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DOMENICO PULIGO (1492–1527) 
Madona s dítětem a strážným andělem 
78 × 53 cm
Olej na desce
Znalecký posudek: Dr. Franco Moro, Piacenza

Puligo zde velice jemně zobrazil tříčtvrteční postavu 
Bohorodičky s malým Ježíškem v náručí. Její tvář je plná lásky 
a pokory. Pohledy malého Ježíška i Madony jsou zastřené 
a směřují k divákovi. Barevný šat Panny Marie je laděn do 
typických ikonografických barev – červené roucho s modrým 
pláštěm a závojem, splývajícím lehce na ramena. Drapérie 
roucha je ve spodní části řasená a skrývá dolní končetiny. 
Ježíšek je oděný do průsvitné košilky a v pravé ruce drží 
malý křížek. Po pravé straně stojí tříčtvrteční postava anděla 
v zeleném rouchu s tmavými, skoro neviditelnými křídly. 
Florentský malíř ho umístil nenápadně, až za postavu samotné 
Panny Marie, přičemž jeho pohled zůstává v obraze a soustředí 
se na hlavní dvojici celého výjevu. Jeho ruce jsou zbožně 
a pokorně překřížené na hrudi. Pozadí je neutrální, díky čemuž  
je umocněna barevnost všech postav.  

1 500 000 CZK 20 000 EUR

DOMENICO PULIGO (1492–1527)  
Madonna and Child with Guardian Angel 
78 × 53 cm
Oil on panel
Expert Analysis: Dr. Franco Moro, Piacenza 

Puligo delicately depicted a three-quarter portrait of the Mother 
of God with the infant Jesus resting gently in her arms. Her face 
is full of love and humility. The gazes of the infant Jesus and the 
Madonna are hazy and face outwardly from the painting towards 
the viewer. The Virgin Mary’s clothing reflects her typical colour 
iconography – a belted red robe with a blue cloak and veil falling 
softly over her shoulders. The drapery of the lower half of her 
garments is pleated and hides her lower limbs. Jesus is scantily 
clad in a sheer shirt and he holds a small cross in his right hand. 
On the right side stands a three-quarter figure of an angel in 
a green robe with dark, nearly invisible wings. The Florentine 
painter positioned him discreetly behind the figure of the Virgin 
Mary, while his gaze remains in the picture and focuses on the 
primary subjects. His palms are piously and humbly crossed on 
his chest. The background is neutral, which gives the effect of 
enhancing the colours of all the figures.  
The gold frame is richly decorated with floral motifs.
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ITALSKÝ MISTR (18. STOLETÍ)
Párová zátiší s květinami 
48 × 72 cm
Olej na plátně

Dvě čistě květinová zátiší, zasazená do venkovní scenérie, nám 
ukazují bohatou barevnou paletu. Umělec pracoval detailně, 
jemnými tahy štětcem, díky čemuž celý výjev působí velice živě 
a realisticky. Můžeme rozeznat jednotlivé druhy květin, jako 
například pivoňky, hortenzie, chryzantémy či tulipány. Květiny 
jsou umístěny v proutěných košících a zabírají většinu plochy 
celého obrazu, kde pouze v pozadí tušíme naznačené nebe 
a krajinu. Oba výjevy jsou doplněny o drobný architektonický 
prvek. 

2 125 000 CZK 5 000 EUR

ITALIAN MASTER (18TH CENTURY)
Pair of Still Lifes with Flowers
48 × 72 cm
Oil on canvas

Two entirely floral still lifes, set outdoors, executed using a rich 
colour palette. The artist worked in great detail using subtle 
brush strokes, creating an extremely vivid, realistic image. 
He has depicted a wide variety of flowers, such as peonies, 
hydrangeas, chrysanthemums, and tulips. The flowers are placed 
in wicker baskets and occupy most of the picture plane. The sky 
and landscape are indicated in the background, and both scenes 
are enhanced with small architectural elements.
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HENDRICK VAN BALEN I. (1575–1632)  
A JAN BRUEGHEL I. (1568–1625) 
Panna Marie ve slávě s dítětem
25,5 × 20,5 cm
Olej na měděné desce
Znalecký posudek: Dr. Klaus Ertz, Lingen

Tento obraz byl vytvořen ve dvacátých letech 16. století 
v Antverpách vlámským barokním malířem Hendrick van 
Balenem ve spolupráci s jeho přítelem Janem Brueghelem 
starším. Balen se specializoval na drobnou kabinetní malbu 
s mytologickými a alegorickými náměty, v menší míře pak 
náboženskými tématy. Hrál důležitou roli při obnově vlámské 
malby na počátku 17. století a byl jedním z učitelů Anthony van 
Dycka. S Janem Brueghelem starším spolupracoval poměrně 
často. Dataci lze odvodit z mohutných objemových postav 
samotné Panny Marie a malých andílků, na kterých je patrný 
odraz Rubensova vlivu. 
Uprostřed můžeme vidět monumentálně zpracovanou Madonu 
s líbezným a pokorným výrazem tváře, která je oblečena 
v typických ikonografických barvách, tedy červeném šatu 
a modrém plášti. Panně Marii sedí na klíně malý Ježíšek, který 
od andílka na levé straně obrazu přijímá květiny. Podobná scéna 
se odehrává i na straně pravé, ovšem zde si u těla květinový 
věnec přidržuje Madona. Veškerou květinovou výzdobu 
vytvořil Jan Brueghel starší, její jemné zpracování odpovídá 
jeho způsobu malby. Zpoza hlavy Panny Marie vychází výrazná, 
jasně oranžovožlutá záře. Celý výjev se odehrává v oblacích 
a obklopují ho figury andílků.

3 375 000 CZK 15 000 EUR

HENDRICK VAN BALEN I (1575–1632)  
AND JAN BRUEGHEL I (1568–1625) 
Virgin Mary in Glory With Child
25.5 × 20.5 cm
Oil on copper panel
Expert Analysis: Dr. Klaus Ertz, Lingen

This painting was executed in the late 1620s by Flemish Baroque 
painter Hendrick van Balen in collaboration with his friend Jan 
Brueghel the Elder. Balen specialised in small cabinet paintings 
with mythological and allegorical subjects, and to a lesser extent 
religious themes. He played an important role in the restoration 
of Flemish painting in the early 17th century and was one of the 
teachers of Anthony van Dyck. He worked quite often with Jan 
Brueghel the Elder. The dating of the work can be derived from 
the voluptuous figures of the Virgin Mary and the cupids, which 
probably reflects the influence of Rubens. 
In the center the monumental Madonna is executed with 
a humble facial expression, dressed in a red robe and a blue 
cloak. The infant Jesus, sitting on her lap, accepts flowers from 
the angel on the left side of the painting. A similar scene takes 
place on the right side, but here the Madonna holds a floral 
wreath close to her body. All the floral decor was painted by  
Jan Brueghel the Elder, as evidenced by their delicate execution. 
Behind the head of the Virgin Mary is a distinctive, bright 
orange-yellow glow. The whole scene takes place in the sky and 
is surrounded by figures of angels.
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JOHANNES ROTTENHAMMER (1564–1625)  
– PŘIPSÁNO 
Madonna s malým Ježíšem a Janem Křtitelem
28 × 21 cm
Olej na měděné desce

Johannes Rottenhammer studoval v Mnichově, následně 
působil v Benátkách, ale pobýval také v Římě. Zde se setkal 
s vlámskými malíři Paulem Brilem a Janem Brueghelem 
starším, se kterými pak často spolupracoval. Přes četné římské 
úspěchy se H. Rottenhammer vrátil do Benátek a v roce 1596 
zde založil vlastní dílnu. Jeho kabinetní malby na mědi měly 
v místním prostředí veliký ohlas. Specializoval se na náboženské 
a mytologické náměty, ve kterých spojoval německé a italské 
prvky, kombinoval krajinnou tradici severu s kompozičními 
a figurálními styly Tintoretta a Veronese. V roce 1606 odešel do 
Augsburgu, kde maloval velkoformátové oltářní obrazy a fresky 
pro významnou klientelu. Rottenhammer byl velice uznávaným 
umělcem, jeho díla byla velmi žádána po celé Evropě.  
Zde zpracoval oblíbené téma Madony s dítětem. Na jejím klíně  
vidíme malého Ježíška, který objímá Jana Křtitele.  
Výjev doplňuje v pravém dolním rohu postava beránka, nalevo 
stůl s mísou ovoce a na pozadí zelená, bohatě nařasená 
drapérie. 

4 100 000 CZK 4 000 EUR

JOHANNES ROTTENHAMMER (1564–1625)  
– ATTRIBUTED 
Madonna with the Infant Jesus and John the Baptist
28 × 21 cm
Oil on copper panel

Johannes Rottenhammer studied in Munich and subsequently 
worked in Venice, but also spent time in Rome. Here he met 
with the Flemish painters Paul Bril and Jan Brueghel the Elder, 
with whom he often collaborated. Despite numerous successes 
in Rome, Rottenhammer returned to Venice, and in 1596 he 
established his own workshop. His cabinet paintings on copper 
met here with great success. He specialised in religious and 
mythological themes, linking the German and Italian elements, 
while combining the northern landscape tradition with the 
compositional and figurative styles of Tintoretto and Veronese. 
In 1606 he went to Augsburg, where he painted large-scale 
altarpieces and frescoes for major clients. Rottenhammer was 
a very accomplished artist, and his works were highly sought 
after throughout Europe. Here he presents a favorite theme:  
the Madonna. Sitting on her lap, the infant Jesus embraces John 
the Baptist. The scene is complemented in the lower right corner 
with the figure of a lamb, on the left a table with a bowl of fruit, 
and in the background, richly pleated green drapery.
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FRANCOUZSKÝ MISTR (16. STOLETÍ) 
Navštívení Panny Marie 
Výška 59 cm

Toto mramorové sousoší zobrazuje Pannu Marii při návštěvě 
svaté Alžběty. Jde o novozákonní událost popsanou v Lukášově 
evangeliu (1, 40–56). Poté, co bylo Marii andělem zvěstováno, 
že porodí Syna Božího, spěchala navštívit svou příbuznou 
Alžbětu, manželku kněze Zachariáše, která byla v pátém měsíci 
těhotenství, přestože již dosáhla pokročilého věku a byla 
pokládána za neplodnou. Její těhotenství mělo být podle zjevení 
archanděla Gabriela v předcházejících verších pro Pannu Marii 
důkazem, že Ježíšovo narození bude zázrak a Zvěstování  
je pravdivé.
Obě ženské postavy jsou zahaleny do bohatě nařasené 
drapérie, která ovšem nezakrývá jejich těhotenství, obzvláště 
pak Panny Marie. Ženy se zlehka objímají, toto objetí je plné 
lásky, pochopení a vzájemné podpory. Marie, mladší žena štíhlé 
postavy, se dívá dolů na Alžbětu, starší a zkušenější ženu, 
o kterou se může fyzicky i psychicky opřít.

5 150 000 CZK 6 000 EUR

FRENCH MASTER (16TH CENTURY) 
The Visitation 
Height 59 cm

This marble sculpture depicts the Virgin Mary during a visit to 
St. Elizabeth. This New Testament event was described in the 
Book of Luke (1:40-56). After the angel announced to Mary that 
she will give birth to the Son of God, she hastened to visit her 
relative Elizabeth, the wife of the priest Zechariah. Elizabeth was 
five months pregnant, although she was already of advanced 
age and considered barren. According to the revelation of the 
Archangel Gabriel in the preceding verses, her pregnancy was 
supposed to be proof that Jesus’ birth would be a miracle and 
that the Annunciation was true.
Both female figures are garbed in richly draped garments, 
which, however, do not hide their pregnancies, especially that of 
the Virgin Mary. The women gently embrace, the embrace is full 
of love, understanding, and mutual support. Mary, the younger 
slim woman, gazes downward at Elizabeth, the older and more 
experienced woman on whom she can rely both physically and 
mentally.
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LOMBARDSKÁ ŠKOLA (16. STOLETÍ) 
Sv. Kryštof a sv. Roch 
Kolem roku 1520 
96 × 52 cm 
Olej na desce

Svatý Kryštof byl podle legendy muž obrovité postavy, který 
chtěl sloužit pouze největšímu z vladařů. Nejprve sloužil 
světským králům, poté usoudil, že nejmocnějším bude ďábel. 
Nicméně i ďábel se bál, a to znamení kříže. Chtěl tedy nalézt 
toho, komu znamení patřilo. Na radu poustevníka začal sloužit 
Kristu tím, že přepravoval pocestné přes rozvodněnou řeku. 
Jednoho dne ho poprosil o pomoc malý chlapec. Usadil si ho 
na ramena a vstoupil do vody, ale dítě se mu zdálo těžší a těžší 
a muž jen s vypětím všech sil řeku přebrodil. Kristus se mu 
představil a řekl mu, že spolu s ním nesl veškerou tíhu světa. 
Obr mu nevěřil a žádal ho o důkaz. Načež se jeho hůl zazelenala 
a rozkvetla. Ježíš obra pokřtil a dal mu jméno Christophoros 
(ten, kdo nosí Krista).
Svatý Roch pocházel z Montpellier. Po smrti rodičů veškerý 
zděděný majetek rozdal chudým a vydal se na pouť do Říma. 
S láskou pomáhal potřebným a bojoval s morovou epidemií. 
Údajně znamením kříže uzdravoval nakažené. Sám přitom 
onemocněl a měl nevzhledné vředy na noze. Bývá zobrazován 
s andělem, kterého mu poslal sám Bůh, aby se o něj postaral, 
případně s věrným psem, který mu nosil chleba a pomohl mu  
tak přežít.

6 750 000 CZK 30 000 EUR

LOMBARD SCHOOL (16TH CENTURY) 
St. Christopher and St. Roch 
Around 1520 
96 × 52 cm
Oil on panel

Prior to his beatification, Christopher was, according to legend, 
a man of great stature who wanted to serve only the greatest of 
the rulers. He first served secular kings, then decided that the 
most powerful was the devil. However, he feared the devil, and 
the sign of the cross. He decided therefore to find the person to 
whom the sign belonged. On the advice of a hermit, he began 
to serve Christ by carrying pilgrims across a swollen river. One 
day a little boy asked him for help. He settled the boy on his 
shoulders and stepped into the water, but the child seemed to 
get heavier and heavier, and only with great effort did the man 
cross the river. Christ introduced himself and told him that he 
was carrying with him all the weight of the world. The giant 
did not believe him and demanded proof, whereupon his stick 
turned green and blossomed. Jesus baptised the giant and gave 
him the name Christophoros (one who carries Christ).
St Roch came from Montpelier. After the death of his parents, 
he distributed all his inherited property to the poor and made 
a pilgrimage to Rome. With love he helped those in need, and 
even battled the plague. Reportedly the sign of the cross healed 
those who were infected. He himself fell ill and had unsightly 
sores on his leg. He retired into seclusion and is usually depicted 
with an angel whom God had sent to take care of him, and 
sometimes with a faithful dog who brought him bread, helping 
him to survive.
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BENÁTSKÁ ŠKOLA (17. STOLETÍ)
Klanění tří králů
73 × 127 cm
Olej na plátně

Tento obraz představuje scénu adorace malého jezulátka 
ve chlévě. Ježíškovi se přišli poklonit tři králové, přičemž 
každý z nich mu přinesl různé dary, jako výraz úcty. Výjev se 
odehrává z části v interiéru (rozpadající se chlév se senem) 
a z části v exteriéru, odkud přichází průvod osob. Světelným 
efektem je zdůrazněna pozemská trojice – Ježíš, Marie a Josef. 
Z nebes sem dopadá světlo skrze kometu, která označuje místo 
narození mesiáše. Toto božské světlo je akcentováno poletu-
jícími andělíčky. Ústřední výjev doplňuje zástup sluhů, vykláda-
jících rozličné dary. Mezi nimi pobíhají koně a psy a průvod se 
postupně ztrácí ve tmě. Kromě býka a osla zde vidíme také 
slepice a jehňata, ale také exotickou zvěř, jako jsou papoušci 
a velbloud. Kompozice a barevná škála poukazuje na inspiraci 
stylem Jacopa a Francesca Bassana. Malba je vysoce kvalitní 
a vyniká narativní sílou. 

7 200 000 CZK 8 000 EUR

VENETIAN SCHOOL (17TH CENTURY) 
Adoration of the Magi 
73 × 127 cm 
Oil on canvas

This painting depicts the adoration of the infant Jesus in the 
manger. Three kings came to worship him, each of which 
brought gifts as an expression of respect. The scene takes 
place partly indoors (decaying barn with hay) and partly 
outdoors, where a procession of people is arriving. Lighting 
effects emphasise the earthly trinity – Jesus, Mary and Joseph. 
From the sky, light falls from the comet that marks the birth-
place of the Messiah. This divine light is accentuated by flying 
cherubs. The central scene is complemented with a crowd of 
servants presenting various gifts. Horses and dogs run among 
them, and the procession gradually fades in to the darkness of 
the background In addition to the ox and the ass, there are also 
chickens and lambs, as well as exotic animals such as parrots 
and a camel. The composition and colour range points to inspi-
ration in the style of Jacopo and Francesco Bassano.  
The painting is of extremely high quality and outstanding 
narrative power.
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HIERONYMUS FRANCKEN III. (1611–1671)
Adorace Krista
22 × 17 cm 
Olej na měděné desce
Znalecký posudek: Dr. Klaus Ertz, Lingen

Hieronymus Francken III. byl vlámským barokním malířem. 
Pocházel ze známé umělecké rodiny, jeho otcem byl Frans 
Francken II. a bratrem Frans Francken mladší, kteří hráli  
důležitou roli ve vývoji nového pojetí žánrů ve vlámském umění 
na počátku 17. století.
Tento dobře zachovalý obraz byl namalován ve čtyřicátých 
letech 17. století v Antverpách. Většina dochovaných autorových 
prací zobrazuje příběhy ze Starého a Nového zákona, věnoval 
se ale i mytologickým tématům. Na rozdíl od poněkud nekonzis-
tentních skladeb raného tvůrčího období je pro jeho pozdější 
díla typické použití postav k vyplnění prostoru. Zvláště 
pozoruhodné jsou nápadně barevné šaty některých jeho figur. 
Výrazné jsou také zlaté detaily, jako je například svatozáře či 
drobné zdobení na oblečení a nádobách. Scéna je komornějšího 
rázu. Vidíme zde svatou rodinu, tři krále nesoucí dary a za nimi 
další tři mužské figury. V pozadí je uvolněnými tahy naznačena 
krajina a kanelovaný sloup.

