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228 N
Schlitt, Heinrich (1849-1923)
Trpaslík s luční kobylkou
(A dwarf with a grass-hopper)
lept na papíře, deska 16x11 cm, rámováno
pod sklem v dekorativním rámu, signováno
vpravo dole, datováno 1893, autor se narodil
v Mosbachu u Wiesbadenu v Německu,
byl vynikajícím ilustrátorem a humoristou,
maloval žánrové výjevy s trpaslíky, žil v Mnichově,
mnoho let byl hlavním designérem Mettlachu
(Villeroy and Boch), oblíbený německý malíř,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

231 N
Anonym
Pasoucí se krávy s vedutou města
(Grazing cows with a vista of the city)
perokresba na papíře, 11x17,5 cm, rámováno
pod sklem, signovánov vpravo dole nečitelně,
Německo, první polovina 19. století,
romantický styl,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

234 N
Tichý, František (1896-1961)
Portrtét podivného muže
(A portrait of a strage man)
barevná litografie na papíře, 26x18 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, značno
vpravo dole na desce, datováno 1936,
popis dole, název: „Skizza k bílým
černochům“, autor studoval na pražské
AVU, potom se zabýval především ilustrací,
grafikou, byl také jevištní výtvarníkem,
v letech 1929-1935, navštívil Francii a USA,
po návratu se věnoval hlavně malířství,
řadí se mezi meziválečnou avantgardu,
často zobrazoval cirkusové prostředí,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

231

228
229
Koníček, Ivo * 1953
Klečící nahá dívka se strojem
(A kneeling naked female
with a machine)
barevná litografie na papíře, 35x45 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, datováno 1985, vlevo dole pořadí
z desky 19/50, vzadu název: „Stroj 6“, moravský
sochař a všestranný umělec,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK
230 N
Antonín Sládek (1943-2009)
Polonahá stojící dívka
(A half naked standing female)
monotyp na papíře, 50x53 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno dole uprostřed 12/1999, autor
byl absolventem VŠ UMPRUM v Praze, měl
francouzské občanství, jeho obrazy má
ve sbírce mimo jiné i francouzský president Chirac,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

230

232 N
Westerhout von, Arnold (1651-1725)
Faun a bohyně Diana
(Faun and the goddess Diana)
mědirytina na papíře, 35x24 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
značeno dole na desce, zhotoveno
v Římě, známý holandský rytec
reprodukující díla slavných malířů,
zhotoveno podle malby italského malíře
A. Carracciho (1560-1609),
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

232

234
235 N
Šíma, Josef (1891-1971)
Dívka u okna v přístavu
(A female at a window in a harbour)
dřevoryt na papíře, 20x11 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
značeno dole, příloha Vereikonu z roku 1925,
autor se narodil v Jaroměři, studoval
na UMPRUM v Praze u profesora Preislera,
od roku 1921 žil ve Francii získal
francouzské občanství, maloval ve stylu
symbolismu, zabýval se antickými náměty,
později ovlivněn surrealismem, je považován
za jednoho z nejlepších českých představitelů
spolu s Toyen a J. Štyrským, zemřel
v Paříži, považován i za francouzského malíře
(Joseph Sima),
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

233 N
Rykr, Zdeněk (1900-1940)
Krajina v Polabí
(A landscape around the river Labe)
linoryt na papíře, 16x18 cm,
paspartováno, značeno vlevo dole
na desce, příloha časopisu Orfeus z roku 1921,
všestranně talentovaný umělec, studoval
na AVU a filozofické fakultě KU v Praze,
působil jako umělecký návrhář např. pro
čokoládovny Orion, Baťu, pracoval jako
novinář, člen malířské avantgardy,
v roce 1940 spáchal sebevraždu,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

233

235
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236 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Portrét modelky
(A portrait of the female model)
dobová černobílá fotografie,
24x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, značeno tlačenou značkou,
30. léta 20. století, tato modelka se
objevovala na mnoha Větrovského
a Drtikolových fotografiích,
autor měl společný ateliér s Františkem
Drtikolem, často fotografoval
erotické náměty,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

239 N
Souček, Václav (1887-1941)
Pohled na Pražský hrad od Vltavy v zimě
(A view of the Prague Castle from the river
Vltava in winter)
barevný lept na papíře, 27x21 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
autor byl malíř a známý grafik v Praze,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

242 N
Anonym
Ferotypie s vyobrazením dámy
a dvou dětí
(A ferotype depicting a sitting lady
and two children)
ferotypie na kovové desce, 8,5x5 cm,
původní oválná pasparta, Francie
60.-80. léta 19. století, ferotypie se již
vytvářely z negativu, umožňovaly vytvoření
více stejných fotografií,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

239

236
237 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Polopostava nahé dívky
(A half figure of a naked female)
dobová černobílá fotografie, 45x37 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
značeno tlačenou značkou vpravo dole,
30. léta 20. století, autor měl
společný ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

240 N
Anonym
Daguerrotypie s polopostavou muže
uložená v koženém pouzdře
(A daguerreotype with a half-figure
of a man saving in a leather case)
daguerrotypie na skle, 7x8 cm,
zlacený rámeček, uzavíratelné pouzdro,
tato technika byla první fotografickou
technikou vynalezenou Francouzem
Daguerrem v 30. letech 19. století,
daguerrotypie se nedaly reprodukovat,
každá byla originálem a ve své době
byly velmi drahé,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

242
243 N
Anonym
Daguerrotypie s polopostavou
stojícího starce
(A daguerreotype with a half-figure
of a standing old man)
daguerrotypie na skle, 6,5x9 cm, paspartováno
v oválné paspartě rámováno v kovovém
rámečku pod sklem, tato technika byla první
fotografickou technikou vynalezenou
Francouzem Daguerrem v 30. letech 19. století,
daguerrotypie se nedaly reprodukovat, každá
byla originálem a ve své době byly velmi drahé,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

240
241 N
Anonym
Ambrotypie s vyobrazením rodiny
(An ambrotype depicting a family)
ambrotypie na skle, 10x7 cm,
oválná pasparta kovový rámeček,
vzadu popis v angličtině: „Říjen 1854,
Jan, maminka, tatínek, Anamarie“,
Anglie, ambrotypie se rozšířila po roce 1850,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

243

237
238 N
Votruba, Jaroslav (1889-1971)
Větrný mlýn
(A wind mill)
barevný dřevořez, 40x47 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, datováno 1934, autor studoval
na UMPRUM v Praze u profesora Schikanedra,
od roku 1919 žil na Slovensku,
byl především krajinářem, rád zobrazoval
Tatry, vynikající grafik a ilustrátor,
navrhoval slovenské známky,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

238

241

30

244 N
Neprakta, Jiří Winter (1924-2011)
Tři tančící studentky
(Three dancing female students)
kresba tuší na papíře, 16x19,5 cm, rámováno
pod sklem, popis dole: „Škola, škola, škola“,
autor se narodil v Praze vystudoval gymnázium
a grafickou školu, spolupracoval s Miroslavem
Švadrlíkem, jeden z nejslavnějších českých
kreslířů, ilustrátorů a humoristů, některé jeho
vtipy zlidověly,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

247 N
Neprakta, Jiří Winter (1924-2011)
U rozvodového soudu
(At a divorce court)
kresba tuší na papíře, 29x18 cm, rámováno pod
sklem, popis vpravo po straně: „Soudíme se s
manželem o děti, on je taky nechce.“, autor se
narodil v Praze vystudoval gymnázium a
grafickou školu, spolupracoval s Miroslavem
Švadrlíkem, jeden z nesjlavnějších českých
kreslířů, ilustrátorů a humoristů, některé jeho
vtipy zlidověly,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

249

244
245 N
Neprakta, Jiří Winter (1924-2011)
Rozhovor mezi dvěma muži
(Interview between two men)
kresba tuší na papíře, 16x14 cm, rámováno pod
sklem, popis dole: „Kluk je aspoň prspektivní,
ale holku vychováš pro stejného lumpa jako seš
sám!“, autor se narodil v Praze vystudoval
gymnázium a grafickou školu, spolupracoval
s Miroslavem Švadrlíkem, jeden z nesjlavnějších
českých kreslířů, ilustrátorů a humoristů,
některé jeho vtipy zlidověly,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

249 N
Švabinský, Max (1873-1962)
Dáma hrající na piano
(A lady playing a piano)
lept na papíře, 11x10 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno tužkou vpravo
dole, mírně poškozeno, autor studoval na AVU
u profesora Pirnera, později byl sám
profesorem na AVU, malíř figuralista, ilustrátor,
grafik, přispěl k rozvoji české grafiky,
celý život byl na uměleckém výsluní,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

