Δημοπρασία έργων τέχνης, κοσμημάτων & ρολογιών, φιλελληνικών & σπάνιων
αντικειμένων 19ου αιώνα.
Η Loudos Fine Art & Auctions ιδρύθηκε το 2019 από τον απόφοιτο του Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος, Θάνο Λούδο (MA in Art, Law & Economy, 2016-2018, Executive
Master in Business Administration, 2018-2020).
Όπως μας δήλωσε ο ίδιος, η παρακολούθηση των δυο μεταπτυχιακών του έδωσε όλα τα
εχέγγυα για την προσέγγιση των στόχων του. Το μεταπτυχιακό Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία
(τώρα Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης) τον βοήθησε να κατανοήσει την διεθνή
αγορά έργων τέχνης και το νομικό πλαίσιο που την διέπει. Το EMBAτου έδωσε τη
δυνατότητα να εμπλουτίσει και να εξειδικεύσει τις γνώσεις του σε επίπεδο διοίκησης,
ηγεσίας και στρατηγικής.
Το απόγευμα της 5ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δημοπρασία του Οίκου
Δημοπρασιών Loudos Auctions για το 2021 με τον πρωτοποριακό τρόπου του “Live Online”
(ζωντανή δημοπρασία μέσω διαδικτύου).
Η δημοπρασία περιλαμβάνει 3 κατηγορίες.
1) Έργα μοντέρνας & σύγχρονης τέχνης:
Μετά την επιτυχημένη πώληση του έργου του Dmitri Krasnopevtsev με προέλευση τη
Συλλογή Κωστάκη, στην προηγούμενη δημοπρασία του Οίκου τον Ιούνιο του 2020, προς
30,270€ και το μεγάλο ενδιαφέρον από συλλέκτες εντός και εκτός Ελλάδας, στη
δημοπρασία θα προσφερθούν επιπλέον οκτώ σημαντικά και ιστορικά έργα της συλλογής
Κωστάκη.
Ιδιαίτερα σπάνιο είναι το χωριό BOLSHIE GORKI, του Ivan Kliun (1870-1942), υδατογραφία,
1929, με προέλευση τη Συλλογή Κωστάκη και εκτίμηση 10,000-15,000€. Το οποίο ο
Γεώργιος Κωστάκης απέκτησε απευθείας από τη χήρα του Ivan Kliun.

Ivan Kliun
Πληροφορίες για το έργο μπορείτε να δείτε εδώ
Το 2019 έργο του Ivan Kliun με προέλευση τη Συλλογή του Γεωργιου Κωστάκη,
δημοπρατήθηκε από τον Οίκο Δημοπρασιών Sotheby’s στο Λονδίνο και πωλήθηκε προς
4,867,900 GBP (λίρες Αγγλίας).
Επιπλέον θα δημοπρατηθεί ένα πολύ ενδιαφέρον έργο του Σολομών Νικρίτιν με εκτίμηση
6,000-9,000 και έξι έργα του Ανατόλι Ζβέρεφ με εκτιμήσεις 4,000-6,000 ευρώ το καθένα.

Anatoly Zverev

Πληροφορίες για το έργο μπορείτε να δείτε εδώ

Φωτογραφία: Αρχείο Λ. Ντίμοβα, Ο καλλιτέχνης Ανατόλι Ζβέρεφ με τον Γεώργιο Κωστάκη
Στην κατηγορία της τέχνης περιλαμβάνονται επίσης έργα Ελλήνων καλλιτέχνων της
διασποράς που βλέπουμε συνήθως σε δημοπρασίες, γκαλερί και μουσεία του εξωτερικού,
όπως ο Κωνσταντίνος Ξενάκης, Ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ο Μιχαήλ Λεκάκης, ο Γεράσιμος
Σκλάβος. Μεταξύ άλλων η δημοπρασία περιλαμβάνει έργα του Αλέκου Φασιανού, Γιάννη
Τσαρούχη, Πάνου Φειδάκη, Θόδωρου Γλύπτη, Δημήτριου Γαλάνη και άλλων.

Μιχαήλ Μιχαηλίδης
Πληροφορίες για το έργο μπορείτε να δείτε εδώ
2) Στο δεύτερο μέρος της δημοπρασίας θα προσφερθούν κοσμήματα, αντίκες και
σύγχρονα και ρολόγια χειρός, ξεχωρίζει ένα συλλεκτικό Ulysse Nardin Sonata Cathedral με
εκτίμηση 15,000-20,000€ και τιμή εκκίνησης 12,000€.

