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2. Prijava na dražbo bo mogoča tudi uro pred začetkom dražbe.
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PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1 • Z udeležbo na javni dražbi vsak udeleženec izrecno pristaja
na ta pravila.
2 • Javno dražbo antikvarnih predmetov organizira Antika Carniola 1989 d.o.o., Trubarjeva 9 v Ljubljani (v nadaljnem besedilu
dražitelj).
3 • Dražitelj imenuje dražbeno komisijo in vodjo dražbe, ki je

tudi pooblaščeni izklicatelj (licitator). Vodja dražbe ima poslovno pooblastilo za pripravo in izvedbo dražbe in s tem povezano
sklepanje poslov. Njegove odločitve nadzoruje dražbena komisija.
4 • Dražitelj v razpisu javne dražbe določi datum, kraj in predmet
javne dražbe, čas pred njo za ogled dražbenih predmetov, izklicne
cene in druge podatke v zvezi z javno dražbo.

8 • Dražbeni predmet se šteje za izklican in prodan ter se izroči
tistemu udeležencu javne dražbe, ki v postopku dražbe ponudi
najvišjo kupnino in pod pogojem, da je to kupnino v celoti plačal
dražitelju.
9 • Kupec je dolžan plačati in prevzeti izklicane predmete takoj ali
najkasneje v sedmih dneh po zaključku javne dražbe na sedežu
dražitelja (Antika Carniola 1989 d.o.o., Trubarjeva 9, Ljubljana).
Dovoljena so običajna plačilna sredstva (gotovina, plačilne kartice). Pravne osebe plačajo na podlagi izstavljenega računa. Na
dan dražbe je plačilo mogoče le z gotovino. Če kupec zamudi
rok plačila, lahko dražitelj prosto razpolaga s
predmetom dražbe.

javne dražbe. Vsak udeleženec javne dražbe, na podlagi predložitve veljavnega osebnega dokumenta ob prijavi, dobi svojo številko, ki jo uporabi kot svojo označbo v dražbenem postopku.

10 • Zoper odločitve vodje dražbe je možen ugovor na dražbeno
komisijo. Rok za ugovor je takoj po zaključku dražbe, najkasneje
pa pol ure po tem dogodku. Dražbena komisija mora o ugovoru
odločiti v eni uri po prejemu ugovora, njena odločitev pa je v
okviru dražbenega postopka dokončna.

6 • Udeleženci javne dražbe imajo pravico in dolžnost, da pred

11 • Prodaje na javni dražbi ni mogoče izpodbijati iz naslova čez-

Odgovornost dražitelja za podatke v zvezi z dražbenimi predmeti
(v katalogih, vabilih ali drugih objavah) ter za stvarne in pravne
napake dražbenih predmetov je v celoti izključena.

12 • Kupec, ki ne izpolni svojih obveznosti, odškodninsko odgovorja dražitelju.

5 • Kolikor je mogoče, dražitelj skrbi za anonimnost udeležencev

dražbo na običajen način pregledajo dražbene predmete.

7 • Izklicne cene za družbene predmete so določene v evrih, z že

upoštevanim davkom na dodatno vrednost. Višina dviga cene pri
licitiranju je diskrecijska pravica vodje dražbe.

mernega prikrajšanja.

13 • Za pravna razmerja v zvezi z javno dražbo se uporabi pravo
Republike Slovenije, za vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

Antika Carniola, vale!

Vzpostavljanje umetnostnega trga je dolg proces. Pred osamosvojitvijo umetnostnega trga skorajda nismo imeli zaradi

zakonske ureditve področja dediščine. Nekaj galerij (Labirint, Ars, Mladinska knjiga, na koncu tudi Equrna) je v sedemdesetih in osemdesetih letih vendarle začelo postavljati osnove posredniškega trženja sodobne umetnosti. Institucionalna
dominacija področja je imela za posledico elitistično vrednotenje umetnin in rangiranje imen, vse ostalo je sramežljivo
ostajalo v podpultju. Prav tako pa se je v podpultju dogajal velik del menjave, zaradi česar je siva ekonomija ustvarjalcev
in kupcev onemogočala normalizacijo trgovine z umetninami. To, kar je uspelo urediti grafikom, namreč standardizirano
številčenje razmnoženih likovnih del, se v kiparstvu nikoli ni zgodilo. Tako pri odlitkih kiparskih del še danes nimamo
nikakršne orientacije glede tega, kdaj gre za originalno avtorsko delo (tudi pri odlitku), kdaj za “razmnoženec” (multiple) in
kdaj za čokoladni odlitek brezvestnih livarjev in pogoltnih lastnikov (pridevniki in samostalniki so zamenljivi ali združljivi).
Po osamosvojitvi je zavladal kaos. Jazbinškov zakon je ob nakupu poceni stanovanj naplavil veliko število umetnin, ne pa
prav veliko kvalitetnih del. V škripcih se je znašla predimenzionirana gradbena industrija, ki je skušala vnovčiti “kompenzacijske” trofeje previsoko ocenjenih pologov v obliki umetnin, kar je bilo pogosto predvsem v stanovanjski gradnji. Po
drugi plati je v pogojih denacionalizacije in privatizacije umetnostna centrifuga oprala veliko denarja. Konjunktura je podpirala prenapihnjene (po mojem prepričanju podvojene) cene, takšen razvoj pa je spodbujal tudi produkcijo ponaredkov in
vsakovrstne špekulacije, ki bi jih v normalnih pogojih označili kot poslovne goljufije. Po osamosvojitvi smo se znašli pred
neizprosnim dejstvom: umetnostna (in vsa kulturna) produkcija je bila prav tako predimenzionirana, kot je bila gradbena.
Potrošnjo je v prejšnjih časih vzdrževalo državno subvencioniranje produkcije. Pri tem pa je treba poudariti, da je manjkala
bistvena orientacijska točka za normalizacijo in delovanje umetnostnega trga: objavljene cene so določali sodno zapriseženi
cenilci, realizirane (dejanske) cene so ostale misterij. Tako so informacije ostajale samo v ozkem krogu povezanih, čeprav
konkurenčnih trgovcev. Sodni cenilci so si prisvojili tudi področje strokovne presoje, kar je povsem popačilo razmerja med
posameznimi dejavniki trga, skrajni primeri tega popačenja pa šele v zadnjem času dobivajo tudi sodne epiloge.
V tem kaosu skušnjav, priložnosti, pohlepa, nastopaštva se je znašel Jaka Prijatelj, ki je hitro uvidel, kaj je prava (in zakonita) dodana vrednost na umetnostnem trgu, ki jo je treba izvleči iz godlje sive ekonomije. V Antiki Carnioli so se namreč
začele cene normalizirati na verjetno najtrši, a najbolj zanesljiv način. Jaka Prijatelj je s sodelovanjem Roka Glavana začel
organizirati javne dražbe v kavarni Grand hotela Union. Dražbe smo sicer tu in tam videli že pred tem, na njih se je prodalo
izjemno malo, nekaterim so služile za samopromocijo, provokacijo in različne druge namene. Sezonske (adventne) avkcije
v Grand hotelu Union pa so bile drugačne zaradi daljnosežnega namena in trmoglavosti organizatorjev. Samo onadva vesta,
koliko od dosedanjih dražb je pokrilo stroške organizacije in ali je o pravem dobičku sploh vredno razpravljati. Obiskane so
bile dobro, (sramežljivih) dražiteljev je bilo nekoliko manj. Spraševali smo se na primer, zakaj pri pomembnih in primerno
dražjih umetninah le redko pride do dražitve. Ali se kupci bojijo pokazati denar in bi se o tem raje pogovarjali šepetaje, v
zaprtem prostoru in na štiri oči? Jasno je bilo, da je denimo pri Mušičevih delih nad vsem vedno visel oblak ponarejevalske kletve, da je pri Boljkovih bronih kupec zadržan zaradi nepooblaščenega odlivanja. Jaka Prijatelj je vztrajno nizal svoje
avkcije vsemu navkljub, včasih tiho obupaval, nekaj let krize je napravilo tudi cezuro v njegovi vrsti dražb, a to ni pomenilo
konca.
Danes rezultat morda še ni takšen, da bi lahko poplačal vse vložene napore. Premaknilo pa se je veliko. V stekleni omari
mojega delovnega kabineta na dosegu roke stojijo katalogi njegovih avkcij. Kadarkoli si je treba ustvariti predstavo o tržni
vrednosti nekega likovnega dela, roka najprej seže po njih. Tam so podatki o tem, po kakšni ceni se je kaj prodalo -- pa tudi,
za koliko se česa ni dalo iztržiti. Dragocenejšega orodja si ne morem zamisliti in ga nikjer drugje ne morem dobiti. Zato
cenim delo Jake Prijatelja, zato od srca čestitam ob jubileju Antike Carniole, zato si najbolj želim, da bi Jaka Prijatelj vztrajal
naprej, in zato nestrpno pričakujem njegove naslednje dražbe.

dr. Andrej Smrekar, muzejski svetnik
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Tri desetletja Carniole

