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Într-o perioadă în care România este greu 
încercată, 24 de artiști români s-au solidarizat 
cu misiunea umanitară a Crucii Roșii Române, 
aceea de a veni în ajutorul celor mai afectați 
de efectele pandemiei COVID-19 și și-au donat 
propriile creații. Este un gest profund de bunătate 
și responsabilitate, care ne aduce aminte de 
faptul că de-a lungul istoriei sale, Crucea Roșie 
Română s-a bucurat în cele mai dificile momente 
de încrederea și susținerea artiștilor români. 
Transmit cele mai calde mulțumiri şi admirația 
mea oamenilor de cultură care fac posibilă 
licitația de obiecte de artă “Frumusețea salvează 
lumea”.
Regina Maria, sub al cărui patronaj s-a aflat 
Crucea Roșie Română la începutul secolului XX, 
a adresat românilor următorul mesaj: „Crucea 
Roșie, nădejdea tuturor în timp de pace, ca și în 
război, nu trebuie să piară". Chemarea Reginei 
Maria a străbătut peste 100 de ani de istorie si 
este astăzi, la fel de actuală ca și atunci. Crucea 
Roșie Română, mai ales acum când lumea a fost 
și este în continuare vulnerabilă la contractarea 
virusului SARSCov2, trebuie să rămână un 
punct de sprijin, un reper și un exemplu al unei 
Românii în care solidaritatea, întrajutorarea 
și compasiunea militantă sunt regula, și nu 
excepția.

Ioan Silviu Lefter
Director General
Crucea Roșie Română
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Când am început proiectul, eram 
sigură că va fi pasionant. Are 
tot ce am nevoie. Presupune 
donații către Crucea Roșie, 
adică bunătate şi coerenţă. E o 
provocare profesională - ador 
arta contemporană, dar e primul 
meu proiect legat de ea. E în 
sine frumos. Nu ştiam însă cât 
de privilegiată am să mă simt 
intrând în atelierele atâtor artişti. 
E un sentiment fantastic. 
Inspirație pentru proiecte noi.

Elena Vijulie Tănase
jurnalist, producător media
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"Frumusețea salvează lumea" - Licitația de Artă 
Contemporană și Postbelică, inclusiv o secțiune 

caritabilă dedicată Crucii Roșii
joi, 2 iulie 2020, 19.30 

Online-only

17. Irina Dragomir, Cariatidă (detaliu)
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1 | Corneliu Baba
1906, Craiova - 1997, Bucureşti

Din carnetul unui pictor (Autoportret) 
creioane cerate, cărbune, creion și guașă pe hârtie, 
19,5 × 28 cm, ștampilat stânga jos, cu roșu, „Colecția 
artistului Corneliu Baba, Pictură-Desen”

€ 400 - 750

2 | Corneliu Baba
1906, Craiova - 1997, Bucureşti

Studiu pentru călcătoreasă 
creioane cerate, cărbune și creion pe hârtie, 18,5 × 9,5 
cm, ștampilat dreapta jos, cu roșu,  „Colecția artistului 
Corneliu Baba, Pictură-Desen”

€ 250 - 450

3 | Corneliu Baba
1906, Craiova - 1997, Bucureşti

Portretul Ioanei | 1969
guașă și acuarelă pe hârtie lipită pe carton, 42 × 33 cm, 
semnat și datat dreapta jos, cu brun, ”Baba, (19)69”

€ 700 - 1.200
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4 | Hedda Sterne
1910, București - 2011, New York

Stilul clasic
tuș și acuarelă, 36,5 × 30,5 cm

€ 300 - 500

5 | Hedda Sterne
1910, București - 2011, New York

Preoteasă în căutarea unui templu
acuarelă și creion pe hârtie, 45 × 31 cm

€ 300 - 500

6 | Constantin Piliuţă
1929, Botoşani - 2003, Bucureşti

Balet | 1983
ulei pe pânză, 55 × 55 cm, semnat și datat dreapta sus, 
cu negru, „C. Piliuță, (19)83”

€ 2.000 - 3.500
Verso.



20 21



22 23

7 | Ştefan Câlţia
n. 1942, Braşov

Ianus pe apă | 2001
ulei pe pânză, 120 × 120 cm, semnat și datat stânga jos, 
cu roșu, în monogramă, ”Câlția, 2001”

€ 20.000 - 35.000

Viziunea artistului Ștefan Câlția asupra lumii pornește 
de la multiple ramificații culturale, care se întrepătrund 
și dau naștere acestor lucrări specifice, care marchează 
privitorul prin atmosferă și tonalitate afectivă. Avem, 
pe de o parte, lumea arhaică a basmelor populare 
românești, a personajelor fantastice; avem urme ale 
unor spectacole străvechi, tradiționale, cu măști și 
cortegii. Pe de altă parte, privitorul observă amprenta 
lăsată de valorile de viață din satul transilvan, în care 
s-a născut și crescut artistul, respectiv influențele 
lăsate de anii de studiu sub Julius Podlipny. În lucrarea 
curentă, personajele au funcții decisive: un cuplu 
primordial, primii locuitori ai pământului, personajul 
masculin având aripi de înger, sugerând originea 
divină a omului. Personajele concentrează principalele 
semnificații ale imaginii, asemenea rolului personajelor 
dintr-o fabulă, potențând tâlcul firului narativ. În 
lucrarea “Ianus pe apă”, se disting două tipuri de 
personaje: pe de o parte, personajele umane, cu figurile 
lor hieratice asemenea unor îngeri pământeni, respectiv 
personajul animal, întruchipat prin motivul peștelui. 
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Motivul peștelui nu este doar unul din cele mai 
frecvente din creația maestrului, ci și unul din 
primele simboluri ale umanității, folosit în cele 
mai diverse combinații. “În compozițiile lui Ștefan 
Câlția, simbolismul peștelui se apropie mai mult de 
interpretările date acestui motiv de câțiva artiști 
moderni, în special din aria expresionismului german: 
Max Beckmann, Paul Klee, Marc Chagall. În opera 
acestora, imaginea carnavalului, a jocului păpusăresc 
a avut loc de frunte, iar peștele are semnificații 
magic-mistice, un punct de întâlnire între viață și 
moarte”(Amelia Pavel). În această lucrare, apare și 
un simbol protectiv, un element de recuzită: clopotul 
de sticlă ocrotind cele două personaje. În atmosfera 
protectivă a sticlei, personajele par să se simtă în 
siguranță. De la maestrul său Corneliu Baba, artistul a 
preluat talentul de a-și transpune personajele plastic 
într-o expresivitate tăcută, golite de gânduri.
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8 | Lia Szasz
1928, Constanța - 2006, București

Satir și nimfă 
ulei pe pânză, 56 × 70 cm, semnat dreapta jos, cu roșu, 
„L.Sz.”

€ 900 - 1.600

9 | Ana Asvadurova Ciucurencu
1903, Tighina - 1972, Bucureşti

Lectură | 1968
ulei pe pânză lipită pe carton, 50 × 59,5 cm, semnat și 
datat stânga jos, în creion, „Ana A.C., (1)968”

€ 800 - 1.500
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10 | Ana Bănică
n. 1984, Constanța

Seashore Nostalgia | 2020
guașă pe hârtie, 70 × 50 cm, semnat și datat dreapta 
jos, cu albastru, „ab, (20)20”

€ 1.000 - 1.600

11 | Liviu Epuraș
n. 1981, Constanța

Zeii (Cupidon și Psyche) | 2017
spray aerosol pe ipsos, plastic, fluture, 20 × 15 × 30 cm

€ 300 - 500
12 | Mădălina Andronic
n. 1989, Constanța

Underwater Love | 2020
guașă pe hârtie, 70 × 50 cm, semnat și datat dreapta 
sus, cu gri, „MĂDĂLINA ANDRONIC, 2020”

€ 2.000 - 3.000
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13 | Obie Platon
n. 1987, Iaşi

99 Problems | 2019
ulei pe pânză, 141 × 206 cm, semnat dreapta sus, cu 
roșu, „Platon, (20)19”

€ 5.000 - 8.000

Obie Platon a participat la expoziții, festivaluri internaționale și proiecte de 
artă murală în Hamburg, Shanghai, Budapesta, Azore, București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, etc. A colaborat cu instituții culturale din Europa și China și s-a implicat 
în proiecte culturale și sociale menite să regenereze zonele urbane subdezvoltate, 
prin artă.
Imaginile populare și tehnologia de astăzi au influențat cultura vizuală, credințele 
sociale și comportamentul uman în raport cu contextele contemporane. Modul în 
care lumea vede și se raportează la cei din jur îl inspiră pe Obie Platon să reflecte 
asupra contrastelor, particularităților și tensiunilor care definesc realitatea în care 
trăim, pe care apoi o transpune în propriul său univers fabricat.
În noua serie “Prime Time”, fiecare lucrare surprinde un moment irevocabil al 
metamorfozei realității. Societatea oscilează între memoria palidă a standardelor 
socio-culturale ale trecutului și ale noilor paradigme care încep să acapareze 
cu rapiditate lumea în care trăim. Astfel, realitatea actuală este acaparată de 
coexistența celor două, care îngreunează și mai mult descoperirea și conectarea 
cu sinele. Seria surprinde și reflectă perfect ciocnirea sistemului comunist cu cel 
capitalist, transpunând pe pânze un subconștient colectiv, bolnav de rămășițele 
ideologice ale unui comunism profund impregnat, în drum spre capitalismul utopic. 
Obie Platon reușește să contureze în lucrările sale o realitate socială pe care o oferă 
publicului într-un mod particular, creând un context complex de contraste, tensiuni 
și credințe uneori colective, alteori individuale și care definesc împreună orice 
sistem politic-economic-social.
Lucrarea “99 Problems” reinterpretează clasica natură statică într-o nouă 
dimensiune. Influențele culturii balcanice se resimt puternic în spațiul pictural, 
prin obiectele banale, destul de kitsch. Expunerea selectivă a diferitelor elemente 
(care au devenit foarte frecvente în cultura noastră contemporană a consumului) 
stârnește natura lacomă și vicioasă a ființei umane. Fiecare imagine este de fapt un 
vârf al unei scene diferite care vă poate arăta un rezultat teribil, datorită libertății 
alegerilor proprii.
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14 | Marius Bercea
n. 1979, Cluj Napoca

After Dinner Critique | 2020
ulei pe pânză, 50 × 40 cm, semnat, datat și intitulat 
pe verso, cu negru, „M. Bercea, After Dinner Critique, 
2020”

€ 9.000 - 14.000

Subiectele lui Marius Bercea pornesc din interesul său 
pentru estetica mediului urban, un interes provenit 
din schimbarile prin care România a trecut ca urmare 
a trecerii de la comunism la un regim democratic, de 
la o economie centralizată la una de piață. Artistul 
transpune plastic observațiile sale prin studii complexe 
de arhitectură, topografie, culoare, relații sociale. 
Bercea aplică paleta cromatică cu forță: portocaliu 
vibrant lângă tonuri vii de verde, roșu lângă galben 
luminos etc. Lucrări ale artistului se află în colecții 
private și publice deopotrivă, precum Hudson Valley 
Center for Contemporary Art, Peekskill sau ARKEN 
Museum of Modern Art, Skowej. „After Dinner Critique 
face parte din seria actuală de portrete de tineri, 
portrete care se concentrează în special pe generația 
celor născuți în jurul anului 1989; prima generație care 
a crescut în întregime după schimbările ideologice 
tectonice din România. Acești tineri se reunesc într-o 
sufragerie. Relațiile lor sociale sunt neclare și, în ciuda 
unității fizice, ele apar mai mult în dialog cu propriile 
gânduri decât între ele. Aceștia simulează lectura 
ideologică „Criticize after dinner..” într-un spațiu tipic 
filmului „Petrecerea” a lui Blake Edward." (Marius 
Bercea)
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15 | Irina Dragomir
n. 1983, Mangalia

Superwoman | 2020
acrilic pe pânză, 80 × 60 cm, semnat dreapta jos, cu 
gri, „ID”

€ 500 - 900

16 | Saddo
n. 1981, Mediaş

The Guitarist (seria “Strong Women”) | 2017
acrilic pe hârtie, 46 × 46 cm, semnat și datat pe verso, 
cu negru, „SADDO, 2017”

€ 800 - 1.500

17 | Irina Dragomir
n. 1983, Mangalia

Cariatidă
acrilic pe pânză, 100 × 140 cm, semnat dreapta jos, cu 
violet, „ID”

€ 1.000 - 1.800

Opera a făcut parte din expoziția “Young Blood”, Art 
Safari, București, 2019.

