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3  brigida baltar

A coleta da neblina, 1996. c-print. edição 3/5. 40 x 60 cm (cada). R$ 14.000 / 18.000

2  laura lima

pigmento dourado sobre cartão. 28 x 20 cm. R$ 4.000 / 6.000

1  laura lima

pigmento dourado sobre cartão. 14 x 8 cm / 14 x 8 cm / 11 x 10 cm / 13 x 11 cm. R$ 8.000 / 12.000 



7  Pierre Verger

Briki, Ifanhin e Benin, 1949/54. Gelatina e prata sobre papel fotográfico. 96 x 96 cm. R$ 8.000 / 12.000

5  Pierre Verger

Capoeira. Gelatina e prata sobre papel fotográfico.  

datado 1962 no verso. 15 x 15 cm. R$ 3.000 / 5.000

6  Pierre Verger

Capoeira. Gelatina e prata sobre papel fotográfico.  

datado 1963 no verso. 15 x 15 cm. R$ 3.000 / 5.000

4  miguel rio branco

Tijuana. Gelatina e prata sobre papel fotográfico. 47 x 69 cm. R$ 8.000 / 12.000

8  mario craVo neto

Torso negro com cal. da série “the eternal now”. edição 12/15. Gelatina e prata sobre papel fotogáfico. assinado e datado 1988 no verso.  

100 x 100 cm. R$ 30.000 / 40.000
literatura: reproduzido no livro The Eternal Now, p. 176, editora Áries, 2002.



14  artur barrio

Óleo, acrílica e areia sobre papel. assinado superior esquerdo.  

112 x 76 cm. R$ 20.000 / 30.000

13  Frans Krajcberg

Relevo. papel moldado sobre tela. assinado, datado 1960 inferior esquerdo.  

assinado, datado e situado paris no verso. 53 x 36 cm. R$ 15.000 / 25.000

12  iberê camargo

Sarilho. nanquim e guache sobre cartão. assinado e datado 1964 e titulado inferior direito. 72 x 102 cm. R$ 60.000 / 80.000

10  antonio bandeira

aquarela. assinado e datado 1954 inferior direito. 63 x 48 cm.  

R$ 14.000 / 18.000

11  antonio bandeira

aquarela. assinado e datado 1961 inferior direito. 49 x 38 cm.  

R$ 9.000 / 13.000

9  roberto burle marx

tinta industrial sobre tecido. assinado e datado 1987 inferior direto. 94 x 158 cm. R$ 50.000 / 70.000



19  roberto burle marx

tinta industrial sobre tecido. assinado e datado 1994 inferior direito. 126 x 160 cm. R$ 60.000 / 90.000

15  marina rheingantz

 Óleo sobre tela. assinado e datado 2006 no verso. 30 x 40 cm.  

R$ 5.000 / 7.000

16  marina rheingantz

Óleo sobre tela. assinado e datado 2006 no verso. 30 x 40 cm.  

R$ 5.000 / 7.000

18  maria Polo

Óleo sobre tela. assinado e datado 1971 parte inferior.  

50 x 61 cm. R$ 12.000 / 18.000

17  gonçalo iVo

Óleo sobre tela. assinado e datado 1986 no verso. 20 x 20 cm.  

R$ 8.000 / 12.000



20  rubem ludolF

Óleo sobre tela. assinado e datado 1981/1984 no verso.  

90 x 117 cm. R$ 30.000 / 40.000 

21  Franz Weissmann

nanquim sobre papel. década de 60. 46 x 58 cm.  

R$ 8.000 / 12.000 

23  daniel senise 

“D3”. Óleo e colagem sobre tela colada em madeira. assinado, datado 2008 e titulado no verso. 215 x 215 cm. R$ 90.000 / 130.000 

22  iVan serPa

Guache sobre papel. assinado e datado 1956 inferior direito. 37 X 37 cm. R$ 40.000 / 60.000 
referência: participou da exposição histórica comemorativa Grupo frente - 40 anos, 1954 - 1994, Galerias IBeu, rio de Janeiro,  
18 de outubro de 94. 



