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1  nelson leirner

Sotheby’s, 2005. Montagem com máscara e catálogo em  
caixa de acrílico. assinado e datado 1999+6 centro inferior.  

28 x 22 cm. este trabalho é unico. r$ 7.000 / 9.000

3  nelson leirner

Objeto, da série Bala Perdida. assinado e datado 2001 no verso. edição 6/10. 28 x 14 x 6,5 cm. r$ 4.000 / 6.000

5  reGina silVeira

Piccolo, 2010. Ploter adesivado e carrinho sobre pvc. 50 x 35 x 3 cm. r$ 3.000 / 5.000

4  ernesto neto / luiZ ZerBini / adriana VareJÃo / Jose damasceno (SentidO hOráriO)

impressão em offset. Cada uma 12 x 15 cm. r$ 6.000 / 8.000

a. Vim Ver a Vida e Me Perdi no Carinho. assinado, datado 2010 e titulado parte inferior. numerado 22/50 inferior esquerdo.  

B. assinado e datado 2010 inferior esquerdo. numerado 20 /50 inferior direito. c. Todo Dia É Dia de Festa, 2004. assinado inferior direito.  

numerado 20 /50 inferior esquerdo. 12 x 15 cm. d. assinado e datado 2010 inferior esquerdo. numerado 20 /50 inferior esquerdo.  

2  nelson leirner

Sotheby’s, 2005. Montagem com máscara e catálogo em  
caixa de acrílico.assinado e datado 1999+6 centro inferior.  

28 x 22 cm. este trabalho é unico. r$ 7.000 / 9.000



8  cildo meireles 

Sal sem Carne, 1975. disco de vinil e capa em papel. 31 x 31 cm. r$ 10.000 / 15.000 

7  rosanGela rennÓ 

Bibliotheca, 2003. livro. 15,8 x 20,6 x 3,6 cm. edição 19/25.  

r$ 7.000 / 9.000 

9  cildo meireles   

Zero Dollar, 1984. Cédula em papel moeda. assinada. 7 x 15,5 cm.  

r$ 3.000 / 5.000

11  cildo meireles   

Zero Dollar, 1984. Cédula em papel moeda. 7 x 15,5 cm.  

r$ 3.000 / 5.000

13  nelson leirner   

Api Niu Ier. Cédula e adesivo. assinado inferior direito. assinado, datado 2003 e titulado no paspatur. 14,4 x 29,5 cm. r$ 4.000 / 6.000

12  cildo meireles   

Zero Cruzeiro, 1978. Cédula em papel moeda.  

assinada inferior direito. 6 x 15 cm. r$ 3.000 / 5.000

10  cildo meireles   

Zero Cruzeiro, 1978. Cédula em papel moeda.  

assinada inferior direito. 6 x 15 cm. r$ 3.000 / 5.000

6  nuno ramos 

Balada. livro perfurado com bala calibre 38. assinado.  

23 x 18 x 5,5 cm.  r$ 3.000 / 5.000



17  lYGia PaPe

Objeto de Sedução, 1976. Saco de pipoca, água selvagem, espelho e “toque de amor”. assinado. 25 x 30 cm. r$ 40.000 / 50.000

14  Paulo BrusckY

Livro Dados, 2007. Colagem de dados sobre livro montado em caixa acrílica. assinado inferior direito. 20 x 14,5 cm. r$ 20.000 / 25.000 

15  feliPe BarBosa

escultura com bolas de futebol. 78 x 21 cm. r$ 10.000 / 15.000 

16  artur Barrio 

Poema. Caneta tinteiro e papel picado. assinado e datado 1975 lateral esqueda. 52 x 42 cm. r$ 3.000 / 4.000



