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214 AUKCJA DZIEŁ SZTUKI-Wyniki
Sala aukcyjna Rynku Sztuki, ul. Wschodnia 69 (róg Narutowicza, I piętro),
sobota, 5 grudnia 2020 r., godz. 12:00
#
14. Edward Dwurnik(1943-2018) Narzeczona [Portret Doroty Gierzyńskiej](1977) sygn.dat.p.d. olej, płótno 81x65
26.000,16. A. Garrat(XIX/XX w.) Skalisty brzeg morza(1914) sygn.dat.p.d. olej, płótno 38x61 1.800,18. Chaim Goldberg(1917-2004) Taniec sygn.p.d. litografia barwna (152/200) 59.5x78.5 1.000,27. Paul Ludwig Kowalczewski(1865-1910) Akt sygn.Ludwig
brąz patynowany, marmur (drobny ubytek przy podstawie
cokołu) wys.17.5 650,29. Bogna Krasnodębska-Gardowska Świerk z cyklu „Drzewa polskie”(l.30.XX w.) sygn.p.d. drzeworyt 24.8x20 1.800,34. Tadeusz Łapiński(1928-2016) Kompozycja(1957) sygn.dat.p.d. olej, płótno 74x54.5 6.000,36. May(XIX w.) Portret kobiety w kapeluszu(1888) sygn.dat.p.d. akwarela, gwasz, papier 36.5x22.5 (w św.p-p) 900,40. Stefan Mrożewski(1894-1975) Karty świąteczne: Adoracja Dzieciątka(1938) sygn.dat.p.d.i na klocku monogramem p.g.
drzeworyt 11x8; Święta Rodzina(1936?) sygn.dat.p.d.i na klocku monogramem p.g. (wewnątrz życzenia)
drzeworyt
8.9x7; Kolędnicy z gwiazdą. Jędrzejów(1940) sygn.na klocku monogramem p.d. drzeworyt 13.2x8.3 900,41. Stefan Mrożewski Piłsudski na łożu śmierci(1935) sygn.dat.wzdłuż lewego boku i na klocku monogramem l.d.
drzeworyt 9x11.8 350,44. Napoleon Orda Melsztyn nad rzeką Dunajcem[z „Albumu widoków Polski …” litografowanych przez Alojzego
Misierowicza(1825-ok.1905) w Litografii Maksymiliana Fajansa(1827-1890)] sygn.na kam.p.l.d. litografia, tinta
19.7x28.9
600,48. Stanisław Ostoja-Chrostowski(1897-1947) Słowik sygn.p.d.i na klocku monogramem l.d. drzeworyt 7.8x6.9 400,50. Józef Panfil Młyn z San Quirico d’Orcia(2020) sygn.p.d. olej, płótno/tektura 23x13 2.000,51. Jakub Pfeffenberg(1900-ok.1943) Martwa natura z rzodkiewkami i porami(1932) sygn.dat.l.d. olej, tektura 35.5x49.5
2.800,61. Józef Popczyk(1890-1971) Tancerka sygn.l.d.i na odwrociu olej, płótno 33x24 7.000,74. Franciszek Starowieyski(1930-2009) Studia aktów nsygn.na odwrociu pieczęć syna potwierdzająca autentyczność
ołówek, papier 29.5x42 2.000,93. Figurka-Arlekin i Kolombina(Polska, Pacyków, l.20.XX w.) sygn.wycisk P w trójkącie/P pomiędzy rogami jelenia i
bawołu ujęte w owal/884/118/2/herb Rogala fajans malowany podszkliwnie, szkliwiony, wys.16.5 9.000,98. Figurka-Sowa na książkach(II poł.XX w.) nsygn. brąz, wys.15.5 400,101. Ikebana(Polska, Włocławek, l.60.XX w.) sygn.ZAKŁADY FAJANSU/WŁOCŁAWEK/REWOLUCJI 1905/wycisk: 496
[proj. Wit Płażewski(1932-2004), wzór 496, 1962]
fajans malowany, 9.5x22x10 350,107. Ryngraf z czasów konfederacji barskiej(Polska, III ćw.XVIII w.) nsygn. blacha miedziana, grawerowana, malowana
na awersie wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, na rewersie św. Aleksy, 23x16.5 18.000,Do ceny wylicytowanej doliczana jest 18% opłata manipulacyjna domu aukcyjnego. Regulamin aukcji dostępny jest
na stronie www.ryneksztuki.eu
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.

