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1
Lívio Abramo
Macumba
m.e. 36 x 29 cm
m.i. 25,5 x 22 cm
xilogravura sobre papel japonês
ass. inf. esq.
1953

(1)

2
Arthur Piza
sem título
m.e. 66 x 50 cm
m.i. 49 x 39,5 cm
litogravura sobre papel
ass. inf. dir.
Exemplar n° 204/220.

(2)

3
marcelo Grassmann
Mulher e Cavalo
33 x 25 cm
xilogravura sobre papel
ass. inf. dir.
1949

(3)



4
Genilson soares
frustração de um Momento Qualquer
57,5 x 44 cm
serigrafia sobre papel
ass. inf. centro
1973/75
Exemplar nº 31/100.

(4)

5
Francisco Rebolo
Paisagem com Coqueiros
m.e. 40 x 30 cm
m.i. 24 x 16,5 cm
gravura em metal sobre papel
ass. inf. dir.
déc. 70
Exemplar P.A. dedicatória “regina, 
um beijo do “grande” rebolo”.

(5)

6
Francisco Rebolo
Paisagem
29 x 22 cm
desenho a grafite sobre papel
ass. inf. dir.

(6)

7
Fulvio Pennacchi
Madona com Menino
21,5 x 12,5 cm
pastel e guache sobre papel
ass. sup. esq.
1975

(7)

8
Fulvio Pennacchi
Madona com Menino
17 x 9 cm
óleo sobre madeira
ass. no verso
1983

(8)

9
Fulvio Pennacchi
Paisagem com Montanha ao fundo
16 x 20 cm
acrílico sobre placa
ass. no verso
1981

(9)



10
Dario mecatti
festa
14 x 30 cm
óleo sobre cartão
ass. inf. dir.

(10)

11
Louis hoguet
aldeia
18 x 13 cm
óleo sobre madeira
ass. inf. dir.

(11)

12
Ado malagoli
Casario
31 x 24 cm
óleo sobre madeira
ass. inf. esq.

(12)

13
José Antônio da silva
se o Boi soubesse a força que
tem adeus Bicho Homem
50 x 70 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.
1979

(13)

14
José Antônio da silva
trem
70 x 100 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1980

(14)

15
José Antônio da silva
fazenda de Bois
55 x 79,5 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1978

(15)



16
Lívio Abramo
Paraguay
20 x 31 cm
nanquim sobre papel
ass. inf. esq.
1964
Etiqueta do mirante das Artes.

(16)

17
Oswaldo Goeldi
sem título
m.e. 14 x 21 cm
m.i. 12,5 x 18 cm
xilogravura sobre papel
ass. inf. dir.

(17)

18
Flavio shiró
Porto
23 x 30 cm
aquarela sobre papel
ass. inf. dir.
1950

(18)

19
Francisco Rebolo
Paisagem com Casario
33 x 46 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1977

(19)

20
Dario mecatti
Mercado Árabe
60 x 90 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.

(20)

21
Arcangelo Ianelli
Praia com Barcos
46 x 60 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1953

(21)



22
sergio Telles
Lisboa
50 x 100 cm
óleo sobre tela
ass. inf. centro

(22)

23
sergio Telles
Casarão do Bixiga
40 x 60 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.

(23)

24
manoel santiago
Paisagem rural
112 x 170 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1946
dedidatória no canto infeior direito

(24)

25
Francisco Rebolo
Paisagem do Morumbi
41 x 50 cm
óleo sobre placa
ass. inf. dir.
1947

(25)



26
Di Cavalcanti
Mulatas
50 x 70 cm
óleo sobre cartão 
colado em tela
ass. inf. dir.
1968

(26)

27
Clóvis Graciano
Menino e Balão
35 x 24 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.
1972

(27)

28
Dario mecatti
dança
100 x 100 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.

(28)

29
Dario mecatti
Mercado Árabe
100 x 100 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.

(29)



31
Di Cavalcanti
Mulher e Cavalo
22 x 30 cm
desenho a caneta esforográfica
sobre papel
ass. inf. dir.

(31)

32
Victor brecheret
Pessoas e Cavalo
32 x 22 cm
tinta china sobre papel
ass. inf. dir.
1923

(32)

33
mario Gruber
fantasiado
56 x 46 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1980

(33)

30
Clóvis Graciano
são Jorge e dragão
45 x 36 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1950

(30)

34
Antonio Gomide
Mulher na Praia
98 x 58 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.
1952
Etiqueta da galeria “ricardo 
Camargo e Ugo di Pace”.

(34)

35
mario Gruber
anjo no Ombro
45 x 35 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.

(35)



36
Di Cavalcanti
Morro de santa teresa
73 x 54 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1960

(36)

37
Di Cavalcanti
natureza Morta
38 x 55 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1968

(37)

38
Alfredo Volpi
Paisagem
49,8 x 39,8 cm
óleo sobre cartão colado em placa
ass. inf. dir.
déc. 20
registrado no Projeto Alfredo 
volpi sob o nº 1066.



39
Alfredo Volpi
Menino Jesus com globo na Mão
60 x 50 cm
têmpera sobre tela
ass. inf. dir.
déc. 50
registrado no projeto volpi sob nº 1410.