25  StockingeR

Guerreiro. escultura em ferro, madeira e bronze. assinada.

década de 60. 119 x 20 x 13,5 cm. R$ 20.000 / 30.000

26  StockingeR

Guerreiro a cavalo. escultura em ferro, madeira e bronze.

assinada. década de 60. 126 x 70 x 24 cm. R$ 30.000 / 40.000

24  StockingeR

Touro. escultura em ferro, madeira e bronze. assinada. década de 60. 25 x 54 x 16 cm. R$ 12.000 / 18.000

27  Vicente do rego monteiro

Óleo sobre cartão. assinado e datado 1942 inferior esquerdo. 68 x 48 cm. R$ 90.000 / 130.000



28  VolPi 

Bandeirinhas e mastro. têmpera sobre cartão. década de 60. assinado no verso. 24 x 33 cm. R$ 180.000 / 240.000 

29  dacosta 

figura. Óleo sobre tela. assinado e titulado no verso. década de 60. 27 x 22 cm. R$ 120.000 / 180.000 



30  cícero dias  

Óleo sobre tela. assinado inferior direito. década de 40. 60 x 73 cm. R$ 280.000 / 360.000 

31  cícero dias 

Paisagem com o bondinho do Pão de Açúcar. Óleo sobre tela. assinado inferior esquerdo. 100 x 81 cm. R$ 260.000 / 380.000 



32  Pancetti

Mãe e filha. Sanguínea. assinado e datado 1943 inferior direito.  

estudo de figuras no verso. 29 x 21 cm. R$ 6.000 / 9.000

33  Pancetti

La mamma. Grafite e aquarela sobre papel.  
assinado, datado 1943 e titulado inferior direito.

30 x 22 cm. R$ 6.000 / 9.000

34  Portinari

Menina. desenho a lápis cor, crayon e grafite sobre papel. assinado e datado 1955 inferior direito. 19 x 16 cm. R$ 60.000 / 90.000 



35  guignard

Ouro Preto. Óleo sobre madeira. titulado lateral esquerda. assinado e datado 1956 lateral direito. 40 x 30 cm. R$ 400.000 / 500.000

Referência: participou da exposição Homenagem a Guignard no museu de arte de Belo horizonte, 1 a 20 de setembro de 1962. 



36  di caValcanti

Figura feminina. Óleo sobre tela. assinado e datado 1965 inferior direito. 60 x 50 cm.  R$ 220.000 / 260.000

37  di caValcanti

Duas mulheres. Óleo sobre tela. assinado e datado 1970 inferior direito. 60 x 82 cm. R$ 250.000 / 300.000



38  Portinari

A Colheita do Cacau, 1938. estudo para o mural do ministério de educação e cultura do rio de Janeiro. carvão sobre papel. 210 x 170 cm.  

R$ 800.000 / 1.200.000  
literatura: reproduzido no catálogo raisonné candido portinari, volume I, p. 446. 



39  mira schendel

caderno. Letraset sobre cartão. assinado e datado 1971 na última página. 20 x 20 cm. R$ 160.000 / 220.000

40  mira schendel

Transformável. tiras de acrílico e rebites de alumínio. dimensões variáveis. R$ 450.000 / 550.000 



43  FlaVio shirÓ

Óleo sobre tela. assinado inferior direito. assinado, datado 1965 e situado paris no verso. 133 x 81 cm. R$ 90.000 / 120.000

42  Paulo monteiro 

Óleo sobre tela. assinado inferior direito. 200 x 180 cm. R$ 60.000 / 90.000

referência: Integrou a 18a Bienal de São paulo, de 4 outubro a 15 de dezembro de 1985.

41  rodrigo andrade 

Óleo sobre tela. assinado no verso. 200 x 280 cm. R$ 100.000 / 150.000

literatura: reproduzido no livro As Bienais de São Paulo – 1951 a 1987, p. 324 / 325, de Leonor amarante, editora projeto, São paulo, 1989. 

referência: Integrou a 18a Bienal de São paulo, de 4 outubro a 15 de dezembro de 1985.

  



47  rubem Valentim

Emblema 70, n. 2. Óleo sobre tela. assinado, datado 1970 e titulado no verso. 120 x 73 cm. R$ 40.000 / 60.000

46  Franz Weissmann

Relevo. escultura em chapa de aço pintado. assinada e datada 1975 inferior esquerdo. 80 X 18 x 200 cm. R$ 200.000 / 250.000

44  décio Vieira

têmpera sobre tela. assinado no verso. 54,5 X 37,5 cm.  

R$ 25.000 / 35.000 

45  judith lauand

Óleo sobre tela. assinado inferior direito. assinado e datado 1964 no verso. 