K

o se je Jaka Prijatelj pred tridesetimi leti začel ukvarjati s prodajo starin in umetnin, si verjetno ni predstavljal, da bo
njegova Carniola Antiqua postala to, kar je danes – ne le običajna starinarna, ampak pravcata mestna posebnost s svojevrstno prepoznavnostjo in energijo. Poleg starin in umetnin najdemo v njeni nenehno spreminjajoči se ponudbi najrazličnejše
predmete in kopico drobnarij zelo širokega spektra tako v časovnem kot v cenovnem smislu. Ob likovnih delih slovenskih in
tujih klasikov so naprodaj tudi stvaritve sodobnih umetnikov, umetnoobrtni in oblikovalski izdelki iz različnih zgodovinskih
obdobij, ure, nakit, igrače, razglednice, plakati in drugi tiski iz nekdanje skupne države ter vse mogoče parafernalije iz časov
socializma – da ne naštevamo naprej... In za vsako področje, za vsako zvrst se najdejo zbiralci, ljubitelji in poznavalci, čeprav
je včasih treba kar dolgo čakati, da pridejo pravi.
Carniola je z leti postala priljubljena referenčna točka, kjer se srečujejo umetnostni zgodovinarji, muzejski kustosi, kritiki,
ustvarjalci in strokovnjaki niza drugih profilov, prijatelji in znanci, krešejo se mnenja, izmenjujejo izkušnje, preverjajo se
atribucije, toda kljub vsej pestrosti dogajanja, prihodov in odhodov obiskovalcev ostaja vzdušje na poseben način intimno,
diskretno in zaupno. S profesionalno korektnostjo in z občutkom, kdaj je treba postaviti stvari na pravo mesto, sta se vzpostavila ugled in spoštovanje, ki ju stranke znajo prepoznati in ceniti.
Jaka Prijatelj je navdušen fotografski kronist utripa ljubljanskih ulic in mestne grafitarske scene ter vedno zanimiv sogovornik. Pripravljen je deliti bogate izkušnje, ki si jih je pridobil na svojem delovnem mestu, njegovi pogledi so velikokrat nekonvencionalni in zna se tudi razjeziti, če se s kom ali s čim ne strinja. Zanima ga marsikaj, tudi zadeve, ki niso v neposredni
zvezi z njegovo osnovno dejavnostjo, v komunikaciji je neposreden, odkrit, prostodušno pove, kaj ga moti, posebno piker
je do institucij in oblastnih struktur, kot pozoren opazovalec in dober poslušalec si zna ustvariti lastno mnenje in ga tudi
vehementno zagovarjati. Toda brez neskončne radovednosti in trdnih (a ne togih) stališč ne bi mogel vsa ta leta vztrajati
v poklicu, o katerem imajo mnogi v slovenskem okolju še vedno veliko pomislekov in zadržkov, ker se jim zdi trgovanje z
umetninami in starinami a priori sumljivo in netransparentno. A prav tu je Carniola Antiqua naredila pomemben korak,
ko je začela prirejati javne dražbe, na katerih se pogosto potrdi dejanska vrednost posameznega predmeta in razkrijejo
utvare špekulantov s sivega trga. Avkcije so nesporno izstopajoč dejavnik njene istovetnosti, skrbno pripravljene in dobro
obiskane, v primerjavi s podobnimi dogodki drugih organizatorjev pa večinoma prodajno dokaj uspešne. Drugače povedano, ekipa Carniole je imela vizijo, ki je pred njo na Slovenskem ni uresničil nihče drug – vsaj v takšni obliki ne. Za to sta bila
potrebna ambicioznost in trdo delo, ki se zdaj obrestuje.
Okrogla obletnica ni čas za počivanje na lovorikah, ampak spodbuda za nadaljevanje začrtane poti. Jaka in Carniola gresta
naprej, novim izzivom in novim srečevanjem naproti, zvesti sopotniki pa ju bomo še naprej spremljali.
						

Brane Kovič, likovni kritik

4

U

spel sem ujeti tempo brezdelja, tako se mi vsaj dozdeva. Dotaknil sem se popolnosti, ki ne potrebuje potrditve. Zajaham svoje veliko kolo, s katerim se vsako jutro peljem v službo. Tako grem hitreje mimo domačih in tujih turistov, ki se že
počasi nabirajo na popolnoma novih tlakovcih, položenih v njihovo čast. Še en peklensko sončen dan se obeta, a še preden
se začne pregrevati, bom že v muzeju, si mislim, ko prečkam Slovensko cesto in se usmerim proti staremu delu mesta. Nekajkrat poženem in že sem na Trubarjevi, kjer srečam Jako, ki ima tam starinarno. Stoji spredaj in očitno hrani golobe. Z
njim se ni težko zaplesti v razgovor in tudi tokrat je tako. Vedno se zdi, da nadaljujeva tam, kjer sva nazadnje končala. Jaka
živi v Šiški in je bil Branetov sosed. Spoznala sta se ob koncu sedemdesetih, v mladinskih delovnih brigadah. Seveda nista
šla tja delat. Brane je imel koncert, Jaka pa je šel poslušat. Njegova glavna odlika je radovednost, ki ga je pripeljala tudi tja.
Od takrat sta veliko prijateljevala, čeprav ga je tudi on pogosto pogrešal. Ko so Branetu vzeli oddajo na televiziji in je ostal
brez rednih prihodkov, je bil Jaka eden tistih, ki mu je pomagal. Vpeljal ga je v svet starin, ki je Branetu ležal, saj je bil tudi
malce rokodelca. Poleg tega, da je bil po stroki električar, je imel tudi veliko drugih talentov in neverjetno vztrajnost. Česar
se je lotil, je to počel dosledno in karseda zagrizeno. Specializiral se je za stare luči, ki jih je obnavljal, vedoč, da bodo nekoč
spet dobile ceno in veljavo. Nekatere so bile razstavljene tudi v izložbi, kjer so se prav lepo nastavljale radovednim turistom,
ki so pogosto zahajali v Jakovo starinarnico. Poleg starin je bilo v njej tudi nekaj umetniških del, precejšnje vrednosti, pod
katera so bili podpisani nekateri velikani slovenske likovne umetnosti. Jaka ni bil nikdar obremenjen z meščansko oliko;
vedno je dovolil, da so se okrog njegove trgovinice zbirali raznorazni tiči in tako je tudi zdaj hranil nekaj golobov. Glasno,
seveda. Stopil sem s kolesa in ga vprašal, kdo so njegovi prijatelji, s katerimi se je pogovarjal. Posebej mi je pokazal enega, z
zanimivo frizuro in mi je dejal, da je to Brane.
- Že tri dni ga ni bilo
- Saj veš, kakšen je Brane, pride in gre.
- Nikoli ne veš, kje je bil in kaj je delal.
- Danes ni več takšnih.
- Je, res jih ni.
- Za vsakega se ve, kje je in kaj dela.
Bolečina je bila še sveža in ni nama bilo lahko govoriti o njem, a sva vseeno nadaljevala v vedrem tonu, kot bi želela priklicati njegov duh in ga vrniti tja, kamor je spadal; sem, na to ljubljansko ulico, prav pred to prodajalno, v katero je zadnja
leta tolikokrat zahajal. Ugotavljala sva, da ta golob res spominja nanj, saj ima celo takšno hojo in seveda frizuro, ki je bila
precej podobna tistim šišensko pankovskim pričeskam, le da ni bila pobarvana na modro, ali rumeno. Povem mu, da sem
šel zadnjič mimo njegove delavnice v Šiški in da tam, na vratih, še vedno piše...NE PARKIRAJ MOSTER BRANE in on mi
razloži, da je imel tam res delavnico, v kateri je bil parkiran tudi njegov moped, ki ga je kupil v napadu evforije. Televizijski
hiši, za katero je delal dolgih trideset let, sta z Branetom ponudila oddajo o starinah, prav takšno, kot so jo nekaj kasneje
začeli predvajati na ameriški televiziji. V njej bi gledalci odkrivali pravo vrednost starin, spremljali njihovo usodo, od najdbe, do prodaje. Oddaja bi imela učinek na mlade, ki bi se začeli zavedati, kaj vse se skriva med odpadki. Kljub temu, da je
bila oddaja poceni in bi močno popestrila program nacionalne televizije, so jo gladko zavrnili. Tako kot so zavrnili sodelovanje z Branetom, ki je za njih delal kot honorarni sodelavec, celih trideset let. Ko je umrl, na stavbo televizijo niso obesili
zastave, ker ni bil redno zaposlen. Seveda ti isti redni zaposleni niso imeli nič proti temu. Tako kot niso imeli nič proti, da
so njemu in še mnogim vzeli oddaje, pod pretvezo varčevalnih ukrepov. Bili so tiho, ker so se preveč bali za svoje službe. Na
pogreb so vseeno prišli in Jaka se je spomnil, kako mu je eden od novinarskih bardov, torej nekdanji Bitenčev kolega, med
pogrebom prišepnil, da toliko ljudi pa še Hudeček ni imel na svojem pogrebu. Jaka pa mu je samo pribil, da je imel Braneta
rad tudi kdo, ki ni bil iz tiste hiše. Počasi se mi je mudilo, a Jaka me ni izpustil. Tudi Brane je še vedno stal tam, na knjigah,
in poslušal, kot bi tudi njega zanimalo, kaj vse je zamudil. Jaka ni mogel verjeti, da so ga na Poljanskem nasipu, kjer se je
zdravil, silili gledat poročila. Njega si res ni mogel predstavljati, kako tam gleda dnevnik, kot smo ga morali na ukaz gledati
v JLA. Za konec mi je še povedal, da je včasih iz čistega kljubovanja nehal piti, enkrat za celi dve leti, da bi le dokazal, kako
zmore brez alkohola. A je bil tisti dve leti tako težaven, da so ga prosili, naj spet začne piti. Bil je trmast, kot lesni črv, ta najin
Brane. Rokovala sva se in jaz sem odrinil proti muzeju, tokrat malce hitreje in bolj podjetno, kot prej.

Odlomek iz rokopisa Esada Babačića
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V starem delu mesta, na prijetni, gosto prehodni ulici, tam nekako na sredi, stoji starinarnica. Zliva se z okoljem, če si
preveč zatopljen v svoje misli, jo z lahkoto spregledaš. Pografitirane tende pričajo o rahlo nekonvencionalnem pristopu
lastnika, sicer pa je izložba urejena, kot se za pravo starinarno spodobi. Starinar jo zamenja vsako prvo sredo v mesecu.
Trenutno v njej najbolj izstopajo oguljen medvedek iz petdesetih, platnena namizna lučka, črn telefon z vrtljivo številčnico,
porcelanasta punčka in kavni komplet s sladkornico in vrčkom za mleko iz sedemdesetih.
Gospod Sensa na stežaj odpre vrata, da zvonček nad njimi pobesnelo zacinglja. Postavi se na prag in pozorno premeri ulico. Čeprav je še precej zgodaj, v njegovih toplih jantarjevih očeh ni niti sledu zaspanosti več. Čista zbranost, kot bi imel za
seboj že polovico dneva. Pravzaprav ga ima. Starinar v svojih letih ne potrebuje več veliko spanja. Pa saj, odkar pomni, ni
spal veliko. Toliko drugih stvari je zahtevalo njegovo pozornost, in če hočeš biti mojster, kot je gospod Sensa, se jim moraš
popolnoma predati.