40
Aldemir martins
empinando Pipa
56 x 47 cm
acrílico sobre tela
ass. inf. dir.
1974

(40)

41
Aldemir martins
Violeiro
42 x 35 cm
acrílico sobre tela
ass. direita

(41)



43
Aldemir martins
gato, Cadeira e Violão
100 x 80 cm
acrilico sobre tela
ass. inf. dir.
1976

(43)

44
Cícero Dias
debaixo da Árvore
65 x 54 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.

42
Aldemir martins
Paisagem
40 x 50 cm
acrílico sobre tela
ass. inf. dir.
2003

(42)



46
Aldemir martins
Homem
50 x 36 cm
nanquim e ecoline sobre papel
ass. inf. dir.
1976

(46)

47
Aldemir martins
Cangaceiro e Mulher
40 x 54 cm
nanquim sobre papel
ass. inf. dir.
1952

(47)

48
Aldemir martins
Bumba Meu Boi
80 x 60 cm
acrílico sobre tela
ass. inf. dir.
1979

45
Aldemir martins
gato
28 x 19 cm
nanquim e ecoline sobre papel
ass. inf. dir.
1974

(45)



49
Gustavo Rosa
Mulher com Chapéu
50 x 40 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
2006

(49)

50
Gustavo Rosa
gato
50 x 40 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
2006

(50)

51
Gustavo Rosa
Mulher deitada
40 x 50 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
2005

(51)

52
Claudio Tozzi
Papagália
40 x 40 cm
acrílico sobre tela
ass. inf. centro

(52)

53
Claudio Tozzi
Papagália
40 x 40 cm
acrílico sobre tela
ass. inf. dir.

(53)

54
Claudio Tozzi
Paisagem com Coqueiros
40 x 40 cm
acrílico sobre tela
ass. inf. dir.

(54)



55
Claudio Tozzi
astronauta
70 x 70 cm
liquitex sobre tela colada em placa
ass. inf. dir.
1969

(55)

56
Claudio Tozzi
a Conversa
70 x 70 cm
liquitex sobre tela colada em placa
ass. inf. esq.
1967

(56)
57
Claudio Tozzi
Vacas a Luz do Luar
60 x 60 xm
silk, materiais orgânicos e pigmentos
ass. na peça
1973

(57)

58
Claudio Tozzi
O rosto
58 x 48 cm
gravura em técnica mista sobre papel
ass. ao centro
1971
Exemplar P.A.

(58)

59
Claudio Tozzi
Cinturão
40 x 51 cm
serigrafia sobre papel
ass. inf. dir.
1971
Exemplar P.A.

(59)



61
Farnese De Andrade
gamela com Boneco
53 x 32 x 14 cm
escultura em madeira

(60)

60
Farnese De Andrade
ecce Homo
55 x 30 x 10 cm
técnica mista
ass. no verso
1993/1994

(61)

62
Farnese De Andrade
auto retrato
43 x 29 x 7 cm
técnica mista sobre madeira
ass. no verso
1995

(62)

64
stockinger
touro
35 x 87 x 25 cm
escultura em ferro e madeira
ass. na peça

(63)

63
stockinger
guerreiro
170 cm (alt. sem base)
180 cm (alt. com base)
escultura em metal e madeira
ass. na peça

(64)



65
Nicolas Vlavianos
sem título
59 x 100 x 20 cm
escultura em metal

(65)

66
bruno Giorgi
O Banhista
44 x 12 cm
escultura em bronze
ass. na peça
déc. 50(66)

67
Yutaka Toyota
espaço reflexo
27 x 19 x 8 cm
escultura em madeira e chapa de aço inox
ass. no verso
09/04/2014
Exemplar nº 04/10.

(67)

68
Emanoel Araújo
estrutura Vazada
15 x 45 x 30 cm
escultura de ferro policromado
ass. na peça
1990
Exemplar n° 131/300.

(68)



70
Ernesto de Fiori
Homem sentado
74 x 28 x 45 cm
escultura em bronze
ass. na peça
Exemplar nº 4/8.

(70)

71
salvador Dali
Venus com Cabeça de rosas
e Haste Luminosa
80 x 55 x 15 cm
escultura em bronze
ass. na peça
Exemplar nº 238/350.

69
Domenico Calabrone
Bailarina
56 x 13 x 40 cm
escultura em bronze
ass. na peça

(69)



72
bruno Giorgi
são francisco com Cachorro
55 x 53 x 20 cm
escultura em bronze
ass. na peça

(73)

74
Aldemir martins
Cavalo
119 x 105 cm
escultura em chapa de aço recortada
ass. na peça

(74)

75
Frans Krajcberg
sem título
140 x 115 x 45 cm
escultura em madeira policromada
ass. na peça

(75)

73
Tarsila do Amaral
Cabeça de Osório César
24 x 11,8 x 15,7 cm (sem base)
gesso moldado e pintado com pigmento 
escuro
ass. na peça
1933
reproduzido no raisonné da Artista, vol. iii, sob 
o código E003, à p. 132 e 133.

