreapta jos, cu orange: D. Lavinia

Estimare: € 350 – 450

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

Orașul vechi din Tiberiade (1945)

cromolitografie
45 x 55 cm

semnat și datat dreapta jos, cu creion: 
Marcel Janco, 1945;
intitulat stânga jos, cu creion: 
Vieille a Tiberiade, notat centru jos, 
cu creion: 52/100

Estimare: € 200 – 300
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#74 Dana Ortelecan
(1963, Alba Iulia)

Natură statică (2020)

tehnică mixtă, ulei și argint pe pânză
100 x 100 cm

semnat dreapta jos, cu negru: D. Ortelecan

Estimare: € 1.000 – 1.300

#73 Corneliu Drăgan - Târgoviște
(1956, București)

Natură statică cu ceaun (2015)

acuarelă pe hârtie
40 x 40 cm

semnat și datat dreapta jos, cu negru: 
T. Drăgan, 2015

Estimare: € 300 – 400

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

Demolition

cromolitografie
50 x 70 cm

semnat dreapta jos cu creion: 
Marcel Janco, Epreuve d’artiste, 
intitulat stânga jos, cu creion: Demolition

Estimare: € 200 – 300

Dana Ortelecan a absolvit masterul la Universitatea de Arte  și Design Cluj-Napoca, secția Pictură, clasa prof. 
univ. dr. Ioan Sbarciu și conf. univ. dr. Marius Bercea. Membră a U.A.P din România, Filiala Alba. A avut mai 
multe expoziții personale în țară și străinătate precum și colaborări cu galerii din străinătate. Drumul său 
artistic este ilustrează un parcurs de la arta figurativă la o îmbinare a artei figurative cu elemente de abstract.
Criticul de artă dr. Doina Hendre Biro scria: ,,Artista a devenit în ultimii ani un redutabil pictor al vieții cotidiene, 
prin multitudinea de scene de gen și portrete, pe care le personalizează compozițional și cromatic prin asocierea 
unor mijloace ale stilurilor abstracte. Totul, prin punerea în evidență a fenomenelor atmosferice, prin redarea 
transparenței și a impresiei de strălucire, create într-o sonoritate cromatică specifica.”
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#76 Lucian Muntean
1974, Sighișoara)

Flori de câmp (2019)

acuarelă pe carton
32 x 42 cm

semnat și datat dreapta jos, cu alb: 
Lucian Muntean, 2019

Estimare: € 300 – 400

#75 Mihai Sârbulescu
(1957, București)

Primăvara la Balcic

ulei pe pânză
50 x 40 cm

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

Estimare: € 700 – 1.000

Flori de câmp noaptea – o abordare mai puțin întâlnită – 
acuarele metalizate (Ganzai Tambi) pe hartie neagră de 
acuarelă, 300g/m, (Rembrandt- Royal Talents). Această 
tehnică experimentală, cu materiale noi, din gama 
profesională a reprezentat un expetiment interesant. 
Acești pigmenți au irizații metalizate și refexii când lumina 
cade sub un anumit unghi. Acestea substituie oarecum 
transparențele specifice acuarelei clasice, pe hartie albă.
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#80 Monica Cerchez Chirnoagă
(1955, Tulcea)

Poartă cu iederă la Padova (1999)

ulei pe pânză
93.5 x 73 cm

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

Estimare: € 800 – 1.000

#79 Paula Ribariu
(1938, Brăila)

Arhetip (2014)

ulei pe pânză lipită pe carton
23 x 15 cm

semnat și datat dreapta sus, cu orange, 
cu monogramă: P.R., 2014

Estimare: € 200 – 400

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

Toamna arborelui (2004)

ulei pe pânză
54.2 x 64 cm

semnat, intitulat și datat pe verso

Estimare: € 1.200 – 1.500

#77 Mihai Sârbulescu
(1957, București)

Clopot

ulei pe pânză
50 x 50 cm

semnat dreapta jos, cu creion: M. S.