Lucrarea face parte dintr-o serie de 6 lucrări pe hârtie 
grupate sub numele “Strong Women” - care ilustrează 
femei puternice care vin din medii sociale sau culturale 
dure, chiar opresive. Lucrarea de față reprezintă 
o femeie africană care cântă la chitara electrică, 
instrument asociat de obicei bărbaților. Este un omagiu 
adus unor chitariste ca Sister Rosetta Tharpe, una dintre 
precursoarele rock ’n’ roll-ului, Lady Bo ( chitarista de 
bază a lui Bo Diddley ), Odetta ( cântăreața de folk care 
i-a influențat pe Bob Dylan, Joan Baez, Janis Joplin ) 
sau Elizabeth Cotten, o altă chitaristă care a creat un 
stil unic și personal de cântat la chitară, numit “Cotten 
picking”.
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18 | Horia Damian
1922, Bucureşti - 2012, Paris

La Ville d’Alexandre | 1982
guașă pe carton, 70 × 103 cm, semnat, datat și intitulat 
stânga jos, în creion, „Damian, La Ville d’Alexandre, 
1982”

€ 4.000 - 6.000

Opera este reprodusă în albumul „Horia Damian”, 
publicat cu ocazia expoziției de la Muzeul Național de 
Artă Contemporană, București, septembrie - octombrie 
2009, sub titlul „Orașul lui Alexandru” / „La Ville 
d’Alexandre”. 

Opera face parte din ciclul „Proiect pentru San 
Francisco”, conceput de Horia Damian în anul 1978, la 
inițiativa Institutului de Artă din San Francisco. În 1982 
schițează macheta operei „Orașul lui Alexandru”, pe 
care o încheie în cursul verii aceluiași an.

Artist al secolelor XX-XXI, Horia Damian desfășoară o bogată activitate artistică, 
măiestrită în moduri variate de exprimare, de la pictura pe pânză, la sculptură, 
instalații sau vitralii. După studiile de arhitectură realizate la București, Horia 
Damian se îndrepta în urma obținerii „Premiului Anastasiu Simu” în anul 1945 
spre Paris, unde avea să lucreze în atelierele lui André Lhote (1946-1947) și ale 
lui Fernand Léger (1948-1949). La Paris avea să expună pentru prima dată în 
1952, la Galeria Arnaud, alături de André Enard, Ellsworth Kelly, Nicolas Ionesco, 
Charles Maussion ș. a. Stăpânită de plenitudinea și desăvârșirea elementelor de 
compoziție, a culorilor, precum și de o permanentă înclinație spre construcție, 
opera sa se avântă în serii precum: „Reliefuri în suprafețe galbene”, „Porți”, 
„Tronuri”, „Construcții”, „Marile construcții”, „Piramidele”, „Galaxiile”, „Ceruri 
înstelate”, „Colina”, „Mastaba”, „Semnele locului”, „Proiect pentru San Francisco”, 
„Coloana”, „Vestitorul” sau „Revelația”. „Proiect pentru San Francisco” ia ființă 
în anul 1978, la inițiativa Institutului de Artă din San Francisco, cuprinzând opere 
precum: „Proiect pentru San Francisco”, „Orașul fortificat”, „Orașul lui Alexandru”, 
„Zigurat”, „Orașul”, „Coloana Saint Denis”, „Podul”, „Podul – triptic”, „Poartă”, 
„Zidul”, „Marele zid cifrat”, „Depozitul” sau „Vaporul”. Esențe ale monumentalității 
expresive, operele ne pun în contact cu civilizații pierdute sau ascunse, adevărate 
reverberații ale trecutului, precum și a viitorului, localizate de artist într-un spațiu 
imobilizat și inedit. (G.M.)
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19 | Vlad Olariu
n. 1983, Roman

Măști | 2015
rășină, spumă EPS, ciment și vopsea, 150 × 100 × 8 cm, 
semnat și datat pe verso, cu negru, „Vlad Olariu, 2015”

€ 4.500 - 6.500

20 | Mircea Suciu
n. 1978, Baia Mare

Study | 2010
ulei pe pânză, 60 × 60 cm, semnat, datat și intitulat pe 
verso, cu negru, „Mircea Suciu, Study, 2010”

€ 3.000 - 5.000

În opera lui Vlad Olariu se circumscriu tematici cum 
sunt relațiile vizuale și conceptuale dintre sculptură, 
natură și arhitectură, statutul sculpturii ca monument 
și obiect ce încorporează încărcătură ideologică (de la 
retorica eroismului la coagularea de identități colective, 
naționale sau de alt tip) și chestionarea parodică a 
sublimului din perspectiva unei deconstrucții soft, 
de inspirație postmodernistă. Sculpturile sale sunt în 
același timp înșelător ironice și nepretențios grave, 
contopind tensionat elemente figurative conotând 
monumentalitate și materiale „ignobile” sau 
prefabricate cu iz de aparentă banalitate. Astfel, ele 
sunt lucrări cu care se poate interacționa, alternativ 
sau concomitent, ca interogații asupra caracterului 
solemn și comemorativ cu care sculptura a fost cultural 
investită de civilizația europeană modernă sau ca 
demersuri de accesare a unor momente istorice din 
trecut, cu scopul de a pune în discuție conflicte de 
valori ce modelează substanțial contextul politico –
cultural (și individul) contemporan.
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21 | Ştefan Ungureanu
n. 1984, Bucureşti

Artefact in Maintenance | 2014
acrilic pe pânză, 50 × 70 cm, semnat, datat și intitulat 
pe verso, cu negru, „Ștefan Ungureanu, 2014, Artefact 
in Maintenance”

€ 1.200 - 1.800

22 | George Anghelescu
n. 1985, București

Inner Forum 6 | 2011
acrilic pe pânză, 70 × 90 cm, semnat, datat și intitulat 
pe verso, cu negru, „George Anghelescu, Inner Forum 
6, 2011”

€ 1.000 - 2.000

Inner Forum redă dintr-o perspectivă personală modul în care înaltele aspirații 
civilizatoare ale culturii, de multe ori doar camuflează pestriț natura vulgară a 
realităților politice care ne guvernează. Jocul de putere din varful ierarhiei este 
mai degrabă un dans de împerechere abstract, o violență pașnică, o deturnare 
sofisticată și egoistă a genei cu scopul de a salva specia (relațiile, rudele, rasa, 
resursele). În spatele aparenței, polisul este doar un trib extins de primate.

Ștefan Ungureanu face parte dintr-o tipologie de artiști modelați în spiritul artistic 
research, pentru care pictura este un mijloc de transmitere a unor fire narative ce 
condensează mai multe idei și concepte. De exemplu, Ungureanu extrage din lumea 
teoriilor științifice o idee care explică umanitatea ca o eră geologică, conflictul 
ca mijloc de progres și inteligența mulțimilor ca formă de evoluțiea omenirii, în 
defavoarea individualismului. Lentila este focusată pe un experiment științific, 
artistul sugerând empiricul ca literă de lege, iar organizarea fiecărui sistem ca scop 
în sine.
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23 | Alina Ondine Slimovschi
n. 1982, Timişoara

Osmosis | 2020
acrilic pe pânză, 120 × 150 cm, semnat și datat pe verso, 
cu negru, „Slimovshi, 2020”

€ 1.500 - 2.500

24 | Mădălina Andronic
n. 1989, Constanța

Night Fairy | 2017
guașă pe hârtie, 41 × 30 cm, semnat și datat dreapta 
jos, în creion, „MADALINA ANDRONIC, 2017”; intitulat 
stânga jos, în creion, „NIGHT FAIRY”

€ 600 - 900

25 | Răzvan Cornici
n. 1980, Timişoara

Les Amoureux | 2012
colaj volumetric, 50 × 40 cm

€ 300 - 500

Lucrarea este una din primele realizate de artist în 
această tehnică inedită, a colajului volumetric. Vibrația 
energiei pozitive se resimte prin sugestia cuplului fericit 
și îndrăgostit. 
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26 | Jules Perahim
1914, Bucureşti - 2008, Paris

Le chat chinoise
ceramică, 20 × 10 cm, semnat dreapta jos, cu negru, 
„Perahim”

€ 600 - 900

27 | Ştefan  Pelmuş
n. 1949, Valea Călugărească, Prahova

Panopticum | 2020
ulei pe pânză, 70 × 70 cm, semnat și datat central jos, 

cu albastru, „SP, 2020”

€ 500 - 900

28 | Marcel Iancu
1895, Bucureşti - 1984, Tel Aviv, Israel

Zurich Cafe 
colaj pe litografie, 50 × 50 cm, semnat dreapta jos, în 
creion, „Marcel Iancu”

€ 800 - 1.200

29 | Harry Guttman
1933, Bucureşti - 2015, București

Lumea circului
serigrafie, 48,5 × 42,5 cm, semnat dreapta jos, în 
creion, „H. Guttman”; numerotat stânga jos, în creion, 
„136/300”

€ 300 - 500

Versiune a operei „Bal a Zürich” (1917).
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30 | Octav Grigorescu
1933, Bucureşti - 1987, Bucureşti

Joc de cărți
acuarelă pe hârtie, 24 × 19 cm

€ 500 - 900

31 | Gheorghe Labin
1907, Pufeşti, Galaţi - 1997

Legenda Meșterului Manole
ulei pe pânză, 118 × 83,5 cm, semnat dreapta jos, cu 
negru, „Gh. Labin”

€ 1.500 - 2.500

Pictor, decorator și ilustrator de carte, Gheorghe Labin 
debutează ca artist în anul 1929 în cadrul Saloanelor 
Oficiale, unde va continua să expună cu regularitate, 
precum și în cadrul anualelor de stat și al manifestărilor 
de artă românească de la Viena, Minsk, Veneția, 
Moscova, Roma sau Budapesta. Se remarcă prin ample 
compoziții istorice, oferind o deosebită atenție laturii 
documentare, precum și elocvenței plastice. Scenele 
eroice reprezentate, precum „Legenda Meșterului 
Manole”, preponderate de elementul literar, evocă 
retorisme adesea didactice. (G.M.)
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32 | Tadashi Kawamata
n. 1953, Mikasa, Japonia

Site Sketch no. 167 | 2015
lemn și guașă pe hârtie lipită pe carton, 50 × 62,5 cm, 
semnat și datat dreapta jos, în creion, ‚Tadashi, 2015”; 
intitulat stânga jos, în creion, „Site Sketch no. 167”

€ 2.000 - 3.000

33 | Mihai Olos
1940, Ariniș, Maramureș - 2015, Amoltern, Germania

Obiect
lemn, 62 × 24 × 20 cm

€ 3.000 - 5.000
Proveniență:
colecția Jean-Philippe Guilbert.
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34 | Mircea Cantor
n. 1977, Oradea

Casă din Maramureș în sala de marmură | 2013
pix pe fotografie digitală imprimată pe hârtie, 20 × 26 
cm, semnat și datat stânga jos, cu gri, „Mircea Cantor, 
(20)13”; notat stânga sus, în pix, „De vorbit cu Oroveanu 
pt eliminarea acestei bare de curent”

€ 700 - 1.200

35 | Paul Neagu
1938, Bucureşti - 2004, Londra

Hyphen
tuș pe fotografie, 21 × 15 cm, semnat și dedicat pe 
verso, cu negru, „Lui Silvia și Vasile Gorduz, P. Neagu”; 
ștampilat pe verso, „GENERATIVE ARTS PAUL NEAGU”

€ 300 - 400

36 | Gili Mocanu
n. 1971, Constanţa

Podium | 2000
acrilic pe foaie de tablă, 70,5 × 86,5 cm, semnat, datat 
și intitulat pe verso, cu negru, „Gili Mocanu, Podium, 
2000”

€ 2.500 - 3.500

Verso.