247
248 N
Neprakta, Jiří Winter (1924-2011)
Rozhovor mezi dvěma ženami
(Interview between two women)
kresba tuší na papíře, 19x15 cm, rámováno pod
sklem, popis dole: „To ne, neuhodil mě ani
květem, ale zato všechno prochlastá“, autor
se narodil v Praze vystudoval gymnázium
a grafickou školu, spolupracoval
s Miroslavem Švadrlíkem, jeden z nejslavnějších
českých kreslířů, ilustrátorů a humoristů,
některé jeho vtipy zlidověly,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

250 N
Wänke, Emil * 1901
Pohled na Mosteckou věž a Hradčany
(A view of the Mostecká Tower
and the Prague Castle)
barevný lept na papíře, 27x21 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole tužkou,
autor studoval na pražské AVU u profesorů
Loukoty a Obrovského, byl krajinářem i
figuralistou, proslavil se jako grafik,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

250

245
246 N
Neprakta, Jiří Winter (1924-2011)
Výprask dívky
(A beating young female)
kresba tuší na papíře, 14x17 cm, rámováno pod
sklem, popis dole: „Co já bych za to dal, kdyby
takhle vychovávali tvojí matku“, autor se narodil
v Praze vystudoval gymnázium
a grafickou školu, spolupracoval s Miroslavem
Švadrlíkem, jeden z nesjlavnějších českých
kreslířů, ilustrátorů a humoristů, některé jeho
vtipy zlidověly,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

248

246

251 N
Tichý, Josef (1914-1993)
Nahá dívka klečící na pláži
(A young female kneeling on a beach)
černobílá fotografie, 41x29 cm, rámováno
pod sklem, značeno vzadu, název:
„Bildtittel“, autor patříl mezi nejznámější
brněnské fotografy, získal mnoho
zahraničních ocenění,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

251

31

252 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Stojící nahá dívka
(A standing naked female)
černobílá fotografie z originální desky,
32x23 cm, rámováno pod sklem, značeno
tlačenou značkou vpravo dole, autor měl
společný ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

255 N
Anonym
Dvě dívky v národním kroji
(Two females in national costumes)
černobílá fotografie, 49x62 cm, rámováno
pod sklem, Československo, 20.-30. léta
20. století,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

257 N
Anonym
Čtyři ilustrace z módního časopisu
z roku 1892
(Four illustrations of a fashion magazine
from the year 1892)
4 barevné litografie, 38x24 cm, každá
samostatně rámovaná pod sklem, paspartováno,
listy z časopisu: „Illustrirte Frauen-Zeitung“,
datováno nahoře 1892, popis dole,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

255

252
253 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét dámy v šatech
(A portrait of a lady in a dress)
černobílý linoryt na papíře, 16x11cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole iniciálami, autor studoval
na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla
herečka, pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

256 N
Drtikol, František (1881-1961)
Abstrakce s okny
(An abstraction with windows)
černobílá fotografie z originální desky,
22,5x29,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, značeno vpravo dole tlačenou
značkou, autor byl fotograf a malíř, učil se
v ateliérech v Německu, fotografií se zabýval
zejména do roku 1935, ovlivněn art decem
a expresionismem, rád zobrazoval erotické
náměty ombinované s geometrickými tvary,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

257
258 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Velké zátiší s kubistickou vázou
(A big still life with a cubistic vase)
černobílá fotografie z originální desky,
72x103 cm, rámováno pod sklem, značeno
tlačenou značkou, vpravo dole, mírně
poškozeno, autor měl společný ateliér
s Františkem Drtikolem, často
fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

256
258
259 N
Anonym
Příjezd Telemaqa na ostrov Calipso
(Arivining of Telmaque on the island
of Calipso)
mědirytina na papíře, 20x25 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, dole popis,
zhotoveno podle Francoise Bouchera, Francie,
přelom 18. a 19. století, klasicistní námět,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

253
254 N
Naske, František Xaver * 1884
Stojící nahá dívka s červenou čepičkou
(A standing nude female with
a red small hat)
barevná litografie, 40x22 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
značeno dole uprostřed na desce iniciálami,
autor studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla
herečka, pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

254

259
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260
Sedláček, Vojtěch (1892-1973)
Pijící hříbě
(A drinking foal)
barevná litografie na papíře, 25x16 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, autor se narodil v Libčanech, studoval
na AVU u profesorů Preislera a Švabinského,
malíř a grafik, rád zobrazoval skromné vesnické
výjevy, které poznal ve svém mládí,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
261 N
Sedláček, Vojtěch (1892-1973)
Muž krotící koně
(A man restraining a horse)
barevná litografie na papíře, 25x16 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, autor se narodil v Libčanech, studoval
na AVU u profesorů Preislera a Švabinského,
malíř a grafik, rád zobrazoval skromné
vesnické výjevy, které poznal ve svém mládí,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

264 N
Anonym
Cirkusové představení
(A circus performance)
barevná litografie, 50x71 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole nečitelně, pravděpodobně německý malíř poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

268 N
Westerhout von, Arnold (1651-1725)
Kyklop s flétnou a mořské nymfy
(Cyclop with a flute and sea nymphs)
mědirytina, 35x26 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, značeno dole na desce,
zhotoveno v Římě, známý holandský rytec
reprodukující díla slavných malířů,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

264
265
Anonym
Mořské pobřeží se skalami
(A seacoast with rocks)
barevný lept, 49x59 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole nečitelně,
francouzský malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

268

266 N
Drda, Josef Jan Alois (1782-1833)
Portrét šlechtice
(A portrait of a nobleman)
mědirytina na papíře, 23x17 cm, rámováno pod
sklem, značeno dole: „Podle Raphaela Santiniho
zhotovil J.A. Drda“, autor studoval na pražské
akademii, jeden z nejslavnějších českých rytců
a kreslířů své doby,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

261
262 N
Sedláček, Vojtěch (1892-1973)
Muž u ohníčku s koňmi
(A man at a fire with horses)
barevná litografie na papíře, 24x16 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, autor se narodil
v Libčanech, studoval na AVU u profesorů
Preislera a Švabinského, malíř a grafik,
rád zobrazoval skromné vesnické výjevy,
které poznal ve svém mládí,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

267
Drda, Josef Jan Alois (1782-1833)
Portrét Turka
(A portrait of Turk)
mědirytina na papíře, 23x17 cm, rámováno pod
sklem, značeno dole: „Podle Raphaela Santiniho
zhotovil J.A. Drda“, autor studoval na pražské
akademii, jeden z nejslavnějších českých
rytců a kreslířů své doby,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

266

263 N
Sedláček, Vojtěch (1892-1973)
Muž vedoucí koně
(A man leading a horse)
barevná litografie na papíře, 25x16 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, autor se narodil
v Libčanech, studoval na AVU u profesorů
Preislera a Švabinského, malíř a grafik,
rád zobrazoval skromné vesnické výjevy,
které poznal ve svém mládí,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

263

267

33
269 N
Stretti, Viktor (1878-1957)
Pohled na Vltavu v Praze
(A view of the river Vltava in Prague)
barevný lept na papíře, 24x29 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, název obrazu: „Štítkovský mlýn“ (dnešní
Mánes), autor studoval na pražké AVU
u profesora Františka Ženíška a dále
na mnichovské akademii, malíř a vynikající
grafik z významné umělecké rodiny,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

272 N
Drtikol, František (1881-1961)
Autoportrét
(The self-portrait)
fotografie z originální desky, 30x23 cm,
rámováno pod sklem, značeno vpravo
dole tlačenou značkou „Copyright Drtikol
Prague“, autor byl fotograf a malíř,
učil se v ateliérech v Německu,
fotografií se zabýval zejména do roku 1935,
ovlivněn art decem a expresionismem,
rád zobrazoval erotické náměty kombinované
s geometrickými tvary,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

273

269
270 N
Braunerová, Zdenka (1858-1934)
Koně pod Karlovým mostem
(Horses under the Charles Bridge
in Prague)
lept na papíře, 20x15 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, autorka pocházela
z bohaté pražské rodiny, malířství studovala
u Amalie Mánesové a Antonína Chitussiho (byla
jeho milenkou), v letech 1885-1893 žila
v Praříži, kde se seznámila s řadou slavných
umělců např. Augustem Rodinem, velkou část
života prožila v Roztokách u Prahy,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

272
273 N
Drtikol, František (1881-1961)
Polopostava nahé dívky
(A half figure of a naked female)
fotografie z originální desky, 30x22 cm,
rámováno pod sklem, značeno vlevo dole
tlačenou značkou „Copyright Drtikol Prague“,
autor byl fotograf a malíř, učil se v ateliérech
v Německu, fotografií se zabýval zejména
do roku 1935, ovlivněn art decem
a expresionismem, rád zobrazoval erotické
náměty kombinované s geometrickými tvary,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

