Leilão de Arte

James Lisboa Leiloeiro Oficial reúne
o b r a s d e 2 1 8 a r t i s ta s e m l e i l ã o d e a r t e
e m S ã o Pa u l o

Com a credibilidade e experiência de 30 anos no mercado, James Lisboa
Leiloeiro Oficial organiza nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, a
quarta edição de seu tradicional leilão de arte moderna e contemporânea em
seu escritório no Jardins, na Rua Dr. Melo Alves, 397. Os lotes compreendem
416 obras que incluem pinturas, gravuras, fotografias e esculturas de artistas
como Mira Schendel, Iberê Camargo, Tomie Ohtake, Candido Portinari, Tarsila
do Amaral e Arcangelo Ianelli.
O acervo estará aberto para visitação em sua sede a partir do dia 23 de
novembro até a data do leilão. Neste período serão possíveis lances prévios,
por telefone ou por e-mail. Os interessados no leilão poderão acessar o site
leilaodearte.com onde será possível assistir e participar, em tempo real, como se
estivesse na sala do pregão. Para fazer parte do leilão online é necessário uma
inscrição prévia, realizada no site.
Esta edição terá formatação diferente, no último dia do leilão serão expostas
apenas as obras mais acessíveis, com isso Lisboa tem o objetivo de fomentar o
mercado e incentivar novos colecionadores. Uma oportunidade imperdível de
adquirir peças de artistas renomados como uma pintura de Chen Kong Fang ou
de Ademir Martins por R$500,00 reais.
Em 2013 James Lisboa Leiloeiro Oficial foi reconhecido como uma das
melhores casas de leilão do mundo pela revista norte americana Art+Auction,
que o incluiu na edição especial das 250 melhores casas do setor. O leiloeiro
realiza há três décadas quatro leilões por ano com importantes captações no
mercado das artes, incluindo raridades, para investidores e apreciadores de arte.

Sobre James Lisboa Leiloeiro Oficial
A empresa foi fundada por James Lisboa há trinta anos nos Jardins
em São Paulo. Desde o início teve como objetivo resgatar a história e o
valor de artistas brasileiros como Burle Marx, Flavio de Carvalho, Reynaldo
Fonseca entre outros, promovendo exposições retrospectivas e formando
grandes coleções de arte no país. Lisboa tornou-se leiloeiro em 1986, desde
então segue como consultor em avaliações e comercializações de acervos
particulares.
Com espaço físico adequado para receber e expor obras, a casa oferece
posicionamento, iluminação, distanciamento, circulação e segurança para um
melhor aproveitamento visual de cada peça.
O acervo, finamente selecionado, possui obras de artistas que Lisboa
negociou pessoalmente como Di Cavalcanti, Cícero Dias, Tomie Ohtake,
Alfredo Volpi, Aldo Bonadei, Lasar Segall, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral.
A casa realiza quatro leilões por ano com importantes captações no
mercado das artes, raras oportunidades de acesso para investidores e
apreciadores de arte.

ALFREDO
VOLPI

Lote 99
Casario - Mogi das Cruzes
60 x 80 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
déc. 30
R$ 600.000,00

ARCANGELO
IANELLI

Lote 110
Sem Título
100 x 200 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
2000
R$ 170.000,00

Vicente
do Rego
Monteiro
Lote 56
Le Couple
65 x 50 cm
óleo sobre seda
ass. inf. dir.
déc. 20
R$ 900.000,00

Beatriz
Milhazes
Lote 87
Sem Título
66 x 54 cm
acrílico sobre tela
ass. no verso
1991
R$ 450.000,00

CÍCERO DIAS
Lote 53
Lembranças de Recife
92 x 73 cm
óleo sobre tela
ass. inf. esq.
déc. 60
R$ 750.000,00

Leilão de arte
30 de novembro e 01 de dezembro às 21hs
02 de dezembro às 20hs
www.leilaodearte.com
lisboa@leilaodearte.com
+55 11 3081-6581 / 3061-3155

Exposição
De 23 à 29 de Novembro das 10h às 19h
30 de Novembro das 10h às 17h
Rua Dr. Melo Alves, 397 - Cerqueira Cesar
Leilão
Dia 30 de Novembro e 1 de Dezembro às 21h
e 2 de Dezembro às 20h
Rua Dr. Melo Alves, 397 - Cerqueira Cesar

press release
Index Assessoria
(11) 3068.2000