Estimare: € 600 – 800
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#82 Ștefan Râmniceanu
(1954, Ploiești)

Le temple d'Or (1999)

ulei și foiță de aur pe lemn
57 x 68 cm

semnat dreapta jos, cu monogramă: S.
Pe verso, inscripții olografe: semnat, 
intitulat, datat.

Estimare: € 2.500 – 3.000

#81 Ilie Boca
(1937, Botoșana, Suceava)

Italia (1975)

ulei pe carton
70 x 70 cm

semnat și datat dreapta jos,
cu creion, cu inițiale: IB (19)75

Estimare: € 800 – 1.200

Ilie Boca este câstigător a numeroase premii naționale și internaționale, oferite de prestigioase saloane și 
instituții de artă. A fost decorat cu Steaua României în Grad de Ofiter, este Cetățean de Onoare al municipiului 
și județului Bacău, Cetățean de Onoare al localității Botoșana, județul Suceava. Ziarul DEȘTEPTAREA i-a acordat 
Premiul Special, în anul 1997. Muzeul de Artă din Bacau deține în patrimoniu 75 de lucrări semnate de Ilie 
Boca.

Ștefan Râmniceanu este un valoros artist  plastic care a ales calea grea a accesului în artă, stabilindu-se la Paris, 
unde s-a intergrat mișcării plastice din Orașul Luminilor, locul unde, de secole, se naște marea artă a lumii. 
Stabilit în Franta după 1990, obținând în 1992 o bursa a statului francez și atelier în Cite Internationale des Arts 
la Paris, Râmniceanu a expus cu succes în galerii importante din Franța, Belgia, Grecia, abordând, în final, și 
lumea orientului în expozițiile remarcabile de la Istanbul. Se poate spune că arta sa scapă oricăror încorsetări și 
clasificări, demersul său artistic fiind unul singular, de o originalitate absolută, care topește practic elementele 
specifice ale unor curente și epoci într-o manieră proprie de a le re-scrie, de a le re-transfigura spre a obține 
un rezultat insolit. Despre pictorul și sculptorul Ștefan Râmniceanu, Andrei Pleșu scria că este  „dintre artiștii 
care știu să seducă, să irite și să surprindă; are, cu alte cuvinte, talentul de a fi imprevizibil”. Iar lucrarea aleasă 
în această licitație – Le temple d’Or, se circumscrie acestei idei, îmbinând elemente diferite – lemnul, bronzul –, 
dar și simboluri creștine și masonice, deschizând o poartă către un templu de aur al visării.
Lucrările artistului Stefan Ramniceanu se află în colecții private pe toate continentele și în colectii publice.
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#83 Wanda Mihuleac
(1946, București)

Crucificare

gravură și acuarelă pe hârtie
37 x 43 cm

semnat dreapta jos, cu creion: Mihuleac; 
notat stânga jos, cu creion: Epreuve de 
couleurs

Estimare: € 300 – 500

#84 Ilie Boca
(1937, Botoșana, Suceava)

Chip angelic (1979)

ulei pe carton
34 x 30.5 cm

semnat și datat stânga jos, cu brun: I.B. (19)79

Estimare: € 350 – 500

#86 Constantin Piliuță
(1929, Botoșani – 2003, București)

Tudor Arghezi

tuș pe hârtie
33.5 x 24.5 cm

semnat dreapta jos, cu monogramă, cu negru: P.

Estimare: € 300 – 500

#85 Viorel Mărginean
(1933, Cenad, Alba – 2022, București)

Peisaj la Cenade (1990)

ulei pe pânză
33 x 46 cm

semnat și datat dreapta jos, cu inițiale, 
cu albastru: MV (19)90

Estimare: € 500 – 800
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#87 Marcel Guguianu
(1922, Bârlad – 2012, București)

Balerină

bronz cizelat
H = 18 cm; cu soclu: 7 cm

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

Lucrare certificată de Fundația Marcel Guguianu.

Estimare: € 1.000 – 1.300

#88 Marcel Guguianu
(1922, Bârlad – 2012, București)

Idilă

bronz cizelat
H = 17 cm; cu soclu: 10 cm

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

Lucrare certificată de Fundația Marcel Guguianu.