73 x 54 cm. R$ 80.000 / 100.000 



49  VolPi

Ogiva. têmpera sobre tela. assinado no verso. 71 x 47 cm. R$ 400.000 / 500.000

48  VolPi

Ogiva. têmpera sobre tela. assinado no verso. 101 X 67 cm. R$ 700.000 / 900.000               



50  adriana Varejão

Em flor, 2007. Óleo e gesso sobre tela. assinado, datado e titulado no verso. 110 x 110 cm. R$ 500.000 / 700.000 



54  Frans Krajcberg

Sombra. escultura em madeira pintada. assinada com monograma no verso. década de 80. 200 x 115 x 40 cm. R$ 220.000 / 280.000

53  antonio dias

Díptico. Óleo sobre tela. assinado e datado 1985 no verso. 120 x 160 cm. R$ 300.000 / 400.000

51  siron Franco

Rito. Óleo sobre tela. assinado e datado 1996. 102 x 115 cm.  

R$ 20.000 / 30.000 

52  tomie ohtaKe

Óleo sobre tela. assinado e datado 1987 inferior direito.  

46 x 65 cm. R$ 35.000 / 45.000 



59  leonilson

acrílica sobre lona laranja. assinado e datado agosto de 1984 no verso. 200 x 150 R$ 140.000 / 180.000

55  iVan serPa

Guache sobre cartão. assinado inferior esquerdo. datado 1955 inferior direito.  

15 x 11 cm. R$ 20.000 / 30.000 

56  mira schendel

Guache e nanquim sobre papel.  
assinado e datado 1954 inferior esquerdo.  

21 x 13 cm. R$ 15.000 / 25.000 

58  artur barrio

Padre. acrílica sobre papel. assinado e datado 1972 inferior direito e 

no verso. 27 x 37 cm. R$ 7.000 / 9.000 

57  cildo meireiles

pugilista, 1981. pastel sobre cartão. assinado e datado.  

50 x 35 cm. R$ 35.000 / 45.000



61  anna maria maiolino

Entre os dois (Between the two). da série “projetos construídos”. papel recortado. assinado inferior esquerdo e datado 1972/96 inferior direito.  

30 x 22 cm R$ 40.000 / 50.000

60  anna maria maiolino

escultura em gesso. assinada e datada 1994 no verso. 50 x 50 x 11 cm. R$ 30.000 / 40.000

63  sergio camargo 

escultura em mármore de carrara. assinada e datada 1979 lateral inferior. 35 x 12 x 10 cm. R$ 80.000 / 120.000

62  sergio camargo 

escultura em mármore de carrara. assinada e datada 1985. 27,5 x 12 x 8 cm.  

R$ 80.000 / 120.000



68  josé damasceno

Isto também não é um cachimbo, 2005. cachimbo sobre papel milimetrado em caixa de acrílico e madeira. edição 7/10.   

assinado, datado 2005 e titulado parte inferior. 31 x 43 x 16 cm. R$ 20.000 / 30.000

65  josé damasceno

Interface, 2011. caixa de acrílico com parafusos. 52 X 67 X 8 cm. R$ 35.000 / 45.000

64  carlito carValhosa 

Tente novamente. tinta sobre espelho. assinado, datado 2008, titulado  e situado rio de Janeiro no verso. 70 x 100 cm. R$ 20.000 / 30.000

66  iran do esPírito santo

Still. objeto em madeira. edição de 50. assinado e datado 1987/97.   

15 x 21,5 x 5,5 cm. R$ 7.000 / 9.000 

67  ernesto neto

Papai Mamãe. Imbuia, pau-marfim e pregos. assinada, datada 2005 
e situado rio. acompanha certificado assinado pelo artista e  

embalagem original. 26 x 32,5 x 1,5 cm R$ 5.000 / 7.000 



72  hélio oiticica

Metaesquema. Guache sobre papel. 43,5 x 52,5 cm. R$ 450.000 / 550.000  

69  omar rayo

Kumo XXII. Óleo sobre tela. assinado, datado 1974, titulado e  

situado new York no verso. 93 x 93 cm. R$ 25.000 / 35.000 

70  antonio maluF

Guache sobre papel. assinado e datado 1961 inferior direito.  

26 x 26 cm R$ 12.000 / 18.000 

71  iVan serPa

oleo sobre tela. assinado, datado 1971 e situado rio no verso. 30 X 30 cm. R$ 60.000 / 80.000  



74  lygia PaPe

Objeto de sedução. Saco de pipoca, amendoim e carta. assinado e datado “pape 76”. 12 x 30 x 25 cm. R$ 30.000 / 40.000

73  leÓn Ferrari

Gaiola. escultura em aço. edição 126/250. assinada e datada 1982. 35 x 17,5 x 17,5 cm. R$ 20.000 / 30.000

75  agustín cardenas

Residence Du Passe, 1983. Bronze. 6/7. 47 X 95,5 X 72 cm. R$ 50.000 / 70.000

76  josé bento

Árvore. escultura em baraúna. assinada e datada 2004 embaixo.