18  German lorca

Nova York. Gelatina e prata em papel fotográfico. assinada e  

datada 1978 no verso. 28 x 35,5 cm. r$ 6.000 / 9.000

20  German lorca

Nova York. Gelatina e prata em papel fotográfico. assinada,  

datada 1978 e numerada 4/7 no verso. 27 x 35 cm. r$ 6.000 / 9.000

19  German lorca

Nova York. Gelatina e prata em papel fotográfico. assinada, datada 

1978 e numerada 1/3 no verso. 27 x 35 cm. r$ 6.000 / 9.000

21  German lorca

Nova York. Gelatina e prata em papel fotográfico. assinada e datada 

1978 no verso. 27 x 34 cm. r$ 6.000 / 9.000

22  Paulo Pires

Pintor. Vintage. década de 50. Gelatina e prata em papel fotográfico. assinada e titulada no verso. 39 x 29 cm. r$ 25.000 / 30.000

23  Paulo Pires

Ascenção. Vintage. década de 50. Gelatina e prata em papel fotográfico. assinada e titulada no verso. 39 x 29 cm. r$ 25.000 / 30.000



27  ruBens Gerchman 

BR – 00. acrílica e colagem sobre tela. assinado, datado 1974/75 e titulado no verso. 100 X 70 cm. r$ 20.000 / 30.000 

25  mauricio noGueira lima

No Ar, No War, 1966. Colagem, guache e têmpera sobre cartão. assinado e datado 66 centro inferior. 40 x 51 cm. r$ 20.000 / 25.000

26  ruBens Gerchman 

Amour. Montagem em caixa de madeira  assinado. 17 x 15 x 6 cm. r$ 5.000 / 7.000 

24  cildo meireles  

Camelô. Objeto em madeira, alfinetes, barbatanas, borracha e motor.  assinado e datado 1998. edição 95/1000. 30 x 40 cm. r$ 6.000 / 9.000



28  WillYs de castro

Grafite e lápis de cor sobre papel milimetrado. assinado e datado 53 centro inferior. assinado no verso. 16 x 11 cm. r$ 40.000 / 60.000 

30  WillYs de castro

nanquim e guache sobre papel. assinado e datado 54 inferior direito. 24 x 17 cm. r$ 70.000 / 90.000 

29  lothar charoux

nanquim sobre papel. assinado inferior direito. década de 50. 32 x 26 cm. r$ 15.000 / 20.000



31  JorGe Guinle

Conjunto de 5 guaches sobre cartão. assinadas inferior esquerdo. datadas 80/81 inferior direito. r$ 7.000 / 9.000

33  mira schendel

Itatiaia. Giz de cêra sobre papel. assinado e datado 1978 inferior direito. 47 x 23 cm. r$ 15.000 / 20.000

32  anna maria maiolino

Pastel sobre papel. assinado e datado 82 inferior direito. 67 x 80 cm. r$ 18.000 / 22.000



34  Goeldi    

Xilogravura. 1975. edição 12/15. Primeira tiragem póstuma de Oswaldo Goeldi por reis Junior. assinado por beatriz reynal. 24 x 29 cm.  

r$ 8.000 / 12.000 

36  Goeldi    

Xilogravura. 1974. edição 6/12. Primeira tiragem póstuma de Oswaldo Goeldi por reis Junior. assinado por beatriz reynal. 24 x 29 cm.  

r$ 7.000 / 9.000 

35  Goeldi    

Xilogravura. 1976. edição 15/15. Primeira tiragem póstuma de Oswaldo Goeldi por reis Junior. assinado por beatriz reynal. 24 x 29 cm.  

r$ 7.000 / 9.000 

37  Goeldi    

Xilogravura. 1974. edição 3/12. tiragem especial de Oswaldo Goeldi por reis Junior. assinado por beatriz reynal. 24 x 29 cm.  

r$ 8.000 / 12.000



40  dacosta

Natureza Morta, 1949. Óleo sobre tela. assinado inferior direito. assinado e titulado no verso. etiqueta MaM–SP – fundação nacional de arte – 

Min. Cultura. 35 x 27 cm. r$ 80.000 / 120.000

referência: Participou da exposição “Modernidade negociada” um recorte da arte brasileira nos anos 40. 7 de maio a 8 de julho de 2007.  
Curadoria taisa Palhares, MaM-SP.
literatura: reproduzido no livro Dacosta, editora Cosac&naify, de Paulo Venâncio filho, 1999, página 56 e no livro Milton Dacosta, Silvia roesler 
edições de arte, 2005, página 107.

