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25 Lots Sold - Sale Total 25%
(Including Buyer's Premium 15% + 15% V.A.T. on buyer’s premium) 

€26,264.00 EUR

SECOND FINE ART AUCTION
October 14, 2010

AUCTION RESULTS

The following lots were sold at the prices stated. Prices include the Buyer's Premium 15%
+ 15% V.A.T. on buyer’s premium.

PUBLICATION DATE: October 29, 2010

Lot Number Winning Bid

1 €469.00
2 €410.38
4 €293.13
7 €3,517.50
8 €1,641.50
9 €1,876.00

10 €1,641.50
13 €1,172.50
14 €1,055.25
15 €820.75
17 €644.88
29 €703.50
31 €1,289.75
39 €703.50
44 €644.88
52 €1,172.50
60 €586.25
62 €527.63
67 €1,758.75
70 €1,758.75
77 €703.50
78 €762.13
81 €586.25
89 €703.50
96 €820.75
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Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010, στη Λευκωσία, ο οίκος "Peter’s Auctions” 
πραγματοποίησε την “Δεύτερη Δημοπρασία Έργων Τέχνης” 
συγκεντρώνοντας το συνολικό ποσό των 26,264.00 ευρώ. 
Από τα 100 έργα πουλήθηκαν τα 25, συμπεριλαμβανομένου τα 
αποτελέσματα του aftersale, επιτυγχάνοντας ποσοστό πώλησης 25%. 

Την υψηλότερη τιμή έπιασε το έργο του Καραγιάν Ανδρέα "Ναύτης", 
100Χ60εκ., το οποίο πουλήθηκε για 3,517.50 ευρώ.

Τα περισσότερα έργα, παρόλο που οι τιμές ήταν “σκοτωμένες”, δεν 
κτυπήθηκαν και έκλεισαν στη τιμή εκκίνησής τους. Επίσης, παρόλο που 
αρκετά έργα ξεκίνησαν με τιμές χαμηλότερες από εκείνες του 
καταλόγου,  ήταν για εμάς έκπληξη που δεν πουλήθηκαν. Μπορούμε να 
πούμε πως η δημοπρασία κινήθηκε σε αποδεκτά επίπεδα για την εποχή, 
δείχνοντας ότι οι αγοραστές χρειάζονται χρόνο να εξοικειωθούν στην 
υπερπροσφορά και στην πληθώρα των καλλιτεχνών που βγαίνουν στην 
δευτερογενή αγορά σε μία περίοδο ύφεσης.

Απρόβλεπτο το γεγονός ότι δεν πουλήθηκαν τα έργα του 
Χατζηκυριάκου Γκίκα παρά τις χαμηλές τιμές εκκινήσεως. Έργα όπως 
του Μυταρά, του Φασιανού και του Χαραλαμπίδη έμειναν απούλητα, 
παρόλο που οι τιμές εκκινήσεως ξεκίνησαν μέχρι και 10% ποιο κάτω.

Εξακολουθούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι διότι πιστεύουμε πως η 
Κυπριακή αγορά θα δυναμώσει σύντομα παρά την κρίση. Ένα καλό 
σημάδι ήταν το γεγονός πως, στις πωλήσεις, η σχέση αγοραστή/έργου 
ήταν σχεδόν 1 προς 1. Αυτό μας δείχνει μία αύξηση ενδιαφέροντος από 
νέους συλλέκτες και αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης σχεδιάζουμε πιο 
δυνατές δημοπρασίες για το μέλλον και έχουμε ήδη αρχίσει να 
προβάλλουμε τις δραστηριότητες του οίκου.


