Leilão de
Arte

L eil ã o de arte em S ã o P a u lo re ú ne
o b ras de 8 9 artistas modernos e
contempor â neos
Em mais uma edição do seu tradicional leilão, James Lisboa Leiloeiro
Oficial apresenta 157 obras de grandes nomes da arte brasileira.
James Lisboa é um profissional de enorme credibilidade no mercado
em queCom a credibilidade e experiência de 30 anos no mercado de
leilões, James Lisboa Leiloeiro Oficial trará no próximo dia 5 de outubro
mais uma edição do seu aguardado leilão. Os lotes de 157 obras de 89
diferentes artistas inclui pinturas, gravuras, fotografias e esculturas de nomes
conhecidos internacionalmente e conta com obras disponíveis no mercado
pela primeira vez.
O acervo estará aberto para visitação na sede James Lisboa Leiloeiro
Oficial a partir do dia 28 de setembro até a data do pregão. 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. Inclusive,
Lisboa foi o pioneiro na operação online. Para fazer parte do leilão online é
necessário uma inscrição prévia, realizada no site.
Entre os 89 artistas presentes nesta edição, destacamos as obras
raríssimas de Cícero Dias e gravuras de Portinari que integravam o grupo de
peças feitas especialmente para a decoração do Hotel Copacabana Palace no
Rio de Janeiro, nos anos 40. Esculturas de Mario Cravo Júnior e Cravo Neto,
e ainda grandes nomes do Grupo Santa Helena tais como Volpi, Graciano,
Pennacchi e Rebolo. Completam o catálogo trabalhos de Anita Malfatti, Tomie
Ohtake, Mira Schendel e Tarsila do Amaral.
Há uma grande expectativa em torno do leilão pois a arte está sempre à
margem da crise e vem se difundindo cada dia mais como um investimento
seguro e de grande possibilidade de ganho de capital. Para Lisboa os leilões
tornam público o preço real da obra, valorizando e protegendo o trabalho
do artista. Ainda segundo o empresário “Apesar da crise o mercado de

arte continua aquecido e a alta do dólar não afetou a liquidez das peças. Os
preços continuam estáveis tornado a arte uma excelente oportunidade de
investimento.” afirma Lisboa.
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, raras oportunidades de acesso 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 55
Fachada
33 x 24 cm
têmpera sobre tela
ass. no verso
dec. 70
R$ 250.000,00

EMILIANO DI
CAVALCANTI
Lote 57
Natureza Morta
34 x 100 cm
óleo sobre madeira
ass. inf. dir.
1959
R$ 300.000,00

Anita
Malfatti
Lote 56
Paisagem de Diadema
40 x 55 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
déc 50
R$ 500.000,00

Henrique
Oliveira
Lote 87
Sem Título
170 x 190 cm
acrílica sobre tela
ass. no verso
2007
R$ 170.000,00

CÍCERO DIAS
Lote 53
Duas Mulheres
56 x 46 cm
óleo sobre tela
ass. inf. dir.
déc. 60
R$ 300.000,00

Leilão de arte
05 de outubro às 21hs
www.leilaodearte.com
lisboa@leilaodearte.com
+55 11 3081-6581 / 3061-3155

Exposição
De 28 de Setembro à 4 de Outubro das 10h às 20h
5 de Outubro das 10h às 17h
Rua Dr. Melo Alves, 397 - Cerqueira Cesar
Leilão
Dia 5 de Outubro às 21h
Leopolldo Jardins
Rua Prudente Correia, 432 - Jd. Europa São Paulo/SP
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