Kupec Oskar se živčno sprehaja po starinarni. Njegov begajoči pogled se nikjer ne zaustavi za dlje časa. Vzdigne pozlačen
kip konja znanega kiparja, ga na hitro obrne, prebere ime in ga trdo postavi nazaj na polico.
»No, no,« se odhrka starinar, »za starine si mora človek vzeti čas.«
Oskar se obrne proti njemu, ga za hip ošine in živčno mežikne z levim očesom, nato spet usmeri pozornost na kipec: »Ja, ja,
kaj pa cena? Kje je pa cena? Nobenih cen ne vidim.«
Gospod Sensa se pogladi po svojih kratko pristriženih, samo na zaliscih posivelih laseh in razloži: »Odvisno.«
»Veste kaj, nisem prišel sem, da bi reševal uganke, prišel sem, da nekaj kupim,« se namrščeno obregne Oskar, levo oko mu
ponovno trzne.
»Seveda,« mu prikima gospod Sensa. Ve, da takim tipom nima smisla nasprotovati: »Veliko jih vsak dan pride s povsem
istim namenom.«
Kupec nadaljuje, kot da ga sploh ne sliši: »Saj, če je drago … Da ne bo pomote … to sploh ni važno. Pocenskih stvari …
pocenskih pa ne mislim kupovati. Dajva no, dajva, mudi se mi v službo!«
Gospod Sensa ga z nasmeškom opazuje in končno mu uspe ujeti njegov pogled. Kupca zmedejo njegove tople, globoke oči,
za hip celo pomisli, da se mu pravzaprav ne mudi toliko, prvi sestanek je šele ob devetih, morda pa bi si le malo podrobneje ogledal starinarno. Starinar izkoristi trenutek njegove nezbranosti in mu ponudi kavo. Oranžna meblo lučka se rahlo
zatemni in ustvari bolj pomirjujoče vzdušje. Gospod Sensa v ozadju pristavi za kavo in se vrne k Oskarju: »A iščeva kaj
posebnega?«
Gospod Sensa potegne za zlat secesijsko oblikovan ročaj in izvleče predal svoje mize. Iz njega vzame v mehko krpo zavito
vazo in jo z nasmeškom odvije: »Eto ga na.« Postavi jo na mizo in pomežikne Oskarju, ki se mu v hipu zmehčajo sicer vedno
napete poteze obraza. Z obema rokama prime vazo, lučka v kotu se za kanec zatemni, mimo priplava sladek vonj po mošusu.
Drži vazo, gleda gospoda Senso in spet vazo pa spet starinarja. In za trenutek, za en sam raztegnjen trenutek se mu zazdi, da
je vse popolnoma tako, kot mora biti. On v starinarni s to krasno vazico v rokah, pred njim gospod Sensa s svojim razumnim pogledom, starinarnica na prijazni ulici v središču mesta, ljudje s svojimi stvarmi in potmi, ki se križajo, nad vsem tem
nebo in širina ... brez konca. Naenkrat je svet dober in tako mehak. Počakaj no, on je ves zmehčan in lahkoten. Predvsem pa
se sploh ne spomni, kje bi danes še moral biti, kaj bi z današnjim dnem moral početi, tako ali tako ni več važno. Zunaj na ves
glas zakraka krokar. Gospod Sensa ga opazuje, Oskar mu vrača pogled, nobenemu se ne mudi spregovoriti. Krokar zakraka
dvakrat, odgovori mu golob, zdi se, da je čisto pri vratih.

Odlomek iz romana Lune J. Šribar: Starinarnica (2018)
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1//

Tanja Radež:
Boško Buha
okrasni krožnik, porcelan, nalepka, izdelovalec: Richard Ginori,
premer: 24 cm
Tanja Radež je za Razstavo štirih (Almira Sadar, Lena Balant, Zora
Stančič, Tanja Radež)
na Sarajevo Film Festival 2007 naredila serijo
krožnikov iz druge roke z
grafičnimi nalepkami na
temo filmov naše mladosti.

2//

Tablica s hišno številko –
nekdanji kino Sloga		
			
Moša Pijadejeva cesta 39
Emo Celje, emajlirana kovina, ok. 1960, dim.: 24 x 32
cm

50,00€

3//

Rab - plakat			
Jugoslavija

4//

ok. 1955, oblikovanje: Drelse Širok, tisk: Umetniški zavod za
litografijo v Ljubljani, dim: 68 x
47 cm

160,00€

10,00€

Planica - lot 3 brošure in
zgibanka			
			
za leto 1948, za leto 1949 (dve
brošuri, ena s podpisi vseh
udeležencev), zgibanka za
leto 1950, zelo dobro ohranjeni izvodi

50,00€

6//
5//

Sergej Pavlin:
Plakat Planica
Putnik Slovenija organizira
posebne vlake, 8.-9.-10 marec,
1957, Jugoslavija
oblikovanje: Sergej Pavlin,
tisk: Tiskarna ljudske pravice
Ljubljana, dim.: 100 x 70 cm

170,00€

7

Mednarodna tekma v skokih na
Bloudkovi skakalnici na Galetovem v Šiški – plakat
V četrtek 23. februarja (1955),
ob 15:30, Revija najboljših
avstrijskih, nemških, italijanskih
in jugoslovanskih skakalcev na
60-metrski skakalnici v Ljubljani v Spodnji Šiški, Vodnikova
cesta, SMK Enotnost
dim.: 98 x 68 cm

160,00€

7//

Božidar Jakac:
Avtoportret
suha igla, Novo
mesto, 26. 12.
1922, dim. odtisa: 23 x 12, sig.
in dat. sp.: Novo
mesto 26. XII.
1922 / suha igla
/ B. Jakac

80,00€

8//

Zoran Didek:
Tihožitje				
		
barvna risba v mešani tehniki/papir,
dim.: 21 x 29,5 cm, sig. ni
Delo je iz zapuščine avtorja.

180,00€

9//

10//

svinčnik/papir, dim.: 35 x 28
cm, sig. d. sp.

prvi slovenski barvni lesorez
barvni lesorez, 1912, dim.:
25 x 18 cm, sig. in dat. d. sp.
Znani so samo trije odtisi.

France Pavlovec:
Risba			

300,00€

Saša Šantel:
Drevored			

320,00€

11//

Nikolaj Omersa:
Piranske ulice
				
olje/platno, dim.: 67 x 90 cm, sig. d. sp.: Omersa
Lit.: Nikolaj Omersa – Mali retrospektivni izbor, Katalog izdalo
DSLU pododbor Celje, Likovni salon Celje, Celje 1973.

2.200,00€

13//

Jan Štursa:
Mornarji					

12//

N. N. :
Jadrnice
					
olje/platno, zač. 20. stol., 52 x 68 cm

1.200,00€

olje/karton, dim.: 30 x 38 cm, sig. d. sp.: Štursa,
na hrbtni strani pripadajoče kartonske podlage napis: Řečti zdomovinci
Jan Štursa (1880–1925) je bil češki kipar in
slikar.

150,00€
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15//

14//

Model jadrnice					
srebro, teža: ok. 1050 g, Italija, sredina 20. stol., višina: 25 cm,
dolžina: 44 cm

Kaminska ura			
			
marmor, pozlačena kovina,
19. stol., višina: 40 cm, širina: 23 cm, globina: 12 cm

16//

Miha Maleš:
Goričanka

250,00€

olje/karton, dim.: 15 x 11
cm, sig. d. sp.: M (monogram), na hrbtni strani je
prilepljen listek z informacijami

1.100,00€

350,00€

18//

17//

Zoran Didek:
Dekle
plastificiran akvarel, sig. d. sp.: Z. D., dim.: 66,5 x 52 cm
Didek je v Kočevju izdelal načrte za ureditev Parka narodnih herojev (1973) in projektiral Spomenik osvoboditve
(1953), poleg tega pa je načrtoval notranjo opremo in
ureditev tamkajšnje kemične tovarne Melamin. Hkrati je z
Melaminom sodeloval pri tako imenovanih plastificiranih
akvarelih, njegovi izvirni tehniki, ki jo je uporabljal okoli
leta 1970. Avtor je akvarele ustvarjal tudi med samim delovnim procesom v tovarni.

1.800,00€
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Slovenski lesorez			
			
/ uvod napisal France Stelè.
- Bibliofilska izd. - Ljubljana
: Tiskovni sklad umetnosti :
Bibliofilska založba, [1942?]
(Ljubljana : Narodna tiskarna). - [80 str. [jap.], [10] str.
pril. : ilustr. ; 35 cm, redkost,
platno, ščitni ovitek, originalna vezava, zelo dobro
ohranjen izvod
Knjiga je bila natisnjena
v 200 izvodih. V njej je 5
signiranih originalnih grafik
(Miha Maleš 2x, Saša Šantel, Hinko Smrekar, Maksim
Sedej).

300,00€

19//

Kmečka ohcet v Bohinju
1960 - plakat
Vasovanje, veslaške tekme,
kmečka ohcet / Igra priznani
sekstet / Vstopnina 100 din.
oblikovanje: Jemc, tisk: Litografija ČZP Ljudska pravica,
Ljubljana

160,00€

21//
20//

Fran Tratnik		
		
Begunci [Slikovno gradivo] : 6 skic / [izdelal] F.
Tratnik ; verzi drja Alojzija Gradnika. - Ljubljana :
Umetniška propaganda,
1917. - 1 mapa (13 listov)
: č-b ; 33 x 23 cm, mapa,
platno, originalni platnici kaširani, zelo dobro
ohranjen komplet

50,00€

24//

Peter Radics			
Zgodovina dežélne civilne
bólnice v Ljubljani / po
naročílu dežélnega odbora kranjskega sestavil P. pl.
Radics. - V Ljubljani : dežélni odbor kranjski, 1887
([Ljubljana] : J. Blasnikovi
nasledniki). - 81 str. ; 22
cm, broširana, originalna
vezava, zelo dobro ohranjen
izvod

Anton Podbevšek:
Rokopis			
		
Moj govor na občnem zboru Društva slovenskih književnikov 1926
rokopis, svinčnik, 6
listov

23//

Rihard Jakopič			
pismo rokopis, črnilo, 26. 5.
1906, 3 listi

80,00€

60,00€

40,00€

Lojze Spacal:
Kompozicija						
		
olje/lesonit, sr. 20. stol., dim.: 22 x 24 cm, sig. l. sp.: L. Spacal

1.500,00€

22//

25//

Dragutin (Dalmatik) Inchiostri:
Cvetlično tihožitje
			
olje/platno, dim.: 78,5 x 64 cm, sig. d. sp.: Dal. Inchiostri, na
podokvirju je žig Dravske banovine

1.500,00€
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27//

Hinko Smrekar:
Zagorski zvonovi		
Rihard Jakopič:
			
Risba				
lesorez, 1927, dim.: 31 x
			
23 cm
svinčik/papir, dim.: 12,5 x
Grafika izhaja iz zapuščine
13,5 cm
Maksim Gasparija. Na
Risbi je pridano potrdilo o
hrbtni strani je z Gasparavtentičnosti, ki ga je spisala
ijevo roko napisano: Last
in signirala Jakopičeva hči
Olga Gaspari.
Mirjam Ilc-Jakopič.
Lesorez je bil objavljen v
knjigi Slovenski lesorez
(1942?). Knjigo je Miha
Maleš tiskal v svojem
ateljeju v Tivoliju na naslovu Pod Turnom 5, kjer
je družina živela do leta
1952.