(72)



76
burle marx
sem título
138 x 207 cm
panneaux
ass. inf. dir.
1988

(76)

77
Ana Prata
estrada V
185 x 235 cm
óleo sobre tela
ass. no verso
2009

(77)

78
Daniel senise
sem título
104 x 140 cm
técnica mista sobre tela colado em madeira
ass. no verso
2002

(78)

79
Nelson Leirner
fauna Brasileira
28 x 42 x 4 cm
livro com colagem montado em 
caixa de acrílico
ass. inf. dir.
1995

(79)

80
siron Franco
sem título
80 x 90 cm
óleo sobre tela
ass. no verso

(80)



82
Flavio Lafraia
Palito Queimado
120 x 90 cm
óleo sobre tela
ass. no verso
2014

(82)

84
Walton hoffman
Cubo
40 x 40 x 40 cm
acrílico sobre tela colado
em madeira
ass. na peça
2004

(83)

83
Fernando Lucchesi
Coizinha de Calder
103 x 103 x 7 cm
técnica mista
ass. no verso
2003

(84)

81
Judith Lauand
sem título
50 x 50 cm
óleo e colagem sobre tela
ass. inf. centro
1967

(81)



85
sandra Cinto
sem título
34 x 45 cm
óleo sobre tela
ass. no verso
1995

(85)

86
sandra Cinto
sem título
34 x 45 cm
óleo sobre tela
ass. no verso
1995

(86)

87
heinz Kühn
sem título
50 x 40 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.

(87)

88
Waltércio Caldas
sem título
61 x 49 cm
chapa de aço e serigrafia
ass. no verso
2006
Exemplar nº 10/12. Etiqueta da galeria de Arte 
raquel Arnaud.

(88)



89
Gonçalo Ivo
Oratório - Campo santo
200 x 200 cm
óleo sobre tela
ass. no verso
2008

90
Gonçalo Ivo
Janela ndebele
140 x 60 cm
óleo sobre tela
ass. no verso
1995
Etiqueta da dan galeria.

(90)

91
Gonçalo Ivo
Oratoire
100 x 40 cm
óleo sobre tela
ass. no verso
2010

(91)



92
Antonio maluf
sem título
83 x 120 cm
técnica mista sobre tecido

(92)

93
Cildo meireles
Homem no Veleiro
70 x 50 cm
técnica mista sobre papel
ass. inf. esq.
1981

(93)

95
Nelson Leirner
troféu
28 x 14 x 14 cm
escultura em alumínio

(94)

94
Adriana Varejão
Castelo da sereia
41 x 41 cm
Fotografia
ass. no verso
2013
Exemplar n° 02/100 + 10 P.A. + 01 P.i.

(95)



97
bruno Veiga
O interruptor 1
110 x 110 cm
polaróides originais escaneadas 
e impressas com pigmento 
mineral sobre papel de algodão
2012
Edição de 5 exemplares + 2 P.A.

(97)

98
Arcangelo Ianelli
sem título
76 x 96 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1967

(98)

99
Abraham Palatnik
W-280
77,5 x 97,3 cm
acrílico sobre madeira
ass. no verso
2009
Etiqueta da galeria Nara roesler.

(99)

96
Alessandro Gruetzmacher
submersa
80 x 80 cm
captação em fotografia digital de longa 
exposição; impressão com pigmento 
mineral sobre papel de algodão
ass. no verso
2010
Exemplar n° 1/5.

(96)



101
Adriana Varejão
Panacea Phantastica
203 x 156 cm
serigrafia sobre azulejo
2003-2008
Edição de 1000 exemplares.

(101)

100
Leda Catunda
Bolas
35,5 x 26 cm
técnica mista
ass. no verso
2013
Com dedicatória no verso.

(100)

102
Flavio shiró
gênesis iii
74 x 194 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1986

(102)



103
Tomie Ohtake
sem título
150 x 200 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.
1991



104
Kazuo Wakabayashi
sem título
100 x 100 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1985

(104)

105
mira schendel
série notebook
33 x 47 cm (cada)
letraset sobre papel
lote composto por 5 obras.

106
Aldo bonadei
figuras
77 x 100 cm
óleo sobre juta
ass. sup. dir.
1966
Participou da exposição 1922 Semana Sísmica - 
Correspondências modernas, museu Nacional 
dos Correios em brásilia, novembro de 2012.



107
Aldo bonadei
Vaso de flores
41 x 33 cm
óleo sobre tela
ass. inf. centro
1973

108
Aldo bonadei
Composição
40 x 30 cm
óleo sobre madeira
ass. inf. dir.
1971

(108)

109
Aldo bonadei
Jarro e frutas
22 x 33 cm
técnica mista sobre papel
ass. sup. esq.
1971

(109)



110
Arcangelo Ianelli
Parque com Lago
36 x 61 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1958

(110)

111
Arcangelo Ianelli
Cidade
46 x 61 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.
1955

(111)

112
Aldo bonadei
Composição com garrafa
60 x 73 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1955
reproduzido no livro “bonadei - 
Reflexão sobre o pintor urbano”, 
Editora raizes, à p. 40.

(112)

113
Vicente do Rego monteiro
sócrates
43 x 60 cm
óleo sobre placa
ass. inf. dir.
1970

(113)



115
Aldo bonadei
natureza Morta
64 x 54 cm
óleo sobre tela
ass. sup. esq.
1932

(115)

116
Candido Portinari
Luis de Camões
33 x 25 cm
bico de pena, aguada de nanquim sobre papel
ass. inf. centro
1940
registrado no Projeto Candido Portinari, sob o 
número 1456-A. dedicatória “Para rudolf, uma 
lembrança do meu irmão Candido Portinari, 
luiz Portinari”.

