27 aprilie 2010
Grand Hotel Continental încheie un parteneriat cu Casa de Licitaţii Artmark

Acordul finalizat cu casa de licitaţii bucureşteană se înscrie într-un program mai
amplu al Grand Hotel Continental de susţinere şi promovare a valorilor autentice ale
artei şi culturii româneşti. În cadrul acestui parteneriat, hotelul găzduieşte un număr
de 6 licitaţii pe parcursul anului 2010, dintre care amintim: licitaţia Colecţiei George
Ivaşcu şi a lui Tiberiu Puica pe 29 aprilie cu începere de la ora 19.30, în Sala Nicolae
Grigorescu, licitaţia de impresionism din luna septembrie sau licitaţia de sculptură ce
va avea loc în luna noiembrie.
Evenimentul de joi, 29 aprilie 2010, este cel de-al doilea din cadrul colaborării între
Grand Hotel Continental şi Artmark, primul având loc în martie, unde, tabloul
„Geamie la Ada – Kaleh” semnat Gheorghe Petraşcu, a fost adjudecat pentru suma de
20.000 de euro.
Eveniment foarte rar în licitaţiile româneşti de artă, pe 29 aprilie se va prezenta
publicului o pictură foarte importantă de Ştefan Luchian: „Macii”, provenind din
colecţia Tiberiu Puica – o operă reprezentativă pentru perioada de maturitate a
artistului, una dintre operele care au participat la cele mai multe expoziţii în ţară şi în
străinătate, probabil ultimul mare Luchian încă „în libertate”. Tabloul a fost evaluat la
150.000 – 200.000 de euro.
Expoziţia poate fi vizitată până pe 29 aprilie, între orele 10.00 şi 20.00. Licitaţia
Colecţiilor George Ivaşcu şi Tiberiu Puica va fi transmisă în direct pe Internet, putând
fi urmărită de participanţi şi spectatori de pretutindeni, joi, 29 aprilie, începând cu ora
19:30, pe site-ul http://tv.artmark.ro/.
Despre Continental Hotels
Lanţul Continental Hotels a fost înfiinţat în anul 1991, fiind dedicat încă de la început
furnizării unor servicii de 3 şi 4 stele pe segmentul turismului de afaceri. Prin relansarea în
2009 a Grand Hotel Continental din Calea Victoriei se adaugă lanţului Continental Hotels şi o
proprietate de 5 stele. Oraşele în care lanţul Continental Hotels este prezent sunt Bucureşti,
Constanţa, Sibiu, Arad, Oradea, Târgu Mureş, Suceava, Timişu de Sus, Turnu Severin şi
Porţile de Fier, totalizând un număr de 1858 de camere. Portofoliul Continental cuprinde de
asemenea şi brand-urile: Continental Forum, Hello Hotels, Tekaffe, Balkan Bistro.
Continental Hotels colaborează, prin intermediul mărcii Ibis, cu Accor, una din cele mai
importante companii hoteliere la nivel mondial.
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