26//

700,00€

28//

France Podrekar		
		
Miškolin – originalna
ilustracija za knjigo
risba, tuš, 1957, dim.:
21 x 14,5 cm

100,00€

29//

Sergej Pavlin: Slovenija – Jugoslavija - plakat				
Published by Turistična zveza Slovenije
1957, Printed in Yugoslavia, oblikovanje:
Sergej Pavlin, dim.: 96 x 70 cm

170,00€

110,00€

32//

30//

France Podrekar		
		
Miškolin – originalna
ilustracija za knjigo
risba, tuš, 1957, dim.
13,5 x 9 cm

100,00€

31//

Anton Podbevšek:
Rokopis pesmi			
Ujetnik vesoljstva rokopis pesmi, svinčnik, prva polovica
20. stoletja

100,00€
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Miran Jarc		
		
Lirika / Miran Jarc.
- Ljubljana [i. e.
Domžale] : Veit in
drug, 1940 (Domžale
: Veit in drug). - 38
str. : avtorj. sl. ; 17
cm, avtorjevo sliko
narisal Božidar Jakac,
broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod,
avtorjevo posvetilo in
podpis Antonu Podbevšku

25,00€

33//

Bled				
a. Otvoritev šole Cesarja Franca Jožefa I. na Bledu 16. septembra 1899, originalna fotorazglednica, dokumentirana, neodposlana
b. Slavnostni nagovor Josefa Verderberja ob otvoritvi šole, v slovenščini in nemščini
rokopis, črnilo in svinčnik

150,00€

37//
34//

36//

Bled			
Separat-Abdruck aus
der Fremden Zeitung,
Verein zur Hebung des
Fremdenverkehrs für
Oberkrain in Veldes,
1895, posebna številka posvečena Bledu in
okolici, 7 strani, veliko
fotografij, dim. 46 x 31
cm, zelo dobro ohranjen, zganjen izvod

50,00€

Lojze Spacal:
Vojna žetev		

35//

svinčnik in tuš/papir, dim.: 20
x 25 cm, na hrbtni strani je
pesniški napis: Zdaj pa ljudje na novo vas na delo; lopato,
kramo in knjigo v mlado dlan; v
pomladnje zarje s pesmijo veselo; v mogočnem boju za petletni
plan!

Bled				
grafika, 19/30, 1946, dim.
odtisa: 20 x 17 cm, sig. in
dnevniški zapiski družine
dat. d. sp.: L. Spacal / 1944
Kavčič – Verderber, 3 zvezki
a. od 1916 don, 8 strani
b. od1921 do 1923, 60 strani
c. od 1933 do 1975, 104 strani
zelo dobro ohranjeni

250,00€

90,00€

100,00€

38//

Jugoplastika - plakat		
Čuva od moljaca
50. leta 20. stol., oblikovanje:
Umetniški zavod za litografijo –
Ljubljana, tisk: Tehnička knjiga
– Zagreb, dim.: 98 x 68 cm

100,00€

Maksim Sedej:
Na poti v zdravo in lepšo
prihodnost			

39//

Svetla prihodnost - sovjetski propagandni
krožnik
			
Porcelanska manufaktura Baranovka (Baranivka), Kijev, Sovjetska zveza, ročno poslikan porcelan, premer: 25 cm

220,00€

40//

I. Slovenski festival telovadne kulture
- plakat
od. 23. VI. do 1. VII. 1957 v Ljubljani
dim.: 98 x 68 cm

220,00€
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43//

41//

Kovači nove dobe - sovjetski
propagandni krožnik		
		
Porcelanska manufaktura Baranovka (Baranivka), Kijev,
Sovjetska zveza, ročno poslikan porcelan, premer: 25 cm

220,00€

44//

42//

Janez Trpin:
Proslava 20. letnice velike
tekstilne tekstilne stavke v
Slovenije - plakat
v Kranju, 16. septembra 1956

Revolucija 1917 - sovjetski propagandni krožnik
			
Porcelanska manufaktura
Baranovka
(Baranivka),
Kijev, Sovjetska zveza,
ročno poslikan porcelan,
premer: 25 cm

Prapor Zveze sindikatov Donit
Medvode			
		
vezena tkanina, na eni strani je grb
in napis, na drugi je logo tovarne
Donit in slogan: V slogi in delu je
naša bodočnost, dim.: 98 x 124 cm

150,00€

250,00€

Tisk: Lit. jugoreklam Ljubljana, dim.: 68 x 47 cm

190,00€

46//

Tablica s hišno številko
- lokacija nekdanje
poslovalnice Kompasa
Titova cesta 12, Ljubljana
Emo Celje, emajlirana
kovina, ok. 1960, dim.:
24 x 32 cm

50,00€

47//

Tablica s hišno številko - Kozolec (prva
ljubljanska samopostrežba)
Titova cesta 25, Ljubljana
Emo Celje, emajlirana
kovina, ok. 1960, dim.:
24 x 32 cm

50,00€

45//

Neznani sovjetski slikar:
Ruski kolhoz
			
olje/platno, ok. 1950, Sovjetska zveza, dim.: 99 x 147 cm, sig. l. sp. nečitljivo

1.800,00€

48//

Josip Broz Tito:
Pismo Mihi Marinku
		
Centralni komite saveza
komunista Jugoslavije,
3. marca 1962, papir A4,
originalni Titov podpis

80,00€
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50//
49//

Jože Plečnik:
Načrt za Titov paviljon na Brionih			
		
18. 8. 1955, opalograf, dim.: 35,5 x 38 cm
“Gradnja paviljona sodi prav med zadnja Plečnikova dela, čeprav v določenem pogledu združuje
njegove celotne umetniške ideale. Načrtoval je
okrogel antični tolos, katerega stebri bi se menjavali z antropomorfnimi kariatidami. Vrh bi kronal
vzpenjajoči se konj. Šlo naj bi torej za pravi antični
ikonografski arzenal. Zataknilo pa se je pri iskanju
kiparjev. Po mavčnem modelu je Plečnik spoznal,
da ne bo dobil umetnika, ki bi bil sposoben antične
stilizacije, kakršno je želel in jo je tudi sam nekdaj
dokazal pri modeliranju kipov za dunajski vodnjak Karla Boromejskega. Jakob Savinšek je bil tedaj
nedvomno eden vodilnih slovenskih kiparjev, vendar daleč od Plečnikovih klasičnih estetskih predstav. Zato je po nekaj poskusih zamenjave kariatid
z ornamentalnimi stebri, v celoti spremenil zamisel
in znotraj kamnitega zunanjega plašča postavil še
notranjega iz lesenih stebrov na podstavkih, ki bi
nosili nekoliko višjo in ožjo strešno ploščo. Tempelj v templju je bila stara arhitekturna pa tudi
Plečnikova priljubljena tema. Dvojnost je podčrtal
tudi s tem, ko je strešno ploščo z vmesnimi konzolami dvignil nad zunanji kamniti obroč.” (Vir: Damjan Prelovšek: Poslednja Plečnikova mojstrovina,
v: https://outsider.si/poslednja-plecnikova-mojstrovina/)

120,00€

Cvetko Ščuka:
Kajuhova delovna brigada Celjske mladine			
a) Avtocesta pri Medlogu, risba svinčnikom/papir
b) Raduha: udarniško delo na cesti, risba
svinčnikom/papir
c) študija s tušem za znak brigade/papir
d) Naša kuhinja, akvarel/papir
e) 23 originalnih fotografij

150,00€

51//

Fotokemika - plakat
Dva prijatelja. Ghetaldus /
Fotokemika
oblikovanje: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1956, dim.: 98 x
68 cm

70,00€

52//

Josip Generalić:
Okrasni krožnik s cvetličnim motivom
		
ročno poslikan porcelan, 1977, porcelanska manufaktura: Ehemalige Herzoglich Braunschweigische Porzellanmanufaktur Fürstenberg, omejena naklada:
2006/8000 kosov, premer: 28 cm, sig. sr.
sp.: Josip Generalić, pridan je sign. certifikat manufakture, na hrbtni strani je
žig porcelanske manufakture in napis.:
Club Exclusiv / Frühlingblumen / Entwurf: Josip Generalić / Handdekoriert.
Teller-Nr.: 2006

53//

Kdor seje, ta žanje - plakat		
Zadružna hranilnica in posojilnica
50. leta 20. stol., tisk: Celjska tiskarna,
Celje, dim.: 84 x 59,5 cm

90,00€

150,00€
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54//

Robert Hlavaty:
Ljudje				

55//

tuš in akvarel/papir, dim.: 19 x Ivan Čargo:
31,5 cm, sig. l. sp.: R. Hlavaty
Karikatura Otona
Župančiča

50,00€

s v i n č n i k / p api r,
1928, dim. risbe:
27,5 x 18,5 cm, sig.
in dat. d. sp.: Ivan
Čargo / 28, nasl. l.
sp.: Karikatura O.
Ž.

120,00€

56//

Süha roba
/ uredil Franc
Milčinski ; risbe
Henrika Smrekarja. - Ljubljana :
Založba
Umetniške propagande, 1920 (V Ljubljani : Zadružna
tiskarna). - 31 str.
: ilustr. ; 29 cm,
platno, originalna
naslovnica kaširana, zelo dobro
ohranjen izvod

57//

Maksim Gaspari
			
Smo zreli že vsi za vesoljski izlet, …
šaljiva risba, tuš, pastel in svinčnik, 1961, dim 18
x 24 cm, signirano in datirano levo spodaj

150,00€

30,00€

58//

Maksim Gaspari		
		
Iniciala J (Jesen se nagiblje)
risba, tuš, 30. leta 20.
stoletja, dim.: 29,5 x
24,5 cm, signirano levo
spodaj

60//

120,00€

Rihar Jakopič
lot 					

59//

Nikolaj Pirnat		
		
Domovi, ječe, gozdovi /
Nikolaj Pirnat. - [S. l.] :
Glavni štab NOV in PO
Slovenije, 1944. - [26] f.
: ilustr. ; 31 cm, ilegalni
partizanski tisk, broširana, originalna vezava,
zelo dobro ohranjen izvod

80,00€
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a) Podbevšek, Anton
Jakopič : z 32 večbarvnimi in s 77 enobarvnimi reprodukcijami izbranih mojstrovih del / [besedilo] Anton
Podbevšek. - V Ljubljani : "Sejalec", 1941 (Ljubljana :
Tiskarna Slovenija : Jugoslovanska tiskarna). - XLIX,
139 str., [109] pril. : ilustr. ; 26 cm, polusnje, ščitni
ovitek, originalna vezava zelo dobro ohranjen izvod z
opombami avtorja
b) dva oglasna lista za knjigo
c) rokopis Riharda Jakopiča s podpisom – V tej knjigi je
velik kos mojega življenja,
svinčnik, nedatiran

300,00€

61//

Anton Podbevšek:
Rokopis				
Slavolok modrijanov
rokopis, kemični svinčnik, datiran 1917, a verjetno napisan
okoli 1950

100,00€

62//

Karel Destovnik		
		
Pesmi / Kajuh. - [Ljubljana] : Propagandni
oddelek Glavnega štaba
NOV in POS, 1944. - 30
str. ; 18 cm, ilegalni partizanski tisk, broširana,
originalna vezava, zelo
dobro ohranjen izvod

40,00€

63//

Rihard Jakopič		
		
Prikazni iz mračnih dni
rokopis, svinčnik, prva
polovica decembra 1939,
4 listi

100,00€

64//

Anica Zupanec Sodnik:
Cvetlično tihožitje		
olje/les, dim.: 16,5 x 18,5 cm

150,00€

66//

Veno Pilon:
Študija glave in dlani
		
Firence 1921, risba s
svinčnikom/papir, dim.:
33 x 24 cm, sig. in dat. d.
sp.: Veno Pilon / Firence
1921

65//

200,00€

Kiar Meško:
Balerina
				
olje/les, 1973, dim.: 80 x 47 cm, sig. l. zg.: Kiar 73
Lit.: Katalog razstave: Kiar Meško, Mala galerija,
Ljubljana, junij 1973.