274 N
Šimon, Tavík František (1877-1942)
Pohled z Karlova Mostu na Hradčany
(A view of the Prague Castle
from the Charles Bridge)
dřevořez, 36x48 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
značeno vlevo dole na desce, autor studoval
na pražské AVU u profesora Pirnera,
od roku 1904 žil v Paříži, navštívil USA,
procestoval Asii, později působil
v Praze jako vysokoškoský profesor,
byl světově uznávaným grafikem a malířem,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

274
275 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Dívka s míčem
(A female with a ball)
černobílá fotografie z originální desky,
25x23,5 cm, rámováno pod sklem, značeno
tlačenou značkou, vpravo dole, autor měl
společný ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

270
271 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Sedící dívka s kruhy a tyčí
(A sitting female with circles and a rod)
černobílá fotografie z originální desky, 32x22
cm, rámováno pod sklem, značeno tlačenou
značkou, vpravo dole, autor měl společný
ateliér s Františkem Drtikolem, často
fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

271

275

34
276 N
Anonym
Velký svatý obrázek v rámečku
(A big holy picture in a frame)
plasticky tvarovaný voskovaný papír,
celkový rozměr, 38x32 cm, rámováno pod
sklem, na rámečku mosazné aplikace v duchu
druhého baroka, námět: Svatá Trojice,
Rakousko-Uhersko, konec 19. stoleltí,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

276
277 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét dívky s dlouhými vlasy
(A potrait of a female with long hair)
černobílý linoryt na papíře, 13x9 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole iniciálami, autor studoval
na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla
herečka, pohyboval se v uměleckém
prostředí,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

278 N
Kazdová, Milada * 1911
Bylinářka (Herb-woman)
litografie, 27x20 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1933, vlevo pořadí z desky 6/10, název:
„Stařenka“, autorka se narodila ve střední Asii
v Taškentu (dříve SSSR), studovala na pražské
AVU u profesorů Loukoty a T. F. Šimona, byla
především figuralistkou, zabývala se i grafikou,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

278
279 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka ležící na boku Dívka
(A nude female laying on side)
černobílá fotografie z originální desky,
24x32 cm, rámováno pod sklem, značeno
tlačenou značkou, vpravo dole, autor měl
společný ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

279

277

280 N
Neprakta, Jiří Winter (1924-2011)
Muž a žena u televize sledují Othella
(Man and a woman front of a TV watching
Othello)
kresba tuší na papíře, 11x17 cm,
rámováno pod sklem, popis dole:
„Koukni to rozvrácený manželství,
ještě že tady nejsou děti“, autor se narodil
v Praze vystudoval gymnázium
a grafickou školu, spolupracoval
s Miroslavem Švadrlíkem, jeden
z nejslavnějších českých kreslířů,
ilustrátorů a humoristů, některé
jeho vtipy zlidověly,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

280
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VI. MALBA
(PAINTINGS)
281 N
Bakla, Emanuel (1878-1943)
Pohled na chrám svatého Mikuláše
na Malé Straně
(A view of the St. Nicolas church
in Small Quarter in Prague)
olej na plátně, 68x49 cm, rámováno
ve vyřezávaném rámu, signováno vlevo dole,
autor studoval na pražské AVU u profesorů
Pirnera a Brožíka, byl především krajinářem,
rád zobrazoval starou Prahu,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

283 N
Anonym
Miniatura s vyobrazením
Friedricha Velikého
(A miniature depicting Frederick the
Great)
kvaš na slonovině, 6x4,5 cm,
rámováno pod sklem v kovovém rámečku,
Německo, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

287 N
Jelínek, Cína František * 1882
Mochomůrky v lese
(Toadstoods in a forest)
olej na kartonu, 27x39 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1924, autor
studoval na AVU u profesorů Hynaise
a Ottenfelda, byl vynikajícím krajinářem,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

287
283

284

284 N
Anonym
Miniatura s vyobrazením dámy v klobouku
(A miniature depicting a lady in a hat)
kvaš na slonovině, 6x4,5 cm,
rámováno pod sklem v kovovém rámečku,
Německo, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

281
282 N
Franze, Josef
Houby
(Mushrooms)
olej na plátně, 38x29 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu popis v němčině:
„Podle přírody namaloval Josef Franze 1930“,
sudetský malíř počátku 20. století,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

285 N
Šetelík, Jaroslav (1881-1955)
Dvorek u chalupy
(A yard in front of cottage)
akvarel na papíře, 27x33 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vlevo dole, datováno 1906,
Šetelík se narodil v Táboře, studoval
u profesora Engelmüllera,
na AVU v Praze u profesora Ottenfelda,
byl vynikajícím krajinářem, zobrazoval
neraději starou Prahu, autor byl velmi
uznávaný za svého života, jeho obrazy se
objevovaly na pohlednicích,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (680 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

288 N
Jelínek, František A. * 1890
Kytice ve váze
(A bunch of flowers in a vase)
olej na plátně, 72x65 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole,
autor studoval AVU u profesorů Bukovace
a Schwaigra, byl především figuralistou,
ale maloval též starou Prahu,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1120 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

288

285

282

286 N
Skramlík, Jan rytíř (1860-1936)
Sedící muž v klobouku s dýmkou
(A sitting man with a hat and a pipe)
olej na dřevě, 32x23 cm,
rámováno, signováno vpravo nahoře, autor
pocházel z bohaté pražské rodiny, studoval
v Mnichově a později v Paříži u V. Brožíka,
maloval především figurální výjevy,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1160 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

286

36
289 N
Černá, Dagmar * 1923
Dvě koňské hlavy
(Two head of horses)
pastel na papíře, 40x59 cm,
rámováno pod sklem, datováno vpravo dole
„říjen 1973“, autorka vystudovala VŠUP
v Praze, grafička a ilustrátorka, působila
na Slovensku, ilustrovala řadu pohádkových
a přírodovědeckých knih,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

292 N
Kohl, Pierre Emil (1897-1985)
Portrét dámy s náhrdelníkem
(A portrait of a lady with a necklace)
olej na plátně, 38x34 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1935,
autor narozený v Monaku v rodině
s německými kořeny, jeho otec byl hoteliér,
mládí prožil v Lousanne, kde vystudoval
akademii, švýcarský občan, v roce 1924
přesídlil do Paříže, v roce 1956 obdržel
za své dílo Rytířský kříž čestné legie,
byl především originálním portrétistou,
vyvolávací cena: 59 000 CZK (2360 EUR)
odhad: 70 000 až 90 000 CZK

295 N
Naske, František Xaver * 1884
Sedící polonahá dívka v klobouku s vějířem
(A sitting half nude female in a hat
with a fan)
olej na plátně, 50x57 cm, adjustováno
v bohatě zdobeném rámu, signováno
vlevo dole, autor studoval na AVU
u profesora Schwaigra, studijní pobyty
v západní Evropě, byl vynikajícím
figuralistou a malířem žánrových výjevů,
jeho manželka byla herečka, pohyboval se
v uměleckém prostředí, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 33 000 CZK (1320 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

289
290 N
Anonym
Polopostava dámy v modrých šatech
(A half-figure of a lady in a blue dress)
olej na plátně, 39x31 cm, rámováno, Čechy,
dáma zdobena dobovými šperky, 1. polovina
19. století, restaurováno,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

295

292
293 N
Wenzel, Relli
Zátiší s ovocem a sklenicí
(A still life with fruits and a glass)
olej na plátně, 49x50 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, popis v němčině:
„Liberec, 8. srpna 1907“, sudetský malíř
přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

296 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Květiny s bílými květy
(Flowers with white flowers)
olej na pláně, 45x54 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, obraz
z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských
salonech, proslavila se hlavně květinovými
zátišími, ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

290
291 N
Passerová, Marie * 1903
Paseky v lese
(Clearings in a forest)
olej na dřevě, 15,5x17 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, česká ilustrátorka a krajinářka,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

296
293

291

294 N
Kalvoda, Alois (1875-1934)
Krajina s poli a lesy
(A landscape with fields and forests)
olej na dřevě, 23x28 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vlevo dole, autor studoval na AVU
v Praze u profesora Mařáka, patřil
mezi jeho nejslavnější žáky, spolu
se Slavíčkem, Hudečkam… experimentovali
s impresionismem, Kalvoda byl
především krajinářem,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

294

37

297 N
Fijaorzenko, N.
Portrét starého kozáka
(A portrait of an old Cossack)
olej na kartonu, 47x33 cm, signováno vpravo
dole v azbuce, datováno 1943, SSSR, Ukrajina,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

300 N
Naske, František Xaver * 1884
Sedící herečka v divadelním kostýmu
s dítětem
(A sitting actress in a theatre costume
with a child)
olej na plátně, 89x104 cm,
adjustováno v bohatě zdobeném rámu,
signováno vlevo dole, autor studoval
na AVU u profesora Schwaigra, studijní
pobyty v západní Evropě, byl vynikajícím
figuralistou a malířem žánrových výjevů,
jeho manželka byla herečka, pohyboval
se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1160 EUR)
odhad: 45 000 až 55 000 CZK