Estimare: € 1.000 – 1.300
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#89 Dumitru Gorzo
(1975, Ieud, Maramureș)

Zen zadarnic (2020)

acril pe hârtie, imprimat manual prin stencil
44 x 64 cm

semnat dreapta jos, cu creion gras: Gorzo

Estimare: € 250 – 350

#90 Marcel Guguianu
(1922, Bârlad – 2012, București)

Dalila

marmură polisată
48 x 50 x 29 cm; 
dim. soclu H 52.5 cm

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

Lucrarea provine din colecția M. Guguianu.

Estimare: € 7.000 – 9.000
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#91 Victor Ioan Popa
(1895, Călmățui, Galați – 1946, București)

Portretul Regelui Ferdinand

bronz
19 x 12 x 11 cm

semnat dreapta jos, la bază: Popa
Pe spate, poanson: Fabrica V.V. Rășcanu, București, 1924

Estimare: € 1.000 – 1.200

#92 Miliţa Petraşcu
(1892, Chişinău – 1976, Bucureşti)

Pianista Clara Haskil

ipsos patinat
45 x 21 x 21 cm

Estimare: € 1.500 – 2.000
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#93 Alexandru Ciucurencu
(1903, Ciucurova, Tulcea – 1977, București)

Zi de vară la Mogoșoaia (1962)

ulei pe pânză
45 x 61 cm

semnat și datat dreapta jos, cu inițiale: A.C. (19)62

Estimare: € 4.500 – 7.000

#94 Paul Verona
(1897, Herța, Dorohoi – 1966, București)

Moschee (1954)

ulei pe carton
29 x 37 cm

semnat și datat stânga jos, cu negru: 
Paul Verona, (19)54

Estimare: € 1.200 – 1.500

#95 Constantin Artachino
(1870, Giurgiu – 1954, Bucureşti)

Târgul de duminică

ulei pe carton
50 x 70.5 cm

semnat dreapta jos, cu brun: C. Artachino

Estimare: € 1.400 – 1.600
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#96 Rodica Maniu
(1890, Bucureşti – 1958, Bucureşti)

Balcic

acuarelă pe hârtie
29 x 46 cm

semnat dreapta jos, cu creion: 
R. Maniu

Estimare: € 400 – 600

#97 Rudolf Schweitzer-Cumpăna
(1886, Pitești – 1975, București)

Copac bătut de vânt, München (1939)

ulei pe carton
36 x 28 cm

intitulat, localizat, datat, pe verso: „Copac bătut de vânt, 
München (1939)”, Rudolf Schweitzer-Cumpăna

Lucrarea provine din colecția familiei artistului și este 
publicată în Catalogul „Rudolf Schweitzer-Cumpăna”, 
autor Radu Ionescu, București, 2012, pag. 100.

Estimare: € 2.500 – 3.000

#98 Rudolf Schweitzer-Cumpăna
(1886, Pitești – 1975, București)

Noaptea pe cheiul Senei

acuarelă pe hârtie
32 x 34.5 cm

dublu semnat dreapta jos și datat, cu negru, cu tuș: 
Schweitzer – Cumpăna, Paris, 1932

Lucrarea provine din colecția familiei artistului și este 
publicată în Catalogul „Rudolf Schweitzer-Cumpăna”, 
autor Radu Ionescu, București, 2012, pag. 89.
Lucrarea provine din colecția familiei artistului.