67//

Janez Bernik:
Stol			
grafika, E.A., 1969,
dim.: 75 x 55 cm,
sig. sp. sr.

250,00€

68//

Avgust Černigoj:
L'Atelier (Atelje)			
mešana tehnika/papir, dim.:
31 x 22 cm, sig. in dat. d. sp.:
A. Černigoj / 79

400,00€

1.500,00€
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69//

Mirko Bratuša:
70//
Žabec				
IRWIN Similitudo:
Skodelica kave			
bron, les, višina kipa: 13 cm,
višina pripadajočega lesenega
mešana tehnika/papir, 1999, E. A. I./XI.,
podstavka/embalaže: 28 cm
dim.: 80 x 60 cm, sig. IRWIN, žig IRWIN Similitudo in žig NSK

600,00€

800,00€

71//

Janez Bernik:
Enajsto jabolko				
tempera in olje/les, 1970, dim.: 54 x 54 cm, sig. in dat.
sr. sp.: 22 / Bernik 70, na hrbtni strani na podokvirju in
platnu je napis s kredo: Janez Bernik / Enajsto jabolko
/ 1970 / temp. olje. les / 54 x 54 cm, na platnu zadaj je
nalepka Beneškega bienala s podatki o delu in avtorju:
La Biennale di Venezia / XXV. Esposizione bienale internazionale d'arte 1970. Prav tako je na hrbtni strani
platna znamka/nalepka s kataložno številko dela.
Slika je bila razstavljena na Beneškem bienalu leta
1970.

3.200,00€

72//

Maksim Gaspari:
Vsac´ga od kraja še vzela ne bom…
pastel/papir, pred letom 1920, dim.:
37,5 x 57 cm, z okvirjem: 46,5 x 66 cm,
sig. l. sp.: MAKSIM / GASPARI, na
hrbtni strani napis/grafit: nerazberljivo

3.000,00€
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73//

Janez Bernik:
Pismo III (Zapis III)				
olje/platno, 1969, dim.: 110 x 141 cm, sig. in dat. sr.
d.: Bernik 965, na hrbtni strani slike sta dve galerijski
nalepki s pripadajočimi podatki – Carnegie Museum
of Art (Pittsburgh) in The American Federation of
Arts (New York)
Sliki so pridani sledeči dokumenti:
- galerijski popisni listek: Museum of Art; Carnegie
Institute, Pittsburgh, PA., U. S. A. (Janez Bernik, Notation III.)
- listek z napisom: Please call Bill Daubner of building operations, ext. 3753 before removing and/or storing this painting.
- listek z napisom: Hahn Bros. New York City
- galerijski popisni listek: The American Federation
of Arts, Bernik Janez, Letter III, exhibition title: Contemporary Art in Yugoslavia, circulation dates: September 1969 – September 1971
- natipkani povzetki kataložnih omemb Bernika in
njegovih del

10.000,00€

74//

Maksim Sedej:
Artisti/Cirkusanti
			
olje/platno, 50ta 20. stol., dim.: 66 x 54 cm, sig. l. sp.: Sedej

3.400,00€
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75//

Maksim Gaspari:
Pri mizi
				
pastel/papir, dim.: 41,5 x 54 cm, z okvirjem: 50,5 x 63 cm, sig. l. sp.:
MAKSIM / GASPARI

3.500,00€

76//

Ivan Vavpotič:
Pogled z Ljubljanskega gradu
		
olje/platno, dim.: 84 x 64 cm, z okvirjem: 96 x 76
cm, sig. d. sp.: Ivan Vavpotič

3.900,00€

77//

Maksim Gaspari:
Jaz nate ne bom pozabila …
		
pastel/papir, pred letom 1920, dim.: 37,5 x 57 cm, z okvirjem: 46,5 x 66 cm,
sig. l. sp.: MAKSIM / GASPARI, na hrbtni strani napis/grafit: Iz okolice Bohinja
pastel/papir, pred letom 1920, dim.: 37,5 x 57 cm, z okvirjem: 46,5 x 66 cm, sig.
l. sp.: MAKSIM / GASPARI
Izhodišče pri oblikovanju motivov z nošami založbe Umetniška propaganda so
bile upodobitve kranjskih noš Franza Kurza zum Thurn und Goldensteina (leta
1844 objavljene v Carniolii, kolorirana izdaja J. Blaznika leta 1863). Gaspari je
tako za pričujoči motiv uporabil upodobitev moškega in ženske iz okolice Ljubljane (Bizovik) in ju postavil v tipizirano dolenjsko pokrajino. (Vir: Maksim
Gaspari: Bogastvo razglednic, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2000)

3.500,00€
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78//

Stanislav Sucharda:
Portretna busta Věre Kotěrové
bronast kip na lesenem podstavku,
1903/1904, višina: 24 cm
Stanislav Sucharda (1866–1916) je bil
češki kipar in profesor na praški Šoli
lepih umetnosti. Izdelal je arhitekturno
plastiko za številne Art Nouveaujevske
stavbe, med drugim je sodeloval tudi z
arhitektom Janom Kotěro, čigar hčerka
je upodobljena v pričujočem kipu.

600,00€

79//

Komplet visečih uhanov in
medaljona			
		
zlato, ametisti, diamanti (vsak
uhan in medaljon imajo
vdelanih 12 diamantov), skupna teža: 23g, dim.: medaljon 3,5
x 3 cm, v medaljon je vdelana
slika dečka in pramen las, zadaj
monogram SI (?) in datum 26.
VIII. 1882, originalna šatulja

80//

Bidermajer broška		
zlato, emajl, 19. stol., skupna teža: 7,5
g, dim.: 3,5 x 5 cm

350,00€

950,00€

81//

Tavik František Šimon:
Portret Berte Kotěrove			
olje/karton, 1904, dim.: 37 x 32 cm, sig. in dat. d.
zg.: F. Š. 1904 / Paris
Tavik František Šimon (1877–1942) je bil češki
slikar. V okviru študija na praški Akademiji lepih
umetnosti je prejel štipendijo, ki mu je omogočila umetnosto potovanje po Italiji, Belgiji, Angliji
in Franciji. Med letoma 1904–1914 je prebival v
Parizu; v prvem letu bivanja je najverjetneje nastalo pričujoče delo.
Berta Kotěrová je bila žena arhitekta Jana Kotěre.

850,00€

83//
82//

Gotska busta (sv. Florjan?)
les, pozna gotika, ok. 1500, višina: 35 cm,
širina: 18 cm
Ostanki knežje kape in oblike las v lepi renesančni maniri kažejo na pozno gotiko, ok.
leta 1500.

3.400.00€

Baročni angelček
			
les, izvirna patina, 18. stoletje, dolžina: 49 cm,
višina: 25 cm, globina: 13 cm

1.200,00€

84//

Moser kristalna vaza z motivom Sfinge			
		
brušeno in jedkano kristalno
steklo, prva pol. 20. stol., Moser,
Češka, višina: 30 cm, premer: ok.
13 cm, sig. na dnu: Moser

800,00€
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87//

Louis Kuppenheim:
Srebrna cigaretnica		

86//

Par brušenih kristalnih vaz
dvoplastno barvno brušeno
steklo, 19. stol., višina: 36,5 cm;
premer: 10 cm

srebro (631 g), modri safir, izdelana
med 1912–1924, Nemčija, dim.: 8,5
x 15,5 cm, več predalčkov na preklop

820,00€

950,00€

85//

Anton Weiß:
Cvetlično tihožitje
olje/lesena tabla, sig. d. sp.: Anton Weiß, dim.: 39
x 28,5 cm
Anton Weiß (1729–1784) je bil nemški slikar.
Slikarsko akademijo je končal v Amsterdamu, nato
pa deloval po različnih nemških mestih.

3.800,00€

91//

Alt Wien: par vazic

89//
88//

Baročna broška			
srebro, zlato, štirje rubini, 23
diamantov, 18. stol., teža: 21,5g

1.200,00€
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Ruski bokal za vodo
		
brušeno kristalno steklo, srebro, Rusija, Sankt
Peterburg, konec 19.
stoletja, višina: 33 cm

320,00€

90//

Secesijska vazica			
večbarvno opalinsko steklo, pozlata, pozlačeno kovinsko ogrodje, srednja Evropa okoli 1900, višina: 15
cm

110,00€

ročno poslikan in pozlačen porcelan, spodnji del iz pozlačenega
brona, avtor poslikave: Johann
Anton Willert (Maler Numer
38), Dunaj, ok. 1850, višina: 17
cm
Vrat ene vazice je delno
restavriran.

600,00€

92//

Dora Hauser:
Škarjorezi (senčne slike)		
12 senčnih slik, 1931, dim.:
10 senčnih slik po 18 x 13,5
cm, ena senčna slika po 25,5
x 19 cm, dodan je ovitek z
naslovom Spässe

150,00€

93//

Tone Kralj:
6 velikonočnih razglednic
barvna litografija, različni
motivi, dim.: 9 x 14,5 cm,
izdal: Umetniški atelje
“Vis” Krško

100,00€

95//

94//

Jugoslovenski aerotransport –
Paris - plakat
50. leta 20. stol., oblikovanje: B.
Spremo, tisk: Jugoštampa, Beograd, dim.: 100 x 70 cm

190,00€

Perisam detergent pere bez
sapuna - plakat
Labud – Tvornica sapuna i kemijskih proizvoda, Zagreb
50. leta 20. stol., tisk: Zagrebačka kartonaža, dim.: 98
x 68 cm

100,00€

96//

Prapor Partizan Črnomelj,
1924–1956			
		
vezena tkanina, na eni strani je
motiv jugoslovanske zastave, na
drugi je motiv socialističnega
junaka in napis, dim.: 88 x 177
cm

600,00€

98//

31. oktober, Svetovni dan
varčevanja - plakat		

97//

Razstava 10 let
LRS gradbeništva
- plakat
Ljubljana, Moderna galerija, 16.–30.
X. 1955

50ta leta 20. stol., dim.: 100
x 65 cm

100,00€

99//

Josip Broz Tito:
Voščilo za novo leto 1971		
Napis: Predsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Josip Broz
Tito i Jovanka Broz, reliefni zlatotisk,
originalni podpis Tita in Jovanke,
dim.: 20 x 15 cm, originalna kuverta

100,00€

dim.: 68,5 x 48 cm

100,00€
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100//

N. N. :
Dve skicirki motivov s Ptujskega gradu				
okoli 1915, risbe s svinčnikom,
akvarel, tuš/papir, dim.: 20,5 x
28 cm, število risb: ok. 58 risb s
svinčnikom, 2 akvarela, 1 tuš

