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1 

Rakouský mistr 
(konec 15. století)

Dvě figury spících apoštolů
výška 68 cm
kolem roku 1500
dřevo 

Austrian School
(late 15th century)

Two Figures of Sleeping 
Apostles
height 68 cm
c. 1500
wood

Dřevěné sochy dvou spících apoštolů 
z figurálního sousoší Kristus na hoře 
Olivetské.

150 000 Kč / 6 000 EUR
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2 

Paolo Farinati 
(1524—1606) 

Svatá rodina
92,5 × 75 cm
olej na plátně 

Holy Family
92.5 × 75 cm
oil on canvas

380 000 CZK / 15 200 EUR

Paolo Farinati byl italský malíř 
manýristického stylu působící převážně 
v rodné Veroně, dále pak v Mantově, 
ale také Benátkách. Byl současníkem 
dalšího významného umělce z Verony 
Paola Veroneseho. Byl ovlivněn také 
Giuliem Romanem a v Mantově provedl 
svou první významnější realizaci — oltář 
pro dóm v Mantově. Samotný Vasari 
oceňoval jeho obsáhlé kompozice 
a dobře zvládnutou kresbu. Jeho díla 
se nacházejí nejen v Benátkách, Veroně 
a Padově, ale také dalších městech, 
které sousedily s benátským územím. 
Neustále se snažil rozvíjet své malířské 
umění a od kresebného vyjádření 
přecházel pomalu k odvážnějším 
a větším realizacím a pracem s drapérií. 
Farinati si vedl podrobný deník, který 
průběžně ilustroval svými kresbami. 

Zde představená malba zobrazuje 
typické ikonografické téma svaté rodiny 
s malým Janem Křtitelem a jeho matkou, 
svatou Alžbětou. Panna Marie s líbeznou 
tváří a mateřským pohledem měkce 
chová v náruči malého rozverného 
Ježíše, který pohledem směřuje 
k malému Janu Křtiteli. Ten spokojeně 
nahý pospává na polštáři na zemi. Po 
Mariině levici se nachází svatý Josef, 
a po pravici svatá Alžběta s knihou. 
Pohledy obou zúčastněných směřují 
ke Kristu. Pozadí scény je vyvedeno 
v tmavých tónech, ale figury, obzvláště 
pak Panna Marie, mají jemné narůžovělé 
inkarnáty, které vystupují do popředí.
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3 

Jacopo Zucchi 
(c. 1540/42—1589/96)

Svatá rodina se 
svatým Janem Křtitelem 
kolem roku 1590—1595
92,5 × 75 cm
olej na dřevě 

The Holy Family with the Infant 
John the Baptist
c. 1590—1595
92.5 × 75 cm
oil on panel

znalecký posudek / expertise:
Dr. Alessandro Delpriori, 
University of Florence

Panna Marie klečí na zemi, má 
výrazný, typicky barevný šat a v klíně 
poskládanou bílou drapérii, ve které je 
uložen nahý malý Ježíš. Ten vztahuje 
ruce ke svatému Janu Křtiteli, který 
ve své levé ruce drží stehlíka. Tento 
pták je symbolem Kristova utrpení, 
neboť Kristu vytrhával z čela ostny 
z trnové koruny a poté, co se potřísnil 
jeho krví, zčervenalo mu peří. Scéna 
je tedy předzvěstí Kristovy smrti, což 
může vysvětlovat pochmurný pohled 
Panny Marie. V pozadí vlevo nahoře je 
zobrazena další žena, což by mohla být 
buď Perpetua či Felicita, ženy, které 
se o malého Krista staraly. Nahoře 

uprostřed je pak již jen kresebně 
naznačený svatý Josef. Částečnou 
inspirací mohl být pro umělce obraz 
od Raphaela nazvaný Svatá rodina 
Františka I. z roku 1518 uložený 
v Louvru. Barvy jsou jasné, inkarnáty 
působí až porcelánovým dojmem 
a celková stylistická charakteristika 
odkazuje na toskánský manýrismus.

650 000 CZK / 26 000 EUR
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Carel I Van Mander 
(1548—1606)

Ukřižování
kolem roku 1600
42,5 × 27,5 cm
olej na mědi

The Crucifixion
c. 1600
42.5 × 27.5 cm
oil on copper plate

znalecký posudek / expertise: 
Dr. Klaus Ertz, Lingen

Nizozemec Karel van Mander byl malíř, 
spisovatel a překladatel. Sepsal též 
slovník malířů sahající až do jeho doby. 
Ten je dodnes důležitým pramenem pro 
studium starého nizozemského umění. 
Malbě se vyučil v Gentu a poté působil 
ve Florencii a Římě. Jako novokřtěnec 
byl donucen ze své katolické vlasti 
odejít do holandského Haarlemu, 
kde spolu s Hendrikem Goltziusem 
a Corneliem Corneliszem založili 
malířskou školu, kterou navštěvoval 
například i Frans Hals. Mnohá jeho díla 
se nachází v Rijksmuseum v Amsterdamu 
a jeden obraz s námětem Klanění 
pastýřů z roku 1596 se nachází ve 
sbírce Národní galerie v Praze.
 Tento obraz vznikl pravděpodobně 
po malířově návratu z Itálie zpět 
do Amsterdamu kolem roku 1600. 
V umělcově raném období jsou obrazy 
a zejména pak samotné figury poplatné 
římskému manýrismu. Později se však 
obrací hlavně k vlámskému realismu, 
který je pozorovatelný zvláště ve 

znázornění krajiny. Ačkoliv se umělci ve 
Flandrech řídí obvyklým schématem, 
kdy zobrazené postavy působí jako 
pouhá stafáž, která je podřízená 
krajině, na tomto obraze jsou postavy 
Nového Zákona zpracovány jako 
důležitý konstrukční prvek celé malby. 
Bolestně zkroucené postavy dvou 
zlodějů na kříži, tváře plačících žen 
vzhlížejících vzhůru a stejně tak jako 
vzpouzející se kůň, to vše jsou čisté 
ozvuky manýrismu. V jiném Manderově 
obraze se stejným námětem je 
ukřižování oproti tomuto zobrazeno 
ve velmi malém měřítku pouze na 
pozadí a mnohem větší pozornost je 
soustředěna na skalnatou zasněženou 
krajinu s mnohafigurální kompozicí. 
Na obou vyobrazení ale nalezneme 
v popředí psa a poházené kosterní 
ostatky, ale také Máří Magdalénu, 
která je zpodobněna ve stejné poloze, 
objímající kříž. Dokonce i použití 
barevných odstínů je velice podobné.

330 000 CZK / 13 200 EUR
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5 

Carel I Van Mander 
(1548—1606)
připsáno 
attributed to

Midasův soud
39,5 × 99 cm
olej na dřevě

Judgement of Midas
39.5 × 99 cm
oil on panel

200 000 CZK / 8 000 EUR

Manderova díla vynikají elegancí, 
jsou plná fantazie a bohatá na 
detaily. Námětově se často zabýval 
náboženskými motivy a po kalvinistickém 
ikonoklasmu pak převážně klasickou 
mytologií. Věřil, že pouze hloubkové 
studium předchůdců a již existujících děl 
může vést ke kvalitnímu a pravdivému 
zpracování historických alegorií. Jeho 
tvorba zahrnuje jak manýristické 
mytologické náměty, tak portréty 
a žánrové obrazy inspirované Pieterem 
Bruegelem starším.
 Scéna znázorňuje řeckého boha 
slunce Apollóna v hudební soutěži 

s řeckým bohem lesů a pastvin Panem. 
Stojí zde proti sobě „v souboji“ lyry 
a flétny, přičemž Apollón hrající na lyru 
vyhrál, nicméně v některých verzích 
král Midás upřednostnil flétnu, což je 
zde naznačeno gestem ruky. Za tuto 
opovážlivost byl Apollónem potrestán 
oslíma ušima, zatímco Pan byl pouze 
ponížen. V popředí jsou zobrazeny múzy 
s různými hudebními nástroji, které měly 
hodnotit jinou hudební soutěž, konanou 
opět mezi bohem slunce a satyrem 
Marsyasem, přičemž tyto dva příběhy 
bývají často spojovány v jeden.
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Lesní scéna 
87 × 155 cm
olej na plátně
datováno 1607, monogram

Forest Scene
87 × 155 cm
oil on canvas
dated 1607, monogram

6 

Holandská škola 
(17. století) 

Dutch School
(17th century)

200 000 CZK / 8 000 EUR
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7 

Hans Christoph Schürer 
(c. 1590—1622) 
připsáno 
attributed to

Obnažená žena 
47 × 37 cm
olej na dřevě

100 000 CZK / 4 000 EUR

Portrait of a Half Dressed Woman
47 × 37 cm
oil on panel
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8 

