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Important Information for Non-European Union Citizens (the “Bidder” or “Bidders”)
Wishing to Participate in Auctions of Galerie Arcimboldo (“Arcimboldo”)*

1. 	Auction Conditions and Liability
	By participating in the auction, the Bidder accepts the
Auction Terms and Conditions of Galerie Arcimboldo
(“Arcimboldo”), published in the catalogue and on the
Arcimboldo website. In the event of any discrepancies,
the following provisions shall prevail over the Auction
Terms and Conditions. Every Bidder is personally liable
for bids submitted by him/her.
2.	Registration
	Arcimboldo accepts bids from non-EU citizens only
under the following conditions:
•

The registration form provided by Arcimboldo
must be used for registration. It is available at the
exhibition rooms, published in the catalogue and
downloadable from the Arcimboldo website.

•	Bidders participating in the salesroom must
register with Arcimboldo prior to the start of the
auction.
•	Bidders who wish to submit their bids by
telephone or in writing must register with
Arcimboldo no later than 48 hours prior to the
start of the auction.
•

The registration form must be completed and duly
signed by the Bidder.

•	Copies of the Bidder’s valid passport and valid
credit card (both in the name of the Bidder) must
be enclosed with the registration form.
3. 	Deposit
To secure its claims and those of the vendor,
Arcimboldo requires a Deposit of the amount specified
hereunder from every Bidder (“Deposit”).
3.1 	Deposit for written and telephone bids:
For lots marked in the catalogue with the symbol
“∆” (“Premium Lots”), bids will be accepted only after

3.2	Deposit for Bidders participating in the salesroom:
	If a Bidder wishes to bid in person in the salesroom,
a Deposit of EUR 4,000 must be received prior to
the start of the auction. If a Bidder wishes to bid on
Premium Lots marked with the symbol ∆, a deposit of
EUR 40,000 must be received prior to the start of the
auction.
3.3 The Deposit must be received no later than 24 hours
prior to the start of the auction. If the Deposit is not
received prior to the start of the auction, the Bidder
will not be permitted to participate in the auction.
Payment of the Deposit may be made in cash or
by Visa/Mastercard, PayPal, or bank transfer to the
following account:
	Raiffeisenbank a. s., Prague, Czech Republic
Account number: 4310085001
Bank Code: 5500
SWIFT/BIC: RZBCCZPP
IBAN: CZ5555000000004310085001
Payments must include a note with the Bidder’s name
or Client Number (if known).
4.

Payment for the Auctioned Items
Payment for the auctioned items must be made
according to the Auction Terms and Conditions,
unless otherwise agreed. An additional fee of 3% of
the invoiced sum shall be charged for credit card
payments.

	If a Bidder does not pay within the term of payment
set forth in the Auction Conditions, Arcimboldo shall
be entitled to charge a default interest of 10% p.a.
	Deposits will be applied to the invoiced sum, unless
agreed otherwise. Surplus Deposits will be refunded
to the Bidder after the auction without delay.
	Arcimboldo will release the Auctioned items only once
the full invoiced sum has been paid.

receipt of a Deposit in the amount of EUR 40,000. For
all other lots, bids will be accepted only upon receipt
of a deposit of 30% of the sum of the asking prices
of the lots (as listed in the catalogue) for which the
Bidder wishes to place a bid.

* Please note that the full version of the Auction terms and conditions can be found at the end of our catalogue and on our website.
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禾祺中国艺术品和古董拍卖会非欧盟籍竞买人须知

1.

2.

拍卖条件和责任

5.

竞买人参加拍卖即表示接受禾祺拍卖行（以下简称禾

5.1 书面和电话竞买的保证金：竞买人欲竞拍带有三角符号

带有三角符号拍品的保证金

祺）拍卖会在目录中公示的参拍条件。如果与目录所示

的拍品须提供4万欧元的保证金，方可参加书面或电话

条件相悖，以下列条款为准。在编制本图录的有限时间

竞拍。

内，对图录内所有有关中国画的归属、来源以及年代等

5.2 现场参拍者的保证金参拍者欲竞拍带有三角符号的拍品

信息，我们均力求精确与可靠，但我们并不对这些信息

须提供4万欧元的保证金， 方有资格参加拍卖。保证金

承担任何责任，也不对上拍的这些物品提供担保，也不

必须在拍卖开始前以现金或EC卡或者银行转账方式向

接受申诉。竞买人对其出价承担个人责任。

禾祺拍卖行支付 。

登记

2.1 竞买人希望以电话、书面式参拍，必须在拍卖前至少
48小时向禾祺登记。
2.2 出席拍卖会的竞买人必须在拍卖前向禾祺登记。
2.3 登记必须使用禾祺提供的表格。该表格在预展厅提供、
刊印在目录单中或可从禾祺网站上下载 。

6.

佣金
买受人需支付的包含增值税在内的佣金。提醒买家注
意， 在携带拍品离开欧盟时无法办理退税。

6.1 通过Visa和Master国际信用卡支付应付款, 禾祺会收取
应付款总额3%的附加费。
6.2 拍定物品的付款成功竞拍物品的账单须在拍卖结束后7

2.4 登记须附有竞买人护照和信用卡的复印件。

日内支付。如果买方延迟付款，将按照账单金额收取

2.5 竞买人必须填写登记表并亲笔签名。

10%的违约利息。

3.

为保障禾祺及出品人的权利，禾祺要求竞买人提供保证

6.3 如果买方不付款或不按时付款，禾祺将要求买方继续履

金，若竞买人以电话、书面形式参拍，则必须在拍卖前

行合同。无需通知直接取消合同，并有权直接将该物品

24小时将保证金存入下列账户：

出售或拍卖。

开户银行：Raiffeisenbank a.s., Prague,

6.4 买方保证金将抵销账单金额。多余保证金将在拍卖会后

Czech republic

毫不迟延地返还竞买人。禾祺仅在完全收到账单金额后

结算号：4310085001

才移交拍定物品。

银行代码: 5500
SWIFT CODE（BIC）（银行识别码 ）：RZBCCZPP
IBAN（国际银行账户号码）:
CZ5555000000004310085001
4.

不带三角符号拍品的保证金

4.1 书面和电话竞买的保证金：竞买人须提供希望竞买物品
起拍价的30%的保证金，方可参加书面或电话竞拍。
4.2 现场参拍者的保证金:参拍者须提供4千欧元保证金，
才有资格参加拍卖。保证金必须在拍卖会开始前以现金
或EC卡或者银行转账方式向禾祺拍卖行支付。

注：拍卖条款见拍卖图录尾页或禾祺拍卖行官方网站。
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1
BŮH BOHATSTVÍ KUBÉRA
Tibet nebo Čína, 18. století. Výška 21 cm.
Zlacený bronz. Tibetský bůh bohatství, ikonograficky
totožný s Dhanadou, nebeským králem severní
světové strany, je zde zpodobněn na lvu, svém
typickém jízdním zvířeti. V pravé ruce drží slunečník
a v levé hranostaje, vrhajícího klenoty. Postava
božstva, chráněná pancířem, je umístěna na
podstavci tvaru lotosového květu.
A GILT-BRONZE FIGURE OF KUBERA
Tibeto-chinese, 18th century. Height 21 cm.
The god of wealth portrayed seated on a recumbent
snow lion, holding his gem-spewing mongoose in his
left hand and parasol in his right hand.
铜鎏金俱毗羅像
中国西藏，18世纪早期。高21厘米。
财神右手握宝石猫鼬左手撑一只阳伞坐于一只横卧的雪
狮坐骑上。
220 000 Kč

4

8 800 EUR
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2
UŠNÍŠAVIDŽAJA	
Pekingské dílny, počátek 18. století.
Výška 10 cm.
Zlacený bronz. Ušníšavidžaja tvoří spolu
s buddhou Amitábhou a Bílou Tárou oblíbenou
ikonografickou trojici božstev dlouhého věku.
Proto bývá s Bílou Tárou často spojována.
Má tři obličeje a osm rukou, v nichž obvykle
drží lotos se soškou Amitábhy, dvojitou
vadžru, vázu s nektarem nesmrtelnosti,
luk a šíp.
A GILT-BRONZE FIGURE
OF USHNISHAVIJAYA
Beijing workshops, early 18th century.
Height 10 cm.			
铜鎏金尊胜佛母像
京作，17到18世纪。高10厘米。
120 000 Kč

4 800 EUR

3		
BUDDHA AMITÁJUS S NEKTAREM
NESMRTELNOSTI	
Pekingské dílny, přelom 18. a 19. století.
Výška 10,3 cm.
Zlacený bronz zdobený korály a tyrkysy.
Amitájus, buddha nezměrného věku a jedna
z podob buddhy Amitábhy, patřil
k ikonograficky nejoblíbenějším tématům
pekingských palácovych dílen 17. a 18. století,
vyrábějících buddhistické sochy
pro císařský dvůr, mandžuskou šlechtu
a tibetské duchovenstvo.
A GILT-BRONZE FIGURE
OF BUDDHA AMITAYUS
Beijing workshops, turn of the 19th century.
Height 10.3 cm.			
铜鎏金阿弥陀佛像
京作，18世纪19世纪。高10.3厘米。
80 000 Kč

4		
BÍLÁ TÁRA	
Pekingské dílny, přelom 18. a 19. století.
Výška 11 cm.
Zlacený bronz zdobený korály. Ženský
bódhisattva Bílá Tára, ochránkyně čistoty,
patří spolu s bódhisattvou Avalókitéšvarou,
z jehož slzy se podle legendy zrodila, mezi
božstva Lotosového řádu do družiny buddhy
Amitábhy.

		

A GILT-BRONZE FIGURE
OF THE WHITE TARA
Beijing workshops, turn of the 19th century.
Height 11 cm.			
铜鎏金白度母像
京作，18世纪19世纪。高11厘米。
80 000 Kč

3 200 EUR

3 200 EUR
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5		
REINKARNOVANÝ LAMA	
Tibet, 18. století. 56 x 40,5 cm.
Malba barvami na plátně. Závěsný svitek, brokátová montáž.
Významný hodnostář školy Gelugpa (jeden z dalajlamů či pancenlamů)
sedí na vyvýšeném trůnu obklopen božsvy, světci, siddhy a bódhisattvy,
jako např. Jámantakou, jedním z hlavních jidamů školy Gelug. Hodnostář
drží v jedné ruce lotosový květ s mečem, symbolem moudrosti a hlavním
atributem bódhisattvy Maňdžušrího.
Vytříbená barevnost, jemné linie a elegantní kompozice řadí tuto thangku
mezi kvalitní díla poloviny 18. století.		
A VERY FINE THANGKA OF A REINCARNATED LAMA
Tibet, 18th century. 56 x 40.5 cm.
Colours on canvas. Hanging scroll, brocade mounting.
保存良好的喇嘛转世唐卡
西藏，18世纪。56 x 40.5厘米。
挂轴布面彩画，锦缎装裱。
150 000 Kč

6

6 000 EUR
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6		
ŠESTIRUKÝ MAHAKÁLA	
Mongolsko, přelom 18. a 19. století. 37 x 29 cm.
Malba barvami na plátně. Rámováno.
Kvalitní, jemně propracovaná thangka s obrazem Mahakály.
Mahakála, hrozivá podoba tisícirukého bódhisattvy
milosrdenství Avalókitéšvary, je zde zobrazen se všemi
typickými atributy - sloní kůží přes ramena, bubínkem damaru,
lapací smyčkou a trojzubcem s napíchnutou lebkou. V předním
páru rukou drží sekáček a misku z lebky, naplněnou krví.
Ve zježených vlasech má zapleteného hada.

7		
SÚTRA V DŘEVĚNÝCH DESKÁCH
Tibet, 19. století. 9,5 x 34,5 cm.
A SUTRA MANUSCRIPT WITH WOODEN COVER
Tibet, 19th century. 9.5 x 34.5 cm.
木盒装佛经手稿
西藏，19世纪。9.5x34.5厘米。		
5 000 Kč

200 EUR

A FINE THANGKA OF THE SIX-ARMED MAHAKALA
Mongolia, turn of the 19th century. 37 x 29 cm.
Colours on canvas. Framed.		
精美的六臂大黑天神唐卡
蒙古，18世纪19世纪。37 x 29厘米。
亚光油布彩画。
15 000 Kč

600 EUR
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8
KONVOLUT ČTYŘ THANEK	
Mongolsko, 18. - 19. století.
Malba barvami na plátně. Pasparta.
Kolekce čtyř thanek, které sloužily k výzdobě schránek na amulety,
škapulíře gau.
Trojice božstev dlouhého života - 29 x 25 cm, Bílá Tára - 16,5 x 12,5 cm,
Dharmapála Hajagríva - 17,5 x 14 cm, Mandala - 23 x 22,5 cm.
A GROUP OF FOUR THANGKAS
Mongolia, 18th-19th century.
Colours on canvas. Matted.
A trio of gods of longevity - 29 x 25 cm, The White Tara - 16.5 x 12.5 cm,
Dharmapala Hayagriva - 17.5 x 14 cm, Mandala - 23 x 22.5 cm.
唐卡四幅
蒙古，18世纪19世纪。
亚光油布彩画。
三寿神 ，29×25厘米。白度母像 ，16.5 x 12.5厘米。
护法神哈亚贵瓦像 ，17.5 x 14厘米。曼陀羅 ，23 x 22.5厘米。
16 000 Kč

8

640 EUR
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KONVOLUT PĚTI THANEK	
Mongolsko, 18. - 19. století.
Malba barvami na plátně. Pasparta.
Kolekce pěti thanek, které sloužily k výzdobě schránek na amulety, škapulíře
gau. Bůh bohatství - 20,5 x 15 cm, Buddha Maitréja - 22,5 x 16,5 cm,
Bódhisattva Maňdžušrí - 18 x 13,5 cm, Mongolské božstvo na oslu 19,5 x 15 cm, Bílá Tára - 14,5 x 12,5 cm.
A GROUP OF FIVE THANGKAS
Mongolia, 18th-19th century.
Colours on canvas. Matted.
God of wealth - 20.5 x 15 cm, Buddha Maitreya - 22.5 x 16.5 cm, Bodhisattva
Manjushrí - 18 x 13.5 cm, Mongolian deity riding on a donkey - 19.5 x 15 cm,
White Tara - 14.5 x 12.5 cm.		
唐卡五幅
蒙古，18世纪19世纪。
亚光油布彩画。
财神像 ，20.5 x 15厘米。弥勒佛像 ，22.5 x 16.5厘米。
文殊菩萨 ，18 x 13.5厘米。 骑驴的蒙古神像，19,5 x 15厘米。
白度母 ，14.5 x 12.5厘米。
12 000 Kč

480 EUR
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walter bondy
Walter Bondy (1880 - 1940), česko-

Walter Bondy (1880 - 1940), a Czech-

německý malíř, literární kritik

German painter, literary critic and

a sběratel, pocházel z bohaté

collector, came from the wealthy

průmyslnické rodiny Bondy-Cassier.

Bondy-Cassier family of industrialists.

V letech 1898 - 1903 studoval

From 1898 to 1903 he studied

vídeňskou, poté berlínskou

at the Vienna, Berlin and Munich

a následně mnichovskou akademii

Academies of Art. After graduation

沃尔特·邦迪 (Walter Bondy) (1880

umění. Po studiích odjel do Paříže,

he went to Paris, where he attended

- 1940)，捷克——德国画家、文艺评

kde navštěvoval Académie Colarossi

the Académie Colarossi and was

论家和收藏家，出身于一个富裕的名

a byl významným členem Matissovy

an important member of Matisse

为邦迪卡西尔的实业家家庭。 1898年

školy v Café du Dôme. V tomto

School in the Café du Dôme. During

至1903年间，他先后就学于维也纳、

období se přimkl k trendu malby

this period, he clung to the painting

柏林、慕尼黑美术学院。毕业后，他

dle Renoira a Maneta, později ale

style of Renoir and Manet, but later

去到巴黎，在那里参加了克拉罗希艺

maloval především portréty ve stylu

he painted mainly portraits in the

术学院，成为马蒂斯学派的重要成

avantgardní německé „nové věcnosti“.

style of the avant-garde German

员。在此期间，邦迪沿袭着印象派画

Je zastoupen v galeriích v Kasselu,

“New Objectivity”. He is represented

家雷诺阿和莫奈的绘画风格，而后来

Norimberku, dva obrazy byly

in galleries in Kassel and Nuremberg,

他主要采用先锋派德国“新客观主

i součástí Moderní galerie v Praze.

and two paintings were also part

义”风格创作肖像画。他的作品是德

Díky svému zázemí se věnoval

of the Modern Gallery in Prague.

国卡塞尔、纽伦堡各画廊中的经典，

i sběratelství – sbíral především

Because of Bondy’s background, he

他的两幅画被收藏在布拉格的现代美

africké masky, votivní předměty

also was a collector - his interests

术馆。凭借丰富的绘画背景知识，邦

a čínský porcelán. Roku 1923 vydal

lay primarily in African masks, votive

迪致身于艺术品收藏。他的主要收藏

knihu o porcelánu období Kchang-si,

objects and Chinese porcelain. In

品有非洲面具、祈愿器物和中国瓷

v letech 1927 – 1930 vedl časopis

1923 he published a book on Kangxi

器。1923年，邦迪还出版了一本关于

The Art Auction, který i sám založil.

porcelain, and from 1927 to 1930 he

大清康熙年间瓷器的书，并于1927年

Přestože v dospělosti žil především

was editor-in-chief of the magazine

至1930年间，创办了名为艺术品拍卖

v Paříži a Berlíně, v Praze krátce

The Art Auction, which he himself

的杂志。邦迪大部分时间居住在巴黎

pobýval v polovině 30. let, kdy musel

founded. As an adult Bondy lived

和柏林，30年代中期他来到布拉格，

odejít před postupujícím nacismem

mainly in Paris and Berlin, but Prague

然而德国纳粹的到来迫使他不得不离

z Německa.

was briefly his home in the mid-1930s

开，结束这里的短暂生活。

when he was forced to leave ahead
of approaching Nazism from Germany.
10

Walter Bondy v Saint-Cloud roku 1908.
Sbírka Camille Bertron Bondyové.
Walter Bondy in Saint-Cloud, 1908.
Collection of Camille Bertron Bondy.
沃尔特·邦迪于1908年在法国的圣克
卢。沃尔特·邦迪的第二个妻子Camille
Bertron Bondy私人收藏。

10
PLASTIKA BÓDHISATTVY KUAN-JIN
Dynastie Severní Čchi (550 - 577 n.l.). Výška 28 cm.
Kamenná figura bódhisattvy spočívá na lotosovém podstavci.
Plné tváři dominují přimhouřené oči, rovný nos plynule přecházející
do vysoce klenutého obočí a plné rty s jemným náznakem úsměvu.
Vlasy jsou vyčesány do spirálovitě svinutého uzlu s plasticky
zdobenou korunou. Oděv stylizován do schematicky znázorněné
drapérie sepnuté girlandovitými pásy.
Provenience: sbírka Waltera Bondyho.
A RARE SANDSTONE FIGURE OF GUANYIN
Northern Qi dynasty (550 - 577 AD). Height 28 cm.
Provenance: collection of Walter Bondy.
石刻观音像
南北朝时期北齐王朝（550－577），高28厘米。
来源：画家、收藏家沃尔特·邦迪私人收藏。
280 000 Kč

11 200 EUR

11
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11		
BRONZOVÁ BOJOVÁ ČEPEL „TAO”
Raná dynastie Západní Čou (11. - 10. století př. n. l.). Délka 29 cm.
Bronzová bojová čepel podélného tvaru se vzhůru zakřiveným břitem
a třemi objímkami pro rukojeť. Čepel je po celé délce zdobena motivem
vlnícího se draka se třemi stylizovanými nožkami a tygří hlavou,
vyobrazenou v pohledu shora. Na jedné z úchytek nápis: „Kchangchou” (kníže Kchang). Tento typ zbraně se vyskytoval v pozdním
období dynastie Šang (13. - 11. stol. př. n. l.) a v raném období dynastie
Západní Čou (1045 - 771 př. n. l.). Ranému období Západních Čouů
nasvědčuje typ zvířecího motivu. Zbraň je prakticky identická s čepelí,
nacházející se ve sbírkách Freer Gallery of Art ve Washingtonu, která
je rovněž datována do stejného období.
Literatura: Ma Čcheng-jüan - Čung-kuo čching-tchung-čchi, Šanghaj,
Šanghaj ku-ťi čchu-pan-še, 1988, strana 71 a 72, obr. 7.
Ču Feng-chan - Ku-taj čung-kuo čching-tchung-čchi, Tchien-ťin, Nankchaj ta-süe čchu-pan-še, 1995, strana 270, tab. 4.21.3.

12

AN UNUSUAL BRONZE DAO BLADE
Early Western Zhou dynasty, 11th-10th century BC. Length 29 cm.
Inscription on one mount: Kanghou (Kang prince).
Literature: Ma Chengyuan - Zhongguo qingtongqi, Shanghai,
Shanghai guji chubanshe, 1988, p. 71-72, image 7.
Zhu Fenghan - Gudai zhongguo qingtongqi, Tianjin, Nankai daxue
chubanshe, 1995, p. 270, table 4.21.3.
青铜刀
西周早期，公元前11世纪到10世纪。长29厘米。
题识：康侯，康王子。
出版：此物被记载于1988年上海古籍出版社出版的马承源编写的
《中国青铜器》（71－72页，图7）。
和南开大学出版社1995年出版的朱凤瀚编写的《古代中国青铜器》
（270页）两书中。
80 000 Kč

3 200 EUR
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12		
VYKUŘOVADLO	
17. - 18. století. Průměr 12 cm
Patinovaný bronz. Vykuřovadlo tvaru
archaické nádoby je po stranách
opatřeno dvěma uchy v podobě lvích hlav.
Na dně plastická pečetní značka: „Čeng-te”.
A BRONZE CENSER
17th/18th century. Diameter 12 cm.
Of circular shape, with bulbous body
applied with two lion-head handles to the
sides. Zhengde six-character mark to the
base.
铜香炉
17、18世纪。直径12厘米。
宣德年间制。香炉底有款识。
65 000 Kč

13		
BRONZOVÉ VYKUŘOVADLO	
18. století. Šířka 42 cm.
Vykuřovadlo se dvěma uchy tvaru dračích
hlav. Po stranách plastické aplikace
v podobě dráčků, na základně tvaru
lotosového květu ryté rozviliny s květy.
Na dně značeno.		
A BRONZE DRAGON CENSER
18th century. Width 42 cm.
Marked on the bottom.		
金铜雕铸龙香炉
18世纪，宽42厘米。 底座有款识。
38 000 Kč

1 520 EUR

2 600 EUR

13
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14		
BÓDHISATTVA KUAN-JIN	
Dynastie Ming, přelom 16. a 17. století. Výška 23,5 cm.
Bronz zdobený kombinací zlacení v ohni a zlacení
na lakovém podkladě. Bódhisattva Kuan-jin, čínská
podoba bódhisattvy Avalókitéšvary, sedí v meditační
pozici. Hlavu dekoruje bohatá čelenka, v jejímž
středu se nachází malá postava transcendentního
buddhy Amitábhy.
A PARCEL GILT BRONZE FIGURE OF GUANYIN
Ming dynasty, 16th/17th century. Height 23.5 cm.
The figure seated in dhyanasana wearing long robes
and beaded jewellery, the headdress of tall ornate
form, gilding to the serene face.
铜漆鎏金观音像
明代 （16-17世纪）。高23.5厘米。
有冷金残留，底未封。
75 000 Kč

14

3 000 EUR
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BUDDHA AMITÁJUS
Období Čchien-lung, datováno 1770. Výška 19 cm.
Zlacený bronz. Buddha sedí v lotosové pozici
na podstavci s nápadně tvarovanými rohovými pilíři,
z nějž splývá přehoz zdobený květem o devíti okvětních
plátcích. Ruce má složenyv klíně dlaněmi vzhůru.
Jeho oděv je přiléhavý, s lineárním lemem, dekorovaný
pouze jednoduchými záhyby. Zdobí jej typické šperky,
jako je pětihrotá koruna, náušnice, náhrdelník a náramky.
Na podstavci se nachází rytý nápis: „Uctivě zhotoveno
roku kcheng-ťin v éře Čchien-lung za velkých Čchingů”.