300,00€

103//

101//

Meissen - Okrasni
krožnik			
		
Floral Collector Cabinet
Plate, ročno poslikan in
pozlačen porcelan, kobaltno modra, prva pol.
20. stol., premer: 30 cm

250,00€

102//

Kristalna vaza		
		
dvobarvna brušena
kristalna vaza, srebro, Dunaj, ok. 1910,
višina: 21 cm, zgornji
premer: 8,3 cm

Pozlačena skleda				
				
Schlaggenwald, Lippert in Haas
1830–1847, kobalt, pozlata, poslikava z ljubezenskimi motivi, višina: 9
cm, premer: 22 cm

600,00€

80,00€

106//

107//

Krvava bratovščina : sedemnajst izvirnih linorezov Franceta
Miheliča. - Bibliofilska numerirana izd. - [Ljubljana] : samozal., 1945 (v Ljubljani : Tiskarna "Slovenskega poročevalca").
- [44] str. : ilustr. ; 32 cm, karton, ščitni ovitek, originalna
vezava, odlično ohranjen izvod
75 /250, podpis Franceta Miheliča
Celotna izdaja je bila posvečena
Hinku Smrekarju.

a) I. slovenska umetniška razstava v
Trstu 1907, letak
b) Umetniška razstava : Jakac, Fran
Kralj, Tone Kralj, Mušič, Napotnik,
Skalicky : Jakopičev paviljon, november 1920. - [Ljubljana] : Jakopičev paviljon, 1920 (Ljubljana : Makso Hrovatin). - 16 str. : ilustr. ; 23 cm
c) Katalog razstavljenih slik in kipov
na Velesejmu paviljon G : od 1. XI
do 12. XI. (1937) - [8] str., 19,5 cm
zelo dobro ohranjeni

France Mihelič			

104//

III. Splitske ljetne priredbe
1956 - plakat
15. VII. – 15. VIII., Jugoslavija
oblikovanje: RGB, tisk: Štampa HI J. R. M. 135/56, dim.:
100 x 70 cm

100,00€

105//

Anton Podbevšek:
Rokopis pesmi		
		
Grožnja s palico
rokopis pesmi, kemični
svinčnik, datirana 1911,
a napisana verjetno okoli
1950

100,00€
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80,00€

Trije razstavni katalogi		

40,00€

109//
108//

Ivan Vurnik in Anton
Podbevšek : 17 pisem
		
rokopis in tipkopis, 19621963
V pismih se dogovarjata
glede usluge Antona Podbevška Ivanu Vurniku, ki
se mu je zahvalil z darilom.
To darilo je bilo, po pismih
sodeč, kasneje vir spora in
prenehanja medsebojnih
stikov.

Anton Podbevšek		
zvezek rokopisnih zapiskov pogovorov
z Rihardom Jakopičem, 1937, svinčnik,
cca 95 listov

110.//

Rihard Jakopič		
		
Spomini na ustanavljanje
Narodne galerije v Ljubljani in njegova razlaga, kakšna naj bi bila.
rokopis, svinčnik, 3 listi

200,00€

150,00€

250,00€

112//

Elo Justin:
Barvni osnutki – Listina o obisku
Ljubljane, Bled, ex libris		

111//

Ivan Michler			
a) rokopis članka Začetki zimskih vzponov ( objavljeno v Planinskem vestniku 1967), kemični svinčnik, 11 strani
b) rokopis članka Spomini (objavljeno v
glasilu Mladinskega odseka PD Vrhnika), kemični svinčnik, 8 strani
c) Markacija – glasilo MO-PD Vrhnika,
leto I., številka 1, 1966, 9 listov, ciklostil,
broširana, originalna vezava, zelo dobro
ohranjen izvod
V tej številki je objavljen članek Ivana
Michlerja – Spomini. Ob članku je avtorjevo posvetilo in podpis.

a) Listina o obisku Ljubjane in barja,
barvna risba/papir, ok. 1960, dim.: 11
x 14 cm
b) Ex libris Bled – Prešeren, barvna
risba/papir, ok. 1960, dim.: 10,8 x 14
cm
c) Ex libris srce, barvna risba/papir,
ok. 1960, dim.: 11 x 9 cm
d) 4 x razne risbe (osnutki), barvna
risba/papir, ok. 1960
e) Listina o obisku Ljubljane, barvna
risba/papir, ok. 1960, dim.: 11 x 9 cm

380,00€

113//

JAT – Jugoslovenski
aerotransport - plakat		
			
oblikovanje: Agencija MI Maribor, tisk: Jugoštampa, Beograd,
1954, dim.: 98 x 68 cm

170,00€

100,00€
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114//

Jugoslovenski aerotransport –
Athenes - plakat			
50ta leta 20. stol., oblikovanje:
Spremo – Milenković, tisk: Štamparski zavod Ognjen Prica, Zagreb, dim.: 60 x 100 cm

180,00€

115//

II. Mjeđunarodna revijalna
izložba Porodica i domaćinstvo 1958 - plakat

116//

oblikovanje: Ljahnicky, tisk:
Štamparski zavod Ognjen Prica, Zagreb, dim.: 100 x 70 cm

Preproga z motivom Lenina in Stalina v rdeči
zvezdi
			
preproga ima orden z napisom SSSR / POBEDA
(orig. v ruski cirilici), ročno tkana volnena preproga, ok. 1945, najverjetneje Kavkaz, dim.: 100 x 100
cm

75,00€

1.200,00€

117//

Joan Miró:
Grafika za revijo Derriére
le Miroir

118//

barvna litografija, 1963,
dim.: 37,5 x 27,5 cm, ni. sig.,
na hrbtni strani je napis: J.
Miro / DLM 139-140 / OFL
1963 Cramer 83/4

barvna litorgrafija, Paris, 1970,
dim.: 30,5 x 24 cm, ni sig., na hrbtni
strani je napis: Marc Chagall / OFL
Sorlier 208 / Published by XX. Siecle
/ paris 1970

150,00€

Marc Chagall:
Grafika za Charlesa Sorliera

150,00€

119//

Zoran Mušič in Jean Lescure:
Grafična mapa Jardins Déserts Peut-être
deset originalnih grafik v tehniki suhe igle ter pesniška zbirka
pesnika Lescura, naklada: 75/100, 1976, Éditions Schmücking
Braunschweig, tiskano v Parizu, decembra 1976

3.000,00€
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120//

Pablo Picasso in Jaime Sabartés:
A los Toros
			
besedilo J. Sabartés, vstavljene 4 originalne Picassove litografije: Le Picador
II (barvna), Les Banderilles (ČB), La Pique (ČB), Jeu de la Cape (ČB), tiskane
v Mourlot Frères, Paris 1961, dim. posameznega odtisa: 21 x 26 cm, besedilu
in originalnim grafikam so pridane še reprodukcije drugih Picassovih grafik
in risb

2.900,00€

121//

Ivan Vavpotič:
Maki
				
olje/platno, dim.: 81 x 62 cm, z okvirjem: 100 x 80
cm, na podokvirju na desni letvi je napis: Ing. HA.
Uhliř

2.800,00€

123//

Božidar Jakac:
Iz Montparnassta špelunge

122//

Lojze Dolinar:
Osnutek za Jakopičev spomenik
patiniran mavec, dim.: 40 x 20 x 30 cm

2.800,00€

pastel/papir, Pariz, 1925, dim.:
33 x 23 cm, sign. in dat. d. zg.:
B. Jakac / Paris 25, naslov slike
je s svinčnikom napisan na
hrbtni strani
Špelunga oz. špelunka: zakoten, zanemarjen gostinski
lokal; beznica.

1.200,00€
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126//

Peter Adamič:
Motiv s Podkorena		

124//

Rihard Jakopič:
Begunci
				
olje/platno, dim.: 64 x 74,5 cm

18.000,00€

olje/platno, 1988, dim.: 65 x 55 cm, sig.
in dat. d. sp.: Adamič 88

125//

Ivan Vavpotič:
Tihožitje s pomarančami		

1.300,00€

olje/platno, dim.: 67,5 x 49,5 cm, na
podokvirju sr. zg. nalepka z napisom
(tisk): Prvi specijalni atelje / za izdelavo
okvirjev / ALEKS GÖTZL / Pozlatarstvo in rezbarstvo / Ljubljana / Dunajska
c. 17

1.300,00€

129//

Avgust Černigoj:
Colage Foglie			

127//

Lojze Perko:
Krave ob Cerkniškem jezeru
olje/platno, 1974, dim.: 80 x 60 cm, sig. in dat. d. sp.: L.
Perko / 74

2.400,00€

128//

Lojze Dolinar:
Pietá (Mati z mrtvim vojakom)
žgana glina, 1921, višina: 38 cm, sig.
in dat. sp.: Dolinar 21

2.500,00€
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mešana tehnika/karton, 1963,
sign. in dat. d. zg.: A. Černigoj
63, dim.: 55 x 32 cm, na hrbtni strani platna sta dva italijanska žiga in osebna vizitka
avtorja, na katero sta pripisana številka 26 in naslov dela

1.800,00€

130//

Anonimus Collection:
Set šestih avtorskih skodelic		
		
a) Charles Kraft (USA): Ljubljana (Indijanci)
b) Alexander Brenner (Rusija/Izrael):
Art Attack
A Russian performance artist, sprays
a green dollar sign on Kazimir Malevich's White Cross b Grey in Stedeljik
Museum in Amsterdam
c) Zora Stančič: mama tata
d) Tandar (Tanja Radež): To je krava, ki
daje mleko, pomolsti jo je treba vsako
jutro, medko pa zmešati s kavo, da dobimo belo kravo.
e) P.A.R.A.S.I.T.E. Museum: Pure
Beauty
Ernesto Che Guevara v Muzeju socialistične revolucije Ljubljana, 20. 08.
1959
f) IRWIN: Uršula Noordung
založnik: Galerija Anonimus, Ljubljana, 1995, potiskana keramika, višina:
9,5 cm, proizvajalec: Kili Liboje, Slovenija

133//

Avgust Černigoj, katalog
razstave v Civico Museo
Revoltella, april–maj 1977
Comune di Trieste, Civico Museo Revoltella, Sala
d'Arte di Palazzo Constanzi, aprile – maggio

131//

IRWIN:
Vade retro			

132//

IRWIN:
mešana tehnika/papir, grafi- Merilo 1:5			
1977, dim.: 25 x 23 cm, doka, 1999, E. A. I./XI., dim.: 79
bro ohranjen izvod
x 59 cm, sig. IRWIN, žig IR- Natečaj za opremo NSK ambasade v Pekingu
WIN in reliefni žig NSK
mešana tehnika, 1994, dim.: 51
x 40 cm, napisni listek s podatki
na sprednji strani sr. sp.