Domenico Cresti 
Il Passignano (1558—1638)
připsáno 
attributed to

Andílek 
20,5 × 20,5 cm
olej na dřevě

Cupid
20.5 × 20.5 cm
oil on panel

90 000 CZK / 3 600 EUR

9 

Abraham Van Diepenbeeck 
(1596—1675) 
připsáno 
attributed to

Svatá rodina s malým 
Janem Křtitelem
58,5 × 49 cm
olej na plátně 

The Holy Family with the 
Infant John the Baptist
58.5 × 49 cm
oil on canvas

Van Diepenbeeck po absolvování 
klasického studia nastoupil jako žák 
a asistent u Petra Paula Rubense. 
S velkou dovedností a energií 
zpracovával mytologická a historická 
témata, ale stejně tak i portréty. 
V roce 1629 odešel do Antverp a zprvu 
se věnoval malbě na sklo. Mezi jeho 
realizace tam patří například Skutky 
milosrdenství na okenní tabulce 
v místní katedrále, či scény ze Života 
sv. Pavla v kostele u dominikánů. Byl 
velmi zdatným koloristou a roku 1638 
byl přijat do cechu malířů a následně 

se v roce 1641 stal ředitelem Akademie. 
Po návštěvě Itálie se začal věnovat 
převážně malbě olejem a ilustracím. 
 Na tomto vyobrazení umělec 
představuje svatou rodinu spolu s malým 
Janem Křtitelem a beránkem, symbolem 
oběti Ježíše Krista. Panna Marie má již 
odrostlejšího Ježíše položeného na 
klíně, ten obrací svůj zrak k Janu Křtiteli, 
který k němu vztahuje dětskou ručku. 
Josef oblečený v typickém hnědavém 
oděvu je opřený o hůl a významně vyhlíží 
směrem k divákovi a tím ho zapojuje do 
daného okamžiku.

180 000 CZK / 7 200 EUR
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10 

Giovanni Battista Viola 
(1576—1662)
připsáno 
attributed to

Krajina s řekou
18 × 26,5 cm
olej na mědi 

Landscape with River
18 × 26.5 cm
oil on copper plate

45 000 CZK / 1 800 EUR
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11

Jacob I Savery 
(1565—1602/03)

Adam a Eva v Rajské zahradě
přelom 16. a 17. století
42,5 × 68,5 cm
olej na dřevě

The Garden of Eden and 
the Fall of Adam and Eve
turn of the 16th and 17th century
42.5 × 68.5 cm
oil on panel

znalecký posudek / expertise: 
Dr. Klaus Ertz, Lingen

Jacob Savery pocházel ze slavné 
malířské dynastie rodiny Savery a byl 
bratrem proslulého Roelanta Saveryho. 
Specializoval se na zátiší, zvířata, 
krajiny a žánrové obrazy. Jacobova raná 
tvorba, zaměřená na kabinetní malbu, 
nese známky vlivu jeho učitele Hanse 
Bola. Později se přikláněl ke stylu Pietra 
Brueghela a Gillise van Coninxlooa. 
Jacobovy zvířecí náměty působí velice 
naturalisticky a živočišně, což zřejmě 
ovlivnilo bratra Roelanta, který tyto 
náměty ještě dále zdokonaloval. 

1 200 000 CZK / 48 000 EUR
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Giacomo Cavedone 
(1557—1660)

Oplakávání Krista 
76 × 61 cm
kolem roku 1595
olej na plátně

The Lamentation of Christ
76 × 61 cm
c. 1595
oil on canvas

znalecký posudek / expertise: 
Dr. Alessandro Delpriori, 
University of Florence

380 000 CZK / 15 200 EUR

Plátno zobrazuje mrtvého Ježíše Krista, 
v perspektivní zkratce přejaté od 
Andrea Mantegni. Tato verze zobrazuje 
Krista ve velmi světlých barvách, téměř 
slonovinové pleti a s pozvednutými 
chodidly směrem k divákovi, která tak 
opticky rámují spodní část výjevu. Po 
jeho pravici je Panna Marie s hlavou 
pokrytou modrým závojem a její ruka 
perspektivně vychází z obrazu. Na 
druhé straně spočívá Marie Magdalena 
a v dlani svírá Ježíšovu bezvládnou ruku. 
V pozadí je naznačena ještě třetí ženská 

postava, pravděpodobně další Marie 
zmiňovaná v Bibli. Je zřejmé, že malíř 
měl v úmyslu strukturovat obraz tak, 
aby udržel divákovu pozornost na těle 
Krista a tím se tak ztotožnil s hlubokým 
emocionálním zážitkem.
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13

Gillis van Valckenborch 
(c. 1570—1622)

Svatba Pelea a Thetis
60 × 102,5 cm
olej na plátně

Wedding of Peleus and Thetis
60 × 102.5 cm
oil on canvas

300 000 CZK / 12 000 EUR

Tento vlámský malíř a kreslíř, který 
strávil většinu své kariéry v Německu, 
pochází ze známé a rozsáhlé dynastie 
malířů van Valckenborchových, kteří se 
specializovali především na zobrazování 
krajin. Gillis však dával přednost 
mnohafigurálním kompozicím plným 
vířících postav a zdánlivého chaosu, 
tematicky zaměřené především na 
historické či mytologické scény. Prvního 
formálního vzdělání se mu dostalo 
v Antverpách pravděpodobně od jeho 
bratra Frederika. Jeho známá tvorba 
čítající v tuto chvíli na čtyři desítky 
děl mu byla připsána na základě těch 
několika málo signovaných a datovaných 
obrazů. Biblické a mytologické scény, 
stejně tak jako protagonisty řeckých 
a římských bájí vždy umisťoval do 
komponované krajiny. Typická jsou pro 
něj velká podlouhlá plátna. Častokrát 
se navracel k tématu slavnosti bohů, 
přičemž jedna z nejznámějších maleb se 
nachází ve sbírce hraběte Schönborn-
-Wiesentheita v Pommersfeldenu. Ve 
své tvorbě se inspiroval také Pražskou 
školou a zejména pak díly Bartolomea 
Sprangera.

Tato konkrétní scéna zobrazuje svatbu 
krále Pelea s mořskou nymfou Thetis. 
Na tuto událost byli pozváni všichni 
bohové kromě bohyně sváru Eris. Ta se 
mezi hosty přesto ukázala a přinesla 
sebou proslulé jablko sváru. Výsledkem 
byl Parisův soud a následně Trojská 
válka. Motiv sváru mezi bohyněmi 
i s nerozhodným Parisem je patrný 
v pozadí výjevu. Tímto tématem se 
zabývalo mnoho Gillisových současníků 
jako například Hans Rottenhammer, 
Hendrick de Clerck, Joachim Wtewael, 
van Balen nebo Rubens.
 Barevná verze tohoto obrazu se 
vydražila v roce 2013 v aukčím domě 
Lempertz za 79.300 EUR.
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Jan II Brueghel 
(1601—1678)

Svatý Jeroným a Máří Magdalena 
37 × 29 cm každý
kolem roku 1740
olej na mědi 

Saint Jerome & Mary Magdalene
37 × 29 cm each
c. 1740
oil on copper

znalecký posudek / expertise: 
Dr. Klaus Ertz, Lingen

Pro pozdější Brueghelovo období 
je typické používání tlumených 
barev. Hlavní výjevy jsou orámovány 
květinovými věnci. Zatímco nad svatým 
Jeronýmem z tmavého pozadí ostře 
vystupují tři ohnivě zářící lilie, u Marie 
Magdaleny to jsou tři stejně zbarvené 
řebčíky královské. O tom, že se jedná 
o párové obrazy svědčí i fakt, že jsou 
červené okvětní lístky růží v podobné 
výšce, stejně tak, jako se na obou 
obrazech opakují malé růžové, bílé, 
žluté a modré květy a vnitřní medailony 
jsou osmihranné. Ačkoliv Jan Brueghel 
pracoval ve stylu svého otce a vytvořil 
mnoho kopií jeho obrazů, na těchto 
malbách je patrný osobitější rukopis.

400 000 CZK / 16 000 EUR
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Luca Ferrari Da Reggio 
(1605—1654)

Venuše brání Aeneovi v zabití 
Heleny Trojské
114,5 × 163,5 cm 
olej na plátně 

Venus Preventing Her Son 
Aeneas from Killing Helen of 
Troy
114.5 × 163.5 cm 
oil on canvas

500 000 CZK / 20 000 EUR

Luca Ferrari, zvaný Luca da Reggio, 
byl italským barokním malíř a žákem 
Guida Reniho. Později spolupracoval 
s Leonellem Spadou, Alessandrem 
Tiariniem a Carlem Bononim na výzdobě 
baziliky Madonna della Ghiara v jeho 
rodném městě Reggio Emilia. Vyzdobil 
také například kostel San Tommaso 
Cantuariense v Padově. Maloval jak 
velkoformátová historická plátna, tak 
malé kabinetní malby. Seznámil se s díly 
Paola Veroneseho a v jeho malbách je 
patrný vliv benátského kolorismu. 

Na obraze se Aeneus v záchvatu vzteku 
snaží zabít Helenu, neboť ji dává za vinu 
pád Troje. Jeho matka Venuše se mu 
v tomto činu snaží zabránit a vysvětlit 
mu, že toto neštěstí bylo způsobeno 
nepřízní bohů. Z obrazu je cítit napětí 
a vnitřní dialog zúčastněných osob. 
Celkovou atmosféru zobrazené scény 
pak podtrhuje vlající draperie, výrazná 
barevnost, napjaté svaly i mimika.
 Totožný obraz stejného autora, ale 
menšího formátu je ve sbírce Art Gallery 
of South Australia.



