INFORMACJA PRASOWA
O AUKCJI SZTUKI XIX i XX W. – 25 WRZEŚNIA 2005

W niedzielę, 25 Września, licytacją Sztuki XIX i XX wieku, Dom Aukcyjny Agra-Art rozpocznie nowy
sezon aukcyjny Jesień – Zima 2005. Miejsce aukcji – Hotel Bristol, godz. 19.00.
Obrazem, który zdecydowanie wyróżnia się na tle 85 oferowanych obiektów jest olejny “Wyjazd z
Wilanowa” Józefa Brandta (76 x 151 cm, cena wywoławcza – 250 000 PLN). Jego autor należy do
najwybitniejszych polskich malarzy-batalistów, a “Wyjazd z Wilanowa” jest doskonałym przykładem takiej
sceny. W centrum płótna widać sanie, którymi jedzie królowa Marysieńka, bez męża, za to w towarzystwie
damy dworu. Wrażenie szybkiego ruchu artysta mistrzowsko spotęgował poprzez kontrast grupy
rozpędzonych koni, biegnących mężczyzn – masztalerza i trefnisia – ze statycznym oddziałem konnych i
rzędem dworzan z pochodniami.
Pod młotek pójdzie także monumentalny “Portret Wojciecha Kossaka z Belloną” (100 x 126 cm, cena
wywoławcza - 330 000 PLN) pędzla Jacka Malczewskiego.
- Ten portret, malowany u szczytu rozwoju twórczości Malczewskiego, przynależy do niezwykle ważnego
nurtu w jego sztuce, nurtu podejmującego motyw powinności artysty. W 1903 r. idealnym modelem okazał
się właśnie Wojciech Kossak, nadworny malarz cesarza Wilhelma II, który manifestacyjnie opuścił Berlin
wkrótce po głośnym, antypolskim przemówieniu cesarza w 1902. – z ekspertyzy Elżbiety Charazińskiej z
Rady Naukowej Agry - Art.
Mocne pozycje wrześniowej aukcji to także dwa wczesne pastele Witkacego z cenami wyw. 25 000 i 30 000
PLN oraz uroczy obraz Franciszka Streitta “Terminatorskie Trudy” (43 x 32 cm) z ceną wyw. 80 000 PLN.
Oprócz wspomnianych dziel, na licytacji znajdą się również prace m.in.: Józefa Chełmońskiego, Jerzego
Dudy-Gracza i Salvadora Dali.
- Na nadchodzący sezon aukcyjny patrzymy z optymizmem. Jesienią na rynku pojawiło się wiele bardzo
interesujących obrazów. Z drugiej strony wiemy, że kolekcjonerzy, po wakacyjnej przerwie, czekają na
dopływ malarskiej „świeżej krwi”. Z naszych obserwacji wynika, że szczególnym zainteresowaniem cieszyć
się będzie w najbliższym czasie malarstwo XIX wiecznych autorów polskich.- mówi Konrad Szukalski z
Agry – Art.
Na kolejnych aukcjach, które odbędą się 6 i 20 Listopada, pojawi się seria konstruktywistycznych
kompozycji Henryka Stażewskiego, a także prace innych wielkich twórców, w tym Alfreda Wierusza –
Kowalskiego.
Ilość obiektów na aukcji – 85
w tym obrazów – 69
rzeźb – 7
rzemiosło artystyczne - 11 pozycji