Estimare: € 800 – 1.200

#99 Rudolf Schweitzer-Cumpăna
(1886, Pitești – 1975, București)

Citadină (1971)

creion pe hârtie
21 x 14.5 cm

semnat și datat stânga jos, cu creion: 
1971, Schweitzer-Cumpăna

Estimare: € 250 – 350
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#100 Nicolae Tonitza
(1886, Bârlad – 1940, Bucureşti)

Peisaj la Balcic

acuarelă pe hârtie
18.5 x 22.5 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Tonitza

Estimare: € 2.000 – 3.000

#101 Ion Musceleanu
(1903, Caracal – 1997, București)

Nud pe canapea (1993)

ulei pe carton
33 x 50 cm

semnat și datat stânga jos, cu verde: 
I. Musceleanu (1)993

Estimare: € 900 – 1.200

#102 Ion Musceleanu
(1903, Caracal – 1997, București)

Fusta verde (1983)

creion și acuarelă pe carton subțire
45.5 x 31.5 cm

semnat și datat dreapta jos, cu roșu: I. Musceleanu (1)983

Estimare: € 500 – 700
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#103 Ion Musceleanu
(1903, Caracal – 1997, București)

Flori în vas albastru (1991)

ulei pe pânză lipită pe carton
60.5 x 49.5 cm

semnat și datat stânga jos, cu roșu:
I. Musceleanu (1)991

Estimare: € 900 – 1.200

#104 Ion Musceleanu
(1903, Caracal – 1997, București)

Ghiveci cu cyclame

ulei pe carton
43.7 x 32.5 cm 

semnat și datat stânga jos, cu verde: 
I. Musceleanu (1)992

Estimare: € 700 – 900

#105 Constantin C. Constantinescu 
(Ali Baba)
(1897, Romania – 1967)

Cafenea la Balcic

acuarelă și creioane colorate
22 x 32.5 cm

semnat și localizat dreapta jos, cu creion: 
C.C. Constantinescu; Balcic

Estimare: € 400 – 500

#106 Henri H. Catargi
(1894, Bucureşti – 1976, Bucureşti)

Nud la pozat (1935)

acuarelă si creion pe hârtie
32 x 23 cm

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

Estimare: € 300 – 500
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#108 Nicolae Popa
(1901, Ipatele, Iași – 1962, Iași)

Ziua onomastică

ulei pe carton
34 x 24 cm

semnat dreapta jos, cu brun: N. Popa

Estimare: € 500 – 700

#107 Nicolae Popa
(1901, Ipatele, Iași – 1962, Iași)

Familie (1924)

cărbune și creioane colorate pe hârtie
23 x 19 cm

semnat dreapta jos, cu negru: Popa;
datat stânga jos, cu creion: 15. XI. 1924

Estimare: € 300 – 400

#109 Dan Băjenaru
(1900, Pitești – 1988, București)

Sărbătoarea recoltei (1970)

ulei pe carton
78 x 95 cm

semnat stânga jos, cu albastru: D. Băjenaru

Estimare: € 1.500 – 2.000
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#110 Mathilda Ulmu
(1917, București – 2017, București)

Odihnă în parc

ulei pe carton
40 x 56 cm

semnat stânga jos, cu negru: 
Mathilda Ulmu

Estimare: € 800 – 1.200

#111 Sever Burada
(1896, Craiova – 1968, București)

Odihnă pe marginea lacului

ulei pe hârtie subțire
21.5 X 30.5 cm

semnat dreapta jos, cu roșu: Burada

Estimare: € 300 – 500

#112 Gore Mircescu
(1885, Buzău – 1950, București)

La strânsul fânului

ulei pe carton
51 x 35.5 cm

semnat dreapta jos, cu roșu: 
Gore Mircescu

Estimare: € 600 – 1.000
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#114 Nicolae Brana
(1905, Mohu (Şelimbăr), Sibiu – 1986, Bucureşti)

Regăsirea

ulei pe pânză
33 x 45 cm

semnat dreapta jos, cu negru: N. Brana

Estimare: € 1.000 – 1.200

#115 Alexandru Popp
(1868, Dieci, Arad – 1949, Lugoj)

Ogradă

ulei pe carton
24.5 x 32.5 cm

semnat stânga jos, cu negru: Popp

Estimare: € 400 – 600

#116 Iosif Steurer
(1885, Viena – 1971, Bucureşti)

Toamna la munte

ulei pe carton
47.5 x 61.5 cm

semnat dreapta jos, cu negru: I. Steurer

Estimare: € 500 – 700

#113 Magdalena Rădulescu
(1902, Râmnicu Vâlcea – 1983, Paris)