22 UMĚNÍ STARÝCH MISTRŮ 16. — 19. ST.



23EUROPEAN OLD MASTERS

16

Andrea Vaccaro 
(1598/1604—1670)

Josef a Putifarova žena
124 × 178 cm
olej na plátně

Joseph and Potiphar’s Wife
124 × 178 cm
oil on canvas

1 000 000 CZK / 40 000 EUR

Andrea Vaccaro byl jedním 
z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších 
barokních malířů v Neapoli. 
Vaccaro a jeho dílna zhotovila řadu 
náboženských obrazů pro místní 
patrony ale i pro významné církevní 
instituce po celé Evropě. 
 O mládí tohoto umělce víme velmi 
málo. Narodil se v Neapoli, nejprve se 
věnoval literárním studiím, načež se 
obrátil k výtvarnému umění. Vaccarovy 
obrazy z počátku dvacátých let vykazují 
významný vliv Caravaggia a jeho 
neapolských stoupenců. Po roce 1630 
se seznámil s pracemi Guida Reniho, 
Anthony van Dycka a Pietra Novelliho. 
Spolu s Massimem Stanzionem a mladý 
Lucou Giordanem patřil Andrea Vaccaro 
v letech 1650—70 k nejuznávanějším 
umělcům neapolské školy.

Námětem tohoto obrazu je starozákonní 
příběh o Josefovi, nejoblíbenějším 
synu Jákoba, který byl svými žárlivými 
bratry prodán do Egypta, kde se dostal 
k otrokáři Putifarovi. Zde se do něj 
zahleděla Putifarova žena a pokusila se 
ho svést. Josef však zůstal neoblomný 
a zhrzená žena ho tak obvinila alespoň 
z pokusu o znásilnění a jako důkaz 
použila Josefův plášť, který mu strhla 
ve chvíli, kdy se ho snažila přesvědčit, 
aby s ní ulehl. 
 Výrazná barevná paleta, světelnost 
a živá kompozice odkazující k římskému 
klasicismu šedesátých let 17. století 
v kombinaci s vlivem neapolských malířů 
Bernarda Cavallina a Luca Giordana 
z tohoto obrazu činí důležité umělecké 
dílo.
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17

Luca Forte 
(c. 1610—c. 1680)

Párové zátiší s ovocem
73 × 97 cm každý
olej na plátně

A Pair of Still Lifes with Fruit
73 × 97 cm each
oil on canvas

500 000 CZK / 20 000 EUR

Luca Forte byl aktivní převážně 
v Neapoli a věnoval se převážně malbě 
zátiší se zvláštní zálibou ve vyobrazení 
ovoce. O jeho životě toho není mnoho 
známo vyjma toho, že spolupracoval 
s malířem Aniellem Falconem. Mezi 
jeho současníky patřili Paolo Porpora, 
Giovanni Battista Ruoppolo a Pietro 
Paolo Bonzi. Jeho raná krajinářská 
tvorba vykazuje silný vliv Caravaggia 
a Tommasa Saliniho. Jeho pozdější práce 
mají sklony spíše k římskému stylu zátiší.

 Na páru nabízených zátiší je 
zobrazeno pro něj typické ovoce jako 
jsou modré hrozny, různé odrůdy 
jablek, třešní a oříšků ale i drobné 
zvířectvo, jako jsou šneci a ptáci. 
Vyobrazení lze chápat jako alegorie léta 
a podzimu. Díky projasněné barevnosti 
a modernímu pojetí malby lze soudit, 
že obrazy spadají do pozdního období 
umělce.
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18

Pietro Bellotti 
(1627—1700)

Stařena s knihou
72,5 × 58 cm 
olej na plátně

Old Woman with a Book
72.5 × 58 cm 
oil on canvas

500 000 CZK / 20 000 EUR

Pietro Bellotti získal slávu především 
díky své portrétní tvorbě. Byl žákem 
Girolama Forabosca v Benátkách. 
Pracoval na zakázkách pro kardinála 
Mazzarina i kardinála Ottoboniho 
(budoucího papeže Alexandra VIII.). 
Putoval od dvoru ke dvoru, ale nakonec 
v důsledku nepřízně osudu zemřel 
v chudobě u Gardského jezera. Jeho 
díla se nachází například v Uffizi, 

v Pinacoteca di Bologna, v Correo 
muzeu v Benátkách a mnohých dalších. 
 Mistrně namalovaný portét zobrazuje 
starou ženu, jejíž výraz i hluboké vrásky 
ve tváři dávají tušit roky životních 
zkušeností a moudrosti.
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19

Francouzská škola 
(16. století)

Portrét muže
16,5 × 11,5 cm
olej na dřevě 

French School
(16th century)

Portrait of a Man
16.5 × 11.5 cm
oil on panel

20

Německá škola 
(16. století)

Svatý Šebestián
řezba ve dřevě 

German School
(16th century)

Saint Sebastian
carved wood

provenience / provenance: 
sbírka Dr. Zdeňka Macka / collection of 
Dr. Zdenek Macek

25 000 CZK / 1 000 EUR

120 000 CZK / 4 800 EUR
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21

Aelbert Jacobsz Cuyp 
(1620—1691) 
připsáno 
attributed to

Portrét děvčátka
13,5 × 13 cm
olej na dřevě

Portrait of a Young Girl
13.5 × 13 cm
oil on panel

75 000 CZK / 3 000 EUR
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22

Joannes Cordua 
(c. 1630—1702)

Vanitas
74 × 58 cm
olej na plátně

A Vanitas Still Life
74 × 58 cm
oil on canvas

znalecký posudek / expertise: 
Fred G. Meijer, Amsterdam

380 000 CZK / 15 200 EUR

Joannes de Cordua byl vlámským 
malířem činným převážně ve Vídni 
a v Praze. Je znám především díky svým 
zátiším, ale věnoval se i malbě portrétů 
a biblických motivů. Jeho současník 
— německý historik umění Joachim 
von Sandrart — ho zmiňuje jako velice 
zručného malíře zátiší. K jeho oblíbeným 
námětům ovšem patří i věkově 
různorodý pár či výjevy z trhu (jeden 
takový obraz se nachází i ve sbírce 
na zámku ve Valticích v Čechách). 
Tématem, ke kterému se Cordua ve 
svých obrazech nejčastěji vrací je 
ovšem reflexe pomíjivosti pozemského 
života a jeho celkové marnosti 
zobrazená formou zátiší — vanitas. 
Na nabízeném obraze se objevují jak 
pro tento žánr typické symboly, jakými 
jsou lebka, zhasnutá svíce či hmyz, tak 
i méně obvyklé předměty jako globus, 
soška mučedníka a koruna tvořená 
obilnými stébly či — zcela neobvykle 

— Rembrandtův autoportrét, zřejmě 
odkazující na marnost pozemského 
úspěchu. Podobné zátiší se nachází ve 
sbírce Musée des Beaux-Arts de Pau. 
Malbu s touto kompozicí je s velkou 
pravděpodobností možné datovat do 
pozdějšího umělcova období, mezi léta 
1670 až 1680.
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23

Pražská škola 
(18. století)

Vanitas
51 × 74 cm
olej na plátně

Prague School
(18th century)

A Vanitas Still Life
51 × 74 cm
oil on canvas

130 000 CZK / 5 200 EUR

24

Italská škola 
(17. století)

Vanitas
34 × 42 cm
olej na plátně 

Italian School
(17th century)

A Vanitas Still Life
34 × 42 cm
oil on canvas

75 000 CZK / 3 000 EUR
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25

Alessandro Magnasco 
(c. 1667—1749) 

Mniši modlící se v jeskyni
72,5 × 55,5 cm
olej na plátně

Monks praying in a Cave
72.5 × 55.5 cm
oil on canvas

provenience / provenance: 
Sbírka Maria Rossiho, Benátky / 
Mario Rossi collection, Venice

literatura / literature: 
Benno Geiger: Magnasco, Instituto 
Italiano d’arti grafiche, Bergamo, 
1949, p.138, ill.419

500 000 CZK / 20 000 EUR

Tento pozdně barokní malíř se narodil 
v Janově, velkou část života pak 
strávil v Miláně, ale pracoval také ve 
Florencii v medicejských službách. 
Je znám hlavně díky svým portrétům 
a stylizovaným fantastickým žánrovým 
a krajinným scénám. Jeho rukopis je 
čitelný a charakteristický rychlými tahy 
štětce a hrou světla. Jeho expresivní 
malby jsou často plné krajin a zřícenin, 
přeplněných interiérů a postavy jsou 
miniaturizované. 
 