Πληροφορίες για τον λαχνό 58 μπορείτε να δείτε εδώ

Kολιέ Αρχαιοελληνικής εμπνεύσεως, χρυσός 22 καρατίων με γρανάδα
Εκτίμηση: 6,000 – 8,000€
Πληροφορίες για τον λαχνό 59 μπορείτε να δείτε εδώ

3) Το τρίτο μέρος της δημοπρασίας περιλαμβάνει Φιλελληνικά & Σπάνια αντικείμενα 19ου
αιώνα, γιορτάζοντας τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και το ενδιαφέρον από
συλλέκτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στόχος του Οίκου ήταν η αναζήτηση
και η προβολή αντικειμένων με φιλελληνικά θέματα.

Φιλελληνικό ρολόι με Έλληνα πολεμιστή, επιχρυσωμένος μπρούτζος
Εκτίμηση: 2,500-3,500€
Πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Φιλελληνικό πιάτο “Mort d’un Grec”, πορσελάνη. Εμπνευσμένο από τη λιθογραφία του
Charles-Henri Loeillot-Hartwig. Η σειρά αυτή κατασκευάστηκε από το εργοστάσιο Montreau
στη Γαλλία μεταξύ 1826-1833.
Εκτίμηση: 150-250€
Πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Η δημοπρασία ολοκληρώνεται με συλλογή βιβλίων του Διεθνούς Φήμης Έλληνα
συγγραφέα Λευκάδιου Χέρν, ο οποίος θεωρείται ο «εθνικός συγγραφέας» της Ιαπωνίας και
είναι γνωστός στην Ασία με το όνομα Γιάκουμο Κοϊζούμι.

Ολοκληρωμένο σετ 5 Ιαπωνικών Παραμυθιών που μετέφρασε στα Αγγλικά ο
Λευκάδιος Χέρν
Εκτίμηση: 1,200-1,800€
Πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Το σύνολο των αντικειμένων της δημοπρασίας καθώς και οι πληροφορίες βρίσκονται στο
website του Οίκου Δημοπρασιών κάνοντας κλικ εδώ.
Ο Οίκος Δημοπρασιών Loudos Auctions, αποτελεί τον μοναδικό Οίκο Δημοπρασιών στην
Ελλάδα με γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και είναι ο πρώτος που
πραγματοποίησε ζωντανή δημοπρασία μέσω διαδικτύου, παρέχοντας τη δυνατότητα στους
υποψήφιους αγοραστές να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της δημοπρασίας (live
streaming) και να συμμετέχουν ταυτόχρονα από όπου και αν βρίσκονται. Στην COVID
εποχή, εκτός από τη δυνατότητα συμμετοχής ζωντανά μέσω διαδικτύου, ο Οίκος παρέχει τη
δυνατότητα γραπτής ή τηλεφωνικής συμμετοχής αλλά και online συμμετοχής,
καταθέτοντας το μέγιστο χτύπημα για το κάθε αντικείμενο μέσω του loudos.gr,
οποιαδήποτε στιγμή πριν την έναρξη της δημοπρασίας.
Η γκαλερί Loudos Fine Art βρίσκεται στο πολυτελές ξενοδοχείο Domes Miramare, A Luxury
Collection Resort στην Κέρκυρα, όπου παρουσιάζονται κορυφαία ονόματα της σύγχρονης
εικαστικής σκηνής, παράλληλα το καλοκαίρι διοργανώνονται private viewings, art tours,
workshops και art talks. Εκτός από τον μόνιμο εκθεσιακό χώρο στην Κέρκυρα η γκαλερί

Loudos Fine Art, διοργανώνει “pop-up” εκθέσεις σε ιδιαίτερους χώρους όπου η τέχνη
μπορεί να είναι προσβάσιμη σε όλους, ανα πάσα στιγμή, όπως για παράδειγμα στο
κεντρικό λόμπυ του εμβληματικού ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, Makedonia Palace, όπου
οι επισκέπτες αντικρίζουν έναν «εικαστικό» ελαιώνα γλυπτών του Κωνσταντίνου Βαλαή.

