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LOT | 001

Afiș, două concerte George Enescu, Craiova, 1922

Afișul a două concerte de vioară susținute de George Enescu cu 
concursul pianistului N. Caravia în sala Teatrului Național din Craiova, 
la data de 4 și 5 Decembrie 1922.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 23,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 002

Afiș, 3 concerte dirijate de George Enescu, 1937

Afișul a 3 concerte simfonice de Wagner susținute de orchestra „Filarmonica” 
dirijată de George Enescu, cu concursul sopranei Elena Basarab, 
mezzvosopranei Maria Marinescu-Moreanu, tenorul N. Apostolescu și 
baritonul P. Ștefănescu-Goangă. Concertele erau programate în zilele de 14, 
21 și 28 Noiembrie 1937.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 003

Afiș, Concert Simfonic, George Cocea și George Enescu

Afișul unui concert simfonic caritabil în beneficiul artiștilor instrumentiști 
rămași șomeri. Spectacolul urma să aibă loc la Palatul Ateneului, sub 
conducerea Filarmonicii de către prof. George Cocea, în cadrul căruia George 
Enescu va susține un concert la vioară. Concertul urma să aibă loc în ziua de 
15 Decembrie 1943.

Valoare estimativă: 45—50 €
Dimensiuni: 21,5×15 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 004

Afiș, două concerte de vioară date de George Enescu, Galați, 1926

Afișul unei serii de două concerte de vioară susținute de George Enescu 
cu acompaniamentul la pian al lui N. Caravia. Acestea urmau să aibă loc 
la Teatrul Central din Galați în zilele de 29 și 30 Noiembrie în anul 1926.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 32×19 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 005

Broșură, Turneul George Enescu, 1929

Broașur turneului George Enescu desfășurat în 
anul 1929. Aceasta cuprinde câteva note biografice 
despre violonistul George Enescu, operele acestuia, 
precum și programul concertului.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 23×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 006

Program Filarmonică, Stagiunea 1943-1944

Programul Filarmonicii din București din stagiunea 
1943-1944 în cadrul căreia George Enescu va dirija 
concertul simfonic programat, în ziua de 2 Aprilie 1944.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 20,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
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LOT | 010

Program, Concert Simfonic, George Georgescu și Dinu Lipatti, 1941 

Programul unui concert simfonic susținut de Filarmonica din București, dirijată de George Georgescu cu concursul la pian al lui 
Dinu Lipatti. Concertul era închinat familiilor celor căzuți în timpul războiul pentru dezrobirea Bucovinei și Basarabiei.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 011

George Enescu, Programul unui concert, 1906

Programul unui concert organizat de Cercle Artistique et Littéraire, în cadrul căruia îl regăsim pe George Enescu ce urma să 
interpreteze un Dixtuor (Decet) într-o primă audiție, lucrarea fiind compusă în anul 1906. Concertul urma să aibă loc la 31 Mai 1906.

LOT | 007

Program, Concert simfonic dirijat de George Enescu, 
Ateneul Român, 1943

Programul unui concert simfonic dat de orchestra 
Filarmonica sub conducerea lui George Enescu. 
Concertul era susținut pentru studenții și profesorii 
Universității din București, fiind programat să aibă loc 
în ziua de 9 Decembrie în anul 1943

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 21×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 008

Broșură, Concertele Enescu de la București, 1931

Broșură care cuprinde programul celor 3 concerte 
George Enescu de la București de la sfârșitul anului 
1931. Broșura mai cuprinde câteva date biografice 
despre viața și operele lui George Enescu.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 23×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 009

Program, Concert simfonic festiv, Ateneul Român, 1943

Programul unui concert simfonic festiv dat de orchestra 
Filarmonica sub conducerea lui George Enescu. Concertul 
era susținut pentru studenții și profesorii Universității din 
București, fiind programat pentru ziua de 8 Noiembrie a 
anului 1943.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 21×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 24×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 012

Gr. Aristide Razu, Invitație la un concert de gală, semnată olograf de Al. 
Marghiloman, 1921

Invitație la un concert de gală trimisă generalului Aristide Razu. Concertul 
urma să fie susținut de Filarmonica din București cu prilejul căsătoriei A.A. L.L. 
R.R. principesa Elisabeta a României și Principele George al Greciei, în sala 
Ateneului Român în ziua de 24 Februarie 1921.
Invitația poartă semnătura olografă a lui Alexandru Marghiloman, 
președintele Consiliului de Administrație.

LOT | 015

Hariclea Darclée, broșură + fotografie, atelier Franz Duschek

Fotografie format carte-de-visite ce o înfățișează pe soprana 
Hariclea Darclée (1860-1939).
Atelier fotografic Franz Duschek, București.
Broșură dedicată artistei Hariclea Darclée, care cuprinde o 
scurtă biografie a vieții acesteia, precum și aprecierile celor mai 
importante personalități ale culturii europene, care au apucat 
să o cunoască și chiar să o vadă interpretând pe marile scene ale 
lumii.

Hariclea Darclée a început să studieze canto la Conservatorul 
din Viena, încă de la vârsta de 7 ani. Dedicându-se întru totul 
muzicii, Hariclea se va îndrepta în anul 1866 către Paris, unde 
va avea onoare să-i aibă ca profesori de canto pe Marie Sasse și 
pe Jean Baptiste Faure. Destinul îi va oferi șansa de a-și pune 
în valoare talentul înnăscut, astfel ajunge să interpreteze pe 
scena operei din Paris rolul Julietei și pe cel al Marguerite, din 
opera Faust compusă de Charles Gounod. Hariclea Darclée 
impresiona audiența nu doar prin frumusețea ei vocală, dar 
și prin cea fizică, fiind admirată mereu pentru prezența 
scenică desăvârșită. Interpretările ei remarcabile i-au deschis 
drumul către marile scene ale lumii, ajungând în următorii 
ani să interpreteze roluri pe scenele din: St. Petersburg, Nissa, 
Lisabona, Madrid, Florența, Roma și chiar la Scala din Milano.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 10,5×6,5 / 27,5×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 014

Familia Partenie Cosma, trei fotografii de familie

Fotografie de epocă ce-l înfățișează pe omul politic 
Partenie Cosma (1837-1923) alături de două dintre 
fiicele sale Lucia și Minerva Cosma. Atelier fotografic 
Honisch L. Istvan, Arad.

Fotografie de epocă ce o înfățișează pe 
Minerva Cosma îmbrăcată, în port tradițional 
românesc alături de alte două femei. Atelier fotografic 
Wilhelm Auerlich, Hermannstadt.

Fotografie de grup ce înfățișează familia Cosma. În 
centrul grupului îl regăsim pe Partenie Cosma care 
este înconjurat de cei 5 copii ai săi: Romus, Romul, 
Lucia, Hortensia și Minerva. Atelier fotografic Kossak 
Jozsef, Buzias.

Valoare estimativă:  250—450 €
Dimensiuni: 20,5×11; 13,5×15,5; 21,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 013

Lucia Cosma, afișul unui concert + două fotografii de cabinet

Fotografie de cabinet ce o înfățișează pe interpreta Lucia Cosma alături de soțul ei, avocatul Aurel Cosma. Fotografia poartă o însemnare 
din epocă cu privire la data în care aceasta a fost realizată, respectiv „11/23 Septembrie 1896”. Atelier fotografic Kossak Iozsef, Timișoara.

Fotografie de cabinet ce o surprinde pe cântăreața Lucia Cosma costumată, interpretând un rol într-o operă. Atelier fotografic Emil 
Fischer, Hermannstadt.

Afișul unui concert susținut de soprana Lucia Cosma pe scena Teatrului Național din București la 24 Februarie 1916.
   
Soprana Lucia Cosma a fost una dintre cele mai apreciate cântărețe și profesoare de muzică din prima jumătate a secolului XX. Încă de 
timpuriu aceasta și-a descoperit pasiunea pentru muzică și interpretare, ajungând să studieze la Paris. Faptul că era cunoscătoare a mai 
multor limbi străine avea să o ajute în deprinderea metodei belcanto, pe care a studiat-o la Paris, având-o ca profesoară pe Mathilde 
Marchesi. După perioada războiului și anii petrecuți prin marile orașe ale Europei, unde a avut șansa să audieze spectacole de teatru și 
operă, aceasta se întoarce în țară, la Timișoara, implicându-se în acțiuni filantropice. A ajutat la sprijinirea orfanilor de război, susținând 
spectacole caritabile. Dorința ei cea mai mare era de a cânta pe scenele românești, însă destinul a condus-o către un alt drum, ajungând 
să îmbrățișeze o carieră de profesoară. Lucia Cosma a devenit profesoară la Conservatorul din București, pentru o lungă perioadă de timp 
cultivând și îndrumând tinerele voci, ce aveau să joace atât pe scenele românești, cât și pe cele din afară. Din această postură aceasta a 
putut să își continue activitatea filantropică, organizând concerte, audiții muzicale de caritate pentru eleve cu resurse insuficiente. A fost 
nevoită să renunțe la postul de profesoară de la Conservatorul de Muzică din București, dar asta nu o va descuraja să renunțe la cariera 
didactică. Se va retrage la Sibiu de unde se va implica în continuare în activități culturale până la sfârșitul vieții sale.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 16,5×11 / 31,5×15,5 cm
Starea de conservare:  Bună

Preț de pornire 150,00 €

Valoare estimativă:  150—300 €
Dimensiuni: 23,5×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 016 

Otilia Mihail Oteteleșanu, Titlu provizoriu de acțiuni, 1920

Titlu provizoriu de proprietate acordat artistei Otilia 
Mihail Oteteleșanu de către Filarmonica din București. 
Aceasta primea dreptul la 10 acțiuni în valoare 500 de lei. 
Titlul a fost eliberat în anului 1920 și este semnat olograf de 
directorul Filarmoncii de la acea vreme, George Georgescu.

Valoare estimativă:  100—200 €
Dimensiuni: 30,5×27 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 017

Cella Delavrancea, scrisoare către Madeleine 
Cocorăscu, 1956

Cella Delavrancea îi trimite o scrisoare prietenei 
sale Madeleine Cocorăscu, împărtășindu-i bucuria 
experienței pe care a trăit-o alături de ea în excursia 
făcută la munte. Scrisoarea este redactată olograf 
pe o filă albastră, cu cerneală neagră și este semnată 
în partea inferioară a filei. Aceasta este datată, la 
început, 10 August 1956.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 018

Cella Delavrancea, manuscris - George Boskoff

Cella Delavrancea, manuscris prin care realiza caracterizarea pianistului 
francez George Boskoff. Textu a fost redactată cu cerneală albastră, în limba 
română, doar pe recto-ul unui coli veline. Scrisul este unul caligrafic și este 
semnat la final de către pianista româncă Cella Delavrancea.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 31×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 020

Cella Delavrancea, manuscris - Chestionar adresat de revista „Orfeu”, 1970

Manuscrisul unui chestionar adresat pianistei și profesoarei Cella Delavrancea de către 
publicația „Orfeu”. Manuscrisul cuprinde întrebări referitoare la debutul în carieră, la 
influența tatălui său asupra profesiei de muzician, la primii profesori pe care aceasta i-a avut, 
la relația cu mama sa, la anii de studiu de la Paris sau amintiri care o leagă de George Enescu.

Manuscrisul este alcătuit din 14 file, redactate doar recto cu stiloul, cuprinzând atât 
întrebările prof. Irina Lăzărescu, cât și răspunsurile Cellei Delavrancea. Pe fila numărul 13, la 
finalul ultimei întrebări, regăsim semnătura olografă a pianistei, datată Februarie 1970.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 019

Cella Delavrancea, manuscris - Pianistul Dimitriu

Manuscrisul unei caracterizări realizate de pianista Cella 
Delavrancea. Textul este intitulat „Pianistul Dimitriu”, numele de 
familie al subiectului nefiind menționat pe parcursul textului. Pe 
lângă descrierea personalității lui Dimitriu, autoarea povestește 
relația apropiată dintre acesta și dramaturgul I. L. Caragiale. Aflăm 
că pianistul Dimitriu își petrecea adesea vacanțele alături de 
dramaturgul român la locuința sa de la Sinaia, unde îi cânta gazdei 
sale din sonatele lui Beethoven.

Textul a fost redactat pe o singură filă, doar recto, cu cerneală 
albastră. Scrisul este unul caligrafic și este semnat olograf la final 
de către autoare.

Valoare estimativă:  150—300 €
Dimensiuni: 31×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 022

George Enescu, scrisoare de la Martha Bibescu

Scrisoare olografă trimisă de Martha Bibescu „tânărului 
George” prin care îl pune la curent cu activitățile sale 
din ultimul timp, precum și cu întâlnirile pe care le-a 
avut, amintind constant de locul drag ei: „mă gândesc tot 
timpul la Mogoșoaia”. În finalul scrisorii, sub forma unui 
post-scriptum, îi cere adresa lui Alexandru Ghika. 

Textul este redactat în limba franceză, cu cerneală neagră, 
recto-verso, pe o coală îndoită cu antetul „Hôtel de la Ville. 
Florence”, fiind semnat. În final scrisoarea păstrează un 
ton apropiat, amical, Martha și George cunoscându-se în 
perioada în care ea se afla în anturajul familiei regale, iar 
Enescu era susținut de către aceasta. 

Obiectul provine din colecția Romeo Drăghici și a 
aparținut lui George Enescu, așa cum reiese din certificatul 
de autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici în 
calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 021

George Enescu, scrisoare olografă de la D. Pherekyde referitoare la frații Valentin și Ștefan Gheorghiu, 1941

Scrisoare olografă trimisă de omul de afaceri și politicianul D. Pherekyde către compozitorul român George Enescu care se afla la vila 
Luminiș din Sinaia, prin care făcea o recomandare pentru frații Valentin și Ștefan Gheorghiu. În cadrul scrisorii sunt oferite detalii despre 
studiile și pregătirile celor doi tineri, respectiv faptul că aceștia au fost pregătiți de Constanța Erbiceanu și de Vasile Filip. În cadrul 
textului, Pherekyde îl felicită pe Enescu pentru aniversarea de 60 ani cu mențiunea că „amândoi facem 120”.

Textul este redactat în limba franceză, cu cerneală neagră, recto-verso, pe două coli veline, fiind datat la început „București, 16 Septembrie 
1941” și semnată la final „D. Pherekyde zis Tilică”.

Obiectul provine din colecția Romeo Drăghici și a 
aparținut lui George Enescu, așa cum reiese din 
certificatul de autenticitate, emis în anul 1974 de 
Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar 
al compozitorului.

Valoare estimativă:  150—300 €
Dimensiuni: 27×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 024

George Enescu, ciorna unei corespondențe din partea unui coleg

Ciorna unei scrisori adresate lui George Enescu din partea unui coleg muzician în care se 
discută despre situația financiară proastă în care se afla Enescu și imposibilitatea în care se 
afla acest coleg de a-l ajuta atât din lipsa banilor, cât și din pricina faptului că nu se afla la 
Berlin.

Ciorna este redactată în limba română, cu cerneală neagră pe o coală, fiind datată „Roma, 
1902 Februarie 2”, fiind neterminată și, implicit, nesemnată.
Obiectul provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George Enescu, 
așa cum reiese din certificatul de autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici în 
calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 75—100 €
Dimensiuni: 17,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 025

George Enescu, scrisoare din partea Micăi Salabert cu ocazia premierei „Oedipe”, 1936

Scrisoare olografă adresată lui George Enescu din partea Micăi Salabert, româncă aflată la Paris, soția lui Francis Salabert, directorul 
Editurii Salabert către care George Enescu își vânduse drepturile de autor. Prin această scrisoare, Mica îl felicită pe George pentru uriașul 
succes de care se bucurase premiera operei „Oedipe” și îl invită, alături de Maruca, la masă. Totodată, îi propune o colaborare cu soțul ei, 
precum și organizarea unui eveniment la care să fie prezente personalități ale lumii muzicale pentru a sărbătorii încă o dată „Oedipe”.

Textul este redactat în limba franceză, cu cerneală neagră, recto-verso, pe o coală ce cuprinde adresa în antet. Scrisoarea este datată 17 
Mai 1936 și semnată în final.

Obiectul provine din colecția Romeo Drăghici și a 
aparținut lui George Enescu, așa cum reiese din 
certificatul de autenticitate, emis în anul 1974 de 
Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar 
al compozitorului.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 26,5×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 023

George Enescu, scrisoare olografă de la Eufrosina Attanassiu

Scrisoare trimisă din partea Eufrosinei Attanassiu, medic, o apropiată a familiei, adresată tânărului George Enescu prin care îl felicită 
pentru laudele pe care le primise în ziarele germane și îl complimentează pentru caligrafia ce o folosise în scrisoarea în limba germană 
ce i-o trimisese anterior. Textul este redactat în limba română, cu cerneală neagră, recto-verso pe două file veline, fiind semnată în final.

Obiectul provine din colecția Romeo Drăghici și a 
aparținut lui George Enescu, așa cum reiese din 
certificatul de autenticitate, emis în anul 1974 de 
Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar 
al compozitorului

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 029

Maruca Cantacuzino, fotografie de epocă, atelier F. Mandy

Fotografie de epocă ce o înfățișează pe Maria Tescanu Rosetti, cunoscută 
mai curând sub numele de Maruca Cantacuzino, după căsătoria cu Mihail G. 
Cantacuzino.