(116)

117
Di Cavalcanti
Mulher e Casario
41 x 35 cm
bico de pena sobre papel
ass. inf. dir.

(117)

114
Di Cavalcanti
Mulata
73 x 60 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.
1968



118
burle marx
sem título
147 x 210 cm
panneaux
ass. inf. dir.
1986



120
Willys de Castro
estudo para Planos interpostos
31,5 x 21,5 cm
guache sobre papel
ass. inf. esq.
déc. 50
Participou da Exposição “Willys de 
Castro”, na Pinacoteca do Estado 
de São Paulo, 2012. reproduzido 
no livro da mostra, à p. 183.

(120)

119
Anita malfatti
Circo
49 x 58 cm
óleo sobre madeira
ass. inf. dir.
déc. 50
Etiqueta da “Exposição da Paisagem brasileira 
de 1900 a 1955”, no museu de Arte moderna 
de São Paulo, 1956. Etiqueta da exposição 
“Anita malfatti”, no moN - Curitiba, Novembro 
de 2011. obra catalogada no instituto Anita 
malfatti. reproduzido no livro Anita malfatti, à 
p. 84, editado pela folha de São Paulo em 2013.

121
Iberê Camargo
Carretéis
26,5 x 46 cm
técnica mista sobre papel
ass. inf. dir.
1962

(121)



122
Carybé
soprando a fogueira ii
54 x 73 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1976
reproduzido no livro “Carybé”, por bruno furrer, 
à p. 347.

(122)

123
Oswaldo Goeldi
noturno
m.e 25 x 35 cm
m.i. 21,5 x 32 cm
xilogravura sobre papel
ass. inf. dir.
Exemplar n° 5/12.

(123)

124
Di Cavalcanti
Carnaval
73 x 54 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1973
reproduzido no livro di Cavalcanti, 
por marcos marcondes e Art Editora 
ltda., 1983.

(124)

125
Alberto da Veiga Guignard
Cristo
35 x 27 cm
óleo sobre tela
ass. sup. dir.

(125)



127
Fulvio Pennacchi
fazendo Pão
22,5 x 27 cm
óleo sobre placa
ass. sup. dir.
1978/1982

(127)

128
Oscar Pereira da silva
Mulher com Vaso de flores
20,5 x 14,5 cm
óleo sobra cartão
ass. inf. esq.

(128)

129
Jorge mori
Crianças Brincando
34 x 40,5 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1945

(129)

126
Tikashi Fukushima
sem título
100 x 120 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.

(126)



130
Candido Portinari
descobrimento do Brasil
25 x 20 cm
desenho a grafite sobre papel
sem assinatura
1956
reproduzido no raisonné do Artista, vol. iv, à 
p. 163, sob o registro nº 3795 - [fCo 1984]. 
desenho autenticado por maria victória 
Portinari. Primeiro estudo para painel intitulado 
“descobrimento do brasil”, executado por 
encomenda da revista “o Cruzeiro” e que 
hoje pertence ao acervo do banco Central do 
brasil, brasília, distrito federal.

(130)

131
Lasar segall
Homem e Mulher
48 x 36 cm
litogravura sobre papel
ass. inf. dir.
1978

(131)

132
milton Dacosta
figura feminina
13,5 x 18 cm
nanquim, caneta hidrocor
e grafite sobre papel
ass. inf. dir.

(132)

133
mario Cravo Neto
salvador
97 x 97 cm
fotografia
ass. no verso
1999
Exemplar P.A.

(133)



134
mira schendel
sem título
47 x 23 cm
ecoline sobre papel artesanal
déc. 60
Ex-coleção mônica filgueiras.

(134)

135
mauricio Nogueira Lima
POu!
21,5 x 28 cm
nanquim sobre papel
ass. inf. dir.
1970

(135)

136
Arthur Piza
sem título
m.e. 52 x 38 cm
m.i. 47 x 33,5 cm
gravura em metal sobre papel
ass. inf. dir.
Exemplar nº 71/200.

(136)

137
Artur barrio
sem título
110 x 74 cm
técnica mista sobra placa
ass. sup. esq.
2000

(137)



139
Roberto magalhães
Pássaros
120 x 120 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
2000

(139)

140
Rubens Gerchman
Bike
58 x 49 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
2002

(140)

141
Claudio Tozzi
Pássaro
40 x 40 cm
acrílico sobre tela
ass. inf. dir.

(141)138
Lula Cardoso Ayres
O Piano
100 x 73 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1965
Participou da exposição “lula 
Cardoso Ayres”, oCA, São 
Paulo-SP, 1966. reproduzido 
no catálogo da mostra.

(138)

142
Claudio Tozzi
Pássaro
40 x 40 cm
acrílico sobre tela
ass. inf. dir.

(142)



144
Antonio henrique Amaral
Melancia
60 x 60 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1963

(143)

143
Antonio henrique Amaral
terra
150 x 150 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1984
Etiqueta da exposição “Afinidades 
Eletivas i”, Casa das rosas, São Paulo 
- SP, 27 de março a 10 de maio de 
1998. reproduzido no livro Coleção 
Kim Esteve.

(144)

145
Roberto magalhães
figura surreal
46 x 38 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.
1978

(145)

146
Gilberto salvador
O Cocar Vermelho
100 x 150 cm
óleo sobre tela
ass. no verso
1987

(146)



147
militão Augusto De Azevedo
Álbum Comparativo da Cidade de
são Paulo
24 x 6 x 32 cm
album de fotografias
São dois volumes. Um álbum contendo 
60 fotos da cidade de São Paulo e um 
livro descritivo.

