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výběr z nabídky / preview
100 Jan Miense Molenaer "Venkovská slavnost"
olej na dřevě, 1. polovina 17. století, 59 x 83,5 (84 x 109) cm
560 000 Kč

90
Jeřábek
Jaroslav
„Kopání
brambor“
1963
olej na plátně
73 x 88
(94 x 108) cm
69 000 Kč

V tomto prospektu je zveřejněna pouze malá část z velmi pestré skladby cca 200 položek. Nechybí výjimečné obrazy, nádherné
sběratelské a umělecké předměty, ale 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 circa 200 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.
DETAIL

99 Mucha Alfons „Jaro“, perokresba
- barevné tuše, volný list, 39,7 x 28,2 cm
35 000 Kč

116 Nápojová souprava s českými
národními symboly, sklo malované
barevnými emaily, džbán a 5 sklenic
výška džbánu 40 cm, 3 900 Kč
120 Skříňka
ve tvaru klekátka
unikátní intarzie
1. pol. 19. století
cca 104 x 99 x 58 cm
90 000 Kč

181 "Vyhnání z ráje" – stříbro
ryzost Ag 900/000, 114 g btto
17,3 x 12,5 (31 x 26,5) cm
13 900 Kč

119 Stolní toaletka,
leštěné dřevo, zabrušované zrcadlo
2. pol. 19. st., 52,5 x 48 x 27 cm
5 800 Kč

200 Luxusní náhrdelník, zlato,
brilianty, smaragdy, Au 18K/41,27 g btto
brilianty celkem 9,63ct, smaragdy 11,90ct
350 000 Kč

182 Velká
kropenka
nástěnná
porcelán
kol. r. 1860
v-30 cm
3 900 Kč

111 „Klečící
dívčí akt“
biskvit
ROSENTHAL
1940, v-55 cm
25 000 Kč

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