302 N
Šilhavý, V.
Les prosvícený sluncem
(A forest illuminated by the sun)
olej na kartonu, 43x33 cm, rámováno
v ručně řezaném rámu, signováno vlevo
dole, datováno 1944, český krajinář
1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

302

300

297
298
Králík, František * 1936 - připsáno
Vesnička
(A village)
olej na plátně, 23x39 cm, rámováno,
značeno vzadu na rámu, autor studoval
na UMPRUM v Praze, malíř a grafik
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

301 N
Schwaiger, Hanuš (1854-1912)
Stojící muž v kroji
(A standing man in a national costume)
akvarel na papíře, 31x17 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole iniciálami, datováno 1895, autor se
narodil v Jindřichově Hradci, studoval
na pražské malířské akademii, byl
vynikajícím figuralistou, karikaturistou
a ilustrátorem, později profesorem na AVU,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

301
303 N
Anonym
Zátiší s vínem jablky a ořechy
(A still life with grapes, apples
and nuts)
olej na katonu, 28x40 cm, rámováno,
signováno vpravo dole iniciálami T. Ž.,
český malíř přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

298
299 N
Trnka, Jiří (1912-1969)
Dáma v divadelním kostýmu
(A lady in the theatre costume)
kresba a kvaš na papíře, 44,5x29,5 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, Trnka se narodil
v Plzni v loutkářské rodině, studoval
na UMPRUM v Praze, spolupracoval
s divadlem Spejbla a Hurvínka v Plzni,
později v Praze vlastní loutkové divadlo,
současně pracuje jako návrhář divadelních
kostýmů, žil na Kampě přátelil se s Janem
Werichem, ilustroval jeho knížky a Werich
na oplátku namlouval jeho filmy, Trnka
byl malířem, ilustrátorem, sochařem
a režisérem animovaných filmů,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

299

303

38
304 N
Stoitzner, C.
Růže ve váze
(Roses in a vase)
olej na kartonu, 49x33 cm, rámováno
v dekorativním rámu, ignováno vpravo dole,
rakouský malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

307 N
Hloušek, František * 1893
Říčka u lesa
(A small river near a forest)
olej na malířském kartonu, 19x21 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, datováno
1930, autor studoval malířství u profesora
Engelmüllera, byl krajinářem a ilustrátorem,
vyvolávací cena: 3200 CZK (128 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

310 N
Puschmann, Gottfreid
Pohled do koncertního sálu
(A view of a concert hall)
pastel na papíře, 31x42 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1921, vlevo
popis: „Prager Fest Hall“, pražský německý malíř,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

310

307
304
305 N
Wagner, Karel (1886-1963)
Ledaři u řeky
(Icemen by a river)
olej na plátně, 38x44 cm, adjustováno v blind
rámu, signováno vpravo dole, autor studoval
na Ukrajinské akademii v Praze, byl především
krajinářem,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

308 N
Kožíšek, Vladimír * 1898
Chalupa na Vysočině
(A cottage on the Highlands)
tempera na kartonu, 21x29 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, popis „Pec 1932“,
autor byl malíř a architekt narozený v Brně,
vyvolávací cena: 3200 CZK (128 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

311 N
Kriehuber, Josef (1800-1876)
Portrét dívky v bílých šatech s růžovou
mašlí u pasu
(A portrait of a female in a white dress
with a pink bow by waist)
akvarel, ovál 26x21 cm, adjustováno
v dekorativním rámu pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, autor byl vídeňským
portrétistou, používal techniku akvarelů,
maloval významné osobnosti: Schumana, Lista,
Paganniniho, kolekce jeho portrétů
je ve vídeňském Albertinu,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

308

305
306 N
Anonym
Kachny na louce
(Ducks on a meadow)
olej na kartonu, 20x30cm, rámováno,
český malíř přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 4200 CZK (168 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

306

309 N
Probst, Carl (1854-1924)
Stojící mladá dáma s kloboukem
(A standing young lady with a hat)
olej na plátně, 58x32 cm, signováno vlevo dole,
datováno 1893, mírně poškozeno,
autor byl známý rakouský malíř,
vyvolávací cena: 32 000 CZK (1280 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK

309

311
312 N
Šimon, Tavík Fratišek (1877-1942) - okruh
Plachetinice v zálivu
(Sailingboats in a bay)
olej na plátně, 26x43 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Šimon studoval na pražské AVU
u profesora Pirnera, od roku 1904 žil v Paříži,
navštívil USA, procestoval Asii, později působil
v Praze jako vysokoškoský profesor, byl světově
uznávaným grafikem a malířem,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

312

39

313 N
Fleischmann, Pavel (1898-1978)
Portrét dámy se zrzavými vlasy
(A portrait of a lady with red hair)
pastel na papíře, 67x49 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, autor se narodil
v Plzni, zemřel ve Švédsku, studoval
na akademii v Praze a Mnichově, studijní
pobyty v Itálii, Paříži, v roce 1939 z rasových
důvodů emigroval do Švédska, kde se oženil
s malířkou Idou Nyström, v roce 1949
získal Švédské občanství, v raném období
maloval žánrové obrázky ze živoda Židů,
později krajinářem,ve 30. letech hodně
pracoval pastelem, jeho obrazy mimo jiné
ve sbírce pražského židovského muzea,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

318

316 N
Fleischmann, Pavel (1898-1978)
Pohled na krajinu s hradem Trosky
(A view of the landscape with the castle
Trosky)
tempera na papíře, 36x52 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, autor se narodil
v Plzni, zemřel ve Švédsku, studoval
na akademii v Praze a Mnichově, studijní
pobyty v Itálii, Paříži, v roce 1939 z rasových
důvodů emigroval do Švédska, kde se oženil
s malířkou Idou Nyström, v roce 1949 získal
Švédské občanství, v raném období maloval
žánrové obrázky ze živoda Židů, později
krajinářem, ve 30. letech hodně pracoval
pastelem, jeho obrazy mimo jiné ve sbírce
pražského židovského muzea,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

318 N
Fleischmann, Pavel (1898-1978)
Žena v pokoji s kytarou
(A woman at a room with quitar)
tempera na kartonu, 32x40 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor se narodil v Plzni,
zemřel ve Švédsku, studoval na akademii v Praze
a Mnichově, studijní pobyty v Itálii, Paříži,
v roce 1939 z rasových důvodů emigroval do
Švédska, kde se oženil s malířkou Idou Nyström,
v roce 1949 získal Švédské občanství, v raném
období maloval žánrové obrázky ze živoda
Židů, později krajinářem, ve 30. letech hodně
pracoval pastelem, jeho obrazy mimo jiné
ve sbírce pražského židovského muzea,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
319 N
Fleischmann, Pavel (1898-1978)
Lesní cesta
(A forest road)
tempera na kartonu, 52x34 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor se narodil
v Plzni, zemřel ve Švédsku, studoval
na akademii v Praze a Mnichově, studijní
pobyty v Itálii, Paříži, v roce 1939 z rasových
důvodů emigroval do Švédska, kde se oženil
s malířkou Idou Nyström, v roce 1949 získal
Švédské občanství, v raném období maloval
žánrové obrázky ze živoda Židů, později
krajinářem,ve 30. letech hodně pracoval
pastelem, jeho obrazy mimo jiné ve sbírce
pražského židovského muzea,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

313
314 N
Fleischmann, Pavel (1898-1978)
Zámecký park
(A castle park)
kvaš na papíře, 35x54 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, vyobrazení zámku Plumov
u Prostějova, autor se narodil v Plzni,
zemřel ve Švédsku, studoval na akademii
v Praze a Mnichově, studijní pobyty v Itálii,
Paříži, v roce 1939 z rasových důvodů
emigroval do Švédska, kde se oženil
s malířkou Idou Nyström, v roce 1949
získal Švédské občanství, v raném období
maloval žánrové obrázky ze živoda Židů,
později krajinářem, ve 30. letech hodně
pracoval pastelem, jeho obrazy mimo
jiné ve sbírce pražského židovského muzea,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

316
317
Fleischmann, Pavel (1898-1978)
Pohled na horské městečko
(A view of a mountain town)
tempera na papíře, 36x54 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor se narodil v Plzni,
zemřel ve Švédsku, studoval na akademii
v Praze a Mnichově, studijní pobyty v Itálii,
Paříži, v roce 1939 z rasových důvodů
emigroval do Švédska, kde se oženil s malířkou
Idou Nyström, v roce 1949 získal Švédské
občanství, v raném období maloval žánrové
obrázky ze živoda Židů, později krajinářem,
ve 30. letech hodně pracoval pastelem,
jeho obrazy mimo jiné ve sbírce pražského
židovského muzea,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

