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ProVENiENcE draŽENÝcH PŘEdmĚTŮ
V aukci jsou draženy předměty, které pocházejí 
z převážné části z významných českých soukromých 
sbírek. V případě čínských svitkových obrazů se jedná 
výhradně o sbírky českých a slovenských sinologů, 
diplomatů, kulturních pracovníků a pracovníků 
zahraničního obchodu, kteří působili v Číně v první 
polovině minulého století a především pak  
v padesátých a na počátku šedesátých let.

ProVENaNcE
the majority of the items in this auction come from 
important Czech private collections. in particular, 
the Chinese scroll paintings come primarily from the 
collections of Czech and slovak sinologists, diplomats, 
cultural attachés, and foreign trade officials who 
worked in China during the first half of the 20th 
century, mainly during the late 1950s and early 1960s.

Lots marked with the symbol " " are Premium Lots. 
a deposit in an amount equal to the low estimate 
as shown in the catalogue must be made as per the 
auction Regulations before bids will be accepted  
on these items. No online bidding will be permitted 
for these items.
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2

1
bUddHa a dVa bÓdHiSaTTVoVÉ
Pakistán, Svat, 10. - 11. století. Výška 11 cm.
Bronz. Na vyvýšeném trůnu, který je podpírán lvy 
a postavou démona, stojí buddha Šákjamuni se dvěma 
esovitě prohnutými postavami bódhisattvů s bohatými 
čelenkami, šperky, šerpami a hedvábnými suknicemi. 
Figury jsou umístěny na podstavcích z převrácených 
lotosových květů. Buddha pravou rukou ukazuje gesto 
ochrany abhaja mudra, které odkazuje na buddhovu 
ochranu všech živých bytostí před strastmi koloběhu 
znovuzrozování. toto ikonografické zpracování je typické 
pro středověké buddhistické umění zejména v oblasti 
severní indie a kašmíru. Charakteristická stylizace 
drapérií, obličejů a podstavce může odkazovat i k oblasti 
svat v dnešním Pákistánu, kde velice dlouho přetrvávala 
tradice helenistických vlivů.
A BRONZE GROUPING OF BUDDHA AND TWO 
BODHISATTVAS
Pakistan, Svat, 10th - 11th century. Height 11 cm.
28 000 Kč  1 170 EUR

2
bÓdHiSaTTVa aValÓKiTÉŠVara JaKo ŠadaKŠarÍ 
lÓKÉŠVara
Tibet, 14. století. Výška 10 cm.
Bronz. Jedna z nejpopulárnějších podob bódhisattvy 
avalókitéšvary jako pána mantry „Óm, mani padmé húm“. 
Jeho atributy jsou odlity přímo se soškou a nejsou k ní 
dodatečně vsazovány.
A BRONZE FIGURE OF AVALOKITESHVARA  
AS SHADAKSHARI LOKESHVARA
Tibet, 14th century. Height 10 cm.
26 000 Kč  1 085 EUR
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3
bÓdHiSaTTVa aValÓKiTÉŠVara JaKo ŠadaKŠarÍ lÓKÉŠVara
Čína, 17. století. Výška 11 cm.
Bronz se zlatou polychromií. Jedna z nejpopulárnějších podob 
bódhisattvy avalókitéšvary jako pána mantry „Óm, mani padmé húm“. 
V zobrazení schází lotos a růženec, který je v pravé ruce zastoupen 
jednou kuličkou.
A GILT-BRONZE FIGURE OF BODHISATTVA AVALOKITESHVARA  
AS SHADAKSHARI LOKESHVARA
China, 17th century. Height 11 cm.
Bronze with gilding and polychrome.
80 000 Kč  3 335 EUR

4
bÓdHiSaTTVa aValÓKiTÉŠVara JaKo ŠadaKŠarÍ lÓKÉŠVara
Čína, 2. polovina 18. století. Výška 10 cm.
Zlacený bronz. Jedna z nejpopulárnějších podob bódhisattvy 
avalókitéšvary jako pána mantry „Óm, mani padmé húm“. Ve svých 
čtyřech rukách drží své atributy, jimiž jsou růženec, lotos a klenot 
plnící přání. Nad pětilistou korunou má hlavu amitábhy, svého 
duchovního otce.
A GILT-BRONZE FIGURE OF BODHISATTVA AVALOKITESHVARA  
AS SHADAKSHARÍ LOKESHVARA
China, second half of the 18th century. Height 10 cm.
65 000 Kč  2 710 EUR

5
dHarmaPÁla bEGcE
Čína, 19. století. Výška 12 cm.
stříbro se zbytky zlacení. Dharmapála Begce ukazuje svůj hněvivý 
obličej s okem uprostřed čela a při úkroku doprava drtí levou 
nohou koně a pravou člověka. Je oblečen do pancíře a na nohou má 
mongolské plstěné boty.
A GILT-SILVER FIGURE OF DHARMAPALA BEGTSE
China, 19th century. Height 12 cm.
35 000 Kč  1 460 EUR
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6
ZElENÁ TÁra - ŠJÁmaTÁra
Tibet, 18. století. 76 x 43 cm.
Malba barvami na textilii. Jemná, pružná a přesná linka, detailní bohatá kresba, souměrná stylizace postav, líbezný výraz 
obličeje ústřední postavy, stejně tak jako kvalitní barvy řadí tuto thangku ke špičkové produkci 18. století. transcendentální 
ženský bódhisattva tára, tibetsky Dolma, je jedna z nejpopulárnějších postav tibetského buddhistického panteonu. Zelená tára 
je uctívána jako ochranitelka před každým nebezpečím, zejména v těžkých svízelných situacích, a jako ochránkyně poutníků 
na cestách. Zaujímá napůl uzavřený sed, pravá ruka je spuštěna přes koleno v gestu plnění přání, v levé ruce drží úponek 
modrého lotosu. Její postava je obklopena družinou 21 podob táry, které chrání před jednotlivými, konkrétními hrozbami. tára 
je často vzývána ve všech 21 manifestacích.
A THANGKA OF THE GREEN TARA - SHYAMA TARA
Tibet, 18th century. 76 x 43 cm.
60 000 Kč  2 500 EUR
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7
maHaPaNdiTa bUTÖN
Tibet, 18. století. 95 x 45 cm.
tištěno na plátno technikou dřevořezu a kolorováno. Mahapandita Butön se narodil roku 1290 a působil v klášteře Žalu nedaleko tašilhumpa. Je 
ctěn především jako sestavovatel a uspořadatel kanonické sbírky tandžur. Proslulost získal též jako autor rozsáhlé historie buddhismu Čhödžung. 
Na vyobrazeních ho doprovázejí atributy vadžra a zvonek ghanta, umístěné na lotosech vinoucích se od jeho rukou. V tomto případě jsou ještě 
doplněny miskou na almužnu pátra. Na této thangce sedí na bohatém lotosovém trůně, je doprovázen buddhy, bódhisattvy a pandity.
A THANGKA OF MAHAPANDITA BUTÖN
Tibet, 18th century. 95 x 45 cm.
Colorized woodblock print on textile.
20 000 Kč  835 EUR

7
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8
ZElENÁ TÁra
Východní Tibet, 19. století. 100 x 69 cm.
kvalitní a jemná malba barvami na textilii. Ženský bódhisattva Zelená tára sedí v sedu arjaparjanka na lotosovém trůně v centru thangky. V obou 
rukách drží stonky vzácného modrého lotosu utpala. Je obklopena 21 podobami táry. Po stranách spodního okraje trůnu ji doprovázejí dva ženští 
bódhisattvové. V dolní části obrazu uprostřed je zpodobněna postava mnicha obětujícího táře obětní koláč torma.
A THANGKA OF THE GREEN TARA
Eastern Tibet, 19th century. 100 x 69 cm.
45 000 Kč  1 875 EUR

8
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9
SADHITA HÉVADŽRA
Tibet, 18. století. 100 x 82 cm.
Malba barvami na textilii. Sadhita Hévadžra představuje zasvěcení Hévadžratantry, někdy je označován jako 
Héruka. Je vyobrazen ve své hrozivé podobě ve spojení se svou partnerkou, jóginí Nairátmjou. Má modré tělo, 
osm obličejů, šestnáct paží a čtyři nohy, na hlavě korunu z lebek a je ověšen ozdobami a šperky z kostí. 
Pod nohama drtí nepřátele dharmy. V každé z rukou drží misku z lebky se zvířetem nebo lidskou postavou.
A THANGKA OF THE SADHITA HEVAJRA
Tibet, 18th century. 100 x 82 cm.
55 000 Kč  2 290 EUR

9
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10
JaKŠa JaNGlEbEr
mongolsko, 18. století. 33 x 26 cm.
Malba barvami na textilii. Detailní jemná kresba a citlivě vedená 
linka jsou zdařile doplněny jemnou malbou zlatem. Jangleber, 
předbuddhistický bůh hor, byl po vítězství buddhismu v tibetu začleněn 
do buddhistického panteonu ochranných božstev. Je oblečen ve zbroji 
mongolského válečníka, jeho atributy jsou palcát gada se čtyřmi 
řemínky tvořícími karabáč, kopí zdobené jačí oháňkou a smyčka na 
lapání nepřátel. Ve spodní části thangky jsou velmi živě a se smyslem 
pro detail vykresleny obětiny, zvířata (sněžný lev, tygr) a rituální 
hudební nástroje.
A THANGKA OF THE YAKSHA YANGLEBER
Mongolia, 18th century. 33 x 26 cm.
35 000 Kč  1 460 EUR

11
rÁJ SUKHÁVaTÍ
mongolsko, 18. století. 33 x 27 cm.
Malba barvami na textilii. Ráj sukhávatí je jedním z cílů příštího 
znovuzrození mnoha zbožných buddhistů. Je to místo, kde jsou 
vytvořeny ideální podmínky pro dosažení probuzení a osvobození. tato 
země je porostlá stromy obtěžkanými drahokamy, prostoupená zvuky 
manter a líbeznou hudbou. Vládne jí Pán Západního ráje, buddha 
amitábha. Na této thangce uprostřed ráje sedí buddha amitábha 
v typické pozici s gestem rozjímání. Je obklopen bódhisattvy, arhaty 
a božskými hudebníky. Nad hlavou mu trůní jeho emanace, buddha 
amitájus.
A THANGKA OF THE PARADISIACAL REALM OF SUKHAVATI
Mongolia, 18th century 33 x 27 cm.
35 000 Kč  1 460 EUR

10 11
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maNdalY boŽSTEV TibETSKÉHo bUddHiSmU
Tibet, přelom 18. a 19. století. 74 x 498 cm.
Malba barvami na textilii. thangka představuje dvacetšest mandal 
nejvýznamnějších božstev panteonu tibetského buddhismu. V horní 
části zprava to jsou naříklad: Buddha Šakjamuni, Bódhissattva 
Maňdžušrí s Bódhisattva avalokitéšvara. V dolní části pak: Vadžrapáni, 
Buddha amitábha a Zelená tára. Mandaly jsou lemovány po pravé 
straně kolem bytí - bhavačakra, znázorňujícím strastný koloběh 
existence - samsára. kolo svírá ve svých drápech démon smrti Mára. 
Po obvodu je symbolicky znázorněn dvanáctičlenný řetěz podmíněného 
vznikání - pratítjasamutpáda, uvnitř kolesa je zobrazeno všech šest říší 
samsárické existence, ve středu pak v podobě kohouta, hada a prasete 
tři jedy - chtivost, zášť a blud. Na druhé, levé sraně, jsou mandaly 
orámovány v kole seřazenými znameními tibetského zvěrokruhu. 
Mandaly jsou doplněny stylizovanými květy lotosu.
A THANGKA WITH MANDALAS OF THE TWENTY-SIX GODS 
OF TIBETAN BUDDHISM
Tibet, late 18th/early 19th century. 74 x 498 cm.
150 000 Kč  6 250 EUR

13
JEdENÁcTiHlaVÝ bÓdHiSaTTVa aValoKiTÉŠVara
Tibet, 17. století. 55 x 39 cm. 
Velice zdařilá, jistými tahy modelovaná malba barvami na textilii. V této 
podobě avalokitéšvara ztělesňuje všeobjímající soucit mahákáruna. 
Má osm rukou a jedenáct obličejů, z nichž desátý je hněvivý. Nahoře 
je korunuje tvář jeho duchovního otce, buddhy amitábhy. kolem 
lotosového trůnu jsou shromážděni bódhisattvové a ochránci nauky. 
Nad avalokitéšvarou je pak zobrazen Conghapa, tibetský reformátor 
a zakladatel školy Gelugpa, se svými atributy - mečem moudrosti 
a svazkem súter umístěných na květech lotosu.
A THANGKA OF THE ELEVEN-HEADED BODHISATTVA 
AVALOKITESHVARA
Tibet, 17th century. 55 x 39 cm. 
65 000 Kč  2 710 EUR

12

13
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TraNScENdENTNÍ bÓdHiSaTTVa maŇdŽUŠrÍ
Tibet, 19. století. 65 x 50 cm.
Jemná a detailní malba barvami na textilii bohatě doplněná zlatem. 
Bódhisattva Maňdžušrí, jinak též Maňdžughóša, v pravičce drží 
meč moudrosti, který též slouží jako pochodeň rozptylující temnotu 
nevědomosti, v levé ruce pak lotos se svazkem súter. V horní části 
thangky jej doprovázejí postavy buddhy Šakjamuniho a buddhy 
Bhajšadžjaguru, dole pak bódhisattva avalokitéšvara a bůh deště 
Vadžrapáni.
A THANGKA OF THE TRANSCENDENTAL BODHISATTVA MANJUSHRĪ
Tibet, 19th century. 65 x 50 cm.
35 000 Kč  1 460 EUR

arcimboldo   asiatika   LAMAISTICKÉ UMĚNÍ
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VadŽraPÁNi
Tibet, 19. století. 112 x 77 cm.
Malba barvami na textilii. Vadžrapáni (ten, jenž v ruce svírá vadžru), považovaný za hněvivé vtělení transcendentního 
buddhy akšóbhji, je strážcem tajných tantrických nauk. Je oděn do tygří kůže, má tři oči, korunu s pěti lebkami 
a v pravičce drží vadžru. Zaujímá postoj s úkrokem doprava. Na zobrazení je doprovázen bódhisattvou Maňdžušrím.
A THANGKA OF  VAJRAPANI
Tibet, 19th century. 112 x 77 cm.
30 000 Kč  1 250 EUR
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16
aČÁrJa diGNÁGa
Tibet, 19. století. 68 x 51 cm.
Malba barvami na textilii. Dignága je posazen na lotosovém trůně, 
na hlavě má špičatou čepici učeného pandity se třemi prýmky. 
Je dynamicky zachycen v gestu typickém pro disputující mnichy 
- s růžencem navlečeným na levé ruce a natahovaným pravou 
rukou. Nad jeho hlavou je zobrazen buddha amitájus. Dignága 
pocházel z jihoindického bráhmanského rodu. Po svém přestoupení 
k buddhismu se zabýval nejprve hínajánou, později se stal vyznavačem 
mahájány a žákem významného vidžňánavádového filozofa 
Vasubandhu. Zabýval se především logikou a teorií poznání, byl též 
znám jako obratný řečník.
A THANGKA OF ACHARYA DIGNĀGA
Tibet, 19th century. 68 x 51 cm.
30 000 Kč  1 250 EUR

17
JaKŠa JaNGlEbEr
mongolsko, 19. století. 33 x 27 cm.
Malba barvami na textilii. Jakša se svými typickými symboly je 
ústřední postavou této thangky. Je oděn v kožený kabátec a na hlavě 
má zahrocenou přilbu. Jeho figura je obklopena ostatními ochrannými 
božstvy.
A THANGKA OF THE YAKSHA YANGLEBER
Mongolia,19th century. 33 x 27 cm.
25 000 Kč  1 040 EUR
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bŮH boHaTSTVÍ KUbÉra S drUŽiNoU STrÁŽcŮ ČTYŘ SVĚToVÝcH 
STraN
Tibet, 19. století. 53 x 178 cm.
Malba barvami na textilii. Bůh bohatství kubéra, který je někdy uctíván 
i jako jeden ze strážců světových stran, a to severu, je zde vyobrazen 
jako ústřední postava. V pravé ruce drží svůj atribut slunečník, v levé 
pak hranostaje vyvrhujícího klenoty. Po jeho pravici sedí strážce 
severu, jenž v levé ruce drží krysu, a strážce Jihu se svým atributem 
hadem. Po levé straně je zobrazen strážce Jihu s mečem a přilbicí 
z hlavy mořské příšery a strážce Východu s loutnou.
a THaNGKa OF KUBERa, THE LORD OF WEaLTH, WITH THE 
DIGPaLaS, THE GUaRDIaNS OF THE FOUR POINTS OF THE COMPaSS
tibet, 19th century. 53 x 178 cm.
60 000 Kč  2 500 EUR

19
STÚPa
mongolsko, 19. století. 88 x 40 cm.
tištěno na plátno technikou dřevořezu a kolorováno. Buddhistická 
stúpa měla původně funkci mohyly uchovávající ostatky buddhy nebo 
budhistických světců. Již v ranném buddhistickém umění se stala 
jedním z prvních symbolů Buddhy a jeho učení. Na této thangce je 
stúpa s obrazem božstva v horní části doplněna osmi drahocennostmi, 
jimiž jsou slunečník, ryby, váza s nektarem nesmrtelnosti, lotos, 
pravotočivá lastura, nekonečný uzel, vítězná korouhev a kolo učení.
a THaNGKa OF a STUPa
Mongolia, 19th century. 88 x 40 cm.
Colorized woodblock print on textile.
25 000 Kč  1 040 EUR
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20
GUrU PadmaSambHaVa
Tibet, 19. století. 62 x 47 cm.
Malba barvami na textilii. thangka zobrazuje Guru Padmasambhavu, 
nejvýznamnější postavu tibetského buddhismu, obklopeného 
bódhisattvy a siddhy. Nad jeho hlavou je vyobrazen adibuddha 
samantabhadra ve spojení se svou pradžňou samantabhadrí. V ohbí 
levé ruky má Padmasambhava opřenou magickou hůl khatvángu, 
v pravé ruce, v níž většinou drží vadžru, svírá v tomto případě rituální 
dýku phurbu, jejímž používáním (k potření zlých duchů a démonů) 
byl proslulý. Po svém příjezdu do tibetu Padmasambhava v prvním 
učení vyložil pětadvaceti oddaným žákům učení Vadžrakílajatantry, aby 
odstranil překážky šíření buddhadharmy v tibetu.
A THANGKA OF THE GURU PADMASAMBHAVA
Tibet, 19th century. 62 x 47 cm.
35 000 Kč  1 460 EUR

21
JEdENÁcTiHlaVÝ bÓdHiSaTTVa aValÓKiTÉŠVara - 
ÉKÁdÁŠamaHÁKarUNiKa lÓKÉŠVara
mongolsko, 19. století. 74 x 45 cm.
Malba barvami na textilii. thangka je načrtnuta svižnými tahy štětce, 
vyznačuje se pastelovou barevností a jednoduchou stylizací postav. 
Bódhisattva avalókitéšvara se zde objevuje v jedné z nejoblíbenějších 
podob s jedenácti obličeji a osmi rukama, ve kterých drží růženec, 
lotos, kolo nauky, luk a šíp, konvičku na vodu a klenot čintámani. 
Jedna z rukou vytváří mudru plnění přání. kromě několika panditů 
a ochránců nauky je jeho postava doplněna ještě vyobrazeními 
Zelené a Bílé táry. Dole uprostřed sedí bůh bohatství kubéra se svým 
hranostajem vyvrhujícím drahokamy.
A THANGKA OF THE ELEVEN-HEADED BODHISATTVA 
AVALOKITESHVARA AS THE EKADASHAMAHAKARUNIKA 
LOKESHVARA
Mongolia, 19th century. 74 x 45 cm.
30 000 Kč  1 250 EUR
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22
bÓdHiSaTTVa maŇdŽUŠrÍ
Tibet, přelom 19. a 20. století. 69 x 53 cm.
Malba barvami na textilii. Bódhisattva moudrosti Maňdžušrí s tělem 
zlatožluté barvy je zde zobrazen s typickými atributy - mečem 
moudrosti a svazkem súter v květu lotosu. Doprovázen je buddhou 
amitájem a bódhisattvy.
A THANGKA OF THE BODHISATTVA MANJUSHRI
Tibet, late 19th /early 20th century. 69 x 53 cm.
25 000 Kč  1 040 EUR

23
GUrU PadmaSambHaVa
Východní Tibet, přelom 19. a 20. století. 70 x 49 cm.
Malba barvami na textilii. Guru Padmasambhava, nejvýznamnější 
postava tibetského buddhismu, sedí se zkříženýma nohama v květu 
lotosu. Přes civilní oděv má oblečeno mnišské roucho a přes 
ramena přehozen drahocenný plášť krále saoru. Na hlavě má 
charakteristickou špičatou čepici z brokátu, kterou zdobí symboly 
slunce a měsíce. V pravé ruce, ukazující mudru vymítání zlých sil, drží 
vadžru, v levé misku z lebky. Přes rameno má opřenou magickou hůl 
khatvángu s trojzubcem, lebkou, hlavou v rozkladu a čerstvě uťatou 
hlavou. V horní části thangky je mezi dvěma bódhisattvy vyobrazen 
buddha amitájus. Padmasambhava se zrodil jako osmiletý chlapec 
v květu lotosu. Po období dospívání na královském dvoře prostudoval 
všechny podoby buddhismu a prošel všemi stupni tantrického 
zasvěcení. Do tibetu byl pozván králem thisong Dacänem, aby svou 
magickou mocí potřel démony původního náboženství. Po pokoření 
démonů zůstal ještě nějaký čas v tibetu, aby tantrické nauky předal 
svým tibetským žákům, z nichž nejvýznamnější byla bývalá choť 
tibetského krále Ješe Chogjal.
A THANGKA OF THE GURU PADMASAMBHAVA
Tibet, late 19th /early 20th century. 70 x 49 cm.
35 000 Kč  1 460 EUR
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24
bÓdHiSaTTVa aValÓKiTÉŠVara JaKo ŠadaKŠarÍ lÓKÉŠVara
Tibet, 19. století. 72 x 52 cm.
Malba barvami na textilii. Podoba avalókitéšvary jako Šadakšarí 
Lókéšvary, pána mantry “Om mani padme húm”, patří mezi jeho 
nejčastější zobrazení. sedí v lotosovém sedu na lotosovém trůnu.  
Ve svých čtyřech rukách drží atributy: růženec mála, lotos 
a drahokam čintámani plnící všechna přání. Nad jeho hlavou je 
zobrazen jeho duchovní otec buddha amitábha, pod trůnem pak 
bódhisattva Maňdžušrí, buddha Vadžradhara a Vadžrapáni.
A THANGKA OF THE BODHISATTVA AVALOKITESHVARA  
AS SHADAKSHARI LOKESHVARA
Tibet, 19th century. 72 x 52 cm.
40 000 Kč  1 665 EUR

25
bUddHa mEdicÍNY bHaiŠadŽJaGUrU
Tibet, 19. století. 56 x 43 cm.
Malba barvami na textilii. Buddha léčitel Bhaišadžjaguru, jinak 
též Pán Východního ráje, často tvoří trojici s buddhou amitábhou 
a buddhou Šakjamunim. Zde je zobrazen samostatně jako ústřední 
postava thangky a je obklopen skupinou léčivých buddhů. Má tělo 
modré barvy, jeho dopředu položená pravá ruka, v níž drží větvičku 
léčivé byliny, zaujímá gesto plnění přání, v klíně třímá misku na 
almužnu s léky.
A THANGKA OF THE MEDICINE BUDDHA BHAISAJYAGURU
Tibet, 19th century. 56 x 43 cm.
25 000 Kč  1 040 EUR
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26
JaKŠa JaNGlEbEr
mongolsko, 19. století. 41 x 30 cm.
Malba barvami na textilii. Jakša Jangleber byl nejvýznačnějším 
bojovníkem ve vojsku jakšů. Je zobrazen na koni rychlém jako vítr. 
V levé ruce má nádobku s drahokamy, v pravé svírá jako atribut svoje 
útočné kopí.
A THANGKA OF THE YAKSHA YANGLEBER
Mongolia, 19th century. 41 x 30 cm.
12 000 Kč  500 EUR

27
lamaiSTicKÉ boŽSTVo
Tibet, 19. století. 81 x 56 cm.
Malba barvami na textilii. Ústřední postava božstva drží v pravé horní 
ruce sošku buddhy, druhou rukou předvádí gesto vymítání, další rukou 
gesto plnění přání, ve čtvrté pak drží dvojitou vadžru. Na levé straně 
je to gesto povzbuzování, ve druhé ruce je umístěna lapací smyčka, 
třetí ruka ukazuje opět gesto vymítání a spodní ruka drží nádobku 
s elixírem nesmrtelnosti. Božstvo má na hlavě pětihrotou korunu, na 
tváři vous a sedí v lotosové pozici na lotosovém trůnu.
A THANGKA OF A LAMAISTIC DEITY
Tibet, 19th century. 81 x 56 cm.
32 000 Kč  1 335 EUR
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28
maNdala boŽSTEV
Nepál, 19. století. 73 x 54 cm.
Malba barvami na textilii. Mandale, v jejíž střední části je zobrazeno 
hrozivé božstvo, v horní části dominuje postava bódhisattvy 
avalókitéšvary se čtyřma rukama, bódhisattvou Maňdžušrím 
a Vadžrapánim, v dolní pak opět avalókitéšvara jako Ékádaša 
Lókéšvara s jedenácti obličeji.
A THANGKA WITH A MANDALA OF DEITIES
Nepal, 19th century. 73 x 54 cm.
30 000 Kč  1 250 EUR

29
adibUddHa VadŽraSaTTVa
Východní Tibet, 19. století. 36 x 27 cm.
Barvy na plátně. adibuddha Vadžrasattva, jehož povahou je vadžra, je 
v podstatě emanací adibuddhy Vadžradhary a adibuddhy Vairočany. 
sedí v lotosové pozici na na lotosovém trůnu. tělo má zářivě bílé 
barvy, suknici pěti barev a na hlavě pětihrotou korunu pána nad 
přírodními zákony. V pravé ruce drží zlatou vadžru symbolizující 
nezničitelné absolutno, v levé ruce pak ghantu, zvonek značící 
pomíjivost. Podoba Vadžrasattvy se hojně vizualizuje při očistných 
rituálech.
A THANGKA OF THE ADIBUDDHA VAJRASATTVA
Eastern Tibet, 19th century. 36 x 27 cm.
14 000 Kč  585 EUR
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30
bUddHa amiTÁbHa
Čína, 20. století. 147 x 115 cm.
Malba barvami na textilii. thangka zobrazuje 
amitábhu, Pána Západního ráje sukhávatí, 
který je historicky nejstarším z pětice 
transcendentních buddhů. Má tělo červené 
barvy a na hlavě pětihrotou korunu. Ústřední 
postavu amitábhy obklopuje čtveřice 
buddhů.
A THANGKA OF THE AMITĀBHA BUDDHA
China, 20th century. 147 x 115 cm.
35 000 Kč  1 460 EUR