Atelier fotografic Franz Mandy, București.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 32×23 \ 18,5×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 030

Maruca Cantacuzino, corespondență cu gr. Alexandru Averescu, 1917-1918

Arhiva corespondenței dintre Maruca Cantacuzino și gr. Alexandru 
Averescu. Arhiva cuprinde 37 de scrisori, bilete și telegrame dactilografiate. 
Corespondența este alcătuită din 32 de scrisori trimise de Maruca prietenului 
său generalul Averescu, 4 scrisori de la generalul Averescu către Maruca și un 
bilet ce menționează o carte poștală trimisă de Maruca lui Zoe Șuțu. Scrisorile 
sunt datate în perioada anilor 1917-1918.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George 
Enescu, așa cum reiese din certificatul de autenticitate, emis în anul 1974 
de Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni:  31×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 026

George și Costache Enescu, două scrisori din partea guvernantei Lydie Cèdre, 1891

George Enescu, scrisoare primită din partea guvernantei Lydie Cèdre, prin care îi ura felicitări cu ocazia sărbătorilor pascale și pentru 
Sfântul Gheorghe. Aceasta îl anunță că a aflat de succesul de care se bucură și de reușitele sale de la Costache Enescu, tatăl său, fiind 
foarte fericită de ceea ce i se întâmplă. Aceasta îl pune la curent cu situația în care a ajuns să fie guvernanta a două tinere din Muntenegru 
care sunt mult mai puțin docile decât fusese George. Scrisoarea cuprindea și un cadou pentru George, respectiv o serie de timbre, Lydie 
menționând în text că speră ca acestea să fie pe placul tânărului.
Textul este redactat în limba franceză, cu cerneală violet, recto-verso, pe două coli veline, fiind datată „Cannes, 1 Mai 1891” și semnată în 
final, unde a fost redactată și adresa la care Enescu îi putea coresponda.

Scrisoare trimisă de către guvernanta Lydie Cèdre către Costache Enescu, tatăl compozitorului George Enescu. Scrisoarea a fost trimisă 
în ziua anterioară unui concert, pentru a le da părinților lui George detalii despre starea acestuia. Lydie îi anunță că acesta continuă 
studiul într-o manieră satisfăcătoare, bucurându-se de diverse activități în timpul liber. Familia este anunțată de faptul că domnul Getrich 
a găsit un profesor de gimnastică ce vorbește românește. Scrisoarea cuprindea și o fotografie cu George alături de Lydie Cèdre în fața 
Conservatorului din Viena.
Textul a fost redactat în limba franceză, cu cerneală neagră, recto-verso, pe două coli veline, fiind semnată în final.

În 1888, când George Enescu a început studiile la Viena, acesta a fost încredințat în grija domnișoarei Lydie Cèdre, care a reprezentat un 
real suport și o adevărată influență pentru educația tânărului aflat la o vârstă fragedă, astfel că cei patru corespondau frecvent. 

Obiectul provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George Enescu, 
așa cum reiese din certificatul de autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici 
în calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17,5×11 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 027

George Enescu, scrisoare olografă din partea lui P. G. Ghica, 1901

Scrisoare adresată „maestrului George Enescu” din partea 
politicianului P. G. Ghica prin care îi mulțumește compozitorului pentru 
invitația la dineul familial din 14 Mai, extinzând invitația cu propunerea 
de a susține un concert în cadrul dineului.

Textul este redactat în limba franceză, cu cerneală neagră, pe o coală 
velină cu antetul „Légation de Roumanie en France”. Scrisoarea este 
datată Paris, 11 Mai 1901 și semnată în final. Aceasta vine însoțită de 
plicul original în care a fost expediată, pe care apare instrucțiunea de 
predare personală compozitorului.

Obiectul provine din colecția Romeo Drăghici, și au aparținut lui George 
Enescu, așa cum reiese din certificatul de autenticitate, emis în anul 1974 
de Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18×11 / 9×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 028

 Maruca Cantacuzino, scrisoare către Petre Constantinescu-Iași, 1946

Maruca Cantacuzino, scrisoare olografă adresată ministrului propagandei, Petre Constantinescu-Iași, prin care îl pune la curent cu 
situația în care atât ea, cât și George Enescu, sunt supuși la „nenumărate demersuri și pierdere de timp și energie” deoarece nu le sunt 
recunoscute unele „drepturi necontestabile”, referitor la plecarea din țară a celor doi. Scrisoarea păstrează sentimentele de neplăcere ale 
întregii famili Enescu.

Textul este redactat cu cerneală albastră, în limba română, recto-verso pe o coală dictando, fiind semnată și datată în final Maria 
Cantacuzino G. Enescu, 1946.
Scrisoarea se păstrează alături de plicul original în care a fost expediată.

Obiectul provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui 
George Enescu, așa cum reiese din certificatul de autenticitate, 
emis în anul 1974 de Romeo Drăghici în calitate de executor 
testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 27×20,5 / 11×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 031 

Constantin Rosetti Tescanu, pașaport de călătorie, 1857

Pașaportul de călătorie al lui Constantin Rosetti Tescanu, bunicul Marucăi 
Cantacuzino. Pașaportul a fost folosit de către acesta în timpul călătoriei sale 
la Viena, unde pleca împreună cu însoțitorul său Vasile Georgian, pentru 
afaceri de familie. Pașaportul a fost eliberat la 20 Iunie/2 Iulie 1857 și permitea 
trecerea prin Valahia.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George 
Enescu, așa cum reiese din certificatul de autenticitate, emis în anul 1974 
de Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 42×52,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 032

George Enescu, corespondență din partea Garnizoanei Sinaia, 1944

Corespondență din partea Garnizoanei Sinaia către George Enescu prin care erau 
solicitate unele clarificări legate de perioada istorică respectivă. 

Corespondența este redactată cu cerneală albastră, în limba română, pe o coală 
velină cu antetul garnizoanei, fiind datată 14 Mai 1944 și semnată în final de către 
comandantul garnizoanei.

Vila Luminiș era locuința lui George Enescu pentru creație, pentru o perioadă 
scurtă în fiecare an. Aici erau organizate frecvent concerte private alături de diverși 
membrii ai Societății Compozitorilor Români. În 1946, George Enescu donează 
vila statului român, aceasta devenind așezământ cultural de odihnă pentru artiști.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George 
Enescu, așa cum reiese din certificatul de autenticitate, emis în anul 1974 
de Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19,5×14,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 033

Autorizație de înmormântare semnată de Costache Enescu

Certificat de înmormântare completat și semnat olograf de primarul comunei 
Cordăreni din județul Dorohoi Costache Enescu, tatăl compozitorului George 
Enescu.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George Enescu, așa 
cum reiese din certificatul de autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici 
în calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 23×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 034

Proces-verbal privind vânzarea unui teren de către Ateneul Român, 1887

Proces-verbal privind încheierea licitației publice pentru vânzarea unei suprafețe de teren din strada Mercur [în prezent Strada 
Arthur Verona], teren aflat în proprietatea Ateneului Român. Câștigătorul licitație a fost I. Olmazu care a adjudecat terenul 

pentru suma de  60.000 de lei. În prezentul proces-verbal cumpărătorul a încuviințat să suporte cheltuielile de înregistrare și de 
legalizarea a actului de vânzare. Totodată, este consemnat și faptul că membrii din conducerea Ateneului Român au convenit la 
propunerea domnului I. Olmazu de a depune o arvună în valoare de 10.000 de lei până la achitarea întregii sume. 

În momentul în care cumpărătorul va achita și restul sumei, respectiv 50.000 de lei, vor fi întocmite și actele de vânzare, precum și 
cele de legalizare a vânzării. Procesul verbal a fost încheiat în ziua de 12 Martie 1887 și este semnat de către membrii comitetului de 
conducere al Ateneului Român: N. Kretzulescu, președintele Ateneului, C. Esarcu și P. S. Aurelian vicepreședinții, Gr. N. Mano și 
C. Stăncescu secretari, Gheorghe M. Tattarescu casier, gr.  Ioan Em. Florescu și de către cumpărătorul I. Olmazu. Documentul a fost 
redactat olograf, cu cerneală neagră, pe o singură filă, doar recto.

Alături de procesul verbal întocmit de către comitetul de conducere avem și declarația privind confirmarea primirii celor 10.000 de lei, 
pe care I. Olmazu i-a depus într-o recipisă la Casa de Depuneri și Consemnațiuni ca arvună, restul sumei urmând a fi depus la aceeași 
instituție, urmând ca proprietarul să facă dovada depunerii înainte de a intra în posesia proprietății. Documentul este semnat olograf 
la final de către N. Kretzulescu, C. Esarcu, I. Em. Florescu. Acesta a fost întocmit la 12 Martie 1887. Documentul a fost redactat 
olograf cu cerneală violet, pe o singură filă, doar recto.

Broșură cu Statutele membrilor Ateneului Român care cuprinde și Regulamentul Interior, tipărită de tipografia lui F. Goble Fii.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 32×21,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 035

Nicola Jacobson, Valses, partitură dedicată principelui Alexandru 
Dimitrie Ghica, 1837

Valses pour le piano-forte composées a l'occasion de la fête du 14 
Octobre 1837 et dediées AS.A.S. le Prince Régnant de Valachie par 
Nicolas Jacobson, București, Fred. Walraum.

Partitură dedicată domnitorului regulamentar Alexandru Dimitrie 
Ghica, cu ocazia aniversării a trei ani de la urcare pe tronul Țării 
Românești, eveniment ce a avut loc în ziua de 14 Octombrie în anul 
1834.

LOT | 036

Georges Enesco, Sonate Op. 2, cu dedicația olografă  a lui George Enescu

Georges Enesco, Sonate Op. 2 pour pian et violon, Paris, Enoch & Co, 1914, 47 p.
Partitura cuprinde o dedicație olografă a lui George Enescu și un mic portret în tuș al compozitorului atașat ulterior pe pagina de gardă.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni:  35×27 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 038

Ionel Fernic, două partituri, cu dedicație

Ionel Fernic, Strunește-ți lăuta bătrâne! romanță pentru voce și pian, București, Editura Eșanu. Partitura poartă dedicația olografă 
a compozitorului oferită amicului său Emil Florescu.

Balada Crucei de Mesteacăn. Romanță, versuri de Ion Sân-Giorgiu și muzică de Ionel Fernic, București, Editura Librăriei Ticui I. 
Eșanu.

Fiind îndrumat către o carieră de inginer, Ionel Fernic a 
ales să nu își abandoneze pasiunea pentru artă și muzică, 
pe care o descoperise încă de timpuri, luând lecții de chitară 
și pian. Acesta a urmat cursurile de artă dramatică la 
Conservatorul din București. Prima sa piesă compusă a fost 
Cruce albă de mesteacăn, a cărei muzică a Compus-o în 
timpul stagiului militar. După obținerea brevetului de pilot 
în anul 1935, se va îndrepta și către parașutism, participând 
chiar și la mitinguri aviatice.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni:  32×24 \ 32×24,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 037

Șapte partituri românești

I. Mia Braia, Sub o fereastră, doi copii...Poveste de Crăciun, tango, 
muzică și text Petre Andreescu, Bucureștvi, Armonia.
II. Pocnind din bici pe lângă boi, romanță de Vespasian Vasilescu, 
versuri de George Coșbuc, aranajate de A. Mureșanu, București, 
Editura Librăriei Eșanu.
III. Ioana Radu, Te aștept pe-acelaș drum, vals-romanță, muzică 
de Aurel Maxiny, pe o poesie de Harry Negrin, București, Editura 
Muzicală Ștefan Kirețescu.
IV. Lacrimile Senoritei, passo-doble, text Luciana Delescu, 
muzică Eugen Teger, București.
V. Romanța unui basm de amor, text de Puiu Maximilian, muzică 
de Anghel Midescu/ Să bem, foxtrot-marsch, text și muzică de 
Anghel Midescu, București, Editura Țicu I. Eșanu.
VI. Serenada Somnoroase Păsărele pentru voce și pian, versuri de 
M. Eminescu și muzică de George Popescu, București.
VII. Hora Unirii Basarabiei și a țărilor surori la patria mamă de 
Argentina și Maior V. Iacobescu.

Valoare estimativă: 100—150 €
Dimensiuni: 33,5×25,3 / 24×26,5 / 34×27 / 33 ×24 \ 
31×21,5 \ 32×24 \ 30×24 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 70,00 €

Valoare estimativă:  150—300 €
Dimensiuni: 23×30,7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 039

Constantin Vasiliu, manuscrisul partiturii Ciocârlia + corespondența primită 
de la Boosey & Hawkes, 1975

Manuscrisul partiturii „Ciocârlia” aranjament pentru vioară și pian realizat de 
Constantin Vasiliu după piesa lui Dinicu Grigoraș. Manuscrisul a fost redactat 
cu cerneală albastră, recto-verso pe 6 file.
Manuscrisul a fost trimis de către Constantin Vasiliu companiei engleze de 
muzică Boosey & Hawkes pentru a fi inclusă într-unul din cataloagele editate 
de către aceștia.
Alături de manuscris regăsim un bilet și o scrisoare ce au fost trimise lui 
Constantin Vasiliu. Biletul confirmă primirea manuscrisului de către 
compania de muzică Boosey & Hawkes.
Cea de-a doua scrisoare reprezintă răspunsul dat lui Constantin Vasiliu 
după examinarea partiturii, care a fost unul negativ, aceasta fiind înapoiată 
proprietarului. Scrisoarea este datată 19 Februarie 1975 și este semnată 
olograf de către Martin Hall directorul companiei. 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 31×24 / 9,7×14,5 / 25,5×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 040

Dimitrie Dinicu, dedicație muzicală

Filă manuscris ce cuprinde o dedicație muzicală ce reprezintă un fragment dintr-o 
partitură de Beethoven, redactată de către muzicianul Dimitrie Dinicu, ce semnează 
în final. Fragmentul a fost oferită de către Dimitrie Dinicu tinerei Jeanne Arsène 
Henry, fiica lui Charles Arsène Henry, ministrul plenipotențiar al Franței în 
România, în perioada 1897 - 1904, cei doi având șansa de a se cunoaște în timpul 
seratelor muzicale organizate de regina Elisabeta.

Valoare estimativă: 250—350 €
Dimensiuni: 17×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 041

Jacques Thibaud, dedicație muzicală, 1903

Filă manuscris ce cuprtvinde o dedicație muzicală care reprezintă un fragment din 
partitura Sarabande compusă de Johann Sebastian Bach. Aceasta a fost redactată de 
violonistul francez Jacques Thibaud și oferită în dar tinerei Jeanne Arsène Henry, fiica 
lui Charles Arsène Henry, ministrul plenipotențiar al Franței în România, în perioada 
1897 - 1904.

Sub portativ regăsim dedicația olografă a violonistrului „Ma premierè visite a Bucarest 
ma madame l'envie d'y recevoir le plus tôt posible”, datată București 23-28 Mai 1903.

Textul a fost redactat olograf, cu cerneală neagră, pe o singură filă doar recto.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 17×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 042

Yehudi Menuhin, scrisoare către David Curtis, 1982

Yehudi Menuhin aflat într-un turneu între Leipzig, San Francisco și China, îi trimite o scurtă scrisoare prietenului său, David Curtis, 
mulțumindu-i pentru biografia pe care au scris-o împreună, în special pentru modul în care a descris relația cu maestrul său George 
Enescu. Menuhin îi mărturisește încântarea sa legată de aspectele pe care autorul le surprinde, pe care nici chiar el nu le-a sesizat în 
tot parcursul său. Violonistul ține să facă o corecție foarte mică  cu privire la afirmația „il ne s'est pas passionne pour Paganini”, pe 
care acesta o neagă, ținând să menționeze că pasiunea sa pentru Paganini a fost influențată de însuși profesorul său, George Enescu, 
care l-a încurajat să cânte întregul concert în D Major al lui Paganini. Totodată, Menuhin ține să menționeze faptul că Enescu îl 
admira pe Paganini mai multe decât o făcea chiar el.

Scrisoarea este alcătuită din două file dactilografiate, ultima fiind semnată olograf de Yehudi Menuhin. Aceasta este datată 15 
Octombrie 1982.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 25×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 043

Yehudi Menuhin, scrisoare către George Magherescu, 1985

Scrisoare trimisă de violonistul Yehudi Menuhin, prietenului 
său George Magherescu, prin care îi mulțumește pentru 
ultimele scrisori, transmițându-i, totodată, cele mai calde urări 
cu ocazia noului an. Scrisoarea este dactilografiată și semnată 
olograf la final. Scrisoarea este datată 31 Decembrie 1985.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 044

Yehudi Menuhin, două fotografii de epocă

Două fotografii de epocă ce-l surprind pe violonistul 
Yehudi Menuhin în timpul unor vizite în România. Una 
dintre fotografii îl înfățișează pe acesta la Conservatorul 
din București, alături de generalul Gheorghe Manoliu, 
Florin Eftimiu și violonistul Ștefan Gheorghiu. Aceasta 
din urmă a fost realizată în jurul anului 1971.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 12,5×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 045

Yehudi Menuhin, fotografie de familie cu dedicație către doamna 
Petre Constantinescu-Iași

Fotografie de familie ce-l înfățișează pe Yehudi Menuhin alături de 
soția sa Nola Ruby Nicholas și de cei doi copii ai celor doi. Fotografia 
poartă în parte inferioară dedicația violonistului, oferită doamnei 
Petre Constantinescu-Iași, care este datată 18 Mai 1946.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 23,5×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 046

Yehudi Menuhin, fotografie semnată olograf + volum cu dedicație

Fotografie ce-l înfățișează pe violonistul american Yehudi Menuhin (1916-1999) la senectute. 
Fotografia poartă semnătură olografă a violonistului.

Yehudi Menuhin, Curtis W. Davis, The music of Man, Toronto, New York, London, Sydney, 
Methuen, 320 p. Volumul poartă dedicația olografă a lui Curtis W. Davis, datată 1980.

LOT | 047

Yehudi Menuhin în timpul unui concert, fotografie cu semnătură 
olografă, 1969

Fotografie de epocă în care este surprins violonistul Yehudi 
Menuhin, cântând la vioară în timpul unui concert. Fotografia poartă 
semnătura olografă a violonistului, realizată cu cerneală albastră 
și datată Ianuarie 1969.

Atelier fotografic necunoscut.
Piesa se păstrează într-o ramă contemporană.

Valoare estimativă: 100—250 €
Dimensiuni: 19×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €

LOT | 048

Yehudi Menuhin și soția sa, Diana Gould, fotografii și autograf

Fotografie care îl înfățișează pe violonistul Yehudi Menuhin ținând în mână 
arcușul viorii sale.
Atelier fotografic necunocut, cca. 1945.
Fotografie care o înfățișează pe balerina Diana Gould, cea de-a doua soție a 
violonistului Yehudi Menuhin.
Atelier fotografic necunocut, cca. 1985.
Bilet cu o dedicație olografă semnată olograf de ambii membri ai cuplului, fiind 
datată 1993.
Piesele se păstrează într-o ramă contemporană.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 23,5×18,5 / 23,5×19 / 18,5×18,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 049

George Enescu alături de Yehudi Menuhin, fotografie de epocă

Fotografie de epocă ce-l înfățișează pe George Enescu, discutând 
cu elevul său Yehudi Menuhin. Cei doi sunt surprinși în sufrageria 
vilei compozitorului de la Sinaia.