A FINE GILT BRONZE FIGURE OF SEATED AMITAYUS
Qianlong period, dated 1770. Height 19 cm.
The base is carved with the inscription: “Respectfully
created in the year kengjin in the Qianlong era of the
great Qings.“
Provenance: property of an old Czech private collection.
精美的铜鎏金无量寿佛坐像
乾隆年间制，1770年。高19厘米。
捷克私人收藏。
80 000 Kč

3 200 EUR

15

arcimboldo Čínské umění a starožitnosti

16

17

16
VYKUŘOVADLO	
19. století. Výška 17 cm.
Patinovaný bronz tvarovaný do podoby
pukajícího plodu mochyně.
A PHYSALIS-SHAPED
BRONZE CENSER
19th century. Height 17 cm.
铜香炉
19世纪铜香炉，高17厘米。
铜香炉植物种子仿生形状。据称这种种子
中医常用于治疗咳嗽和咽喉疼痛。
12 000 Kč

480 EUR

17		
NÁDOBKA VE TVARU PTÁČKA
NA KOLEČKÁCH
Datováno 1921. Výška 9 cm.
Bronz s parciálním zlacením.
Nápis: „Na oslavu zahájení vlakového
spojení mezi Pekingem a Šuej-jo-anem
1. července 10. roku republiky”.
A BIRD-SHAPED GOLD-SPLASHED
BRONZE VESSEL
Dated 1921. Height 9 cm.
Inscription: “Jingsui tielu tongche jinian
minguo shinian qiyue yiri”.
鸟形镏金青铜器
1921年。高9厘米。
15 000 Kč

16

600 EUR
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DVĚ DEKORATIVNÍ MĚLKÉ MÍSY
Kanton, 18. století. Průměr 37 cm.
Kantonský smalt. V zrcadle tvaru lotosového květu
je vyobrazen pár pávů na skalce s růžemi a lilií,
doplněný na obvodu rozvilinovým dekorem. Rubová
strana zdobena motivem granátových jablíček a květin
čtyř ročních období.
A FINE PAIR OF LARGE FAMILLE ROSE
ENAMEL CHARGERS
Canton, 18th century. Diameter 37 cm.
Painted with two phoenixes on rockwork with roses
and lilies.
孔雀玫瑰花纹精致广东珐琅彩圆 铜 盘一对18世纪。
直径37厘米。
160 000 Kč

6 400 EUR

17

arcimboldo Čínské umění a starožitnosti

19

20

21

19		
PÁR MINIATURNÍCH ŽARDINIÉR
Počátek 20. století. Výška 12 cm.
Cloisonné žardiniéry se stromky a figurami
ptáčků z různobarevných nerostů.

20		
NESMRTELNÁ CHE S KVĚTINOVÝM KOŠEM
Počátek 20. století. Výška 11,5 cm.
Řezba v korálu, dřevěný podstavec
vykládáný cínovým drátkem.		

A PAIR OF MINIATURE CLOISONNÉ, GLASS
AND AGATE JARDINIERES
Early 20th century. Height 12 cm.

A CARVED CORAL FIGURE OF HE WITH
A FLOWER BASKET
Early 20th century. Height 11.5 cm.
Wooden base.		

琉璃以及玛瑙雕花的景泰蓝花盆一对
20世纪早期。高12厘米。
11 000 Kč

440 EUR

红珊瑚手持花篮仙女雕像
20世纪早期。高11.5厘米。
木质底座。
28 000 Kč

1 120 EUR

21
POSTAVA NESMRTELNÉ CHE
Počátek 20. století. Výška 10 cm.
Řezba v korálu, dřevěný podstavec
vykládáný cínovým drátkem. Figura
Che, jediného ženského božstva mezi
Nesmrtelnými, je oděna v roucho s bohatou
draperií. V rukách drží misku s broskvemi,
symbolem nesmrtelnosti.		
A CARVED CORAL FIGURE OF HE
Early 20th century. Height 10 cm.
Carved wooden base.		
珊瑚雕何仙姑雕像
20世纪早期。
高10厘米。木雕底座。
20 000 Kč

18

800 EUR
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22		
VYŘEZÁVANÁ PERLEŤOVÁ LASTURA	
19. století. Výška 20 cm, se stojánkem 35 cm.
Velmi jemná a kvalitní řezba v perleti, provedená v nízkém reliéfu,
zpodobuje narativní scénu s palácem a bojovníky v horské krajině.
Umístěno na mahagonovém stojánku, vyřezávaném
do podoby slivoňových větviček.

23		
FIGURA SEDÍCÍHO LOCHANA	
18. století. Výška 15,5 cm.
Řezba v mastku. Postava lochana je usazena
na podstavci, symbolizujícím oblaka. Na sobě
ma bohatě draperovaný šat, zdobený jemným
rytým dekorem.		

A FINE MOTHER OF PEARL CARVING
Qing dynasty, 19th century. Height 20 cm, with stand 35 cm.
Carved mahogany stand.		

A SOAPSTONE FIGURE OF A SEATED LUOHAN
18th century. Height 15.5 cm.		

清代珍珠母贝浅浮雕 城市 生活场景图摆件，原配老红木梅花桩底座。
高20厘米。
75 000 Kč

清代寿山石圆雕罗汉摆件
18世纪，高15.5厘米		
42 000 Kč

1 680 EUR

3 000 EUR
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LAKOVÝ TÁC S BOHATOU DEKORACÍ	
Značeno Čchien-lung. 32,5 x 32,5 cm.
Řezba v přírodním laku rumělkové barvy na dřevěném
jádře. Výpravná scéna s dvorními dámami, elegány
a sluhy, ve středním plánu loďka s pocestnými a v zadní
linii horský chrám s učenci. Na rubové straně motiv
želvího krunýře posetý čínskými květy.
Značeno císařskou značkou éry Čchien-lung.
A CINNABAR LACQUER SQUARE TRAY
Qianlong mark. 32.5 x 32.5 cm.
精美的红色雕漆方盘
18世纪中期。32.5 x 32.5厘米。
天然朱红色大漆雕刻。乾隆御制款。
100 000 Kč

20

4 000 EUR
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DEKORATIVNÍ ZRCÁTKO
Dynastie Ming a Čching. Délka 26 cm.
Oválné zrcátko ve stříbrné montáži, vykládané polodrahokamy,
z období Čching je zdobeno mingským nefritovým medailonem
s řezaným dekorem v podobě literáta se sluhy u jeskyně
pod borovicí. Držadlo je tvořeno nefritovou sponou na opasek
ve tvaru dráčka z éry dynastie Ming.
A JADE-MOUNTED SILVER HAND MIRROR
Ming dynasty jades and Qing dynasty mounting. Length 26 cm.
The handle is a celadon jade garment hook carved and undercut
on top with a chilong crawling towards the dragon-head hook,
and is attached to a silver mount on the underside. The back of the
mirror is mounted with a large jade oval plaque, carved in relief with
a scholar with attendants underneath a pine tree.
清代镶宝石嵌和田白玉大银镜。老银镜以云蝠八宝为饰，镶各类宝石，
配顶级和田羊脂白玉带钩和瓦子，难得收藏馈赠佳品。高26厘米。
220 000 Kč

8 800 EUR
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26
NEFRITOVÝ MEDAILON
Dynastie Ming. Výška 6 cm,
se stojánkem 10,5 cm.
Bělavý nefrit zdobený rytým a prolamovaným
motivem fénixe.
A WHITISH JADE RECTANGULAR
OPENWORK PHOENIX PLAQUE
Ming dynasty. Height 6 cm,
with stand 10.5 cm.		
明代和田白玉透雕花鸟纹牌。玉牌高6厘米。
38 000 Kč

22

1 520 EUR

27
PŘÍVĚSEK S DRAKY
Dynastie Čching. Délka 7 cm.
Světlezelený nefrit zdobený motivem dračích
hlav a stylizovaných žezel „žu-i”.
A YELLOWISH-CELADON JADE PENDANT
Qing dynasty. Length 7 cm.

		

清代龙纹浅浮雕和田玉牌。长7厘米。
30 000 Kč

1 200 EUR

28
PŘÍVĚSEK S LITERÁTY
Dynastie Čching, c. 1900. Délka 5,8 cm.
Bílý nefrit zdobený jemným mělkým reliéfem,
zpodobujícím dva literáty při stolní hře
pod borovicí.
A WHITE JADE OVAL PENDANT
Qing dynasty, c. 1900. Length 5.8 cm.
２０世纪仙人对弈图和田白玉牌。
配唐代老南红珠子。长5.8厘米。		
38 000 Kč

1 520 EUR
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29
DIVOKÁ HUSA
20. století. Šířka 7,5 cm.
Světlezelený nefrit.
A PALE JADE FIGURE
OF A WILD GOOSE
20th century. Width 7.5 cm.
２０世纪和田白玉鹅圆雕手把
件。宽7.5厘米。		
30 000 Kč

1 200 EUR

30
SPONA NA OPASEK
VE TVARU DRÁČKA
Dynastie Ming. Délka 9 cm.
Světlezelený nefrit.
A PALE JADE DRAGON
BELT HOOK
Ming dynasty. Length 9 cm.
明代 “苍龙教子” 和田青白玉
带钩。
龙头耳部有小残。长9厘米。
40 000 Kč

1 600 EUR

31
KRABIČKA S NEFRITOVÝM
VÍČKEM
Dynastie Čching. Šířka 13,5 cm.
Cloisonné s motivem lotosů
a rozvilin je doplněno nefritovým
víčkem, zdobeným reliéfním
dekorem skalkys chryzantémami
a rozeklané borovice.

32
SPONA NA OPASEK
VE TVARU DRÁČKA
Dynastie Čching. Délka 8,2 cm.
Světlezelený nefrit.

A CLOISONNE ENAMEL BOX
WITH PALE CELADON
JADE-INSET COVER
Qing dynasty. Width 13.5 cm.

清代龙头和田青白玉带钩。
长8.2厘米。		

A PALE JADE DRAGON
BELT HOOK
Qing dynasty. Length 8.2 cm.

38 000 Kč

1 520 EUR

清代景泰蓝盒。盒盖镶嵌清代和
田老玉瓦子。宽13.5厘米。
38 000 Kč

1 520 EUR
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33
JEHLICE DO VLASŮ
Dynastie Čching. Délka 14,5 cm.
Světlý nefrit doplněný korálem.
Jehlice tvaru květu s plastickým
reliéfním vzorem.
A PALE JADE
AND CORAL HAIRPIN
Qing dynasty. Length 14.5 cm.
清代镶宝石和田老玉簪。
长14.5厘米。
20 000 Kč

800 EUR

34
JEHLICE DO VLASŮ
Dynastie Čching. Délka 14,5 cm.
Světlý nefrit doplněný korálem.
Jehlice tvaru květu s plastickým
reliéfním vzorem hlavic
žezla „žu-i”.

35
JEHLICE DO VLASŮ
Dynastie Čching. Délka 16 cm.
Světlý nefrit.
Jehlice tvaru květu s plastickým
reliéfním vzorem hlavic
žezla „žu-i”.

A PALE JADE
AND CORAL HAIRPIN
Qing dynasty. Length 14.5 cm.

A PALE JADE HAIRPIN
Qing dynasty. Length 16 cm.

清代镶宝石和田老玉簪。
长14.5厘米。		
20 000 Kč

24

800 EUR

清代和田老玉簪。长16厘米。
20 000 Kč

800 EUR

36
JEHLICE DO VLASŮ
Dynastie Čching. Délka 11 cm.
Světlý jadeit se zeleným
žilkováním.
A JADEITE HAIRPIN
Qing dynasty. Length 11 cm.
清代老坑冰种翡翠簪。
长11厘米。
38 000 Kč

1 520 EUR

Čínské umění a starožitnosti arcimboldo

37

38

39

40

37
NÁRAMEK
Dynastie Čching, c. 1900.
Průměr 9 cm.
Bělavý nefrit.

38
NÁRAMEK
Dynastie Čching, c. 1900.
Průměr 9 cm.
Zelenohnědý nefrit.

A WHITE JADE BANGLE
Qing dynasty, c. 1900.
Diameter 9 cm.		

A MOTTLED GREEN AND
BROWN JADE BANGLE
Qing dynasty, c. 1900.
Diameter 9 cm.		

老坑冰种翡翠手镯。直径9厘米。
25 000 Kč

1 000 EUR

39
NÁRAMEK
Dynastie Čching. Průměr 8,7 cm.
Světlezelený nefrit.
A PALE JADE BANGLE
Qing dynasty. Diameter 8.7 cm.
明清和田老玉镯。直径8.7厘米。
30 000 Kč

1 200 EUR

40
LUKOSTŘELECKÝ PRSTEN
20. století. Průměr 4 cm.
Světlý nefrit s rytým
kaligrafickým textem.
A PALE JADE ARCHER’S RING
20th century. Diameter 4 cm.
With carved calligraphic text.

老翡翠手镯。直径9厘米。

２０世纪唐诗纹和田玉扳指。
直径4厘米。		

8 000 Kč

30 000 Kč

320 EUR

1 200 EUR
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41		
RODINNÁ DÍLNA NA VÝROBU PAPÍRU	
Severní Čína, 2. polovina 19. století. 12,5 x 16,5 cm.
Malba na slonovině. Výjev ukazuje menší dílnu, kde se několik žen podílí
na výrobě rýžového papíru. V předním plánu je rozveden motiv zahrady
s jezírkem a skalkou, v zadním pak noční obloha s jasným měsícem.
THE FAMILY PAPERMAKING WORKSHOP
Northern China, second half of the 19th century. 12.5 x 16.5 cm.
Painting on ivory. 		
家族造纸作坊图
中国北方，19世纪后半叶。12.5 x 16.5厘米。
象牙绘画。
26 000 Kč

26

1 040 EUR

42		
OPIOVÁ DÝMKA	
Přelom 18. a 19. století. Délka 40,5 cm.
Troubel ze slonové kosti ve tvaru ruky objímá
keramickou hlavičku na opium. Značeno.
AN IVORY OPIUM PIPE
Turn of the 19th century. Length 40.5 cm.
象牙制烟枪
18世纪19世纪。长40.5厘米。		
60 000 Kč

2 400 EUR
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43		
CVRČEK NA ZELNÉ HLÁVCE
Přelom 19. a 20. století. Délka 21,5 cm.
Kolorovaná slonová kost, dřevěný podstavec.
Velmi detailně a precizně provedená řezba ukazuje, že dílo vzniklo
v profesionální řezbářské dílně vysoké umělecké úrovně.

44
CVRČEK NA ZELNÉ HLÁVCE
Kanton, c. 1910. Délka 10 cm.
Kolorovaná slonová kost, původní brokátový stojánek.
Mimořádně precizní řezba zpodobňuje velkého cvrčka
na hlávce zelí.

A POLYCHROMED IVORY BOK CHOY AND CRICKET GROUP
19th/20th century. Length 21.5 cm.
A finely carved ivory model of a large green cricket climbing
on a cabbage.		

A FINE POLYCHROMED IVORY BOK CHOY AND CRICKET GROUP
Canton, c. 1910. Length 10 cm.
A charming small and particularly well carved ivory model of a large
green cricket, climbing on a bok choy. Original brocade stand.

彩色蟋蟀栖息于白菜象牙雕像
19、20世纪。长21.5厘米。

精美的蟋蟀栖息于白菜象牙雕像
广东，1910年。长10厘米。
原装锦缎支架。

48 000 Kč

1 920 EUR

28 000 Kč

1 120 EUR
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45		
FIGURA KRASAVICE S KVĚTINAMI	
Přelom 18. a 19. století. Výška 47 cm.
Polychromovaná slonová kost. Roucho
zdobeno rytými vzory v podobě lotosových
květů s rozvilinami a dalšími geometrickými
i rostlinnými dekory. 		
A POLYCHROMED IVORY FIGURE
OF A BEAUTY WITH FLOWERS
18th/19th century. Height 47 cm.		
彩色象牙雕仕女持花像
18、19世纪。高47厘米。		
40 000 Kč

28

1 600 EUR
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46		
NÁDOBA NA ŠTĚTCE
19. století. Výška 14,5 cm.
Slonovina zdobená prolamovaným motivem
krajiny s architekturou, pocestnými, květinami
a ptáčky. Podstavec nese dekor rozvilin.
A FINELY CARVED IVORY BRUSHPOT
19th century. Height 14.5 cm.
象牙雕笔筒
19世纪。高14.5厘米。
22 000 Kč

880 EUR

47		
NÁDOBA NA ŠTĚTCE
Přelom 19. a 20. století. Výška 10,5 cm.
Řezba ve slonové kosti zpodobuje vybranou
společnost v pavilonku v krajině s borovicemi
a palmami. Podstavec dekorován rozvilinami
a květy pivoněk.		
A CARVED IVORY BRUSHPOT
Turn of the 20th century. Height 10.5 cm.
象骨笔筒
19、20世纪。 高10.5厘米。
清代-民国象骨笔筒，生活场景和花卉纹饰。
18 000 Kč

720 EUR

Čínské umění a starožitnosti arcimboldo
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48		
NÁDOBA NA ŠTĚTCE
Přelom 19. a 20. století. Výška 20 cm.
Bambus zdobený hlubokou reliéfní řezbou,
zpodobující dva chlapce na kapru ve vlnách,
což je symbolem bohatství a prosperity.
A CARVED BAMBOO BRUSHPOT
Turn of the 20th century. Height 20 cm.

50

49
VELKÝ DŘEVĚNÝ TÁC
19. století. Délka 46,5 cm.
Leštěné tvrdé dřevo vyřezávané do podoby
listu.		
A CARVED HARDWOOD TRAY
19th century. Length 46.5 cm.		

竹雕笔筒
20世纪初。高20厘米。

红木托盘
19世纪，长46.5厘米。
清代-民国老红木大托盘。

16 000 Kč

10 000 Kč

640 EUR

400 EUR

50
BÓDHISATTVA KUAN-JIN	
Přelom 18. a 19. století. Výška 31,5 cm.
Leštěné tvrdé dřevo. Kuan-jin drží v levé
ruce svitek a pravou rukou provádí mudru
předávání moudrosti.
A WELL CARVED BOXWOOD FIGURE
OF GUANYIN
Turn of the 19th century. Height 31.5 cm.
硬木刻仕女像
18世纪19世纪。高31.5厘米。
16 000 Kč

640 EUR
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51		
ŽEZLO „ŽU-I” S MOTIVEM HOUBY
NESMRTELNOSTI	
Přelom 18. a 19. století. Délka 44 cm.
Leštěné tvrdé dřevo s plastickou řezbou.
A BOXWOOD RUYI SCEPTER
18th/19th century.. Length 44 cm.
Carved with a motif of mushrooms
of immortality (lingzhi).		
硬木雕刻如意
18、19世纪。长44厘米。
如意上刻有栩栩如生的灵芝。
16 000 Kč

30

640 EUR

52
ŽEZLO„ ŽU-I” S ČÍNSKÝMI LVÍČKY
A PERLOU	
19. století. Délka 41 cm.
Leštěné tvrdé dřevo zdobené jemnou
řezbou.
A BOXWOOD RUYI SCEPTER
19th century. Length 41 cm.
硬木雕刻狮子舞绣球如意
19世纪。长41厘米。		
10 000 Kč

400 EUR
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53
PSACÍ SOUPRAVA S DEDIKACÍ	
Počátek 20. století. Šířka 33 cm.
Leštěné růžové dřevo vykládané stříbrným
drátkem. Jemný dekor růží, travin a ptáčků.
Původní brokátová krabice.
A ROSEWOOD WRITING SET
Early 20th century. Width 33 cm.
Original brocade case.
红木制办公室用品
20世纪，长33厘米。
红木精制办公用品礼盒。镶嵌银丝装饰。
35 000 Kč

1 400 EUR
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54		
PÁR DEKORATIVNÍCH PANELŮ S MODELY VÁZ
19. století. 91 x 22,5 cm každý panel.
Pár dřevěných panelů s plastickými modely
klasických čínských váz, provedenými v laku.
A PAIR OF WOODEN PANELS WITH LACQUER
MODELS OF CHINESE VASES
19th century. 91 x 22.5 cm each.
镶嵌精美中国花瓶的木板屏风一对
19世纪。各91 x 22,5厘米。漆木。
32 000 Kč

1 280 EUR

55		
PÁR ŽIDLÍ	
19. století. Výška 90 cm.
Dvě židle z tvrdého dřeva zdobené
na opěradlech figurálním výjevem a řezbou
v podobě rozvilin.
A PAIR OF CARVED HARDWOOD CHAIRS
19th century. Height 90 cm.
清代红木对椅
清代，高90厘米。
一对清代老红木椅。
20 000 Kč
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56		
OZDOBNÁ ZÁSTĚNA	
19. století. 125 x 92 cm.
Řezba ve tvrdém dřevě je na hlavním panelu doplněna malbou
a kostěnným reliéfním dekorem v podobě horské krajiny s pavilónky,
figurami učenců a válečníků. Nápis: „Hrdina Siang Jü”. Ve spodní části
zástěny se nachází menší panel, zdobený skalkou s pivoňkami.
A BONE INLAID PANEL SCREEN
19th century. Height 125 cm.
Inscription: yingxiong Xiang Yu.
骨雕镶嵌人物风景纹屏风
19世纪。高125厘米。
题词：英雄项羽。
80 000 Kč