31
bUddHa amiTÁbHa
Čína, 20. století. 147 x 116 cm.
Malba barvami na textilii. Buddha amitábha 
s pětihrotou korunou na hlavě je obklopen 
bódhisattvy, pandity a siddhy. Pod trůnem 
uprostřed se nachází postava buddhy 
Šákjamuniho.
A THANGKA OF THE TRANSCENDENTAL 
BUDDHA AMITABHA
China, 20th century. 147 x 116 cm.
35 000 Kč  1 460 EUR

32
bÓdHiSaTTVa maŇdŽUŠrÍ
Čína, 20. století. 147 x 115 cm.
Malba barvami na textilii. Na thangce sedí 
uprostřed, obklopen siddhy a bódhisattvy, 
bódhisattva moudrosti Maňdžušrí. V pravé 
ruce drží meč moudrosti roztínající nevědo-
most, v levé pak stvol lotosu, v jehož květu leží 
svazek súter.
A THANGKA OF THE BODHISATTVA 
MANJUSHRI
China, 20th century. 147 x 115 cm.
35 000 Kč  1 460 EUR

33
bÓdHiSaTTVa aValÓKiTÉŠVara
Čína, 20. století. 148 x 115 cm.
Malba barvami na textilii. Na dekorativním 
pozadí s motivem pestrých korun stromů stojí 
na jednoduchém lotosovém trůnu bódhisattva 
avalókitéšvara ve své podobě s jedenácti 
obličeji jako Ékádaša Lókéšvara. Je obklopen 
buddhy a siddhy. 
A THANGKA OF THE BODHISATTVA 
AVALOKITESHVARA
China, 20th century. 148 x 115 cm.
35 000 Kč  1 460 EUR

34
bUddHa amiTÁJUS
Čína, 20. století. 134 x 111 cm.
Malba barvami na textilii. Buddha s třemi 
obličeji a šesti rukama sedí na lotosovém 
trůnu. Je obklopen dvěma pandity, buddhou 
Šákjamunim a bódhisattvou. V jedné ruce drží 
svazek sútry, druhou ukazuje gesto povzbuzo-
vání - abhaja mudra, dolní pár rukou provádí 
mudru vymítání - karanamudra, v dalším páru 
sepjatých rukou drží džbánek s nektarem 
nesmrtelnosti amrta.
A THANGKA OF THE BUDDHA AMITAYUS
China, 20th century. 134 x 111 cm.
35 000 Kč  1 460 EUR

35
bŮH boHaTSTVÍ KUbÉra
Čína, počátek 20. století. 150 x 114 cm.
Malba barvami na textilii. Na této thangce, 
orámované silnou bordurou s motivem draho-
kamů, je vyobrazen v doprovodu čtyř panditů 
a bódhisattvů bůh bohatství kubéra sedící na 
bílém lvu. V pravé ruce drží slunečník a v levé 
hranostaje vyvrhujícího perly nebo klenoty.
A THANGKA OF KUBERA, THE LORD OF 
WEALTH
China, early 20th century. 150 x 114 cm.
35 000 Kč  1 460 EUR

34 35
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36
aValÓKiTÉŠVara SaHaSrabHUdŽa loKÉŠVara
Tibet, 18. - 19. století. Výška 24,5 cm.
Polychromovaná a zlacená hlína, zbytky stříbrné fólie. V této podobě 
má avalókitéšvara tisíc paží, z nichž každá nese na dlani oko. Jejich 
pomocí projevuje svůj nesmírný soucit mahákaruna, a zmírňuje 
tak utrpení všech živoucích bytostí. V osmi předních rukách drží: 
růženec, lotos, kolo nauky, luk a šíp, konvičku na vodu a klenot 
čintámani. Pravá spodní ruka ukazuje gesto plnění přání. Ve spodní 
části plakety je zobrazen bódhisattva Maňdžušrí a ochránce nauky 
Vadžrapání. V oblasti tibetu byly a jsou figurky a plakety „caca“ velmi 
populární, byly zhotovovány zpravidla mnichy v klášterech, ale někdy 
i významnými inkarnovanými lámy. Plakety se lisovaly do kovových 
bronzových nebo železných forem. Do hlíny, z kterých byly zhotovovány, 
byl často přimíchán popel z kremací lámů a caca byly rituálně 
vysvěceny. Menší caca se vkládaly též do škapulířů gau. Caca větších 
rozměrů (tak jako tento exemplář) pak sloužily k výzdobě menších 
oltářů v klášterech i domácích kaplí laiků.
A GILT AND POLYCHROME TSATSA OF AVALOKITESHVARA
Tibet, 18th - 19th century. Height 24.5 cm.
12 000 Kč  500 EUR

37
diamaNToVÁ SÚTra V dŘEVĚNÝcH dESTiČKÁcH
Tibet, 19. století. 10 x 32 cm.
A DIAMOND SUTRA MANUSCRIPT IN A WOODEN CASE
Tibet, 19th century. 10 × 32 cm.
10 000 Kč  420 EUR

38
SoUPraVa ZVoNKU GHaNTa a VadŽrY
Tibet, 18. století. Výška zvonku 15 cm, délka vadžry 10 cm.
Bronz. souprava zvonku a vadžry tvoří základní vybavení praktikujícího 
vadžrajány a používá se při většině tantrických rituálů. Vadžra 
(hromoklín), který se vyvinul z hromoklínu védského boha indry, 
symbolizuje nezničitelné absolutno a je držen v pravé ruce. Vadžra 
mívá většinou pět žeber, z nichž čtyři jsou po obvodu a páté žebro 
prochází středem vadžry. Žebra vyrůstají z tlam mořské příšery 
makary. Zvonek ghanta držený v levé ruce svým zvukem symbolizuje 
pomíjivost, ženský princip a prázdnotu. Držadlo zvonku se skládá 
z lahvice s elixírem amrta, hlavy jidama s pěti hrotou korunou 
a je zakončena pětižebrovou vadžrou. k soupravě patří dodatečně 
zhotovené kožené pouzdro.
a RitUaL GHaNta aND VaJRa sEt
tibet, 18th century. Ghanta height 15 cm, vajra length 10 cm.
22 000 Kč  915 EUR

39
maNdala ŘEZaNÁ V maSTKU
Tibet, 19. století. Průměr 11,2 cm.
A CARVED SOAPSTONE MANDALA
Tibet, 19th century. Diameter 11.2 cm.
10 000 Kč  420 EUR
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40 41

42

42
KaNGliNG - TrUbKa Z lidSKÉ STEHENNÍ KoSTi
Tibet, 19. století. délka 33 cm.
trubka ze stehenní kosti se používá při některých tantrických 
obřadech, zejména je spojována s praxí čö (osekávání), která byla 
prováděna mimo jiná hrozivá a opuštěná místa také na pohřebištích. 
Její zvuk je prý libý ochráncům nauky a hněvivým božstvům, naopak 
zastrašuje démony a zlé síly. Údajně nejcennější a nejmocnější 
k ovládnutí zlých duchů je levá stehenní kost šestnáctileté dívky z kasty 
bráhmanů.
A KANGLING
Tibet, 19th century. Length 33 cm.
12 000 Kč  500 EUR

40
dHarmaPÁla bEGcE
Čína, 18. století. Výška 16 cm. 
Zlacený bronz. Dharmapála Begce, oděný do šupinatého pancíře, 
drží v pravé ruce svůj nejvýraznější atribut – planoucí meč s jílcem 
ve tvaru štíra. touto mocnou zbraní je schopen přivolat mor a jiné 
epidemie. Jílec je zároveň schopen uštknout toho, kdo nemá právo tuto 
zbraň nosit. V levé ruce má srdce nepřátel nauky. Dharmapála stojí 
v typickém postoji s úkrokem vpravo, na hlavě má korunu ochránců 
učení s pěti lebkami, ve vlajících vlasech se zbytky červeného 
pigmentu má svůj další atribut – hada.
A GILT-BRONZE FIGURE OF DHARMAPALA BEGTSE
China, 18th century. Height 16 cm.
75 000 Kč  3 125 EUR

41
KorUNa ocHrÁNcE UČENÍ maHÁKÁlY
Nepál, 20. století. 18 x 22 cm.
tepaná mosaz a stříbro, zdobeno skleněnou intarzií. tyto ozdoby hlavy 
se používají při rituálních čamových tancích. koruna s pěti lebkami je 
atributem mnoha hněvivých božstev a ochránců učení, zejména pak 
různých podob Mahákály.
A CROWN OF MAHAKALA
Nepal, 20th century. 18 x 22 cm.
Hammered brass and silver, decorated with glass intarsia.
50 000 Kč  2 085 EUR
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43

43
maSKa Na ČamoVÉ TaNcE - PÁN PoHŘEbiŠŤ (SiTiPaTi)
mongolsko, 20. století. 62 x 60 cm.
Papírmaše s polychromií. Pohřebiště hrála v tantrickém buddhismu důležitou úlohu jako místa cvičení 
a meditace sádhaky. kromě meditace nad pomíjivostí lidské tělesné schránky, k níž mohly motivovat zbytky 
tlejících, rozsápaných nebo rozsekaných těl, to byla místa obývaná či navštěvovaná dákiními, od kterých mohl 
sádhaka získat vědění. V neposlední řadě pohřebiště nabízela klidné prostředí k meditaci. Dvojice sitipati, pánů 
pohřebišť, má i funkci ochránců na pohřebištích meditujících sádhaků.
A TSAM DANCE MASK - BURIAL LORD (SITIPATI)
Mongolia, 20th century. 62 x 60 cm.
Polychrome lacquered papier-mache.
160 000 Kč  6 666 EUR
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44

44
maSKa Na ČamoVÉ TaNcE - ocHrÁNcE NaUKY
mongolsko, 20. století. 60 x 35 cm.
Papírmaše s polychromií, osázeno červeným korálem. Rudá hlava hněvivého božstva s třetím okem uprostřed 
čela je zdobena korunou s pěti lebkami. Rituální čamové tance se pořádají při důležitých příležitostech ve 
významných klášterech oblastí, kde je rozšířen tibetský buddhismus. Při tancích, prováděných zásadně jen 
mnichy, vystupuje přes dvacet různých masek.
A TSAM DANCE MASK
Mongolia, 20th century. 60 x 35 cm.
Polychrome lacquered papier-mache, decorated with red coral beads.
240 000 Kč  10 000 EUR
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45

45 
broNZoVÁ NÁdoba cHU Na PŘEcHoVÁVÁNÍ VÍNa
Čína, období Válčících států (453 - 221 př. n. l.). Výška 41 cm.
Bronz pokrytý namodralou patinou. tělo vyzdviženo na prstencové nožce. Zhruba v jedné třetině výšky těla se 
nachází největší výduť, od níž tělo esovitě přechází v mírně rozevřené ústí. Do něj je zasazena vyjímatelná korunka, 
zakončená sedmi jazykovitými výčnělky ve tvaru zahrocených listů. Jazykovité výčnělky nesou na vnitřní části 
geometrickou výzdobu, charakteristickou pro střední a mladší období doby Válčících států (4. - 3. století př. n. l.). 
Na prstenci jsou patrné švy v místě styku keramických dílců při lití do spojených keramických forem. tělo nádoby 
je zdobeno čtyřmi horizontálními plastickými pásy šňůrového dekoru. Na hrdle nádoby se nacházejí dvě ucha ve 
tvaru celoplasticky zpracovaných tygrů s odvrácenou hlavou, jejichž těla pokrývá geometrický dekor.
Provenience: významná soukromá nizozemská sbírka.
a RaRE BROnZE RITUaL WInE VESSEL, HU
China, Warring states Period (453-221 BC). Height 41 cm.
Bronze with blue patina. Provenance: important private Dutch collection.
950 000 Kč  39 560 EUR
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47

46
PlaSTiKa VEPŘE
Čína, období dynastie chan  
(206 př. n. l. – 220 n. l.).  
Výška 16 cm.
Železná zvířecí plastika zpodobňující vepře. Masivní zavalité tělo nesou 
čtyři kratší nožky kruhového průřezu. Hlava je schematicky zpracována 
s plasticky naznačenými oušky a nozdrami. Na druhém konci těla se 
nachází krátký ocásek. Na těle plastiky jsou patrné výrazné švy  
vzniklé při odlévání. 
Provenience: významná soukromá nizozemská sbírka.
an IROn FIGURE OF a PIG
China, Han Dynasty (206 BC–220 aD).  
Height 16 cm.
Provenance: important private Dutch collection.
140 000 Kč  5 835 EUR

47
PlaSTiKa bÝKa
Čína, období dynastie chan  
(206 př. n. l. – 220 n. l.).  
Výška 16 cm.
Železná zvířecí plastika zpodobňující býka. Masivní zavalité  
tělo nesou čtyři kratší nožky zhruba kruhového průřezu.  
Hlava je schematicky zpracována s plasticky naznačenými  
oušky a nozdrami. Na těle plastiky jsou patrné  
výrazné švy vzniklé při odlévání. 
Provenience: významná soukromá nizozemská sbírka.
an IROn FIGURE OF a BULL
China, Han Dynasty (206 BC - 220 aD).  
Height 16 cm.
Provenance: important private Dutch collection.
140 000 Kč  5 835 EUR
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48 
broNZoVÝ PoHÁr KU
Čína, konec pozdní doby Šang nebo ranné období Západní Čou, 11. století př. n. l. Výška 27,5 cm.
Štíhlý pohár ku na vyvýšené prstencové podstavě je pokryt hnědočervenou patinou. tělo poháru se zužuje k úzkému 
pasu, který se nachází zhruba v jedné třetině výšky, a od něho se trumpetovitě rozšiřuje k ústí. Výzdoba horizontálně 
členěna do tří vystupujících odsazených pásů. Dvě spodní výzdobná pole nesou motiv fantastické zvířecí tváře taotie 
vyzdvižené v reliéfu z hladkého pozadí. Jednotlivé prvky zvířecí tváře – oči, ústa, nos, obočí a uši či rohy – vystupují 
samostatně a jsou od sebe odděleny. spodní a střední výzdobný pás, stejně jako nejnižší část vrchního výzdobného 
pole, jsou vertikálně členěny čtyřmi ozubenými žebry. V horním výzdobném pásu vybíhají od pasu směrem vzhůru čtyři 
pole ve tvaru úzkých trojúhelníků obrácených vrcholem nahoru. Jde o dekor, který je rozšířen od střední fáze pozdně 
šangského (anyangského) období po rannou dobu Západní Čou. Poháry ku sloužily k podávání vína a v šangském 
období představovaly jednu z nejčastějších a nejdůležitějších bronzových obřadních nádob.  
Literatura: ZHU FENGHaN: Gudai Zhongguo qingtongqi, tianjin: Nankai daxue chubanshe, 1995.
Provenience: sbírka Danušky Heroldové-Šťovíčkové.
a FInELY CaST BROnZE RITUaL WInE VESSEL, GU
China, late shang Dynasty or early Western Zhou Dynasty, 11th century BC. Height 27.5 cm.
Provenance: Collection of Danuska Heroldova-stovickova, 
380 000 Kč  15 830 EUR
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51

49
broNZoVÝ obŘadNÍ bUbEN doNGSoNSKÉHo TYPU
Jižní Čína, regionální kultura současná s dobou letopisů 
(771 - 453 př. n. l.) až Válčících států (453 - 221 př. n. l.). 
Výška 12 cm, průměr 16 cm.
Buben s tělem vyzdviženým na vysoké, směrem vzhůru 
se mírně zužující prstencové nožce. Od spodní části 
těla se k horní části nožky klenou tři tyčinková ouška. 
Horní ozvučná plocha bubnu je zdobena geometrickým 
dekorem uspořádaným v koncentrických pásech 
a sestávajícím z oběžných kružnic, klikatek a kazet, 
uprostřed se nachází osmicípá hvězdice. Na těle a nožce 
bubnu jsou dobře patrné švy, vzniklé v místě spojení 
keramických forem při odlévání. Bronzové bubny tohoto 
typu, s charakteristickou geometrickou výzdobou 
koncentricky uspořádanou kolem centrální hvězdice, 
jsou typické pro dongsonskou kulturu. Bubny sloužily  
při náboženských obřadech, a s největší 
pravděpodobností také jako symbol vysokého 
společenského postavení tamních náčelníků.
a BROnZE DOnG SOn CEREMOnIaL RaIn DRUM
southern China, regional culture contemporary with the 
spring and autumn period (771 - 453 BC) to the Warring 
states period (453 - 221 BC). Height 12 cm, diameter 16 cm.
75 000 Kč  3 125 EUR

51
NÁdoba JiŽNÍHo TYPU
Jižní Čína, regionální kultura současná s dobou letopisů 
(771 - 453 př. n. l.) až Válčících států  (453 - 221 př. n. l.). 
Výška 25 cm.
Bronz pokrytý nazelenalou patinou. tělo nádoby nesou 
tři nožky zploštěle půlkruhovitého průřezu, tělo nádoby 
s největší výdutí ve spodní třetině plynule přechází 
ve vysoké hrdlo, mírně se rozšiřující směrem k ústí. 
Poklička je pevně spojena s tělem nádoby. Z největší 
výduti vybíhá rukojeť. Jinak hladké tělo nádoby je 
zdobeno třemi plastickými horizontálními pásy 
posazenými na největší výduti a na rozhraní  
hrdla a těla.
a BROnZE VESSEL
Regional southern Chinese culture contemporary with 
the late spring and autumn period (771 - 453 BC) to the 
Warring states period (453 - 221 BC). Height 25 cm.
40 000 Kč  1 665 EUR

50
NÁdoba JiŽNÍHo TYPU
Jižní Čína, regionální kultura současná s dobou letopisů  
(771 - 453 př. n. l.) až Válčících států (453 - 221 př. n. l.). 
Výška 25 cm.
Bronz s nazelenalou patinou. tělo nesou tři vysoké nožky 
zploštěle trojúhelníkového průřezu. tělo nádoby má 
ploché dno a vysoké hrdlo odsazené výrazným lomem 
od největší výduti, která se nachází ve spodní třetině 
těla nádoby. Hrdlo konkávně přechází do ústí nádoby. 
Na největší výduti, pod lomem těla a hrdla nádoby, je 
posazen výrazný plastický prstenec. Z největší výduti 
vybíhá rukojeť zploštěle kosočtvercovitého průřezu. Na 
ústí nasedá plochá poklička, zdobená zvířecí plastikou. 
V dolní části těla pod největší výdutí je patrný šev, vzniklý 
při odlévání. Celkový tvar, formování nožek, plastický 
prstenec na největší výduti, rukojeť a zpracování zvířecí 
plastiky na pokličce prozrazují příslušnost k regionálním 
kulturám jižní Číny, rozšířeným zhruba na území 
dnešních provincií kuang-dung, kuang-si a Fu-ťian.
a BROnZE VESSEL
Regional southern Chinese culture contemporary with 
the spring and autumn period (771 - 453 BC) to the 
Warring states period (453 - 221 BC). Height 25 cm.
40 000 Kč  1 665 EUR
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52 
FraGmENT NÁdobY S PoKladEm
Z KoVoVÝcH miNcÍ
Čína, dynastie Sung (960 - 1279). Výška 17 cm.
Glazovaná pálená hlína. termoluminiscenční test. 
Provenience: významná soukromá nizozemská sbírka.
THE REMaInS OF a POT FILLED WITH COInS
China, song dynasty (960 - 1279 aD). Height 17 cm.
Glazed earthenware. thermoluminiscence test conducted. 
Provenance: important private Dutch collection.
950 000 Kč   39 560 EUR
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55
VYKUŘoVadlo TiNG
Čína, 17. - 18. století. Výška 9 cm, průměr 14,5 cm.
Patinovaný bronz s parciálním zlacením. Vykuřovadlo s dvojicí 
vyklenutých držadel stojí na třech silných nožkách. trojnožka typu ting 
patří k nejobvyklejším archaickým tvarům bronzových čínských nádob. 
Na dně značeno apokryfně érou süan-te.
a GOLD-SPLaSHED BROnZE TRIPOD InCEnSE BURnER
China, 17th - 18th century. Height 9 cm, diameter 14.5 cm.
the base cast with an apocryphal Xuande mark.
38 000 Kč   1 585 EUR

54
VYKUŘoVadlo
Čína, 18. století. Výška 9,7 cm, průměr 14,3 cm.
Bronz. tělo nádoby se dvěma uchy tvaru stylizovaných lvích hlav nese 
plastický geometrický dekor napodobující archaické bronzy. Na dně 
apokryfní značka éry süan-te.
a BROnZE InCEnSE BURnER
China, 18th century. Height 9.7 cm, diameter 14.3 cm.
the base cast with an apocryphal Xuande mark.
18 000 Kč   750 EUR

53
VYKUŘoVadlo
Čína, 18. století. Výška 6,5 cm, průměr 14 cm.
Patinovaný bronz s parciálním zlacením. Mělká nádoba s dvěma uchy 
archaického tvaru. Na dně značeno apokryfně érou süan-te.
a GOLD-SPLaSHED BROnZE TRIPOD InCEnSE BURnER
China, 18th century. Height 6.5 cm, diameter 14 cm.
the base cast with an apocryphal Xuande mark.
28 000 Kč   1 165 EUR
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56
SoŠKa NEbESKÉHo GENErÁla
dynastie ming, 16. - 17. století. Výška 19 cm.
Bronz s červeným lakem a zlacením.
Figura je modelována do hybné pozice, jak brání víru před zlými  
silami.  Generál má dlouhé vlasy, jež na zádech splývají  
přes roucho s nevýraznou draperií.
a GILT-LaCQUERED BROnZE FIGURE OF a HEaVEnLY GEnERaL
China, Ming Dynasty, 16th - 17th century. Height 19 cm.
38 000 Kč   1 585 EUR

57
bUddHa amiTÁbHa
Čína, dynastie ming, 16. - 17. století. Výška 21 cm.
Bronz se zbytky zlacení na lakovém podkladě. Buddha amitábha 
sedí na lotosovém trůnu se svým typickým gestem rukou složených 
v meditační pozici a miskou na almužnu. stylizace je typická pro 
buddhistickou plastiku na území Centrální planiny v období  
dynastie Ming. Na zadní straně nápis v čínských znacích:  
„Věnováno rodem Čchang a su“.
a BROnZE FIGURE OF BUDDHa aMITaBHa
China, Ming Dynasty, 16th - 17th century. Height 21 cm.
Bronze with remains of gilt-lacquer. On the back is a dedication  
in Chinese script: Dedicated by the Zhang and su families.
48 000 Kč   2 000 EUR

026_055_CinaStarozitnosti.indd   32 4/4/12   2:14 PM



33

arcimboldo   asiatika   čína

58 59

58
SEdÍcÍ FiGUra bÓdHiSaTTVY KUaN-JiN
Čína, dynastie ming, 16. - 17. století. Výška 22,5 cm.
Bronz se zbytky zlacení na lakovém podkladě. Postava Bódhisattvy má 
v levé ruce perlu a pravou v gestu mudry poznání, roucho je zdobeno 
motivem volut. Na hlavě jí spočívá bohatě zdobená čelenka.
a BROnZE SEaTED FIGURE OF GUanYIn
China, Ming Dynasty, 16 - 17th century. Height 22.5 cm.
Bronze with remains of gilt-lacquer.
45 000 Kč   1 875 EUR

59
FiGUra locHaNa
Čína, dynastie ming, 16. - 17. století. Výška 24,5 cm.
Bronz se zbytky zlacení na lakovém podkladě. Postava stojí  
na lotosovém trůnu se sepjatýma rukama, roucho je dekorováno  
rytým motivem rozvilin a lotosových květů.
a BROnZE FIGURE OF a STanDInG LUOHan
China, Ming Dynasty, 16th - 17th century. Height 24.5 cm.
Bronze with remains of gilt-lacquer..
35 000 Kč   1 460 EUR
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60
TUba ccHUNG
Čína, konec 19. století. Výška 38,5 cm.
Nefrit. Válcovitá tuba cchung má kruhový vnitřní otvor. Její hrany, 
vystupující po čtyřech stranách těla, jsou členěny do polí, v nichž se 
vyskytuje dekor fantaskní zvířecí tváře s velkýma kruhovýma očima 
a motiv stylizovaného lidského obličeje. Jde o typ dekoru, který se 
vyskytuje na nefritových předmětech neolitické kultury Liangžu.
a DaRK GREEn JaDE COnG WITH LIanGZHU CULTURE DECORaTIOn
China, late 19th century. Height 38.5 cm.
26 000 Kč   1 085 EUR

62
obŘadNÍ diSK Pi
Čína, 18. - 19. století. Výška 18 cm.
Nefrit. Uprostřed disku se nachází kruhový otvor s vloženým kruhem, 
který je zdoben motivem spirálovitě obíhajících linií. Vlastní tělo disku 
je na obou stranách pokryto plastickým dekorem krátkých spirál 
s vyvýšeným středem. Na horní část disku je posazen mýtický pták 
s rozevřeným zobákem a dlouhým chocholem na hlavě.
a CaRVED GREEnISH-WHITE anD RUSSET JaDE aRCHaISTIC BI DISC
China, 18th - 19th century. Height 18 cm.
25 000 Kč   1 040 EUR

61
ciKÁda
Čína, 18. - 19. století. délka 15 cm.
Řezba v nefritu. Model cikády s detailně propracovanými křidélky.
a RUSSET JaDE CICaDa
China, 18th - 19th century. Length 15 cm.
25 000 Kč   1 040 EUR

63
diSK Pi
Čína, 19. - 20. století. Průměr 11,7 cm.
Řezba v nefritu. Bohatý reliéfní a prořezávaný dekor 
v podobě geometrických archaických vzorů.
a CaRVED YELLOW anD RUSSET JaDE aRCHaISTIC BI DISC
China, 19th - 20th century. Diameter 11.7 cm.
12 000 Kč   500 EUR
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66
TYGr Na TYKVi
Čína, 19. století. Výška 7 cm.
Řezba v nefritu zpodobuje tygra na tykvi 
obklopeného rozvilinami.
a GREEnISH-WHITE anD RUSSET JaDE 
CaRVInG OF a TIGER anD DOUBLE GOURD
China, 19th century. Height 7 cm.
37 000 Kč   1 540 EUR

67
bŮŽEK ŠTĚSTÍ FU-SiNG S dÍTĚTEm Na 
ramENoU
Čína, 18. století. Výška 5,5 cm.
Řezba v nefritu.
a SMaLL GREEnISH-WHITE JaDE FIGURE 
OF FU XInG
China, 18th century. Height 5.5 cm.
18 000 Kč   750 EUR

64
obŘadNÍ VÁZa KU
Čína, 19. století. Výška 15,5 cm.
Řezba v nefritu. Váza s trubkovitým hrdlem 
a kulovitým tělem je zdobena plastickým 
dekorem lotosů a kulíků.
a GREEnISH-WHITE JaDE FOLIaTED GU 
VESSEL WITH BIRDS
China, 19th century. Height 15.5 cm.
30 000 Kč   1 250 EUR

65
FiGUrKa KoNĚ V bĚHU
Čína, 18. - 19. století. délka 8 cm.
Řezba v nefritu.
a WHITE JaDE FIGURE OF a HORSE
China, 18th - 19th century. Length 8 cm.
38 000 Kč   1 585 EUR