Atelier fotografic necunoscut, cca. 1950.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George 
Enescu, așa cum reiese din certificatul de autenticitate, emis 
în anul 1974 de Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar 
al compozitorului.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 5,5×7,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Valoare estimativă: 90—180 €
Dimensiuni: 15×10,5 / 26×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 60,00 €
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LOT | 054

Yehudi Menuhin, Theme and Variations, 1972, cu autograf

Yehudi Menuhin, Theme and Variations, London, Heinemann, 1972, XII 
+ 192 p., cu numeroase reproduceri fotografice în afara textului.

Pe forzațul volumului regăsim autograful violonistului Yehudi Menuhin.
Legătură originală de editură, ce păstrează supracoperta aferentă.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 22,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €

LOT | 050

George Enescu, Yehudi Menuhin și Emanoil Ciomac, 
fotografie de epocă 

Fotografie de epocă ce-i înfățișează pe compozitorul 
George Enescu, violonistul Yehudi Menuhin și pe 
muzicologul care a tradus libretul operei Oedipe, 
Emanoil Ciomac. Cei trei sunt surprinși în locuința 
maestrului român.

Atelier fotografic necunoscut.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut 
lui George Enescu, așa cum reiese din certificatul de 
autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici în 
calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă:  300—600 €
Dimensiuni: 6,5×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 051

Jean de Bonnedon, Verba et Voces, exemplar bibliofil cu dedicație către Maruca 
Cantacuzino

Jean de Bonnedon, Verba et Voces, Paris, 1914, 116 p.
La începutul lucrării regăsim dedicația olografă a autorului oferită Marucăi Cantacuzino, 
fiind datată 1914.

Exemplar bibliofil tras pe hârtie arches într-o serie de 500 de exemplare numeroate de 
către autor. Exemplarul de față poartă numărul 1 și semnătura olografă a autorului.
Legătură de epocă din pergamentv (piele de vițel nenăscut.

LOT | 052

Yehudi Menuhin, Kunst als Hoffnung fur die Menschheit, 
cu autograf

Yehudi Menuhin, Kunst als Hoffnung fur die 
Menschheit, Piper München, Schott Mainz, 228 
p., cu numeroase reproduceri fotografice în afara textului.

Volumul poartă pe pagina de gardă autograful lui Yehudi 
Menuhin datată Februarie 1997.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 19×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €

Valoare estimativă:  120—250 €
Dimensiuni: 13,5×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €

LOT | 053

Yehudi Menuhin, bilet cu autograf + volum semnat de Jeremy Menuhin

Yehudi Menuhin, Lesen & Hören 01.Leben Und Musik de großen Geigers. Mit dem besten aus der ZEIT, 
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, 2006, 64 p.

Volumul poartă pe pagina de titlu, semnătura olografă a lui Jeremy Menuhin.
Bilet cu fotografia violonistului Yehudi Menuhin, sub care regăsim autograful acestuia.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni:  22×13,5; 15×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €



28George Enescu - Univers și Creație George Enescu - Univers și Creație29

LOT | 055

Yehudi Menuhin, Unfinished Journey, cu dedicație 
olografă

Yehudi Menuhin, Unfinished Journey, 
London, Macdonald and Jane's, 1977, XVII + 393 p., 
cu numeroase reproduceri fotografice în afara 
textului.

Volumul poartă pe forzaț semnătura olografă a 
violonistului Yehudi Menuhin.

Legătură originală de editură din pergamoid, ce 
păstrează supracoperta aferentă.

Valoare estimativă:  100—200 €
Dimensiuni: 24×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €

LOT | 057

George Enescu alături de George Georgescu, fotografie de epoc

Fotografie de epocă în care sunt imortalizați compozitorul George 
Enescu alături de dirijorul George Georgescu, în fața unei săli de 
spectacole.

Atelier fotografic necunoscut.

George Georgescu a fost unul dintre muzicienii români cu un talent 
înnăscut, ce a învățat de unul singur să cânte la vioară. A urmat 
cursurile Conservatorului din București, unde a studiat violoncelul. A 
plecat să-și continue studiile în Berlin, desăvârșindu-și abilitățile de 
violoncelist pe care le-a pus în valoare în cadrul concertelor pe care 
le susținea alături de cvartetul de coarde din care făcea parte alături 
de Henri Marteau, Licco Amar și de profesorul său, Hugo Becker. 
În urma unui accident suferit, acesta a fost nevoit să abandoneze 
violoncelul, dar acest lucru nu l-a descurajat deoarece a îmbrățișat 
cariera de dirijor, debutând pe scenele din Berlin. Întors în țară după 
sfârșitul Primului Război Mondial va deveni dirijorul Orchestrei 
Filarmonicii din București, alături de care a susținut concerte 
remarcabile atât în țară, cât și în afara ei. George Georgescu a fost 
unul dintre cei mai importanți promotori ai compozitorilor români, 
ale căror compoziții le-a prezentat ori de câte ori avea ocazia într-o 
primă audiție.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 8,5×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 058

George Enescu, fotografie de epocă, atelier Julietta

Fotografie de epocă ce îl înfățișează pe compozitorul George Enescu.
Atelier fotografic, Julietta, București, cca. 1942.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut 
lui George Enescu, așa cum reiese din certificatul de 
autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici în 
calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 8×5,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 059

George Enescu în mulțime, fotografie de epocăvi

Fotografie de epocă ce îl surprinde pe George Enescu 
părăsind o sală de spectacol, înconjurat de mulțime.

Atelier fotografic necunoscut, cca. 1945.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici, și a aparținut 
lui George Enescu, așa cum reiese din certificatul 
de autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici în 
calitate de executor testamentar al compozitorului.
Legătură originală de editură.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 6×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 056

Yehudi Menuhin, William Primrose, Violin and Viola, 
cu dedicație

Yehudi Menuhin and Eilliam Primrose, Violin and 
Viola, London, Macdonald and Jane's, 1976, XIII + 250 
p., cu reproduceri fotografice în afara textului.

Volumul poartă dedicația olografă a Yehudi Menuhin, 
datată 1977.

Legătură originală de editură din pergamoid, ce păstrează 
supracoperta aferentă.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 22,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €
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LOT | 061

George Enescu, fotografie tip carte poștală semnată 
olograf, atelier Carol Barasch

Fotografie tip carte poștală ce-l surprinde pe violonistul 
George Enescu în timpul unui recital la vioară. Fotografia 
poartă pe recto semnătura olografă a lui George Enescu.

Atelier fotografic Carol Barasch, București.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 060

George Enescu, Zeno Vancea și Johanna Martzy, 
fotografie de epocă, cca. 1945

Fotografie de grup în care îl regăsim pe compozitorul 
George Enescu alături de doi dintre elevii săi și anume: 
violonista Johanna Martzy și compozitorul Zeno 
Vancea.

Atelier fotografic necunoscut, cca. 1945 .

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 062

George Enescu în mijlocul mulțimii, fotografie tip carte poștală

Fotografie tip carte poștală ce-l surpinde pe violonistul și compozitorul 
român George Enescu înconjurat de o mulțime de oameni.

Atelier fotografic necunoscut.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 063

Ultima fotografie a lui George Enescu, 1955

Ultima fotografie în viață a lui George Enescu. Fotografia a fost realizată la 
Paris undeva în primele zile ale lunii Mai în anul 1955. Compozitorul român 
este surprins pe patul de moarte alături de câinele său Mutzerli, care i-a 
vegheat ultimele clipe. Compozitorul avea să se stingă din viață în ziua de 4 
Mai 1955

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 12×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 064

George Enescu și David Oistrah la repetiție, 1945, 
fotografie

Fotografie de epocă ce îl surprinde pe compozitorul 
român George Enescu, alături de violonistul rus Davis 
Oistrah în timpul unei repetiții. Fotografia fost realizată 
în timpul vizitei celor doi în țară în 1945, aceștia urmau să 
susțină un concert la Sala Dalles.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut 
lui George Enescu, așa cum reiese din certificatul 
de autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici în 
calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17×26 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 066

George Enescu, corespondență către mama sa, 1905 - Piesă rară

Carte poștală ilustrată trimisă de tânărul George Enescu, aflat 
la Paris, către mama sa, Maria Enescu, aflată la Mihăileni. Prin 
această corespondență, George își anunța mama de faptul că 
urmează să meargă la castelul Peleș, unde va sta o săptămână, ca 
apoi să se întoarcă acasă, acesta rugând-o să scrie îi la Peleș.  

Cartea poștală este redactată pe recto în limba română, cu cerneală 
neagră, pe verso fiind notate doar adresa și destinatarul. Textul 
păstrează tonul afectiv și politicos în adresarea către mamă, 
fiind semnat în final cu apelativul pe care îl folosea frecvent în 
corespondența cu aceasta, respectiv Ghiț-Ghiț-Ghiț. Conform 
ștampilei poștei, cartea poștală a ajuns la destinație în 29 Iulie 1905.

Probabil Sâmbătă ori Duminică seara, la Sinaia o să fiu, ca pe 
Miercuri, o să stau acolo o săptămână, până ce pleacă M.S. Regina, 
și atunci, mamă, mă duc acasa. Mata să nu-mi mai scrii aici, ci 
la Castelul Peleș, Sinaia, și numai de Marți ce vine, că eu de-abia 
Miercuri’s acolo. Eu ți-oi da noutăți tot timpul. Chef bun și veselie 
multă.

Ghiț-Ghiț-Ghiț

Valoare estimativă: 350—750 €
Dimensiuni: 9×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €

LOT | 065

Monumentul Barbu Știrbei, fotografie cu autograful 
lui George Enescu

Fotografie a monumentului Barbu Știrbei, realizat 
de sculptorul francez Jean-Jules-Antoine Lecomte 
du Nouÿ din Craiova su semnătura olografă a 
compozitorului român George Enescu realizată cu 
cerneală albastră, cca. 1945.

Valoare estimativă:  250—450 €
Dimensiuni: 18×23,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 067

George Enescu, corespondență către un prieten, 1937

Scrisoare olografă trimisă de compozitorul George Enescu prin care îi mulțumea unui prieten pentru „maniera emoționantă” în 
care a vorbit despre el și despre muzica românească. Scrisoarea păstrează tonul foarte politicos și recunoscător al compozitorului, 
încheindu-se cu sintagma: „vă mulțumesc încă o dată din adâncul inimii mele și sunt întotdeauna fidel prieten al dumneavoastră”.

Textul este redactat cu cerneală neagră, în limba franceză, recto-verso, pe o coală velină, fiind datat 11 Iulie 1937 și semnat în final. 

Valoare estimativă:  300—600 €
Dimensiuni: 17×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 068

George Enescu, corespondență către Robert Brussel, 1936

Scrisoare pneumatică expediată de către compozitorul român George Enescu, către criticul muzical francez Robert Brussel prin care 
îi mulțumește pentru telegrama amicală expediată anterior în perioada în care fusese în România, fiind abia revenit în Franța. Îl 
anunță de faptul că avea planificată o călătorie în America pentru o lună, ceea ce îl împiedică să îi facă o vizită. Scrisoarea păstrează 
un ton foarte politicos și amical, încheindu-se cu sintagma: „salutările mele fidele și recunoscătoare”.

Textul este redactat în limba franceză, cu cerneală neagră, fiind semnat, din lipsă de spațiu, în colțul din stanga-sus și datat la 
început 20 Decembrie 1936. 

Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 14,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 071

George Enescu, corespondență pneumatică pentru un coleg muzician, 1931 

George Enescu, scrisoare pneumatică trimisă de compozitorul George Enescu către 
SanMalo, coleg muzician, prin care îi propune se țină repetiția la locuința sa din rue de 
Clichy, urmând ca ulterior să se deplaseze spre locuința acestuia din strada Dequinesc. 
Scrisoarea păstrează un ton foarte politicos, încheindu-se cu sintagma „cu sentimentele 
mele foarte devotate, în așteptare”.

Textul este redactat în limba franceză cu cerneală neagră, pe o coală, fiind datat la început 
20 Iulie 1931 și semnat olograf în final. 

LOT | 069

Carnet cu dedicația lui George Enescu, 1929

Carnet de notițe pentru birou ce cuprinde pe prima filă, 
dedicația olografă a lui George Enescu.

„În amintirea concertului de la 10 Decembrie 1929, cu recunoștință. 
George Enescu”

Carnetul este îmbrăcat în piele decorată cu simbolul heraldic 
fleur de lis.

Valoare estimativă:  500—1.000 €
Dimensiuni: 8×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 14,5×11 / 22×17,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 070

George Enescu, scrisoare olografă referitoare la un concert privat, 1900 + fotografie cu un clișeu original

George Enescu, scrisoare olografă către o doamnă din înalta societate care l-a invitat să susțină un concert privat 
în casa ei, urmând să modifice data ulterior. Enescu îi scrie și confirmă data, păstrând un ton foarte politicos.

Textul este redactat în limba franceză, cu cerneală neagră pe o singură față 
a unei coli veline îndoite, fiind semnat olograf în final și datat la început 
2 Ianuarie 1900.

Fotografie ce-l înfățișează pe George Enescu. Fotografia a fost realizată 
în anul 1959 cu un clișeu original care datează din anul 1954, în care 
compozitorul este surprins la masa de lucru, compunând.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 17×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 073

George Enescu, scrisoare de intenție pentru 10 concerte aniversare, 1931 + fotografie după un clișeu original

Ciorna cererii redactate de compozitorul George Enescu prin care solicita organizarea a 10 concerte de 
vioară aniversare la București în sala Ateneului Român, cu ocazia jubileului de 50 de ani, eveniment pentru 

care se oferea să plătească 15.000 de lei pentru fiecare dintre cele șapte concerte cu bilete obișnuite și 10.000 de 
lei pentru fiecare dintre cele trei concerte cu bilete populare.

Cererea dactilografiată este semnată olograf în final de către compozitor, 
urmată de mențiunea „la Dl. A. H. Cohen” și adresa acestuia, semn că 
această ciornă îi fusese trimisă impresarului pentru verificare. În colțul 
din dreapta sus apare adnotarea „Total lei: 135.000”. Adnotarea este 
încercuită, iar alte sintagme din cadrul textului dactilografiat sunt 
subliniate. Cererea este datată 3 Septembrie 1931.

Fotografie ce-l înfățișează pe compozitorul și violonistul George Enescu. 
Fotografia a fost realizată în anul 1984 cu un clișeu original realizat la 
New York în anul 1948, în care George Enescu pozează sprijinit într-un cot.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 23×20,5 / 20×23,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 072

George Enescu, fișă de interviu cu răspunsuri olografe, 1947 - Piesă inedită

Fișă de interviu cu patru întrebări adresată compozitorului român George Enescu, în cadrul căreia acesta răspunde pe scurt. 
Întrebările puse urmăresc, mai degrabă, răspunsuri generale, astfel aflăm că vocația lui Enescu a luat naștere când el avea 4 

ani sau că de la 5 ani, când i s-a oferit un pian, a început să compună și a rămas compozitor. Aflăm că după România, „țara mea”, 
Franța i-a fost a doua patrie. Discursul a fost îndreptat și asupra amintirilor muzicale preferate: „Poema Română”, „La Colonne”, 

„Simfonia nr. I” în 1906 și premiera operei „Oedipe” în 1936, dar și asupra lucrărilor pe care Enescu preferă să le interpreteze: „nu-
mi place să interpretez decât muzică bună”. În răspunsuri, Enescu oferă de două ori o informație revelatoare pentru imaginea 
sa: preferința pentru compoziție în defavoarea cântatului - „am început să compun și am rămas compozitor” (sintagmă în care 
cuvintele „să compun” și „compozitor” sunt subliniate) și „compun aproape tot timpul”

Întrebările au fost redactate în limba franceză, cu scris caligrafic, cu cerneală neagră pe o coală velină, lăsând spațiu pentru 
răspunsurile compozitorului care au fost redactate în limba franceză, cu cerneală neagră. Fișa este semnată olograf de către 
compozitor la finalul ultimului răspuns, alături se află și data, respectiv 1947. Aceasta nu a fost niciodată publicată. 

1. La ce vârstă ați simțit că ia naștere vocația dumneavoastră?
G.E.: La 4 ani.
2. Era unică? Cât timp ați consacrat viorii în tinerețe, dar astăzi?
G.E.: Cât mai puțin viorii, instrument expresiv, dar limitat. La 5 ani mi s-a dăruit un pian; de atunci am început să compun și am rămas 
compozitor.
3. Care este țara care vă atrage cel mai mult și care este cea mai frumoasă amintire muzicală?
G.E.: După țara mea, Franța este cea de-a doua mea patrie.
Cele mai frumoase amintiri: Poema mea Română, La Colonne (1898), Simfonia mea nr. I în 1906, „Oedipe” a mea la Operă (1936).
4. Care sunt lucrările pe care preferați să le interpretați și pentru ce rațiune? Care este „violon d’Ingres” al dumneavoastră.
G.E.: Nu-mi place să interpretez decât muzică bună și nu am timp, deoarece compun aproape tot timpul, să am un „hobby”.

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 27×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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LOT | 074

Programul fetivității de final de an, cu semnătura lui George Enescu, 1922

Programul festivității de final  a anului școlar 1921-1922 organizată de 
Conservatorul de Muzică și Declamațiune din Iași ce cuprinde semnătura olografă 
a compozitorului George Enescu realizată cu cerneală neagră pe verso-ul paginii 
dactilografiate.