 Na obraze jsou zobrazeni tři 
kapucínští mniši uvnitř tmavé jeskyně: 
dva z nich jsou pohrouženi v hlubokých 
modlitbách, třetí k nim právě přichází, 
aby se k nim připojil. Obraz je vyvedený 
v zemitých tmavých barvách, ale přesto 
vyniká zpracování drapérie, její bělostné 
záblesky a záhyby lemující lidské figury.
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26

Antonio Bellucci 
(1654—1726)

Narození Panny Marie
107 × 64,5 cm
olej na plátně

The Nativity of the Blessed 
Virgin Mary
107 × 64.5 cm
oil on canvas

znalecký posudek / expertise: 
Prof. Dr.Dario Succi, Neapol

380 000 Kč

Antonio Bellucci se vzdal své 
původně zamýšlené vojenské kariéry 
aby se stal malířem. Podobně jako 
další představitelé benátské malby 
Sebastiano Ricci, nebo Giovanni Battista 
Tiepolo se často při hledání zakázek 
vydával na cesty do severní Evropy — 
zejména Rakouska, Německa a Anglie.
Scéna narození panny Marie se 
odehrává v prostorném interiéru. 
Její matka — svatá Anna — je 
v pozadí na lůžku, kde se o ní starají 
porodní asistentky. V popředí se pak 

o novorozeně starají další ženy. Z horní 
části obrazu se snáší putti, aby se stali 
svědky této velké události. Toto téma 
bylo často zobrazováno i v 17. století, 
přestože se Tridentský koncil pokoušel 
odstranit apokryfní prvky z křesťanské 
tradice. Malba vyniká barevnými odstíny, 
harmonií a jemnou modelací tváří. 
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27

Marcantonio Franceschini 
(1648—1729)

Setkání malého Ježíše 
a Jana Křtitele
60 × 66 cm
olej na plátně

The Infant Christ and 
John the Baptist
60 × 66 cm
oil on canvas

znalecký posudek / expertise: 
Dr. Alessandro Delpriori, 
University of Florence

500 000 CZK / 20 000 EUR

Tato malba zobrazuje v popředí dvě 
malé děti, hrající si na louce. První 
z chlapců je nahý, má světlé hnědé vlasy 
a natáčí se k druhému z chlapců. Ten 
sedí na malé vyvýšenině, je oblečen 
v lehké tunice a v ruce drží hůlku se 
stužkou. Nad hlavou má naznačenou 
načervenalou svatozář. Druhá postava 
má nad hlavou pouze jednoduchý 
nimbus a na trávě vedle ní leží pohozený 
červený oděv. Jedná se zřejmě o Jana 
Křtitele, zatímco oblečený chlapec 
je malý Ježíš Kristus. Na pravé straně 

obrazu jsou zobrazeny dvě sedící ženy, 
které si čtou v Písmu svatém. Jedná se 
o matky hrajících si chlapců, Pannu Marii 
a svatou Alžbětu. Tváře dvou ústředních 
postav působí až porcelánovým dojmem. 
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28

Giovanni Battista II Pittoni 
(1687—1767)
připsáno 
attributed to

Kristus předává klíče 
sv. Petrovi
83 × 47 cm
olej na plátně

Christ Handing the Keys 
to Saint Peter
83 × 47 cm
oil on canvas

80 000 CZK / 3 200 EUR
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29

Pauwels Casteels 
(činný 1649—1677)
(active 1649—1677)

Bitva s Amálekem
164 × 240 cm
olej na plátně

The Battle with the Amalekites
164 × 240 cm
oil on canvas

Pauwels Casteels se stal v letech 
1649—1650 mistrem cechu sv. Lukáše 
v Antverpách. Jeho dílo bylo ovlivněno 
Pieterem Snayersem a Pieterem 
Meulenerem. Je známý jako malíř 
jezdeckých bojových scén, ale jeho 
námětové pole působnosti bylo 
rozmanitější, což potvrzují i   dobové 
písemné zdroje, jako jsou například 
inventáře uložené v Antverpách. 
Obvykle maloval na rozměrná plátna 
a zobrazoval historické a mytologické 
scény, zejména pak bakchanálie 
a triumfy mořských bohů.

200 000 CZK / 8 000 EUR
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30

Pieter Snyers 
(1681—1752)

Portrét starší ženy se psem
24,5 × 18,4 cm
olej na dřevě

Portrait of an Older Woman 
With a Dog
24.5 × 18.4 cm
oil on panel

znalecký posudek / expertise: 
Dr. Klaus Ertz, Lingen

65 000 CZK / 2 600 EUR

Vlám Pieter Snijers je znám nejen 
jako malíř, ale také jako aktivní 
kreslíř a rytec. Narodil se a vyučil 
v Antverpách, v roce 1707 je registrován 
jako mistr cechu sv. Lukáše a roku 1741 
se stal ředitelem Antverpské akademie. 
Mezi léty 1720 až 1726 je doložen jeho 
pobyt v Londýně, kde maloval portréty 
různých šlechticů a duchovních. 
Mezi jeho mistrovská díla patří série 
12 obrazů, symbolizujících měsíce 
v roce. Upřednostňoval spíše malé 
formáty, ale zvládal mistrně kombinovat 
různé náměty.
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31

Benátská škola 
(17. století) 

Venetian School
(17th century)

Portrét starce
63 × 49,5 cm
olej na plátně

Portrait of an Old Man
63 × 49.5 cm
oil on canvas

75 000 CZK / 3 000 EUR
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32

Holandská škola 
(17. století) 

Dutch School
(17th century)

Lovecká kořist
34,5 × 39 cm
olej na plátně

After the Hunt
34.5 × 39 cm
oil on canvas

75 000 CZK / 3 000 EUR
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33

Giovanni Crivelli 
(1680/90—1760) 
připsáno 
attributed to

Párové zátiší
46 × 59 cm
olej na plátně 

Pair of Still Lifes
46 × 59 cm
oil on canvas

Giovanni Crivelli byl italským malířem 
pozdního baroka. Byl synem Angela 
Maria Crivelliho, u kterého se také 
vyučil, ale jinak je o jeho životě známo 
málo. Pracoval pro dvůr v Parmě 
a specializoval se na vyobrazování lovné 
zvěře a zátiší s rybami.

130 000 CZK / 5 200 EUR
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34

Martin Van Valckenborch 
(1535—1612)

100 000 CZK / 4 000 EUR

Osada na lesní mýtině 
s Jákobem a Ráchel v popředí
72 × 92 cm
olej na plátně

Hamlet in the Clearing with 
Jacob and Rachel
72 × 92 cm
oil on canvas
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35

Florentská škola 
(17. století)

Florentine School
(17th century)

David s hlavou Goliáše
46 × 32,5 cm
olej na plátně

David with the Head of Goliath
46 × 32.5 cm
oil on canvas

80 000 CZK / 3 200 EUR
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36

Italská škola 
(17. století) 

Italian School 
(17th century)

Bůh Otec
72 × 101 cm
olej na plátně

God the Father
72 × 101 cm
oil on canvas

130 000 CZK / 5 200 EUR
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37

Vlámská škola 
(17. století)

Flemish School
(17th century)

Útěk do Egypta
84 × 62 cm
olej na dřevě

The Flight Into Egypt
84 × 62 cm
oil on panel

310 000 CZK / 12 400 EUR
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38

Italská škola 
(16. století)

Italian School
(16th century)

Křest Krista
výška 120 cm
mramor

The Baptism of Christ
height 120 cm
marble

750 000 CZK / 30 000 EUR
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39

Florentská škola 
(17. století)

Florentine School
(17th century)

Vzkříšení Jairovy dcery
121 × 121 cm
olej na plátně

Resurrection Of Jairus’ Daughter.
121 × 121 cm
oil on canvas

100 000 CZK / 4 000 EUR



48 UMĚNÍ STARÝCH MISTRŮ 16. — 19. ST.

40

Francesco Guardi 
(1712—1793)

Ukřižovaný Kristus
68 × 34,5 cm 
olej na plátně

The Crucified Christ
68 × 34.5 cm 
oil on canvas

znalecký posudek / expertise: 
Prof.Dr. Dario Succi, Neapol

500 000 Kč / 20 000 EUR 

Francesco Guardi je zásadním 
představitelem benátské malby 
18. století. Jeho rané veduty vykazují vliv 
Canaletta, který proslul právě malbami 
rodných Benátek. Později si našel 
své výrazové prostředky vyznačující 
se značnou mírou expresivity, ale 
zároveň též originalitou a stal se z něj 
vyhledávaný umělec sběrateli a znalci 
z celé Evropy. Kromě oblíbených vedut 
se věnoval i složitějším kompozicím 
s biblickými náměty nebo historizujícím 
malbám, vztahujícím se k římské historii. 
Tento dosud nepublikovaný obraz 
Ukřižovaného Krista je plný hlubokého 
náboženského patosu. Dramatická 
ústřední scéna je vyvedena ve střídmé 
barevné paletě s načervenalým 
pozadím, naznačujícím začínající bouří 
a podtrhujícím tento bolestný okamžik. 
Bezvládné tělo Krista zářivě vystupuje 

z obrazu, hlavu má svěšenou na hrudi 
a z ran na čele mu vytéká krev. 
Jsou známy další čtyři obrazy 
s ukřižovaným Kristem od Francesca 
Guardiho: jeden se nachází v soukromé 
sbírce v Benátkách, druhý v Curychu ve 
sbírce Bührle, další pak také v soukromé 
sbírce ve Švýcarsku a poslední v New 
Yorku ve sbírce Acquavella.
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41

Holandská škola 
(17. století)

Dutch School
(17th century)