39  dacosta

Cozinheiros. Óleo sobre madeira. assinado inferior direito. assinado, datado 1938 e titulado no verso. Com etiqueta do MaM-SP. 20 x 24 cm.  

r$ 35.000 / 55.000

38  dacosta

Cozinha de Restaurante. Óleo sobre cartão. assinado, datado 1939 e situado rio inferior direito. assinado, datado e titulado no verso. 25 x 30 cm. 

r$ 45.000 / 65.000



42  cícero dias

Casa de Praia, década de 60. Óleo sobre tela. assinado inferior direito. 65 x 81 cm. r$ 240.000 / 280.000

41  cícero dias

Óleo sobre tela. assinado inferior direito. 72 x 54 cm. r$ 180.000 / 240.000



44  di caValcanti

Natureza Morta. Óleo sobre tela. assinado e datado 68 inferior direito. 90 x 65 cm. r$ 300.000 / 400.000

43  Bonadei

Natureza Morta. Óleo sobre tela. assinado e datado 1944 superior direito. 57 x 75 cm. r$ 120.000 / 160.000



45  nelson leirner

Correspondência de Guerra. Colagem sobre cartão. envelope com 5 trabalhos, todos assinados e datados 85 parte inferior. 34 x 25 cm.  

r$ 20.000 / 25.000

46  dacosta

Figura e Pássaro, 1970. Óleo sobre tela. assinado inferior direito. assinado e titulado no verso. Com etiqueta MaM–SP. 24 x 19 cm.  

r$ 25.000 / 35.000
literatura: reproduzido no livro Milton Dacosta - pintor essencial, arauco editora, 2005, página 237 e no livro Milton Dacosta, de José Paulo Gandra 

Martins, página 203.



47  JoÃo José costa

Guache sobre papel. assinado e datado 53 inferior esquerdo. 40 x 30 cm. r$ 8.000 / 12.000

48  tenreiro

Frisado X. escultura em madeira. assinada, datada 1979, titulada e situada rio no verso. 55 x 38,5 cm. r$ 40.000 / 60.000

49  tomie ohtake

Óleo sobre tela. assinado e datado 1980 inferior direito. assinado no verso. 100 x 100 cm. r$ 240.000 / 280.000 



50  carlito carValhosa 

Cera, resina e argila sobre madeira. 1993/1994. 160 x 150 cm. r$ 40.000 / 60.000

literatura: reproduzido no livro Carlito Carvalhosa, editora Cosac&naify, 2005, página 106.

51  José Bechara

Cooper 325. Oxidação de cobre sobre lona de caminhão. assinado, datado 2010 e titulado no verso. 140 x 325 cm. r$ 40.000 / 60.000

52  amilcar de castro

escultura em bloco de aço corten. 26 x 42 x 8 cm. r$ 60.000 / 80.000



53  mira schendel

Monotipia sobre papel de arroz.  

51 x 28 cm. r$ 9.000 / 13.000

56  mira schendel

Monotipia sobre papel de arroz. assinada e datada 63 inferior direito.  

47 x 22 cm. r$ 20.000 / 25.000

54  mira schendel

Monotipia sobre papel de arroz.  
assinada e datada 1965 inferior direito.  

51 x 28 cm. r$ 9.000 / 13.000

57  mira schendel

Monotipia sobre papel de arroz. assinada e datada 63 inferior direito. 

47 x 22 cm. r$ 20.000 / 25.000

55  mira schendel

Monotipia sobre papel de arroz.  
assinada e datada 1964 centro inferior.  