68
FiGUrKa ScHoUlENÉHo TYGra
Čína, 19. století. Šířka 5 cm.
Řezba v nefritu.
a GREEnISH-WHITE JaDE CaRVInG  
OF a TIGER
China, 19th century. Width 5 cm.
16 000 Kč   665 EUR
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71
PŘÍVĚŠEK VE TVarU NESmrTElNÉHo
Čína, 19. století. Výška 8 cm.
Červený kámen, hedvábný tkaloun. Postava 
drží v pravé ruce houbu nesmrtelnosti.
a CaRVED RED STOnE TOGGLE
China, 19th century. Height 8 cm.
12 000 Kč   500 EUR

72
NÁramEK
Čína, 19. století. obvod 23 cm.
Jadeit. kruhový náramek složený 
z podlouhlých válečků jadeitu ve stříbrné 
montáži s motivem znaku štěstí.
a GREEn JaDEITE anD SILVER BRaCELET
China, 19th century. Circumference 23 cm.
16 000 Kč   665 EUR

69
oVÁlNÁ SPoNa S draKEm
Čína, 19. století. Šířka 7,5 cm.
Jadeit, stříbrná montáž. Řezba s plastickým 
motivem draka v rozvilinách.
a MOTTLED GREEn anD WHITE  
JaDEITE OVaL BUCKLE
China, 19th century. Width 7.5 cm.
24 000 Kč   1 000 EUR

70
obdÉlNÍKoVÝ rEliÉFNÍ PŘÍVĚSEK
Čína, 18. století. Výška 9,5 cm. 
Jadeit s oboustrannou reliéfní řezbou bůžka 
dlouhého věku a mraků, doplněná na rubové 
straně netopýry.
a MOTTLED GREEn anD WHITE  
JaDEITE RECTanGULaR PEnDanT
China, 18th century. Height 9.5 cm.
26 000 Kč   1 085 EUR

73
NÁHrdElNÍK Z NEFriToVÝcH PErEl 
S HEdVÁbNÝmi TKaloUNY
Čína, 20. století. obvod 38 cm.
a GREEn JaDEITE BEaD nECKLaCE
China, 20th century. Circumference 38 cm.
9 000 Kč   375 EUR
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74
PoHÁrEK Na VÍNo
Čína, konec 19. století. Výška 12 cm.
Mastek s polychromií. Pohárek s dvěma uchy ve formě lvíčků a tělem 
zdobeným nízkým reliéfem v podobě bůžka dlouhého věku s dítětem  
pod borovicí a rozkvetlou slivoní na skalce.
an UnUSUaL CaRVED anD POLYCHROME SOaPSTOnE WInE CUP
China, late 19th century. Height 12 cm.
17 000 Kč   710 EUR

76
miNiaTUrNÍ idEÁlNÍ KraJiNa
Čína, 20. století. Šířka 15,5 cm.
Řezba v mastku na originálním podstavci zpodobující ideální krajinu  
se skalisky, borovicemi a skalním chrámem.
a CaRVED SOaPSTOnE MInIaTURE LanDSCaPE
China, 20th century. Width 15.5 cm.
4 000 Kč   165 EUR

75
PÁroVÁ TĚŽÍTKa
Čína, konec 19. století. Výška 12 cm.
Řezba v mastku. těžítka v podobě čínských lvíčků s perlou a mládětem 
na kvádrovitém podstavci, který je zdoben rytým dekorem lotosových 
květů s rozvilinami.
a PaIR OF CaRVED SOaPSTOnE FIGURES OF SEaTED CHInESE LIOnS
China, late 19th century. Height 12 cm.
18 000 Kč   750 EUR

77
PÁroVÁ TĚŽÍTKa
Čína, konec 19. století. Výška 15,5 cm.
Mastek. těžítka v podobě stél s krasavicemi a rytým dekorem 
chryzantémových a lotosových rozvilin. Rubová strana nese motiv 
fénixe s pivoňkou.
a PaIR OF CaRVED SOaPSTOnE RELIEFS
China, late 19th century. Height 15.5 cm.
18 000 Kč   750 EUR
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78
NÁdobKa Na VodU
Čína, 20. století. Šířka 19 cm.
Mastek. Dvojice nádobek je obklopena prořezávaným dekorem  
ryb ve vlnách.
a CaRVED SOaPSTOnE WaTER POT
China, 20th century. Width 19 cm.
5 000 Kč   210 EUR

80
BaŇatÁ VÁZa
Čína, 20. století. Výška 25,5 cm.
Mastek. Váza s úzkým, doširoka rozevřeným hrdlem je zdobena volným 
reliéfem v podobě fénixe s pivoňkou na skalce.
a CaRVED SOaPSTOnE PHOEnIX anD PEOnY VaSE
China, 20th century. Height 25.5 cm.
7 000 Kč   290 EUR

79
NÁdobKa Na VodU
Čína, 20. století. Šířka 18,5 cm.
Řezba v mastku. Plastická dekorace v podobě chryzantém.
a CaRVED SOaPSTOnE WaTER POT
China, 20th century. Width 18.5 cm.
5 000 Kč   210 EUR

81
NÁdobKa Na VYmÝVÁNÍ ŠŤETcŮ
Čína, 19. století. Šířka 10,2 cm.
Drak a lotosový list jsou vytvořeny z broušeného achátu, spodní část 
v podobě podstavce je vyřezána z neleštěného kamene.
a CaRVED aGaTE BRUSH WaSHER WITH a DRaGOn On a LOTUS LEaF
China, 19th century. Width 10.2 cm.
20 000 Kč   835 EUR
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dEKoraTiVNÍ PaNEl
Čína, konec 19. století. 25 × 20 cm.
Mastek vykládaný perletí, dřevěný rám s perleťovými aplikacemi. 
Námětem panelu je bohyně kuan-jin, stojící na lotosovém trůnu 
v mracích, s rybou, symbolem hojnosti.
a DECORaTIVE InLaID SOaPSTOnE  
anD MOTHER-OF-PEaRL PanEL OF GUanYIn
China, late 19th century. 25 x 20 cm.
17 000 Kč   710 EUR

83
FiGUrKY KraSaVicE a STarcE
Čína, konec 19. století. Výška 15,5 cm.
Řezba v mastku. Figury čínské krasavice se zrcadlem 
a usměvavého starce s rybářským náčiním.
TWO CaRVED SOaPSTOnE FIGURES
China, late 19th century. Height 15.5 cm.
12 000 Kč   500 EUR
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85
laHViČKa Na ŠŇUPacÍ TabÁK
Čína, konec 19. století. Výška 8,5 cm.
Porcelán, malba emaily na polevě.  
Lahvička válcovitého tvaru s úzkým hrdlem,  
na těle malovaný motiv šestnácti arhatů.
a PORCELaIn SnUFF BOTTLE WITH 
SIXTEEn aRHaTS
China, late 19th century. Height 8.5 cm.
12 000 Kč   500 EUR

87
laHViČKa Na ŠŇUPacÍ TabÁK
Čína, 19. století. Výška 10,5 cm.
Řezba v černém achátu s plastickými motivy 
tygrů a rytým vzorem v podobě houby 
nesmrtelnosti.
a BLaCK aGaTE SnUFF BOTTLE
China, 19th century. Height 10.5 cm.
Carved black agate with a tiger and 
a mushroom of immortality pattern in relief.
10 000 Kč   420 EUR

84
laHViČKa Na ŠŇUPacÍ TabÁK
Čína, konec 18. století. Výška 6,5 cm.
Emaily na měděném jádře. Malovaný  
motiv dámy s chlapcem a mladého  
flétnisty v ideální krajině.  
Na dně značeno: Čchien-lung.
an EnaMELED SnUFF BOTTLE
China, late 18th century. Height 6.5 cm.
Qianlong mark on the bottom.
15 000 Kč   625 EUR

86
laHViČKa Na ŠŇUPacÍ TabÁK
Čína, konec 19. století. Výška 8 cm.
kost a rohovina. Motiv draků se slivoní.
a CaRVED BOnE anD HORn SnUFF BOTTLE
China, late 19th century. Height 8 cm.
7 000 Kč   290 EUR

88
laHViČKa Na ŠŇUPacÍ TabÁK
Čína, kolem 1900. Výška 15 cm.
sklo. Lahvička je dekorována podmalbou 
v podobě poutníka v ideální krajině s horským 
masivem a chrámem. Vpravo nahoře nápis: 
Pej-chaj (přístav v oblasti kuang-si).
a LaRGE InSIDE-PaInTED  
GLaSS SnUFF BOTTLE
China, c. 1900. Height 15 cm.
12 000 Kč   500 EUR
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89
NÁdoba Na ŠTĚTcE
Čína, 19. století. Výška 13 cm.
Řezaný bambus. tělo nádoby nese motiv literátů v horské krajině  
pod borovicí.
a CaRVED BaMBOO BRUSHPOT WITH SCHOLaRS UnDER a PInE 
TREE
China, 19th century. Height 13 cm.
15 000 Kč  625 EUR 

91
NÁdoba Na ŠTĚTcE
Čína, 20. století. Výška 14 cm.
Řezba v bambusu zpodobující literáty v pavilonu obklopeném bujným 
lesním porostem.
a CaRVED BaMBOO BRUSHPOT WITH SCHOLaRS
China, 20th century. Height 14 cm.
10 000 Kč  420 EUR

90
NÁdoba Na ŠTĚTcE
Čína, kolem 1900. Výška 15,5 cm.
Bambus zdobený hlubokým reliéfem literátů v bambusovém háji. 
Horní okraj nádoby nese pás bambusových lístků v jemném reliéfu.
a CaRVED BaMBOO BRUSHPOT WITH SCHOLaRS
China, c. 1900. Height 15.5 cm.
12 000 Kč  500 EUR

92
PÁroVÉ NÁdobY Na ŠTĚTcE
Čína, 20. století. Výška 25 cm.
Bambus se zrcadlovou řezbou literátů v krajině s chýšemi 
a borovicemi.
a PaIR OF CaRVED BaMBOO BRUSHPOTS WITH SCHOLaRS
China, 20th century. Height 25 cm.
13 000 Kč  540 EUR



42

arcimboldo   asiatika   čína

93

94

93
bŘidlicoVÝ PaNEl S VÝJEVEm VÁlEČNÍKŮ
Čína, počátek 20. století. 30 x 85 cm.
Břidlicová destička s nápisem: Vévoda kuan 
zatýká generály. Mělký reliéf zobrazuje hrdinu 
kuan Jün-Čchanga, který žil ve 3. století 
a v 11. století byl zbožtěn a uctíván jako 
patron válečnického umění. Jeho kult 
se výrazně rozšířil za dynastie Čching.
a SLaTE PanEL WITH CaRVED SCEnES 
DEPICTInG GUan YUnCHanG
China, early 20th century. 30 x 85 cm.
14 000 Kč   585 EUR

94
ČÍNSKÁ JEZdEcKÁ ŠaVlE Tao S ČEPElÍ VE STYlU lioU-ŤiE-TcHao 
(ŠaVlE VrboVÉHo liSTU)
Čína, 19. století. délka čepele 82 cm.
Jednosečná, mírně zakřivená čepel se dvěma nestejně širokými žlábky a rytinou draka s perlou 
omnipotence v oblacích. Železná záštita, obústek rukojeti a hlavice jsou dekorované stříbrnou 
fólií, zatřenou do mřížkově rýhovaného podkladu s námětem archaického znaku štěstí, 
netopýrů a meandrů. Mírně prohnutá rukojeť dekorativně ovinutá bavlněnou stužkou. Dřevěná 
pochva s mosazným kováním je potažena černou kůží, rukojeť se stříbrným, původně za horka 
zlaceným ověskovým talismanem s cizelovaným fl orálním dekorem a blahopřejným textem. 
Na místě portepe dekorativním uzlem přivázán čínský mužský cop. 
a BROaDSWORD DaO
China, 19th century. Length of blade 82 cm.
40 000 Kč   1 665 EUR
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SloNoViNoVÁ KrabiČKa
Čína, 19. století. Šířka 11,5 cm.
slonovinová krabička s jemnou malbou 
v červeném a černém laku. Figurální 
scéna „návrat z pozdního výletu na jaře“. 
Dáma s mužem, jedoucí na mulech, jsou 
doprovázeni služebnictvem s obrazy, citerou 
čchin, lampionem a zavazadlem. Průvod se 
blíží k domu palácového typu.
a FInE LaCQUERED IVORY BOX
China, 19th century. Width 11.5 cm.
24 000 Kč   1 000 EUR

95
STŘÍbrNÉ KaPESNÍ HodiNKY S ČÍNSKÝm ZVĚroKrUHEm
léo Juvet, Fleurier. 2. polovina 19. století. Průměr 4 cm.
Edouard & Léo Juvet byla významnou švýcarskou hodinářskou 
fi rmou se specializací na čínský trh. Léo Juvet se odstěhoval v roce 
1856 do Šanghaje a později založil pobočky v tchien-ťinu a saigonu.
a CHInESE MaRKET SILVER POCKET WaTCH WITH CHInESE ZODIaC
Léo Juvet, Fleurier. Late 19th century. Diameter 4 cm.
35 000 Kč   1 460 EUR
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SKlÁdacÍ VĚJÍŘ
Čína, 18. století. 20 × 36 cm.
slonovina. Delikátní řezaný a prolamovaný dekor 
v podobě žánrových scén v krajině s vrbou, vodní 
plochou, loďkami a pavilony. Na rukojeti motivy draka.
a VERY FInE IVORY FOLDInG Fan
China, 18th century. 20 x 36 cm.
Carved and pierced ivory depicting genre scenes in 
a landscape with willows, lakes, boats and pavilions.
280 000 Kč   11 665 EUR
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KobYlKa Na HlÁVcE ZElÍ
Čína, 19. století. délka 33 cm.
slonovina, částečně patinovaná, hedvábný papírový podstavec. Velmi detailně a precizně provedená 
řezba ukazuje, že dílo vzniklo v profesionální řezbářské dílně vysoké umělecké úrovně. stylem 
zpracování plastika vykazuje rysy prací z období Čchien-lung, kdy se podobně rafi novaná díla 
dostávala do obliby mezi vzdělanými literátskými kruhy pekingského dvora.
an IVORY CaRVInG OF a GRaSSHOPPER On a CaBBaGE LEaF
China, 19th century. Length 33 cm.
the long vegetable fi nely and naturalistically carved, with the slender legged insect 
perched on its upper side.
80 000 Kč   3 335 EUR

99
FiGUra draKa
Čína, 19. století. délka 13 cm.
Řezba ve slonovině představující 
draka s detailně provedenými 
šupinami a planoucím ocasem 
na hedvábném podstavci.
an IVORY CaRVInG OF a DRaGOn
China, 19th century. Length 13 cm.
18 000 Kč   750 EUR
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Vor S rYbÁŘi
Čína, konec 19. století. délka 18 cm.
slonovina. Plastika rybáře s dětským pomocníkem a psiskem na 
voru s velkou sítí a bambusovou konstrukcí k lovení ryb.
a FInE IVORY CaRVInG OF a RaFT  WITH FISHERMEn
China, late 19th century. Length 18 cm.
28 000 Kč   1 165 EUR

102
dEKoraTiVNÍ PÁroVÉ VÁZiČKY
Čína, 19. století. Výška 15 cm.
Řezba ve slonovině. Vázičky válcovitého tvaru s užším, trychtýřovitě 
rozevřeným hrdlem jsou zdobeny vysokým reliéfem v podobě draků 
v oblacích, podstavec tvořen listy artemisie, na hrdlech motivy 
rozvilin.
a PaIR OF CaRVED IVORY VaSES
China, 19th century. Height 15 cm.
18 000 Kč   750 EUR

101
ProlamoVaNÁ KoUlE Na PodSTaVci
Čína, kolem 1900. Výška 27,5 cm.
slonovina. koule, představující magickou perlu, je složena ze čtyř 
vrstev. Horní plášť zdoben motivem draka, vnitřní koule nesou 
hvězdicový dekor. Na dolní části podstavce se nachází subtilní krajina 
s trojpatrovým chrámem a poustevníky.
an IVORY PUZZLE BaLL
China, c. 1900. Height 27.5 cm.
22 000 Kč   915 EUR
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103
ProlamoVaNÁ KoUlE Na PodSTaVci
Čína, 20. století. Výška 18,5 cm.
Řezba ve slonovině. koule je složená ze čtyř vrstev, horní plášť 
nese motiv draka, vnitřní koule jsou zdobené hvězdicovým motivem. 
spočívá na sloupku s fi gurkou stylizované krasavice s lotosem.
a CaRVED IVORY PUZZLE BaLL
China, 20th century. Height 18.5 cm.
9 000 Kč   375 EUR

105
SÍTKo Na ČaJ
Čína, 19. století. Výška 5 cm.
slonovina. Řezaný a prolamovaný detailní dekor literátů v krajině 
se skalkami, okraj nese geometrický motiv v podobě rozetek 
a medailonků s klematis.
a CaRVED IVORY TEa STRaInER
China, 19th century. Height 5 cm.
7 000 Kč   290 EUR

104
rEliÉFNÍ KNoFlÍK
Čína, 19. století. 2,8 x 3,3 cm.
Řezba ve slonovině zpodobující scénu s dvorní dámou a sluhy 
v zahradě domu úředníka.
an IVORY RELIEF BUTTOn
China, 19th century. 2.8 x 3.3 cm.
7 000 Kč   290 EUR

106
PlaSTiKa Kraba Na bambUSoVÉm STVolU
Čína, 20. století. Šířka 11 cm.
slonovina, moderně řezaný dřevěný podstavec.
an IVORY CaRVInG OF a CRaB
China, 20th century. Width 11 cm.
14 000 Kč   585 EUR

026_055_CinaStarozitnosti.indd   47 4/4/12   2:15 PM



48

ARCIMBOLDO   ASIATIKA   ČÍNA

109

108107

107
OZDOBNÝ KEL
Čína, 20. století. Výška 31,5 cm.
Slonovina. Kel je dekorován řezbou v podobě horské krajiny s buvoly, 
kozami, architekturou a zemědělskou technikou.
A CARVED IVORY TUSK
China, 20th century. Height 31.5 cm.
15 000 Kč   625 EUR

108
ŠACHOVÁ SOUPRAVA
Čína, kolem 1900. Výška fi gurek 8,5 - 4,5 cm.
Šachová souprava se slonovinovými fi gurkami v originální dvoupatrové 
kazetě. Původní vnitřní vybavení etuje.
AN IVORY CHESS SET
China, c. 1900. Height of chess fi gures 8.5 - 4.5 cm.
16 000 Kč   665 EUR

109
SKŘÍŇKA S DESKOVOU HROU MADŽUNG
Čína, kolem 1900. Šířka 24 cm.
Dřevo s měděným kováním, barvená kost. 
Přední vysunovací stěna, která zakrývá pět 
zásuvek s kameny k deskové hře Madžong, 
je opatřena znakem „dlouhý život”.
A POLYCHROMED BONE MAHJONG SET
China, c. 1900. Width 24 cm.
18 000 Kč  750 EUR



49

arcimboldo   asiatika   čína

110

110
PÁr obŘadNÍcH TroJNoŽEK ŤÜE
Čína, 18. století. Výška 16 cm.
Cloisonné na měděném jádře, jasné emaily. těla nádob, 
opatřená dvěma uchy tvaru dračích hlav, jsou zdobena motivy 
masek a meandrovitým klíčem. Na podední nesou znak „tři“.
a PaIR OF GILT BROnZE anD CLOISOnnÉ EnaMEL RITUaL 
TRIPOD WInE VESSELS JUE
China, 18th century. Height 16 cm.
75 000 Kč   3 125 EUR
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oZdobNÁ mÍSa
Čína, 19. století. Průměr 47 cm.
Cloisonné na měděném jádře. Motiv dvou draků hrajících si s perlou 
mezi vlnami a mraky je na okraji doplněn pásem nekonečné perly.  
Rub mísy je zdoben námětem netopýrů.
a LaRGE CLOISOnnÉ EnaMEL DRaGOn BOWL
China, 19th century. Diameter 47 cm.
30 000 Kč   1 250 EUR

112
VÁZiČKa
Čína, 19. století. Výška 15 cm.
Cloisonné na měděném jádře, jasné emaily. Váza s baňatým tělem, 
úzkým hrdlem a dvěma uchy v podobě stylizovaných draků je zdobená 
geometricky ztvárněnými motivy lotosu, slivoní a rozvilin.
a GILT-BROnZE anD CLOISOnnÉ EnaMEL VaSE
China, 19th century. Height 15 cm.
18 000 Kč   750 EUR
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VYSoKÁ KoNVicE
Čína, počátek 20. století. Výška 32,5 cm, váha 845 g.
stříbro, čínský punc. tělo zdobeno plastickým reliéfním dekorem 
bambusového houští, přerušeným prázdným medailonem určeným  
pro vyrytí iniciál. Rukojeť v podobě bambusového stvolu.
a TaLL SILVER PITCHER
China, early 20th century. Height 32.5 cm, weight 845 g.
42 000 Kč  1 750 EUR

115
Sada ŠESTi KÁVoVÝcH lŽiČEK
Čína, kolem 1900. délka 12,2 cm.
stříbro. Rukojeť zdobena medailonky se znaky štěstí, spokojenosti 
a dlouhého života.
a SET OF SIX SILVER COFFEE SPOOnS
China, c. 1900. Length 12.2 cm.
12 000 Kč  500 EUR

114
ČaJoVÝ SErViS
Čína, počátek 20. století. Výška konvičky 15 cm, váha 755 g.
stříbro, čínský punc. těla nádob jsou zdobena reliéfními vzory 
s dvořany se sluhy v krajině s vodním tokem, borovicemi, chýšemi, 
loďkami a mostky.
a SILVER TEa SERVICE
China, early 20th century. Height of teapot 15 cm, weight 755 g.
38 000 Kč  1 585 EUR

116
PÁroVÉ NÁdobKY Na docHUcoVadla
Čína, kolem 1900. Výška 4,5 cm, váha 52 g.
stříbro. Šestiboké nádobky se skleněnými vložkami. Na stěnách pláště 
jsou ve vysokém reliéfu komponované skalky s bambusy, po stranách 
nápisy - pohodlí, komfort a šťastná znamení.
a PaIR OF SILVER SaLTS
China, c. 1900. Height 4.5 cm, weight 52 g.
12 000 Kč  500 EUR
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117
NESmrTElNÝ lioU-cHaJ
Čína, 19. století. Výška 35 cm.
Řezba z tvrdého dřeva představuje Liou-
Chaje stojícího na skalce, na levé paži mu 
sedí třínohá ropucha a na zádech klobouk 
nesmrtelnosti provedený v jemných 
expresivních liniích.
a FInELY CaRVED WOOD FIGURE OF LIU HaI
China, 19th century. Height 35 cm.
34 000 Kč   1 415 EUR

119
PlaSTiKa KrYSY
Čína, 19. století. Výška 7 cm.
Patinovaný bronz v podobě krysy,  
jednoho ze zvířat dvanáctiletého cyklu.
a SMaLL BROnZE FIGURE OF a RaT
China, 19th century. Height 7 cm.
8 000 Kč   335 EUR

118
modEl lVÍČKa S PErloU
Čína, 18. století. Výška 6,5 cm.
Patinovaný bronz.
a SMaLL BROnZE FIGURE  
OF a LIOn WITH a PEaRL
China, 18th century. Height 6.5 cm.
12 000 Kč   500 EUR
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120
EXPorTNÍ oSmiboKÁ KaZETa
Čína, 1830 - 1860. Šířka 38 cm.
Dřevo, přírodní lak zdobený technikou 
napodobující japonskou techniku makie. 
kazeta s horním odklopným víkem, 
zakrývajícím plato se sedmi krabičkami 
a dva tácky na nožkách tvaru lvích tlap, byla 
pravděpodobně určena na šicí potřeby, nebo 
na tradiční deskové hry. Žánrové motivy 
s dvorními dámami, hodnostáři a sluhy jsou 
doplněny námětem kulturních předmětů, 
rozvilin s listy a květy.
a CHInESE EXPORT LaCQUER BOX
China, 1830-1860. Width 38 cm.
Wood, natural lacquer in Japanese  
maki-e style. the box with a hinged lid, 
opening to reveal a compartmentalized 
interior with seven smaller boxes and  
two small trays with lion’s paw feet.
55 000 Kč   2 290 EUR

122
TrUHlicE
Čína, 19. století. 55 × 102 × 55 cm.
truhlice ze santalového dřeva zdobená 
v rozích řezbou v podobě lotosů s květy 
a listy, měděné kování s originálním zámkem 
s rytým dekorem a přejnými znaky „sto dětí, 
tisíc vnuků“.
a SanDaLWOOD TRUnK
China, 19th century. 55 x 102 x 55 cm.
55 000 Kč   2 290 EUR

121
SToJaN Na KNiHU SE ZÁSUVKoU
Čína, 18. - 19. století. Šířka 32 cm.
tvrdé dřevo doplněné v detailech papírovými 
a textilními aplikacemi, vykládáním kostí 
a vyřezávaným florálním vzorem. Do rámečku 
na ploše vložena malba zpodobující dva hráče 
při stolní hře, provedená v technice tuše 
a jemných pigmentů na papíře.
a HaRDWOOD anD IVORY BOOK STanD 
WITH DRaWER
China, 18th - 19th century. Width 32 cm.
35 000 Kč   1 460 EUR
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KoNZoloVÝ STolEK
Čína, 19. století. 
84 x 200 x 50 cm.
Měkké dřevo, parciální zdobení 
lakem a zlatem. Podlouhlý 
tradiční stolek se zvýšenými 
okraji, zvaný tchiao-an. Je 
dekorován fi ligránovými řezbami 
zpodobujícími postavy, fantaskní 
zvířata, rozviliny a kulturní 
symboly v rozvilinách.
a COnSOLE TaBLE
China, 19th century. 
84 x 200 x 50 cm.
140 000 Kč   5 835 EUR

124
SVaTEbNÍ TrUHlicE
Čína, kolem 1900. 
113 x 91 x 72 cm.
Dřevo zdobené přírodním 
lakem a parciálním zlacením, 
měděné kování. skříňka 
s věnem bývala zavěšena 
na bidlech, podpíraných čtyřmi 
nosiči, a doprovázela nevěstu 
do nového domu. Čelní stěna 
je tvořena osmi obdélníkovými 
výplněmi s jemně vyřezávaným 
fi gurálním dekorem.
a LaCQUERED WEDDInG 
TRUnK
China, c. 1900. 113 x 91 x 72 cm.
Lacquered wood with copper 
fi ttings.
125 000 Kč   5 210 EUR
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KOLEKCE DEVÍTI STÍNOVÝCH LOUTEK
Čína, 20. století. Výška 31 cm.
Volská kůže zdobená malbou přírodními pigmenty. Soubor tradičních loutek určených pro stínové divadlo jing-si.
A COLLECTION OF NINE YING-XI SHADOW PUPPETS
China, 20th century. Height 31 cm.
Leather decorated with natural pigments.
20 000 Kč   835 EUR



56

arcimboldo   asiatika   čína

126

danuška Heroldová-Šťovíčková, básník aj Čching a jeho manželka. 
Peking, 1956.
danuska Heroldova-Stovickova, the poet ai Qing and his wife.  
beijing, 1956. 
© d. Heroldová - Šťovíčková

Sbírka danušky heroldové-šťovíčkové
Danuška Heroldová - Šťovíčková, Csc. (1929 - 1976) byla  
významnou českou sinoložkou, spisovatelkou a překladatelkou. 
Během dlouhodobého pobytu v Číně, kde působila jako lektorka 
češtiny na Pekingské univerzitě a v Ústavu cizích jazyků, se 
přátelila s mnoha významnými představiteli čínské kulturní scény, 
od kterých získala cenné artefakty. se svým manželem, ředitelem 
Náprstkova muzea v Praze PhDr. Erichem Heroldem, shromáždila 
výjimečnou sbírku čínského umění, jejíž část je nabízena v této 
aukci. Jedná se o položky 48, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
165, 217, 218, 219, 220, 221, 222 a 223.