Portrét muže
61 × 46 cm
olej na plátně 

Portrait of a Man
61 × 46 cm
oil on canvas

80 000 CZK / 3 200 EUR
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42

Italská škola 
(17. století)

Italian School
(17th century)

Portrét starce
66 × 50,5 cm
olej na plátně

Portrait of an Old Man
66 × 50.5 cm
oil on canvas

130 000 CZK / 5 200 EUR
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43

Pieter Van Der Werff 
(1665—1722)

Karetní hra
38,5 × 31 cm
olej na dřevě

Card Players
38.5 × 31 cm
oil on panel

44

Francouzská škola 
(17. století)

Portrét dítěte
64 × 50 cm
olej na plátně

French School
(17th century) 

Portrait of a Child
64 × 50 cm
oil on canvas

80 000 CZK / 3 200 EUR

50 000 CZK / 2 000 EUR



53EUROPEAN OLD MASTERS

45

Caravaggista 
(17. století)

Caravaggist
(17th century)

Muž s vejcem
64 × 48 cm
olej na plátně

provenience: sbírka Madame de la 
Comtesse Valde Lomon 

Man with an Egg
64 × 48 cm
oil on canvas

provenance: sbírka Madame de la 
Comtesse Valde Lomon 

180 000 CZK / 7 200 EUR
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46

Italská škola
(17. století)

Zátiší s ovocem
95 × 76 cm
olej na plátně

Italian School
(17th century)

Still Life with Fruit
95 × 76 cm
oil on canvas

47

Holandská škola 
(17. století)

Zátiší s hrozny
32,5 × 43 cm
olej na dřevě

Dutch School
(17th century)

Still Life with Grapes
32.5 × 43 cm
oil on panel

200 000 CZK / 8 000 EUR

130 000 CZK / 5 200 EUR
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48

Bartolomeo Bimbi 
(1648—1725)

Zátiší s třešněmi
40 × 52,5 cm
olej na plátně 

Still Life with Cherries
40 × 52.5 cm
oil on canvas

200 000 CZK / 8 000 EUR
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Italská škola
(17. století)

Muž s dýmkou
94 × 80 cm
olej na plátně

Italian School
(17th century)

Man with a Pipe
94 × 80 cm
oil on canvas

50

Claude Corneille De Lyon 
(1510 — c. 1574) 
následovník 
follower

Portrét muže
16,5 × 14 cm
olej na dřevě

Portrait of a Man
16.5 × 14 cm
oil on panel

200 000 Kč / 8 000 EUR

35 000 Kč
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51

Joseph II Winterhalter 
(1743—1809)
připsáno 
attributed to

Nejsvětější trojice
80 × 60 cm
olej na plátně

The Holy Trinity
80 × 60 cm
oil on canvas

100 000 CZK / 4 000 EUR
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52

Josef Jiří Jelínek 
(1697—1776) 
dílna 
workshop

Bůh Otec
výška 110 cm
řezba ve dřevě

God the Father
height 110 cm
carved wood

provenience / provenance: 
sbírka Dr. Zdeňka Macka / collection of 
Dr. Zdenek Macek

Vznášející se figura Boha Otce drží 
v levé ruce atribut zemské sféry, 
poukazující na boží vládu nad světem. 
Josef Jiří Jelínek byl český barokní 
sochař a řezbář, který tvořil ve 
stylu radikálního baroka. Patří 
mezi nejvýznamnější představitele 
kosmonoské dílny sochařů a řezbářů. 
Jeho díla se nachází převážně na 
Mladoboleslavsku a v Českém ráji. 
Sochařskému umění se Jelínek vyučil 
u svého otce, ale velký vliv na něj měl 
i jeho nevlastní starší bratr Martin. Dílna 
logicky reagovala na největší české 
barokní představitele Matyáše Bernarda 
Brauna a Ferdinanda Maxmiliána 
Brokoffa. Po několik desetiletí dílna 

produkovala kvalitní dřevěné i kamenné 
sochy a sousoší. Jelínkovy sochy 
bývají ponořeny v prudkých záhybech, 
těla jsou často prohnutá v bocích 
a v otevřené kompozici. Typická je 
pro něj právě bohatá práce s drapérií 
a pohybová nadsázka s velkým řasením 
látek.

80 000 CZK / 3 200 EUR
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53

Johann Heinrich Füssli 
(1741—1825)
připsáno 
attributed to

Král Lear a jeho dcera Cordelie
46 × 58 cm
olej na plátně

Lear Awakens to Find Cordelia 
Beside his Bed
46 × 58 cm
oil on canvas

120 000 CZK / 4 800 EUR

Ve Švýcarsku narozený Füssli patřil 
k jedněm z průkopníků fantastického 
malířství. Většinu svého života strávil 
v Anglii, kde se jeho tvorba těšila velké 
popularitě jak u jeho současníků, tak 
i u generace mladší, včetně Williama 
Blakea. Na konci 19.století se jeho 
obrazy staly inspirací pro symbolisty 
a ve století dvacátém se k jeho odkazu 
hlásili expresionisté a surrealisté. 
Identická scéna ze Shakespearovy 
divadelní hry Král Lear je na mezzotintě 
Johna Raphaela Smitha z roku 1784, 

popsané a vyobrazené v publikaci Prints 
and Engraved Illustrations By and After 
Henry Fuseli od autora D.H.Weinglasse, 
publikované nakladatelstvím Scolar 
Press, University of Cambridge roce 
1994, str.75, obr 72. V knize je uvedeno, 
že předlohou pro tuto grafiku byl 
ztracený Fussliho obraz stejného jména.
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54

Martin Johann Schmidt 
(1718—1801) 
připsáno 
attributed to

Portrét starce
37,5 × 31,5 cm
olej na plátně 

Portrait of an Old Man
37.5 × 31.5 cm
oil on canvas

55

Česká škola 
(18. století)

Portrét muže
52 × 45,5 cm
olej na plátně

Czech School
(18th century) 

Portrait of a Man
52 × 45.5 cm
oil on canvas

50 000 CZK / 2 000 EUR

65 000 CZK / 2 600 EUR
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56

Gabriele Bella 
(1730—1799)

Piazzetta s pohledem na 
knihovnu a Canal Grande 
68 × 84 cm 
ca 1790 
olej na plátně

Piazzetta With a View of the 
Library and the Grand Canal
68 × 84 cm 
c. 1790 
oil on canvas

znalecký posudek / expertise: 
Prof. Dr. Dario Succi, Neapol

Námětem obrazu je část náměstí 
sv. Marka se sloupem sv. Theodora 
na začátku vodního kanálu směřujícímu 
ke knihovně a bazilice Santa Marie della 
Salute. 
 Gabriele Bella je známý především 
díky zobrazovaní svého rodného města 
v době různých oficiálních a církevních 
oslav, které se pořádaly v průběhu 
celého roku a zahrnovaly všechny třídy 
obyvatelstva a přitahovaly i četný počet 
cizinců. Jeho sláva je spojena hlavně 
se sbírkou 67 obrazů, která je dnes 
uložena v Pinacoteca della Fondazione 
Scientifica Querini Stampalia 
v Benátkách. Vzdělaný učenec Andrea 
Querini zadal okolo roku 1779 tomuto 

umělci realizaci série vyobrazení 
svátků a důležitých ceremonií, které 
měly být umístěny v rezidenci Santi 
Quaranta v Trevisu. Dle soupisů Querini 
vlastnil až 95 pláten od tohoto malíře. 
Prezentovaná veduta ukazuje Gabriela 
Bellu jako schopného malíře pracujícího 
s živou paletou barev, který popisuje 
život v Benátkách ke konci 18. století, 
kdy již republika mířila k neúprosnému 
poklesu.

200 000 Kč / 8 000 EUR
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57

Vídeňská škola 
(19. století)

Viennese School
(19th century)

Mytologická scéna 
61 × 155 cm
olej na plátně

Mythological Scene
61 × 155 cm
oil on canvas

58

Vídeňská škola 
(19. století)

Viennese School
(19th century)

Mytologická scéna 
61 × 155 cm
olej na plátně

Mythological Scene
61 × 155 cm
oil on canvas

100 000 CZK / 4 000 EUR

100 000 CZK / 4 000 EUR
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59

Antonio Canova 
(1757—1822)
dílna, připsáno 
workshop, attributed to

Pár ležících lvů
délka: 73 cm
ca 1790—1795
mramor

Pair of Reclining Lions
length: 73 cm
c. 1790—1795
marble

znalecký posudek / expertise: 
Dr. Alessandro Delpriori, 
University of Florence

Dvě mramorové sochy představují ležící 
lvi, přičemž jeden z nich má zavřené 
oči a hlavu položenou na předních 
tlapách, oproti tomu druhý lev má oči 
a tlamu mírně pootevřenou. Obě sochy 
jsou detailně a kvalitně zpracované, 
Provedení lze porovnat s plastikami, 
které Antonio Canova vytvořil pro 
pomník Klementa XIII. Rezzonica 
v Bazilice svatého Petra ve Vatikánu. 
Je otázka, zda nemohly sochy být 
variantami nebo kopiemi těch z Říma. 
Autor pravděpodobně pochází z úzkého 
kruhu umělcovy dílny.

