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Sala aukcyjna Rynku Sztuki, ul. Wschodnia 69 (róg Narutowicza, I piętro),
sobota, 7 marca 2020 r., godz. 12:00
#
1. Isaac Antcher(1899-1992) Ulica w miasteczku sygn.l.d. olej, płyta 61x46 2.900,10. Erno Erb(1878-1943) Przekupki sygn.l.d. olej, sklejka 24.5x35 10.000,14. Chaim Goldberg(1917-2004) Ślub(1960) sygn.p.d.i sygn.dat.na płycie p.d. miedzioryt (55/150)
19.3x25.8 750,26. Jerzy Kossak(1886-1955) Spotkanie przy studni sygn.p.d. olej, sklejka
30x40 15.000,27. Jerzy Krawczyk(1921-1969) Akt z szalem nsygn. olej, tektura 70x50 5.800,40. Stefan Mrożewski(1894-1975) Apokalipsa II(1933-34) sygn.dat.p.d.sygn.dat.na klocku l.d. drzeworyt
41x36.8 2.000,41. Stefan Mrożewski St. Bernard à Paris(1928) sygn.dat.p.d.sygn.na płycie l.d. akwaforta, ruletka
16.8x19.5 1.300,42. Stefan Mrożewski Kobieta z dziećmi(1924) sygn.dat.p.d.sygn.dat.na kam.p.d. litografia 34.3x21 1.200,46. Henryk Płóciennik(ur.1933) Akt(1998-2012) sygn.dat.p.d. olej, płótno 65x81 5.000,50. Antoni Starczewski(1924-2000) CLGMFb(1998) sygn.dat.p.d. serigrafia (8/10) 56.5x57 2.200,54. Bolesław Utkin(1913-1993) Biały kwadrat na czarnym tle sygn.p.d. olej, płótno 70x70 16.000,62. Etui na zapałki(Chiny, XX w.) nsygn. srebro pr.900, 55.7 g, relief, grawerka, 7.5x5.2x2.8 250,72. Miniaturowa lektyka(Chiny, XX w.) sygn.chińskie znaki/ZW srebro pr.900, 16 g, filigran, ułamane oparcie
siedzenia, 3x11.8x3 100,73. Miniaturowy parawan(Chiny, XX w.) sygn.chińskie znaki literowe/78C srebro pr.900, 59 g, filigran, ażur,
8x13 350,74. Miniaturowe wiaderko(Singapur, XX w.) sygn.L.W. srebro pr.900, 27 g, wys.6.5, grawerowany napis:
S.R.C. Autumn 1884/Club Fours C. Stepharius [Singapore Recreation Club?] 120,75. Miniaturowa pagoda(Chiny, XX w.) sygn.znaki literowe chińskie/SM srebro pr.900, 38.4 g, wys. 9.5 250,78. Solniczka z kameleonami(Chiny, XX w.) sygn.chińskie znaki odlew, srebro pr.900, 25.1 g, grawerka,
3x6x6 150,82. Wazonik na trzech smokach(Chiny, pocz.XX w.) sygn.chińskie znaki
odlew srebro pr.900, 69.2 g,
wys.12.3 250,Do ceny wylicytowanej doliczana jest 18% opłata manipulacyjna domu aukcyjnego. Regulamin aukcji dostępny jest
na stronie www.ryneksztuki.eu
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.

