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 Novembro é uma tradicional data 
escolhida para realizações dos últimos 
grandes leilões do ano, e a partir do dia 12 
até dia 21 de novembro serão realizados 
4 leilões de arte latina, sendo eles: James 
Lisboa em São Paulo seguido de Christie’s, 
Sotheby’s e Philips em Nova York com 
outros escritórios na Europa. 
 Em São Paulo James Lisboa 
apregoará 324 obras em duas noites, 
para a seleção o que conta é a intuição 
mercadológica que mescla obras de 
renomados mestres modernistas, dignos 
de museu, com artistas contemporâneos 
que estão conquistando maiores e 
melhores espaços no mercado de arte 
nacional.  
 A estrela desse leilão é Alfredo 
Volpi, mestre do modernismo, que 
recentemente esteve em exposição no 
MAC. 
 “Bandeiras e Mastro”, obra 
conhecida pelos volpistas como nº 6, é uma 
tradicional pintura cuja sua importância 
histórica está assegurada pelo registro no 
“Projeto Volpi”. Esteticamente elaborada, 
apesar de intuitiva, Volpi nessa pintura 
brinca com as conhecidas “bandeirinhas” 
e adiciona o mastro como mais um 
elemento compositivo, porém, as cores 

aplicadas basta para introduzir uma 
informação e dar um novo significado na  
pintura. 
 Em homenagem aos 100 anos de 
Tomie Ohtake, que completará no dia 21 
de novembro, leiloaremos duas pinturas 
da artista, pinturas que representam 
muito claramente o trabalho com a cor 
que a artista desenvolveu ao longo dessa 
carreira artística brilhante. 
 Passando pela história da arte 
brasileira, o leilão conta também com 
obras de ilustres artistas concretos e 
neoconcretos como: Judith Lauand, 
Hércules Barsotti, Willys de Castro, Lothar 
Charoux e Leopoldo Raimo. Artistas que 
fizeram de São Paulo e Rio de Janeiro os 
grandes centros da produção e debate 
artístico da época.
 Entre as estrelas contemporâneas 
obras dos “Must Have” Henrique Oliveira,  
Beatriz Milhazes, Mariana Palma, Leda 
Catunda, Daniel Senise e por fim, Tunga, 
com uma maquete da obra original que 
participou da 19ª Bienal de São Paulo, 
1987. 
 Na segunda noite será oferecido 
mais de 100 obras a lance livre, fomentando 
a entrada de novos colecionadores no 
mercado brasileiro de arte.

LeiLão de arte
dias 12 e 13 de novembro às 21hs
www.leilaodearte.com
lisboa@leilaodearte.com
+55 11 3081-6581 / 3061-3155



Lote 120
ALFREDO VOLPI
Bandeirinhas e Mastro
68 x 136 cm
têmpera sobre tela
ass. no verso
Registrado no projeto Alfredo Volpi sob no n° 1056. 
Etiqueta da Galeria Cosme Velho.



Lote 94
TOMIE OHTAKE
Sem Título
100 x 100 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.
1974
Etiqueta da exposição retrospecti-
va de “Tomie Ohtake”, no Museu de 
Arte de São Paulo - MASP, 11 a 30 
de Outubro de 1983. Regitrado no 
Instituto Tomie Ohtake sob o cód. 
P74-20. Reproduzido em página 
inteira no livro “Tomie Ohtake”, 
de Casimiro Xavier de Mendonça, 
prefácio P. M. Bardi, Editora ExLi-
bris, editado em setembro de 1983,       
à p. 143.



Lote 103
TUNGA
Sem Título
82 x 82 x 45 cm
escultura em aço, imã e fios de aço
1987
Maquete da obra original que participou 
da 19ª Bienal de São Paulo, 1987. 
Ex-coleção Paulo Bittencourt.



Local da exposição

De 04 à 11 de Novembro das 10h00 às 20h00
e 12 de Novembro das 10h00 às 17h00

Rua Dr. Melo Alves, 397 - Cerqueira Cesar
CEP: 01417-010 - São Paulo - SP
TELEFONES:
+55(11) 3061-3155 / 3578-5919 / 3582-2168 / 3081-6551

Local do Leilão

12 e 13 de Novembro de 2013 às 21h00

Dia 12 - Leopolldo Jardins
Rua Prudente Correia, 432 - Jd. Europa São Paulo/SP
SERVIÇO DE SEGURANÇA E MANOBRISTA NO LOCAL

Dia 13 - James Lisboa Leiloeiro Oficial
Rua Dr. Melo Alves, 397 - Jardins
SERVIÇO DE SEGURANÇA E MANOBRISTA NO LOCAL