319
320 N
Hůrka, Otakar * 1889
Chalupy na vysočině v zimě
(Cottages in highlands in winter)
olej na kartonu, 49x68 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
u Al. Kalvody, krajinář ovlivněný Mařákovci,
tři roky žil ve Francii, jeho obrazy byly
vystaveny na prestižních pařížských salonech,
byly reprodukovány ve francouzských
uměleckých časopisech,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

314
315 N
Seidl, Jaromír * 1893
Sněžka v Krkonoších
(Sněžka in the Giant mountains)
olej na kartonu, 33x48 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, autor se narodil
v Praze, studoval na AVU u profesorů Ženíška,
Hynaise a Preislera, dva roky pobýval
v Paříži, byl především figuralistou,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

315

320

40
321 N
Drtikol, František (1881-1961)
Polopostava nahé dívky
(A bust of a naked female)
olej na kartonu, 25,5x22 cm, rámováno
pod sklem, vloženo v paspartě, vzadu datováno
1936, přípis dcery Erviny Bokové-Drtikolové,
autor byl fotograf a malíř, učil se v ateliérech
v Německu, fotografií se zabýval zejména
do roku 1935, ovlivněn art decem
a expresionismem, rád zobrazoval erotické
náměty kombinované s geometrickými tvary,
vyvolávací cena: 22 000 CZK (880 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

324 N
Anonym
Žena s dítětem krmící slepici a kuřátka
(A woman with a child feeding a hen
and chickens)
olej na kartonu, 20x18 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
český malíř přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

325 N
Vally, Felix (1866-1954)
Chlapec s cigaretou
(A boy with a cigarette)
olej na kartonu, 50x40 cm,
rámováno, signováno vlevo uprostřed,
francouzský portrétista,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
326
Ráž, Arnošt, JUDr. (1884-1925)
Staré zámecké schody v Praze
(The Old Castle Stairs in Prague)
akvarel na papíře, 65x49 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, Ráž
byl všestranný člověk: malíř, grafik, básník
a advokát,
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

324
321
322
Rektor, Josef (1877-1953)
Dva muži v kamenolomu
(Two men in a quarry)
olej na kartonu, 47x31 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor se narodil
ve Veliši u Jičína, studoval na AVU
u profesorů Brožíka a Schwaigera,
zpočátku figuralistou, později krajinářem,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

326

325

327 N
Naske, František Xaver * 1884
Dívka s čepicí a kožichem
(A female with a cap and a coat)
kvaš na papíře, 39x29cm,
rámováno pod sklem, signováno iniciálami
vpravo dole, datováno 1955, autor studoval
na AVU u profesora Schwaigra, studijní
pobyty v západní Evropě, byl vynikajícím
figuralistou a malířem žánrových výjevů,
jeho manželka byla herečka, pohyboval
se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

322
323 N
Anonym
Zákoutí u kostela v Praze
(A corner by a church in Prague)
akvarel na papíře, 57x52 cm,
rámováno pod sklem, český malíř
přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

323

327

41
328 N
Písecký (Liška), Josef *1878
Pole a louky se stromem
(A fields and meadows with a tree)
olej na kartonu, 49x69 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1914,
autor studoval u profesora Quasta,
často jezdil na Jadran, malíř moří a krajin,
módní v meziválečném období,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

332
Černá, Dagmar * 1923
Francouzský buldoček zepředu
(A French bulldog from the front)
pastel, 28x21 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
autorka vystudovala VŠUP v Praze,
grafička a ilustrátorka, působila
na Slovensku, ilustrovala řadu pohádkových
a přírodovědeckých knih,
vyvolávací cena: 1800 CZK (32 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

333 N
Naske, František Xaver * 1884
Lukostřelkyně
(A female archer)
pastel, 21x18 cm, rámováno
pod sklem, datováno vpravo dole 1955,
autor studoval na AVU u profesora
Schwaigra, studijní pobyty
v západní Evropě, byl vynikajícím
figuralistou a malířem žánrových výjevů,
jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

328
329 N
Černá, Dagmar * 1923
Zubři (European bisons)
akvarel, 30x42 cm, rámováno pod sklem,
autorka vystudovala VŠUP v Praze, grafička
a ilustrátorka, působila na Slovensku,
ilustrovala řadu pohádkových
a přírodovědeckých knih,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

332

333
334 N
Kirnig, Alois (1840-1911)
Alpské údolí
(Alpes´ valley)
olej na kartonu, 31x21 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
datováno 1909, autor byl žákem pražského
malíře Lepié, studium doplnil na pražské
akademii a v Mnichově, podnikl cesty
po Německu a Itálii, později v Praze
založil vlastní krajinářskou školu,
maloval veduty měst a krajinu,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 22 000 až 27 000 CZK

329
330 N
Mucha, Alfons (1860-1939)
Polopostava dívky v košili
(A half-fugure of a girl in a shirt)
pastel na papíře, 50x41cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, mírně poškozeno,
odborný posudek Prof. PhDr. Tomáš Vlček,
CSc., Mucha studoval na akademii
v Mnichově a v Paříži, v roce 1894
získal zakázku na divadelní plakát
pro Sarah Bernhardtovou, vytvořil
svébytný umělecký styl, byl velkým
vlastencem, v letech 1910-1928 namaloval
cyklus obrazů „Slovanská epopej“,
vyvolávací cena: 98 000 CZK (3920 EUR)
odhad: 120 000 až 150 000 CZK
331 N
Toman, Karel * 1888
Západ slunce nad řekou
(Sunset above a river)
olej na plátně, 57x40 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, popis:
„Západ slunce“, moravský malíř
a grafik, působil v Prostějově,
byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

330

331

334

42

335 N
Černá, Dagmar * 1923
Francouzský buldoček ze strany
(A French bulldog from the side)
pastel, 18x23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
autorka vystudovala VŠUP v Praze, grafička
a ilustrátorka, působila na Slovensku, ilustrovala
řadu pohádkových a přírodovědeckých knih,
vyvolávací cena: 1800 CZK (32 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

338 N
Černá, Dagmar * 1923
Datel
(A woodpecker)
akvarel, 27x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
autorka vystudovala VŠUP v Praze, grafička
a ilustrátorka, působila na Slovensku, ilustrovala
řadu pohádkových a přírodovědeckých knih,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

341 N
Toman, Karel * 1888
Moře se skalami
(A sea with rocks)
olej na kartonu, 49x64 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, název: „Příboj“,
moravský malíř a grafik, působil v Prostějově,
byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

341
335
336 N
Anonym
Chalupa v Alpách
(A cottage in Alpes)
olej na plátně, 65x78 cm, rámováno, signováno
dole uprostřed nečitelně, datováno 1940,
rakouský malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

338
339 N
Naske, František Xaver * 1884
Malířský stojan u dveří
(A painter stand by a door)
kvaš na papíře, 25x18 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole
iniciálami, vlevo dole datováno 1924, autor
studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě, byl
vynikajícím figuralistou a malířem žánrových
výjevů, jeho manželka byla herečka, pohyboval
se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

342 N
Naske, František Xaver * 1884
Stará žena na kole
(An old woman on a bike)
akvarel, 39x29 cm, rámováno pod sklem,
signováno dole uprostřed, datováno 1958,
autor studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě, byl
vynikajícím figuralistou a malířem žánrových
výjevů, jeho manželka byla herečka, pohyboval
se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

336
337 N
Černá, Dagmar *1923
Sova (An owl)
akvarel, 33x46 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
popis vpravo nahoře, autorka vystudovala VŠUP
v Praze, grafička a ilustrátorka, působila
na Slovensku, ilustrovala řadu pohádkových
a přírodovědeckých knih,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

342

339
340 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét dívky
(A portrait of a female)
pastel, 24x20 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole iniciálami,
autor studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

337

340

43

343 N
Calisch, Marius (1819-1870)
Dívka před zrcadlem
(A female in front of a mirror)
olej na plátně, 33x26 cm, rámováno, značeno
vzadu, holandský malíř dražený
v zahraničních aukcích,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

346 N
Štastná (Matějíčková), Marie (1920-2000)
Kytice kosatců
(A bunch of irises)
olej na plátně, 110x80 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
datováno 1976, vzadu popis
a adresa ateliéru autorky, narozená
v Ivanovicích na Hané, vystudovala
AVU u profesora Vlastimila Rady,
malovala květinová zátiší, krajiny
i portréty, její obrazy v mnoha
státních institucích i v zahraničí,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

349

343
344 N
Bubeníček, Jindřich (1856-1935)
Vesnička v polích
(A village in fields)
akvarel na papíře, 36x43 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1905,
autor studoval na AVU, za studentské protesty
ho vyloučili a uvěznili, byl mistrem akvarelu,
maloval pražská zákoutí, české hrady,
proslavil se také jako ilustrátor,
vyvolávací cena: 9900 CZK (396 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