380 000 CZK / 15 200 EUR
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60

Josef Matěj Navrátil 
(1798—1865)

Loď na jezeře
20 × 26 cm 
kvaš na kartonu 

Lake Scene With Boats
20 × 26 cm 
gouache on cardboard

Josef Matěj Navrátil se vyučil nejprve 
u svého otce jako malíř pokojů a poté, 
co vystudoval pražskou Akademii, 
stal se z něj malíř-dekoratér. Navštívil 
Švýcarsko, Belgii, Francii, Itálii 
a Německo. Pravidelně se navracel 
do Alp, které ho inspirovaly k mnohým 
realizacím. Některé nástěnné malby 
z tohoto raného období bychom nalezli 
například na Pražském hradě nebo 
Poštovním muzeu, mimo Prahu pak 
na zámku v Liběchově, Ploskovicích, 
Zákupech a Jirnech. V roce 1850 
se Navrátil stal předsedou Jednoty 
výtvarných umělců. O několik let 
později na následky cévní mozkové 
příhody ochrnul, díky čemuž musel 
opustit aktivní uměleckou scénu a dožil 
v chudobě. Po smrti upadl v zapomnění 
a znovu objeven byl až roku 1909 na 
souborné výstavě v Rudolfinu. 

 Navrátil je znám především díky svým 
krajinám, zátiším, figurálním malbám 
a skicám k těmto námětům. Ve svých 
malbách kladl důraz na světelnost 
a vystižení atmosféry. Barevná paleta 
je plná života a nánosy místy pastózní. 
V jeho tvorbě se mísí různé styly, v práci 
s barvou navazuje na pastelové rokoko, 
ale v mnohých skicách se dostal až na 
pokraj impresionismu. Námětem tohoto 
obrazu je horská krajina s vodní hladinou 
a rybáři pri práci. Barevnost je jednotná 
a harmonizující. Pozadí je provedeno 
rychlými nenásilnými tahy, které dávají 
vyniknout ústřednímu motivu, obzvláště 
je pak zdůrezněno bíle provedení 
plachet. 
 Obraz je signováno v pravém dolním 
rohu. Obdobná kvašová kresba ve 
stejném formátu je ve sbírce Moravské 
galerie v Brně.

150 000 CZK / 6 000 EUR
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62

Dirk Langendijk 
(1748—1805)

Odjezd Viléma V. 
Oranžského do Anglie 
66 × 78 cm
kresba na papíře

The Departure of William V., 
Prince of Orange, For England
66 × 78 cm
drawing on paper

Obdobné kresby se stejným námětem 
z roku 1798, případně přípravné 
studie jsou ve sbírce Rijksmusea 
v Amsterdamu.

61

Italská škola 
(18. století)

Hospodská scéna
104 × 140 cm
olej na plátně

Italian School
(18th century)

Tavern Scene
104 × 140 cm
oil on canvas

80 000 CZK / 3 200 EUR

100 000 CZK / 4 000 EUR
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SBÍRKA DR. ZDEŇKA MACKA

Gustave Moreau Tematické pole působnosti tohoto 
umělce bylo široké, avšak inspiraci 
nacházel hlavně v různých legendách 
a bájích. Jeho obrazy působí magicky, 
jsou charakteristické lehkými rychlými 
tahy štětce a osobitou barevností. 
Malby mívají někdy až skicovitý 
charakter a hlavní výjevy bývají umístěny 
vertikálně na středovou osu. Z počátku 
nebyla jeho umělecká činnost příliš 
uznávaná, ale v závěru svého života 
dokonce působil na konzervativní École 

des Beaux-Arts, kde mimo jiné vyučoval 
i modernisty Matisse a Rouaulta.
Všechny čtyři následující položky byly 
ve sbírkách Památníku národního 
písemnictví označeny jako autentická 
díla francouzského malíře Gustava 
Moreaua.

Dr. Zdeněk Macek (1905—1987) byl 
sběratel, malíř, sochař, básník, novinář 
a archeolog. Poté, co absolvoval 
arcibiskupské gymnázium v Praze, 
odešel do Paříže a stal se z něj 
novinářský dopisovatel do kulturních 
a společenských časopisů v Praze. 
Díky tomu byl zván na různé kulturní 
a společenské akce, kam si sebou 
brával jako doprovod stipendisty 
z Čech a seznamoval je zde s místními 
umělci. Zdeněk Macek za svůj život 
vytvořil rozsáhlou soukromou sbírku, 
jejíž základ byl tvořený dary od 
samotných umělců. Nashromáždil tak 
mimo jiné i množství unikátů jako jsou 

antická torza, římské sarkofágy, šperky 
Kateřiny Veliké, stříbrnou stolní výbavu 
carského dvora, obrazy Salvadora 
Dalího, Pabla Picassa a mnoho dalších 
sběratelsky významných dokladů naší 
civilizace. Působil také jako poradce 
při obchodu s uměním. Přirozeně 
se pohyboval na velkých světových 
aukcích a osobně se zúčastnil několika 
archeologických vykopávek. Po válce 
se sám věnoval tvůrčí činnosti a sám se 
stal za aktivním malířem a sochařem. 
Jeho sbírka patřila ve své době 
k nejvýznamnějším u nás.

Sbírka Dr. Zdeňka Macka
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63

Gustave Moreau 
(1826—1898) 
připsáno 
attributed to

Adam a Eva
55 × 38 cm 
olej na plátně

Adam and Eve
55 × 38 cm 
oil on canvas

provenience / provenance:
Dr. Zdeněk Macek

 Ústředním motivem je dvojice postav 
pro autora typicky umístěna na 
středové vertikální ose. V pozadí se tyčí 
tmavý košatý strom s ovocnými plody. 
Bytost s narůžovělými andělskými křídly, 
která se z tohoto stromu vynořuje, 
nabízí nahé Evě utržené jablko. Scéna 
je výrazně ozářena a působí kontrastně 
s tmavými okolními prvky včetně spícího 
Adama. Výjev díky těmto kontrastům 
světla a tmy společně s barevným 
nebem a pohořím působí tajemně 
a mysticky. 

 Obraz je zasazen do mahagonového 
rámu, který je lemován sametovou 
renesanční látkou ve smaragdové barvě 
ve skříni z leštěného ořechového dřeva 
a proskleným čelem. Autorem rámu je 
arch. Bollett Natanson (Paříž 1931).

100 000 CZK / 4 000 EUR
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64

Gustave Moreau 
(1826—1898) 
připsáno 
attributed to

Mytologická scéna
41 × 33 cm
olej na plátně

Mythological Scene
41 × 33 cm
oil on canvas

provenience / provenance:
Dr. Zdeněk Macek

Ústřední postavou je Faethón ve 
zlatém voze, který je zapřažen za dva 
bělouše připravené ke vzletu. Tři ženy, 
které k nám stojí zády, jsou zahalené 
ve světlém šatu a pravděpodobně 
se s mladíkem loučí. Tři další ženské 
postavy v barevném šatu, jsou již na 
odchodu. Celá scéna se odehrává 
v hornaté, blíže nespecifikované krajině. 
Barevnost je postavena na kontrastech 
jednotlivých částí malby. Umělec používá 
krátké lehké tahy štětce, malba působí 
skicovitým pastózním dojmem, přičemž 
je někdy naznačena pouze liniemi, 
případně akcentována většími barevnými 
plochami.
 

 Obraz je zasazen v palisandrovém 
rámu, který je lemován sametem 
červené barvy ve skříni z leštěného 
palisandrového dřeva s proskleným 
čelem. Autorem rámu je arch. Bollett 
Natanson (Paříž 1931). Na zadní straně 
obrazu se nalézá štítek Národní galerie 
v Praze z výstavy Francouzského umění 
19. a 20. století (Bělehrad 1971), kde 
byl prezentován jako autentická práce 
Moreaua.

100 000 CZK / 4 000 EUR
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65

Gustave Moreau 
(1826—1898) 
připsáno 
attributed to

Figurální scéna
37 × 54 cm
olej na plátně

Figural Scene
37 × 54 cm
oil on canvas

provenience / provenance:
Dr. Zdeněk Macek

Malba představuje skupinu ženských 
figur tvořících pyramidální kompozici na 
středové ose obrazu. Scéna je umístěna 
do blíže neurčené, nehostinné krajiny. 
Ženy zde truchlí a zoufale se objímají. 
Barevná paleta není tak výrazná jako 
u předchozích vyobrazení, nicméně 
je i přesto opět bělostný šat figur ve 
výrazném kontrastu se zemitými barvami 
použitými na pozadí. Je možné, že se 
jedná o přípravnou studii k většímu 
výjevu.

 Obraz je rámován v černé liště, 
která je po obou stranách vroubená 
plátkovým zlatem. Zlacené lišty jsou 
připevněny na ebenový rám. Autorem 
rámu je arch. Bollett Natanson (Paříž 
1931).

