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204 AUKCJA DZIEŁ SZTUKI - wyniki
Sala aukcyjna Rynku Sztuki, ul. Wschodnia 69 (róg Narutowicza, I piętro),
sobota, 8 czerwca 2019 r., godz. 12:00
Do ceny wylicytowanej doliczana jest 18% opłata manipulacyjna domu aukcyjnego. Regulamin aukcji dostępny jest
na stronie www.ryneksztuki.eu
#
14. Stasys Eidrigevicius(ur.1949) Ex libris Marie-Rose de Lanque-Theunis sygn.p.d.i na odwrociu akwaforta,
akwatinta (EdA) 7x7.2 400,23. Tomasz Jaśkiewicz Bez tytułu[Konstrukcja] sygn.na odwrociu technika własna, sklejka 90x82 6.500,35. Mané-Katz(1894-1962) Portret kobiety w fotelu sygn.l.d. węgiel, papier 65x47.5 1.900,38. Kazimierz Mikulski(1918-1998) Kobieta z pawiami nsygn.(potwierdzenie autorstwa przez żonę artysty) tusz, papier
32x24 3.700,41. Henryk Płóciennik(ur.1933) Trębacz. Adi Jazz Festiwal 2016 sygn.p.d. linoryt (15/50) 47x36.7 600,48. Tadeusz Roman(1906-1983) Spacer nad wodą sygn.p.d. olej, płótno 58x70 650,52. Zofia Rydet(1911-1997) Rabka. Muzeum im. Wł. Orkana na odwrociu pieczątka autorska fotografia 39.6x29.7 400,53. Zofia Rydet Park w Rabce na odwrociu pieczątka autorska fotografia 39.7x29.7 400,54. Zofia Stryjeńska(1894-1976) Z teki „Polish Peasants costumes”, pl. 24(Copyright by C. Szwedzicki, 1939)
sygn.na płycie śr.d. pochoir, akwarela, gwasz 21x31.5 950,69. Ignacy Zygmuntowicz(1875-1947) Róże w wazonie sygn.p.d. olej, płótno 55x35 3.800,75. A.N.(Polska, k.XIX w.) Miniatura Portret Stanisława Barzykowskiego nsygn. akwarela, gwasz, tektura 9.5x7.5 (owal)
na odwrociu opis postaci portretowanego
3.200,77. Bombonierka art déco(Niemcy, l.30.XX w.) sygn.sarna /HERTEL-JACOB/REHAU/BAVARIA/G. Rosenstangl/ Passau/
Handgemalt porcelana biała, malowana, złocenie, wys.11, śr.14 500,78. Brosza z motywem gołębic i winorośli(k.XIX w.) nsygn. kość (drobne ubytki), brosza w etui z epoki: skóra (przetarcia),
wewnątrz tkanina drapowana 550,79. Dewizka pamiątkowa z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja(Polska, I poł.XX w.) sygn.XL/F8 medalion w formie
tarczy herbowej w kole, awers: PAMIĄTKA / KONSYTUCYI/ gwiazdka / 3. MAJA / 1791, rewers: Trójpolowy herb
Rzeczypospolitej z 1863 (Orzeł w koronie, Pogoń, Archanioł), metal, dł.14.5 300,80. Dewizka pamiątkowa z wizerunkiem św.Jerzego(I poł.XX w.) nsygn. medalion awers: św. Jerzy pokonujący smoka z
inskrypcją S.GEORGIVS. EQVITVM.PATRONVS, rewers: statek na wzburzonym morzu z Manus Dei z inskrypcją
INTEMPESTATE SECURITAS, metal, dł.13.5 200,86. Kabaret na sól i pieprz z 2 łyżeczkami(Austria, XIX/XX w.) sygn.3 głowa psa I/ MJ srebro pr.3, 67.5 g,
łyżeczki pasowane 650,92. Miniatura Krzyża Virtuti Militari z baretką(Polska, XX w.) nsygn. metal, emalia, wstążka, wym. całości 4x2.7,
etui pasowane 6.700,94. Papierośnica srebrna z herbem Ostoja(Niemcy, XIX/XX w.) sygn.półksiężyc korona 800 /201236/ D.R.S.M.
grawerka: Sylwia Rybicka 23/4-08., srebro pr.800, 94 g, wnętrze złocone, 9x9 250,95. Pieczęć firmy ogrodniczej Freege(Kraków, po 1884) sygn.KRAKÓW EMIL FREEGE drewno, brąz, wys.10,
śr.2.8 120,98. Sztućce komplet na 12 osób [60 sztuk](Warszawa, l.30.XX w.) sygn.SC ?/3 główka W srebro pr.3, 2832.7 g (z nożami)
6.000,101. Talerz dekoracyjny Gros-bec de Cayenm(Francja, ok.1800) sygn.Paryż-Halley porcelana, malatura podszkliwna,
złocenia, śr.23 500,-