Proveniență:
colecția Jean-Philippe Guilbert.
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Wanda Mihuleac este o artistă pluridisciplinară, îmbinând în lucrările sale tehnici tradiționale ( pictură, gravură, 
desen), cu noile tehnologii ( instalații video, creații digitale etc). „Am început să experimentez încă din liceu. Eram 
foarte deschisă spre o filosofie sartriană, a neantului, Heidegger și așa mai departe – nu știu ce pricepeam eu 
atunci, dar asta era zona care mă atrăgea. Pe urmă, am intrat în facultate și am avut profesori foarte proști. Și 
atunci nu prea mă interesa ce părere aveau ei. Nu aveam probleme, pentru că eram bună la meserie. Profesorii 
mei nu încercau să mă înțeleagă, dar apreciau faptul că desenam bine, că făceam gravurile foarte corect. Deci 
partea asta artizanală a artei mi-a folosit ca să o uit și să o folosesc în alte scopuri” (Wanda Mihuleac). În anii 
’70, s-a alăturat lui Octavian Nemescu în grupul “ecologiștilor”, una din primele sale lucrări în spaţiu public 
fiind o alăturare sonoră de Octavian Nemescu la o spirală realizată de artistă, pe malul lacului Plumbuita, cu 
sunete de greieri şi cu zumzete din natură. Uriașa instalație poate fi considerată și ca o predilecție pentru land 
art, cercetări simultane pentru acest concept fiind realizate de grupul SIGMA în Timișoara sau Ana Lupaș, în Cluj. 
Performativitatea, fotogramele, conceptul ecologic explorat de artistă în acei ani sunt doar câteva din elementele 
care îi definesc parcursul artistic.

37 | Wanda Mihuleac
n. 1946, Bucureşti

Proiect pentru fântână | 1980
ulei pe pânză, 148 × 195 cm, semnat, datat și dedicat 
dreapta jos, în creion, „Olgăi cu drag, Wanda Mihuleac, 
1980”

€ 2.500 - 4.500

38 | Wanda Mihuleac
n. 1946, Bucureşti

Proiect ecologic XXI | 1979
litografie offset, 61,5 × 83 cm, semnat și datat dreapta 
jos, în creion, „Wanda Mihuleac, 1979”; intitulat și notat 
stânga jos, în creion, „Proiect ecologic XXI, E.A., litho 
offset”

€ 250 - 450

39 | Nicu Ilfoveanu
n. 1975, Pitești

Lunca
tiraj offset în 4 culori speciale, 49 × 68 cm, numerotat 
dreapta jos, cu negru, „193/200”

€ 200 - 300
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«40 | Constantin Piliuţă
1929, Botoşani - 2003, Bucureşti

Peisaj de vară | 1995
ulei pe pfl, 64,5 × 69,5 cm, semnat și datat dreapta jos, 
cu negru, „C. Piliuță, (19)95”

€ 2.500 - 3.500

41 | Constantin Piliuţă
1929, Botoşani - 2003, Bucureşti

În poiană | 1982
ulei pe pânză, 55,5 × 61 cm, semnat și datat dreapta jos, 
în creion, ”C. Piliuță, (19)82”

€ 2.000 - 3.000

42 | Iacob Lazăr
n. 1931, Trifeşti, Neamţ

Luncă | 2001 - 2002
ulei pe pânză lipită pe carton, 38 × 52 cm, semnat 
dreapta jos, cu brun, „IACOB LAZĂR”

€ 400 - 750
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43 | Ion Pacea
1924, Horopani, Macedonia - 1999, Bucureşti

Natură statică cu flori, fructe și carte 
ulei pe carton, 69,5 × 50,5 cm, semnat stânga jos, cu 
negru, „Pacea”

€ 1.200 - 1.800

44 | Corneliu Ionescu
n. 1956, Pitești

Balerină în roșu
ulei pe pânză, 90 × 70 cm, semnat stânga jos, cu negru, 
„C Ionescu”

€ 700 - 1.200

45 | Vasile Grigore
1935, Bucureşti - 2012, Bucureşti

Pierrot și Colombina | 1993
ulei pe carton, 44,5 × 33,5 cm, semnat și datat stânga 
jos, cu negru, „V. Grigore, (19)93”

€ 1.000 - 1.600

Opera a făcut parte din expoziția personală a artistului 
de la Muzeul de Artă din Craiova, 1993.

46 | Vasile Grigore
1935, Bucureşti - 2012, Bucureşti

Natură statică cu crizanteme și scoică | 1990
ulei pe pânză lipită pe carton, 55 × 50 cm, semnat și 
datat lateral dreapta, cu brun, „V. Grigore, (19)90”

€ 2.000 - 3.000
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47 | Dorin Coltofeanu
1950, Întorsura Buzăului, Covasna

Familie | 2020
ulei pe pânză, 70 × 80 cm, semnat dreapta jos, cu 
violet, „Coltofeanu”

€ 1.500 - 2.500

48 | Mihai Stănescu
1939, Grădiștea - 2018, București

Umor 50% | 1985
tuș și acuarelă pe hârtie lipită pe carton, 24 × 45 cm, 
semnat și datat dreapta jos, în peniță, „M. Stănescu, 
(19)85”

€ 100 - 160

49 | Virgil Scripcariu
n. 1974, Vatra Dornei

Compoziție cu balaur IV | 2005
linogravură lipită pe carton, 120 × 64 cm, semnat, 
datat, intitulat și notat central jos, în creion, „Virgil 
Scripcariu, 2005, Compoziție cu balaur IV, E.A.”

€ 500 - 700

Dorin Coltofeanu tinde spre o anumită puritate a imaginii, prin condensarea 
cromatică în câmpuri de lumină neutre, prin viziunea unui demiurg care își privește 
creația în afara delirului din universul omenirii. Este un gest prin care pictorul pune 
în mișcare idei și sentimente senine, pure, edenice. Personajele sale sunt niște ființe 
stilizate, diafane, aidoma unor duhuri care plutesc pe pânzele pictate, impregnate 
de o aură magică și misterioasă.

Opera este proiect de copertă al albumului „Umor 
50%”, publicat în anul 1985 de Uniunea Artiștilor 
Plastici.
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O temă recurentă în lucrările lui Șerban Savu este cea 
unei figuri solitare, definită prin statut social și meserie, 
figură ce domină decorul în care este plasat. De regulă, 
lucrările sale de dimensiuni reduse se concentrează în 
jurul acestui personaj singular și a unei unice observații, 
care se deduce din decor și personajul ales. În lucrarea 
curentă, personajele par surprinse într-un moment 
de imobilitate, par pierdute și deconectate de rutina 
meseriei lor. Privitorul nu își pune semne de întrebare 
asupra acestor personaje-simbol, de ce se află la 
locația respectivă, cum au ajuns acolo sau ce fac cu 
exactitate, ci mai degrabă curiozitatea privitorului 
este legată de calitatea experienței pe care o trăiesc 
personajele. "Pictura Patrula reprezintă o scenă de gen 
aparent banală, în care doi polițiști descoperă la lumina 
lanternei un șarpe. Este unul din acele momente pe 
care îmi place să le numesc inițiatoare de mituri, un 
moment in care realitatea întâlnește ceva care poate 
să deturneze logica și astfel se poate iniția un parcurs 
imaginar." (Șerban Savu)

50 | Șerban Savu
n. 1978, Sighișoara

Patrula | 2020
ulei pe lemn, 34 × 43 cm, semnat și datat pe verso, cu 
negru, „Șerban Savu, 2020”

€ 6.000 - 9.000
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Brudașcu ar putea fi considerat un precursor al ceea ce, de la căderea regimului 
comunist, a devenit cunoscută sub numele de Școala de la Cluj. De la expoziția 
„World Goes Pop“ realizată de Tate Modern în 2015, a început să fie asociat și cu 
Pop-Art, cu toate că până atunci artistul nu s-ar fi considerat parte din această 
mișcare. Lucrările lui Brudașcu sunt imagini ale unei tristeți intime, care însă 
reprezintă foarte bine temperarea creativității unei generații de artiști care au 
trăit sub dictatura lui Nicolae Ceaușescu. În încercarea de a interpreta melancolia 
lucrărilor lui Brudașcu, trebuie avută în vedere opresiunea față de identitatea 
creativă a tuturor artiștilor din generația lui. Cu toate acestea, lucrările din anii ’70 
arată că Brudașcu reușea să se detașeze de discursul artistic impus de ideologia 

acelei perioade, adaptându-și 
stilul la curente mai moderne, 
asemanatoare celor din vest, 
folosind culori contrastante 
și strălucitoare. Lucrările lui 
sunt pline de emoție, de la 
zbuciumul nebun și bogat 
cromatic al anilor ’70 la 
solemnitatea dramatică a 
lucrărilor mai recente. Tema 
„Îngerului” ne sugerează 
pierderea și căutarea 
identității, un subiect recurent 
în arta lui Brudașcu. Scena 
arată un moment tragic, 
un amestec de dramă, 
emoție și melancolie. Lipsa 
aripilor ne trimit cu gândul la 
pierderea inocenței, care este 
simbolizată de rănile deschise 
de pe spatele tânărului, 
cauzate de ruperea aripilor 
sale.

”Catching The 
River” este o 
lucrare realizată 
în rezidența 
artistică Budapest 
Art Factory și 
expusă în cadrul 
expoziției Hidden 
In The Blinding 
Light, Resident Art 
Budapest, 2018. 

E o lucrare despre lumină și despre timp. O lumină ce izvorăște din lucruri, o 
lumină specială ce oferă lucrurilor un fel de continuitate într-o lume a cărei 
trecere o simțim atât de acut, fiindcă ea trece odată cu noi. Inspirată în parte 
din realitate, ”Catching The River” reprezintă Dunărea, curgerea aceasta 
domoală spre altundeva, Dunărea a cărei albie mi-o pot imagina ca pe o mână 
care nu păstrează nimic, doar atinge. Fața femeii nu e vizibilă, fiindcă e mai 
mult decât o imagine, e însăși trecerea timpului, ca atunci când supraexpui 
mult timp o fotografie, imprimând orice mișcare, trăsăturile feței se pierd până 
la urmă într-un halou de lumină. (Andrei Gamarț)

51 | Corneliu Brudașcu
n. 1937, Tusa, Sălaj

Înger
ulei pe carton, 30 × 30 cm, semnat dreapta jos, cu ocru, 
„C. Brudașcu”

€ 3.000 - 5.000

52 | Andrei Gamarț
n. 1980, Chișinău

Catching The River | 2018
ulei pe pânză, 30 × 35 cm, semnat, datat și intitulat pe 
verso, cu negru, „Andrei  Gamarț, Catching The River, 
2018”

€ 2.000 - 3.000



7372

53 | Vincenţiu Grigorescu
1923, Bucureşti - 2012, Castelnuovo Magra, Italia

Peisaj fluid | 1964
acuarelă și tempera pe hârtie lipită pe carton, 64,5 × 95 
cm, semnat, datat și dedicat stânga jos, în monogramă, 
"Cu dragoste, VG, (19)64"

€ 600 - 900

54 | Eugen Popa
1919, Juliţa, Arad - 1996, Bucureşti

Nud
tuș pe hârtie, 33 × 46,5 cm, semnat stânga jos, cu roşu, 
„EP”

€ 200 - 350

55 | Leonard Răchită
n. 1952, Buhuşi

Cuplu
tuș pe hârtie, 20 × 24 cm, semnat dreapta jos, în creion, 
„Leonard R.”

€ 100 - 200

56 | Ciprian Mureșan
n. 1977, Dej

Cealaltă inimă | 2016
acvaforte, 16 × 13 cm, semnat și datat dreapta jos, în 
creion, „Ciprian Mureșan, 2016”; notat stânga jos, în 
creion, „3/5 + 3AP”

€ 300 - 500
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Opera este însoțită de certificat de autenticitate emis 
de Yesterday's Papers LLC. 