ColleCtion of danuSka heroldova-StoviCkova
Danuska Heroldova-stovickova, Csc. (1929 - 1976) was 
a renowned Czech sinologist, author and translator. During her 
time in China, where she worked as a Czech language instructor 
at Beijing University and at the Foreign Language institute, she 
befriended a number of significant figures in the Chinese cultural 
scene from whom she received valuable artifacts. together 
with her husband, Dr. Erich Herold, director of the Náprstek 
Ethnographical Museum in Prague, she assembled an exceptional 
collection of Chinese art, part of which is offered in this auction, 
specifically lots 48, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 165, 217, 
218, 219, 220, 221, 222 and 223.

126 
cHE cHaJ-Sia (1908 - 1998)
KoNVErZacE Pod baNÁNoVNÍKY Po dEŠTi 
Čína, 60. léta 20. století. 31 × 75 cm. 
tuš a barvy na papíře. Provenience: sbírka Danušky Heroldové-Šťovíčkové.
he haiXia (1908 - 1998)
a ConverSation under banana treeS after the rain
China, c. 1960. 31 x 75 cm.
ink and light colours on paper. Framed.  
Provenance: Collection of Danuska Heroldova-stovickova.
180 000 Kč  7 500 eur
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127 
li SiUNG-ccHaJ (1910 - 2001)
HorSKÁ KraJiNa SE dVĚma JEZdci 
Peking, 1956. 79 × 28 cm.
tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek. autorovo věnování D. 
Štovíčkové. Li siung-cchaj studoval u zakladatele Lingnanské 
malířské školy - profesora kao Ťien-fua, a později se stal 
jedním z nejznámějších absolventů této školy. Provenience: 
sbírka Danušky Heroldové-Šťovíčkové.
li XionGCai (1910 - 2001)
Mountain landSCaPe With tWo riderS
Beijing, 1956. 79 x 28 cm.
ink and colours on paper, hanging scroll. Dedicated by the 
author to D. stovickova. Provenance: Collection of Danuska 
Heroldova-stovickova.
350 000 Kč  14 585 eur

128 
li SiUNG-ccHaJ (1910 - 2001)
STaŘEc SE dVĚma oSlY  
Peking, datováno: zima 1956. 25 × 31 cm.
tuš a barvy na papíře. Rámováno. Li siung-cchai patří 
k nejznámějším zástupcům Lingnanské malířské školy 
založené kao Ťien-fuem. Provenience: sbírka Danušky 
Heroldové-Šťovíčkové.
li XionGCai (1910 - 2001)
Man With tWo donkeyS
Beijing, dated: winter 1956. 25 x 31 cm.
ink and colours on paper, framed. Dedicated to D. stovickova.  
Provenance: Collection of Danuska Heroldova-stovickova.
180 000 Kč  7 500 eur
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129
JEN Ti (1920 - 1979)
rYbÁŘSKÁ VESNiČKa V li-ŤiaNGU
Peking, datováno: 1964. 83 × 52 cm.
tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek.  
Provenience: sbírka Danušky Heroldové-Šťovíčkové.
yan di (1920 - 1979)
a fiShinG villaGe in liJianG
Beijing, dated: 1964. 83 x 52 cm.
ink and colours on paper, hanging scroll.  
Provenance: Collection of Danuska Heroldova-stovickova.
45 000 Kč  1 875 eur

130
JEN Ti (1920 - 1979)
KraJiNa V li-ŤiaNGU
Peking, datováno: 1964. 84 × 54 cm.
tuš a barvy na papíře. Rámováno.  
Provenience: sbírka Danušky Heroldové-Šťovíčkové.
yan di (1920 - 1979)
a landSCaPe in liJianG
Beijing, dated: 1964. 84 x 54 cm.
ink and colours on paper, framed.  
Provenance: Collection of Danuska Heroldova-stovickova.
45 000 Kč  1 875 eur
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131
JiE ČcHiEN-JÜ (1907 - 1995)
dVĚ ŽENY S dÍTĚTEm a baNÁNoVÝm KVĚTEm
Čína, datováno: březen 1961. 46 × 35 cm.
tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek. V kaligrafi i se autor vyznává, že ho k namalování 
obrazu inspirovala scéna při jeho pobytu v prefektuře si-šuang-pan-na v jünnanské prefektuře 
(hraničí s Barmou a Laosem). Provenience: sbírka Danušky Heroldové-Šťovíčkové.
ye Qianyu (1907 - 1995)
tWo WoMen With a Child and banana bloSSoM
China, dated: March 1961. 46 x 35 cm.
ink and colours on paper, hanging scroll. Provenance: Collection of Danuska Heroldova-stovickova.
70 000 Kč  2 915 eur
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132
WEN ČENG-miNG (1470 - 1559)
KraJiNa
Čína, 18. - 19. století. 20,5 x 308 cm.
tuš a barvy na hedvábí. Horizontální svitek. kopie dle předlohy jednoho 
z předních mistrů pozdní mingské malby. Provenience: sbírka Danušky 
Heroldové-Šťovíčkové.
Wen ZhenGMinG (1470 - 1559)
landSCaPe
China, 18th-19th century. 20.5 x 308 cm.
ink and colours on silk, horizontal scroll.  
Provenance: Collection of Danuska Heroldova-stovickova.
80 000 Kč  3 335 eur

133
mEJ Tao-ŽEN (1842 - 1882)
PoSTaVa mUŽE S boSÝma NoHama
Čína, 19. století. 132 x 61 cm.
tuš a barvy na papíře. Rámováno. signováno: Mej tao-žen.
Mei daoren (1842 - 1882)
a Man With bare feet
China, 19th century. 132 x 61 cm.
ink and colours on paper, framed. signature: Mei Daoren.
40 000 Kč  1 665 eur
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134 
JÜaN Jao (1720 - 1780)
HorSKÁ KraJiNa S PalÁcEm 
Čína, 18. století. Průměr 25 cm.
tuš na hedvábí, malba na vějíř 
kruhového formátu. Obraz stylově 
vychází ze sungského malíře Mi 
Feje. Nápis: „Vrcholky hor jsou 
strmé, lesy husté, řeky hluboké. 
Jüan Jao.“, kulatá pečeť Jüan. tři 
sloupky kaligrafi e od sběratele 
nebo znalce se signaturou Po 
Čchüan-s’.
yuan yao (1720 - 1780)
Mountain landSCaPe With 
a PalaCe
China, 18th century. 
Diameter 25 cm.
ink on silk. signed and sealed: 
Yuan Yao. Collectors seal and 
signature: Bo Quansi. Provenance: 
important Czech private collection.
120 000 Kč  5 000 eur

135
TaJ Si (1801 - 1860)
KraJiNa
Čína, 19. století. 21,5 x 25 cm.
tuš a barvy na papíře. Rámováný 
list z alba. Pečeť vpravo dole: 
Čchun-š’, což byl pseudonym (c’) 
tohoto malíře. taj si pocházel 
z Chang-čou. Byl absolventem 
nejvyšších státních zkoušek, 
vykonával vysoké úřady a je jedním 
z nejznámějších malířů dynastie 
Čching.
dai Xi (1801 - 1860)
landSCaPe
China, 19th century. 21.5 x 25 cm.
ink and colour on paper, framed. 
seal, lower right: Chunshi 
(artist’s pseudonym).
40 000 Kč  1 665 eur
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HodNoSTÁŘ S rodiNoU
Čína, počátek 19. století. 148 x 106 cm.
tuš a barvy na hedvábí. Rámováno. Vznešení manželé 
v kruhu služebných a dětí se v zahradě obdivují kvetoucí 
slivoni. autorem je malíř dvorského okruhu.
diGnitary With hiS faMily
China, early 19th century. 148 x 106 cm.
ink and colours on silk, framed.
80 000 Kč  3 335 eur
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WaNG ČaN-miN (1864 - 1930)
ČTYŘi roČNÍ obdobÍ
Čína, počátek 20. století. 162 x 43 cm.
tuš a barvy na papíře. Čtyři závěsné svitky v brokátová montáži. 
Wang Čan-min pocházel ze Šao-singu v provincii Če-ťiang. stal se 
známým svými malbami květin, byl ale také vynikajícím řezbářem 
pečetí a členem společnosti pečetního umění si-ling.
WanG ZhanMin (1864 - 1930)
the four SeaSonS
China, early 20th century. 162 x 43 cm.
ink and colours on paper. Four hanging scrolls.
60 000 Kč  2 500 eur
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138
Kao laNG-SiEN (20. STolETÍ)
HorSKÁ KraJiNa
Čína, polovina 20. století. 169 × 51 cm.
tuš a barvy na papíře. Rámováno. kao Lang-sien vystudoval malbu 
v Pekingu, byl středoškolským učitelem malířství a členem Čínského 
svazu výtvarných umělců. Věnoval se především námětům krajin 
a „květin a ptáků“.
Gao lanGXian (20th Century)
Mountain landSCaPe
China, mid-20th century. 169 x 51 cm.
ink and colours on paper. Framed.
25 000 Kč  1 040 eur

139
WU ČENG (1878 - 1949)
HorSKÁ KraJiNa
Čína, datováno: březen 1927. 100,5 x 26 cm.
tušová malba. Rámováno. Wu Čeng byl významným krajinářem, 
činným v Šanghaji.
Wu ZhenG(1878 - 1949)
Mountain landSCaPe
China, dated: March 1927. 100.5 x 26 cm
ink and colours on paper, framed.
42 000 Kč  1 750 eur
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ČUaNG JÜaN-ŽUNG (20. STolETÍ)
KolEKcE 16-Ti liSTŮ Z alba VE STYlU mNicHa Š’-TcHao 
a JiNÝcH
Čína, 1. polovina 20. století. 29,5 x 31,5 cm.
tuš na papíře. Papírová montáž. signatury: Čuang Jüan-žung, 
alternativně: Čuang süe-žung. autorská pečeť: sien-chou, kulaté 
sběratelské pečetě.
ZHUanG YUanROnG (20TH CEnTURY)
a COLLECTIOn OF SIXTEEn aLBUM PaGES aFTER SHITaO anD 
OTHERS
China, 1st half of 20th century. 29.5 x 31.5 cm.
ink on paper. Mounted in paper album leaves.



67

arcimboldo   asiatika   čína

141

142

143

143
SiE cHUNG-EN (19. STolETÍ)
ČErVENÉ rYbKY
Čína, datováno: léto 1895. 33,5 x 52 cm.
Malba tuší a barvami na papírovém vějíři. 
Rukojeť z řezaného rumělkového laku 
zpodobující literáty v krajině. 
Pečeť: sie Chung-en. Na zadní 
straně vějíře kaligrafi e, jejímž autorem 
je ting Ťien-siou (1886 - 1944).
Xie honGen (19th Century)
red fiSh foldinG fan
China, dated: summer 1895. 33.5 x 52 cm.
ink and colours on paper. seal: Xie Hongen. 
Calligraphy on the reverse by Ding Jianxiu 
(1886 - 1944).
16 000 Kč  665 eur

141
JiE JÜN (1901 - 1983)
KrÁSKa S VĚJÍŘEm
Čína, datováno: léto 1940. 81,5 x 32 cm.
tuš a barvy na hedvábí, závěsný svitek. 
Známý malíř fi guralista a úspěšný herec 
tradiční zpěvohry kchun-čchü. Od roku 1930 
byl členem Výzkumné společnosti čínské 
tradiční malby. Ve svých dílech se 
inspiroval klasikem sungského 
malířství Liou sung-nienem.
ye yun (1901 - 1983)
a beauty With a fan
China, dated: summer 1940. 81.5 x 32.cm
Ink and colours on silk, hanging scroll. 
Dedicated to a person by the name of 
Jinghan.
34 000 Kč  1 415 eur

142
li ŠU-SÜaN (1913 - 2001)
PŘÍJEmNÉ ocHlaZENÍ 
V loToSoVÉ ZaHradĚ
Peking, 20. století. 33 x 53 cm.
Malba tuší a barvami na papírovém 
vějíři. Rukojěť vějíře s jemnou řezbou 
v bambusovém dřevě.
li ShuXuan (1913 - 2011)
enJoyinG the CoolneSS 
of the lotuS Garden
China, Beijing, 20th century. 33 x 53 cm.
ink and colours on paper, folding fan.
14 000 Kč  585 eur
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ČU WEN-cHoU (1895 - 1961)
lETÍcÍ ŽlUVa
Šanghaj, 1936. 104 x 33 cm.
tušová malba. Rámováno. Působivost tohoto obrazu ve stylu typickém 
pro šanghajskou školu je založena na střídání široké škály odstínů tuše 
a použití výrazných barev. Obraz zachycuje motiv charakteristický pro 
malbu květin a ptáků - živě a bezprostředně zobrazený let žluvy pod větví 
paulónie. V dolní části obrazu pak červený akcent stvolu balzamíny. 
Zhu Wenhou (1895 - 1961)
oriole and a blooMinG tree
Dated: shanghai 1936. 104 x 33 cm.
ink and colours on paper, framed.
30 000 Kč  1 250 eur

145
mÝTicKÝ PTÁK PcHENG (rUcH)
Čína, počátek 20. století. 26,5 x 25,5 cm.
tuš a barvy na hedvábí, rámováno. signováno: Jang.
Na obraze nápis: Letící Ruch a já na jeho hřbetu, řeky a pohoří jsou 
v nedohlednu. Rozhrnu oblaka a vidím pod sebou valit se obrovskou 
vlnu za vlnou, jež děsí mě svým burácením.
the MythiCal bird PenG (roC)
China, early 20th century. 26.5 x 25.5 cm.
ink and colours on silk. signed: Yang.
9 000 Kč  375 eur
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Kao ČcHi-FENG (1889 - 1933)
draK V oblacÍcH
Čína, datováno: srpen 1917. 125 × 40 cm.
tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek. kao Čchi-feng  
tvoří spolu se svým bratrem kao Ťien-fuem a Čchen  
Šu-ženem tzv. “trojici mistrů” vlivné Lingnanské malířské 
školy. Malbu studoval spolu s bratrem v Japonsku  
pod vedením malíře tanaky Rajšóa (1868 - 1940).  
V jeho dílech se tak snoubí poetický prvek čínské  
malby s malbou japonskou a západním stylem.
Gao QifenG (1889 - 1933)
draGon in the CloudS
China, dated: august 1917. 125 x 40 cm.
ink and colours on paper, hanging scroll.  
Provenance: important private Czech collection.
350 000 Kč  14 585 eur
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ČcHi PaJ-Š’ (1864 - 1957)
ZÁTiŠÍ S KrabY, cHrYZaNTÉmami a VÍNEm
Čína, 40. léta 20. století. 102 × 32 cm.
tuš a barvy na papíře. signatura: Paj-š’. Zátiší s kraby, 
chryzantémami a vínem odkazuje kromě podzimní 
atmosféry také k poezii básníka tchao Juan-minga 
a jeho venkovské lyrice.
Qi baiShi (1864 - 1957)
CrabS, ChrySantheMuMS 
and a Wine bottle
China, 1940s. 102 x 37 cm.
ink and colours on paper, framed. Provenance: From the 
estate of Vaclav solc, former director of the Naprstek 
Museum in Prague.
1 400 000 Kč  58 335 eur

147 
SÜ PEJ-cHUNG (1895 - 1953)
KoHoUT Na SKalcE 
Čína, 20. století. 64,5 x 32,5 cm.
tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek. tento obraz 
zachycuje oblíbený sü Pej-chungův námět kohouta na 
skalce. V nejpopulárnějších variacích na toto téma je 
kokrhající kohout bičován prudkým deštěm, je symbolem 
nezdolné energie a odporu vůči nepříteli. Jinde kohout 
svým kokrháním vítá úsvit. Zde je zobrazena idyličtější 
a poklidnější atmosféra, kterou dokreslují pastelové tóny 
barev. Obraz je připsán rukou druhé sü Pej-chungovy 
manželky, Liou Ťing-wen, v červnu roku 1962 s osobním 
věnováním československému diplomatovi.
Xu beihonG (1895 - 1953)
a rooSter on a roCk
China, 20th century. 64.5 x 32.5 cm.
ink and colours on paper. Hanging scroll. Dedicated to 
a Czechoslovakian diplomat by Liu Jingwen in June 1962.
1 400 000 Kč  58 335 eur

148 
ČcHi PaJ-Š’ (1864 - 1957)
KoHoUT Pod roZKVETloU maGNoliÍ 
Čína, 1954. 106 x 34,5 cm.
tuš a barvy na papíře. Rámováno. Nápis: Devadesátiletý 
stařec Paj-š’, pečeť: Paj-š’. Energickými tahy štětce 
jsou zde v jednoduché dynamické kompozici zobrazeny 
oblíbené Čchi Paj-š’ovy motivy - kvetoucí větev magnólie 
a kohout.
Qi baiShi (1864 - 1957)
rooSter under the floWerinG MaGnolia
China, 1954. 106 x 34.5 cm.
ink and colours on paper. inscription: the 90 year old man 
Baishi. seal: Baishi.
1 200 000 Kč  50 000 eur
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KUaN ŠaN-JÜE (1912 - 2000)
PorTrÉT adolFa HoFFmEiSTEra
Wu-čchang, listopad 1953. 32 × 25,5 cm.
tuš a barvy na papíře. Rámováno. Portrét byl namalován při 
Hoffmeisterově pobytu v Číně s oficiální delegací československých 
spisovatelů na podzim roku 1953.
Guan Shanyue (1912 - 2000)
Portrait of adolf hoffMeiSter
Wuchang, November 1953. 32 x 25.5 cm.
ink and colour on paper. Framed. Painted during adolf 
Hoffmeister’s visit to China. He was one of the members of the 
official delegation of Czechoslovakian writers to China in the fall of 
1953.
35 000 Kč  1 460 eur

151 
ČcHi PaJ-Š’ (1864 - 1957)
TYKVE
Čína, 1957. 101 × 35 cm.
tuš a barvy na papíře. Papírová montáž.  
Nápis: Devadesátipětiletý stařec Paj-š’. tykve byly  
Čchi Paj-š’ovým oblíbeným tématem, ke kterému se vracel v mnoha 
variacích. Šlahouny tykví mu umožňovaly rozehrát širokou škálu 
efektů štětcových tahů. tento obraz, zachycující specifickou odrůdu 
tykví s’-kua, nese všechny typické znaky Čchi Paj-š’ova stylu z jeho 
pozdního období. Pozoruhodné je zejména vykreslení tykví dlouhými,  
citlivě modelovanými tahy štětce.
Qi baiShi (1864 - 1957)
GourdS
China, 1957. 101 x 35 cm.
ink and colours on paper, hanging scroll. inscription: the 95 year old 
man Baishi. Provenance: important Czech private collection.
1 100 000 Kč  45 835 eur
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cHUaNG PiN-cHUNG (1865 - 1955)
KraJiNa S VodoPÁdEm
Čína, 50. léta 20. století. 34 × 34 cm.
tuš a barvy na papíře. adjustováno na dvojí hedvábné borduře a rámováno. 
Dílo patří do vrcholného období malířovy tvorby, do poloviny 50. let 20. století. tehdy se mu obnovil zrak po jeho dočasné ztrátě, a malíř, dle 
jeho vlastních slov, viděl krajinu zcela nově, v jiné, netušené kráse. V nápise autor hovoří o speciální technice použití barev, kterou na tomto 
obraze aplikoval. Dílo bylo zakoupeno ve státní galerijní prodejně na pekingské ulici Wan-fu-ťin roku 1955, tedy krátce před mistrovou smrtí. 
Literatura: J. Hejzlar, Čínská krajinomalba, Praha, aventinum, 2011.
J. Hejzlar, Chinese Watercolours, London, Octopus Books, 1978.
J. Hejzlar, Masters of shanghai school of Painting - katalog výstavy, Praha, 1968.
huanG binhonG (1865 - 1955)
landSCaPe With Waterfall
China, mid-1950s. 34 x 34 cm.
ink and color on paper. Framed. the painting was purchased in a state-owned gallery on Wanfujing street in Beijing in 1955, shortly before the 
artist’s death. 
Literature: J. Hejzlar, Čínská krajinomalba, Prague, aventinum, 2011.
J. Hejzlar, Chinese Watercolours, London, Octopus Books, 1978.
J. Hejzlar, Masters of shanghai school of Painting - exhibition catalog, Prague, 1968.
1 400 000 Kč  58 335 eur
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cHUaNG JoU-ČcHiNG (20. STolETÍ)
HorSKÁ KraJiNa V dEŠTi
Čína, 20. století. 30 x 136 cm.
tuš a slabé barvy na hedvábí. signatura a pečeť: Jou-Čchig. Velmi zručně 
namalovaná horská krajina v mlze a dešti parafrázuje spontánní styl 
individualistů 17. století. Za použití hustých dotyků vlhkého štětce  
přesvědčivě zobrazuje déšť na horské říčce. k efektu přispívá i použití 
neklíženého saténu (běžně používaného na bordury obrazů), jehož  
rozpíjení připomíná provazce deště.
huanG youQinG (20th Century)
Mountain landSCaPe in the rain
China, 20th century. 30 x 136 cm.
ink and colours on silk. signed and sealed: Youqing.
30 000 Kč  1 250 eur

154
KUaN ŠaN-JÜE (1912 - 2000)
TŘi Vrabci
Čína, 1952. 25 × 31 cm.
tuš a barvy na papíře. Rámováno. Pečeť: Šanjüe. Věnování Marii Majerové,  
která vedla delegaci spisovatelů do Číny v roce 1953. kuan Šan-jüe studoval 
u kao Ťien-fua, zakladatele Lingnanské malířské školy.
Guan Shanyue (1912 - 2000)
three SParroWS
China, dated: 1952. 25 x 31 cm.
ink and colours on paper, framed. Dedicated to Marie Majerova, who was the 
leader of the delegation of Czechoslovakian writers visiting China in 1953.
38 000 Kč  1 585 eur

155
ŤiaNG cHaN-TcHiNG (1902 - 1963)  
a ČcHEN ČcHioU-ccHao (1906 - 1988)
PTÁK Na roZKVETlÉ VĚTVi
Čína, 1956. 105,5 x 41 cm.
tuš a barvy na papíře. Rámováno. s věnováním Jaroslavu Bejčkovi.
JianG hantinG (1902 - 1963) and Chen QiuCao (1906 - 1988)
bird on a floWerinG branCh
China, 1956. 105.5 x 41 cm.
ink and colours on paper, framed. Dedicated to Jaroslav 
Bejcek. Provenance: Jaroslav Bejcek estate.
28 000 Kč  1 165 eur

056_079_CinaObrazy.indd   74 4/4/12   2:19 PM



75

arcimboldo   asiatika   čína

156

157

157
ŤiEN Po (20. STolETÍ)
PTÁK Na boroVÉ VĚTVi
Čína, 80. léta 20. století. 68,5 × 46 cm.
tuš na papíře. Volný list, podlepeno. signatura 
a autorská pečeť. Ťien Po je šantungským 
malířem. Expresivita jeho výrazu je zaměřena 
spíše k sentimentální poloze, z jeho zkroušeného 
ptáka vyzařuje smutek a odevzdanost. V autorově 
skvělém gestickém přednesu poznáváme 
inspiraci mingským malířem Pa-ta Šan-ženem, 
jenž ve své duši nesl těžký osudový úděl.
Jian bo (20th Century)
bird on a Pine branCh
China, 1980s. 68.5 x 46 cm.
ink on paper, mounted. signature and 
author’s seal.
140 000 Kč  5 835 eur

156
FaNG TcHiNG (20. STolETÍ)
KolEKcE TŘÍ obraZŮ a dVoU KaliGraFiÍ
Čína, 90. léta 20. století. různé velikosti.
tuš a barvy na papíře. Volné listy, podlepeno. 
Pečetě a nápisy přizpůsobující se kompozici 
malby. Fang tching je šantungský malíř žijící 
v Ťi-nanu. Poloha jeho exprese tíhne k hravosti, 
k hyperbolickému gestu krajní nadsázky, často 
až k ironickému přístupu k tradičním postupům 
čínské malby, zvláště k metodě zvané “ta sie-
ji”, což doslovně znamená “velké gesto psaní 
významu”, tedy ke krajní znakové malbě. totéž 
platí o autorově kaligrafii (Ma - kůň a Jing - orel). 
fanG tinG (20th Century)
a ColleCtion of three PaintinGS and tWo 
CalliGraPhiC SheetS
China, 1990s.
ink and color on paper, mounted individual 
sheets.
100 000 Kč  4 165 eur
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lioU ŤiNG-ČcHUN (20. STolETÍ)
KVEToUcÍ PiVoŇKa
Čína, 20. století. 107 × 35 cm.
tušová malba na hedvábí. Rámováno.  
Báseň: “Ve městě Luo-jang jsou pivoněk 
tisíce druhů, já přednost dávám těm,  
jež kvetou v každou roční dobu”.
liu JinGChun (20th Century)
floWerinG Peony
China, 20th century. 107 x 35 cm.
ink painting on silk, framed.
8 000 Kč  335 eur

159
lioU ŤiNG-ČcHUN (20. STolETÍ)
dVa PTÁČci V bambUSoVÉm HoUŠTÍ
Čína, 20. století. 107 × 35 cm.
tušová malba na hedvábí. Rámováno.  
Báseň: „Přichází doba jarních časů  
a ptactvo vede různé řeči.  
Pak vzedme se vítr, jenž stvoly bambusů  
ve svižném rytmu rozezvučí”.
liu JinGChun (20th Century)
tWo birdS on a baMboo Stalk
China, 20th century. 107 x 35 cm.
ink painting on silk.
8 000 Kč  335 eur

160
ŠEST liSTŮ Z alba
Čína, 1. polovina 20. století. 22 x 16 cm.
tuš a barvy na hedvábí. Jedním z oblíbených 
témat čínské tradiční figurální malby 
a žánrových scén je motiv polních prací. 
V tomto živě namalovaném díle malíř,  
se smyslem pro pohyb postav, zachytil 
jednotlivé úkony zemědělských prací 
čínského venkova od orby, přes sázení, sklizeň 
a prosívání rýže, až po sběr morušového listí.
SiX albuM leaveS
China, first half of the 20th century. 22 x 16 cm.
ink and colors on silk.
12 000 Kč  500 eur
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161
PorTrÉTY PŘEdKŮ
Čína, počátek 20. století. 91,5 x 50 cm.
tuš a barvy na papíře. Dva závěsné svitky.
tWo anonyMouS anCeStor PortraitS 
of a Civil offiCial and a lady
China, early 20th century. 91.5 x 50 cm.
ink and colours on paper.
8 000 Kč  335 eur