3 200 EUR

33

arcimboldo Čínské umění a starožitnosti

57
VELKÝ VLNĚNÝ KOBEREC
19. století. 352 x 278 cm.
Zdobeno rozličným květinovým vzorem modré,
růžové a béžové barvy na světlehnědém podkladě.
A LARGE NINGXIA CARPET
19th century. 352 x 278 cm.
大毛毯
19世纪，352 x 278厘米。		
以各种颜色花卉装饰的大毛毯。
60 000 Kč

34

2 400 EUR
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58		
HEDVÁBNÝ KOBEREC
Pozdní dynastie Čching. 275 x 220 cm.
Na béžovém podkladě motiv pětiprstých draků
s perlou v oblacích, doplněný na obvodu
geometrickým dekorem výrazných barev.
A SILK CARPET WITH DRAGON MOTIF
Late Qing dynasty. 275 x 220 cm.
The beige ground decorated with a group
of five-toed dragons amongst scrolling clouds,
with a geometric patterned border and silk fringe.
纹龙真丝地毯
20世纪。275 x 220厘米。
地毯上绣制了左右对称的几条云龙在云中与火珠嬉
戏的图案。
60 000 Kč

2 400 EUR
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59		
VELKÝ HEDVÁBNÝ PŘEHOZ
Kanton, 18. století. 311 x 247 cm.
Výjimečně kvalitní výšivka hedvábnými nitěmi na hedvábí
smetanové barvy s námětem květin, motýlů a ptáků. Uprostřed
se nachází kulatý medailon s pivoňkou a párem fénixů.
A FINE LARGE EMBROIDERED SILK BED COVER
Canton, 18th century. 311 x 247 cm.
Silk satin with silk embroidery depicting flowers, butterflies
and birds with a central phoenix medallion.
大丝绸挂毯
广东，18世纪， 311 x 247厘米。
18世纪精美丝绸刺绣花鸟图大挂毯。中间饰有牡丹和凤凰纹。
280 000 Kč

11 200 EUR
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HEDVÁBNÝ PŘEHOZ
19. století. 208 x 118 cm.
Výšivka hedvábnými nitěmi
na světleoranžovém hedvábném podkladě
zpodobuje skupinu draků s perlou v oblacích.
AN EMBROIDERED SILK BED COVER
19th century. 208 x 118 cm.
The light orange ground embroidered
with dragons amongst scrolling clouds.
丝绸刺绣床单
19世纪， 208 x 118厘米。
清代丝绸刺绣床单，饰有群龙戏珠图案。
18 000 Kč

38
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61		
ODZNAK ÚŘEDNICKÉ HODNOSTI	
2. polovina 19. století. 28 x 28 cm.
Výšivka zlatými a hedvábnými nitěmi
na hedvábí s motivem divoké husy nad vlnami
v oblacích.
A CIVIL OFFICIAL’S RANK BADGE
Second half of the 19th century. 28 x 28 cm.
Gold and silk thread embroidery on silk
featuring a motif of a wild goose
in the clouds over waves.
清朝文官补子
19世纪后半叶。28 x 28厘米。
金丝绢绣，云中凤凰图案。
8 000 Kč

63

62
ODZNAK ÚŘEDNICKÉ HODNOSTI	
Dynastie Čching. Průměr 31 cm.
Zlaté a hedvábné nitě na hedvábí,
zasazeno do rámu z leštěného dřeva.
A ROUND DRAGON EMBROIDERED
RANK BADGE
Qing dynasty. Diameter 31 cm.
Gold and silk thread embroidery on silk,
polished hardwood frame.		
五爪龙绣花图
20世纪。直径31厘米。
金丝绣制，绢面料，硬木镜框。
9 000 Kč

360 EUR

63
PTÁČCI NA SLIVONI	
20. století. 96 × 37 cm.
Výšivka hedvábnými nitěmi na hedvábí
smetanové barvy zpodobňuje čtveřici ptáčků
na kvetoucí slivoni. Doplněno vyšívaným
nápisem a pečetí.		
A SILK KESI PANEL
20th century. 96 x 37 cm.
The cream ground embroidered with birds
and plum blossoms.		
缂丝质花鸟图
20世纪。96 x 37厘米。
18 000 Kč

720 EUR

320 EUR

39

arcimboldo Čínské umění a starožitnosti

64

65

64
JANG KUEJ-SING (19. - 20. STOLETÍ)
PIVOŇKY
Datováno 1914. 77,5 x 52,5 cm.
Tuš a barvy na hedvábí. Rámováno.
Pečeť: „Jang Kuej-sing jin”. Nápis: „1. června 1914 v T’i-nanu”.
Jang Kuej-sing, malíř a kaligraf výborné techniky a velmi kultivovaného
projevu, provedl bělavé květy technikou bez kontur „mo-ku”, což jim
dodává dojem křehkosti.
YANG GUIXING (19TH - 20TH CENTURY)
PEONIES
Dated 1914. 77.5 x 52.5 cm.
Ink and colours on silk. Framed. Seal: Yang Guixing yin.
Inscription: June 1, 1914 in Jinan.
杨贵星（19世纪－20世纪）
牡丹图
1914年6月1日。 77.5 x 52.5厘米。
镜框设色绢本。
题识：中华民国三年六月一号此赠尼慕慈先生纪念。
款识：杨桂星誌于济南。钤印：杨桂星印。
35 000 Kč

40

1 400 EUR

65		
STAŘEC S CHLAPCEM	
Datováno 1916. 91,5 x 36,5 cm.
Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek, brokátová montáž.
Signováno: „Lan-tching”. Pečeť: „Liao-šuej šeng-žen”.
Nápis: „Suei caj ping-čen čchun-ž´ sie”.
Figurální malba stylově i námětově vycházející ze Šanghajské školy
zpodobuje bělovousého taoistu s chlapcem, který mu nabízí nápoj.
OLD MAN WITH A BOY
Dated 1916. 91.5 × 36.5 cm
Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting.
Signed: Lanting. Seal: Liaoshui shengren.
Inscription: Sui zai bingzhen chunri xie.		
老叟幼童图
1916年作。 91.5 × 36.5厘米。
挂轴设色纸本，锦缎装裱。
款识：兰亭。钤印：辽水生人。
题识：岁在丙辰春日写。
25 000 Kč

1 000 EUR
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66		
DVA LISTY Z ALBA S NÁMĚTEM KRAJINY
Počátek 20. století. 22 x 16 cm každý list.
Malba na hedvábí zachycuje ideální horské
krajiny s řekou, palácem a altány.
TWO ALBUM PAGES
WITH LANDSCAPE PAINTINGS
Early 20th century. 22 x 16 cm each.
Ink and colours on silk.
两幅小幅山水画 － 取自画册插页
20世纪早期。各22 x 16厘米。
设色绢本。
16 000 Kč

640 EUR

67
DVA LISTY Z ALBA S NÁMĚTEM KRAJINY
Počátek 20. století. 24 x 16 cm každý list.
Malba na hedvábí. Obě krajiny odpovídají
duchu, konvencím i námětům literátské
tradice, která je zdánlivě tvořena nahodile
a intuitivně, ve skutečnosti však žádá
koncentraci a pevnou kontrolu malířských
postupů. Na prvním obrázku hledíme
přes vodu na strmý břeh s několika příbytky
a bambusovým porostem, za nímž se tyčí
vrcholky modravých hor. Většinu plochy
druhého obrázku pokrývá strmý svah,
z něhož stéká vodopád. Z úbočí dramaticky
vyrážejí zprohýbané stromy.
TWO ALBUM PAGES
WITH LANDSCAPE PAINTINGS
Early 20th century. 24 x 16 cm each.
Ink and colours on silk.
画集选画两张
20世纪早期。各24x16厘米。
设色绢本。
8 000 Kč

320 EUR
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UČENEC POD VODOPÁDEM	
149 x 64 cm.
Tuš a barvy na papíře.
Závěsný svitek, japonská brokátová montáž.
Velmi kvalitní malba ve stylu „individualistů” počátku
17. století s námětem učence, který se v doprovodu
malého sluhy vydal na procházku k horskému vodopádu.
A SCHOLAR UNDER A WATERFALL
149 x 64 cm.
Ink and colours on paper.
Hanging scroll, Japanese brocade mounting.
赏瀑图
149 x 64厘米。
挂轴设色纸本，日本锦缎装裱。
80 000 Kč
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3 200 EUR
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69
ČCHIOU JING (16. STOLETÍ) - PŘIPSÁNO
ILUSTRACE K ROMÁNU „PUTOVÁNÍ NA ZÁPAD”
27 x 27,5 cm.
Tuš a barvy na papíře. Rámováno.
Pečeť přes levý okraj: „Š’-čou” (Čchiou Jingův pseudonym).
Na dvoře před skalním sídlem je uvázán ke kůlu zajatý mnich Süancang, v bráně stojí dívka – démon. Na pomoc mu přes hory a lesy
uhánějí jeho průvodci, písečný mnich (Ša-seng) a čuník (Ču Pa-ťie),
již očekávaní obránci sídla s napřaženými zbraněmi.

70
ŤIANG I-LIN (19. - 20. STOLETÍ) - PŘIPSÁNO
STAŘEC SE DVĚMA DĚTMI	
23 x 17,5 cm.
Tuš a barvy na hedvábí. Rámováno.

QIU YING (16TH CENTURY) - ATTRIBUTED
ILLUSTRATION FOR THE NOVEL “JOURNEY TO THE WEST”
27 x 27.5 cm.
Ink and colours on paper. Framed.
Seal at the left edge: Shizhou (Qiu Ying’s pseudonym).

江一麟(19末20世纪初)疑似
老叟孩童图
23 x 17.5厘米。镜框设色绢本。

JIANG YILIN (19TH - 20TH CENTURY) - ATTRIBUTED
OLD MAN WITH TWO CHILDREN
23 x 17.5 cm.
Ink and colours on silk. Framed.

6 000 Kč

240 EUR

仇英（16世纪）疑似
西游记插图
27 x 27.5厘米。
镜框设色纸本。钤印：十洲。
18 000 Kč

720 EUR
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LI ŤIE (DYNASTIE ČCHING)
OSMNÁCT ARHATŮ
30,5 x 186 cm.
Tuš a barvy na papíře. Horizontální svitek, papírová montáž.
Signováno v pravém dolním rohu: „Li Ťie sie”.
Pečeť pozitivní: Li.
Pečeť negativní: Ťie.
Na borduře vpravo tři pečetě sběratelů.
Li Ťie pocházel z Fu-ťienu. Byl uznávaným figuralistou a hlásil
se k odkazu Chuang Šena (1687 - po 1768), tzv. jang-čouského
podivína, jenž také pocházel z Fu-ťienu. Výjev na tomto bravurně
malovaném svitku plně odpovídá konvencím dobové
buddhistické malby.
LI JIE (QING DYNASTY)
EIGHTEEN ARHATS
30.5 x 186 cm.
Ink and colours on paper. Horizontal scroll painting, paper mounting.
Signed lower right: Li Jie xie.
Positive seal: Li. Negative seal: Jie.
On the right border are three collector’s seals.
李燦
十八罗汉图
30.5 x 186厘米。横轴设色纸本。款识：李燦写。钤印：李、燦。
以及画作右下方其他三枚收藏章。
120 000 Kč

4 800 EUR

45

arcimboldo Čínské umění a starožitnosti

Vojtěch a Nina Chytilovi.
Vojtech Chytil and his wife Nina.
沃伊捷赫 希提尔和他的妻子妮娜。

ze 73 maleb a bylo tak početnou
sekcí z celkového počtu
236 vystavených předmětů.
Během třetího čínského pobytu Chytil
upevnil své přátelství s Čchi Pajš’em, o němž píše roku 1931 v dopise
svému příteli, architektovi Bedřichovi
Feuersteinovi, že ho Čchi Paj-š’ nazval
svým bratrem a maluje jen pro něj.
V letech 1932 – 1935 Chytil uspořádal
několik dalších výstav
v Brně, Bratislavě, Košicích, Ostravě,
Karlových Varech, a také v Berlíně,

VOJTĚCH CHYTIL

46

Budapešti, Vídni a Londýně.
Zde vystavoval dokonce dvakrát,
a to ve Whitechapel Art Gallery.
První výstava Contemporary Chinese

“A nyní maluje jen pro mne ...”
Čchi Paj-š’, Vojtěch Chytil
a jeho sbírka čínského
moderního umění.

buddhistické umění z Tibetu

Malíř Vojtěch Chytil (1896 - 1936)

a současnou malbu.

aktivně působil na čínské, přesněji

Přes počáteční skepsi organizátorů

pekingské umělecké scéně

byly výstavy přijaty velmi kladně

dvacátých let a byl prvním mezi

a spustily novou vlnu zájmu o umění

československými sběrateli, kteří

Dálného východu, která s sebou

věnovali zvýšenou pozornost

přinesla nové sběratele hlavně

soudobému čínskému malířství.

z řad umělců, jako např. Emila Fillu

Jeho první návštěva Číny

či Ludvíka Kubu. Tento úspěch přiměl

se uskutečnila již v průběhu první

Chytila k tomu, aby se vydal znovu do

světové války. Navázal styky s místní

Číny (na konci roku 1928 či

uměleckou komunitou a během

na začátku roku 1929), načerpal nové

od 14. června do 28. července 1934

celého pobytu na Dálném východě

informace a nakoupil další umělecká

pod názvem Professor Chytil’s

nakupoval umělecká díla jak soudobá,

díla. Výstavy děl dovezených

Collection of Modern Chinese Art

tak starožitná.

z druhého pobytu se konaly roku 1931

(Sbírka moderního čínského umění

První z Chytilových prodejních výstav

v Praze a Plzni. Výstava čínského

prof. Chytila). Část expozice se pak

se konala v lednu a únoru roku 1928

a tibetského umění SVU Mánes

přesunula do Bratislavy a následně

v Rudolfinu pod záštitou spolku

v září roku 1931 měla dvě části – část

do Vídně, kde však Chytil

umělců Krasoumná jednota. Druhá

věnovanou buddhistickému umění

při přípravách podlehl náhlé srdeční

výstava se již pod hlavičkou Jednoty

a expozici současné tvorby. Ani zde

slabosti. Jeho sbírka zůstala

umělců výtvarných konala o rok

nechybí Chytilův úvod,

v majetku manželky Niny, jíž okolnosti

později v Obecním domě a předvedla

ve kterém zmiňuje, že hlavními umělci

v protektorátě znemožnily další

čínská a japonská díla. Chytil

výstavy jsou Siao Sün (1883 – 1944),

propagaci. Po její smrti získala

v úvodu katalogu výstavy shrnul

Čchen Pan-ting (1877 – 1970)

podstatnou část kolekce Národní

vývoj současného umění v obou

a především Čchi Paj-š’ (1864 – 1957),

galerie v Praze.

zemích a historii japonského

jehož dílo zde bylo české věřejnosti

dřevořezu. Expozici doplnilo

představeno poprvé. Sestávalo

a Mongolska a čínské koberce;
japonská sekce představila dřevořezy

Art (Současné čínské umění)
se konala od 23. května
do 22. července 1933 a k vidění bylo
86 Čchi Paj-š’ových děl, tedy více
než třetina z celkem 253 exponátů.
O výstavě vyšla 30. května 1933
v The Times recenze, která
poukazovala na fakt, že kolekce
zahrnuje také staré malby
a že moderní čínské malířství vyniká
malířskou technikou a energickými
tahy štětce ne nepodobnými kaligrafii.
Druhá výstava proběhla

Autorkou textu je Dr Helena Čapková z Waseda
University v Tokiu.
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“And now, he paints only
for me ...”
Qi Baishi, Vojtech Chytil and his
modern Chinese art collection
Vojtech Chytil (1896 - 1936) was
active on the Chinese (or rather
Beijing) art scene during the 1920s
and was a pioneer among collectors
buying and supporting contemporary
Chinese art. He first visited China
during the First World War and
made contact with the local artist
community. During his entire stay in
the Far East he purchased works
of art, both contemporary and of

were presented at the second group

older provenance.

of exhibitions that took place in

The first commercial exhibition of

Prague and Pilsen in 1931.

Chytil’s collection took place under

The exhibition of Chinese and Tibetan

the auspices of the Krasoumna

art held by the Manes Association

jednota (Artists association) in the

of Fine Artists Association (SVU) in

Rudolfinum in Prague in January

September 1931, which later moved

and showed 86 works by

and February of 1928. The second

to Pilsen, was divided between

Qi Baishi out of a total of 253 works.

exhibition one year later in Prague’s

Buddhist art and contemporary art.

A review in The Times on May 30,

Municipal House was supported by

Chytil’s foreword to the catalogue

1933 observed that despite the

the Association of Fine Artists; many

introduced Qi Baishi (1864-1957),

title “Contemporary Chinese Art”,

Chinese and Japanese artworks were

Xiao Xun (1883-1944) and Chen

a number of older paintings were

exhibited and sold there.

Banding (1877-1970) as the three

exhibited, although the modern

Chytil published a catalogue with

main artists; a significant number of

paintings stood out because of

an erudite foreword in which he

exhibited pieces were by Qi Baishi,

their technical accomplishment

summarized developments in

whom Chytil showcased here for

and strong brush-work which

contemporary art in both countries

the first time.

resembled calligraphy.

and gave an overview of the

By the time of Chytil’s third stay in

The second show, “Professor Chytil’s

history of the Japanese woodblock

China, his friendship with Qi Baishi

Collection of Modern Chinese Art”,

print. The show was enriched by

deepened, and he wrote about him in

took place a year later, from June

contemporary as well as old Buddhist

letters to his friend, architect Bedrich

14 to July 28, 1934. Part of the

art from Tibet and Mongolia, and by

Feuerstein, saying that “(he and

exhibition then moved to Bratislava

Chinese carpets.

Qi Baishi) are like brothers” and that

and then to Vienna, where Chytil

Despite scepticism on the part of the

“(Qi Baishi) now paints only for me.”

passed away suddenly due to heart

organisers, these exhibitions were

From 1932 to 1935 he organized

failure. His collection remained

very well received and launched

exhibitions in Brno, Ostrava, Karlovy

the property of his wife Nina, and

a new wave of interest in Asian art,

Vary (Carlsbad), Bratislava and Kosice

unfortunately conditions under the

inspiring new collectors amongst

(now Slovakia), Berlin, Budapest,

Protectorate made it impossible to

Czech artists, such as the painters

Vienna and London.

promote the collection further.

Emil Filla and Ludvik Kuba.

Chytil exhibited twice in London, in

After Nina’s death, a significant part

This encouraged Chytil to again

fact, at the Whitechapel Art Gallery.

of the collection was turned over to

set off for China in late 1928 or

The first Whitechapel exhibition,

the National Gallery in Prague.

early 1929 to buy new artworks for

“Contemporary Chinese Art”, took

Essay by Dr Helena Capkova from Waseda

exhibitions. The new acquisitions

place from May 23 to July 22, 1933,

University in Tokyo.

Manželé Chytilovi, manželé Martínkovi
a Chytilovi studenti Sun Š’-ta a Wang Meng.
Vojtech Chytil and Josef Martinek with their
wives and Chytil’s students Sun Shida and
Wang Meng.
希提尔夫妇, 马丁内克夫妇和希提尔的学生。
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“专门为我作画”
齐白石、沃伊捷赫 ∙ 希提尔和他现代中
国艺术收藏
沃伊捷赫 ∙ 希提尔 (Vojtech Chytil)
(1896 - 1936) 于20世纪20年代作为积
极支持中国现代艺术的先锋艺术收藏
家活跃于中国北平艺术圈。第一次世
界大战期间他造访中国时与当时的艺
术家团体联系密切并购买了数量可观
的现代艺术作品。
1928年1月和2月，在捷克斯洛伐克艺
术协会的主持下希提尔在鲁道夫美术
馆把收藏的作品第一次展出。 一年后
在当地艺术家协会的支持下他的收藏
在布拉格市政厅再次展出。很多中国
以及日本的艺术作品在这次展览中被
售出。希提尔在与这次展出相应的目
录前言中做了一份详尽的关于中国和
日本现代艺术发展的说明，并对日本
木刻艺术的历史进行了概括。这次丰
富的展出不但包含了现代艺术作品，
同时也展出了来自西藏和蒙古佛教艺
术的现代艺术品以及中国地毯艺术
品等。

Chytilova akademie v Pekingu.
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尽管受到组织者的质疑，希提尔的

事实上希提尔的艺术收藏品在伦敦

展览掀起了亚洲艺术品的新浪潮并吸

白教堂美术馆（Whitechapel Art

引了一大批受到启发的收藏者，其中

Gallery）展览过两次。第一次白教

有很多捷克艺术家，比如画家艾米尔

堂的展览命名为“现代中国艺术”并

∙菲拉（Emil Filla）和卢得维齐∙库巴

于1933年5月23日到7月22日 展出了

（Ludvik Kuba）。展览的成功促使

253件艺术品，其中有86幅齐白石的画

希提尔于1928年底以及1929年初再次

作。泰晤士报于1933年5月30日发表

前往中国购买艺术品。编号为第二组

文章对此次展览评论道：尽管希提尔

的新买藏品于1931年在布拉格和皮尔

的展览命名为“中国现代艺术”，但

森市展品先后展出。这次展览于1931

为数可观的较现代艺术品更早的画作

年9月在曼宁美术家协会的主持下展

也在这次展览中展出，然而现代画作

出了一批中国以及西藏艺术品，这些

因其精湛的技巧和有力的笔触结合精

艺术品分别为佛教艺术品和现代艺术

美的书法在整个展览中显得很突出。

品。希提尔在展出目录的前言中主要

命名为“希提尔教授的中国现代艺术

介绍了齐白石（1864－1957），萧

品收藏”的展览于次年6月14日到7

愻（1883－1944）和陈半丁（1877

月28日在伦敦再次展出。部分展品先

－1970）三位画家，这次展览中数量

后被送到布拉迪斯拉发市（现斯洛伐

可观的一批齐白石画作是第一次在希

克首都）和维也纳（奥地利首都）展

提尔的收藏中被展出。

出，在这期间希提尔因心脏病去世。

到希提尔第三次造访中国时，他与齐白

他的收藏品大部分由他的夫人妮娜继

石的友谊已经很深了。希提尔在写给

承，但不幸的是，受到外交干涉的种

他建筑师朋友别迪李克∙弗尔斯坦的信

种限制整个收藏品的宣传举步维艰。

中提到齐白石时称，齐白石与他“犹

妮娜死后，希提尔大部分藏品被布拉

如亲兄弟”，并且“专门为我作画”

格国家美术馆收藏。

。1932年到1935年希提尔在布尔诺、

作者： Capkova Helena 博士，
日本早稲田大学。

奥斯特拉伐、卡罗维发利、布拉迪斯拉

Chytil’s Academy in Beijing.