57 | Bela Zoltan
n. 1977, Târgu Mureş

Nonfunctional Object
fier, 152 × 7 × 7 cm

€ 600 - 900

58 | Aurel Bauh
1900, Craiova - 1964, Paris

Nud
heliogravură, 28 × 20 cm

€ 300 - 500

59 | Sergiu Singer
1928, Ploiești - 2018, Bremen, Germania

Sfinții Părinți | 1963
tuș și colaj pe hârtie, 35 × 32 cm, semnat, datat și 
dedicat stânga jos, în pix, „Lui Romulus Vulpescu 
pentru bărbile noastre, Sergiu Singer, 1963”

€ 200 - 300

60 | Nistor Coita
1943, Oraviţa - 2013, București

Studiu pentru Don Quijote
acvaforte și acvatintă pe hârtie manuală, 67 × 56 cm

€ 300 - 500

Proveniență:
colecția Ileana și Romulus Vulpescu.

Proveniență:
colecția Jean-Philippe Guilbert.

Opera este reprodusă în albumul "Zoltan Bela. Pictură - 
Obiect", coordonator Anca Poterașu, București, 2015.
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La intersecția dintre Pop Art și 
Artă Conceptuală, Ana Bănică 
analizează prin fiecare lucrare 
laitmotivul principal al practicii 
sale artistice: cuplul. Îmbinând 
diverse tehnici experimentale 
ca desenul cu ruj pe oglindă sau 
cu fard de pleoape pe hârtie, 
artista reușește să surprindă 
paleta complexă a relațiilor 
de cuplu. Bănică, prezență 
puternică dar discretă în scena 
artei contemporane din ultimele 
două decenii, și-a continuat 
traseul creativ cu păretare erotice 
cusute. Un demers feminist de 
tip faible, în care feminitatea 
nu este declarativă, extrinsecă, 
mai degrabă devoalează un 
feminism asumat, un act complex 

al unui proces conceptual. Printre principalele expoziții, amintim “O retrospectivă 
din dragoste”, ARCUB, 2019 și expoziția personală Fapte morale, Muzeul Național de 
Artă Contemporană, 2015. Ideile centrale din creația Anei Bănică sunt tema cuplului 
și a dizolvării acestuia în societatea de consum contemporană. Ideea de cuplu are o 
dinamică duală complementară, o oglindire reciprocă, un dialog între yin și yang. Ana 
Bănică analizează și evaluează dragostea prin etapele ei firești – descoperirea, erotismul 
începutului, îndepărtarea și regăsirea – transpunându-le în personaje-simbol insiprate 
de primitivii italieni. „Dualitatea este cheia creației. Această temă se va reflecta în 
pictura mea prin simboluri și indicii ce trimit acest filon filosofic. Pentru acest tip de 
pictură, totul este armonie și continuitate, nimic nu se frânge, Este reflectarea unei lumi 
perfecte, a unui discurs filosofic lin.

61 | Constantin Petraşchievici
1950, Iaşi - 2002

Cub
lemn, fier, tuș, material textil, 17 × 12 × 7 cm

€ 200 - 400

62 | Ana Maria Bănică
n. 1978, Craiova

Dragoste | 2006
acrilic pe pânză, 90 × 90 cm, semnat şi datat pe verso, 
cu negru, „ana banică 2006”

€ 1.000 - 1.800
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63 | Aurel Vlad
n. 1954, Galaţi

Fără titlu (Spaima) | 2013
lemn grafitat, 23 × 40 × 37 cm

€ 1.000 - 2.000

Din mulțimea de gesturi umane care exprimă emoții, eu 
am fost cucerit de gestul spaimei datorită expresivității 
lui și deoarece spaima face parte din noi înșine și ne 
însoțește de-a lungul întregii noastre vieți. (Aurel Vlad)

64 | Napoleon Tiron
n. 1935, Oasele, Galaţi

Proiect pentru un templu 
lemn, 28 × 14 × 13 cm, semnat la bază, prin zgrafiere, 
„NAPO”

€ 1.000 - 1.800

Pentru Napoleon Tiron, sculptura înseamnă timp, 
mișcare, spațiu, întrucât obiectul se află într-o strânsă 
legătură cu natura în care a fost creat. Lucrarea are 
și o puternică parte informativă și documentară, 
artistul pornind de la o serie de desene realizate în 
atelier. Lemnul rămâne marea dragoste a sculptorului 
Tiron, pornind de la o experiență de la 15-16 ani când a 
descoperit o serie de chilii abandonate, iar în interiorul 
uneia din camere se află un copac care se străduia să 
crească, dar era limitat de pereții construiți de om. 
Lemnul sugerează o puternică legătură între artist și 
natură, între modelat și firesc. Lucrări ale artistului se 
află în numeroase colecții publice și muzeale, printre 
care cea a Muzeului Național de Artă Contemporană, 
Muzeul de Artă Vizuală Galați sau Colecțtia Regală de 
Artă Contemporană.
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65 | Georges Mazilu
n. 1951, Vânjuleț

Madonă | 1989
ulei pe pânză, 92 × 65 cm, semnat și datat dreapta jos, 
cu galben, „Mazilu, (19)89”

€ 5.000 - 7.500

66 | Dumitru Gorzo
n. 1975, Ieud, Maramureș

Baba Clonțului | 2006
stencil și ulei pe pânză, 145 × 120 cm, semnat, datat și 
intitulat pe verso, „Gorzo, Baba Clonțului, 2006”

€ 2.000 - 3.500
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67 | Marcel Guguianu
1922, Bârlad, Vaslui - 2012, București

Muză 
bronz, 92 × 19 × 29 cm

€ 4.000 - 7.500

68 | Ion Iancuţ
n. 1950, Răducăneni, Iaşi

Copil de altar 
bronz, 36,5 × 19 × 12 cm

€ 1.500 - 2.500

69 | Ion Irimescu
1903, Preuţeşti, Suceava - 2005, Fălticeni

Maternitate | 1988
bronz, 39 × 11 × 11 cm, semnat și datat la bază, 
„Irimescu, 1988”

€ 2.000 - 3.000
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70 | Ovidiu Oprea
1958, București - 2009, București

Profeții | 1997
pastel pe hârtie, 49,5 × 64,5 cm, semnat și datat central 
jos, cu alb, în monogramă, „OP, (19)97”.

€ 1.000 - 1.600

71 | Mihai Olos
1940, Ariniș, Maramureș - 2015, Amoltern, Germania

Zurgălăi
ulei pe pânză, 61 × 50 cm, semnat pe verso, cu albastru, 
„M. Olos”

€ 1.500 - 2.500

72 | Corneliu Baba
1906, Craiova - 1997, Bucureşti

Autoportret | 1969
ceracolor, guașă și cărbune pe hârtie lipită pe carton, 
47,5 × 36 cm, semnat și datat dreapta sus, cu negru, 
„Baba, (19)69”

€ 2.500 - 4.500
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73 | Ştefan Câlţia
n. 1942, Braşov

Spectacol | 1998
ulei pe pânză, 130 × 115 cm, semnat și datat stânga jos, 
cu alb, în monogramă, „Câlția, 1998”; datat și intitulat 
pe verso, cu negru, „Spectacol, 1998”

€ 20.000 - 35.000

Lucrările lui Ștefan Câlția ne invită să visăm cu ochii 
mari deschiși, cu atenția prinsă între vis și realitate, 
dezvăluindu-ne astfel o dimensiune “veche de când 
lumea”. Ființa și neființa așteaptă sufocate de emoție, 
iar această emoție dospită a așteptării a impregnat 
personajelor un aer năuc. Ca în majoritatea lucrărilor 
lui Ștefan Câlția, soarele nu apare reprezentat, lumina 
vine de niciunde, ca o boare catifelată, care potențează 
cromatica tabloului. Artistul dezvăluie un mic “teatru 
al lumii” în lucrarea curentă, un teatru încărcat de 
simboluri, un univers de viață filtrat prin rațiune și 
cultură, cu personaje surprinse în interpretarea rolului 
asignat de Creator. Ramificațiile culturale care dau viață 
acestui cadru sunt multiple: valorile de viață din satul 
transilvănean, memoria colectivă a basmelor populare 
românești, lumea teatrului de marionete, jocurile 
populare cu alai etc. În opera lui Ștefan Câlția, funcția 
personajului este crucială. Personajele concentrează 
principalele semnificații ale imaginii plastice, potențând 
sensul său de fabulă. Costumația personajelor 
amintește de cortegiile carnavalești, accentul picând 
pe caracterul ludic și oniric al scenei. Există două tipuri 
iconografice: personajul uman și personajul animal. 
Atmosfera imaginii sugerează simultan haz, mister, 
dar și o anumită melancolie, departe de bucuria unei 
atmosfere de sărbătoare.
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74 | Alexandru Ţipoia
1914, Micşuneştii Mari, Ilfov - 1993, Geneva, Elveţia

Muzicanți | 1974
ulei pe pânză, 76 × 96 cm

€ 4.000 - 6.000

Proveniență:
colecția familiei artistului. 

Opera reia tema celor trei arlechini muzicanți, tratată 
și anterior în opere precum „Arlechini”, (reprodusă 
în „Universul literar”, Anul LIV, Nr. 6, din 25 februarie 
1945), păstrând același cadru compozițional. 

Opera este reprodusă în albumul „Alexandru Țipoia", 
Georges Tzipoia, Ed. Tracus Arte, București, 2009, p. 59, 
sub titlul „Trei arlechini muzicanți”. 

Opera a făcut parte din expoziția "Destine artistice", 
Muzeul de Artă Timișoara, 2007. 

Opera a făcut parte din expoziția "Destine artistice", 
Complexul Muzeal Arad, 2007. Opera a făcut parte din 
expoziția "Destine artistice", Muzeul de Artă din Cluj 
Napoca. 

Opera a făcut parte din expoziția "Destine artistice", 
Muzeul de Artă Vizuală Galați, 2009. 

Opera este reprodusă în ”Muzica în arta lui Alexandru 
Țipoia”, 2014, George Tzipoia, Ed. Institutului Cultural 
Român, București, pag 47.

Coleg de generație cu Ciucurencu, Baba și Țuculescu, 
Alexandru Țipoia reprezintă unul din clasicii moderni 
ai secolului XX, remarcându-se în tehnici de pictură, 
grafică, gravură, ceramică, mozaic sau tapiserie. În cea 
de-a patra perioadă de creație (1962-1993), perioadă de 
adâncă maturitate creatoare, artistul se concentrează 
către o temă aproape unitară- aceea a instrumentelor 
muzicale, instrumentul muzical constituind pentru 
artist o adevărată preocupare și totodată un pretext 
pentru exercitarea posibilităților sale de construcție în 
domeniul formelor plastice. În preajma acestei teme 
vom observa uneori și arlechinii, personaje tratate 
de artist și în perioada mediană de creație (1945), 
când pictura sa era îndreptată spre constructivism, 
un constructivism în care linia și volumul, alături de 
culoare aveau o însemnătate egală. Redusă la culoare - 
umbra și lumina fiind excluse – atmosfera picturii sale 
implică un joc alternat al tonurilor, ceea ce stabiliște o 
expresivitate puternică și completă a planurilor. Paralel 
cu pictura figurativă, pe care nu o părăsește niciodată, 
artistul reconciliază linia și unghiurile drepte cu linia 
curbă într-o variantă tot mai conceptuală, elaborând în 
această perioadă ciclurile „spiralelor” („Concentrație”, 
tripticul „Echilibru- Omagiu lui Picasso”, „Gemenele”), 
ciclul mișcărilor ondulatorii („Germinație”, „Himera”, 
„Galaxie”, „Mișcare ondulatorie”), precum și ciclul 
cariatidelor- un ciclu mai vechi al „Femeilor purtătând 
vase pe cap”. (G.M.)
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75 | George Ştefănescu
1914, Plăineşti, Vrancea - 2008, Ludinghausen 
(Germania)