51 x 28 cm. r$ 9.000 / 13.000

58  mira schendel

têmpera e folha de ouro sobre tela. assinado e datado 1981 no verso. 46 X 23,5 cm. r$ 120.000 / 160.000



59  raYmundo colares     

Gibi. decomposição de um trabalho de Mondrian. Papel recortado. assinado, datado 1983, titulado e situado rio de Janeiro. 32 x 32 cm.  

r$ 180.000 / 230.000 



61  lYGia clark

Bicho Caranguejo, 1960. duralumínio. edição bolsa de Valores do rio de Janeiro. 28 x 15 cm. r$ 20.000 / 30.000

62  antonio dias

Óleo sobre tela. assinado e datado 2001 no verso. 75 x 90 cm. r$ 200.000 / 250.000

60  emmanuel nassar  

escultura de parede em madeira e alumínio. assinada e datada 1996 no verso. 90 x 90 cm. r$ 35.000 / 55.000



63  Bandeira

Guache e nanquim. assinado e datado 1955 inferior direito. 25 x 17,5 cm. r$ 16.000 / 22.000

64  Bandeira

Guache e nanquim. assinado, datado 1954 e situado Capri inferior direito. 17,5 x 25 cm. r$ 18.000 / 24.000

65  Bandeira

L’Ange Dans le Rouge. Guache e nanquim. assinado e datado 1953 inferior direito. 16 x 9 cm. r$ 20.000 / 25.000



66  VolPi

Ogiva, década de 70. têmpera sobre tela. assinado no verso. 32,5 x 24 cm. r$ 180.000 / 240.000  



67  Gonçalo iVo    

Fête Africane. Óleo sobre tela. assinado, datado junho de 1996, titulado e situado Vargem Grande – teresópolis no verso. 100 x 200 cm.  

r$ 90.000 / 130.000 

68  marcos coelho BenJamin      

Mandala. lona. assinado, datado 96 e situado belo horizonte - MG. 100 cm diâmetro. r$ 14.000 / 18.000 

70  amilcar de castro

escultura em aço. assinada na base. 21 x 19 x 19 cm. r$ 10.000 / 15.000

69  tomie ohtake

Óleo sobre tela. assinada e datada 2002 inferior esquerdo. assinada no verso. 50 x 50 cm. r$ 40.000 / 60.000



71  Burle marx  

Panneau. tinta industrial sobre tecido. assinado e datado 1986 inferior direito. 104 x 185 cm. r$ 40.000 / 60.000

72  franZ Weissmann  

base para mesa em aço corten. assinada e datada 1996. 75 x 65 x 60 cm. r$ 50.000 / 70.000

73  iBerê camarGo    

Magma. Óleo sobre tela colado em mandeira. assinado inferior direito. datado 1964, titulado e situado rio no verso. 80 x 160 cm.  

r$ 500.000 / 700.000 



74  cruZ-dieZ     

Couleur Additive, da série São Paulo 3. acrílica sobre tela. assinado, datado 2007 e situado Paris no verso. edição 1/3. 100 x 100 cm.  

r$ 120.000 / 160.000 

75  cruZ-dieZ     

Couleur Additive, da série São Paulo 2. acrílica sobre tela. assinado, datado 2007 e situado Paris no verso. edição 1/3. 100 x 100 cm.  

r$ 120.000 / 160.000 



78  Palatnik  

acrilica sobre madeira. assinado e datado 2003 no verso. 74,5 x 54,5 cm. r$ 100.000 / 140.000

77  frans kraJcBerG  

Óleo sobre tela. assinado, datado 1958 e situado brasil no verso. 59 x 71 cm. r$ 40.000 / 60.000

76  ione saldanha  

Óleo sobre tela. década de 60. assinado inferior direito. 60 x 74 cm. r$ 35.000 / 45.000



79  anna Bella GeiGer

Gravura em metal. assinada e datada 64 inferior direito. ed. 28/30. 39 x 39 cm. r$ 2.000 / 3.000

80  maBe 

aquarela e nanquim. assinado e datado 1960 inferior direito. 44 x 62 cm. r$ 9.000 / 13.000