Școala Națională de Arte Frumoase din Iași a primit în anul 1907 secția de teoria 
muzicii, alături de cele de canto, instrumente și artă dramatică. În perioada 
1917-1918, George Enescu a devenit directorul onorific al Conservatorului. În 1931, 
Conservatorul și Școala de Arte Frumoase au fost ridicate la rangul de Academie 
prin decretul emis de Nicolae Iorga, aflat în funcția de Președinte al Consiliului 
de Miniștrii. În același an, George Enescu a acceptat propunerea ca Academia de 
Muzică și Artă dramatică din Iași să-i poarte numele și a fost numit, la inițiativa 
corpului profesoral, rector de onoare pe viață.

Valoare estimativă:  300—600 €
Dimensiuni: 34×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 075

George Enescu, 25 de ani de la înființarea Filarmonicii, 3 coli de timbre cu semnătura olografă a lui George Enescu și Yehudi 
Menuhin

25 de ani de la înființarea Filarmonicii „George Enescu”, trei coli de timbre, emise în 1946 ce cuprind ca fundal partitura Rapsodiei a 
II-a Română:

I. Coală cu 16 timbre dantelate ale emisiunii de mărci poștale „Filarmonica București XXV” cu portretul compozitorului George Enescu 
și patru timbre dantelate în centrul colii, ale emisiunii de mărci poștale „1920 - 1945. Filarmonica România”. Coala este atașată pe 
cartonul-suport al emisiunii, fiind obliterate cu ștampila „prima zi”. Aceasta poartă în partea superioară semnătura olografă a lui 
Gerorge Enescu, iar în partea inferioară pe cea a lui Yehudi Menuhin.
II. Coală cu 16 timbre dantelate ale emisiunii de mărci poștale „Filarmonica București XXV” cu imaginea Ateneului Român și patru 
timbre dantelate ale emisiunii de mărci poștale „1920 - 1945. Filarmonica România. Coala este atașată pe cartonul-suport al emisiunii, 
fiind obliterate cu ștampila „prima zi”.
III. Coală cu 12 timbre dantelate ale emisiunii de mărci poștale „Filarmonica 
București XXV” cu portretul compozitorului George Enescu.  Coala este atașată
 pe cartonul-suport al emisiunii, fiind obliterate cu ștampila „prima zi”.

LOT | 077

George Enescu, scrisoare de recomandare, 1925

Scrisoare olografă redactată de către compozitorul 
român prin care ruga „Onorata Comisie Valutară” 
pentru studii în străinătate să acorde o bursă care să 
susțină studiile tenorului Dumitru Mihăilescu-Toscani, 

„un element de reală valoare și care merită pe deplin 
ajutorul ce-l cere pentru perfecționarea și completarea 
repertoriului său”.

Scrisoarea a fost redactată pe o coală velină cu cerneală 
neagră, fiind semnată olograf înaintea formulei finale 
utilizate, respectiv „cu deosebită stimă”. Aceasta este 
datată „București, 16 Octombrie 1925”.

Piesa se păstrează într-o ramă contemporană.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 25,5×23,5 \ 39×38,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 076

George Enescu, fotografie tip carte poștală, atelier Carol 
Barasch și bilet olograf

Fotografie de epocă tip carte poștală în care este înfățișat tânărul 
George Enescu, concentrat, în timpul unui recital la vioară. 

Atelier fotografic Carol Barasch, București.

Fotografia este însoțită de un bilet semnat olograf de către 
compozitor, alături fiind redactată și adresa la care locuia tânărul 
la Paris, respectiv rue de Clichy.

Piesele se păstrează într-o ramă contemporană.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 / 11×3,5 /  37,5×26 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 21×18,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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George Enescu, fotografie de mari dimensiuni, cu dedicație olografă, 1936, atelier 
Julietta

Fotografie de mari dimensiuni ce-l înfățișează pe compozitorul și violonistul 
George Enescu. Fotografia poartă în partea inferioară dedicația olografă a lui 
George Enescu oferită unui prieten, aceasta fiind datată 1936.

Atelier fotografic Julietta, București, timbrul sec al atelierului a fost aplicat în 
partea stângă-jos.

Valoare estimativă:  450—900 €
Dimensiuni: 25,5×19,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 081

George Enescu, fotografie cu autograf, 1938

Fotografie de epocă în care este înfățișat compozitorul român George 
Enescu citind. Fotografia a fost realizată în atelierul fotografului de origine 
ucraineană Boris Lipnitzki în Paris. Fotografia poartă semnătura olografă 
a compozitorului, datată 1938.

Atelier fotografic Studio Lipnitzki, Paris, cca. 1938.
Fotografia se păstrează într-o ramă de epocă din lemn.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 23×17,5 / 34,5×29 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 082

George Enescu, fotografie cu semnătura atelierului Julietta + bilet cu 
semnătura compozitorului

Fotografie de epocă în care este înfățișat compozitorul român George Enescu în 
postura gânditorului.
Atelier fotografic Julietta, București. Fotografia cuprinde semnătura olografă a 
atelierului, realizată în creion și datată 1943.
Bilet semnat olograf de George Enescu cu cerneală albastră. Semnătura este 
datată 1949.

Piesele se păstrează într-o ramă de epocă din lemn. 

Valoare estimativă:  350—750 €
Dimensiuni: 16,5×11 / 8,5×11 / 43×33 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €

LOT | 083

George Enescu, fotografie din timpul unui concert și carte de vizită cu însemnare 
olografă

Fotografie de presă în care este surprins George Enescu coborând de pe scenă, cu 
vioara în mână, la finalul concertului, cca. 1950.

Carte de vizită ce a aparținut compozitorului român George Enescu ce cuprinde o 
amplă însemnare olografă referitoare le o sonată pentru flaut, redactată cu cerneală 
neagră, în limba franceză, extinsă recto-verso, fiind semnată pe verso.

Piesele se păstrează într-o ramă contemporană.

LOT | 078

George Enescu, fotografie din tinerețe și scrisoare olografă

Fotografie de epocă tip carte poștală în care este înfățișat tânărul 
George Enescu, concentrat, în timpul unui recital la vioară. 

Atelier fotografic Carol Barasch, București.

Corespondență pneumatică trimisă de către George Enescu unei 
doamne din înalta societate ce îi propusese să susțină un concert 
privat prin care conveneau pentru ziua de vineri. Scrisoarea este 
redactată cu cerneală neagră, fiind semnată în final. Tonul utilizat de 
compozitor în exprimare este foarte politicos, încheind cu sintagma 

„cu respect profund”, urmată de semnătură. Conform ștampilei poștei, 
scrisoarea este datată Ianuarie 1912.

Piesele se păstrează într-o ramă contemporană. 

Valoare estimativă: 350—750 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 / 14,5×11 / 50×45 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €

LOT | 079

George Enescu, fotografie + corespondență pneumatică, 1914

Fotografie care îl înfățișează pe violonistul și compozitorul George 
Enescu. Fotografia poartă semnătura olografă a atelierului fotografic 
Julietta, care este datată în 1942.

Corespondență pneumatică expediată de compozitorul George Enescu 
către violonistul Paul Viardot prin care îl anunță că este de acord cu 
propunerea sa de a concerta împreună. Se păstrează un ton politicos, 
scrisoarea încheindu-se cu sintagma „al dumneavoastră foarte devotat”, 
urmată de semnătură. Textul este redactat în limba franceză, cu cerneală 
neagră, la început fiind redactată adresa locuinței lui George Enescu din 
rue de Clichy.

Fotografia vine înrămată alături de scrisoare.

Valoare estimativă: 350—750 €
Dimensiuni: 14,5×11 / 16,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €

Valoare estimativă: 350—750 €
Dimensiuni: 15×22,5 / 5×9 / 42×37 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €



43 George Enescu - Univers și Creație42George Enescu - Univers și Creație

LOT | 084

George Enescu, corespondență cu urări compuse pentru Mihail Jora, 
1942

Scrisoare trimisă de către compozitorul George Enescu prietenului 
său, muzicianul Mihail Jora, cu ocazia aniversării a 51 de ani a acestuia 
din urmă. Prin această scrisoare, Enescu își prezintă urările față de 
sărbătorit prin intermediul unei poezii compuse special cu această 
ocazie în care versul-refren îl reprezintă chiar numele Mihai Jora. 
Alături de scrisoare se păstrează și un „apendice” prin care Enescu 
completează poezia inițială cu încă două catrene. Scrisoarea a fost 
trimisă de la Tescani, în 15 August 1942, conform însemnării din 
dreapta jos, la o zi după aniversarea lui Mihail Jora.

Textul este redactat în limba română, recto, pe o filă cu liniatură și 
filigran, cu cerneală albastră, fiind datat „Tescani, în 15 August 1942”, 
iar apendicele scrisorii este redactat cu cerneală neagră pe un fragment 
de coală cu liniatură, având ca titlul „apendice la urarea de la 15 august 
1942”, subliniat. Scrisoarea este însoțită de plicul original în care a 
fost expediată pe care se întâlnește dedicația olografă a lui Enescu: 

„Domniei-Sale domnului Ex-Rector al Ex-Academiei de Muzică”.

Alături de acestea se păstrează și dactilografierea poeziilor redactate de 
George Enescu în cadrul scrisorii și a apendicelui.

LOT | 085

George Enescu, fragment-manuscris din opera „Oedipe”, 1947

Fragment din actul 4 al operei „Oedipe”, redactat și semnat olograf 
de către compozitorul George Enescu. Textul a fost redactat cu  
cerneală albastră și este datat 1947.

Fragmentul vine înrămat într-o ramă contemporană.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 22,5×21 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 086

George Enescu, fotografie din timpul unui concert și scrisoare olografă

Fotografie de presă în care este surprins George Enescu coborând de pe scenă, cu vioara în mână, la finalul 
concertului, cca. 1950.

Scrisoare olografă în limba română trimisă de George Enescu aflat în locuința sa din rue de Clichy prin care se 
arată recunoscător pentru florile pe care le primise și care îi „transformă apartamentul într-o seră parfumată”. 
Textul este redactat cu cerneală neagră pe o coală velină îndoită. Adresa și data, 14 Martie 1936, sunt redactate 
la începutul textului, iar semnătura în final. Textul păstrează un ton politicos, oficial, în care Enescu se prezintă 
modest și recunoscător pentru cadoul primit.

Piesele se păstrează într-o ramă contemporană.

Valoare estimativă: 450—750 €
Dimensiuni: 18×14 \ 22,5×15 \ 42×52,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €

Valoare estimativă: 900—1.800 €
Dimensiuni: 26,5×22 / 13×21,5 / 12×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 600,00 €
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Vioară model Joseph Guarnerius del Gesù, primită de George Enescu din partea familiei regale a României, atelierul 
fraților Wolff Kreuznach, 1885

Vioară model Joseph Guarnerius del Gesù făurită de compania Gebrüder Wolff în anul 1885. Vioara a fost oferită 
tânărului George Enescu din partea familiei regale a României.

Instrumentul a fost realizat dintr-un lemn de paltin, iar fața viorii a fost realizată din lemn de molid, ambele esențe 
cu un ton excepțional, au fost lăcuite cu un lac portocaliu. Fileurile au fost foarte atent și frumos executate. Melcul nu 
prezintă reparații. Vioara a fost cântată foarte puțin. Limba e în bune condiții. În interior regăsim eticheta originală a 
fraților Wolff: Joseph Guarnerius fecit cremonae anno 1731 IHS + / Original-copie von Gebrüder Wolff in Kreuznach, 1885. 
Vioara se păstrează într-o cutie de epocă din lemn, îmbrăcată pe interior cu catifea albastră. 

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George Enescu, așa cum reiese din certificatul 
de autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar al compozitorului. Aceasta 
vine insoțită de ceritificatul de evaluare întocmit de către violonistul Mihai Constantinescu (1929-1987), ce l-a avut 
ca mentor pe compozitorul George Enescu, alături de care a susținut mai mult concerte. Mihai Constantinescu atestă 
starea excepțională în care se afla instrumentul la momentul evaluării, precum și faptul că: „Instrumentul este deosebit 
și extrem de important din punct de vedere istoric”.

Faptul că tânărul muzician a avut șansa să cânte la o vioară Guarneri del 
Gesù, cum a fost cea primită de la familia regală a României, a reprezentat foarte mult pentru cariera sa. Sunetul viorii 
Guarneri i s-a întipărit lui George Enescu în suflet, ceea ce l-a făcut ca peste ani să renunțe la râvnita vioară Stradivari, 
pe care a dobândit-o în urma unei subscripții publice, a cărei sunet nu-i era pe plac tânărului muzician, dorindu-
și să obțină o vioară Guarneri del Gesù. După un îndelungat efort George Enescu reușește să achiziționeze o vioară 
originală Guarneri del Gesù  din anul 1731. Alături de viorile construite special pentru el de către lutierul francez Paul 
Kaul, vioara Guarneri del Gesù a reprezentat instrumentul pe care George Enescu a concertat cel mai mult de-a lungul 
carierei sale.

În anul 1864 Ferdinand Wolff alături de fratele său Leopold, dirijor într-o orchestră, hotărăsc să înființeze un atelier în 
micul orașul Bad Kreuznach, aflat în regiunea Renania, în care să realizeze viori și instrumente cu coarde. Cu timpul, 
afacerea lor s-a extins, ajungând să producă începând cu anul 1885 viori și pentru piața londoneză. Companiei Gebrüder 
Wolff și-a câștigat renumele datorită măiestriei de care dădeau dovadă în realiza unor replici după instrumentele lui 
Stradivari, Amati sau Guarneri del Gesù.

Giuseppe Guarneri del Gesù a fost un faimos lutier italian ce a trăit și creat în secolul al XVIII-lea. Giuseppe s-a născut 
într-o familie cu tradiție în meșteșugul construirii instrumentelor cu coarde, astfel și-a făcut ucenicia în atelierul tatălui 
său Giuseppe Giovanni Battista, care la rândul său a învățat meșteșugul de lutier la tată său Andrea Guarneri, unul 
dintre ucenicii lui Nicolò Amati. Măiestria de care Giuseppe Guarneri dădea dovadă în meșteșugul de lutier l-a adus 
într-o poziție de rival al mult mai cunoscutului lutier Antonio Stradivari, contemporan cu acesta.

Forma viorilor lui Giuseppe Guarneri a fost adesea asemănată cu cea a viorilor realizate de Antonio Stradivari, una 
din particularități, reprezentând-o similitudinea găurilor F de pe corpul viorii. De asemenea, se consideră că modul în 
care Guarneri își modela spătarul viorilor a fost inspirat de instrumentele lui Giovanni Paolo Maggini. În ciuda acestor 
asemănări cu instrumentele marilor lutieri, forma grațioasă a viorilor lui Guarneri a fost uneori umbrită de neglijențele 
pe care le arăta în ceea ce privește calitatea finisajului. Guarneri era constrâns să lucreze în condiții improprii datorită 
întemnițării sale. În ciuda acestei competiții, Giuseppe Guarneri s-a impus prin sonoritatea viorilor sale.

Giuseppe Guarneri a fost cunoscut mai curând după numele Joseph Guarnerius del Gesù, care apărea inscripționat 
pe eticheta din interiorul viorii, acesta alegând să semneze cu forma ebraică a prenumelui său Iosif alături de forma 
latinizată a numelui de familie Guarnerius, alăturând totodată și particula del Gesù care semnifică al lui Iisus, ca semn 
al devoțiunii sale față de divinitate. Pe etichetele din interiorul viorilor sale, alături de numele său o să regăsim și 
prescurtarea grecească a numelui lui Iisus, IHS alături de simbolul crucii.

Piesa a fost propusă pentru clasare.

Valoare estimativă: 75.000—100.000 €
Dimensiuni: 60×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50.000,00 €
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George Enescu, partitura-manuscris „Oedipe” + patru adnotări

George Enescu, partitura-manuscris a operei „Oedipe”, formată dintr-o filă, în care sunt prezentate laitmotivele lucrării, 
linia melodică pe care trebuie să o urmeze fiecare personaj, precum și un scurt rezumat al lucrării. Aceste laitmotive, 

alăturate personajelor, situațiilor, simbolurilor, evoluează independent față de determinarea dramaturgică, afirmându-se 
cu aceeași intensitate și în cealaltă arie majoră a muzicii. Enescu este un continuator al lui Wagner, dar alege să creeze 
laitmotivele după reguli proprii, astfel că dacă la Wagner se remarcă o distincție între laitmotivele care semnifică eroi și 
cele care aparțin simbolurilor, la Enescu asistăm la o contopire a celor două ipostaze. Simfonismul operei este potențat de 
dimensiunea considerabilă a aparatului orchestral; acesta fiind gândit în concordanță cu unitatea spectacolului, în care 
orchestra devine personaj foarte important, fiind construit într-un echilibru perfect cu ansamblul coral și cu soliștii.

Personajele operei sunt: Oedipe - bas-bariton, Regele Laios - tenor, Iocasta - mezzosoprană, Creaon - bariton, Tiresias - bas, 
Tezeu - tenor sau bariton, Marele Preot - bas, Antigona - soprană, Sphinx - bas. În tratarea laitmotivică a eroilor principali, 
Oedipe, Laios și Iocasta, personajele centrale ale acțiunii, reliefarea complexă a personalității acestora este strâns legată 
de laitmotivul destinului, al patricidului și al victoriei umane. Laitmotivele dedicate Antigonei, lui Creaon, lui Tiresias și 
Sphinxului sunt bazate pe anumite stări sufletești ale acestora. Teba este reprezentată printr-o temă muzicală cu rezonanțe 
eroice, iar Corintul prin luminozitate, sugerând nostalgia autorului.

Alături de partitura propriu-zisă se păstrează patru adnotări olografe cu indicații muzicale, scenice, de regie 
și scenografie pentru premiera operei „Oedipe”; au fost oferite regizorului, fiind legate de împărțirea pe acte și scene, 
două dintre acestea reprezintă prezența și aranjamentul personajelor în fiecare scenă a operei. Cele patru adnotări 
cuprind chestiuni de detaliu. Important de menționat este faptul că una dintre adnotări, pe care erau redactate indicațiile 
dirijorale pentru căderea cortinei, este redactată pe verso-ul unei ciorne a unei scrisori adresate impresarului A. H. Cohen în 
care îi expunea mulțumirile către domnul Bénac. Scrisoarea este redactată cu cerneală neagră pe o coală velină, fiind datată 
24 Martie 1934, anterior premierei. 

