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   A temporada de Arte no Brasil está começando. O 
primeiro grande leilão do ano a testar o mercado em 
2014 será do leiloeiro James Lisboa, que colocará a 
venda 265 lotes entre pinturas e esculturas no próximo 
dia 18 de março no Leopolldo Jardins.
   O ano de 2013 foi um porto seguro para artes plásticas 
no Brasil e no mundo, a pergunta é se essa pujança 
continuará em 2014, escolhido por muitos investidores 
como uma alternativa de investimento e diversificação 
de portfólio, o mundo das artes tem sido alvo de 
não só apreciadores sofisticados, mas também de 
oportunidades para investimento que visa um retorno 
rápido. A temporada desse ano já se iniciou na Europa e 
tem se mostrado ainda mais forte que no ano anterior, 
contando a recuperação da economia americana e 
europeia e com a participação de players dos países 
emergentes. Exemplo disso são os recordes atingidos 
no leilões de arte contemporânea, como a venda da Tela 
“George DyerTalking” de Francis Bacon por US$70MM, 
sendo a tela mais cara já vendida em leilão na Europa.
   Em São Paulo, James Lisboa apregoará obras 
acadêmicas, modernas e contemporâneas em duas 
noites. Para a seleção, o que conta é a intuição 
mercadológica que mescla obras de renomados 

mestres modernistas, dignas de museu, com artistas 
contemporâneos que estão conquistando maiores 
e melhores espaços no mercado de arte nacional e 
internacional.  Uma das estrelas desse leilão é Alfredo 
Volpi, mestre do modernismo, com “Bandeiras em 
ogiva”, obra conhecida pelos volpistas como tamanho 
nº 3, é uma tradicional pintura esteticamente elaborada, 
apesar de intuitiva, Volpi nessa pintura brinca com as 
conhecidas “bandeirinhas” em cor e forma.
   Em homenagem ao centenário de Tomie Ohtake, 
serão apresentadas 5 obras da artista, inclusive uma 
rara escultura. Uma nova vertente do mercado é a Street 
Art também representada no leilão e o destaque nesse 
seguimento é a dupla OsGemeos, que tem grande 
procura mundial, prova disso foi o recente lançamento 
em Paris de sua primeira gravura, vendida em poucos 
minutos pela internet, os 99 exemplares não foram 
suficientes para quantidades de colecionadores.  
   Antes do leilão é possível conferir todas as obras 
durante a exposição, realizada uma semana antes do 
evento principal, mesmo para quem não tem interesse 
em adquirir é uma oportunidade para ver de perto e de 
graça obras de artistas que fazem o mercado de arte 
nacional atual.

LeiLão de arte
dias 18 e 19 de março às 21hs
www.leilaodearte.com
lisboa@leilaodearte.com
+55 11 3081-6581 / 3061-3155

Lote 42
OSGEMEOS
Sem Título
180 X 90 cm
técnica mista sobre madeira
ass. direita
2004



Lote 79
IBERÊ CAMARGO
Hora I
80 x 138 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
Etiqueta da 18ª Bienal Internacional de São Paulo, mostra “EXPRESSIONISMO, uma 
herança brasileira, 04/10 a 15/12/1985”. Ex-coleção João Manoel Sattamini.



Lote 95
ALFREDO VOLPI
Sem Título
72 X 48 cm
têmpera sobre tela
ass. no verso
déc. 70



Lote 85
TOMIE OHTAKE

Sem Título
150 X 150 cm

óleo sobre tela
ass. inf. dir.

1996
Registrado no Instituto Tomie 

Ohtake sob o cód. P 96 17.



Lote 60
FLAVIO DE CARVALHO
Matriz para Litogravura
43 x 54,5 x 7 cm
matriz em pedra litográfica
déc. 60
Matriz original desenhada 
diretamente pelo artista com crayon 
sobra pedra litográfica, inédita e não 
editada, integrante de uma série 
muito conhecida do artista impressa 
pelo master print Octávio Pereira.



Lote 70
MANABU MABE
Vaso de Flores
50 x 62 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.
1953



Local da exposição

De 10 à 17 de Março das 10h00 às 20h00
e 18 de Março 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

18 e 19 de Março de 2014 às 21h00

Dia 18 - Leopolldo Jardins
Rua Prudente Correia, 432 - Jd. Europa - São Paulo/SP
SERVIÇO DE SEGURANÇA E MANOBRISTA NO LOCAL

Dia 19 - James Lisboa Leiloeiro Oficial
Rua Dr. Melo Alves, 397 - Jardins - São Paulo/SP
SERVIÇO DE SEGURANÇA E MANOBRISTA NO LOCAL