81  maBe 

Outono Passado. Óleo sobre tela. assinado e datado 1992 inferior direito. assinado, datado e titulado no verso. 100 x 152 cm.  

r$ 150.000 / 200.000



82  flexor  

aquarela. assinado e datado 1965/66 inferior esquerdo. 41 x 35 cm. r$ 8.000 / 12.000 

83  JorGe Guinle  

nanquim sobre papel. assinado inferior esquerdo. datado 1980. 45 x 60 cm. r$ 4.000 / 6.000

84  ianelli 

White. Óleo sobre tela. assinado e datado 1964 inferior direito. 160 x 130 cm. r$ 100.000 / 140.000

literatura: reproduzido no livro The Emergent Decade – Latin American Painters and Painting in the 60’s, editora Cornell university Press,  
página 5.



85  ianelli 

têmpera sobre tela. assinado e datado 1993 inferior direito. 100 x 80 cm. r$ 80.000 / 120.000

86  ianelli 

têmpera sobre tela. assinado e datado 1993 inferior direito. 100 x 80 cm. r$ 80.000 / 120.000



89  celso orsini 

acrílica sobre tela. assinado e datado 2000. 145 x 180 cm. r$ 8.000 / 12.000 

88  artur Barrio 

Ar, Vento NE. acrílica e colagem sobre papel. 112 x 75 cm.  

r$ 8.000 / 12.000

87  artur Barrio 

acrílica sobre placa. assinado e datado 2001 superior esquerdo.  

112 x 76 cm. r$ 8.000 / 12.000

90  frans kraJcBerG   

relevo em papel. assinado e datado 1961 inferior direito. 82 x 56 cm. r$ 20.000 / 30.000 



92  iBerê camarGo

Carretéis e Dados. Óleo sobre tela. assinado e datado 6-10-84 inferior direito. assinado, datado, titulado e situado Porto alegre no verso.  

65 x 92 cm. r$ 450.000 / 550.000

91  iBerê camarGo    

Óleo sobre tela. assinado e datado 1979 inferior direito. assinado e datado 8-5-79 situado rio no verso. 55 x 95 cm. r$ 350.000 / 450.000

Literatura: reproduzido no livro Iberê Camargo – desassossego do mundo, de Silvia roesler edições de arte, página 130. 



93  Waltercio caldas

nanquim, pregos e linha sobre cartão. assinado e datado 2008 no verso. 60 x 80 cm. r$ 25.000 / 35.000
 

94  Waltercio caldas

Metal e tinta acrílica sobre cartão. assinado e datado 2003 no verso. 50 x 70 cm. r$ 20.000 / 25.000
 

95  Waltercio caldas

Lautreamont, 1998. aço inoxidável, pelúcia e granito. 26 x 65 x 74 cm. r$ 120.000 / 160.000
 



96  leda catunda    

3 Partes. acrílica sobre tela. assinada, datada 1997 e titulada no verso. 30 x 60 cm. r$ 7.000 / 9.000 

97  tatiana Blass

Parque. díptico. acrílica sobre seda e tecido montado sobre tela. assinado e datado 2005/2006 no verso. 100 x 150 cm. r$ 20.000 / 25.000 

98  leda catunda    

Retalhos Azuis. acrílica sobre lona. assinado, titulado e datado 1992 no verso. 260 x 103 cm. r$ 45.000 / 65.000 



102  nuno ramos 

Platão com Sol 7. folhas de prata, carvão e tinta a óleo sobre papel. assinado, datado 2009 e titulado inferior esquerdo. 44 x 62 cm.  

r$ 9.000 / 13.000 

101  chiara Banfi 

Vinil adesivo sobre acrílico. 160 x 100 x 4 cm. r$ 10.000 / 15.000 

99  karim rashid

Seven Sins. impressão digital de tinta uV digital em tela em bastidor de Mdf. assinada e datada 17 de setembro de 2009 no verso. 200 x 120 cm

r$ 15.000 / 20.000

100  marcos Bonisson 

Pele. Pigmento sobre papel de algodão. assinado no verso. edição 1/6. 100 x 100 cm. r$ 3.000 / 5.000