37 x 14 x 14 cm. R$ 2.000 / 3.000 

77  anna maria maiolino

escultura em Bronze. edição 2/5. assinada embaixo.

12 X 17 X 17 cm. R$ 14.000 / 18.000 



80  amilcar de castro

acrílica sobre tela. assinado e datado 1989 no verso. 138 x 184 cm. R$ 100.000 / 140.000

Literatura: reproduzido no livro do artista. p. 147, editora cosac & naify, 1997. 

81  Wanda Pimentel

acrílica sobre tela. assinado e datado 1973 no verso. 130 X 97 cm. R$ 90.000 / 130.000

78  sacilotto

Guache sobre papel. assinado e datado 1976 inferior direito.  

47 x 47 cm. R$ 90.000 / 120.000 

79  sacilotto

nanquim sobre papel. assinado e datado 1974 inferior direito.  

47 x 47 cm. R$ 90.000 / 120.000 



82  antonio bandeira

Cidade. Óleo sobre tela. assinado, datado 1951 inferior direito. assinado, datado, titulado e situado fortaleza no verso. 38 x 45 cm.   

R$ 400.000 / 600.000

83  antonio bandeira

Ville nocturne. Óleo sobre tela. assinado e datado 1965 inferior direito. assinado, datado e titulado no verso. 81 x 100 cm.  

R$ 900.000 / 1.300.000



84  amilcar de castro

acrílica sobre papel. assinado e datado 1987 inferior direito.  
70 x 100 cm. R$ 6.000 / 9.000

86  amilcar de castro

escultura em aço. 36 x 50 x 38 cm. R$ 35.000 / 55.000

85  amilcar de castro

acrílica sobre papel. assinado e datado 1985 inferior direito.  

70 X 100 cm. R$ 6.000 / 9.000

87  amilcar de castro

escultura em baraúna. assinada. 1985. 60 X 80 X 20 cm. R$ 140.000 / 180.000

88  amilcar de castro

escultura em chapa de aço de 1 polegada. assinada. década de 70. 70 x 80 x 50 cm. R$ 180.000 / 220.000



90  Ângelo Venosa

escultura em madeira, tecido e gesso. 1985. 220 x 65 x 82 cm.  

R$ 25.000 / 35.000 

91  bruno giorgi

Figura. escultura em bronze. assinada. 92 x 23 x 05 cm. 

R$ 25.000 / 35.000 

89  bruno giorgi

Caravela. escultura em bronze. assinada e datada 1964. 68 x 64 x 27 cm R$ 35.000 / 55.000

93  ana bella geiger

“Cocar” Composição amarelos, . Óleo sobre tela. assinado e datado 1988 e titulado no verso. 68 x 170 cm.  R$ 15.000 / 20.000

92  carlos Vergara

Óleo sobre tela. assinado e datado 1992 no verso. 100 x 140 cm.  R$ 40.000 / 60.000



96  aluísio carVão

Óleo sobre eucatex. assinado inferior direito. 1960. 26,5 x 33,5 cm. R$ 50.000 / 70.000

97  rodrigo andrade

Óleo sobre eucatex. assinado inferior esquerdo. década de 90. 185 x 210 cm. R$ 60.000 / 90.000

94  iVan serPa

papel de seda colado sobre cartão. assinado e datado  

1953 inferior direito. 42 x 26 cm. R$ 40.000 / 60.000 

95  mira schendel

Bordado. ecoline sobre papel artesanal. assinado e datado  

1963 inferior direito. 33,5 x 26 cm. R$ 20.000 / 30.000 



99  thomas hoePKer

Andy Warhol. pigmento mineral sobre papel de algodão. assinado no verso. década de 80. 55 x 37 cm. R$ 5.000 / 7.000

98  miguel rio branco

cibachrome. assinado com monograma inferior direito. década de 90. 29 x 40 cm. R$ 14.000 / 18.000

100  ViK muniz

Lengiz After Rodchenko. Série Gordian tuzzles, 2007. digital c-print. edição ap 2/4. 180 X 270 cm. R$ 100.000 / 150.000
literatura: Baseada em obra do artista gráfico russo rodtchenko (onde se lê algo como “Livros para o povo”), reproduzida em página dupla  
no livro Arte Contemporânea no século XXI, de ricardo Sardenberg.