1887 – Cidade. (lado do S. E., tirada da 
torre do Jardim.)
1887 – Cidade. (Parte central, tirada da 
torre Jardim.)
1887 – Cidade (lado do N.o., tirada da 
torre do Jardim.)
1887 – rua de S. bento
1887 – largo e rua de S. bento.
1887 – ladeira e rua de S. João
1887 – largo da Sé e rua do imperador.
1887 – rua direita
1887 – rua florencio de Abreu.
1862 – igreja e Convento do Collegio. 
Servindo de Palácio do governo. 
thesourarias geral e Provincial, 
Assembleia Provincial, Collectorias e 
Correio. (Edificação dos Jesuítas em 
1613.)
1887 – Palácio, Secretaria do governo 
e igreja do Collegio (arrazamento de 
parte do Convento e reedificação e, 
1881 pelo Senador florencio de Abreu. 
Ajardinamento em 1886 pelo senador 
joão Alfredo.)
1862 – v.o. terceira e Convento de 
S. francisco. (Este ultimo servindo de 
Academia de direito.)

1887 – Academia de direito. (restaurada 
em 1884.)
1862 – Cadeia, sala Câmara e Jury.
1887 –Assembleia Provincial e Câmara 
Municipal. (Antiga Cadeia, reedificada em 
1878.)
1862 – rua do rosário. (lado do Pateo 
da Sé.)
1887 – rua da imperatriz. (Antiga do 
rosário, lado do Pateo da Sé.)
1862 – rua do rosário (lado da igreja)
1887 – rua da imperatriz. (Antiga do 
rosário, lado da igreja.)
1862 – rua do Comércio.
1887 – rua do Comércio.
1862 – rua da quitanda.
1887 – rua da quitanda.
1862 – rua da Cruz Preta.
1887 – rua do Príncipe (Antiga da Cruz 
Preta.)
1862 – rua tabatinguera.
1887 – rua da tabatinguera.
1862 – rua da gloria.
1887 – rua da gloria.
1862 – ladeira do Palácio.
1887 – rua João Alfredo. (Antiga ladeira 
do Palácio.)
1862 – largo e rua do braz.
1887 – largo e rua do braz.
1862 – rua da Consolação.
1887 – rua florencio de Abreu. (Antiga 
da Constituição.)
1862 – rua Alegre (lado da cidade.)
1887 – rua Alegre. (lado da cidade.)
1862 – rua Alegre. (lado da luz.)
1887 – rua Alegre. (lado da luz.)
1862 – Cidade de S. Paulo e antigo 
mihguel Carlos. (vista tirada do Seminario 

Episcopal.)
1887 – rua florencio de Abreu. ( descida 
no antigo miguel Carlos.)
1862 – ladeira do Carmo e Aterrado do 
braz.
1887 – ladeira do Carmo e Aterrado do 
braz.
1887 – Seminário Episcopal. (inaugurado 
pelo Snr. bispo d. Antonio, em 9 de 
Novembro de 1856.)
1862 – igreja e largo da Sé (Sem 
alteração.)
1862 – Paredão do Piques, ladeira da 
Consolação e da rua da Palha. (hoje rua 
7 de Abril.)
1862 – Cidade de São Paulo. (vista tirada 
do Paredão do Piques.)
1862 – rua direita.
1887 – ladeira de Santo Amaro e Campos 
da bella-vista. (Antigo bexiga, principiado 
a edificar em 1879.)
1887 – bairro do Chá. (Principiado a 
edificar em 1874.)
1887 – bairro de Santa Ephigenia.
1887 – bairro, Aterrado e rua do braz.
1887 – São Paulo. (do lado da bargem 
do Carmo.)
1887 – Jardim Publico. (reformado sob a 
presencia do dr. João theodoro, 1874.)
1887 – Jardim Publico e parte do bairro 
do bom retiro.
1868 – Chácara do Snr. Charpe. (Antigo 
collegio delgado e hoje Campos Elyseos.)
1887 – Campos Elyseos, (bairro 
começado a edificar em 1879,) e parte 
do Jardim Público.
1887 – rio tietê (vista tirada da Ponte 
grande).

(148)

149
Claudio Tozzi
Papagália
80 x 80 cm
acrílico sobre tela
ass. inf. esq.
1981

(149)

150
Claudio Tozzi
Papagália
57 x 57 cm
acrilico sobre tela colado em placa
ass. inf. dir.
1980

(150)

148
Otto stupakoff
Menino e Pássaro
60 x 49 cm
fotografia p&b
ass. inf. dir.



151
Tran Tho
nu feminino
60 x 50 cm
técnica mista sobre placa
ass. inf. dir.

(151)

152
Tran Tho
Mulheres
120 x 80 cm
técnica mista sobre madeira
ass. inf. dir.

(152)

153
mario Gruber
Menino Com Lagartixa
85 x 75 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
déc. 70

(153)

154
mario Gruber
Mascarado
60 x 60 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
2005

(154)

155
mario Gruber
fantasiado
70 x 50 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
2005

(155)
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(157)

(158) (159)

156 | 157 | 158 | 159
Amilcar de Castro
avental
96 x 76 cm
tinta gráfica sobre tecido
ass. inf. dir.
2000

(156)

160
Carla Amaral
autonomia
163 x 100 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.

(160)

161
Juarez magno
sem título
73 x 50 cm
técnica mista sobre papel
ass. inf. dir.
1972

(161)

162
Alberto da Veiga Guignard
sem título
13 x 9 cm
nanquim sobre papel
ass. inf. centro

(162)



163
marcelo Grassmann
dama e Cavaleiros
m.e. 42 x 61 cm
m.i. 38 x 58 cm
gravura em metal sobre papel
ass. inf. dir.
Exemplar P.A.