103  lucio fontana 

Concetto Spaziale, Attesa, 1964. Waterpaint sobre tela. assinado l. fontana, titulado “aspetto una lettera” e com etiqueta da Galeria apollinaire, 

Milano no verso. 33 x 24 cm. r$ 1.600.000 / 1.900.000 



106  Zé Bento

Roda. escultura em baraúna. 1991/92. 20 x 155 cm. r$ 40.000 / 60.000

104  haroldo Barroso

escultura em madeira. editada pela artefact. assinada e datada 1976. 27 x 9,5 cm. r$ 2.000 / 3.000

105  stockinGer

Olho. escultura em mármore de carrara e bronze. assinado. 72,7 x 49,5 x 21,6 cm. r$ 20.000 / 30.000



107  amélia toledo

Branco. Óleo sobre juta. assinado e datado 1987/88 no verso. 110 x 180 cm. r$ 35.000 / 45.000

109  adriana VareJÃo

Monocromo chinês. Óleo e gesso sobre tela. assinado e datado 2000 no verso. 100 x 100 cm. r$ 500.000 / 700.000

108  franZ Weissmann

nanquim sobre papel. assinado e datado 1964 inferior esquerdo. assinado, datado e situado Madrid no verso. 50 x 70 cm. r$ 13.000 / 18.000



112  antonio dias  

Enviroment for Prisoner, década de 70. acrílica sobre cartão colado em tela. assinado inferior direito. titulado superior esquerdo. 70 x 100 cm.  

r$ 100.000 / 150.000

110  feliPe BarBosa  

Mórula. auto-estrutura composta por palitos de fósforos. assinado e datado 2002. 45 cm de diâmetro. r$ 7.000 / 9.000

111  efrain almeida  

Objeto em veludo, cedro e cristais. 22 x 21 x 16 cm. r$ 9.000 / 13.000

113  raul mourÃo   

Animal Maior 2, da série Boxer. escultura em Mdf.  
assinada e datada 2003.  

116 x 80 x 25 cm. r$ 15.000 / 20.000

114  raul mourÃo   

Animal Menor 2, da série Boxer. escultura em Mdf.  
assinada e datada 2003. 55 x 58 x 25 cm.  

r$ 12.000 / 16.000



115  di caValcanti

Mangue, década de 30. nanquim sobre cartão. assinado inferior direito. 40 x 28 cm. r$ 200.000 / 300.000 

verso



119  thiaGo rocha Pitta

Montagem com 3 fotografias. 27 x 50 cm. r$ 2.000 / 3.000

117  José damasceno

Elevador. litografia. titulado inferior esquerdo. assinado e datado 2006 inferior direito. edição 12/30. 29 x 21 cm. r$ 2.000 / 3.000

118  rodriGo alBert

da série Gentes e Lugares. tríptico. C-print. todas assinadas e datadas 2007 no verso. edição 5 + 1 Pa. Cada uma 100 x 70 cm.  

r$ 7.000 / 9.000

116  otto stuPakoff

Oskar Werner, nova York, 1965. Vintage. Gelatina e prata sobre papel fotográfico. assinado e datado inferior direito. 40 x 60 cm.  

r$ 8.000 / 12.000
literatura: reproduzido no livro Otto Stupakoff, editora Cosac&naify.