Oedipe este o tragedie lirică în patru acte, concepută sub forma unei ample simfonii ce cuprinde patru mișcări cu soliști, cor 
și acțiune dramatică, compusă de George Enescu pe un libretto (text folosit în cadrul unei lucrări muzicale extinse) în limba 
franceză de Edmond Fleg, pornind de la tragediile grecești ale lui Sofocle, Oedipe rege, respectiv Oedipe la Colonos. În 
lucrare se tratează problema destinului în ideea în care omul luptă împotriva nedreptăților asupritoare ale acestuia, 
mântuindu-se prin numeroase suferințe îndurate. Pentru Enescu, victoria lui Oedipe marchează trezirea eu-lui, simbolul 
inițiatic al principiilor onorabile ce se află în fiecare individ și a căror expunere necesită sacrificarea a ceva material. Rolul 
sacrificiului lui Oedipe se concretizează prin ideea conform căreia valorile interioare vor fi evidențiate doar prin renunțarea 
la superficialitatea celor exterioare - acesta fiind răspunsul la căderea în păcat ce l-a împins pe personajul principal la sfidarea 
zeilor. Mitul lui Oedipe, dincolo de patricid și incest, este drama individului care are puterea necesară pentru a se ridica 
deasupra răului și ignoranței primitive, care își păstrează demnitatea morală, în ciuda distrugerii fizice.  Colaborarea dintre 
libretist și compozitor, precum și alegerea acestora de a îmbina cele două lucrări ale lui Sofocle, au tocmai rolul de a ni-l 
prezenta pe Oedipe în final în ipostaza dobândirii seninătății, a victoriei desăvârșite asupra ursitei.

În perioada 1921 - 1931, compozitorul român a lucrat la operă, aceasta fiind dedicată Marucăi Cantacuzino, cea care îi va 
deveni soție în iarna lui 1937. Opera „Oedipe” a fost finalizată la conacul Marucăi din Tescani, într-un pavilion de vară ridicat 
pe o colină artificială de pământ, în apropierea pădurii. Premiera operei a avut loc la Opera Garnier din Paris, în 13 Martie 
1936, iar în spațiul românesc a fost prezentată pentru prima dată, cu interpretare în limba română, după traducerea criticului 
Emanoil Ciomac, în 22 Septembrie 1958, la prima ediție a Festivalului Internațional „George Enescu”.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George Enescu, așa cum reiese din certificatul 
de autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar al compozitorului.

Piesa a fost propusă pentru clasare la Tezaur.

Valoare estimativă: 150.000—300.000 €
Dimensiuni: 19×12,5 / 12×13,5 / 18,5×25 / 19×25 / 83×70 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100.000,00 €
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LOT | 090

George Enescu interpretând Poème de Ernest Chausson
 

Fotografie de epocă ce-l surprinde pe violonistul George Enescu interpretând Poème 
de Ernest Chausson. Fotografia a fost realizată în jurul anilor '40.

Fotografia vine înrămată într-o ramă conteporană.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 28,5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 089

George Enescu, fotografie de mari dimensiuni, atelier Julietta, 1937

Fotografie de epocă în care este înfățișat compozitorul George Enescu, pozând din profil.
Atelier fotografic Julietta, București. Marca atelierului apare ca timbru sec în colțul din dreapta jos. 

Pe cartonul atelierului se află semnătura olografă a compozitorului cu grafia românească realizată cu cerneală neagră, 
fiind datată 14 Noiembrie 1937 

Pe verso-ul fotografiei apare o însemnare olografă realizată cu creionul, datată 14 Noiembrie 1937, prin care marchează 
momentul în care George Enescu a semnat fotografia: Concertul Wagner. În cadrul aceluiași eveniment, compozitorul 
a fost decorat de către regele Carol al II-lea.

Valoare estimativă: 1.000—2.000 €
Dimensiuni: 20,5×15 / 83×70 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 700,00 €



52George Enescu - Univers și Creație George Enescu - Univers și Creație53

LOT | 091

George Enescu, corespondență din partea compozitorului Stan 
Golestan, 1919

Carte poștală trimisă de compozitorul și criticul muzical Stan 
Golestan către compozitorul George Enescu, aflat la Lausanne, 
Elveția. În cadrul textului, redactat cu cerneală neagră în limba 
franceză, Stan Golestan îi explică lui George Enescu că din pricina 
unei răceli a pierdut concertul filarmonic susținut de cel din urmă, 
astfel că îi oferă în semn de scuze o serie de partituri pentru vioară 
și pentru pian care i-ar putea fi de ajutor. În final, îi este transmisă 
admirația pe care i-o poartă dintotdeauna Golestan. Textul este 
semnat în final și poate fi datat 1919, după ștampila poștei.

Stan Golestan este un compozitor român de origine evreiască ce a 
studiat, între 1897 și 1903 la Schola Cantorum, cu Vincent d'Indy, 
Albet Roussel și Paul Doukas, și creat la Paris. A fondat în 1905 Revista 

„L'Album musical” și „La Revue Franco - Roumaine”, devenind 
ulterior profesor de compoziție la „L'Ecole Normale de musique” din 
Paris. Revenind pentru o perioadă scurtă în țară, primește în 1915   

„Premiul George Enescu” pentru compoziție. Stan Golestan a compus 
muzică simfonică, muzicăc de cameră și muzică vocală, mare parte 
fiind inspirată din creațiile folclorului românesc.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George 
Enescu, așa cum reiese din certificatul de autenticitate, emis 
în anul 1974 de Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar al 
compozitorului.

Valoare estimativă:  150—300 €
Dimensiuni: 9×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 092

George Enescu, carte poștală din partea a 7 elevi ai săi, 
1933

Carte poștală ilustrată adresată lui George Enescu aflat la 
locuința sa din rue de Clichy, Paris, cu un text de mulțumire 
și felicitări referitor la „geniul fascinant” al lui Enescu, 
semnată de șapte elevi ai săi aflați în Normandia. 

Textul este redactat cu cerneală neagră, fiind datat 26 August 
1933 și semnat în final de cei șapte. 

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut 
lui George Enescu, așa cum reiese din certificatul 
de autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici în 
calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 9×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 093

George Enescu, corespondență din partea Sfatului Căminului 
Cultural „George Enescu”, Tescani, 1939

Carte poștală ilustrată adresată cuplului George și Maruca Enescu, 
aflați la locuința lor din Sinaia, din partea Sfatului Căminului 
Cultural „George Enescu” din comuna Tescani prin care era 
trimis „un omagiu patronului căminului” după festivitatea din 31 
Iulie 1939. Textul este redactat cu cerneală neagră, având în final 
ștampila Căminului Cultural „George Enescu”.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George 
Enescu, așa cum reiese din certificatul de autenticitate, emis 
în anul 1974 de Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar 
al compozitorului.

Valoare estimativă:  75—150 €
Dimensiuni: 8,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 094

George Enescu, corespondență din partea elevilor săi, 1946

Carte poștală ilustrată adresată compozitorului român 
George Enescu, ce locuia la Bellevue la acel moment, ce 
cuprinde un text olograf de mulțumire și felicitări semnat de 
patru elevi ai săi ce se aflau la Limoges.

Textul este redactat cu cerneală neagră, fiind datat 16 Mai 
1949 și semnat în final de cei patru. În epocă, trimiterea 
unei scrisori sau a unei cărți poștale cu expeditori multiplii 
era frecventă, dat fiind faptul că toți cei ce semnau 
corespondența erau admiratori ai muncii destinatarului.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut 
lui George Enescu, așa cum reiese din certificatul 
de autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici în 
calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 9×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 095

George Enescu și A. Cohen, carte poștală din partea muzicianului Francesco 
Antonioni, 1933

Carte poștală ilustrată adresată compozitorului George Enescu și impresarului 
acestuia, Antoine H. Cohen, aflați la București, prin care le erau transmise salutările 
muzicianului Francesco Antonioni, elevul lui Enescu.

Cartea poștală a fost expediată din Berlin, fiind redactată cu cerneală neagră, datată 4 
Decembrie 1933 și semnată în final. 
Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George Enescu, 
așa cum reiese din certificatul de autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici în 
calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă:  75—150 €
Dimensiuni: 9×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 097

Publicația „Symphony”, 1948, cu dedicația lui George Enescu 

Pubicația „Symphony”, revista oficială a Societății Simfonice Houston, 
numărul din 19 Ianuarie 1948, 44 p. 

Pe coperta publicației este reprodusă fotografia compozitorului 
și violonistului George Enescu, invitat ca dirijor 
al unui concert organizat la City Auditorium, Colorado. 

Coperta poartă dedicația olografă a lui George Enescu, oferită în 
franceză, cu stiloul: „Avec le meilleur souvenir de Georges Enesco”.

Valoare estimativă: 350—600 €
Dimensiuni: 26,5×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 098

Certificatul de botez al lui Dinu Lipatti, 1922 - Piesă rară

Certificatul de botez al lui Constantin (Dinu) Lipatti, fiul lui Teodor C. Lipatti și al Anei Lipatti, 
născută Racoviceanu. Slujba religioasă a fost săvârșită la Biserica Sfântul Visarion din București de către 

preotul I. D. Petrescu, iar nașul de botez a fost violonistul George Enescu. Botezul a fost săvârșit în ziua de 12 
Iunie a anului 1921, iar certificatul a fost eliberat la data de 1 Ianuarie 1922, acesta purtând numărul 1.

Certificatul este realizat sub forma unei litografii pe care a fost reprezentată scena botezului lui Iisus Hristos. 
Acesta a fost completat olograf cu stiloul de către preotul ce a săvârșit botezul.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George Enescu, așa cum reiese din certificatul 
de autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 1.500—3.000 €
Dimensiuni: 23×22 \ 46×45,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.000,00 €

LOT | 096

George Enescu, Jacques Thibaud, Pablo Casals, carte poștală către compozitorul Max Bruch

Carte poștală de mulțumire adresată compozitorului și dirijorului romantic Max Bruch care locuia la Berlin semnată de violoniști celebri 
ai primei jumătăți a secolului al XX-lea: George Enescu, violonist român, Jacques Thibaud, violonist francez, Pablo Casals, violoncelist 
spaniol, Fritz Kreisler, violonist american de origine austriacă, Maurice Vieux, violist francez și Joseph Debroux, violonist francez.

Textul a fost redactat cu cerneală neagră pe o parte cărții poștale, în final fiind semnată de toți cei menționați anterior, cca. 1913. În epocă, 
trimiterea unei scrisori sau a unei cărți poștale cu expeditori multiplii era frecventă, dat fiind faptul că toți cei ce semnau corespondența 
erau admiratori ai muncii destinatarului.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici 
și a aparținut lui George Enescu, așa cum 
reiese din certificatul de autenticitate, emis 
în anul 1974 de Romeo Drăghici în calitate 
de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 9×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 099

Ana, Dinu și Valentin Lipatti alături de Filip Lazăr, 
fotografie

Fotografie de epocă, de mici dimensiuni, în care este 
înfățișat pianistul Dinu Lipatti alături de mama sa, 
Ana Lipatti, și fratele său, Valentin Lipatti. Alături de 
familia Lipatti, în fotografie apare și un apropiat al 
acestora, respectiv compozitorul Filip Lazăr, unul din 
profesorii lui Dinu de la Davos.

Atelier fotografic Dinox Guilleminot, Combloux, cca. 
1937.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 7×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 100

Dinu și Valentin Lipatti alături de guvernanta lor, fotografie cu dedicație 
către profesorul Jora

Fotografie de epocă ce îi înfățișează pe frații Dinu și Valentin Lipatti 
alături de guvernanta lor în curtea casei familiei. Pe verso fotografia 
cuprinde o dedicație olografă redactată cu cerneală neagră către unul dintre 
primii profesori de pian ai tânărului Dinu, Mihail Jora.

Dinu Lipatti i-a dedicat profesorului Jora trei lucrări muzicale: Sonatina 
pentru vioară și pian Op.1, Nocturna pentru pian și Șătrarii și Sonatina 
pentru mâna stângă.

Atelier fotografic necunoscut, cca. 1927.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 9,5 ×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 101

Dinu Lipatti și Filip Lazăr, fotografie de epocă, 1937

Fotografie de epocă în care este înfățișat pianistul Dinu Lipatti 
alături de profesorul său de la Davos, compozitorul Filip Lazăr.

Atelier fotografic Dinox Guilleminot, Combloux, cca. 1937.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 7×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 102

Sufrageria lui Dinu Lipatti din Paris, fotografie

Fotografie de epocă în care este surprins interiorul sufrageriei casei în 
care locuia Dinu Lipatti, la Paris. În cadrul fotografiei este observabil 
pianul cu suportul pentru partitură ridicat. Alături se află fotografia 
pianistului Dinu Lipatti, cca. 1937.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George 
Enescu, așa cum reiese din certificatul de autenticitate, emis în anul 1974 
de Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 5×7,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 103

George Enescu, Dinu Lipatti și alți muzicieni și compozitori interbelici, trei reproduceri fotografice

Trei reproduceri fotografice de grup, de epocă, format carte poștală, în care sunt surprinși mari muzicieni, dirijori și compozitori români 
din perioada interbelică. În toate cele trei fotografii apare compozitorul George Enescu.
Fotografie de grup în care este înfățișat George Enescu flancat în partea dreaptă de Constantin Brăiloiu și Alfred Alessandrescu, iar în 
partea stângă de Ion Nonna Otescu și Mihail Jora.tv

Fotografie de epocă în care George Enescu este înfățișat cântând la pian, fiind înconjurat de Dinu Lipatti, Constantin Silvestri, Alfred 
Alessandrescu, Constantin Stroescu, Vasile Jianu și Gabriel Popescu-Năruja.
Fotografie de epocă în care George Enescu este înfățișat oferind o explicație de la pianul la care se afla, muzicienilor și compozitorilor 
care în înconjurau. În fotografie apar: Dinu Lipatti, Constantin Silvestri, Alfred Alessandrescu, Constantin Stroescu, Vasile Jianu, George 
Cocea și Gabriel Popescu-Năruja.

Atelier fotografic necunoscut, cca. 1936.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 8,5×13 / 9×14 / 8,5×11,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 106

Franz Liszt, fotografie de epocă, cca. 1860

Fotografie de epocă tip tondo în care este înfățișat 
pianistul și compozitorul maghiar Franz Liszt (1811-1886).

Atelier fotografic Carl Schenk, Jena, cca. 1860.

Fotografia vine înrămată într-o ramă contemporană

Valoare estimativă:  250—450 €
Dimensiuni: 20×15,5 / 48×40 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 104

Regina Elisabeta, manuscrisul unei opere muzicale, 1880

Manuscrisul unei opere muzicale intitulate Jurge Schmerzen compusă de către regina Elisabeta a României. Piesa a fost compusă pe 
două voci, pentru soprană și tenor. Manuscrisul este alcătuit din 3 file cu portativ, redactate recto-verso cu cerneală neagră și violet. 
Manuscrisul este datat și localizat pe prima filă „Sinaia, 7 Iulie 1880”.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George Enescu, așa cum reiese din certificatul de autenticitate, emis 
în anul 1974 de Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă:  750—1500 €
Dimensiuni: 32,5×26 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 105

Regina Elisabeta în sala de muzică, fotografie, atelier F. Mandy, 
cu însemnare olografă 

Fotografie de epocă în care este înfățișată regina Elisabeta 
a României în sala de muzică a castelului Peleș, lângă pian. 
Fotografia cuprinde în partea inferioară o însemnare redactată 
în limba franceză, cu cerneală neagră, referitoare la moarte. 
Însemnarea este semnată în final „Elisabetha”.

Atelier fotografic F. Mandy, București, cca. 1905. 

Fotografia se păstrează într-o ramă contemporană din lemn.

Valoare estimativă: 350—750 €
Dimensiuni: 20×13 / 45×37 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €

LOT | 107

Zoe Bengescu alături de fiicele sale, fotografie de epocă

Fotografie de epocă ce o înfățișează pe doamna de onoare a reginei Elisabeta a României, Zoe Bengescu, născută Rosetti, 
alături de cele patru fiice ale sale și ale generalului Alexandru Bengescu: Elena Bengescu (căsătorită Băicoianu), Maria 
Bengescu (căsătorită Racotta), Elisabeta Bengescu (Lizu) și Zoe Bengescu (căsătorită Camarasescu). 

Atelier fotografic necunoscut, cca. 1910.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George Enescu, așa cum reiese din certificatul 
de autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 11,5×21,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 108

Yehudi Menuhin, George Enescu, F. Mendelssohn, Op. 64, Concert în E Minor, Album 4 discuri shellac

Album ce cuprinde 4 discuri shellac Yehudi Menuhin, F. Mendelssohn Op. 64, Concerto in 
E Minor (E Moll) for violin and orchestra, Orchestre des Concerts Colonne condusă George 
Enescu, His Master's Voice, DB-3555, DB-3556, DB-3557, DB-3558, 12", 78 RPM, cca. 1940.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni:  d - 30 / 31,5×34 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 109

George Enescu, Edward C. Harris, Aubade Provencale / Serenade, Op. 4, cca. 1924

Disc de shellac, George Enesco - At The Piano, Edward C. Harris - Violin Solo, Aubade Provencale / Serenade, Op. 4, 
U.S., Columbia, 10", 2008-M, cca. 1924. 

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: d - 25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 110

Yehudi Menuhin, George Enescu, Édouard Lalo, Symphonie Espagnole Op. 21, album cu 4 discuri shellac

Album cu 4 discuri de shellac, Édouard Lalo, Symphonie Espagnole Op. 21, Yehudi Menuhin violin and Symphony Orchestra 
of Paris conducted by George Enescu, Victrola, 7947-7950.