8 125 000 CZK 5 000 EUR

HIERONYMUS FRANCKEN III (1611–1671)
The Adoration of Christ
22 × 17 cm
Oil on copper panel
Expert Analysis: Dr. Klaus Ertz, Lingen

Hieronymus Francken III was a Flemish Baroque painter from 
a well-known artistic family – his father was Frans Francken II 
and his brother was Frans Francken the Younger, who played an 
important role in the development of a new concept of genre in 
Flemish art in the early 17th century.
This well-preserved painting was painted in the 1640s in 
Antwerp. Most of the artist’s surviving works depict stories 
from the Old and New Testaments, but he also painted mytho-
logical themes. Unlike the somewhat inconsistent work of his 
early creative period, Francken’s later works typically use figures 
to fill space. Particularly noteworthy are the brightly coloured 
garments of some of his figures. Also noteworthy are the gold 
details, such as halos and small embellishments on clothing 
and vessels. The scene is intimate in nature. Here we see the 
Holy Family, the three kings bearing gifts, and three other male 
figures. In the background is a landscape and a fluted column 
indicated with loose brush strokes
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MARIOTTO ALBERTINELLI (1474–1515) 
Madona s dítětem 
118 × 86 cm
Olej na desce
Znalecký posudek: Dr. Alessandro Delpriori,  
Florentská univerzita

Mariotto di Bigio di Bindo Albertinelli byl italský renesanční 
malíř florentské školy, začínal v dílně Cosima Rosselliho. Během 
svého učení se seznámil s Bacciem della Portou, zvaným Fra 
Bartolomeo, stali se z nich blízcí přátelé a z uměleckého pohledu 
se vzájemně stimulovali, až nakonec kolem roku 1494 založili 
společnou dílnu. V následujících letech byla jejich práce tak 
úzce spjata, že mnoho z jejich děl nebylo možné přiradit pouze 
jednomu, nebo druhému umělci. Kolem roku 1500 došlo ke 
zlomu, neboť se Baccio rozhodl odejít do kláštera a zříci se malby.  
Tam vzal jméno Fra Bartolomeo. V roce 1509 se znovu sešli, aby 
vedli společnou dílnu, která pak byla v provozu do roku 1513. 
Na obraze vidíme Pannu Marii v typických červených šatech 
a modrém plášti. Její postava je pootočená doleva a rameno 
vystupuje do prostoru k divákovi. Pravou rukou objímá malého 
Krista, který je oblečen do modré košilky, dívá se ven z obrazu 
a žehná, zatímco ho levice matky přidržuje. Pozadí tvoří zelená 
drapérie s jemným florálním vzorem.

9 750 000 CZK 30 000 EUR

MARIOTTO ALBERTINELLI (1474–1515) 
Madonna and Child
118 × 86 cm
Oil on panel
Expert Analysis: Dr. Alessandro Delpriori,  
University of Florence

Mariotto Albertinelli was an Italian Renaissance painter of the 
Florentine school; he began his studies in the workshop of 
Cosimo Rosselli. During his studies, he met Baccio della Porta, 
later known as Fra Bartolomeo. They became close friends and 
from an artistic point of view provided mutual inspiration, and 
eventually, around 1494, founded a joint workshop. In the years 
that followed, their work was so closely intertwined that many 
of their works could not be attributed to only one or the other 
artist. Around 1500 Baccio decided to retire to a monastery and 
renounce painting. There he took the name Fra Bartolomeo.  
In 1509 they resumed their cooperation and opened a workshop 
together, which remained in operation until 1513.
In this painting, Mary is depicted in her typical red dress and 
blue cloak. Her figure turns to the left, her shoulder extending 
into the viewer’s space. With her right arm, she embraces the 
infant Christ, dressed in a blue shirt, looking out of the picture 
and making the gesture of blessing as his mother supports him 
with her left hand. The background is formed by green drapes 
with subtle floral pattern.
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SIENSKÁ ŠKOLA (14. STOLETÍ) 
Madona s dítětem 
72 × 43 cm
Tempera na desce

Tato desková malba reprezentuje trůnící Madonu s malým 
Kristem na klíně. Madona sedí na bílém trůnu s florálními 
a geometrickými prvky. Je usazena na tmavě červených 
poduškách a oděna do černého roucha se zlatou šrafurou. 
Drapérie jemně splývá podél celé její postavy, podporuje 
modelaci, ale zároveň zahaluje dolní část figury. Madonin pohled 
směřuje k divákovi, zatímco malý Ježíšek s typickým žehnajícím 
gestem ve formě dvou zdvižených prstů vzhlíží k matce. Vidíme 
zde něžný vztah mezi matkou a dítětem, který je plný pokory 
a nevinnosti. Inkarnáty jsou bělostné, což je obzvláště patrné 
na tváři Panny Marie. Na každém boku trůnu stojí figura světce. 
Jeden je oblečen do červeného roucha a druhý do žlutého, 
přičemž jejich pohledy směřují k malému Kristu. Všechny 
postavy mají kolem hlavy naznačené zlaté svatozáře, zdobené 
jemným ornamentem a červenou linkou. Malba je inspirována 
byzantským stylem, což bylo pro Sienu v této době typické, 
a můžeme to pozorovat například na pozadí, které je vykládáno 
zlatými pláty, nebo na celkovém barevném pojetí malby.  
Také zde vidíme pokus o naznačení hloubky prostoru lineárně 
ubíhajícím trůnem s perspektivně zobrazenými dvěma 
schody. 

10 875 000 CZK 35 000 EUR

SIENESE SCHOOL (14TH CENTURY) 
Enthroned Madonna with Child 
72 × 43 cm
Tempera on panel

This painting depicts the Madonna Enthroned holding the Christ 
child in her lap. The Madonna sits on a throne decorated with 
white painted floral and geometric elements. She is dressed 
in a black robe with gold hatching. The drapery falls smoothly 
around her figure, supporting the modelling, while obscuring 
the lower part of the figure. The Madonna’s gaze is directed 
towards the viewer, while the infant Jesus with the typical 
gesture of blessing looks towards his mother. We see here the 
tender relationship between mother and child, full of humility 
and innocence. The skin tones are pale, especially on the face 
of the Virgin Mary. Two saints flank the throne. One is dressed 
in red robes and the other in yellow, with their gazes directed to 
the infant Jesus. All four figures have solid gold halos decorated 
with subtle ornaments and a red border. The entire painting 
is inspired by the Byzantine style, typical for Siena during this 
period – it is especially evident in the gold leafed background,  
as well as the overall colour scheme of painting.  
There is an effort to indicate the depth of the space linearly with 
the receding lines of the throne and the two steps depicted in 
perspective. 
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FRANCOUZSKÝ MISTR (14. STOLETÍ) 
Kamenná socha světice 
Výška 118 cm

Tato socha byla vytvořena ve Francii v polovině 14. století. 
Postava je esovitě prohnutá a oblečená do splývavých šatů 
a dlouhého pláště, na kterých jsou patrné zbytky  polychromie. 
Vlasy z velké části překrývá závoj, oči jsou blízko u sebe 
a pohled směřuje dolů. V pravé ruce drží světice truhlu 
s přezkami a lineárně naznačenými postavami.  
Levá ruka je pozdvižena v naznačeném gestu.

11  300 000 CZK 12 000 EUR

FRENCH MASTER (14TH CENTURY) 
Stone Statue of a Saint 
Height 118 cm

This statue was created in France in the mid-14th century.  
The figure stands in contrapposto and is garbed in a flowing 
dress and long coat, on which can be seen remnants of 
polychrome. Her hair is largely covered by her veil, her eyes are 
close-set and gaze downwards. In her right hand, the saint holds 
a chest with clasps and linearly outlined figures. Her left hand is 
raised in a gesture of blessing.



19  OLD MASTERS

MARCELLUS COFFERMANS (1520–1578)
Sv. Jeroným 
28 × 21 cm
Olej na dubovém dřevě
Znalecký posudek: Prof. Dr. Paul Vandenbroeck,  
Katolická Univerzita Lovaň / Královské muzeum krásných  
umění Antverpy

Marcelus Coffermans byl vlámským renesančním malířem 
a proslul především svými malbami s náboženskou tématikou. 
Od roku 1594 byl členem Cechu sv. Lukáše. Jeho klientela se 
soustředila hlavně ve španělsku, kde bychom do dnešních dnů 
nalezli většinu jeho produkce. 
Malba zobrazuje sv. Jeronýma, oblečeného v tmavě hnědém 
oděvu, jako kajícníka. Církevní otec klečí před křížem a v pravé 
ruce drží kámen, jímž se bije do hrudi, aby potlačil své tělesné 
touhy. Před ním je na kůlu pověšen červený klobouk a za jeho 
zády pohozen červený plášť, symboly vyjadřující úctu k jeho 
osobě jako ke kardinálovi, ač nebyl kardinálem, ale tajemníkem 
papeže Damase.
Napravo leží zkrocený lev, kterému sv. Jeroným vytáhl z tlapy 
trn a ten ho od té doby všude věrně doprovázel. Na pozadí je 
pak naznačena kaple a modravé hory. Celou scénou proniká 
lehce ponurá nálada, umělec volil spíše tmavší teplé tóny 
s odkazem na éry minulé, které obdivoval. 

12 150 000 CZK 6 000 EUR

MARCELLUS COFFERMANS (1520–1578)
St. Jerome 
28 × 21 cm 
Oil on oak panel
Expert Analysis: Prof. Dr. Paul Vandenbroeck,  
Catholic University of Leuven / Royal Museum of Fine Arts 
Antwerp

Marcelus Coffermans was a Flemish Renaissance painter who 
was renowned for his paintings of religious themes. From 1594 
he was a member of the Guild of St. Luke. His clientele was 
concentrated mainly in Spain, where most of his production has 
been found to date.
The painting depicts St. Jerome as a penitent, dressed in a dark 
brown garment. The Church Father kneels before the cross; in 
his right hand he holds a stone, with which he beats his chest 
to suppress his carnal desires. Before him a red hat is hung 
on a pole and a red cloak is tossed behind his back, symbols 
 expressing respect for his position as a cardinal. To the right is 
the tamed lion from whose paw St. Jerome pulled a thorn, and 
since then it has accompanied him faithfully everywhere. In the 
background, a chapel and blue mountains are indicated. The 
entire scene exudes a somewhat melancholic mood – the artist 
chose rather dark warm tones, referencing a past era that he 
admired.
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GILLIS COIGNET (1542–1599) 
Nesení kříže 
27 × 41 cm
Olej na desce 
Signováno vpravo dole: C. G.
Znalecký posudek: Dr. Klaus Ertz, Lingen

Obraz byl namalován vlámským malířem Gillisem Coignetem 
v poslední třetině 16. století. V této době bylo běžné 
a v podstatě nutné, aby malíř nějaký čas žil a učil se v Itálii. 
Coignet se specializoval hlavně na krajinomalbu a v jeho práci 
můžeme rozpoznat vliv Tiziana a Tintoretta. 
V prvním plánu, který je vyveden v teplých hnědavých tónech, 
vidíme mnohafigurální kompozici. V pravé části je namalována 
Golgota, kde byl dle Bible Kristus ukřižován. Kříže určené pro 
dva lotry, kteří byli ukřižováni společně s ním, jsou na hoře 
již vztyčené. Svůj kříž si nese Kristus v popředí průvodu sám. 
V druhém plánu barvy postupně blednou a dostávají ledově 
modravý nádech. Je zde naznačena v nejasných obrysech 
veduta Jeruzaléma a v úplném pozadí hornatá krajina. 

13 375 000 CZK 15 000 EUR

GILLIS COIGNET (1542–1599) 
Christ Carrying the Cross 
27 × 41 cm
Oil on panel 
Signed lower right: C. G.
Expert Analysis: Dr. Klaus Ertz, Lingen

The painting was executed by the Flemish painter Gillis Coignet 
in the last third of the 16th century. During this period, it was 
common, and more or less required, for painters to spend time 
living and working in Italy. Coignet specialised primarily in 
landscapes, and the influence of Tizian and Tintoretto can be 
seen in his work. 
In the foreground, executed in warm tones, is a multifigural 
composition, while on the right side we see Golgotha, the place 
where Christ was crucified. The crosses for the two thieves that 
were crucified with Christ are already erected on the sacred 
hill. The third cross is borne by Christ alone at the head of the 
procession. In the middle ground, the colours gradually fade 
and take on an icy blue tone. The vague outlines of a town are 
indicated, most likely Jerusalem, and in the far background 
a mountainous landscape is depicted.
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VLÁMSKÝ MISTR (16. STOLETÍ) 
Snímání z kříže 
82,2 × 55,5 cm
Olej na dubovém dřevě

Na obraze je zpodobena vícefigurální kompozice s Ježíšem 
Kristem, který je právě snímán z kříže. Přidržuje ho jeho matka, 
Panna Marie, jež v lehkém přikrčení jemně pokládá jednu 
ruku na jeho mrtvé tělo. Oblečená je v černém šatu se zlatým 
lemem a bílou kapucí. Výraz ve tváři je klidný, stejně jako 
u v pozadí stojícího Jana Evangelisty a Josefa z Arimathey. 
Všechny postavy jsou zobrazeny z tříčtvrtečního pohledu. 
Apoštol je typicky zpodoben jako mladý muž s delšími vlasy 
a červeným rouchem. Josef je starší muž v žlutomodrém 
kabátě, který zezadu podpírá mrtvého Krista. Evangelista lehce 
objímá Pannu Marii v gestu duševní podpory. Pohled všech 
postav směřuje k Ježíšovi, který je zahalen pouze rouškou 
a korunován trním. Hlava je spadlá na pravém rameni, inkarnát 
je nezdravě nazelenalý a obličej i tělo velice vyhublé. Dlouhé 
ruce leží volně podél těla a krev pomalu vytéká z ran způso-
bených hřeby a Longinovým kopím. V pozadí je umístěn kříž se 
žebříkem a tabulkou INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – 
Ježíš Nazaretský, král židovský). Zlatý podklad je ornamentálně 
zdobený. Kompozice sleduje podobnou sérii děl Huga van der 
Goese, Dirka Boutse a dalších holandských malířů 15. století.

14 375 000 CZK 15 000 EUR

FLEMISH MASTER (16TH CENTURY) 
Descent From the Cross 
82.2 × 55.5 cm
Oil on oak panel

The painting depicts the deposition of Christ from the cross. 
His mother, the Virgin Mary, stands in a slight crouch, holding 
him and laying one hand gently across his body. She is garbed 
in a black robe with gold trim and a white hood. The expression 
on her face is peaceful, as are those of the figures standing in 
the background, John the Evangelist and Joseph of Arimathea. 
The apostle is portrayed as a young man with long hair, dressed 
in a red robe. Joseph is an older man in a yellow robe and blue 
cloak and supports the dead Christ from the rear. The Evangelist 
gently embraces the Virgin Mary in a gesture of reassurance. 
Jesus  is draped with a loincloth and crowned with thorns. His 
head has fallen to his right shoulder, his face is a sickly green, 
and his body emaciated. His long arms lie freely along the body 
and blood oozes from the wounds caused by nails and Longinus’ 
spear. In the background, we see a cross with a ladder and 
the plaque INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Jesus of 
Nazareth, King of the Jews). The composition relates to a series 
of similar works by Hugo van der Goes, Dirk Bouts, and other 
Dutch painters of the 15th century.
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NICOLA GRASSI (1682–1748) 
Ukřižování Krista 
128,5 × 95 cm
Olej na plátně
Znalecký posudek: Dr. Dario Succi, Gorizia

Nicola Grassi byl italský malíř pozdního baroka. Vyučil se 
u Antonia Carnea a po jeho smrti se přestěhoval do Benátek. 
Blízce spolupracoval s janovským malířem Nicolou Cassanem.
Ústředním motivem obrazu je Kristus na kříži, umístěném 
uprostřed kruhové fontány s proudící vodou. Na okraji kašny 
je pelikán krmící své mladé, což symbolizuje křesťanskou lásku 
a sebeobětování. Kříž je obklopen skupinou postav. V popředí 
klečí svatý Petr se svými typickými atributy – klíči a kohoutem. 
Vedle se nachází svatá Máří Magdalena s nádobou na vonné 
masti, napravo král David v honosném rouchu s hermelínovým 
límcem, harfou a turbanem s korunou.  
Na levé straně kašny vidíme sv. Longina s kopím, jímž probodl 
Kristův bok, napravo pak muže s křížem, který byl ukřižován 
spolu Kristem na Golgotě. Ten svým ukazovákem odkazuje na 
léčivou sílu vody, která symbolizuje Kristovo učení. Na pravém 
okraji obrazu jsou postavy Adama a Evy, kteří čekají na spásu. 
Na pozadí je kopcovitá krajina s městem a modrou oblohou 
s letícími putti, kteří nesou zlatý štít s Kristovým monogramem.

15 375 000 CZK 15 000 EUR

NICOLA GRASSI (1682–1748)
The Crucifixion of Christ
128.5 × 95 cm 
Oil on canvas
Expert Analysis: Dr. Dario Succi, Gorizia

Nicola Grassi was an Italian painter of the late Baroque. He 
apprenticed with Antonio Carneo, and after the latter’s death, 
Grassi moved to Venice. He worked closely with the Genoese 
painter Nicola Cassano.
The central motif of the painting is Christ on the cross, placed 
within a circular fountain with flowing water. At the edge of the 
fountain is a pelican feeding its young, symbolising charity and 
self-sacrifice. The cross is surrounded by a group of figures. 
In the foreground, St. Peter kneels with his typical attributes – 
a key and a rooster. Beside him is Mary Magdalene with jar of 
fragrant ointment, to the right is King David with a lavish robe 
with an ermine collar, a harp, and a turban, with a crown lying on 
the ground.
On the left side of the fountain, St. Longinus stands with the 
spear that pierced Christ‘s side, and to the right, a man with 
a cross who was crucified together with Christ on Golgotha. 
With his index finger, he points to the healing power of water, 
symbolising Christ’s teachings. On the right edge of the picture 
are the figures of Adam and Eve awaiting salvation. In the 
background is a hilly landscape with a city scape and a blue sky 
with flying putti who carry a gold shield with the monogram  
of Christ.
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ITALSKÝ MISTR (16. STOLETÍ) 
Vápencový reliéf s Kristem
60 × 112 cm

Na tomto tympanonu je zpodobeno mrtvé tělo Krista plasticky 
vystupující z plochého kamenného pozadí. Trup je pojat velice 
objemově a působí statně a svalnatě. Hlava je volně položena 
na pravém rameni, oči zavřené. Z obou stran je Ježíš podpírán 
letícími anděly. Toto vápencové torso je velice kvalitně 
zpracováno a bylo pravděpodobně vytvořeno v Benátkách.

16 200 000 CZK 8 000 EUR

ITALIAN MASTER (16TH CENTURY)
Limestone Relief with Jesus Christ 
60 × 112 cm

On this tympanum is the representation of the dead body 
of Christ, protruding three-dimensionally from a flat stone 
background. His torso is fully executed and appears solid and 
muscular. The head is resting lightly on his right shoulder, his 
eyes closed. He is supported on both sides by flying angels.  
This limestone torso is very finely executed and was probably 
made in Venice.



