Informacja o aukcji Sztuki Współczesnej 15 kwietnia 2007
organizowanej przez Dom Aukcyjny Agra-Art.
Świeża, wiosenna oferta aukcyjna sztuki współczesnej już blisko!
15 kwietnia Dom Aukcyjny Agra-Art przeprowadzi pierwszą w tym roku licytację
sztuki XX wieku. Pod młotek trafi 93 prac klasyków awangardy, wśród nich:
Beksiński, Nowosielski, Kantor, Stażewski, Duda-Gracz i inne nazwiska z
najwyższej półki.
Katalog aukcyjny on-line:

http://www.agraart.pl

Kolekcjonerzy i miłośnicy Mistrza Jerzego Nowosielskiego będą usatysfakcjonowani
utrzymanym w krwistej tonacji klasycznym „Aktem” z 1980 (poz. 29, wystawionym z
ceną wywoławczą 75 000 zł) oraz „Abstrakcją” – również w czerwieniach – z 1968 (poz.
9, z ceną wyw. 30 000 zł).
Gęsta od tajemnicy aura prac Tadeusza Kantora ujawni się, kiedy rozpoczniemy licytację
wielkoformatowego (120 x 100 cm) obrazu „Castorp” z 1957 (poz. 45, cena wyw. 120
000 zł).
Do genialnego twórcy Cricot 2 wrócimy jeszcze przy poz. 60, kiedy aukcjoner otworzy
sprzedaż „Obrazu” z 1963. Płótno było wystawiane na wielu wystawach prezentujących
dorobek Kantora, a w Agrze jego licytacja ruszy od 70 000 zł.
Nie radzimy przegapić licytacji obrazu nr 8, czyli „Intervention” z 1976 Edwarda
Krasińskiego (cena wyw. 50 000 zł). Prace tego pioniera konceptualizmu i maga
niebieskiego scotcha, są – co prawda - wyżej cenione zagranicą, ale mamy nadzieję, że
licytacja tego dzieła rozgrzeje kolekcjonerów nie gorzej niż ubiegłoroczna sprzedaż
Interwencji z 1975. Wówczas – po gorącej licytacji - nowy właściciel zapłacił za ”Edzia”
91 000 zł.
Wielbiciele mrocznej atmosfery świata Zdzisława Beksińskiego powinni zwrócić uwagę na
„Oczekiwanie” z 1971 (poz. 19, cena wyw. 18 000 zł). To praca, której nie sposób opisać
– należy ją zobaczyć!
Oprócz artystów polskich, pojawi się kilka nazwisk zagranicznych. Zaproponujemy kupno
grafiki Picassa ( poz. 93, cena wyw. 12 000 zł), grafiki Paula Klee (poz. 92, cena wyw.
2000 zł) i litografii Salvadora Dali (poz. 24, cena wyw. 5000 zł).
Wiosenną ofertę dopełni kilka prac rzeźbiarskich, a wśród „Zamyślony” Bolesława
Biegasa (poz. 68, cena wyw. 35 000 zł), prace Igora Mitoraja i rzadko obecnego na rynku
antykwarycznym Stanisława Kulona.
Miejsce aukcji – Hotel Bristol, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 42/44.
Data – 15 kwietnia (niedziela), 19:00
Aukcja w internecie LIVE / równolegle z salą aukcyjną na: www.agraart.pl
Nazwiska najważniejszych autorów, których dzieła będą oferowane: Beksiński, Berlewi,
Biegas, Dali, Dominik, Duda – Gracza, Fijałkowski, Kantor, Klee, Kobzdej,
Krasiński, Lebenstein, Lenica, Mikulski, Mitoraj, Nowosielski, Panek, Picasso,
Stażewski, Tarasin, Yerka i inni.