Valoare estimativă:  100—200 €
Dimensiuni: d - 30 / 32×36 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €

LOT | 111

George Enescu, Album cu 3 discuri vinyl LP

George Enescu, Album cu 3 discuri vinyl 
LP, Electrecord, 33 RPM:

I. 014-1 Cvartet Nr. 2 în Re Mainor pentru pian și 
coarde Op. 30/ 014-2 Cvartet Nr. 2 în Re Mainor 
pentru pian și coarde Op. 30

II. 072-1 Suita Nr. 3 pentru Orchestra („Satească”) 
Op. 27/ 072-2 Suita Nr. 3 pentru Orchestra 
(„Satească”) Op. 27

III. 076-1 Impresii din copilărie /076-2 Sonata Nr. 2 
în Do Major pentru pian și violoncel Op. 26

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: d - 30 / 32×32,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €
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LOT | 112

Yolanda Mărculescu, George Enescu, Albert Roussel, disc cu dedicație

Yolanda Mărculescu soprană și Katja Phillabaum pian interpretând 
melodii ale lui George Enescu și Albert Roussel, U.S., Orion Record, ORS 75184, 33 1/3 RPM, 1975.

Pe plicul original în care se păstrează cu discul, regăsim dedicația olografă a Yolandei Mărculescu și a Katjei Phillabaum.

Valoare estimativă:  150—300 €
Dimensiuni: d - 30 / 31,5×31,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 113

George Enescu, Raspsodia Română Nr. 1, album două discuri de shellac, 1942

Album cu două discuri shellac, George Enescu și Orchestra Simfonică Chicago condusă de Frederick Stock - Roumanian 
Rhapsody No. 1, / Reznicek și Orchestra Simfonică Chicago condusă de Frederick Stock - Donna Diana, U.S. Columbia 
Masterworks, MX203-1/4, 12", 1942

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: d - 30 / 31,5×35,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €

LOT | 114

George Georgescu dirijând, două discuri vinyl

I. Disc vinyl, J. Hadydn, Simfonia nr. 104 în Re Major 
(cimpoi), George Georgescu dirijor al Orchestrei 
Filarmonice „George Enescu” București. J. S. Bach, 
dublu concert pentru vioară David Oistrach și Yeudi 
Menuhin, alături de Orchestra Filarmonica „George 
Enescu” București dirijată de George Georgescu.

II. Disc vinyl, Chopin, Concert pentru pian și 
ochestrată Mi Minor, solist Arthur Rubinst

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: d - 30 / 32×32 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €

LOT | 115

Yehudi Menuhin, George Enescu, J. S. Bach - Concert 
pentru vioară, disc de vinyl

Disc de vinyl, J. S. Bach, Concertos pour violon en 
La Mineur et en Mi Majeur/ Concertos pour deux 
violons en Re Mineur, Yehudi Menuhin și Orchestra 
Simfonică din Paris condusă de George Enescu 
și Pierre Monteux, La Voix de Son Maitre, BWV 
1041/1042/1043, 33 1/3 RPM, 1965.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: d - 30 / 32×32 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 116

George Enescu, Folies d'Espagne, disc de shellac

George Enescu, Concerte de vioară cu 
acompaniament la pian, Folies d'Espagne (Arcangelo 
Corelli), U.K., Columbia, 78 RPM, D41013, disc de shellac

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni:  d - 30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 119

Yehudi Menuhin și George Enescu, J. S. Bach-
Concert pentru două viori în D minor, două discuri 
shellac

Două discuri de shellac, J.S. Bach, Double Concerto 
In D Minor (D Moll), Yehudi Menuhin, George 
Enescu, orchestră condusă de Pierre Monteux, U.K., 
His Master's Voice, 78 RPM, 12", D.B.1718 - D.B.1719, 
cca. 1944.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: d - 29 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 120

Yehudi Menuhin, Schumann - Concerte în D Minor, două 
discuri shellac

Două discuri de shellac, Robert 
Schumann, Concerto in D Minor (D 
Moll), Yehudi Menuhin și Orchestra Filarmonica 
din New York condusă de John Barbirolli, U.K., 78 RPM, 
12", D.B.3435 - D.B.3436.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: d - 30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire  50,00 €

LOT | 121

Yehudi Menuhin și George Enescu, J. S. Bach - 
Concert în E Major, disc de shellac 

Disc de shellac, J.S. Bach, Concerto in E Major 
(E Dur), Yehudi Menuhin și Orchestra Simfonică 
din Paris condusă de George Enescu, U.K., His 
Master's Voice, 78 RPM, 12", partea nr. 3/4, 
D.B.2004.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: d - 30 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 117

Samson François, Ravel Concert pentru pian și orchestră, vinyl LP cu dedicația muzicianului

Disc de vinyl, Marurice Ravel, Les deux concertos pour piano interpretat de Samson François și Orchestre 
de la Société des Concerts du Conservatoire condusă de André Cluytens, France, Columbia, FCX 836.

Pachetul poartă dedicația olografă a lui Samson François datată 1960.

Valoare estimativă:  150—300 €
Dimensiuni: d - 30 / 32×31cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 118

Yehudi Menuhin și George Enescu, J. S. Bach - Concertul 
Nr. 1 în A Minor, două discuri shellac

Două discuri de shellac, J.S. Bach, Concerto No.1 in A 
Minor (A Moll), Yehudi Menuhin, Orchestra Simfonică 
condusă de George Enescu, U.K., His Master's Voice, 
78 RPM, 12", D.B.2911 - D.B.2912, cca. 1937.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: d - 29 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 122

Riccardo Zandonai, Francesca Da Rimini, 3 discuri LP + pliantul operei

Setul operei Francesca Da Rimini compusă de Riccardo Zandonai, care constă în:

Trei discuri de vinyl LP editate de BJR, 1371-1372, 1973.
Pliantul de prezentare al operei.
Pliantul și cele două discuri se păstrează în cutia lor originală.

Valoare estimativă:  150—300 €
Dimensiuni: d - 30 / 29×29,5 / 32×32 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 123

Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Pique Dame, 3 discuri LP + pliant cu autograful interpreților

Setul operei Pique Dame compusă de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, care constă în:

Două discuri de vinyl LP editate de Columbia Melodiya, M3 33828-31, 33 1/3 RPM, 1975.
Pliantul de prezentare al operei ce poartă semnăturile olografe a Tamarei Milashkina și 
a lui Vladimir Atlantov.
Pliantul și cele două discuri se păstrează în cutia lor originală.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: d - 30 / 30×30 / 31,5×31,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 124

Giuseppe Verdi, I Masnadieri, 3 discuri LP + pliant cu autograful lui Montserrat Caballé

Setul operei I Masnadieri compusă de Giuseppe Verdi care constă în:

Trei discuri de vinyl LP editate de Philips, 6500 888-890, 33 1/3 RPM, 1975.
Pliantul de prezentare al operei care poartă autograful lui Montserrat Caballé.
Pliantul și cele 3 discuri se păstrează în cutia lor originală.

Valoare estimativă:  150—300 €
Dimensiuni:  d - 30 / 30×30 / 32×32 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 125

Giuseppe Verdi, Simon Boccanegra, 3 discuri LP + pliant cu autograful lui Piero Cappuccilli

Setul operei Simon Boccanegra compusă de Giuseppe Verdi care constă în:

Trei discuri de vinyl LP editate de Deutsche Grammophon, 2563786, 33 RPM, 1977.
Pliantul de prezentare al operei care poartă autograful lui Piero Cappuccilli.
Pliantul și cele 3 discuri se păstrează în cutia lor originală.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: d - 30 / 30,5×30,5 / 32×32 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 128

Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Jolanthe Op. 69 , două discuri LP + pliant cu autografele interpreților

Setul operei Jolanthe Op. 69 compusă de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, care constă în:

Două discuri de vinyl LP editate de Melodia-Eurodisc, 25 158 XFR, 33 1/3 RPM, 1977.
Pliantul de prezentare al operei care poartă semnăturile olografe ale lui: Juri Masurok, Wladimir Atlantow, 
Jewgenij Nesterenko.
Pliantul și cele două discuri se păstrează în cutia lor originală

Valoare estimativă:  150—300 €
Dimensiuni: d - 30 / 31×31 / 32×32 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 126

Julles Massenetm, Thais, 3 discuri LP + pliant cu autograful lui José Carreras

Setul operei Thaïs compusă de Julles Massenetm care constă în:

Trei discuri de vinyl LP editate de RCA Records, ARD3-0842, 33 RPM, 1975.
Pliantul de prezentare al operei care poartă autografului lui José Carreras.
Pliantul și cele 3 discuri se păstrează în cutia lor originală.

Valoare estimativă:  150—300 €
Dimensiuni: d - 30 / 30,5×30,5 / 32×32,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 127

Montserrat Caballé, Puccini: Arias, disc de vinyl, 
cu autograf

Disc de vinyl, Puccini: Arias, albumul întregistrat 
de Montserrat Caballé, acompaniată de Orchestra 
Simfonică a Londrei condusă de Charles Mackerras, 
U.S., Angel Records, S-36711, 1970.

Pachetul albumului poartă autograful interpretei 
Montserrat Caballé.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: d - 30 / 31,5×31,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 129

Maria Tănase, fotografie, fotograf Willy Pragher, cca. 1941 + Album - București, orașul contrastelor

Fotografie ce o înfățișează pe Maria Tănase (1913-1963), una dintre cele mai populare și talentate interprete de muzică 
populară românească și artistă de varieteu realizată de fotograful Willy Pragher, cu ex-librisul acestuia aflat pe verso.

Fotografia se păstrează într-o ramă contemporană.

Fotografia este însoțită de albumul „București, orașul contrastelor/Bukarest, 
stadt der gegensätze”, editat de Willy Pragher, ediție bilingvă română-
germană, Berlin, 1941. Fotografia este reprodusă la pagina 108.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18×12 / 27×20,5 / 31,5×27 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 130

Laurențiu Profeta, documente din arhiva personală

Documente ce au făcut parte din arhiva personală a compozitorului român Laurențiu Profeta:

Decret emis în 13 Octombrie 1953 de Prezidiul Marii Adunări Naționale prin care conferă Ordinul Muncii, clasa a III-a 
compozitorului Laurențiu Profeta.
Legitimație prin care Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare România conferă Ordinul Muncii, clasa a III-a 
compozitorului Laurențiu Profeta în 12 August 1959.
Brevet emis de Prezidiul Marii Adunări Naționale prin care conferă Ordinul Muncii, clasa a III-a compozitorului Laurențiu 
Profeta în 1959.
Carnet de membru al Uniunii Compozitorilor din Republica Socialistă România cu numărul 6. Documentul poartă fotografia 
originală și semnătura olografă a compozitorului.
Brevet emis de Consiliul dde Stat prin care este conferită Medalia „A 50-a aniversare a Partidului Comunist Român” 
compozitorului Laurențiu Profeta în 1971.
Brevet emis de Consiliul de Stat prin care este conferită Medalia „25 de ani de la proclamarea Republicii” compozitorului 
Laurențiu Profeta în 1972.
Brevet emis de Consiliul de Stat prin care este conferit Ordinul „Meritul Cultural”, clasa a III-a compozitorului Laurențiu 
Profeta „cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei”.
Mandat prin care Laurențiu Profeta era desemnat ca delegat al organizației de partid a municipiului București la Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Român, 1974.
Carnet de membru al Partidului Comunist Român emis în 3 Octombrie 1980. Documentul poartă fotografia originală și 
semnătura olografă a compozitorului.
Brevet prin care se conferă Ordinul „Meritul Cultural”, clasa a III-a compozitorului Laurențiu Profeta în 1984.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 6,5×9 / 10×7 / 21×14,5 / 29,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 131

Traian N. Grozăvescu, carte de vizită cu text olograf

Cartea de vizită a tenorului Traian N. Grozăvescu (1895-1927). 
Cartea de vizită poartă pe verso un text olograf:

„Domnule director sunt așa de bolnav că nu pot cânta nici într'un caz, 
ceeace poate să confirme și medicul. Vă rog să mă scuzați”.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 6,5×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 132

Ionel Perlea, corespondență cu Horia Stanca,
 1944

Corespondența dintre dirijorul Ionel Perlea și scriitorul Horia Stanca. 
Corespondențele au în centru problemele financiare pe care le întâmpina 
dirijorul român de-a lungul șederii sale la Viena. Acesta apela la 
ajutorul prietenului său, Horia Stanca, membru al Legației Române 
de la Berlin. Cu toate problemele pe care le întâmpina, acesta ține să-i 
mărturisească experiența ultimelor concerte pe care le-a dirijat la Opera Mare 
din Viena, precum și noile spectacole pe care le are în plan.

Cele 3 scrisori au fost redactate olograf, cu cerneală albastră recto-verso, pe 
câte o filă. Toate cele trei scrisori au fost expediate de la Viena, în anul 1944, 
doar două dintre ele fiind datate.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 30×21 / 17×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 133

Johann Nepomuk Fuchs, corespondențe referitoare la Maria Theodoru, 1897-1899

Aneta Theodoru, mama Mariei Theodoru, studentă la Conservatorul din Viena, corespondență către epitropii așezămantului 
Mitropolitului Dositei Filitti prin care solicita o bursă de studii pentru a-și susține fiica, studentă la Viena. Cererea a fost aprobată, 
potrivit notației de pe verso, semnată de Consiliul Epitropiei. Cererea a fost redcatat cu cerneală neagră pe o coală velină, fiind datată 
30 Septembrie 1897.

Corespondență referitoare la situația în care se afla Maria Theodoru la finalul studiilor, elevă la clasa de pian, emisă de Conservatorul din 
Viena și semnată olograf de compozitorul austriac Johann Nepomuk Fuchs, directorul instituției. Corespondența a fost emisă în 4 Martie 
1899, fiind redactată pe o filă velină cu antetul instituției. Anterior a fost emisă o corespondență care confirma faptul că Maria Theodoru 
fusese acceptată în noul semestru la studiile din cadrul Conservatorului din Viena. Documentul este redactat pe o filă velină cu antetul 
instituției, fiind semnat de secretarul general al instituției și datată 1898.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 34×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 134

Emanoil Ciomac, două manuscrise pe tema muzicii românești, cca. 1943t

Manuscrisul unui eseu intitulat „Concertul simfonic” scris de către muzicologul Emanoil Ciomac. Acesta face o scurtă trecere 
în revistă a puținelor simfonii din spațiul românesc, compuse de personalități precum: Paul Ciuntu, George Enescu, Stan 

Golestan, Dimitrei Cuclin, Alfonso Castaldi sau Mihail Jora. De asemenea, acesta realizează un scurt istoric al nașterii simfoniei, 
făcând totodată  o comparație a simfoniei în raport cu celelalte genuri muzicale. Autorul aprofundează în eseul său rolul lui 
Nicolae Buicliu din muzica românească. Manuscrisul este redactat cu cerneală neagră, pe 4 pagini. Textul este datat la început 23 
Mai 1943 și este semnat la final.

Manuscrisul de 3 pagini dintr-un eseu care are în centru marile capodopere naționate precum: opera „Oedipe” compusă de George 
Enescu, pe care o descrie ca fiind „operă de frunte a muzicei românești”. O altă lucrare pe care autorul o aduce în discuție este piesa 
de teatru „Năpasta” scrisă de I. L. Caragiale, discutând-o din perspectiva părerilor critice ale epocii. Manuscrisul este redactat cu 
cerneală neagră, cele 3 pagini fiind numerotate. Pe ultima filă regăsim și semnătura olografă a autorului.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George Enescu, așa cum reiese din certificatul de autenticitate, emis 
în anul 1974 de Romeo Drăghici în calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 34×21 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 135

Ion Nonna Otescu, articol-manuscris despre Opera Română

Ion Nonna Otescu, articol-manuscris referitor la Opera Română în care este discutată problema înființării unei opere naționale în care 
să își poată exersa calitățile muzicieni, dirijori și compozitor locali, fiind cunoscut faptul că numeroase nume importante ale operei 
românești concertează în străinătate. Este realizat un scurt istoric al instituției operei, menționându-se perioada în care stagiunile de 
operă erau ținute la teatrul național, iar acestea reușeau să adune nu doar un public numeros, ci și muzicieni străini care aici își făceau 
intrarea pe scena internațională. Compozitorul insistă asupra necesității înființării unei astfel de instituții și asupra faptului că ignoranța 
autorităților este cea care a adus opera română în situația în care se află în prezent. 
Manuscrisul este redactat în limba română, cu cerneală neagră, doar recto, pe trei coli cu liniatură pe care compozitorul le-a numerotat. 
Titlul lucrării este redactat la început, fiind și subliniat. În cadrul textului apar numeroase corecturi realizate olograf. Manuscrisul este 
semnat olograf în final.
Ion Nonna Otescu a fost un compozitor și dirijor român foarte important. Acesta a fost directorul Conservatorului din București și a 
ocupat pentru 20 de ani funcția de vicepreședinte al Societății Compozitorilor Români, societate condusă de George Enescu.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 33×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 136

Émile Gallé, Portretul lui Faust, cca. 1910

Portretul lui Faust, personaj al operei lui Charles Gounod, realizat de către artistul
 de origine franceză Émile Gallé în tehnica marchetăriei. 

Lucrarea este semnată în stânga-jos.

Faust este una din operele clasice ale artei europene, compusă de Charles Gounod în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, lucrarea este inspirată de opera dramatică a 
poetului german Johann Wolfgang von Goethe. Libretul operei, structurat în 5 acte, 
a fost scris de către Jules Barbier alături de Michel Carré. Intriga operei o reprezintă 
relația care se leagă între Faust și Marguerite. Opera a fost reprezentată pe scena din 
Paris pentru prima dată în anul 1859.

Valoare estimativă: 1.200—2.400 €
Dimensiuni: 45,7×31,5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 800,00 €

LOT | 137

Ion Dimitriu-Bârlad, George Enescu, plachetă, 1931

Sculptorul Ion Dimitriu-Bârlad (1890-1964) realiza această plachetă pentru 
a marca jubileul de 50 de ani al muzicianului.

Piesa este realizată din ipsos patinat; semnată 
în stânga-jos prin incizare „D. Bârlad/1931”.

LOT | 138

Oscar Han, Portretul lui George Enescu, bronz patinat

Portretul compozitorului și violonistului George Enescu, 
realizat de către sculptorul Oscar Han. Sculptura a fost turnată 
în bronz, patinat, fiind semnată în partea din spate-dreapta, 
prin incizare.