(163)

164
Aldemir martins
Pássaro
75 x 98 cm
serigrafia sobre papel
ass. inf. dir.
Exemplar nº 32/60.

(164)

165
Renina Katz
sem título
77 x 58 cm
aquarela sobre papel
ass. inf. centro
1987

(165)

166
sergio Telles
gueixas nagasaki
13 x 18 cm
bastão de cera e aquarela sobre papel
ass. inf. dir.
1983

(166)

167
Fulvio Pennacchi
são francisco
19 x 10 cm
guache sobre papel
ass. inf. esq.
1986

(167)

168
Dario mecatti
Paisagem com Casario
30 x 20 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.

(168)



169
Walter Lewy
Paisagens
22,5 x 15,5 cm
desenho a grafite sobre papel colado em placa
ass. inf. dir.
1984

(169)

170
Elza O.s.
noiva
46 x 25 cm
óleo sobre placa
ass. inf. esq.

(170)

171
Paulo Wladimir
a noiva
40 x 30 cm
óleo sobre tela
ass. no verso
1973

(171)

172
Tarsila do Amaral
estudo diversos - Casario
e Motivos religiosos
26 x 20 cm
desenho a grafite sobre 
papel
ass. inf. dir.
1924
reproduzido no raisonné 
da Artista, vol. ii, sob o 
código de285, à p. 256.

(172)

173
Augustin salinas
são Paulo
14 x 23,5 cm
óleo sobre madeira
ass. inf. esq.
1910
Etiqueta da “Exposição 
da Paisagem brasileira 
de 1900 a 1955”, museu 
de Arte moderna, 1956, 
São Paulo-SP.

(173)

174
Augustin salinas
Paisagem
22 x 14 cm
óleo sobre madeira
ass. inf. esq.
1911

(174)



175
Arcangelo Ianelli
Praia
50 x 67 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1951

(175)

176
Antonio henrique Amaral
sem título
70 x 100 cm
pastel oleoso sobre cartão
ass. inf. dir.
1960

(176)

177
Norberto Nicola
sem título
54 x 65 cm
serigrafia sobre papel
ass. inf. dir.
1971

(177)
178
Taisa Nasser
Hiranya garbha 1
110 x 81 cm
técnica mista
ass. no verso
2014

(178)

179
Aldo bonadei
sem título
m.e. 57 x 40 cm
m.i. 51 x 36 cm
xilogravura sobre papel
ass. inf. dir.
1971
Exemplar P.A.

(179)



181
marysia Portinari
Cignus (Onde nascem
as estrelas) stelar nursery
135 x 160 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
2014

(181)

182
milton Dacosta
Vênus
11,5 x 14 cm
caneta hidrocor sobre papel
ass. inf. dir.
1969

(182)

183
Fernando Coelho
Jardim das Lembranças
50 x 70 cm
óleo sobre placa
ass. inf. esq.
1984

(183)

180
Amelia Toledo
sem título
105 x 105 cm
óleo sobre tela
ass. no verso
2005

(180)



184
manezinho Araújo
O Portão
97 x 71 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1970
dedicatória a dna. Cora e Aldemir martins.

(184)

185
Fernando Odriozola
sem título
30 x 24 cm
técnica mista sobre placa
ass. inf. dir.
1975

(185)

186
Fernando Odriozola
sem título
17 x 26 cm
técnica mista sobre papel
ass. inf. dir.
1962

(186)

187
Glauco Pinto de moraes
Barras de tração
(série Mecano iconográfica nº 264)
70 x 50 cm
óleo sobre tela
ass. no verso
1983

(187)

188
Aldemir martins
Pássaro
60 x 80 cm
acrílico sobre tela
ass. inf. esq.
2003

(188)



190
Vicente Kutka
sem título
m.e. 70 x 100 cm
m.i. 46,5 x 70 cm
água forte e água tinta sobre papel
ass. inf. dir.
1988
Exemplar nº 2/27.

(190)

191
Franz Gertsch
Jean frederic schnyder from documenta
59 x 86 cm
litogravura sobre papel
ass. inf. esq.
1972
Exemplar nº 254/300.

(191)

192
martins de Porangaba
amazônia
100 x 80 cm
acrílico sobre tela
ass. inf. esq.
1993

(192)

189
saveiro Castellano
sem título
m.e. 78,5 x 53 cm
m.i. 58,5 x 29 cm
litogravura a cores sobre papel
ass. inf. dir.
1974
Exemplar nº 29/100.

