
Mercado de arte em alta faz últimos leilões de 2004 
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Galerias vão movimentar milhões de reais neste final de ano.  
 
O comércio se agita com a proximidade do final do ano e o mesmo acontece com o enriquecido 
mercado de arte brasileiro. Tanto assim que várias galerias da cidade promovem seus leilões 
neste mês. Quadros e esculturas de artistas consagrados como Di Cavalcanti, Benedito Calixto, 
Bruno Giorgi e Pablo Salinas, entre outros, além de pratarias e móveis fazem parte dos diversos 
lotes oferecidos.  
 
Um dos leilões que movimentam os interessados em apreciar e investir em arte é organizado pela 
Gabriel Galeria de Arte. O leilão, o único realizado pela galeria este ano, começou na última 
segunda-feira e termina hoje à noite. Estão sendo oferecidos 542 lotes. A obra mais cara que está 
sendo leiloada é um quadro de Cícero Dias, com lance inicial de R$ 100 mil e valor de mercado 
estimado de R$ 180 mil.  
 
Segundo o leiloeiro responsável pelas vendas, Luiz Guilherme Kehl, um bom leilão, que tenha 
quadros famosos e de qualidade como um Di Cavalcanti, pode render entre R$ 2 milhões e R$ 3 
milhões. "O mercado de arte tem melhorado de uns quatro meses para cá, em razão das notícias 
de recuperação da economia. Tem mais gente querendo vender suas obras e a procura tem sido 
equilibrada", diz Luiz Guilherme Kehl.  
 
Ele será ainda responsável por outros dois leilões de arte neste mês: a Cia. de Leilões realizará 
entre os dias 16 e 20 seu sexto leilão do ano. Serão 1.500 lotes (quadros, móveis, prataria, 
esculturas etc) que estarão expostos a partir de hoje até o dia 15. Os lances serão livres e a obra 
mais cara é um quadro de Benedito Calixto, avaliado em R$ 45 mil. Outro leilão sob a 
responsabilidade de Kehl será realizado no próximo dia 29, quando serão vendidos dois acervos, 
compostos de 200 lotes na Rua Suécia, 428. As obras estarão expostas ao público nos dias 26, 27 
e 28.  
 
Outro leilão que agitou os investidores em arte terminou ontem na Galeria Pró-Arte. Segundo o 
organizador Marcelo Felmanas, este foi o nono e último leilão deste ano. Foram 400 lotes, a maior 
parte com lance mínimo, compostos principalmente por pinturas de artistas brasileiros 
consagrados de vários movimentos como Manabu Mabe, Volpi, Cícero Dias, Ismael Néri, Benedito 
Calixto e Di Cavalcanti.  
 
Na avaliação de Felmanas, "o mercado de arte vem num crescendo e este foi um ano muito bom 
para a realização de leilões, superando as expectativas". Ele diz ainda que atualmente se vende 
muito mais obras de arte em leilões, que têm uma conduta transparente e informações completas 
sobre as obras.  
 
Felmanas acrescenta que as diversas crises econômicas fizeram com que muitos proprietários 
percebessem que a aquisição das obras tornou-se um bom investimento e passassem a vendê-
las, o que acabou gerando um bom momento para a arte, principalmente a partir do Plano Real. 
Felmanas destaca que os interessados em participar de leilões devem assistir a vários leilões 
antes de participar efetivamente de um. Deve ainda conciliar a aquisição com o seu gosto pessoal.  
 
A Galeria Paulistana organiza seu sexto leilão do ano, que será realizado entre os dias 22 e 25 
deste mês. A exposição das obras começa dia 17. De acordo com o leiloeiro oficial, Luiz Carlos 
Moreira, o movimento esperado deve ficar entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão.  
 
Moreira informa que desde 1975, a Galeria Paulistana trabalha com lance livre, onde a demanda 
determina o preço real de mercado. O leilão, com 680 lotes, inclui artistas brasileiros e 
estrangeiros.  



Entre os internacionais o destaque fica com uma obra de Pablo Salinas, avaliada em R$ 45 mil. 
Entre os nacionais: Oscar Pereira da Silva, avaliado em R$ 20 mil ; Di Cavalcanti, avaliado em R$ 
40 mil e Alfredo Volpi, avaliado em R$ 120 mil, a obra mais cara.  
 
Fazendo um balanço do setor, o leiloeiro Luiz Carlos Moreira diz que, em 1990, o plano Collor 
"praticamente acabou com o mercado de arte". Sua empresa, a Tableau Arte Leilões realizou de 
1975 a 1990 entre 15 e 18 leilões/ano. A partir daí parou com os leilões de arte e só voltou em 
2000, com a retomada da economia e do fôlego da classe média, que sustenta esse mercado. 
Moreira frisa que o comprador não precisa ser grande conhecedor de arte, mas sim buscar 
informações e comprar apenas o que lhe agrada, mas de artistas de qualidade.  
 
Gabriel Galeria de Arte (Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2057); Cia. de Leilões (Rua Oscar 
Freire, 246); Galeria Pró-Arte (Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1644) e Galeria Paulistana (Rua 
da Consolação, 2925).  
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