Arlechin 
ulei pe pânză, 45,5 × 33 cm, semnat dreapta jos, cu 
brun, „Ştefănescu”

€ 800 - 1.500

76 | Radu Dărângă
n. 1944, Bucureşti

Modestia
ulei pe pânză, 47 × 30 cm, semnat dreapta jos, cu roșu, 
„R. Dărângă”

€ 400 - 600

77 | Corneliu Baba
1906, Craiova - 1997, Bucureşti

Arlechin | 1969-1983
ulei pe carton, 48,5 × 35,5 cm, semnat și datat dreapta 
jos, cu negru, „Baba,1969- (19)83”

€ 6.000 - 9.000

Înfățișați adesea singuri sau însoțiți de ființe 
negrăitoare, arlechinii lui Baba sunt surprinși în starea 
sinceră a propriei ființe, traversați de o tristețe care 
își are rădăcinile în social. Tăcuți și solemni, prietenii 
săi anonimi, vor fi replici statornice înfățișate de artist 
în ultima perioadă de creație. Statornicia motivelor 
sale vor fi reale evoluții în profunzime și mai puțin în 
exterior. Marea suită de arlechini derivă dintr-o temă 
mai mare- portretistica sa de personaje precum: Mihail 
Sadoveanu, Tudor Arghezi, Nicolae Tonitza, George 
Enescu, Lucia Sturza Bulandra, Maria Tănase, K. H. 
Zambaccian sau Jorge Luis Borges.
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78 | Eugen Roșca
n. 1988, Galați

Pious Goddess | 2019
ulei pe lemn, 69,5 × 49,5 cm, semnat, datat și intitulat 
pe verso, cu negru, „ER, 2019, Pious Goddess”

€ 4.000 - 6.000

79 | Felix Aftene
n. 1972, Vaslui

Lapsed | 2018
ulei pe pânză, 80 × 80 cm, semnat și datat central jos, 
cu negru, „FELIX AFTENE, (20)18”

€ 1.000 - 1.800

Lucrările lui Eugen Roșca dau senzația unui spectacol 
de teatru, a unui cadru de film, cu personaje suprinse 
în stări multiple: tensiune și meditație, conflict sau 
armonie, disconfort sau bunăstare, stări care compun 
fluxul unei vieți. După cum menționa Domenico de 
Chirico, în mod constant imaginarul picturii lui Eugen 
Roșca pendulează între spiritul apolinic şi cel dionisiac, 
respectiv „Superficial si profund”, mai exact: primul 
indică ratio (Lt.:raţiune) umană care determină 
producerea unor forme armonioase şi de vis, liniştitoare 
şi raţionale; cel de-al doilea, un concept evaziv şi 
multiform, indică impulsul pentru viaţă. Lucrarea 
donată propune meditația ca mijloc de evadare din 
cotidian, prin folosirea motivului zeiței hinduse aflată 
în poziție de rugăciune. Folosirea simbolului florii de 
lotus în plan temporal nocturn, când floarea de lotus se 
închide și planta ține floarea în apă pe parcursul noptii, 
sugerează privitorului conceptul de renaștere, fluxul 
continuu al vieții prin viață și moarte, prin alternarea 
zilei cu noaptea.

Departe de a fi un demers narcisiac sau zorii unei crize, ciclul “Iconic memory” din 
care face parte și lucrarea Lapsed din licitația „Frumusețea salvează lumea”, relevă 
un moment decisiv în destinul meu artistic: întoarcerea către Sine. Câteva dintre 
lucrările din acest ciclu explorează motivul taxidermiei in greacă, “aranjamentul 
pielii”), un univers al ființelor golite de conținut, prezente doar prin derm. Nu e 
altceva decât imaginea lumii moderne, a omului “trofeu”, vidat de sentimente 
si emoții, de capacitatea de a valoriza, un individ moralicește inert. Aceeași 
butaforie, aceeași muzeificare, o regăsesc în spațiul postindustrial românesc. Văd 
aici taxidermia unei epoci extincte! Peste acest univers în decompunere am simțit 
nevoia sa înalț himerici zburători, madone și icari, căci din gropile umanitații se 
nasc noi aspirații. Apocalipsa unei lumi generează nașterea alteia. E în fapt, un fel de 
a ințelege nemurirea. (Felix Aftene)
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80 | Florin Ștefan
n. 1968, Cluj-Napoca

E60 | 2011
ulei pe pânză, 46 × 38 cm, semnat, datat și intitulat pe 
verso, cu negru, „Florin Ștefan, E60, 2011”

€ 700 - 1.200

81 | Nicolae Romaniţan
n. 1991, Cugir

Universe | 2018
ulei pe pânză lipită pe lemn, 53 × 70,5 cm, semnat și 
datat pe verso, cu albastru, „Romanițan, 2018”

€ 800 - 1.200

82 | Andrei Gamarț
n. 1980, Chișinău

Crossing the Field | 2013
ulei pe pânză, 46 × 38 cm, semnat, datat și intitulat pe 
verso, cu negru, „Andrei Gamarț, Crossing the Field, 
2013”

€ 1.000 - 1.800

83 | Constantin Pacea
n. 1957, Bucureşti

În atelier
ulei pe pânză, 110 × 90 cm, semnat dreapta jos, cu brun, 
„Constantin”

€ 1.000 - 1.600
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84 | Ion Pacea
1924, Horopani, Macedonia - 1999, Bucureşti

Apus de soare
guașă pe hârtie, 61 × 86 cm, semnat stânga jos, cu 
negru, „Pacea”

€ 1.500 - 2.500

85 | Jean David
1908, București - 1993, Tel Aviv

Bărci
ulei pe pânză, 60 × 73 cm, semnat dreapta sus, cu brun, 
„Jean David”

€ 1.500 - 2.500
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86 | Vasile Parizescu
n. 1925, Brăila

Paharul cu vin roșu | 1989
ulei pe carton, 50 × 61 cm, semnat dreapta jos, cu roșu, 
„V. Parizescu”; notat pe verso, „Fotografiat de Agenția 
France Presse; am făcut schițele acasă, anul trecut, în 
toamnă, mai multe variante, apoi le-am luat la Sinaia în 
iulie 1989; am făcut acolo o eboșă. La București a stat 
pe șevalet mai mult de o lună. Mă tot uitam la ea mereu, 
apoi m-a apucat furia și într-o zi, urmată de altele, 
pentru retușurile necesare, am ajuns la expresia asta. 
Parcă îmi place. V. Parizescu, august 1989”

€ 2.500 - 3.500

Opera este reprodusă în albumul “Viața ca o pasiune. 
Pictorul Vasile Parizescu”, Ed. Monitorul Oficial, 
București, 2012. 

Opera a participat la Salonul Oficial de Pictură și 
Sculptură, București, 1990. 

Opera a făcut parte din expoziția personală a artistului 
de la Muzeul de Artă Craiova, 2004.

87 | Constantin Piliuţă
1929, Botoşani - 2003, Bucureşti

Păpădii | 1991
ulei pe pânză, 60 × 60 cm, semnat și datat dreapta jos, 
cu negru, ”C. Piliuță, (19)91”

€ 2.500 - 3.500
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88 | Ştefan Râmniceanu
n. 1954, Ploiești

Sit | 1982
ulei pe pânză, 124,5 × 139 cm, semnat, datat și intitulat 
pe verso, pe etichetă, „Ștefan Râmniceanu, Compoziție 
(din ciclul Repere), 1982”

€ 3.000 - 5.000

89 | Sorin Dumitrescu
n. 1946, Bucureşti

Templu | 1978
ulei și creion pe lemn, 49,5 × 69,5 cm, semnat și datat 
dreapta jos, cu auriu, „SD, (19)78”

€ 2.000 - 3.500
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90 | Geta Brătescu
1926, Ploieşti - 2018, București

Jocul formelor | 2016
colaj și marker pe hârtie, 27 × 20 cm, semnat și datat pe 
verso, cu negru, „Geta Brătescu, 2016”

€ 1.500 - 2.500

91 | Paul Neagu
1938, Bucureşti - 2004, Londra

Tornado Tracing | 1974
acuarelă și tuș pe hârtie lipită pe carton, 31 × 28 cm, 
semnat și datat dreapta sus, cu negru, „P. NEAGU, 
(19)74”; semnat și intitulat lateral stânga, cu negru, 
„Paul Neagu, Tornedo Tracing”

€ 1.000 - 1.600

92 | Napoleon Tiron
n. 1935, Oasele, Galaţi

Arhitectură
lemn, 32 × 32 × 26 cm, semnat la bază, „NAPO”

€ 1.500 - 2.500

93 | Roman Cotoşman
1935, Jimbolia, Timiș - 2006, Philadelphia

Relații | 1961-1965
monotipie, 33,5 × 47 cm, semnat, datat și intitulat 
central jos, în creion, „Roman Cotoșman, 1961- 65, 
Relații”

€ 800 - 1.500
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94 | Vlad Nancă
n. 1979, București

Drawing Block Silhouette, Woman and Man | 2018
fier sudat, vopsea neagră, 160 × 187 × 1 cm, exemplar 
unic

€ 3.000 - 5.000

Opera a participat la expoziția “It happens”, Galeria Il 
Ponte, Florená, Italia, 2 septembrie - 9 noiembrie 2018.

95 | Mircea Cantor
n. 1977, Oradea

Maternitate | 2018
semnat și datat lateral stânga, în creion, "Mircea Cantor, 
2018", 59,7 × 42 cm, semnat lateral stânga, în creion, 
„Mircea Cantor”

€ 5.000 - 6.000

Lucrarea face parte din seria “Drawing Block 
Silhouettes” (2018), care are ca sursă coperta unui 
bloc de desen comun în România anilor ‘70 și ‘80. 
Pe copertă, era un desen cu clădirea Circului de Stat 
din București și, alături de ea, câteva siluete stilizate 
menite să ofere scara clădirii. Aceste siluete se folosesc 
în mod obișnuit în desenele și randările arhitecturale 
pentru acest scop. Practica lui Vlad Nancă de a mări 
aceste personaje din desene arhitecturale la scară 
umană a început în 2017 cu o colecție de desene cu 
siluete, găsită într-unul din talciocurile din București. 
Motivația lui principală este de “a le aduce la viață”, 
pentru fiecare serie de lucrari construind câte o 
narațiune. Lucrul lui Vlad Nancă cu arhitectura este una 
din metodele lui de a cerceta și problematiza aspecte 
mai puțin evidente ale modernismului secolului 20. 
Seria “Drawing Block Silhouettes” recontextualizează 
niște personaje posibil uitate ale perioadei socialiste 
și le aduce în prezent, la scară umană. O dată cu acest 
gest apar întrebări legate de memoria trecutului recent 
și de nostaligia pentru o perioadă care în realitate a fost 
dură pentru viețile majorității oamenilor.