100 000 CZK / 4 000 EUR
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66

Gustave Moreau 
(1826—1898) 
připsáno 
attributed to

Mytologická scéna
33 × 41 cm
olej na plátně 

Mythological Scene
33 × 41 cm
oil on canvas

provenience / provenance:
Dr. Zdeněk Macek

Výjev je zasazen do otevřené krajiny 
s ruinami antického chrámu. Barevnost 
je neutrální, vyvedena v hnědavých 
a šedých tónech na kterých o to více 
vyniká hlavní motiv obrazu. Jedná se 
o mladou, spoře oděnou ženu, částečně 
zahalenou svými rozevlátými vlasy 
a barevným hávem. Postava se urputně 
drží mladého anděla, který na ni shlíží 
z vrchu s výrazným odmítavým gestem. 
Malba je dynamická, tvořena rychlými 
tahy až skicovitého charakteru a hlavní 
výjev je opět typicky umístěn vertikálně 
na středovou osu.

 Obraz je zasazen do mahagonového 
rámu, který je lemován sametovou 
renesanční látkou ve smaragdové barvě 
ve skříni z leštěného ořechového dřeva 
a proskleným čelem. Autorem rámu je 
arch. Bollett Natanson (Paříž 1931). Na 
zadní straně rámu je razítko Památníku 
národního písemnictví.

100 000 CZK / 4 000 EUR
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67

Giovanni Paolo Pannini 
(1691—1765) 
následovník 
follower of

Apoteóza archeologie
140 × 160 cm
olej na plátně

Apotheosis of Archaeology
140 × 160 cm
oil on canvas

provenience / provenance:
Dr. Zdeněk Macek

Giovanni Paolo Pannini byl italský malíř 
a architekt, dlouhodobě spjatý s Francií 
a Francouzskou akademií v Římě. Jeho 
významné obrazy s náměty slavností, 
které svého času pořádal kardinál de 
Polignac se nachází v Louvru a Dublinu. 
Výrazným způsobem umělecky ovlivnil 
Canaletta a Piranesiho. Mezi jeho 
oblíbená témata patřily také římské 
ruiny. 
 Na nabízeném obraze je fantazijní 
kompozice složená z různých 
historických atributů a antické relikty 
prorůstá divoká květena v odkazu na 
neúprosné plynutí času a zmaru. 

Geometrická architektura jako 
pozůstatek lidské společnosti je zde 
v kontrastu s organickou přírodou, 
která vyniká na pozadí namodralého 
nebe. 

80 000 CZK / 3 200 EUR
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68

Eduard Veith 
(1856—1925)

Mytologická scéna
135 × 80 cm
olej na plátně 

Mythological scene
135 × 80 cm
oil on canvas

Tento český umělec se soustředil na 
malbu figurálních obrazů, podobizen, 
divadelních opon a jevištních scén. 
Nejdříve se u svého otce vyučil malířem 
pokojů, později studoval na vídeňské 
Škole uměleckých řemesel rakouského 
muzea. Podnikl několik zahraničních 
cest, převážně do Itálie, Belgie a Tunisu. 
Byl také členem vídeňského Domu 
umělců a roku 1896 byl oceněn zlatou 
medaili na mezinárodní výstavě umění  
v Berlíně. Jeho nástropní obrazy bychom  
se nachází například ve Státní opeře 
v Praze, v Rudolfinu, ale také v divadlech 

v Ostravě, Brně, Berlíně, Vídni či 
Hofburgu. Mnohá plátna zpracoval také 
pro své rodné město Nový Jičín. Jeho 
styl lze označit jako neorokoko. Navázal 
na symbolickou tradici Hanse Makarta 
a Anselma Feuerbacha. Pracoval 
olejem, pastelem ale i tužkou. Patří do 
generace realistických malířů konce. 
19. století, kteří své zakázky zhotovovali 
převážně na společenskou objednávku 
od kulturních institucí, případně 
soukromých osob.

130 000 CZK / 5 200 EUR
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69

Eduard Veith 
(1856—1925)

Fiammetta
65 × 49 cm
olej na plátně

Fiammetta
65 × 49 cm
oil on canvas

65 000 CZK / 2 600 EUR

70

Eduard Veith 
(1856—1925)

Portrét šlechtičny
150 × 121 cm
olej na plátně

Portrait of a Noblewoman
150 × 121 cm
oil on canvas

130 000 / 5 200 EUR
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72

Elias Pieter Van Bommel 
(1819—1890)

Holandská přímořská krajina
25 × 44 cm
olej na dřevě

Dutch Seascape
25 × 44 cm
oil on panel

71

Elias Pieter Van Bommel 
(1819—1890)

Holandská přímořská krajina 
25 × 44 cm
olej na dřevě

Dutch Seascape
25 × 44 cm
oil on panel

73

Elias Pieter Van Bommel 
(1819—1890)

Město na řece
25 × 44 cm
olej na plátně

Town on a River
25 × 44 cm
oil on canvas

50 000 CZK / 2 000 EUR

50 000 CZK / 2 000 EUR

50 000 CZK / 2 000 EUR
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74

Andreas Achenbach 
(1815—1910)

Návrat z rybolovu
57 × 66 cm
olej na plátně

Return of the Fishermen
57 × 66 cm
oil on canvas

Andreas Achenbach byl německý 
krajinář období romantismu a spolu 
s bratrem byli přezdívání jako Alfa 
a Omega krajinářské malby.
 Již ve svých dvanácti letech nastoupil 
na uměleckou akademii v Düsseldorfu 
u Wilhelma von Schadow a na výstavě, 
kterou právě tento umělec v roce 
1829 spolupořádal, Achenbach již 
ve svých čtrnácti letech prodal svůj 
první obraz. Se svým otcem podnikl 
rozsáhlou studijní cestu po Evropě, 
přičemž navštívil například Rotterdam, 
Scheveningen, Amsterdam a Rigu. 
Seznámil se zde důkladně s holandskými 
a vlámskými malíři a nejvíce na něj 
zapůsobily obrazy Jacoba van Ruisdaela. 
Bývá řazen do takzvané düsseldorfské 
malířské školy, která byla navázána 
na Düsseldorfskou akademii ve 

30. a 40. letech. Autoři řazení do 
této školy se soustředili převážně na 
krajinomalbu a jejich styl bývá označován 
také jako nazarénsko—romantický. 
Vyznávali plenérovou malbu a tlumené 
barvy. Mezi přední členy lze kromě 
Andrease Achenbacha řadit také jeho 
bratra Oswalda, Karl Friedrich Lessinga 
a další. V druhé polovině 19. století 
se škola začala ubírat jiným směrem 
a soustředila se i na nástěnné malby, 
historické kompozice a realistické 
žánrové malby. Škola měla následně 
zásadní vliv na Hudson River School.

150 000 CZK / 6 000 EUR 



80 UMĚNÍ STARÝCH MISTRŮ 16. — 19. ST.
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75

Elias Pieter Van Bommel 
(1819—1890)

Staroměstské náměstí v Praze
101 × 143 cm
signováno, datováno 1856
olej na plátně

Old Town Square in Prague
101 × 143 cm
signed, dated 1856
oil on canvas

provenience / provenance: 
soukromá sbírka, Amsterdam /
private collection, Amsterdam

Elias Pieter van Bommel studoval 
na Rijksacademie v Amsterdamu 
a z počátku byl ovlivněn krajinářem 
Andriesem Rothem. Později se zaměřil 
na zobrazování různých pohledů na 
město a postupně se vypracoval 
na jednoho z nejvýznamnějších 
holandských malířů tohoto žánru 
spolu s Cornelisem Springerem, 
Willemem Koekkoekem a Adrianem 
Eversenem. Jeho malby jsou rafinované 
a plné života. Mají také historickou 
hodnotu díky autorově smyslu pro 
detail a podrobnému zobrazovaní 
daných měst. Během svého života 
často cestoval po Francii, Belgii, Itálii, 
Německu a Maďarsku, až se nakonec 
usadil ve Vídni.

 Nabízený obraz patří bezpochyby 
k jeho vrcholným dílům. Jediný 
jeho obraz srovnatelné velikosti 
a datace se dražil v roce 2002 
v Sotheby‘s v Amsterdamu a zobrazoval 
pohled na Rotterdam. Obraz je 
v původním bohatém zlaceném rámu.

950 000 CZK / 38 000 EUR
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76

Remigius Adrianus Van Haanen 
(1812—1894)

Čtyři krajinomalby
21 × 26,5 cm
olej na plátně 

Four Landscape Painting
21 × 26.5 cm
oil on canvas

100 000 CZK / 4 000 EUR
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77

Franz Von Defregger 
(1835—1921)

Portrét muže
66 × 47 cm
olej na plátně 

Portrait of a Man
66 × 47 cm
oil on canvas

Franz von Defregger byl rakouský malíř 
zaměřující se převážně na portréty 
a žánrové a historické malby. Vyučil 
se na odborné škole Michaela Stolze 
v Innsbrucku a potom absolvoval 
přípravnou třídu v Královské škole umění 
a řemesel u Hermanna Dycka. Ve studiích 
pokračoval na Královské akademii 
v ateliéru malby Hermanna Anschütze, 
na École des beaux—arts a v Mnichově 
u Karla Theodora von Pilota. Jeho díla 
byla často reprodukována v časopisech 
a jeho vila byla centrem bujarého 
společenského života. Král Ludvík II. 
ho roku 1878 jmenoval profesorem 
historické malby na mnichovské Akademii. 
Stal se z něj jeden z nejznámějších 
žánrových malířů mnichovské školy.

