


MALO MORGEN:
MALA PRODAJNA RAZSTAVA JAKŠETOVIH DEL

Letošnji slovenski predstavnik na beneškem bienalu se predstavlja tudi v prostorih 
Antike Carniole. Marko Jakše, rojen 1959, je s svojimi barvno intenzivnimi deli 
močno prisoten tako v Sloveniji kot v tujini; manj je navzoč kot umetniška perso-
na, kot figura umetnika. Umaknjen stran od razgretega betona, stran od hektične-
ga vrveža, v samoti zelenih gričev ustvarja lastni vrvež: nadnaravne, fantazijske in 
groteskne prikazni ter pokrajine, distorzirane figure in horror vacui kompozicije. 
Večje formate njegovega sveta lahko še par mesecev opazujete v Benetkah, manjša 
– a zato nič manj fascinantna – dela pa so na ogled na prodajni razstavi pri nas na 
Trubarjevi 9. Lepo vabljeni!



Trubarjeva 9, Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 231 63 97
E- mail: antikacarniola@siol.net
Spletna stran: www.antikacarniola.com
FB: www.facebook.com/CarniolaAntiqua
IG: carniola_antiqua

Poletni delovni čas za ogled in prevzem predmetov: 

ANTIKA CARNIOLA, 1989 D. O. O.

PON: 10:00 - 14:00
TOR: 10:00 - 14:00
SRE: 10:00 - 13:00 in 14:00- 17:00
ČET: 10:00 - 14:00
PET: 10:00 - 14:00
SOB: 10:00 - 13:00

Prodajni katalog je dostopen tudi na: www.antikacarniola.com.

Priprava kataloga: Jaka Prijatelj, Neža Lukančič

Oblikovanje: Ambrož Remškar

Za prejemanje mesečnih obvestil in prodajnih
novosti, nam pišite na antikacarniola@siol.net.

Veseli vas bomo!



1. Katalog je izdan v elektronski obliki in je dostopen na naši spletni strani. Tam je objavljenega tudi 
več slikovnega gradiva.

2. Izdajatelj ne odgovarja za napake v katalogu.

3. Sprejemanje ponudb:

Predmet prodaje je običajno na voljo le v enem izvodu. V primeru, da je za isti predmet več kupcev, bo 
ta prodan tistemu, ki je ponudbo za naročilo oddal prvi. Ponudbe sprejemamo na elektronski naslov in 
preko telefona znotraj delovnega časa.

4. Rezervacija predmetov:

Kataložne predmete je možno rezervirati za največ tri delovne dni. Po tem roku je predmet vrnjen v 
prosto prodajo.

5. Načini plačila in prevzemanje:

Predmete je možno plačati in prevzeti v naši trgovini znotraj delovnega časa oz. po dogovoru. V trgovini 
je možno plačevanje z gotovino, plačilnimi in kreditnimi karticami ter preko predračuna. 

6. Za vse spore, ki jih kupec in prodajalec ne moreta rešiti sporazumno, je pristojno sodišče Ljubljani.

SPLOŠNI POGOJI



Pokrajina ob plavem  
   
olje na karton kaširan na les, dim.: 41 x 
31 cm

 Ȥ 2.500,00 €

Avtoportret in mož z brado
   
olje na karton kaširan na les, dim.: 41 x 
31 cm

 Ȥ 2.500,00 €



Kokoš    
    
olje na ploščo, dim.: 30 x 30 cm

 Ȥ 1.900,00 €

Nove zastavice na Luni 
   
olje na platno, sig. na hrbtu, dim.: 40 x 
50 cm

 Ȥ 3.500,00 €



Živali    
   
olje na platno, dim.: 50 x 60 cm

 Ȥ 3.300,00 €

Svetla abstraktna 
pokrajina

olje na platno, dim.: 40 x 50 cm

 Ȥ 2.800,00 €



Akt 

olje na platno kaširano 
na les, dim.: 38 x 70 cm 
 

 Ȥ 2.600,00 €

Flora

Mohorje, 2022, olje na karton, dim.: 24 
x 31 cm

 Ȥ 1.300,00 €



Potreba / Zajci 

Mohorje, 2015, olje na les, dim.: 20 x 30 
cm   

 Ȥ 1.600,00 €

Transformacija libida 

Mohorje, 2022, barvna risba na papir, 
dim.: 14 x 18 cm

 Ȥ 950,00 €



Nos me srbi                         
                                                                             
mešana tehnika na les, dim.: 67 x 37 cm 
 

Bela golobica in drugo 

olje na les, dim.: 165 x 65 cm

 Ȥ 12.500,00 €



Sveti Boštjan                       
                                                                             
mešana tehnika na papir, dim.: 60 x 48 
cm 

 Ȥ 2.900,00 €

Pet prstov 

olje na les, dim.: 32 x 52 cm

 Ȥ 1.500,00 €



Hrošč na škuri                                                                                                   
                                                                    
mešana tehnika na les, Bled, 2006, dim.: 
51 x 36 cm

 Ȥ 4.000,00 €

Za več informacij nam pišite na 
 antikacarniola@siol.net.