LOT | 139

Gheorghe D. Anghel, Compozitorul Gheorghe Dumitrescu, bust, cca. 1955

Bustul Compozitorul Gheorghe Dumitrescu, realizat de către sculptorul 
Gheorghe D. Anghel. Bustul a fost realizat prin turnare în bronz. Acesta este 
semnat lateral-dreapta-jos prin incizare „G.A.”, putând fi datat în jurul anului 
1955.

Sculptura provine din colecția gr. Constantin Doncea (1904-1973). Aceasta 
este clasată în categoria Fond a Patrimoniului Național Cultural Mobil, prin 
ordinul ministrului culturii nr. 2680 din 24.11.2010 

Valoare estimativă: 3.000—6.000 €
Dimensiuni: h - 48 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire  2.000,00 €

LOT | 140

Gheorghe D. Anghel, Compozitorul George Enescu, 
bust, cca. 1943

Bustul compozitorului George Enescu realizat de către 
sculptorul Gheorghe D. Anghel. Bustul a fost realizat 
din ispos, ce a fost patinat. Acesta este semnat în spate, 
pe umărul stâng prin incizare, putând fi datat în jurul 
anului 1943.

Valoare estimativă: 3.000—6.000 €
Dimensiuni: h - 48 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 2.000,00 €

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: d - 22,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Valoare estimativă: 3.000—6.000 €
Dimensiuni: h - 35  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 2.000,00 €
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LOT | 141

George Georgescu, Wilhelm Kempff și Yehudi Menuhin, două fotografii 
cu dedicație

Fotografie de epocă ce-l surprinde pe dirijorul George Georgescu alături 
de pianistul și compozitorul Wilhelm Kempff, aflați în sala mare a 
Ateneului Român, în timpul unor repetiții. Fotografia poartă pe verso 
dedicațiile olografe ale celor doi muzicieni, datate 17 Decembrie 1936.

Fotografie tip carte poștală ce-l surprinde pe dirijorul George Georgescu 
alături de violonistul Yehudi Menuhin primind aplauze de la sfârșitul 
unui concert.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 13×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 142

Arthur Rubinstein, Maria Cebotari, Gheorghe Folescu, 3 fotografii semnate olograf

Fotografie tip carte poștală ce-l înfățișează pe pianistul Arthur Rubinstein. Fotografia poartă semnătura olografă a muzicianului polonez. 

Atelier fotografic Julietta.

Fotografie tip carte poștală ce o înfățișează pe soprana Maria Cebotari, interpretând rolul Euridice alături de J. 
Eisinger în rolul lui Eros. Fotografia poartă dedicația olografă a Mariei Cebotari, datată 1937.

Fotografie tip carte poștală ce-l înfățișează pe artistul Gheorghe Folescu în rolul Cardinalului de Brogni din opera La Juive, 
compusă de Fromental Halévy. Fotografia poartă semnătura olografă a lui Gheorghe Folescu, datată 1937.

LOT | 145

Vlaicu Ionescu, George Enescu dirijând, lucrare de grafică

Portretul lui George Enescu realizat în tehnica sgraffito de către 
artistul și scriitorul Vlaicu Ionescu. Acesta l-a imortalizat pe 
cunoscutul compozitor în timpul unui concert, dirijând. Lucrarea 
este semnată dreapta-jos.

Lucrarea vine înrămată într-o ramă contemporană.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 27,5×31 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 144

Gheorghe D. Anghel, fotografie, bustul lui George Enescu, 
cu dedicația sculptorului

Fotografie care înfățișează bustul compozitorului George 
Enescu realizat de către sculptorul Gheorghe D. Anghel.

Fotografia poartă pe verso dedicația lui Gheorghe 
D. Anghel, datată 1946.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 8,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 143

Oreste Mieli, Alexander Brailowsky, C. I. Săndulescu, 
3 fotografii cu dedicație

Fotografie tip carte poștală ce-l înfățișează pe baritonul Oreste Mieli. Fotografia poartă 
dedicația olografă a baritonului.
Fotografie tip carte poștală ce-l înfățișează pe pianistul Alexander Brailowsky. 
Fotografia poartă dedicația olografă a pianistului oferită medicului Socrate Lalu și soției 
sale, datată 25 August 1929. Atelier fotografic Julietta, București.
Fotografie tip carte poștală ce-l înfățișează pe C. I. Săndulescu. Fotografia poartă pe 
recto o amplă dedicație a muzicianului, datată 1912:

„Și de o fi să fiu  departe...
Tot aprope 'om fi ori când
Căci privind fotografia'mi
Ne vorbim atunci în gând”

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 13,5×9 / 13,5×8,5 / 13×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni:  14×8,5; 14×8;1 13×8,5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 146

Sergiu Celibidache, scrisoare + reproducere fotografică

Scrisoare inedită trimisă de Sergiu Celibidache prietenului său, avocatul și cronicarul Eugen Trâncu-Iași. Scrisoarea a fost trimisă de 
Sergiu Celibidache de la Buenos Aires. Acesta îl informează pe Eugen Trâncu-Iași despre itinerariul turneului său și despre întâlnirea 
cu unul dintre miniștrii României. Scrisoarea este redactată cu stiloul pe o singură filă, fiind semnată la final.
Eugen Trâncu-Iași a fost unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Sergiu Celibidache, cei doi întreținând o corespondență regulată. 

Reproducere fotografică ce-l înfățișează pe Sergiu Celibidache, aflat în timpul unor repetiții.

Valoare estimativă:  300—600 €
Dimensiuni: 22×14 / 9×16 / 22×21 / 40×76 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 147

80 de programe de operă cu sinopsis, 1950-1980

80 de programe de operă ce conțin și sinopsisurile operelor 
prezentate publicului în perioada 1950 - 1980. Spectacolele 
erau suținute la Opera Republicii, la Teatrul Național sau la 
Teatrul de Operă și Balet (azi Opera Națională) în București.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21,5 ×16 / 19,5 × 14 / 23×15,5 / 21 x 14,5  cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 148

5 caiete de prezentare, Opera română, 1940 - 1946

Cinci caiete de prezentare care cuprind informații despre ansamblul 
Operei Române din București, precum și numeroase imagini din 
spectacolele puse în scenă.

I. Stagiunea 1940-1941,22 p., exemplarul se deschide cu fotografia 
regelui Mihai reprodusă tipografic.
II. Stagiunea 1941-1942, 32 p.
III. Stagiunea 1942-1943, 16 p.
IV. Stagiunea 1943-1944, 20 p.
V. Stagiunea 1945-1946, 16 p.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 149

10 afișe ale unor spectacole din perioada anilor 
1959-1985

Zece afișe ale unor spectacole muzicale, de operă 
și operetă:

I. Teatrul de Operă și Balet al R.P.R., Stagiunea 
1959-1960.
II.Teatrul de Operă și Balet al R.P.R., Nunta lui 
Figaro/ Bărbierul din Sevilla, 1962.
III. Teatrul Muzical Galați, Madame 
Butterfly, 1968.
IV. Teatrul Liric Constanța, Spectacol Festiv - 
Bărbierul din Sevilla, Stagiunea 1968-1969.
V. Teatrul Muzica Galați, Repertoriul 
spectacolelor pe perioada 5-8 Iunie 1969.
VI. Opera Română, Mireasa Pierdută, Stagiunea 
1969-1970.
VII.Opera Română, Stagiunea, 1971.
VIII. Concert - Orchestra Simfonică și Corul 
Radioteleviziunii Române, 1973.
IX. Filarmonica de Stat - Satu Mare, 1981.
X. Al X-lea Festival Internațional „George 
Enescu”/ Centenarul Operei Române, Faust, 
1985.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni:  99×70 / 85,5×61 / 70×100 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €



80George Enescu - Univers și Creație George Enescu - Univers și Creație81

LOT | 151

Programul Festivalului „George Enescu”, 
cu autograful lui Kim Borg, 1964

Programul Festivalului „George Enescu” 
din anul 1964. Programul poartă semnătura olografă 
a muzicianului Kim Borg la pagina 5.

Tenorul finlandez Kim Borg (1919-2000) participa 
la cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional 

„George Enescu” de la București în 1964.

 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni:  20,5×16,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 152

Program, concert Emil von Sauer, 1941, cu semnătură olografă

Program al concertului susținut de compozitorul și pianistul 
german Emil von Sauer (1862-1942) la Berlin, pe 7 octombrie 
1941.
Programul poartă semnătura olografă a lui Emil von Sauer. 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 150

Trei programe de concerte, cu dedicațiile muzicienilor, 
1943-1944

Trei programe ale unei serii de concerte organizate la 
Sibiu între 1943 și 1944 de societatea Muzica de cameră a 
minorității germane din România.

Piesele cuprind dedicații și semnături olografe ale 
muzicienilor germani invitați: Conrad Hansen (1906-
2002), Hans Benda (1874-1949), Richard Fehse (1906-
1977) și Heinz H. Scholz (1911-1988). Ultimul era ofițer al 
armatei germane dislocată în România în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial. 

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 21×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 153

David Oistrakh și Grigoraș Dinicu, fotografie de grup

Fotografie de grup în care sunt surprinși numeroși 
muzicieni din întreaga lume, printre care și violonistul 
român Grigoraș Dinicu, violonistul rus David Oistrakh 
sau pianista Tamara Totareva. 

Atelier fotografic necunoscut, cca. 1935.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 8×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 154

Programul unui concert, cu semnătura lui David Oistrakh

Programul unui concert ce a avut loc la Conservatorul Regal de Muzică din Liège, 
în anul 1966. Programul poartă semnatura olografă a violonistului David Oistrakh.

Piesa se păstrează într-o ramă realizată de atelierul german Kunsthandlung 
Schoenen, conform mărcii de pe verso.  

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 30,5×22 cm
Starea de conservare:Bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 155

Mariana Nicolesco, Omagiu lui Darclée, program 
cu autograf

Programul unui concert extraordinar Omagiu lui Darclée 
susținut de soprana Mariana Nicolesco alături de 
Orchestra de Cameră Radio dirijată de Ludovic Bacs, cu 
ocazia comemorării a 135 de ani de la nașterea sopranei 
Hariclea Darclée (1860-1939). Concertul a avut loc la Brăila 
în anul 1995.

Programul poartă autograful interpretei Mariana Nicolesco.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
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LOT | 157

Dinu Lipatti și Ionel Perlea, afișul unui concert, 1943

Afișul celui de-al VI-lea Concert dat de Orchestra de Cameră 
Asociația Creștină a Tinerilor aflată sub conducerea lui Ionel 
Perlea și cu concursul lui Dinu Lipatti la Pian. Concertul urma 
să aibă loc la Ateneul Român în anul 1943.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 21×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 156

George Enescu, Sonata I de J.S. Bach, partitură semnată olograf

Partitura Sonatei I de Johann Sebastian Bach ce 
cuprinde semnătura olografă a compozitorului român George 
Enescu chiar deasupra titlului, alături, în colțul din dreapta-sus 
apare data la care a fost oferit autograful, respectiv 1949, alături de 
numele persoanei căreia i-a fost oferit.

Semnătura și notația au fost redactate cu cerneală neagră. Piesa se 
păstrează într-o ramă realizată de aterielul german Kunsthandlung 
Schoenen, conform mărcii de pe verso.  

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 33×24,5 / 26×35 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 158

Miron Radu Paraschivescu, scrisoare către Laurențiu Profeta + două partituri

Scrisoare trimisă de poetul Miron Radu Paraschivescu prietenului său, Laurențiu 
Profeta, prin care îi mulțumește pentru materialul muzical trimis. Din pricina 
faptului că nu are un magnetofon la îndemână, nu va putea asculta noile melodii, 
dar se bucură pentru faptul că Profeta i-a pus versurile într-o melodie. Scrisoarea 
este redactată olograf, cu cerneală, pe o singură filă. Aceasta este expediată de la Vălenii 
de Munte în data de 19 Iulie 1966 și este semnată la final. 

Alături de aceasta se păstrează și două partituri pentru melodiile „Cântec de lampă” 
și „Tango de altădată” pe muzica lui Laurențiu Profeta și pe versurile lui Miron Radu 
Paraschivescu.

LOT | 159

Imnul Regal Român, partitură 

Partitură a Imnului Regal Român pe două voci, cor mixt și pe 3 voci. Aceasta a fost editat în tipografia Cultura Națiunală, 
în perioada anilor 1927-1930. Pe frontispiciul partiturii regăsim o reproducere fotografică a portretului regelui Mihai I.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă:  90—180 €
Dimensiuni: 21,5×14; 26×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 60,00 €
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LOT | 162

Virginia Zeani, 9 fotografii dintre care 3 cu însemnări 
olografe

Nouă fotografii de epocă în care este surprinsă solista 
de operă Virginia Zeani: în timpul spectacolului „La 
Rondine”, alături de soțul său, Alessandro Rossi 
Lemeni, în timpul unei eveniment, alături de soț și de 
fiul său, alături de colegii de spectacol și în timpul unor 
plimbări. Trei dintre fotografii poartă dedicația olografă 
a solistei, fiind trimise ca amintiri apropiaților.

Valoare estimativă:  100—250 €
Dimensiuni: 17,5×12,5 / 23,5×18 / 23×17 / 10,5×15 / 
14,5× 10,5 / 15×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €

LOT | 163

Sergiu Celibidache, trei fotografii de familie

Trei fotografii din arhiva familiei Celibidache: Sergiu Celibidache surprins în timpul unei 
repetiții, Sergiu Celibidache alături de pianistul Daniel Barenhoim, căruia îi fusese profesor, 
și o fotografie în care Sergiu Celibidache este surprins pe stradă.

Ateliere fotografice necunoscute.

LOT | 160

Franco Zeffirelli și Elizabeth Taylor, 3 fotografii de presă

Trei fotografii de presă ce îl surprind pe scenaristul Franco 
Zeffirelli alături de actrița Elizabeth Taylor.

Cele trei fotografii se păstrează individual în rame 
contemporane.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 30,5×24 / 24×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 161

Ionel Perlea, Emilia Petrescu, Iosif Conta, Dan 
Grigore și alți muzicieni, 12 fotografii cu dedicațiii

Douăsprezece fotografii ale muzicienilor: Ionel Perlea, 
Emilia Petrescu, Iosif Conta, Dan Grigore, Ștefan 
Gheorghiu, Ilarion Ionescu Galați, Mihai Brediceanu, 
Gheorghe Crăsnaru, Aurelian Octav Popa și imagini 
de ansamblu ale componenților Filarmonicii din 
București.

Fotografiile cuprind autografe și dedicații olografe.
Ateliere fotografice necunoscute.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 17,5×10 / 12×9 / 11,5×7,5 / 17×11 / 13,5×8,5 / 
11×17,5 / 19×14,5 / 17,5×11,5 / 11,5×18 / 18×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

Valoare estimativă: 100—250 €
Dimensiuni: 17,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €
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LOT | 165

Mioara Cortez, Florența Marinescu, Corneliu Murgu, și alți 
interpreți de operă români, 10 fotografii cu dedicații

Zece fotografii de diferite dimensiuni și formate, ale unor interpreți 
de operă  precum: Georgeta Stoleriu, Iliana Iliescu, Gabriel Popescu, 
Margareta Metaxa, Mioara Cortez, Florența Marinescu, Corneliu 
Murgu, Irinel Liciu, Sergei Larin.

Fotografiile cuprind autografe și dedicații olografe.

Ateliere fotografice diverse.

Valoare estimativă: 100—250 €
Dimensiuni: 12×8,5 / 14×9 / 15×10 / 17,5×12,5 / 17×11,5 / 8,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €

LOT | 164

Vasile Martinoiu, Maria Slătinaru, Nicolae Florei, 10 fotografii 
cu dedicații olografe

Vasile Martinoiu, șase fotografii în care este înfățișat în diverse 
roluri pe care le-a jucat în spectacolele de operă. Toate cele șase 
fotografii păstrează autograful sau dedicații ample olografe 
oferite de către muzician.

Maria (Marcela) Slătinaru, fotografie în care este surprinsă în 
rolul Arabellei din piesa omonimă. Fotografia poartă pe verso 
dedicația olografă a artistei oferită omului de televiziune Boris 
Stegărescu, datată 17 Octombrie 1972.

Nicolae Florei, două fotografii în care este surprins în două 
roluri pe care le-a interpretat în spectacolele de operă. Ambele 
fotografii păstrează dedicația olografă a muzicianului, datată 18 
Aprilie 1975.

Mihail Arnăutu, fotografie din timpul unei reprezentații cu 
dedicație olografă către balerinul Jidar Petrov datată 18 Iunie 
1963.

Valoare estimativă: 100—250 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 / 14,5×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €

LOT | 166

Magdalena Popa, Arta Florescu, Gabriel Zobian, Lya Hubic 
și alți interpreți de operă români, 9 fotografii cu dedicații

Nouă fotografii de diferite dimensiuni și formate, 
ale unor interpreți de operă români și străini 
precum: Ana Tălmăceanu, Renée Corenne, Amatto Checiulescu, 
Magdalena Popa, Arta Florescu, Gabriel Zobian, Cornel 
Trăilescu, Gelu Barbu, Hilda Jerea, Nicolai Ghiaurov, Lya Hubic.

Fotografiile cuprind autografe și dedicații olografe.

Ateliere fotografice diverse.

Valoare estimativă:  100—250 €
Dimensiuni: 11,5×15 / 11,5×8,5 / 15×21,5 / 13×18 / 25,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €

LOT | 167

Nicolae Herlea, 10 fotografii din arhiva personală

Opt fotografii recente în care este surprins baritonul 
Nicolae Herlea, alături de prieteni și familie în timpul 
unei petreceri.

Baritonul Nicolae Herlea, fotografie în care este 
înfățișat în rolul lui Rodrigo din piesa „Don Carlos”.

Fotografie de epocă în care e surprins Nicolae Herlea 
alături de Maria Slătinaru.

Valoare estimativă: 100—250 €
Dimensiuni: 23,5×17 / 13×18 / 8,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €
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LOT | 169

José Carreras, Dan Iordachescu, Virginia Zeani și alți 
mari interpreți de operă, 10 fotografii

Zece fotografii în care sunt surprinși mari cântăreți 
de operă precum baritonul Ioan Holender, tenorul 
Luciano Pavarotti, tenorul José Carreras, baritonul Dan 
Iordachescu, Adina Nitescu, soprana Viorica Cortez, 
tenorul Octavian Naghiu sau soprana Virginia Zeani.