103  Fiaminghi 

Seccionado nº 3. esmalte sobre placa. assinado e datado 1958 inferior direito e no verso. 57 x 42 cm. R$ 200.000 / 300.000

102   décio Vieira

Óleo sobre tela. assinado no verso. 125 x 125 cm. R$ 50.000 / 70.000

101  judith lauand 

cartão e tachinhas sobre tela colado em eucatex. 1965. 30 x 30 cm. R$ 60.000 / 80.000



104  Frans Krajcberg

escultura em madeira com coquinhos selvagens e pigmento mineral.  
assinada e datada 1991 no verso. 130 X 70 X 5 cm.  

R$ 90.000 / 130.000
literatura: reproduzido no livro Frans Krajcberg Revolta, p. 40-41,  
editora GB arte, rio de Janeiro, 2000. 

105  Fabio miguez

Óleo sobre tela. assinado e datado 1986 no verso. 160 x 100 cm.  

R$ 14.000 / 18.000 

106  Frans Krajcberg 

escultura em madeira pintada. assinada com monograma. 2011. 182 x 106 x 33,5 cm. R$ 220.000 / 260.000 

referência: participou da exposição “Grito! ano mundial da Árvore”, palacete das artes, rodin Bahia, julho de 2011. 



110  aluísio carVão

Óleo sobre tela. assinado, datado 1980 no verso. 80 x 65 cm. R$ 35.000 / 55.000

107  anna maria maiolino

Óleo sobre tela. assinado e datado 1986 inferior direito. 60 x 80 cm. R$ 25.000 / 35.000

108  aluísio carVão

Guache sobre cartão. assinado inferior direito. década de 80.  

13 x 16 cm. R$ 4.000 / 6.000  

109  aluísio carVão

Guache sobre cartão. assinado inferior direito. década de 80  

13 x 16 cm. R$ 4.000 / 6.000 



112  leda catunda

Cigarras. acrílica sobre tela e tecidos. assinado, datado 2002 e titulado no verso. 230 x 152 cm. R$ 50.000 / 70.000

111  beatriz milhazes

acrílica sobre tela. assinado e datado 1989 no verso. 40 x 60 cm. R$ 300.000 / 400.000



115  artur barrio

O Coador x 4. Gesso, arame e coador de tecido. assinado e datado 1987/1995 superior direito. assinado, datado 1987/1989/1995 e  

titulado no verso. 110 x 90 cm. R$ 20.000 / 25.000

114  artur barrio

da série desenhos heterodóxos. nanquim e colagem sobre papel. assinado e datado 1973/2006 lateral esquerdo. 42 x 60 cm.  

R$ 15.000 / 20.000

113  artur barrio

da série desenhos heterodóxos. nanquim e colagem sobre papel. assinado e datado 1973/2006 inferior esquerdo. 42 x 60 cm.  

R$ 15.000 / 20.000



118  di caValcanti 

Surrealismo. Óleo sobre tela. assinado e datado 1973 inferior esquerdo. 50 x 61 cm. R$ 120.000 / 160.000 

117  jose Pedrosa

Dois nus femininos entrelaçados. escultura em bronze. assinada. 6/6. 50 X 64 cm. R$ 30.000 / 40.000

116  roberto burle marx

tinta industrial sobre tecido. assinado e datado 1994 inferior direito. 126 x 160 cm. R$ 35.000 / 45.000



119  di caValcanti

Mulheres. Óleo sobre tela. assinado inferior direito. década de 40. 100 x 81 cm. R$ 2.800.000 / 3.400.000 

“...há que situar di cavalcanti sobretudo  

como artista interessado no registro da 

brasilidade, através de seus tipos e cenas 

populares, de suas paisagens de luz e 

calor e antigos casarios, de sua alegria e 

dramaticidade intrínsecas, centralizando 

tudo em torno da figura feminina, entre  

o onírico e o erótico, o lírico e fantástico.”

 

roberto pontual



121  antonio dias

Santuario. técnica mista. assinado, datado 1963 e titulado no verso. 31 x 36,5 cm. R$ 25.000 / 35.000

122  robert rauschenberg

Capitol. resina natural e corda de algodão. assinada, datada 1975 e numerada 6/15 no verso. 230 x 72 x 4 cm. R$ 40.000 / 60.000
referência: Integrou a exposição robert rauschenberg: a retrospective. museu Solomon r. Guggenheim, new York, 1997.

120  mira schendel

têmpera sobre juta. assinado no verso. década de 60. 30 x 20 cm. R$ 80.000 / 120.000



123  daniel senise

Chuva. Óleo e gotas de chumbo sobre tela. assinado, datado 1988 e titulado no verso. 210 x 334 cm. R$ 60.000 / 80.000

124  antonio dias

Fornalha. Grafite sobre papel nepalês. assinado, datado 1986 e titulado no verso. 55 X 81 cm. R$ 45.000 / 55.000

125  tunga

da série cadentes Lácteos, c. 1989. Sino, taça, garrafa e funil de ferro fundido. 46 x 75 x 51 cm. R$ 120.000 / 160.000



128  mabe

Óleo sobre tela. assinado e datado 1970 inferior esquerdo.  