349 N
Bílek, Alois * 1887
Matka s dítětem sedící na louce
(A mother with her child sitting
on a meadow)
olej na kartonu, 56x46 cm,
rámováno, signováno vpravo uprostřed,
vzadu popis, autor studoval na AVU
u profesora Pirnera, byl především
figuralistou a malířem zátiší,
několik let žil ve Francii, pravidelně se
zúčastňoval místních výstav,
ilustroval francouzské knihy,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (460 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

346
347 N
Anonym
Pastýř s ovcemi
(A shepherd with sheep)
olej na plátně, 72x99 cm, rámováno, český
malíř konce 19. století, mírně poškozeno
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

350 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét dívky s květinovým věnečkem
(A portrait of a female with flower
wreath)
akvarel, 39x29 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole
iniciálami, datováno 1958, autor
studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě, byl
vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka
byla herečka, pohyboval se
v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

344
345 N
Snop, J.
Zátiší se pstruhy
(A still life with trouts)
olej na plátně, 59x90 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1946,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

345

347

350

348 N
Mandel, Jiří ml. * 1923
Chlapec sbírající kaštany
(A boy picking chestnuts)
olej na plátně, 82x101 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
autor studoval na AVU u profesora
Obrovského, malíř krajinář
a figuralista ze známé malířské rodiny,
rád maloval Orlické hory, studijní
cesty do Jugoslávie,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

348

44

351 N
Holeček, Stanislav * 1900
Zátiší s jablky a lahví vína
(A still life with apples and a bottle
of wine)
olej na kartonu, 43x60 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
datováno 1940, autor studoval
na UMPRUM v Praze u profesora Schussera,
byl především krajinářem,
dlouho žil na Slovensku v Liptovském
Mikuláši, zobrazoval Tatry,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

354 N
Naske, František Xaver * 1884
Stařec s vousem
(An old man with beard)
uhel na papíře, 31x21 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole iniciálami, datováno 1925,
autor studoval na AVU u profesora
Schwaigra, studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka
byla herečka, pohyboval se
v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

356 N
Anonym
Tři chalupy v zimě
(Three cottages in winter)
tempera na kartonu, 29x39 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo
dole nečitelně, datováno 1950,
český krajinář 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

356

351
352 N
Novotný, František (1908-1990)
Vladimír Iljič Lenin v Hybernské ulici
v Praze
(V. I Lenin in Hybernská street in Prague)
olej na plátně, 131x91 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
datováno 1952, autor se narodil
v chudé rodině v Mokrůvkách na Moravě,
v malířství byl samoukem, Lenin
v roce 1912 navštívil Prahu a sídlo
sociální demokracie v Lidovém domě,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

354
355 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét čenovlasé dívky z profilu
(A portrait of black hair female
from the side)
akvarel na papíře, 31x22 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole iniciálami, datováno 1957,
autor studoval na AVU u profesora
Schwaigra, studijní pobyty v západní
Evropě, byl vynikajícím figuralistou
a malířem žánrových výjevů,
jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

357 N
Wünsch, Jaroslav (1898-1973)
Žena věšící prádlo
(A woman hanging laundry)
olej na plátně, 49x67 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1952,
autor se narodil v chudé rodině
v Lužné u Rakovníka, vystudoval
ukrajinskou akademii v Praze, byl členem
Umělecké besedy, přátelil se mimo jiné
s Václavem Rabasem a Janem Zrzavým,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

357

355

358 N
Naske, František Xaver * 1884
Žena s kočárkem
(A woman with a baby-carriage)
akvarel na papíře, 26x17 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU u profesora Schwaigra, studijní pobyty
v západní Evropě, byl vynikajícím figuralistou
a malířem žánrových výjevů, jeho manželka
byla herečka, pohyboval se v uměleckém
prostředí,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

353

358

352
353 N
Liebscher, Adolf (1857-1919)
Voják s mečem a dívka s trubkou
(A soldier with a sword and a female
with a tube)
akvarel na papíře, ovál 15x10 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole iniciálami,
autor studoval malířství ve Vídni,
upozornil na sebe malbou lunet
v budově Národního divadla, proslavila
ho figurální tvorba a historické výjevy,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

45

359 N
Anonym
Tři tanečnice v šatně
(Three female dancers at a dressroom)
olej na plátně, 59x73 cm, rámováno,
signováno vlevo dole nečitelně, datováno 1933,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

359
360 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Učitelka ve třídě
(A teacher in a classroom)
olej na kartonu, 37x27 cm, rámováno,
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka se narodila v Úpici u Trutnova,
studovala na UMPRUM v Praze, vystavovala
na francouzských salonech, proslavila se
hlavně květinovými zátišími, ovlivněna
francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 3600 až 4500 CZK

362 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Chalupa na horách v zimě
(A cottage in mountains in winter)
olej na kartonu, 11x20 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1941, vzadu
popis: „Poslední vánoce s maminkou 1941-42“,
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové, autorka
studovala na UMPRUM v Praze, vystavovala
na francouzských salonech, proslavila
se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

362
363 N
Štáfl, Otakar (1884-1945)
Horská krajina s jezerem
(A moutains landscape with a lake)
akvarel na papíře, 49x61 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole, popis:
„Nižné Wahlenbergovo pleso“, autor se narodil
v Havlíčkově Brodě, studoval v Praze
u profesora Ferdinanda Engelmüllera, jeho díla
byla publikována v uměleckém časopisu
Zlatá Praha, oblíbil si techniku akvarelů,
byl vynikajícím ilustrátorem, rád pobýval
a maloval ve Vysokých Tatrách,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

365 N
Anonym
Oldřich a Božena
(The king Oldřich and his future wife
Božena)
olej na plátně, 64x103 cm, rámováno,
vytvořeno podle slavného obrazu Františka
Ženíška, Čechy přelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1560 EUR)
odhad: 45 000 až 55 000 CZK

365
366 N
Cerman, Josef (1880-1948)
Horská vesnička
(Mountains small village)
olej na plátně, 30x38 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1947, popis: „Nová Pec“,
Cerman se narodil v Lomnici nad Popelkou,
byl krajinářem i figuralistou,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

366

360
361 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Spartakiáda v Praze
(A sporting event Spartakiada in Prague)
olej na dřevě, 29x43 cm, rámováno,
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové, autorka
studovala na UMPRUM v Praze, vystavovala
na francouzských salonech, proslavila
se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

361

363
364 N
Hůrka, Otakar * 1889
Stromy u rybníčku
(Trees by a pond)
olej na plátně, 40x49 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor studoval
u Al. Kalvody, krajinář ovlivněný Mařákovci,
tři roky žil ve Francii, jeho obrazy byly
vystaveny na prestižních pařížských salonech,
byly reprodukovány ve francouzských
uměleckých časopisech,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

364

367 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Dětská slavnost se žlutou kyticí
(A children holidays with yellow bunch
of flowers)
olej na plátně, 89x115 cm, adjustováno
v blind rámu, signováno vpravo dole datováno
1933, obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských salonech,
proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

367

46
368 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Přístav ve francouzském městečku
(A harbor in a French town)
kolorovaná perokresba na papíře, 35x50 cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo dole,
datováno 1937, popis: „Coucarneau“,
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských salonech,
proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

371 N
Naske, František Xaver * 1884
Dívka v divadelním kostýmu rytíře
(A female in a theatre costume of knight)
kvaš na papíře, 27x17,5 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole iniciálami autor studoval
na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

373 N
Pilařová-Kverková, Libuše * 1928
Děti na procházce v zimě
(Children on walk in winter)
olej na plátně, 54x46 cm, rámováno, datováno
1950, autorka studovala na AVU u profesora Rady,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6500 CZK

373
374 N
Dobeš, Ludvík (Ludva) * 1914
Chalupa
(A cottage)
olej na kartonu, 54x66 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, moravský grafik a malíř,
byl především vynikajícím krajinářem,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

368
369 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Květiny na pasece
(Flowers on a glade)
pastel na papíře, 47x34 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, obraz z pozůstalosti
J.W. Mezerové, autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských salonech,
proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

371
372 N
Zdichinec, Bernhard (1882-1968)
Kanál s gondolou v Benátkách
(A canal with gondola in Venezia)
akvarel, 29x18 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, známý rakouský malíř,
proslavil se především vynikajícími akvarely,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 8000 až 10 00 CZK

369
370 N
Mandel, Jura ml. * 1923
Krajina u rybníka se žlutým rákosím
(A landcape around a pond with yellow
reed)
olej na plátně, 53x79 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
autor studoval na AVU u profesora
Obrovského, malíř krajinář i figuralista
ze známé malířské rodiny,
vyvolávací cena: 2500 CZK(100 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

370

372

374
375 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Luční kvítí
(Meadow flowers)
akvarel na papíře, 41x30 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, obraz z pozůstalosti
J.W. Mezerové, autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských salonech,
proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