Diverse ateliere fotografice.

Valoare estimativă: 100—250 €
Dimensiuni: 13×18 / 9×13 / 10×15,3 / 18×12,5 / 8,7×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €

LOT | 168

Șerban Tassian, Elena Cernei și alți interpreți muzicali, 
10 fotografii cu dedicații

Teodora Lucaciu, fotografie cu dedicație către Constantin 
Stroescu. Atelier Les Miragej, Paris.
Lucia Țibuleac, două fotografii din timpul unui spectacol.
Tenorul Alexandru Vârgolici, fotografie din timpul unui 
spectacol.
Tenorul Dimitrie Onofrei, fotografie din timpul unui 
spectacol cu dedicație datată 1936.
Elena Cernei, fotografie în fața afișului operei „Aida” în 
care solista interpreta rolul lui Amneris. Atelier Louis 
Mélaçon, New York City.
Baritonul Șerban Tassian, fotografie de epocă.
Baritonul Petre Ștefănescu Goangă, fotografie de epocă 
realizată în timpul unui spectacol.
Marcea Buciu, fotografie de epocă din timpul unui 
spectacol.
Fotografie din timpul spectacolului „Rigoletto” în care 
apar, în ordine, interpreții: Magda Ianculescu, Petre 
Ștefănescu Goangă, Zenaida Pally, Mihail Arnăutu, Ioana 
Nicola, Jean Bănescu, Maria Săndulescu, Ion Puican, 23 
Aprilie 1962.

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 23,5×18 / 23,5×16,5 / 23×17,5 / 24×19 / 24×18 / 
17×13,5 / 14×9 / 11,5×17,5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €

LOT | 170

Gheorghe Folescu, 5 fotografii de epocă + o carte poștală 
fotografică

Cinci fotografii și o carte poștală fotografică ce-l înfățișează 
pe bas-baritonul Gheorghe Folescu pe scenă, interpretând 
diferite roluri precum Faust sau Osmin din Răpirea din Serai.

Valoare estimativă:  100—250 €
Dimensiuni: 21,5×17 / 13,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €

LOT | 171

16 fotografii, diverși interpreți de operă români, cu dedicații

Șaisprezece fotografii de diferite dimensiuni și formate, ale unor interpreți de operă români și străini precum: Nicola Rossi-Lemeni, 
Mihai Brediceanu, Șerban Tassian, Nicu Apostolescu, Jean Bănescu, Cristian Mandeal, Pablo Colino, Nicolae Florei, Florin Diaconu, 
Eduard Tumageanian, Maria Nistori-Slătinareu.

Fotografiile cuprind autografe și dedicații olografe.

Ateliere fotografice diverse.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 15×11 / 17,5×12 / 18×12 / 20×28 / 26×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 173

Emilia Cameliță, 115 corespondențe cu Stella Roman + numeroase fotografii

Arhiva scrisorilor păstrate de instrumentista Emilia Cameniță, soția controversatului avocat Vasile Cameniță, 
cu soprana Stella Roman. În cadrul scrisorilor sunt dezbătute diverse subiecte: decesul unui prieten comun, 

discuții despre diverși interpreți muzicali, despre starea de sănătate a Emiliei, despre ajutorul și suținerea de care 
avea nevoie Stella în divorțul de soțul agresiv, despre fiul Emiliei, medic al Ambasadei Române la Paris.

În cadrul arhivei se păstrează 52 de cărți poștale, o parte dintre ele adresate familiei „Vasile Cameniță”, iar printre 
cele 63 de scrisori păstrate se numără câteva expediate din partea Emiliei Ardelean, soacra Stellei Roman, precum 
și alte câteva scrisori semnate cu nume din lumea muzicii în care tot Stella Roman făcea subiectul poveștii. Cea mai 
mare parte a scrisorilor păstrează plicurile originale în care au fost expediate, precum și atașamentele acestora: 22 de 
fotografii de familie, personale sau realizate de către soprană, o telegramă, o invitație, felicitări trimise cu ocazia a 
diverse sărbători, articole din ziarele americane în care se discuta divorțul Stellei.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9,5×13 / 13×10 / 21×15 / 20×14 / 21×9 / 14×9 / 9×14,5 / 27×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 172

Garbis Zobian, 19 corespondențe către Anca Florea referitoare la publicarea lucrării „Garbis Zobian un glas pentru 
eternitate” + publicația lucrării 

19 corespondențe expediate de tenorul dramatic Garbis Zobian către muzicologul Anca Florea referitoare la publicarea 
unei lucrări în care să fie păstrate amintirile și memoriile tenorului. Sunt oferite numeroase indicații și explicații de către 

tenor care considera important ca toate informațiile necesare să fie oferite publicului pentru ca cititorul să poată înțelege și să-
și poată crea o impresie reală despre cariera sa care a fost distrusă din pricina originii sale armene.

Lucrarea a fost publicată în 1998 sub titlul „Garbis Zobian un glas pentru eternitate – Interviu, comentarii și redactare: Anca 
Florea”. Corespondențele sunt derulate pe perioada 1995 - 1998 și cuprind trei manuscrise olografe ale tenorului în care sunt 
rememorate diverse momente din viața artistului, inclusiv întâlniri cu diverși artiști, prieteniile create în industrie, diverse 
spectacole la care a participat. Unul dintre manuscrise cuprinde trei coli veline redactate recto-verso în care sunt prezentate 
diverse detalii despre lucrare și o scrisoare olografă de prezentare, redactată de un apropiat. Cel de-al doilea manuscris este 
mult mai amplu, respectiv 22 de pagini redactate recto-verso, fiind organizat pe momente, paginile sunt numerotate olograf, cu 
cerneală albastră. Alături de acesta se păstrează o copie a unui articol în care era prezentat un rol interpretat de tenor. Cel de-al 
treilea manuscris păstrează structura celui de-al doilea, fiind organizat pe momente și având 13 file redactate recto-verso cu 
cerneală albastră. Alături de acesta se păstrează și o copie a unui articol tradus în limba rusă. În cadrul unor texte din scrisori 
este menționat faptul că acestea cuprindeau și numeroase fotografii ce urmau a fi folosite în cadrul lucrării. 18 dintre 
corespondențe se păstrează în plicurile originale în care au fost expediate.

Se păstrează și lucrarea care face obiectul corespondențelor:

Garbis Zobian un glas pentru eternitate – Interviu, comentarii și redactare: Anca Florea, București, Editura Ararat, 1998, 288 p.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 28× 22 / 21×15 / 35×13 / 29×18 / 24×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 174

Plicul unei scrisori adresate lui George Enescu

Plicul unei scrisori ce îi fusese adresate lui George 
Enescu ce se afla la casa familiei sale din Dorohoi. 
Plicul cu chenar negru, ce probabil cuprindea o 
scrisoare de doliu, a fost expediat din Viena, fiind 
datat, după ștampila poștei, 1894.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și 
a aparținut lui George Enescu, așa cum reiese 
din certificatul de autenticitate, emis 
în anul 1974 de Romeo Drăghici în 
calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 9,5×12 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 20,00 €

LOT | 175

12 plicuri și o carte poștală primite de Hariclea Darclée

Douăsprezece plicuri ce cuprindeau scrisori adresate sopranei Hariclea Darclée. Acestea au fost primite în perioada în care artista se afla 
la Milano, Paris sau București în perioada anilor 1899 - 1922. Alături de acestea se păstrează și o carte poștală adresată Haricleei în aceiași 
perioadă.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 11×14 / 12×14,5 / 9×14 / 10×16,5 / 9×14 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 176

Anca Florea, Opera Română, 12 volume

Anca Florea, Opera Română, 12 volume:
Primul deceniu. 1921 - 1931, București, Editura Info-Team, 2001, 247 p.
Al doilea deceniu. 1931 - 1941, București, Editura Info-Team, 2002, 378 p.
Al treilea deceniu. 1941 - 1951, București, Editura Info-Team, 2003, 525 p. + o amplă anexă cu reproduceri fotografice.
Al patrulea deceniu. 1951 - 1961, București, Editura Info-Team, 589 p. + o amplă anexă cu reproduceri fotografice în interiorul volumului.
Deceniul cinci. I. 1961 - 1971, București, Editura Curtea Veche, 2006, 502 p.
Deceniul cinci. II. 1961 - 1971, București, Editura Curtea Veche, 2006, 487 p. + o amplă anexă cu reproduceri fotografice.
Deceniul șase. I. 1971 - 1981, București, Editura D&C, 2009, 614 p.
 Deceniul șase. II. 1971 - 1981, București, Editura D&C, 2009, 496 p. + 111 p. în care sunt incluse reproduceri fotografice.
Deceniul șapte. I. 1981 - 1991, București, Editura D&C, 2011, 633 p.
Deceniul șapte. II. 1981 - 1991, București, Editura D&C, 2011, 452 p. + 108 p. în care sunt incluse reproduceri fotografice.
Deceniul opt. I. 1991 - 2001, București, Editura 
Muzicală, 2014, 774 p.
Deceniul opt. II. 1991 - 2001, București, Editura 
Muzicală, 2014, 657 p. dintre care 108 p. în care 
sunt incluse reproduceri fotografice.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24,7×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 177

Fortuna Brulez Mavromati, George Enescu, cu dedicație

Fortuna Brulez Mavromati, Georges Enesco, București, 
Institutul de Arte Grafice „Luceafărul”, 1947, cu o prefață de 
Petre Comărnescu și XXXII de planșe.

Albumul este alcătuit dintr-o serie de desene realizate de 
Fortuna Brulez Mavromat, care îl înfățișează pe George 
Enescu în timpul unui concert din 1946.

Exemplar de lux realizat în limba franceză într-o serie de 40 
de exemplare numerotate de la 60 de la 100; exemplarul de 
față este numerotat cu numărul 73.

Exemplarul poartă dedicația olografă a desenatorului, datată 
1966.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 32×24,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 178

P. Nițulesscu, Muzica românească de azi, cu dedicație

P. Nițulescu, Muzica românească de azi. Cartea sindicatului 
artiștilor instrumentiști din România, București, Editura 
Marvan, 1939, 1102 p., cu numeroase reproduceri fotografice.

Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autorului, datată 
1957.
Legătură contemporană, în interior se păstrează coperta broșată 
originală.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 25×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 179

George Bălan, George Enescu, 1962, cu dedicație 
olografă

George Bălan, George Enescu. Mesajul-
Estetica, București, Editura Muzicală a 
Uniunii Compozitorilor din R.P.R., 1962, 317 p. 
cu reproduceri fotografice în interiorul textului.

Volumul poartă pe pagina de titlu dedicația olografă a 
autorului oferită lui Viorel Oprea, acceasta fiind datată 
1965.
Legătură originală de editură integral din pergamoid.

 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 12×15,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 180

Vasile Bogdan, Ei l-au cunoscut pe Enescu, 
cu dedicație

Vasile Bogdan, Ei l-au cunoscut pe Enescu, București, 
Editura Ion Creangă, 1987, 118p.

Volumul poartă pe pagina de titlu 
dedicația olografă a autorului, datată 1987.

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €

LOT | 182

Carte poștală ilustrată cu portretul lui Ciprian Porumbescu, 1921

Carte poștală ilustrată emisă cu ocazia serbărilor semicentenarului Societății Academice „România Jună” din Viena, fiind tipărită de 
editura „România Jună”. Pe recto este ilustrat portretul compozitorului Ciprian Porumbescu, care în perioada 1879-1881 când era student
la Conservator, a dirijat corul Societății Studențești „România Jună”. 
Alături de portret a fost tipărit pliantul pentru serbările 
semicentenarului Societății Academice „România Jună” din 1921. 
Pe recto, se află o însemnare olografă a unui citat din Ch. Baudelaire.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 9×14 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 183

Vila Meri de la Tescani, fotografie, 1914

Fotografie tip carte poștală, datată 1914, în care este înfățișată Vila Meri din Tescani, 
locuință ce fusese construită de Constantin Rosetti-Tescanu în primul deceniu al 
secolului al XX-lea. Casa avea etaj și mansardă, era înconjurată de balcoane, cu acoperișul 
având pantă abruptă în două ape asemnea unei cabane din Alpi. După moartea tatălui, 
locuința a rămas în proprietatea fratelui Marucăi, Constantin, care s-a ocupat de 
îngrijirea domeniului familiei, care până atunci, fusese destul de neglijat. În perioada 
în care Constantin Rosetti-Tescanu locuise aici, interioarele disponibile și terasele erau 
folosite momente muzicale, inclusiv compozitorii Mihail Jora și Alfred Alessandrescu 
veneau adesea aici pentru a crea. În perioada comunistă, Vila Meri și domeniul tescanilor 
a avut diverse întrebuințări, iar în 1962 a fost vandalizată de către țărani, urmând ca aici 
să fie înființată ulterior o școală-internat.

Piesa provine din colecția Romeo Drăghici și a aparținut lui George Enescu, 
așa cum reiese din certificatul de autenticitate, emis în anul 1974 de Romeo Drăghici în 
calitate de executor testamentar al compozitorului.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 14×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 181

Ion Dacian, carte poștală către Matei Socor, 1956

Carte poștală ilustrată adresată de către Ion Dacian, prim solist al Teatrului de Stat și Operetă, 
București, lui Matei Socor, președinte al Uniunii Compozitorilor Români pe care îl informa 
despre laudele care le sunt aduse muzicienilor români în ziarele germane. 

Textul este redactat cu cerneală albastră pe verso-ul cărții poștale, fiind semnat și datat 
în final „Ion Dacian, 12 decembrie 1956”.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 15×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 184

Mihail Jora, articol despre Dinu Lipatti, cu semnătură olografă

Mihail Jora, articol dedicat lui Dinu Lipatti publicat în 
„Contemporanul”, numărul din 2 Decembrie 1960, în finalul 
articolului apare o însemnare olografă a lui Jora prin care atestă 
că articolul a fost publicat în ziarul „Contemporanul”.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 25,5×10,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 185

Medalion din argint cu inițialele G.E.

Medalion din argint 800‰, cu două capace pentru fotografii tip tondo. Medalionul este bogat decorat pe avers cu inițialele G.E. și un 
model vegetal în exergă, pe revers se păstrează motivul vegetal în exergă, centrul medalionului fiind ocupat de motivul viței-de-vie stilizat.

Atelier necunoscut, poanson ilizibil, cca. 1900. 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 2,6×2,3 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 186

Feodor Chaliapin în Mefistofele, fotografie cu dedicație, 1911

Fotografie de epocă ce îl surprinde pe interpretul de operă 
rus Feodor Chaliapin în rolul Mefistofele din opera Mefistofele, 
adaptare după Faust de Goethe. Fotografia poartă dedicația olografă 
a celebrului interpret, datată 1911.

Atelier fotografic necunoscut, cca. 1911.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni:  20,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 187

George Enescu, Alessandrescu, Jora, Lipatti, program de 
concert de sală

Programul unui concert organizat de Metropolitan Opera 
House susținut de The Philadelphia Orchestra condusă de 
George Enescu, 1939. În cele patru părți ale spectacolului 
urmau să fie susținute recitaluri de muzică românească 
ale artiștilor români: George Enescu, Alfred Alessandrescu, 
Ion Nonna Otescu, Dinu Lipatti. Programul cuprinde și o 
scurtă prezentare a artiștilor români, precum și a operei pe 
care urmau să o interpreteze.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 188

Partitură, Imnul neamului, cca. 1920

Partitura Imnul neamului, versuri de Vasile Militaru, muzica de Dumitru 
Mihăilescu-Toscani, cu o frumoasă cromolitografie pe copertă înfățișând 
România realizată de pictorul D. Stoica.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni:  35×27 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
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LOT | 190

Două invitații adresate lui Dumitru Capoianu

Două invitații adresate compozitorului Dumitru Capoianu 
și soției sale. Una dintre ele a fost trimisă de ambasadorul 
Statelor Unite ale Americii, pentru a lua parte la un dineu. 
Cea de-a doua invitație a fost trimisă de ambasadorul Marii 
Britanii, cu ocazia celebrării zilei de naștere a reginei Elisabeta 
a II-a prin care Dumitru Capoianu și soția sa sunt invitați la 
un dineu. Cele două invitații au fost trimise în perioada în care 
Dumitru Capoianu ocupa funcția de director al Filarmonicii 

„George Enescu”.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 11,5×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 189

11 afișe de mari dimensiuni din perioada contemporană

Unsprezece afișe de mari dimensiuni ale unor spectacole muzicale, de operă și operetă:
I. Studioul de concerte 1961, Consert-Spectacol-Opera „Cosi Fan Tutte” de Mozart/ Corul și Orchestra de Studio ale Radioteleviziunii, 
dirijor Carol Litvin.
II. Opera Română, Bărbierul din Sevilla/ Seară Vieneză, 1967.
III. Filarmonica „G. Dima” Brașov, Operă-Concert, 1975.
IV. Filarmonica de Stat Satu-Mare, Operă-Concert G. Donizetti-Don 
Pasquale, 1982.
V. Teatrul Liric Constanța, Festivalul de Muzicii de Operă și Balet, 1982.
VI. Radioteleviziunea Română, Stagiunea Lirica, Antol Vieru, opera 
Pedeapsa, dirijor Ludovic Baci, 1984.
VII. Filarmonica de Stat „Banatul” Timișoara, Stagiunea 1985-1986, 
Concert Vocal-Simfonic. Tricentenar Georg Friedrich Haendel
VIII. Filarmonica de Stat Oradea, Microstagiunea de Operă 1986, 
Bărbierul din Sevilla.
IX. Filarmonica de Stat Arad, Stagiunea 1990-1991, Concert vocal-
simfonic J.S. Bach.
X. Opera Romana Cluj-Napoca, 1991, Traviata, Hansel și Gretel, 
Carmen, Don Pasquale, Don Carlo.
XI. Spectacol la Teatr Wielki-Opera (Teatrul Mare din Varșovia), 
unde vor interpreta Dinu Bădescu, Șerban Tasian.

Valoare estimativă: 250—300 €
Dimensiuni: 99×70 / 86×65 / 70×100 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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