80 x 100 cm. R$ 30.000 / 40.000

129  mabe

Óleo sobre tela. assinado e datado 1969 inferior direito e no verso.

76 x 75 cm. R$ 20.000 / 30.000

126  mabe

Óleo sobre tela. assinado e datado 1976 inferior esquerdo e no verso.  

81 x 65 cm. R$ 20.000 / 30.000 

127  mabe

Óleo sobre tela. assinado, datado 1976 inferior direito e no verso. 

56 X 51 cm. R$ 15.000 / 20.000 

132  mabe

Óleo sobre tela. assinado, datado 1976 inferior esquerdo e no verso. 50 X 50 cm. R$ 15.000 / 20.000 

131  di Prete

Óleo sobre tela. assinado e datado 1963 inferior direito. 32 x 58 cm. R$ 8.000 / 12.000 

130  mabe

Abstrato Ocre. Óleo sobre tela. assinado e datado 1972 inferior esquerdo e no verso. 87 x 102 cm. R$ 50.000 / 70.000 



135  ViK muniz

Viewing from moon – Longitude 23°42’28” Latitude 0°04’04” – 07/20/1969 – 10:56:43 UT (local) – Gaze: AZ: 272º22°9688’ ALT 90°0.000’,
2001. cibachrome. ed 1/10. 163 x 125 cm. R$ 80.000 / 120.000
referência: Integrou a 49a Bienal de Veneza, 2001.

134  elliott erWitt

Marilyn Monroe, new York city, 1956. Gelatina e prata sobre papel. assinado inferior direito. assinado, datado e situado no verso. 50 x 40 cm.  

R$ 6.000 / 8.000

133  tracey  moFFatt 

Laudanum. fotogravura. 14/15. assinada, datada 1998 e titulada parte inferior. (a) 75 x 58 cm. (B) 60 x 80 cm. (c) 60 x 80 cm.   

R$ 6.000 / 9.000 



136  Finn juhl

par de poltronas em teca. dinamarca, década de 50. 66 x 68 x 70 cm. R$ 10.000 / 15.000

137  lina bo bardi

par de poltronas em pau marfim. década de 50. coleção nelson figueiredo mendes. 90 x 62 x 72 cm. R$ 15.000 / 20.000

138  irmãos camPana

Dolphin chair, 2002. Bichos de pelúcia e aço inoxidável. 93 x 125 x 87 cm. R$ 30.000 / 35.000



139  tenreiro

par de poltronas em jacarandá da bahia e palhinha. década de 50. coleção família Schainberg. 70 x 67 x 60 cm. R$ 35.000 / 45.000

140  tenreiro

par de mesas laterais em jacarandá da bahia e vidro. década de 60. coleção família Schainberg. 65 x 78 x 78 cm. R$ 20.000 / 30.000

141  tenreiro

conjunto de sofá e duas poltronas em jacarandá da bahia e estofamento de veludo. década de 60. coleção família Schainberg.

Sofá: 65 x 286 x 78 cm. poltronas: 65 x 78 x 78 cm. R$ 50.000 / 70.000



142  tenreiro

Banqueta em peroba-do-campo e amendoim. década de 40. coleção família Schainberg. 52 x 59 x 52 cm. R$ 25.000 / 35.000

143  tenreiro

cadeira de balanço em jacarandá da bahia e couro. 1947. coleção família Schainberg. 78 x 80 x 55,5 cm. R$ 40.000 / 50.000

literatura: reproduzido no livro Tenreiro, p. 79, Bolsa de arte. 

144  tenreiro

conjunto de sofá e poltronas com mantas soltas em jacarandá da bahia e couro. coleção família Schainberg.  

Sofá: 70 x 220 x 77 cm. poltronas: 68 x 90 x 76 cm. R$ 60.000 / 80.000
literatura: reproduzido no livro Tenreiro, p. 104, Bolsa de arte.



