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203 AUKCJA DZIEŁ SZTUKI - wyniki
Sala aukcyjna Rynku Sztuki, ul. Wschodnia 69 (róg Narutowicza, I piętro),
sobota, 27 kwietnia 2019 r., godz. 12:00
#
2. Michel Adlen(1898-1980) Sekwana w Paryżu sygn.p.d.? litografia barwna 22.5x28 200,19. Andrzej Gieraga(ur.1934) Progresywny VIa(2012) sygn.na odwrociu akryl, płyta 100x80 9.500,22. Izabella Gustowska(ur.1948) Z cyklu Względne cechy podobieństwa nsygn.opisana na odwrociu technika
własna, fotografia, papier/pilśnia 90x118 3.800,27. Mané-Katz(1894-1962) Szkice postaci sygn.p.d. kredka, papier 65x49.5 1.100,30. Mojżesz Kisling wg Rodzeństwo(Ilustracja do: Héron de Villefosse, L'épopée bohémienne, Aux dépens d'un
amateur, Paris, 1959) nsygn. litografia barwna 17x19 500,36. Lech Kunka(1920-1978) Kompozycja z trzema kołami sygn.p.d. technika własna, pilśnia 122x61 14.000,37. Krystyna Liberska(1926-2010) Jesień(1991) sygn.dat.l.d. olej, pilśnia 47x61 1.600,44. Witold Monastyrski(1915-1992) Pejzaż z makami sygn.l.d. olej, tektura 33x48.5 3.200,48. Oleksa Nowakiwski(1872-1935) Pejzaż z Mogiły(17.III.1927) sygn.dat.p.d. olej, tektura 45x76.5 12.000,52. Henryk Płóciennik Akt(1986) sygn.dat.p.d. tusz, papier 17.5x24 950,53. Henryk Płóciennik Ero III(1971) sygn.p.d.dat.śr.d. linoryt (e.a.) 30.1x24.8 500,61. Jolanta Rudzka-Habisiak(ur.1958) Knots(2018) sygn.p.d.dat.l.d. technika własna, relief, papier (3/20)
40x29.5 850,62. Efraim i Menasze Seidenbeutel(1902-1945) Pejzaż podmiejski sygn.p.d. olej, płótno/sklejka 28.5x59.5
11.000,81. Wincenty Wodzinowski(1866-1940) Zaloty sygn.p.d. olej, tektura 68x96 7.000,90. Figurka Zaklinacz węży[Fakir](Ćmielów, II poł.XX w.) nsygn.[proj. Lubomir Tomaszewski, 1960]
porcelana biała, malowana, wys.14.5 650,91. Kaseta huculska(Polska pod zaborami, pocz.XX w.) nsygn. drewno, metal, macica perłowa, koraliki,
stolarka, intarsja, inkrustacja, 7.3x21.6x12.2
800,101. Serwis do mokki dla 6 osób: dzbanek, mlecznik, cukiernica, filiżanki ze spodkami(Francja, Limoges,
II poł.XX w.) sygn.JEAN HAVILAND porcelana różowa, srebrzenie 850,Do ceny wylicytowanej doliczana jest 18% opłata manipulacyjna domu aukcyjnego.
Zdjęcia obiektów wystawionych na aukcję znajdują się na stronach internetowych: www.ryneksztuki.eu, www.artinfo.pl,
www.artprice.com i www.onebid.pl.
Objaśnienia skrótów: c.w.- cena wywoławcza, ct- karat. e.a.- odbitka atorska (poza nakładem), kam.-kamień, k.-koniec, nsygn.-nie sygnowany, pr.-próba, sygn.-sygnowany,
l.d.-lewy dół, p.d.-prawy dół, śr.-środek, w św.p-p - w świetle passe-partout.
Wymiary dzieł podane są w centymetrach, ceny w nowych polskich złotych. Firma zastrzega sobie prawo do wycofania dzieła z aukcji bez podania przyczyn.

Dzieła wystawione na licytację można oglądać w Galerii Rynku Sztuki, ul. Wschodnia 69 (róg ul. Narutowicza,
I piętro) w godz. 10:00-18:00 i w soboty 10:00-15:00.

