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výběr z nabídky / preview
100 Vajce Stanislav "Můj dům, můj hrad"
velký olej - tempera na sololitu, 122 x 123 (136 x 136) cm
95 000 Kč

85
Vochoč Jan
"Interiér
s ženou
v křesle"
datováno
PARIS 1911
pointilismus
olej na tvrzené
malířské desce
62 x 73 cm
(78,5x89,5) cm
59 000 Kč

V tomto prospektu je zveřejněna pouze malá část z velmi pestré skladby téměř 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 nearly
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.

185 Zlatý náramek s brilianty
Au 18 K, 2 ks briliantů celkem cca 0,40 ct
celková hmotnost 30,64 g btto, 49 000 Kč

135 Mervart Augustin "Z Dalmácie
- Dům nad mořskou zátokou"
datováno 1929, olej na malířské lepence
33 x 39 (44 x 49,5) cm, 14 000 Kč

91 Malý Václav "Rodinná idyla
pod košatým stromem"
velký olej na plátně, 104 x 116 cm
49 000 Kč
186, 187 Párové komody
návrh Jiřího Jiroutka
z roku 1958
lícová strana
šuplíků umakart
110 × 76 × 45 cm
á 7 500 Kč

200 "Magic Box", rozkládací pracovní stůl
s výsuvným osvětlením, design Mummenthaler & Meier,
Švýcarsko, uzavřený: v-114 cm, š-83 cm, hl. 54 cm
plně otevřený: š-167 cm, hl. cca 73 cm, 65 000 Kč

108 Hůl se
stříbrnou rukojetí
s bohatým secesním
dekorem (tula) a se
stříbrnou aplikací
Ag ryzost 800
Rakousko–Uhersko
d-91 cm, 6 500 Kč

83 Malínský Jaroslav
"Myslivecké zátiší"
1928, olej na plátně
92 x 70 (110 x 88) cm, 29 000 Kč

40 Váza
Keramika
KS BECHYNĚ
v-32 cm
9 500 Kč

190 Loutka
- marioneta
řezba v měkkém
dřevě, z majetku
loutkařského rodu
Laghiů, cca 46 cm
12 000 Kč

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