Născut în România 1977, Mircea Cantor încearcă să 
îmbrace incertitudinea și complexitatea vieții cu simple 
gesturi. In opera sa abordeaza diverse medii precum 
fotografie, sculptură, video, desen și instalație. Printre 
ultimele sale expozitii personale se enumeră : „Ruinele 
tale sunt steagul meu” la Fondazione Giuliani din Roma 
în 2017, « Adjective to your presence » la Maison 
Hermès - Le Forum la Tokyo în 2018, « Vânătorul de 
imagini » la Musée de la Chasse et de la Nature la Paris 
în 2019  si « Înainte » la Musée D’Arts în Nantes (2019).  
În 2017, și-a făcut debutul în scenografie cu piesa Micul 
Prinț în regia lui Alexandru Dabija  la Teatrul de Comedie 
din București.  El a fost distins cu Premiul Ricard S.A. 
în 2004, Premiul Marcel Duchamp în 2011 Franta, 
Aspen Leadership Award în 2017, în România, Premiul 
Constantin Brâncoveanu al Fundatiei Alexandrion 2019. 
A fost artist invitat special pentru anul 2019 la Opéra 
Nationale de Paris cu ocazia aniversării a 350 de ani. Tot 
în 2019 a realizat o comandă specială pentru La Poste, 
Franța - o colită cu 2 timbre cu desenele sale pentru 
Aniversarea Operei din Paris - 350 ani. Colita a fost 
editată în 500.000 de exemplare si disponibila pe tot 
teritoriul Frantei. Lucrările sale sunt prezente în colecții 
internationale prestigioase precum Centrului Pompidou 
din Paris, Muzeul de Artă Modernă din New York, Museo 
Nacional Reina Sofia din Madrid, Castello di Rivoli din 
Torino, Muzeul de Artă din Philadelphia, Fundația Louis 
Vuitton la Paris și Colecția Rennie din Vancouver.
Este reprezentat de Magazzino, Roma si Dvir Gallery, 
Bruxelles/Tel Aviv. 
Ultima lui monografie amplă a fost publicată în 2019 la 
Editions Dilecta, Paris.
Mircea Cantor este decorat cu ordinul de Ofițer de Arte 
și Litere, Franța (2019) și Ordinul Național al Meritului în 
rang de Cavaler, România (2019).
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96 | Ion Bițan
1924, Limanu, Constanţa - 1997, Bucureşti

Zodia leului | 1996
lemn, ipsos, tuș, tempera și acrilic pe lemn, 8 × 40 × 
44 cm, semnat și datat dreapta jos, cu albastru, „IB, 
(19)96”

€ 800 - 1.500

97 | Pavel Codiță
1916  - 2000, Paris

Feline în parc | a doua jumătate a anilor ’60
ulei pe pânză lipită pe carton, 72,5 × 102,5 cm, semnat 
dreapta jos, cu gri, „P. Codiță”

€ 800 - 1.500

98 | Alexandru Istrati
1915, Dorohoi - 2001, Paris

Compoziție cu roșu și albastru | 1956
ulei pe pânză, 46 × 55 cm, semnat dreapta jos, cu 
negru, „A. Istrati”; semnat și datat pe verso, cu negru, 
„Al. Istrati, 1956”

€ 1.500 - 2.500
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99 | Marin Gherasim
1937, Rădăuţi, Suceava - 2017, București

Poartă (II) | 1974
ulei pe pânză, 100,5 × 81 cm, semnat și datat dreapta 
jos, cu roșu, „MG, (19)74”

€ 2.500 - 3.500

Opera este reprodusă în albumul “Marin Gherasim”, 
Alexandru Davidian, Ed. Vellant, București, 2019, p. 291.

100 | Horia Damian
1922, Bucureşti - 2012, Paris

Depozitul | 1998
acrilic, guașă și cărbune pe carton, 47 × 59 cm, semnat 
și datat dreapta jos, în creion, „Damian, (19)98”; dedicat 
lateral dreapta, cu alb, „My dear Sultana”

€ 4.000 - 6.000
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101 | Alin Bozbiciu
n. 1989, Sângeorz - Băi

Balance | 2020
ulei pe pânză, 58 × 54 cm, semnat și datat pe verso, în 
creion, „Alin Bozbiciu, 2020”

€ 5.000 - 6.000

102 | Ioan Sbârciu
n. 1948, Feldru, Bistriţa Năsăud

Don Quijote | 2018
acrilic, ulei și pigment pe pânză, 150 × 200 cm, semnat, 
datat și intitulat pe verso, cu albastru, „Ioan Sbârciu, 
Don Quijote, 2018”

€ 6.000 - 9.000

Printr-o serie de compoziții introspective și asemănătoare visului, artistul încearcă 
să transgreseze percepția tradițională a timpului și spațiului, subliniind în același 
timp posibilitățile infinite ale picturii, reprezentând numeroasele fațete ale condiției 
umane și ale experienței contemporane. Adunând reprezentări ale îngerilor sau 
ale altor personaje imaginare inspirate de baroc, împreună cu reprezentări ale 
corpurilor umane aflate în mișcare ritualică, artistul provoacă spectatorii să se 
cufunde într-o lume imaginară ca o dimensiune poetică, în care mitul și metafora 
prevalează. Spontaneitatea gestului său pictural accentuează dinamica dintre 
paleta de culori terne și culorile viguroase mai închise, oferind o perspectivă 
versatilă și revigorantă asupra mediului pictural.

Lucrarea face parte din seria Don Quijote, temă recurentă în creația artistului Ioan 
Sbarciu. Don Quijote crede cu încarcerare în puterea de a reîntemeia societatea 
într-o epocă de aur a dreptăţii, în lupta cu morile de vânt. Dar învins pe planul vieţii 
practice, Don Quijote este învingătorul absolut pe plan spiritual ce trăieşte la modul 
sublim propriile sale himere. Magnific şi jalnic, solemn şi grotesc, Don Quijote devine 
nemuritor pentru că nemuritoare este transformarea urmăririi unui ideal, oricând 
şi oriunde.



118 119

103 | Marilena Preda Sânc
n. 1955, Bucureşti

Urbanscape II | 2016
ulei pe pânză, 121 × 100 cm, semnat și datat dreapta jos, 
cu violet, „MPS, 2016”

€ 1.000 - 1.600

Opera a făcut parte din expoziția “Thinking on 
Art, Nature, Society”, Centrul Cultural Palatele 
Brâncovenești, 2019 și este reprodusă în albumul 
expoziției. Opera vine însoțită de albumul în care este 
reprodusă.

104 | Raul Ciosici
1979, Lugoj - 2017

Casă la malul mării
creion pe hârtie, 103 × 200 cm, semnat  pe verso, cu 
negru, „Raul Ciosici”

€ 800 - 1.200

105 | Carmen Acsinte
n. 1975, Râmnicu Vâlcea

Woman Afternoon
acuarelă, cariocă și guașă pe hârtie, 68 × 111 cm, 
semnat și datat central jos, cu gri, „CA, 2008”; semnat 
și intitulat pe verso, cu negru, „Carmen Acsinte, Woman 
Afternoon”

€ 400 - 750

Lucrarea, realizată în 2016, face parte din o serie de 
lucrări "Peisaj urban", care au ca temă construcția, o 
posibilă arhitectură citadină sau naturală. Aceste lucrări 
investighează și vizualizează spațiul urban ca spațiu 
metafizic și ca spațiu reprezentațional al locuirii.
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106 | Jules Perahim
1914, Bucureşti - 2008, Paris

Lope et Antilope attendent Livingstone | 1973
ulei pe pânză, 73,5 × 60 cm, semnat și datat dreapta 
jos, cu alb, „Perahim, (19)73”

€ 8.000 - 15.000

Proveniență:
colecția Henry Trouvé.

Opera a făcut parte din expoziția personală a artistului 
de la Galeria Mony Calatchi, Paris, 1973.

Doamna Marina Vanci-Perahim a avut amabilitatea de a 
confirma autenticitatea acestei lucrări.

Cu o carieră artistică prolifică, Jules Perahim se afirmă atât pe scena avangardei 
româneşti şi franceze, cât şi pe cea a picturii socialiste româneşti . În anii `30- 4̀0 
acesta colaborează cu cele mai importante nuclee artistice şi literare din România 
–UNU , ALGE, alături de alţi artişti şi scriitori de seamă, precum Victor Brauner, 
Jacques Herold, Gherasim Luca, etc. Încă de la prima sa expoziție din anul 1932, 
acesta atrage atenția prin talentul său debordant, fapt evidențiat încă de atunci 
de Eugen Ionescu:”Dl. Perahim are un talent care nicio îndoială nu poate lăsa”. 
Picturile sale suprarealiste de început, de la expoziţia din Bucureşti (1938), se opun 
vehement agenţilor represivi şi conducerii, prin imagini violente, setate într-un 
cadru fantastic. După perioada comunistă în care se conformează realismului-
socialist impus de stat, Perahim revine la pasiunea sa, pictura suprarealistă. În 
Franța, numele lui apare menționat prima dată în 1959, în cartea lui Marcel Jean, 
intitulată “Istoria picturii suprarealiste”. Din 1972, Perahim apare în mai toate 
dicționarele consacrate ale acestei mișcări. Lumea fantastică creată de artist 
fascinează prin fabulosul bestiar în care se regăsesc numeroase varietăţi de 
animale şi plante, peisaje hipnotizante şi vaste, toate realizate într-o cromatică vie, 
exotică. Totodată, vizitele în Africa îl stimulează să se regăsească și să se întoarcă 
la pictură. În urma acestor călătorii, se pot observa influențe puternice ale stilului 
african care sunt foarte bine omogenizate cu elementele suprarealiste regăsite 
în pictura lui Perahim. Fiecare lucrare a sa este asemenea unui spectacol plin de 
vitalitate și festivitate. În “Lope et Antilope attendent Livingstone”, personajele sunt 
ilustrate într-o formă sublimată, totemizată. Cromatica și texturile lor sunt de-o 
frumusețe hipnotizantă, specifică lui Perahim, care ne trimite cu gândul la vegetația 
luxuriantă de pe teritoriile africane. Rareori identitatea morfologică a personajelor 
din imaginarul lui Perahim poate fi restrânsă sub un singur aspect, acestea fiind 
formate printr-un conglomerat de elemente organice și anorganice, reale și mistice. 
Bestiarul fantastic uimeşte prin cromatica lui vie, asemenea penajului păsărilor 
exotice din junglele africane.
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107 | Georges Mazilu
n. 1951, Vânjuleț

Magicieni 
ulei pe pânză, 89 × 116 cm, semnat dreapta jos, cu 
negru, „Mazilu”

€ 5.000 - 8.000

108 | Jules Perahim
1914, Bucureşti - 2008, Paris

Les Nouveaux Amis | 1973
guașă și foiță metalică aurie pe hârtie, 42 × 61 cm, 
semnat și datat dreapta jos, în creion, „Perahim, (19)73”

€ 3.500 - 4.500

Opera este însoțită de certificat de autenticitate emis 
de doamna Marina Vanci-Perahim.
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109 | Radu Pulbere
n. 1963, Cluj-Napoca, Romania

Interior
ulei pe pânză, 80 × 100 cm, semnat pe verso, cu negru, 
„Pulbere”

€ 1.500 - 2.500

110 | Ștefan Botiș
n. 1990, Vișeu de Sus

Carbon | 2018
ulei pe pânză, 130 × 170 cm, semnat și datat pe verso, 
cu negru, „Botiș, 2018”

€ 1.500 - 2.500
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111 | Roman Tolici
n. 1974, Ghetlova, Orhei, Basarabia

Bloody Silence (I și II) | 2014
ulei pe pânză, 59 x 48 cm (fiecare), semnat, datat 
și intitulat pe verso, fiecare, „Roman Tolici, Bloody 
Silence, 2014”

€ 6.000 - 9.000

Lucrările lui Roman Tolici sunt deseori asociate cu un realism fotografic poetic 
și un simț suprarealist al existenței cotidiene. Picturile sale par să fie detalii ale 
unei povești monumentale legate de întrebările și neliniștile de zi cu zi ale omului. 
Această forță narativă transformă subiectele recurente în capitole fără sfârșit, iar 
reflecțiile vieții de zi cu zi devin proiecții despre timp, memorie și urme surprinse de 
percepția artistului. Lucrările au un aer intim, greu de descris, sunt problematizante 
şi încărcate de o energie stranie și subtilă, cu simboluri misterioase si captivante: 

intuim că decupajele de existenţă cotidiană trimit către semnificaţii adânci, senine 
sau sumbru-catastrofice, pe care însă numai un ochi vigilent le poate distinge. 
Lucrările din seria “Blood” fac trimitere la problematica și tabuul pe care moartea 
încă îl reprezintă în societatea noastră, fiecare lucrare simbolizând una dintre 
temele principale referitoare la frica morții, în înțelegerea sa universală. Sângele 
poate fi o expresie a agresivității și a angoaselor legate de moarte, simbol care a 
condus subiectele direct spre zona sacrificiului și solitudinii.
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112 | Mihai Mureșan
n. 1995, Gherla

Landscape Melancholy | 2019
ulei pe pânză, 38 × 55 cm, semnat și datat dreapta jos, 
cu gri, „Mihai Mureșan, 22 mai 2019”