发、科希策，柏林，布达佩斯，维也纳

希提尔曾在北京美术专门学校兼任教职。

和伦敦等城市都做了巡回展览。
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73

72		
BÍLÁ TÁRA	
Mongolsko, 19. století. 14 x 17,5 cm.
Malba barvami na papíře. Rámováno.
Bílá Tára, obklopená plamennou aureolou, zaujímá napůl uzavřený sed.
Hlavu jí zdobí pětilistá koruna a tělo bódhisattvovské šperky. Ve svých
šesti rukách drží luk, šíp, smyčku, sekyrku a meč, poslední ruka vytváří
gesto plnění přání.
Provenience: sbírka Vojtěcha Chytila.
Výstavní štítek: Mährischer Kunstverein v Brně (číslo 82).

73		
DHARMAPÁLA JÁMANTAKA	
Tibet, 18. století. 46 x 33,5 cm.
Malba barvami na plátně. Rámováno.
Dharmapála Jámantaka, bojovník se smrtí, je zde vyobrazen ve spojení
se svou partnerkou, jóginí Vidjádharou. Jeho buvolí obličej je obklopen
šesti démonskými tvářemi, které jsou doplněny dalším démonským
obličejem mezi rohy. Nad nimi se nachází hlava bódhisattvy
Maňdžušrího. Jámantaka svýma šestnácti nohama zašlapává těla
bytostí. Jeho 34 rukou drží atributy, kterými jsou miska z lebky,
sekáček, lidská ruka, planoucí ohniště, magická hůl, válečný luk a další.
Provenience: sbírka Vojtěcha Chytila.		

THE WHITE TARA
Mongolia, 19th century. 14 x 17.5 cm.
Colours on paper. Framed.
Provenance: collection of Vojtech Chytil.
Exhibition label: Mährischer Kunstverein in Brno (no. 82).
白渡母像
蒙古，19世纪。14 x 17.5厘米。
镜框布面彩画。
来源：捷克艺术家收藏家沃伊捷赫 ∙ 希提尔私人收藏。
展览标签：布鲁诺Mährischer艺术协会，参展编号：82。
24 000 Kč

960 EUR

A THANGKA OF DHARMAPALA YAMANTAKA
Tibet, 18th century. 46 x 33.5 cm.
Colours on canvas. Framed.
Provenance: collection of Vojtech Chytil.		
护法大威德金刚唐卡
西藏，18世纪。46 x 33.5厘米。
镜框布面彩画。
来源：捷克艺术家收藏家沃伊捷赫 ∙ 希提尔私人收藏。
90 000 Kč

3 600 EUR
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SIAO SÜN (1883 - 1944)
HORSKÁ KRAJINA	
45,5 x 29 cm.
Tuš a barvy na papíře. Rámováno.
Signováno: Siao Sün. Pečeť: „Čchien-čung”.
Provenience: sbírka Vojtěcha Chytila.
Výstavní štítky: Mährischer Kunstverein v Brně (číslo 1194)
a Metznerbund v Karlových Varech (číslo 103).
Siao Sün získal důkladnou školu konvenční malby, u níž však dlouho
nezůstal. Cestoval po S’-čchuanu a Mandžusku, 1919 se vrátil
do Pekingu a vstoupil do Společnosti pro výzkum čínského malířství.
Tehdy se poprvé veřejně vystavovala mistrovská díla z císařských
sbírek, včetně „individualistů” 17. století, jako např. Š-tchao, Kung Sien
či Mej Čching. Jejich krajiny Siao Süna doslova nadchly. Studoval jejich
techniku i kompozici a začal tvořit ve stylu, který se individualisty
nezakrytě inspiroval. Kromě uznání získal i místo profesora na Výtvarné
akademii, kde se s ním seznámil Vojtěch Chytil.

50

XIAO XUN (1883 - 1944)
MOUNTAIN LANDSCAPE
45.5 x 29 cm.
Ink and colours on paper. Framed.
Signed: Xiao Xun. Seal: Qianzhong.
Provenance: collection of Vojtech Chytil.
Exhibition labels: Mährischer Kunstverein in Brno (no. 1194)
and Metznerbund in Carlsbad (no. 103).
萧愻 (1883－1944)
山水图
45.5 x 29厘米。
镜框设色纸本。
款识：萧愻。钤印: 谦中。
来源：捷克艺术家收藏家沃伊捷赫 ∙ 希提尔私人收藏。
60 000 Kč

2 400 EUR
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SIAO SUNG-ŽEN (19. - 20. STOLETÍ)
VODOPÁD
123 x 47 cm.
Tuš a barvy na papíře. Rámováno.
Pečeť vpravo nahoře: „Siao Sung-žen”.
Pečeť vlevo dole: „I-jen sing-če” (Jednooký chodec).
Provenience: sbírka Vojtěcha Chytila.
Výstavní štítky: Mährischer Kunstverein v Brně (číslo 1184b)
a Wiener Secession.

XIAO SONGREN (19TH - 20TH CENTURY)
WATERFALL
123 x 47 cm.
Ink and colours on paper. Framed.
Seal upper right: Xiao Songren. Seal lower left: Yiyan xingzhe
(One-Eyed Walker).
Provenance: collection of Vojtech Chytil.
Exhibition labels: Mährischer Kunstverein in Brno (no. 1184b)
and Wiener Secession.
萧松人（19世纪－20世纪）
瀑布图
123 x 47厘米。
镜框设色纸本。钤印:萧松人、一眼行者。
来源：捷克收藏家沃伊捷赫 ∙ 希提尔私人收藏。
70 000 Kč

2 800 EUR
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LUO JÜN-Č’ (19. - 20. STOLETÍ)
DVĚ KRASAVICE
Datováno 1931. 33,5 x 44,5 cm.
Barvy na hedvábí. Rámováno.
Nápis: „sin-wej” (v druhém měsíci roku 1931).
Negativní pečeť: Jün-č’. Pozitivní pečeť: „Pao-čchiung”.
Provenience: sbírka Vojtěcha Chytila.
Výstava: Staré a moderní čínské umění, Pavilon Jednoty umělců
výtvarných v Praze, 11. února - 1. března 1937, číslo 85 pod názvem
Květy.
Ve dvacátých letech byl Luo Jün-č’ aktivním členem nově založené
Společnosti pro výzkum čínského malířství, která organizovala výstavy,
přednášky a malířské kurzy v Pekingu. V této době se v tušové malbě
prosadily nové směry a začalo se rozvíjet tzv. „národní malířství”
(kuo-chua). Luo Jün-č’ však zůstal věrný tradičním postupům, jak je
zřejmé i z tohoto díla.

LUO YUNZHI (19TH - 20TH CENTURY)
TWO BEAUTIES
Dated 1931. 33.5 x 44.5 cm.
Colours on silk. Framed.
Inscription with title: Shuangyantu.
Dated: xinwei (the 2nd month of 1931).
Negative seal: Yunzhi. Positive seal: Baoqiong.
Provenance: collection of Vojtech Chytil.
Exhibited: Old and Modern Chinese Art, Association of Fine Artists
pavilion in Prague, Feb. 11 - Mar. 1, 1937, no. 85, titled “Květy (Flowers)”.
罗韫之（19世纪末20世纪初）
双艳图
1931年。33.5 x 44.5厘米。
镜框设色绢本。
题识：双艳图。日期：1931年2月。
钤印: 韫之、葆琼。来源：捷克艺术家收藏家沃伊捷赫 ∙ 希提尔私人
收藏。展览：早期以及现代中国艺术展，绘画艺术家展区，布拉格
1937年2月11日到3月1日，参展编号：85。
45 000 Kč
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ČCHEN PAN-TING (1877 - 1970)
RŮŽE
Datováno 1929. 38 x 48,5 cm.
Tuš a barvy na papíře. Rámováno.
Signováno Pan-ting, Čchen Nien. Negativní pečeť: Čchen Nien.
Pečeť v levém dolním rohu: „Pan-ting lao-žen”.
Provenience: sbírka Vojtěcha Chytila.
Čchen Nien, zvaný též Čchen Pan-ting, byl po několik desetiletí vůdčí
osobnosti pekingské tušové malby. Malovat se učil sám, ale když
se roku 1904 seznámil v Šanghaji s Wu Čchang-šuem, vše se změnilo.
Po čase se k němu přistěhoval a studoval s Wuem nejen malbu,
ale i kaligrafii a rytí pečetí. Na oplátku redigoval a vydával Wuovy spisy.
Časem se seznámil s mnoha dalšími šanghajskými umělci,
ale nejvíce jej pochopitelně ovlivnil právě Wu Čchang-šuo. V roce 1906
se přestěhoval do Pekingu, kde vyučoval malbě a prodával
své obrazy, většinou květiny malované v abstrahujícím stylu „sie-i”.
Roku 1931 získal místo profesora na pekingské výtvarné akademii.
Byl rovněž uznávaným znalcem čínského malířství.

CHEN BANDING (1877 - 1970)
ROSES
Dated 1929. 38 x 48.5 cm.
Ink and colours on paper. Framed.
Signed: Banding, Chen Nian. Negative seal: Chen Nian.
Seal in the lower left corner: Banding laoren.
Provenance: collection of Vojtech Chytil.
陈半丁（1877－1970）
玫瑰图
1929年。38 x 48.5厘米。
镜框设色纸本。款识：半丁。
来源：捷克艺术家收藏家沃伊捷赫 ∙ 希提尔私人收藏。
80 000 Kč

3 200 EUR
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ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
DVA KOMÁŘI A LISTY KOLOKÁZIE
20,5 x 31,5 cm.
Tuš a slabé barvy na hedvábí. List z alba, rámováno.
Série podobných listů, pocházejících ze slavného alba Květiny a hmyz
z roku 1921, se nachází v Národní galerii v Praze.
Signováno: „Lao Pching” (Stařec Okřehek - jeden z Čchi Paj-š’ových
pseudonymů).
Pečeť: „Čchi Ta” (starší varianta).
Provenience: sbírka Vojtěcha Chytila.
Razítko na reversu: celní úřad Karlovy Vary 1931.
Výstavní štítky: Kunst-verein zu Kassel (číslo 145) a Wiener Secession
(číslo 155).
Publikováno: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š’, Praha, Odeon, 1970,
ilustrace číslo 45.
Literatura: Michaela Pejčochová - Mistři čínské tušové malby
20. století ze sbírek Národní Galerie v Praze (katalog výstavy),
Praha, NG, 2008.
Obraz je mistrnou ukázkou malířovy dovednosti kombinovat
„postižení ideje” (volný, expresívní styl „sie i”) s „pracnou malbou“
(kung-pi). Každý komár nebo jiný hmyz pod drobnohledem zvyšoval
cenu obrázku, v tomto případě malovaném na hedvábí pro
náročného zákazníka.

QI BAISHI (1864 - 1957)
TARO LEAVES AND TWO MOSQUITOS
20.5 x 31.5 cm.
Ink and colours on silk. A page from an album, framed.
Collection of similar paintings from the famous album “Flowers
and Insects” of 1921 can be found in the National Gallery in Prague.
Signed: Lao Ping (Old Man Duckweed - one of Qi Baishi’s pseudonyms).
Seal: Qi Da (old version).
Provenance: collection of Vojtech Chytil.
Stamp on the reverse: Carlsbad Customs Office 1931.
Exhibition labels: Kunst-verain zu Kassel (No. 145) and
Wiener Secession (No. 155).
Published: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š’ (Qi Baishi), Prague, Odeon, 1970,
illustration #45.
Literature: Michaela Pejcochova - Mistři čínské tušové malby
20. století ze sbírek Národní Galerie v Praze (exhibition catalogue
Masters of 20th Century Chinese Ink Painting from the Collections of
the National Gallery in Prague), Prague, Národní Galerie, 2008.
齐白石 (1864－1957)
双蚊图
20.5 x 31.5厘米。
画册页，镜框水墨纸本。 类似的画册页取自著名的齐白石画集《花虫
集》（1921年版）被布拉格国家美术馆收藏。
款识：老萍。钤印：齐大。
来源：捷克艺术家收藏家沃伊捷赫 ∙ 希提尔私人收藏，画作背面有海关钤
印：celni urad Karlovy Vary 1931 。
参展编号：Kunst-verein zu Kassel (145号), Wiener Secession (155号).
出版：此画被收录在捷克著名汉学家收藏家Josef Hejzlar编撰的《齐白
石》（布拉格odeon出版社1970年出版）。
以及Michaela Pejcochova编写的《布拉格国家美术馆展览目
录——20世纪中国水墨画大师画集》（2008年版）两本书中。
650 000 Kč
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26 000 EUR
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ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
TYKVE A HMYZ
106 x 41 cm.
Tuš a barvy na papíře. Rámováno.
Signováno: „Lao Pching”.
Pečeť: „Paj-š’ weng” (Stařec Paj-š’).
Provenience: sbírka Vojtěcha Chytila.
Výstavní štítky: Mährischer Kunstverein v Brně
(číslo 1184a) a Metznerbund v Karlových Varech.
Na bambusové příčce dozrávají tykve lufa, kolem nichž
létají čmeláci a cikáda. Celý výjev je vyveden v sytých
a výrazných barvách. Způsob malby a kaligrafie odpovídají
Paj-š’iho tvorbě poloviny 20. let 20. století.
QI BAISHI (1864 - 1957)
GOURDS AND INSECTS
106 x 41 cm.
Ink and colours on paper. Framed.
Signed: Lao Ping.
Seal: Baishi weng (Old Man Baishi).
Provenance: collection of Vojtech Chytil.
Exhibition labels: Mährischer Kunstverein in Brno
(no. 1184a) and Metznerbund in Carlsbad.
齐白石 (1864－1957)
瓜虫图
106 x 41厘米。
镜框设色纸本。
款识：老萍。
钤印：白石翁。
来源：捷克艺术家收藏沃伊捷赫 ∙ 希提尔私人收藏。
2 400 000 Kč
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96 000 EUR
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ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
ČTYŘI KRABI	
50 x 34 cm.
Tušová malba na papíře. Rámováno.
Nápis: „Ťi-pching-tchang šang lao-žen cuo jü Ťiou-Ťing si-čcheng č’ si”
(Stařec ze sídla Ťi-pching-tchang namaloval v západní části západní
čtvrti starobylého hlavního města).
Pečeť: „Paj-š’ weng”.
Provenience: sbírka Vojtěcha Chytila.
Výstavní štítky: Mährischer Kunstverein v Brně (číslo 1081)
a Wiener Secession.

QI BAISHI (1864 - 1957)
FOUR CRABS
50 x 34 cm.
Ink painting on paper. Framed.
Inscription: Jiping tang shang laoren zuo yu Jiujing xicheng zhi xi (Old
Man from Jiping tang painted this in the western part of the western
district of the ancient capital city).
Seal: Baishi weng.
Provenance: collection of Vojtech Chytil.
Exhibition labels: Mährischer Kunstverein in Brno (no. 1081) and Wiener
Secession.
齐白石 (1864－1957)
螃蟹图
50 x 34厘米。镜框水墨纸本。
款识：寄萍堂上老人作于蒲京西城之西。钤印：白石翁。
来源：捷克艺术家收藏家沃伊捷赫 ∙ 希提尔私人收藏。
1 200 000 Kč
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48 000 EUR
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JiŘÍ
SpĚvÁk
Jiří Spěvák (1930 - 1958) českým

Jiri Spevak (1930 - 1958) was a Czech

伊吉·斯别瓦克 (Jiri Spevak) (1930 -

novinářem a sinologem. Studoval

journalist and sinologist. He studied

1958)，捷克记者、汉学家，曾在布拉

čínštinu a dějiny Dálného východu

Chinese and Far Eastern history at

格查理大学语言学系学习汉语和远东

na filologické fakultě univerzity

the Philological Faculty of Charles

历史。 1951至1955年间，斯别瓦克在

Karlovy v Praze. Ve studiích pak

University in Prague. He continued

北京继续深造，专攻汉语语言文学和

pokračoval v letech 1951 - 1955

his studies from 1951 - 1955 in Beijing,

历史。学成回国后，在捷克通讯社海

v Pekingu, kde se věnoval především

where he specialized in Chinese

外编辑部工作。1956年夏天，他以捷

čínskému jazyku, literatuře a historii.

language, literature and history.

克通讯社的驻外记者的身份被派往北

Po návratu do vlasti nastoupil

After returning home he started

京。然而不久之后，斯别瓦克于1958

do zahraniční redakce v České tiskové

working at the foreign desk at the

年10月17日在北京飞往莫斯科的途中

kanceláři. V létě 1956 se vrátil

Czech News Agency (ČTK). In the

不幸遇难。

do Pekingu jako stálý zpravodaj ČTK.

summer of 1956, he returned to

Jeho působení však nemělo dlouhého

Beijing as a permanent correspondent

trvání, jelikož 17.10.1958 na cestě

for ČTK. Unfortunately, it was to be

z Pekingu do Moskvy zahynul

a short-lived position - Spevak died in

při leteckém neštěstí.

a plane crash on October 17, 1958
en route from Beijing to Moscow.
59
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ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
ŠEST KREVET	
104 x 34 cm.
Tušová malba na papíře. Závěsný svitek, brokátová montáž.
Věnování Jiřímu Spěvákovi.
Signováno: „Ťiou-š’-san suej Paj-š’ lao-žen” (Zhotovil 93letý
stařec Paj-š).
Pečeť: Čchi Paj-š.
Pečeť vlevo dole: „Ťi-pchin tchang” (Síň toulavého žabince).
Provenience: sbírka Jiřího Spěváka.
Čchi Paj-š namaloval svůj oblíbený námět - rej krevet
ve vodě. Krevety míval v mělké misce s vodou na psacím
stole a pozoroval, jak se pohybují. Jejich pohyb také dovedl
bravurně zachytit štětcem.
QI BAISHI (1864 - 1957)
SIX SHRIMPS
104 x 34 cm.
Ink painting on paper. Hanging scroll, brocade mounting.
Dedicated to Jiri Spevak.
Signed: Jiushisan sui Baishi laoren (Made by 93-year old
man Baishi).
Seal: Qi Baishi.
Seal lower left: Jipin tang (Hall of the Wandering Chickweed).
Provenance: collection of Jiri Spevak.
齐白石 (1864－1957)
群虾图
104 x 34厘米。
挂轴水墨纸本，锦缎装裱。
题识：史以锐先生属。
款识：九十三岁百十老人作。
钤印：齐白石、寄萍堂。
来源：捷克汉学家伊吉·斯别瓦克私人收藏。
1 900 000 Kč
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76 000 EUR
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DANIELA ŠEJNOHOVÁ

Daniela Sejnohova with Marshall Zhu De,
the Vice-Chairman of the People’s Republic
of China and Marshall Nie Rongzhen on a tour
of the Karolinum Archive in Prague on
January 19, 1956.

Daniela Šejnohová (1929 - 2011)

Daniela Sejnohova (1929 - 2011)

patřila k nejstarší generaci žáků

belongs to the oldest generation of

profesora J. Průška a několik let

students of the renowned sinologist

studovala na Pekingské univerzitě.

Professor J. Prusek. She studied for

Po svém návratu z Číny pracovala

many years in China, and upon

v Orientálním ústavu a přednášela

her return, she worked in the

čínský jazyk na Institutu orientálních

Oriental Institute and taught Chinese

丹妮· 奢诺禾娃（Daniela

jazyků v Hamburgu.

language at the Institute of Oriental

Sejnohova) (1929 - 2011) 是捷克著

Podílela se na přípravě a vydání

Languages in Hamburg.

名汉学家雅·普实克教授最开始的一

jedinečného díla Orientálním ústavu

For many years she worked on the

批学生之一。她曾在中国学习多年，

- mnohadílného Česko čínského

preparation and publication of a multi-

在她回国后，就职于东方研究所并在

slovníku a jako spoluautorka obdržela

volume Czech-Chinese dictionary,

汉堡的东方语言研究所教汉语。曾参

v roce 1991 Cenu ČSAV. Po ukončení

and as co-author received the

加中捷多卷大辞典的编纂和出版工

práce na slovníku se věnovala

Czechoslovak Academy of Sciences

作，并作为合著者在1991年被授予捷

praktickému užití svých hlubokých

Award in 1991. For many years she

克斯洛伐克社科院大奖。她曾多年担

znalostí čínského jazyka. Dlouhá léta

was the official interpreter at the

任捷克斯洛伐克驻北京大使馆的官方

byla také oficiální tlumočnicí našeho

Czechoslovak Embass in Beijing.

翻译。

velvyslanectví v Pekingu.
62

Daniela Šejnohová s maršálem Ču Te,
zástupcem předsedy Čínské lidové republiky,
a maršálem Nie Žung-čenem při prohlídce
archivu Karolina 19.1.1956 v Praze.

奢诺禾娃, 中共中央副主席朱德和中国著名军事
家聂荣臻于1956年1月19日参观布拉格查理大学
的礼堂。
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ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
ČTYŘI KREVETY
68 x 34 cm.
Tušová malba na papíře. Závěsný svitek, brokátová montáž.
Věnování Daniele Khestlové (provdané Šejnohové, čínské jméno
Che Tan-ni).
Signováno: „Ťiou-š’-san suej Paj-š’” (93letý Paj-š’).
Pečeť: Čchi Paj-š’.
Pečeť vpravo dole: „Ťie-šan weng” (Stařec od Vypůjčené hory).
Provenience: sbírka Daniely Šejnohové.
Obraz lze datovat do roku 1954 nebo 1955, neboť jak známo
si na konci života Čchi Paj-š’ dva roky přidával. Je zajímavou ukázkou
umělcova oblíbeného námětu z pozdního období.

QI BAISHI (1864 - 1957)
FOUR SHRIMPS
68 x 34 cm.
Ink painting on paper. Hanging scroll, brocade mounting.
Dedicated to Daniela Khestlova (Chinese name: He Danni, married
name Šejnohová).
Signed: Jiushisan sui Baishi (93-year old Baishi).
Seal: Qi Baishi.
Seal lower left: Jieshan weng (Old Man from the
Borrowed Mountains).
Provenance: collection of Daniela Sejnohova.
齐白石 (1864－1957)
群虾图
68 x 34厘米。
挂轴水墨纸本，锦缎装裱。
题识：贺丹妮女士之属。款识：九十三岁白石。
钤印：齐白石，借山翁。
来源：捷克汉学家丹妮· 奢诺禾娃私人收藏。
1 300 000 Kč

52 000 EUR
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ČCHEN ŠAO-MEJ (1909 - 1954)
KUAN-JIN JIŽNÍHO MOŘE
67 x 33,5 cm.
Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek, brokátová montáž.
Signováno: Šao-mej.
Negativní pečeť: „Jün-čang”. Pozitivní pečeť: Šao-mej.
Čchen Šao-mej, malíř a kaligraf, patřil k nejvýraznějším talentům
severní školy „nové tušové malby”, která se před válkou a během
ní rozvinula v Pekingu. Na tomto svitku skvělým a úsporným
způsobem, odkazujícím na tradici zenové malby, zachytil bohyni
Kuan-jin, zahalenou v bílé roušce, při meditaci na vodní hladině.
Přípomíná ikonografii „Nan-Chaj Kuan-Jin” (Kuan-jin jižního moře),
která pluje po mořských vlnách na lotosovém listu.