162
dVa obraZY S TaoiSTicKÝmi NÁmĚTY
Čína, 19. století. 61 x 47 cm.
tuš a barvy na hedvábí. Rámováno.
a Pair of PaintinGS With taoiSt SCeneS
China, 19th century. 61 x 47 cm each.
ink and colours on silk, framed.
16 000 Kč  670 eur

163
boZi ŠTĚSTÍ a KariÉrY
Čína, 19. století. 118 x 55 cm.
Malba barvami na textilní podložce. Lidová 
práce z jižní Číny.
the GodS of haPPineSS and Career
China, 19th century. 118 x 55 cm.
Painting on textile.
17 000 Kč  710 eur
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ČcHi PaJ-Š’ (1864 - 1957) a SÜ PEJ-cHUNG 
(1895 - 1953)
SlEPicE Pod liSTY KoloKaSiE
Čína, jaro 1948. 101,5 x 35,5 cm.
Barevný dřevořez v brokátové montáži. 
Rámováno. Dřevořezová reprodukce 
společného obrazu dvou největších mistrů 
moderní čínské tušové malby .
Qi baiShi (1864 - 1957)  
& Xu beihonG (1895 - 1953)
tWo ChiCkenS under taro leaveS
China, spring 1948. 101.5 x 35.5 cm.
Woodblock print, framed.
20 000 Kč  835 eur

165
SÜ PEJ-cHUNG (1895 - 1953)
bĚŽÍcÍ KŮŇ
Čína, 50. léta 20. století. 102 × 54 cm.
Barevný dřevořez v brokátové montáži. 
Rámováno. Dřevořezová reprodukce obrazu 
s nejoblíbenějším sü Pej-chungovým 
námětem.
Xu beihonG (1895 - 1953)
runninG horSe
China, 1950s. 102 x 54 cm.
Woodblock print, framed.
14 000 Kč  585 eur

166
SÜ PEJ-cHUNG (1895 - 1953)
KoHoUT Na SKalcE
Čína, 50. léta 20. století. 92 x 36,5 cm.
Barevný dřevořez v brokátové montáži. 
Závěsný svitek. Dřevořezová reprodukce 
obrazu s oblíbeným sü Pej-chungovým 
námětem.
Xu beihonG (1895 - 1953)
rooSter on a roCk
China, 1950s. 92 x 36,5 cm.
Woodblock print mounted as hanging scroll.
16 000 Kč  670 eur
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PorTFolio dVaNÁcTi dŘEVoŘEZŮ
Čína, 50. léta 20. století. 24 x 32 cm.
Portfolio s dvanácti dřevořezovými 
reprodukcemi obrazů věhlasného mingského 
malíře Šen Čoua (1427 - 1509), zhotovenými 
v polovině 20. století.
a Portfolio of tWelve WoodbloCk 
Print reProduCtionS after Shen Zhou
China, 1950s. 24 x 32 cm.
10 000 Kč  415 eur

168
KoNVolUT 26 dŘEVoŘEZoVÝcH 
rEProdUKcÍ
Čína, 50. léta 20. století. různé velikosti.
konvolut šestadvaceti barevných 
dřevořezových reprodukcí mistrů čínské 
tušové malby z 50. let minulého století.
a ColleCtion of 26 WoodbloCk PrintS
China, 1950s.
19 large and 7 small prints by Qi Baishi and 
others.
15 000 Kč  625 eur

169
KolEKcE PĚTi barEVNÝcH dŘEVoŘEZŮ 
PodlE PŘEdloH Z NÁSTĚNNÝcH malEb 
cHrÁmU V TUN-cHUaNGU
Čína, 50. léta 20. století. různé velikosti.
Dva dřevořezy paspartovány tradičním 
brokátem. Pro tunchuangské malby bylo 
vždy příznačné, že nebyly ceněny fotografické 
reprodukce, jelikož nebyly s to vyjádřit 
rytmus a zvláštní malířský přednes této 
umělecké produkce, nýbrž přímé malířské 
kopie. Některé z nich byly převedeny a pak 
rozmnožovány technikou originálního 
barevného dřevořezu. 
an albuM of five Color WoodbloCk 
PrintS baSed on Wall PaintinGS in the 
dunhuanG teMPle
China, 1950’s.
Color woodblock prints matted with 
traditional brocade.
24 000 Kč  1 000 eur
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maloVÁNÍ JarNÍcH KVĚTŮ
Korea, 20. století. 105,5 x 40,5 cm.
Malba na hedvábí. Na obraze věnování: Nikdy by se nemělo 
zapomenout na blízké přátelství získané na pracovišti. Náměstek 
ministra stavebnictví a ředitel továrny pracovních strojů 
v Hwančchonu. s úctou, Čchong kyun son.
SPrING FLoWerS
korea, 20th century. 105.5 x 40.5 cm.
Painting on silk. Dedication: Never should the affection of close 
friendships established in the workplace be forgotten. the vice-
minister of Ministry of Construction and president of Hwacheon 
Machinery Works Co., Ltd. sincerely yours, tchong kyun son.
18 000 Kč  750 eUr

171
KalamÁŘ
Severní Korea, 20. století. Šířka 33 cm.
Hluboká reliéfní řezba v mastku s motivem borovice a mořských 
vln. Na podední věnování: Od členů továrny venkovského průmyslu 
v provincii Chagang-do. Vyrobeno Čchöi Čchi Bomem.
a FINe SoaPSToNe INkWeLL
North korea, 20th century. Width 33 cm.
Dedication at the bottom: From the members of the factory belonging 
to rural industry in Chagang-do Province. Made by Choi Chi Bom.
15 000 Kč  625 eUr
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maSKa GarUdY
bhútán, 1. polovina 20. století. Výška 27,5 cm.
Polychromované a zlacené dřevo. Podle 
indického hinduismu je mýtický okřídlený 
Garuda nižším božstvem, na němž cestoval bůh 
Višna. Bývá zobrazován s hrudí silného muže, 
křídly, drápy a zobákem orla a korunou na hlavě. 
Garuda v letu zakrýval křídly slunce a působil 
větrné smršti. V himalájské buddhistické 
tradici je Garuda také jinou podobou buddhy, 
která odstraňuje ze zemského povrchu 
nemoc a bolest způsobené touhou, nenávistí 
a hloupostí. V Bhútánu se tyto masky mimo jiné 
objevují při tancích spojených s každoročním 
náboženským festivalem tsechu.
a MaSk oF GarUDa
Bhutan, fi rst half of the 20th century. 
27.5 x 17 cm.
Polychrome pigments and gilding over wood.
27 000 Kč  1 125 eUr

172
U LUN ŤWE (*1930)
PorTrÉT mladÉ dÍVKY KmENE JiNbHo
barma, 1960. 57,5 x 44 cm.
Olej na plátně, nalepeno na kartonu. 
Výstava: Umělecká výstava Domu literatury, 
Rangún, 1960 - 1961, katalogové číslo 77. 
U Lun Ťwe je považován za největšího žijícího 
barmského malíře. Jeho nejoblíbenějším 
námětem je ženská krása v nejrůznějších 
formách. Dílo U Lun Ťwa je zastupeno 
v Národním barmském muzeu a v Národní 
malajské galerii. Pravidelně vystavuje 
v domovské Barmě, ale účastnil se i výstav 
v Japonsku, koreji, austrálii, Usa, singapuru 
a thajsku.
U LUN GYWe (*1930)
a PorTraIT oF a YoUNG WoMaN 
oF THe YIN PHaW reGIoN
Myanmar, 1960. 57.5 x 44 cm.
Oil on canvas on board. Exhibited: Libraries 
association Painting Exhibition, Rangoon, 
1960 - 1961, catalogue number 77. Provenance: 
important Czech private collection, obtained by 
the current owner at the above exhibition.
28 000 Kč  1 165 eUr
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174 175

175
SoŠKa ŠamaNa
Nepál, první polovina 20. století. Výška 41 cm.
Dřevo se zbytky obětních látek. skulptura strážce je zpodobněna 
velmi expresivně, v typické pozici pozdravu namaste. Na těle postavy 
je zřetelně vidět tunika a šamanských pás. Příslušníci kmenů, žijících 
v odlehlých horských údolích západního, Nepálu umísťují tyto postavy 
strážců u vchodů do svatyní, na nebezpečných místech v horách, na 
střechách domů a podobně, aby je chránily před zlými silami, démony, 
nemocemi a nástrahami přírody.
a CarVeD WooD FIGUre oF a SHaMaN
Nepal, first half of 20th century. Height 41 cm.
Wood with traces of sacrificial materials.
25 000 Kč  1 040 eUr

174
SoŠKa STrÁŽcE
Nepál, první polovina 20. století. Výška 38 cm.
Dřevo se zbytky červeného a bílého pigmentu. Velmi působivá 
skulptura strážce je zpodobněna v typické pozici pozdravu namaste. 
Příslušníci kmenů, žijících v odlehlých horských údolích západního 
Nepálu, umísťují tyto postavy strážců u vchodů do svatyní, na 
nebezpečných místech v horách, na střechách domů a podobně, aby je 
chránily před zlými silami, démony, nemocemi a nástrahami přírody.
a CarVeD WooD GUarDIaN FIGUre
Nepal, first half of 20th century. Height 38 cm.
Wood with traces of red and white pigments.
30 000 Kč  1 250 eUr

080_086_KOREA_Asiatika_4k.indd   82 4/4/12   2:04 PM



83

arcimboldo   asiatika   INDIe

176
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177
TorZo HiNdUiSTicKÉ boHYNĚ
Severní indie, 11. století. Výška 32,5 cm.
Leštěný tmavý kámen. tělo bohyně je v pase smyslně prohnuté. 
Zdobí jej nařasená sukně s širokým opaskem a bohatý 
náhrdelník, jehož spodní řada spadá přes ňadra.
a BLaCk SToNe TorSo oF a FeMaLe DeITY
Northern India, 11th century. Height 32.5 cm.
85 000 Kč  3 540 eUr

176
HlaVa HiNdUiSTicKÉHo boŽSTVa
indie, 13. století. Výška 13,8 cm.
Leštěný tmavý kámen. Hlava božstva s vysokým účesem 
a fragmentem svatozáře je zdobena dekorativní čelenkou.
a BLaCk SToNe HeaD oF a DeITY
India, 13th century. Height 13.8 cm.
35 000 Kč  1 460 eUr
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178
HLAVA HINDUISTICKÉHO BOŽSTVA
Jižní Indie, 17. století. Výška 18 cm.
Hrubozrnný pískovec. Hlava má poklidný výraz tváře. Vlasy jsou 
upraveny do vysokého účesu, který je bohatě zdoben šperky.
A SANDSTONE HEAD OF A HINDU DEITY
Southern India, 17th century. Height 18 cm.
Coarse-grained sandstone.
30 000 Kč  1 250 EUR

179
DEKORATIVNÍ POUZDRO
Indie, konec 19. století. Délka 50 cm.
Slonovina zdobená řezbou a prolamovaným fl orálním dekorem. 
Pouzdro válcovitého tvaru je podpíráno dvojicí slonů. Původní 
podstavec z tmavého dřeva s nožkami tvaru sloních hlav.
A CARVED AND PIERCED IVORY CASE
India, late 19th century. Length 50 cm.
Original wood stand with elephant head-shaped feet.
75 000 Kč  3 125 EUR
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180
DVĚ DEKORATIVNÍ KARAFY
Mórádabád, Uttarpradéš, konec 19. století. 
Výška 31 a 24 cm.
Tepaná mosaz s celoplošným rytým 
fl orálním dekorem. Pozadí a detaily 
provedené barevnými laky. 
Restituce majetku Národního muzea.
TWO BRASS CARAFES DECORATED 
WITH FLORAL MOTIFS
Moradabad, Uttarpradesh,
late 19th century. Height 31 and 24 cm.
16 000 Kč  665 EUR

181
SOUPRAVA ŠESTI DEZERTNÍCH LŽIČEK
Indie, konec 19. století. 
Délka lžiček 12 cm, váha 131 g.
Stříbro. Rukojeť v podobě postavy bohyně 
Párvatí, stejný motiv zdobí i vnitřní část 
lžiček. Doplněno ornamentálním dekorem.
A SET OF SIX SILVER DESSERT SPOONS
India, late 19th century. 
Length 12 cm, weight 131 g.
5 000 Kč  210 EUR



86

arcimboldo   asiatika   TUreCko

182

182
VYŠÍVaNÁ oSmaNSKÁ PorTiEra
Turecko, polovina 19. století. 300 x 200 cm.
samet a hedvábný atlas, podkládaná výšivka dracounem a hedvábím převážně plochým stehem a technikou 
kladených nití. Dekor komponován v kartuších, medailonech a bordurových pásech při okrajích, kaligrafi cké 
nápisy doplněny fl orální arabeskou. Otvor pro vchod antropomorfní. tento typ dekorativní textilie byl hojně 
používán k ozdobení vchodů do mešit, ale i městských obydlí, jakož i k dekoraci interiérů zámožnějších vrstev.
a MeTaL THreaD eMBroIDereD oTToMaN PorTIere
Turkey, mid-19th century. 300 x 200 cm.
Mounted goldwork embroidery on velvet.
70 000 Kč  2 915 eUr
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183
SEdÍcÍ bÓdHiSaTTVa KaNNoN S aUrEoloU Z TiSÍcE PaŽÍ
Japonsko, 19. století. Výška 66 cm.
Dřevo kryté přírodním lakem a zlatem. tisíciruká kannon má čelenku se sedmi buddhovými hlavami, obklopenými kruhovou aureolou, které 
sledují utrpení světa. sedí v pozici meditace (dhyana seiza) na převráceném lotosu, umístěném na oktagonálním třípatrovém podstavci. 
Bódhisattva milosrdenství kannon patří spolu s bódhisattvou seišim do trojice buddhy amidy a jejím úkolem je chránit lidi v neštěstí pomocí tisíce 
párů rukou. Většinou se zpodobuje jako stojící ikona a její četné ruce formují aureolu tvaru člunu (funa-kóhai), zakončenou plameny. 
Zde má sedmnáct párů celoplasticky řezaných paží, pár před hrudí v gestu pokory (anjalí ) a pár na klíně v gestu meditace (dhyana). Ostatní paže 
drží různé buddhistické atributy, zatímco většina z tisíce párů v miniaturní reliéfní řezbě tvoří impozantní aureolu. souměrná oválná tvář 
se sklopenýma očima je pohroužená do modlitby a odpovídá ideálu ikon 18. století. 
a CaRVED WooD FIGURE oF THE BoDHIsaTTVa Kannon WITH a HaLo FoRMED BY HER THoUsanD aRMs
japan, 19th century. Height 66 cm.
Wood, natural lacquer and gilding.
90 000 Kč  3 750 EUR
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184
PÁroVÉ KrabicE HoKai
Japonsko, c. 1850. Výška 37 cm.
Dřevo zdobené přírodním lakem. Měděné kování s motivy 
chryzantémových terčů a rozvilin, hedvábné tkalouny se střapci. 
krabice hokai byly přenosné jednopatrové schránky na jídlo, 
které se uplatňovaly v životě městské střední a vyšší vrstvy 
především při různých slavnostech.
a paIR oF HoKaI - poRTaBLE FooD BoXEs
japan, c. 1850. Height 37 cm.
the surface is channeled and coated in natural lacquer. the fi ttings 
are decorated with embossed scrolling foliage, the cords with tasseled 
ends.
24 000 Kč  1 000 EUR

185
PŘENoSNÝ olTÁŘÍK ZUŠi S FiGUroU SEdÍcÍHo bÓdHiSaTTVY 
dai SEiŠi V loToSoVÉ PoZici Na SKÁlE 
Japonsko,  2. polovina 19. století. Výška 11,5 cm.
Dřevěná schránka je krytá přírodním lakem hnědé barvy, vnitřní stěny 
zdobené technikou kinpaku. Měděné kování s motivy rozvilin a čtyřlisté 
sakury. Figura hrubě řezaná v tradici lidové buddhistické tvorby.
a LaCQUERED WooD ZUsHI aLTaR WITH THE BoDHIsaTTVa 
DaI sEIsHI
japan, 2nd half of the 19th century. Height 11.5 cm.
Wood covered with natural brown lacquer, gilded interior. 
10 000 Kč  415 EUR
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186 187

188
186
VÁZa S draKEm
Japonsko, Nagoja, styl andóa džúbeie, 
1920 – 1940. Výška 21,5 cm.
Cloisonné na měděném jádře se stříbrnými drátky, 
lesklé emaily, původní dřevěný podstavec. Na jasně 
žlutém podkladě je zpodoben zelený tříprstý drak 
v plamenech.
a CLoIsonnÉ EnaMEL DRaGon VasE
japan, nagoya, in the style of ando jubei 
(1920-1940). Height 21.5 cm.
Copper-based cloisonné with silver wires, glossy 
enamel, original wood base.
15 000 Kč  625 EUR

187
PÁroVÉ VÁZY
Japonsko, Nagoja, 1880 – 1900. Výška 29 cm.
Cloisonné na měděném jádře, lesklé emaily. Motiv 
barevných tříprstých draků na tmavém pozadí.
a paIR oF CLoIsonnÉ EnaMEL VasEs
Japan, Nagoya, 1880-1900. Height 29 cm.
Copper-based cloisonné, glossy enamel depicting 
a colorful three-toed dragon on a dark background.
12 000 Kč  500 EUR

188
VElKÁ dEKoraTiVNÍ mÍSa
Japonsko, kolem 1880. Průměr 61 cm.
Cloisonné na měděném jádře, měděné drátky. Mísa je v zrcadle zdobena motivem 
hus mezi chryzantémami a pivoňkami. Okraj nese čtyřhranné kartuše s detailně 
propracovanými rostlinnými a zoomorfními ornamenty.
a LaRGE CLoIsonnÉ EnaMEL CHaRGER
japan, c. 1880. Diameter 61 cm.
Copper-based cloisonné with copper wires.
22 000 Kč  915 EUR
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189

190
oKimoNo VE FormĚ Kraba
Japonsko, období meidži, konec 19. století. Šířka 10 cm.
Patinovaný bronz.
a BRonZE oKIMono oF a CRaB
japan, Meiji period, late 19th century. Width 10 cm.
5 000 Kč  210 EUR

191
ŽÁba SEdÍcÍ Na SoJoVÉm lUSKU
Japonsko, konec 19. století. délka 15,6 cm.
Patinovaný bronz.
a BRonZE FRoG sITTInG on a soY BEan
japan, end of the 19th century. Length 15.6 cm.
Patinated bronze.
9 000 Kč  375 EUR

192
oKimoNo VE FormĚ Kraba
Japonsko, období meidži, konec 19. století. Šířka 9 cm.
Patinovaný bronz.
a BRonZE oKIMono oF a CRaB
japan, Meiji period, late 19th century. Width 9 cm.
Patinated bronze.
5 000 Kč  210 EUR

189
VÁZa S draKY
Japonsko, kolem 1850. Výška 37 cm.
Patinovaný bronz. tělo vázy je plasticky pojednáno do naznačené vodní 
tříště, z které vystupují detailně propracovaná těla draků, provedená 
ve vysokém reliéfu, hrajících si s perlou. Na dně signováno v ozdobné 
obdélníkové kartuši: sakamoto seizó.
a BRonZE VasE WITH DRaGon RELIEF
japan, c. 1850. Height 37 cm.
Patinated bronze. signed on the bottom in a decorative rectangular 
cartouche: sakamoto seizó.
29 000 Kč  1 210 EUR
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193
oKimoNo - TaKarabUNE
Japonsko, konec 19. století. délka 27 cm.
Polychromovaná slonovina se zbytky zlacení. Excelentní řezba 
v podobě loďky se sedmi bůžky štěstí, precizně provedené detaily 
včetně odnímatelného stožáru s plachtou se znakem „blahobyt”. 
signováno na dně: Cunehiko.
a poLYCHRoMED oKIMono oF THE TaKaRaBUnE
japan, late 19th century. Length 27 cm.
Polychrome with traces of gilding. signed on the bottom: tsunehiko.
36 000 Kč  1 500 EUR

194
oKimoNo - dVa bŮŽKoVÉ ŠTĚSTÍ
Japonsko, období meidži, konec 19. století. Výška 18,3 cm.
kvalitní řezba zpodobuje tancujícího bůžka moudrosti Fukurokudžua 
s vějířem a dlouhou poutnickou holí a bůžka dobré pohody Hoteie 
hrajícího na šamisen u stolku s vázou s kamélií.  
signováno: tamajuki.
a FInE IVoRY oKIMono
japan, Meiji period, end of the 19th century. Height 18.3 cm.
a high-quality carving depicting two of the seven gods of good fortune 
- the god of long life and happiness, Fukurokuju, and the god of 
abundance and good health, Hotei.  
signed: tamayuki.
17 000 Kč  710 EUR
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ZbroJ modErNÍHo TYPU TÓSEi GUSoKU 
VE STYlU dÓ marU
Japonsko, přelom 18. - 19. století.  
Výška 136 cm.
kyrys ve formě joko hagi dó se sašimono 
gatari, kuro nuri, Hačiman guro odoši ito, 
kusazuri v osmi proudech. Osmiplátová přilba 
hakken sudži bači kabutó s dutým nýtem 
tehen, čelní klenot maedate  
ve formě znaku hó 奉 (pravděpodobně  
ze čtení tatemacuru 奉る - nabízet pomoc). 
Na přílbě je vepsaný archaizující znak hon 本 
(zřejmě ze jména šlechtického klanu Honda 
本田), tósei sode, velmi kvalitní obličejová 
maska menpó s povrchem v technologii 
išime, kote s podšívkou z modrého brokátu, 
haidate, šino suneate, původní joroi zucu.
a FULL sET oF MoDERn TYpE aRMoR 
TosEI GUsoKU In Do MaRU sTYLE
japan, late 18th/early 19th century.  
Height 136 cm.
175 000 Kč  7 290 EUR

arcimboldo   asiatika  
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196
INOUE ŠINKAI (1630 - 1682)
ŠiNTÓ ToKUdEN KaTaNa
Japonsko, 3. čtvrtina 17. století.
Signováno: izumi no kami Fudžiwara Kunisada 和泉守藤原国貞. 
Délka čepele: 71,5 cm, sori 1,8 cm. 
Forma čepele: hon zukuri. 
typ zakřivení: tori zori. 
Forma hřbetu čepele: iori mune. 
typ hrotu: čú kissaki. 
Linie kalení: nie deki suguha s efekty komidare, aši, nioi kuzure, 
aktivní habuči. 
textura překládání oceli: koitame hada s čikei, Ósaka bóši. 
Obústek čepele: ginpaku nidžú habaki 
Příslušenství: odpočinková montáž širasaya z magnólie hó no ki ve 
variantě s pruhy (tora - tygří) 
Poznámka: Meč je vybaven posudkem nejprestižnější japonské 
organizace na ochranu a oceňování hodnotných mečů NBtHk. Jako 
majetek význačného politika keniči koizumiho, děda pozdějšího 
japonského premiéra, byl před válkou zapůjčen a vystaven v tokijském 
metropolitním muzeu v Ueno. inoue Šinkai, vlastním jménem inoue 
Hačirobei, byl syn význačného mečíře izumi no kami kunisady. Meče 
koval v Ósace se svým otcem od jednadvaceti let věku, signoval tehdy 
kunisada. Záhy v mistrovství svého otce překonal. Od roku 1672 se stal 
formálně buddhistickým mnichem a počal signovat Šinkai. 
Jedná se o jednoho z nejvýznačnějších mečířů období šintó, 
bývá označován za ,,Masamuneho z Ósaky”.
InoUE sHInKaI (1630 - 1682)
a sHInTo ToKUDEn KaTana In sHIRasaYa
japan, 3rd quarter of the 17th century.
signed: izumi no kami Fujiwara kunisada 和泉守藤原国貞. 
Nagasa: 71.5 cm, sori 1.8 cm.
500 000 Kč  20 835 EUR

197
KoTo Ó SUriaGE TaČi
Japonsko, pozdní období Kamakura, 14. století.
Signováno: ičimondži (kinpunmei) v itomaki no tači. 
Délka čepele: 68,5 cm. 
Forma čepele: hon zukuri, čú kissaki. 
Forma hřbetu čepele: iori mune. 
Linie kalení: aktivní nioideki ko čódži midare hamon (zubu jaki) 
s množstvím hataraki, jaki kuzure, aši, čódži aši, jó, midare ucuri. 
textura překládání oceli: mokume - nagare hada s nioi kuzure, čikei, 
tobijaki etc., s hlubokým sori, furutogi, sign. kinpunmei ičimondži 文
字 a kaó mistra experta mečoznalecké rodiny Hon´ami 16. generace 
kókjúa 本阿弥　光久 (1722 一 1789). 
Čepel je bez jakýchkoliv defektů. 
koširae: excelentně dochovalé ito maki koširae s aka uruši no saya 
s rodovými znaky - katabami (oxalis corniculata) a maru ni omodaka 
vyvedenými v technice makie, pod džabara maki brokát kabutógane, 
fuči, cuba, kanagu etc. migaki dži dó (měď), kodžiri z šakudó, mokkó 
gata cuba s motivem kulíků nad vlnami signována Masatoši 稚哉. 
Menuki s motivem dlouhorukých opic (tenaga saru). 
tnuri a malbou lakem se zlatým práškem kinpun nuri s námětem 
pivoněk a čínských travin karakusa z 18. - 19. století. 
Poznámka: škola ičimondži byla založena v provincii Bizen počátkem 
13. století mečířem Norimune a zanikla ve století čtrnáctém. Její 
tvorba je považována za vrchol Bizentó, i japonského mečířství vůbec. 
Jedná se o jediný známý exemplář práce této školy v Čechách.
a KoTo o sURIaGE TaCHI In ITo MaKI KosHIRaE
japan, late Kamakura period, 14th century.
signed: kinpunmei ichimonji 一文字 and kaó of kókyú 本阿弥 光久 
(1722 一 1789) - the 16th generation Hon’ami family master. 
Nagasa: 68.5 cm 
350 000 Kč  14 585 EUR
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199
KEiČÓ ŠiNTÓ KaTaNa
Japonsko, přelom 16. a 17. století.
signováno: Moritaka 盛高.  
Délka čepele: 71 cm.  
konstrukce čepele: hon zukuri.  
Forma hřbetu čepele: iori mune.  
Zúžení čepele ke hrotu: fumbari.  
typ hrotu: ko kissaki.  
Řap čepele: kuridžiri , joko jasuri.  
Linie kalení: aktivní nioi deki komidare hamon.  
textura překládání oceli: itame hada s dži nie, kinsudži, sunagaši 
hakikake bóši, etc.  
Cuba: marugata tecu dži Mito cuba 18. - 19. stol. s námětem postavy 
divadla Nó Šódžó s vějířem, džberu vína s naběračkou hišaku a šálkem 
sakazuki v technikách sukisagebori, ten zógan a taka zógan. Dote 
mimi, stříbrná obroučka gin fukurin.  
kování: šinčú išime dži kanagu soroimono (fuči, kašira, kučigane, 
kurigata, kodžiri), šakudó kinmekki menuki s námětem borovice macu 
a vycházejícího slunce, hineri maki.  
Pochva: išime nuri saja s textem v archaizujících znacích, vyvedených 
v laku uruši, což je velmi neobvyklá forma votivního přípisu. 
Poznámka: čepel meče je velice rovná, evokující kanbun šintó, ale 
nese metalurgické kvality starších mečů. Patrně se jedná o práci 
mečíře Moritaky z provincie Bungo 豊後 (škola takada 高田). 
Wazamono, tókó taikan, str. 660 .
KEICHo sHInTo KaTana
japan, late 16th/early 17th century.
signed: Moritaka 盛高. Nagasa: 71 cm.
100 000 Kč  4 165 EUR