24ARCIMBOLDO

ORAZIO BORGIANNI (1574–1616) 
Lamentace
1600–1605 
76 × 140 cm
Olej na plátně
Znalecký posudek: Dr. Alessandro Delpriori,  
Florentská univerzita

Orazio Borgianni byl významným italským malířem, proslul 
však také jako autor leptů. Narodil se v Římě, ale velkou část 
života strávil ve španělsku. Jeho malířský rukopis je syntézou 
stylu rodiny Carracci a tenebrismu Caravaggia, což je patrné 
například na obrazech San Carlo Borromeo v kostele San Carlo 
alle Quattro Fontane (1612) či na malbě se stejným světcem 
z roku 1616, která je dnes uložena v petrohradské Ermitáži.
Obraz s námětem oplakávání Krista byl vytvořen mezi lety 
1600 až 1605. Projevuje se zde malířská vášeň a intenzita, 
která umocňuje výjev plný duchovní síly a naléhavosti. Největší 
část obrazu zabírá mrtvé tělo Kristovo, směřující diagonálně 
z levého dolního rohu do rohu pravého horního. Je podpíráno 
mužskou postavou, jež pravděpodobně představuje apoštola 
Jana, jak můžeme usuzovat dle typického červeného pláště 
a mladého věku. Nalevo se nachází plačící a emočně vyčerpaná 
Máří Magdalena, která Krista dle Bible doprovázela na Golgotu. 
Všechny postavy se vynořují z tmavého pozadí a díky precizní 
práci se světlem a stíny je pozornost směřována na samotné 
tělo Krista a obličeje zúčastněných. Scéna působí dramaticky, 
barvy až mysticky. Stínová hra se mění v emocionální svět a my 
můžeme soucítit a přidat se ke Kristovu utrpení a nářku jeho 
následovatelů.

17 625 000 CZK 25 000 EUR

ORAZIO BORGIANNI (1574–1616) 
Lamentation
1600–1605 
76 × 140 cm
Oil on canvas
Expert Analysis: Dr. Alessandro Delpriori,  
University of Florence

Orazio Borgianni was a prominent Italian painter, but he is also 
known for his etchings. He was born in Rome but spent a large 
part of his life in Spain. His painting style is a synthesis of the 
Carracci family and the tenebrism of Caravaggio, which is most 
evident in the paintings of San Carlo Borromeo in the Church of 
San Carlo alle Quattro Fontane (1612) and then in the painting 
of the same saint from 1616, which is now in the Hermitage in 
St. Petersburg. This depiction of the Lamentation of Christ was 
executed between 1600 and 1605. It reflects the painter’s passion 
and intensity that enhances a scene full of spiritual power and 
urgency. The main part of the image is dominated by the dead 
body of Christ, which reclines diagonally from the upper right 
to the lower left. He is most likely supported by the Apostle 
John, which can be assumed due to the typical red cloak and 
young age. On the other side, we see the crying and emotionally 
exhausted Mary Magdalene, who, according to the Bible, accom-
panied Christ to Golgotha, identifiable by her garments.  
All three figures emerge from the dark background and thanks to 
precision work with light and shadows, attention is directed to the 
actual body of Christ and the faces of those present. The scene 
is dramatic, the colours mystical, the shadow play creates an 
atmosphere of emotion, and we can sympathise with and become 
part of Christ’s suffering and the sorrow of his followers.
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ITALSKÝ MISTR (17. STOLETÍ) 
Svatý Jeroným 
98 × 79 cm
Olej na plátně

Jeroným byl křesťanský spisovatel, teolog a překladatel 
bible do latiny, tzv. Vulgaty. Katolická církev jej řadí vedle sv. 
Ambrože, Augustina a Řehoře Velikého mezi čtyři velké západní 
církevní Otce. Byl zřejmě nejtalentovanějším znalcem jazyků 
v křesťanském prostředí 4.–5. století a jediným z církevních Otců, 
který výborně ovládal hebrejštinu.
Obraz je inspirován známým příběhem o lvu, který se objevil 
v jeskyni a všichni mnichové ve strachu před ním uprchli. 
Jeroným se lva zeptal, proč k nim přišel, načež zvíře zvedlo 
zraněnou krvácející tlapu. Poustevník mu zranění ošetřil 
a lev zůstal jeho věrným společníkem. Proto je velmi často 
sv. Jeroným zobrazován právě v doprovodu tohoto zvířete. 
Tato konkrétní malba ukazuje Jeronýma jako staršího muže 
v hlubokém rozjímání ve skalní jeskyni u Aleppa. V ruce drží 
lebku, jeden ze svých typických atributů, a vedle něj leží 
zmíněný lev. Výjev je laděný do zemitých tónů s akcentací na 
typický červený plášť. V pozadí je pak naznačena veduta města 
v namodralých studených barvách. V horní části si můžeme 
všimnout naznačených postav mnichů.

18 200 000 CZK 8 000 EUR

ITALIAN MASTER (17TH CENTURY) 
St. Jerome
98 × 79 cm
Oil on canvas

Jerome was a Christian writer, theologian, and translator of 
the Bible into Latin, called the Vulgate. The Catholic Church 
considers him, along with Sts. Ambrose, Augustine and Gregory 
the Great, to be one of the four western Fathers of the Church. 
He was probably the most talented linguist in the Christian world 
during the 4th and 5th centuries and was the only Church Father 
who spoke and wrote Hebrew perfectly.
This painting is inspired by a famous story. A lion that appeared 
in the cave, and all the monks fled in fear before him. Jerome 
asked the lion why he had come, and in reply the animal lifted 
his wounded bleeding paw. The hermit treated the lion’s injuries, 
and the lion remained his loyal companion. St. Jerome, 
therefore, is often depicted accompanied by this animal. This 
particular painting presents Jerome as an older man deep in 
meditation in a rock cave near Aleppo. In his hand he holds 
a skull, one of his typical attributes, and next to him is the afore-
mentioned lion. The scene is executed in earthy tones, with 
Jerome’s typical red coat adding an accent of colour. In the 
background is a cityscape indicated in cold bluish tones.  
At the top of the painting, figures of monks can be seen.
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JIHOTYROLSKÝ MISTR (16. STOLETÍ) 
Marie Magdalena s vonnými mastmi 
Kolem roku 1510 
Výška 112 cm
Znalecký posudek: Dr. Albrecht Miller,  
ředitel muzea, Ottobrunn

Plastika zobrazuje Máří Magdalénu, věrnou služebnici Kristovu, 
která v rukách drží nádobu na vonné masti. To může odkazovat 
na kající se hříšnici, která se v domě farizeje šimona nejprve 
rozplakala, následně omyla Ježíšovi nohy, osušila je svými vlasy 
a namazala vzácným olejem, čímž mu chtěla prokázat úctu 
a projevit svou lítost. Nebo může nádoba s mastmi souviset 
s putováním Máří Magdalény spolu s Kristem na Golgotu, kde 
byl ukřižován. Poté, co byl svými nejbližšími oplakán a uložen do 
hrobu, jde Máří spolu s dalšími ženami k hrobce, aby mrtvé tělo 
pomazaly, nicméně hrob nalezly již prázdný. 
Socha Máří je vyřezána z borového dřeva a krytá polychromií.  
Má narůžovělý inkarnát, červené rty a rozpuštěné vlasy.  
Její zádumčivý pohled směřuje dolů. Je zahalena do bohaté 
skládané drapérie. 
Plastika je v dobrém stavu, po restaurování a zezadu vyklenuta.

19 500 000 CZK 20 000 EUR

SOUTH TYROLEAN MASTER (16TH CENTURY) 
Mary Magdalene with Fragrant Ointment 
Around 1510 
Height 112 cm 
Expert Analysis: Dr. Albrecht Miller,  
director of the Ottobrunn Museum

The sculpture depicts Mary Magdalene, a faithful servant of 
Christ, holding in her hands a vessel for the fragrant ointment. 
It can refer to the repentant sinner in the house of Simon the 
Pharisee who first cried then washed the feet of Jesus, dried 
them with her hair, and anointed them with rare oils to show 
respect and express her sorrow. Or the jar of ointment could 
relate to the journey of Mary Magdalene with Christ to Golgotha   
where he was crucified. After Christ was mourned by his loved 
ones and placed in a tomb, Mary goes with the other women 
to the tomb to anoint the dead body, but they found the tomb 
empty.
The statue of Mary is carved from pine wood and polychromed. 
The facial skintones are pinkish, with red lips and flowing hair. 
Her melancholic gaze faces downwards. She is dressed in richly 
pleated drapery. The sculpture is in good condition, after resto-
ration, and hollow at the back.
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ALBRECHT DÜRER (1471–1528) – OKRUH 
Kristus v Limbu 
Po roce 1510 
85 × 67 cm 
Olej na dubovém dřevě

Albrecht Dürer inspiroval mnoho umělců, a to zejména svými 
grafickými listy a tzv. Malými pašijemi (soubor 37 dřevoře-
zových listů). Tyto materiály byly hojně užívány jako modely 
pro studenty a další malíře v jižním Německu a v Itálii. Tento 
konkrétní výjev Krista v Limbu byl z velké části převzat právě 
z Malých pašijí z roku 1509. Umělci a následovníci, jako například 
Hans Baldung Grien či Hans Leu mladší a mnoho dalších, rádi 
využívali takové šablony a samostatně je rozvíjeli ve svých 
vlastních malbách.
Limbus neboli předpeklí je místo, kam přijdou duše lidí, kteří 
zemřeli před vzkříšením Ježíše Krista, a též duše nepokřtěných 
dětí. Ty sice nespáchaly žádné osobní hříchy, ale také z nich 
nebyl sňat prvotní lidský hřích. Tyto duše si tedy nezaslouží jít 
do pekla, ale zároveň nemají ani možnost jít do nebes, a jejich 
osud zná jen Bůh.

20 225 000 CZK 9 000 EUR

ALBRECHT DÜRER (1471–1528) – CIRCLE 
Christ in Limbo 
After 1510 
85 × 67 cm 
Oil on oak panel

Albrecht Dürer inspired many artists, primarily with his 
engravings and his Small Passion (set of 37 woodcuts). These 
were widely used as models for students and other painters in 
southern Germany and Italy. This particular scene, depicting 
Christ in Limbo, was adapted largely from the Small Passion of 
1509. Artists and their followers, such as Hans Baldung Grien, 
Hans Leu the Younger, and many others, liked to use these as 
templates and developed them independently in to their own 
paintings.
Limbo, or the edge of Hell, is the place where the souls of people 
who died before the resurrection of Jesus Christ come. It is also 
a permanent state of unbaptised children – though they have not 
committed any sins personally, they also have not been absolved 
of the original human sin. These souls do not deserve to go to 
Hell, but they also cannot enter Heaven, and their fate is known 
only to God.
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JACQUES CALLOT (1592–1635) – PODLE 
Pokušení sv. Antonína 
Konec 17. století 
37 × 49 cm 
Malba na pergamenu

Tento obraz byl inspirován grafickým listem z roku 1634 
známého francouzského kreslíře a rytce Jacquese Callota.  
Tvořil díla hlavně v protiválečném duchu, což dokazuje například 
cyklus Hrůzy války. Vynikal pozorovacím talentem a nespou-
tanou povahou. V letech 1608–1622 pobýval v Itálii, kde zachy-
coval život lidí na okraji společnosti.
Pokušení sv. Antonína bylo vždy oblíbeným námětem, neboť 
dávalo příležitost vypořádat se s roztodivnými pekelnými 
bytostmi a démony. Hlavním písemným zdrojem je mimo jiné 
Vita Antonii od Athanasia z Alexandrie (kolem 300–373).  
Podle tradice byl svatý Antonín v pokušení falešnou představou 
rodinného tepla, vizí sexuálních potěšení a bohatství – vším, 
co není v souladu s asketickým způsobem života. Když tyto 
svody na člověka nefungovaly, poslal Satan své démony, aby mu 
způsobili nesnesitelné utrpení. 
Mezi nejznámější díla s tímto námětem patří triptych Hieronyma 
Bosche (1450–1516), nyní v Národním muzeu antického umění 
v Lisabonu, a tzv. Isenheimský oltář Matthiase Grünewalda 
(1470–1528) v Musée Unterlinden v Colmaru. 

21 260 000 CZK 10 400 EUR

JACQUES CALLOT (1592–1635) – AFTER 
The Temptation of St. Anthony 
Late 17th century 
37 × 49 cm 
Painting on parchment

This painting was inspired by the 1634 engraving by the famous 
French draftsman and engraver Jacques Callot. His works 
were primarily anti-war in spirit as evidenced, for example, 
by his Disasters of War series. He had a particular talent for 
observation and an unbridled character. From 1608 to 1622, he 
lived in Italy, where he captured the lives of gypsies, beggars, 
and the like.
The Temptation of St. Anthony has always been a favorite 
subject, because it offered the opportunity to portray infernal 
beings and demons. The primary written source of the theme 
is “Vita Antonio” by Athanasios of Alexandria (about 300–373 
AD), as well as others. According to tradition, St. Anthony was 
tempted by the false notion of family warmth, visions of sexual 
pleasure, and wealth – everything that was not consistent with 
the ascetic way of life. When these temptations failed to work 
on Anthony, Satan sent his demons to cause him unbearable 
suffering.
Among the most famous works of this theme are the triptych by 
Hieronymus Bosch (1450–1516), now in the National Museum of 
Ancient Art in Lisbon, and the Isenheim Altarpiece by Matthias 
Grünewald (1470–1528) in the Musée Unterlinden in Colmar.
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SEBASTIANO RICCI (1659–1734) 
Svatý při modlitbě 
44 × 29 cm 
Olej na plátně
Znalecký posudek: Dr. Dario Succi, Gorizia

Malý olejový náčrt Sebastiana Ricciho ukazuje mnicha při 
modlitbě v divoké krajině a nechává na diváka působit spontánní 
dojem a uvolněnou kompozici této malby. Olejové skici, zvané 
bozzetto, se postupně vyvinuly do samostatné umělecké formy. 
Zvláště v Benátkách 18. století byla bozzetta velice populární 
a jejich produkci se věnovali nejvýznamnější benátští malíři, 
jakými byli právě Sebastiano Ricci, či Giambattista Tiepolo, 
Francesco Pittoni a Giovanni Battista Piazzetta. Nový vrchol 
expresivní formulace a barevné síly se také rychle rozšířil po 
celém jižním Německu. 

22 200 000 CZK 8 000 EUR

SEBASTIANO RICCI (1659–1734) 
Praying Monk 
44 × 29 cm
Oil on canvas
Expert Analysis: Dr. Dario Succi, Gorizia

This small oil sketch depicts a monk in prayer in the wilderness, 
with a spontaneity and loose composition that makes an 
 impression on the viewer. Oil sketches, called bozzetto, 
gradually evolved into an independent art form. In the 18th 
century in particular, bozzetti were very popular in Venice 
and some of the most important Venetian painters such as 
Sebastiano Ricci, Giambattista Tiepolo, Francesco Pittoni, and 
Giovanni Battista Piazzetta were prolific creators of them.  
This new peak of expressive formulation and strong colour 
rapidly spread throughout southern Germany.
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FRANCESCO LAZZARO GUARDI (1712–1793) 
Svatá rodina se svatými Dominikem a Františkem z Assisi 
46 × 54 cm
Olej na plátně
Znalecký posudek: Dr. Dario Succi, Gorizia

Francesco Lazzaro Guardi byl benátský malíř a člen Benátské 
školy, který se specializoval převážně na veduty, portréty 
šlechticů a malbu lagun. Nicméně v raných letech svého 
uměleckého života pracoval společně se svým bratrem na 
náboženským námětech. Z počátku byl ovlivněn italským 
umělcem Canalettem, ale postupem času si osvojil uvolněnější 
rukopis, charakterizovaný ráznými a expresivními tahy štětce. 
Tato sugestivní náboženská malba představuje téma svaté 
rodiny s Madonou, vyobrazenou během jejího Nanebevstoupení. 
Vedle ní se nachází Ježíš Kristus a svatý Josef, nad kterým se 
vznáší Duch svatý ve formě holubice. Níže vidíme v extatickém 
postoji sv. Dominika, jenž se opírá o pozemský glób a je 
oděn v typickém dominikánském šatu – bílé tunice, škapulíři 
a dlouhém černém plášti s kapucí. Za jeho zády sedí černobílý 
pes s planoucí pochodní v tlamě, což je odkaz na sen světcovy 
matky Jany z Azy, který se jí dle pověsti zdál před Dominikovým 
narozením. Vedle sv. Dominika stojí modlící se postava Františka 
z Assisi v charakteristickém hnědém rouchu. Svatí symbolizují 
dva druhy mnišství, aktivní a kontemplativní.

23 450 000 CZK 18 000 EUR

FRANCESCO LAZZARO GUARDI (1712–1793) 
The Holy Family with St Dominic and Francis of Assisi
46 × 54 cm
Oil on canvas
Expert Analysis: Dr. Dario Succi, Gorizia

Francesco Lazzaro Guardi was a Venetian painter and 
a member of the Venetian School, which specialised mainly 
in vedutas, portraits of nobles, and paintings of the lagoons. 
Early in his career, however, he collaborated with his brother 
on religious subjects. At first he was influenced by the Italian 
artist Canaletto, but over time he acquired a more relaxed style 
characterised by decisive and expressive brush strokes.
This vibrant religious painting presents the Holy Family with 
the Madonna depicted during her Ascension to Heaven. Next 
to her are Jesus and St. Joseph, above whom hovers a dove, 
representing the Holy Spirit. In the lower right we can see the 
ecstatic figure of St Dominic leaning against a terrestrial globe. 
He is presented here in the typical Dominican garment: a white 
tunic and scapular and long black hooded robe. Behind him 
sits a black and white dog with a flaming torch in his mouth, 
a reference to the dream of the saint’s mother Juanna of Aza. 
The second saint, depicted in prayer, is the aforementioned 
Francis of Assisi. He is dressed in his characteristic brown robe. 
The saints symbolise the two kinds of monasticism, active and 
contemplative.
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SEBASTIANO CONCA (1680–1764) 
Diana se psy a putti 
127 × 133 cm
Olej na plátně 
Signováno: Sebastiano Conca
Znalecký posudek: Prof. Dr. Nicola Spinosa, Neapol

Ústředním motivem tohoto vyobrazení je římská bohyně lovu 
se svými typickými atributy – srpkem měsíce na vršku hlavy 
a toulcem se šípy, který drží jeden z vyobrazených putti. 
Dalším určujícím symbolem jsou tři lovečtí psi, kteří doplňují 
kompozici pololežící Diany a tří dovádějících andílků. Bohyně 
je zahalena do bílého, bohatě řaseného roucha, jež krásně 
podtrhuje modelaci její figury. Přes jedno koleno a klín má Diana 
přehozený růžový plášť, který stejně jako celá postava Diany 
směřuje diagonálně z levého dolního rohu do pravého horního. 
Celý výjev se odehrává v pochmurné hnědavé krajině se stromy 
a kamením. Na ústředním kameni polehává právě bohyně, 
přičemž jednou rukou se opírá o další kámen a druhou ukazuje 
směrem ven z obrazu. Ve spodní části je zobrazen ležící putti, 
oděný jen do modravého pláště, jenž jemně kontrastuje s jeho 
objemným tělíčkem a krásně koresponduje s barevností šatu 
římské bohyně.