64

CHEN SHAOMEI (1909 - 1954)
GUANYIN OF THE SOUTHERN SEA
67 x 33.5 cm.
Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting.
Signed: Shaomei.
Negative seal: Yunzhang. Positive seal: Shaomei.
陈少梅（1909－1954）
南海观音图
67 x 33.5厘米。
挂轴设色纸本，锦缎装裱。
款识：少梅。钤印：云彰、少某。
450 000 Kč

18 000 EUR
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84		
OBOUSTRANNÝ SKLÁDACÍ VĚJÍŘ
Datováno 1989. 30,5 x 43 cm.
Tuš a barvy na papíře zdobeném zlatými plátky, bambusová rukojeť.
Nápis na přední straně: „Sung sia wen jin i s’ nien ťing š’ chua” (Četba
a poslech básně pod borovicí, roku 1989 nakreslil Ťing-š’). Tři pečetě.
Zadní strana signována: „Ťing-š’ šu” (kaligraficky nadepsal Ťing-š’).
Datováno: „ťi-s’ š’-jüe” (říjen 1989).
Na přední straně vějíře je zachycen básník, jenž sedí na vyhlídce nad
srázem a otáčí hlavu k přilétajícímu jeřábovi. O kousek dál se nachází
kamenný stůl s psacími potřebami a knihami, vedle kterého stojí malý
sluha. Zadní strana nese kaligrafický text, provedený v kursivním stylu
„sing-šu”, pojednávající o motýlím stromu v provincii Chu-nan.

DOUBLE-SIDED FOLDING FAN
Dated October 1989. 30.5 x 43 cm.
Ink and colours on paper, embellished with gold leaf. Bamboo handle.
Inscription next to the painting: Song xia wen yin yi si nian jing shi
hua (reading a poem and listening to a poem under the pine tree,
year Yisi, Jingshi’s drawing). Three seals.
Signed on the reverse: Jingshi shu.
双面折扇
1989年10月。30.5 x 43厘米。
设色纸本，内嵌金叶，竹质手柄。钤印: 三枚。
题识：松下闻吟已巳年静思画。款识：静石书。
9 000 Kč
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360 EUR
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WU JUNG-SIANG (1913 - 1970)
HORSKÁ KRAJINA	
Datováno 1945. 105 x 53 cm.
Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek, brokátová montáž.
Wu Jung-siang studovala v Pekingu u malíře Pchu Žua. Namalováním
této krajiny vzdala hold, jak sama uvádí v nápisu na obraze, dílu mistrů
sungské dynastie.
WU YONGXIANG (1913 - 1970)
MOUNTAIN LANDSCAPE
Dated 1945. 105 x 53 cm.
Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting.
吴泳香 (1913－1970)
山景图
1945年。105 x 53厘米。
挂轴设色纸本，锦缎装裱。
12 000 Kč

480 EUR
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MILAN TICHÝ
Milan Tichý (1925 - 1980)

Milan Tichy (1925 - 1980) was a

米兰·蒂奇 (Milan Tichy) (1925 -

byl režisérem a scénáristou

director and screenwriter with the

1980) 是捷克斯洛伐克国家电影制片

Československého státního filmu.

Czechoslovak State Film Studio.

厂的导演和剧本作家。1953年到1954

Mezi rokem 1953 a 1954 odjíždí

Between 1953 and 1954 he travelled

年间，蒂奇作为电影制片人代表团团

do Číny jako vedoucí filmařské

to China as head of a delegation

长访问了中国。他们此行的任务是拍

delegace, která měla za úkol natočit

of filmmakers whose task it was

摄一部与1955年10月5日在北京举办

dokument o výstavě „10 let budování

to make a documentary about the

的名为捷克斯洛伐克社会主义10年

socialismu v ČSSR”, jež se konala

exhibition “Ten Years of Socialism

建设的展览相关的纪录片。中国文化

od 5. října 1955 v Pekingu. Následně

in Czechoslovakia”, which opened

部委任他负责管理和布置展览的文化

ho ministerstvo kultury pověřilo také

on October 5, 1955 in Beijing. The

部分。展览结束后，蒂奇去了几次南

instalací a správou kulturní části

Ministry of Culture then instructed

京，同布拉格国家美术馆的代表们一

expozice. Po skončení výstavy

him to install and manage the

起，对在那里举办的两场艺术展览进

působil nějaký čas v Nankingu,

cultural aspects of the exhibition.

行拍摄。此次记录片的拍摄，使米兰

kde spolupracoval se zástupci

After the exhibition ended, Tichy

有幸接触到许多位中国的著名艺术

Národní galerie v Praze na dvou

spent time in Nanjing, where he

家，包括国画大师齐白石。他是仅有

výstavách výtvarného umění, jejichž

worked with representatives of

几位被应允在电影中拍摄齐白石老人

průběh též zdokumentoval.

the National Gallery in Prague on

的人之一。一些蒂奇的照片被收录在

Díky své práci měl možnost se poznat

two art exhibitions, which he also

图录的70-73页。他拍摄的那张最为著

s mnoha čínskými umělci, mimo jiné

documented.

名的齐白石老人的照片被 L. Hajek, A.

i s mistrem Čchi Paj-š‘im. Byl jedním

Because of his work, Tichy had

Hoffmeister, E. Rychterova 编著 《

z mála fotografů, jemuž bylo

the opportunity to meet with

中国当代名家画集》选用。《中国当

umožněno zvěčnit stařičkého Čchi

many Chinese artists, including the

代名家画集》1959年出版于布拉格, 第

Paj-š’e na svých snímcích, které

master Qi Baishi. He was one of few

57页。

naleznete na stránkách 69 až 73

photographers who were permitted

tohoto katalogu. Jeho nejslavnější

to capture the aging Qi Baishi on film.

fotografie tohoto malíře byla

Some of his images can be found on

publikována v knize Současné čínské

pages 69-73 of this catalog. His most

malířství (A. Hoffmeister, L. Hájek,

famous photograph of Qi Baishi was

a E. Rychterová, NČVU, Praha, 1959,

published in the book Contemporary

strana 57).

Chinese Painting (A. Hoffmeister,
L. Hajek and E. Rychterova, NČVU,
Prague, 1959, page 57).

68

→
Milan Tichý s mistrem
Čchi Paj-š’em
na výstavě v Pekingu.
Milan Tichy with
Qi Baishi at the exhibition
in Beijing.
米兰·蒂奇和中国美术大
师齐白石在一起。
北京展览。
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WU Š’-SIEN (1845 - 1916)
HORSKÁ ŘEKA	
Datováno 1907. 32,5 x 36 cm.
Tušová malba na hedvábí. Závěsný svitek,
brokátová montáž.
Signováno: „C´-ťin šan-žen Š´-sien ”. Pečeť: Š’-sien.
Provenience: sbírka Milana Tichého.
Wu Čching-jün, signující svá díla též uměleckým jménem Š’-sien
(Nesmrtelný z kamene), je ojedinělou postavou na čínské umělecké
scéně počátku 20. století. Studoval v Japonsku a oblíbil si zamlžený
styl starých japonských mistrů, zároveň je ale v jeho kompozici patrný
vliv evropské malby, s níž se za studií seznámil. Z jeho obrazů dýchá
těžko opakovatelná atmosféra a podmanivá lyričnost.

WU SHIXIAN (1845 - 1916)
MOUNTAIN RIVER
Dated 1907. 32.5 x 36 cm.
Ink painting on silk. Hanging scroll, brocade mounting.
Signed: Zijin shanren Shixian. Seal: Shixian.
Provenance: collection of Milan Tichy.
吴石仙（1845－1916）
山水图
1907年作。32.5 x 36厘米。
挂轴水墨绢本，锦缎装裱。
款识：丁酉小阳月紫金山人石仙。钤印：石仙。
来源：捷克电影导演米兰·蒂奇私人收藏。
36 000 Kč
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1 440 EUR
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87		
POSTAVA BÓDHISATTVY KUAN-JIN	
Přelom 16. a 17. století. Výška 15,5 cm.
Bronz zlacený na lakovém podkladě. Bódhisattva Kuan-jin sedí
v královské pozici. Je oděna v jemně nařasené roucho, hlavu zdobí
čelenka s vybrazením Buddhy a tělo rozličné šperky.
Provenience: sbírka Milana Tichého.		
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BÓDHISATTVA KUAN-JIN STOJÍCÍ NA SKÁLE
Přelom 19. a 20. století. Výška 46 cm.
Polychromované dřevo. Bódhisattva milosrdenství má na hlavě
výraznou čelenku s květem lotosu, roucho je doplněno
splývavými pentlemi.
Provenience: sbírka Milana Tichého.

A LACQUERED AND GILT BRONZE SEATED FIGURE OF GUANYIN
16th/17th century. Height 15.5 cm.
Provenance: collection of Milan Tichy.		

A POLYCHROMED WOOD FIGURE OF GUANYIN STANDING ON A ROCK
19th/20th century. Height 46 cm.
Provenance: collection of Milan Tichy.

铜鎏金观音坐像
16、17世纪。
高15.5厘米。
来源：捷克电影导演米兰·蒂奇私人收藏。

彩木雕刻的岩上观音像
19、20世纪。高46厘米。
来源：捷克电影导演米兰·蒂奇私人收藏。

80 000 Kč

30 000 Kč

1 200 EUR

3 200 EUR
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KOLEKCE TŘÍ FIGUR TANEČNÍKŮ
Výška 8,5 cm, 10,5 cm a 8 cm.
Tři výrazně stylizované figurky tanečníků z černé leštěné hlíny, jedna
se zbytky červeného pigmentu. Třináct velmi podobných plastik,
datovaných do doby Východní Čou (5. - 3. stol. př. n. l), se nachází
ve sbírkách Národní galerie v Praze, která je získala nákupy v letech
1950 až 1971.
Provenience: sbírka Milana Tichého.
Literatura: Lubor Hájek - Čínské umění, Praha, SNKLHU, 1954, text
strana 169, ilustrace číslo 37 - 39.
Chuej-sien fa-ťüe pao-kao, Peking, Kche-süe čchu-pan-še, 1956.
Michael Sullivan - Far Eastern Art, Londýn, 1960.
Lubor Hájek a Ladislav Kesner - Čínské hrobové figury ve sbírkách
Národní galerie v Praze, Praha, NG, 1985.
Čung-kuo ta-paj-kche čchüan-šu - Kchao-ku-süe, Peking, Čung-kuo
ta-paj-kche čchüan-šu čchu-pan-še, 1986.

A GROUP OF THREE BLACK CLAY DANCERS
Height 8.5 cm, 10.5 cm and 8 cm.
Traces of red pigment. A set of 13 very similar figures, dating to the
Eastern Zhou dynasty (5th-3rd centuries BC), can be found in the
collections of the National Gallery in Prague, which acquired them
during the period from 1950 to 1971.
Provenance: collection of Milan Tichy.
Literature: Lubor Hajek - Čínské umění (Chinese Art), Prague, SNKLHU,
1954, text p. 169, illustration no. 37 - 39.
Huixian fajue baogao, Beijing, Kexue chubanshe, 1956.
Michael Sullivan - Far Eastern Art, London, 1960.
Lubor Hajek and Ladislav Kesner - Čínské hrobové figury ve sbírkách
Národní galerie v Praze (Chinese Tomb Figures in the Collections of
the National Gallery in Prague), Prague, Národní Galerie, 1985.
Zhongguo dabaike quanshu - Kaoguxue, Beijing, Zhongguo dabaike
quanshu chubanshe, 1986.
东周黑陶跳舞俑。
高8.5厘米, 10.5厘米 , 8厘米。
三个黑陶制跳舞俑，一只残留红颜色涂料。布拉格国家博物馆在1950
年至1970年间收购有类似藏品。来源：米兰·蒂奇s私人收藏。
1954年出版的鲁博尔.哈耶克所著《中国艺术》169页第37-39号展品。
曾分别发表于1986年由中国大百科全书出版社出版《中国大百科全书
考古学，1985年出版《布拉格国家博物馆藏品中国殉葬俑》书中。
60 000 Kč
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ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
KUŘÁTKA	
32,5 x 32,5 cm.
Tuš a barvy na papíře. Rámováno.
Pečeť vlevo dole: „Paj-š’ weng”. Pečeť vpravo dole: „Che wu er jou”.
Provenience: sbírka Milana Tichého.
Velmi oblíbený námět tohoto malíře, na němž je výborně patrné jeho
mistrovské ovládání tuše.
QI BAISHI (1864 - 1957)
CHICKS
32.5 x 32.5 cm.
Ink and colors on paper. Framed.
Seal lower left: Baishi weng. Seal lower right: He wu er you.
Provenance: collection of Milan Tichy.
齐白石 (1864－1957)
群鸡图
32.5 x 32.5厘米。
镜框设色纸本。
钤印：白石翁、可无而有。
来源：捷克电影导演米兰·蒂奇私人收藏。
750 000 Kč

30 000 EUR
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ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
FAZOLE A DVA CVRČCI
21 x 57 cm.
Tuš a barvy na papíře. Rámováno.
Signováno: „Paj-š’ lao-žen” (Stařec Paj-š’). Pečeť: „Čchi Ta”.
Provenience: sbírka Milana Tichého.
Publikováno: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š’, Praha, Odeon, 1970,
ilustrace číslo 90.
Formát kratšího horizontální svitku si Čchi Paj-š’ oblíbil na počátku
40. let, tento obraz však mohl být namalován i dříve. Motiv takto
provedené fazole na zkřížené tyčce se v jeho tvorbě objevuje již
od let dvacátých. Zatímco rostlinu maloval rychle a spontánně,
miniaturní hmyz tvořil pomalu a pečlivě. Právě tento kontrast
vzbuzoval zasloužený obdiv.
QI BAISHI (1864 - 1957)
TWO CRICKETS AND BEANS
21 x 57 cm.
Ink and colours on paper. Framed.
Signed: Baishi laoren (Old Man Baishi). Seal: Qi Da.
Provenance: collection of Milan Tichy.
Published: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š’ (Qi Baishi), Prague, Odeon, 1970,
illustration no. 90.
齐白石 (1864－1957)
蟋蟀豌豆图
21 x 57厘米。
镜框设色纸本。
款识：白石老人。钤印：齐大。
来源：捷克电影导演米兰·蒂奇私人收藏。
出版：此画被收录在捷克著名汉学家收藏家Josef Hejzlar编撰的《齐白
石》（布拉格odeon出版社1970年出版，画号90）一书中。
950 000 Kč
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LI KCHE-ŽAN (1907 - 1989)
ZÁVODY NA RÁKOSOVÉM JEZEŘE
68 x 45 cm.
Tuš a barvy na papíře. Rámováno.
Nápis: „Lu-chaj ťing-tu” (Závody na Rákosovém jezeře).
Signováno: Kche-žan. Pečeť pod nápisem: Kche-žan. Pod ní menší
čtvercová pečeť českého sběratele. Pečeť v pravém dolním rohu:
„Čen jen wu čchü”. Tuto pečeť, kterou Li Kche-žan často používal,
vyryl Čchi Paj-š’ a použil na ní citát z dopisu tchangského spisovatele
Chan Jü.
Provenience: sbírka Milana Tichého.
Publikováno: Eva Rychterová - Li Kche-žan, Praha, Nakladatelství
československých výtvarných umělců, 1963, ilustrace číslo 16.
Li Kche-žan patřil k největším mistrům čínské tušové malby 20. století.
Pocházel z města Sü-čou a vyšel z velmi chudých poměrů. Všestranné
a mimořádné nadání ho přivedlo na studium nejdříve do Šanghaje, poté
do Chang-čou. V roce 1937 vystavoval na celostátní výstavě, tehdy
ovšem maloval obrazy v západním stylu blízkém fauvismu. Tušové
malbě „kuo-chua” se začal naplno věnovat až na počátku 40. let
pod vedením Sü Pej-chunga. Po skončení 2. světové války přijal místo
v Pekingu a od roku 1946 studoval u mistra Čchi Paj-š’e.

LI KERAN (1907 - 1989)
RACES ON THE REED LAKE
68 x 45 cm.
Ink and colours on paper. Framed.
Inscription: Luhai jingdu (Races on the reed lake). Signed: Keran.
Seal under signature: Keran. Under this a smaller seal of a Czech
collector. Seal in the lower right corner: Zhen yan wu qu.
Provenance: collection of Milan Tichy.
Published: Eva Rychterová - Li Kche-žan (Li Keran), Prague,
Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1963,
illustration no. 16.
李可染（1907－1989）
芦海竞渡图
68 x 45厘米。
镜框设色纸本。
题识：芦海竞渡。款识：可染。钤印：可染。收藏章：捷克私人收藏家
收藏章。闲章：真言务去 。
来源：捷克电影导演米兰·蒂奇私人收藏。
出版：此画被收录在Eva Rychterová编写的《李可染》（布拉格1963
年出版，插画编号：16）一书中。
1 200 000 Kč
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SÜ LIN-LU (1916 - 2011)
VAŇKA - VSTAŇKA	
67,5 x 38 cm.
Tušová malba na papíře. Rámováno.
Nápis: citace Čchi Paj-š’ovy satirické básně.
Věnováno režisérovi Milanu Tichému.
Signatura: Linlu. Pečeť: Sü.
Provenience: sbírka Milana Tichého.
Sü Lin-lu původně vystudoval obchodní akademii a pracoval
v různých obchodních firmách. Udržoval úzké kontakty s Čchi Paj-š’im,
u něhož se od poloviny 40. let soukromě učil. Po roce 1949 odešel
do Pekingu, kde si otevřel prosperující prodejní galerii. Roku 1957
se stal šéfredaktorem vydavatelství při grafické dílně Žung-pao-čaj.
Byl uznávaným kaligrafem a malířem. Na tomto obraze přejímá námět,
který Čchi Paj-š’ maloval ve 20. letech - směšnou figurku úředníka,
kterou nelze převrhnout. V nápise cituje jen s nepatrnými obměnami
Čchi Paj-š’ovu satirickou báseň, nadepsanou na Čchi Paj-š’ově obraze
z roku 1922 se stejným námětem.

82

XU LINLU (1916 - 2011)
ROLY-POLY
67.5 x 38 cm.
Ink painting on paper. Framed.
Inscription: a citation from one of Qi Baishi’s satiric poems.
Dedicated to film director Milan Tichy. Signature: Linlu. Seal: Xu.
Provenance: collection of Milan Tichy.
许麟卢（1916－2011）
不倒翁图
67.5 x 38厘米。
镜框水墨纸本。
题识：乌纱白扇俨然官不倒，原来泥半团，忽然将汝来打破，
通身何处有心肝。白石吟句。
款识：米蘭.吉赫先生正画。麟庐揖。
钤印：许。
来源：捷克导演米兰·蒂奇私人收藏。
60 000 Kč

2 400 EUR
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CHUANG JUNG-JÜ (*1924)
PORTRÉT MISTRA ČCHI PAJ-Š’E
34 x 36,5 cm.
Barevný dřevořez. Rámováno.
Věnování Milanu Tichému kaligraficky nadepsal Sü Lin-lu (1916 - 2011).
Pečeť: Sü.
Provenience: sbírka Milana Tichého.
Publikováno: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š’, Praha, Odeon, 1970, úvodní
barevná ilustrace.
Chuang Jung-jü je jednou z velkých postav čínské tušové malby
v moderním stylu „kuo-chua”. Kromě malby také píše básně, eseje
a scénáře. Tento dřevořez vznikl ještě za studií na pekingské
akademii, nebo brzy poté. Jde o realistický portrét, jaký byl tehdy
na akademii vyžadován, a ve kterém se Chuang etabloval. Po Kulturní
revoluci přesídlil do Hong-kongu a začal tvořit v zcela odlišném pojetí,
vycházejícím z expresívního stylu „sie-i” (postižení ideje).

HUANG YONGYU (BORN 1924)
PORTRAIT OF THE MASTER QI BAISHI
34 x 36.5 cm.
Colour woodcut print. Framed.
Dedicated to Milan Tichý.
Calligraphy by Xu Linlu (1916 - 2011).
Seal: Xu.
Provenance: collection of Milan Tichy.
Published: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š (Qi Baishi), Prague, Odeon, 1970,
flyleaf illustration.
黄永玉（1924年生人）
白石老人画像
34 x 36.5厘米。
镜框彩印木刻。
题识：米蘭.吉赫先生存念。款识：黄永玉木刻，许麟庐持赠。
钤印：许。
来源：捷克电影导演米兰·蒂奇私人收藏。
出版：此画被收录在捷克著名汉学家收藏家Josef Hejzlar编撰的《齐白
石》（布拉格odeon出版社1970年出版，章后空白页插画）
18 000 Kč

720 EUR
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KOLEKCE ŠESTI FROTÁŽÍ	
Různé rozměry.
Frotáž, tiskařská čerň na papíře.
Na první frotáži vidíme ve spodní polovině boha úřednických zkoušek
Kchuej-singa, který v pravici drží štětec. Nad ním je schéma hvězdné
konstelace. Druhé vyobrazení představuje bódhisattvu Kuan-jin.
Jde o tisk z dřevorytu inspirovaného středověkým ikonografickým
vzorem. Další tři frotáže jsou otisky z hliněných kachlů z Che-nanu
z doby východních Chanů s námětem draků a hodnostářů na vozech
tažených koňmi. Na frotáži vpravo nahoře je otištěn reliéf z jihozápadní
hraniční oblasti Číny představující vojenskou parádu.
Provenience: sbírka Milana Tichého.
A COLLECTION OF SIX INK RUBBINGS
Various sizes.
Provenance: collection of Milan Tichy.
水墨拓本六张
大小不一。
来源：捷克电影导演米兰·蒂奇私人收藏。
5 000 Kč
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200 EUR

96
KNIHA DŘEVOŘEZŮ OD KU JÜANA	
1952. 37 x 27 cm.
Kniha obsahuje 49 černobílých a barevných dřevořezů.
Vydáno v Pekingu v roce 1952 v nákladu 2 000 výtisků.
Provenience: sbírka Milana Tichého.		
A BOOK OF SELECTED WOODCUTS BY GU YUAN
1952. 37 x 27 cm.
First edition, first printing. 100 pages, 49 plates.
Provenance: collection of Milan Tichy.
《古元木刻选集》
1952年。37 x 27厘米。
内有49张黑白和彩色木版印制画作。
1952年在北京出版，发行2000册，初版第一次印刷。
来源：捷克电影导演米兰·蒂奇私人收藏。
10 000 Kč

400 EUR
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BŮH KCHUEJ-SING
Datováno 1864. 98,5 x 50 cm.
Frotáž, tiskařská čerň na papíře.
Kaligrafické tahy jsou uspořádány tak, aby kromě znaku zároveň
vyobrazily postavu Kchuej-singa, boha úřednických zkoušek.
V pravém rohu dole jsou uvedena jména kamenorytců.
Kaligrafický nápis signován: „Lung-čchüan ču-žen”.
Datováno: „Tchung-č’ ťia-c’ čchun”.
A STONE RUBBING OF THE GOD KUIXING
Dated 1864. 97.5 x 50 cm.
Scroll mounting.
Signed: Longquan zhuren.
Dated: Tongzhi jiazi chun.
石刻魁星神像
1864年。97.5 x 50厘米。
卷轴装裱。 款识：龙泉主人。同治甲子春。
10 000 Kč 400 EUR
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ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
BROSKVE
67,5 x 32,5 cm.
Tuš a barvy na papíře. Rámováno.
Signováno: „Paj-š’ lao-žen pa-š’-wu-suej š’ chua”
(Namaloval stařec Paj-š’ ve věku 85 let). Pečeť: „Čchi Ta”.
QI BAISHI (1864 - 1957)
PEACHES
67.5 x 32.5 cm.
Ink and colours on paper. Framed.
Signed: Baishi laoren bashi-wusui shi hua
(Painted by Old Man Baishi aged 85). Seal: Qi Da.
齐白石 (1864－1957)
鲜桃图
67.5 x 32.5厘米。
镜框设色纸本。
款识：白石老人八十五岁时画。钤印：齐大。
1 200 000 Kč
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48 000 EUR
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ZDENKA HEŘMANOVÁ
Zdenka Heřmanová (*1930)

Zdenka Hermanova (born 1930) is

兹登卡·赫马诺娃 (Zdenka

je významná česká sinoložka,

a renowned Czech sinologist,

Hermanova) (1930年生） 是著名

překladatelka a propagátorka čínské

translator and promoter of Chinese

的捷克汉学家、翻译家、中国文学的

literatury. Patří k první generaci

literature. She belongs to the first

发起人。她就读于布拉格查理大学哲

studentů čínštiny u věhlasného

generation of Sinology students

学系，师从捷克汉学创始人雅·普实

profesora Jaroslava Průška na

of the eminent professor Jaroslav

克，是普实克第一批学习汉语的学生

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Prusek at the Philosophical Faculty

之一。1953至1958年间，赫马诺娃在

v Praze. V letech 1953 až 1958

of Charles University in Prague.