198
mUmEi Ó SUriaGE KaTaNa V ŠiraSaJa
Japonsko, pozdní období Kamakura, 14. století.
atrib.: Higo Endžú.  
Délka čepele: 67,7 cm.  
konstrukce čepele: hi zukuri.  
Ohnisko zakřivení čepele: koši zori.  
Forma hřbetu čepele: iori mune.  
typ hrotu: ko kissaki.  
textura překládání oceli: kompaktní itame/zvlněná masame hada.  
Linie kalení: aktivní čú suguha s efekty sunagaši, uči no ke, ko aši etc., 
midare širake ucuri.  
Posudek: Nihon tóken Hozon kai atrib. Higo Endžú kunijoši  
肥後延寿国吉, éra Gentoku 元徳 (1329 - 1331).  
Poznámka: jedná se o meč tradice Jamaširo odvozený od školy Rai. 
Škola Endžú působila v provincii Higo v oblasti kikuči.  
Meč má na hřbetu čepele zásek (kirikomi) z dávné bitvy.
MUMEI o sURIaGE KaTana In sHIRasaYa
japan, late Kamakura period, 14th century.
attributed to Higo Enjú. Nagasa: 67.7 cm. 
180 000 Kč  7 500 EUR
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mUmEi KoTo Ó SUriaGE JamaŠiro-dEN KaTaNa V HiGo KoŠiraE
Japonsko, střední období muromači, 15. století.
Délka čepele: 61,5 cm, sori 1,5 cm. 
Forma čepele: hi zukuri. 
Hřbet čepele: iori mune. 
textura překládání oceli: mokume/nagare hada s efekty jubaširi 
a čikei. 
Linie kalení: nie deki hamon na bázi suguha s komidare a množstvím 
efektů hataraki, poliš furutogi (hadori). 
Cuba: Higo tecu dži saju sukaši nunome zógan na pomezí nagamaru/
nadekaku gata. 
kování: tecu dži nunome zógan fuči kašira s námětem sakurových 
květů, šakudó kinmekki menuki (párové ornamenty) s fl orálním 
námětem. 
Rukojěť: hinerimaki cuka s poškozeným opletem. 
Pochva: kuronuri saya s lokálně oprýskaným lakem. 
MUMEI KoTo o sURIaGE YaMasHIRo - DEn KaTana In HIGo 
KosHIRaE
japan, mid-Muromachi period, 15th century.
Nagasa: 61.5 cm, sori 1.5 cm.
70 000 Kč  2 915 EUR

201
mUmEi ŠiN-ŠiNTÓ HiraZUKUri TaNTÓ-HamiNdaŠi
Japonsko, 19. století.
Délka čepele: 30 cm. 
Forma čepele: hira zukuri. 
Linie kalení: hitacura hamon. 
textura překládání oceli: ko itame, hřbet ve formě iori mune. 
Příslušenství: wakimono (Macuširo) koširae z 19. století, doprovodný 
nožík kozuka-kinkó nanako dži s motivem divokých kanců. 
Pochva: kuronuri saya. Jednodílné habaki, menuki s motivem 
jeřábů curu, fuči - kašira šinčú išime dži, s katanabukuro a tórokušó 
(registrační karta).
MUMEI sHIn-sHInTo HIRaZUKURI TanTo-HaMInDasHI
japan, 19th century.
Nagasa: 30 cm.
25 000 Kč  1 040 EUR

202
PÁr ŽElEZNÝcH daiŠÓ cUb
Japonsko, konec 19. století. dai: výška 7,4 cm, šó: výška 7 cm. 
signováno: Čóšú džú tomojuki 長州住友之、. 
kvalitní rytí ve stylu marubori lokálně zlacené technikou mekki, dobrá 
patina, typická práce provincie Nagato. Daišó cuby byly zhotovovány 
ve stejném stylu na katanu a wakizaši jako souprava. Námět listů dubu 
kašiwa, odkaz na buddhistické ochranné božstvo suwa Mjódžin nebo 
šintoistické božstvo kašiwa no kami.
a paIR oF DaIsHo TsUBas
japan, 19th century. Dai: height 7.4 cm, sho: height 7 cm.
signed: Choshu ju tomoyuki 長州住友之、
16 000 Kč  665 EUR
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203
dŽiNGaSa VE STYlU ŠiNGEN
Japonsko, přelom 18. a 19. století. Průměr 32 cm
Vrstvená kůže se zpevňovací ocelovou obroučkou a osmi planžetami. 
Lakováno ve stylu kawarinuri s monem draka v osmiloukoťovém kole učení.
a sHInGEn sTYLE jInGasa
japan, late 18th/early 19th century. Diameter 32 cm.
Layered leather with a steel fukurin and eight suji planchets. Exterior lacquered in 
kawarinuri style with a dragon mon.
18 000 Kč  750 EUR

204
VYŘEZÁVaNÝ SToJaN Na mEČE KaTaNaKaKE
Japonsko, 19. století. Šířka 47 cm.
Detailní řezba ve dřevě pavlovnie v podobě kaprů ve vlnách pod rozkvetlými sakurami, 
orámovanými motivy sajagata a šippó cunagi. stojan je v dolní části opatřen několika 
zásuvky na nástroje k čištění meče. Měděné kování.
a CaRVED WooD KaTanaKaKE sTanD
japan, 19th century. Width 47 cm.
Paulownia wood masterfully carved with carp swimming in the rapids under 
blossoming cherry trees, sayagata  and a shippo tsunagi pattern. the stand features a 
number of drawers for sword cleaning tools and supplies.
54 000 Kč  2 250 EUR

205
HŮl Z bambUSU
Japonsko, období meidži, konec 19. století. délka 93 cm.
Bambusový stvol je vyřezávaný motivy dvou válečníků 
bojujících na koních. Mělký reliéf dobarvován tuší,  
povrch opatřen transparentním přírodním lakem.
a BaMBoo CanE WITH a sHaLLoW RELIEF CaRVInG 
oF TWo saMURaI on HoRsEBaCK
japan, Meiji period, end of the 19th century. 
Length 93 cm.
a solid carved bamboo stem with partial inked 
highlights, completely lacquered with transparent 
natural lacquer.
15 000 Kč  625 EUR
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MORI SOSECU (ČINNÝ 1818 - 1830)
oPicE S lUČNÍ KobYlKoU
Japonsko, c. 1820 - 1825. 89 × 30,5 cm.
tuš a slabé barvy na hedvábí. Závěsný svitek ve zlaté a zelené 
brokátové motáži. signatura: sosecu ša. Čtvercová pečeť: kihó, 
oválná pečeť: sosecu. Opice na větvi modřínu je namalována jemným 
štetcem zcela v intencích největšího básníka opic Mori sosena. Jeho 
vnuk Mori sosecu byl navíc synem Mori tecuzana, žáka Marujamy 
Ókjoa, zakladatele kjótské realistické školy Marujama, který jako první 
maloval v plenéru podle přírody. Rozpité tyrkysové skvrny mechů 
na kmeni stromu v technice tarašikomi odkazují k dekorativní škole 
kórina, jež začátkem 19. století zažívala obrození zájmu.
MoRI sosETsU (aCTIVE 1818 - 1830)
MonKEY WITH a GRassHoppER
japan, c. 1820-1825. 89 x 30.5 cm.
sumi and colours on silk. Hanging scroll in a gold and green brocade 
mounting, wooden rollers, fi tted wooden box. signed: sosetsu sha. 
square seal: kiho; oval seal: sosetsu.
65 000 Kč  2 710 EUR

207
JAPONSKÝ MALÍŘ ŠKOLY RIMPA
VĚJÍŘ S KoSaTci VE STYlU oGaTY KÓriNa
Japonsko, 19. století. 20 x 55,5 cm.
Velmi kvalitní malba pigmenty a zlatem na papíře tvaru skládacího 
vějíře ógi. Japonský malíř Ogata kórin, který mimo jiné proslul 
i malbou kosatců, je považován za zakladatele dekorativní školy 
Rimpa, která se prosadila zejména v 19. století. autor vějíře byl zjevně 
inspirován kórinovou stylizací.
RIMpa sCHooL
IRIs GaRDEn Fan paInTInG In oGaTa KoRIn sTYLE
japan, 19th century. 20 x 55.5 cm.
sumi, colours and gold on paper.
45 000 Kč  1 875 EUR
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JOŠII NANJÓ (1887 - ?)
TYGr
Japonsko, c. 1920. 102 x 51 cm.
tuš a barvy na hedvábí. Závěsný svitek ve zlaté brokátové montáži. 
Pečeť: Nanjó. Nanjó byl žákem kjótského malíře školy Šidžó jménem 
konošima Okoku, jenž se specializoval na malbu tygrů na svitky 
a paravány. Hravé tygří mládě, malované sfumato na prázdném pozadí, 
odkazuje k akvarelovým technikám kjótských škol Šidžó a Nanga.
YosHII nanYo (1887 - ?)
TIGER
japan, c.1920. 102 x 51 cm.
sumi and colours on silk, mounted on hanging scroll, silk brocade, 
wooden rollers, box. araki p. 1336.
68 000 Kč  2 830 EUR

209
WATANABE ŠÚSEN (1736 - 1824)
TYGr
Japonsko, c. 1800. 126,5 × 26,5 cm.
tuš na papíře. Závěsný svitek v bílé a šedivé brokátové montáži. 
signováno: Šúsen Genju ša. 2 pečetě u signatury - negativní: tó (wata) 
Šúsen in, pozitivní: Genju. Esovitě prohnutý tygr nakročený k útoku  
ve vertikálním výřezu svitku je variací na ustálený ikonografický 
motiv tzv. korejského tygra z konce 18. století v mistrném provedení 
specialisty na obrazy tygrů. Watanabe Šúsen byl představitelem sedmé 
generace malířů rodu Watanabe, roku 1761 zdědil pozici inspektora 
čínské malby (kara-e mekiki) v přístavu Nagasaki, díky čemuž měl 
úzké vazby na kontinentální (čínskou a korejskou) tušovou malbu.
WaTanaBE sHUsEn (1736 - 1824)
TIGER
japan, c. 1800. 126.4 x 26.5 cm.
sumi on paper. Hanging scroll, white and gray brocade and beige silk 
mounting, bone rollers, wooden box. signed: shusen Gen’yu sha. two 
seals next to the signature - negative: tó (wata) shúsen in; positive: 
Gen’yu.
86 000 Kč  3 580 EUR
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KÓNO BAIREI (1844 - 1895)
KrYSa
Japonsko, poslední třetina 19. století. 118 x 30 cm.
tuš na papíře. Závěsný svitek. krabice s nápisem: Obraz krysy – přímá 
památka na mistra Baireie (senkó Bairei šinseki nezumi no zu).  
Na krabici je uvedeno datum získání díla sběratelem z éry taišó: rok 
tygra, 1914. kóno Bairei patřil ke třem největším malířům školy Šidžó 
se specializací na obor květin a ptáků v éře Meidži. Působil v kjótu,  
kde studoval u Nakadžimy Raišóa ze školy Marujama a u Šiokawy 
Bunrina malbu nanga. V roce 1880 si založil vlastní školu, která 
vychovala později slavné malíře jako takeuči seihó, kawai Gjokudó 
a Uemura Šóen, klasiky kjótské malby moderní éry.
Kono BaIREI (1844 - 1895)
a RaT
japan, last third of the 19th century. 118 x 30 cm.
sumi on paper, hanging scroll in brocade mounting, bone rollers. 
storage box with inscription: Painting of a rat - a direct memory of 
Master Bairei (senko Bairei shinseki nezumi no zu). the box bears the 
date when the work was acquired by the collector in the taisho era - 
year of the tiger, 1914.
160 000 Kč  6 670 EUR

211
KANÓ NAONOBU (1607 - 1650)
VolaVKa V rÁKoSÍ
Japonsko, c. 1640. 95 × 29 cm.
tuš na papíře, závěsný svitek v montáži, originální dřevěná krabice 
s nápisem: Naonobu, aši wo wataru sagi gamei. signatura: Naonobu 
hicu. kruhová pečeť: Fudžiwara, pečeť ve tvaru antropomorfního 
kotlíku. Elegantně a suverénně, širokým štětcem načrtnutá volavka, 
stojící na jedné noze ve vodě mezi pobřežním rákosem, svědčí 
o mistrném zvládnutí techniky v akademii kanó. Pro dobu průniku 
zenových praktik do umění je příznačná prázdná plocha a excentrické 
umístění ptáka v levém dolním rohu. Naonobu, jeden ze dvou velikánů 
školy kanó, v 17. století maloval paravány v šógunově sídle, paláci 
Nidžó v kjótu. Po jmenování šógunátním malířem přesídlil 1630  
do Eda, kde založil ateliéry malířského rodu kanó v kobikičó.
Kano naonoBU (1607 - 1650)
HERon In THE REEDs
japan, c. 1640. 95 x 29 cm.
sumi on paper, mounted on hanging scroll, silk brocade, ivory rollers, 
original wooden box with inscription: Naonobu, ashi wo wataru sagi 
gamei. signed: Naonobu-hitsu. Round seal Fujiwara, seal in the shape 
of an anthropomorphic pot. kiwame fuda (certificate of authenticity) by 
Ôkura kôsai (1795 - 1862) in 1838.
180 000 Kč  7 500 EUR
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ŠIBATA ZEŠIN (1807 – 1891)
liST TabÁKU a JEHla S ČErVENoU NiTÍ
Japonsko, c. 1880. 17,2 x 18,6 cm.
Malba na papíře čtvrecového formátu, lak  
na zlatém lakovém pozadí. Pečeť: Nao 
(japonské čtení znaku Šin ve jménu Zešin). 
Ostře zelený list tabáku, provedený zeleným 
lakem, mírně vystupuje ze čtvercové plochy 
natřené zlatým lakem. Na plochém pozadí 
se přes list vine červená laková nit protažená 
jehlou.
sHIBaTa ZEsHIn (1807 – 1891)
ToBaCCo LEaF WITH nEEDLE anD RED 
THREaD
japan, c. 1880. 17.2 x 18.6 cm.
Painting on square paper, lacquer on gold 
lacquer background. seal: Nao (the Japanese 
reading of the symbol shin in the name 
Zeshin).
190 000 Kč  7 920 EUR

212
ŠIBATA ZEŠIN (1807 – 1891)
TŘi ŠKEblE
Japonsko, c. 1880. 17,2 x 18,6 cm.
Malba na papíře čtvrecového formátu, lak 
a gofun pasta na zlatém lakovém pozadí. 
Pečeť: Zešin v kartuši. Na obraze jsou 
v mírném reliéfu asymetricky umístěny tři 
pootevřené říční škeble, provedené v laku 
hnědého zabarvení v kombinaci s bílou 
pastou z rozemletých škeblí zvanou gofun. 
Šibata Zešin dovedl v době Meidži umění 
laku k technické i výtvarné dokonalosti. 
Experimentoval se všemi druhy klasického 
laku na dřevěném základu, ale dokázal užít 
pojidla a barevné pigmenty v kombinaci 
s tekutým lakem tak, aby mohly vzniknout 
i lakové obrázky na ručním papíře, aniž by 
papír zatuhl a lámal se.
sHIBaTa ZEsHIn (1807 – 1891)
THREE CLaMs
japan, c. 1880. 17.2 x 18.6 cm.
Painting on square paper, lacquer and gofun 
on gold lacquered background.  
seal: Zeshin in a cartouche.
190 000 Kč  7 920 EUR
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TÓSEI
ŠESTNÁcT arHaTŮ
Japonsko, 2. polovina 19. století.  
111,5 x 41,5 cm.
Tuš a slabé barvy na hedvábí. Závěsný 
svitkový obraz ve zlaté brokátové montáži 
s šachovnicovým vzorem.  
Signatura: Tósei, dvě oválné pečetě: Tó a dó.
TosEI
sIXTEEn aRHaTs
japan, second half of 19th century.  
111.5 x 41.5 cm.
sumi and colours on silk, hanging scroll in 
gold brocade mounting, wooden rollers.
16 000 Kč  665 EUR

216
KITAGAWA FUDŽIMARO (1790 - 1850)
KrÁSKY VE SNĚHoVÉ boUŘi
Japonsko, počátek 20. století. 40,5 x 16 cm.
Barevný dřevořez, doplněno nástřikem vloček 
bílou pastou gofun. Rámováno pod sklem.
Dvě hráčky na šamisen na cestě za zákazníky 
ve sněhové bouři patří k příznačným obrazům 
krasavic Utamarova žáka Fudžimaroa,  
jehož díla se začátkem 20. století opakovaně 
reprodukovala v technice dřevořezu jako 
exportní tisk.
KITaGaWa FUjIMaRo (1790 - 1850)
oUTInG In THE snoW sToRM
japan, early 20th century. 40.5 x 16 cm.
Woodblock print with white gofun paste 
snowflakes blown over the surface.  
Framed under glass.
10 000 Kč  415 EUR

214
TATEWAKI TAIZAN (1886 - 1970)
ZamlŽENÉ VrcHolKY Hor
Japonsko, 30. léta 20. století. 37 × 41,5 cm.
Tuš a barvy na hedvábí, brokátová montáž se 
slonovinovými koncovkami.  
Signatura: Taizan, oválná pečeť Taizan.
tatewaki taizan je jedním z absolventů 
akademie umění v kjótu,  založené už 
roku 1880 kóno Baireiem. Bairei odchoval 
slavného takenouči seihóa, který byl díky 
úspěchu v Paříži v roce 1900 představitelem 
syntézy evropského realismu a japonské 
školy Šidžó. Jeho žák taizan navázal  
na nejlepší kjótskou tradici a stal se mistrem 
lavírované, jemně kolorované tušové malby, 
jejíž vynikající ukázku představuje svitek 
s vrcholky hor nad pásy mlhy.
TaTEWaKI TaIZan (1886 - 1970)
MoUnTaIns In FoG
japan, c. 1930. 37 x 41.5 cm.
sumi on silk, hanging scroll in silk brocade 
mounting, ivory rollers. Pupil of takeuchi 
seihô (1864 - 1942).  
aburai p. 240, araki p. 1602.
90 000 Kč  3 750 EUR

097_101_JAPAN_OBRAZ_Asiatika_4k.indd   101 4/4/12   1:26 PM



102

arcimboldo   asiatika   KeramiKa a Porcelán

217

218

219

217
ŠÁlEK Na ČaJ
Čína, 2. polovina 18. století. Průměr 14,5 cm.
Porcelán, zdobeno červenou měďnatou glazurou s jemně měňavými 
tóny dozelena, zvanou býčí krev. takto dokonale zvládnutá 
monochromní poleva bez jakýchkoliv skvrn představuje vrcholné 
keramické umění, které zvládali jen nejvýznamnější keramičtí umělci. 
Provenience: sbírka Danušky Heroldové-Šťovíčkové.
a coPPer-reD TeacUP
china, second half of the 18th century. Diameter 14.5 cm.
Provenance: Collection of Danuska Heroldova-stovickova.
18 000 Kč  750 eUr

218
miSKa TYPU WaN
Čína, 1723 – 1735. Průměr 7,5 cm.
Porcelán zdobený uvnitř jasně bílou polevou a na vnější stěně 
měďnatou červenou polevou, zvanou býčí krev. Na podední  
značeno kobaltem pod polevou: ta Čching Jung-čeng nien c´.  
Provenience: sbírka Danušky Heroldové-Šťovíčkové.
a coPPer-reD-GlaZeD BoWl
china, Yongzheng six-character mark in underglaze blue and of the 
period (1723 - 1735). Diameter 7.5 cm.
Copper-red-glazed porcelain bowl, the interior in pure white glaze. 
Marked on the foot with cobalt underglaze: Da Qing Yongzheng nien 
zhi. Provenance: Collection of Danuska Heroldova-stovickova.
70 000 Kč  2 915 eUr

219
VÁZiČKa
Čína, konec 18. století. Výška 19 cm.
Porcelán s červenou měďnatou polevou, zvanou býčí krev, v horních 
partiích přecházející do bělavých tónů. Vázička má kuželovité tělo 
a dlouhé úzké hrdlo, které se na konci mírně rozšiřuje.  
Na podední signováno znakem „nebesa“ kobaltem pod polevou. 
Provenience: sbírka Danušky Heroldové-Šťovíčkové.
a coPPer-reD-GlaZeD Pear-SHaPeD VaSe
china, late 18th century. Height 19 cm.
Copper-red-glazed vase with a long thin neck flaring slightly  
at the rim, the glaze gradually becoming white at the rim.  
signed with the symbol for “heaven” in cobalt underglaze.  
Provenance: Collection of Danuska Heroldova-stovickova.
60 000 Kč  2 500 eUr
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miSKa Na ČaJ S VÍČKEm
Čína, období Kuang-sü (1875 - 1908). Průměr 10 cm.
Porcelán se žlutou, zelenou a hnědou glazurou. Motiv 
pětiprstých draků s perlami v plamenech. Okraj zdoben 
nekonečnou rozvilinou. Uvnitř misky znak „dlouhý 
život“. Na základně víčka i misky značeno kobaltem pod 
polevou: ta Čching kuang-sü nien c´.  
Provenience: sbírka Danušky Heroldové-Šťovíčkové.
a Green anD aUBerGine-GlaZeD YelloW-GroUnD 
BoWl anD coVer
china, Guangxu six-character mark in underglaze blue 
and of the period (1875 - 1908). Diameter 10 cm.
Depicting a five-toed dragon with pearls and flames, 
the rim decorated with scrolls. the interior features the 
symbol for longevity. the underside of the cup and lid are 
marked in cobalt underglaze: Da Qing Guangxu nien zhi.  
Provenance: Collection of Danuska Heroldova-
stovickova.
55 000 Kč  2 290 eUr

220
NÁdoba Na mYTÍ ŠTĚTcŮ
Čína, období Kuang-sü (1875 – 1908). Průměr 25 cm.
keramika se žlutou, zelenou a hnědou glazurou. tělo 
mísy je v zrcadle dekorováno motivem draka s perlou 
a plameny v mracích, po vnějších okrajích draky nad 
vlnami. apokryfně značeno rytou značkou: ta Čching 
kchang-si nien c´.  
Provenience: sbírka Danušky Heroldové-Šťovíčkové.
a Green anD aUBerGine-GlaZeD YelloW-GroUnD 
WaSHer
china, Kangxi six-character incised mark within 
a double circle, Guangxu period (1875 - 1908).  
Diameter 25 cm.
Ceramic with yellow, green and brown glaze. the interior 
decorated with a dragon motif with a pearl and flames 
in the clouds, the exterior walls decorated with dragons 
and waves. Marked with apocryphal engraving: Da Qing 
kangxi nien zhi.  
Provenance: Collection of Danuska Heroldova-
stovickova.
80 000 Kč  3 335 eUr

221
SoUdKoViTÁ NÁdoba Na VodU
Čína, konec 18. století. Průměr 6,5 cm.
Porcelán krytý glazurou typu tenmoku napodobující 
lakové techniky.  
Na dně opatřeno značkou: Ťia-čching nien c´, 
provedenou kobaltem pod polevou.  
Provenience: sbírka Danušky Heroldové-Šťovíčkové.
a Porcelain WaTer PoT
china, Jiaqing four-character mark in underglaze blue 
and of the period (1796 - 1820). Diameter 6.5 cm.
Porcelain glazed to resemble lacquer. Marked on the 
bottom in cobalt underpainting: Jianqing nien zhi.  
Provenance: Collection of Danuska Heroldova-
stovickova.
20 000 Kč  835 eUr
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223
HroboVÁ FiGUra SEdÍcÍHo HodNoSTÁŘE
Čína, období dynastie chan (206 př. n. l. – 220 n. l.). Výška 17 cm.
Pálená neglazované hlína, na ústech zbytky červené polychromie. Plastika znázorňuje sedící mužskou 
postavu s delším vousem, hlavou mírně předkloněnou dopředu a s rukama v dlouhých rukávcích 
sepjatýma k pozdravu. Na hlavě je nasazena nízká čapka typu, s jakým se setkáváme na plastikách 
z doby dynastie Chan. 
Provenience: sbírka Danušky Heroldové-Šťovíčkové.
a PainTeD PoTTerY FiGUre oF a SiTTinG DiGniTarY
china, Han dynasty (206 Bc - 220 aD). Height 17 cm.
traces of red pigment on the lips. Provenance: Collection of Danuska Heroldova-stovickova.
48 000 Kč  2 000 eUr
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224
FiGUra SToJÍcÍHo ČÍNSKÉHo SlUHY  
SE ZKŘÍŽENÝma rUKama Na PrSoU
Čína, dynastie Tchang, 7. století. Výška 21 cm.
Hrnčina zdobená červenavou barvou za studena.
a PainTeD PoTTerY FiGUre oF an aTTenDanT
china, Tang Dynasty (618 - 907). Height 21 cm.
Red and black pigment traces.
18 000 Kč  750 eUr

225
SEdÍcÍ HodNoSTÁŘ
Čína, 18. století. Výška 17 cm.
Porcelán s béžovou, silně krakelovanou a patinovanou polevou.
a FiGUre oF a SiTTinG DiGniTarY
china, 19th century. Height 17 cm.
Porcelain with heavily crackled beige glaze.
15 000 Kč  625 eUr
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226
boHYNĚ miloSrdENSTVÍ KUaN-JiN
Čína, Te-chua, 17. století. Výška 30,5 cm.
Porcelán typu blanc de Chine. Figura bohyně je posazena  
na rozeklanou skálu. Oděna je v bohatě draperovaný šat,  
v pravé ruce drží nádobku.
a DeHUa FiGUre oF GUanYin
china, 17th century. Height 30.5 cm.
the figure of the goddess is seated on a rocky cliff, dressed in a richly 
draped robe, in her right hand holding a vessel.
35 000 Kč  1 460 eUr

227
boHYNĚ miloSrdENSTVÍ KUaN-JiN
Čína, 17. století. Výška 24,2 cm.
Porcelán typu blanc de Chine. Postava bohyně v šatu s bujnou drapérií 
je modelována v královské pozici. sedí na skalisku ležérně opřená 
o levou ruku.
a DeHUa FiGUre oF GUanYin
china, 17th century. Height 24.2 cm.
the figure of the goddess is richly draped and is depicted in the royal 
pose, seated on a rock, casually leaning on her left arm.
32 000 Kč  1 335 eUr