24 375 000 CZK 15 000 EUR

SEBASTIANO CONCA (1680–1764) 
Diana with Dogs and Putti 
127 × 133 cm
Oil on canvas 
Signed: Sebastiano Conca
Expert Analysis: Prof. Dr. Nicola Spinosa, Naples

The central motif of this painting is the Roman goddess of 
the hunt with her typical attributes: the crescent moon on the 
crown of her head and the quiver of arrows which one of the 
putti holds. Another characteristic symbol is the hunting dogs, 
which round out the composition of the half-reclining Diana and 
three frolicking cherubs. The goddess is draped in a white, richly 
pleated robe, which beautifully outlines her feminine figure. 
Diana also has a pink cloak draped across one knee and her 
lap diagonally from the lower left to the upper right corner, like 
Diana’s entire figure. The entire scene takes place in a gloomy 
brown landscape with trees and stones. The goddess reclines 
across the central rock, one hand resting on another stone and 
the other hand pointing out of the painting. In the lower part of 
the scene, a reclining putto is depicted, scantily clothed in bluish 
robes that gently contrast with his pudgy bare body, beautifully 
colour-coordinated with the goddess’ garment. 
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NĚMECKÝ MISTR (18. STOLETÍ) 
Párová lovecká zátiší
129 × 113 cm
Olej na plátně

Tyto párové obrazy byly vytvořené pravděpodobně ve druhé 
polovině 18. století v jižním Německu a sloužily k ozdobě 
loveckého zámečku či panského sídla. Inspirační zdroje můžeme 
hledat u malířů jako Frans Snyders a Paul de Vos.
První malba zobrazuje rozzuřeného medvěda, na kterého útočí 
šest loveckých psů. Jeden ze psů utrpěl zranění a leží na zádech. 
Scéna je umístěna do horského lesa s bujnou vegetací a skalisky.
Na druhém obraze vidíme čtyři psy v souboji se zraněným 
vlkem, který se zakousl do jednoho ze psů. Výjev se odehrává na 
kamenném plácku u lesní tůně. Doplňují ho různé druhy stromů, 
keřů a bezkvětých rostlin. Na pozadí vidíme horskou krajinu.

25 375 000 CZK 15 000 EUR

GERMAN MASTER (18TH CENTURY) 
Pair of Hunting Scenes 
129 × 113 cm
Oil on canvas

This pair of paintings was probably executed during the second 
half of the 18th century in southern Germany and used to adorn 
a hunting lodge or a noble estate. They take inspiration from 
painters such as Frans Snyders and Paul de Vos.
The first painting depicts an angry bear being attacked by six 
hunting dogs. One of the dogs is wounded and lies on his back. 
The scene is set in a mountain forest with lush vegetation  
and rocks.
In the second painting, four dogs battle with a wounded wolf 
that has bitten one of the dogs. The scene takes place in 
a forest next to a pond. The animals are surrounded  
by different species of trees, shrubs, and non-flowering plants.  
In the background is a mountainous landscape.
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GIOVANNI BONAZZA (1654–1736) 
Mramorová socha Herkula bojujícího s Nemejským lvem 
Výška 103 cm

Herkules byl obdařený nadlidskou silou, odvahou i důvtipem. 
Když tento hrdina přišel do služby k mykénskému králi 
Eurystheovi, měl splnit dvanáct úkolů. Prvním z nich bylo zabít 
Nemejského lva, což byla nebezpečná a téměř nepřemoži-
telná šelma. Zvíře žilo v jeskyni v Nemeji v Argolidě. Herkules 
se nejprve marně snažil lva zastřelit šípy, neboť nevěděl, že jeho 
kůže je neprůstřelná. Poté zjistil, že jeskyně má dva vchody. 
Jeden ze vstupů lstivě zahradil a druhým vešel dovnitř.  
Zde šelmu omráčil kyjem a následně rukama uškrtil.  
Poté lva stáhl z kůže a nosil ji pak na těle jako brnění.  
Díla Giovanniho Bonazzy se vyznačují pohybem a důrazem 
na linii a světlo. Jeho postavy ale zároveň působí měkce 
a elegantně, aniž by ztratily něco ze své síly. Působivá 
mramorová plastika s krásnou patinou znázorňuje Herkula, jak 
stojí obkročmo na šelmě a snaží se ji zardousit. Jsme svědky 
lítého boje mezi neporazitelným zvířetem a polobohem. 
Herkules rozevírá lvovi tlamu a zároveň mu silou vytahuje jazyk. 
Ten se zuřivě brání, drásaje přitom Herkulovi roušku, která se 
jemně vine kolem jeho boků. Vidíme soustředěný Herkulův 
pohled plný odhodlání a bolestnou grimasu šelmy, která si 
uvědomuje, že slábne.

26 375 000 CZK   15 000 EUR

GIOVANNI BONAZZA (1654–1736) 
Marble Statue of Hercules Fighting the Nemean Lion 
Height 103 cm 

In Greek mythology, Hercules was endowed with superhuman 
strength, courage, and ingenuity. When the hero entered the 
service of the Mycenaean king Eurystheus, he was commanded 
to complete twelve labors. The first of these was to kill the 
Nemean lion, a dangerous and seemingly invincible beast.  
It lived in a cave in Nemea in Argolis. Hercules first tried in 
vain to shoot the lion with arrows, not knowing that its skin 
was impenetrable. He then discovered that the cave had two 
entrances. He blocked one of the entrances and entered the 
cave through the second. He stunned the beast with a club and 
strangled it with his bare hands. Hercules then skinned the lion 
and wore the skin like armour.  
The works of Giovanni Bonazza are known for their movement, 
with an emphasis on the line and light. His figures, however, 
are soft and elegant, without losing any of their power. This 
impressive marble sculpture shows Hercules standing astride 
the beast trying to strangle it. We are witness to a fierce 
struggle between the animal and the invincible demigod. 
Hercules wrenches open the lion’s mouth, forcefully pulling out 
its tongue. The lion fiercely defends itself, rending Hercules’ 
robe that winds loosely around his hips. We see Hercules’ 
focused look of determination and the beast’s painful grimace 
as it realises that it is weakening.
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BENÁTSKÁ ŠKOLA (17. STOLETÍ) 
Európa s býkem 
50 × 150 cm
Olej na plátně

Európa byla dcera týrského krále a jeho manželky Télefassy. 
Zahleděl se do ní sám velký Zeus. Európa ráda trávila čas se 
svými družkami na lukách, kde se pásla královská stáda. Aby 
Zeus oklamal svoji družku Héru i královskou dceru Európu, 
proměnil se v mladého bílého býčka. Zvíře bylo velice krotké 
a klidné a okamžitě krásnou Európu zaujalo. Překonala obavy, 
nakrmila ho, pohladila a po chvilce na něj usedla. Zeus s ní šel 
nejprve pomalu na břeh vody, ale v nestřežené chvíli se vrhl 
rovnou na širé moře. Žena byla vyděšená, volala na své družky, 
ale než se stačila vzpamatovat, objevili se na ostrově Kréta.  
Zde se Zeus proměnil do své původní božské podoby 
a s Európou počal tři syny – Mínoa, který se později stal 
krétským králem, syna Sarpédonta, jenž se stal králem v Lykii, 
a Rhadamantya, pozdějšího člena soudního tribunálu podsvětí. 
Později se z vůle Dia Európa provdala za krétského krále Asteria. 
Energický malířský styl napovídá, že bylo dílo vytvořeno 
benátským umělcem. 

27  125 000 CZK 5 000 EUR

VENETIAN SCHOOL (17TH CENTURY) 
Europa and the Bull  
50 × 150 cm
Oil on canvas

Europa was the daughter of the Phoenician king of Tyre and his 
wife Telephassa. Europa liked spending time with her companions 
in the meadows where the royal herds grazed. The great Zeus 
himself noticed her, and in order to deceive his wife Hera and the 
king’s daughter, Zeus turned himself into a young white bull.  
The animal was very tame and quiet and instantly attracted 
beautiful Europa. Overcoming her fears, she fed him, caressed 
him, and after a while, mounted him. At first, Zeus walked slowly 
along the shore, but in an unguarded moment rushed straight 
out to sea. Europa was frightened and called to her companions, 
but before she could recover, they had reached island of Crete. 
Here Zeus transformed back into his original divine form, and 
Europa later bore him three sons: Minos, who became the Cretan 
king; Sarpedon, who became king in Lycia; and Rhadamanthus, 
who became a member of the tribunal of the underworld. Later, 
by the will of Zeus, Europa married the Cretan king Asteria.  
The energetic painting style suggests that the work was made 
by a Venetian artist.
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Pár terakotových sfing
Střední Evropa, kolem roku 1790 
Délka 67 cm

Sfinga je souhrnné označení pro typ soch, které byly vytvářeny 
v průběhu dějin starověkého Egypta a byly jedním z klasických 
způsobů zpodobňování faraona. Sloužily hlavně k oslavě jeho 
velikosti a moci. Mohly být různých velikostí (od velikosti těžítka 
až po několikametrové sochy) a fungovaly buď samostatně, 
nebo jako řada shodných soch, lemujících cestu k paláci nebo 
chrámu. Sfinga bývala nejčastěji zpodobňována jako sedící lví 
tělo s lidskou hlavou, na níž byla umístěna faraonská pokrývka 
hlavy zvaná nemes. 

28 120 000 CZK 4 800 EUR

Pair of Terracotta Sphinxes 
Central Europe, around 1790 
Length 67 cm  

The sphinx is a collective term for a type of sculpture that was 
popular in ancient Egypt. It was one of the classic ways of 
representing the Pharaoh and served mainly to celebrate his 
greatness and power. It could be of various sizes (from paper-
weight size to statues several meters long) and function either 
independently or as a series of identical statues lining the route 
to a palace or temple.
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GIUSEPPE RECCO (1634–1695) 
Poseidon s úlovkem 
96 × 72 cm 
Olej na plátně 
Signováno: GR

Giuseppe Recco se narodil v Neapoli a umělecké vzdělání získal 
pravděpodobně u svého otce Giacoma a strýčka Giovanniho 
Battisty. Specializoval se převážně na malbu zátiší. Velkou část 
svého díla vytvořil Recco ve španělsku, kde se jeho rostlinné 
a živočišné kompozice těšily velké oblibě. Po návratu do 
rodného města byl ovlivněn Caravaggiem a maloval převážně 
náměty s mořskou tématikou. 
Na tomto obraze je zpodoben starořecký bůh moře a vodních 
živlů Poseidon, který v náruči nese dary moře – velkého kraba, 
chobotnici a vícero druhů ryb. Jeho obnažené svalnaté tělo je 
po pas ponořeno ve vodě. Poseidonův pohled je zádumčivý 
a směřuje do pravého dolního rohu. Tvář je zarostlá vousem, 
jeho hlavu zdobí mušle, červené korály a vodní řasy. Na pozadí 
vidíme temnou oblohu a rozbouřené vlny, vpravo je naznačeno 
létající ptactvo a několik ženských postav, které nejspíše repre-
zentují mořské nymfy. 

29 375 000 CZK 15 000 EUR

GIUSEPPE RECCO (1634–1695) 
Poseidon with His Catch 
96 × 72 cm
Oil on canvas 
Signed: GR

Giuseppe Recco was born in Naples and mostly likely received 
his artistic education from his father Giacomo and his uncle 
Giovanni Battista. He specialised primarily in still lifes. Recco 
created a large part of his oeuvre in Spain, where his plant 
and animal compositions were very popular. After returning to 
his hometown, he was further influenced by Caravaggio and 
painted mainly sea-themed topics.
In this painting, Recco portrayed Poseidon, the ancient 
Greek god of the sea and its creatures, bearing in his arms 
a large crab, a squid, and several species of fish. His naked 
muscular body is immersed in water from the waist down. 
Poseidon’s expression is melancholic and is directed at the 
bottom right corner of the painting. His face is bearded, his 
head adorned with seashells, red coral, and seaweed. In the 
background is a dark sky and rough waves; depicted on the 
right are flying birds and several female figures, most likely  
sea nymphs.
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NIKOLAUS PFAFF (1556–1612) – DÍLNA 
Vzácný pohár z nosorožčího rohu 
Praha, 1607–1611 
Výška 17,7 cm 

Kabinety kuriozit, někdy též kabinety divů, byly výkladové sbírky 
předmětů a artefaktů, které vznikaly především v Evropě v době 
renesance. Asi nejvěhlasnějším kabinetem kuriozit byla kunst-
komora císaře Rudolfa II. Pro svého majitele představovala 
místo odpočinku a kontemplace, ale také demonstraci císař-
ského majestátu a moci. Důležitou součást těchto sbírek tvořily 
přírodniny. Byly zde herbáře, které obsahovaly neznámé rostliny, 
dále exotické plody, fosilie, volně vystavená vycpaná zvířata, 
trofeje, mušle, korály či vejce cizokrajných ptáků.  
Jedním z divů, které patřily do sbírky Rudolfa II., byl i tento 
vzácný pohár z nosorožčího rohu, vytvořený v dílně proslulého 
norimberského řezbáře Nikolause Pfaffa. Pohár je zdoben 
výjimečně kvalitní řezbou v hlubokém reliéfu, zpodobující 
robustní mužský obličej, který se táhne po celé délce jedné 
strany. Má přísný pohled a obočí a vousy lemovány listovím 
směřujícím dolů. Na druhé straně se pak nachází obličej 
podobný, avšak o dost menší, umístěný ve spodní části nádoby. 
Směrem vzhůru se táhne bohatě zdobený akant, který se šíří 
i po stranách a spojuje tak dvě protilehlé masky. Na celém rohu 
můžeme pozorovat odlišnou hloubku vybrání materiálu, díky 
čemuž rohovinou s různou intenzitou prostupuje světlo.

30  875 000 CZK 35 000 EUR

NIKOLAUS PFAFF (1556–1612) – WORKSHOP 
Rare Rhinoceros Horn Cup 
Prague, 1607–1611 
Height 17.7 cm 

Cabinets of curiosities, sometimes called cabinets of wonders, 
were interpretative collections of objects and artifacts that 
originated mainly in Europe during the Renaissance. Perhaps 
the most renowned cabinet was the Kunstkammer of Emperor 
Rudolf II. For its owner, it represented a place of rest and 
contemplation, as well as a demonstration of imperial majesty 
and power. A significant part of his collection comprised 
natural objects. It included a herbarium, which contained 
unknown plants, as well as exotic fruits, fossils, free-standing 
taxidermy animals, trophies, shells, corals, and exotic bird 
eggs. One of the wonders of Rudolf II’s collection was this 
rare rhinoceros horn cup, made in the workshop of the famous 
Nuremberg carver Nikolaus Pfaff. The cup, exceptionally 
carved in deep relief, depicts a rugged masculine face, which 
stretches along the entire length of one side. It has a stern 
expression and eyebrows and beard trimmed with foliage 
hanging downward. On the other side, there is a similar, smaller 
face, located at the bottom of the vessel. Richly decorated 
acanthus stretches upward and to the sides, linking the two 
opposing masks. Over the entire piece, the carving varies 
in depth, allowing light to penetrate the horn with varying 
intensities.
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MAXIMILIAN PFEILER (1656–1746) 
Párová zátiší  
Kolem roku 1700 
94 × 78 cm 
Olej na plátně
Znalecký posudek: Prof. Giancarlo Sestieri, Řím

Na obrazech vidíme v rafinované kompozici seskupené různé 
ovocné plody, umístěné na kamenných polích v divoké přírodě. 
Na levém plátně můžeme rozpoznat broskve, hrozny vína, 
hrušky a švestky, které ve spodní části doplňuje vodní plocha 
se dvěma kachnami vedle modravých kvítků a velké hlávky zelí. 
Dominantou druhé malby jsou fíky v bílém ubrousku, bohatě 
zdobeném krajkou na okraji, dýně a hroznové víno s listy.  
Jemná práce štětcem a jasná paleta barev, díky níž působí výjev 
velice živě, jsou typickým příkladem malby Maximiliana Pfeilera.  
Nejen díky tomu byl Pfeiler oblíben jak u evropské šlechty, 
tak bychom jeho práce našli ve slavných sbírkách v Římě  
a ve Florencii.  

31 375 000 CZK 15 000 EUR

MAXIMILIAN PFEILER (1656–1746) 
Pair of Still Lifes 
Around 1700 
94 × 78 cm
Oil on canvas
Expert Analysis: Prof. Giancarlo Sestieri, Rome

The refined compositions of these paintings feature various 
fruit arranged on flat stone surface outdoors. The left painting 
features peaches, grapes, pears, and plums arranged next to 
a body of water with two ducks, with bluish flowers and large 
heads of cabbage. The dominant element of the second painting 
is a group of figs in a white napkin with elaborate lace edging, 
pumpkins, and grapes with leaves.  
The delicate brushwork and a bright colour palette are typical  
of Pfeiler’s paintings.
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JOHANN ADALBERT ANGERMEYER (1674–1740) 
– PŘIPSÁNO
Zátiší s ovocem 
37 × 55 cm
Olej na plátně

Johann Adalbert Angermeyer byl význačným malířem zátiší 
barokního období v Čechách. Počátky jeho umělecké činnosti 
jsou spojeny s rozšířením zájmu o sběratelství a o zakládání 
obrazáren. Je znám především pro své malby zvířat, květin, 
ovoce a loveckých scén. Byl žákem Johanna Rudolfa Bysse.  
Mezi jeho vzory lze zařadit nejen holandské malíře zátiší, ale také 
německé umělce, jako je například Georg Flegel. Angermeyer 
pracoval po celý život v Praze a mezi jeho studenty patřili  
J. K. Hirschely, J. V. Jahn a K. Kastner. 
Toto konkrétní zátiší je složené z hroznů, melounu, broskví, 
švestek a třešní, na kterých se v různé intenzitě odráží dopadající 
světlo. Malíř zde prokázal své mistrovství precizní malbou ovoce, 
detailním zobrazením motýla a mouchy, ale také naznačením 
hloubky obrazu přesahujícím ovocem přes desku stolu.  

