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Warszawa, 4 grudnia 2012 r.

Marilyn Monroe po raz drugi i ostatni
II Aukcja Fotografii Miltona H. Greene’a z kolekcji FOZZ w DESIE Unicum


Prawie 150 zdjęć Marilyn Monroe i innych gwiazd



Ceny wywoławcze już od 500 zł

W grudniu miłośnicy fotografii i Marilyn Monroe oraz innych światowych gwiazd będą mieli kolejną
okazję do nabycia zdjęć autorstwa Miltona H. Greene’a. DESA Unicum organizuje drugą i ostatnią
aukcję fotografii z kolekcji FOZZ. Tym razem pod młotek pójdzie prawie 150 obiektów.
Po sukcesie I Aukcji, na której sprzedanych zostało 237 fotografii, decyzją FOZZ-u na drugą licytację zostanie
wystawionych 146 obiektów z kolekcji Funduszu.
- Do katalogu drugiej aukcji wybraliśmy kilkadziesiąt zdjęć Marilyn, ale także portrety Franka Sinatry, Audrey

Hepburn, Bette Davis czy Cary’ego Granta. Są to zupełnie nowe ujęcia, inne niż odbitki z pierwszej licytacji.
Poziom cen wywoławczych jest zbliżony, zaczynają się one od 500 zł – mówi Juliusz Windorbski, prezes zarządu
domu aukcyjnego DESA Unicum.
Kolekcja fotografii Miltona H. Greene’a znajdująca się w posiadaniu FOZZ to zdjęcia Marilyn Monroe, z którą
fotograf się przyjaźnił, oraz innych wielkich gwiazd, takich jak Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Frank Sinatra.
Pierwsza aukcja, która odbyła się 8 listopada, zakończyła się sukcesem – sprzedanych zostało 237 fotografii za
łączną kwotę prawie 2,4 mln zł. Ceny wylicytowane były bardzo zróżnicowane i wynosiły od 500 zł do 60 000 zł, z
czego nieco ponad 1/3 oferty sprzedano za mniej niż 5 000 zł.
W związku z dużym zainteresowaniem kupujących, rejestracja do osobistej licytacji będzie możliwa do godziny
15.00 w dniu aukcji, 17 grudnia. Liczba miejsc jest ograniczona, zachęcamy więc do rejestracji już od 4 grudnia.
Składanie zleceń stałych i telefonicznych będzie możliwe do godziny 12.00 w dniu aukcji.
II Aukcja Fotografii Miltona H. Greene’a z kolekcji FOZZ odbędzie się 17 grudnia 2012 r. o godz. 19
w siedzibie domu aukcyjnego DESA Unicum, Warszawa, ul. Marszałkowska 34-50. Obiekty można
oglądać na wystawie aukcyjnej w dniach 4-17 grudnia, od poniedziałku do piątku 11-19 oraz w
sobotę 11-16.
Katalog dostępny na stronie: http://www.desa.pl/pl/Aukcje/28979_2-aukcja-fotografii-miltona-h.-greene-a-zkolekcji-fozz-17-grudnia-2012-godz.-19.html.

DESA Unicum jest największą i najstarszą firmą na polskim rynku sztuki, do której należy dom aukcyjny i galerie w Warszawie. Rocznie
organizuje ponad 40 aukcji różnego typu (sztuki dawnej, współczesnej, najnowszej, prac na papierze, biżuterii i aukcji specjalistycznych) oraz
kilkanaście wystaw. DESA Unicum wspiera wiele aukcji charytatywnych, m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Sztuki
Nowoczesnej, Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Forbesa. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu kolekcji i sprawuje nad nimi
opiekę, pomaga przy archiwizacji i ubezpieczaniu dzieł sztuki, certyfikacji i wydawaniu ekspertyz, a także wycenie. Pomaga w dokumentacji i
katalogowaniu kolekcji prywatnych i instytucjonalnych. Od wielu lat współpracuje z największymi domami aukcyjnymi na świecie przy
sprzedaży/zakupie dzieł, wydaje opinie eksperckie dot. polskiej sztuki. Jest wyłącznym partnerem wiodących banków w Polsce w zakresie
art bankingu.
Jest właścicielem DESY Modern, która zajmuje się wprowadzaniem na rynek limitowanych edycji autorskich, tzw. inkografii; współwłaścicielem
firmy Art Finance, brokera na rynku ubezpieczeń dzieł sztuki; posiada udziały w firmie DESA Biżuteria, która zajmuje się obrotem biżuterią
dawną, w firmie Sopocki Dom Aukcyjny oraz sieci księgarni i sklepów muzealnych Serenissima. Więcej informacji o DESIE Unicum:
www.desa.pl
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