148  zanine

conjunto de cadeiras linha Z em compensado recortado. década de 60. 83 x 50 x 52 cm. R$ 6.000 / 8.000

146  tenreiro

mesa em jacarandá da bahia. década de 60. coleção família Schainberg. 76 x 220 x 75 cm. R$ 50.000 / 70.000

145  Poul henningsen

Artichoke Lamp, 1958. Lustre em alumínio. edições Louis poulsen, dinamarca. 57 x 60 cm. R$ 25.000 / 35.000

147  tenreiro

aparador em jacarandá da bahia e fórmica. década de 60. coleção família Schainberg. 60 x 271 x 45 cm. R$ 20.000 / 30.000



149  tenreiro

Sala de jantar com 10 cadeiras estoril em jacarandá da bahia e couro. mesa em jacarandá da bahia e tampo em cristal vermelho. 1960.  

coleção família Schainberg. mesa: 72 x 280 x 100 cm. cadeiras: 97 x 47 x 48 cm. R$ 180.000 / 240.000
literatura: reproduzido no livro Tenreiro, p. 133, Bolsa de arte. 
 



150  tenreiro

Bar em jacarandá da bahia, latão e vidro. Banquetas em latão. 1960. coleção família Schainberg.  

Bar: 103 x 151 x 49 cm. Banquetas: 79 x 46 x 42 cm. R$ 35.000 / 55.000
 

153  tenreiro

Lustre em cristal e latão. década de 50. coleção família Schainberg. 60 x 107 x 31 cm. R$ 12.000 / 18.000

151  tenreiro

Lustre em cristal e latão. década de 50. coleção família Schainberg.  

60 x 29 cm. R$ 15.000 / 20.000
 

152  tenreiro

Lustre em cristal e latão. década de 50.  
coleção família Schainberg. 47 x 35 cm

R$ 15.000 / 25.000



156  Portinari

Retrato de Helena Alves de Souza. Óleo sobre tela. assinado e datado 1959/61 inferior direito. 65 x 54 cm. R$ 60.000 / 90.000
literatura: reproduzido no catálogo raisonné candido portinari, volume 5, p. 63. 

157  aurelio de Figueiredo

La Connaissense. Óleo sobre madeira. assinado e datado 1885 lateral esquerdo. 33 x 23 cm. R$ 15.000 / 25.000 

154  gustaVo dall’ara

A Espera. Óleo sobre tela. assinado e datado 1914 inferior esquerdo.  

61 x 46 cm. R$ 20.000 / 30.000

155  Francisco brennand 

pastel. assinado  e datado 1978 superior esquerdo. 70 x 60 cm.  

R$ 15.000 / 20.000



159  Pancetti

Saquarema. Óleo sobre tela. assinado, datado 1955 e titulado no verso. 41 x 33 cm. R$ 350.000 / 450.000

158  goeldi

Lagoa. Xilogravura. 7/12. assinado inferior direito. titulado e numerado inferior esquerdo. 23 x 30 cm. R$ 14.000 / 18.000



162  libindo Ferraz

Paisagem. Óleo sobre madeira. assinado e datado 1922 inferior direito. 32 X 43 cm. R$ 7.000 / 9.000 

163  antonio Parreiras 

Niterói. Óleo sobre tela. assinado, datado 1909 e situado inferior esquerdo. 68 x  101 cm. R$ 30.000 / 50.000 

160  aldo bonadei

Óleo sobre madeira. assinado e datado 1939 inferior esquerdo.

50 x 40 cm. R$ 60.000 / 90.000

161  di Prete

Óleo sobre tela. assinado e datado 1939 inferior direito.  

com estudo para “os Limões”, 1951 no verso. 47 x 37 cm.  

R$ 12.000 / 18.000



167  djanira 

Cataventos. Óleo sobre tela. assinado e datado 1969 parte inferior. 92 x 73 cm. R$ 50.000 / 70.000

166  judith lauand

Óleo sobre tela. assinado e datado 1969 inferior direito e no verso. 77,5 x 104 cm. R$ 70.000 / 90.000

164  osmar dillon

Ginocomo “Gerar”. Óleo sobre tela. assinado e datado  
1970 inferior direito. assinado, datado e titulado no chassi.  
com carimbro do XIX  Salão nacional de arte moderna, 1970.  

89 x 114 cm. R$ 3.000 / 5.000 

165  dosmar dillon

Óleo sobre tela. assinado e datado 1970 inferior esquerdo.  

assinado e datado no chassi. 73 x 92 cm. R$ 2.000 / 4.000 



168  eduardo sued

Óleo sobre tela e madeira. assinado e datado 1992 no verso.  

197 x 133 cm. R$ 50.000 / 70.000 

169  elisabeth jobim

Óleo sobre tela. assinado no verso. 200 x 100 cm.  