375
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376 N
Neubertová, Maryša (1899-1976)
Pivoňky ve váze
(Peonies in a vase)
olej na sololitu, 64x81 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autorka studovala u profesora
Al. Kalvody, kromě zátiší ráda malovala
moravskou krajinu zvláště v oblasti Beskyd,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

376
377 N
Kunzová, B.
Zahradní jezírka
(A garden small lake)
olej na plátně, 50x70 cm, rámováno, značeno
vzadu, česká malířka 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

380 N
Černovická, Luisa * 1903
Pivoňky ve váze
(Peonies in a vase)
olej na plátně, 69x89 cm, adjustováno
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole,
autorka studovala na AVU v Praze,
malovala především figurální výjevy
ve slovanských krojích, oblibu měla také
v květinových zátiších,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

380

381 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Houby
(Mushrooms)
olej na plátně, 46x55 cm, adjustováno
v blind rámu, signováno vlevo dole,
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských salonech,
proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR )
odhad: 9000 až 11 000 CZK

381
382 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Fialové květiny
(Violet flowers)
akvarel na papíře, 41x30 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, obraz z pozůstalosti
J.W. Mezerové, autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských salonech,
proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

377
378 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Portrét dívky
(A portrait of a female)
olej na plátně, 28x22 cm, rámováno,
signováno vzadu, autor se narodil
na Slovensku v Brezové pod Bradlom,
studoval na AVU u profesora Obrovského,
dlouho žil v Paříži, pracoval v ateliéru
Františka Kupky, s Kupkou se přátelili
a později si dopisovali, za války
Molnár působil v Anglii v československých
jednotkách, mnoho jeho obrazů zůstalo
ve Francii a v Anglii, jeho výstava se konala
v roce 2010 v pražském Rudolfinu,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
379 N
Pokorný, Jan * 1947
Král na trůnu
(A king on a throne)
olej na dřevě, 30x21 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, narozen ve Vysokém
Mýtě, krajinář i portrétista,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

378

379

382
383 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Konvalinky
(Lilies of the valley)
akvarel na papíře, 43x33 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, obraz z pozůstalosti J.W.
Mezerové, autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských salonech,
proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

383
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384 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Stojící akt
(A standing nude female)
perokresba kombinovaná s kvašem, 48x31 cm,
rámováno pod sklem, obraz z pozůstalosti
J.W. Mezerové, autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských salonech,
proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR )
odhad: 3200 až 4000 CZK

387 N
Anonym
Krajina se snopy u vesnice
(A landscape with sheaves by a village)
olej na plátně, 64x80 cm, rámováno
v dekorativním rámu, český krajinář
první poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

390 N
Hůrka, Otakar * 1889
Chalupy u potoka v zimě
(Cottages by the creek in winter)
olej na překližce, 31x49 cm,
rámováno, signováno vlevo dole,
autor studoval u Al. Kalvody,
krajinář ovlivněný Mařákovci,
tři roky žil ve Francii, jeho obrazy byly
vystaveny na prestižních pařížských
salonech, byly reprodukovány
ve francouzských uměleckých časopisech,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

387

384
385 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Hrad v Avignonu
(The castle in Avignon)
kresba kolorovaná akvarelem,
31x44 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, popis: „Avignon“,
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských salonech,
proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR )
odhad: 3200 až 4000 CZK

385
386 N
Mandel, Jiří ml. * 1923
Rybník při západu slunce
(A pond in sunset)
olej na plátně, 66x121 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor studoval na AVU
u profesora Obrovského, malíř krajinář
a figuralista ze známé malířské rodiny,
rád maloval Orlické hory, studijní cesty
do Jugoslávie,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

388 N
Zrůst, Jaroslav (1911-1950)
Chalupa se stromy
(A cottage with trees)
olej na plátně, 88x118 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
všestranně vzdělaný autor,
studoval na filosofické fakultě UK v Praze,
malíř, grafik, ilustrátor a pedagog,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

390
391 N
Hůrka, Otakar * 1889
Stromy u říčky na podzim
(Trees by a creek in autumn)
olej na kartonu, 32x49 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, autor studoval
u Al. Kalvody, krajinář ovlivněný Mařákovci,
tři roky žil ve Francii, jeho obrazy
byly vystaveny na prestižních pařížských
salonech, byly reprodukovány
ve francouzských uměleckých časopisech,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

388
389 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Městečko s kostelíkem
(A town with a church)
olej na kartonu, 37x52 cm,
rámováno, paspartováno, obraz
z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských
salonech, proslavila se hlavně
květinovými zátišími, ovlivněna
francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR )
odhad: 6500 až 8000 CZK

386

391
392 N
Hudeček, Antonín (1872-1941)
Moře s kameny
(A sea with stones)
olejová tempera na kartonu, 48x64 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole tužkou,
autor studoval na pražské AVU u profesorů
Pirnera a Brožíka, původně figuralistou, později
ovlivněn krajinářem A. Slavíčkem, maluje
krajiny v neoimpresionistickém stylu,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK

389
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392
393 N
Václavík, Rudolf * 1898
Pohled na Hradčany
(A view of Hradčany in Prague)
akvarel na papíře, 49x69 cm,
rámováno pod sklem, vyřezávaný rám,
signováno vpravo dole, autor studoval
na vídeňské akademii, byl především
krajinářem, rád zobrazoval Prahu,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

396 N
Fleischmann, Pavel (1898-1978)
Chaloupka u lesa
(A small cottage near a forest)
pastel na papíře, 50x68 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, autor se narodil
v Plzni, zemřel ve Švédsku, studoval na
akademii v Praze a Mnichově, studijní pobyty
v Itálii, Paříži, v roce 1939 z rasových důvodů
emigroval do Švédska, kde se oženil s malířkou
Idou Nyström, v roce 1949 získal Švédské
občanství, v raném období maloval žánrové
obrázky ze živoda Židů, později krajinářem,
ve 30. letech hodně pracoval pastelem, jeho
obrazy mimo jiné ve sbírce pražského
židovského muzea,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

398 N
Fleischmann, Pavel (1898-1978)
Zámek u rybníka
(A castle near a pond)
pastel na papíře, 50x67 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, vyobrazení zámku Plumov
u Prostějova, autor se narodil
v Plzni, zemřel ve Švédsku, studoval
na akademii v Praze a Mnichově, studijní
pobyty v Itálii, Paříži, v roce 1939 z rasových
důvodů emigroval do Švédska, kde se
oženil s malířkou Idou Nyström, v roce 1949
získal Švédské občanství, v raném období
maloval žánrové obrázky ze živoda Židů,
později krajinářem, ve 30. letech hodně
pracoval pastelem, jeho obrazy mimo jiné
ve sbírce pražského židovského muzea,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

396

393
394 N
Braunerová, Zdenka (1858-1934) - okruh
Vila u lesa
(A villa near a forest)
olej na malířském kartonu, 28x51 cm,
rámováno v dekorativním masivním rámu,
signováno vpravo dole nečitelně, poškozeno,
restaurováno, autorka pocházela z bohaté
pražské rodiny, malířství studovala u Amalie
Mánesové a Antonína Chitussiho (byla jeho
milenkou), v letech 1885-1893 žila v Praříži,
kde se seznámila s řadou slavných umělců
např. Augustem Rodinem, velkou část života
prožila v Roztokách u Prahy,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

397 N
Fleischmann, Pavel (1898-1978)
Sochy v zámecké zahradě
(Statues in a castle garden)
pastel na papíře, 51x68 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, autor se
narodil v Plzni, zemřel ve Švédsku, studoval
na akademii v Praze a Mnichově, studijní
pobyty v Itálii, Paříži, v roce 1939 z rasových
důvodů emigroval do Švédska, kde se oženil
s malířkou Idou Nyström, v roce 1949 získal
Švédské občanství, v raném období maloval
žánrové obrázky ze živoda Židů, později
krajinářem, ve 30. letech hodně pracoval
pastelem, jeho obrazy mimo jiné ve sbírce
pražského židovského muzea,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

398

397
399 N
Naske, František Xaver * 1884
Mořská panna
(A mermaid)
pastel na papíře, 42x26 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo
dole, autor studoval na AVU u profesora
Schwaigra, studijní pobyty v západní
Evropě, byl vynikajícím figuralistou
a malířem žánrových výjevů,
jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

394
395 N
Dupré, Jules (1811-1889)
Miniatura s vyobrazením Franze Schuberta
(A miniature depicting Franz Schubert)
kvaš na slonovině, ovál 8,5x6 cm, rámováno
pod sklem v kovovém rámečku, signováno
vpravo uprostřed, Francie, 1. polovina
19. století, autor začínal jako malíř porcelánu,
později byl představitelem Barbizonské školy,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

395

399
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400 N
Hérink, F. Hanuš (1889-1958)
Žena na poli se snopy
(A woman on a field with sheaves)
olej na kartonu, 21x28 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor se narodil
ve Smečně, studoval u profesora
Al. Kalvody a Schwaigera, vynikající
moravský krajinář a ilustrátor,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