32 180 000 CZK 7 200 EUR

JOHANN ADALBERT ANGERMEYER (1674–1740)  
– ATTRIBUTED
Still Life with Fruit 
37 × 55 cm 
Oil on canvas

Johann Adalbert Angermeyer was a prominent painter of 
still lifes during the Baroque period in Bohemia. His artistic 
beginnings are connected with the increased interest in 
collecting and the establishment of art galleries. He is known 
primarily for his paintings of animals, flowers, fruits, and hunting 
scenes and was a student of Johann Rudolf Byss. His influ-
ences include not only Dutch still life painters, but also German 
artists such as Georg Flegel. Angermeyer worked his entire life 
in Prague. His students included Jan Kašpar Hirschely, J. V. Jahn 
and K. Kastner.
This particular still life is composed of grapes, melons, peaches, 
plums and cherries, off of which the incidental light is reflected 
to varying degrees. Here the artist has proven his mastery 
of painting fruits, detailed butterflies and flies, as well as the 
indication of depth of the scene from front to back.
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KAREL VAN MANDER (1548–1606) 
David oslavován ženami po vítězství nad Goliášem 
53,5 × 125 cm
Olej na dubovém dřevě
Znalecký posudek: Dr. Klaus Ertz, Lingen

Karel van Mander byl významný nizozemský malíř, vyučil se 
u Lukáše de Heere v Gentu. Byl též překladatelem a básníkem, 
sepsal cenný slovník malířů až do své doby. Mezi léty 1573 
až 1577 pobýval v Římě, kde se poznal s Bartholomeem 
Sprangerem, následně se roku 1583 přestěhoval do Haarlemu, 
kde spolu s Hendrikem Goltziem a Corneliem Corneliszem 
založili malířskou školu. Karel van Mander své početné žáky, 
mezi nimiž byl například i Frans Hals, seznamoval s italským 
manýrismem, který se možná i touto cestou dostal ke dvoru 
Rudolfa II. v Praze. Od roku 1604 žil Mander v Amsterdamu. 
Malba zobrazuje mnohafigurální kompozici expresivního směru 
a zemitých tónů. Scéna se odehrává v přírodě, vidíme stromy, 
keře a architekturu, reprezentovanou kamennou branou, kterou 
zdobí hlava lva a dvě figury andělů. Na pozadí je naznačena 
veduta města a vrcholky hor.

33 375 000 CZK 15 000 EUR

KAREL VAN MANDER (1548–1606) 
Celebration of David’s victory over Goliath 
53.5 × 125 cm
Oil on oak panel
Expert Analysis: Dr. Klaus Ertz, Lingen

Karel van Mander was an important Dutch painter who studied 
under Lucas de Heere in Ghent. He was also a translator and 
poet – he compiled a valuable dictionary of painters, including 
contemporary artists. Between 1573-1577 he lived in Rome, 
where he met with Bartholomeus Spranger, then in 1583 he 
moved to Haarlem, where he founded a school of painting 
together with Hendrik Goltzius and Cornelis Cornelisz. Karel 
van Mander introduced his many students, among them Frans 
Hals, to Italian Mannerism, which may be how it reached 
the court of Rudolf II in Prague. From 1604, Mander lived in 
Amsterdam.
The painting presents an expressive multifigural composition 
using earthy tones. The scene takes place in a natural setting 
with trees, shrubs and architecture and an impressive stone 
gate decorated with a lion’s head and two figures of angels.  
In the background, a city and mountain peaks are suggested.
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GIOVANNI BATTISTA LANGETTI (1625–1676) 
Opilý Noe 
Kolem roku 1670 
117 × 167 cm
Olej na plátně
Znalecký posudek: Dr. Mattia Vinco, Verona

Tento italský barokní malíř působil v rodném Janově, následně  
v Římě a nakonec žil delší čas v Benátkách. Učil se například 
u Pietra da Cortoni, ale od 50. let 17. století pracoval 
 caravaggiovským stylem. 
Langetti na tomto obraze zpodobnil známou biblickou scénu, 
která ukazuje Noema ve chvíli, kdy leží opilý a nahý ve svém 
stanu, zakrytý jen listem révy, jež se vine podél jeho boku. 
V ruce drží hrozen vína, což je narážka na jeho stav. Za ním 
vidíme jeho syna Cháma s posměšným gestem, jemuž se zdálo 
otcovo chování ubohé. Za tento projev neúcty Noe následně 
Chámovo potomstvo proklel (Genesis, kapitola 9). U Noemových 
nohou stojí další dva synové – šém a Jáfet, kteří se snaží 
otcovu nahotu zakrýt pláštěm. Jeden ze synů naléhavě vyhlíží 
z obrazu směrem k divákovi, což bylo velice typickým znakem 
pro Caravaggia, který do takovýchto postav reflektoval sám 
sebe. Celý výjev směřuje diagonálně skrze postavu ležícího 
a pokrouceného Noeho. Je zde použit dramatický detailní záběr 
a výrazná světelnost, zdůrazňující nahé lidské tělo.

34 375 000 CZK 15 000 EUR

GIOVANNI BATTISTA LANGETTI (1625–1676) 
The Drunkenness of Noah
Around 1670 
117 × 167 cm
Oil on canvas
Expert Analysis: Dr. Mattia Vinco, Verona

This Italian Baroque painter worked in his native Genoa, then in 
Rome, and finally spent a longer period in Venice. He studied, 
for example, with Pietro da Cortona, but from the 1750s he 
worked in a more Caravaggian style.
In this painting, Langetti depicts the biblical story of Noah as 
he lay drunk and naked on the floor. After Noah awakened, he 
cursed the offspring of his son Ham, who made him appear 
pathetic and ridiculous (Genesis, Chapter 9). His two other sons 
– Shem and Japheth – stand to the side, attempting to cover 
their father’s nakedness with his mantle. A beautifully executed 
still life in the form of vine branches extends around the stone 
on which Noah lies. The grapes in his left hand allude to his 
drunkenness. The whole scene is oriented diagonally through 
the twisted reclined figure of Noah. A dramatic close-up and 
distinctive luminosity are used to highlight the naked human 
body. In the upper right corner, one of his sons looks urgently 
out of the painting towards the viewer, which was a very typical 
feature for Caravaggio, who reflected himself in these figures.
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GIOVANNI BATTISTA VANNI (1599–1660) 
Zuzana a starci 
244 × 218 cm
Olej na plátně. Signováno: Giovanni Battista Vanni

Vanni se narodil v Pise a studoval například u Jacopa da 
Empoliho či Mattea Rosselliho. V letech 1624-1632 žil v Římě. 
Tato velkoformátová malba nese znaky typické pro římské 
vrcholné baroko a pravděpodobně pochází právě z tohoto 
období. Zuzana, krásná a ctnostná žena, byla provdaná 
za váženého babylónského žida Jójakíma. Místní židovská 
společnost se často scházela v jeho zahradě, kde se každý 
den procházela i Zuzana. Dva židovští starci si ji velice oblíbili, 
tajně ji sledovali a začali po ní toužit. Jednoho dne, když se 
Zuzana koupala v zahradě, ji tito muži konfrontovali, nicméně 
Zuzana jim nebyla po vůli. Starci jí tedy začali vyhrožovat, že ji 
obviní z cizoložství s mladým mužem, pokud se nepodvolí. Jako 
vzorná manželka Zuzana nátlaku nepodlehla. Na základě jejich 
falešné výpovědi pak byla veřejným shromážděním obviněna 
a odsouzena k smrti. Zuzana prosila o pomoc Hospodina. Když 
měl být verdikt vykonán, pomohl jí prorok Daniel, který na 
poslední chvíli nezávisle na sobě vyslechl oba starce a zjistil 
rozpory v jejich výpovědích. Židovští soudci poznali, že si muži 
vše vymysleli, a Zuzana tak byla na poslední chvíli zachráněna  
od jisté smrti. 
Vanniho obraz zachycuje moment, kdy se starci snaží Zuzanu 
přesvědčit, aby se jim vydala. Vidíme její odmítavé gesto ruky, 
zatímco jeden z mužů si ji přitahuje k sobě. Ačkoliv je polonahá, 
její výraz je neoblomný a rukou si snaží chránit alespoň klín. 
Druhý stařec má v ruce dokonce zvětšovací sklo, kterým si 
zkoumavě prohlíží nahé ženské tělo.

35 375 000 CZK 15 000 EUR

GIOVANNI BATTISTA VANNI (1599–1660) 
Susanna and the Elders
244 × 218 cm
Oil on canvas. Signed: Giovanni Battista Vanni

Vanni was born in Pisa and studied with Jacopo da Empoli and 
Matteo Rosselli, among others. From 1624 to 1632, he lived 
in Rome. This large-format painting bears the characteristics 
typical of Roman high Baroque and probably dates specifically 
to this period. Susanna was a beautiful and virtuous woman, 
wife of the prominent Babylonian Jew Jehoiakim. Members 
of the local Jewish community often met in his garden, where 
Susanna walked every day. Two Jewish elders noticed her, 
secretly followed her and started to desire her. One day, while 
Susanna bathed in the garden, the men confronted her. They 
threatened to accuse her of adultery with a young man if she 
refuses to submit to them. As an exemplary wife, Susanna 
refuses to succumb to the pressure. Based on their false 
testimony, she was then charged and sentenced to death. 
Susanna begged the Lord for help. When the sentence was 
about to be carried out, the prophet Daniel came to her aid – 
at the last minute he independently interrogated the two old 
men and found inconsistencies in their testimonies. The Jewish 
judges determined that the two men had invented everything, 
and Susanna was saved at the last minute from certain death.
Vanni’s painting captures the moment when the old men are 
trying to convince Susanna to come to them. We see her 
dismissive gesture as one of the men pulls her towards him. 
Although topless, her expression is adamant and her hand tries 
to protect at least her lap.
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BERNARDO STROZZI (1581–1644) 
Studie hlavy vousatého muže  
38 × 29 cm
Olej na plátně
Znalecký posudek: Dr. Alessandro Delpriori,  
Florentská univerzita

Bernardo Strozzi byl velice všestranný a plodný umělec. Maloval 
historické náměty, alegorie, žánrové scény i portréty, nejčastěji 
se ale věnoval náboženské tématice. Je považován za jednoho 
z nejvýznamnějších představitelů malířské školy v Benátkách  
17. století a zakladatele benátského barokního stylu.
Strozziho rukopis nesl zpočátku manýristické rysy, ale vlivem 
Caravaggia a jeho následovníků začal postupně směřovat více 
a více k naturalismu. Dosáhl jasného zacházení s prostorem 
a přesné definice formy používáním střídání světla a stínu. 
Časem se jeho paleta rozšířila o teplejší tóny a výraz byl expre-
sivnější. Jeho olejové studie, stejně tak jako tato podobizna, 
jsou plné života, světla a jasných barev, které nás uchvacují do 
dnešních dnů.

36 700 000 CZK 28 000 EUR

BERNARDO STROZZI (1581–1644) 
Study of the Head of a Bearded Man  
38 × 29 cm
Oil on canvas
Expert Analysis: Dr. Alessandro Delpriori,  
University of Florence

Bernardo Strozzi was a versatile and prolific artist who worked 
both on canvas and as a fresco artist. He painted historical 
themes, allegories, genre scenes, as well as portraits, but his 
most common themes are religious compositions. Strozzi 
is considered one of the most important representatives of 
the 17th century Venice painting school and a founder of the 
Venetian Baroque style.
Strozzi’s early work was characterised by Mannerist features, 
but over time his own signature style headed more and more 
towards naturalism and was influenced by Caravaggio and his 
followers. He achieved a sure handling of space and precisely 
defined forms using the alternation of light and shadow. Over 
time, he expanded his palette with warm tones, and was more 
expressive. His oil studies, as with this portrait of a bearded 
man, are full of light, expressiveness, and bright and vivid 
colours that fascinate us to this day.
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AELBERT JANSZ VAN DER SCHOOR (1603–1672)  
– PŘIPSÁNO
Petrovo zapření Krista 
83 × 105 cm
Olej na plátně

Aelbert Jansz van der Schoor byl vynikající holandský malíř, ale 
jeho umění je málo známé. Je dokumentován v Utrechtu v letech 
1620 až 1672, jeho styl nepochybně ovlivnili Abraham Bloemert 
a Jan Bijlerts. Maloval hlavně zátiší a historické scény a řadí se 
mezi utrechtské caravaggisty. 
Námět této kvalitní malby vychází z Janova evangelia  
(13, 37–38), kdy učedník Petr vyslovuje své vyznání víry: „Pane, 
proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím.“ 
Ježíš odpověděl: „Svůj život za mne položíš? Amen, amen, 
pravím tobě. Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A tak se 
také stalo. Brzy nato, co Petr tak krásně vyznal svou oddanost, 
byl Ježíš zatčen vojáky a stanul před veleknězem a židovskou 
radou. Petr opravdu Ježíše následoval až sem, ale když se ho 
jakási služka zeptala, zda i on patří k Ježíšovým učedníkům, Petr 
třikrát ze strachu prohlásil, že ho nezná. Přesně tak, jak Kristus 
předpověděl. Postava Petra má v sobě cosi obecně lidského 
a nadčasového. Přestože byl podle evangelií svědkem mnoha 
zázraků a prvním z vyvolených, neubránil se pochybnostem.

37 200 000 CZK 8 000 EUR

AELBERT JANSZ VAN DER SCHOOR (1603–1672)  
– ATTRIBUTED
Peter’s Denial of Christ 
83 × 105 cm
Oil on canvas

Aelbert Jansz van der Schoor was a great Dutch painter, but 
his art is little known. He is documented in Utrecht between 
1620 and 1672, his style undoubtedly influenced by Abraham 
Bloemert and Jan Bijlerts. He painted mostly still lifes and 
historical scenes and is considered to be one of the Utrecht 
Caravaggists.
The theme of this high-quality painting is based on the Gospel 
of John (13:37–38), where the disciple Peter expresses his creed: 
“Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for 
thy sake.” Jesus answered: “Wilt thou lay down thy life for my 
sake? Verily, verily, I say unto thee. The cock shall not crow, till 
thou hast denied me thrice.” And thus, it was. Soon after Peter 
so beautifully confessed his devotion, Jesus was arrested by 
soldiers and stood before the high priest and the Jewish Council. 
Peter followed Jesus there, but when a maid asks if he is one 
of Jesus’ disciples, Peter three times out of fear declared that 
he does not know him, exactly as Christ foretold. The figure of 
Peter has a general humanity and timeless about him. Although 
according to the Gospels he witnessed many miracles, and was 
the first of the elect, he could not help but doubt.
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GERARD DE LAIRESSE (1641–1711) 
Hostina Kleopatry a Marka Antonia 
67 × 84 cm 
Olej na plátně 
Signováno: GL

Gerard de Lairesse s oblibou maloval mnohafigurální histo-
rické a mytologické výjevy, které často doplňoval klasickou 
architekturou v pozadí. Tato architektura bývá perspektivně 
dobře zvládnutá. Umělec měl také velký cit pro jemné a přesné 
provedení nábytku, koberců či závěsů.  
Na tomto vyobrazení vidíme velkolepou hostinu, které se účastní 
nejvybranější společnost. Největší akcent, jehož je dosaženo 
použitím světlých a jasných barev, je na samotné Kleopatře, 
která je napůl zahalena do bohatě nařasené modré drapérie. 
Laškovně se dívá směrem na Marka Antonia, zobrazeného 
opodál v tanečním postoji. Zbytek scény je spíše v zemitějších 
tónech a postavy v pozadí se pomalu vytrácí. Celý výjev se 
odehrává v interiéru s průhledem do zahrady skrze arkády. 
Kromě mužů a žen z vyšší společnosti jsou zde zobrazeni také 
sluhové, děti, pes, v pozadí pak socha Merkura s okřídleným 
kloboukem a holí a socha Neptuna s trojzubcem.  

38 200 000 CZK 8 000 EUR

GERARD DE LAIRESSE (1641–1711) 
Banquet of Cleopatra and Mark Antony 
67 × 84 cm 
Oil on canvas 
Signed: GL

Gerard de Lairesse painted multifigural historical and mytholo-
gical scenes which were often complemented by classical archi-
tecture in the background. This architecture usually features 
well-executed perspective. The artist also had exceptional 
skill at detailed, accurate depictions of furniture, carpets, and 
drapery.
In this painting, de Lairesse has captured a grand banquet 
with the most select members of society. The most prominent 
feature, achieved by the use of light and bright colours, 
is Cleopatra, who is partly clothed in a richly draped blue 
garment. She looks playfully in the direction of Mark Antony, 
who stands at a distance in a dancing stance. The rest of the 
scene is executed in more earthy tones and the other figures 
gradually blend into the background. The entire scene takes 
place indoors with a view of the garden through an arcade. In 
addition to high-ranking men and women of high society, there 
are also servants, children, and a dog; in the background there is 
a statue of Mercury with his winged hat and cane and a statue of 
Neptune with his trident.
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RUDOLFÍNSKÁ ŠKOLA (17. STOLETÍ) 
Dídó na hranici 
120 × 102 cm
Olej na plátně

Dídó byla sestrou fénického krále Pygmalióna z Týru, bájnou 
zakladatelkou a první královnou Kartága. Pygmalión zavraždil 
jejího manžela Sychaea, aby se tak zmocnil jeho pokladů. 
Dídó ale i s poklady uprchla. V Libyi koupila od místního 
krále půdu, kterou ohraničila býčí kůží a tím stanovila hranice 
budoucího Kartága. Jednoho dne u břehů Kartága díky silné 
bouři přistál Aeneas na své pouti z Tróje. Dídó se do něj bezna-
dějně zamilovala, Aeneas však musel podle vůle Jovovy (řecky 
Zeus) pokračovat dál v cestě a zoufalá Dídó se rozhodla spáchat 
sebevraždu. Nechala svou sestru Annu vystavět hranici ze 
dřeva a na ni umístit vše, co jí Aenea připomínalo. Ten z dálky 
na lodi vidí hořící hranici s Dídó, jež se ještě pro jistotu probodla 
mečem, který obdržela od svého milého. Byla pak uctívána 
obyvateli Kartága jako bohyně. 
Na tomto obraze vidíme Dídó ve chvíli, kdy se proklála mečem 
na hranici plné vzpomínek na Aenea. Scéna se odehrává 
v interiéru, v pozadí vidíme manželskou postel a ženskou odchá-
zející postavu, kterou bychom mohli ztotožnit s Annou. Oknem 
je naznačen průhled na Kartágo. V levém horním rohu je bohyně 
duhy Iris, již vyslala Juno (řecky Héra), aby ustřihla umírající 
Dídó kadeř a tím osvobodila její duši.