(189)

193
martins de Porangaba
sonhos
80 x 100 cm
acrílico sobre tela
ass. inf. dir.
1992

(193)

194
Clóvis Graciano
Pescadores
41 x 35 cm
monotipia sobre placa
ass. inf. dir.
1941

(194)



195
Píndaro Castelo branco
três figuras
60 x 73 cm
óleo sobre tela
ass. no verso
1987

(195)

196
Inos Corradin
O Cantor de tango
60 x 60 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.

(196)

197
Inos Corradin
fabio, Brincando com Pássaro Branco
70 x 70 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.

(197)

198
Inos Corradin
O Pianista
70 x 50 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.

(198)

199
Inos Corradin
O equilibrista e a Pipa
80 x 60 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.

(199)

200
Rubens Gerchman
amor Verde
70 x 90 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.

(200)



201
harry Elsas
O Casal
80 x 57 cm
óleo sobre placa
ass. inf. dir.
1972

(201)

202
Yrjo Edelman
sem título
m.e. 53 x 68 cm
m.i. 48 x 61 cm
litogravura sobre papel
ass. inf. dir.
Exemplar nº 38/120.

(202)

203
Elena Nikitina
immanenza
62 x 50 cm
óleo sobre tela colado em madeira
ass. inf. dir.
2010

(203)

204
Escola Cusquenha
nossa senhora
78 x 60 cm
óleo sobre tela

(204)

205
Escola Cusquenha
Cena Bíblica
55 x 43 cm
óleo sobre tela

(205)



206
José bento
alfabeto
35,5 x 8 x 8 cm
escultura em madeira
ass. na peça
2002

(206)

207
José bento
alfabeto
35,5 x 8 x 8 cm
escultura em madeira
ass. na peça
2002

(207)

208
José bento
alfabeto
32 x 8 x 8 cm
escultura em madeira
ass. na peça
1995

(208)

209
bruno Giorgi
Colóquio
30 x 15 x 8 cm
escultura em bronze
ass. na peça
1958

(209)

210
bruno Giorgi
Bucólica
20 x 17 x 9 cm
escultura em bronze
ass. na peça
1951

(210)



211
Claudio Tozzi
astronauta
32 x 32 cm
serigrafia sobre papel
ass. inf. dir.
Exemplar n° 70/100.

(211)

212
Gustavo Rosa
Mesa com frutas
90 x 70 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1982
Participou de exposição na 
galeria Kouros NY.

(212)

213
Gilberto salvador
sem título
150 x 50 xm
óleo sobre papel
ass. inf. centro
1985

(213)

214
Orlando Teruz
Maternidade
60 x 50 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1968

(214)

215
Orlando Teruz
duas Meninas
81 x 100 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1984

(215)



217
Arcangelo Ianelli
Jarro e frutas
70 x 60 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1954

(217)

218
Yasuichi Kojima
igreja Matriz sagrada família -
Praça Cardeal arcoverde de
são Caetano do sul
100 x 80 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
2008
Etiqueta da Prefeitura de barueri 
Secretaria da Cultura e turismo, 
barueri/SP. Etiqueta do museu 
barão de mauá, mauá-SP.

(218)

219
Tânia Corsini
Pássaro Vazado
50 x 60 cm
óleo sobre tela
ass. inf. centro

(219)

216
Yoshiya Takaoka
natureza Morta
60 x 50 cm
óleo sobre tela
ass. sup. dir.
1970

(216)



220
Emeric marcier
Cena Bíblica
46 x 35 cm
óleo sobre cartão
ass. inf. dir.
1948

(220)

221
Tarsila do Amaral
duas Pessoas com Cachorro
18 x 30 cm
tinta ferrogálica sobre papel
ass. inf. dir.
1941

(221)

222
Inos Corradin
Marinha
60 x 80 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.

(222)

223
Inos Corradin
equilibrista
70 x 60 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.

(223)

224
Inos Corradin
O Malabarista
80 x 60 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.

(224)

225
Inos Corradin
Jogador de Bilhar
73 x 60 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.

(225)



226
Kazuo Wakabayashi
sem título
102 x 127 cm
óleo sobre tela
ass. sup. dir.
1969

(226)

227
Yugo mabe
Vaso de flor
100 x 126 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1991
dedicatória a Anna e Adolpho bloch.

(227)

228
manabu mabe
sem título
102 x 152 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.
1986



229
Antonio sérgio benevento
sem título
120 x 140 cm
óleo sobre tela
ass. sup. dir.
1980

(229)

230
Tadao Nakabayashi
duas figuras
80 x 100 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.
1989

(230)

231
Aldo bonadei
Paisagem com Casario
30,5 x 22,5 cm
técnica mista sobre papel
ass. inf. dir.
1972

(231)

232
Aldo bonadei
Vaso de flores
50 x 40 cm
óleo diluído sobre papel
ass. inf. esq.
1965

(232)

233
Aldo bonadei
Vaso de flores
35 x 25 cm
óleo diluído sobre papel
ass. inf. dir.
1970

(233)



234
Antonio Gomide
retrato de Mulher
55 x 46 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.
1930

(234)

235
Frans Krajcberg
relevo
44 x 33 cm
relevo sobre papel moldado
ass. inf. dir.
1988

(235)

236
Victor brecheret
Maternidade indígena
37 x 17 cm
escultura em bronze patinado
ass. na peça
1952

(236)

237
Victor brecheret
Bailarina
68 cm (alt.)
escultura em bronze patinado
assinado (237)



238
barbara schubert spanoudis
sem título
60 x 40 cm
técnica mista sobre madeira
ass. inf. dir.
1992

(238)

239
Antonio Peticov
O Boi
90 x 60 cm
óleo sobre tela
ass. no verso
2007

(239)

240
Ana Letícia
Cubo
20 x 20 cm
escultura em madeira
com policromia

(240)

241
Julio Villani
torcello
30 x 84 cm
óleo sobre recortes em papel 
colados em documentos notoriais
ass. inf. dir.
2007

(241)

242
José Antônio da silva
Melancia
32 x 43 cm
técnica mista sobre papel
ass. inf. esq.
1966

(242)

243
Anatol Wladyslaw
sem título
28,5 x 22,5 cm
nanquim sobre cartão
ass. inf. dir.
1956

(243)



244
huberti baer
Álbum of rio de Janeiro, including
a panorama
47 x 42 cm
fotografia p&b
assinado
Álbum contendo 9 fotos.