200 000 Kč / 8 000 EUR

78

Oscar Rex 
(1857—1929)

Nábor do armády
44 × 81 cm
olej na dřevě 

Army Recruitment
44 × 81 cm
oil on panel

75 000 CZK / 3 000 EUR
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80

Carl I Jutz 
(1838—1916)

Kachní rodina v trávě
44 × 59 cm
olej na plátně

Ducks in the Grass
44 × 59 cm
oil on canvas

79

Carl Henrik Boegh 
(1827—1893)

Návrat z pastvy
38,5 × 29 cm
olej na plátně

Herding in the Sheep 
and Cattle
38.5 × 29 cm
oil on canvas

50 000 Kč

50 000 CZK / 2 000 EUR



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 
prodeje“ nebo „Smlouva“), uzavřené mezi 
Galerií Arcimboldo a subjektem, který 
má zájem na zprostředkování aukce 
a prodeje Nabízených předmětů (dále jen 
„Prodávající“). Galerie Arcimboldo jedná 
na základě Smlouvy jako prostředník 
mezi Prodávajícím a zákazníky Galerie 
Arcimboldo a dalšími zaregistrovanými 
a schválenými osobami, které mají zájem 
předměty nabízené Prodávajícím v aukci 
vydražit a získat tak do vlastnictví (dále 
jen „Dražitel“) a je pověřena Prodávajícím 
k inkasu kupní ceny, aukční přirážky a DPH.

II. Garance

1.  Prodávající prohlašuje, že je jediným 
vlastníkem jím nabízených předmětů, že 
na těchto neváznou žádné právní vady ani 
nejsou zatíženy žádným břemenem a že 
není jakkoliv omezen v právu s nabízenými 
předměty nakládat a převést jejich 
vlastnictví.

2. Dražitel potvrzuje, že měl možnost se 
se všemi Nabízenými předměty seznámit 
před aukcí a ověřit si jejich stav, stáří, 
velikost, opravy atd. Informace poskytované 
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.

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 

AUKČNÍ ŘÁD



Vydražitel složil zálohu dle čl. III. odst. 6 
tohoto Aukčního řádu, započítá se tato 
záloha na úhradu Celkové dlužné částky 
a případných dalších závazků Vydražitele 
za Galerii Arcimboldo. V případě, že 
Vydražitel v rozporu s tímto Aukčním 
řádem nezaplatí z jakéhokoli důvodu 
Celkovou dlužnou částku, může Galerie 
Arcimboldo neprodleně od prodeje 
odstoupit s účinky ke dni odstoupení 
a v takovém případě vzniká Galerii 
Arcimboldo nárok na úhradu smluvní 
pokuty ve výši odpovídající složené 
záloze. Nárok na náhradu nákladů aukce, 
ve které byl Dražený předmět nabízen, 
vzniklé škody či ušlého zisku Galerie 
Arcimboldo v plné výši tímto zůstává 
nedotčen.

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 25 % 
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 prodejního dokladu, pokud 
není písemně dohodnuto jinak. V případě, 
že je Dražitel v prodlení s úhradou 
Celkové dlužné částky, náleží Galerii 

Arcimboldo smluvní pokuta ve výši ve výši 
0,05 % z Celkové dlužné částky denně.

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

7. Uskladnění vydražených a zaplacených 
předmětů je bezplatné po dobu 10 dní 
ode dne vydražení, pokud není sjednáno 
jinak. Po uplynutí této doby je Dražiteli 
účtováno skladné ve výši 200 Kč denně.

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

V. Vývoz do zahraničí

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

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, Prodávající 
a Vydražitel či jejich zástupci souhlasí 
s tím, že k urovnání všech případných 
sporů s těmito spojenými jsou příslušné 
soudy České republiky místně a věcně 
příslušné dle sídla Galerie Arcimboldo.



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 determined minimum bid amounts:

a) CZK 500 if the current auction price  
is less than CZK 10.000;

b) CZK 1,000 if the current auction  
price is minimum CZK 10,000 but less than  
CZK 50,000;

c) CZK 5,000 if the current auction price 
is minimum CZK 50,000 but less than  
CZK 100,000;

d) CZK 10,000 if the current auction price 
is minimum CZK 100,000, but less than  
CZK 500,000;

AUCTION TERMS 
AND CONDITIONS



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.

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 
25 % 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.



MÍSTO A DATUM / PLACE AND DATE PODPIS / SIGNATURE

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

LIMITNÍ LÍSTEK / ABSENTEE BID FORM

DRAŽBA PO TELEFONU / TELEPHONE BID FORM

SWIFT

PLNÁ MOC / BID FORM

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

Jméno a příjmení 
First name and last name

ZMOCNITEL
ASSIGNOR

Klientské číslo
Client number

Ulice
Street

PSČ
Postal code

Země
Country

Č. OP / č. pasu
ID card / Passport no.

Datumn narození
Date of birth

Telefon
Phone number

BANKOVNÍ INFORMACE
BANK DETAILS

Adresa banky
Bank address

Název banky
Name of bank

Číslo účtu
Accound number

NABÍDKA / BIDS
Číslo položky / Lot Předmět dražby / Lot description Limitní cena v Kč* / Top limit in CZK*

IBAN

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 
conditions of bidding, including the Auction 
Terms and Conditions, and unreservedly 
endorses them. The Assignor understands 
that the Proxy bidder is authorized to 
appoint a representative for themselves. 
If the Proxy bidder shall appoint more 
representatives, the Assignor agrees with 
the fact that each shall act separately.



Andreas Achenbach
Gabriele Bella
Pietro Bellotti
Antonio Bellucci
Benátská škola 
Bartolomeo Bimbi
Carl Henrik Boegh
Elias Pieter Van Bommel
Jan II. Brueghel
Antonio Canova (dílna)

Caravaggista 
Pauwels Casteels
Giacomo Cavedone
Joannes Cordua
Giovanni Crivelli (připsáno)

Aelbert Jacobsz Cuyp (připsáno)

Česká škola 
Franz Von Defregger
Abraham Van Diepenbeeck (připsáno)

Paolo Farinati (připsáno)

Florentská škola
Luca Forte
Marcantonio Franceschini
Francouzská škola
Francouzská škola
Johann Heinrich Füssli
Francesco Guardi
Remigius Adrianus van Haanen 
Holandská škola 
Italská škola 
Italská škola
Italská škola 
Josef Jiří Jelínek (dílna)

Carl I. Jutz
Dirk Langendijk
Claude Corneille De Lyon (následovník)

Alessandro Magnasco 
Karel van Mander 
Gustave Moreau (připsáno)

Josef Matěj Navrátil
Německá škola 
Giovanni Paolo Pannini (následovník)

Domenico Cresti Il Passignano (připsáno)

Giovanni Battista II Pittoni (připsáno)

Pražská škola
Luca Ferrari Da Reggio
Oscar Rex
Jacob I. Savery
Martin Johann Schmidt (připsáno)

Hans Christoph Schürer (připsáno)

Pieter Snyers
Andrea Vaccaro
Gillis van Valckenborch
Martin Van Valckenborch
Eduard Veith
Vlámská škola / Flemish school 
Giovanni Battista Viola (připsáno)

Vídeňská škola / Viennese school
Pieter Van Der Werff 
Joseph II Winterhalter (připsáno)

Jacopo Zucchi

1815—1910
1730–1799
1627—1700
1654–1726
17. století 
1648—1725
1827—1893
1819—1890
1601—1678
1757—1822
17. století
činný 1649—1677
1557—1660
c. 1630—1702
1680/90—1760 
1620—1691
18. století 
1835—1921
1596—1675
1524—1606
17. století
c. 1610 — c. 1680
1648—1729
16. století 
17. století
1741—1825
1712–1793
1812—1894
17. století
16. století
17. století
18. století 
1697—1776
1838—1916
1748—1805
1510 — c. 1574
c. 1667—1749
1548—1606 
1826—1898
1798—1865
16. století 
(1691—1765)
(1558—1638)
1687—1767
18. století 
1605—1654
1857—1929
1565—1602/03
1718—1801
c. 1590—1622
1681—1752
1598/1604—1670
c. 1570—1622
1535—1612
1856—1925
17. století 
1576—1662
19. století 
1665—1722
1743—1809
c. 1540/42 — 1589/96

74
56
18
26
31
48
79
71, 72, 73
14
59
45
29
12
22
33
21
55
77
9
2
35
17
27
19
44
53
40
76
6, 32, 41, 47
38
24, 36, 42, 46
61
52
80
62
50
25
4
63, 64, 65, 66
60
20
67
8
28
23
15
78
11
54
7
30
16
13
34
68, 69, 70
37
10
57, 58
43
51
3

79
61
25
34
39
55
84
78
20
64
53
37
18
28
41
27
60
83
13
5
43
24
35
26
52
59
48
82
11, 40, 50, 54
46
31, 44, 51, 54
68
58
84
68
56
33
8
70, 72, 73, 74
67
26
75
13
36
31
21
83
15
60
12
38
23
19
42
76, 77
45
14
63
52
57
7
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