THÀNH CÔNG CỦA CUỘC ĐẤU GIÁ LẦN THỨ 27
DÀNH CHO HỌA SĨ CHÂU Á
Tổng số tiền bán được vào ngày 30 tháng 11 là gần 1,1 triệu euros.

Paris - ngày 30 tháng 11 năm 2020 - Nhà đấu giá Aguttes đã khai mạc tuần lễ châu Á tại Paris
vào thứ hai tuần này với cuộc đấu giá thứ 27 dành riêng cho các họa sĩ Châu Á. 24 tác phẩm
được lựa chọn cẩn thận đã được giới thiệu, hầu hết từ các bộ sưu tập tư nhân được thành lập
hơn 40 năm trước. Tổng số tiền bán được là 1,07 triệu euros.

TOP 5 của cuộc đấu giá

Số lô

Mô tả lô

Tổng số tiền (đã bao gồm chi phí)

4
7
6
9
1

MAI TRUNG THỨ (1906-1980)
VŨ CAO ĐÀM (1908-2000)
VŨ CAO ĐÀM (1908-2000)
ALIX AYMÉ (1894-1989)
SANYU (1901-1966)

258.800
182.000
145.600
59.800
52.000

"Cuộc đấu giá này khép lại một năm rất tốt cho các họa sĩ châu Á tại Aguttes, nhà đấu giá dẫn
đầu thị trường châu Âu. Với con số tổng cộng hơn 8 triệu euros đạt được vào năm 2020,
người mua đã thể hiện sự tin tưởng mù quáng vào chúng tôi bằng cách mua mà không đến.
Tôi rất vinh dự bởi lòng trung thành của họ và sự tôn trọng mà họ thể hiện đối với chất lượng
chuyên môn của tôi”, Charlotte Reynier-Aguttes nói sau cuộc đấu giá.
Họa sĩ Mai Trung Thứ gây chú ý với Giấc ngủ, một sáng tác chất lượng cao, và như công bố,
đã thu hút sự quan tâm của các nhà sưu tập sành điệu. Tác phẩm đặc biệt này, mang đến cho
chủ đề vượt thời gian sự quyến rũ của Phương Đông mơ ước, đã giành được 258.800 euros
sau một cuộc chiến dài giữa các nhà sưu tập qua điện thoại và trực tiếp qua Live.

Mai Trung Thứ (1906-1980)
Giấc ngủ, 1943
Mực và màu trên lụa, có chữ ký bên trên, góc phải

Trong một tác phẩm cổ điển hơn nhiều, Vũ Cao Đàm đã làm say lòng giới đấu giá bằng hai
sáng tác đặc sắc. Mẹ và con, một tác phẩm thời trẻ với sự khéo léo đáng chú ý, đã được bán
với giá 145.600 euros trong khi Ngựa phi nước đại, một chủ đề rất hiếm đối với họa sĩ, đã đạt
được giải thưởng kếch xù là 182.000 euros.

Vũ Cao Đàm (1908-2000)
Ngựa phi nước đại
Mực và màu trên lụa, có chữ ký bên dưới, góc phải

Cuối cùng, Sanyu đã lôi cuốn người mua Trung Quốc với tác phẩm Phác thao khỏa thân nữ,
được bán với giá 52.000 euros.

SANYU (1901-1966)
Phác thảo khỏa thân nữ
Mực trên giấy, có chữ ký bên dưới, góc phải

Hiện chúng tôi đang chuẩn bị đợt bán thứ 28 sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2021.
Đối với bất kỳ yêu cầu ước gía nào, hãy liên hệ với
Charlotte Reynier-Aguttes : reynier@aguttes.com