(244)

245
Thomas sidney Cooper
Bois no Pasto
76 x 105 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1876

(245)

246
Ivan serpa
Pierrot
20 x 13 cm
aquarela e nanquim sobre cartão
ass. inf. dir.
1948

(246)

247
sergio Telles
Paris
19 x 33 cm
óleo sobre madeira
ass. inf. esq.
2003

(247)

248
Di Cavalcanti
Mulatas
m.e. 63 x 67 cm
m.i. 49 x 65 cm
xilogravura sobre papel
ass. inf. dir.
Exemplar nº 24/99.

(248)



252
José marques Campão
Paisagem com freiras
60 x 73 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
1943

(249)

250
megumi Yuasa
a Ponte
105 x 32 cm
escultura em cerâmica
1978

(250)

251
Cavalo de Carrossel
em madeira
110 x 125 cm

(251)

253
Durval Pereira
Vaso de flores
100 x 70 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
déc. 60

(253)

249
Ascânio mmm
Objeto 31
88 x 40 cm
escultura em madeira monocromada
ass. na peça
1977-2003
Exemplar n° 20/60.

(252)



REGULAmENTO DO LEILÃO

1. os organizadores diligenciaram com esmero e cuidado a elaboração do catálogo, procurando descrever as obras 
a serem apregoadas com a maior veracidade de detalhes possível;
 
2. o leiloeiro James lisboa examinou todas as obras e se responsabiliza por suas autenticidades;
 
3. Em hipótese de divergências quanto a autenticidade de qualquer peça arrematada, desde que baseadas em laudo 
firmado por perito idôneo, poderá o arrematante requerer a anulação da compra, em prazo de até 3 (três) meses a 
contar da data em que ocorreu o leilão;
 
4. As obras apresentadas no pregão são de propriedade de terceiros, e suas vendas se dão nas condições em que 
se encontrarem pela época do evento, sendo que, por isto, solicitamos que se procedam os exames necessários 
antes do arremate, uma vez que não serão aceitas desistências por alegações de má conservação ou similares, após 
efetuado;
 
5. As obras ficarão expostas para apreciação na R. Dr. Melo Alves, n° 397 de 15 a 21 de Setembro de 2014, das 10h às 
20h. No(s) dia(s) 22, das 10h às 17h. No dia do pregão, as obras somente serão apresentadas por projeção, 
a apreciação das mesmas será feita somente durante a exposição;
 
6. o leilão ocorrerá no(s) dia(s) 22 de Setembro de 2014 às 21h00, na rua Prudente Correia, 432 - Jd. Europa - 
lEoPolldo JArdiNS e 23 de Setembro de 2014 às 21h00, na rua dr. melo Alves, 397 - Jardins;
 
7. todos os lotes estão sujeitos a um preço mínimo indicado pelo proprietário, que poderá licitar pessoalmente ou 
através de representante;
 
8. o leiloeiro poderá receber ordens de compra com limites máximos indicados pelos interessados. Nesse caso um 
funcionário devidamente credenciado ficará incumbido de licitar até tal patamar;
 
9. o arrematante arcará, no ato da compra, com 30% (trinta por cento) sobre o valor do lance vencedor a título de 
sinal, e com 5% (cinco por cento), sobre este mesmo valor, destinados à comissão do leiloeiro. o valor remanescente 
deverá ser pago quando da retirada da peça; Entretanto, se o arrematante não efetuar o pagamento daquelas 
quantias no prazo de 2 (dois) dias da data da arrematação, poderão o leiloeiro, o consignatário, ou o proprietário da 
coisa vendida:

a) considerar desfeita a venda e executar judicialmente o arrematante para cobrar o valor do sinal, a titulo de multa 
compensatória e perdas e danos, e a comissão do leiloeiro, com correção monetária, juros e demais acessórios, ou

b) executar judicialmente o arrematante, pelo total do preço da arrematação e da comissão, com correção monetária, 
juros e demais acessórios pertinentes.

Em uma ou em outra das hipóteses, poderá o leiloeiro, consignatário ou proprietário da coisa vendida promover o 
saque de letras de cambio ‘a vista, das referidas quantias.
 
10.  o arrematante deverá retirar a obra arrematada na rua dr. melo Alves, n° 397, em no máximo 2 dias após o 
evento, sendo que, a não retirada neste prazo será tomada como desistência, e os valores já pagos, seja a título de 
sinal seja referente à comissão do leiloeiro, serão perdidos; Se o arrematante não tiver pago o sinal, nem a comissão 
do leiloeiro, será passível de competente execução dessas quantias, aplicável ao disposto na letra “a” do contexto 
da clausula 9ª deste regulamento.
 
11. Qualquer litígio proveniente do leilão ficará subordinado à legislação brasileira, e a jurisdição dos tribunais 
da Cidade de São Paulo, qualquer que seja o domicílio das partes. Casos omissos serão regulados pela legislação 
pertinente, e em especial pelo decreto 22.427/33 e suas disposições complementares;