39 375 000 CZK 15 000 EUR

RUDOLFINE SCHOOL (17TH CENTURY)
Dido on the Pyre 
120 × 102 cm
Oil on canvas

Dido, the sister of Pygmalion, the Phoenician king of Tyre, was 
the mythical founder and first queen of Carthage. Pygmalion 
murdered her husband Sychaeus so as to take possession of his 
treasures. But Dido fled with the treasures. In Libya she bought 
land from the local king, which she surrounded with strips of 
an oxhide, thereby determining the future borders of Carthage. 
One day, as the result of a powerful storm, Aeneas landed 
on the shores of Carthage on his journey from Troy. Dido fell 
hopelessly in love with him, but Aeneas was compelled by 
Jove (Greek Zeus) to continue on his journey, so the desperate 
Dido resolved to commit suicide. She forced her sister Anna to 
build a pyre of wood and put there everything that reminded 
her of Aeneas. In the distance, from his boat, Aeneas saw the 
burning pyre with Dido, who stabbed herself with the sword 
she received from her lover. Afterwards she was revered by the 
inhabitants of Carthage as a goddess.
In this painting, Dido is depicted at the moment when she stabs 
herself with the sword on the pyre heaped with memories of 
Aeneas. The scene takes place indoors; in the background 
there is a double bed and a woman leaving, most likely the 
figure of Anna. Through the window, a glimpse of Carthage can 
be seen. In the upper left corner is Iris, goddess of the rainbow, 
sent by Juno (Greek Hera) to cut off a lock of dying Dido’s hair, 
thus freeing her soul.
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PETER PAUL RUBENS (1577–1640) – OKRUH
Abraham a kněz Melchisedech 
85 × 105 cm 
Olej na měděné desce

Autor těchto dvou kvalitních obrazů na měděných deskách 
patřil do okruhu Petra Paula Rubense. Jako možný kandidát 
připadá v úvahu Simon de Vos. Ve své rané tvorbě se zaměřoval 
na kabinetní malbu žánrových scén a veselé společnosti. 
Později pracoval v Rubensově dílně a maloval především histo-
rické náměty. Vlivem Rubense začal též používat velké formáty 
a malovat na měděné desky ve vlámském barokním stylu. 
Pravděpodobné tedy je, že obě zde představené obrazy spadají 
do umělcova pozdního období. 
Autor zde vyobrazil dvě scény ze Starého zákona –  
Král a kněz Melchisedech žehná Abrahamovi a Abraham dává 
Melchisedechovi desátek ze svého jmění. Obličejové rysy postav 
jsou expresivní, stejně tak výrazná manýristická gesta. Barvy 
jsou pastózně nanášeny a dodávají malbě světelně jasný dojem. 
Kompozice vytváří divoký pohyb a svou silou vypráví celé 
příběhy.  

40 500 000 CZK 20 000 EUR

PETER PAUL RUBENS (1577–1640) – CIRCLE
Abraham and the Priest Melchizedek 
85 × 105 cm 
Oil on copper plate

The creator of these two high-quality images on copper plates 
belonged to the circle of Peter Paul Rubens. One possible 
candidate is Simon de Vos. In his early work he focused on 
cabinet paintings of genre and merry social scenes. Later he 
worked in Rubens’ workshop and painted primarily historical 
themes. Under the influence of Rubens, he began to use large 
formats and paint on copper plates in the Flemish Baroque style. 
The work here is likely from the artist’s later period.
The artist has depicted two scenes from the Old Testament 
– the King with Melchizedek blessing Abraham and Abraham 
giving Melchizedek a tithe of his fortune. The facial features are 
prominent, as are the Mannerist gestures. The pigments are 
applied using the impasto technique, creating a light, bright 
impression. The story is told through the composition’s wild 
motion and strength.
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ANTONIO CALZA (1658–1725) – PŘIPSÁNO
Dvě bitevní scény
73 × 96 cm 
Olej na plátně

Antonio Calza byl italským malířem barokního období. Narodil 
se ve Veroně jako syn klenotníka. Vyučil se u boloňského 
malíře Carla Cignaniho, poté se přestěhoval do Říma, kde 
pracoval pod Jacquesem Courtoisem, většinu svého života však 
strávil v Boloni. Jeho žáky byli například Guglielmo Capodoro 
(Paganini) a Giovanni Battista Canziani. Antonio Calza  je znám 
především díky malbám s historickou a bitevní tématikou, 
jako je tomu u těchto dvou obrazů. Mnohafigurální výjevy jsou 
vyvedeny v tmavým zemitých tónech, kde nevyniká žádný 
barevný akcent, až na šedavé nebe, které v obou případech 
zabírá velkou část vymalované plochy. Změť lidských bojujících 
těl a splavených koní uprostřed bitevní vřavy působí energicky, 
a postavy, obzvláště ty v pozadí, vytvářejí expresivní dojem.  
Co se týče světelnosti, nejvíce si s ní umělec pohrál na jednot-
livých částech zbroje, které odrážejí denní světlo.  

41 225 000 CZK 9 000 EUR

ANTONIO CALZA (1658–1725) – ATTRIBUTED
Two Battle Scenes
73 × 96 cm
Oil on canvas

Antonio Calza was an Italian painter of the Baroque period. Born 
in Verona, he was the son of a jeweller. He apprenticed with 
Bolognese painter Carl Cignani, then moved to Rome where he 
worked under Jacques Courtois. Most of his life, however, was 
spent in Bologna. His students included Guglielmo Capodoro 
(Paganini) and Giovanni Battista Canziani. 
Antonio Calza is known primarily for paintings of historical and 
battle themes, as can be seen in these two paintings. The multi-
figural scenes are executed in colours ranging from dark earth 
tones with no colour accents to the greyish sky that occupies 
a large part of the painted surface on both canvases. The tangle 
of fighting human bodies and frightened horses in the middle of 
battle give the impression of vigorous motion, and the figures, 
especially those in the background, are portrayed expressively. 
As regards the play of light, the artist carefully executed the 
daylight reflections on the individual pieces of armour.
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REMBRANDT VAN RIJN (1606–1669) – ŠKOLA
Kristus na hoře Olivetské 
46 × 63 cm 
Olej na dubovém dřevě

Tato malba zobrazuje chvíli, kdy se Kristus po poslední večeři 
společně s učedníky Petrem, Jakubem a Janem odebral na 
Olivovou horu, aby se tu modlil. Plný úzkosti a smutku nalezl 
třikrát své druhy, jak místo modlitby spí. Nad ránem pak přišel 
Jidáš s oddílem vojáků, který ho symbolicky zradil polibkem 
a tím tak poukázal na toho, kdo byl označován jako mesiáš. 
Scéna se odehrává v noci, obraz je vyveden v tmavých tónech 
a osvětlen pouze světlem z loučí stráží, které podtrhává 
důležitost odehrávající se chvíle. Po levé straně můžeme vidět 
apoštola Petra, který se zuřivě snaží Krista bránit a přitom 
neprozřetelně uřízne nepříteli ucho.  

42 125 000 CZK 5 000 EUR

REMBRANDT VAN RIJN (1606–1669) – SCHOOL 
Christ on the Mount of Olives 
46 × 63 cm 
Oil on oak panel

This painting depicts the moment after the Last Supper when 
Christ goes to the Mount of Olives with his disciples Peter, 
James, and John to pray. Three times, Christ, full of anxiety 
and sadness, finds his disciples sleeping instead of praying. 
In the morning, a group of soldiers arrives with Judas, who 
 symbolically betrays Christ with a kiss, indicating that it is he 
who is known as the Messiah. The scene takes place at night, the 
image is executed in dark tones, illuminated only by the guards’ 
torchlight, underscoring the importance of the moment. On the 
left, the Apostle Peter desperately tries to defend Christ and 
inadvertently cuts off one of the enemy’s ears during the scuffle.
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ADRIAEN VAN STALBEMT  (1580–1662)
Krajina s vozem
114 × 170 cm
Olej na plátně
Znalecký posudek: Dr. Klaus Ertz, Lingen

Autorem obrazu je vlámský malíř Adriaen von Stalbemt, který se 
zaměřoval hlavně na krajinomalbu v kombinaci s náboženskými, 
mytologickými a alegorickými scénami. Jeho styl můžeme 
popsat jako eklektický. Byl ovlivněn Janem Brueghelem starším 
nebo v pozdější fázi svého života Hendrickem van Balen. 
Na tomto díle vidíme dokonalé tahy štětcem a pozoruhodnou 
práci s detaily. Jedná se o výjev horské krajiny se svatebním 
vozem, který právě vyjíždí po cestě z hlubokého lesa. Vůz je 
zcela přeplněn bohatě nastrojenými lidmi a hudebníky, kočíruje 
ho pouze jedna figura, jedoucí na jednom ze dvou zapřažených 
koní. Dominantním prvkem jsou zde osvětlené stromy v pravém 
rohu, které působí velice mohutně oproti drobným postavám. 
V pozadí z chladných namodralých tónů vystupuje mlýn 
a vesnička, rozkládající se na břehu vodní plochy, kam zřejmě 
směřuje vůz se svatebčany. Mezi větvemi stromů můžeme 
zahlédnout střechu a kostelní věž. Levému druhému plánu pak 
dominuje šedavá skála na narůžovělém pozadí.  

43 500 000 CZK 20 000 EUR

ADRIAEN VAN STALBEMT  (1580–1662) 
Landscape With Cart
114 × 170 cm
Oil on canvas
Expert Analysis: Dr. Klaus Ertz, Lingen

The painting was executed by Flemish painter Adriaen von 
Stalbemt, whose work focused primarily on landscapes 
combined with religious, mythological, and allegorical scenes. 
His style can be described as eclectic and was influenced by 
artists such as Jan Brueghel the Elder and, in his later work,  
by Hendrick van Balen. 
His exquisite brushwork and remarkable attention to detail 
is clearly evident in this piece. The scene depicts a mountain 
landscape with a wedding coach exiting the deep forest on 
a path. The coach is overloaded with richly dressed people and 
musicians and is driven by a coachman astride one of the two 
horses. Dominating the scene are the illuminated trees on the 
righthand corner, which give a powerful impression against the 
small figures. Against the cool blueish tones of the background, 
a mill and a village stand out, situated on the banks of a body 
of water, clearly the destination of the wedding party. Roofs 
and a church tower can be glimpsed through the branches of 
the trees. The left-hand side of the middle ground is dominated 
by a greyish rock against a rosy background. 
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JAN WYCK (1652–1700) 
Hornatá lesní krajina s vozem  
59 × 89 cm
Olej na plátně 
Signováno J. Wyck

Holandský barokní malíř Jan Wyck je nejvíce znám pro své 
malby bitevních výjevů, loveckých scén a krajin. Stejně jako 
mnoho jeho současníků i Wyck vycestoval do Anglie, kde 
nakonec zůstal a tvořil až do své smrti. V době, kdy francouzští 
umělci dominovali žánru, příchod Wycka a dalších  holandských 
a vlámských umělců do Velké Británie po roce 1660 tam působil 
jako katalyzátor rozvoje vojenského a námořního umění.
Této mnohafigurální kompozici dominuje povoz tažený koněm, 
který projíždí mírně zarostlou krajinou. Před tímto uskupením 
se nachází další tři volně jedoucí koně, přičemž jeden je osedlán 
a vede celou výpravu. Na obraze dále vidíme matku s dětmi, 
odpočívající pár pod stromem nebo tři jezdce na koních. 
V pozadí je zpodobena kopcovitá krajina a veduta města. Celý 
výjev je vyveden v zemitých tónech s teplou atmosférou.

44 200 000 CZK 8 000 EUR

JAN WYCK (1652–1700) 
Hilly Forest Landscape with Coach 
59 × 89 cm
Oil on canvas 
Signed J. Wyck

Dutch Baroque painter Jan Wyck is most famous for his 
paintings of battle scenes, hunting scenes, and landscapes. 
Like many of his contemporaries, Wyck also traveled to 
England, where he eventually stayed and worked until his 
death. At a time when French artists dominated the genre, the 
arrival of Wyck and other Dutch and Flemish artists in the UK 
after 1660 served as a catalyst for the development of military 
and naval art in Britain.
This multifigural composition is dominated by a horse-drawn 
carriage passing through a somewhat overgrown landscape. 
In front of this grouping are three more freely running horses, 
one saddled and leading the entire procession. We also see 
a mother with children, a couple resting under a tree, and three 
more horsemen. A hilly landscape and view of a city is visible 
in the background. The whole scene is executed in earth tones 
with a warm atmosphere.
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GIORGIO DURANTI (1683–1768) 
Kohout 
52 × 67,5 cm
Olej na plátně

Giorgio Duranti byl italským barokním malířem, působil zejména 
v Brescii, odkud pocházel. Věnoval se též vědě a hudbě, byl 
znám jako vynikající hráč na violoncello. Specializoval se 
na květinová zátiší, mnoho z nich daroval kostelu Palazzolo 
sull‘Oglio, který prodával umělecká díla španělskému králov-
skému dvoru.
Ústředním námětem tohoto obrazu je bílý kohout se vztyčeným 
hřebínkem, který stojí na dvorku, nalevo od něj vidíme část 
proutěné ošatky. Vedle kohouta jsou namalována dvě kuřátka 
a napravo slepice. Celý výjev je ponořen do tmy, z níž vystupuje 
jen osvětlená figura kohouta. 

45 80 000 CZK 3 200 EUR

GIORGIO DURANTI (1683–1768) 
Rooster 
52 × 67.5 cm
Oil on canvas

Giorgio Duranti was an Italian Baroque painter who worked 
mainly in Brescia, where he was originally from. He was inter-
ested in science and music and was known as an outstanding 
cello player. He specialised in floral still lifes, many of them 
donated to the church Palazzolo sull’Oglio, which sold the 
artwork to the Spanish royal court.
The central theme of the image is a white rooster with a raised 
comb standing in the farmyard; to its left is a wicker basket. 
In addition to the rooster, there are also two chicks and a hen. 
The entire scene is immersed in darkness from which the 
highlighted figure of the rooster emerges.
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SALOMON VAN RUYSDAEL (1600 / 03–1670) 
Venkovská krajina  
1626–1629 
33 × 51 cm
Olej na dubovém dřevě 
Malba nese zbytky monogramu  
a datace v levém dolním rohu: S. V. 162
Znalecký posudek: Prof. Dr. Claus Grimm, Mnichov

Vlámský umělec Salomon van Ruysdael byl členem malířského 
bratrstva svatého Lukáše ve městě Haarlem a od roku 1648 
dokonce jeho předsedou. Byl výrazně ovlivněn dílem Jana van 
Goyena, zvláště jeho práce ze třicátých let jsou Goyenovým 
velmi podobné, používal ale pestřejší barevnou paletu. Maloval 
s oblibou holandský venkov, kanály a rybářské lodě. 
Tento obraz zpodobuje malebnou krajinu se statkem, 
obehnaným rozpadlým plotem, a polní cestou, po které jde 
pasáček se stádem krav. Nalevo od něj jsou dvě postavy sedláků 
se dvěma prasaty. Na pozadí pak vidíme rozbouřené moře pod 
šedomodrou oblohou. 

46 375 000 CZK 15 000 EUR

SALOMON VAN RUYSDAEL (1600 / 03–1670) 
Rural Landscape 
1626–1629 
33 × 51 cm
Oil on oak panel 
The painting bears the remains of a monogram and dating  
in the lower left corner: S. V. 162
Expert Analysis: Prof. Dr. Claus Grimm, Munich

Flemish artist Salomon van Ruysdael was a member of the 
Brotherhood of St. Luke in Haarlem and from 1648 also its 
chairman. He was greatly influenced by the work of Jan van 
Goyen, whose work from the 1630s is quite similar, but used 
a more varied colour palette. Van Ruysdael loved to paint the 
Dutch countryside, canals, and fishing boats.
This painting depicts a scenic countryside with a farm ringed 
by a decayed fence and a shepherd with a herd of cows 
on a field path. To his left are two figures of peasants with 
two pigs. In the background we see the rough sea under 
a blue-gray sky.
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GABRIEL BELLA (1730–1799) 
Náměstí sv. Marka 
1780–1785 
68 × 84 cm
Olej na plátně
Znalecký posudek: Dr. Dario Succi, Gorizia

Barokní umělec Gabriel Bella žil a tvořil převážně v Benátkách, 
ve své tvorbě se soustředil na zachycení městské nálady 
a místních staveb. Konkrétně v tomto díle se divák ocitá 
uprostřed velkoryse pojednaného náměstí Svatého Marka 
v Benátkách a naskýtá se mu pohled na jednu z nejvý-
znamnějších památek města, tedy baziliku. Jako předobraz 
a inspirace sloužil lept Michela Marieschiho, který byl součástí 
série jednadvaceti pohledů na Benátky (Magnificentiores 
Selectioresque Urbis Venetarium Prospectus), publikované 
v roce 1741. Tato malba má stejné perspektivní nastavení a do 
velké míry odpovídá předloze také stínováním. 
Vedle soudobé architektury můžeme na obraze vidět množství 
procházejících se osob různého sociálního rozvrstvení. Celkový 
výjev je zářným příkladem toho, jak umělec dokázal zachytit 
atmosféru místa a docílit tím názorného popisu benátského 
života konce 18. století. Obraz pochází z let 1780 až 1785, kdy 
byl umělec na vrcholu své umělecké kariéry a expresivních 
schopností. Jeho práce byly vysoce ceněny i tak významnými 
sběrateli, jako byly italské rodiny Querini a Giustininani. 

GABRIEL BELLA (1730–1799) 
St Mark’s Square
1780–1785 
68 × 84 cm
Oil on canvas
Expert Analysis: Dr. Dario Succi, Gorizia

Baroque artist Gabriel Bella lived and worked primarily in 
Venice, where he focused on capturing the urban mood and 
local buildings. In this work specifically, the viewer finds himself 
in the middle of a generously conceived St Mark’s Square in 
Venice, with a view of one of the most important monuments 
of the city – the cathedral. Michel Marieschi’s etching, part of 
a series of twenty-one views of Venice published in 1741 and 
entitled Magnificentiores Selectioresque Urbis Venetarium 
Prospectus, served as an inspiration for this work. The painting 
features the same perspective as the etching and the shading 
also largely corresponds to the earlier work. 
In addition to capturing contemporary historical buildings, the 
artist also depicts people of various social classes passing by. 
The overall scene is a shining example of how the artist was 
able to portray the mood and atmosphere of the place, thus 
achieving an illustrative description of Venetian life in the late 
18th century. The painting dates to the years 1780–1785 when 
the artist was at the peak of his career and expressive abilities, 
and his work was highly valued by significant collectors such as 
the Querini and Giustiniani families.

47 200 000 CZK 8 000 EUR
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PIETER GIJSELS (1621–1690) 
Párové krajiny 
28,5 × 26 cm 
Olej na dubovém dřevě
Znalecký posudek: Dr. Klaus Ertz, Lingen

Tyto dvě krajinomalby vytvořil Pieter Gijsels kolem roku 1660. 
Pro tuto dataci mluví hlavně fakt, že je Gijsels doložený v roce 
1650 jako mistr antverpského cechu. Umělec ovládal nejen malbu 
krajin, ale i malbu figurální. Vedle Jana Brueghela mladšího je 
jedním z nejkvalitnějších nástupců Brueghela staršího.
V jeho obrazech se často objevuje motiv slunečního světla, 
které prostupuje mraky a korunami stromů. Tuto dominantní 
složku můžeme pozorovat i u těchto dvou krajinomaleb. 
Jeho obrazy na dřevě a mědi jsou většinou menších formátů 
a zaujmou modrostříbrnou barevností a mlhavou atmosférou, 
které krajinám dávají poetickou, někdy až pohádkovou náladu 
venkovského života koncem 17. století. Pro připsání těchto 
 nesignovaných maleb právě Gijselsovi mluví velké barevné 
plochy, použité pro zobrazení cesty a nebes, stejně tak jako 
výjimečně detailní rukopis, díky němuž můžeme Gijselse  
označit jako jednoho z nejlepších miniaturistů. 