228
boHYNĚ miloSrdENSTVÍ KUaN-JiN
Čína, Te-chua, 17. století. Výška 15,5 cm.
Porcelán typu blanc de Chine. sedící postava bohyně je elegantně 
prohnutá. V levé ruce drží svitek.
a DeHUa FiGUre oF GUanYin
china, 17th century. Height 15.5 cm.
the seated figure of Guanyin is elegantly curved, and she holds 
a scroll in her left hand.
29 000 Kč  1 210 eUr
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229
KoŠÍČEK TVarU loToSoVÉHo liSTU
Čína, Te-chua, 18. století. Průměr 12 cm.
Porcelán typu blanc de Chine. Zdobeno lotosovými 
poupaty a vodními živočichy.
a DeHUa loTUS leaF-SHaPeD WaSHer
china, Dehua, 18th century. Diameter 11.5 cm.
75 000 Kč  3 125 eUr

230
PoHÁrEK Na VÍNo TVarU NoSoroŽČÍHo roHU
Čína, Te-chua, 17. století. Průměr 10 cm.
Porcelán typu blanc de Chine. tělo pohárku nese 
plastický motiv slivoňové větvičky.
a DeHUa liBaTion cUP
china, Dehua, 17th century. Diameter 10 cm.
Motifs of plum branches.
12 000 Kč  500 eUr
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231
UmYVadlo
Čína, 18. století. Průměr 47,5 cm.
Porcelán krytý světlou seladonovou polevou s bělavým nástřepím, 
okraj zdoben měděnou montáží. tělo nádoby nese námět vodních 
a polních květin.
a celaDon-GlaZeD BaSin
china, 18th century. Diameter 47.5 cm.
Celadon glazed porcelain with white engobe, copper-mounted rim.
80 000 Kč  3 335 eUr

232
ElEGaNTNÍ VÁZa V moSaZNÉ moNTÁŽi
Čína, 2. polovina 18. století. Výška 27 cm.
Porcelán silného střepu, tmavá seladonová glazura, bohatá ormolu 
montáž pocházející z evropských kovoliteckých dílen z 18. století. 
tlačený dekor v podobě lotosových květů s bohatými rozvilinami.  
tato váza nese jednu z nejtypičtějších čínských glazur, která se 
v Evropě začala někdy v 17. století nazývat seladonovou. starší 
seladony pocházejí již z období dynastie Ming, především z 15. století, 
známé jsou však i pozdější ukázky z období kchang-si a Čchien-lung, 
z něhož pochází i tento exponát.
a celaDon-GlaZeD VaSe
china, 18th century. Height 27 cm.
Porcelain with dark celadon glaze with a 18th century European brass 
base. Embossed lotus flowers and tendrils.
65 000 Kč  2 710 eUr
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233
VÁZa TVarU arcHaicKÉ NÁdobY KU
Čína, polovina 18. století. Výška 39 cm.
Porcelán, malba emaily růžové skupiny na žlutém podkladě na polevě. Váza je zdobená obdélníkovými 
medailony s motivy kulturních symbolů a draků, obklopenými rozvilinami se stylizovanými lotosy.
a Famille roSe VaSe GU
china, mid-18th century. Height 39 cm.
Porcelain with famille rose on a yellow background. the vase is decorated with rectangular medallions 
featuring cultural symbols and dragons surrounded by scrollwork with stylized lotus flowers.
46 000 Kč  1 915 eUr
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236
PÁr mĚlKÝcH TalÍŘŮ
Čína, období Kchang-si (1662 - 1722).  
Průměr 15,6 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Dekor draků 
hrajících si s perlou, na rubové straně doplněno 
perlami a klobouky neviditelnosti.  
Značeno stylizovanou nádobou ting.
a Pair oF BlUe anD WHiTe DiSHeS
china, Kangxi period (1662 - 1722).  
Diameter 15.6 cm.
Porcelain with cobalt underpainting depicting 
two dragons leaping amidst flames in pursuit of 
a flaming pearl. Marked with a stylized ting vessel.
28 000 Kč  1 165 eUr

237
modrobÍlÝ TalÍŘEK
Čína, 18. století. Průměr 10,2 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou.  
Námět bojovníků v krajině.
a BlUe anD WHiTe DiSH
china, 18th century. Diameter 10.2 cm.
8 000 Kč  335 eUr

234
VElKÁ dEKoraTiVNÍ mÍSa
Čína, období Čchien-lung (1736 - 1795).  
Průměr 41 cm.
Porcelán s kvalitní kobaltovou glazurou. Výjimečně zachovalá mísa představuje 
vrcholnou ukázku čínské keramické produkce, která využívala dokonalé znalosti 
vysokožárného pálení. Výsledkem tohoto procesu byly porcelány opatřené dokonale 
slinutou glazurou s kobaltovou monochromní podmalbou, jež plně vyhovovaly 
vytříbenému vkusu čínských dvorských hodnostářů, především od 17. století. tento 
exponát, datovaný k polovině 18. století, představuje pozdější produkci navazující  
na práce mistrů z období kchang-si, která ovšem stále udržovala vysokou uměleckou 
úroveň. Značeno kobaltem pod polevou: ta Čching Čchien-lung nien c´.
a BlUe GlaZeD DiSH
china, Qianlong seal mark in underglaze blue and of the period (1736 - 1795).  
Diameter 41 cm.
Porcelain with high-quality cobalt glaze. this exceptionally well-preserved piece is 
a prime example of the pinnacle of Chinese porcelain production and high-fire glazes. 
Marked on the bottom in cobalt underpainting: Da Qing Qien-long nien zhi.
140 000 Kč  5 835 eUr

235
modrobÍlÝ TalÍŘ
Čína, období Kchang-si (1662 - 1722).  
Průměr 28,8 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. V kruhové kartuši motivy hrajících si čínských 
dětí, okraje zdobí žánrové scény komponované do kartuší tvaru mraku.  
Značeno: ta Čching kchang-si nen c’.
a BlUe anD WHiTe DiSH
china, Kangxi six-character mark in underglaze blue within a double circle and of the 
period (1662 - 1722). Diameter 28,8 cm.
Porcelain with cobalt underglaze.  
Underglaze six character mark: Da Qing kangxi Nian Zhi.
85 000 Kč  3 540 eUr
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238

238
HlUboKÁ mÍSa S KaNEloVaNÝm oKraJEm
Čína, období Kchang-si (1662 - 1722). Průměr 21 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. signováno znakem holuba. 
tato mísa představuje typickou ukázku porcelánových prací z konce 
17. století, kdy se keramici stále výrazněji odklání od přechodného 
stylu, do té doby dominantního, a zaměřují se na jednoduché rostlinné 
motivy a ornamenty, které se ve stejném období výrazně uplatnily 
i na polychromně zdobených výrobcích. Malíři porcelánu nechávají 
vyniknout jasně bílému subtilnímu porcelánovému střepu, který zdobí 
skalky s fantaskně pojatou flórou.
a BlUe anD WHiTe BoWl
china, Kangxi period (1662 - 1722). Diameter 21 cm.
a kangxi period blue and white porcelain bowl with blossoming 
peonies, pomegranates, and plum trees. Marked with a pigeon mark.
44 000 Kč  1 835 eUr

239
PÁr miSEK
Čína, polovina 17. století. Průměr 11 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Zdobeno prolamovaným 
dekorem a medailony s motivy květin a ideálních krajin.
a Pair oF BlUe anD WHiTe reTicUlaTeD BoWlS
china, mid-17th century. Diameter 11 cm.
Porcelain with cobalt underpainting depicting cartouches painted with 
flowers and natural scenes.
36 000 Kč  1 500 eUr

240
modrobÍlÝ ŠÁlEK
Čína, období Kchang-si (1662 - 1722). Průměr 12 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Zdobeno motivy kulturních 
symbolů, pivoněk a nekonečných svastik.  
Značeno symbolem drahokamu.
a BlUe anD WHiTe BoWl
china, Kangxi period (1662 - 1722). Diameter 12 cm.
Porcelain with cobalt underpainting.  
Marked with the symbol for precious stones.
28 000 Kč  1 165 eUr

241
PÁr ŠÁlKŮ Na ČaJ
Čína, kolem 1700. Průměr 8,3 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. V kartuších tvaru okvětí lotosu 
motivy čínských polních květů, vnitřek šálku zdoben dekorem slivoní 
a pivoněk. Značeno na dně listem artemisie.
a Pair oF BlUe anD WHiTe BoWlS
china, ca. 1700, Diameter 8.3 cm
Porcelain with cobalt underglaze.  
Marked on the underside with an artemesia leaf.
12 000 Kč  500 eUr
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242
ZÁSobNicE Na ČaJoVÉ lÍSTKY
Čína, kolem 1700. Výška 25,5 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, víčko z tvrdého dřeva zdobené 
prořezávaným dekorem rozvilin s lotosy. Nádoba nese motiv literátů 
v ideální krajině s horami a vodním tokem.
a BlUe anD WHiTe Porcelain liDDeD Jar
china, around 1700. Height 25.5 cm.
Porcelain with cobalt underglaze, carved and pierced dark wood cover. 
Painted with a village in a mountain landscape.
75 000 Kč  3 125 eUr

243
modrobÍlÁ ZÁSobNicE
Čína, 18. století. Výška 19 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, víčko z tvrdého dřeva 
zdobené prořezávaným dekorem rozvilin s lotosy. Zásobnice je 
dekorována kartušemi s kulturními předměty, obklopenými ledovou 
tříští se slivoňovými květy.
a BlUe anD WHiTe liDDeD Jar
china, 18th century. Height 19 cm.
Carved and pierced hard wood cover. 
24 000 Kč  1 000 eUr
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244
ZÁSobNicE S VÍKEm
Čína, poslední třetina 17. století. Výška 46 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, mosazná evropská montáž. 
kulovité tělo zásobnice je zdobené motivy literátů se sluhy v ideální 
krajině a doplněné rozvilinami s květy a krajinami se skalisky.
a BlUe anD WHiTe liDDeD Jar
china, last third of the 17th century. Height 46 cm.
Porcelain with cobalt underpainting, European brass mountings. the 
rounded body of the vessel is decorated with literary motifs featuring 
servants in an idealized landscape, with tendrils, flowers and rocky 
landscapes.
65 000 Kč  2 710 eUr

245
VÁZa TYPU mEiPiNG
Čína, počátek 18. století. Výška 34 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Malovaný dekor vykuřovadel 
a váz s chryzantémami, doplněný jemným florálním ornamentem 
u hrdla. Značeno na dně: ta čching kchang-si nien c´.
a BlUe anD WHiTe cHrYSanTHemUm meiPinG
china, Kangxi six-character mark in underglaze blue within a double 
circle and of the period (1662 - 1722). Height 34 cm.
Porcelain with cobalt underpainting depicting censers and vases with 
chrysanthemums, interspersed with floral ornaments around the 
neck. Marked on the base: Da Qing kangxi nien zhi.
44 000 Kč  1 835 eUr

246
laHVicE S dloUHÝm HrdlEm
Čína, 19. století. Výška 30 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou.  
Malovaný motiv dvorních dam se sluhy v krajině se slivoní.  
Na dně značeno kobaltem po polevou: kchang-si nien c´.
a BlUe anD WHiTe BoTTle VaSe
china, 19th century. Height 30 cm.
Porcelain with cobalt underpainting depicting court ladies with 
servants amongst plum trees. Marked on the bottom: kangxi nien zhi.
19 000 Kč  790 eUr
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247
HlUboKÁ KUlaTÁ mÍSa
Čína, 2. polovina 18. století. Průměr 23 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, 
emaily a zlatem na polevě. Dřevěný podstavec 
s prolamováním ve tvaru rozvilin. Mísa je 
zdobena dvěma kartušemi s motivy dvorních 
dam se sluhy v krajině s balustrádou, 
obklopenými rozvilinami s lotosy.
a Famille-roSe BoWl
china, second half of the 18th century. 
Diameter 23 cm.
Porcelain with cobalt underpainting, enamel 
and gold overpainting. Wood base carved to 
resemble vines. Finely decorated with scenes 
of ladies in a garden surrounded by lotus 
vines.
30 000 Kč  1 250 eUr

248
dÓZa TVarU SliVoŇoVÉHo oKVĚTÍ
Čína, 19. století. Průměr 13,5 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou 
a emaily v barevné škále wucai na polevě, 
dřevěný podstavec. Zdobeno na víku  
i po stranách motivem draků hrajících  
si s perlou v mracích nad vlnami. Značeno 
kobaltem pod polevou: ta Min Wan-li nien c´.
a WUcai PlUm BloSSom-SHaPeD liDDeD 
BoX
china, Wanli six-character mark in 
underglaze blue within a double circle, 19th 
century. Diameter 13.5 cm.
Porcelain with cobalt underglaze and wucai 
enamel decoration, wood stand. Marked in 
cobalt underglaze: Dan Min Wanli nien zhi.
24 000 Kč  1 000 eUr

249
miNiaTUrNÍ VYKUŘoVadlo arcHaicKÉHo 
TVarU riTUÁlNÍ NÁdobY TiNG
Čína, 19. století. Výška 8 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou 
a emaily barevné škály wucai.  
Námět draků s perlou v mracích.  
Značeno na podední: ta Ming Wan-li nien c´.
a WUcai cenSer
china, Wanli six-character mark in 
underglaze blue within a single circle,  
19th century. Height 8 cm.
Porcelain with cobalt underpainting and wucai 
enamel overpainting featuring dragons with 
pearls in the clouds.  
Marked on the foot: Da Min Wanli nien zhi.
18 000 Kč  750 eUr
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250
dVoJicE NESmrTElNÝcH PŘEdSTaVUJÍcÍ JEdNoTU a HarmoNii
Čína, 2. polovina 18. století. Výška 19,5 cm.
Porcelán, malba emaily na polevě. Dva nesmrtelní jednoty a harmonie (che-che er-sien) jsou 
zpodobněni jako mladí, usmívající se hoši, z nichž jeden drží v ruce vázu (pching) a druhý 
misku (che).
a Famille-roSe HeHe erXian GroUP
china, 2nd half of the 18th century. Height 19.5 cm.
Porcelain with enamel overpainting. the two immortals of harmony and union.
19 000 Kč  790 eUr

251
mĚSÍČNÍ lÁHEV S PlaSTicKÝmi lVÍČKY  
Na HrdlE
Čína, 19. století. Výška 35,5 cm.
Porcelán, malba emaily na polevě. V protilehlých 
kruhových kartuších motivy dvořana hrajícího  
na citeru dvěma dámám u domovní branky 
a dvořana na vozíku vyznávajícího lásku své 
vyvolené pod jejím oknem.
a moon FlaSK WiTH lion-SHaPeD HanDleS
china, 19th century. Height 35.5 cm.
18 000 Kč  750 eUr

252 
SEdÍcÍ JElÍNEK
Čína, 19. století. Výška 19 cm.
kamenina krytá červenavou polevou, doplněno 
dřevěným parožím.
a coPPer reD-GlaZeD FiGUre  
oF a SeaTeD Deer
china, 19th century. Height 19 cm.
18 000 Kč  750 eUr
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253

254

255

256

253
HlUboKÁ miSKa
Čína, období Kchang-si, poslední třetina 17. století. Průměr 17,5 cm.
Porcelán šedavého střepu. trojbarevná sancai, žluto-zeleno-hnědá 
žíhaná poleva odkazuje ke starším předlohám.
a Sancai BoWl
china, Kangxi period (1662 - 1722). Diameter 17.5 cm.
25 000 Kč  1 040 eUr

254
ČTYŘboKÁ cESToVNÍ laHVicE
Čína, počátek 18. století. Výška 15 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. V kartuších tvaru vějíře motivy 
skalky s chryzantémami. tato malá cestovní lahvička na čaj, někdy 
užívaná též pro vodu, nese typickou dekoraci pozdní doby kchang-si, 
kdy se do produkce porcelánů v Číně stále více promítají požadavky 
zahraničních zákazníků. Porcelánové manufaktury kopírují především 
tvary evropských nádob, neváhají si však vypomoci i japonským stylem 
výzdoby, neboť japonský porcelán se stal důležitým inspiračním 
zdrojem právě na počátku 18. století při výzdobě polychromního 
porcelánu.
a FoUr-SiDeD Porcelain TraVel WaTer BoTTle
china, Kangxi period, early 18th century. Height 15 cm.
Porcelain with cobalt underpainting.
30 000 Kč  1 250 eUr

255
PoHÁrEK Na mlÉKo
Čína, 1780 – 1800. Výška 14 cm.
Porcelán, malba zlatem a emaily na polevě. Nádoba se zakřiveným 
ouškem a rozšířeným okrajem s nálevkou nese v kartuši motiv dvou 
krasavic a dvou elegánů při hostině v zahradě. Okolo kartuše se 
nacházejí kosočtverečné mřížky a medailony s krajinnými výjevy.
a Porcelain milK PiTcHer
china, 1780 - 1800. Height 14 cm.
Porcelain with gold and enamel overpainting. the pitcher has a curved 
handle and flared edge, and bears a cartouche featured two elegant 
couples at a feast in a garden. the cartouches are surrounded by 
latticework and medallions with landscapes.
16 000 Kč  665 eUr

256
miSKa TYPU WaN
Čína, polovina 18. století. Průměr 15 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, parciální hnědá poleva, 
evropská stříbrná montáž. Motivy skalky se slivoní a králíkem jsou 
obklopené rozvilinami stylizovaných lotosů.  
Na dně signováno listem artemisie.
a caFe-aU-laiT-GlaZeD BlUe anD WHiTe BoWl
china, mid-18th century. Diameter 15 cm.
European silver fittings. signed on the bottom with an artemesia leaf.
15 000 Kč  625 eUr

102_123_PORCELAN_Asiatika_4k.indd   117 4/4/12   2:03 PM



118

arcimboldo   asiatika   KeramiKa a Porcelán

257

258

259

260

257
KUlaTÁ  mĚlKÁ mÍSa
Čína, období Kchang-si  
(1662 - 1722). Průměr 30,5 cm.
Porcelán, malba emaily famille 
verte na polevě. Mísa nese dekor 
ve stylu malby květin a ptáků, 
který je doplněn elipsovitými 
kartušemi s vodními živočichy.
a Famille-VerTe DiSH
china, Kangxi period  
(1662 - 1722). Diameter 30.5 cm.
Porcelain with famille verte 
overpainting. Decorated with 
a depiction of a bird of paradise 
sitting on a branch and elliptical 
cartouches with water creatures.
72 000 Kč  3 000 eUr

258
TEriNa S VÍKEm
Čína, období Tao-kuang  
(1821 - 1850). Průměr 19 cm.
Porcelán, malba emaily růžové 
skupiny na polevě. tělo teriny 
zdobí motivy chryzantém 
a pivoněk s motýlem, po stranách 
malá ouška a na víku úchyt 
v podobě lvíčka.
a Famille-roSe TUreen anD 
coVer
china, Daoguang period  
(1821 - 1850). Diameter 19 cm.
Porcelain with famille rose 
enamel overpainting. the body is 
decorated with chrysanthemums 
and peonies with butterflies and 
the lid with a small handle in the 
shape of a lion.
14 000 Kč  585 eUr

259
VÁZa S broSKVoNĚmi
Čína, 19. století. Výška 33 cm.
Porcelán, malba emaily  
na polevě. Váza je opatřená 
výrazným motivem broskvoní 
s květy a plody s jemně 
malovanými detaily. Na dně 
značena v pečetním písmu 
kobaltem pod polevou:  
ta Čching Čchien-lung nien c´.
a Famille-roSe nine PeacHeS 
BoTTle VaSe, TianQiUPinG
china, Qianlong seal mark in 
underglaze blue, 19th century. 
Height 33 cm.
Porcelain with enamel 
overpainting. the bulbous body 
and long neck are decorated with 
peach trees and peach blossoms.
55 000 Kč  2 290 eUr

260
NÁdoba Na ŠTĚTcE
Čína, kolem 1730. Výška 17,3 cm.
Porcelán zdobený krakelovanou 
tyrkysovou polevou. Celoobvodový 
reliéfní dekor pětiprstých draků 
ve vodní tříšti. Na dně značeno:  
ta Čching Jungčeng nen c‘.
an UnUSUal TUrQUoiSe-
GlaZeD DraGon BrUSHPoT
china, Yongzheng incised seal 
mark and of the period  
(1723 - 1735). Height 17.3 cm.
38 000 Kč  1 585 eUr
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262

263

261
VElKÉ aKVÁriUm S dŘEVĚNÝm SToJaNEm
Čína, 1. polovina 19. století. Průměr 45 cm.
Porcelán, malba emaily na polevě, původní 
podstavec z tvrdého dřeva. Velké kruhové 
akvárium s motivem draků s plameny 
v mracích a geometrickým pásem rozvilin 
s kartušemi tvaru hlavice žezla žu-i.
a larGe FiSHBoWl WiTH WooD STanD
china, first half of the 19th century. 
Diameter 45 cm
Porcelain with enamel overpainting, original 
hardwood stand.
80 000 Kč  3 335 eUr

262
olTÁŘNÍ NÁdoba dENG
Čína, pozdní dynastie Čching,  
konec 19. století. Výška 21 cm.
Porcelán, malba zlatem na polevě. 
Dekorováno zlatými draky s plameny  
na modré kobaltové polevě a malým 
plastickým lvíčkem na víčku. apokryfně 
značeno červenou barvou na polevě:  
ta Čching kchang-si nien c´.
a GilT-DecoraTeD BlUe-GroUnD 
WarminG VeSSel
china, Kangxi six-character mark in 
underglaze red, Guangxu period  
(1875 - 1908). Height 21 cm.
Porcelain with gold overpainting depicting 
flaming dragons on a cobalt blue glaze and 
small lions on the lod.
45 000 Kč  1 875 eUr

263
VÁZa S dloUHÝm HrdlEm
Čína, 20. století. Výška 24 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. 
Hrdlo vázy, zakončené plodem lotosu, 
je dekorováno pivoňkami a rozvilinami. 
Baňaté tělo s pěti otvory nese motivy draků 
s květinami.
a BlUe anD WHiTe lonG-necKeD VaSe
china, 20th century. Height 24 cm.
Porcelain with cobalt underpainting. the 
neck of the vase, which is finished in the 
form of a lotus flower, is decorated with 
peonies and tendrils. the bulbous body with 
five openings features dragons with flowers.
15 000 Kč  625 eUr
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267

268

266

265

264
VElKÁ VÁZa S draKY
Čína, poslední čtvrtina 19. století. 
Výška 45 cm.
keramika s jemně krakelovanou béžovou 
polevou, dřevěný podstavec. Plastický 
dekor hnědých čtyřprstých draků s perlou, 
slivoňových větviček a jeřába.
a larGe DraGon VaSe
china, last quarter of the 19th century. 
Height 45 cm.
Ceramic with fi ne beige crackle glaze and 
a wood base, decorated with applied four-
toed dragons with pearls, plum blossoms and 
cranes.
18 000 Kč  750 eUr

265
SErVÍroVacÍ SoUPraVa
Čína, 20. století. Šířka 28 cm.
Porcelán, malba emaily na polevě. servis je 
složen z mělkých misek různých tvarů, které 
dohromady tvoří čtverec. Zdobeno motivem 
krasavic v krajině a čínských dětských sluhů.
a SeT oF Porcelain SerVinG DiSHeS
china, 20th century. Width 28 cm.
Porcelain with enamel overpainting. the set 
consists of nine dishes of various shapes 
which together form a square.
11 000 Kč  460 eUr

266
dVorSKÝ HodNoSTÁŘ S maNŽElKoU
Čína, 2. polovina 18. století. Výška 14,7 cm.
Porcelán krytý seladonovou a kobaltovou 
polevou.
a celaDon anD BlUe-GlaZeD GroUP 
oF a coUrT DiGniTarY anD HiS WiFe
china, 18th century. Height 14.7 cm.
12 000 Kč  500 eUr

267
VÝrobcE GraNÁTŮ
Čína, 50. léta 20. století. Výška 21 cm.
Porcelán, barevné glazury.
a FiGUre oF a GrenaDe maKer
china, 1950s. Height 21 cm.
Porcelain with colored glazes.
12 000 Kč  500 eUr

268
KolEKcE 14Ti miNiaTUrNÍcH FiGUrEK
Čína, konec 19. století.
Hrnčina hnědavé barvy. soubor 14ti fi gurek 
v podobě obchodníků, řemeslníků, starců, 
pasáčků buvolů a lodic.
a collecTion oF 14 claY FiGUreS
china, c. 1900.
a collection of 14 brown clay fi gurines 
of shopkeepers, craftsmen, old people, 
shepherds and boatmen.
12 000 Kč  500 eUr
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269
PÁroVÉ ZÁSobNicE S VÍKEm
Japonsko, arita, 1720 – 1750. Výška 41 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, emaily a zlatem na polevě, mosazná evropská motáž. 
Zásobnice jsou zdobené motivy verandy s pivoňkami a prolamovaným geometrickým dekorem.
a Pair oF ariTa liDDeD JarS
Japan, arita, 1720 - 1750. Height 41 cm.
Porcelain with cobalt underpainting, enamel and gold overpainting. European gilt-bronze 
mounting. 
Decorated with painted fl ower motifs.
160 000 Kč  6 665 eUr
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273

270
mĚlKÝ TalÍŘ
Japonsko, arita, 1710 – 1740. 
Průměr 21 cm.
Porcelán, malba kobaltem 
pod polevou, emaily a zlatem 
na polevě. Motiv čínských karafi átů 
ve váze a kosočtverečné mřížky 
s rozvilinami. Na dně signováno 
apokryfně čínskou érou Čcheng-
chua.
aN aRita DisH
Japan, chenghua six-character 
mark, 1710 - 1740. 
Diameter 21 cm.
Porcelain, cobalt underpainting, 
enamel and gold overpainting. 
signed on the bottom with the 
apocryphal Chinese era Chenghua.
15 000 Kč  625 eUr

271
VÁZa baŇaTÉHo TĚla
Japonsko, 2. polovina 19. století. 
Výška 21 cm.
kamenina krytá krakelovanou 
seladonovou polevou a opletená 
bambusovými štěpinami. Dlouhé 
silné hrdlo s naznačenými oušky.
a GoUrD-SHaPeD VaSe
Japan, second half of the 19th 
century. Height 21 cm.
stoneware with thick celadon 
crackle glaze and a wicker bamboo 
cover.
9 000 Kč  375 eUr

272
ŠESTiboKÁ VÁZa
Japonsko, 20. století. Výška 27 cm.
Porcelán, malba kobaltem 
pod polevou, parciální kobaltová 
poleva. Váza fl étnového tvaru je 
zdobena motivem fénixů, pavlovnií 
a rozvilin.
a SiX-SiDeD VaSe
china, 20th century. Height 27 cm.
Porcelain with cobalt 
underpainting and partial cobalt 
glazing.
18 000 Kč  750 eUr

273
boHYNĚ KaNNoN SEdÍcÍ 
Na SKÁlE
Kjóto, ve stylu kameniny Sacuma, 
kolem 1900. Výška 44 cm.
kamenina s jemně krakelovanou 
polevou krytou pastózními emaily 
a zlatem. Bohyně je zpodobena 
v královské pozici na skále, 
u roucha pod pravou rukou má 
zavěšený svitek a levou rukou svírá 
hlavu lvíčka karadžiši.
a SaTSUma SeaTeD FiGUre 
oF THe GoDDeSS Kannon on 
a rocK
Kyoto, c. 1900. Height 44 cm.
12 000 Kč  500 eUr
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274
ŠIBA AKIFUMI (*1956)
mao - 2070395
Japonsko, 1995. 259 x 194 cm.
akryl, olej a přírodní barvivo na bavlněném plátně. Šiba akifumi je typickým představitelem tzv. nové malby 80. let v Japonsku. 
Jejím záměrem je působit na smysly vnímatele svou expresivní dekorativností, která je založena na kombinaci tradičních 
malířských postupů a tvarových motivů se současnými technologickými možnostmi malby. tomuto vizuálnímu vyjádření 
napomáhají i velké formáty obrazů. Šiba akifumi působí jako vysokoškolský pedagog a v Japonsku obdržel několik prestižních 
ocenění.
SHIBA AKIFUMI (*1956)
MAO - 2070395
Japan, 1995. 259 x 194 cm.
acrylic, oil and natural pigments on cotton canvas.
55 000 Kč  2 290 EUR
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aUkČnÍ Řád

I.  Obecná ustanovení

Galerie ARCIMBOLDO, s.r.o., se sídlem Praha 
6, Bubeneč, krupkovo náměstí 17/3, PsČ 160 
00, iČO: 28905547  (dále jen „Galerie Arcim-
boldo“), provádí aukci movitých předmětů 
(dále také „Nabízené předměty“ nebo „Draže-
né předměty“) na základě smlouvy o obstarání 
prodeje věci (dále jen „Smlouva o obstarání 
prodeje“ nebo „Smlouva“), uzavřené mezi Ga-
lerií arcimboldo a subjektem, který má zájem 
na zprostředkování aukce a prodeje Nabíze-
ných předmětů (dále jen „ Prodávající“). tyto 
aukce nejsou dražbami ve smyslu zákona č. 
26/2000 sb., o veřejných dražbách.  Galerie ar-
cimboldo jedná na základě smlouvy jako pro-
středník mezi Prodávajícím a subjektem, který 
má zájem předměty nabízené Prodávajícím 
v aukci vydražit a získat tak do vlastnictví (dále 
jen „Dražitel“) a je pověřena Prodávajícím 
k inkasu kupní ceny, aukční přirážky a DPH.  