120  Paulo climachauska    

da série Forest All. acrílica e nanquim sobre tela. assinado, datado 2007 e situado São Paulo no verso. 200 x 280 cm. r$ 40.000 / 60.000

121  mauro PiVa    

Sete Ervas VI, 2010. aquarela sobre papel. 28 x 32 cm. r$ 6.000 / 8.000

122  sandra cinto    

Pintura automotiva sobre Mdf, fotografia e vidro. 206 x 79 x 21 cm. r$ 70.000 / 90.000



124  antonio dias

The Absent Monument, década de 70. acrílica sobre cartão. assinado inferior direito. titulado superior esquerdo. 70 x 100 cm.  

r$ 240.000 / 280.000 

123  tunGa

escultura com vidro, borracha, ímã e limalha de ferro com base de ferro pintado. 151 x 70 x 50 cm. r$ 130.000 / 170.000



125  mauricio noGueira lima

Estudo de Ritmo em Composição. Guache sobre cartão. assinado e datado 51 centro inferior. 30 x 31 cm. r$ 20.000 / 25.000

126  mauricio noGueira lima

nanquim. década de 50. assinado inferior direito. 21 x 27 cm. r$ 20.000 / 25.000

127  leoPoldo raimo 

Óleo sobre tela. assinado e datado 53 inferior direito. r$ 80.000 / 120.000

Literatura: reproduzido no catálogo da exposição Leopoldo Raimo, um percurso artístico, na Pinacoteca do estado de São Paulo,  
de 18 de outubro de 2008 a 7 de janeiro de 2009, página 98.



129  iVens machado

Elenco. incisões em papel. assinado, datado 10 / 2007 e  

titulado inferior direito. 20 x 27 cm. r$ 1.000 / 2.000

130  iVens machado

Elenco. incisões e cadarço sobre papel. assinado inferior direito. 11 x 22 cm. 

r$ 1.000 / 2.000

128  macaParana

Pigmento sobre tela colada em madeira. assinada e datada 96 no verso. 60 x 60 cm. r$ 7.000 / 9.000

132  Geraldo de Barros

Da série Sobras, 1996/1998. Cópia a partir de negativo recortado prensado entre duas placas de vidro. edição 2/5. 29 x 22,5 cm. 

r$ 15.000 / 20.000

131  Geraldo de Barros

Da série Sobras, 1996/1998. Cópia a partir de negativo recortado prensado entre duas placas de vidro. edição 2/5. 29 x 22,5 cm.  

r$ 15.000 / 20.000



135  mario craVo neto

Homem com Lágrimas de Pássaro, 1992. Gelatina e prata sobre papel fotográfico. assinado, datado, titulado e numerado no verso. edição P.a. 2. 

50 x 50 cm. r$ 14.000 / 18.000
literatura: reproduzido no livro The Eternal Now, página 122. 

136  mario craVo neto

Voodoo Figure, 1988. Gelatina e prata. assinada inferior direito. numerada 14/25 inferior esquerda. 50 x 50 cm. r$ 14.000 / 18.000
literatura: reproduzido no livro The Eternal Now, página 121. 

133  mario craVo neto

Sacrifício II, 1989. Gelatina e prata sobre papel fotográfico.  

assinada e numerada 16/25. 40 x 40 cm.  

r$ 8.000 / 12.000
literatura: reproduzido no livro The Eternal Now, página 58. 

134  mario craVo neto

Akira com Talco, 1997. Gelatina e prata sobre papel fotográfico.  

assinada e numerada 6/25. 40 x 40 cm.  r$ 8.000 / 12.000
literatura: reproduzido na capa do livro The Eternal Now. 

137  miGuel rio Branco

Snake Dream, 1985/94. díptico. edição 3/40. Cibachrome. 35 x 100 cm. r$ 8.000 / 12.000



138  mariana aBramoVic

Waiting For An Idea, 1996. C- print. edição de 12. 12 x 45 cm. r$ 2.000 / 4.000

139  Werner herZoG

Fitzcarraldo 4, 2010. C-print. edição 27/100. 30 x 56 cm. r$ 8.000 / 12.000

140  miGuel rio Branco

Fading. da série Santa Rosa, 1992. Cibachrome fosco. edição 3/7. 84 x 84 cm. r$ 20.000 / 30.000



141  dionisio del santo

Bovino Cultura. tempera e óleo sobre tela. assinado, datado 1981 inferior direito. assinado, datado e titulado no verso. 74 x 100 cm.  

r$ 14.000 / 18.000
 

142  dionisio del santo

Mulher Sentada, Máscara e Gato. têmpera e óleo sobre tela. assinado e datado 1983 inferior direito. assinado, datado e titulado no verso.  