€ 600 - 900

113 | Andreea  Floreanu
n. 1988, București

Fill in the Gaps | 2020
acrilic și ulei pe pânză, 40 × 30,5 cm, semnat, datat și 
intitulat pe verso, cu negru, „Andreea Floreanu, Fill in 
the Gaps, 2020”

€ 500 - 900

114 | Iulian Iftodiu
n. 1989, Lupeni

Urban Landscape | 2020
ulei pe pânză, 90 × 100 cm, semnat și datat pe verso, cu 
negru, „Iftodiu, 2020”

€ 800 - 1.500
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115 | Vasile Varga
1921, Ususău , Arad - 2005, Lipova, Arad

Zi ploioasă de primăvară | 1980
ulei pe pânză, 56,5 × 69 cm, semnat, datat, localizat și 
intitulat pe verso, în pix, „Vasile Varga, Zi ploioasă de 
primăvară, Ususău Drumul mare, 1980”

€ 600 - 900

116 | Ion Dumitriu
1943, Galaţi - 1998, Bucureşti

Căpiță | 1989
ulei pe pânză, 41 × 33 cm, semnat și datat dreapta jos, 
cu verde, „ID, (19)89”

€ 1.000 - 1.800

117 | Ioana Bătrânu
n. 1960, Unirea, Ialomiţa

Îngeri cântăreți | 2005
acrilic și tempera pe hârtie, 73 × 52 cm, semnat dreapta 
jos, cu roșu, „IB”

€ 2.500 - 3.500

Lucrarea donată face parte dintr-un ciclu de lucrări 
realizate de Ioana Bătrânu în timpul unei burse de 
creație la Bamberg în 2005 și a fost expusă în cadrul 
expoziției personale Pictură și desen din 2007, de la 
Muzeul Național de Artă Contemporană din București, 
etaj ¾. Imaginea surprinde doi îngeri de lemn așezați 
pe un scaun într-un anticariat din Bamberg și face 
trimitere la o temă recurentă în creația artistei – 
desacralizarea credinței.
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118 | Constantin Piliuţă
1929, Botoşani - 2003, Bucureşti

Toamnă la Breaza | 1983
ulei pe pânză, 66 × 73,5 cm, semnat şi datat dreapta 
sus, cu gri, „C. Piliuţă, (19)83”

€ 2.500 - 3.500

119 | Ion Popescu Negreni
1907, Negreni, Olt - 2001, Bucureşti

Case pe deal | 1989
ulei pe carton, 50 × 53 cm, semnat și datat central jos, 
cu albastru, „Negreni, (19)89”

€ 500 - 900

120 | Traian Brădean
1927, Comlăuş , Arad - 2013

Toamna în livadă | 1981
ulei pe pânză, 33,5 × 42 cm, semnat și datat stânga jos, 
cu negru, „T Brădean, (1)981”

€ 400 - 700

Proveniență:
colecția politicianului Cornel Burtică, ambasador al 
României în Italia, Maroc și Malta, iar din 1969 ministru 
al comerțului exterior.



134 135

121 | Vladimir  Şetran
n. 1935, Dăncăuţi , Cernăuţi, Ucraina

La malul mării | 1986
ulei pe pânză, 33,5 × 38,5 cm, semnat și datat dreapta 
jos, cu albastru, „Șetran, (19)86”

€ 400 - 750

122 | Ion Vlasiu
1908, Lechinţa, Mureş - 1997, Bucureşti

Flori sălbatice | 1973
ulei pe lemn, 36,5 × 35 cm, semnat lateral dreapta, în 
pastă, „VLASIU”; semnat, datat, intitulat și localizat pe 
verso, cu negru, „Ion Vlasiu, Flori sălbatice, 1973, Bistra”

€ 400 - 600

123 | Viorel Mărginean
n. 1933, Cenade, Alba

Vas cu flori | 1973
ulei pe pânză, 46,5 × 34 cm, semnat și datat dreapta 
jos, cu roșu, „MV, (19)73”

€ 700 - 1.200

124 | Vasile Crișan
n. 1926, Blaj

Flori roșii
ulei pe pânză, 55 × 55 cm, semnat central jos, cu brun, 
„VASILE CRIȘAN”

€ 400 - 600
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125 | Constantin Piliuţă
1929, Botoşani - 2003, Bucureşti

Flori albe | 1999
ulei pe pfl, 50 × 50 cm, semnat și datat dreapta jos, cu 
negru, „C. Piliuță, (19)99”

€ 1.500 - 2.500

126 | Vasile Varga
1921, Ususău , Arad - 2005, Lipova, Arad

Piersici | 1960
ulei pe carton, 34,5 × 43,5 cm, semnat şi datat stânga 
sus, cu galben, „Vasile Varga, (19)60”

€ 600 - 900

127 | Constantin Flondor
n. 1936, Cernăuţi

Fulg de nea | 2018
guașă, acuarelă și creion pe hârtie lipită pe carton, 
31 × 30,5 cm, semnat și datat central jos, în creion, 
„Constantin Flondor, 2018”

€ 250 - 450

128 | Paul Gherasim
1925, Botoșani - 2016, București

Țarină (Orizont) | 2008
ulei pe carton, 27 × 37,5 cm, semnat și datat dreapta 
jos, cu roșu, „PG, 2008”

€ 400 - 600
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129 | Bela Zoltan
n. 1977, Târgu Mureş

Bound | 2013
ulei pe pânză, 250 × 170 cm, semnat, datat și intitulat 
pe verso, cu negru, „Zoltan Bela, Bound, 2013”

€ 2.500 - 3.500

130 | Paul Gherasim
1925, Botoșani - 2016, București

Logos | 2003
acuarelă pe hârtie, 42 × 33 cm, semnat și datat central 
jos, în creion, „PG, 2003”

€ 400 - 600

131 | Dorin Creţu
n. 1956, Nucet

Rețea | 1996
acrilic și creioane colorate pe lemn sculptat, 52,5 × 34 
cm, semnat și datat pe verso, „Dorin Crețu, 1996”

€ 1.500 - 2.500

Proveniență:
colecția Jean-Philippe Guilbert. 

Opera este reprodusă în albumul "Zoltan Bela. Pictură - 
Obiect", coordonator Anca Poterașu, București, 2015.
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132 | Panamarenko
1940, Anvers, Belgia - 2019, Brakel, Belgia

Boiler
creion și creioane colorate pe hârtie de calcul lipită 
pe carton, 21 × 33,5 cm, semnat stânga sus, în creion, 
„Panamarenko”

€ 600 - 900

133 | Bernar Venet
n. 1941, Château-Arnoux-Saint-Auban, Franța

Algebră | 1966
creion și colaj pe hârtie lipită pe carton, 31 × 37 cm, 
semnat lateral dreapta, în creion, „Venet”; intitulat și 
datat central sus, în creion, „I. Schematiques- Algebre, 
1966”

€ 600 - 900

134 | Michelle Bressan
n. 1980, Trieste

Ode To Whatever It Could Be
C-print pe dibond, 40 × 50 cm, semnat, intitultat și 
notat pe verso, cu negru, „MB, Ode to whatever, it could 
be, ed. 2/5”

€ 500 - 700

135 | Joseph Beuys
1921, Krefeld, Germania - 1986, Dusseldorf, Germania

Fără titlu (cadru dintr-un performance)
fotografie analogică, 24 × 30,5 cm, semnat, numerotat 
și notat pe verso, în pix, „Joseph Beuys, 46/73, Stern”; 
ștampilat pe verso, cu verde, „Stern Archiv”

€ 200 - 400

136 | Iosif Kiraly
n. 1957, Bucureşti

Echoes (Birchiș 2) | 2013
colaj de fotografii, 30 × 23 cm, semnat, datat și intitulat 
pe verso, în pix, „Kiraly, Echoes Birchis 2, 2013”

€ 700 - 1.200

Proveniență:
colecția Jean-Philippe Guilbert.

Proveniență:
colecția Jean-Philippe Guilbert.

Proveniență:
colecția Jean-Philippe Guilbert.

Proveniență:
colecția Jean-Philippe Guilbert.
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137 | Roman Tolici
n. 1974, Ghetlova, Orhei, Basarabia

Nobody 6 | 2011
tempera cu ou și ulei pe pânză, 60 × 30 cm, semnat, 
datat și intitulat pe verso, cu negru, „Roman Tolici, 
Nobody 6, 2011”

€ 3.500 - 5.500

Lucrarea Nobody 6 face parte din seria Nobody, 
finalizată în anul 2011, seria compusă din 18 lucrări, 
nouă femei și nouă bărbați, este un construct vizual 
al omului simplu, divizat și închis în propriul neant. 
Artistul izolează și individualizează fiecare personaj, 
încercând să definească granițele dintre sine și ceilalți. 
Identitatea, atitudinea, comportamentul, opțiunile 
fiecărui individ sunt măsurate, ajustate și modelate. 
Lucrarea îndeamnă privitorul să își antreneze abilitatea 
de a analiza individual fiecare element, de a obține 
în final o ecuație complexă de coduri vizuale, ce pot 
dezvălui un univers mult mai încărcat de sensuri, de 
mister și, de ce nu, de frumusețe. (Roman Tolici)
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138 | Horia Damian
1922, Bucureşti - 2012, Paris

Cosmogonie | 1960
ulei pe carton, 64,5 × 49,5 cm, semnat și datat dreapta 
jos, cu negru, „DAMIAN, (19)60”

€ 2.000 - 4.000

139 | Paul Neagu
1938, Bucureşti - 2004, Londra

Khora | 1976-1997
ulei și smalț pe lemn, 39,5 × 50,5 cm, semnat, datat  
și intitulat pe verso, cu negru, „Paul Neagu, Khora, 
1976-1997”

€ 2.500 - 3.500
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140 | Octav Grigorescu
1933, Bucureşti - 1987, Bucureşti

Preghiera (Rugăciune) | 1970
ulei pe pânză, 80 × 60 cm, semnat, datat, localizat 
și intitulat dreapta jos, în peniță, „Octav Grigorescu, 
Preghiera, 1970, Venezia”

€ 2.500 - 4.500

Opera a făcut parte din expoziția personală de la galeria 
Ravagnan, Veneția, 1970. 

Opera a făcut parte din expoziția personală de la 
Galleria del Sagittario, Milano, 1-15 octombrie, 1970 și 
este reprodusă în catalogul expoziției. 

Opera a participat la expozița “Artisti stranieri operanti 
in Italia”, în cadrul Quadrienalei Naționale de Artă de la 
Roma, Galeria Ravagnan, 1977.

141 | Georgeta Năpăruş
1930, Comarnic, Prahova - 1997, Bucureşti

Zidul și statuia | 1997
acuarelă, pix și accente de guașă pe carton, 40 × 30 cm, 
semnat și datat dreapta jos, cu alb, „G. Năpăruș, 1997”; 
semnat, datat și intitulat pe verso, în pix, „G. Năpăruș, 
Zidul și statuia, mai 1997”

€ 1.500 - 2.500
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142 | Ion Bârlădeanu
n. 1946, Zăpodeni, Vaslui

Inglorious Ones | 2010
colaj, 13 × 21 cm, semnat și datat pe verso, în pix, „I. 
Bîrlădeanu, 2010”

€ 150 - 250

143 | Gheorghe Vrăneanţu
1939, Timişoara - 2006, Pitești

Peisaj de toamnă | 1980
ulei pe pfl, 22 × 28 cm, semnat și datat stânga jos, prin 
zgrafiere, „făcut de Vrăneanțu, 1980”

€ 700 - 1.200

144 | Horia Bernea
1938, Bucureşti - 2000, Paris

Nocturnă | sfârșitul anilor ’60
ulei pe placaj, 45 × 56 cm, semnat pe verso, cu roşu, 
„HB”

€ 1.500 - 2.500
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145 | Constantin Piliuţă
1929, Botoşani - 2003, Bucureşti

Autoportret | sfârșitul anilor ’50
ulei pe pânză, 60 × 50,5 cm, semnat dreapta sus, în 
creion, în monogramă, „P”

€ 1.500 - 2.500

146 | Răzvan  Anton
n. 1980, Cluj-Napoca

Hands Loading Pistol
acuarelă și creion pe hârtie, 31 × 40 cm

€ 300 - 500

147 | Paul Baraka Marat
n. 1994, Arad

Cea mai sexy profesoară de magie neagră | 2020
ulei pe pânză, 130 × 100 cm

€ 1.000 - 1.600

Proveniență:
colecția Jean-Philippe Guilbert.