403 N
Fleischmann, Pavel (1898-1978)
Skály se stromy
(Rocks with trees)
pastel na papíře, 67x48 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo
dole, autor se narodil v Plzni,
zemřel ve Švédsku, studoval na akademii
v Praze a Mnichově, studijní pobyty
v Itálii, Paříži, v roce 1939 z rasových
důvodů emigroval do Švédska, kde
se oženil s malířkou Idou Nyström,
v roce 1949 získal Švédské občanství,
v raném období maloval žánrové obrázky
ze živoda Židů, později krajinářem,
ve 30. letech hodně pracoval pastelem,
jeho obrazy mimo jiné ve sbírce pražského
židovského muzea,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

404 N
Skála, Karel Václav (1908-2001)
Sedící dívka s odhalenými rameny
(A sitting famele with bared shoulders)
tempera na kartonu, 65x50 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, vzadu štítek s popisem:
„Marta, olejová tempera, K. Skála
studoval na AVU u profesora Nechleby,
byl portrétistou i krajinářem,
rád maloval dívčí akty,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

400
401 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét dívky v zimní čepici
(A portrait of a female in a winter hat)
akvarel na papíře, 30x22 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, autor
studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě, byl
vynikajícím figuralistou a malířem žánrových
výjevů, jeho manželka byla herečka, pohyboval
se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

404

403

405 N
Rektor, Josef (1877-1953)
Dívky v lese
(Females in a forest)
olej na kartonu, 44x30 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor se narodil
ve Veliši u Jičína, studoval na AVU
u profesorů Brožíka a Schwaigera,
zpočátku figuralistou, později krajinářem,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

401
402 N
Barnet, Josef Václav (1907-1990)
Půjčovna loděk u Karlova mostu v Praze
(A rent of boats on the river Vltava under
the Charles Bridge in Prague)
olej na plátně, 63x88 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, číslováno 938,
vzadu popis „Praha u Čertovky“,
autor studoval na AVU v Praze u profesora
Švabinského, několik let žil ve Francii,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

405
402
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VII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)
406 N
Anonym
Bronzový chrt
(A bronze greyhound)
bronz na bronzovém podstavci,
výška 23,5 cm, Rakousko, styl navazující
na tradici vídeňských bronzů, 20.-30. léta
20. století,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

406
407 N
Anonym
Dívka s obručí krotící tygra
(A female with a hoop taming a tiger)
patinovaná kovová kompozice
v barvě broznu na černém mramoru,
výška 30 cm, Francie 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

407

409 N
Valton, Charles (1851-1918)
Kovový slon
(A metal elephant)
patinovaná kovová kompozice na kovovém
podstavci, výška 18 cm, signováno v kovu,
autor zobrazoval především zvířata, mnoho
času strávil v pařížské zologické zahradě,
v roce 1906 získal nejvyšší francouzské
umělecké vyznamenání,
vyvolávací cena: 2700 CZK (108 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

409
410 N
Oláh, Sandór (1886-1966)
Stojící nahá dívka
(A standing naked female)
bronz na válcovitém podstavci z hnědého
mramoru, celková výška 45 cm, signováno
v kovu datováno 1934, pozdější odlitek,
autor byl významným maďarským sochařem
období art deco,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
411 N
Anonym
Stojící bohyně Diana s lukem
(The standing goddess Diana
with a bow)
bronz na černém bíle žilkovaném mramoru
válcovitého tvaru, celková výška 33 cm,
Německo, 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

408 N
Anonym
Bronzová sova na kamenné kostce
(A bronze owl on a stone cube)
bronz na travertinovém podstavci,
výška 16 cm, Rakousko, ve stylu vídeňských
bronzů, 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

408

410

411

412 N
Úprka, Joža (1861-1941)
Velká bronzová plaketa se stojící
dívkou v kroji
(A large bronze plaque with a standing
girl in a traditional costume)
obdélníková bronzová plaketa,
59x15 cm, rámováno v secesním rámu,
umělecký rám zdobený mosaznými
ozdobami s dekorem květin, nálepka
na rámu: „A. Šponar, zlatolišty a pozlacování“,
bronzová deska značena v bronzu,
název: „Neščastná vojna, Moravská ballada“,
dole: „Umělecká beseda svým členům rok
1903“, vyrobily železárny Rožmitál,
autor se narodil v Kněždubu na moravském
Slovácku, studoval na AVU v Praze
u profesora Čermáka, potom na mnichovské
akademii, přátelil se mimo jiné s Alfonsem
Muchou, ten mu pomohl vystavovat jeho
díla ve Francii, Úprka byl především
malířem moravského folklóru,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

412
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413 N
Anonym
Discobolos
bronz, výška 68 cm, značeno „Bronze Garanti“,
zhotoveno podle antické předlohy, Francie 1.
třetina 20. století, mimořádná velikost a kvalita,
vyvolávací cena: 69 000 CZK (2760 EUR)
odhad: 70 000 až 90 000 CZK
414 N
Anonym
Keramická busta dívky s obnaženými
ňadry
(A ceramic bust of a female with bare
breasts)
keraminka patinovaná v barvě bronzu,
výška 44 cm, značeno vzadu tlačenou
značkou, Bechyně, Čechy počátek
20. století, ve stylu Muchovské secese,
vyvolávací cena: 6900 CZK (276 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

414
415 N
Kutálek, Jan (1917-1987)
Keramický mnich
(A ceramic monk)
glazovaná pálená hlína,
výška 19 cm, signováno tlačenou
značkou vzadu na opasku, autor studoval
na UMPRUM a AVU v Praze,
byl průmyslovým návrhářem,
keramikem a sochařem, nejvíce ho
proslavily humorné postavičky z keramiky,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

413

416 N
Dušek, Jan Vítěslav (1891-1966)
Bronzová plaketa s vyobrazením
rozsévače
(A bronze plaque depicting a sower)
kruhová plaketa, průměr 23,5 cm,
plastický reliéf, nápis: „Jen rozsévače
čeká vděčnost rodné země“, signováno
dole uprostřed, autor studoval na sochařské
škole v Hořicích, potom na vídeňské
akademii a u E.A. Bourdella v Paříži,
vytvářel především pomníky,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

415

416
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VIII. PŘEDMĚTY DODATEČNĚ VLOŽENÉ DO AUKCE
(SUBJECTS ADDITIONAL INSERTED IN THE AUCTION)
417 N
Křišťálová sklenice s řezbou rodiny u stolu
(A crystal glass with en engraving
of family around a table)
Čechy, datováno 1836, biedermeierovský
tvar, rytý dekor zobrazující scénu ze svátku
Pesach, popsáno hebrejským písmem,
text: „Toto daroval učený rabi Ašer Beck
se svou manželkou vzácnou ženou,
paní Elou, nechť žije roku 596 malého
letopočtu (1836)“, signováno rytcem
Josef Haberl (1800-1866), výška 11,8 cm,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (760 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

417
418 N
Křišťálová sklenice na noze s řezbou nahé
dívky a motýlů
(A crystal glass on a leg with engravings
of naked a female and butterflies)
Čechy, datováno 1908, sklenice se
čtvercovou patkou, noha fasetově broušená,
signováno OP, výška 17,5 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 11 000 až 14 0000

418

419 N
Křišťálová sklenice na noze
se zatavenými nitkami
(A crystal glass on a leg with sealed fibres)
Itálie, Benátky, Murano, 2. polovina
19. století, růžová a modrá vlákna
stočená do spírály, výška 18 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 5500 až 7000
420 N
Křišťálová sklenice s řezbou Davida
nesoucího hlavou Goliáše
(A crystal glass with en engraving
of David bearing the Goliath head)
Čechy, datováno 1841, válcovitý tvar,
fasetově broušeno, rytý oválný dekor
zobrazující bitevní scénu, ve které David
uťal hlavu Goliášovi, popsáno hebrejským
písmem, text: „Toto darovala žena, paní
Sára za sebe a za svého manžela zesnulého
HR Josefa Zeliga, blahé paměti, ženichovi
mládenci KH Samuelu Bauerovi, KC,
nechť žije do sta let, roku 601 malého
letopočtu (1841)“, signováno v dekoru
August Böhm (1812-1890), autor byl
význačný rytec skla, výška 14,3 cm,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1160 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK

419

421 N
Anonym
Královna Kleopatra s hadem
(The Queen Cleopatra with the snake)
olej na plátně, 97x128, rámováno
v dekorativním vídeňském rámu
z 2. poloviny 19. století, Itálie boloňská škola,
datováno 1660-1690, pravděpodobně
žák malíře Guido Reniho (1575-1642),
vývozní povolení,
vyvolávací cena: 880 000 CZK (35 200 EUR)
odhad: 700 000 až 900 000 CZK

420

421
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