48 225 000 CZK 9 000 EUR

PIETER GIJSELS (1621–1690) 
Pair of Landscapes 
28.5 × 26 cm 
Oil on oak panel
Expert Analysis: Dr. Klaus Ertz, Lingen

These two landscapes were painted by Pieter Gijsels around 
1660. This dating is based primarily on the fact that Gijsels was 
documented in 1650 as a master of the Antwerp Guild. The artist 
was not only a master of painting landscapes, but also figurative 
painting. In addition to Jan Brueghel the Younger, Gijsels is 
considered one of the most prominent successors of Brueghel 
the Elder.
His paintings often feature the motif of sunlight penetrating the 
clouds and trees. This dominant component can be observed 
in these two landscape paintings. His paintings on wood and 
copper are mostly smaller formats, with a striking bluish-
silver, hazy atmosphere that gives landscapes a poetic, almost 
fairytale-like mood of rural life in the late 17th century. The attri-
bution of these unsigned paintings to Gijsels was made based on 
the large coloured surfaces, used to display roads and skies, as 
well as the exceptionally detailed execution, which contributes 
to Gijsels’ reputation as one of the best miniaturists.
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ADRIEN MANGLARD  (1695–1760) – PŘIPSÁNO
Italské jezero s přístavem 
78 × 136 cm
Olej na plátně

Adrien Manglard byl francouzský malíř a rytec, který se narodil 
v Lyonu. Jeho umělecké počátky můžeme spojit právě s Francií, 
kde tvořil Claude Lorrain, později pak s holandským krajinářem 
Adriaenem van der Cabelem. Roku 1715 se přesunul do Říma 
a soustředil se převážně na malbu přístavů a námořní tématiku. 
Jeho práce se vyznačují světelnými efekty a dobře zvládnutou 
perspektivou. Manglardova díla najdeme v muzeích po celé 
Evropě. 
V prvním plánu malby vidíme čilý ruch na pobřeží se skupinami 
obchodníků, námořníků a přístavních dělníků. Za nimi se rozpro-
stírá modravé jezero s kotvícími obchodními loděmi, které 
zaujímá velkou část malby. Na pozadí je vyobrazena hornatá 
krajina s doutnající sopkou a zarostlou polorozpadlou věží.

49 150 000 CZK 6 000 EUR

ADRIEN MANGLARD  (1695–1760) – ATTRIBUTED 
Italian Lake and Port 
78 × 136 cm
Oil on canvas

Adrien Manglard was a French painter and engraver who was 
born in Lyon. His artistic beginnings can be traced to France 
under the tutelage of Claude Lorrain, and later with the Dutch 
landscape painter Adriaen van der Cabel. In 1715 he moved to 
Rome and began concentrating on painting ports and maritime 
themes. His works are characterised by their light effects and 
well-executed perspective, and can be found in museums 
throughout Europe.
In the painting’s foreground, we see the bustle on the shore 
with groups of merchants, sailors, and dockers. Behind them, 
occupying a large part of the painting, stretches the blue 
lake with anchored merchant ships. The background features 
a mountainous landscape with a smoldering volcano and an 
overgrown, crumbling tower.
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JAN STEEN (1626–1679) 
Slavnost 
122 × 144 cm 
Olej na plátně 
Signováno: JS 

Jan Steen, původní profesí sládek a hostinský, vytvořil jako malíř 
fascinující práce mimořádné rozmanitosti – krajiny a vesnické 
slavnosti, zábavné scény společnosti a rodiny, portréty i histo-
rické obrazy s biblickými a mytologickými motivy. Pojem 
Steenova domácnost se stal označením pro chaotickou 
a marnivou domácnost, nicméně tyto scény byly chápány spíše 
ironicky a kriticky. Velké množství Steenových děl se odvolává 
na stará holandská přísloví a literaturu.
Steen na svých obrazech často zobrazoval člověka se všemi 
jeho slabostmi, čímž se snažil apelovat na morálku a svědomí 
diváků. To mu přineslo určitý druh umělecké svobody, která 
umožňovala malovat jinak nevhodná témata a společensky 
nepřípustné situace. Na této konkrétní malbě, která zpodobuje 
veselou společnost při oslavě, zobrazil umělec také sám sebe, 
a to jako muže stojícího po levé straně s ženou v objetí. Dívá se 
směrem k divákovi, což je vcelku typické pro zobrazení autopor-
trétu v mnohafigurální kompozici, nicméně zde si můžeme 
povšimnout zvláštního výrazu jeho tváře, který jakoby vyjad-
řoval radost z chybujícího člověka a jeho často směšného 
počínání.

50 325 000 CZK 13 000 EUR

JAN STEEN (1626–1679) 
Celebration 
122 × 144 cm 
Oil on canvas 
Signed: JS

Jan Steen, originally a brewer and innkeeper, created fasci-
nating works of extraordinary diversity – landscapes and 
village festivals, entertaining scenes of society and families, 
portraits, and historical paintings with biblical and mytho-
logical motifs. The expression “Steen household” became 
a synonym for a chaotic, extravagant household, but these 
scenes were interpreted ironically and critically. Many of 
Steen’s works refer to old Dutch proverbs and literature.
In his paintings, Steen often depicted man with all his 
weaknesses, which he used to appeal to the viewer’s morality 
and conscience. This gave him a kind of artistic freedom, 
enabling him to paint otherwise inappropriate themes and 
socially unacceptable situations. In this particular painting, 
which depicts a merry group during a celebration, also features 
a self-portrait of the artist on the left embracing a woman. 
He looks out of the painting towards the viewer, quite typical 
for a self-portrait in a multifigural composition, but here we 
can notice a particular expression on his face that seemed to 
express the joy of a man and his often ridiculous actions.
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ITALSKÝ MISTR (18. STOLETÍ) 
Muž s dýmkou
96 × 81 cm
Olej na plátně

Obraz představuje sebevědomě stojícího muže v červené 
čapce a s dýmkou v ústech. Nápadné oblečení v zářivých 
barvách a bílá zástěra napovídají, že by se mohlo jednat 
o hostinského. Jednoduché tmavé pozadí umocňuje působení 
jasných barev oděvu. Můžeme si všimnout detailů jako je 
náušnice, knoflíčky na hrudi, které se postupně rozepínají, 
nebo neupravený rukáv košile, vykukující z pod dalších vrstev 
oblečení. Při bližším zkoumání také zaregistrujeme jemný kouř 
vycházející z mužových úst, načervenalé tváře a nos (možná od 
alkoholu) anebo váčky kolem velkých hnědých očí.

51 200 000 CZK 8 000 EUR

ITALIAN MASTER (18TH CENTURY) 
Man with a Pipe 
96 × 81 cm
Oil on canvas

The painting depicts a confidently standing man in a red cap 
with a pipe in his mouth. His striking clothing is richly coloured, 
and his white apron suggests that he could be an innkeeper. 
The simple dark background enhances the effect of the brightly 
coloured clothing. The painting is abundant in details, such 
as his earring, the buttons on his shirtfront, which are partly 
unbuttoned, and the unfinished cuff of his shirt peeking out 
from underneath other layers of clothing. On closer exami-
nation, other details can be registered, such as subtle smoke 
coming from the man’s mouth, his reddish cheeks and nose 
(perhaps from alcohol), and the puffiness under his large 
brown eyes.
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MAARTEN VAN HEEMSKERCK (1498–1574) 
Párové portréty 
76 × 59 cm
Olej na dubovém dřevě

Představují se nám zde párové portréty muže a ženy s expre-
sivní fyziognomií. Jejich postavy, oblečené v černých šatech a se 
shodujícím se vzorkem kožešiny, sedí před nařasenou drapérií 
olivové barvy. Na stěně za nimi pak vidíme příslušné rodinné 
erby. Tyto portréty jsou typickou ukázkou kompozičního stylu 
Maartena van Heemskercka a jsou srovnatelné s jeho díly z doby 
kolem roku 1540/45 – podobizna Andriesa Willemzsa van 
Oudshoorna van Sonnevelt a Wilhelminy Pietersdr. Palinc.

52 250 000 CZK 10 000 EUR

MAARTEN VAN HEEMSKERCK (1498–1574) 
Pair of Portraits 
76 × 59 cm
Oil on oak panel

This pair of portraits depicts a man and a woman with 
expressive physiognomy. Dressed in black with matching 
patterns in their furs, they sit in front of black pleated drapes. 
On the wall behind them, we see their respective family 
crests. These portraits are in the typical compositional style of 
Maarten van Heemskerck and are comparable to his works from 
around 1540 to 1545 – for example, his portraits of Andries 
Willemzs van Oudshoorn van Sonnevelt and Wilhelmina 
Pietersdr. Palinc.
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ALESSANDRO PIAZZA (ČINNÝ 1665–1727) 
Slavnostní banket při svíčkách 
100 × 135 cm každý
Olej na plátně
Znalecký posudek: Dr. Dario Succi, Gorizia

Autorem těchto dvou impozantních protějškových obrazů je 
významný malíř Alesandro Piazza, který se ve svých dílech snažil 
zachytit jak každodennost Benátek, tak zároveň různé slavnostní 
události. Nejen díky tomu je považován za jednoho z nástupců 
Josefa Heintze mladšího.
První plátno představuje tzv. Ridotto, tedy přízemní křídlo 
paláce Dandolo, kde bylo provozováno první veřejné kasino. 
Stěny herního sálu jsou zdobeny zlatými kůžemi, od stropu visí 
dva jednoduché dřevěné lustry. Vpravo se nacházejí vstupní 
dveře a vlevo pak dveře do místnosti s občerstvením. S hlavním 
sálem sousedilo několik menších pokojů se stoly s kartami, 
určenými pro hry jako basetta, biribi či faro a mnoho dalších. 
Hazardní hry byly často doprovázeny účastí v kostýmech 
a maskách, jak to můžeme vidět na obraze. Také bylo volně 
dovoleno flirtovat s kurtizánami, jejichž společnost někdy nahra-
zovala finanční výhru. Dosáhlo to tak neúnosné míry, že byla 
roku 1774 tato herna uzavřena. Druhé vyobrazení ukazuje salon 
jeptišek v benediktinském klášteře San Zaccaria. Klášter byl 
nejslavnějším z ženských klášterů města, v průběhu dekád 
přilákal mnoho dcer důležitých jménem i postavením, které 
s sebou přinesly často věno či dědictví, a díky tomu se mohly 
oblékat v souladu se svou aristokratickou třídou. Scéna je 
oživena slévajícím se davem lidí různého postavení a majetku, 
vidíme zde soudce, šlechtice, elegantní dámy, ale i mrzáky, 
žebráky nebo harlekýna v doprovodu davu dětí, který zastupuje 
bezstarostný a pestrý benátský svět. 

53 1 000 000 CZK 40 000 EUR

ALESSANDRO PIAZZA (ACTIVE 1665–1727)  
Festive Banquet by Candlelight 
Each 100 × 135 cm 
Oil on canvas
Expert Analysis: Dr. Dario Succi, Gorizia

Alessandro Piazza  is an acclaimed painter, who attempted to 
capture in his work not only everyday life in Venice, but also 
various festive events. Because of this, he is considered the 
successor of Josef Heintz the Younger.
The first canvas presents Ridotto, the ground floor wing of the 
Dandolo Palace, where the first casino was operated. The walls 
of the room are decorated with golden wallpaper, from the 
ceiling hang two simple wooden chandeliers. On the right, we see 
entrance doors and in the back there are two other doors that 
lead to several rooms with tables and cards for playing basetta, 
biribi, and faro. On the left are doors to the adjacent room, where 
refreshments were served. Gambling was often accompanied 
by the wearing of costumes and masks, as can be seen in the 
painting. It was also openly permitted to flirt with courtesans, 
who were sometimes given as prizes. It reached such an intol-
erable degree that the hall was closed in 1774. The second image 
depicts a salon of nuns at the Benedictine monastery of San 
Zaccaria. The monastery was the most famous convent in the city. 
Over the years, it attracted many daughters of important families 
who often brought a dowry or inheritance, thanks to which they 
were permitted to continue to dress in accordance with their 
aristocratic standing. The scene is enlivened with crowds of 
people of differing social statuses and wealth. We see judges, 
nobles, elegant ladies, as well as disabled people, beggars, and 
a harlequin accompanied by children, all who represent the 
carefree, and colourful Venetian world.
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LODEWIJK TOEPUT ZVANÝ IL POZZOSERRATO (1550–1605)  
– PŘIPSÁNO 
Zamilovaný hudební pár 
76 × 105 cm
Olej na plátně

Autorem tohoto typicky benátského díla je pravděpodobně 
vlámský umělec Lodewijk Toeput, který nějaký čas působil 
právě v Benátkách. Podobná malba se nachází ve sbírce muzea 
v Trevisu. Toeput maloval mytologická témata, biblické náměty 
i žánrové scény benátského společenského života, zhotovil 
též mnoho náboženských obrazů pro benátské kostely. Znám 
byl ale především díky svým freskám a plátnům s krajinami, 
které kombinují vlámský a benátský styl. Tyto krajiny zobrazují 
prostorné výhledy plné atmosférických a malebných efektů. 
Velkou část malby zabírá zamilovaný pár, sedící pod korunou 
vzrostlého stromu. Žena, bohatě oblečena ve světlých 
nařasených šatech, zasněně hledí na svůj doprovod a na klíně 
má položené noty. Muž, oděný převážně do červené barvy, jí 
pohled oplácí a přitom hraje na loutnu. Nad párem se vznáší 
malý amorek, připravený vystřelit svůj šíp lásky. V druhém 
plánu vidíme bílý palác, cestu s kočárem a upravenou zahradu, 
kde právě probíhá honosná slavnost. Jsou zde zobrazeny ženy 
v přepychových šatech s doprovodem, muži na koních a nádoby 
s občerstvením.

54 200 000 CZK 8 000 EUR

LODEWIJK TOEPUT CALLED IL POZZOSERRATO (1550–1605) 
– ATTRIBUTED 
Enamored Musical Couple 
76 × 105 cm
Oil on canvas

The author of this typically Venetian work is probably Flemish 
artist Lodewijk Toeput, who worked for some time in Venice. 
A similar painting is in the collection of the museum in Treviso. 
Toeput painted mythological themes, biblical themes, and 
genre scenes of Venetian social life, but also made many 
religious paintings for Venetian churches. However, he was 
known primarily for his landscape frescoes and canvasses that 
combine Flemish and Venetian style. These landscapes depict 
spacious vistas filled with picturesque and atmospheric effects.
A large part of this painting is occupied by a loving couple 
sitting under the crown of a mature tree. The woman, richly 
garbed in light-colored draped dress, gazes dreamily at her 
companion, holding sheet music on her lap. The man, dressed 
mostly in red, returns her gaze and plays the lute. Above the 
pair, a little cupid hovers, ready to shoot his arrow of love. 
In the middle ground, we see a white palace, a path with 
a coach, and a landscaped garden where a sumptuous feast is 
underway. We see women in fancy dresses with companions, 
men on horseback. and plates of food.
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ŘÍMSKÁ ŠKOLA (17. STOLETÍ) 
Zátiší s ovocem 
71 × 85 cm 
Olej na plátně

Obraz zpodobuje umně namalované zátiší s jablky, hruškami, 
švestkami a lískovými oříšky, které jsou umístěny v lýkovém 
košíku a bílé porcelánové míse. Na tmavém pozadí můžeme 
rozeznat listoví lísky, v předním plánu vlevo pak vidíme bílou 
nařasenou drapérii. Tato kvalitní malba je vyvedena v zářivých 
barvách a přitahuje naši pozornost hlavně díky naturalistickému 
ztvárnění a výraznému kontrastu barev, které mohou připomínat 
díla Caravaggia.

55 200 000 CZK 8 000 EUR

ROMAN SCHOOL (17TH CENTURY) 
Still Life With Fruit 
71 × 85 cm
Oil on canvas

The painting depicts an elaborately painted still life with 
apples, pears and plums, arranged in a bast basket and a white 
porcelain bowl. The dark background is filled with foliage and 
hazelnuts. This high-quality painting is executed in vibrant 
colours and attracts our attention primarily with its naturalistic 
rendering and high colour contrast that is reminiscent of the 
work of Caravaggio.
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ŘÍMSKÁ ŠKOLA (17. STOLETÍ)  
Zátiší s opicí 
100 × 134 cm
Olej na plátně

Na tomto obraze můžeme vidět krásně propracované zátiší 
s listovím a různými druhy ovoce, jako jsou hroznové víno, 
granátová jablka, švestky a hrušky.  Pravou část obrazu zabírá 
postava opice, která si na ovoci pochutnává. Na základě použití 
barev a kompozice lze usuzovat, že dílo vytvořil Giovanni 
Battista Crescenti, italský malíř a architekt raného baroka pochá-
zející z prominentní rodiny. Působil v Římě a ve španělsku a byl 
to bratr kardinála Piera Paola Crescentiho.

56 225 000 CZK 9 000 EUR

ROMAN SCHOOL (17TH CENTURY)  
Still Life with a Monkey 
100 × 134 cm
Oil on canvas

This painting depicts a beautifully elaborate still life with leaves 
and various types of fruits, such as grapes, pomegranates, 
plums, and pears. The right side of the image is occupied by 
the figure of a monkey enjoying the fruit. Based on the use of 
color and composition, it can be suggested that the work was 
painted by Giovanni Battista Crescenzi, an early Baroque Italian 
painter and architect, and member of the prominent family. 
He worked in Rome and in Spain and was a brother of Cardinal 
Pier Paolo Crescenzi.
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FRANCESCO DEL CAIRO (1607–1665) 
Mladý muž s turbanem 
Kolem roku 1630 
60 × 44,5 cm
Olej na plátně
Znalecký posudek: Prof. Giancarlo Sestieri, Řím

Francesco del Cairo, jeden z posledních velkých  lombardských 
manýristů, byl ovlivněn umělci jako Cesare Procaccini, Francesco 
Morazzone a Antonio Tanzio. Pro jeho díla je charakteristická 
expresivita, atmosféra tvořená pološerem a tajemná obrazo-
tvornost, která v nás vzbuzuje zvědavost. Také na tomto 
konkrétním vyobrazení mladého muže s krásným červenobílým 
turbanem, možná portrétu lékárníka, můžeme spatřit jeho speci-
fický umělecký styl. Muž má hlavu mírně skloněnou doprava, 
jeho pohled směřuje k divákovi. Obličej je z poloviny ve stínu, 
který vrhá právě výrazný turban. Tvář s velkýma upřenýma 
očima a pootevřenými ústy je plná nevyřčených otázek. Postava 
je oblečena v upnutém elegantním kabátu se zapínáním na 
výrazné spony a plasticky vystupuje z neutrálního tmavého 
pozadí.  