北京大学继续深造汉语语言文学。在

pokračovala ve studiu čínštiny

From 1953 to 1958 she continued

此期间，她与齐白石的专用裱画大师

a čínské literatury na Pekingské

her studies of Chinese language and

刘金涛相识，通过引荐，她结识了一

univerzitě. V průběhu svého pobytu

literature at Beijing University. During

些中国现代艺术家。完成学业后赫马

se spřátelila s Liou Ťin-tchaem,

her stay, she was befriended Liu

诺娃一直在捷克斯洛伐克东方研究所

podlepovačem mistra Čchi Paj’še,

Jintao, Qi Baishi’s picture mounter,

工作。她主要从事现代汉语和古代汉

který ji seznámil s předními čínskými

who introduced her to leading

语的词汇研究，并 与同事一起 编撰

malíři. Po skončení studia pracovala

Chinese artists. After Hermanova

了一套共9册的捷-汉字典（学术界出

Zdenka Heřmanová desítky let

finished her studies, she worked for

版社1974-1984）。捷汉字典作者于

v Orientálním ústavu Československé

decades at the Oriental Institute

1991年被授予捷克斯洛伐克社会科学

akademie věd. Zabývala se slovní

of the Czechoslovak Academy of

院大奖。赫马诺娃共发表了超过300

zásobou moderní i klasické čínštiny

Sciences. Here she focused primarily

篇的专业论文、评论和随笔，也是中国

a pracovala na sestavení a redakci

on modern and classical Chinese

烹饪书的作者。工作之余，赫马诺娃还

devítidílného Česko – čínského

vocabulary, and worked on the

翻译过许多中国文学作品，其中最为著

slovníku (Academia Praha, 1974 –

compilation of a nine-volume Czech-

名的是根据吴承恩《西游记》节选出来

1984), který byl roku 1991 odměněn

Chinese dictionary (Academia Prague,

的一部捷克书名叫《美猴王》。

Cenou ČSAV. Publikovala na tři sta

1974-1984), which received the

赫马诺娃是把美猴王介绍给捷克读者

odborných studií, recenzí a statí,

Czechoslovak Academy of Sciences

的第一人。

je též autorkou několika knih

award in 1991.

o čínském kulinářství.

She has published over three

Kromě vědecké práce se zabývá

hundred scientific studies, reviews

překládáním čínské literatury

and essays, and is also the author

do češtiny. Jejím nejznámějším

of several books on Chinese cuisine.

překladatelským dílem je kniha Opičí

In addition to Hermanova’s scientific

král (1. vydání 1961), výbor z klasického

work, she also translates Chinese

románu Si-jou-ťi (Putování na západ)

literature into Czech. Her most

spisovatele Wu Čcheng-ena, s nímž

famous work is her translation of the

jako vůbec první seznámila českou

abbreviated version of the Chinese

kulturní obec. Opičí král již dosáhl

classical novel Xiyouji (Journey to

čtyř vydání.

the west) by Wu Chengen. It was
published under the title “The Monkey
King” in 1961 and had four editions
since then.
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ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
VADNOUCÍ LOTOSY A VÁŽKA	
137 x 34 cm.
Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek, brokátová montáž.
Signováno: „Ťiou-š’ suej Paj-š’ lao-žen” (90-ti letý stařec Paj-š’).
Pečeť: Paj-š’.
Provenience: sbírka Zdenky Heřmanové.
Publikováno: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š’, Praha, Odeon, 1970,
ilustrace číslo 117.
Námět uvadajících lotosů v této podobě a kompozičním rozvržení
úzkého obdélníku maloval Čchi Paj-š’ na přelomu 40. a 50. let vícekrát.
Často bývají doprovázeny kachničkami nebo ledňáčkem, na tomto
díle je vyobrazena modrá vážka. Provedena je o něco silnějšími
a jednoduššími tahy než vážky z 20. let, což bylo pochopitelně dáno
vysokým věkem malíře v době, kdy obraz vytvořil.
QI BAISHI (1864 - 1957)
RED LOTUS AND DRAGONFLY
137 x 34 cm.
Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting.
Signed: Jiushi sui Baishi laoren (90-year old man Baishi). Seal: Baishi.
Provenance: collection of Zdenka Hermanova.
Published: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š’ (Qi Baishi), Prague, Odeon, 1970,
illustration no. 117.
齐白石 (1864－1957)
红莲蜻蜓图
137 x 34厘米。
挂轴设色纸本，锦缎装潢。
款识：九十岁白石老人。钤印：白石。
来源：捷克汉学家翻译家兹登卡·赫马诺娃私人收藏。
出版：此画被收录在捷克著名汉学家收藏家Josef Hejzlar编撰的
《齐白石》（布拉格odeon出版社1970年出版，画号117）一书中。
2 900 000 Kč
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116 000 EUR
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ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957)
SVLAČCE
60,5 x 39,5 cm.
Tuš a barvy na papíře. Rámováno.
Signováno: „Ťiou-š’-liou suej Paj-š’”(96-ti letý Paj-š’). Pečeť: Paj-š’.
Náměť červených svlačců si Čchi Paj-š’ velmi oblíbil koncem 40. let,
kdy často maloval jen v této černé a sytě rudé barevné kombinaci.
Toto dílo je ovšem podstatně pozdější, jak ukazuje i pro závěrečné
období života typický způsob rozlití zředěné tuše, která zobrazuje
lopuchovité listy v popředí.
Provenience: sbírka československého diplomata, zakoupeno v Pekingu
roku 1956.

QI BAISHI (1864 - 1957)
MORNING GLORIES
60.5 x 39.5 cm.
Ink and colours on paper. Framed.
Signed: Jiushi liu sui Baishi (96 year old Baishi). Seal: Baishi.
Provenance: collection of a Czechoslovak diplomat, purchased in
Beijing in 1956.
齐白石 (1864－1957)
牵牛花图
60.5 x 39.5厘米。
镜框设色纸本。
款识：九十六岁白石。钤印：白石。
来源：捷克斯洛伐克外交家私人收藏, 于1956年在北京购得。
1 400 000 Kč

56 000 EUR
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Antonín Hašek (1908 - 1983)

Antonin Hasek (1908 - 1983)

安东尼· 哈谢克 (Antonin Hasek)

působil jako generální konzul

worked as Consul General at the

(1908 - 1983) 于1950年到1952年在

na československém velvyslanectví

Czechoslovak Embassy in Beijing from

捷克斯洛伐克驻北京大使馆担任总领

v Pekingu v letech 1950 - 1952.

1950 to 1952. Upon his return to his

事。 1952年回国后因遭人诬陷以叛

Po návratu do vlasti roku 1952 byl

homeland in 1952, he was falsely

国者的罪名被判处有期徒刑14年。他

falešně obviněn z vlastizrady

accused of treason in a constructed

的全部艺术收藏品都被政府没收。他

a ve vykonstruovaném procesu

political process and sentenced to

被没收的艺术收藏品也因此成为布拉

odsouzen ke čtrnácti letům vězení.

14 years in prison. His entire collection

格国家美术馆新东方艺术展区中的重

Jeho kolekce byla znárodněna a stala

was confiscated by the state and

要藏品之一。1962年，哈谢克被赦

se důležitou součástí nově založené

became an important part of the

免，1965年国家归还他所有原属于他

orientální sbírky Národní galerie

newly founded collection of Oriental

的艺术品收藏。

v Praze. V roce 1962 byl Antonín

art at the National Gallery in Prague.

Hašek amnestován a celá jeho sbírka

Antonin Hasek was pardoned in

mu pak byla roku 1965 vrácena

1962 and his entire collection was

v restituci.

restituted to him in 1965.
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BRONZOVÝ ZVON TYPU „ČUNG”
Pozdní dynastie Ming, 17. století. Výška 21 cm.
Bronz zdobený plastickými geometrickými vzory
a motivy stylizovaných draků. Tyto zvony se používaly
v období dynastie Západní Čou při šamanských obřadech.
Rozezvučovaly se úderem na vystouplé bodce. V době
dynastií Ming a Čching se vyráběly jejich věrné kopie,
odkazující k dlouhé čínské kulturní tradici.
Provenience: sbírka Antonína Haška.
A BRONZE BELL, ZHONG
Late Ming dynasty, 17th century. Height 21 cm.
Provenance: collection of Antonin Hasek.
青铜钟
明朝晚期，17世纪。高21厘米。
来源：捷克斯洛伐克外交官安东尼· 哈谢克 私人收藏。
38 000 Kč

1 520 EUR
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SÜ PEJ-CHUNG (1895 - 1953)
BĚŽÍCÍ KŮŇ
52 x 73,5 cm.
Tušová malba na papíře. Svitková montáž.
Signováno: Sü Pej-chung. Pečeť: Sü Pej-chung.
Provenience: sbírka Antonína Haška.
Sü Pej-chung je klíčovou postavou čínského moderního malířství.
Podařilo se mu vytvořit v čínském umění něco zcela nového - spojit
energické tahy tuše tradičního čínského malířství s technicky
dokonalou kresbou, užívanou v umění evropském. Koně na jeho
obrazech mají spontaneitu stylu „ta-sie-i”, jsou však zároveň
anatomicky věrní. Tímto způsobem navázal na minulost, ale ukázal
cestu modernímu stylu.
XU BEIHONG (1895 - 1953)
RUNNING HORSE
52 x 73.5 cm.
Ink painting on paper. Scroll mounting.
Signed: Xu Beihong. Seal: Xu Beihong.
Provenance: collection of Antonin Hasek.
徐悲鸿 (1895－1953）
奔马图
52 x 73,5厘米。
水墨纸本。
款识：徐悲鸿。钤印：徐悲鸿。
来源：捷克斯洛伐克外交官安东尼· 哈谢克 私人收藏。
3 200 000 Kč
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128 000 EUR
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SÜ PEJ-CHUNG (1895 - 1953)
BĚŽÍCÍ KŮŇ
50,5 x 35 cm.
Tušová malba na papíře. Závěsný svitek.
Signováno: „Namaloval Pej-chung rozpíjivým štětcem”.
Provenience: sbírka Antonína Haška.
Publikováno: Lubor Hájek - Čínské umění, Praha, SNKLHU, 1954, text
strana 180, ilustrace číslo 172.
A. Hoffmeister, L. Hájek, E. Rychterová - Současné čínské malířství,
NČVU, Praha, 1959, strana 70 a 71.
Sü Pej-chung se narodil v rodině chudého malíře, zdědil jeho nadání
a odmala se učil malovat. Když mu otec zemřel, rozhodl
se devatenáctiletý mladík pro dráhu umělce a odešel do Šanghaje,
kde se zprvu těžce protloukal. V roce 1919 odjel na stipendium
do Paříže a byl přijat na École supérieure des beaux-arts.
Během osmiletého pobytu v Evropě pilně studoval západní olejomalbu
a kresbu. Po návratu do Číny vyučoval na prestižních výtvarných
akademiích v Nankingu, Šanghaji a Pekingu, kde během svého řízení
v letech 1923 až 1925 zaměstnal českého malíře a sběratele
Vojtěcha Chytila.

XU BEIHONG (1895 - 1953)
RUNNING HORSE
50.5 x 35 cm.
Ink painting on paper. Hanging scroll, brocade mount.
Signed: “drawn by Beihong with a runny brush”.
Provenance: collection of Antonin Hasek.
Published: Lubor Hajek - Čínské umění (Chinese Art), Prague, SNKLHU,
1954, text p. 180, illustration no. 172.
A. Hoffmeister, L. Hajek, E. Rychterova - Současné čínské malířství
(Contemporary Chinese Painting), NČVU, Prague, 1959, p. 70 and 71.
徐悲鸿 (1895－1953）
奔马图
50,5 x 35厘米。
挂轴水墨纸本，锦缎装裱。
款识：悲鸿漫笔。
来源：捷克斯洛伐克外交官安东尼· 哈谢克 私人收藏。
出版：Lubor Hajek 编著的《中国艺术》，1954年布拉格出版，
第180页， 画号172。
出版：L. Hajek, A. Hoffmeister, E. Rychterova 编著的《中国当代名
家画集》, 1959年布拉格出版, 第 70和71页。
1 800 000 Kč
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SÜ PEJ-CHUNG (1895 - 1953)
SOUKROMÝ DOPIS LIOU PCHU-ŠUOVI	
Datováno 21.7.1947. 26,5 x 38,5 cm.
Soukromý dopis středoškolákovi Liou Pchu-Šuovi, který měl rád umění,
sám tvořil a později se stal významným čínským malířem. Sü Pej-chung
psal o svých názorech na umění a své tvůrčí cestě. Dopis byl otištěn
v hlavních čínských novinách Žen-min ž’-pao.
Provenience: sbírka českého sinologa.

XU BEIHONG (1895 - 1953)
A PERSONAL LETTER TO LIU PUSHU
Dated July 21, 1947. 26.5 x 38.5 cm.
A personal letter to high school student Lui Pushu, an art lover
and later a renowned Chinese painter. Xu Beihong wrote about his
opinions on art and his creative path. The letter was printed in the
leading Chinese newspaper Renmin ribao.
Provenance: collection of a Czech sinologist.
徐悲鸿 (1895－1953）
徐悲鸿给刘勃舒的私人信件
1947年7月21日。 26.5 x 38.5厘米。
徐悲鸿写给艺术爱好者刘勃舒的私人信件，刘勃舒后来成为中国著名画
家。在这封信件中徐悲鸿就刘勃舒的艺术创作和未来发展发表了个人意
见。这封信最先发表在《人民日报》上。
来源：捷克汉学家私人收藏。
7 000 Kč

98

280 EUR
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KCHANG NING (*1938)
ŠPAČEK A CHRYZANTÉMY
Datováno 1978. 33,5 x 45,5 cm.
Tuš a barvy na papíře. Rámováno.
Nápis: „Roku 1978 namaloval Kchang Ning”. Pečeť: „Kchang siao”.
Provenience: sbírka českého sinologa.
Kchang Ning soukromě studoval malbu pod vedením renomovaného
Li Kchu-čchana (1899 - 1983), jehož volný styl zvaný „ta-sie-i” úspěšně
přejal - je považován za jeho nejdůslednějšího žáka.

106
KCHANG NING (*1938)
ŠPAČEK A HROZNY
33,5 x 45,5 cm.
Tuš a barvy na papíře. Rámováno.
Nápis: „Kchang Ning sie jü šou-tu” (V hlavním městě namaloval Kchang
Ning). Pečeť: „Siao-c’” (Oddaný syn). Pečeť: Kchang Ning.
Provenience: sbírka českého sinologa.
Kchang Ning je uznávaným pekingským malířem a členem Čínské
malířské asociace.

KANG NING (BORN 1938)
STARLING AND CHRYSANTHEMUMS
Dated 1978. 33.5 x 45.5 cm.
Ink and colours on paper. Framed.
Inscription: “Painted by Kang Ning in 1978”. Seal: Kang xiao.
Provenance: collection of a Czech sinologist.

KANG NING (BORN 1938)
STARLING AND GRAPES
33.5 x 45.5 cm.
Ink and colours on paper. Framed.
Inscription: Kang Ning xie yu shoudu (Painted by Kang Ning in the
capital city). Seal: Xiaozi (Devoted son). Seal: Kang Ning.
Provenance: collection of a Czech sinologist.

椋鸟菊花图
1978年。33.5 x 45.5厘米。
镜框设色纸本。款识：戊午康宁画。钤印：康萧。
来源：捷克汉学家私人收藏。
9 000 Kč

360 EUR

		

椋鸟葡萄图
33.5 x 45.5厘米。
镜框设色纸本。款识：康宁写于首都。
钤印：孝子、康宁。来源：捷克汉学家私人收藏。
9 000 Kč
360 EUR
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LI PING-ČCHI (*1947)
BÍLÉ LOTOSY
Datováno 1991. 67 x 67 cm.
Malba prstem tuší a barvami na papíře. Rámováno.
Nápis: „Čching čching žu žu” (Poctivý a čistý jako ty).
Věnováno presidentu Václavu Havlovi k 55. narozeninám.
Pečeť: Ping-čchi. Pečeť: „Č’-čchan”.
Li Ping-čchi je profesionální malíř ze Šan-tungu, který se specializuje
na techniku malování prsty. Po sametové revoluci pobýval asi rok
v Praze a přednášel o tušové malbě.

LI BINGQI (BORN 1947)
WHITE LOTUSES
Dated 1991. 67 x 67 cm.
Ink and colour finger painting on paper. Framed.
Inscription: Qing qing ru ru (Honest and pure just like you).
Dedicated to President Václav Havel for his 55th birthday.
Seal: Bingqi. Seal: Zhichan.
李冰奇（1947年生人）
白莲图
日期：1991年。67 x 67厘米。
镜框设色纸本。指画。
题识：清清如汝，哈维尔总统五十五寿辰。
款识：辛未冰奇指墨顿首敬祝。钤印：冰奇、禅恉。
30 000 Kč
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1 200 EUR
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KNIHA BÁSNÍ A OBRAZŮ
1953. 31,5 x 22 cm.
Kolekce barevných dřevořezů mistrů čínské tušové malby Čchi Paj-š’e,
Čang Ta-čchiena, Čchena Pan-tinga a dalších. Dva svazky
v brokátových deskách. Vydáno galerií Žung-pao-čaj v Pekingu
roku 1953.
RONGBAOZHAI BOOK OF POEMS AND PAINTINGS
1953. 31.5 × 22 cm.
Two volumes, the cover colophon with title: “Jiu shi yi shui Baishi
Laoren ti’” and seal. Printed by Rongbaozhai in Beijing in 1953.
北京荣宝斋新记诗笺谱
1953年。31.5 x 22厘米。
木版水印图册。
《北京荣宝斋新记诗笺谱》内选用齐白石、张大千等大师作品。
1953年荣宝斋木版水印制作。
32 000 Kč

1 280 EUR

109
SÍŇ DESÍTI BAMBUSŮ - OBRÁZKOVÝ VZORNÍK	
1952. 31,5 × 22,5 cm.
Faksimile proslulé bibliofilské publikace „Obrázkový vzorník ze Studovny
deseti bambusů”. Kompletní kolekce 300 dřevořezů a slepotisků
ve čtyřech svazcích v kartonovém přebalu potaženém brokátem,
název na štítku nadepsal a pečetí signoval Jü Fejan (1889 - 1959).
Vydáno galerií Žung-pao-čaj v Pekingu roku 1952. 		
A COMPLETE COLLECTION OF TEN BAMBOO HALL POETRY PAPERS
1952. 31.5 x 22 cm.
Woodblock print in ink and colour on paper, string binding, titled by
Yu Feian. Four volumes including nearly 30 categories of 300 prints
of different objects, motifs, and subjects of traditional Chinese
scholarly interests. Printed by Rongbaozhai in Beijing in 1952.
《十竹斋笺谱》
1952年。31.5 x 22厘米。
四冊木板水印紙本，線裝。
原版大約與1644年間出版，含近三百帧古玩鑑賞、書畫研究及藝術文
化休養相關的器物、紋樣、和主題近三十大類。該書的1952年版本由
北京榮寶齋依民國時鄭振鐸、魯迅所制《十竹齋箋譜》增補重刊，再現
明末胡氏傳的雕版套印及拱花版工藝，該版為近代該書最早的完本。
42 000 Kč

1 680 EUR
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WU ČCHANG-ŠUO (1844 - 1927) - PŘIPSÁNO
CHRYZANTÉMY
102 x 32,5 cm.
Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek, brokátová montáž.
Signováno: „Kchu-tchie Wu Čchang-š’” (Wu Čchang-š’ namaloval na jaře
v Šen-pcho). Negativní pečeť: „Wu Ťün č’ jin”.
Pozitivní pečeť: Wu Čchang-š.
Pečeť vlevo dole: „Siung ťia-čen”, která odkazuje na rok 1904 a tím
obraz přibližně datuje.
Nápis provedený bravurní kurzívou „sing-šu” pojednává o nákupu
chryzantém v devátém měsíci o svátku „dvou devítek” (čchung-jang
ťie). Wu Čchang-šuo je jednou z nejvýznamnějších osobností čínského
umění začátku 20. století - ryl pečetě, psal kaligrafii, skládal básně
a maloval. Žil hlavně v Šanghaji a věnoval se epigrafii – zkoumání
starobylých nápisů tesaných do kamene, jejichž styl ovlivnil jeho
kaligrafii. Poměrně pozdě, asi v roce 1877, se pustil do studia malby
u Čang Siunga. Roku 1904 založil v Chang-čou s přáteli dodnes funkční
společnost Si-ling jin-še a stal se jejím předsedou.

