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výběr z nabídky / preview
100 Blažíček Oldřich "Zima na vesnici", mistrovský olej na plátně
signováno, datováno 1936, svým rozměrem i námětem reprezentativní
60 x 80 (84 x 104) cm, 99 000 Kč
137 Blažíček Oldřich "První sníh", olej na kartonu, značeno vzadu
1944, 50,5 x 66 (57,5 x 73) cm, 39 000 Kč

99 Hudeček Antonín „Ji
velký olej na plátně, áce
75,5 x 99,5 cm, 1 350 000 Kč

V tomto prospektu je zveřejněna pouze malá část z velmi pestré skladby více než 300 položek. Nechybí výjimečné obrazy,
nádherné sběratelské a umělecké předměty, ale ani položky vhodné jako dárky. Úplný katalog včetně fotografií bude zveřejněn
v týdnu před aukcí na www.aukcnidum.cz. / In this preview you will find only a small portion of a very broad auction collection
of more than 300 lots – beautiful paintings, art objects, collectables, and many items that are suitable as small presents. For a full
catalogue view www.aukcnidum.cz the week before our auction.

95 Šimon Tavík František "Z orientálního města"
olej na plátně, 38 x 58 (51 x 71,5) cm, 39 500 Kč

98 Špála Václav "Údolí Berounky", 1919, olej na plátně
lepeném na lepence, 33x45 (53x62) cm, 129 000 Kč

145 Stříbrná oválná mísa
Ag 800/1000, 696,18 g netto
v-11 cm, d-34,5 cm, 12 500 Kč

228 Zlatý článkový náramek
Au 585/1000 (14 K)
26,98 g btto
d-cca 18,5 cm
prvorepublikový
punc, 23 000 Kč

21 Stojánek
na fotografii
sklo, Art Deco
26x29,5x7,5 cm
2 500 Kč
71 Zlaté kapesní hodinky
IWC, Schaffhausen, dvouplášťové
Au 585/1000 (14K), 84,06 g btto
průměr ciferníku 5 cm, 25 000 Kč

58 nesignováno "Kubistické zátiší"
olej, 72 x 54 (87 x 69) cm
45 000 Kč
80 Secesní váza
sklo irisované
kovová montáž
v- 25,5 cm
54 000 Kč

200 Lampa
stolní, figurální plastika
dívky vitrážové sklo
v-61 cm
55 000 Kč

všec hny položky v týdnu před aukcí na www.aukcnidum.cz