57 175 000 CZK 7 000 EUR

FRANCESCO DEL CAIRO (1607–1665) 
Young Man with Turban 
Around 1630 
60 × 44.5 cm 
Oil on canvas
Expert Analysis: Prof. Giancarlo Sestieri, Rome

Francesco del Cairo, one of the last great Lombard Mannerists, 
was influenced by artists such as Cesare Procaccini, Francesco 
Morazzone, and Antonio Tanzio. His work is characterised by 
expressiveness, atmosphere formed by half-light, and a myste-
riousness that piques our curiosity. These characteristics can 
be clearly seen in this particular depiction of a young man 
with a beautiful red and white turban, perhaps a portrait of 
pharmacist. The man’s head is angled slightly to the right, 
his gaze directed at the viewer. His significant turban casts 
a  half-shadow over his face, his large staring eyes and parted 
lips full of unspoken questions. The figure, garbed in an elegant 
coat with a distinctive clasp, emerges from a neutral dark 
background.
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ANTONIO BELLUCCI (1654–1726) 
Alexandr Veliký, Apelles a Campaspe 
119 × 133 cm
Olej na plátně
Znalecký posudek: Dr. Dario Succi, Gorizia

Antonio Bellucci studoval v Benátkách pod vedením Andrey 
Celestiho, Pietra Liberiho a Antonia Zanchiho. Nějaký čas též 
pobýval na dvoře kurfiřta Jana Viléma Falckého. Jeho práce 
jsou zastoupeny v galeriích po celé Evropě.
Ve spise Historia naturalis od Plinia staršího z prvního století 
našeho letopočtu se můžeme dočíst, že makedonský král 
Alexander Veliký přivedl svou oblíbenou konkubínu k slavnému 
malíři Apellovi, aby ji namaloval. Při této příležitosti se do ní 
Apelles zamiloval, a když to král zjistil, svou nejoblíbenější 
milenku váženému malíři velkoryse přenechal, jako dar  
za věrné služby. 
Malba je charakterizovaná jasnou barevností a volným 
obrazovým vyjádřením. Je zde patrně zachycen právě moment, 
kdy Alexandr sděluje umělci, že mu ženu rád daruje.  
Panovník je oblečen v  červeném  plášti a přilbici. Campaspe je 
jen částečně zahalena v modré nařasené drapérii, cudně sklání 
zrak a pohrává si s vlasy, zatímco jí Apelles upřeně pozoruje. 
Malíř má na sobě bohatý šat a v ruce drží několik štětců. 
Na pozadí je naznačena architektura a průhled do krajiny. 

58 500 000 CZK 20 000 EUR

ANTONIO BELLUCCI (1654–1726) 
Alexander the Great, Apelles, and Campaspe 
119 × 133 cm 
Oil on canvas
Expert Analysis: Dr. Dario Succi, Gorizia

Antonio Bellucci studied in Venice under the tutelage of 
Andrea Celesti, Pietro Liberi, and Antonio Zanchi. He also 
resided for some time at the court of Johann Wilhelm, Elector 
Palatinate. His work is represented in galleries across Europe.
In Pliny the Elder’s work Historia naturalis from the first century 
AD, we read that the Macedonian king Alexander the Great 
brought his favorite concubine to the famous artist Apelles to 
have her portrait painted. On this occasion, Apelles fell in love 
with her, and when the king discovered this, he generously 
gave his favorite mistress to the esteemed painter as a gift for 
his loyal service.
The painting is characterised by bright colours and loose 
figurative expression. Here the artist has captured the moment 
when Alexander tells the artist that he is happy to leave his 
mistress with him. The ruler is garbed in a red cloak and 
helmet. Campaspe, partially clothed in blue pleated drapery 
with modestly downcast eyes, plays with her hair while Apelles 
stares at her. The painter wears rich robes, holding a few 
brushes in his hand. In the background a vista with architecture 
and the landscape is indicated.
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FRANCOUZSKÝ MISTR (18. STOLETÍ) 
Dvě supraporty
56 × 156 cm
Olej na plátně

Tyto dvě supraporty byly nejspíše určeny k zařízení některého 
z honosných francouzských zámků a pocházejí pravděpodobně 
z okruhu Françoise  Bouchera a Jean-Baptisty van Loo. 
Na první supraportě je zpodobena římská bohyně úrody Ceres, 
která byla ztotožňována s řeckou Démétér a řadila se mezi Dii 
Consentes – dvanáct nejdůležitějších božstev. Vidíme částečně 
obnaženou mladou ženu v bohatě řaseném modrobílém šatu. 
Pravou rukou svírá košík plný ovoce a vinné révy a v levé ruce 
drží stébla obilí. Její zrak směřuje ke dvěma lehce ovíněným 
putti, kteří leží na červené drapérii a konzumují víno ve formě 
hroznů nebo ho pijí ze džbánu.
Druhá supraporta představuje římskou bohyni spravedlnosti 
Justitiu. Její podobu si Římani osvojili ze starověkého Řecka 
a zobrazovali ji jako mladou ženu, jež ve svých rukách svírá váhy 
a dvojsečný meč. Zde je Justitie ve společnosti putta, který se 
opírá o psa a v levé ruce drží zmíněné váhy. Samotná bohyně 
má v ruce pouze meč. Pohledy obou postav směřují k divákovi. 
Stejně tak jako ženská figura z prvního vyobrazení je i Justitia 
oblečena v bohatém šatu, tentokráte však červenobílé barvy.

59 300 000 CZK 12 000 EUR

FRENCH MASTER (18TH CENTURY) 
Two Overdoors
56 × 156 cm
Oil on canvas

These two overdoors were likely designed for a palatial French 
chateau and may be from the circle of François Boucher and 
Jean-Baptiste van Loo.
The first overdoor depicts Ceres, the Roman goddess of the 
harvest, the equivalent of the Greek goddess Demeter and 
ranked among the Dii Consentes – the twelve most important 
deities. We see a partly undressed young woman in a richly 
draped blue and white robe. In her right hand, she clutches 
a basket full of fruit and grapes, and in her left hand she holds 
stalks of grain. Her gaze is directed at two slightly tipsy putti, 
who lie against a red wall hanging eating grapes and drinking 
wine from a pitcher.
The second overdoor represents Justitia, the Roman goddess 
of justice. The Romans adopted her appearance from ancient 
Greece and depicted her as a young woman holding a scale and 
a double-edged sword. Here Justitia is accompanied by a putto 
resting on a dog holding the aforementioned scales in his left 
hand, while the goddess holds only the sword. The gazes of 
both figures are directed toward the viewer. Just as the female 
figure from the first painting, Justitia is dressed in rich robes, 
but this time in red and white.
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Dekorativní barokní zrcadlo  
Střední Evropa, kolem roku 1740 
173 × 117 cm

Zrcadlo obdélníkového tvaru s fazetovanými okraji a medailony 
na obvodu je umístěno ve zlaceném dřevěné rámu. V horní 
i dolní části rámu je ozdobná nástavba s kartušemi s vloženými 
zrcátky, bohatě dekorovaná stylizovaným florálním motivem 
a volutami.   

60 200 000 CZK 8 000 EUR

Decorative Baroque Mirror
Central Europe, around 1740 
173 × 117 cm 

This rectangular-shaped mirror in a gilt wooden frame has 
faceted edges and medallions around the circumference.  
The extended upper and lower portions of the frame are 
adorned with ornamental cartouches with embedded mirrors 
and are richly decorated with a stylised floral motif and volutes.



I. Obecná ustanovení Galerie 

ARCIMBOLDO, s.r.o., se sídlem Praha 
1, Kaiserštejnský palác, Malostranské 
nám. 37/23, PSČ 118 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 prode-
je“ 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 Prodáva-
jícím 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.  Dražitel potvrzuje, že měl možnost se se 
všemi Nabízenými předměty seznámit 
před aukcí a ověřit si jejich stav, stáří, 
velikost, opravy atd. Informace posky-
tované Dražiteli o jakémkoliv Draženém 
předmětu písemnou formou nebo ústně, 
včetně informací v katalogu jsou pouze 
názorem Galerie Arcimboldo. Galerie 
Arcimboldo neodpovídá za správnost 
a úplnost těchto údajů.  
 

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.  

AUKČNÍ ŘÁD



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 tím-
to Aukčním řádem nezaplatí z jakého-
koli 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 odpovída-
jící složené záloze. Nárok na náhradu 
nákladů aukce, ve které byl Dražený 
předmět nabízen, vzniklé škody či 
ušlého zisku Galerie Arcimboldo v plné 
výši tímto zůstává nedotčen. 

2.  Aukce je vedena v českých korunách. 
Galerie Arcimboldo může dle svého 
uvážení při aukci Dražitele informovat 
o okamžité aukční ceně, minimální výši 
příhozu, vyvolávací ceně apod. i v měně 
jiné, zpravidla EUR. Taková informace 
má pouze informativní a nezávazný 
charakter a Galerie Arcimboldo 
za správnost takové informace 
neodpovídá. Galerie Arcimboldo se 
zavazuje umožnit Dražiteli zaplacení 
Celkové dlužné částky v českých 
korunách, EUR či USD. Pro přepočet do 
měn EUR a USD bude použit aktuální 
devizový kurs valuta nákup 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 / UnionPay – v tomto případě 
bude navíc účtován poplatek ve výši 
3% z Celkové dlužné částky. 

5.  Veškeré závazky vůči Galerii 
Arcimboldo musí být vypořádány 
do 10 dnů ode dne vydání prode-
jního 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. 

2.  Položky označené v katalogu a na 
webové stránce symbolem „ ” jsou 
předměty vyrobené z přírodních 
materiálů nebo obsahující přírodní 
materiály, jejichž vývoz a dovoz mimo 
území EU se řídí nařízeními CITES 
(Úmluva o mezinárodním obchodu 
s ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin).  
Je povinností každého Vydražitele 
těchto předmětů zažádat si 
o příslušná vývozní či jakákoliv 
jiná povolení u orgánů CITES. Více 
informací o CITES je k dispozici 
na webové stránce Ministerstva 
životního prostředí: www.mzp.cz/cz/
cites_obchod_ohrozenymi_druhy. 

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, Prodáva-
jící 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.

AUKČNÍ ŘÁD



I. General Provisions 

Galerie ARCIMBOLDO, s.r.o., with its regis-
tered office in Prague 1, Kaiserstejnsky 
palace, Malostranske nam. 37/23, post 
code 118 00, company identification no. 
(IČO): 28905547 (hereinafter referred 
to as “Galerie Arcimboldo”) organises 
non-public auctions of movables (herein-
after 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 encum-
brances, 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.   Buyer acknowledges that it had the 
right to make a full inspection of all 
Property prior to sale to determine the 
condition, size, repair and restoration 
of any Property. Therefore, all property 
is sold “AS-IS“. Galerie Arcimboldo 
is acting solely as an auction broker, 
and unless otherwise stated, does 
not own the Property offered for sale 
and has made no independent inves-
tigation of the Property. Galerie 
Arcimboldo makes no warranty of 
title, merchantability or fitness for 
a particular purpose, or any other 
warranty or representation regarding 
the description, genuineness, attri-
bution, provenance or condition to the 
Property of any kind or nature with 
respect to the Property. 

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 regis-
tered and approved participant of 
the auction becomes a Bidder and is 
allocated an auction number. 

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 identi-
fication 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. 

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 regis-
tration 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. 

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. 

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. 

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 (herein-
after 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 deter-
mined 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 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. 
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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 

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. 

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 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 / MASTER CARD / UnionPay 
– in such case, anadditional 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 

1.  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 restric-
tions, 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. 

2.  Items marked with the symbol “ ” are 
manufactured from or contain natural 
materials whose export from the EU 
is controlled by CITES (Convention 
on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora). Every 
Successful Bidder is responsible for 
applying for the required export or 
other permits from CITES. Information 
about CITES from the Czech Ministry of 
the Environment: Web: www.mzp.cz/cz/
cites_informace_cizinec  
E-mail: cites@mzp.cz

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 repre-
sentatives agree that any possible 
disputes arising hereunder shall fall under 
the jurisdiction of the competent courts 
of the Czech Republic, competent locally 
and materially according to the registered 
office of Galerie Arcimboldo.
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Zmocnitel tímto zplnomocňuje 
Galerii Arcimboldo, s.r.o. se sídlem Kaiserštejnský 
palác, Malostranské nám. 37/23, 118 00 Praha 1, 
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 
152299, dne 03.06.2009, IČO: 28905547, 
DIČ: Cz28905547 dále jen „zmocněnec“, aby 
zmocnitele zastupoval při dražbě, kterou 
organizuje zmocněnec, dále jen „dražba“,  
za podmínek uvedených v Aukčním řádu, který 
je nedílnou součastí katalogu. zmocněnec je 
zmocněn ke všem úkonům, které souvisejí se 
zastupováním zmocnitele jako účastníka dražby 
při dražbě níže uvedených předmětů. zmocnitel 
tímto prohlašuje, že jsou mu známy dražební 
podmínky, jakož i Aukční řád, a bez výhrad s nimi 
souhlasí. 

The Assignor hereby grants 
Galerie Arcimboldo, s.r.o. with its seat at 
Kaiserstejnsky palace, Malostranske nam. 37/23, 
118 00 Prague 1, entered into the Commercial 
Register maintained by the District Commercial 
Court in Prague, section C, entry 152299, as 
of 03.06.2009 ID No.: 28905547, Tax ID No.: 
Cz28905547 hereafter, the “Proxy bidder”,this 
power of attorney to act on its behalf at the 
auction, organized by the Proxy bidder; hereafter, 
the “Auction”, under the conditions set forth in 
the Auction Terms and Conditions, which are an 
integral part of the Catalog. The Proxy bidder 
is authorized to undertake all activities related 
to representing the Assignor as a participant in 
the Auction when the items listed below are up 
for auction. The Assignor hereby declares that 
they have familiarized themselves with the condi-
tions 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.

PLNÁ MOC BID FORM

ZMOCNITEL ASSIGNOR

Klientské číslo  
Client number  

Jméno a příjmení  
First name and last name  

Ulice      Obec   
Street      City 

PSČ      Země   
Postal code     Country  

Datum narození     Č. OP / č. pasu   
Date of birth     ID card / Passport no.  

Telefon   
Telephone  
Email  

BANKOVNÍ INFORMACE BANK DETAILS

Název banky  
Name of bank  

Adresa banky  
Bank address  

Číslo účtu  
Account number      

IBAN      SWIFT  

NABÍDKA BIDS

Číslo položky Lot  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Předmět dražby Lot description
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Limitní cena v KČ* Top limit in CZK*
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  LIMITNÍ LÍSTEK ABSENTEE BID FORM

  DRAŽBA PO TELEFONU TELEPHONE BID FORM

*Limitní cena nezahrnuje aukční přirážku *These limits do not include buyer’s commission

Odešlete na email info@arcimboldo.cz Send by email to info@arcimboldo.cz

MÍSTO A DATUM PLACE AND DATE PODPIS SIGNATURE



MARIOTTO ALBERTINELLI (1474–1515)

JOHANN ADALBERT ANGERMEYER (1674–1740)  

– PŘIPSÁNO / ATTRIBUTED

HENDRICK VAN BALEN I. (1575–1632)

GABRIEL BELLA (1730–1799)

ANTONIO BELLUCCI (1654–1726)

BENÁTSKÁ šKOLA (17. STOLETÍ) / VENETIAN SCHOOL  

(17TH CENTURY)

GIOVANNI BONAZZA (1654–1736)

ORAZIO BORGIANNI (1574–1616)

JAN BRUEGHEL I. (1568–1625)

FRANCESCO DEL CAIRO (1607–1665)

JACQUES CALLOT (1592–1635) – PODLE / AFTER

ANTONIO CALZA (1658–1725) – PŘIPSÁNO / ATTRIBUTED

MARCELLUS COFFERMANS (1520–1578)

GILLIS COIGNET (1542–1599)

SEBASTIANO CONCA (1680–1764)

GIORGIO DURANTI (1683–1768)

ALBRECHT DÜRER (1471–1528) – OKRUH / CIRCLE

HIERONYMUS FRANCKEN III. (1611–1671)

PIETER GIJSELS (1621–1690)

NICOLA GRASSI (1682–1748)

FRANCESCO LAZZARO GUARDI (1712–1793)

MAARTEN VAN HEEMSKERCK (1498–1574)

GERARD DE LAIRESSE (1641–1711)

GIOVANNI BATTISTA LANGETTI (1625–1676)

LOMBARDSKÁ šKOLA (16. STOLETÍ) /  

LOMBARD SCHOOL (16TH CENTURY)

KAREL VAN MANDER (1548–1606)

ADRIEN MANGLARD  (1695–1760) – PŘIPSÁNO / ATTRIBUTED

NIKOLAUS PFAFF (1556-1612) – DÍLNA / WORKSHOP

MAXIMILIAN PFEILER (1656–1746)

ALESSANDRO PIAZZA (ČINNÝ / ACTIVE 1665–1727)

DOMENICO PULIGO (1492–1527)

GIUSEPPE RECCO (1634–1695)

SEBASTIANO RICCI (1659–1734)

REMBRANDT VAN RIJN (1606–1669) – šKOLA / SCHOOL

JOHANNES ROTTENHAMMER (1564–1625)  

– PŘIPSÁNO / ATTRIBUTED

PETER PAUL RUBENS (1577–1640) – OKRUH / CIRCLE

RUDOLFÍNSKÁ šKOLA (17. STOLETÍ) /  

RUDOLFINE SCHOOL (17TH CENTURY)

SALOMON VAN RUYSDAEL (1600 / 03–1670)

ŘÍMSKÁ šKOLA (17. STOLETÍ) /  

ROMAN SCHOOL (17TH CENTURY)

AELBERT JANSZ VAN DER SCHOOR (1603–1672)  

– PŘIPSÁNO / ATTRIBUTED

SIENSKÁ šKOLA (14. STOLETÍ) /  

SIENESE SCHOOL (14TH CENTURY)

ADRIAEN VAN STALBEMT (1580–1662)

JAN STEEN (1626–1679)

BERNARDO STROZZI (1581–1644)

LODEWIJK TOEPUT (1550–1605) – PŘIPSÁNO / ATTRIBUTED

GIOVANNI BATTISTA VANNI (1599–1660)

JAN WYCK (1652–1700)
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JMENNÝ SEZNAM UMĚLCŮ ARTIST INDEX POLOŽKA LOT
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