Muzicanți

ulei pe pânză
50 x 61 cm

semnat dreapta jos, cu negru:
Magdalena Rădulescu

Estimare: € 1.000 – 1.400
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#118 Jean Alexandru Steriadi
(1880, Bucureşti – 1956, Bucureşti)

Portretul colecționarului Krikor Zambaccian (1942)

litografie pe hârtie
32 x 21.5 cm

semnat și datat dreapta jos, cu brun: Steriadi (1)942

Estimare: € 200 – 300

#117 Eugen Drăguțescu
(1914, Iași – 1993, Roma )

Pe gânduri (1961)

tuș și creion colorat pe hârtie de calc
45 X 35.5 cm

semnat, localizat și datat stânga jos, cu tuș 
negru: Drăguțescu; Fontana Ferma, 29.V.1961

Estimare: € 200 – 300

Numele lui Eugen Drăguțescu este pe nedrept mai puțin cunoscut publicului larg din România, dar el a împărțit 
același destin cu marii artiști care au părăsit țara în anii comunismului, fiind practic excluși din viața artistică 
națională, chiar dacă au fost mari valori ale culturii noastre, așa cum este și cazul acestui excepțional pictor 
și grafician. Într-atât de mare este nedreptatea care i s-a făcut încât multe dintre operele literare, însoțite de 
portrete ale unor clasici și de ilustrații inspirate, realizate de Drăguțescu – căruia îi datorăm efigiile a numeroși 
scriitori! – nu precizau numele autorului acestora. Absolvent al Belle Arte, tânărul se impune în expoziții de 
grup încă din studenție, grație lejerității și minuției desenului – iar lucrarea din licitația de azi demonstrează din 
plin aptitudinile de excepție ale artistului! În 1939, în urma câștigării Premiului Internațional al Salonului de la 
Roma, își desăvârșește studiile în capitala Italiei, la Accademia di Romania. De altfel, aici a ales să și trăiască și să 
lucreze. Aici se impune prin lucrări de grafică și artă de șevalet – cu precădere portrete de copii, fiind asemenea 
lui Tonitza la noi, supranumit „pictorul copiilor” în Italia, dar se remarcă și prin ilustrații de carte, între care și o 
ediție de lux a „Divinei Comedii” a lui Dante.

#119 Jean Alexandru Steriadi
(1880, Bucureşti – 1956, Bucureşti)

Portretul lui Nicolae Dărăscu (1936)

tuș sepia cu peniță pe hârtie
16.2 x 12.5 cm

semnat și datat dreapta jos, cu brun: Steriadi (19)36

Estimare: € 200 – 300



90 91

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

Apocalipsa

acvaforte și acvatintă
100 x 45.5 (87 x 27.5 cm)

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

Estimare: € 700 – 1.000

#120 Alexandru Moser Padina
(1904, Padina, Buzău, România – 1992, Zürich, Elveţia)

Portret de rabin

acuarelă pe hârtie
24 x 19 cm

semnat stânga jos, cu negru: Alex. M. Padina

Estimare: € 400 – 500
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#123 Marcel Chirnoagă
(1930, Bușteni – 2008, București)

Amazoană

acvaforte și acvatintă
49 x 32.5 cm

dreapta jos stampilă: Asociația Culturală, 
Marcel Chirnoagă

Estimare: € 300 – 400

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

Nud

acvaforte și acvatintă
31.5 x 18.5 cm

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

Estimare: € 400 – 500

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

Noul Ierusalim

acvaforte și acvatintă
100 x 53 cm (81 x 36 cm)

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

Estimare: € 700 – 1.000
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#125 Ion Pacea
(1924, Stenimachos, Grecia – 1999, București)

Vasul verde

ulei pe pânză
60 x 45 cm

semnat stânga jos, cu negru: Pacea

Estimare: € 1.400 – 1.600

#126 Margareta Sterian
(1897, Buzău – 1992, București)