59 x 90 cm. r$ 12.000 / 16.000
 

143  ruBem Valentim

Composição 12. Óleo sobre tela. assinado, datado 1962, titulado e situado no verso. 100 x 70 cm. r$ 100.000 / 150.000
 



144  carlos VerGara 

nanquim e guache sobre papel. assinado inferior direito. década de 60. 34 x 53 cm. r$ 14.000 / 18.000

145  sandra cinto 

Projeto para Ponte Impossível, 1998. nanquim sobre papel. 43 x 32 cm. r$ 4.000 / 6.000

147  BaraVelli 

After Tiépolo / Os Jardins da Babilônia VIII / A Travel Folder. nanquim e guache sobre cartão. assinado, datado 67 e titulado inferior direito.  

49 x 70 cm. r$ 6.000 / 9.000

146  carlos faJardo 

Para o Gráfico Que Tem de Bom. Giz de cêra, guache e spray sobre cartão. assinado, datado 15/4/67 e titulado inferior direito. 48 x 61 cm.  

r$ 5.000 / 7.000 



148  roBerto maGalhÃes

Edifício KDI. Óleo sobre tela. assinado, datado 1983 e titulado inferior esquerdo. 60 x 73 cm. r$ 14.000 / 18.000 

149  roBerto maGalhÃes

Automóvel. Guache e nanquim sobre papel de algodão. assinado e datado 2001 inferior direito. 25 x 35 cm. r$ 2.000 / 4.000 

151  Paulo monteiro

Óleo sobre tela. assinado e datado 84 no verso. 80 x 120 cm. r$ 15.000 / 20.000 

150  flaVio shirÓ

Crescente. Óleo sobre tela. assinado superior esquerdo. assinado, datado 2001 no verso. 62 x 132 cm. r$ 40.000 / 60.000
literatura: reproduzido no livro brazilian art book, página 235. 
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REGULAMENTO DO LEILÃO

 
1.  Os organizadores diligenciaram com esmero e cuidado a confecção do catálogo e pro curaram 

descrever tanto quanto possível as peças a serem leiloadas.

2.  As obras de arte foram cuidadosamente examinadas antes do leilão e a Bolsa de Arte se  
responsabiliza por sua autenticidade. Na hipótese de divergência, desde que baseada em  
laudo firmado por perito idôneo, o arrematante poderá optar pela anulação de transação  
dentro do prazo de 3 (três) meses após a compra.

3.  Considerando que as obras apresentadas são de propriedade de terceiros, entende-se a sua 
venda no estado em que se encontram. Por essa razão, solicitamos que procedam aos exames 
que desejarem antes do leilão. Não serão aceitas desistências após o arremate.

4.  Todos os lotes estão sujeitos a um preço mínimo, indicado pelo proprietário, que poderá licitar 
pessoalmente ou através de representante.

5.  O leiloeiro poderá receber ordens de compra com limites máximos indicados pelos interessa-
dos. Nesse caso um funcionário devidamente credenciado ficará incumbido de licitar até o 
limite autorizado.

6.  Poderá ser solicitado aos arrematantes, após cada adjudicação, assinatura de termo de 
compromisso.

7.  No ato da compra o arrematante pagará 30% (trinta por cento) como sinal e princípio de paga-
mento, mais 5% (cinco por cento) referente à comissão do Leiloeiro. O saldo deverá ser pago 
contra entrega da obra.

8.  As obras de arte arrematadas deverão ser retiradas 2 (dois) dias após o término do leilão, por 
conta e risco do arrematante. A não retirada das obras dentro desse prazo será con siderada 
como desistência, perdendo o licitante qualquer direito sobre o sinal.


