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výběr z nabídky / preview

100 Slavíček Antonín „Chalupy s doškovou střechou v kvetoucí krajině“
velký olej na plátně, 55 x 68,5 (74 x 86,5) cm, 790 000 Kč

98 Blažíček Oldřich „Krásná zima na kraji vesnice“
olej na plátně lepeném na malířské lepence, 35 x 50 (57,5 x 71,5) cm, 79 000 Kč

V tomto prospektu je zveřejněna pouze malá část z velmi pestré skladby cca 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 circa 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.

50 Wünsche Vilém „V nízké sloji“
olej na plátně, 60 x 80 (77 x 97) cm
22 000 Kč

85 Beran Aljo „Ostrava v symbolech“
velký olej na plátně, 101x100 (119 x 118)
65 000 Kč

89 Pecold Bohumír „Večerní
Ostrava“, velký olej na plátně
90x75 (108x93) cm, 45 000 Kč

90 Wiesner Richard „Dívka
a černé slunce“, velký olej
95x78 (125x102) cm, 95 000 Kč

24 Zarážka na knihy
mramor, bronzová plastika
mužského aktu - atleta, Art
Deco, v-15,5 cm, 1 200 Kč
110 Pánský prsten
s diamantem (cca 0,87 ct)
platina 950/1000, Art Deco
29 000 Kč

138 Hrdina F.F. „Vlk na Sibiři“, dat. 5.10.1910
olej na plátně, 50 x 75,5 (73 x 98), 19 000 Kč

22 Elischer E. (?)
„Lovec pernaté zvěře“
bronz na mramorovém
podstavci, v-23 cm, 2 900 Kč

120 SAKRÁLNÍ ZVON
reliéfy sv. Václava a Martina
Olomouc 1761, v-32 cm
∅ 31,5 cm, 250 000 Kč
znalecký odhad 700 000 Kč

KULTURNÍ PAMÁTKA ČR

všechny položky v týdnu před aukcí na www.aukcnidum.cz