40,00€

800,00€

1.700,00€

120,00€

136//
135//

134//

Der Sturm – Junge slovenische
Kunst.				
- Berlin : H. Walden, 1929. - Str. 329344 : ilustr. ; 26 cm. - (Der Sturm.
Sonderh. ; Jg. 19, H. 10), broširana,
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, redkost

Irwin (NSK):
Evrovizija
				
grafika iz serije Antika, litografija, 19/33, 1994,
dimenzija odtisa 30 x 41 cm, pečata NSK in Irwin

Ljubelj 1926–1956 - plakat
IV. Mednarodne avtomobilske in motociklistične gorske dirke za šampionat FLR
Jugoslavije za leto 1956
tisk: Gorenjski tisk, Kranj, dim.: 60 x 82,5
cm

160,00€

450,00€

1.000,00€
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137//

Paradiso - plakat
Poznati eksperimentator hipnoze, sugestije, vidovitosti, katalepsije i ručnih
manipulacija. Dana nedeljo, 3. marca
57 u 19:30 sati v Sindikalnem domu v
Kranju.
1957, tisk: Mariborska tiskarna, poleg
natiskanega teksta je del tudi napisan,
dim.: 59,5 x 84 cm

138//

Jaser Arafat:
Diplomatsko darilo ob obisku na Brionih
palestinska tradicionalna vezenina, dim.: 90 x 25
cm, Napis na hrbtni strani: With best wishes / J.
Arafat / 29. 12. 1977
29. 12. 1977 je Jaser Arafat obiskal Josipa Broza
Tita na Brionih.

670,00€

60,00€

139//

IRWIN:
Uršula Noordung		
plišasti medvedek v kartonski škatli,
1995, dim.: 28 x 20 x 16 cm, za projekt
Urbanaria SCCA, Ljubljana, izdelal:
Mehano, Izola, Slovenija
na Uršulini tački je vezen trak z Malevičevim črnim križem
nalepka NSK, etiketa Mehano, v notranjosti škatle je žig Galerije Anonimus, Prečna 6, Ljubljana

250,00€
141//

Saša Šantel:
Ljubljanica pri Fužinah		
poskusni grafični odtis, 1898,
dim. odtisa: 10 x 15 cm, sig. in
dat. d. sp.: S. Šantel 98

100,00€

140//

Zoran Mušič:
Cavallini
				
avtorjev odtis, barvna litografija, 1950, dim. odtisa: 35 x
46 cm, dim. papirja: 29 x 50 cm, sig. d. sp. Music, založnik:
Emil Matthieu, Zürich
Slika je iz zapuščine ameriške filantropistke Patti Birch.

5.500,00€
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142//

France Pavlovec:
Jesen 1945
olje/juta, 1945, dim.:
72 x 62 cm, sig. d. zg.:
Pavlovec, na hrbtni
strani okvirja: Jesen
1945

3.200,00€

145//

143//

Robert Hlavaty:
Društvena gostilna
(Trattoria Sociale)
		
tuš/papir, 1971, dim.:
41,5 x 29,5 cm, sig. in
dat. d. sp.: Hlavaty / 1971

70,00€

Riko Debenjak:
Pravica				

144//

Objava slike Poletje Ivane
Kobilca na naslovnici
časopisne priloge Le progress Illustre, 2. 9. 1900

1959, E. A., dim.: 37 x 51,5 cm, sig. d. sp.: R.
Debenjak

190,00€

Le Progrès Illustré, Literarna
priloga časopisa Progrès de Lyon,
Dimanche, 2 Septembre 1900,
urednik: Leon Delaroche, na
naslovnici je grafična upodobitev
slike Poletje Ivane Kobilca, avtor
gravure po originalu: Charles
Baude, dim.: 44 x 30 cm, zelo dobro ohranjen izvod

146//

Avgust Černigoj:
Kompozicija			
E. A., dim.: 42 x 32 cm, sig. d.
sp.: A. Černigoj

190,00€

Novo odkrita in v našem prostoru
še nevidena naslovnica Lyonskega časopisa z grafično upodobitvijo slike Poletje. Najverjetneje
je pričujoči časopis eden redkih v
Sloveniji, vsekakor ni kataložnega zapisa v javnih slovenskih knjižnicah. V strokovni literaturi, ki
se ukvarja s Kobilčinim opusom
oz. življenjem, je sicer omenjenih
nekaj časopisov, ki so po uspehu
Poletja na Salonu reproducirali
sliko, vendar pričujočega časopisa
ni med njimi.

100,00€

147//

Ivan Napotnik:
Objem				
les, višina: 83 cm
Kip je iz zbirke Aero Celje.

4.000,00€
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148//

Jože Plečnik:
Masonska mizica iz zapuščine Eleonore
Šverljuge, dvorne dame in lastnice vile
Epos na Bledu
mizica v obliki črke A z dvema poteznima poličkama
gorski macesnov les, 1936, višina: 65 cm,
dim. osnovne plošče: 41 x 61,5 cm, dve
potezni polički, vsaka dolžine: 15 cm
Eleonorin mož Stanko Šverljuga je bil
minister v vladi kralja Aleksandra in
pomemben član zagrebške prostozidarske
lože.

2.800,00€

149//

Tone Kralj:
Sveti Frančišek pridiga pticam
patiniran les (relief), 1927, dim.: 77 x 80
x 10 cm, sig. in dat. na robu sp.: Tone
Kralj / 927, na hrbtni strani je nalepka
italijanske carine z žigom iz novembra
1931 in nalepka Slovenskega umetniškega društva v Ljubljani, na kateri so
podatki o delu

4.700,00€

150//

Ivan Vavpotič:
V cirkusu			
olje/platno, pred 1910, dim.: 69,5 x 70
cm, sig. d. sp.: Ivan Vavpotič, nalepka na
podokvirju d. zg. z napisom: Umetnostna galerija Maribor / Inv. štev. 35 / Avtor:
VAVPOTIČ Ivan / Naslov dela: V cirkusu
/ Tehnika: olje, pl. / Izvor: UG prevzela od
Muzeja
Lit.: Ivan Vavpotič. 1877–1943, retrospektivna razstava, Ljubljana, Narodna galerija,
1987, p. 82, kat. št. 17.

4.200,00€

152//

151//

Maksim Gaspari:
Po zimi pa rožice ne cveto
		
pastel/papir, pred letom 1920, dim.: 37,5 x 57 cm, z okvirjem:
46,5 x 66 cm, sig. l. sp.: MAKSIM / GASPARI
Izhodišče pri oblikovanju motivov z nošami založbe Umetniška
propaganda so bile upodobitve kranjskih noš Franza Kurza zum
Thurn und Goldensteina (leta 1844 objavljene v Carniolii, kolorirana izdaja J. Blaznika leta 1863). Gaspari je tako za pričujoči motiv uporabil upodobitev moškega in ženske iz okolice Ljubljane (Bizovik) in ju postavil v tipizirano dolenjsko pokrajino.
(Vir: Maksim Gaspari: Bogastvo razglednic, Mladinska knjiga,
Ljubljana, 2000)

3.500,00€
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Francesco Panpani (?):
Pietro Frangipane
		
olje/platno, 1724, dim.: 72
x 54 cm, na hrbtni strani
platna je napis Pietro Frangipane / Ritratutto di anni
5 / Francesco Panpani dipinte anno 1724 ter starejši
zbledel isti napis v kapitali
Frangipani (Frangipane,
Freiapane) so bili mogočni
rimski aristokrati v srednjem veku. Hrvaška veja
rodbine so bili Frankopani s
Krka (samooklicani, potrjeni s strani papeža Martina
V. leta 1430).

4.800,00€

153//

Rihard Jakopič:
Cvetje					
olje/platno, dim.: 65 x 46 cm, na podokvirju je
listek z napisom: R. Jakopič: Cvetlice / lastnica:
Mirjam Ilc
Sliki je pridano potrdilo o avtentičnosti Mirjam
Ilc-Jakopič.

12.000,00€

154//

Gojmir Anton Kos:
Pri toaleti			
				
olje/platno, 1926, dim.: 90 x 70 cm,
sig. in dat. d. zg.: G. A. Kos / 1926
Pričujoča slika ima pendant iste velikosti iz leta 1927. Obe varianti
opozarjata na preizkušanje slikarskega
izražanja, ki se sredi drugega desetletja
20. stoletja iz ekspresionizma prevesi v
novo stvarnost.
Lit.: Gojmir Anton Kos, retrospektivna
razstava 1992/93, Moderna galerija, p.
157.

12.000,00€
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155//

Stane Kregar:
Žena pred ogledalom		
olje/platno, 1953, dim.: 81 x 100 cm,
sig. in dat. d. sp.: 1953 / S. Kregar, na
hrbtni strani je več nalepk z razstav
Lit.: Katalog razstave: Stane Kregar,
Moderna galerija Ljubljana, 16. 12.
1971–16. 1. 1972, Ljubljana 1971, str.
36.

14.000,00€

156//

Gojmir Anton Kos:
Tihožitje s hruško		
				
olje/platno, 1969, dim.: 96
x 98,5 cm, sig. in dat. d. sp.:
G. A. Kos 1969
Lit.: Katalog retrospektivne
razstave Gojmirja Antona Kosa, Moderna galerija
1992/1993, str. 170.

25.000,00€
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Erotikon (Harlekin v ljubezenskem zanosu)

Čas med obema vojnama je vseobsežen kulturni ferment in afirmacija prefinjene nekonvencionalnosti. Intimizem v

likovni umetnosti se izraža v pretanjenih namigih, ki so estetsko sprejemljivi in dojemljivi meščanskemu glamurju. Razgledan svetovljan Ivan Vavpotič je v razmeroma »zatohlem« okolju slovenskega meščanstva vnašal prvine novodobne
samozavesti, ki se je spogledovala po evropskih središčih »novega časa«. Slikar je poznal kulturo praškega, kot tudi
pariškega meščanstva. Zato bi ob Vavpotičevih portretih, ki sicer zrcalijo mlado slovensko buržuazijo, najbolje izpovedal
pretanjen ferment meščanske sproščenosti ravno ta slika, ki jo dojemamo kot pars pro toto osvobajanja konvencionalnih
norm, s katerimi je korenito prekinila tragedija prve svetovne vojne. To, v Vavpotičevem opusu tako vsebinsko kot likovno pretanjeno delo, je bilo po pomenljivi vsebini namenjeno zasebnemu voajerstvu, podobno kot je slavni Velazques sredi 17. stoletja naslikal senzibilno Venero pred zrcalom za nadvse katoliškega španskega plemiča. Še nekaj je, kar ta slika
označuje različne etično-moralno razslojenost tega časa. Oboževan ženski lik je snet iz Olimpa erotičnih Vener dvajsetih
let prejšnjega stoletja, medtem ko se pohotna moška pojava skriva za krinko harlekina, kajti vsi se v svojih dejanjih in
nagnjenjih radi nadenemo oziroma skrijemo za krinko tega burkeža.
dr. Ferdinand Šerbelj, muzejski svetnik