Vas cu crizanteme

ulei pe pânză
45,5 x 29,5 cm

semnat dreapta jos, cu roșu: Sterian

Estimare: € 800 – 1.200

#127 Leon Alexandru Biju
(1880, Bucureşti – 1970, Bucureşti)

Vas cu trandafiri albi

ulei pe carton
43.5 x 52 cm

semnat dreapta jos, cu negru: L. A. Biju

Estimare: € 700 – 800
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#128 Elena Müller-Stăncescu

Vas cu maci

ulei pe carton
70.5 x 100 cm

semnat stânga jos, cu brun: E. Müller

Estimare: € 600 – 900

#129 Sorin Adam
(1968, Ploiești)

Nud

ulei pe pânză
60 x 60 cm 

semnat dreapta jos, cu galben: Sorin Adam

Estimare: € 500 – 700

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

Familie

cromolitografie pe hârtie
49 x 42.4 cm 

semnat dreapta jos, sub cadru, cu creion: H. Guttman; 
notat stânga jos, cu creion: E. A. (exemplar de artist)

Estimare: € 200 – 300

#131 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
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#132 Samuel Mützner
(1884, București – 1959, București)

Nud la pozat

creion conte pe hârtie
29.5 x 23 cm

semnat stânga jos, cu brun: S. Mützner

Estimare: € 300 – 500

#133 Henri H. Catargi
(1894, Bucureşti – 1976, Bucureşti)

Nud în repaus

cărbune pe hârtie
28.5 x 20 cm

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

Estimare: € 200 – 400

#134 Irina Codreanu
(1896, Bucureşti – 1978, Nogent-sur-Marne, Franţa)

Nud (1936)

creion pe hârtie de calc
44 x 55 cm

semnat si datat dreapta jos, cu creion: 
Irina Codreanu, 1936

Estimare: € 400 – 600

#135 Mihai Sârbulescu
(1957, București)

Nud la pozat

tehnică mixtă pe hârtie
60 x 30 cm

semnat dreapta jos, cu negru: M. Sârbulescu

Estimare: € 250 – 350 
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#137 Mihai Rusu
(1925, Vorona, Botoșani – 2013, București)

Inocență

gravură pe hârtie
43 x 30 cm

semnat stânga jos, cu creion: Rusu

Estimare: € 250 – 350

#136 Mihai Rusu
(1925, Vorona, Botoșani – 2013, București)

Venus (1988)

litografie colorată manual pe hârtie
34 x 34 cm

semnat și datat dreapta jos, cu creion: M. Rusu (19)88; 
numerotat stânga jos, cu creion: 11/15

Estimare: € 300 – 400

#138 Constantin Petrescu Dragoe
(1887, Gura Sărăţii, Buzău – 1937, București)

Bărci în portul Concarneau

ulei pe carton
47 x 57.5 cm

Estimare: € 1.500 – 1.800
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#139 Dimitrie Florian (Doboșariu)
(1889 – 1979)

Plecare la pescuit

ulei pe pânză
32 x 57 cm

semnat dreapta jos, cu albastru: D. Florian

Estimare: € 500 – 700

#141 Iosif Iser
(1881, Ploiești – 1958, București)

Peisaj din Toledo

cârbune pe hârtie
16.5 x 22.5 cm

semnat stânga jos, cu negru: Iser

Estimare: € 300 – 500

#140 Constantin Artachino
(1870, Giurgiu – 1954, Bucureşti)

Peisaj dobrogean

creion sepia pe hârtie
22 x 32 cm

semnat dreapta jos, cu negru: C. Artachino

Estimare: € 200 – 300
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#142 Ion Mândru
(1897, Smulți, Galați – 1980)

Peisaj

ulei pe carton
31.2 x 21 cm

semnat dreapta sus, cu maro: I. Mândru

Estimare: € 200 – 300

#143 Corneliu Petrescu
(1924, Slănic, Prahova – 2009, Bucureşti)

Peisaj (1991)

ulei, colaj și foiță de aur pe hârtie
16 x 18.2 cm

semnat și datat stânga jos, cu brun, cu inițiale: C.P. (19)91

Estimare: € 150 – 300

de ținut minte...



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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