WU CHANGSHUO (1844 - 1927) - ATTRIBUTED
CHRYSANTHEMUMS
102 x 32.5 cm.
Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting.
Signed: : Kutie Wu Changshi (Wu Changshi painted this in the spring
in Shenpo).
Negative seal: Wu Jun zhi yin. Positive seal: Wu Changshi.
Seal lower left: Xiong jiazhen.
Inscription in masterful calligraphy (xingshu) describes purchasing
chrysanthemums in the 9th month, on “Double Ninth Day”
(chongyang jie).
吴昌硕 (1844－1927) 疑似
菊花图
102 x 32.5厘米。挂轴设色纸本，锦缎装裱。
题识：九月维时赏菊盃，黄华斗大客中开。重阳何处篱边坐，
雨雨风风送酒来。款识：苦铁吴昌硕写于春申浦上。 钤印：雄甲辰。
钤印：吴俊之印、 吴昌石。
60 000 Kč

2 400 EUR
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KONVIČKA NA ČAJ
Počátek 20. století. Výška 13,5 cm.
Kamenina tvrdého střepu typu i-sing
dekorovaná plastickým motivem slivoňových
větviček. Jedná se o dílo slavného tvůrce
i-singských konviček Feng Kuej-lina
(1907 - 1945). Značeno.
A YIXING TEAPOT AND COVER
Early 20th century. Height 13.5 cm.
Work of the famous yixing pot maker
Feng Guilin (1907 - 1945).
清代名家冯桂林金星紫砂梅花段壶。
品相完美。高13.5厘米。
350 000 Kč

104

14 000 EUR

112
KONVIČKA NA ČAJ TVARU KOMOLÉHO
JEHLANU
Počátek 20. století. Výška 8,5 cm.
Kamenina tvrdého střepu typu i-sing.
Značeno.
A YIXING TEAPOT AND COVER
Early 20th century. Height 8.5 cm.
清代名家紫砂方壶。高8.5厘米。
320 000 Kč

12 800 EUR
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KONVIČKA NA ČAJ
Počátek 20. století. Výška 12,5 cm.
Kamenina tvrdého střepu typu i-sing zdobená
emaily. Dekor slivoní a kamélií. Značeno.

114
KULATÁ KONVIČKA NA ČAJ
Počátek 20. století. Výška 6 cm.
Kamenina tvrdého střepu typu i-sing.
Značeno.

A YIXING TEAPOT AND COVER
Early 20th century. Height 12.5 cm.
Enamelled accents.

A YIXING TEAPOT AND COVER
Early 20th century. Height 6 cm.

清代名家葛明祥制壶。欧洲人后加彩。
品相完美。高12.5厘米。
120 000 Kč

清代紫砂水平壶。高6厘米。
36 000 Kč

1 440 EUR

4 800 EUR
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KULATÁ KONVIČKA NA ČAJ
Počátek 20. století. Výška 7 cm.
Kamenina tvrdého střepu typu i-sing.
Značeno.

116
KULATÁ KONVIČKA NA ČAJ
Počátek 20. století. Výška 5 cm.
Kamenina tvrdého střepu typu i-sing.
Značeno.

A YIXING TEAPOT AND COVER
Early 20th century. Height 7 cm.

A YIXING TEAPOT AND COVER
Early 20th century. Height 5 cm.

清代紫砂水平壶。高7厘米。

清代紫砂鸽嘴壶。高5厘米。

50 000 Kč

36 000 Kč

2 000 EUR

1 440 EUR
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KONVIČKA NA ČAJ TVARU BAMBUSOVÉHO
STVOLU
Počátek 20. století. Výška 10 cm.
Kamenina tvrdého střepu typu i-sing zdobená
emaily na střepu a plastickými aplikacemi
v podobě slivoňových haluzí. Značeno.
A YIXING TEAPOT AND COVER
Early 20th century. Height 10 cm.
Enamelled accents.
清代民国梅花段紫砂壶。欧洲人后加彩。
盖有残。高10厘米。
25 000 Kč

118
KONVIČKA NA ČAJ TVARU BAMBUSOVÉHO
STVOLU
Období Čínské republiky (1912 - 1949).
Výška 10 cm.
Kamenina tvrdého střepu typu i-sing
dekorovaná plastickými aplikacemi ve formě
broskvových haluzí s plody. Značeno.
A YIXING TEAPOT AND COVER
ROC period (1912 - 1949). Height 10 cm.
清代民国梅花段紫砂壶。高10厘米。
25 000 Kč

1 000 EUR

1 000 EUR
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119
KERAMICKÁ OZDOBA STŘECHY V PODOBĚ LVA
Dynastie Východní Chan (25 - 220 n. l.)
až období Severních a Jižních dynastií (317 - 589 n.l.).
Délka 26,5 cm.
Plastika lva z pálené neglazované hlíny.
Na hranaté hlavě výrazně vystupují čenich a oči,
v mírně rozevřené tlamě jsou patrné linie zubů
ve spodní a horní čelisti. Za hlavou je plastickou linií
naznačena hříva. Tělo zdobeno rytými liniemi.
AN EARTHENWARE LION-SHAPED ROOF TILE
Eastern Han dynasty (25-220 AD) to Northern
and Southern dynasties (317-589 AD).
Length 26.5 cm.
汉代陶虎。长26.5厘米。
26 000 Kč

108

1 040 EUR

120
FIGURA KOHOUTA
Dynastie Tchang (619 - 906 n.l.). Výška 10,5 cm.
Hrnčina se zbytky polychromie.
Postava kohouta je velmi naturalisticky
a detailně modelována.
AN EARTHENWARE FIGURE OF A ROOSTER
Tang dynasty (618 - 906 AD). Height 10.5 cm.
唐代陶公鸡。高10.5厘米。
陶制公鸡有颜色残留，公鸡形象生动。
25 000 Kč

1 000 EUR
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JEZDEC ZE ZÁPADU
Dynastie Tchang (619 - 906 n.l.). Výška 29 cm.
Keramická hrobová figura jezdce na koni z pálené hlíny,
na oděvu jezdce a řemení koňského postroje jsou patrné
stopy červené polychromie. Pozoruhodný je zejména
vzhled vyhublého jezdce s nahrbenými zády, který
je oděn do šatu s dlouhými rukávci. Jeho tvář s výrazným
nosem a čapka na hlavě ukazují na středoasijský
původ. Restaurováno.
AN EARTHENWARE HORSE AND RIDER TOMB FIGURE
Tang dynasty (618 - 906 AD). Height 29 cm.
Restored.
唐代陶骑马俑。高29厘米。
陶制骑马俑，俑身残留红颜色，俑脸部呈中亚人特征，
马尾和前腿粘接。
80 000 Kč

3 200 EUR
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122
STOJÍCÍ FIGURA KUAN-JIN
Dílny Te-chua, 18. století. Výška 23 cm.
Porcelán krytý bělavou polevou s pozdější evropskou polychromiíí.

123
POSTAVA DÁMY S ŽEZLEM „ŽU-I”
Dílny Te-chua, konec 17. století. Výška 46 cm.
Porcelán krytý bělavou polevou.

A BLANC-DE-CHINE FIGURE OF GUANYIN
Dehua, 18th century. Height 23 cm.
Cold-painted blanc de Chine figures as decoration for chinoiserie
rooms appear in European castles as early as the late
18th century.

A BLANC-DE-CHINE FIGURE OF A LADY WITH RUYI SCEPTER
Dehua, late 17th century. Height 46 cm.

清代德化观音像。欧洲人后加彩。高23厘米。
24 000 Kč

110

123

960 EUR

清代德化人物立像。高46厘米。
55 000 Kč

2 200 EUR
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BOHYNĚ KUAN-JIN NA TRŮNĚ
Dílny Te-chua, 19. století. Výška 19,5 cm.
Porcelán krytý bělavou polevou. Figura bohyně Kuan-jin spočívá
na trůně, u jejích nohou stojí dva atendanti.
A BLANC-DE-CHINE FIGURE OF GUANYIN WITH TWO ACOLYTES
Dehua, 19th century. Height 19.5 cm.
清代德化观音像。高19.5厘米。
30 000 Kč
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125
BŮH LITERATURY WEN-ČCHANG
Dílny Te-chua, 19. století. Výška 28 cm.
Porcelán krytý bělavou polevou. Značeno.
A BLANC-DE-CHINE FIGURE OF WENCHANG
Dehua, 19th century. Height 28 cm.
清代文昌帝君白瓷坐像。高28厘米。
38 000 Kč

1 520 EUR

1 200 EUR
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MĚLKÁ MÍSA
Období Čchien-lung, 18. století. Průměr 25 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou.
V zrcadle mísy je malovaný motiv pětiprstého
draka s perlou, vnější stěnu nádoby zdobí
dekor dvou draků v oblacích a plamenech.
Na dně značka císařských dílen:
„Č’-jüan-tchang-č’”.
A BLUE AND WHITE ‘DRAGON’ DISH
Qianlong period, 18th century.
Diameter 25 cm.
Blue four-character mark within a double
square: Zhi yuan tang zhi.
清代青花乾隆官窑“致远堂制” 款盘。
直径25厘米。
来源: 重要捷克私人收藏。
55 000 Kč
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2 200 EUR
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ZÁSOBNICE NA ZÁZVOR S DŘEVĚNÝM VÍKEM
Období Kchang-si, c. 1700. Výška 23 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou
v kombinaci se stříkaným kobaltem.
Dřevěné víko je kryté přírodním lakem.
Dekor zásobnice tvoří dvě různě tvarované
kartuše s rostlinnými motivy a ideálními
krajinami. Na dně dvojitý kobaltový kruh.
Provenince: sbírka českého orientalisty.
A BLUE AND WHITE JAR WITH WOODEN LID
Kangxi period, c. 1700. Height 23 cm.
Provenance: collection of a Czech orientalist.
清康熙雪花蓝地开光山水纹罐。高23厘米。
来源: 重要捷克私人收藏。
75 000 Kč

3 000 EUR
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TŘI TALÍŘKY
Období Kchang-si, počátek 18. století.
Průměr 11 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou.
V zrcadle motiv čtyřprstého draka s perlou
v oblacích, okraj zdoben slivoňovými kvítky.
Rubová strana nese dekor rozvilin a spirál.
Na dně značeno: Kchang-si.
THREE BLUE AND WHITE PLATES
Kangxi mark and period, early 18th century.
Diameter 11 cm.
清代康熙青花龙纹盘。直径11厘米。
18 000 Kč

114

720 EUR

129
TŘI TALÍŘKY
Období Kchang-si, počátek 18. století.
Průměr 11 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou.
Námět dvou rybářů veselících se na říčním
břehu v horské krajině. Na rubové straně
motiv vrbových stromů. Značeno.
THREE BLUE AND WHITE PLATES
Kangxi period, early 18th century.
Diameter 11 cm.
清代康熙 “渔家乐” 纹盘。直径11厘米。
18 000 Kč

720 EUR
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TŘI ŠÁLKY S PODŠÁLKY
Období Kchang-si, počátek 18. století.
Průměr šálku 8,2 cm, průměr podšálku
12,6 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou.
V zrcadle podšálků a na obvodu šálků motiv
kalvárie s figurami Panny Marie a sv. Jana.
Okraj nese motivy rozvilin a vinné révy.

131
ŠÁLEK NA ČOKOLÁDU S PODŠÁLKEM
Období Kchang-si, počátek 18. století.
Průměr šálku 7,5 cm, podšálku 13,5 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou,
červeným emailem a zlatem na polevě
ve stylu čínského Imari. Motiv rozvinutého
svitku s ideální krajinou je rámovaný kvetoucí
slivoní s pavilonkem.

THREE BLUE AND WHITE CUPS AND
SAUCERS
Kangxi period, early 18th century.
Cup diameter 8.2 cm, saucer 12.6 cm.

A BLUE, WHITE AND RED IMARI-STYLE CUP
AND SAUCER
Kangxi period, early 18th century.
Cup diameter 7.5 cm, saucer diameter 13.5 cm.
Cobalt underglaze, red enamel and gilt
overglaze painting.

清康熙青花基督受难纹杯碟。直径8.2厘米。
45 000 Kč

1 800 EUR

清康熙青花五彩花卉纹杯碟。直径7.5厘米。
8 000 Kč

320 EUR
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DÓZA S VÍKEM
Období Kchang-si, počátek 18. století.
Průměr 11,2 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou,
sekundární zlacení uch tvaru dračích těl.
Dóza je zdobena motivem lotosových květů
v rozvilinách.
Na dně značeno symbolem drahokamu „jü”.
A BLUE AND WHITE LIDDED BOX
Kangxi period, early 18th century.
Diameter 11.2 cm.
Cobalt underglaze painting and gilded handles.
清康熙青花洋莲纹龙柄糖罐。盖钮损失。
直径11.2厘米。
26 000 Kč

1 040 EUR

133
MODROBÍLÁ VÁZIČKA
Období Kchang-si, počátek 18. století.
Výška 14 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou.
Tělo nádoby nese motiv zásobnice, zdobené
chryzantémami, která je podpíraná dvěma
čínskými sluhy.
Na dně značeno: Kchang-si.
Provenience: sbírka českého orientalisty.
A BLUE AND WHITE VASE
Kangxi period, early 18th century.
Height 14 cm. Blue four-character mark.
Provenance: collection of a Czech orientalist.
清光绪青花人物纹长颈瓶。高14厘米。
来源: 重要捷克私人收藏。
12 000 Kč
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480 EUR
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134
MODROBÍLÁ ČAJOVÁ KONVICE
Dynastie Čching, c. 1900. Výška 24,5 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou, mosazná rukojeť
a kování. Tělo konvice je zdobeno pásem hlavic žezla „žu-i”
a znaky „dlouhého života”.
A LARGE BLUE AND WHITE TEAPOT AND COVER
Qing dynasty, c. 1900. Height 24.5 cm.
清代青花万寿如意纹铜柄方壶。高24.5厘米。
30 000 Kč

1 200 EUR

135
VÁZIČKA S ÚZKÝM HRDLEM
Období Kchang-si, počátek 18. století.
Výška 15,5 cm.
Porcelán, malba kobaltem pod polevou.
Hlavní motiv tvořen čtyřprstým drakem
s perlou v oblacích a plamenech.
Na dně značeno listem artemisie.
A BLUE AND WHITE ‘DRAGON’ VASE
Kangxi period, early 18th century.
Height 15.5 cm. Artemisia leaf mark.
清代康熙青花龙纹瓶。高15.5厘米。
18 000 Kč

720 EUR
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136
KONVIČKA NA ČAJ
Období Jung-čeng (1722 – 1735).
Výška 12 cm.
Porcelán zdobený plastickými aplikacemi
a malbou emaily růžové skupiny na polevě
s námětem pivoněk a lotosů. Zlacené měděné
kování z Evropy z 2. poloviny 18. století.

137
KONVIČKA NA ČAJ
Období Čchien-lung, polovina 18. století.
Výška 13,5 cm.
Porcelán zdobený plastickými aplikacemi,
prolamováním a malbou emaily růžové
skupiny na polevě. Motivy žardiniér s jemnými
kvítky slivoní a magnolií.

A FAMILLE ROSE TEAPOT AND COVER
Yongzheng period (1722 – 1735).
Height 12 cm.
Of pear shape, applied all over with reliefmoulded lotus stems and flowers and
decorated in bright enamels, the cover
attached to the teapot with a yellow
metal chain.

A FAMILLE ROSE TEAPOT AND COVER
Qianlong period, mid-18th century.
Height 13.5 cm.
Decorated with relief-moulded and pierced
flower baskets amongst more flowers and
foliage, the baskets and some flowers picked
out in gilt.

清代雍正粉彩花卉纹浮雕茶壶。高12厘米。
25 000 Kč

118

1 000 EUR

清代乾隆粉彩浮雕花卉纹茶壶。高13.5厘米。
20 000 Kč

800 EUR

138
KONVIČKA NA ČAJ
Období Čchien-lung, c. 1780. Výška 14 cm.
Porcelán, malba emaily a zlatem na polevě.
Motiv květin stylizovaných do kruhových
medailonů, rámovaných kosočtverečnou
mřížkou.
A FAMILLE ROSE TEAPOT AND COVER
Qianlong period, c. 1780. Height 14 cm.
Decorated in puce enamels with flowers.
清乾隆粉彩花卉纹瓷壶。高14厘米。
12 000 Kč

480 EUR
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139
MISKA
Období Čchien-lung, c. 1780. Průměr 12 cm.
Porcelán, malba emaily a zlatem na polevě.
Motiv květin stylizovaných do kruhových
medailonů, rámovaných kosočtverečnou
mřížkou.
A FAMILLE ROSE TEA BOWL
Qianlong period, c. 1780. Diameter 12 cm.
Decorated in puce enamels with flowers.

140
MISKA S DEKOREM PIVOŇKY
Dynastie Čching, 19. století. Průměr 10,5 cm.
Porcelán, malba emaily na polevě. V zrcadle
motiv dvou broskví, vnější stěnu misky zdobí
velký květ pivoňky.

141
MISKA S VÍČKEM
Období Tchung-č’ (1861 - 1875). Výška 7,5 cm.
Porcelán, emaily a zlato na polevě. Malované
výjevy z klasických čínských literárních děl
ve stylu kantonského emailu.

A FAMILLE ROSE ‘PEONY’ BOWL
Qing dynasty, 19th century.
Diameter 10.5 cm.

A PORCELAIN LIDDED BOWL
Tongzhi period (1861 - 1875). Height 7.5 cm.

清乾隆粉彩花卉纹小杯。直径12厘米。

清代粉彩牡丹纹“一品富贵图”杯。
直径10.5厘米。

7 000 Kč

13 000 Kč

280 EUR

清代同治粉彩人物纹带盖方杯。高7.5厘米。
16 000 Kč

640 EUR

520 EUR
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VELKÁ MÍSA
Období Jung-čeng (1722 – 1735).
Průměr 35,5 cm.
Porcelán, malba emaily růžové skupiny
a zlatem na polevě. V zrcadle motiv pivoňkové
haluze, okraje zdobeny skalkou s balustrádou
a keřem s mohutnými pivoňkovými květy.
A LARGE FAMILLE ROSE PUNCH BOWL
Yongzheng period (1722 – 1735).
Diameter 35.5 cm.
Enamelled around the exterior and interior with
stylised tree peonies on rockwork and a fence.
清代雍正粉彩牡丹过墙纹盆。品相完美，
色彩鲜艳。直径35.5厘米。
85 000 Kč

120

3 400 EUR
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PÁR POHÁRKŮ S VÍČKY
Období Kchang-si, c. 1720. Výška 13 cm.
Porcelán, jemná malba zlatem a železitou
červení na polevě. Motiv ptáčka na větvi
magnolie doprovází kaligrafický text.
Luxusní zlatá montáž v klasicistním stylu
doplněna v Evropě ve 2. čtvrtině 18. století.
A PAIR OF LIDDED TUMBLERS
Kangxi period, c. 1720. Height 13 cm.
Red enamel and gold overglaze painting.
Early 18th century European gold mounting.
清代康熙矾红彩描金花鸟纹纯金包镶对杯。
高13厘米。
140 000 Kč

5 600 EUR
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HLUBOKÁ MÍSA
Období Kchang-si, c. 1670. Průměr 20,5 cm.
Porcelán zdobený emaily zelené, červené,
černé a žluté barvy na polevě ve stylu
famille verte. Motiv draků nad vlnami
je ohraničen kosočtverečnou mřížkou
s květinovým dekorem.
A FAMILLE VERTE DRAGON BOWL
Kangxi period, c. 1670. Diameter 20.5 cm.
清代康熙五彩瑞兽纹小缸。直径20.5厘米。
28 000 Kč

122

1 120 EUR
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VELKÁ DEKORATIVNÍ VÁZA
Konec 19. století. Výška 62 cm.
Porcelán zdobený emaily ve stylu famille
noire. Motiv slivoňových haluzí s bambusem.
Značeno červeným emailem na polevě:
„Kuang-sü”.
A LARGE FAMILLE NOIRE BALUSTER VASE
Guangxu mark and period. Height 62 cm.
清晚墨地粉彩梅花纹大瓷瓶。高62厘米。
25 000 Kč

1 000 EUR
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EROTIKON - SOUBOR ČTYŘ PANELŮ
Pozdní dynastie Čching. 34,5 x 23 cm každý panel.
Porcelán, jemná malba emaily a zlatem
na polevě v kantonském stylu. Soubor zachycuje
dvojice při erotických hrátkách ve čtyřech ročních
obdobích. Každý obrázek komentuje sedmislabičné
dvojverší, následované dvěma pečetěmi.
A SET OF FOUR FAMILLE ROSE PORCELAIN
PANELS WITH EROTIC SCENES
Late Qing dynasty. 34.5 x 23 cm each.
Porcelain panels with fine enamel and gilt
overglaze painting in Cantonese style.
民国粉彩春宫图瓷板组画 (４块)。
34.5 x 23厘米。
180 000 Kč

124

7 200 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 Arcimboldo“),
provádí neveřejnou aukci movitých předmětů (dále
také „Nabízené předměty“ nebo „Dražené předměty“)
na základě Smlouvy o obstarání prodeje věci (dále
jen „Smlouva o obstarání prodeje“ nebo „Smlouva“),
uzavřené mezi Galerií Arcimboldo a subjektem,
který má zájem na zprostředkování aukce a prodeje
Nabízených předmětů (dále jen „ Prodávající“).
Galerie Arcimboldo jedná na základě Smlouvy
jako prostředník mezi Prodávajícím a zákazníky
Galerie Arcimboldo a dalšími zaregistrovanými
a schválenými osobami, které mají 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 vlastníkem jím
nabízených předmětů, že na těchto neváznou žádné
právní vady ani nejsou zatíženy žádným břemenem
a že není jakkoliv omezen 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 daném oboru. Informace
poskytované Dražiteli o jakémkoliv Draženém
předmětu písemnou formou nebo ústně, včetně
informací v katalogu jsou sdělením obdržených
informací Galerie Arcimboldo. Galerie Arcimboldo
neodpovídá 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 bezplatně.
III. Pravidla a průběh aukce
1. Vyvolávací ceny jsou uvedeny v katalogu a nezahrnují
aukční přirážku a DPH.
2.	Aukce se mohou zúčastnit pouze zákazníci Galerie
Arcimboldo a další osoby, které dosáhly věku 18ti let,
před aukcí se řádně zaregistrovaly a jejich registrace
byla odsouhlasena Galerií Arcimboldo. K registraci
je zapotřebí prokázat se platným občanským
průkazem, nebo cestovním pasem. Galerie Arcimboldo
má právo odmítnout registraci jakékoliv osoby i bez
udání důvodu a takovéto osobě neumožnit účast
na aukci. Registrovaný a schválený 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, Draženého předmětu,
finanční limit, za který je zmocnitel ochoten předmět
zakoupit (tento limit nezahrnuje aukční přirážku
a DPH), datum a podpis zmocnitele a prohlášení
zmocněnce s jeho podpisem, že plnou moc přijímá.
4.	Aukce předmětů s vyvolávací cenou nad 15.000 Kč
se může Dražitel zúčastnit také prostřednictvím
aukce po telefonu. Pro registraci k této formě aukce
slouží stejný formulář jako pro aukce s písemným
limitem – ve formuláři Dražitel 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 plnou mocí
pro aukci s písemným limitem nebo aukci po telefonu
včetně kopie první strany občanského průkazu nebo
pasu musí být doručen 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 zálohy,
až do výše vyvolávací ceny. V případě, že Dražitel
nesloží zálohu v požadované výši, ač k tomu byl
vyzván či vhodným způsobem upozorněn, 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 předmětu 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 alespoň
10.000 Kč, ale méně než 50.000 Kč;
c) 5.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň
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 nejvyšší
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
„Celková 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
částku, 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 odpovídající 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.