157//

Ivan Vavpotič:
Erotikon (Harlekin v ljubezenskem zanosu)
olje/platno kaširano na karton, dim.: platno je osemkotne oblike; 47,5 x 64,5 cm

4.800,00€
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IMENSKO IN KARAJEVNO KAZALO
Adamič, Peter				126
Alt Wien					91
Arafat, Jaser				138
Aero, Celje (tovarna)			 147
Atene					114
Baude, Charles				144				
Beneški bienale				71
Bernik, Janez				67, 71, 73
Birch, Patti				140
Bled					33, 34, 35, 112, 148
Bohinj					19, 77
Bratuša, Mirko				69
Brenner, Alexander				130
Brioni					49, 138
Broz, Jovanka				99
Buha, Boško				1
Celjska mladina				50
Centralni komite saveza komunista Jugoslavije 48
Cerkniško jezero				127
Chagall, Marc				118
Che Guevara, Ernesto			 130
Čargo, Ivan				55
Černigoj, Avgust				68, 129, 133, 146
Češka					13, 78, 81, 84
Črnomelj 				96
Debenjak, Riko				145
Destovnik, Karel				62
Didek, Zoran				8, 17
Dolinar, Lojze				122, 128
Društvo slovenskih književnikov		 22
Emo Celje (tovarna)			 2, 46, 47
Firence					66
Franc Jožef I., cesar 			33
Frangipane, Pietro				152
Fužine					141
Galerija Anonimus				130, 139
Gaspari, Maksim				27, 57, 58, 72, 75, 77, 151
Gaspari, Olga				27
Generalić, Josip				52
Ginori, Richard				1
Gradnik, Anton				20
Hauser, Dora				92
Hlavaty, Robert				54, 143
Inchiostri, Dragutin			25
IRWIN					70, 130, 131, 132, 135, 139
Jaime, Sebartés				120
Jakac, Božidar				7, 32, 107, 123
Jakopič, Rihard				23, 26, 60, 63, 107, 109, 110, 122, 124, 152
Jarc, Miran				32
Jugoplastika				38			
Jugoslavija				3, 5, 6, 29, 48, 94, 96, 99, 104, 113, 114, 136
Jugoslovanski aerotransport (JAT)		
94, 113, 114
Justin, Elo				112
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Karađorđević, kralj Aleksander I.			 148
Kavčič-Verderber, družina				35
Kijev, Sovjetska zveza				39, 41, 43
Kino Sloga					2
Kobilca, Ivana					144
Kos, Gojmir Anton					154, 156
Kotěra, Jan					78, 81
Kotěrová, Berta					81
Kotěrová, Věra					78
Kraft, Charles					130
Kralj, Tone					93, 107, 149
Kranj						42
Kregar, Stane					155
Kuppenheim, Louis					87
Lenin, Vladimir Iljič Uljanov				116
Lescure, Jean					119
Ljubelj						136
Ljubljana						6, 21, 40, 46, 47, 76, 97, 110, 112, 130, 141
Ljubljanica					141
Maleš, Miha					16, 18, 27
Marinko, Miha					48
Medlog						50
Medvode						44
Meissen						101
Melamin, Kočevje (tovarna)				17
Meško, Kiar					65
Michler, Ivan					111
Mihelič, France					106
Milčinski, Franc					56
Miró, Joa						117
Moser						84
Mušič, Zoran					107, 119, 140
Napotnik, Ivan					107, 147
Narodna galerija, Ljubljana				110
NOV in POS					59, 62
NSK						131, 132, 135, 139
Omersa, Nikolaj					11
Panpani, Francesco					152
P.A.R.A.S.I.T.E. Museum				130
Pariz						81, 94, 123
Pavlin, Sergej					5, 29
Pavlovec, France					9, 142
Perko, Lojze					127
Picasso, Pablo					120
Pilon, Veno					66
Piran						11
Pirnat, Nikolaj					59
Planica						4, 5
Plečnik, Jože					49, 148
Podbevšek, Anton					22, 31, 60, 61, 105, 108, 109
Podkoren						126
Podrekar, France					28, 30
Ptuj						100
Putnik Slovenija					5

Rab						3
Radež, Tanja					130
Radics, Peter					21
Raduha						50
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Sankt Peterburg, Rusija			
89
Schlaggenwald, Lippert in Haas		
103
Sedej, Maksim				18, 37, 74
Sfinga					84
SMK Enotnost				6
Smrekar, Hinko				18, 27, 56, 106
Sovjetska zveza				39, 41, 43, 45, 116
Spacal, Lojze				24, 36
Stalin, Josip Visarijonovič Džugašvili
116
Stančič, Zora				130
Stelè, France				18				
Sucharda, Stanislav			 78
Šantel, Saša				10, 18, 141
Ščuka, Cvetko				50
Šimon, Tavik František			
81
Šiška, Ljubljana				6
Štursa, Jan				13
Šverljuga, Eleonora			 148
Šverljuga, Stanko				148
Tito, Josip Broz				46, 47, 48, 49, 99, 138
46, 47
Titova cesta, Ljubljana			
Tratnik, Fran				20
		
Uhliř, Hugo 				121
Vavpotič, Ivan				76, 121, 125, 149, 156
Verderber, Josef				33
Vila Epos, Bled				148
Vrhnika					111
Vurnik, Ivan				108
Weiß, Anton				85
Willert, Johann Anton			
91
Zupanec Sodnik, Anica			

64

Župančič, Oton				55
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BELEŽKA
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Dodatek k
drazbi 2019
UMET NINE IZ Z APUŠČ I NE ANT ONA PODB EVŠKA
Dražba starin in umetnin bo v narodnem muzeju Slovenije v nedeljo, 31. marca 2019 ob 18. uri

158//

Rihard Jakopič:
Ob cesti proti Oroslavju
svinčnik/papir, dim.: 20,5 x 13,9 cm,
na hrbtni strani je nalepka z Jakopičevo pisavo: Ob cesti
proti Oroslavju, s št. 21 in s signaturo; zadaj je tudi nalepka Moderne
galerije: Podbevšek 419
Lit.: delo je reproducirano v: Anton
Podbevšek: Jakopič, Ljubljana 1941,
kat. št. 21.

800,00€

159//

160//

svinčnik/papir, dim.: 20 x 14,3 cm, na
hrbtni strani je nalepka z Jakopičevo
pisavo: Pogled na
tovarno v Oroslavju, s št. 17 in s signaturo; zadaj je tudi nalepka Moderne
galerije: Podbevšek
419
Lit.: delo je reproducirano v: Anton
Podbevšek: Jakopič, Ljubljana 1941,
kat. št. 17.

svinčnik/papir, dim.: 15,5 x 22,2 cm, na hrbtni
strani je nalepka z Jakopičevo pisavo: Gornje
Oroslavje, s št. 20 in s signaturo; zadaj je tudi nalepka Moderne galerije: Podbevšek 419
Lit.: delo je reproducirano v: Anton Podbevšek: Jakopič, Ljubljana 1941, kat. št. 20.

Rihard Jakopič:
Pogled na tovarno v Oroslavju

Rihard Jakopič:
Gornje Oroslavje

800,00€

800,00€

161//

Rihard Jakopič:
Pogled proti tovarnam
svinčnik/papir, dim.: 15,5 x 22,2 cm, na hrbtni strani je
nalepka z Jakopičevo pisavo: Pogled
proti tovarnam, s št. 24 in s signaturo
Lit.: delo je reproducirano v: Anton Podbevšek: Jakopič,
Ljubljana 1941, kat. št. 24.

800,00€

164//

Rihard Jakopič:
Pogled proti gradu Gornje Oroslavje in na tovarno

163//
162.//

Rihard Jakopič:
Pogled na grad Gornje Oroslavje in na tovarno

700,00€

svinčnik/papir, dim.: 13,7 x 22,2 cm, na hrbtni strani je
nalepka z Jakopičevo pisavo: Pogled na
grad Gornje Oroslavje in na tovarno, s št. 19 in s signaturo; zadaj je tudi nalepka Moderne
galerije: Podbevšek 419
Lit.: delo je reproducirano v: Anton Podbevšek: Jakopič,
Ljubljana 1941, kat. št. 19.

Rihard Jakopič:
Detajl k dekoraciji v parku
svinčnik/papir, dim.: 15,7 x 10 cm
Lit.: delo je reproducirano v: Anton
Podbevšek: Jakopič, Ljubljana 1941,
kat. št. 28.

svinčnik/papir, dim.: 11,2 x 19,5
cm
Lit.: delo je reproducirano v: Anton
Podbevšek: Jakopič, Ljubljana 1941,
kat. št. 29.

700,00€

800,00€

165//

Fran Klemenčič:
Motiv z Večne poti
olje/platno, dim.: 45 x 81,5 cm, sig. l. sp.: Klemenčič
Kupljena okoli 1936 na Ljubljanskem velesejmu.

2.000,00€

166//

Baročni kip sv. Magdalene
pozlačen in polihromiran les,
višina: 93 cm
Kip je brez rok.

2.200,00€

169//

168//

Božidar Jakac:
Mlin pri Novem mestu

Božidar Jakac – dve jedkanici

a. Avtoportret
visoka jedkanica, 1944, dim.:
jedkanica, 1941, dim.: 20 x 29,4 cm, sig. in dat. sp.: 14 x 12,5 cm, sig. in dat. sp.: B.
24/30 Mlin z Novim mestom / B. Jakac /
Jakac 1944, posvetilo: A.
1941
Podbevšku / 1. III. 1981
b. Avtoportret z ženo Tatjano
visoka jedkanica, 1962, dim.:
12 x 16 cm, sig. ni

120,00€

100,00€

167//

Baročni kip sv. Jožefa
pozlačen, posrebren in polihromiran les, višina: 127 cm
Kip je brez rok.

1.500,00€

170//

Božidar Jakac:
Ljubljanica s Frančiškansko cerkvijo
jedkanica, 1941, dim.: 23,3 x 30,4 cm, sig. in dat. sp.:
150/50 + 50 + 50 + 20 + 30 + 50 / B. Jakac / 1941

120,00€

171//

Božidar Jakac:
Trška gora
pastel, okoli 1930, dim.: 32,5 x 47,5 cm, sig. ni

800,00€

172//

France Godec:
Sava
olje/platno, 1962, dim.: 61 x 70 cm, dat. l. sp.: 7. II. 62, sig. na
hrbtni strani

900,00€

174//

France Godec:
Mali ženski akt
olje/platno nalepljeno na
lesonit, 1961, dim.: 50 x
30 cm, sig. d. sp.: Godec
in zadaj na lesonitu:
Godec okt. 1961

173//

Baročni kip sv. Frančiška Ksaverja
pozlačen in polihromiran les, višina:
129 cm
Kip je brez rok.

1.800,00€

350,00€

Dražba starin in umetnin bo v narodnem muzeju Slovenije v nedeljo, 31. marca 2019 ob 18. uri