II.  Garance

1. Prodávající prohlašuje, že je jediným vlastní-
kem jím nabízených předmětů, že na těchto 
neváznou žádné právní vady ani nejsou zatíže-
ny žádným břemenem a že není jakkoliv ome-
zen v právu s nabízenými předměty nakládat 
a převést jejich vlastnictví. 

2. Veškeré informace k předmětům nabízeným 
v aukci jsou poskytovány Galerií arcimboldo 
s přihlédnutím k informacím poskytnutým 
Prodávajícím a po konzultaci s odborníky v da-
ném oboru. informace poskytované Dražiteli 
o jakémkoliv Draženém předmětu písemnou 
formou nebo ústně, včetně informací v ka-
talogu jsou sdělením obdržených informací 
Galerie arcimboldo. Galerie arcimboldo ne-
odpovídá za správnost a úplnost těchto údajů. 
Dražitel má možnost se se všemi Nabízenými 
předměty seznámit před aukcí. V případě, že 
se nemůže předaukční výstavy zúčastnit, může 
si u Nabízených předmětů s vyvolávací cenou 
vyšší než 10.000 kč vyžádat zprávu o stavu 
předmětu včetně případných dalších fotografií. 
tyto zprávy jsou pro Dražitele vyhotoveny bez-
platně.

III. Pravidla a průběh aukce

1. Vyvolávací ceny jsou uvedeny v katalogu a ne-
zahrnují aukční přirážku a DPH.

2. aukce se může účastnit každý, kdo dosáhl 
věku 18ti let a před aukcí se řádně zaregistru-
je. k registraci je zapotřebí prokázat se plat-
ným občanským průkazem, nebo cestovním 
pasem. Registrovaný účastník aukce se stává 
Dražitelem a je mu přiděleno dražební číslo.

3. aukce se lze účastnit i v zastoupení, a to na 
základě písemné plné moci, která obsahuje 
určité označení zmocnitele, zmocněnce, Dra-
ženého předmětu, finanční limit, za který je 
zmocnitel ochoten předmět zakoupit (tento li-
mit nezahrnuje aukční přirážku a DPH), datum 
a podpis zmocnitele a prohlášení zmocněnce 
že plnou moc přijímá s jeho podpisem.  

4. aukce předmětů s vyvolávací cenou nad 15.000 
kč se může Dražitel zúčastnit také prostřed-
nictvím aukce po telefonu. Pro registraci k této 
formě aukce slouží stejný formulář jako pro 
aukce s písemným limitem – ve formuláři Dra-
žitel označí, že jde o aukci po telefonu a uvede 
své telefonní číslo. 

5. Formulář pro registraci na aukci v zastoupení 
je k dispozici na konci aukčního katalogu a na 
internetových stránkách Galerie arcimboldo 
(www.arcimboldo.cz). Vyplněný formulář s pl-
nou mocí pro aukci s písemným limitem nebo 
aukci po telefonu včetně kopie první strany 
občanského průkazu nebo pasu musí být do-
ručen Galerii arcimboldo nejpozději 48 hodin 
před začátkem aukce.

6. Galerie arcimboldo si vyhrazuje právo vyžádat 
si od dražitelů bankovní garanci od banky se 
sídlem na území České republiky, či složení zá-
lohy, až do výše  vyvolávací ceny. O tomto je Ga-
lerií arcimboldo Dražitel informován v katalogu 
aukce, na webových stránkách Galerie arcim-
boldo, či jiným vhodným způsobem. V případě, 
že Dražitel nesloží zálohu v požadované výši, ač 
k tomu byl vyzván či vhodným způsobem upo-
zorněn, Galerie arcimboldo si vyhrazuje právo 
Dražiteli neumožnit účast na aukci.

7. Dražené předměty jsou označeny a popsány 
včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací 
ceny) v aukčním katalogu a na internetových 
stránkách Galerie arcimboldo  
(www.arcimboldo.cz). Dražené předměty  
budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu.

8. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená 
Galerií arcimboldo vedením aukce (dále jen 
„Licitátor“). Po vyvolání položky (Draženého 
předmětu) mohou Dražitelé činit příhozy 
viditelným zvednutím dražebního čísla, které 
obdrželi při registraci. aukce Draženého před-
mětu se koná, pokud Dražitelé činí příhozy. 
aby mohl být považován za platný, musí být 
příhoz učiněn ve výši stanovené níže. 

 stanovené minimální výše příhozů:
 a) 500,- kč, činí-li okamžitá aukční cena méně 

než 10.000 kč;
 b) 1.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena ale-

spoň 10.000 kč, ale méně než 50.000 kč;
 c) 5.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena ale-

spoň 50.000 kč, ale méně než 100.000 kč;
 d) 10.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena 

alespoň 100.000 kč, ale méně než 500.000 kč;
 e) 50.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena 

alespoň 500.000 kč, ale méně než 1.000.000 kč;
 f) 100.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena 

alespoň 1.000.000 kč, ale méně než 10.000.000 
kč;

 g) 500.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena 
10.000.000 kč a více;  
kde okamžitou aukční cenou se rozumí nejvyš-
ší dosažená výše příhozu v aukci předtím, než 
je aukce ukončena.  

9. Učiněním příhozu se Dražitel neodvolatelně 
zavazuje Dražený předmět koupit za cenu, 
která dosahuje výše součtu okamžité aukční 
ceny, jím učiněného příhozu a aukční přirážky 
včetně DPH. 

IV.  Ceny a platební podmínky

1. Dražený předmět je prodán Dražiteli, který 
učinil nejvyšší příhoz (dále jen „Vydražitel“), 
tedy dochází k uzavření kupní smlouvy. Právo 
na vydání vydražené věci vzniká Vydražiteli 
po zaplacení ceny vydraženého předmětu 
a aukční přirážky včetně DPH (dále jen „Cel-
ková dlužná částka“) Galerii arcimboldo. 
V případě, že Vydražitel složil zálohu dle čl. 
iii. odst. 6 tohoto aukčního řádu, započítá se 
tato záloha na úhradu Celkové dlužné částky 
a případných dalších závazků Vydražitele za 
Galerii arcimboldo. V případě, že Vydražitel 
v rozporu s tímto aukčním řádem nezaplatí 
z jakéhokoli důvodu  Celkovou dlužnou část-
ku, může Galerie arcimboldo neprodleně od 
prodeje odstoupit s účinky ke dni odstoupení 
a v takovém případě vzniká Galerii arcimboldo 
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši od-
povídající složené záloze. Nárok na náhradu 
nákladů aukce, ve které byl Dražený předmět 
nabízen, vzniklé škody či ušlého zisku Galerie 
arcimboldo v plné výši tímto zůstává nedotčen. 

2. aukce je vedena v českých korunách. Galerie 
arcimboldo může dle svého uvážení při aukci 
Dražitele informovat o okamžité aukční ceně, 
minimální výši příhozu, vyvolávací ceně apod. 
i v měně jiné, zpravidla EUR. taková informace 
má pouze informativní a nezávazný charakter 
a Galerie arcimboldo za správnost takové 
informace neodpovídá. Galerie arcimboldo se 

zavazuje umožnit Dražiteli zaplacení Celkové 
dlužné částky v českých korunách, EUR či 
UsD. Pro přepočet do měn EUR a UsD bude 
použit aktuální devizový kurs valuta nákup sta-
novený Českou národní bankou v den konání 
aukce. Dražitel nese veškeré bankovní náklady 
spojené s bankovním převodem a konverzí za 
účelem zaplacení Celkové dlužné částky.

3. aukční přirážka včetně DPH činí 24% z ceny 
dosažené v aukci. 

4. Úhrada Celkové dlužné částky může být prove-
dena:

 (a) v hotovosti (u částek nepřevyšujících 
250.000 kč); 

 (b) bankovním  převodem na účet Galerie 
arcimboldo vedený u Raiffeisenbank, Praha 6, 
č.ú.: 4310085001 / 5500;  
(iBaN: CZ5555000000004310085001,  
sWiFt: RZBCCZPP)

 (c) platební kartou Visa / MastERCaRD – 
v tomto případě bude navíc účtován poplatek 
ve výši 3% z Celkové dlužné částky.

5. Veškeré závazky vůči Galerii arcimboldo musí 
být vypořádány do 10 dnů ode dne vydání pro-
dejního dokladu, pokud není písemně dohod-
nuto jinak.  V případě, že je Dražitel v prodlení 
s úhradou Celkové dlužné částky, náleží Galerii 
arcimboldo smluvní pokuta ve výši 0,05% 
z Celkové dlužné částky denně.

6. Na poaukční prodej Dražených předmětů 
se  použijí podmínky stanovené tímto aukčním 
řádem obdobně.

7. Uskladnění vydražených a zaplacených před-
mětů je bezplatné po dobu 10 dní ode dne 
vydražení, pokud není sjednáno jinak. Po uply-
nutí této doby je Dražiteli účtováno skladné ve 
výši 200 kč denně.  

8. Přechod nebezpečí škody na Draženém před-
mětu přechází na Vydražitele okamžikem 
vydražení. Vydražitel bere na vědomí, že po 
ukončení aukce nejsou Dražené předměty kryty 
pojistkou Galerie arcimboldo a pro případ ško-
dy na Draženém předmětu je s tímto srozuměn.

V.  Vývoz do zahraničí

Vývoz některých předmětů do zahraničí a jejich 
dovoz do cizích zemí je právními předpisy ČR, 
EU, mezinárodními smlouvami, či právními 
řády států dovozu regulován a může k němu 
být požadováno získání určitých formálních ná-
ležitostí, mimo jiné např. vývozních a dovozních 
povolení a poplatků které stanoví a posuzuje 
příslušný orgán státní moci dané země. Ga-
lerie arcimboldo ani Prodávající neposkytují 
Vydražiteli, ani žádné třetí straně žádné záruky, 
prohlášení ani nijak neručí za to, zda Dražený 
předmět podléhá vývozním nebo dovozním 
omezením či poplatkům, nebo jakýmkoli dal-
ším omezením, zákazům či požadavkům práv-
ních předpisů ČR, EU, mezinárodních smluv či 
právních řádů států dovozu, které se na takový 
vývoz, resp. dovoz uplatní. Galerie arcimboldo 
výslovně prohlašuje, že neodpovídá za jakouko-
li škodu, ušlý zisk či jakékoliv další nároky, kte-
ré mohou v souvislosti s vývozem či dovozem 
Dražených předmětů Prodávajícímu, Vydražiteli 
či komukoliv jinému vzniknout. 

VI.  Závěrečná ustanovení

tento aukční řád, aukce, prodej uskutečněný 
mezi Prodávajícím a Dražitelem, smlouva 
o obstarání prodeje a všechny záležitosti s tě-
mito související se řídí právním řádem České 
republiky. Galerie arcimboldo, Prodávající 
a Vydražitel či jejich zástupci souhlasí s tím, 
že k urovnání všech případných sporů s těmito 
spojenými jsou příslušné soudy České repub-
liky místně a věcně příslušné dle sídla Galerie 
arcimboldo. 
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I General Provisions

 Galerie ARCIMBOLDO, s.r.o., with its registered of-
fice in Prague 6 - Bubeneč, krupkovo náměstí 17/3, 
postcode 160 00, Company iD No. (iČO): 28905547 
(hereinafter referred to as “Galerie Arcimboldo”), 
conducts auctions of movables (hereinafter also 
referred to as the “Items on Offer” or “Auctioned 
Items”) on the basis of the auction sale agreement 
(hereinafter referred to as the “Sales Agreement” 
or “Agreement“), concluded by and between 
Galerie arcimboldo and the entity which wishes to 
sell the items on Offer at auction (hereinafter re-
ferred to as the “Seller”). Galerie arcimboldo shall 
act under the agreement as the agent between the 
seller and the entity who intends to buy the items 
offered by the seller and thus to gain the ownership 
right to such items (hereinafter referred to as the 
“Bidder”) and is authorised by the seller to collect 
the purchase price, buyer’s commission and Vat.

II Guarantee

1. the seller declares that it is the sole owner of the 
items offered by it, that there are no legal defects 
on these items, they are without any burdens and 
the seller is not limited in any way in its right to 
dispose of the items on offer and to transfer their 
ownership.  

2. all information provided to the Bidder regarding the 
items on Offer in the auction, in writing or orally, is 
based on information provided to Galerie arcimbol-
do by the seller and after consultation with special-
ists in the particular field. While Galerie arcimboldo 
makes every attempt to provide accurate informa-
tion, it is not in any way liable for any errors or 
incompleteness of this information. the Bidder may 
personally familiarize himself with all the items 
prior to the auction at the pre-auction exhibition. if 
the Bidder cannot attend the pre-auction exhibition, 
he or she may request a condition report, including 
other photographs (if available), for items with an 
asking price higher than CZk 10,000. these reports 
are provided to the Bidder free of charge. 

III Rules and Course of the Auction

1. the asking prices are shown in the catalogue and 
do not include the buyer’s commission or Vat.

2. the auction is open to any person who reached the 
age of 18 and who has duly registered before the 
auction. a valid state-issued iD card or passport 
must be presented upon registration. a registered 
participant of the auction becomes a Bidder and is 
allocated an auction number. 

3. it is also possible to bid during the auction via 
absentee bidding through a proxy on the basis of 
a written power of attorney which contains clear 
identification of the principal, the proxy, the auc-
tioned item, the financial limit for which the Bidder 
is willing to purchase this item (this limit does not 
include the buyer’s commission and Vat), date and 
signature of the principal and proxy proving the ac-
ceptance of the power of attorney.  

4. For auction of items with an asking price exceeding 
CZk 15,000, the Bidder may also participate in the 
auction via telephone. the same registration form is 
used for to this type of bidding as for absentee bid-
ding – the Bidder shall indicate that it is a telephone 
bid and specify the telephone number where he can 
be reached during the auction.  Galerie arcimboldo 
shall not accept liability for any failure to contact 
the Bidder nor for any errors or omissions in con-
nection with telephone bidding.

5. the absentee bid registration form is available 
at the back of the auction catalogue and on the 
Galerie arcimboldo website (www.arcimboldo.cz). 
the completed form with power of attorney for the 
auction with a written limit or for telephone bidding, 
including a copy of the data and photo page/side of 
an iD card or passport, must be delivered to Galerie 
arcimboldo no later than 48 hours before the start 
of the auction. 

aUction terms and conditions

6. Galerie arcimboldo reserves the right to require a 
bank guarantee from a banking institution with a 
registered office in the territory of the Czech Repub-
lic or payment of a deposit up to the amount of the 
asking price. Bidders shall be informed about this by 
Galerie arcimboldo in the auction catalogue, on the 
website of Galerie arcimboldo or in another suitable 
way. if the Bidder does not provide the deposit in the 
required amount upon request before the date of the 
auction, Galerie arcimboldo reserves the right to 
forbid the Bidder from participating in the auction. 

7. the auctioned items are labelled and described, 
including specification of the opening bid (asking 
price), in the auction catalogue and on the website 
of Galerie arcimboldo (www.arcimboldo.cz). the 
auctioned items will be auctioned in the sequence 
in which they are specified in the catalogue.

8. the sequence of bids is decided by the person put 
in charge of managing the auction by Galerie ar-
cimboldo (hereinafter referred to as the “Auction-
eer”). after an item (auctioned item) is announced, 
the Bidders may make bids by visibly raising their 
auction number. the auctioned item is being auc-
tioned as long as the bidders are bidding. in order 
to be considered valid, a Bid must be made in the 
increments specified below.  

 the determined minimum bid amounts:
 a) CZk 500 if the current bid is less than CZk 

10.000;
 b) CZk 1,000 if the current bid is at least CZk 10,000 

but less than CZk 50,000;
 c) CZk 5,000 if the current bid is at least CZk 50,000 

but less than CZk 100,000;
 d) CZk 10,000 if the current bid is at least CZk 

100,000, but less than CZk 500,000;
 e) CZk 50,000 if the current bid is at least CZk 

500,000, but less than CZk 1,000,000;
 f) CZk 100,000 if the current bid is at least CZk 

1,000,000 but less than CZk CZk 10,000,000;
 g) CZk 500,000 if the current bid is CZk 10,000,000 

and more;  
where the current bid is understood to be the high-
est bid amount reached in the auction before the 
auction is finished.  

9. By placing a bid, the Bidder undertakes irrevocably 
to buy the auctioned item for the price totalling the 
current bid plus the bid made by the Bidder and the 
buyer’s commission including Vat.  

IV Price and Payment Terms

1. When the auctioned item is sold to the Bidder, a 
purchase contract is automatically concluded with 
the Bidder who made the highest bid (hereinafter 
referred to as the “Buyer”). the auctioned item 
shall be handed over to the Buyer upon payment 
of the hammer price and the buyer’s commission 
including Vat (hereinafter referred to as the “Total 
Amount Due”) to Galerie arcimboldo. if the Buyer 
paid a deposit pursuant to article iii Paragraph 6 of 
these auction Rules, this deposit will be credited to-
wards the total amount Due and other possible lia-
bilities of the Buyer towards Galerie arcimboldo. if, 
contrary to these auction Rules, the Buyer does not 
pay the total amount Due for any reason, Galerie 
arcimboldo has the right to withdraw immediately 
from the sale with the effect as of the day of the 
withdrawal and in such case, Galerie arcimoldo 
shall be entitled to settlement of a contractual 
penalty in the amount corresponding to the deposit 
paid. the right for compensation of the costs of the 
auction in which the auctioned item was offered, 
any damages which have arisen, or loss of profit of 
Galerie arcimboldo remains unaffected.  

2. the official currency of the auction is Czech 
crowns. at its discretion, during the auction, Galerie 
arcimboldo may show the current bid, the mini-
mum bid amount, asking price etc. in other curren-
cies, usually EUR and UsD. such information is for 
orientation purposes only and is not binding, and 
Galerie arcimboldo is not liable for the accuracy of 
such information. Galerie arcimboldo undertakes 

to enable the Buyer to pay the total amount Due 
in Czech crowns, EUR or UsD. For conversion to 
EUR and UsD currencies, the Czech National Bank 
exchange rate valid as of the day of the auction will 
always be used. the Buyer is responsible for all 
bank fees associated with the bank transfer and 
conversion for the purpose of payment of the total 
amount Due. 

3. the buyer’s commission including Vat is equal to 
24% of the hammer price.  

4. the payment of the total amount Due can be made:

 (a) in cash (for amounts not exceeding CZk 250,000 ); 
 (b) by bank transfer to the account of Galerie  

arcimboldo, Raiffeisenbank, Prague 6,  
account number: 4310085001 / 5500  
(iBaN CZ5555000000004310085001,  
sWiFt: RZBCCZPP);

 (c) by Visa / Mastercard – an additional fee in the 
amount of 3% of the total amount Due will be 
charged. 

5. all liabilities towards Galerie arcimboldo must be 
paid within 10 (ten) days from the day on which a 
proof of the sale is issued unless agreed otherwise 
in writing. if the Buyer is in delay with payment of 
the total amount Due, Galerie arcimboldo shall be 
entitled to a contractual penalty in the amount of 
0.05 % of the total due amount per day.

6. the conditions stipulated by these auction Regula-
tions will apply similarly to post-auction sale of the 
auctioned items. 

7. storage of the auctioned and paid items is free of 
charge for a period of 10 (ten) days following the 
auction unless agreed otherwise. after the expira-
tion of this period, the Buyer shall be charged a 
storage fee of CZk 200 per day. 

8. the risk of damage to the auctioned item is trans-
ferred to the Buyer at the moment of sale. the 
Buyer shall take note of the fact that upon comple-
tion of the auction, the auctioned items are no 
longer covered by the insurance policy of Galerie 
arcimboldo and that insurance coverage should 
be arranged at the Buyer’s own expense..  Galerie 
arcimboldo shall not be responsible for damage to 
auctioned items once the auction is over.

V Export Abroad

 Export of some items abroad and their import to a 
foreign country is regulated by the statutory provi-
sions of the Czech Republic, the EU, international 
treaties or legal regulations of the importing state, 
and it may be necessary to fulfil some formal re-
quirement, inter alia, e.g. obtain export and import 
licences and pay fees which are determined and 
assessed by the competent state administrative body 
of the particular country. Neither Galerie arcimboldo 
nor the seller shall provide to the Buyer or any third 
party any guarantees, declarations or warranties as 
to whether the auctioned item is subject to any ex-
port or import restrictions or any other restrictions, 
bans or requirements arising from the statutory pro-
visions of the Czech Republic, the EU, international 
treaties or legal regulations of the importing state 
applied to such export or import. Galerie arcimboldo 
explicitly declares that it is not liable for any damage, 
loss of profit or any other claims that may arise in 
connection with import or export of the auctioned 
items to the seller, the Buyer or any other party.  

VI   Final Provisions

 these auction Regulations, the auction, any sale 
carried out between the seller and the Buyer, the 
sales agreement and all related matters shall be 
governed by the laws of the Czech Republic. Galerie 
arcimboldo, the seller and the Buyer or their repre-
sentatives agree that any possible disputes arising 
hereunder shall fall under the jurisdiction of the 
competent courts of the Czech Republic, competent 
locally and materially according to the registered 
office of Galerie arcimboldo. 
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Name of Bank

Bank address

account number

zmocnitel tímto zplnomocňuje
GalERii aRCiMBOlDO, s.R.O. 
se sídlem krupkovo náměstí 3, 160 00 Praha 6, 
zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským 
obchodním soudem v Praze, oddíl c, vložka 
152299, dne 03.06.2009 
iČo: 28905547, diČ: cz28905547
dále jen „zmocněnec“, 
aby zmocnitele zastupoval při dražbě, kterou 
organizuje zmocněnec, dále jen “dražba”,  
za podmínek uvedených v aukčním řádu, který  
je nedílnou součastí katalogu.
zmocněnec je zmocněn ke všem úkonům,  
které souvisejí se zastupováním zmocnitele  
jako účastníka dražby při dražbě níže uvedených 
předmětů.
zmocnitel tímto prohlašuje, že jsou mu známy 
dražební podmínky, jakož i aukční řád, a bez 
výhrad s nimi souhlasí.

the assignor hereby grants
GalERiE aRCiMBOlDO, s.R.O. 
with its seat at krupkovo náměstí 3,  
160 00 Prague 6, entered into the commercial 
register maintained by the district commercial 
court in Prague, section c,  
entry 152299, as of 03.06.2009 
id no.: 28905547, tax id no.: cz28905547
hereafter, the “Proxy bidder”,
this power of attorney to act on its behalf at the 
auction, organized by the Proxy bidder; hereafter, 
the “auction”, under the conditions set forth in the 
auction terms and conditions, which are an integral 
part of the catalog.  the Proxy bidder is authorized 
to undertake all activities related to representing the 
assignor as a participant in the auction when the 
items listed below are up for auction. 
the assignor hereby declares that they have 
familiarized themselves with the conditions of 
bidding, including the auction terms and conditions, 
and unreservedly endorses them. the assignor 
understands that the Proxy bidder is authorized to 
appoint a representative for themselves. if the  
Proxy bidder shall appoint more representatives,  
the assignor agrees with the fact that each shall  
act separately.

Odešlete na fax. číslo +420 323 601 511
či na email. adresu info@arcimboldo.cz

Místo a datum   Place and Date Podpis   signature

ZMOCNITEL   assiGNOR

Jméno a příjmení

Ulice Obec 

PsČ Země

Datum narození Č. OP/č. pasu

Platnost do Vydal

telefon

Fax e-mail 

 liMitNÍ lÍstEk   aBsENtEE BiD FORM

 DRaŽBa PO tElEFONU   tElEPHONE BiD FORM

Plná moc   bid Form
pro zastupování při dražbě

asiatika   asian WORks OF aRt
29.4.2012 OD 14:00  29tH aPRil 2012 at 2:00PM

NABíDkA   BiDs

Čislo položky   lot Předmět dražby   lot description limitní cena v kč*   top limit in CZk*

*limitní cena nezahrnuje aukční přirážku a DPH
*these limits do not include fees and taxes

send by fax to +420 323 601 511 
or by email to info@arcimboldo.cz

First name and last name

street city 

Postal code country

date of birth id card or Passport number

expiry date issued by

telephone

BANkOVNí INFORMACE   BaNk DEtails

Název banky

adresa banky

Číslo účtu

iBaN sWiFt
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Inspired by the Renaissance wunderkammer of Rudolf II, the Imperial 
kunstkamera of Peter the Great, as well as many other notable 
collections, Kunstkomora presents a carefully curated collection of art, 
antiques and curiosities from every corner of the world spanning more 
than two thousand years. Explore the wonder of cultures both ancient 
and modern… enter the Kunstkomora.

Lázeňská 9 • Prague 1 • Czech Republic • T: +420 246 028 019, +420 603 811 873
E: info@kunstkomora.cz • www.kunstkomora.cz

Tuesday - Saturday / 11:00 - 19:00 or by appointment
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