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SAMOSTATNÁ AUKCE ve 12.00 hod.

výběr z nabídky / preview

100 Hans von Aachen - připsáno
"Portrét bratra Rudolfa II.", olej na plátně
126 x 104 (139 x 115) cm, 1 250 000 Kč

95 neurčeno "Dívka a anděl", olej na plátně
přelom 17./18. st., 111 x 87 (135,5 x 111,5) cm
150 000 Kč

85 Jaroslav Špillar "Předjaří"
1903, olej na plátně, 97 x 77 (117 x 98) cm
240 000 Kč

SAMOSTATNÁ AUKCE ve 13.00 hod.

V tomto prospektu je zveřejněna pouze malá část z velmi pestré skladby téměř 300 položek. Nechybí výjimečné obrazy,
nádherné sběratelské a umělecké předměty, ani položky vhodné jako vánoční 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 nearly 300 lots – beautiful paintings, art objects, collectables, and many items that are suitable as small
Christmas presents. For a full catalogue view www.aukcnidum.cz the week before our auction.

84 Martin Benka "Námestie v Hodoníně"
akvarel na papíře, výřez 19 x 27 (44 x 54) cm
88 000 Kč
195 Mohutná medvědí kůže
d- cca 207 cm, š- cca 187 cm
40 000 Kč
200 Reliéf "Adorace Karla IV.", mohutná řezba v ořechovém dřevě
kolem 1380 - 1420, 71 x 100 (78,5 x 112) cm, 1 250 000 Kč

94 Jaroslav Veris (Zamazal)
olej na lepence, 61 x 50 (75 x 65) cm
25 000 Kč

116 Zlatá brož/přívěs
s kamejí
Au 18K, 5,65 g btto
4 600 Kč

70 Lokomobil – plně funkční parní stroj
kol. r. 1920, max. v- 89,5 cm, d- 84 cm
55 000 Kč
150 Jan Kutálek
"Čert Jemifajn"
keramika
v-25 cm
6 700 Kč

185 Dětská tahací hračka - slon
dřevo, v-25 cm, d-30 cm, š-18 cm
3 500 Kč

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