152 153

148 | Sorin Ilfoveanu
n. 1946, Câmpulung Muscel

Moscofor | 2005
ulei pe pânză, 85,5 × 70 cm, semnat și datat dreapta 
sus, cu negru, „Ilfoveanu, 2005”

€ 3.000 - 5.000

149 | Mircea Ciobanu
1950, Bucureşti - 1991, Geneva

Don Quijote
ulei pe pânză, 81 × 65 cm, semnat dreapta sus, cu alb, 
"Ciobanu"

€ 2.000 - 3.000

150 | Ion Bițan
1924, Limanu, Constanţa - 1997, Bucureşti

Casă a Weimar | 1964
ulei pe carton, 89 × 74 cm, semnat și datat dreapta sus, 
cu brun, „Bițan, (19)64”

€ 800 - 1.500

Opera a făcut parte din cea de-a 32-a ediție a Bienalei 
de la Veneția, 20 iunie-18 octombrie 1964 și este 
reprodusă în catalogul expoziției la cat. 17, sub titlul 
“Casă la Weimar”. Opera a participat la expoziția 
personală Ion Bitzan, Poznan, Galeria Arsenal, Polonia, 
iulie 1966. Opera a făcut parte din expoziția “Ion 
Bitzan”, organizată de Oficiul de Expoziții, Sopot, 
Polonia, august- septembrie 1966. Opera este 
reprodusă în “Wizyty z zagranicy”, Gazeta Posnanska, 
articol de Jacek Juszczyk, 5 august 1966.

151 | Horia Bernea
1938, Bucureşti - 2000, Paris

Portret | 1966
ulei pe pânză, 41 × 35 cm, semnat și datat stânga jos, cu 
negru, „HB, 22.12.(19)66”

€ 1.000 - 1.600
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152 | Alma Redlinger
1924, Bucureşti - 2017, Bucureşti

Model
colaj, tempera, cariocă și cărbune pe hârtie, 42 × 30 
cm, semnat stânga jos, cu negru, „Alma Redlinger”

€ 250 - 450

153 | Alma Redlinger
1924, Bucureşti - 2017, Bucureşti

Nud în atelier
colaj, tempera și creion pe hârtie, 40 × 30 cm, semnat 
stânga jos, cu negru, „Alma Redlinger”

€ 250 - 450

154 | Vasile Grigore
1935, Bucureşti - 2012, Bucureşti

Arlechin
ulei pe pânză, 65 × 55 cm, semnat dreapta jos, cu 
negru, „Grigore’

€ 1.000 - 1.800

155 | Paula Ribariu
n. 1938, Brăila

Îngeri
ulei pe pânză, 17 × 24 cm, semnat dreapta jos, cu alb, în 
monogramă, „PR”

€ 150 - 250
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156 | Vasile Grigore
1935, Bucureşti - 2012, Bucureşti

Acoperișuri roșii și pomi în floare | 1975
ulei pe pânză, 54,5 × 62 cm, semnat dreapta jos, cu 
roșu, ”Grigore”

€ 1.000 - 1.800

157 | Ştefan Râmniceanu
n. 1954, Ploiești

Citadelă
ulei pe pânză, 130 × 97 cm, semnat pe verso, cu negru, 
„Ștefan Râmniceanu”

€ 1.500 - 2.500

158 | Pisica Pătrată
n. 1979, Călăraşi

Little Monster
acrilic pe lemn, 9 × 5 × 7 cm

€ 100 - 180

159 | Florin Ciulache
n. 1977, București

Premere in caso d’incendio | 2004
ulei pe pânză, 80 × 92 cm, semnat și datat stânga jos, 
cu gri, „Ciulache, 2004”; semnat, datat şi intitulat pe 
verso, cu negru, „Florin Ciulache, Premere in caso, 
2004”

€ 700 - 1.200
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160 | Alexandru Ţipoia
1914, Micşuneştii Mari, Ilfov - 1993, Geneva, Elveţia

Străzi și case
acuarelă și tuș pe hârtie lipită pe carton, 18 × 15 cm, 
semnat dreapta jos, cu negru, „Al. Țipoia”; ștampilat 
dreapta jos, cu roșu, „TA”

€ 250 - 450

161 | Jorge Camacho
1934, Havana, Cuba - 2011, Paris, France

Le Fol | 1963
ulei pe pânză, 116 × 89 cm, semnat, datat, intitulat și 
localizat pe verso, cu negru, „Camacho, Le Fol, Paris, 
(19)63”

€ 2.500 - 3.500

Opera a făcut parte din expoziția de la Galeria Mathias& 
Cie, Paris, 1964.  Opera a făcut parte din expoziția de 
la Muzeul de Artă din Gothenburg (Goteborg), Suedia, 
1964. Opera a făcut parte din expoziția de la Galeria 
Gummesons, Stockholm, 1964.

162 | Ion Bârlădeanu
n. 1946, Zăpodeni, Vaslui

Amor | 1985
colaj, pix și creioane colorate, 29 × 43,5 cm, semnat și 
datat pe verso, cu negru, „I. Bârlădeanu, 1985”

€ 500 - 700

163 | Magdalena Rădulescu
1902, Râmnicu Vâlcea - 1983, Paris

Les Bateaux | 1960
ulei pe pânză, 46 × 61 cm, semnat și datat dreapta jos, 
cu negru, „Magdalena Rădulescu, 1960”

€ 700 - 1.200
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164 | Gheorghe Șaru
1920, Checea, Timiş - 2003, New York

Case din Quedlinburg | 1959
ulei pe pânză lipită pe carton, 86 × 72 cm, semnat și 
datat dreapta jos, cu roșu, „ȘARU, (19)59”

€ 2.000 - 3.000

165 | Toma Roată
n. 1941, Păstrăveni, Neamţ

Formație instrumentală | 1969
ulei pe pânză, 63,5 × 55 cm, semnat dreapta jos, cu 
negru, „TR”; datat central sus, cu roșu, „1969”

€ 1.000 - 1.600

166 | Alexandru Mohy
1902, Derc, Polonia - 2001, Cluj

Natură statică cu dovleac 
ulei pe pânză lipită pe carton, 60 × 50 cm, semnat 
dreapta jos, cu ocru, „MO”

€ 2.000 - 3.000
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167 | Mihai Sârbulescu
n. 1957, Bucureşti

Pridvor | 2018
ulei pe pânză, 55 × 65 cm, semnat și datat dreapta jos, 
în creion, „M. Sârbulescu, (2)018”

€ 1.000 - 1.600

168 | Ion Musceleanu
1903, Caracal - 1997, Bucureşti

Vas cu flori | 1990
ulei pe pânză lipită pe carton, 54,5 × 45 cm, semnat și 
datat dreapta jos, cu roșu, ”I. Musceleanu, 1990”

€ 700 - 1.200

»169 | Ion Pacea
1924, Horopani, Macedonia - 1999, Bucureşti

Compoziție cu roșu
ulei pe pânză, 91 × 73 cm, semnat stânga jos, cu negru, 
„pacea”

€ 1.500 - 2.500

167

168

169
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170 | Pandele Pandele
n. 1993, București

Linia 2 (Modern Altarpiece. Afterlife) | 2019
ulei și spray pe pânză, 70 × 100 cm, semnat, datat și 
intitulat pe verso, cu albastru, „Pandele, Linia 2, 2019”

€ 1.000 - 1.800

171 | Dana Maitec & Stéphane Maitec

Mirror Reflections #46 | 2018
digigrafie, 110 × 110 cm, semnat dreapta jos, cu negru, 
„D. Maitec, S. Maitec”; numerotat, localizat și datat 
stânga jos, cu negru, „5/12, Paris, 2018”

€ 1.500 - 2.500

Opera este însoțită de certificat de autenticitate din 
partea artiștilor. 

Opera este reprodusă în albumul “#Maitec. Lemn. Aur. 
Lumină”, Ed. Muzeului Național de Artă al României, 
București, 2019, p. 214 și vine însoțită de un album în 
care este reprodusă.

172 | Maurice Wyckaert
1923, Bruxelles - 1996, Bruxelles

La Joie des Contraires | 1973
ulei pe pânză, 94,5 × 115 cm, semnat, datat și intitulat 
pe verso, „La Joie des Contraires, Wyckaert, (19)73”

€ 6.000 - 9.000

Un spectaculos joc de forme, reflexii, culoare 
și volumetrie, un manifest pentru o intervenție 
minimalistă și a-tehnologică a artistului în crearea 
imaginii. Lucrarea face parte din seria "Mirror 
Reflections", ce a fost prezentată iî expoziția 
"Constructure", ce a avut loc la Galeria NAG, Paris în 
septembrie 2018, apoi la Muzeul Național de Artă al 
României în perioada octombrie 2019 - martie 2020, în 
cadrul expoziției "#MAITEC – Lemn, Aur, Lumină".

Opera a făcut parte din expoziția "Stop and Go" de la 
Lorenzelli Arte, Milano, 10 noiembrie - 23 decembrie 
2017.  Opera este reprodusă în ""Maurice Wyckaert. 
L'oeuvre peint. 1947- 1996", Gerard Berreby și Danielle 
Orhan, Ed. Allia, 2012, p. 267, poz. 521.

Proveniență:
colecția Jean-Philippe Guilbert.
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173 | Codruța Cernea
n. 1979, Târgu Mureș

Peisaj de seară | 2016
acrilic pe pânză, 40 × 90 cm, semnat pe verso, cu 
negru, „Codruța Cernea”

€ 3.000 - 4.000

174 | Ariana Hodorcă
n. 1992, Constanța

Summer view | 2020
acrilic pe pânză, 60 × 85 cm

€ 500 - 900

175 | Petre Velicu
n. 1950, Bucureşti

Carnaval
ulei pe pânză, 60 × 73 cm, semnat dreapta jos, prin 
zgrafiere, „P. Velicu”

€ 1.000 - 1.600

Am pictat „Peisaj de seară” în timpul unei frumoase 
rezidențe artistice în Düsseldorf. Lucrarea pornește de 
la experiența unei vacanțe de vară petrecute în Deltă, 
la Sfântu Gheorghe. Mi-am amintit senzația stranie 
de capăt de lume pe care am trăit-o acolo. Și cum, 
pentru că aparent nu se întâmpla nimic, am început 
să mă joc cu aparatul de fotografiat, explorând astfel 
ce era în jurul meu. Am vrut să asociez fragmente de 
corp uman cu fragmente de peisaj, dar să inversez 
raportul de mărime dintre ele. Să fie o mică provocare 
pentru percepția noastră vizuală. Am avut nevoie de 
câteva încercări până am ajuns la formula prin care să 
transpun pe pânză imaginea din fotografie. În cele din 
urmă, am pictat folosind tentă plată și am îmblânzit 
rigurozitatea compoziției cu bogăția generoasă a 
raporturilor cromatice. (Codruța Cernea)
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176 | Dan Constantinescu
n. 1974, București

Catedrala Notre-Dame
ulei pe pânză, 61 × 60 cm, semnat dreapta jos, cu alb, 
„D Const”

€ 400 - 750

177 | Dragoş Viţelaru
1951, Giurgiu - 2009, București

Port | 2004
ulei pe pânză, 90 × 90 cm, semnat și datat dreapta jos, 
cu roșu, „DV, (20)04”

€ 1.000 - 1.600

178 | Cristian Sida
n. 1974, Arad

Muguri de Pina Colada | 2020
acrilic pe pânză, 190 × 200 cm, semnat și datat central 
jos, cu negru, „CrSi, (20)20”

€ 4.000 - 6.000