5. Veškeré závazky vůči Galerii Arcimboldo musí být
vypořádány do 10 dnů ode dne vydání prodejního
dokladu, pokud není písemně dohodnuto jinak.
V případě, že je Dražitel v prodlení s úhradou Celkové
dlužné částky, náleží Galerii Arcimboldo smluvní
pokuta ve výši 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 předmětů
je bezplatné po dobu 10 dní ode dne vydražení, pokud
není sjednáno jinak. Po uplynutí této doby je Dražiteli
účtováno skladné ve výši 200 Kč denně.
8. Přechod nebezpečí škody na Draženém předmětu
přechází na Vydražitele okamžikem vydražení.
Vydražitel bere na vědomí, že po ukončení aukce
nejsou Dražené předměty kryty pojistkou
Galerie Arcimboldo a pro případ škody na Draženém
předmětu je s tímto srozuměn.
V. Vývoz do zahraničí
1. 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 náležitostí, mimo jiné
např. vývozních a dovozních povolení a poplatků
které stanoví a posuzuje příslušný orgán státní
moci dané země. Galerie 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 dalším omezením,
zákazům či požadavkům právních 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 jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoliv
další nároky, které 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 těmito 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 republiky místně a věcně příslušné dle
sídla Galerie Arcimboldo.

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 stanovený 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 provedena:
(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 / MASTER CARD – v tomto
případě bude navíc účtován poplatek ve výši 3%
z Celkové dlužné částky.
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AUCTION TERMS AND CONDITIONS
I	 General Provisions
Galerie ARCIMBOLDO, s.r.o., with its registered
office in Prague 6, Krupkovo náměstí 17/3, post
code 160 00, company identification no. (IČO):
28905547 (hereinafter referred to as “Galerie
Arcimboldo”) organises non-public 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 ”Agency Agreement” or “Agreement“), concluded
by and between Galerie Arcimboldo and the entity
which wishes to sell the Items on offer in auction
(hereinafter referred to as the “Seller”). Galerie
Arcimboldo acts under the Agreement as the agent
between the Seller and the customers of Galerie
Arcimboldo and other registered and approved third
parties intending to buy the items offered by the
Seller in the auction 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, auction 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, that they are without any
encumbrances, and that the Seller is not limited at
all in its right to dispose of the items on offer and to
transfer their ownership.
2.	All information regarding the items offered in the
auction is provided by Galerie Arcimboldo based
on the information provided by the Seller and after
consultation with the specialists in the particular
field. The information provided to the Bidder
regarding any of the Auctioned Items in writing or
orally, including the information in the catalogue, is
notification of the information obtained by Galerie
Arcimboldo. Galerie Arcimboldo is not liable for
the correctness and the completeness of this
information. The Bidder may familiarize himself with
all the Auctioned Items prior to the auction. In case
the Bidder cannot attend the pre-auction exhibition,
he may request a condition report including possible
other photographs for Auctioned 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 auction commission and VAT.
2. The auction is open only to customers of Galerie
Arcimboldo and other third parties who have reached
the age of 18, who have duly registered before the
auction and whose registration has been approved
by the Galerie Arcimboldo. A valid state-issued ID card
or passport must be presented upon registration.
Galerie Arcimboldo is entitled to decline any
registration of any third party without limitation and
to deny such third party the right to participate in
the auction. A registered and approved participant
of the auction becomes a Bidder and is allocated an
auction number.

7. The auctioned items are labelled and described,
including specification of the lowest bid (asking
price), in the auction catalogue and on the website
of Galerie Arcimboldo (www.arcimboldo.cz/en). 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 Arcimboldo
(hereinafter referred to as the ”Auctioneer”). After an
item (Auctioned Item) is announced, the Bidders may
place their bids by visibly raising their auction number
that they obtained during the registration. The
Auctioned Item is auctioned as long as the Bidders
are placing their bids. In order to be considered valid,
a bid must be made in the amount specified below.
The determined minimum bid amounts:
a) CZK 500 if the current auction price is less than
CZK 10.000;
b) CZK 1,000 if the current auction price is minimum
CZK 10,000 but less than CZK 50,000;
c) CZK 5,000 if the current auction price is minimum
CZK 50,000 but less than CZK 100,000;
d) CZK 10,000 if the current auction price is minimum
CZK 100,000, but less than CZK 500,000;
e) CZK 50,000 if the current auction price is minimum
CZK 500,000, but less than CZK 1,000,000;
f) CZK 100,000 if the current auction price is
minimum CZK 1,000,000 but less than CZK CZK
10,000,000;
g) CZK 500,000 if the current auction price is CZK
10,000,000 and more;
where the current auction price is understood to be
the highest bid amount reached in the auction before
the auction is finished.
9.	By making a bid, the Bidder undertakes irrevocably
to buy the Auctioned Item for the price equal to the
sum of the current auction price, the bid made by the
Bidder and auction commission including VAT.
IV Price and Payment Terms

4. For auction of items with an asking price exceeding
CZK 15,000, the Bidder may also participate in the
auction by telephone. The same registration form
is used for this type of participation as for bidding
with a written limit – in the registration form, the
Bidder shall state that he wishes to participate in
the auction by telephone and specify his telephone
number and the lot numbers of the items he wishes
to bid on.

1. The Auction item is sold to the Bidder who made
the highest bid (hereinafter referred to as the
“Successful Bidder”), with whom a purchase contract
is concluded. The right for handing over of the
auctioned item arises to the Successful Bidder after
the price of the auctioned item and the auction
commission including VAT (hereinafter referred
to as the “Total Amount Due”) have been paid to
Galerie Arcimboldo. If the Successful Bidder made a
deposit pursuant to Article III Paragraph 6 of these
Auction regulations, this deposit will be included to
the payment of the Total Amount Due and other
possible liabilities of the Successful Bidder towards
Galerie Arcimboldo. If contrary to these Auction
Regulations the Successful Bidder does not pay the
Total Amount Due for any reason, Galerie Arcimboldo
may withdraw from the sale immediately with the
effects as of the day of the withdrawal and in such
case, Galerie Arcimboldo shall be entitled to payment
of a contractual penalty in the amount corresponding
to the deposit paid by the Bidder. The right for
compensation of the costs of the auction in which
the Auctioned Item was offered, any damages or loss
of profit of Galerie Arcimboldo is not affected by the
payment of the contractual penalty.

5. The absentee/telephone bid form is available at the
end of the auction catalogue and on the website
of Galerie Arcimboldo (www.arcimboldo.cz/en). The
completed form with power of attorney for the
auction with a written limit or for telephone bidding,
including a copy of the front side of a state-issued
ID card or passport, must be delivered to Galerie
Arcimboldo not later than 48 hours before the start
of the auction.

2. The auction is carried out in Czech crowns. At its
discretion, Galerie Arcimboldo may inform the Bidder
during the auction about the current auction price,
the minimum bid amount, asking price etc. in other
currencies, usually EUR and USD. Such information
is for orientation purposes only and it is not
binding, and Galerie Arcimboldo is not liable for such
information. Galerie Arcimboldo undertakes to enable
the Bidder to pay the Total Amount Due in Czech

3.	It is also possible to participate in the auction
via proxy on the basis of an absentee bid form, a
written power of attorney which contains a clear
identification of the principal, attorney, a list of the
Auctioned Item(s), the financial limit for which the
principal is willing to purchase the Auctioned Item(s)
(this limit does not include the auction commission
and VAT), the date and signature of the principal and
attorney proving the acceptance of the power of
attorney.
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6. Galerie Arcimboldo reserves the right to require a
bank guarantee from a bank with the registered
office in the territory of the Czech Republic or
payment of a deposit. More information about
deposits can be found in the “Important Information
for Bidders” on pages 2 and 3 of the auction
catalogue or on the Arcimboldo website (www.
arcimboldo.cz/en). If the Bidder does not provide the
deposit in the required amount despite being asked
to do so, or despite being informed about it in an
appropriate manner, Galerie Arcimboldo reserves
the right to forbid the Bidder’s participation in the
auction.

crowns, EUR or USD. For conversion to EUR and USD
currencies, the Czech National Bank exchange rate
“valuta nákup” (“currency purchase”) valid on the day
of auction will always be used. The Bidder bears all
the bank fees arising out of the bank transfer and
conversion fees for the purpose of payment of the
Total Amount Due.
3. The auction commission including VAT is 24% of the
price reached in the auction.
4. 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 maintained at Raiffeisenbank,
Prague 6, account number: 4310085001 (IBAN:
CZ5555000000004310085001, SWIFT: RZBCCZPP);
(c) by VISA / MASTERCARD – in such case, 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 days from the day on which a proof of the
sale is issued, unless agreed otherwise in writing.
In case the Bidder is in delay with payment of the
Total Amount Due, Galerie Arcimboldo is entitled to
a contractual penalty in the amount of 0.05% of the
Total Amount Due per day.
6. The conditions stipulated by these Auction
Regulations 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 days after the auction
unless agreed otherwise. After this period expires,
the Bidder shall be charged a storage fee in the
amount of CZK 200 per day.
8. The risk of loss to the Auctioned Item is transferred
to the Successful Bidder after the auction is finished.
The Successful Bidder is aware of the fact that after
the auction is finished, the Auctioned Items are not
covered by the insurance policy of Galerie Arcimboldo
and is aware of this in case of damage to the
Auctioned Item.
V Export Abroad
Export of some items abroad and their import
to foreign countries may be regulated by legal
regulations of the Czech Republic, the EU,
international treaties or statutory regulations of the
importing states, and it may be required to obtain a
formal permit or documents, among others export
and import licences, payment of fees for which
are determined and assessed by the competent
state administration body of the particular country.
Neither Galerie Arcimboldo nor the Seller provide
to the Successful Bidder or any third party any
guarantee, declaration or warranty about the
Auctioned Item and whether it might be subject to
any export or import restrictions and fees or any
other restrictions, bans or requirements arising from
the statutory regulations of the Czech Republic, the
EU, international treaties or statutory regulations and
fees of the importing states applied to such export
or import. Galerie Arcimboldo declares explicitly 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
Successful Bidder or any other person.
VI Final provisions
These Auction regulations, the auction, any sale
carried out between the Seller and the Bidder, the
Agency Agreement and all related matters shall
be governed by the legal regulations of the Czech
Republic. Galerie Arcimboldo, the Seller and the
Successful Bidder or their representatives 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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禾祺中国艺术和古董拍卖会
拍卖条款
I

总则

IV 价格和支付条款

禾祺拍卖行（以下简称禾祺）法定注册地址位于布拉
格6区，Bubenec, Krupkovo náměstí 17/3，邮
编：16000，公司编号：28905547。禾祺依据其
和为拍卖会提供拍品的实体或个人（以下简称“出品
人） 达成的拍卖协议（以下简称“拍卖协议”或“
协议”）拍卖动产（以下简称“拍卖品”或“拍卖标
的”）。按照协议规定，禾祺作为出品人和竞买拍卖
标的的实体或个人的委托机构，被出品人授权收取货
款、拍卖款和增值税。竞拍获胜者（以下简称“买受
人”）将获得拍卖品的所有权。

1. 拍卖标的成交后，禾祺将和应价最高竞买人（下文称
为 “买受人”）自动达成购买合同。买受人支付拍卖
标的落槌价、佣金和增值税（以下简称“应付款”）
给禾祺后，拍卖标的将移交给买受人。如果买受人依
照拍卖规则第六条支付保证金，保证金

II 担保
1. 出品人声明其对拍卖标的具有唯一合法所有权，拍卖
标的没有任何法律瑕疵。出品人有权处置拍卖中的拍
卖标的并转让其所有权。
2. 有关拍卖标的所有信息，是禾祺在收到出品人提供信
息后并请教相关领域专家得出的。此信息将以书面或
是口头形式提供给竞买人。禾祺将尽可能提供准确信
息，但不对任何错误或是不完整信息负责。竞买人应
在拍卖品展示期间了解竞拍标的。如果竞买人未能参
加拍卖标的展示，可以要求获得起拍价高于10,000克
朗的拍品的说明报告，包括其更多的照片（如果可以
获得。这些报告将免费提供给竞买人。
III 拍卖规则和拍卖程序
1. 起拍价已在图录中标明，此起拍价不包含佣金或增值
税。
2. 此次拍卖面向所有已登记的年满18周岁及18周岁以上
者。参加此次拍卖的实体或个人必须向登记处出示其
有效护照或国家颁发的身份证件，登记后将被视为竞
买人并获得相应的竞买号牌。
3. 委托人（非现场竞买者）可以书面委托书的形式委托
竞买，受托此委托书中人代其在拍卖过程中竞价。应
详细写明委托人、受托人、拍卖标的、委托人竞拍标
的的最高出价（该出价不包含佣金和增值税）、委托
书有效日期及委托人和受托人签名。
4. 竞买人也可以通过打电话的方式竞买要价超过15,000
克朗的拍卖标的。此种竞买方式的登记表与非现场竞
买方式的登记表相同——竞买人需表明他/她是通过电
话竞买，并写明在拍卖过程中可以与其保持联系的电
话号码。禾祺不会为电话竞买中出现的竞买失败等任
何意外状况承担责任。
5. 非现场竞买人竞买登记表可从拍卖图录末尾处或禾祺
拍卖行网站（www.arcimboldo.cz）获得。附有委托
书的完整拍卖登记表或是电话竞买登记表，包括个人
信息副本、身份证/护照照片页副本，必须在拍卖会开
始前48小时提交给禾祺拍卖行。
6. 禾祺有要求捷克境内法定注册银行的银行担保权利；
有要求支付与要价数额相等的保证金的权利。禾祺会
在拍卖图录中、公司网站上或以其它适当方式通知竞
买人此项要求。如果竞买人在拍卖开始前不能提供
规定数额的保证金，禾祺有权禁止竞买人参加此次拍
卖。"非欧盟籍竞买人须知"请见拍卖图录第2-3页或禾
祺拍卖行官方网站：www.arcimboldo.cz/zh-cn
7. 拍卖图录和禾祺拍卖行网站上标有拍卖标的编号和描
述，其中包括具体的起拍价（底价）。拍卖标的将按
照拍卖图录中既定的编号顺序进行拍卖。
8. 整个拍卖过程的竞买顺序由禾祺指派的负责人决定。
在拍卖品（拍卖标的）被宣布开始拍卖后，竞买人以
高举其竞买号牌的方式应价。只要有竞买人应价，拍
卖标的就会一直被拍卖，以示竞买有效。每次加价按
以下钱数为准。
每次加价的最低钱数为：
1）如果当前竞买价低于10, 000克朗，每次竞买加价
为500克朗；
2）如果当前竞买价介于10,000克朗 — 50,000克朗
之间，每次加价钱数为1,000 克朗；
3）如果当前竞买价介于50,000克朗 — 100,000克
朗之间，每次加价钱数为5,000克朗；
4）如果当前竞买价介于100,000克朗 — 500,000克
朗之间，每次加价钱数为10,000克朗；

将被记入买受人应付款和其他买受人可能对禾祺产
生的欠款中。如果买受人不遵守拍卖规则，以任何理
由不支付应付款，禾祺有权即刻撤销成交合同，。同
时，禾祺将并于撤销之日起生效有权根据成交合同从
买受人保证金中扣除相应金额作为罚金。
2. 拍卖的官方货币为捷克克朗，但禾祺具有自由裁量
权。拍卖期间，禾祺会以其他货币，通常为欧元和美
元，公布当前竞买价、最低竞买价和起拍价等等。然
而此信息只起参照作用，禾祺对信息的准确性不负有
任何责任。禾祺同意买受人以捷克克朗、欧元或美元
的形式支付应付款。如果买受人需要将捷克克朗兑换
为欧元或美元，应以拍卖当天捷克国家银行的汇率为
准。买受人需承担所有与银行汇款、为支付应付款进
行的货币兑换等产生的银行费用。
3. 买受人需支付的包含增值税在内的佣金应为落槌价的
24%。
提醒买家注意， 在携带拍品离开欧盟时无法办理退
税。
4. 应付款可按以下方式支付：
(a) 现金（支付总额不超过250,000克朗）
(b) 通过银行汇款，将钱汇入账户
Galerie Arcimboldo,
Raiffeisenbank, Prague 6，账号
为：4310085001 / 5500 (IBAN
CZ5555000000004310085001,
SWIFT: RZBCCZPP)；
(c) 通过Visa和Master国际信用卡拍卖行将收取应付
款3%的附加费。
5. 买受人对禾祺的所有负债必须在签订成交合同当日起
十天内结清，除非有其它书面协议。如果买受人推迟
支付应付款，禾祺将每天收取应付款总额0.05%的罚
金。
6. 拍卖条例规定的付款要求将同样适用于拍卖标的的书
信竞拍。
7. 拍卖标的在拍卖成交后十天内免费代存，有其他协议
者除外。代存期满后，买受人需每天支付保管费200
克朗。
8. 从拍卖成交时刻起，拍卖标的的损失风险由买受人承
担。买受人应对拍卖结束这一事实制作笔录，拍卖标
的不再享有禾祺的担保，其保险范围应由买受人自行
承担。一旦拍卖结束，禾祺将不再对拍卖标的的损坏
负有责任。
V 出口
1. 拍卖标的的进出口遵照捷克共和国的法律规定、欧盟
法律、进口国的国际条约和法律条例。同时拍卖品的
进出口也须履行相应书面手续，例如：获得进出口许
可证、支付某一国家行政主管机关决定和评估的费
用。对于拍卖标的是否遭受进出口制约、其他限制、
禁令或是否满足捷克共和国的法律规定、欧盟法律、
进口国的国际条约和法律条例中提出的适用于进出口
的要求，禾祺或是出品人都不会向买受人或任何第三
方提供任何担保、声明和保证。
禾祺明确声明其不会对任何由于进出口原因所导致的
拍卖标的的损坏、利润损失或其他索赔向出品人、买
受人或其他当事人负责。
VI 最后条款
拍卖条例、拍卖过程、出品人和买受人间的任何拍卖
成交、达成的任何拍卖协议及所有相关事宜都将遵照
捷克共和国的法律。禾祺拍卖行、出品人和买受人、
或买受人委派的代表同意任何以下可能产生的纠纷将
被纳入捷克共和国管辖法院的管辖权，并由禾祺法定
注册办公室代为执行。

5）如果当前竞买价介于500,000克朗 — 1,000,000
克朗之间，每次加价钱数为50,000克朗；
6）如果当前竞买价介于1,000,000克朗 —
10,000,000克朗之间，每次加价钱数为100,000克
朗；
7）如果当前竞买价为10,000,000 克朗或以上，每次
加价钱数为500,000克朗;
当前竞买价应理解为在拍卖结束前的最高应价。
9. 竞买人一旦举牌应价，不得反悔，按成交价购买拍
卖标的并支付包含增值税的佣金。
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plná moc BID FORM 委托竞投表格
pro zastupování při dražbě

Čínské umění a starožitnosti
Chinese Art & Antiques
中国艺术品和古董拍卖会
21.5.2013 OD 17:00 MAY 21, 2013 AT 5:00PM
2013年5月21号 下午5点

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

	LIMITNÍ LÍSTEK ABSENTEE BID FORM 场外竞拍表
	DRAŽBA PO TELEFONU TELEPHONE BID FORM 电话竞拍表

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.

zmocnitel assignor 委托人

Zmocněnec je zmocněn ke všem úkonům, které
souvisejí se zastupováním zmocnitele jako účastníka
dražby při dražbě níže uvedených předmětů.

Klientské číslo
Client number 客户号

Zmocnitel tímto prohlašuje, že jsou mu známy
dražební podmínky, jakož i Aukční řád, a bez výhrad
s nimi souhlasí.

Jméno a příjmení
First name and last name 姓 名
Ulice	Obec
Street 街道	City 城市

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

PSČ
Země
Postal code 邮局编码	Country 国家
Datum narození
Č. OP/č. pasu
Date of birth 出生日期	ID card or Passport number 身份号／护照号

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.

Telefon
Telephone 电话
e-mail
电邮

BANKOVNÍ INFORMACE bank details 银行帐户信息 银行帐户信息

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.

Název banky
Name of Bank 银行名称
Adresa banky
Bank address 银行地址
Číslo účtu
Account number 账户号码

委托人委托禾祺拍卖行（以下称受托人）在受托人组
织的拍卖会（以下简称拍卖会）上全权代理，参拍条
件是拍卖目录刊印的拍卖条款的组成部分。受托人有
权代表委托人参加拍卖下列物品。委托人籍此声明，
对拍卖条款完全知晓，并无条件同意拍卖条款。

IBAN

SWIFT

(国际银行账户号码)

(银行国际代码）

nabídka bids 委托竞买拍品明細表
čislo položky Lot

Předmět dražby Lot description	Limitní cena v Kč* Top limit in CZK*

拍卖物品号

拍卖品名称

*Limitní cena nezahrnuje aukční přirážku

最高出价 - 捷克克朗

*These limits do not include buyer’s commission

Místo a datum Place and Date 日期和地点
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Odešlete na fax. číslo +420 323 601 511
či na email. adresu info@arcimboldo.cz

* 最高出价不包含拍卖行佣金。

Podpis Signature 签字

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

请将表格传真或邮件寄往

00420 323 601 511, info@arcimboldo.cz

Galerie Arcimboldo
Kaiserštejnský palác • Malostranské nám. 23/37 • 110 00 Praha 1 • Česká republika
T: +420 603 811 873 • F: +420 323 601 511 • E: info@arcimboldo.cz • www.arcimboldo.cz