R$ 15.000 / 20.000 

171  maurício nogueira lima

Espectro em campo azul. acrílica sobre tela. assinado, datado 1988 e titulado no verso. 100 x 100 cm. R$ 20.000 / 30.000

172  claudio tozzi

acrílica sobre tela colado em madeira. assinado e datado 1987 no verso. 150 x 140 cm. R$ 20.000 / 25.000

170  maurício nogueira lima

Número 4. acrílica sobre tela. assinado e datado 1989 no verso. 140 x 140 cm. R$ 20.000 / 30.000



177  rubens gerchman

The big kiss. Óleo sobre tela. assinado inferior direito. assinado e titulado no verso. 155 x 411 cm. R$ 40.000 / 70.000

176  glauco rodrigues 

Não existe pecado do lado de baixo do equador. acrílica sobre tela. assinado e datado 1990 inferior direito. assinado, datado e titulado no verso.

128,5 X 193,5 cm.  R$ 25.000 / 35.000

173  roberto magalhães

Mulher gigante comendo um caminhão.  
acrílica sobre tela. assinado, datado 1993  
e titulado inferior esquerdo. 100 X 73 cm.  

R$ 7.000 / 9.000 

174  carybé

duas mães. Óleo sobre tela colado em madeira.  
assinado e datado 1981 inferior direito.  

55 x 40 cm. R$ 90.000 / 120.000 
literatura: reproduzido no livro O Capeta Carybe,  
de Jorge amado.

175  joão cÂmara

Figura clériga. Óleo sobre eucatex. assinado 
inferior esquerdo e datado 1970 inferior direito.

50 X 40 cm. R$ 12.000 / 18.000 

  

178  rubens gerchman

Beijo na multidão ll. acrílica sobre tela. assinado e titulado no verso. década de 1990. 35 X 94 cm. R$ 15.000 / 20.000

179  rubens gerchman

Multidão I. acrílica sobre tela. assinado e titulado no verso. década de 1990. 35 x 94 cm. R$ 15.000 / 20.000



180  ViK muniz

Blow up, nY, 1996. da série my favourite articles. colagem. 33 x 13,5 cm.  R$ 15.000 / 25.000

Referência: participou da exposição da “Spot art foundation”, Warren neidich. 

182  raul mourão

Lula caixa 10. Bonecos de pelúcia em caixa de madeira. edição 2/5. assinado, datado 2006 e titulado no verso. 44 x 203 x 16,5 cm.  

R$ 20.000 / 30.000 

181  cildo meireles

Zero Dollar. Lito offset sobre papel moeda. assinado. 6,5 x 15,5 cm.  R$ 4.000 / 6.000
literatura: reproduzido no livro do artista da editora cosac&naify, p. 45.  e no catálogo do artista publicado pela tate modern, Londres, p. 81.

183  alex Vallauri

Grafite sobre papel. assinado inferior direito. década de 80.  

65 x 50 cm. R$ 7.000 / 9.000  

184  iVan serPa

Op-erótica. nanquim sobre papel. assinado e datado 1971 no verso.

100 x 70 cm. R$ 10.000 / 15.000 

185  di caValcanti

Onírico. esferográfica sobre papel. assinado, datado 1965 e  

situado paris inferior direito. 36 x 26 cm. R$ 30.000 / 40.000 

186  samico

O diálogo. Xilogravura. edição 88/120. assinado, datado 1988,  

titulado e numerado parte inferior. 98 x 62 cm. R$ 4.000 / 7.000 



188  Picasso

Vaso em cerâmica pintada. com carimbos da madoura e d’pres picasso. 

14 x 14 cm.  R$ 10.000 / 15.000

187  rogério degaKi

resina plástica e pintura automotiva. 46 X 36 x 16 cm.  

R$ 7.000 / 9.000
  

189  ernesto neto

colagem e carimbo sobre cartão. assinado, datado 10 de agosto 1995 e situado rio no verso. 17 x 42 cm. R$ 7.000 / 10.000

190  ana Prata

20 minutos. Óleo sobre tela. assinado inferior direito. assinado, datado 2009 e titulado no verso. 146 x 105 cm.  R$ 10.000 / 15.000



editor  Bolsa de arte

organização  Jones Bergamin e thiago Gomide

colaboração  Walter rezende e José coimbra

Produção  Vivian perez, ricardo rutkauska, osmane Leal e Juciene Lima

montagem da exposição  Geraldo moreira, Jorge rodrigues e daniel rutkauska

design  Valéria teixeira

Fotografia  ricardo rutkauska, mario Grisolli, marcelo Lerner - lote 88 e daniel mansur - lote 125 

impressão  Ipsis

capa  di cavalcanti  lote 119 

Quarta capa  antonio Bandeira  detalhe do lote 82

© Bolsa de arte do rio de Janeiro 2012

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.


